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 ا٫مـٻَمبپِمع واإِل٩َمڄم٫َمچمِ  َو٩َمْبضِ  )َباُب اخِلَياِر(

 )َوُهق(، إمريـ، مـ اإلمضوء واًمػًخ أي: ـمؾى ظمػمِ  ،اخلقور: اؾمؿ مصدر اظمتور

 :واعمراد هـو ،مقوع اجلؾقس :سمؽن اًمالم إَوُل: ِ٘مپمڄَمُر اٙمْجٺمِِس( :أ٩مسڄمم) صمامكقيُ 

َٔمبڄَمَيَع  إَِذا»حلديٌ اسمـ قمؿر يرومعف:  ؛پْمِع()ِم ا٫مبَ اعمجؾس  ظمقورُ  )َيْثُبڇُم( ،مؽون اًمتٌويع

ڄم أَ٘مرَ  ْ َيَتٷَمَر٩َمڄم َو٪َمڄمٿَمڄم ََجپِمٵًمڄم َأْو ُُيَٛمر َأَٗمُدُُهَ پَمڄمِر ٯَمڄم ََل ، ٨َمڂمِْن ا٫مَرُٖماَلِن ٨َمٹُمُؾ َواِٗمٍد ٯِمټمْٽُمََم ٓمڄِمخْلِ

 ْٔ ڄم ا ًمؽـ يًتثـك مـ  .متػؼ قمؾقف «.َ٘مَر ٨َمَتَبڄمَيٵَمڄم ٢َمَٚم َذ٫مَِؽ ٨َمٸَمْد َوَٖمڅَم ا٫ْمَبپْمعُ َ٘مَٛمَ َأَٗمُدُُهَ

  اًمعؼد، واراء مـ يعتؼ قمؾقف، أو اقمؽم  سمحريتف ىمٌؾ اًمنماء.اًمٌقع اًمؽتوسمي، وشمقزم ـمرذَم 

 ،يمام ًمق أىمر سمديـ أو قملم صمؿ صوحلف قمـف سمعقض 6)ا٫مٱُمٺْمُح ٓمٻَِمٵْمټمڄَمُه(يموًمٌقع: )و(

6 ٕهنو )إَِٖمڄمَرٌة( :ويمٌقع أيًض  )و( .وىمًؿي اًمؽمايض واهلٌي قمغم قمقض6 ٕهنو كقع مـ اًمٌقع

ُف، وا٫مَسٺَمُؿ(يمذا )و( .قمؼد معوووي، أؿمٌفً اًمٌقع )ُدوَن َٞمڄمئِِر  ،ًمتـوول اًمٌقع هلام ؛)ا٫م٭َمْ

 يموعمًوىموة، واحلقاًمي، واًمقىمػ، واًمرهـ، واًمضامن. 6ا٫مٵُمٸُمقِد(

ـْ ا٫مـٻُمَتَبڄميِٵَم٤ِم(  ٓمڀِمْٓمَداِِنََِم( ڄم٩َمڄم ٢ُمْر٨مً )اخِلپَمڄمُر ٯَمڄم ََلْ َيَتٷَمرَ ـ ذم معـومهو ممـ شمؼدم ومَ  )َو٫مٹُمٍؾ ٯِم

ا مهو مًتدسمرً أطمدُ  يؿٌَم  ومٌلنْ  6مـ مؽون اًمتٌويع، ومنن يموكو ذم مؽون واؾمع يمصحراء

ـ سمقً إمم ف مِ يػورىمَ  ومٌلنْ  6، وإن يموكو ذم دار يمٌػمة ذات جموًمس وسمققتقاٍت طُ ًمصوطمٌف ظُم 

دمهو ومنذا صعد أطم 6ب[ صغػمة291، وإن يموكو ذم دار ]س/يٍ ػّ سمقً أو إمم كحق ُص 

ومٌصعقد أطمدمهو أقمالهو إن  6اًمًطح أو ظمرج مـفو ومؼد اومؽمىمو، وإن يموكو ذم ؾمػقـي يمٌػمة

وًمق طمجز سمقـفام ، ومٌخروج أطمدمهو مـفو 6يموكو أؾمػؾ، أو سموًمعؽس. وإن يموكً صغػمة

 وًمق ـموًمً اعمدة. ،ًمٌؼوئفام سملسمداهنام سمؿحؾ اًمعؼد 6وشمػرىمً  عدّ مل يُ  6أو كومو ،سمحوضمز يمحوئط

                                      
 ًمنمح ذم إصؾ.مـ اعمتـ ذم أ، ب، ش، ومـ ا« أىمًوم»( يمؾؿي (2

 (.2392(، ومًؾؿ )1221اًمٌخوري )أظمرضمف  (1)
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 ،ًمزم سمؿجرد اًمعؼد 6سملن شمٌويعو قمغم أن ٓ ظمقور سمقـفام 6أي: اخلقورَ  ،پَمڄمُه()َوإِْن ٿَمٷمَ 

 ٕن اخلقور طمؼ ًمؾعوىمد ومًؼط سمنؾمؼوـمف. ؛)َٞمٸَمَط( 6سمعد اًمعؼد أي: اخلقورَ  ،)أو أْٞمٸَمٳَمڄمُه(

ڄم( )َٓمٸِمل و ،هؾمؼط ظمقورُ  6أو ىمول ًمصوطمٌف: اظمؽَمْ  ،اعمتٌويعلم أي: أطمدُ  ،)َوإِْن أْٞمٸَمٳَمُف أَٗمُدُُهَ

وحترم اًمػرىمي ظمشقي  .خلقوره سمخال  صوطمٌف ٕكف مل حيصؾ مـف إؾمؼوطٌ  ؛ڄمُر أَ٘مِر(ِ٘مپمَ 

يمام شمؼدم  سملن شمػرىمو )َوإَِذا ٯَمٲَمڇْم ٯُمَدٔمف( ويـؼطع اخلقور سمؿقت أطمدمهو ٓ سمجـقكف. ،اًمػًخ

 سمال ظمال . )٫َمِزَم ا٫مَبپْمُع(

٠َمڄممـ أىمًوم اخلقور: ظمقور اًمنمط سمـ )ا٫مَثڄمين( اًمؼًؿُ  أي: يشؽمط  ،ُه()أْن َيْٰمَٝمِ

)ٯُمَدًة  ، أو سمعده ذم مدة ظمقور اعمجؾس أو اًمنمطِ )ا٫مٵَمٸْمِد( صؾى )ِم( اعمتعوىمدان اخلقورَ 

و٠مٽِِمؿْ ا٫مْ : »ًمؼقًمف  ؛٠َمِقْيٺَمچًم()و٫مق ،ٯَمٵْمٺُمقٯَمچًم( وٓ يصح  .«ـٻُمْسٺمٻُِمقَن ٢َمَٚم ُُشُ

 6ذم ىمرض وٓ ذم قمؼد طمقؾي ًمػمسمح ،وٓ إمم أضمؾ جمفقل ،اؿمؽماـمف سمعد ًمزوم اًمعؼد

 ومقحرم وٓ يصح اًمٌقع.

إن ارط ذم اًمعؼد، وإٓ ومؿـ طملم  )ٯِمـ ا٫مٵَمٸْمِد(مدة اخلقور  أي: اسمتداءُ  ،)وآمتَِداُؤَهڄم(

أي:  - )َأْو ٩َمٳَمٵمڄمُه( ،ومل يػًخ ًمزم اًمٌقع أي: مدة اخلقور ،)َوإَِذا ٯَمٲَمڇْم ٯُمَدُٔمُف( ،اؿمؽمط

  ًمق مل يشؽمـموه. يمام 6اًمٌقع وًمزم )َٓمٳمََؾ(6 ىمطع اعمتعوىمدان اخلقور

أي: سمؿعـك  ،(ٓمٻَِمٵْمټمڄَمهُ )واًمؼًؿي واهلٌي  (ِِم ا٫مَبپْمِع وا٫مٱُمٺْمِح )ظمقور اًمنمط  (َوَيْثبُڇُم )

ٕهنو  6وىمًؿي اًمؽمايض وهٌي اًمثقاب ،سمف يموًمصؾح سمعقض قمـ قملم أو ديـ مؼرّ  6اًمٌقع

ٯُمّدةٍ ٓ )٢مٚم إضمورة  ذم )َأْو( ،يمخقوـمي صمقب 6چم(ٯمَ )اإلَٖمڄمَرِة ِِم ا٫مذر  ذم )و(أكقاع مـ اًمٌقع. 

إذا ارـمف مدة شمـؼيض ىمٌؾ دظمقل  أ[ ذم ؾمـي اصمـتلم299يمًـي صمالث ]س/ 6(َٔم٣ِم ا٫ْمٵَمٸْمَد 

                                      
 مـ اعمتـ ذم أ، ب، ش، ومـ اًمنمح ذم إصؾ.« وًمق»( يمؾؿي (2

ٌ أيب هريرة، و اًمؽممذي )9354(، ووصؾف أسمق داود )414( قمؾؼف اًمٌخوري )ص1) ـ قمق  اعمزين.2931( مـ طمدي  ( مـ طمدٌي قمؿرو سم

 «.اخلقور»( سمعده ذم ش: (9



 

932 

ًمئال يمدي إمم  6مل يصح ارط اخلقور 6يمشفر مـ أن اًمعؼدَ  ً اعمدةُ قَ ًمِ ؾمـي صمالث، ومنن وَ 

 ضموئز. ويمالمهو همػمُ  ،ومقات سمعض اعمـوومع اعمعؼقد قمؾقفو، أو اؾمتقػوئفو ذم مدة اخلقور

ويصح  ؾؿ، ووامن، ويمػوًمي.يمٍم ، وؾَم  6يمروٓ يثًٌ ظمقور اًمنمط ذم همػم مو ذُ 

٠َمڄمُه َٕٗمِدَُهڄم ُدونَ ارـمف ًمؾؿتعوىمديـ وًمق ويمقؾلم،  اًمنمط،  (َصڄمِٗمبِف َصَح  )َوإِْن َُشَ

)إ٥َِم ا٫مٶَمِد أو إن ارـموه  )و( ،وصمًٌ ًمف اخلقور وطمده6 ٕن احلؼ هلام ومؽقػام شمراوقو سمف ضموز

ومال  ،ٓكتفوء اًمغويي« إمم»اًمغد أو اًمؾقؾ6 ٕن  أي: أولِ  ،)َيْسٸُمُط ٓمڀِمَو٫مِِف( صح، و ِؾ(پمْ ا٫مٺمَ 

 يًؼط سمدظمقل وىمتفو.  6وإمم صالةٍ  .يدظمؾ مو سمعدهو ومقام ىمٌؾفو

 .يموًمطالق 6)َٞمَخٳمِِف(مع  )أَ٘مِر و(صوطمٌف  ٫مَُف اخِلپمڄَمُر ا٫مٷَمْسُخ َو٫مَْق ٯَمع ٧َمپمْبچَِم( ـ)ٙمجيقز  )و(

(ذم اعمٌقع  ()واٙمٺِْمُؽ   ـِ ي( أي: ظمقور اًمنمط، وظمقور اعمجؾس ،)ٯُمَدَة اخِلپمڄَمَري  6)٫مٺِمٻُمْٰمَٝمِ

َٓ َأْن »: ؾمقاء يمون اخلقور هلام أو ٕطمدمهو6 ًمؼقًمف  ـْ َٓمڄمَع ٢َمْبًدا َو٫َمُف ٯَمڄمٌل ٨َمََم٫ُمُف ٫مٺِْمَبڄمئِِع إِ ٯَم

٠مَ   ،ذم يمؾ سمقع وهق قمومّ  ،اـمفومجعؾ اعمول ًمؾؿٌتوع سموؿمؽم 6رواه مًؾؿ«. ـٻُمْبَتڄمعُ ا٫مْ  فَيْٰمَٝمِ

، يموًمثؿرة )اٙمټمْٷَمٱِمُؾ(اعمٌقع  أي: كامءُ  ،)ٿَمَمُؤُه(أي: ًمؾؿشؽمي  ،)و٫مف( .ومشؿؾ سمقع اخلقور

حلديٌ:  6ف اًمداظمؾ ذم وامكفؾؽِ مِ  ٕكف كامءُ  6ذم مدة اخلقوريـ وًمق ومًخوه سمعدُ  ْسُبُف()و٪مَ 

ًّ وأمو اًمـ ،. صححف اًمؽممذي«ـَخَراُج ٓمڄِم٫مٲَمََمنِ ا٫مْ » لم تٌع اًمعَ ـ ومنكف يَ ؿَ امء اعمتصؾ يموًم

 .ًمتعذر اكػصوًمف 6مع اًمػًخ

( َٓ ُرُم َو ڄم ِِم ا٫مـٻَمبپِمعِ َوََيْ ُف أَٗمِدُِهَ أي:  ،(ڄمٵَم٤َمِ ٨مپِمٽمَ ٻمُ ـ٢ِمَقِوف ا٫م)ٓ ذم  و(  َيٱِمُح َٔم٭َمُ

إٓ  ومال يتٍم  اعمشؽمي ذم اعمٌقع سمغػم إذن اًمٌوئع 6(َٓمٶَمْٛمِ إِْذِن أَ٘مرِ )ذم مدة اخلقوريـ 

                                      
 مـ طمديٌ اسمـ قمؿر. (2349مًؾؿ )و ،(1935اًمٌخوري ) أظمرضمف (2)

(، واًمـًوئل ذم اعمجتٌك 2142،2143(، واًمؽممذي )9323-9334(، وأسمق داود )14114،13132،13555( أظمرضمف أمحد )1)

 (، مـ طمديٌ قموئشي.11453(، واسمـ موضمف )4331)

 (.323-3/329(، ويـظر اًمعؾؾ اًمؽٌػم )1/322( أظمرضمف اًمؽممذي )9)
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ب[ إٓ 299وٓ يتٍم  اًمٌوئع ذم اًمثؿـ اعمعلم زمـ اخلقوريـ ]س/ ،ره ًمفضَم آيملن  6معف

ِرَٓمچِم )هذا إن يمون اًمتٍم   6ويملن اؾمتلضمر مـف سمف قمقـً 6 سمنذن اعمشؽمي أو معف ٓمٶَِمْٛمِ ََتْ

داسمي ًمقعؾؿ ىمدر  وطمؾِى  ،يمريمقب داسمي ًمقـظر ؾمػمهو 6ومنن شمٍم  ًمتجرسمتف ،(ا٫مـٻَمبپِْمعِ 

َٓ ٢ِمتَْؼ )يموؾمتخدام اًمرىمقؼ،  ،ٌطؾ ظمقوره6 ٕن ذًمؽ هق اعمؼصقد مـ اخلقورمل ي 6ًمٌـفو إِ

ي  ويًؼط ظمقور اًمٌوئع طمقـئذ. ،ومقـػذ مع احلرمي 6عمٌقع زمـ اخلقور (اٙمْٰمَٝمِ

ُف اٙمُْٰمِٝمي) وىمػ أو سمقع أو هٌي أو  :سمـحق ،فذم اعمٌقع سمنمط اخلقور ًمف زمـَ  (َؤَم٭َمُ

پَمڄمرِ ) 6عمس ًمشفقة سمخال  دمرسمي اعمٌقع ، ٕكف دًمقؾ اًمرى سمف 6ًمؾٌقع وإمضوءٌ  (هِ ٨َمْسٌخ خِلِ

ويٌطؾ  .و ًمؾٌقعاًمٌوئع ذم اعمٌقع إذا يمون اخلقور ًمف وطمده ًمقس ومًخً  وشمٍمُ   .واؾمتخدامف

 .وإيوه مطؾؼً  وسمنشمال  مشؽمٍ  و سمتؾػ مٌقع سمعد ىمٌضٍ ظمقورمهو مطؾؼً 

ـْ ٯَمڄمَت ٯِمټمْٽُمََم( ومال يقرث  )َٓمٳمََؾ ِ٘مپَمڄمُره(خلقور أي: مـ اًمٌوئع واعمشؽمي سمنمط ا ،)َوٯَم

 يموًمشػعي وطمد اًمؼذ . 6إن مل يؽـ ـموًمى سمف ىمٌؾ مقشمف

ـَ ِم اٙمبپمعِ  ـِ ٌْ اًمغَ  مـ أىمًوم اخلقور: ظمقورُ  )ا٫مَثڄم٫مڈُِم( 6 ڄم َُيُْرج ٢َمـ ا٫مٵَمڄمَدةِ(٧َمْبټمً  )إِذا ٧ُمبِ

ل شمؾؼ :هواطمدإضمع ومقف إمم اًمعر ، وًمف صمالث صقر: ومرُ  ،ٕكف مل يرد اًمنمع سمتحديده

ى ٯِمټمْفُ ـَجٺَمڅَم َٓ َٔمٺَمٸَمُقا ا٫مْ : »ًمؼقًمف  6يمٌوناًمرّ  ـْ َٔمٺَمٸَمڄمُه ٨َمڄمْٟمَٝمَ ا٫مُسقَق ٨َمٽُمَق  ٨َمڂمَِذا َأَٔمك ٨َمٻَم

پَمڄمرِ  اًمذي ٓ يريد  )ٓمِزَيڄمَدِة ا٫مټمڄَمِٖمِش( :اًمثوكقي: اعمشور إًمقفو سمؼقًمف )و( ،رواه مًؾؿ«. ٓمڄِمخْلِ

ًُ قمطِ وًمق سمال مقاـملة. ومـف: أُ  اراءً   ًمتغريره اعمشؽمي. 6-وهق يموذب-يمذا  ق

س، ؾ اًمؼقؿي وٓ حيًـ ياميمِ ـ ضمفِ ، وهق مَ سَٝمِٞمؾ(ٻمُ ـ)وا٫ماًمثوًمثي: ذيمرهو سمؼقًمف:  

ٌـ صمًٌ ًمف اخلقور، وٓ أرش مع إمًوك. إذا اـمؿلن واؾمتلكس، ومنذا همُ  «:اؾمؽمؾمؾ» :ِمـ

                                      
 «.أطمدهو»ذم ش، وذم إصؾ وؾموئر اًمـًخ اًمتل سملم أيديـو:  ( يمذا(2

 ( مـ طمديٌ أيب هريرة.2325مًؾؿ )أظمرضمف ( 1)
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 .وظمقوره قمغم اًمؽماظمل ،ٌـ حمرمواًمغَ 

ًي وهل اًمظؾؿي، ومقثًٌ سمام ًمْ مـ اًمدّ  ،٫مَتْد٫مپِْمِس()ِ٘مپَمڄمُر امـ أىمًوم اخلقور:  )ا٫مَرآمُِع(

ـُ 294يزيد ]س/ ٵِمپمدِه( 6أ[ سمف اًمثؿ ا، وهق ف ضمعدً أي: ضمعؾِ  ،)٪َمتَْسِقيِد َٟمٵْمِر اجلڄمِرَيچِم، َوََتْ

 ًّ )َوإِرَٞمڄم٫مِِف ٢ِمټمَْد أي: اعموء اًمذي شمدور سمف اًمرطمك،  ،ٯَمڄمِء ا٫مَرَٗمك( )َوَْجعِ  ط،ٌِ ود اًم

ظـ ومقَ  6إذا أرؾمؾف سمعد طمًٌف اؿمتد دوران اًمرطمك طملم ذًمؽٕكف  ًمؾٌقع6 ٢َمْرِوٽَمڄم(

ومقزيد ذم اًمثؿـ، ومنذا شمٌلم ًمف اًمتدًمقس صمًٌ ًمف اخلقور، ويمذا  ،اعمشؽمي أن ذًمؽ قمودهتو

 ٶَمټمَؿَ ٓمَِؾ َوا٫مْ وا اإْلِ  ُٔم٭َمُ َٓ »حلديٌ أيب هريرة يرومعف:  6ع يهقؿي إكعوماًمؾٌـ ذم َض  ييُ ٍِم شمَ 

ـِ َٓمٵْمَد َأْن ََيْٺمُ ڄم ٨َمٽُمَق ٓمِ ٽمَ ڄم٢مَ تَ آمْ  ـِ ٻمَ ٨مَ  ـْ  ،َبٽَمڄمَخْٛمِ ا٫مټمَٴَمَرْي إِْن َٟمڄمَء َأٯْمَسَؽ َوإِْن َٟمڄمَء َرَدَهڄم َوَصڄم٢ًمڄم ٯِم

 .متػؼ قمؾقف «.ََتْرٍ 

سمال  ومقخػم صمالصمي أيوم مـذ قمؾؿ سملم إمًوكٍ  6وظمقور اًمتدًمقس قمغم اًمؽماظمل إٓ اعمٍماة

 ويؼٌؾ رد اًمؾٌـ سمحوًمف. ،ومؼقؿتفمع صوع متر ؾمؾقؿ إن طمؾٌفو، ومنن قمدم اًمتؿر  وردّ  ،أرش

 أي: اًمعقى ،)َوُهق( ،ومو سمؿعـوه (ِ٘مپَمڄمُر ا٫مٵَمپْمڅِم )مـ أىمًوم اخلقور:  (اخلڄمٯِمُس )

و أكقط احلؽؿ سمف، ومو ٓ ومام قمّده اًمتجور ذم قمرومفؿ مـؼًص  6قمودة (بپمعُص ٩مِپمٻَمچَم اٙمٸمُ ټمْ ٯَمڄم يَ )

يمنصٌع  (و٨َمٸْمِد ٢ُمٲْمقٍ )ت، قمغم مجقع طموٓشمف ذم مجقع احلققاكو (٪َمٻَمَرِوفِ )واًمعقى  .ومال

ـٍ َأْو ِزيڄمدِِتََِم )و ٩َمتِفِ )إذا سمؾغ قمنًما، مـ قمٌد أو أمي،  (ٿمڄم ا٫مَر٩مِپمِؼ وزِ  ،ِٞم ف وارسمِ  ،(َوَهِ

 فو اعمعتود، وقمدمِ ف أقمن ٓ يعؿؾ سمقؿقـف قمؿؾَ ، ويمقكِ (َوَٓمْق٫مِِف ِِم ا٫مٷِمَراشِ ، إَِٓمڄم٩مِفِ )و ،امًؽرً 

، وـمرشٍ  ،، وظمرسٍ لٍ ، وطمقَ رٍ خَ ه، وسمَ ف، وكحقِ كِ رْ مريمقب وطُم  ثرةِ ظمتون ذيمر يمٌػم، وقمَ 

و يـزهلو اجلـد، ٓ ويمقهِن  ،ومدة كؼؾ مو ذم دار مٌقعي قمرومً  َأَمٍي، وـمقلِ  ، ومحؾِ وىمرعٍ  ،ٍػ ؾَ ويمَ 

                                      
 (.2323(، ومًؾؿ )1244اًمٌخوري )أظمرضمف ( 2)

 «.أو»( ذم ش: (1
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أو  ،وٓ صمققسمي، أو يمػر ،ك وصداع يًػميـؿصحػ وكحقه، وٓ مُح سمؾمؼقط آيوت يًػمة 

 وٓ معرومي همـوء. ،قمدم طمقض

ي ا٫مٵَمپمڅَم َٓمٵْمَد ٨َمڂمَذا ٢َمٺمَِؿ اٙمْٰم ) إن ؿموء6 ٕن اعمتٌويعلم  (أٯْمَسٹَمُف َٓمڀمْرِٟمفِ )اًمعؼد  (َٝمِ

ب[ ضمزء مـ 294ومؽؾ ضمزء مـف يؼوسمؾف ]س/ 6شمراوقو قمغم أن اًمعقض ذم مؼوسمؾي اعمٌقع

 :أي - )وهق( ،ومؾف اًمرضمقع سمٌدًمف وهق إرش 6اًمثؿـ، ومع اًمعقى وموت ضمزء مـ اعمٌقع

َحچِم وا٫مٵَمپْمڅِم ٩مِْسُط ٯَمڄم َٓم٤ْمَ ٩مِپمٻمَ ) :- إرش و، ويمظمذ و صمؿ معقًٌ م اعمٌقع صحقحً ، ومقؼقّ (چِم ا٫مٱمر

و سمثامكقي، رضمع سمخؿس اًمثؿـ و سمعنمة، ومعقًٌ م صحقحً قّ ىمًط مو سمقـفام مـ اًمثؿـ، ومنن ىمُ 

 6يمنماء طمكم ومضي سمزكتف دراهؿ 6ا، وإن أومه أظمذ إرش إمم رسمو يمون أو يمثػمً ىمؾقاًل 

ـَ َرَده َوأأو ) ،و إن ؿموءأمًؽ جموكً  سمرئ اعمشؽمي مـ ًمؾٌوئع، ويمذا ًمق أُ  اعمدومقعَ  (َ٘مَذ ا٫مَثٻَم

 .اًمثؿـ أو وهى ًمف، صمؿ ومًخ اًمٌقع ًمعقى أو همػمه، رضمع سموًمثؿـ قمغم اًمٌوئع

ومال ظمقور ًمف  6أو طمدث اًمعقى سمعد اًمعؼد ،وإن قمؾؿ اعمشؽمي ىمٌؾ اًمعؼد سمعقى اعمٌقع

 .ى ىمٌؾ ىمٌضفإٓ ذم مؽقؾ وكحقه شمعقّ 

، ٌغ اًمثقَب ف طمتك َص عؾؿ قمقٌَ أو مل يَ  ،(ا٫مٵَمْبَد  )أو َأ٢ْمَتَؼ  اعمعقى، ()وإِْن َٔمٺمَِػ اٙمبپِمعُ 

 ٍَ 6 ًمتعذر اًمرد وقمدم وضمقد (َٔمٵَم٤َمَ إْرُش ) 6فأو سموقمف أو سمعَض  ،هى اعمٌقع، أو وَ أو كً

وإن دًّمس اًمٌوئع سملن قمؾؿ اًمعقى ويمتؿف قمـ اعمشؽمي ومامت اعمٌقع أو ، اًمروو سمف كوىمًصو

 .ورد ًمؾؿشؽمي مو أظمذ ،ع6 ٕكف همرهذهى قمغم اًمٌوئ6 أسمؼ

هِ ٵْمٺَمْؿ ٢َمپْمبُ )وإن اْٟمَٝمى ٯَمڄم ََلْ يُ  ُه ٨َمَقَٖمَدُه  ،َوَٓمپمِْض ٿَمٵَمڄممٍ ٪َمَجْقِز ِهټمٍْد  ؛ُف ٓمُِدوِن ٪َمْنِ ٨َمٹَمَنَ

وأظمذ  ،ؼك ًمف معف ىمقؿيٌ ٌْ اًمذي شمَ  (٨َمٺَمُف أْرُٟمُف، وإِن َرَدُه َرَد أْرَش ٪َمِنهِ  ؛٨َمڀمٯمَسٹَمفُ  ا٨َمڄمِٞمًد 

)َوإِْن . مع يمن ٓ شمٌؼك معف ىمقؿيٌ  ويتعلم أرٌش ، ن قمؼد اًمٌقع يؼتيض اًمًالميصمؿـف6 ٕ

                                      
 «.قمتؼ»( ذم أ: (2
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ـِ  َرَٖمَع ٓمٹُِمؾ) 6اومؽنه ومقضمده وموؾمدً  (٪َمَبپمِْض َدَٖمڄمٍج )اعمٌقع  ٪َمڄمَن(  و ومًودَ و شمٌقـّ ٕكّ  ؛( ّ ِ ا٫مَثٻَم

 6ذًمؽ إمم سموئعف وموؾمدِ  ٓ كػع ومقف، وًمقس قمؾقف ردّ  ًمؽقكف وىمع قمغم مو6 اًمعؼد مـ أصؾف

 ًمعدم اًمػوئدة ومقف. 

اخٍ ) ْ ُيْقَٖمْد ) ،ومؾؿ يٌطؾ سموًمتلظمػم ،6 ٕكف ًمدومع ضر متحؼؼ(َوِ٘مپَمڄمُر ٢َمپْمڅٍم ٯُمَٝمَ ٯَمڄم ََل

َوڄم ف ًمغػم واؾمتعامًمِ  ، سمعقٌفاًم ـمهو قموًمومقف سمنضمورة أو إقمورة أو كحقِ  يمتٍمٍ   6(َد٫مپِمُؾ ا٫مرر

وٓ ُٗمٲُمقِر ڄم وٓ ِرًو  )إ٥م ُٗمٹْمؿٍ اًمػًخ ًمؾعقى  (َيٷْمَتٸِمرُ  أ[293]س/َوٓ ) .دمرسمي

ذم كصقٌف،  اًمػًُخ  و أو سمنمط ظمقورٍ مع همػمه معقًٌ  وعمشؽمٍ  .يموًمطالق 6أي: اًمٌوئع ،(َصڄمِٗمبِفِ 

 .سمقد مشؽمٍ  أموكيٌ  سمعد ومًٍخ  واعمٌقعُ  .وًمق ريض أظمر

ـْ َٗمَدَث ا٫مٵَمپْمڅُم )واعمشؽمي ذم معقى  أي: اًمٌوئعُ  ،(َوإِن اْ٘مَتٺَمٷَمڄم)  مع  (٢ِمټمَْد ٯَم

إن مل خيرج قمـ يده6 ٕن إصؾ قمدم اًمؼٌض ذم  (ٯُمْٰمَٝمٍ ٯَمَع يٻمپمټمِفِ   ٨َمٸَمْقُل  ) 6آطمتامل

مـ يـػقف، ومقحؾػ أكف اؿمؽماه وسمف اًمعقى، أو أكف مو  اجلزء اًمػوئً، ومؽون اًمؼقل ىمقَل 

 طمدث قمـده، ويرده.

ڄم) َتٻِمْؾ إِٓ ٩َمْقَل أَٗمِدُِهَ ٓ حيتؿؾ واجلرح اًمطري اًمذي  يموإلصٌع اًمزائدة 6(َوإِن ََلْ ََيْ

ٓماَِل )ذم اعمثول اًمثوين  واًمٌوئعِ  ،اعمشؽمي ذم اعمثول إول ىمقُل  )٩ُمبَِؾ( 6أن يؽقن ىمٌؾ اًمعؼد

ّٓ ذم ظمقور  6«ًمقس اعمردودَ  اعمعقَى  ن اعمٌقعَ إ» :سموئع ويؼٌؾ ىمقُل  .6 ًمعدم احلوضمي إًمقف(َيٻم٤مٍ  إ

ٍؿ وكحقه، إن ىموسمض ذم صموسمً ذم ذمي مـ صمؿـ، وىمرض، وؾَمؾَ  وىمقُل  ،مشؽمٍ  ومؼقُل  6ارط

ـٍ  وىمقل مشؽم ذم قملمِ  ،مل خيرج قمـ يده  سمعؼد. معلّمٍ  صمؿ

 ه إمم سموئعف.ا ممو اؿمؽمى ومعؾقف ردّ و ومقضمده ظمػمً ومـ اؿمؽمى متوقمً 

                                      
 «.طمويمؿ»( سمعده ذم أ: (2

 (.935( هـو يٌدأ ظمرم ذم اعمخطقط ب ويـتفل ذم)ص(1
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ـِ  ٓمَِتْخبِٛمِ  ِ٘مپَمڄمٌر ِِم ا٫مَبپمعِ )مـ أىمًوم اخلقور:  )ا٫مَسڄمِدُس( ـُ  (ٯَمَتك َٓمڄمنَ  ا٫مَثٻَم أ٩َمَؾ أْو ) اًمثؿ

 )و(سمرأس اعمول،  وهل اًمٌقع( ا٫مَتْق٫مپَِمچمِ  )ِم :ذم أكقاقمف إرسمعي (َيثُْبڇُم و) ،ممو أظمؼم سمف (أ٪ْمَثرَ 

٪َمچمِ )ذم   )و( ،يـٍم  إمم كصػف ،«أاريمتؽ: »و ،وهل سمقع سمعضف سمؼًطف مـ اًمثؿـ (ا٫م٦َمِ

 أن أرسمح ذم يمؾ قمنمة وهل سمقعف سمثؿـف ورسمح معؾقم، وإن ىمول: قمغَم  (َرآَمَحچمِ ٻمُ ـا٫م)ذم 

ُٓمَد ِِم  َوٓ). وهل سمقعف سمرأس موًمف وظمنان معؾقم (چمِ ٵمَ قاَو ٻمُ ـ٫م)اذم  )و(يمره،  6ودرمهً 

ي) إرسمعيِ  أي: اًمصقرِ  ،(ََجپِْمٵِمٽمڄم 6 ٕن ذًمؽ (َرأَس اٙمڄملِ )واًمٌوئع  (ٯِمـ ٯَمٵمِر٨َمچِم ا٫مـٻُمٰمَٝمِ

 .وموت مل يصح ومنن ،ارط ًمصحي اًمٌقع

وهق  «اعمؼـع»ع ومقف ٌِ ب[ إرسمع شمَ 293مـ صمٌقت اخلقور ذم اًمصقر ]س/ ومو ذيمره

ويـؼصف ذم  ،، وحيط ىمًطف ذم مراسمحياًمزائدُ  طّ طُم  أكف متك سمون رأس اعمول أىمّؾ  :واعمذهُى  ،روايي

 و ذم رأس اعمول سمال سمقـي.وٓ شمؼٌؾ دقمقى سموئع همؾطً  .وٓ ظمقور ًمؾؿشؽمي ،مقاوعي

ـٍ ٯُمځمَٖمؾٍ )اًمًؾعي  (َوإِن اْٟمَٝمى) ـْ ٓ ُٔمٸْمبَُؾ َٟمٽَمڄمَدٔمُ )اؿمؽمى  (أو ،ٓمَِثٻَم ّ يملسمقف  6(ُف ٫َمفُ ِِم

ـْ َٕمٻَمټمِِف ٗمپمِٺَمچمً )و اؿمؽمى ؿمقئً  ()َأوِ  ،واسمـف وزوضمتف أو  ،أو ًمرهمٌي ختصف ،أو حموسموة ،(ٓمڀم٪ْمَثَر ٯِم

ـِ أْو َٓمڄمَع َٓمٵْمَض ا٫مٱَم ) ،مقؾمؿ وموت ـَ ا٫مَثٻَم ْ ) اًمذي اؿمؽماهو سمف (ٷْمٸَمچِم ٓمٸِِمْسٳمٽَِمڄم ٯِم  (َذ٫مَِؽ  َوََلْ ُيَب٤مر

بِِٛمهِ )ًمؾؿشؽمي  واعمذهى  ،يموًمتدًمقس 6(٨َمٺمٻُِمْٰمَٝمٍ اخِلپَمڄمُر َٓم٤ْمَ اإِلٯْمَسڄمِك وا٫مَردِ ؛ ـِ ٓمڄِم٫مَثٻمَ  ِم ََتْ

يمام ذم  ،ًمزوال اًمير 6أكف يمضمؾ قمغم اعمشؽمي وٓ ظمقور :ومقام إذا سمون اًمثؿـ ممضماًل 

  .«اعمـتفك»، و«اإلىمـوع»

ـٍ َأو َُيَُط ٯِمټمْفُ  وٯمڄم ُيَزادُ )  جمؾس أو ارط، (ڄمرِ ِِم ٯُمَدةِ ٘مپمَ )أي: مـ اًمثؿـ  ،(ِِم َٕمٻَم

                                      
 (.22/499( اعمؼـع )(2

 (.2/943« )اعمًوئؾ اًمػؼفقي مـ يمتوب اًمروايتلم واًمقضمفلم » ( روايي طمـٌؾ، يمام ذم (1

 (.1/112( اإلىمـوع )(9

 (.2/923( مـتفك اإلرادات )(4
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ُيٺْمَحُؼ ) 6أي: قمغم اعمٌقع، وًمق سمعد ًمزوم اًمٌقع ،(ټمڄَميچٍم ٢َمٺَمپْمفِ جل َأوْ ڄم ٫مٵَمپمْڅٍم، أْو ُيځمَ٘مُذ أْرًٟم )

أو  ،يملصؾف، ويمذا مو يزاد ذم مٌقع، أو أضمؾ، أو ظمقور ٓمِِف( ُُيْٜمَ ) جيى أن و( ٓمَِرأِس ٯَمڄم٫مِِف،

 أي: مو ذيمر مـ زيودة أو طمطّ  ،(َذ٫مَِؽ  َوإِْن ٪َمڄمنَ ) ،يـؼص مـف ذم مدة ظمقور، ومقؾحؼ سمعؼد

، ٓ ومال يؾزم أن خيؼم سمف 6أي: سموًمعؼد ،(ََلْ ُيٺْمَحْؼ ٓمِفِ ) 6سمػقات اخلقوريـ (َٓمٵْمَد ٫ُمُزوِم ا٫مَبپْمعِ )

 .و وٓ ىمقؿيإن ضمـك اعمٌقع ومػداه اعمشؽمي6 ٕكف مل يزد سمف اعمٌقع ذاشمً 

زدشمف أو كؼصتف يمذا وكحقه  سمؽذا وف سملن يؼقل: اؿمؽميتُ  6(َوإِْن أْ٘مَٜمَ ٓمڄِمحلڄملِ ) 

) ـٌ ٕكف أسمؾغ ذم اًمصدق. وٓ يؾزم اإلظمٌور سملظمذ كامء واؾمتخدام ووطء، إن مل  ؛)٨َمَحَس

 وقمؿؾ ومقف صـعي أو دومع أضمرة يمقؾف و سمعنمة مثاًل أ[ اؿمؽمى ؿمقئً 292يـؼصف. وإن ]س/

ذا. ومو سموقمف اصمـون سمؽ قمكمّ  َؾ وٓ جيقز أن جيؿع ذًمؽ ويؼقل: حتّص  ،أظمؼم سموحلول 6أو خمزكف

 ؾؽقفام، ٓ قمغم رأس موًمقفام.مراسمحي ومثؿـف سمحًى مِ 

ْ٘مَتاَلِف ا٫م) ًُ ٌُ ثْ يَ  )ِ٘مپَمڄمٌر(مـ أىمًوم اخلقور:  (٫مَسڄمٓمِعُ )ا  ٨َمڂمَذا  )، ذم اجلؿؾي (َتَبڄميِٵَم٤ْمِ ٻمُ ـِٓ

ـِ )أظمر  مهو وورصميُ فام أو أطمدُ مهو أو ورصمتُ  (اْ٘مَتٺَمٷَمڄم ف ؽَ عتُ وئع: سمِ سملن ىمول سم 6(ِِم ٩َمْدِر ا٫مَثٻَم

ڄم٫مَٷَمڄم) 6أو شمعوروً سمقـتومهو ،وٓ سمقـي هلام 6: سمثامكلمسمامئي. وىمول مشؽمٍ  وًمق يموكً  6(ََتَ

ًٓ  ٨َمپَمْحٺمُِػ َٓمڄمئِعٌ ) 6اًمًؾعي شموًمػي ي ،َوإٿَِمٻمـڄَم ٓمٵِْمتُف ٓمٹَِمذا ،ٯَمڄم ٓمٵِْمُتُف ٓمٹَمَذا: أَو : ُٕمّؿ ََيْٺمُِػ ا٫مـٻُمْٰمَٝمِ

يُتُف ٓمٹَِمذا ( ٫مٹُِمٍؾ  )وسموًمـػل ٕكف إصؾ ذم اًمقؿلم،  ، وإكام سُمدئ(ْٟمَٝمْيُتُف ٓمٹَِمَذاَوإٿَِمََم ا ٯَمڄم اْٟمَٝمَ

وإن  .ويمذا إضمورة ،(ٓمٸَِمْقِل أَ٘مرِ  ا٫مٷَمْسُخ إَِذا ََلْ َيْرَض أَٗمُدُُهڄم)مـ اعمتٌويعلم سمعد اًمتحوًمػ 

 ٨َمڂمِْن ٪َمڄمٿَمڇِم )ىمر اًمعؼد، أُ  6ؾ أظمرؽَ أو طمؾػ أطمدمهو وكَ  ،ريض أطمدمهو سمؼقل أظمر

ؼٌؾ ىمقل ويُ  ،(ٯِمْثٺمٽَِمڄم َرَٖمٵَمڄم إ٥َِم ٩مِپمٻَمچمِ ؛ َٔمڄم٫مٷَِمچمً )اًمتل ومًخ اًمٌقع ومقفو سمعد اًمتحوًمػ  (ٺْمٵَمچمُ ا٫مسر 

                                      
 «.وخيؼم سملرش اًمعقى وسمجـويي قمؾقف مطؾًؼو6 ٕكف سمدُل ضمزء مـ اعمٌقع»( سمعده ذم ش: (2

 «.أو»( ذم أ، ش: (1
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أي: صػي اًمًؾعي  ،(اْ٘مَتٺَمٷَمڄم ِِم ِصٷَمتٽَِمڄم ٨مڂمِنِ ) .وذم ىمدر اعمٌقع ،اعمشؽمي ومقفو6 ٕكف همورم

ًٌ  6اًمتوًمػي  .ٕكف همورم6 (ٯُمْٰمَٝمٍ  ٨َمٸَمْقُل )6 و، وأكؽره اعمشؽميسملن ىمول اًمٌوئع: يمون اًمعٌد يموشم

َوإَِذا ) .وذم أصمـوئفو سموًمؼًط ،اعمثؾ وإذا حتوًمػو ذم اإلضمورة وومًخً سمعد ومراغ اعمدة وملضمرةُ 

 .يموًمرد سموًمعقى 6ذم طمؼ يمؾ مـفام (١َمڄمِهًرا َوَٓمڄم٠مټِمڄًم  اٿْمٷَمَسَخ )سمعد اًمتحوًمػ  (٨ُمِسَخ ا٫مٵمٸمُد 

 ،وأكؽره اًمٌوئع ،يتف سمؽذا ممضماًل سملن يؼقل اعمشؽمي: اؿمؽم 6(اْ٘مَتٺَمٷَمڄم ِِم أَٖمؾٍ  )َوإِن 

ٍط(اظمتؾػو ذم  )َأْو(  (٨َمٸَمْقُل ٯَمـ َيټمٷِْمپمِف) 6يمرهـ أو وؿلم أو ىمدرمهو 6صحقح أو وموؾمد )َُشْ

 .سمقؿقـف6 ٕن إصؾ قمدمف

)ٔمـََحڄم٫َمٷَمڄم  6سمؾ هذه اجلوريي :، ىموليمٌعتـل هذا اًمعٌدَ  6(َوإِن اْ٘مَتٺَمٷَمڄم ِِم ٢َم٤ْمِ ا٫مـٻَمبپِمعِ ) 

 ىمقُل  وقمـف: اًمؼقُل  ،ب[292يمام ًمق اظمتؾػو ذم اًمثؿـ ]س/6 )ا٫مَبپْمُع(ًخ أي: وم ،وَٓمٳَمَؾ(

  «اعمـتفك»، و«اإلىمـوع»ذم  وهل اعمذهى، وضمزم يهو ،ٕكف يموًمغورم 6سمقؿقـف سموئعٍ 

 ويمذا ًمق اظمتؾػو ذم ىمدر اعمٌقع. ،وهمػممهو

ٌؾد 6ا واظمتؾػو ذم صػتفوإن ؾمؿقو كؼدً  ف رواضًم  ،أظمذ كؼد اًم  .اًمقؾمط إن اؾمتقتصمؿ  ،وصمؿ هموًٌم

سملن ىمول  6(َٗمَتك َيٸْمبَض ا٫مٵِمَقض)مـ اعمٌقع واًمثؿـ  (َوإِْن َأٓمك ٪ُمٌؾ ٯِمټمٽُْمََم َٔمْسٺمپِمَؿ ٯَمڄم ٓمپِمَِدهِ )

ؿ اًمثؿـ طمتك أشمًؾؿ اعمٌقع، ؾمؾّ وىمول اعمشؽمي: ٓ أُ  ،ؿ اعمٌقع طمتك أىمٌض اًمثؿـاًمٌوئع: ٓ ُأؾمؾّ 

ـُ ٢َم٤ْمٌ )و ـَ  اعمٌقعَ  (َيٸْمبُِض ٯِمټمٽُْمََم )ف احلويمؿ ٌَ أي: كَص  ،(ٌل څَم ٢َمْد ٿُمٱِم ) 6أي: معلم ،(ا٫مثٻََم  ،واًمثؿ

ـَ )ًمؾؿشؽمي،  (ُيَسٺمرُؿ اٙمَبپِمْعَ )و   .ًمؾٌوئع6 جلريون قمودة اًمـوس سمذًمؽ (ُٕمَؿ ا٫مثٻََم

                                      
 خطقط ب اعمشور إًمقف آكػو.( هـو يـتفل اخلرم ذم اعم(2

 (.1/199( اإلىمـوع )(1

 (.2/933( مـتفك اإلرادات )(9

 (، وىموٓ: كص قمؾقف.2/993(، واًمرقمويي اًمصغرى )2/199( ىمدمف ذم اعمحرر )(4

 «.ذم اًمرواج»( سمعده ذم ب: (3
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ًٓ َدْيټمً )اًمثؿـ  (َوإِن ٪َمڄمنَ ) قمغم شمًؾقؿ اعمٌقع6 ًمتعؾؼ طمؼ اعمشؽمي  (ُأٖمِٜمَ َٓمڄمئِعٌ  ؛ڄم َٗمڄم

ـُ ِِم اٙمَْجٺمِسِ  ٯُمْٰمَٝمٍ ) ضمؼمأُ  )ُٕمَؿ( ،سمعقـف ًمتؿؽـف  6اًمقضمقب دومعف قمؾقف ومقرً  ؛(إِن ٪َمڄمَن ا٫مّثٻَم

، أي: قمغم (ُٗمِجَر ٢َمٺَمپْمفِ ) 6، أو ومقام دون مًوومي اًمؼٍم(ڄم ِِم ا٫مَبٺَمدِ ٧َمڄمئِبً )َدْيـًو  )َوإِْن ٪َمڄمَن( .مـف

و تٍم  ذم موًمف شمٍمومً و مـ أن يظمقومً 6 طمتك حييه ( ِِم ا٫مـٻَمبپِْمِع َوَٓمٸِمپَمچِم ٯَمڄم٫مِفِ )اعمشؽمي 

سمؿًوومي اًمؼٍم  فُ ٌَ قّ مًوومي اًمؼٍم أو همَ  (٧َمڄمئًِبڄم َٓمٵِمپْمًدا)اعمول  )َوإِْن ٪َمڄمَن( .يي سموًمٌوئع

ي ٯُمٵْمِنٌ ) ،أي: قمـ اًمٌؾد ،)٢َمټمْٽَمڄم(  )٨َمٺمَِبڄمئِعٍ  6معن أو فمفر أن اعمشؽمَي  :يعـل (َوا٫مـٻُمٰمَٝمِ

ًً يمام ًمق يمون اعمشؽمي م ،6 ًمتعذر اًمثؿـ قمؾقفا٫مٷَمْسُخ( َوَيْثبُڇُم ) ،طموّل  سمـؼدٍ  رٌ ويمذا ممضمِ  ،وػؾ

ٷَمچمِ   .اًمعؼدَ  (٫مِتَٶَمُٛمِ ٯَمڄم َٔمٸَمَدٯَمڇْم ُرْؤَيُتفُ وَ ) و6و مقصقومً إذا سموقمف ؿمقئً  (اخِلپَمڄمُر ٫مٺْمُخٺْمِػ ِِم ا٫مٱمر

 وسمذًمؽ متً أىمًوم اخلقور صمامكقي.

 

 أ[293ف. ]س/ذم اًمتٍم  ذم اعمٌقع ىمٌؾ ىمٌضف، ومو حيصؾ سمف ىمٌُض 

اًمٌقع  )َصَح(وهق: اعمقزون واعمعدود واعمذروع  ،( َوٿَمْحَقهُ اْٟمَٝمى ٯَمٹمپِماًل  ـِ وٯمَ )

سمٌقع أو هٌي أو إضمورة أو رهـ أو  (ََلْ َيٱِمَح َٔم٭م٨ُمُف ٨مپِمف )وطمقٌ ٓ ظمقور،  (٫مِزَم ٓمڄِم٫مٵَمٸْمدِ )و

ـِ آْمَتڄمَع ٠َمٵَمڄمٯًمڄم ٨َماَل : »6 ًمؼقًمف (َٗمَتك َيٸْمبٲَِمفُ )طمقاًمي  متػؼ «. ْسَتْق٨مپَِمفُ َٗمَتك يَ   َيبٵِْمفُ ٯَم

 سمف. ؾع، ووصقيٌ ظُم  َض قَ ا، وقمِ وضمعؾف مفرً  )َوَيٱِمُح ٢ِمْتٸُمُف( .قمؾقف

ر  ومقف ىمٌؾ ىمٌضف6 ًمؼقل اسمـ قمؿر ـصح اًمتص وزاومً وإن اؿمؽمى اعمؽقؾ وكحقه ضمِ 

                                      
 مـ اعمتـ ذم أ، ب، ش.« طمتك حييه»( ىمقًمف (2

 طمديٌ اسمـ قمؿر.( مـ 2312(، ومًؾؿ )1212اًمٌخوري )أظمرضمف ( 1)

 ( ًمقس مـ اعمتـ ذم أ، ب، ش.(9
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« : ًّ  .«و ومفق مـ مول اعمشؽميجمؿققمً  وطمٌّ  ف اًمصػؼيُ مو أدريمتْ  أنّ  ـيُ مضً اًم

ـْ َوََمِن ا٫مَبڄمئِعِ ) 6ىمٌضف )٩َمْبَؾ(ف أو سمعُض  اعمٌقع سمؽقؾ وكحقه (إِْن َٔمٺمَِػ )و ويمذا ًمق  ،(٨َمٻِم

 6، ٓ صـع ٔدمل ومقفو(ٓمِآ٨َمچٍم َٞمََمِوَيچمٍ )اعمٌقع اعمذيمقر  (َوإِن َٔمٺمَِػ ) شمعقى ىمٌؾ ىمٌضف.

 .ظُمػّم اعمشؽمي ذم أظمذه سمؼًطف مـ اًمثؿـ وإن سمؼل اًمٌعُض  .)ا٫مَبپْمُع(أي: اكػًخ  ،)َٓمٳمََؾ(

َ ) - وؾمقاء يمون هق اًمٌوئع أو أضمـٌقّ  - (آَدٯِملٌ )ه أو كحقِ  سمؽقؾٍ  أي: اعمٌقعَ  ،(إِْن أْٔمٺَمٷَمفُ وَ ) ُ٘مٛمر

َوٯُمٳَمڄم٫مََبچِم  إٯِْمٲَمڄمءٍ )سملم )و( ،اًمٌقع، ويرضمع قمغم سموئع سمام أظمذ مـ صمؿـف (ٯُمْٰمَٝمٍ َٓم٤ْمَ ٨َمْسِخ 

وإن شمؾػ سمػعؾ مشؽم  .ويمون متؼقمً  و، أو ىمقؿتف إنأي: سمؿثؾف إن يمون مثؾقّ  ،(ٯُمْتٺمٷِِمِف ٓمِبََد٫مِفِ 

 .ٕن إشمالومف يمؼٌضف 6ومال ظمقور ًمف

ََيُقُز )يموًمعٌد واًمدار  6أو ذرعٍ  أو قمدّ  أو وزنٍ  ي سمؽقؾٍ أي: قمدا مو اؿمؽُم  ،(َوٯَمڄم ٢َمَداهُ )

ي ٨مپِمِف ٩َمْبَؾ ٩َمبٲِْمفِ  ُف اٙمْٰمَٝمِ يمـو كٌقع اإلسمؾ سموًمٌؼقع سموًمدراهؿ »ًمؼقل اسمـ قمؿر:  ؛(َٔم٭َمُ

ٓمِِسٵْمِر  َٓ َٓمڀْمَس َأْن َٔمڀْمُ٘مَذ »ومؼول:  6^ًمدكوكػم، وسموًمعؽس ومًلًمـو رؾمقل اهلل ومـلظمذ قمـفو ا

ءٌ  ْ يَتٷَمَر٩َمڄم َوَٓمپْمټمَٽُمََم ََشْ ومال  6إٓ اعمٌقع سمصػي أو رؤيي متؼدمي .رواه اخلؿًي«. َيْقٯِمٽَمڄم ٯَمڄم ََل

 .يصح اًمتٍم  ومقف ىمٌؾ ىمٌضف

ـْ َوََمٿمِفِ  َوإِْن َٔمٺمَِػ ٯَمڄم ٢َمَدا اٙمبپِْمَع ٓمٹَِمپْمؾٍ ) أي: وامن اعمشؽمي6 ًمؼقًمف  ،(َوٿَمْحِقِه ٨َمٻِم

ْ َيٻْمټمَٵْمُف )وهذا اعمٌقع ًمؾؿشؽمي ومضامكف قمؾقف، وهذا  ،«ََمنِ َراُج ٓمڄِم٫مٲَم َخ ـا٫مْ : » ٯَمڄم ََل

                                      
 سموعمثـوة.« طمقو»( يمذا ذم إصؾ وهمػمه سموًمٌوء اعمقطمدة، واًمذي ذم مصودر اًمتخريٍ 2)

(، واًمطحووي ذم ارح 9/34،39اًمدارىمطـل ) -سمؾػظ اًمٌخوري -، ووصؾف «مضً اًمًـي»( دون ىمقًمف 431( قمؾؼف اًمٌخوري )ص1)

 (. 29/132أصمور ) (، وارح مشؽؾ4/22معوين أصمور )

 «.شممظمذ»( ذم أ، ب: (9

 ،4352)ذم اعمجتٌك (، واًمـًوئل 2141( ، واًمؽممذي )9934(، وأسمق داود )2413، 3333،3335،2195أمحد )أظمرضمف ( 4)

 (.1121(، واسمـ موضمف )4239

 (.932( شمؼدم )ص(3
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قمغم  واًمثؿرُ  .همصى ب[ وامنَ 293ف ]س/ـَ ، ومنن مـعف طمتك شمؾػ وؿِ (َٓمڄمئع ٯِمـ ٩َمْبٲِمفِ 

ؾؽف ذم مقروث أو  مِ ـ شمعلّم ومَ  .ؼي مـ وامن سموئعسمصػي أو رؤيي ؾموسم اًمشجر، واعمٌقعُ 

 .وصقي أو همـقؿي ومؾف اًمتٍم  ومقف ىمٌؾ ىمٌضف

 أسمقع  )َأْو(سموًمقزن،  (َوْزنٍ )سمـ أسمقع )َأْو(سموًمؽقؾ،  (َوََيْٱُمُؾ ٩َمْبُض ٯَمڄم ٓمپِْمَع ٓمٹَمپْمؾٍ )

ا ٓمٵِْمڇَم ذَ إِ »ن يرومعف: اًمذرع6 حلديٌ قمثام ( َذْرٍع ٓمَِذ٫مَِؽ )سمـ أسمقع )َأْو(سموًمعد،  (٢َمٍد )سمـ

ويصح  ،ؼ، أو كوئٌفوارـمف طمضقر مًتحِ  .رواه اإلموم«. وإذا آْمَتٵْمڇَم ٨مڄم٪ْمَتْؾ ، ٨َمٹمِْؾ 

وٓ  ،ه قمغم سموذلاد وكحقِ ان وقمدّ وممكي يمقول ووزّ  .اؾمتـوسمي مـ قمؾقف احلؼ ًمؾؿًتحؼ

 .يضؿـ كوىمد طموذق أملم ظمطل

ٍة َوٯَمڄم ُيټمٸْمُؾ ِم)حيصؾ اًمؼٌض  )و( حيصؾ  (و، ٓمټِمٸَْمٺمِفِ )وب وطمققان يمثق ( ُصْٜمَ

 ،- (هِ ٧َمْٛمُ )و .اًمعر  ومقف ذًمؽ إذ ؛(ٓمَِتټمڄَمُو٫مِفِ )يموجلقاهر وإصمامن  6(ٯَمڄم ُيَتټمڄَمَوُل ) اًمؼٌض ذم

يملن يػتح  6سمال طموئؾ (ٓمَِتْخٺمپَِمتِفِ )ف ىمٌُض  - يموًمعؼور، واًمثؿرة قمغم اًمشجرة 6مو ذيمر أي: همػمُ 

 .«اًمزريمٌم»ىموًمف  .وإن يمون ومقفو متوع ًمؾٌوئع أو يًؾؿف مػتوطمفو وكحقه، ،ًمف سموب اًمدار

 .فاريؽِ  نُ ؾ إذْ ـؼَ شوع يُ عتؼم جلقاز ىمٌض مُ ويُ 

ـْ َأ٩َمڄمَل ٯُمْسٺمًَِم »و: موضمف قمـ أيب هريرة مرومققمً  مًتحٌي6 عمو روى اسمـ (اإل٩َمڄم٫َمچمُ  )و   ٯَم

                                      
 «.سمقع»( ذم أ: (2

 «.سمقع»( ذم أ: (1

 «.سمقع»( ذم أ: (9

 .( ًمقس مـ اعمتـ ذم ش(4

خوري )ص323 ،444أمحد )أظمرضمف ( (3 حقه، وقمؾؼف اًٌم ـ موضمف )433( سـم  ( سمؿعـوه.1193( سمصقغي اًمتؿريض، وأظمرضمف اسم

 ( ًمقس مـ اعمتـ ذم إصؾ. واعمثًٌ مقاومؼ عمو ذم ؾموئر اًمـًخ.(2

 (.4/91( ارح اًمزريمٌم قمغم خمتٍم اخلرىمل )(3
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يؼول:  ،اًمرومع واإلزاًمي ٕهنو قمٌورة قمـ ؛(٨َمْسٌخ ). وهل «٢َمْثَرَٔمُف َيْقَم ا٫ْمٸِمپَمڄمٯَمچمِ  اهللُ َأ٩َمڄمَل 

ْقُز ٩َمْبَؾ ٩َمبِض ا٫مـٻَمبپِْمعِ )ومـ 6وو ًمؾٌقع ٓ سمقعً أي: أزاهلو، ومؽوكً ومًخً  ،أىموًمؽ اهلل قمثرشمؽ  (ََتُ

ـِ )وًمق كحق مؽقؾ، وٓ دمقز إٓ  و6 ٕن اًمعؼد إذا ارشمػع ا وكققمً إول ىمدرً  (ٓمٻِِمْثِؾ ا٫مَثٻَم

ٓ يؾزم إقمودة يمقؾ أو وزن، وشمصح و ،رضمع يمؾ مـفام سمام يمون ًمف، ودمقز سمعد كداء اجلؿعي

وٓ حيـٌ يهو مـ طمؾػ ٓ يٌقع،  ،ومعوـموة وسمقعٍ  وسمؾػظ صؾٍح  ،مـ مضورب واريؽ

َٓ ِ٘مپَمڄمَر ٨مپِْمٽَمڄم) ٓ و)أي: ٓ يثًٌ ذم اإلىموًمي ظمقور جمؾس، وٓ ظمقور ارط، أو كحقه،  ،(َو

، وٓ سمزيودة قمغم قموىمدٍ  أو مقِت  ـٍ ؿَ ثْ مُ  و، وٓ شمصح مع شمؾِػ ومقفو6 ٕهنو ًمقًً سمقعً  (ُٟمٷْمٵَمچمَ 

 وممكي رد مٌقع شمؼوياله قمغم سموئع. .أ[، أو همػم ضمـًف294صمؿـ أو كؼصف ]س/

 )َباُب الِّرَبا والَّصِّرِف(

ائ  ائ  ەئ ەئ  وئ   ﴿ اًمرسمو مؼصقر، وهق ًمغي: اًمزيودة6 ًمؼقًمف شمعومم:

قمغم  واإلمجوعُ  .و: زيودة ذم يشء خمصقصوارقمً  أي: قمؾً. ،[3]احلٍ: ﴾وئ

 . [133]اًمٌؼرة:  ﴾ڤ  ڤ﴿ ًمف شمعومم:6 ًمؼقحتريؿف

ىمقؾ: ؾمؿل سمف ًمٍميػفام، وهق شمصقيتفام ذم اعمقزان، وىمقؾ:  .واًمٍم : سمقع كؼد سمـؼد

 وقموت، مـ قمدم ضمقاز اًمتػرق ىمٌؾ اًمؼٌض وكحقه.قَ ٓكٍماومفام قمـ مؼته اًمٌِ 

ُرُم ِرَٓمڄم ا٫مٷَمٲْمؾِ )ومـ ،واًمرسمو كققمون: رسمو ومضؾ، ورسمو كًقئي  قعَ سمِ  (ٯَمٹمپِْمؾٍ )يمؾ  ِم( ََيْ

 (ٯَمْقُزوٍن ٓمپِْمَع ٓمِِجټمِْسفِ )ذم يمؾ  )و(ؿمـون، ه يموُٕ أو همػمَ  ،و يمون يموًمؼُمّ مطعقمً  6سمجـًف

ا٫مَذَهڅُم »و: أو ٓ يموًمؽتون6 حلديٌ قمٌودة سمـ اًمصومً مرومققمً  ،و يمون يموًمًؽرمطعقمً 

                                      
 (.3492 سمـ أمحد ذم زيوداشمف قمغم اعمًـد )وقمٌد اهلل، (1255اسمـ موضمف )و(، 9423( أظمرضمف أسمق داود )2)

 (. 233( يـظر مراشمى اإلمجوع )(1
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 ،ـٻِمٺْمِح ـٻِمٺْمُح ٓمڄِم٫مْ ا٫مْ وَ  َوا٫مَتٻْمُر ٓمڄِم٫مَتٻْمرِ  َوا٫مَٰمٵِمُٛم ٓمڄِم٫مَٰمٵِمٛمِ ٲَمچِم َوا٫مُٜمُ ٓمڄِم٫مُٜمر ٷمِ ٷِمٲَمچُم ٓمڄِم٫مْ َوا٫مْ  ٓمڄِم٫مَذَهڅِم 

و وٓ ومقام ٓ يقزن قمرومً  ،وٓ رسمو ذم موء .ومًؾؿ رواه أمحد«. َيًدا ٓمپَِمدٍ  ، ٓمٻِِمْثؾٍ ٯِمْثاًل 

 يمٌقض وضمقز. 6وٓ ذم مطعقم ٓ يؽول وٓ يقزن ،همػم ذهى وومضي يمػؾقسٍ 6 ًمصـوقمتف

ٺمقُل ُح ـ٫ما)قؾ أو مقزون سمجـًف مع اًمتامصمؾ أي: يشؽمط ذم سمقع مؽ ،(ََيڅُِم ٨مپِْمفِ )و 

َوَٓ ُيَبڄمُع ٯَمٹمپِمٌْؾ ) .«َيًدا ٓمپَِمدٍ » :ومقام ؾمٌؼ مـ اجلوكٌلم سموعمجؾس6 ًمؼقًمف  (وا٫مٸَمْبُض 

َٓ ٪َمپمْاًل  ( ،و، وًمق مترة سمتؿرةومال يٌوع سمجـًف وزكً  6(ٓمِِجټمِْسِف إِ َٓ َٓ )يٌوع  )َو ٯَمْقُزوٌن ٓمِِجټمِْسِف إِ

ٷِمٲَمچِم َوْزٿًمڄم ٷِمٲَمچُم ٓمڄِم٫مْ َوا٫مْ  ،ا٫مَذَهڅُم ٓمڄِم٫مَذَهڅِم َوْزٿًمڄم ٓمَِقْزنٍ » :ًمؼقًمف  6يمقاًل ومال يصح  6(َوْزٿًمڄم

. رواه إصمرم مـ طمديٌ «ؾٍ پمْ ٹمَ  ٓمِ َوا٫مَٰمٵِمُٛم ٓمڄِم٫مَٰمٵِمِٛم ٪َمپْماًل ، ؾٍ پمْ ٹمَ  ٓمِ  ٪َمپْماًل ُٜمر ٓمڄِم٫مْ  ُٜمُ َوا٫مْ ، ٓمَِقْزنٍ 

واجلفؾ سمف يموًمعؾؿ  ،اًمتامصمؾوٕن مو ظمقًمػ معقوره اًمنمقمل ٓ يتحؼؼ ومقف  قمٌودة6

 صح. ن اعمقزون ومؽوكو ؾمقاءً زِ قؾ اعمؽقؾ أو وُ وًمق يمِ  .سموًمتػووؾ

6 عمو (َزا٨ًمڄمٖمِ )مـ ضمـًف  (ٓمِبٵَْمضٍ )أي: سمعض اعمؽقؾ أو اعمقزون  ،(َٓمٵْمٲُمفُ )يٌوع  )وٓ(

ام ذم اعمعقور اًمنمقمل، ومؾق سموقمف صؼمة سملظمرى عؾام شمًووَي ب[ يَ 294مو مل ]س/ ،شمؼدم

صح، ويمذا زسمرة 6 قؾتو ومؽوكتو ؾمقاءً  سمؿثؾ ويمِ ثاًل أو شمٌويعومهو مِ  ،امفام وشمًووَي وقمؾام يمقؾَ 

 .طمديد سملظمرى مـ ضمـًفو

أي: اًمؽقؾ،  ،(ا٫مَثالٕمچمُ  َٖمڄمَزِت ) 6سمـحوس وطمديدٍ ، يمؼُمّ سمشعػم (٨مڂمن اْ٘مَتٺَمَػ اجِلټمُْس ) 

َ  هِ ذِ هَ  إَِذا اْ٘مَتٺَمٷَمڇْم » :َزا 6 ًمؼقًمف قمؾقف اًمًالمواًمقزن، واًمـجِ  ْٕ  ٨َمبپِمٵُمقا ٪َمپْمَػ ِٟمْئُتؿْ  ڄمءُ پمَ ْٟم ا

 .، وأسمق داودرواه مًؾؿ«. ا ٓمپَِمدٍ إَِذا ٪َمڄمَن َيًد 

                                      
 (.11249،11313أمحد )أظمرضمف ( 2)

 (.2343مًؾؿ )أظمرضمف ( 1)

 (.3/152(، واًمٌقفؼل )4/22( أظمرضمف يهذا اًمؾػظ اًمطحووي ذم ارح معوين أصمور )(9

 ( مـ طمديٌ قمٌودة، وشمؼدم.2343مًؾؿ )أظمرضمف ( 4)

 ( مـ طمديٌ قمٌودة.9933داود ) أظمرضمف أسمق( 3)
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وموجلـس: هق اًمشومؾ ٕؿمقوء خمتؾػي  6(َيْٰمٻَمُؾ أٿْمَقا٢ًمڄم َواجِلټمُْس: ٯَمڄم ٫َمُف اْٞمٌؿ َ٘مڄمٌص )

 ًً و سملكقاقمفو، واًمـقع: هق اًمشومؾ ٕؿمقوء خمتؾػي سملؿمخوصفو، وىمد يؽقن اًمـقع ضمـ

اجلـس إظمص، واًمـقع إظمص، ومؽؾ كققملم اضمتؿعو ذم اؾمؿ  :واعمراد هـو .وسموًمعؽس

  ؾح.مـ ؿمعػم ومتر ومِ  (٪َمُٜمٍ َوٿَمْحِقهِ ) :ؾف سمؼقًمفظموص ومفق ضمـس، وىمد مثّ 

أضمـوس6 ٕن اًمػرع  (٪َمڄمِٕد٩َمچِم، َوإْ٘مَبڄمِز، َوإْدَهڄمنِ ؛ َأْٖمټمڄَمٌس  ٨ُمُروُع إْٖمټمڄَمسِ )و

ومدىمقؼ احلـطي  6وو وضمى أن شمؽقن هذه أضمـوؾًم هذه أضمـوؾًم  ومؾام يموكً أصقل ،يتٌع إصؾ

 .ودىمقؼ اًمذرة ضمـس، ويمذا اًمٌقاىمل ،ضمـس

6 وٕكف ومرع أصقل هل أضمـوس، ومؽون أضمـوؾًم  ؛(وا٫مٺَمْحؿ أْٖمټمڄَمٌس ٓمڄِمْ٘متاَِلِف أُصق٫مِفِ ) 

اًمٌؼر واجلقامقس ضمـس، وحلؿ اإلسمؾ  ضمـس واطمد، وحلؿُ  واعمعزُ  واًمضلنُ  .يموٕظمٌوز

ْحُؿ، ا٫مٺمَ )و .عمو شمؼدم 6أضمـوس سموظمتال  أصقًمف ا٫مٺمبـ( )و٪مذا ،ؽذاوه ،ضمـس واطمد

6 ٕهنو )َأْٖمټمڄَمٌس( وإيمورع ،حول، واًمرئي، واًمطّ يقَ واًمؼؾى، وإًَمْ  (وا٫مٹَمبُِد  ،وا٫مَٰمْحؿُ 

  .ومقجقز سمقع ضمـس مـفو سمآظمر متػوواًل  6خمتؾػي ذم آؾمؿ واخلؾؼي

عمو روى موًمؽ قمـ زيد سمـ أؾمؾؿ قمـ  ؛(ـ ِٖمټمِْسفِ وٓ َيٱِمُح َٓمپْمُع ٫َمـْحٍؿ ٓمَِحپَمقاٍن ٯمِ )

سمقع اًمؾحؿ  (َوَيٱِمُح ) .هنك قمـ سمقع اًمؾحؿ سموحلققان ^أن اًمـٌل  ؾمعقد سمـ اعمًقى

أ[ سمٌؼرة6 ٕكف ًمقس أصؾف وٓ 295يمؾحؿ ولن ]س/ 6(٧َمْٛمِ ِٖمټمِْسفِ )طمققان مـ )ٓمـ(

 يمام ًمق أسمقع سمغػم مليمقل. 6ضمـًف ومجوز

ٕن أضمزاء احلى  6ًمتعذر اًمتًووي ؛(ٓمَِد٩مِپمٸِمِف َوٓ َٞمِقيٸِمفِ ) يمؼُمّ  (وٓ ََيُقُز َٓمپْمُع َٗمڅٍم )

وإن أسمقع احلى سمدىمقؼ أو ؾمقيؼ مـ همػم  .شمـتنم سموًمطحـ، واًمـور ىمد أظمذت مـ اًمًقيؼ

                                      
 «.سمػتح اهلؿزة»( سمعده ذم ب: (2

(، واًمٌقفؼل 1/93(، واحلويمؿ )9/32(، واًمدارىمطـل )222(، وأسمق داود ذم اعمراؾمقؾ )2935( أظمرضمف موًمؽ ذم اعمقـمل )1)

(3/152.) 
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يموحلـطي سموهلريًي أو  6(ٓمٻَِمٳْمُبقِ٘مفِ  ئِفِ پمْ )ٿمِ  ٓ سمقعُ  )و( .اضمـًف صح6 ًمعدم اقمتٌور اًمتًووي إذً 

أْصٺمِِف ) ٓ سمقعُ  )و( 6 ٕن اًمـور شمعؼد أضمزاء اعمطٌقخ ومال حيصؾ اًمتًووي.وَش أو اًمـّ  اخلٌز

هِ  َ٘مڄم٫مٱِِمِف ) ٓ سمقعُ  )و( ،، وقمـى سمعصػمهجػْمَ يمزيتقن سمزيً، وؾمؿًؿ سمَش  6(ٓمٵَِمٱِمْٛمِ

ـٍ  6(ٓمٻَِمُٰمقٓمِفِ  مشقب سمخوًمص6 ٓكتػوء اًمتًووي  يمحـطي ومقفو ؿمعػم سمخوًمصي، وًمٌ

اهلريًي  وٓ سمقعُ . ؽْش ويمذا سمقع اًمؾٌـ سموًمؽَ  ا،ػمً إٓ أن يؽقن اخلؾط يً 6اعمشؽمط

 )و(سمـقع آظمر.  كقع مـفو وٓ سمقع ،واًمًـٌقؾمؽ سمعضف سمٌعض واًمػوًمقذج ةريرَ واحلَ 

وأسمق  يمٌقع اًمرـمى سموًمتؿر، واًمعـى سموًمزسمقى6 عمو روى موًمؽ 6)َر٠ْمبِِف ٓمپَِمڄمٓمِِسِف( ٓ سمقعُ 

 َأَيټمْٸُمُص »ؾ قمـ سمقع اًمرـمى سموًمتؿر ىمول: ئؾُم  ^قمـ ؾمعد سمـ أيب وىموص أن اًمـٌل  داود

 ومـفك قمـ ذًمؽ. ىموًمقا: كعؿ،«. ؟َذا َيبَِس ا٫مُر٠َمڅُم إِ 

ٕهنام  ؛(ٓمَِد٩مِپمٸِمِف إَِذا اْٞمَتَقَيڄم ِِم ا٫مټمُٵُمقٯَمچمِ )سمقي اًمرّ  أي: دىمقِؼ  ،(َوََيُقُز َٓمپْمُع َد٩مپِمٸِمفِ ) 

ٯَمٳْمبُقِ٘مِف ) سمقعُ جيقز  )و(شمًوويو طمول اًمعؼد قمغم وضمف ٓ يـػرد أطمدمهو سموًمـؼصون. 

  سمؿثؾ. ثاًل يمًؿـ سمؼري سمًؿـ سمؼري مِ  6(ٓمٻَِمٳْمُبقِ٘مفِ 

رـمقسمي مـ  ومنن يمون أطمدمهو أيمثَر  ،(َٰمڄمِف ُ٘مْبِزِه ٓمُِخبِزِه، إِذا اْٞمتََقَيڄم ِِم ا٫مټمَ )جيقز سمقع )و(

6 ٕكف يؼدر سمف يموًمـشو 6ذم اخلٌز سموًمقزن أظمر مل حيصؾ اًمتًووي اعمشؽمط، ويعتؼم اًمتامصمؾ

 هُ ٢َمٱِمٛمُ )يٌوع  )و( .قع سمؿثؾف يمقاًل و سمِ ق وصور ومتقتً س ودُ ًمؽـ إن يٌِ  6وٓ يؿؽـ يمقؾفقمودة 

                                      
 «.واًمـشو»وذم ب: «. واخلٌز سموًمـشو»( ذم أ: (2

 دهـ اًمًؿًؿ. يـظر: اعمصٌوح اعمـػم )ارج(.( اًمّشػَمج: وزان )زيـى( معّرب، وهق (1

و اعمطٌقخ مـ اًمّدىمقؼ واًمّدؾَمؿ واعمَْوء( احلَريَرة: (9 ًَ  يـظر اًمـفويي )ح ر ر( .احلَ

 اًمػوًمقذج: طمؾقاء شمعؿؾ مـ اًمدىمقؼ واعموء واًمعًؾ وشمصـع أن مـ اًمـشو واعموء واًمًؽر. اعمعجؿ اًمقؾمقط )  ل ذ(( (4

 (.2922( أظمرضمف موًمؽ ذم اعمقـمل )3)

(، 4323،4335(، واًمـًوئل ذم اعمجتٌك )2113واًمؽممذي ) (،9935داود )وأسمق  ،(2323،2344،2331أظمرضمف أمحد ) (2)

 (.1124واسمـ موضمف )

 «.يموًمـشو »( ذم ب، ش: (3
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 سمؿثؾف ًمتًوويام. واًمعـِى  ِى ـمَ يموًمرّ  (ٓمَِر٠ْمبِفِ  فُ َوَر٠ْمبُ )يمامء قمـى سمامء قمـى،  (ٓمٵَِمٱِمِٛمهِ 

سمقع احلى اعمشتد ذم ؾمـٌؾف سمجـًف، ويصح سمغػم  :وهل، «اعمحوىمؾي»وٓ يصح سمقع  

سملن : «اًمعرايو»إٓ ذم  6سمقع اًمرـمى قمغم اًمـخؾ سموًمتؿر :وهل ،«اعمزاسمـي»سمقع ضمـًف. وٓ 

 ،ب[ مخًي أوؾمؼ295ومقام دون ]س/ ،و سمؿثؾ مو يئقل إًمقف إذا ضمػ يمقاًل يٌقعف ظمرًص 

، يومػل كخؾ سمتخؾق 6سمنمط احلؾقل واًمتؼوسمض ىمٌؾ اًمتػرق ،عمحتوج ًمرـمى، وٓ صمؿـ معف

  .رذم سمؼقي اًمثام وٓ شمصح. وذم متر سمؽقؾ

 (ٯَمٵَمٽُمََم ٯِمـ ٧َمْٛمِ ِٖمټمِْسٽِمََم )أو اًمعقولم  أي: أطمدِ  ،(ٯَمٵَمفُ و وٓ ُيَبڄمُع ِرَٓمِقٌي ٓمِِجټمِْسفِ )

قمـ  ودرهؿ6 عمو روى أسمق داود دّ ي قمجقة، أو سمؿُ دّ ة ودرهؿ سمدرمهلم، أو سمؿُ قمجقَ  دّ يمؿُ 

ـِ ومَ  رضمؾ سمتًعي دكوكػم سمؼالدة ومقفو ذهى وظمرز اسمــتوقمفو  ^ يت اًمـٌّل قمٌقد ىمول: أُ  ضوًمي سم

ومنن  .ىمول: ومرده طمتك مقز سمقـفام«. َٗمَتك َُتپَمرَز َٓمپْمټمٽَُمََم  ،َٓ : »^ؼول اًمـٌل 6 ومأو ؾمٌعي دكوكػم

 ومقضمقده يمعدمف. 6يمخٌز ومقف مؾح سمؿثؾف 6ا ٓ يؼصديمون مو مع اًمرسمقي يًػمً 

و قمغم مو ًمقس 6 ٓؿمتامل أطمدمه(ى٨مپِْمِف ٿَمقً )أي: سمتؿر  ،(ى ٓمََِم ََتٌْر ٓماِل ٿَمقً )يٌوع  )وٓ(

 .ويمذا ًمق كزع اًمـقى صمؿ سموع اًمتؿر واًمـقى سمتؿر وكقى ،مـ ضمـًف

ـٌ )يٌوع  و( ،ىقى ٓمَِتٻْمٍر ٨مپِمِف ٿَمقً ُيَبڄمُع ا٫مټمَ )و ـٍ )يٌوع  و( ،٫َمَب ُصقٌف ٓمَِٰمڄمٍة َذاِت ٫َمَب

ـَ  ؛(َوُصقٍف   فوممقه ؾمؼػُ  يمدارٍ  ،مؼصقد ذم اًمشوة همػمُ  واًمصقَ   ٕن اًمـقى ذم اًمتؿر واًمؾٌ

 قمؾقفو صمؿرة وكخؾيٌ  ،ومقف كحوس سمؿثؾف أو سمـحوس درهؿ ذهى صح، ويمذاسم سمذهٍى 

 ،قف أو كققمف يمحـطي محراء وؾمقداء سمٌقضوءسمؿثؾفو أو سمتؿر، ويصح سمقع كققَمل ضمـس سمـققمَ 

                                      
 «.وٓ يصح»( ذم أ، ب، ش: (2

 (.2352(، وأظمرضمف سمـحقه مًؾؿ )9931،9932داود ) أظمرضمف أسمق( 1)

 «.صمؿر»وذم ش: «. متر»ب:  وذم«. مترة»( ذم أ: (9
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 .قحوينّ وَص  سمنسمرامهّل  يِنّ رْ وسمَ  كمّ عؼِ ومتر مَ 

ا٫مَقْزِن )مرضمع )و(، ^ غم قمفدهقم (ا٫مٹَمپمِْؾ ٫مٵُمرِف اٙمِديټمَچمِ ) أي: مرضمعُ  ،)َوٯَمَرُد(

ـَ ا٫مټمَبل  ـٻِمٹْمپَمڄمُل ا٫مْ : »^قمـ اًمـٌل  6 عمو روى قمٌد اعمؾؽ سمـ قمؿػم(^٫مٵُمْرِف ٯَمٹَمچَم َزٯَم

  .«ـٻِمپمَزاُن ٯِمپمَزاُن ٯَمٹَمچمَ َوا٫مْ ، ـٻَمِديټمَچمِ ٯِمٹْمپَمڄمُل ا٫مْ 

6 ٕن مو ٓ ( ٯَمْقِوٵِمفِ ا٢مُتِٜمَ ٢ُمْر٨ُمُف ِِم )ومؽي  أي: اعمديـي ،(َوٯَمڄم َٓ ٢ُمْرَف ٫َمُف ُهټمڄَمك)

ؼم ومنن اظمتؾػً اًمٌالد اقمتُ  ،يموًمؼٌض واحلرز 6رضمع ومقف إمم اًمعر ر  ًمف ذم اًمنمع يُ قمُ 

وجيقز اًمتعومؾ  ،ويمؾ موئع مؽقؾ. إمم أىمرب مو يشٌفف سموحلجوز دّ اًمغوًمى، ومنن مل يؽـ رُ 

 عفد.سمؽقؾ مل يُ 

ُرُم ِرَٓمڄم ا٫مټمَِسپمَئچمِ ) ِِم َٓمپْمِع ٪ُمؾر ِٖمټمَْس٤ْمِ أَمٷَمٸَمڄم ِِم ) -عمد، وهق: اًمتلظمػمًوء سموـ اًمـّ م- (َوََيْ

ڄم أ[243]س/ ٫َمپْمَس ) ،وهل: اًمؽقؾ واًمقزن (٢ِمٺَمچِم ِرَٓمڄم ا٫مٷَمٲْمؾِ   أي: أطمدُ  ،(أَٗمُدُُهَ

ضموز اًمـًوء، وإٓ ٓكًد  6يمحديد سمذهى أو ومضي ا، ومنن يمون أطمدمهو كؼدً )ٿَمٸْمًدا(اجلـًلم 

 ًّ ًٌ ؾَ سموب اًم ومقشؽمط ومقف احلؾقل  6  ومؾقس كوومؼي سمـؼدو، إٓ ْص ؿ ذم اعمقزوكوت هموًم

ٹمپِمٺَم٤ْمِ ٻمَ ـ٪َمڄم٫مْ ) ؛«اإلىمـوع» : ٓ، وشمٌعف ذمواظمتور اسمـ قمؼقؾ وهمػمه ،واًمؼٌض

                                      
 اعمصٌوح اعمـػم )قمؼؾ(.«. معِؼؾ سمـ يًور اًمـُؿَزين»( اعمعؼكم: كقع مـ اًمتؿر مـًقب إمم (2

  ( اًمؼمين: كقع مـ أضمقد اًمتؿر. اعمصٌوح اعمـػم)اًمؼَمكقي(.(1

 ( اإلسمراهقؿل: كقع مـ اًمتؿر أؾمقد، كًى إمم )إسمراهقؿ(. شموج اًمعروس )ب ر ه م(.(9

 ويّن(: متر معرو  سموعمديـي. اعمصٌوح اعمـػم )صوح( ( )اًمّصقحَ (4

 ( يمذا ذم إصؾ واًمؽشو  وارح اعمـتفك وهمػمهو، وذم اعمغـل واًمنمح واعمٌدع: اسمـ قمؿر. وهق اًمصقاب. 3)

 ( مـ طمديٌ اسمـ قمؿر. 1325،4234(، واًمـًوئل ذم اعمجتٌك )9943( أظمرضمف أسمق داود )2)

 «.سموعمديـي»( ذم أ، ب، ش: (3

وين، يمام ذم اًمذيؾ )( يم(4 (، وىمول ذم اًمػتووى 214(، واًمشقخ شمؼل اًمديـ، يمام ذم آظمتقورات اًمػؼفقي )9/122ؿقومؼ اًمدـي اسـم اًمطوًٌم

 (: إفمفر ومقف اعمـع. وموهلل أقمؾؿ.15/425)

 (.1/132( اإلىمـوع )(5



924 

 وًمق مـ ضمـًلم. ،(َواٙمقزوٿَم٤ْمِ 

اقمتؼم احلؾقل واًمتؼوسمض ىمٌؾ اًمتػرق،  6سمـحوس أو طمديدٌ  ،سمشعػم رّ سمُ  سمقعومنذا أُ 

َ : »6 ًمؼقًمف اًمعؼدُ  (ْبَؾ ا٫مٸَمْبِض َٓمٳَمَؾ َوإِْن َٔمٷَمَر٩َمڄم ٩مَ ) ْٕ ٨َمبپِمٵُمقا  ْصټمڄَمُف إَِذا اْ٘مَتٺَمٷَمڇْم َهِذِه ا

َٖمڄمز )أو قمؽًف  ( ٓمٻَِمْقُزونٍ َوإِْن َٓمڄمَع ٯَمٹمپِماًل ) .اًمؼٌض :. واعمراد سمف«َيًدا ٓمپَِمدٍ  ٪َمپْمَػ ِٟمْئُتؿْ 

ل قمؾي رسمو وصػَ  يو ذم أطمدَ 6 ٕهنام مل جيتؿع(ا٫مټمََسڄمءُ )ضموز  (و ،ا٫مّتٷَمُرُق ٩َمْبَؾ ا٫مٸَمبضِ 

 اًمػضؾ، أؿمٌف اًمثقوب سموحلققان.

( َٓ َٓ َوٯَمڄم   ^6 ٕمر اًمـٌل (پْمِف ا٫مټمََسڄمءُ ٨م ٪َمڄم٫مثرپَمڄمب واحلپمقاِن ََيُْقزُ  ؛ َوْزنَ  ٪َمپْمَؾ ٨مپِْمِف َو

اهلل سمـ قمؿرو أن يلظمذ قمغم ىمالئص اًمصدىمي، ومؽون يلظمذ اًمٌعػم سموًمٌعػميـ إمم إسمؾ  قمٌدَ 

. وإذا ضموز ذم اجلـس اًمقاطمد ومػل وصححف ، واًمدارىمطـلاًمصدىمي. رواه أمحد

 اجلـًلم أومم.

ـِ َوٓ ََيُقز َٓمپْمُع ا٫مَد )  ـِ ٓمڄِم٫مَدْي  ^اًمـٌل  هنك :6 حلديٌوطمؽوه اسمـ اعمـذر إمجوقمً  (ي

 ويمذا سمحوّل  . وهق سمقع مو ذم اًمذمي سمثؿـ ممضمؾ عمـ هق قمؾقف،ئ سموًمؽوًمئاًمؽوًمِ  قمـ سمقع

 .ؿٍ ؾَ ؾَم  مولِ  ف رأَس وضمعؾُ  ،اًمتػرقؼٌض ىمٌؾ مل يُ 

                                      
 «.سمقع»( ذم ب: (2

 (.129،121( شمؼدم )ص(1

 «.أطمد»( ذم أ، ب، ش: (9

 (. 9933(، وأسمق داود )2359،3313أمحد )أظمرضمف ( 4)

 (. 9/33،25( أظمرضمف اًمدارىمطـل )3)

 (. 432-2/432( مل أىمػ قمغم هذا اًمتصحقح، ويـظر ًمؾؽالم قمغم كؼد احلديٌ اًمٌدر اعمـػم )2)

 (.1/194(، ويـظر اإلىمـوع ذم مًوئؾ اإلمجوع )291( اإلمجوع ٓسمـ اعمـذر )ص(3

( مـ 3/153(، واًمٌقفؼل )1/33(، واحلويمؿ )9/31،32(، واًمدارىمطـل )4/12( أظمرضمف اًمطحووي ذم ارح معوين أصمور )4)

(: ىمول أمحد: ًمقس ذم هذا طمديٌ يصح، إكام إمجوع اًمـوس قمغم أكف ٓ جيقز سمقع 2/325طمديٌ اسمـ قمؿر، ىمول ذم اًمٌدر اعمـػم )

 ديـ سمديـ.
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َق ا٫مـٻمَتٱَمڄمِر٨َمڄمن)  ،(٩َمْبَؾ ٩َمْبِض ا٫مٹُمؾر )سملسمداهنام يمام شمؼدم ذم ظمقور اعمجؾس  (َوٯَمَتك ا٨ْمَٝمَ

َٓمٳَمَؾ ا٫مٵَمٸمُد ) 6مـف (ا٫مَبٵْمضِ ) ىمٌؾ ىمٌض )أو(اًمعقض اعمعؼقد قمؾقف ذم اجلوكٌلم،  أي: يمّؾ 

ْ ُيٸْمَبْض  ًمؼقًمف  6اًمؽؾ أو اًمٌعض6 ٕن اًمؼٌض ارط ًمصحي اًمعؼدؾمقاء يمون  ،(٨مپِمََم ََل

. وٓ يي ـمقل اعمجؾس مع «٪َمپْمَػ ِٟمْئُتْؿ َيًدا ٓمپَِمدٍ ا٫مَذَهڅَم ٓمڄِم٫ْمٷِمٲَمچِم  َوٓمپِمٵُمقا: »

اًمقيمقؾ  وىمٌُض  .مهو مصطحٌلم صحب[ أطمدِ 243شمالزمفام، وًمق مشقو إمم مـزل ]س/

 دمهو ىمٌؾ اًمؼٌض ومًد اًمعؼد.موت أطم وًمق .ىمٌؾ مػورىمي مقيمؾف اعمجؾس يمؼٌض مقيمؾف

 ،ٕهنو قمقض مشور إًمقف ذم اًمعؼد ؛(ٿمڄمٿمِْٛمُ َٔمَتٵَم٤َمُ ٓمڄِم٫مَتٵْمپم٤ِم ِِم ا٫مٵَمٸْمدِ وا٫مدراهؿ وا٫مَد )

ًمقىمقع  6سمؾ يؾزم شمًؾقؿفو إذا ـمقًمى يهو (٨َمال ُٔمَبَدُل )يمًوئر إقمقاض،  6ومقضمى أن شمتعلم

وإن  .وؼّ يموعمٌقع إذا فمفر مًتحَ  6اًمعؼد (َؾ َوَٖمَدَهڄم ٯَمٶْمٱُمقَٓمچًم َٓمٳمَ  َوإِنْ ) ،اًمعؼد قمغم قمقـفو

ـْ )إن وضمدهو )و( .دّ شمؾػً ىمٌؾ اًمؼٌض ومؿـ مول سموئع إن مل حتتٍ ًمقزن أو قمَ  ٯَمٵِمپْمَبچًم ٯِم

سمال أرش، إن شمعوىمدا قمغم  (أٯْمَسَؽ ) 6يموًمقوقح ذم اًمذهى واًمًقاد ذم اًمػضي (ڄمِٖمټمِْسٽمَ 

 ،ا سمعده مـ همػم اجلـسويمذ ،يمدرهؿ ومضي سمؿثؾف، وإٓ ومؾف أظمذه ذم اعمجؾس 6مثؾلم

 6ويمام ًمق وضمد اًمدراهؿ كحوؾًم 6 وإن وضمدهو معقٌي مـ همػم ضمـًفو. اًمعؼد ًمؾعقى (أو َردَ )

 سمطؾ اًمعؼد6 ٕكف سموقمف همػم مو ؾمؿك ًمف.

ٓمڄم َٓم٤ْمَ ا٫مـٻُمْسٺمِِؿ واحلْرِِبر ) ُرُم ا٫مرر سملن يلظمذ اعمًؾؿ زيودة مـ احلريب6 ًمعؿقم مو  6(َوََيْ

إٓ  6عمو شمؼدم 6َٗمْرٍب(ٓمَِداِر إِْٞماَلٍم و ڄمَٓم٤ْمَ اٙمْسٺمٻِِم٤ْمَ ٯُمٳْمٺَمٸمً )اًمرسمو  حيرم)و( شمؼدم مـ إدًمي.

ومنن يمون يعطقف  6وو ومشقئً دكوكػم ومؼضوه دراهؿ ؿمقئً  وإذا يمون ًمف قمغم آظمر .سملم ؾمقد ورىمقؼف

ومصورومف يهو وىمً  صح، وإن مل يػعؾ ذًمؽ صمؿ حتوؾمٌو سمعدُ  6يمؾ درهؿ سمحًوسمف مـ اًمديـور

                                      
 .أيب سمؽرة( مـ طمديٌ 2353، ومًؾؿ )«يدا سمقد»( دون ىمقًمف 1241،1233أظمرضمف اًمٌخوري ) ( (2
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ـٍ  ز6 ٕكف سمقعُ مل جي 6اعمحوؾمٌي ًمف قمؾقف صمؿ صورومف  ظمر مووإن ىمٌض أطمدمهو مـ أ ،سمديـ دي

 صح. 6سمعلم وذمي

 َماِر(ـِ)َباُب َبِيِع األصوِل والث

 .اًمُدور وإرض واًمشجر :ه. واعمراد هـومجع أصؾ، وهق مو يتػرع قمـف همػمُ  :إصقل

 وواطمد اًمثؿر صمؿرة.  ،يمجٌؾ وضمٌول 6مجع صمؿر :واًمثامر

 اًمعؼدُ  (َٟمٻِمَؾ ) يهو أو وهٌفو، أو رهـفو، أو وىمػفو، أو أىمر أو وّّص  (َداًرا إَذا َٓمڄمعَ )

أ[ يصح سمقعفو، ومنن مل جيز يمًقاد اًمعراق 242أي: إذا يموكً إرض ]س/ ،(َأْرَوٽَمڄم)

ا٫مَبڄمَب )ؾ ؿمؿِ )و( ،ٕهنام داظمالن ذم مًؿك اًمدار ؛(ٓمټِمڄَمَءَهڄم، َوَٞمٸْمٷَمٽَمڄم)ؾ ؿمؿِ )و(ومال، 

ـِ ٻمَ َس ٻمُ ـَوا٫مُسٺَمَؿ َوا٫مَرَف ا٫م) ،وطمؾؼتف (اٙمټمْٱُمقَب  واًمرطمك  ،(ْد٨ُمقٿَمچمَ ٻمَ ـا٫م ڄمٓمپَِمچمَ َخ ـا٫مو، َرْي

ن اجلومد، ومو ومقفو مـ اعمـصقسمي6 ٕكف متصؾ يهو عمصؾحتفو، أؿمٌف احلقطون، ويمذا اعمعدِ 

ـْ ٪َمټمْزٍ )ش، رُ ؿمجر وقمُ  ومقن، مد (َٗمَجرٍ )ووهق اعمول اعمدومقن،  (ُدوَن ٯَمڄم ُهَق ٯُمقَدٌع ٨مپمِٽَمڄم ٯِم

ن ضمور، وموء كٌع، ومعدِ  ،(ٍش وٯِمٷْمَتڄمٍح رْ ٩ُمٷْمٍؾ َو٨مَ و، َٓمٹَمَرةٍ ، وَد٫مْقٍ  ، وَ ٪َمَحْبؾٍ  ؛ٯِمټمْٽَمڄم َوٯُمټمْٷَمٱِمٌؾ )

واًمؾػظ ٓ يتـووًمف، وًمق يموكً اًمصقغي اعمتؾػظ  ،وطمجر رطمك ومقىموين6 ٕكف همػم متصؾ يهو

 دظمؾ اًمػقىموين يموًمتحتوين.  6يهو اًمطوطمقكي، أو اعمعٍمة

َو٫َمْق ََلْ َيٸُمْؾ: ) ،أو وهٌفو، أو وىمػفو، أو رهـفو، أو أىمر، أو وّص يهو (أْرًوڄمَوإِْن َٓمڄمَع )

ه 6 ٕهنام مـ طمؼقىمفو، ويمذا إن سموع وكحقُ (٧َمْرَٞمٽَمڄم َوٓمټِمڄَمَءهڄم) اًمعؼدُ  َٟمٻِمَؾ( ؛ٓمُِحٸُمق٩مِٽَمڄم

 6ٓ حيصد إٓ مرة (إِْن ٪َمڄمَن ٨مپِمٽَمڄم َزْرعٌ و) ،ًمألرض واًمشجر واحلوئط و6 ٕكف اؾمؿٌ سمًتوكً 

 مو مل يشؽمـمف مشؽم. 6إمم أول وىمً أظمذه سمال أضمرة (كٯُمَبٸمً )ه وكحقِ  (٨َمٺمَِبڄمئِعٍ  ؛٪َمُٜمٍ وَٟمٵِمٛمٍ )

                                      
 مـ اعمتـ ذم أ.« وطمؾؼتف»( ىمقًمف (2

 (.141( اخلوسمقي: ىمول اجلقهري: وهق اًمـُحّى اًمذي هق اًمزير. اعمطؾع )ص(1
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 ،يمِؼّثوء 6(اَأْو ُيٺْمٸَمُط ٯِمَرارً ) وسمؼقل، ،ٌيـمْ يمرَ  6امرارً  )َُيُز(اًمزرع  )َوإِْن ٪َمڄمَن(

، ء ومفل يموًمشجر6 ٕهنو شمراد ًمؾٌؼو(٨َمڀَمُصق٫ُمُف ٫مٺِْمٻُمْٰمَٝمي) 6ردٍ ويمذا كحق وَ  ،وسموذكجون

ر، ح6 ٕكف يموًمثؿر اعممسمّ ، ويمذا زهر شمػتّ (َزُة َوا٫مٺَمٸْمٳَمچُم ا٫مٴمڄَمِهرَٔمڄمِن ٢ِمټمَْد ا٫مبپمِع ٫مٺمبڄمئِعِ َج ـَوا٫م)

ي َذ٫مَِؽ َصَح )فو ذم احلول، وقمغم اًمٌوئع ىمطعُ  َط اٙمْٰمَٝمِ  6ويمون ًمف ،اًمنمط (َوإِِن اْٟمَٝمَ

 .اعممسمر إذا اؿمؽمـمف مشؽمي اًمشجر يموًمثؿر

 .يمام ًمق ضمفؾ وضمقدمهو 6عمشؽم فمـ دظمقل مو ًمقس ًمف مـ زرع وصمؿر اخلقورُ ويثًٌ 

 فو سمال كص أو ىمريـي.زارقمَ ىمريي مَ  وٓ يشؿؾ سمقعُ 

ـْ َٓمڄمَع( ٫مَِبڄمئٍِع ) اًمثؿـر)٨مـ(وًمق مل يمسمر،  (ٿَمْخاًل َٔمَٰمٸَمَؼ ٠َمٺْمٵُمفُ )أو رهـ  أو وهى )َوٯَم

َٓ ٯُمَبٸًمك إ٥َِم ا٫مـُج  ٠َمُف ٯَمْٰمَٝمٍ  َأْن َيْٰم َذاِذ إِ ـِ : »ه6 ًمؼقًمف ب[ وكحقُ 242]س/ (َٝمِ آْمَتڄمَع  ٯَم

َٓ  ٿَمْخاًل َٓمٵْمَد َأْن ُٔمځَمَٓمرَ  ڄم ٫مٺَِمِذى َٓمڄم٢َمٽَمڄم إِ طَ ٨َمَثٻَمَرُِتَ  :. واًمتلسمػممتػؼ قمؾقف «.ـٻُمْبَتڄمعُ ا٫مْ   َأْن َيْٰمَٝمِ

ًٌ  6سموًمتشؼؼ مـقطٌ  اًمتؾؼقح، وإكام كص قمؾقف واحلؽؿُ  ًمق صوًمح و. ويمذا عمالزمتف ًمف هموًم

ومنن اًمثؿرة  6ظمؾع، سمخال  وىمػ ووصقي و أو قمقَض أو صداىمً  سموًمـخؾ أو ضمعؾف أضمرةً 

 .يمػًخ ًمعقى وكحقه 6مل شممسمر رت أوْ سمّ أُ  6شمدظمؾ ومقفام

هِ  و وا٫مُرٯَمڄمنِ ، وا٫مُتقِت ، َٟمَجُر ا٫مٵِمټمَڅِم )أي: يموًمـخؾ  ،(٪َمَذ٫مَِؽ  )و ز، مـ قْ ؿّ يمجُ  ؛(٧َمْٛمِ

ه، يموكً ًمؾٌوئع وكحقِ  6ه سمعد فمفقر اًمثؿرةقع وكحقُ يمؾ ؿمجر ٓ ىمنم قمغم صمؿرشمف، ومنذا أسم

ـْ ٿَمْقِرهِ )يمذا  (وَ ) ـْ َأ٪ْمََمٯِمفِ  ،َوا٫مُتٷَمڄمِح  ،٪َمڄمٙمِْٰمٻِمشِ  ؛ٯَمڄم ١َمٽَمَر ٯِم  ،ؿّ مجع يمِ - (َوٯَمڄم َ٘مَرَج ٯِم

                                      
 «.اًمثؿر»( أؿمور ذم هومش إصؾ إمم أن ذم كًخي: (2

 ( مـ طمديٌ اسمـ قمؿر.2349(، ومًؾؿ )2935اًمٌخوري )أظمرضمف ( 1)

 و )ب( مـ اًمنمح.( يمذا هل مـ اعمتـ ذم أ، ش. وذم إصؾ، (9
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ٌَ  (٪َمڄم٫ْمَقْردِ ) -وهق اًمغال  ـِ )ٍ، ًَ ػْ ـَ واًم اًمذي حيؿؾ ذم يمؾ ؾمـي6 ٕن ذًمؽ يمؾف  (َوا٫مٸُمٳْم

 .اًمطؾعسمؿثوسمي شمشؼؼ 

اًمعـى،  واًمظفقر ]وكحقه ذم[ ،أي: ىمٌؾ اًمتشؼؼ ذم اًمطؾع ،(َوٯَمڄم ٩َمْبَؾ َذ٫مَِؽ )

 (٨َمٺمٻُِمْٰمَٝمٍ  َوا٫مَقَرُق ) ،واخلروج مـ إيمامم ذم كحق اًمقرد، واًمؼطـ ،واعمشؿش ،واًمتقت

وإن شمشؼؼ أو فمفر  .ه6 عمػفقم احلديٌ اًمًوسمؼ ذم اًمـخؾ، ومو قمداه ومٌوًمؼقوس قمؾقفوكحقِ 

وموًمؽؾ ًمٌوئع  6ه عمشؽم إٓ ذم ؿمجرةوهمػمُ  ،وًمق مـ كقع واطمد ومفق ًمٌوئع ةصمؿر سمعُض 

ًّ  وًمؽّؾ  .هوكحقِ   عمصؾحي وًمق شمير أظمر. ؼُل اًم

 َٓ  هنك قمـ سمقع اًمثامر طمتك يٌدوَ  ٕكف  ؛(٩َمْبَؾ ُٓمُدور َصاَلِٗمفِ  ُيَبڄمُع َٕمٻَمرٌ )َو

َزْرٌع ) يٌوعُ  )وٓ(. يض اًمػًودَ واًمـفل يؼت .. متػؼ قمؾقفواعمٌتوعَ  فو، هنك اًمٌوئعَ صالطُم 

هنك قمـ سمقع اًمـخؾ  ^قمـ اسمـ قمؿر أن رؾمقل اهلل  6 عمو روى مًؾؿ(٩َمْبَؾ اْٟمتَداِد َٗمبرف

ـَ  وقمـ سمقع اًمًـٌؾ طمتك يٌقّض  ،طمتك يزهقَ   «. واعمشؽمَي  هنك اًمٌوئعَ  ،اًمعوهي ويلم

أي: مـػردة (ُدوَن إْصؾِ  [ٿْمَجڄمنٌ َٓمڄمذِ ]و َر٠ْمَبچٌم َوَٓمٸْمٌؾ َوٓ ٩مَِثڄمٌء َوٿَمْحُقه) شمٌوعُ  )وٓ(

 أ[ قمـ أصقهلو6 ٕن مو ذم إرض مًتقر مغقى ومو حيدث مـف معدوم، ومؾؿْ 241]س/

يموًمذي حيدث مـ اًمثؿرة. ومنن أسمقع اًمثؿر ىمٌؾ سمدو صالطمف سملصقًمف، أو اًمزرع  6جيز سمقعف

ًمٌقع6 ٕن صح ا6 أو أسمقعو عموًمؽ أصؾفام، أو أسمقع ىمثوء وكحقه مع أصؾف ،إظمي سملروف

ومؾؿ يي  ،و ذم اًمٌقعدظمال شمٌعً  6إذا أسمقع مع إرض إذا أسمقع مع اًمشجر، واًمزرعَ  اًمثؿرَ 

(اطمتامل اًمغرر. وإذا أسمقعو عموًمؽ إصؾ ومؼد طمصؾ اًمتًؾقؿ ًمؾؿشؽمي قمغم اًمؽامل،  َٓ  )إ

                                      
 ، وأؿمور ذم هومش إصؾ إمم أهنو كًخي.«ذم كحق»( ذم أ، ب، ش: (2

 «.صمؿره»( ذم أ 1)

 ( مـ طمديٌ اسمـ قمؿر.2394(، ومًؾؿ )1254اًمٌخوري )أظمرضمف ( 9)

 (.2393مًؾؿ )أظمرضمف ( 4)

 «.يمٌوذكجون»( ذم أ، ب، ش: (3
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ِط ا٫مٸَمٳْمِع ِِم احلڄم) ،إذا سموع اًمثؿرة ىمٌؾ سمدو صالطمفو، أو اًمزرع ىمٌؾ اؿمتداد طمٌف  6(لِ ٓم٦َِمْ

ومقصح إن اكتػع يهام6 ٕن اعمـع مـ اًمٌقع خلق  اًمتؾػ وطمدوث اًمعوهي، وهذا ملمقن ومقام 

ومقصح6 ٕكف معؾقم ٓ  6(َٖمَزة)مقضمقدة ومـ (َٖمَزةً )إٓ إذا سموع اًمرـمٌي واًمٌؼقل  )أو( يؼطع.

 ()٫مَٸْمٳمَچمً مقضمقدة ] ()٫َمٸْمٳَمچمً إٓ إذا سموع اًمؼثوء وكحقهو  )أو( ،ضمفوًمي ومقف وٓ همرر

 ؼ مل جيز سمقعف. ؾَ ومو مل خُي  ،عمو شمؼدم6 دة[مقضمق

ي)ًمؼثوء وكحقهو  (ٸَمڄمطُ ا٫مٺمُ )وًمثؿر  ذاذ()واجُل ًمزرع  (َوا٫مـَحٱَمڄمدُ ) 6 ٕكف (٢َمَٚم اٙمْٰمَٝمِ

 ومفق يمـؼؾ اًمطعوم.  ،عمؾؽ اًمٌوئع قمـف عمؾؽف، وشمػريغٌ  كؼٌؾ 

ه وكحقَ  ٌف، أو اًمؼثوءَ ىمٌؾ اؿمتداد طم صالطمف، أو اًمزرعَ  ىمٌؾ سمدوّ  أي: اًمثؿرَ  ،(َوإْن َٓمڄم٢َمفُ )

ِط )سموقمف ذًمؽ  )أو( عمو شمؼدم. 6مل يصح اًمٌقع 6يمر ىمطع وٓ شمٌؼقيأي: مـ همػم ذِ  ،(ڄمٯُمٳمٺَْمٸمً ) ٓم٦َِمْ

ْ َيبُْد َصالَُٗمفُ أو اْٟمَٝمَى َٕمٻَمًر ) .عمو شمؼدم 6مل يصح اًمٌقع 6(ا٫مَبٸَمڄمءِ  ِط ا٫مٸَمٳْمعِ  ا ََل َؤَمَر٪َمُف َٗمَتك  ٓم٦َِمْ

ًمئال جيعؾ ذًمؽ ذريعي إمم اراء اًمثؿرة ىمٌؾ سمدو صالطمفو،  6ودشمفسمطؾ اًمٌقع سمزي 6صالطمف (َٓمَدا

 .فو، ويمذا زرع أظمي سمقع سمنمط اًمؼطع صمؿ شمرك طمتك اؿمتد طمٌفصالطُم  وشمريمفو طمتك يٌدوَ 

فموهرة مـ ىمثوء وكحقهو  (٫مٸَْمٳمچَمً )اؿمؽمى  )أو( ،فموهرة مـ سمؼؾ أو رـمٌي (َٖمَزةً )اؿمؽمى  )أو(

ًمئال يتخذ طمقؾي قمغم سمقع اًمرـمٌي وكحقهو  6ًمٌقعسمطؾ ا6 (٨َمټمٻََمتڄم)ب[ 241صمؿ شمريمفام ]س/

معف  (َٗمٱَمَؾ )وَ مـ صمؿر،  (أو اْٟمَٝمَى ٯَمڄم َٓمَدا َصالَُٗمفُ ) .واًمؼثوء وكحقهو سمغػم ارط اًمؼطع

 أن اًمٌقع صحقح. :. واًمصحقحوهمػمه «اعمؼـع»ىمدمف ذم  .سمطؾ اًمٌقع 6(آَ٘مُر َواْٟمتََبٽَمڄم)

وٓ يٌطؾ  ،واًمٌوىمل ًمؾؿشؽمي، وإٓ اصطؾحو ،ئعومع ًمؾٌواًمثؿرة احلودصمي دُ  ؾؿ ىمدرُ وإن قمُ 

اًمٌقع6 ٕن اعمٌقع اظمتؾط سمغػمه ومل يتعذر شمًؾقؿف، واًمػرق سملم هذه واًمتل ىمٌؾفو اختوذه طمقؾي 

                                      
 ( ؾمؼط مـ أ، ش.(2

 (.21/241( اعمؼـع )(1

 (.245(، وضمزم سمف ذم اًمقضمقز )2/915(، واًمرقمويي اًمصغرى )123،124(، واهلودي )142يي )( ىمدمف ذم اهلدا(9
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 يمام شمؼدم. ،اًمثؿرة ىمٌؾ سمدو صالطمفو قمغم اراء

أي:  ،(٨َمڀمَْتََرْت )ومؽميمفو  -وشمؼدمً صقرهتو ذم اًمرسمو- (٢َمِرَيچمً )و اؿمؽمى رـمًٌ  )أو(

  قمدمُ اًمٌقع6 ٕكف إكام ضموز ًمؾحوضمي إمم أيمؾ اًمرـمى، ومنذا أمتر شمٌلّم  )َٓمٳَمَؾ( 6اورت مترً ص

أي: اًمثؿرة ومو طمدث معفو قمغم مو  ،(ا٫مٹُمُؾ )وٓ.  ؾمقاء يمون اًمؽمك ًمعذر أوْ  6احلوضمي

 .ًمػًود اًمٌقع 6)٫مٺمَبڄمئِِع(ؾمٌؼ 

أي: سمقع مو  ،(َٖمڄمَز َٓمپمْٵُمفُ  ؛احَلڅُم  َتَد ٟم، واٯَمڄم ٫َمُف َصالٌح ِِم ا٫مَثٻَمَرةِ )أي: فمفر  ،(َوإَِذا َٓمَدا) 

ِط ا٫مَتْبٸِمپَمچمِ )ضموز سمقعف  )و(أي: مـ همػم ارط،  ،ڄم()ٯمٳمٺمٸمً ذيمر مـ اًمثؿرة واحلى   ،(ٓم٦َِمْ

 ،اًمصالح ٕمـ اًمعوهي سمٌدوّ  6إمم احلصود واًمزرعِ  ،ذاذإمم اجلُ  أي: شمٌؼقي اًمثؿرِ 

وَيٺْمَزُم ) ،ف ىمٌؾ ضمذهوًمف سمقعُ  ،ف ذم احلولىمطعُ  وًمف ،(َذاذِ إ٥ِم احلٱمڄمِد واجُل  و٫مٺمٻمٰمَٝمي ٔمبٸِمپَمُتفُ )

ويمذا ، أي: إمم اًمًؼل ،(إِن اْٗمتڄمَج إ٥ِم ذ٫مَؽ ) اًمذي هق قمؾقفو سمًؼل اًمشجر (ا٫مبڄمئَِع َٞمٸْمپُمفُ 

َر إَْصُؾ و) 6فومؾزمف ؾمؼقُ  ،ًمق مل حيتٍ إًمقف6 ٕكف جيى قمؾقف شمًؾقؿف يموماًل   (إْن َٔمرََضَ

ومنكف ٓ يؾزم  6ا سموع إصؾ وقمؾقف صمؿر ًمؾٌوئعسمخال  مو إذ ،كأسمَ  وجيؼم إنْ  ،سموًمًؼل

 فو6 ٕن اًمٌوئع مل يؿؾؽفو مـ ضمفتف.ؾمؼقُ  اعمشؽمَي 

ًْ أُ  صمؿرةٌ  (َٔمٺمٷَِمڇْم )وإن   ٓمِآ٨َمچٍم )ذاذهو سمعد سمدو صالطمفو دون أصؾفو ىمٌؾ أوان ضُم  سمقع

 وًمق سمعد )َرَٖمَع( 6- يموًمريح واحلر واًمعطش 6مو ٓ صـع ٔدمل ومقفو وهل - (َٞمََمِوَيچمٍ 

. رواه مًؾؿ أمر سمقوع اجلقائح. ^6 حلديٌ ضموسمر: أن اًمـٌل (٢َمٚم ا٫مَبڄمئِعِ )ٌض اًمؼ

ا ٓ يـضٌط وإن يمون اًمتوًمػ يًػمً  .أ[ وٕن اًمتخؾقي ذم ذًمؽ ًمقًً سمؼٌض شموم249]س/

 6وًمق اًمٌوئع (آدٯِملٌ )قمغم مو شمؼدم  اعمٌقعَ  أي: اًمثؿرَ  ،(وإْن َأْٔمٺَمٷَمفُ )وموت قمغم اعمشؽمي، 

َ ٯُمْٰمَٝمٍ )   ،(اإِلٯْمٲَمڄمءِ )و ،ومطوًمٌي اًمٌوئع سمام دومع مـ اًمثؿـ (َٓم٤ْمَ ا٫مٷَمْسِخ  ُ٘مٛمر
ِ
قمغم  أي: اًمٌؼوء

                                      
 (.922( شمؼدم )ص (2

 (.2334مًؾؿ )أظمرضمف ( 1)
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  .سموًمٌدل (ْتٺمِِػ ٻمُ ـوٯُمٳَمڄم٫َمَبچِم ا٫م)اًمٌقع 

6 ٕن (َصالٌَح هلڄم و٫مَِسڄمئِِر ا٫مټمَْقِع ا٫َمِذي ِِم ا٫مُبْستڄمنِ  )ا٫مَٰمَجَرةِ صمؿرة  َٓمٵْمِض( )وَصاَلُح 

 .اقمتٌور اًمصالح ذم اجلؿقع يشؼ

ٻَمَر َأْو َٔمٱْمٷَمرَ  ُدوُ وٓمُ ) هنك قمـ سمقع اًمثؿرة  ٕكف  ؛(ا٫مٱَمالِح ِم َٕمٻَمِر ا٫مټمَْخِؾ َأْن ََتْ

 ِم ا٫مٵِمټمڅَِم َأْن َيَتٻَمَقهَ )و . شمصػورّ و ، ىمقؾ ٕكس: ومو زهقهو؟ ىمول: حتامرّ طمتك شمزهقَ 

اشمف ، ورو. رواه أمحدقمـ سمقع اًمعـى طمتك يًقدّ  ^6 ًمؼقل أكس: هنك اًمـٌل (اُٗمٺْمقً 

َيْبُدَو ٨مپِمِف  نْ )أَ  6ات يموًمتػوح واًمٌطقخ(٫مَثٻَمرَ ا وِم َٓمٸِمپَمچمِ ). «اعمٌدع»ىموًمف ذم  .صمؼوت

. . متػؼ قمؾقفهنك قمـ سمقع اًمثؿرة طمتك شمطقَى  6 ٕكف (ا٫مټمٲُْمډُم وَيٳمپِمڅَم َأ٪ْمٺُمفُ 

 وذم طمى أن يشتد أو يٌقض. ،واًمصالح ذم كحق ىمثوء أن يميمؾ قمودة

ـْ َٓمڄمَع ٢َمْبًد )و َٓ ، ٫َمُف ٯَمڄمٌل ٨َمََم٫ُمُف ٫مِبڄمئِٵِمفِ ) أو أميً  (اٯَم ٠َمُف اٙمْٰمَٝميإ 6 حلديٌ اسمـ ( َأْن َيْٰمَٝمِ

ـْ َٓمڄمَع ٢َمْبًدا َو٫َمُف ٯَمڄمٌل »و: قمؿر مرومققمً  ٠مَ  ٨َمََم٫ُمُف ٫مٺِْمَبڄمئِعِ  ٯَم َٓ َأْن َيْٰمَٝمِ رواه «. ـٻُمْبَتڄمعُ ا٫مْ  فإِ

طَ ) 6اًمذي مع اًمعٌد ڄمَل()ا٫مـٻَمـأي: اعمشؽمي  ،(٨مڂمِْن ٪مڄمَن ٩َمٱْمُدهُ ) .مًؾؿ  ،(٢مٺمٻُمفُ  اٟمُٝمِ

وِط ا٫مَبپْمعِ )وسموعمول  أي: اًمعؾؿُ  و أؿمٌف مو ًمق وؿ إًمقف قمقـً  66 ٕكف مٌقع مؼصقد(ٞمڄمئُِر ُُشُ

(أظمرى،  َٓ وصح ارـمف وًمق يمون  ،يشؽمط ًمف اروط اًمٌقع )٨َماَل( 6يؽـ ىمصده اعمول )َوإ

 ًٓ يمون مثؾ اًمثؿـ أو ومقىمف أو  أؿمٌف أؾموؾموت احلقطون، وؾمقاء 6و6 ٕكف دظمؾ شمٌعً جمفق

 .رده معف 6دوكف. وإذا ارط مول اًمعٌد صمؿ رده سمنىموًمي أو همػمهو

                                      
 ( مـ طمديٌ أكس.2333(، ومًؾؿ )2444( أظمرضمف اًمٌخوري )2)

 (.1123(، واسمـ موضمف )2114(، واًمؽممذي )9932(، وأسمق داود )29924،29229أمحد )أظمرضمف ( 1)

 (.3/939( يـظر ؾمــ اًمٌقفؼل )9)

 (.4/234« )اعمٌدع( »(4

 ( مـ طمديٌ ضموسمر.2392(، ومًؾؿ )1245اًمٌخوري )أظمرضمف ( (3

 (.2349مًؾؿ )، و(1935أظمرضمف اًمٌخوري ) (2)
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6 ٕهنو زيودة قمغم اًمعودة وٓ يتعؾؼ )٫مٺمَبڄمئِِع( اًمتل قمغم اًمعٌد اعمٌقعِ  (َملِ َج ـٕمپمڄمُب ا٫م)و

ي)ًمٌس  صمقوُب  )و( ،يهو طموضمي اًمعٌد  جلريون اًمعودة سمٌقعفو معف 6(ا٫مٵَمڄمَدِة ٫مٺمٻُمْٰمَٝمِ

 .وكعاًل  ،ادً ؼقَ ومِ  ،وجلومً  -يمػرس-ويشؿؾ سمقع داسمي  .ب[249]س/

 َلم( ـ)باُب الَّس

َؾُػ ًمغُي أهِؾ اًمعراق، وؾُمّؿل ؾَمَؾاًم ًمتًؾقؿ رأس اعمول ذم  ًّ هق ًمغُي أهِؾ احلجوز، واًم

 اعمجؾس، وؾمؾًػو ًمتؼديؿف.

ٯَمچِم(يـضٌط سموًمصػي  )٢َمٸْمٌد ٢َمَٚم ٯَمْقُصقٍف(ارقًمو:  )َوُهَق( ومال يصح ذم قملٍم6 ، )ِِم ا٫مذر

ـٍ ٯَمٸْمُبقٍض ٓمٻَِمْجٺمِِس ا٫مٵَمٸْمِد(سملضمؾ معؾقم  )ٯُمځَمَٖمٍؾ(يمفذه اًمدار،   .)ٓمَِثٻَم

ٍء ٨َمٺْمپُمْسٺمِْػ ِِم ٪َمپْمٍؾ ٯَمٵْمٺُمقٍم، : »6 ًمؼقًمف وهق ضموئز سموإلمجوع ـْ َأْٞمٺَمَػ ِِم ََشْ ٯَم

 .متػؼ قمؾقف «َوَوْزٍن ٯَمٵْمٺُمقٍم، إ٥َم َأَٖمٍؾ ٯَمٵْمٺُمقمٍ 

6 )ا٫مَسٺَمِؿ، وا٫مَسٺَمِػ(سمؾػظ  )َو(6 ٕكف سمقٌع طمؼقؼي )ٓمڀَِم٫مٷَمڄمِظ ا٫مَبپْمِع(ًمًؾُؿ ا )َوَيٱِمُح(

 ُروٍط َٞمبْٵَمچٍم(ـ)ٓمُِٰم ٕهنام طمؼقؼي ومقف، إْذ مهو اؾمؿ ًمؾٌقع اًمذي قُمّجؾ صمؿـُف، وُأضّمؾ ُمْثَؿـُف، 

 «. يصح»زائدٍة قمغم اروط اًمٌقع، واجلوّر متعؾؼ سمــ

اًمتل خيتؾػ اًمثؿـ سموظمتالومفو اظمتالوًمو يمثػًما فموهًرا6 ٕن  ()َأَٗمدَهڄم: اٿْمٲِمَبڄمُط ِصٷَمڄمٔمِفِ  

أي:  ،)ٓمٻَِمٹمپِمٍؾ(مو ٓ يؿؽـ وٌُط صػوشمف خيتؾػ يمثػًما، ومقػيض إمم اعمـوزقمي واعمشوىمي، 

ـٍ وكحِقهو،  ـٍ وًمٌ ـٍ وطمريٍر )َوٯَمْقُزوٍن(يمؿؽقٍؾ6 مـ طمٌقٍب وصمامٍر، وظَمّؾ وُده 6 مـ ىمط

 وصقٍ  وكحوٍس وزئٌٍؼ وؿمّى ويمؼِمي
ٍ
إن قُملّم  -وًمق مع قمظؿف-ًٍ وؿمحٍؿ وحلٍؿ يّنء

 )َوَأٯَمڄم اٙمَٵْمُدوُد اٙمُْخَتٺمُِػ؛ ٪َمڄم٫مٷَمَقا٪مِف(6 مـ صمقوٍب وظمققٍط. )َوٯَمْذُروٍع(مقوُع ىمطٍع، 

                                      
 (.1/193يـظر اإلىمـوع ذم مًوئؾ اإلمجوع ) (2)

 ( مـ طمديٌ اسمـ قمٌوس.2234(، ومًؾؿ )1143اًمٌخوري )أظمرضمف  (1)
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، -يمُرّمون  -اعمعدودِة  6 )ا٫مُبٸُمقِل(يمـ )َو( ومال يصح اًمًؾؿ ومقف6 ٓظمتالومف سموًمصَغِر واًمؽؼَمِ

6 ٕهنو ختتؾػ وٓ يؿؽـ )اجُلٺُمقِد(يمـ )َو(و سموحُلَزم، ٕهنو ختتؾػ وٓ يؿؽـ شمؼديره

وإيمورِع6 ٕن أيمثر ذًمؽ اًمعظوم  )ا٫مُرُؤوِس(يمـ )َو(ذرقمفو6 ٓظمتال  إـمرا ، 

 ، وإَْٞمٳَمڄمِل )إََوايِن اُٙمْخَتٺمٷَِمچِم ا٫مُرُؤوِس َوإَْوَٞمڄمِط؛ ٪َمڄم٫مٸَمََم٩مِِؿ يمـ )َو(واعمشوومر، 

واًمؾمًمم واًمعؼقؼ وكحِقه6 ٕهنو ختتؾػ  )اجَلقاِهِر(يمـ )َو(6 ٓظمتالومفو، (ا٫مٲَمپمرٸَمچِم ا٫مُرُؤوسِ 

ـِ اًمتدوير، ]س/ أ[ وزيودِة اًمضقء واًمصػوء،  244اظمتالوًمو متٌويـًو، سموًمصغر واًمؽؼم، وطمً

ـَ احَلپَمَقاِن(يمـ )َو( 6 يملَمٍي طمومؾ6 ٕن اًمصػي ٓ شمليت قمغم ذًمؽ، واًمقًمد جمفقل همػم )احَلڄمٯمِؾ ٯِم

6 ٕن همشف )َو٪ُمؾر ٯَمٶْمُٰمقٍش(اًمصػَي، ذا ًمق أؾمؾؿ ذم َأَمي ووًمِدهو6 ًمـدرة مجعفامحمّؼؼ، ويم

يؿـع اًمعؾؿ سموًمؼدر اعمؼصقد مـف، ومنن يموكً إصمامن ظموًمصًي6 صح اًمًؾؿ ومقفو، ويؽقن رأس 

 اعمول همػَمهو. ويصح اًمًؾؿ ذم ومؾقس، ويؽقن رأس اعمول قمْرًوو.

 )َواٙمَٵَمڄمِٖم٤ِم(، ، واًمـّدّ (٧َمْٛمَ ٯُمَتٻَمپمرَزةٍ؛ ٪َمڄم٫مٶَمڄم٫مپَِمچمِ )مؼصقدًة  )َوٯَمڄم ََيْٻَمُع َأْ٘ماَل٠ًمڄم( 

 6 ًمعدم اكضٌوـمف.)٨َماَل َيٱِمُح ا٫مَسٺَمُؿ ٨مپِمِف(اًمتل يتداوى يهو، 

ـ  ^أن اًمـٌل »، وًمق آدمقّو6 حلديٌ أيب راومع: )ِِم احَلپمَقاِن(اًمًؾُؿ  )َوَيٱِمُح( اؾمتًؾػ م

ـْ ٿَمْق٢َم٤ِم(يصح أيًضو ذم  )َو( .رواه مًؾؿ«. رضمؾ سَمْؽًرا 6 يموًمَؽتون، )ا٫مثرپمڄَمِب اٙمټَمُْسقَٖمچِم ٯِم

 )َو( واًمؼطـ، وكحقمهو6 ٕن وٌطفام ممؽـ، ويمذا ُكّشوٌب وَكٌٌْؾ َمِريشوِن، وظمػوٌ  ورموٌح.

( -سمؽن اخلوء  - )ٯَمڄم ِ٘مٺْمٳمُُف( يصح أيًضو ومقف ـِ ؾر )َوَ٘م ، ومقف اإِلْكَػّحي )٧َمُٛم ٯَمٸْمٱُمقدٍ؛ ٪َمڄمجُلْب

                                      
 مجع ىُمؿُؼؿ: آكقي اًمعطور، وهق أيًضو آكقي مـ كحوس يًخـ ومقف اعموء. اعمصٌوح اعمـػم )اًمؼؿؼؿ(.« اًمؼامىمؿ( »(2

ٌي َصِغػَمٌة، ُيؼوُل إهِّنو قَمغم َهقَئِي اًمّتْقرِ ِ، هَلو قُمْرَوٌة يمُعْرَوِة اعمِْْرضَمِؾ. شموج اًمعروس« إؾمطول( »(1 ًَ ْق ًَ  )س ط ل(. مجع ؾَمْطؾ، وهق: ـُم

 (.143قع مـ اًمطقى، مريمى مـ مًؽ وقمـؼم وقمقد ودهـ. اعمطؾع )ك«: اًمغوًمقي» ((9

 (.142هق خمؾقط مـ مًؽ ويموومقر. اعمطؾع ) :: هق اًمطقى اعمعرو ، ىمقؾ-سمػتح اًمـقن -«اًمـّد» ((4

 (.2233مًؾؿ )أظمرضمف ( 3)

 «. ومقام»( يمذا ذم إصؾ، وذم ؾموئر اًمـًخ: (2

 . ومهو ًمغتون. يـظر: اعمصٌوح اعمـػم )كػح(.إمم أهنو كًخي ، وأؿمور ذم هومش إصؾ«اعمـػحي»( ذم أ، ب، ش: (3
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 6 يموًمّشػمج، واخلٌز، واًمعجلم. )َوٿَمْحِقَهڄم(ومقف اخلؾ،  ()َوا٫مَسٹَمټمَْجب٤ِمِ ومقف اعموء،  ا٫متٻَْمِر(

)َو٪ُمؾر َوْصٍػ  ، أي: ضمـِس اعمًَؾِؿ ومقف وكققِمف،)ا٫مَثڄميِن: ِذ٪ْمُر اجِلټمِْس َوا٫مټمَْقِع(اًمنمُط 

َتٺمُِػ ٓمِِف( (أي: سمًٌٌف  ،َُيْ ـُ )َوَٗمَدإَمتِِف 6 يمؾقكف، وىمدره، وسمؾده، ا()١َمڄمِهرً اظمتالوًمو  )ا٫مثٻََم

يتعذر، وٓ مو ٓ خيتؾػ سمف اًمثؿـ6  ، وٓ جيى اؾمتؼصوء يمّؾ اًمصػوت6 ٕكفو٩مَِدٯِمِف(

 ًمعدم آطمتقوج إًمقف.

ُط(  َٓ َيٱِمُح َُشْ 6 ٕكف ٓ يـحٍم6 إذ مو ِمـ رديء )إَْرَدَأ َأْو إَْٖمَقَد(اعمتعوىمديـ  )َو

ّٓ وحيتؿ ، وجيزئ )َٖمپمرٍد َوَرِديٍء(يصح ارط  )َٓمْؾ(ؾ وضمقد أردأ أو أضمقد مـف، أو ضمقد إ

 مو صدق قمؾقف أكف ضمقد أو رديء، ومقتــزل اًمقصػ قمغم أىمؾ درضمي.

َط(اعمًَؾُؿ إًمقف  )٨َمڂمِن َٖمڄمَء(   ،)ـڀَمْٖمقَد ٯِمټمُْف(ضموءه سمـ )َأْو(ًمؾؿًؾؿ6 ًمزمف أظمذه،  )ٓمََِم َُشَ

ـْ ٿَمْق٢ِمِف؛ وَ أي: مـ اعمًؾؿ ومقف  ٺمرِف()ٯِم َر ِِم ٩َمْبٲِمِف؛ ٫َمِزٯَمُف ، أي: طمؾقًمِف، ٫َمْق ٩َمْبَؾ ََمِ َٓ ََضَ )َو

ب[ سمدون مو  6244 ٕكف ضموءه سمام شمـووًمف اًمعؼد وزيودٍة شمـػعف. وإن ضموءه ]س/َأْ٘مُذُه(

وصػ أو سمغػم كققمف مـ ضمـًف6 ومؾف أظمذه، وٓ يؾزمف، وإن ضموءه سمجـس آظمر6 مل جيز ًمف 

ًٌو6 ومؾف رّده، وإمًويُمف مع إَرش. ىمٌقًمف، وإن ىمٌض اعمًَؾَؿ ومقف  ومقضمد سمف قمق

 )َأْو َوْزٍن(معفقٍد ومقام ُيؽول،  )ٓمٹَِمپمٍْؾ(، أي: ىمدِر اعمًَؾؿ ومقف )ا٫مثڄَم٫مڈُِم: ذ٪ِْمُر ٩َمْدِرِه(اًمنمُط 

ٍء ٨َمٺْمپمُْسٺمِْػ ِّم ٪َمپمٍْؾ ٯَمٵْمٺُمقٍم، َوَوْزٍن ٯَمٵْمٺُمقٍم، »معفقٍد ومقام يقزن6 حلديٌ:  ـْ َأْٞمٺَمَػ ِِم ََشْ إ٥َِم ٯَم

قمـد اًمعومي6 ٕكف إذا يمون جمفقًٓ شمعّذر آؾمتقػوء  )َأْو َذْرٍع ُيٵْمٺَمُؿ(. متػؼ قمؾقف« َأَٖمٍؾ ٯَمٵْمٺُمقمٍ 

ًٓ همػم معؾقم سمعقـف، أو َصـْجًي همػم  سمف قمـد اًمتؾػ، ومقػقت اًمعؾؿ سموعمًؾؿ ومقف، ومنن ارـَمو ِمؽقو

 اًمتعقلم.  معؾقمي سمعقـفو6 مل يصح، وإن يمون معؾقًمو6 صّح اًمًؾُؿ دون

                                      
 (. 142هق مريمى مـ اًمًؽر واخلؾ وكحقه. اعمطؾع )«: اًمًؽـجٌلم( »(2

 «.ىمد»( سمعده ذم أ، ب: (1

 .( شمؼدم ىمريٌو9)
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)٪َمپْماًل؛  -يموحلديد - )َوْزٿًمڄم َأْو ِِم اَٙمْقُزوِن( -يموًمؼُمّ واًمّشػْمج - )َوإِْن َأْٞمٺَمَؿ ِم اٙمَٹمپِمِؾ(

اًمًؾؿ6 ٕكف ىمّدره سمغػم مو هق مؼّدر سمف، ومؾؿ جيز، يمام ًمق أؾمؾؿ ذم اعمذروع وزًكو.  ََل َيٱِمَح(

 و.وٓ يصح ذم ومقايمف معدودة6 يمرمون وؾمػرضمؾ6 وًمق وزكً 

ًمؾحديٌ اًمًوسمؼ، وٕن احلؾقل خيرضمف قمـ  ؛)ا٫مَرآمُِع: ِذ٪ْمُر َأَٖمٍؾ ٯَمٵْمٺُمقٍم(اًمنمُط 

(اؾمؿف ومعـوه، ويعتؼم أن يؽقن إضمؾ  ـِ  )٨َماَل َيٱِمُح(قمودة6 يمشفر،  )٫َمُف َو٩ْمٌع ِِم ا٫مَثٻَم

(اًمًؾؿ إن أؾمؾؿ  ًٓ (6 عمو ؾمٌؼ، )َٗمڄم َٓ ڄمِد )إ٥َِم احَلٱَم إن أؾمؾؿ إمم أضمؾ جمفقل6 يمـ )َو

( وىمدوِم احلوج6 ٕكف خيتؾػ، ومؾؿ يؽـ معؾقًمو. َوا٫مـُجَذاِذ( َٓ أضمؾ  )إ٥ِم(يصح اًمًؾؿ  )َو

(وكحِقه، ٕكف ٓ وىمع ًمف ذم اًمثؿـ،  )ـپَمْقٍم(ىمريى يمـ َٓ ٍء يڀْمُ٘مُذُه ٯِمټمُْف ٪ُمَؾ  أن يًؾؿ )إِ )ِِم ََشْ

يصح اًمًؾؿ ومقف6 إذ احلوضمي  ِمـ يمؾ مو )٪َمُخبٍْز َوحَلٍؿ َوٿَمْحِقُِهڄم(أضمزاًء معؾقمي6  َيْقٍم(

داقمقي إمم ذًمؽ، ومنن ىمٌض اًمٌعض وشمعذر اًمٌوىمل6 رضمع سمؼًطف مـ اًمثؿـ، وٓ جيعؾ 

 ًمؾٌوىمل ومضاًل قمغم اعمؼٌقض6 ًمتامصمؾ أضمزائف، سمؾ يؼًط اًمثؿـ قمؾقفام سموًمًقيي.

ٺمرِف(اعمًؾُؿ ومقف  )اخَلڄمٯِمُس: أَْن ُيقَٖمَد(اًمنمُط  ًِ طمؾقًمف6 سمؽن احلوء، أي: و )٧َمڄم٫مِبڄًم ِِم ََمِ ىم

يموًمًؾؿ ذم اًمعـى  –أ[ إًذا، ومنن يمونٓ  يقضمد ومقف، أو يقضمد كودًرا  243ًمقضمقب شمًؾقؿف ]س/

هموًمًٌو، ومال  )ٯَمٹَمڄمِن ا٫مَق٨َمڄمِء(يعتؼم أيًضو وضمقد اعمًؾؿ ومقف ذم  )َو( 6 مل يصح.–واًمرـمى إمم اًمشتوء 

ومحؾ سمـل  يصح إن أؾمؾؿ ذم صمؿرة سمًتون صغػم معلم، أو ىمريي صغػمة، أو ذم كتوج مـ

 واكؼطوقمف. ومالن أو همـؿف، أو مثِؾ هذا اًمثقب6 ٕكف ٓ يممـ شمؾػف

(و َٓ 6 ٕكف ًمقس وىمً وضمقب اًمتًؾقؿ، )َو٩ْمڇَم ا٫مٵَمٸْمِد(يعتؼم وضمقد اعمًؾؿ ومقف  )

ًٌو ومـ )٨َمڂمِْن( اعمًؾؿ ومقف6 سملن مل حتؿؾ اًمثامر شمؾؽ اًمًـي،  )َٔمٵَمَذَر(َأؾمؾؿ إمم حمؾ يقضمد ومقف هموًم

(أي: ًمرّب اًمًؾِؿ  ،َٓمٵْمٲُمف؛ ٨َمٺَمف()شمعذر  )َأْو(  )َأْو ٨َمْسُخ(إمم أن يقضمد ومقطوًمى سمف،  )ا٫مٱَمْٜمُ

                                      
 «.مـ اًمعوهي»( سمعده ذم ب: (2
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(اًمعؼد ذم  ـَ اَٙمقُٖمقَد َأْو  ،اعمتعذر )ا٫مَبٵْمِض(ذم  )َأْو(إن شمعذر اًمؽؾ،  )ا٫مٹُمؾر )َوَيڀْمُ٘مُذ ا٫مَثٻم

ـِ اًمتوًمػ6 ٕن اًمعؼد إذا زال وضمى رّد اًمثؿـ، وجيى٢ِمَقَوُف( رّد قمقـِف  ، أي: قمقَض اًمثؿ

إن يمون سموىمًقو، وقِمَقِوف إن يمون شموًمًػو، أي: مثؾِف إن يمون مثؾًقو، وىمقؿتِف إن يمون متؼقًمو6 هذا 

 إن ومًخ ذم اًمؽؾ، ومنن ومًخ ذم اًمٌعض ومٌؼًطف.

ـَ َٔمڄمٯًمڄم(اًمنمُط  ٍء » 6 ًمؼقًمف )ا٫مَسڄمِدُس: َأْن َيٸْمبَِض ا٫مَثٻَم ـْ َأْٞمٺَمَػ ِِم ََشْ ٯَم

ٌَ  «٨َمٺْمپُمْسٺمِْػ... : ٕكف ٓ يؼع اؾمؿ اًمًؾػ ومقف أي: ومؾقعط. ىمول اًمشوومعل ،احلدي

طمتك يعطَقف مو ؾمّؾػف ىمٌؾ أن يػورق مـ أؾمؾػف. ويشؽمط أن يؽقن رأُس مول اًمًؾؿ 

6 يموعمًؾؿ ومقف، ومال يصح سمُصؼمة ٓ يعؾامِن ىمدَرهو، وٓ سمجقهر )ٯَمٵْمٺُمقٯًمڄم ٩َمْدُره َوَوْصٷُمف(

مـ اعمجؾس. ويمّؾ موًَملِم  )٩َمْبَؾ ا٫متٷَمُرِق(اًمؼٌض وكحِقه ممو ٓ يـضٌط سموًمصػي. ويؽقن 

 طمرم اًمـًّوء ومقفام ٓ جيقز إؾمالم أطمدمهو ذم أظمر6 ٕن اًمًؾؿ مـ ارـمف اًمتلضمقؾ. 

)َٓمٳمََؾ ىمٌؾ ىمٌض اًمٌوىمل6  )ُٕمَؿ ا٨ْمَٝم٩َمڄم(مـ اًمثؿـ ذم اعمجؾس،  ا٫مَبٵْمَض()َوإِْن ٩َمبََض 

 اعمؼٌقض. وًمق ضمعؾ َديـًو ؾمؾاًم مل يصح، وأموكًي ، أي: قمدا اعمؼٌقض، وصح ذم٨مپِمََم ٢َمَداُه(

 أو قمقـًو مغصقسمي أو قموريي يصح6 ٕكف ذم معـك اًمؼٌض.

ب[  243يمرضمى وؿمعٌون ]س/ )إ٥َِم َأَٖمٺَم٤ِم(يَمؼُمّ  )ِِم ِٖمټمٍْس(صمؿـًو واطمًدا  )َوإِْن َأْٞمٺَمَؿ(

 )َصَح( ؾ6 يمرضمى مثاًل66 سملن أؾمؾؿ ذم ضمـًلم6يمؼُمّ وؿمعػم، إمم أضم)َأْو ٢َمٹْمُسُف( - مثاًل 

ذم اعمًلًمي اًمثوكقي6 سملن يؼقل: أؾمؾؿتؽ ديـوريـ6  )٪ُمؾر ِٖمټمٍْس َوَٕمٻَمټمَُف(ىمدر  )إِْن َٓم٤َم(اًمًؾؿ6 

أطمَدمهو ذم إردب ىمؿح، صػتف يمذا، وأضمؾف يمذا، واًمثوين ذم إردسملم ؿمعػًما، صػتف يمذا، 

ذم اعمًلًمي إومم6 سملن يؼقل:  )٩مِْسَط ٪ُمؾر َأَٖمٍؾ(صح أيًضو إن سَملّمَ  )َو(وإضمؾ يمذا. 

                                      
 ( شمؼدم ىمريٌو.2)

 (. 4/244( يـظر إم )(1

 «اًمًؾؿ)صح( »( سمعده ذم ش: (9
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أؾمؾؿتؽ ديـوريـ6 أطمَدمهو ذم إردب ىمؿح إمم رضمى، وأظمر ذم إردب ورسمع مثاًل إمم 

 ؿمعٌون. ومنن مل يٌلم مو ذيمر ومقفام6 مل يصح6 ٕن مؼوسمؾ يمؾ مـ اجلـًلم أو إضمؾلم جمفقل.

ٯَمچِم، ٨َمال َيٱِمُح(اًمنمُط  ()اًمًؾؿ  )ا٫مَسڄمٓمُع: َأْن ُيْسٺمَِؿ ِِم ا٫مذر 6 يمدار وؿمجرة6 ِِم ٢َم٤ْمٍ

مل  ٓ يشؽمط ِذيمُر مؽوِن اًمقوموء6 ٕكف  )َو(ٕهنو رسمام شمؾػً ىمٌؾ أوان شمًؾقؿفو. 

6 ٕن اًمعؼد يؼتيض اًمتًؾقَؿ ذم مؽوكف، وًمف أظمُذه )ََيڅُِم ا٫مَق٨َمڄمُء ٯَمقِوَع ا٫مٵَمٸْمِد(يذيمره، سمؾ 

)َوَيٱِمُح مل جيز.  ذم همػمه إن روقو. وًمق ىمول: ظمذه وُأضمرَة مْحؾِف إمم مقوع اًمقوموء6

٠ُمف(   ،َُشْ
ِ
ِه(أي: اًمقوموء أي: همػم مؽون اًمعؼد6 ٕكف سمقع، ومَصّح ارط اإليػوء ذم  ،)ِِم ٧َمْٛمِ

 همػم مؽوكف6 يمٌققع إقمقون. وإن ارـمو اًمقوموء مقوع اًمعؼد يمون شمليمقًدا.

(اًمًؾؿ  )َوإِْن ٢ُمٸِمَد( ٠َمڄمُه(ّيٍي )ٓمَِٜمر ًمزوًمو، وإٓ ومًد ، أي: مؽوَن اًمقوموء )َأْو َٓمْحٍر؛ َُشَ

اًمًؾؿ6 ًمتعذر اًمقوموء مقوَع اًمعؼد، وًمقس سمعُض إمويمـ ؾمقاه َأْومم مـ سمعض، 

 وموؿمؽمط شمعققـف سموًمؼقل6 يموًمؽقؾ، ويؼٌؾ ىمقل اعمًَؾؿ إًمقف ذم شمعققـف مع يؿقـف.

َٓ َيٱِمُح َٓمپْمُع اٙمُْسٺَمِؿ ٨مپِمِف( قمـ سمقِع  ًمـفقف  ؛)٩َمبَؾ ٩َمبٲِْمِف(عمـ هق قمؾقف أو همػِمه  )َو

ٌَْؾ ىمٌِضفِ  (. اًمطعوِم ىَم َٓ ٌَُتف(شمصح أيًضو  )َو ًمغػم مـ هق قمؾقف6 ًمعدم اًمؼدرة قمغم  )ِه

َٓ احَلَقا٫َمچُم ٓمف(شمًؾقؿف.  6 ٕهنو ٓ شمصح إٓ قمغم َديـ مًتؼر، واًمًؾؿ قمروي ًمؾػًخ، )َو

ُذ )َوٓ َأْ٘م أي: قمغم اعمًؾؿ ومقف، أو رأِس موًمف سمعد ومًخ.  ،)٢َمٺَمپمِف(احلَقاًمُي   )َوٓ(

٨ْمُف : »6 ًمؼقًمِف ٢ِمَقِوف( ٍء ٨َماَل َي٭ْمِ ـْ َأْٞمٺَمَؿ ِِم ََشْ هِ أ[  242]س/ٯَم . «إ٥َم ٧َمْٛمِ

وؾمقاٌء ومقام ُذيمر إذا يمون اعمًَؾؿ ومقف مقضمقًدا أو معدوًمو، واًمعقض مثؾف ذم اًمؼقؿي، أو 

 أىمؾ، أو أيمثر. وشمصح اإلىموًمي ذم اًمًؾؿ. 

                                      
 ( مـ طمديٌ اسمـ قمؿر.2312(، ومًؾؿ )1299( أظمرضمف اًمٌخوري )2)

 «.شمصح أيًضو»( سمعده ذم ب: (1

 ( مـ طمديٌ أيب ؾمعقد اخلدري.1149(، واسمـ موضمف )9424( أظمرضمف أسمق داود )9)
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َٓ َيٱِمُح( ـِ َوا٫مٹَمٷِمپمأظمذ  )َو أي: سمَديـ اًمًَؾؿ، ُروَيً يمراهقتف قمـ  ،ِؾ ٓمِف()ا٫مَرْه

6 إذ ووع اًمرهـ ًمالؾمتقػوء مـ صمؿـف قمـد شمعذر ، واسمـ قمؿر، واسمـ قمٌوسقمكم

آؾمتقػوء مـ اًمغريؿ، وٓ يؿؽـ اؾمتقػوء اعمًؾؿ ومقف مـ قملم اًمرهـ، وٓ مـ ذمي 

 مـ أن يٍمومف إمم همػمه. اًمضومـ، طمذاًرا

رض، وصمؿـ مٌقع عمـ هق قمؾقف6 سمنمط ىمٌض قِمَقِوف ذم ويصح سمقع ديـ مًتؼر6 يمؼ

اعمجؾس. وشمصح هٌُي يمّؾ َديـ عمـ هق قمؾقف، وٓ جيقز ًمغػمه، وشمصح اؾمتـوسمي مـ قمؾقف 

 احلؼ ًمؾؿًتحؼ.

 )َباُب الَكِّرِض( 

سمػتح اًمؼو  وطمؽل يمُنهو، ومعـوه ًمغًي: اًمؼطع. واصطالطًمو: دومُع موٍل عمـ يـتػُع 

 .ضمـوئز سموإلمجوعسمف، ويرّد سمدًَمف. وهق 

ـْ ٯُمْسٺمٍِؿ ُيٸْمِرُض ٯُمْسٺمًَِم »ذم طمديٌ اسمـ مًعقد:  6 ًمؼقًمف )َوُهَق ٯَمټمُْدوٌب(  ٯَمڄم ٯِم

َٓ ٪َمڄمَن ٪َمٱَمَد٩َمچِم ٯَمَرة ، إِ . وهق مٌوح ًمؾؿؼؽمض، وًمقس مـ اعمًلًمي « ٩ٍَمْرًوڄم ٯَمَرَٔم٤ْمِ

 .اعمؽروهي6 ًمػعؾف 

مؽقاًل يمون أو مقزوًكو، أو  )َصَح ٩َمْرُوف( مـ كؼد أو قمرض6 )َوٯمڄم َيٱِمُح َٓمپْمٵُمف(

َٓ َٓمټمِل آَدَم(. اؾمتًؾػ سَمؽًرا همػممهو6 ٕكف  ومال يصح ىمروفؿ6 ٕكف مل يـؼؾ،  )إ

                                      
  (.10302(، واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )23441أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ ) ((2

  (.10302ػ )أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـ ((1

  (.10301)ذم اعمصـػ (، واسمـ أيب ؿمقٌي 23449أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ ) ((9

 «.طمذًرا»( ذم ب: (4

 (.1/252( يـظر اإلىمـوع ذم مًوئؾ اإلمجوع )3)

 (.1493( أظمرضمف اسمـ موضمف )2)

 وشمؼدم ىمريٌو. «.اؾمتًؾػ مـ رضمؾ سمؽراملسو هيلع هللا ىلصأن اًمـٌل»( مـ طمديٌ أيب راومع 2233( مـ ذًمؽ مو أظمرضمف مًؾؿ )3)

 .ىمريٌو( شمؼدم 4)
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 وٓ هق مـ اعمراومؼ، ويػيض إمم أن يؼؽمض ضموريي يطمهو صمؿ يردهو.

وُيشؽمط معرومي ىمدِر اًمؼرض، ووصِػف، وأن يؽقن اعمؼِرض ممـ يصح شمؼمقمف.  

وٓ ىمريـي قمغم -اًمًؾػ، ويمّؾ مو أدى معـومهو، وإن ىمول: مّؾؽتؽ سمؾػظف، وًمػظِ  ويصح

 6 ومفٌٌي. -رّد سمدلٍ 

)٨َماَل 6 يموهلٌي، ويتؿ سموًمؼٌقل، وًمف اًمنماء سمف مـ مؼروف، )ٓمٸَِمْبٲِمف(اًمؼرُض  )َوُيٻْمٺَمُؽ(

ب[ ذمِي  242أي: ]س/ ،)َٓمؾ َيثُبڇُم َٓمَد٫ُمف ِِم ِذٯَمتِف(6 ًمؾزومف سموًمؼٌض، َيٺْمَزُم َرُد ٢َمپْمټمِف(

ًٓ َو٫مق َأَٖمٺَمف(اعمؼؽمض  اعمؼرُض6 ٕكف قمؼد ُمـع ومقف مـ اًمتػووؾ، ومُؿـع إضمؾ ومقف6  )َٗمڄم

ُض(يموًمٍم ، ىمول اإلموم: اًمؼرض طموّل، ويـٌغل أن يػَل سمققمده.  أي: رّد  ،)٨َمڂمن َرَده اٙمٸُمَٝمِ

ٕكف رده قمغم صػي طمؼف، ؾمقاء شمغػم  إن يمون مثؾقّو6 )٩َمبُق٫مُف(اعمؼرَض  )٫َمِزَم(اًمؼرَض سمعقـف6 

 ؾمعره أْو ٓ، طمقٌ مل يتعقى. وإن يمون متؼقًمو مل يؾزم اعمؼرَض ىمٌقًُمف، وًمف اًمطؾى سموًمؼقؿي.

ًة َأْو(اًمدراهؿ اًمتل وىمع اًمؼرض قمؾقفو  )َوإِن ٪َمڄمٿَمڇم(  )٨ُمٺُمقًٞمڄم، يمون اًمؼرض  )ٯُمٹَمَنَ

، أي: ًمؾؿؼرِض )٨َمٺَمُف(هؿ اعمؽنة أو اًمػؾقس6 ، أي: سموًمدرا٨َمٻَمټمََع ا٫مُسٺمٳَمڄمُن اٙمُٵَمڄمٯَمٺمچَم ِِبَڄم(

6 ٕكف يموًمعقى، ومال يؾزمف ىمٌقهلو، وؾمقاء يموكً سموىمقي أو )ا٫مٸِمپمٻَمچُم َو٩ْمڇَم ا٫مٸَمْرِض(

 اؾمتفؾؽفو، وشمؽقن اًمؼقؿي مـ همػم ضمـس اًمدراهؿ، ويمذًمؽ اعمغشقؿمي إذا طمّرمفو اًمًؾطون. 

6 ٕن اعمثؾ أىمرب )ِم ا٫مـٻِْمـْثٺمپَِمڄمِت(ف أي: مثَؾ مو اىمؽمو ،)ا٫مـٻِْمْثَؾ(اعمؼؽمُض  )َوَيُرُد(

-ؿمًٌفو مـ اًمؼقؿي، ومقجى رد مثؾ ومؾقس همؾً، أو رظمصً، أو يمًدت، ]ومنن أقمقز 

َهڄم(يرّد )َو( .[ًمزمتف ىمقؿتف يقم قمقازه -أي: اعمثُؾ  مـ اعمتؼّقموت،  )ا٫مٸِمپمٻَمچَم ِِم ٧َمْٛمِ

 )٨َمڂمِن َأ٢مقَز(ف يقم ىمروف. وشمؽقن اًمؼقؿي ذم ضمقهر وكحقه يقم ىمٌضف، وومقام يصح ؾمؾؿ ومق

 أي: وىمً إقمقازه6 ٕهنو طمقـئذ شمثًٌ ذم اًمذمي. ،)ا٫مـٻِمثُؾ ٨َمڄم٫مٸِمپمٻمچُم إًذا( -أي: شمعّذر-

                                      
 «.إقمقازه»( أ: (2

 ( ؾمؼط مـ ب، ش.(1
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ٍط َٖمَر ٿَمٷْمٵًمڄم(اؿمؽماط  )َوَيـحُرُم(  6 يملن ُيًؽِـَف داره، أو يؼضَقف ظمػًما مـف6 )٪ُمؾر َُشْ

أي:  ،)َوإِن َٓمَدَأ ٓمِف(مقوققمف. َٕكف قمؼد إروموق وىمرسمي، ومنذا ارط ومقف اًمزيودة َأظمرضمف قمـ 

ٍط(سمام ومقف كػع، يمًؽـك داره  )َأو َأ٢مٳَمڄمُه وٓ مقاـملة سمعد اًمقوموء6 ضموز، ٓ ىمٌؾف،  )ٓماَِل َُشْ

اؾمتًؾػ سمؽًرا ومرد ظمػًما مـف، وىمول:  أ[6 ٕكف  243سمال ارط ضموز]س/ َأٖمَقَد(

٪ُمْؿ َأْٗمَسټمُٹُمْؿ ٩َمٲَمڄمءً » ٕكف مل  ؛)َهِدَيچًم َٓمٵمَد ا٫مَق٨َمڄمِء َٖمڄمَز(أقمطوه  )َأْو(. متػؼ قمؾقف«. َ٘مْٛمُ

 جيعؾ شمؾؽ اًمزيودة قمقًوو ذم اًمؼـرض، وٓ وؾمقؾي إًمقف.

َع( ىمٌؾ اًمؼرض6  )٫مِـٻُمٸْمِرِوِف ٩َمبَؾ َو٨َمڄمئِف ٓم٬َِمٍء ٫مـَْؿ َٔمـْجِر ٢َمڄمَدُٔمُف ٓمِف(اعمؼؽمض  )َوإِْن َٔمَٜمَ

ّٓ َأْن َيټمِْقَي( ، )َأِو اْٗمتَِسڄمَٓمُف ٯِمـ َدْيټمِِف(قمغم ذًمؽ اًمٌمء،  ()ٯَمٹَمڄم٨َمڀَمَٔمفُ اعمؼرُض  )٫مـَْؿ يـَُجْز إِ

َأْو ، ٨َمڀَمْهَدى إ٫ِمَپمف، إَذا َأ٩ْمَرَض َأَٗمُد٪ُمْؿ ٩َمْرًوڄم»ومقجقز ًمف ىمٌقًُمف6 حلديٌ أكس مرومققًمو ىمول: 

ٺَمفُ  رواه «. پْمټمَُف ٩َمْبَؾ َذ٫مَِؽ َوَٓ َيٸْمبَٺْمُف، إَِٓ َأْن َيٹُمقَن َٖمَرى َٓمپْمټمَُف َوٓمَ ، ٢َمَٚم ا٫مَدآَمچِم، ٨َماَل َيْر٪َمْبٽَمڄم ََحَ

 .، وذم ؾمـده ضمفوًمياسمـ موضمف

ڄم ٓمَِبٺَمٍد آَ٘مَر؛ ٫َمِزٯَمْتُف( إصَمامُن، أي: مثُؾفو6 ٕكف أمؽـف  )َوإِن َأ٩ْمَرَوف َإٔمَمٿًمڄم، ٨َمٳَمڄم٫َمَبُف ِِبَ

)٨َمپمََِم جيى  )َو(ىمضوُء احلؼ مـ همػم ضر ومؾزمف، وٕن اًمؼقؿي ٓ ختتؾػ6 وموكتػك اًمير. 

سمٌؾد اًمؼرض6 ٕكف اعمؽون اًمذي جيى اًمتًؾقؿ ومقف، وٓ يؾزمف اعمثؾ ذم  ٺمِِف ٯُمځْمٿَمچٌم ٩مِپمٻَمُتُف(٫مِـَحٻمْ 

(اًمٌؾد أظمر6 ٕكف ٓ يؾزمف محؾف إًمقف،  ـْ صقاسمف:  )ٓمَِبٺَمِد ا٫مٸَمْرِض َأٿْمٸَمَص(ىمقؿتف  )إِْن ٫َمـْؿ َٔمٹُم

ير إًذا. وٓ جيؼم ، ومنن يموكً اًمؼقؿي سمٌؾد اًمؼرض أيمثر6 ًمزم مثؾ اعمثكم6 ًمعدم اًمأيمثر

                                      
 ( مـ طمديٌ أيب هريرة.2232(، ومًؾؿ )1933اًمٌخوري )أظمرضمف ( 2)

 «.أريمٌف»( ذم ب: (1

 (.1491اسمـ موضمف )أظمرضمف ( 9)

طموشمؿ: صوًمح،  (: هذا إؾمـود ومقف مؼول6 قمتٌي سمـ محقد وعػف أمحد، وىمول أسمق9/33ىمول اًمٌقصػمي ذم اعمصٌوح ) (4)

 .وذيمره اسمـ طمٌون ذم اًمثؼوت، وحيقك سمـ أيب إؾمحوق اهلـوئل ٓ يعر  طموًمف

 اهـ.«.ٓ ريى أكف ؾمفق مـ اًمشورح رمحف اهلل6 ومنن اًمصقاب )أكؼص(، يمام ذيمر اعموشمـ: »3/45( ىمول اسمـ ىموؾمؿ ذم طموؿمقتف (3
= 
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رب اًمديـ قمغم أظمذ ىمروف سمٌؾد آظمر إٓ ومقام ٓ ممكي حلؿؾف مع َأمـ اًمٌؾد واًمطريؼ. وإذا 

ىمول: اىمؽمض زم موئي وًمؽ قمنمة6 صح6 ٕهنو ذم مؼوسمؾي مو سمذًمف مـ ضموهف، وًمق ىمول: 

 اوؿـل ومقفو وًمؽ ذًمؽ6 مل جيز.

 )َباُب الَّرِهِن(

، أي: َرايمٌِد، وكِْعَؿٌي راهـٌي، أي: دائؿٌي.هق ًمغًي: اًمثٌقت واًمدوام، يؼول: م  ـٌ  وٌء راِه

 وارقًمو: شمقصمؼُي َديـ سمَِعلم ُيؿِؽـ اؾمتقػوؤه مـفو أو مـ صمؿـفو.

. وٓ يصح سمدون إجيوب وىمٌقل، أو مو يدل قمؾقفام. ويعتؼم وهق ضموئز سموإلمجوع 

ـٍ ]س/ ف، وصػتِف، ويمقُن راه ًِ ًمًؽو ب[ضموئَز اًمتٍم 6 مو 243معرومي ىمدِره، وضمـ

 ًمؾؿرهقن، أو ملذوًكو ًمف ومقف. 

ٕن اًمؼصد مـف آؾمتقثوق سموًمديـ،  ؛)ِِم ٪ُمؾر ٢َم٤ْمٍ َيـُجقُز َٓمپمٵُمٽَمڄم(اًمرهـ  )َيٱِمُح(و

ًمقتقصؾ إمم اؾمتقػوئف مـ صمؿـ اًمرهـ قمـد شمعذره مـ اًمراهـ، وهذا متحؼؼ ذم يمؾ قملم 

مـ اًمؽًى، ومو يمديف مـ 6 ٕكف جيقز سمقعف، وُيؿّؽـ )َٗمَتك ا٫مـٻُمٹَمڄمَٔمڅِم( جيقز سمقعفو،

اًمـجقم رهـ معف، وإن قمجز صمًٌ اًمرهـ ومقف وذم يمًٌف، وإن قمتؼ سمؼل مو َأداه رهـًو. وٓ 

إن يموكً شمقضمد ىمٌؾ طمؾقل اًمديـ مل  يصح ارط مـعف مـ اًمتٍم . واعمعّؾؼ قمتُؼف سمصػٍي6

 يصح رهـف، وإٓ صح.

(ويصح اًمرهـ  ؿمفر، شمرهــل يهو  6 سملن يؼقل: سمعتؽ هذا سمعنمة إمم)ٯَمَع ا٫مـَحؼر

يصح  )َو(إًذا. قمٌدك هذا. ومقؼقل: اؿمؽميً مـؽ ورهـتف6 ٕن احلوضمي داقمقي جلقازه
                                      

أكف إذا يموكً اًمؼقؿي ذم سمؾد اًمؼرض  ٕكف يصػم اعمعـك: ىمؾً: سمؾ اًمصقاب مع اًمشورح6 ٕكف ًمق يمون يمام ذيمر6 عمو يمون هـوك وموئدة،

(، طموؿمــقي قمــثامن قمــغم اعمـتفــك 4/244(، يمشــو  اًمؼـــوع )4/122أكؼــص مل دمــى ومقفــو. وإمــر سمــوًمعؽس. ويـظــر: اعمٌــدع )

 (. 431(، طموؿمقي اسمـ ومػموز قمغم اًمروض )ص1/442(، هدايي اًمراهمى )1/432)

 ومؼول: ٓجيقز ذم احلي. ،ىمول: واكػرد جموهد(، و294( يـظر اإلمجوع ٓسمـ اعمـذر )(2
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، وٓ جيقز ىمٌؾف6 ٕكف وصمقؼي سمحؼ، ومؾؿ جيز ىمٌؾ صمٌقشمف6 أي: سمعد احلؼ سموإلمجوع  ،)َٓمٵْمَدُه(

ـٍ َٕمڄمٓمڇٍِم(وٕكف شموسمع ًمؾحؼ ومال يًٌؼف. ويعتؼم أن يؽقن  تك قمغم قملم أو مآًمف إًمقف طم )ٓمَِدْي

مضؿقكي6 يمعوريي، ومؼٌقض سمعؼد وموؾمد، وكػع إضمورة ذم ذمي، ٓ قمغم ديـ يمتوسمي، أو ديي 

 قمغم قموىمؾي ىمٌؾ احلؾقل، وٓ سمعفدة مٌقع وصمؿـ وُأضمرة معقـلم، وكػع كحق دار معقـي.

ـُ سموًمؼٌض  )َوَيٺمَزُم( ـِ ٨َمٸَمْط(اًمره َٕن احلظ ومقف ًمغػمه، ومؾزم مـ  ؛)ِِم َٗمؼر ا٫مَراِه

ـُ ا٫مـٻُمَٰمڄمِع(6 يموًمضامن ذم طمؼ اًمضومـ. ضمفتف 6 ٕكف جيقز سمقعف ذم حمؾ احلؼ، )َوَيٱِمُح َرْه

صُمّؿ إن ريض اًمنميؽ واعمرهتـ سمؽقكف ذم يد أطمدمهو أو همػممهو6 ضموز، وإن اظمتؾػو ضمعؾف 

 سمقد أملم أموكًي أو سمُلضمرة.طمويمؿ

ـُ ا٫مـٻَمبپِمِع(  ٹمپِمِؾ وا٫مـٻَمْقُزوِن()٧َمِٛم ا٫مـٻمَ أ[ ىمٌؾ ىمٌضف  244]س/ )َويـَُجقُز َرْه

قمـد سموئعف وهمػمه6 َٕكف يصح سمقعف سمخال  اعمؽقؾ  )٢َمَٚم َٕمٻَمټمِِف َو٧َمِٛمه(واعمذروع واعمعدود 

َٓ َيـُجقُز َٓمپمٵُمُف(واعمقزون وكحقه6 ٕكف ٓ يصح سمقعف ىمٌؾ ىمٌضف، ومؽذًمؽ رهـف.  6 )َوٯَمڄم 

َٓ َيٱِمُح َرهټمُُف(يموًمقىمػ وأم اًمقًمد6  َٓ ا٫مَثٻَمَرَة هـ مـف، ًمعدم طمصقل مؼصقد اًمر ؛) )إِ

، ومقصح رهـفام، مع أكف ٓ يصح َوا٫مَزْرَع إَْ٘مرََضَ ٩َمبَؾ ُٓمُدور َصاَلِٗمٽِمََم ٓمُِدوِن َُشِط ا٫مٸَمٳْمِع(

سمقعفام سمدوكف6 ٕن اًمـفل قمـ اًمٌقع ًمعدم إَمـ مـ اًمعوهي، وهلذا أمر سمقوع احلقائٍ، 

تعؾؼف سمذمي اًمراهـ. ويصح رهـ ٓ يػقت طمؼ اعمرهتـ مـ اًمديـ6 ًموسمتؼدير شمؾػفو

 اجلوريي دون وًمدهو، وقمؽًف، ويٌوقمون، وخيتص اعمرهتـ سمام ىموسمؾ اًمرهـ مـ اًمثؿـ.

 ) ـُ َٓ َيٺمَزُم ا٫مَرْه َٓ ٓمڄِم٫مٸَمْبِض(ذم طمؼ اًمراهـ  )َو  6 يمؼٌض اعمٌقع6 ًمؼقًمف شمعومم:)إِ

، وٓ ومرق سملم اعمؽقؾ وهمػمه، وؾمقاء يمون اًمؼٌض [149]اًمٌؼرة:  ﴾ڀپ﴿

                                      
 (.21/924(، واًمنمح اًمؽٌػم )2/444( يـظر اعمغـل )(2

 «.شمؾػفام»( ذم أ، ب، ش: (1

، وهل ىمراءة أيب قمؿرو واسمـ يمثػم. يـظر «وَمُرُهـ»، وهل ىمراءة أيمثر اًمؼراء سمنصمٌوت إًمػ، و مو ذم سموىمل اًمـًخ:«وَمِرهون»( ذم ق: (9
= 
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ـ اعمرهتـ أو مـ اشمػؼو قمؾقف. واًمرهـ ىمٌؾ اًمؼٌض صحقح، وًمقس سمالزم6 ومؾراهـ م

ومًخف واًمتٍم  ومقف، ومنن شمٍم  ومقف سمـحق سمقع أو قمتؼ6 سمطؾ، وسمـحق إضمورة أو شمدسمػم6 

  ٓ يٌطؾ6 ٕكف ٓ يؿـع مـ اًمٌقع.

ٌط(أي: اًمؼٌِض  ،)َواٞمتَِداٯَمُتُف(  ْ٘مَرَٖمُف()٨َمڂمِن أَ ذم اًمؾزوم6 ًمميي، ويموٓسمتداء.  )َُشْ

ـِ ٓمڄمْ٘متپَِمڄمِرِه(اعمرهتـ  6 ًمزوال اؾمتدامي )َزاَل ٫ُمُزوٯُمُف(6 -وًمق يمون كقوسمًي قمـف -)إ٥َِم ا٫مَراِه

اًمؼٌض،وسمؼل اًمعؼد يملكف مل يقضمد ومقف ىمٌض. وًمق آضمره أو أقموره عمرهتـ أو همػمه سمنذكف6 

ـَ  ،)٨َمڂمِْن َرَدُه(ومؾزومف سموٍق.  ـُ اًمره )٢َمڄمَد ٫ُمُزوٯُمُف 6 -اعمرهتـ أي: إمم -)إ٫ِمَپمِف(أي: رد اًمراه

 6 ٕكف أىمٌضف سموظمتقوره، ومؾزم6 يموٓسمتداء، وٓ حيتوج إمم دمديد قمؼد ًمٌؼوئف. إ٫َِمپمِف(

وًمق اؾمتعور ؿمقئًو ًمػمهـف ضموز، وًمرسّمف اًمرضمقع ىمٌؾ إىمٌووف، ٓ سمعده، ًمؽـ ًمف مطوًمٌي 

ػوُء ديـف مـف، 6 ومؾؾؿرهتـ سمقعف، واؾمتقاًمراهـ سمػؽويمف مطؾًؼو. ومتك طمؾ احلؼ ومل يؼضف

 ويرضمع اعمعػم سمؼقؿتف أو مثؾف، وإن شمؾػ وؿـف اًمراهـ، وهق اعمًتعػم، وًمق مل يػرط اعمرهتـ.

ُف َواِٗمٍد ٯِمټمٽُْمََم(  َٓ َيټمٷُْمُذ َٔم٭َمُ أي: ذم اًمرهـ  - )٨مپِمِف( -أي: مـ اًمراهـ واعمرهتـ -)َو

ٔظمر طمؼف، ومنن مل يتػؼو 6 ٕكف يػّقت قمغم ا)ٓمٶَِمِٛم إِْذِن أَ٘مِر( -ب[ اعمؼٌقض 244]س/

قمغم اعمـوومع مل جيز آكتػوع، ويموكً معطؾي، وإن اشمػؼو قمغم اإلضمورة أو اإلقمورة ضموز. وٓ 

يؿـع اًمراهـ مـ ؾمؼل ؿمجر وشمؾؼقح ومداواة وومصد وإكزاء ومحؾ قمغم مرهقكي، سمؾ ِمـ 

(ظمطرة،  ىمطع ؾِمْؾعي ـِ َٓ ٢ِمْتَؼ ا٫مَراِه ٕكف مٌـل قمغم  ؛ٯَمَع اإِلْٕمِؿ()٨َمڂمٿَِمُف َيٱِمُح اعمرهقَن،  )إِ

طمول اإلقمتوق مـ اًمراهـ6 ٕكف أسمطؾ طمؼ اعمرهتـ مـ  )َؤُمځْمَ٘مُذ ٩مِپمٻَمُتُف(اًمنايي واًمتغؾقى، 

6 ٕهنو سمدل قمـف. ويمذا ًمق ىمتؾف، أو أطمٌؾ إمي سمال إذن )َرْهټمڄًم ٯَمٹَمڄمٿَمُف(اًمقصمقؼي، وشمؽقن 

                                      
 (. 1/133(، واًمـنم ذم اًمؼراءات اًمعنم )234اًمًٌع )ص احلجي ذم اًمؼراءات

 «.يؼٌضف»( ذم أ، ب: (2

ؾعي( »(1 ًّ  (.932همدة شمظفر سملم اجلؾد واًمؾحؿ إذا همؿزت سموًمقد حتريمً. اعمطؾع )«: اًم
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 اعمرهتـ، أو أىمر سموًمعتؼ ويمذسمف. 

ـِ  َؿـ، وشمعؾِؿ اًمصـعي، واًمقًمِد، واًمثؿرِة،  ()َوٿَمٻَمـڄمُء ا٫مَرْه ًّ اعمتصؾ واعمـػصؾ6 يموًم

أي: سموًمرهـ، ومقؽقن رهـًو معف،  ،)و٪َمْسُبُف، َوَأْرُش ا٫مـِجټمڄَمَيچِم ٢َمٺَمپمِف؛ ٯُمٺْمَحٌؼ ٓمِف(واًمصقِ ، 

ـِ  ،)َوٯُمځْمٿَمُتُف(. ويٌوع معف ًمقوموء اًمديـ إذا أسمقع (أي: اًمره ـِ 6 حلديٌ ؾمعقد )٢َمَٚم ا٫مَراِه

ـْ َصڄمِٗمبِِف ا٫َمِذي َرَهټمَُف، ٫َمُف »ىمول:  ^اعمًقى قمـ أيب هريرة أن اًمـٌل  سمـ ـُ ٯِم َٓ َيٶْمٺَمُؼ ا٫مَرْه

 )َو(. وىمول: إؾمـود طمًـ متصؾ واًمدارىمطـل .رواه اًمشوومعل«٧ُمټمٻُْمُف، َو٢َمٺَمپْمِف ٧ُمْرٯُمفُ 

قمؾقف أيًضو  )َو(مكتف. وممكي دمفقزه سموعمعرو 6 َٕن ذًمؽ شموسمع عم )٪َمٷَمټمُُف(قمغم اًمراهـ أيًضو 

(إن يمون خمزوًكو، وأضمرة طمػظف.  )ُأْٖمَرُة ٯَمـْخَزٿمِِف( ـِ 6 ًمؾخؼم )َوُهَق َأٯَمڄمٿَمچٌم ِِم َيِد ا٫مـٻُمْرَِتِ

ـْ ٧َمِٛم َٔمٵَمٍد(اًمًوسمؼ، وًمق ىمٌْؾ قمؼد اًمرهـ، يمٌعد اًمقوموء6  - )ٯِمټمُف(وٓ شمػريط  )إِْن َٔمٺمَِػ ٯِم

َء ٢َمٺمپمِف(6 -أي: مـ اعمرهتـ 6 ٕكف أموكي ذم يده6 يموًمقديعي، ومنن ىموًمف قمكم ، )٨َماَل ََشْ

 شمعّدى أو ومّرط وِؿـ. 

َٓ َيْسٸُمُط ٓمِـٽَماَل٪مف( ـِ  ،)َو ٌء ٯِمـ َدْيټمِف(أي: اًمره 6 ٕكف يمون صموسمًتو ذم ذمي اًمراهـ )ََشْ

ىمٌؾ اًمتؾػ، ومل يقضمد مو ُيًؼطف، ومٌؼل سمحوًمف، ويمام ًمق دومع إًمقف قمًٌدا ًمقٌقَعف ويًتقذَم 

 ـف.طمـؼف مـ صمؿ

ـِ  ،)َوإِْن َٔمٺمَِػ َٓمٵْمٲُمُف(  (أي: اًمره ـِ ـٌ ٓمَِجٻِمپمِع ا٫مَدْي ٕن اًمديـ يمؾف متعؾؼ  ؛)٨َمَبڄم٩مِپمِف َرْه

(سمجؿقع أضمزاء اًمرهـ،  ـِ َٓ َيټمْٷَمُؽ َٓمٵمٲُمُف ٯَمَع َٓمٸَمڄمِء َٓمٵْمِض ا٫مَدْي أ[،  6245 عمو ؾمٌؼ ]س/ )َو

ؾػ، وإن ادقموه سمحودث فموهر ؾمقاء يمون ممو مُتؽِـ ىمًؿتف أو ٓ. ويؼٌؾ ىمقل اعمرهتـ ذم اًمت

                                      
 «.سمقع»( ذم ش: (2

 (.4/943،942إم )أظمرضمف اًمشوومعل ذم ( 1)

 (.1442(، وأظمرج صدره اسمـ موضمف )9/91اًمدارىمطـل )أظمرضمف ( 9)

 (: هذا احلديٌ اًمذيـ أرؾمؾقه أصمًٌ مـ اًمذيـ وصؾقه.24/253(، وىمول اًمٌزار ذم مًـده )5/224( وًمؽـ صقب اإلرؾمول ذم اًمعؾؾ )4)

 (.2/49(، واًمٌقفؼل )4/239أظمرضمف اًمطحووي ذم ارح معوين أصمور )( (3



 

945 

 يُمّؾػ سمقـًي سموحلودث، وىُمٌَِؾ ىمقًمف ذم اًمتؾػ وقمدم اًمتػريط وكحقه.

َيڄمَدُة ٨مپِمِف( 6 سملْن رهـف قمًٌدا سمامئي، صمؿ رهـف قمؾقفو صمقسًمو6 ٕكف -أي: ذم اًمرهـ -)َؤمـَُجقُز ا٫مزر

يصح ضمعؾف رهـًو سمخؿًلم مع  ومنذا رهـف قمًٌدا سمامئي6 مل ،)َدْيټمِف(اًمزيودة ذم  )ُدوَن(زيودة اؾمتقثوق، 

 اعموئي، وًمق يمون يًووي ذًمؽ6 ٕن اًمرهـ اؿمتغؾ سموعموئي إومم، واعمشغقل ٓ ُيشغؾ.

) ـَ 6 اكَػّؽ ذم )٨َمَق٨مـَل َأَٗمَدُُهڄم(قمغم َديـ هلام،  )٢ِمټمَد إْمټم٤َِم َٟمپمًئڄم(واطمد  )َوإِْن َرَه

واطمد مـفام اًمـصَػ  كصقٌف6 ٕن قمؼد اًمقاطمد مع اصمـلم سمؿـزًمي قمؼديـ، ومؽلكف رهـ يمؾ

)َأْو َرَهټمڄَمُه مـػرًدا، صمؿ إن ـمؾى اعمؼوؾمؿي أضمقى إًمقفو6 إن يمون اًمرهـ مؽقاًل أو مقزوًكو. 

ڄم؛ اٿْمٷَمَؽ ِِم ٿَمٱِمپمبِِف( ـْ َأَٗمِدُِهَ 6 ٕن اًمراهـ متعدد، ومؾق رهـ اصمـون قمًٌدا َٟمپمًئڄم ٨َمڄمْٞمَتق٨مـَك ٯِم

ك ـسمع مـف رهـًو سمامئتلم ومخًلم.ومتك ىمضهلام قمـد اصمـلم سملًمػ، ومفذه أرسمعي قمؼقد، ويصػم يمؾ ر

 6 ومعاّم كقاه، ومنن أـمؾؼ صومف إمم أيام ؿموء.-وسمٌعضف رهـ أو يمػقؾ-سمعض ديـف أو ُأسمِرئ مـف 

) ـُ ـَ اإليػوُء6 يموًمديـ اًمذي ٓ رهـ سمف، )َوٯَمَتك َٗمَؾ ا٫مَدي )اٯْمَتټمََع إن  )َو(6 ًمزم اًمراه

ـُ أَ  ـْ َو٨َمڄمئِف: ٨َمڂمِْن ٪َمڄمَن ا٫مَراِه ـِ َأْو ا٫مٵَمْدِل(ٯِم ـُ  ِذَن ٫مٺِْمٻُمرَِتِ )ِِم َٓمپمْٵِمف؛ اًمذي حتً يده اًمره

6 ٕكف ملذون ًمف ومقف، ومال حيتوج ًمتجديد ِإِْذٍن مـ اًمراهـ، وإن يمون اًمٌوئُع اًمعدَل6 َٓمڄم٢َمُف(

(اقمتؼم إذُن اعمرهتـ أيًضو،  ـَ 6 ٕكف اعمؼصقد سموًمٌقع، وإن ومضؾ مـ صمؿـف يشء )َوَو٨مـَك ا٫مَدْي

(وإن سمؼل مـف يشء ومعغم اًمراهـ. ومؾامًمؽف،  َٓ )َأْٖمَٜمُه احَلڄم٪مُِؿ يْلذن ذم اًمٌقع، ومل يقّ 6  )َوإِ

) ـِ ن هذا ؿملْن احلويمؿ، ومنن امتـع طمًٌف، أو قمّزره طمتك يػعؾ. ٢َمَٚم َو٨َمڄمئِف أَْو َٓمپمِع ا٫مَرْه )٨َمڂمِْن ٫مـَْؿ 6ٕ 

متـوع، أو يمون هموئًٌو، أو شمغقى6  ،َيٷْمٵَمؾ( 6 ٕكف طمؼ ڄم٢َمُف ا٫مـَحڄم٪مُِؿ َوَو٨َمـك َدْيټمَُف()ٓمَ أي: أص قمغم ٓا

 شمعلم قمؾقف، ومؼوم احلويمؿ َمؼوَمف ومقف. وًمقس ًمؾؿرهتـ سمقُعف إٓ سمنذن رسمف أو احلويمؿ.

، ومنذا اشمػؼو أن يؽقن حتً يد ضموئز اًمتٍم 6 )٢ِمټمَد ٯَمـ أَمٷَمٸَمڄم ٢َمٺَمپمِف(اًمرهـ  )َوَيٹُمقُن(

ٌِض اعمرهتـ، وٓ جيقز حتً يد صٌل أو قمٌد ب[ َمؼوَم ىم 245]س/  صح، وىموم ىمٌضف
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 سمغػم إذن ؾمقده، أو مؽوشمى سمغػم ضُمْعٍؾ إٓ سمنذن ؾمقده. 

وإن ارط ضَمْعؾف سمقد اصمـلم مل يـػرد أطمدمهو سمحػظف، وًمقس ًمؾراهـ وٓ ًمؾؿرهتـ إذا مل يتػؼو، 

ٓ قمغم أَ  ٓ أن يتغػم طموًمف، وًمؾقيمقؾ رده قمؾقفام،  ـ يد اًمعدل، إ ٓ ًمؾحويمؿ كؼؾُف قم  طمدمهو.و

َٓ ٓمټِمٸَْمِد ا٫مَبٺَمِد(أي: سمقِع اًمرهـ6  ،)َوإِن َأِذٿَمڄم ٫َمُف ِِم ا٫مَبپْمع(  6 ٕن احلّظ ومقف6 )٫َمـؿ َيبِـْع إِ

ًمرواضمف، ومنن شمعدد سموع سمجـس اًمّديـ، ومنن قمدم ومٌام فمـف أصؾح، ومنن شمًووت قمّقـف 

ؾ ىمـقل واطمد مـفام، طمويمؿ، وإن قمّقـو كؼًدا شمعلم، ومل دمز خموًمػتفام، ومنن اظمتؾػو مل يـؼٌ

ويرومع إمر ًمؾحويمؿ، ويلمر سمٌقعف سمـؼد اًمٌؾد، ؾمقاء يمون مـ ضمـس احلؼ، أو مل يؽـ، 

 واومؼ ىمقل أطمدمهو أو ٓ.

، ٨َمَتٺمَِػ ِِم َيِدِه(سموع سمنذهنام و  )َوإِْن(  ـَ ـْ َوََمِن مـ همػم شمػريط6  )٩َمَبَض ا٫مَثٻَم )٨َمٻِم

) ـِ ـِ اًمعدُل  )َوإِْن اَد٢َمك(فق يموًمقيمقؾ. 6 ٕن اًمثؿـ ذم يد اًمعدل أموكي، وما٫مَراِه )َد٨ْمَع ا٫مَثٻْم

َٓ َٓمپمرټمَچَم( ، ٨َمڀَمٿْمٹَمَرُه َو ـِ (ًمؾعدل سمدومعف ًمؾؿرهتـ،  إ٥َِم ا٫مـٻُمْرٔمـَٽِم ـِ )ٓمُِحٲُمقِر اًمدومع  )َوََل َيٹُم

) ـَ ؛ َوٻِم ـِ  ُمؼمٍئ، ومل  ا٫مَراِه
ٍ
اًمعدل6 ٕكف ومّرط طمقٌ مل ُيشِفد6 وٕكف إكام ُأذن ًمف ذم ىمضوء

 ، ومػمضمع اعمرهتـ قمغم راهـف، صمؿ هق قمغم اًمعدل.حيصؾ

وإن يمون اًمؼضوء سمٌّقـي6 مل يضؿـ6 ًمعدم شمػريطف، ؾمقاء يموكً اًمٌقـي ىموئؿي أو 

ذم ىمـضوء اًمديـ،  )٪َمَق٪مپِمٍؾ(، يمام ًمق يمون سمحية اًمراهـ6 ٕكف ٓ يعد مػّرـًمو، معدومي

 ومحؽؿف طمؽؿ اًمعدل ومقام شمؼدم6 ٕكف ذم معـوه.

َٓ َيبپِمٵَمُف()َوإِْن َُشَ  (اعمرهتـ  َط أ ـُ 6 ومػوؾمد6 ٕكف ارط يـوذم مؼته )إَِذا َٗمَؾ ا٫مَدْي

)إِن ارط  )َأْو(اًمعؼد، يمنمـمف أٓ يًتقذَم اًمديـ مـ صمؿـف، أو ٓ يٌوع مو ظمقػ شمؾػف، 

ـُ ٫َمُف( َٓ ٨َمڄم٫مَرْه ِف ِِم َو٩ْمڇِم ٪َمَذا َوإِ ُط  )٫َمـؿ َيٱِمَح أي: ًمؾؿرهتـ سمديـف6  ،َٖمڄمَءُه ٓمَِحٸمر ا٫م٦َمْ

                                      
 «.إن صدىمف»ب: ش، ( سمعده ذم (2
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ـُ : »6 ًمؼقًمف َوْٗمَدُه( ، . رواه إصَمرم، وومنه اإلموم سمذًمؽ «َٓ َيٶْمٺَمُؼ ا٫مَرْه

 ويصح اًمرهـ6 ًمؾخؼم.

) ـِ ـٍ ِِم ٩َمْدِر ا٫مَدْي اًمراهـ:  6 سملن ىمول اعمرهتـ: هق رهـ سمَلًمػ، ىمول)َوُيٸْمبَُؾ ٩َمْقُل َراِه

، ومنذا ىمول اعمرهتـ: رهـتـل هذا اًمعٌد هـ()ا٫مرَ يؼٌؾ ىمقًمف أيًضو ذم ىمدر)َو(سمؾ سمامئي ومؼط. 

يؼٌؾ ىمقًمف )َو(أ[ اًمعٌد وطمده6 ومؼقًمف6 َٕكف مـؽِر.  233وإم، وىمول اًمراهـ: سمؾ ]س/ 

ِه(أيًضو ذم  ، سمَلن ىمول اعمرهتـ: رددشمف إًمقؽ، وأكؽر اًمراهـ6 ومؼقًمف6 َٕن إصؾ معف، )َردر

يؼٌؾ ىمقًمف أيًضو ذم )َو(رد6 يموعمًتْلضمر. واعمرهتـ ىمٌض اًمعلم عمـػعتف، ومؾؿ يؼٌؾ ىمقًمف ذم اًم

َٓ َ٘مـٻمًرا( ذم قمؼد ارط ومقف6 سملن ىمول: سمعتؽ يمذا سمؽذا قمغم َأن شمرهــل هذا  )٪ُمقٿمِِف ٢َمٱِمًٛما 

اًمعصػم، وىمٌؾ قمغم ذًمؽ، وأىمٌضف ًمف، صمؿ ىمول اعمرهتـ: يمون مخًرا، ومكم ومًخ اًمٌقع، وىمول 

 ؾ اًمًالمي.اًمراهـ: سمؾ يمون قمصػًما، ومال ومًخ6 ومؼقًمف6 َٕن إص

6 ىُمٌِؾ قمغم كػًف دون اعمرهتـ، )ٯِمٺْمُؽ ٧َمِٛمِه(أي: أن اًمرهـ ،)َأٿَمُف(اًمراهـ  )َوإِْن َأ٩َمَر( 

إىمراُر  )َٖمټمَك؛ ٩ُمبَِؾ(أي: أن اًمرهـ  ،)َأٿَمُف(أىمر  )َأْو(ومقؾزمف رده ًمؾُؿِؼّر ًمف إذا اكػؽ اًمرهـ. 

ف متفؿ ذم طمؼف6 وىمقل اًمغػم قمغم همػمه ، ٓ قمغم اعمرهتـ إن يمذسمف6 ٕك)٢َمَٚم ٿَمٷْمِسِف(اًمراهـ 

ِف(همػم مؼٌقل،  أي: ومؽ اًمرهـ سمقوموء اًمديـ، أو اإلسمراء مـف6  ،)َوُٗمٹمَِؿ ٓمڂِم٩ِْمَراِرِه َٓمٵْمَد ٨َمٹمر

) ـُ ٩َمُف ا٫مـٻُمْرَِتِ ّٓ َأْن ُيٱَمدر ، ومقٌطؾ اًمرهـ6 ًمقضمقد اعمؼتيِض اًمًومل قمـ اعمعورض، ويًؾؿ )إِ

 ًمؾؿؼر ًمف سمف.

                                      
 (.944،943( شمؼدم خترجيف ذم)ص2)

ٓ يغؾؼ: ٓ يذهى، ٓ يؽقن ًمؾؿرهتـ6 ًمؾراهـ زيودشمف وقمؾقف كؼصوكف، وإن : -(2523يمام ذم مًوئؾ اسمـ مـصقر ) -ىمول أمحد( (1

 قمطى ومنكام يعطى مـ اًمراهـ.

؟ ىمول: ٓ «ٓيغؾؼ اًمرهـ6 ًمف همـؿف وقمؾقف همرمف»ملسو هيلع هللا ىلص(: ؾمؿعً أمحد ؾمئؾ قمـ ىمقل اًمـٌل2944وىمول أسمق داود ذم مًوئؾف )

 يغؾؼ ذم اًمٌقع. 

 «.وىمول: »( ذم ب(9
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)َيـْحٺُمڅَم ٯَمڄم ُيـْحٺَمڅُم، ٓمٸَِمْدِر أن )ٯَمڄم ُير٪َمڅُم، َو(مـ اًمرهـ  ـِ َأْن َير٪َمڅَم()َو٫مٺِْمٻُمرَِتِ 

ا٫مٴَمٽْمُر ُيْر٪َمڅُم ٓمټِمٷََمٸَمتِِف إَِذا ٪َمڄمَن : »راهـ6 ًمؼقًمف  )ٓماَِل إِْذِن(متحرًيو ًمؾعدل،  ٿَمٷَمٸَمتِِف(

ُب ٓمټِمَٷَمٸَمتِِف إذا ٪َمڄمَن ٯَمْرُهقٿمً ٯَمْرُهقٿًمڄم، و ـُ ا٫مَدرر ُي٦ْمَ ُب ا٫مټمَٷَمٸَمچمُ ٫َمَب  «ڄم، َو٢َمَٚم ا٫َمِذي َيْر٪َمڅُم َوَي٦ْمَ

. وشمًؽموع إَمي سمؼدر كػؼتفو، ومو قمدا ذًمؽ مـ اًمرهـ ٓ يـتػع سمف إٓ رواه اًمٌخوري

 سمنذن موًمؽف.

ـِ ٯَمَع إٯِمٹَمڄمٿمِف(احلققان  )َوإْن َأٿْمٷَمَؼ ٢َمَٚم(  ـِ ٓمٶِْمِٛم إِْذِن ا٫مَراِه أي: إمؽون  ،)ا٫مَرْه

قمغم اًمراهـ، وًمق كقى اًمرضمقع6 ٕكف متؼمع أو مػّرط، طمقٌ مل  ؿ َيرِٖمْع()٫مـَ اؾمتئذاكف6 

قمغم  )َرَٖمَع(اؾمتئذاٌن وأكػؼ سمـقي اًمرضمقع6  )َوإِْن َٔمٵَمَذَر(يًتْلذن اعموًمؽ مع ىمدرشمف قمؾقف. 

وقموريي،  )َو٪َمذا َوِديٵَمچٌم(6 ٓطمتقوضمف حلراؾمي طمؼف، )َو٫َمْق ٫مـَؿ َيسَتڀْمِذِن ا٫مـَحڄم٪مَِؿ(اًمراهـ، 

، ومؾف اًمرضمقع إذا أكػؼ قمغم ذًمؽ سمـقي اًمرضمقع قمـد شمعذر َدَواُب ٯُمسَتڀْمَٖمَرٌة َهَرَب َرُِبڄم()وَ 

 إذن موًمؽفو6 سموٕىمؾ ممو أكػؼ، أو كػؼي اعمثؾ.

 ) ـُ )َرَٖمَع اًمراهـ  )ٓماَِل إِْذِن(اعمرهتـ  )٨َمٵَمٻَمَرُه( -إن يمون داًرا- )َو٫َمق َ٘مِرَب ا٫مَره

ب[ ٓ سمام حيػظ سمف موًمقي اًمدار، وأضمِر اًمـُؿْعِؿريـ6  233س/ 6 ٕهَنو مؾؽف، ]ٓمِآ٫َمتِف ٨َمٸَمْط(

َٕن اًمِعامرة ًمقًً واضمٌي قمغم اًمراهـ، ومؾؿ يؽـ ًمغػمه أن يـقب قمـف ومقفو، سمخال  كػؼي 

 احلققان6 حلرمتف ذم كػًف.

وإن ضمـك اًمرهـ ووضمى موٌل ظُمػّم ؾمقده سملم ومدائف، وسمقعف، وشمًؾقؿف إمم وزم اجلـويي  

ن ومداه ومفق رهـ سمحوًمف، وإن سموقمف أو ؾمّؾؿف ذم اجلـويي سمطؾ اًمرهـ، وإن مل 6 ومنومقتؿؾؽف

                                      
 ( مـ طمديٌ أيب هريرة.1321،1322اًمٌخوري )أظمرضمف ( 2)

 وأؿمور ذم هومش إصؾ إمم أهنو كًخي.«. ومقؿؾؽف»ذم أ، ب، ش:  ((1
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يًتغرق إَرش ىمقؿتف سمقع مـف سمؼدره، وسموىمقف رهـ. وإن ضُمـل قمؾقف وموخلصؿ ؾمقده، ومنن 

-اجلوين واعمجـل قمؾقف-أظمذ إَرش يمون رهـًو، وإن اىمتص ومعؾقف ىمقؿُي أىمؾ اًمعٌديـ 

 ىمقؿًي، شمؽقن رهـًو مؽوكف.

 الَّضمـَاِن( )َباُب

 مْلظمقذ مـ اًمّضؿـ، ومذمُي اًمضومـ ذم ِوؿـ ذمي اعمضؿقن قمـف.

 ومعـوه ارقًمو: اًمتزام مو وضمى قمغم همػمه مع سمؼوئف، ومو ىمد جيى.  

ويصح سمؾػظ: وؿلم، ويمػقؾ، وىمٌقؾ، ومحقؾ، وزقمقؿ، وحتؿؾً َديـؽ، أو وؿـتف، 

 أو هق قمـدي، وكحق ذًمؽ، وسمنؿمورة مػفقمي مـ َأظمرس.

َٓ يَ و ِف(اًمضامن  ٱِمُح() َٓ ٯِمـ َٖمڄمئِِز ا٫مَت٭َمُ ٕكف إجيوب مول، ومال يصح مـ صغػم  ؛)إِ

وٓ ؾمػقف. ويصح مـ مػؾس6 ٕكف شمٍم  ذم ذمتف، ومـ ىِمـ ومؽوشَمى سمنذن ؾمقدمهو، 

ـّ مـ ؾمقده.  ـْ َٟمڄمَء ٯِمټمٽُْمٻَمـڄم(ويمظمذ ممو سمقد مؽوشَمى، ومو َوِؿـف ىِم  ،)َو٫مَِربر ا٫مـَحؼر ٯُمٳمڄَم٫َمبچَُم ٯَم

ٕن احلؼ صموسمً ذم ذمتفام، ومؿؾَؽ  ؛)ِِم ا٫مـَحپمڄَمِة َوا٫مـٻَمْقِت(أي: مـ اعمضؿقن واًمضومـ، 

 وطمًـف. واًمؽممـذي. رواه أسمق داود «ا٫مَز٢ِمپمُؿ ٧َمڄمِرمٌ »مطوًمٌَي مـ ؿموء مـفام6 حلديٌ: 

اًمي أو مـ اًمديـ اعمضؿقن سمنسمراء أو ىمضوء أو طمق ِذٯَمچُم ا٫مـٻَمٲْمٻُمقِن ٢َمټمُف( )٨َمڂمِْن َٓمِرَئڇْم 

َٓ ٢َمٹْمُسُف(ٕكف شمٌع ًمف،  ؛)َٓمِرَئڇْم ِذٯَمچُم ا٫مٲَمڄمٯِمـ(كحقهو6  سمؼماءة ، ومال يؼمأ اعمضؿقن)

اًمضومـ6 َٕن إَصؾ ٓ يؼمأ سمؼماءة اًمتٌع. وإذا شمعدد اًمضومـ مل يؼمأ أطمدهؿ سمنسمراء 

 أظمر، ويؼمءون سمنسمراء اعمضؿقن قمـف.

َٓ ُٔمٵمَتَٜمُ  ـِ ٫مٺِْمٻمَ )َو (ٯَمٵْمِر٨َمچُم ا٫مٲَمڄمٯِم َٓ ٕكف ٓ  ؛)٫َمُف(معرومتف ًمؾؿضؿقن  ٲْمٻُمقِن ٢َمټمُف، َو

                                      
 ( مـ طمديٌ أيب أمومي. 9323داود )أظمرضمف أسمق ( 2)

 ( مـ طمديٌ أيب أمومي.1433واسمـ موضمف ) (،1213،2123اًمؽممذي )و(، 11154أظمرضمف أمحد )  (1)
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(يعتؼم  )َٓمؾ(أ[  232يعتؼم روومهو، ومؽذا معرومتفام، ]س/  ـِ 6 ٕن اًمضامن )ِرَوڄم ا٫مٲَمڄمٯِم

 شمؼمع سموًمتزام احلؼ، وموقمتؼم ًمف اًمروو6 يموًمتؼمع سموٕقمقون.

ڤ  ڤ  ڤ ڦ   ﴿شمعومم  ًمؼقًمف ؛)َوَيٱِمُح َوٻَمـڄمُن ا٫مـٻَمْجٽُمقِل إَِذا آَل إ٥َِم ا٫مٵِمٺْمِؿ(

يصح أيًضو وامن )َو(وهق همػم معؾقم ٕكف خيتؾػ.  ،[31]يقؾمػ: ﴾ڦ ڦ  ڦ  ڄ

إن ؾموومف  )ـڄم٫مٵَمَقاِري، َوا٫مـٻَمٶْمٱُمقِب، َوا٫مـٻَمٸْمُبقِض ٓمَِسقٍم(مو يمول إمم اًمقضمقب6 يمـ

وىمطع صمؿـف، أو ؾموومف ومؼط ًمػمَيف أهؾف إن روقه وإٓ رده، وإن أظمذه ًمػمَيف أهؾف سمال 

ـَ )٢ُمٽْمَدِة ٯَمبپِمٍع(يصح وامن )َو( ي وٓ ىمطع صمؿـ6 ومغػم مضؿقن.مًووم 6 سملن يضؿـ اًمثؿ

ًٌو، أو يضؿـ اًمثؿـ ًمؾٌوئع ىمٌؾ  إن اؾمُتِحؼ اعمٌقع أو ُرد سمعقى، أو إرَش إن ظمرج معق

شمًؾقؿف، أو إن فمفر سمف قمقى، أو اؾمتحؼ، ومقصح6 ًمدقموء احلوضمي إًمقف. وأًمػوظ وامن 

. ويصح أيًضو وامن مو جيى6 سملن يضؿـ يمف، وكحقهواًمعفدة: وؿـً قُمفدشمف أو َدرَ 

 مو يؾزمف مـ ديـ، أو مو يدايـف زيد ًمعؿرو وكحقه، وًمؾضومـ إسمطوًمف ىمٌؾ وضمقسمف،

َٓ َوٻَمـڄمُن إٯََمڄمٿَمڄمِت( 6 يمقديعي، ومول اريمي وقملم ممضمرة6 ٕهنو ذم إموكوت همػم )

ي ٨مپِمٽَمڄم()ا٫ميصح وامن  )َٓمْؾ(مضؿقكي قمغم صوطمى اًمقد، ومؽذا وومـف،  أي: ذم  ،َتٵَمدر

إموكوت6 ٕهنو طمقـئذ شمؽقن مضؿقكي قمغم مـ هل سمقده6 يموعمغصقب. وإن ىمه 

اًمضومـ اًمديـ سمـقي اًمرضمقع رضمع، وإٓ ومال، ويمذا يمػقؾ، ويمؾ ممّد قمـ همػمه ديـًو واضمًٌو، 

 همػم كحق زيموة.

 ِم ا٫مٹَمٷمڄم٫مچم  

 ًمرسّمف. وشمـعؼد سمام يـعؼد سمف وامن، وإن وهل اًمتزاُم رؿمقٍد إطمضوَر َمـ قمؾقف طمّؼ موزمّ 

 َوِؿـ معرومَتف ُأظِمذ سمف.

                                      
 «.وكحقمهو»ب، ش: ( ذم (2
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(ـٌدن )َؤَمٱِمُح ا٫مٹَمٷَمڄم٫َمچُم ٓمِـ( 6 يمعوريي ًمػمدهو أو )٢َم٤ْمٌ ٯَمٲْمٻُمقٿَمچٌم(إكًون قمـده  )٪ُمؾر

(شمصح أيًضو  )َو(سمدهلو،  ـٌ ـْ ٢َمٺَمپمِف َدْي وًمق ضمفؾف اًمؽػقؾ6 ٕن يماّل مـفام طمؼ  ،)ٓمَِبَدِن ٯَم

(اًمؽػوًمي سمف6 يموًمضامن. و موزم، ومصحً َٓ هلل شمعومم6 يموًمزكو،  )َٗمٌد(شمصح سمٌدن مـ قمؾقف  )

ب[، قمـ أسمقف قمـ ضمده  232أو ٔدمل6 يموًمؼذ 6 حلديٌ قمؿرو سمـ ؿمعقى ]س/ 

( .«َٓ ٪َمٷَمڄم٫َمچَم ِِم َٗمٍد »مرومققًمو  َٓ 6 ٕكف ٓ يؿؽـ اؾمتقػوؤه )٩مٱَِمڄمٌص(سمٌدن مـ قمؾقف  )َو

وهد، وٓ سمؿجفقل أو إمم أضمؾ جمفقل، ويصح: إذا ىمدم مـ همػم اجلوين، وٓ سمزوضمي وؿم

 احلوّج وملكو يمػقؾ سمزيد ؿمفًرا. 

(6 ٕكف ٓ يؾزمف احلؼ اسمتداًء إٓ سمرووه، )وُيٵمتَُٜم ِرَوڄم ا٫مٹَمٷِمپمِؾ( َٓ  )ٯَمٹْمٷُمقٍل ٓمِف(روو  )

ٷَمڇِم )َأْو َٔمٺمِ اعمؽػقل سمرئ اًمؽػقؾ6 ٕن احلضقر ؾمؼط قمـف.  )٨َمڂمِْن ٯَمڄمَت(َأْو ًَمف6 يموًمضامن. 

ىمٌؾ اعمطوًمٌي6 سمرئ اًمؽػقؾ6 ٕن شمؾػفو سمؿـزًمي مقت اعمؽػقل سمف،  ا٫مٵَم٤ُم ٓمٷِِمٵْمِؾ اهلل َٔمٵَمڄم٥َم(

)ٿَمٷْمَسُف؛ اعمؽػقل  )َأْو َٞمٺَمَؿ(ومنن شمؾػً سمػعؾ آدمل ومعغم اعمتؾػ سمدًُمـفو، ومل يؼمأ اًمؽػقؾ. 

اعمضؿقن قمـف  كـمو قمغم اًمؽػقؾ، أؿمٌف مو ًمق ىمض 6 ٕن إصقؾ أّدىَٓمِرَئ ا٫مٹَمٷِمپمُؾ(

اًمديـ. ويمذا يؼمأ اًمؽػقؾ إذا ؾمؾؿ اعمؽػقل سمؿحؾ اًمعؼد، وىمد طمؾ إضَمؾ أو ٓ، سمال 

ضر ذم ىمٌضف، وًمقس صَمّؿ يد طموئؾي فموعمي. وإن شمعذر إطمضور اعمؽػقل مع طمقوشمف، أو هموب 

ومه زمـ يؿؽـ إطمضوره ومقف6 وؿـ مو قمؾقف إن مل يشؽمط اًمؼماءة مـف. ومـ يمػؾف اصمـون 

 دمهو6 مل يؼمْأ أظمر، وإن ؾمؾؿ كػًف سمرئو.ومًؾؿف أطم

 

                                      
شمػرد سمف سمؼقي قمـ أيب حمؿد قمؿر سمـ أيب قمؿر اًمؽالقمل،  ( وىمول:2/33(، واًمٌقفؼل )3/2242( أظمرضمف اسمـ قمدي ذم اًمؽومؾ )2)

 .وهق مـ مشويخ سمؼقي اعمجفقًملم، وروايوشمف مـؽرة، واهلل أقمؾؿ

 «.إصؾ أدى»ش: أ، ب، ( ذم (1
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 )َباُب الـَحَواَلِة(

مشتؼي مـ اًمتحقل6 ٕهنو حتّقل احلّؼ مـ ذمي إمم ذمي أظمرى. وشمـعؼد سملطمؾتؽ، 

 وأشمٌعتؽ سمديـؽ قمغم ومالن، وكحقه.

َٓ َٔمٱِمُح(و  ـٍ ٯُمْسَتٸِمٍر(احلَقاًمي  ) َٓ ٢َمَٚم َدي سموًمديـ  6 إذ مؼتضوهو إًمزام اعمحول قمؾقف)إِ

مطؾًؼو، ومو ًمقس سمؿًتؼر قمروٌي ًمؾًؼقط، ومال شمصح قمغم مول يمتوسمي، أو ؾمَؾؿ، أو صداٍق 

ـٍ  مدَة ظمقور، وكحقهو. وإن أطموًمف قمغم مـ ٓ ديـ قمؾقف ومفل ويموًمي. ىمٌؾ دظمقل، أو صمؿ

َٓ ُيٵْمَتُٜم اٞمتٸِْمَراُر ا٫مـٻمُ واحلقاًمي قمغم موًمف ذم اًمديقان أو اًمقىمػ إذٌن ذم آؾمتقػوء.  َحڄمِل )َو

ومنن أطمول اعمؽوشمى ؾمقَده، أو اًمزوج زوضمتف صح6 ٕن ًمف شمًؾقؿف، وطمقاًمتف شمؼقم  ،(٨مپِمفِ 

 شمؼقم مؼوم شمًؾقؿف. 

(أيًضو ًمؾحقاًمي  )َوُيْٰمَٝمُط( ٷَمڄمُق ا٫مَدْيټم٤َْمِ 6 يمدكوكػم سمدكوكػم، )ِٖمټمًْسڄم(أي: متوصمؾفام،  ،)أمر

أ[ مل يصح، 231أو دراهؿ سمدراهؿ، ومنن أطمول مـ قمؾقف ذهى سمػضي، أو قمؽًف6]س/ 

أي:  ،)َوَو٩ْمًتڄم(سمؿثؾفو، ومنن اظمتؾػو مل يصح، 6 يمصحوح سمصحوح، أو مٍميي)َوَوْصٷًمڄم(

ّٓ وأظمر ممضماًل، أو أطمدمهو حيؾ  ًٓ أو شمْلضمقاًل أضماًل واطمًدا، ومؾق يمون أطمدمهو طمو طمؾق

، ومال يصح سمخؿًي قمغم ؾمتي6 ٕهنو )َو٩َمْدًرا(سمعد ؿمفر وأظمر سمعد ؿمفريـ6 مل شمصح، 

روموق يموًمؼرض، ومؾق ضمّقزت مع آظمتال 6 ًمصور اعمطؾقب مـفو اًمػضؾ، ومتخرج قمـ إ

ُر ا٫مٷَمڄمِوُؾ( .مقوققمفو َٓ ُيځَمٕمر ذم سمطالن احلقاًمي، ومؾق َأطمول سمخؿًي مـ قمنمة قمغم  )َو

رة6 صح6ً ٓشمػوق مو وىمعً ومقف احلقاًمي، ـمخًي، أو سمخؿًي قمغم مخًي مـ قمش

                                      
 «.مٌقع»( سمعده ذم أ، ب: (2

 «.سمف»( ذم ب، ش: (1

 «.مييي»، وذم ب، ش: «ميوسمي »( ذم أ: (9
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 واًمػووؾ سموٍق سمحوًمف ًمرسمف.

)ٿُمٸِمَؾ ا٫مـَحُؼ إ٥َِم ذٯَِمچِم ا٫مـٻُمَحڄمِل ٢َمٺَمپمِف، احلقاًمي6 سملن اضمتؿعً اروـمفو6  (َحڇِم )َوإَِذا َص 

سمؿجرد احلقاًمي، ومال يؿؾؽ اعمحتول اًمرضمقع قمغم اعمحقؾ سمحول، ؾمقاء أمؽـ  َوَٓمِرَئ ا٫مـٻُمِحپمُؾ(

 اؾمتقػوء احلؼ، أو شمعذر ًمـَؿْطؾ، أو ومؾس، أو مقت، أو همػمهو. وإن شمراى اعمحتول واعمحول

 قمؾقف قمغم ظمػم مـ احلؼ، أو دوكف ذم اًمصػي، أو شمعجقؾف، أو شملضمقؾف، أو قمقوف6 ضموز.

أي: روو اعمحقؾ6 ٕن احلؼ قمؾقف، ومال يؾزمف  ،)ِرَوڄمُه(ًمصحي احلقاًمي  )َوُيٵْمتَُٜم(

أداؤه مـ ضمفي اًمديـ قمغم اعمحول قمؾقف. ويعتؼم أيًضو قمؾؿ اعمول، وأن يؽقن ممو يثًٌ مثؾف 

(6 مـ إصمامن واحلٌقب وكحقهو. وذم اًمذمي سموإلشمال  َٓ  ؛)ِرَوڄم ا٫مـٻُمَحڄمِل ٢َمٺَمپمِف(يعتؼم  )

ٕن ًمؾؿحقؾ أن يًتقذَم احلؼ سمـػًف وسمقيمقؾف، وىمد أىموم اعمحتوَل ُمؼوَم كػًف ذم اًمؼٌض، 

َٓ ِرَوڄم ا٫مـٻُمْحَتڄمِل( ومؾزم اعمحوَل قمؾقف اًمدومُع إًمقف. وجيؼم قمغم  )٢َمَٚم ٯَم٣ِمٍء(،إن أطمقؾ  )َو

 «.ُأْٔمبَِع َأَٗمُد٪ُمْؿ ٢َمَٚم ٯَم٣ِمٍء ٨َمٺْمپَمْتَبعْ ٯَمٳْمُؾ ا٫ْمٶَمټمِكر ١ُمٺْمٌؿ، َوإَِذا»ديٌ أيب هريرة يرومعف: اشّمٌوقمف6 حل

ِف ٢َمَٚم ٯَم٣ِمٍء ٨َمٺْمپمَْحَتْؾ »، وذم ًمػظ متػؼ قمؾقف . واعمكمء: اًمؼودر سمامًمف «ٯَمـ ُأِٗمپْمَؾ ٓمَِحٸمر

 يؽقن مموـماًل، وسمدُكف: إمؽون طمضقره وىمقًمف وسمدكف6 ومامًُمف: اًمؼدرة قمغم اًمقوموء، وىمقًُمف: أٓ

 . ب[ إمم جمؾس احلويمؿ، ىموًمف اًمزريمٌم  231]س/ 

ـِ اعمحول قمؾقف  )َوإِْن ٪َمڄمَن( (اعمحتول  ()ٯُمٷْمٺمًِسڄم، َو٫َمـْؿ َيٹُم )َرَٖمَع  سموحلقاًمي قمؾقف6 )َرِِضَ

أي: سمديـف قمغم اعمحقؾ6 ٕن اًمػؾس قمقى، ومل يرض سمف، وموؾمتحؼ اًمرضمقع6 يموعمٌقع  ،ٓمِف(

 6 ًمتػريطف. -إن مل يشؽمط اًمـَؿالءة-اعمعقى، ومنن ريض سموحلقاًمي قمؾقف6 ومال رضمقع ًمف 

ـِ ٯَمبپِمٍع( ـْ ُأِٗمپمَؾ ٓمَِثٻَم 6 سمَلن َأطمول اعمشؽمي اًمٌوئع سمف قمغم مـ ًمف قمؾقف ديـ، ومٌون )َوٯَم

                                      
 (.2324(، ومًؾؿ )1144،1143اًمٌخوري )أظمرضمف ( 2)

 «.سمحؼف»( دون ىمقًمف 5539( أظمرضمف أمحد )1)

 (.4/224،229( ارح اًمزريمٌم قمغم خمتٍم اخلرىمل )(9
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6 سملن أطمول اًمٌوئع قمغم )٢َمٺَمپمِف(أي: سموًمثؿـ  ،)َأْو ُأِٗمپمَؾ ٓمِف(اًمٌقع سموـماًل6 ومال طمقاًمي، 

)٨َماَل  6 سملن سمون اعمٌقع مًتَحّؼو، أو طمّرا، أو مخًرا6)٨َمَبڄمَن ا٫مَبپْمُع َٓمڄم٠ماًِل(شؽمي َمديـَف سموًمثؿـ، اعم

ًمظفقر أن ٓ صمؿـ قمغم اعمشؽمي ًمٌطالن اًمٌقع، واحلقاًمي ومرع قمغم ًمزوم اًمثؿـ،  ؛َٗمَقا٫َمچَم(

 . ًٓ  ويٌؼك احلؼ قمغم مو يمون قمؾقف أّو

احلقاًمي6 ٕن قمؼد  )٫َمـْؿ َٔمْبٳُمؾ(أو ظمقور قمقى، أو كحقه6  سمتؼويؾ، )َوإَِذا ٨ُمِسَخ ا٫مَبپمُع(

اًمٌقع مل يرشمػع، ومؾؿ يًؼط اًمثؿـ، ومؾؿ شمٌطؾ احلقاًمي، وًمؾؿشؽمي اًمرضمقع قمغم اًمٌوئع6 

أي: ًمؾٌوئع َأن حيقؾ  ،)َو٫َمـٽُمَم أْن َُيپِماَل(َٕكف عمو رد اعمعّقض اؾمتحؼ اًمرضمقع سموًمِعَقض. 

ؾقف ذم اًمصقرة إومم، وًمؾؿشؽمي أن حيقؾ اعمحتول اعمشؽمي قمغم مـ َأطموًمف اعمشؽمي قم

 قمؾقف قمغم اًمٌوئع ذم اًمثوكقي.

وإذا اظمتؾػو6 ومؼول: َأطمؾتؽ. ىمول: سمؾ ويمؾتـل، أو سموًمعؽس6 ومؼقل مدقمل اًمقيموًمي. 

أطمدمهو إرادة اًمقيموًمي6 ُصّدق.  وإن اشمػؼو قمغم: َأطمؾتؽ، أو: َأطمؾتؽ سمديـل، وادقمك

ومؼقل مدقمل احلقاًمي. وإذا ـموًمى اًمدائـ اعمديـ، ومؼول: وإن اشمػؼو قمغم: أطمؾتؽ سمديـؽ، 

 َأطمؾً ومالًكو اًمغوئى، وَأكؽر رب اعمول6 ىُمٌؾ ىمقًمف مع يؿقـف، ويعؿؾ سموًمٌقـي.
 

 ْلِح(ـ)َباُب الُّص

 وهق ًمغي: ىمطع اعمـوزقمي، وارقًمو: معوىمدة ُيتقصؾ يهو إمم إصالٍح سملم متخوصؿلم. 

ـٍ َأْو ٢َم٤ْمٍ هق اعمشور إًمقف سمؼقًمف: واًمصؾح ذم إمقال ىمًامن: قمغم إىمرار، و )إَِذا َأ٩َمَر ٫مَُف ٓمَِدي

أي: مل يؼمئ  ،)ا٫مَبٵْمَض َؤَمرَك ا٫مبڄَم٩مَِل(مـ اًمعلم  )َأو َوَهڅَم(قمـف مـ اًمديـ سمعضف،  ٨َمڀمَْٞمٸَمَط(

6 َٕن اإلكًون ٓ يؿـع مـ إؾمؼوط سمعض طمؼف، يمام ٓ يؿـع مـ اؾمتقػوئف6 )َصَح( مـف ومل يٌف6

أ[ صحي ذًمؽ إن مل يؽـ  239. وحمَؾ ]س/ همرموء ضموسمر ًمقضعقا قمـف يمّؾؿ ٕكف 

                                      
 «.أو ادقمك»( يمذا ذم أ، ب، ش، وذم إصؾ: (2

 ( مـ طمديٌ ضموسمر.1213( أظمرضمف اًمٌخوري )1)
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سمؾػظ اًمصؾح، ومنن وىمع سمؾػظف مل يصح6 ٕكف صوًمح قمـ سمعض موًمف سمٌعض، ومفق هضؿ 

٠َمڄمُه(ًمؾحؼ. وحمؾف أيًضو  ـْ َُشَ 6 سملن يؼقل: سمنمط أن شمعطقـل يمذا، أو: قمغم أن )إِْن ٫مـَؿ َيٹُم

ؽ6 ومال يصح6 ٕكف يؼتيض اعمعوووي، ومؽلكف شمعطقـل، أو شمعقوـل يمذا. ويؼٌؾ قمغم ذًم

وؿػم اًمشْلن، وذم سمعض اًمـًخ: إن مل يؽـ « يؽـ»قمووض قمـ سمعض طمؼف سمٌعض. واؾمؿ 

ارـًمو، أي: سمنمط. وحمؾف أيًضو أن ٓ يؿـعف طمؼف سمدوكف، وإٓ سمطؾ6 ٕكف أيمؾ عمول اًمغػم 

٢ُمُف( حمؾف أيًضو أٓ يؽقن ممـ)َو(سموًمٌوـمؾ.  َٓ َيٱِمُح َٔمَٜمُ يمؿؽوشمى، وكوفمر وىمػ، ووزم 6 )

صغػم وجمـقن6 َٕكف شمؼمع، وهمٓء ٓ يؿؾؽقكف، إٓ إن أكؽر مـ قمؾقف احلؼ وٓ سمقـي6 َٕن 

 اؾمتقػوء اًمٌعض قمـد اًمعجز قمـ اؾمتقػوء اًمؽؾ َأومم مـ شمريمف. 

َٓمڄم٩مِپَمف؛ َصَح اإِلْٞمٸَمڄمُط  )ا٫مـَحڄملر وَأَٖمَؾ اًمديـ  )َٓمٵمَض(رب َديـ  )َوإِْن َوَوَع(

قمـ ـمقى كػًف، وٓ موكع مـ صحتف، ومل يصح اًمتلضمقؾ6 َٕن احلوّل 6 ٕكف أؾمؼطْط(٨َمٸمَ 

اخلؿًلم، ٓ يتلضمؾ، ويمذا ًمق صوحلف قمـ موئي صحوح سمخؿًلم مؽنة6 ومفق إسمراء ذم

 ووقمد ذم إظُمرى6 مو مل يؼع سمؾػظ اًمصؾح، ومال يصح6 يمام شمؼدم.

ـِ ا٫مـٻُمځَمَٖمِؾ ٓمَِبٵْمٲِمِف َٗمڄم ()َوإِْن َصڄم٫َمَح ٢َم 6 مل يصح ذم همػم اًمؽتوسمي6 ٕكف يٌذل اًمؼدر ًٓ

 اًمذي حيطف قمقًوو قمـ شمعجقؾ مو ذم ذمتف، وسمقع احلؾقل واًمتلضمقؾ ٓ جيقز.

6 سملن صوًمح قمـ احلوّل سمٌعضف ممضماًل6 مل يصح إن يمون سمؾػظ اًمصؾح يمام )َأْو ٓمڄِم٫مٵَمٹْمِس(

)َأو َأ٩مَر ٫َمُف دم. شمؼدم، ومنن يمون سمؾػظ اإلسمراء وكحقه6 صح اإلؾمؼوط دون اًمتلضمقؾ، وشمؼ

)َيبْټمَِل ٫َمُف ٨َمق٩َمُف قمغم َأن  )َأْو(وًمق مدة معقـي يمًـي،  )٨َمٱَمڄم٫مـََحُف ٢َمَٚم ُٞمٹْمټمڄَمُه(ادقموه،  ٓمَِبپمڇٍم(

، َأو صوحلف قمغم سمعضف6 مل يصح اًمصؾح6 ٕكف صوحلف قمـ مؾؽف قمغم مؾؽف أو ٧ُمر٨َمچًم(

قمغم ؾمٌقؾ اعمصوحلي  مـػعتف، وإن ومعؾ ذًمؽ يمون شمؼمقًمو6 متك ؿموء أظمرضمف، وإن ومعؾف

                                      
 ، ومجعؾ )اًمقاو( مـ اًمنمح، وٓ يًتؼقؿ سمف اعمتـ. )َأَٖمَؾ( ويمذا ذم: أ، ب، ش، وذم إصؾ: ( (2
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ب[ سموًمصؾح6 رضمع قمؾقف سمُلضمرة مو ؾمؽـ، وَأظمذ مو يمون  239معتؼًدا وضمقسمف قمؾقف ]س/ 

، أي سملكف )َأْو َصڄم٫َمَح ٯُمٹَمٺّمٷًمڄم ٫مپُِمٸِمَر ٫َمُف ٓمڄِم٫مٵُمُبقِدَيچِم(سمقده مـ اًمدار6 ٕكف أظمذه سمعؼد وموؾمد. 

اًمصؾح، ٕن  وِٖمپَمچِم ٓمٵِِمَقٍض؛ ٫مـَْؿ َيٱِمَح()اٯْمَرأًة ٫مُِتٸِمَر ٫َمُف ٓمڄِم٫مزَ صوًمح  )َأْو(ممؾقيمف6 مل يصح. 

فو سموًمعقض ٓ جيقز.  ًَ )َوإِْن ذًمؽ صؾح حيؾ طمراًمو6 ٕن إرىموق اًمـػس، وسمذَل اعمرأة كػ

ُُهڄم( َٓ  ،)٫مَُف(، أي: دومع اعمدقمك قمؾقف اًمعٌقديي، واعمرأة اعمدقمك قمؾقفو اًمزوضمقي قمقًوو َٓمَذ

ٕكف جيقز أن يعتؼ قمٌده، ويػورق امرأشمف  ؛)ُصٺْمًحڄم ٢َمـ َد٢ْمَقاُه؛ َصَح(أي: ًمؾؿدقمل 

ٌَْح ًمف َأظمذ اًمعقض، َٕكف َأيمؾ عمول  اًمغػم سموًمٌوـمؾ. سمعقض. ومـ قمؾؿ سمؽذب دقمقاه مل ُي

)َصَح أي: ومَلىمّر سموًمديـ6  ،ٓمَِدْيټمِل َوُأ٢ْمٳمپِمَؽ ٯِمټمُف ٪َمَذا، ٨َمٷَمٵَمَؾ( )َوإِْن ٩َمڄمَل: َأ٩مِرَ 

(إكؽوره، و6 ٕكف أىمر سمحؼ حيرم قمؾقف اإِل٩ْمَراُر( َٓ 6 َٕكف جيى قمؾقف )ا٫مٱُمٺْمُح(يصح  )

 اإلىمرار سمام قمؾقف مـ احلؼ، ومؾؿ حيؾ ًمف َأظمذ اًمعقض قمؾقف، ومنن َأظمذ ؿمقًئو رده.

وإن صوحلف قمـ احلؼ سمغػم ضمـًف6 يمام ًمق اقمؽم  ًمف سمعلم أو ديـ، ومعقوف قمـف مو 

 ًمف مو يعتؼم جيقز شمعقيضف6 ومنن يمون سمـؼد قمـ كؼد6 ومٍم ، وإن يمون سمعرض6 ومٌقع، يعتؼم

ومقف، ويصح سمؾػظ صؾح، ومو يمدي معـوه، وإن يمون سمؿـػعي6 يمًؽـك دار6 ومنضمورة. وإن 

صوحلً اعمعؽمومي سمديـ أو قملم سمتزويٍ كػًفو6 صح، ويؽقن صداىًمو، وإن صوًمح قمام ذم 

اًمذمي سمٌمء ذم اًمذمي6 مل جيز اًمتػرق ىمٌؾ اًمؼٌض6 ٕكف سمقع ديـ سمديـ، وإن صوًمح قمـ 

ضموز مطؾًؼو، وسمجـًف6 ٓ جيقز سملىمؾ أو أيمثر قمغم وضمف اعمعوووي. ديـ سمغػم ضمـًف6 

ويصح اًمصؾح قمـ جمفقل شمعذر قمؾؿف مـ ديـ وقملم سمؿعؾقم، ومنن مل يتعذر قمؾؿف6 

 ومؽؼماءة مـ جمفقل.

                                      
 «. زم»( سمعده ذم أ،ش: (2
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ـٍ اًمؼًؿ اًمثوين: صؾح قمغم إكؽور: وىمد ذيمره سمؼقًمف:   ـِ اُد٢ِمَل ٢َمٺَمپمف ٓمٵَِم٤ٍم َأْو َدي )َوٯَم

طموّل  )ٓمََِمٍل(قمـف  )ُٕمَؿ َصڄم٫َمَح(، أي جيفؾ مو ادقمل سمف قمؾقف، ْو َأٿْمٹَمَر َوُهق يـَْجٽَمٺُمُف(٨َمَسٹَمڇَم أَ 

ا٫مٱُمٺْمُح َٖمڄمئٌِز َٓم٤ْمَ » اًمصؾح6 ًمعؿقم ىمقًمف  )َصَح(أ[6  234أو ممضمٍؾ ]س/ 

، َأْو َأَٗمَؾ َٗمَراٯًمڄم. ًٓ َٓ ُصٺْمًحڄم َٗمَرَم َٗماَل  ، واًمؽممذيرواه أسمق داود «ا٫مـٻُمْسٺمٻِِم٤َم، إِ

 .، وصححف احلويمؿوىمول: طمديٌ طمًـ صحقح

، وملكؽر وصوًمح قمغم مول6 ومـ ادقمل قمؾقف سمقديعي، أو شمػريط ومقفو، أو إىمراض

 .وهمػمه«اًمنمح»ومفق ضموئز، ذيمره ذم 

6 ٕكف يعتؼده قمقًوو قمـ موًمف، ومؾزمف )٫مٺِْمٻُمَد٢ِمل َٓمپْمٌع(، أي: صؾح اإلكؽور )َوُهَق(

6 يمام ًمق )َوَيٷْمَسُخ ا٫مٱُمٺْمَح(، أي: معقَى مو أظمذه مـ اًمعقض، )َيُرُد ٯَمٵِمپمَبُف(وده، طمؽؿ اقمتؼ

ًٌو،  6 ٕكف سمقع، )ٓمُِٰمٷْمٵَمچٍم(اًمعقض إن يمون ؿمؼًصو  )َوُيځْمَ٘مُذ ٯِمټمُف(اؿمؽمى ؿمقًئو ومقضمده معق

6 )إِْٓمَراٌء(اعمـؽِر  )٫مِمَ٘مِر(اًمصؾح )َو(وإن صوًمح سمٌعض قملم اعمدقمك سمف ومفق ومقف يمؿـؽر. 

عمو  )٨َماَل َرَد(ٕكف دومع اعمول اومتداًء ًمقؿقـف، وإزاًمي اًمير قمـف، ٓ قمقًوو قمـ طمؼ يعتؼده، 

َٓ ُٟمٷْمٵَمچَم(صوًمح قمـف سمعقى جيده ومقف،    6 ٓقمتؼوده أكف ًمقس سمعقض.)َو

                                      
 ( مـ طمديٌ أيب هريرة.9354داود )، وأظمرضمف أسمق (4344(  أظمرج صدره أمحد )2)

 ( مـ طمديٌ قمؿرو سمـ قمق .1939(، واسمـ موضمف )2931اًمؽممذي )أظمرضمف ( 1)

َأمْحد قَمغَم ووٵمٷمقه، َوَضب اإِلٯَمڄمم (: ومل يتوسمع قمغم شمصحقحف، ومنن يمثػما شمؽؾؿ ومقف إئؿي 914قمٌد اهلودي ذم اعمحرر )( ىمول اسمـ 9)

 .طَمِديثف ذِم اعمًْـد َومل حيدث سمِف

 . هذا ٗمديڈم صحپمح ٢مٚم ُشط ا٫مٰمپمخ٤م، و هق ٯمٵمروف ٓمٵمبد اهلل ٓمـ احلس٤م اٙمٱمپميص، و هق ٕمٸمچمىمول:  (1/33( اعمًتدرك )4)

 (4/221ول اًمذهٌل ذم شمؾخقص اعمًتدرك: ىمول اسمـ طمٌون: ينق احلديٌ. ويـظر كصى اًمرايي )ومؼ

 «.أىمرض»، ذم أ: «ىمراض»ذم ب، ش:  ((3

 (.29/233( اًمنمح اًمؽٌػم )(2

 (.4/142(، اعمٌدع )1/243(، اًمؽوذم )3/4يـظر اعمغـل ) ((3
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ڄم( اًمصؾح  )٫َمـْؿ َيٱِمَح(ذم دقمقاه أو إكؽوره، وقمؾؿ سمؽذب كػًف6  )َوإِْن ٪َمَذَب أَٗمُدُُهَ

ِف  )َوٯَمڄم 6 ٕكف قمومل سموحلؼ، ىمودر قمغم إيصوًمف عمًتحؼف، همػم معتؼد أكف حمؼ، َٓمڄم٠مټِمڄًم()ِِم َٗمٸمر

 قمؾقف6 ٕكف أيمؾ ًمؾامل سموًمٌوـمؾ. َأَ٘مَذُه َٗمَراٌم(

وإن صوًمح قمـ اعمـؽر أضمـٌل سمغػم إذكف صح، ومل يرضمع قمؾقف. ويصح اًمصؾح قمـ 

َٓ َيٱِمُح(ىمصوص وؾمؽـك دار، وقمقى سمؼؾقؾ ويمثػم،  ٩َمچٍم )ٓمٵِمِ اًمصؾح  )َو ـْ َٗمدر َهِ َقٍض ٢َم

(أو همػممهو6 ٕكف ًمقس سمامل، وٓ يمول إًمقف،  َو٩َمْذٍف( َٓ أو ظمقور6  )َٗمؼر ُٟمٷْمٵَمچٍم(قمـ )َو

ٕهنام مل ينمقمو ٓؾمتػودة مول، وإكام ارع اخلقور ًمؾـظر ذم إطَمظ، واًمشػعُي إلزاًمي اًمير 

 سمحؼ أو سموـمؾ. )َٔمرِك َٟمٽَمڄمَدٍة( ٓ قمـ)َو(سموًمنميمي، 

يمذا طمؽؿ )َو(إذا صوًمح قمـفو6 ًمرووه سمؽميمفو، ويرد اًمعقض.  ٸُمُط ا٫مُٰمٷْمٵَمچُم()َؤَمْس  

) واخلقور. وإن صوحلف قمغم أن جُيرَي قمغم أروف أو ؾمطحف موء معؾقًمو صح6  )ا٫مـَحدر

ًمدقموء احلوضمي إًمقف، ومنن يمون سمعقض مع سمؼوء مؾؽف6 ومنضمورة، وإٓ ومٌقع، وٓ يشؽمط ذم 

عمدة ًمؾحوضمي. وجيقز اراء ممر ذم مؾؽف، ومقوع ذم ب[ هـو سمقون ا 234اإلضمورة ]س/ 

طموئط جيعؾف سموسًمو، وسمؼعي حيػرهو سمئًرا، وقمؾّق سمقً يٌـل قمؾقف سمـقوًكو مقصقوًمو، ويصح ومعؾف 

 صؾًحو أسمًدا، وإضمورًة مدة معؾقمي. 

ـُ َٟمَجَرٔمِِف ِم َهَقاِء ٧َمِٛمِه( طمصؾ  )َأْو(اخلوص سمف أو اعمشؽمك،  )َوإِْن َٗمٱَمَؾ ٧ُمٱْم

، وـموًمٌف -أي ذم أروف -أي: ىمراِر همػمه اخلوص أو اعمشؽمك  ،)٩َمَراِرِه(جرشمف ذم همصـ ؿم

موًمؽ  )٨َمڂمِن َأَٓمك(وضمقسًمو، إمو سمؼطعف، أو ًَمّقف إمم كوطمقي أظمرى،  )َأَزا٫َمُف(سمنزاًمي ذًمؽ6 

( )إنموًمؽ اهلقاء  )٫َمَقاُه(اًمغصـ إزاًمَتف6  َٓ ، َوإِ ـَ إظمالء 6 ٕكف )٨َمٺَمُف ٩َمٳمْٵُمُف(يؿؽـ  َأٯْمٹَم

طمويمؿ، وٓ جيؼم اعموًمؽ قمغم اإلزاًمي6 ٕكف ًمقس  مؾؽف اًمقاضمى إظمالؤه، وٓ يػتؼر إمم 

                                      
 ( ًمقس مـ اعمتـ ذم إصؾ.(2

 «.ٗمٹمؿ»( ِم أ، ب، ش زيڄمدة: (1
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مـ ومعؾف، وإن أشمؾػف موًمؽ اهلقاء مع إمؽون ًَمّقف6 وؿـف، وإن صوحلف قمغم سمؼوء اًمغصـ 

سمعقض6 مل جيز، وإن اشمػؼو قمغم أن اًمثؿرة سمقـفام وكحقه6 صح ضموئًزا، ويمذا طمؽؿ قمرق 

 رض همػمه. ؿمجرة طمصؾ ذم أ

ٕكف مل يتعلم ًمف موًمؽ، وٓ  ؛)َوََيقُز ِِم ا٫مَدرِب ا٫مټمڄَم٨مِِذ ٨متَُح إَْٓمَقاِب ٫ماِلْٞمتٳِْمَراِق(

(ضر ومقف قمغم اعمجتوزيـ. و َٓ ـٍ جيقز  ) قمغم أـمرا  ظمشى أو كحقه  ()إِْ٘مَراُج َرْوَٟم

ف قمغم ضمداريـ، ، وهق اعمًتقذم ًمؾطريؼ يمؾّ )َٞمڄمَٓمڄمٍط(ٓ إظمراُج )َو(مدومقكي ذم احلوئط، 

ٓ )َو(، -سمؽن اعمقؿ-وهل اًمّديمون واًمـِؿصطٌي  -سمػتح اًمدال- )َد٪َمچٍم(ٓ إظمراج )َو(

وًمـق مل يي سموعمورة6 إٓ أن يلذن إموم أو كوئٌف، وٓ ضر6 ٕكف كوئى  )ٯِمپمَزاٍب(إظمراج 

 اعمًؾؿلم، ومجرى جَمرى إذهِنؿ.

َٓ َيٷْمٵَمُؾ َذ٫مَِؽ( )ِِم ٯِمٺمِؽ ؾموسموـًمو، وٓ ديمًي، وٓ مقزاسًمو  أي: ٓ خيرج روؿمـًو، وٓ ،)َو

ٍك( ( همػم كوومذ6 َٖمڄمٍر َودْرٍب ٯُمْٰمَٝمَ أي: اجلوِر أو أهِؾ اًمدرب6 ٕن  ،)ٓماَِل إِذِن ا٫مـٻُمْسَتِحؼر

اعمـع حلؼ اعمًتحؼ، ومنذا ريض سمنؾمؼوـمف ضموز. وجيقز كؼؾ سموب ذم درب همػم كوومذ إمم أّوًمف 

ـ ومقىمف، ويؽقن إقمورة. وطمرم أن حيدث سمؿؾؽف مو سمال ضر، ٓ إمم داظمٍؾ6 إن مل يلذن م

أ[ وًمف مـعف6 يمَدّق وؾمؼٍل يتعدى.  233يي سمجوره6 يمحامم، ورطًمك، وشمـّقر، ]س/ 

وطمرم أن يتٍم  ذم ضمدار ضمور أو مشؽمك سمػتح ـموق أو ضب وشمد وكحقه إٓ سمنذكف. 

وَرةِ(ك، ، أو طموئط مشؽم٢َمَٚم َٗمڄمئِِط َٖمڄمِرِه()َو٫مپَمَْس ٫مَُف َوْوُع َ٘مَٰمبِفِ  َٓ ٢ِمټمَْد ا٫مرََضُ ، ومقجقز6 )إِ

َٓ ٓمِف( ـَ َٖمڄمٌر َٖمڄمَرُه »، وٓ ضر6 حلديٌ أيب هريرة يرومعف: )إَِذا ٫َمـْؿ ُيٻْمٹمټِمُْف ا٫متَْسٸِمپمُػ إِ ٓ َيٻْمټمٵََم

، صمؿ يؼقل أسمق هريرة: مو زم أرايمؿ قمـفو معرولم، واهلل َٕرملَمّ «َأْن َيٲَمَع َ٘مَٰمبَف ٢مٚم ِٖمَداِرهِ 

ه(طموئُط  )َو٪َمَذ٫مَِؽ(.  أيمتوومؽؿ.متػؼ قمؾقفيهو سملم 6 يمحوئط كحق يتقؿ، )ا٫مـٻَمْسِجِد َو٧َمْٛمِ

                                      
: اًمّرّ ، و اًْمُؽّقِة، واًمنمومي. ًمًون اًمعرب مودة )ر ش ن(، اعمعجؿ اًمقؾمقط )ر ش ن(.(2 ـُ  ( اًمّرْوؿَم

 ( سمـحقه.2235(، ومًؾؿ )1429)اًمٌخوري أظمرضمف  ((1
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 ومقجقز جلوره ووع ظمشٌف قمؾقف إذا مل يؿؽـ شمًؼقٌػ إٓ سمف سمال ضر6 عمو شمؼدم.

ڄم(  ُرُه(اعمشؽمك، أو ؾمؼُػفام،  )َوإَِذا اِنََدَم ِٖمَداُرُُهَ )٨َمٳمَٺَمڅَم سمًؼقـمف،  )َأْو ِ٘مپمَػ ََضَ

َٓ : »إن امتـع6 ًمؼقًمف  ڄم َأْن َيٵْمٻُمَرُه أَ٘مُر ٯَمٵَمُف؛ ُأٖمِٜمَ ٢َمٺَمپمِف(َأَٗمُدُُهَ  َر َو َٓ ََضَ

ارَ  . ومنن َأسمك َأظَمَذ طمويمٌؿ مـ موًمف وأكػؼ قمؾقف، وإن سمـوه اريؽ اريمي سمـقي «َِضَ

وٓ  اعمشؽميمي إذا اطمتوضمً ًمعامرة، )َو٪َمَذا ا٫مټمَٽْمُر، وا٫مُدوَُٓب، وا٫مٸَمټمڄَمُة( اًمرضمقع6 رضمع.

ُيؿـع اريٌؽ مـ قمامرة، ومنن ومعؾ وموعموء قمغم اًمنميمي، وإن أقمطك ىمقم ىمـوهتؿ أو كحقهو عمـ 

يعؿرهو، وًمف مـفو ضمزء معؾقم6 صح. ومـ ًمف قُمؾق مل يؾزمف قمامرة ؾُمْػؾف إذا اهندم، سمؾ 

 جيؼم قمؾقف موًمؽف، ويؾزم إقمغم ؾمؽمٌة متـع مشورومي إؾمػؾ، ومنن اؾمتقيو اؿمؽميمو.

 ِّر( )َباُب الـَحِج

وهق ذم اًمؾغي: اًمتضققؼ واعمـع، ومـف ؾمؿل احلرام واًمعؼؾ طمجًرا، وارقًمو: مـع 

 إكًون مـ شمٍمومف ذم موًمف.

 وهق ضسمون: طمجر حلؼ اًمغػم6 يمعغَم مػؾس، وحلؼ كػًف6 يمعغَم كحق صغػم.

ـْ َديټمِِف؛ ٫مـَْؿ ُيٳَمڄم٫َمڅْم ٓمِف، َوَٗمُرَم َٗم  ـْ ٫مـَْؿ َيٸْمِدْر ٢َمَٚم َو٨َمڄمِء ََشٍء ٯِم ومالزمُتف6  ْبُسُف()َوٯَم

. ومنن ادقمك اًمعنة [143]اًمٌؼرة:  ﴾ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ ەئ﴿ًمؼقًمف شمعومم 

وديـف قمـ قمقض6 يمثؿـ وىمرض، أْو ٓ، وقُمِر  ًمف مول ؾموسمؼ اًمغوًمُى سمؼوؤه، أو يمون أىمر 

ـَ طموًمِف، وشُمًؿع ىمٌؾ طمٌس وسمعده، وإٓ طمؾػ  سموعمالءة6 طمٌس إن مل ُيِؼؿ سمقـي خَتؼُم سموـم

 وظمكم ؾمٌقؾف.

                                      
(، وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم 1943( مـ طمديٌ اسمـ قمٌوس، و أظمرضمف اسمـ موضمف )1942(، واسمـ موضمف )1423( أظمرضمف أمحد )2)

 ( مـ طمديٌ قمٌودة.11222ـد )زوائد اعمً
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ـْ ٯَمڄم٫ُمف ٩َمْدُر َدْيټمِِف ٫َمـْؿ ُيـْحَجْر ٢َمٺَمپمِف(  ، أي: )َوُأٯِمَر(ًمعدم احلوضمي إمم احلجر قمؾقف،  ؛)َوٯَم

ٯَمٳْمُؾ »سمطؾى همريؿف6 حلديٌ:  )ٓمَِق٨َمڄمئِِف(قمغم احلويمؿ أمُره  ب[ 233ووضمى ]س/ 

همػم ضمفود . وٓ يؽمظمص مـ ؾموومر ىَمٌؾف، وًمغريِؿ َمـ أراد ؾمػًرا مـُعف ِمـ «ا٫مٶَمټمِكر ١ُمٺْمؿٌ 

 متعلّم طمتك يقصمؼ سمرهـ حيرز، أو يمػقؾ مكمء.

َْمُ ا٫ْمَقاِٖمِد »ذًمؽ6 حلديٌ:  )ُٗمبَِس ٓمٳَِمٺَمڅِم َرٓمرِف(اًمؼودُر ووموَء اًمديـ احلوّل6  )٨َمڂمِْن َأَٓمك(

: ىمول . ىمول اإلموم، وهمػممهو، وأسمق داودرواه أمحد «.١ُمٺْمٌؿ َُيُِؾ ٢ِمْرَوُف َو٢ُمٸُمقَٓمَتفُ 

(قِمروف: ؿمؽقاه، وقمؼقسمتف: طمًٌف. ومنن أسمك قمّزَره مرة سمعد ُأظمرى، ويمقع:   )٨َمڂمِْن َأرََصَ

6 ًمؼقومف َمؼومف، ودومًعو )َو٫َمـْؿ َيبْع ٯَمڄم٫َمُف؛ َٓمڄم٢َمُف ا٫مـَحڄم٪مُِؿ َو٩َمٲَمڄمُه(قمغم قمدم ىمضوء اًمديـ، 

 ًمير رب اًمديـ سموًمتلظمػم. 

َٓ ُيٳمٺمڅُم( داؤه ىمٌؾ طمؾقًمف، وٓ حيجر ٕكف ٓ يؾزمف أ ؛)ٯُمځَمَٖمٍؾ(ديـ )ٓمِـ(مديـ  )َو

 قمؾقف مـ أضمؾف.

َٓ َيٷِمل ٓمٻَِمـڄم ٢َمٺَمپمِف( ـْ ٯَمڄم٫ُمُف  ؛ َوَٖمڅَم(مـ اًمديـ  )َوٯَم ًٓ )ا٫مـَحْجُر ٢َمٺَمپمِف قمغم احلويمؿ  )َٗمڄم

طمجر  ^6 حلديٌ يمعى سمـ موًمؽ: أن رؾمقل اهلل )َأْو َٓمٵْمٲِمٽِمؿ(يمؾفؿ،  ٓمُِسځَماِل ٧ُمَرٯَمڄمئِِف(

أي: إفمفور طمجر  ،()َوُيسَتَحڅُم إ١مٽمڄمرهل سمنؾمـوده. . رواه اخلالقمغم معوذ، وسموع موًمف

َػف6 ًمقعؾؿ اًمـوس سمحوًمف، ومال يعومؾقه إٓ قمغم سمصػمة.  ًّ َٓ َيټمٷُْمُذ اًمػؾس، ويمذا اًم )َو

                                      
 .(953( شمؼدم )ص2)

 «.فمؾؿ»( مـ طمديٌ اًمنميد سمـ ؾمقيد اًمثؼػل، دون ًمػظي 23542،25432،25429أمحد )أظمرضمف ( 1)

 .«فمؾؿ»مـ طمديٌ اًمنميد سمـ ؾمقيد اًمثؼػل، دون ًمػظي  (9214داود )أظمرضمف أسمق ( 9)

ك )4) وئل ذم اعمجٌت  .«فمؾؿ»مـ طمدٌي اًمنميد سـم ؾمقيد اًمثؼػل، دون ًمػظي  (1413(، واسـم موضمف )4334،4339( أظمرضمف اًمًـ

 (.25432(، قمؼى طمديٌ )23542( قمؼى طمديٌ )15/423أمحد )أظمرضمف ( (3

 .(. ورضمح اًمعؼقكم وقمٌد احلؼ ومقف اإلرؾمول2/44(، واًمٌقفؼل )4/232(،)1/34(، واحلويمؿ )4/192،193( أظمرضمف اًمدارىمطـل )2)

 (.2/242(، اًمٌدر اعمـػم )2/24يـظر اًمضعػوء )

 ، ًمقس مـ اعمتـ ذم إصؾ. «إفمفوره»( ىمقًمف: (3
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٨ُمُف( )َٓمٵمَد اعمقضمقد واحلودث سمنرث أو همػمه،  )ِِم ٯَمڄم٫مِِف(أي: اعمحجقِر قمؾقف ًمػؾس  ،َٔم٭َمُ

َٓ إ٩ِْمَراُرُه ٢َمٺَمپمِف()سمغػم وصقي أو شمدسمػم،  ا٫مـَحْجِر( أي: قمغم موًمف6 َٕكف حمجقر قمؾقف. وأمو  ،َو

شمٍمومف ذم موًمف ىمٌؾ احلجر قمؾقف6 ومصحقح6 ٕكف رؿمقد، همػم حمجقر قمؾقف، ًمؽـ حيرم قمؾقف 

 اإلضار سمغريؿف. 

ـْ َٓمڄم٢َمُف َأْو َأ٩ْمَرَوُف َٟمپمًئڄم( ىمٌؾ احلجر، ووضمده سموىمًقو سمحوًمف، ومل يْلظمذ ؿمقًئو مـ  )َوٯَم

ـْ َأْدَرَك ٯَمَتڄم٢َمُف ٢ِمټمَْد إٿْمَسڄمٍن َأ٨ْمٺَمَس ٨َمٽُمَق َأَٗمُؼ ٓمِِف.: »ومفق أطمؼ سمف6 ًمؼقًمف صمؿـف6  متػؼ  «ٯَم

أي: سمعد احلجر  ،)َٓمٵْمَده(مـ طمديٌ أيب هريرة. ويمذا ًمق سموقمف أو أىمروف ؿمقًئو  قمؾقف

(وًمف، ٕكف معذور سمجفؾ طم ؛)إِْن َٖمٽِمَؾ َٗمْجَرُه(إذا وضمده سمعقـف6  )َرَٖمَع ٨مپِمِف(قمؾقف6  َٓ  )َوإِ

رضمقع ًمف ذم قمقـف6 ٕكف دظَمؾ قمغم سمصػمة، ويرضمع سمثؿـ اعمٌقع  )٨َماَل(جيفؾ احلجر قمؾقف6 

 وسمدل اًمؼرض إذا اكػؽ طمجره.

َف(  سمنماء، أو وامن، أو كحقمهو، )ِِم ِذٯَمتِِف(أ[  232اعمػؾس ]س/  )َوإِْن َٔم٭َمَ

ـٍ َأْو(اعمػؾس  )َأْو َأ٩َمَر( ؛ َصَح( )ِٖمټمڄَمَيچمٍ أىمر سمـ )ٓمَِدْي ًٓ شمٍمومف ذم ذمتف،  ُٔمقِٖمڅُم ٩َمَقًدا، َأْو ٯَمڄم

أي:  ،)َوُيٳَمڄم٫َمڅُم ٓمِف( ،وإىمراره سمذًمؽ6 ٕكف أهؾ ًمؾتٍم ، واحلجر متعؾؼ سمامًمف ٓ سمذمتف

6 ٕكف طمؼ قمؾقف، وإكام )َٓمٵْمَد ٨َمؽر ا٫مـَحْجِر ٢َمټمُف(سمام ًمزمف مـ صمؿـ مٌقع وكحقه، ومو أىمّر سمف 

 موء، ومنذا اؾمتقذم ومؼد زال اًمعورض. مـعـو شمعؾؼف سمامًمف حلؼ اًمغر

أي: موَل اعمػؾس اًمذي ًمقس مـ ضمـس اًمديـ سمثؿـ مثؾف أو  ،ا٫مـَحڄم٪مُِؿ ٯَمڄم٫َمُف( عُ پمْ بِ )َويَ 

ُؿ َٕمٻَمټمَُف(أيمثر،  احلوًّمي6 ٕن هذا هق ضُمؾ اعمؼصقد مـ  )ٓمٸَِمْدِر ُدُيقِن ٧ُمَرٯَمڄمئِِف(ومقًرا  )َوُيٸَمسر

 هلؿ.احلجر قمؾقف، وذم شملظمػمه مطؾ، وهق فمؾؿ 

                                      
 ( سمـحقه.2335(، ومًؾؿ )1431اًمٌخوري )أظمرضمف ( 2)
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ـٌ   َٓ ََيُِؾ َدي َمديـ6 ٕن إضمؾ طمؼ ًمؾؿػؾس، ومال يًؼط  ٯُمځَمَٖمٌؾ ٓمٷَِمٺَمِس( )َو

(سمػؾًف6 يمًوئر طمؼقىمف.  َٓ (َمديـ  )ٓمٻَِمقِت(حيِؾ ممضمؾ أيًضو  )َو ـٍ  )إِْن َوَٕمَؼ َوَرَٕمُتف ٓمَِرْه

ضمؾ طمؼ سملىمؾ إمريـ مـ ىمقؿي اًمؽميمي أو اًمديـ6 ٕن إ )َأْو ٪َمٷِمپمٍؾ ٯَمٺمِـلٍء(حيرز، 

 ًمؾؿقً، ومُقِرث قمـف يمًوئر طمؼقىمف، ومنن مل يقصّمؼقا طَمّؾ6 ًمغؾٌي اًمير. 

)َرَٖمَع ٢َمَٚم ا٫مٶُمَرٯَمڄمِء عموًمف مل شمـؼض، و )َٓمٵْمَد ا٫مٸِمْسٻَمچِم(ًمؾؿػؾس  )َوإِْن ١َمٽَمَر ٧َمِريٌؿ(

6 ٕكف ًمقيمون طموًضا ؿموريمفؿ، ومؽذا إذا فمفر. وإن سمؼل قمغم اعمػؾس سمؼقي وًمف ٓمٸِمْسٳمِِف(

  قمغم اًمتؽًى ًمقوموئفو6 يمقىمػ وُأم وًمد يًتغـل قمـفام.صـعي6 ُأضمؼم

َٓ َٗمڄم٪مٌِؿ(  6 ٕكف صمًٌ سمحؽؿف، ومال يزول إٓ سمف، وإن ورّم مو قمؾقف )َوَٓ َيٷُمُؽ َٗمْجَرُه إِ

 اكػؽ احلجر سمال طمويمؿ6 ًمزوال مقضِمٌف.

  ذم اعمحجقر قمؾقف ًمـَِحّظف 

6 إذ اعمصؾحي شمعقد قمؾقفؿ، ِف، وا٫مـٻَمْجټمُقِن ٫مِـَحٴمرٽِمْؿ()َوَُيَْجُر ٢َمَٚم ا٫مٱَمٶِمِٛم و ا٫مَسٷِمپم

سمخال  اعمػؾس، واحلجُر قمؾقفؿ قموم ذم ذممفؿ وموهلؿ، وٓ حيتوج حلويمؿ، ومال يصح 

 شمٍمومفؿ ىمٌؾ اإلذن. 

ـْ أ٢ْمٳَمڄمُهْؿ ٯَمڄم٫َمُف َٓمپْمٵَمڄًم َأْو ٩َمْرَوڄًم( إن سمؼل6 ٕكف  )َرَٖمَع ٓمٵَِمپْمټمِِف(أو وديعي وكحَقهو6  )َوٯَم

6 ٕكف ؾمؾطفؿ قمؾقف سمرووه، قَمؾؿ )أْٔمٺَمٷُمقُه؛ ََلْ َيٲْمٻَمټمُقا( شمؾػ ذم أيديؿ َأوْ  )َوإِْن( موًمف،

إن ضمـقا6 ٕكف ٓ  أْرُش اجِلټمڄَمَيچِم( ب[ 232]س/  )َوَيٺْمَزٯُمٽُمؿْ سموحلجر أْو 6ٓ ًمتػريطف. 

 )َوََمنُ يؾزمفؿ أيًضو )و(شمػريط مـ اعمجـل قمؾقف، واإلشمال  يًتقي ومقف إهؾ وهمػمه. 

                                      
 ( ًمقس مـ اعمتـ ذم ب، ش.(2

 ( ًمقس مـ اعمتـ ذم ب، ش، ومـ اعمتـ ذم إصؾ، أ.(1
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ـْ ََلْ َيْد٨َمٵْمفُ   ٕكف ٓ شمػريط مـ اعموًمؽ، واإلشمال  يًتقي ومقف إهؾ وهمػمه. ؛إ٫َِمپْمٽِمْؿ(ٯَمڄمِل ٯَم

َة َٞمټمَچًم( 6 طُمؽؿ سمٌؾقهمف6 عمو روى اسمـ قمؿر ىمول: قُمروً )َوإِْن َٔمَؿ ٫مٱَِمٶِمٍٛم ََخَْس ٢َم٦ْمَ

ف يقم يقم ُأطمد، وَأكو اسمـ َأرسمع قمنمة ؾمـي، ومؾؿ جيزين، وقُمروً قمؾق ^قمغم اًمـٌل 

)َأْو ٿَمَبڇَم َٗمقَل ٩ُمُبٺمِِف َٟمٵْمٌر  ،اخلـدق، وَأكو اسمـ مخس قمنمة ؾمـي، ومَلضموزين. متػؼ قمؾقف

) ـٌ 6 طمؽؿ سمٌؾقهمف6 َٕن ؾمعد سمـ معوذ عمو طمؽؿ ذم سمـل ىمريظي سمؼتؾفؿ وؾمٌل ذراريؿ َ٘مِٰم

أمر أن يؽشػ قمـ ممشمزرهؿ، ومؿـ أكًٌ ومفق مـ اعمؼوشمؾي، ومـ مل يـًٌ ومفق مـ اًمذريي، 

ـْ ٨َمْقِق َٞمْبٵَمچِم َأْر٩مِٵَمچمٍ »ومؼول:  ^غ ذًمؽ اًمـٌل وسمؾ متػؼ  «٫َمٸَمْد َٗمٹَمٻْمڇَم ٓمُِحٹْمِؿ اهللِ ٯِم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿6 طُمؽؿ سمٌؾقهمف6 ًمؼقًمف شمعومم:)َأْو َأٿَمَزَل( .قمؾقف

)َأْو َرَٟمَد َٞمٷِمپمٌف؛ ، أي: مـ سمؾغ وقمؼؾ، )َأْو ٢َمٸَمَؾ ََمْټمُقٌن، َوَرَٟمَدا(، [35]اًمـقر:  ﴾پ

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ﴿6 ًمزوال قمّؾتف، ىمول شمعومم: ْجُرُهؿ(َٗم َزاَل 

طمويمؿ6 ٕكف صمًٌ سمغػم طمؽؿف، ومزال6 ًمزوال مـقضمٌف سمـغػم  )ٓماَِل ٩َمٲَمڄمِء( [2]اًمـًوء: ﴾ۇئ

 طمؽؿف. 

َٓ َيٸْمَبُؾ اهللُ َصاَلَة : »ًمؼقًمف  ؛)ِِم ا٫مُبٺُمقِغ ٓمڄِمحَلپْمِض(قمغم اًمّذيمر  )َؤَمِزيُد اجَلڄمِرَيچُم(

 َٓ  )ُٗمٹمَِؿ ٓمُِبٺُمق٧ِمٽَمڄم( اجلورييُ  )وإن َحٺمڇم(وطمًـف.  رواه اًمؽممذي«  ٓمِِخََمٍر.َٗمڄمئٍِض إ

قمـد احلؿؾ6 ٕكف دًمقؾ إكزاهلو، ٕن اهلل شمعومم أضمرى اًمعودة سمخؾؼ اًمقًمد مـ موئفام، ومنذا 

 وًمدت طمؽؿ سمٌؾقهمفو مـ ؾمتي أؿمفر6 ٕكف اًمقؼلم.

                                      
 ( سمـحقه.2424(، ومًؾؿ )4353،1224اًمٌخوري )أظمرضمف ( 2)

شمؼتؾ مؼوشمؾتفؿ وشمًٌك » ( مـ طمديٌ أيب ؾمعقد اخلدري، وومقف أن ؾمعدا ىمول:2324(، ومًؾؿ )9349اًمٌخوري ) ف( أظمرضم1)

 وًمقس ومقف ذيمر اًمؽشػ قمـ ممشمزرهؿ.«. : ىمضقً سمحؽؿ اهللذريتفؿ، ومؼول اًمـٌل 

ــف-( 11235، 25412، 24332أمحــد ) فوأظمرضمــ ــظ ًم ــق داود )-واًمؾػ ــذي )4433،4434، وأسم (، واًمـًــوئل ذم 2344(، واًمؽمم

يـقم ٩مريٴمـچم؛ ٨مٹمـڄمن ملسو هيلع هللا ىلص٢مروټمڄم ٢مـٚم ا٫مټمبـل» مـ طمديٌ قمطقي اًمؼرفمل ىمول: -سملًمػوظ متؼورسمي -(1342ـ موضمف )(، واسم9493اعمجتٌك )

 .«ٯمـ أٿمبڇم ٩متؾ وٯمـ َل يټمبڇم ٘م٣م ٞمبپمٺمف؛ ٨مٹمټمڇم ٨مپمٻمـ َل يټمبڇم ٨مخٚم ٞمبپم٣م

ـ موضمف )933اًمؽممذي )، و(242(، وأسمق داود )13223،13499،13494،12112(  أظمرضمف أمحد )9)  قموئشي. ( مـ طمدٌي233(، واسم
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و٠مِِف(احلجر قمـفؿ  )َوَٓ َيټمْٷَمُؽ(  ًوسمؼي سمحول، وًمق صور ؿمقًخو.اًم )٩َمبَْؾ ُُشُ

 أ[ 6233 ًمؼقل اسمـ قمٌوس ذم ىمقًمف شمعومم ]س/ )َوا٫مُرْٟمُد: ا٫مٱَماَلُح ِِم اٙمڄَمِل(

، ومعغم هذا يدومع إًمقف أي: صالطًمو ذم أمقاهلؿ ،[2]اًمـًوء: ﴾ائ  ەئ  ەئ  وئ ﴿

َف ٯِمَراًرا ٨َمالَ ُيٶمْ ًمديـف. ويمَكس رؿمُده  موًمف، وإن يمون مػًًدا ()ٓمڀمْن َيت٭َمَ ـُ همٌـًو  َب

6 يمغـوء )َأْو ِم ٧َمْٛمِ ٨َمڄمئَِدٍة(6 يمخؿر، وآٓت هلق، )٧َمڄم٫مبڄًم، َوَٓ َيْبُذُل ٯَمڄم٫َمُف ِِم َٗمراٍم( وموطمًشو

 6 ٕن مـ ص  موًمف ذم ذًمؽ قُمّد ؾمػقًفو. وكِْػطٍ 

َٓ ُيْد٨َمُع إ٫َِمپْمِف( ( أي: إمم صغػم ، )َو َتَٜمَ ِف، ٓمََِم َيٺمپِمُؼ )٩َمْبَؾ ُٓمٺُمق٧مِ 6ًمقعؾؿ رؿمده )َٗمَتك ُُيْ

أيَي، وآظمتٌور خيتص سموعمراهؼ، اًمذي  [2]اًمـًوء: ﴾ې ې ﴿6 ًمؼقًمف شمعوممٓمِِف(

 يعر  اعمعومؾي واعمصؾحي.

)َٗمڄمَل أي: وزم اًمًػقف اًمذي سمؾغ ؾمػقًفو واؾمتؿر، واًمصغػِم، واعمجـقِن،  ،)َوَو٫مپمٽُُمؿ(

6 َٕكف كوئٌف، وًمق ُٕمَؿ َوِصپمُُف()اًمرؿمقد اًمعدل، وًمق فموهًرا6 ًمؽامل ؿمػؼتف،  ا٫مـَحْجِر: إُب(

 6 َٕن اًمقٓيي اكؼطعً مـ ضمفي إَب، ومـتعقـً ًمؾحويمؿ.)ُٕمَؿ احَلڄم٪مُِؿ(سمُجْعؾ وصَمّؿ متؼمع، 

ـّ سمعد  ِػف ُأقمقد قمؾقف، وٓ َيـظر ذم موًمف إٓ احلويمؿ6 يمؿـ ضُم ًَ وَمـ وُمّؽ قمـف احلجر وم

 سمؾقغ ورؿمد. 

ِٕ ََٗمِدِهْؿ َو٫مِ  ُف  ()َوَٓ َيَت٭َمَ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿6 ًمؼقًمف شمعومم:پُمُف إَِٓ ٓمڄِمَٕٗمظر

 واًمًػقف واعمجـقن ذم معـوه. ،[231]إكعوم: ﴾پ  پ  پ

أي: إذا اشّمـَجر وزم اًمقتقؿ ذم موًمف6 يمون اًمرسمح  ،)٫َمُف ََمَڄمٿمڄًم( وزم اعمحجقر قمؾقف )ويَتِجُر(

                                      
اًمرؿمد ذم طموهلؿ، »( سمؾػظ 2/35(، واًمٌقفؼل )9/423(، واسمـ أيب طموشمؿ ذم شمػًػمه )3/332أظمرضمف اًمطؼمي ذم شمػًػمه )( (2

 «. واإلصالح ذم أمقاهلؿ

 ، واعمثًٌ مـ ؾموئر اًمـًخ.«مػًد»( ذم إصؾ: (1

 .(9/435اعمـتفك ) (، ارح2/234( أي: يمنماء كػط وكحقه حيرىمف ًمؾتػرج قمؾقف. يـظر همويي اعمـتفك )(9

 «.موًمف»( سمعده ذم ب: (4
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)َو٫َمُف َد٨ْمُع وٓ يعؼد اًمقزم ًمـػًف. يمؾف ًمؾقتقؿ6 ٕكف كامُء موًمف، ومال يًتحؼف همػمه إٓ سمعؼد، 

ْٓمِح(معؾقم  )ٯُمٲَمڄمَرٓمچًم ٓمُِجْزٍء(عمـ يتجر ومقف  ٯَمڄم٫مِِف( ـَ ا٫مرر ًمؾعومؾ6 ٕن قموئشي َأسمضعً  )ٯِم

، وَٕن اًمقزم كوئى قمـف ومقام ومقف مصؾحتف. وًمف اًمٌقع َكًوًء، مول حمؿد سمـ أيب سمؽر 

صؾحي، واراء إوحقي عمقِه، واًمؼرض سمرهـ، وإيداقمف، واراء اًمعؼور، وسمـوُؤه عم

 وشمريمف ذم اًمـؿؽتى سمُلضمرة، وٓ يٌقع قمـؼوره إٓ ًمـيورة، أو هِمٌطي. 

ـْ ٯَمڄمِل ٯَمْق٫مپِمرِف(  ﴾ی  جئ  حئ  مئ  ىئ﴿ًمؼقًمف شمعومم:  ؛)َوَيڀم٪ُْمُؾ ا٫مَقِْمُ ا٫مٷَمٸِمُٛم ٯِم

ًوء:  ٩مَؾ ٯِمـ ٪مٷمڄميتِِف أو أٖمرٔمِِف(،6 [2]اًـم ٕكف يًتحؼ سم )ٕا وًمعؿؾ واحلوضمي مجقًعو، أي: أضمرِة قمؿؾف6 

ٕكف )ََمڄَمٿمڄمً(ب[ إٓ مو وضمدا ومقف،  233]س/  ومؾؿ جيز أن يلظمذ ، ومال يؾزمف قمقوف إذا أين6 

(قمقض قمـ قمؿؾف، ومفق ومقف يموٕضمػم واعمضورب.  سمغػم  )وا٫مـَحڄم٪مِِؿ(سمقؿقـف،  )وُيٸْمبَُؾ ٩َمقُل ا٫مَقِْمر

مو مل خيوًمػ قمودة وقمروًمو. وًمق ىمول: أكػؼً قمؾقؽ مـذ وىمدرهو،  )َٓمٵْمَد ٨َمؽر احَلْجِر ِِم ا٫مټمٷََمٸَمچِم(يؿلم 

صؾ مقاومؼتف، ىموًمف ذم  ن ٕا يؼٌؾ ىمقل  )و(. «اعمٌدع»ؾمـتلم، ومؼول: مـذ ؾمـي6 ىمّدم ىمقل اًمصٌل6ٕ 

يؼٌؾ ىمقل اًمقزم  )و(إذا سموع قمؼوره وادقمومهو صمؿ أكؽره.  )ا٫مرََضوَرةِ وا٫مٶمِبٳْمچَِم(اًمقزم أيًضو ذم وضمقد 

صؾ سمراءشمف. ِػ()ا٫متٺَمَ أيًضو ذم  ٕكف أملم، وٕا  )َد٨ْمِع اٙمڄَمِل(يؼٌؾ ىمقًمف أيًضو ذم  )و(، وقمدم اًمتػريط6 

ٕكف ىمٌضف ًمـػعف6 يموعمرهتـ.  ٕكف أملم، وإن يمون سمُجعؾ6 مل يؼٌؾ ىمقًمف ذم دومع اعمول6  إًمقف سمعد رؿمده6 

 ومقف.وًمقزّم ممقز وؾمقِده أن يلذن ًمف ذم اًمتجورة، ومقـػؽ قمـف احلجر ذم ىمدر مو أذن ًمف 

ذم اؾمتداكتف سمٌقع أو ىمرض6 ٕكف  )إِْن َأِذَن ٫َمُف(أداُؤه6  )َوٯَمڄم اْٞمَتَداَن ا٫مٵَمْبُد ٫َمِزَم ٞمپمرَدُه(

6 خيػم )ِم َر٩َمَبتِِف(مو اؾمتداكف )٨مـ( يؽـ اؾمتدان سمنذن ؾمقده6  )وإٓ(همّر اًمـوس سمؿعومؾتف، 

يموكً اًمعلم سموىمقي ُردت  ؾمقده سملم سمقعف، وومدائف سموٕىمؾ مـ ىمقؿتف أو َديـف، وًمق أقمتؼف، وإن

                                      
مقال )3822( أظمرج قمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ )2) ي ذم اعمصـػ )2933(، وأسمق قمٌقد ذم ٕا ( مـ طمديٌ 20123، 20120(، واسمـ أيب ؿمٌق

 «. ٪مڄمٿمڇم ٢مڄمئٰمچم ٔمبٲمع أٯمقا٫مټمڄم وٿمحـ يتڄمٯمك، ؤمز٪مپمٽمڄم »اًمؼوؾمؿ سـم حمؿد ىمول : 

 (.4/942( اعمٌدع )(1



 

422 

، ومقتعؾؼ )َوَأْرِش ِٖمټمڄَمَيتِِف، و٩مِپمٻَمچِم ٯُمْتٺَمٷِمِف(، أي: أظمِذه وديعًي ومقتؾػفو، )٪مڄمْٞمتپِمَدا٢ِمِف(ًمريهو6 

 ذًمؽ يمؾف سمرىمٌتف، وخيػم ؾمقده، يمام شمؼدم.

سمدراهؿ وٓ يمًقة6 سمؾ سمنهداء مْليمقل، وإقمورة داسمي، وقمؿؾ وٓ يتؼمع اعملذون

ػم اعملذون ًمف اًمصدىمُي مـ ىمقشمف سمـحق اًمرهمقػ6 إذا مل ييه، دقمقة سمال إها ، وًمغ

 وًمؾؿرأة اًمصدىمُي مـ سمقً زوضمفو سمذًمؽ6 مو مل شمضطرب اًمعودة، أو يؽـ سمخقاًل، و

 شمشؽ ذم رووه.

 )َباُب الوكالة(

ًُ أمري أي: ومقوُتف إًمقف.  ،إمم اهللسمػتح اًمقاو ويمنهو: اًمتػقيض، شمؼقل: َويَمْؾ

  أ[ اًمتٍمِ  مثَؾف ومقام شمدظمؾف اًمـقوسمي. 234ضموئِز]س/ واصطالطًمو: اؾمتـوسمُي 

، «أذكً ًمؽ ذم ومعؾف»، أو: «اومعؾ يمذا»، يمـ)ٓمٹُِمؾر ٩َمْقٍل َيُدُل ٢َمٚم اإِلْذِن(اًمقيموًمي  )َٔمٱِمُح(

 وكحِقه، وشمصح ممىمتًي، ومعؾؼًي سمنمط6 يمقصقي، وإسموطمي أيمؾ، ووٓيي ىمضوء، وإمورة.

6 سملن يقيمؾف ذم سمقع يشء، ومقٌقعف سمعد ؾمـي، أو وا٫مَٝماِ٘مل()َوَيٱِمُح ا٫مٸَمُبقُل ٢َمَٚم ا٫مٷَمقِر 

أي: قمغم اًمؼٌقل6  ،)ٓمٹُِمؾر ٩َمْقٍل َأْو ٨مٵِْمٍؾ َداٍل ٢َمٺَمپْمِف(يٌّؾغف أكف ويمؾف سمعد ؿمفر، ومقؼقل: ىمٌؾً، 

يمون سمػعؾفؿ، ويمون مؽماظمًقو قمـ شمقيمقؾف إيوهؿ، ىموًمف ذم  ٕن ىمٌقل ويمالئف 

 قؾ. . ويعتؼم شمعقلُم اًمقيم«اعمٌدع»

ُف ِِم َشٍء( ـْ ٫َمُف ا٫مَت٭َمُ أي: ضموز أن  ،)وا٫متق٪ُمُؾ ٨مپِمِف(ومقف  )٨َمٺَمُف ا٫مَتْق٪مپِمُؾ(ًمـػًف6  )وٯَم

يًتـقى همػَمه، وأن يـقب قمـ همػمه6 ٓكتػوء اعمػًدة، واعمراد: ومقام شمدظمؾف اًمـقوسمي، ويليت. 

                                      
 «.ًمف»أ، ب، ش:  ( سمعده ذم(2

 «.أو»ذم أ، ب، ش:  ((1

 (.29/494(، واًمنمح اًمؽٌػم )3/134(، ويـظر اعمغـل )4/932( اعمٌدع )(9
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الِق مـ ومـ ٓ يصح شمٍمومف سمـػًف ومـوئٌف أومم، ومؾق ويمؾف ذم سمقع مو ؾمقؿؾؽف، أو ـم

يتزوضمفو6 مل يصح، ويصح شمقيمقؾ امرأة ذم ـمالق كػًفو وهمػمهو، وأن يتقيمؾ واضمد 

اًمّطقل ذم ىمٌقل كؽوح أمي عمـ شمٌوح ًمف، وهمـّل ًمػؼػم ذم ىمٌقل زيموة، وذم ىمٌقل كؽوح أظمتف 

 وكحقهو ٕضمـٌل.

ـَ ا٫مٵُمٸُمقدِ( روة سمـ اجلعد ذم ويمؾ قم 6 ٕكف )َوَيٱِمُح ا٫متَْق٪مپِمُؾ ِِم ٪ُمؾر ٗمؼر آَدٯِمٍل؛ ٯِم

. وؾموئُر اًمعؼقد6 يموإلضمورة، واًمؼرض، واعمضورسمي، واإلسمراء، وكحِقهو ذم معـوه، اًمنماء

6 ٕكف جيقز اًمتقيمقؾ ذم اإلكشوء، ومجوز )وا٫مٵِمتِْؼ، وا٫مٳماَلِق(6 يموخلؾع، واإلىموًمي، )وا٫مٷُمُسقِخ(

6 ـَ ا٫مٱَمپْمِد واحَلِٰمپمِش، َوٿَمْحِقِه()وا٫مَرْٖمٵَمچِم، وََتٺَُمِؽ اٙمُبڄمَٗمڄمِت؛ ٯمِ ذم اإلزاًمي سمطريؼ إومم، 

6 ٕكف )ٓ ا٫مٴمرٽَمڄمِر(يمنطمقوء اعمقات6 ٕهنو متؾؽ مول سمًٌى ٓ يتعلم قمؾقف، ومجوز6 يموٓسمتقوع، 

ٵَمڄمِن، وإَْيٻَمـڄمِن(ىمقل مـؽر وزور،  ، واًمـذِر، واًمَؼًومِي، واًمَؼًِؿ سملم اًمزوضموت، )وا٫مٺمر

 وِم، واًمغصِى، واجلـويِي، ومال شمدظمؾفو اًمـقوسمي. واًمشفودِة، واًمرووِع، وآًمتؼوِط، وآهمتـ

ـَ ب[ اًمقيموًمي أيًضو  234شمصح ]س/ )و( )ِم ٪ُمؾر ٗمٍؼ هلل َٔمْدُ٘مٺُمف ا٫مټمرپمڄمَٓمچُم؛ ٯِم

يمون يٌعٌ قمامًمف ًمؼٌض  6 يمتػرىمي صدىمي، وزيموة، وكذر، ويمػورة6 ٕكف ا٫مٵِمبڄمداِت(

دات اًمٌدكقي اعمحضي6 اًمصدىموت، وشمػريؼفو، ويمذا طمٍ، وقمؿرة، قمغم مو ؾمٌؼ. وأمو اًمعٌو

يموًمصالة، واًمصقم، واًمطفورة مـ احلدث6 ومال جيقز اًمتقيمقؾ ومقفو6 ٕهنو شمتعؾؼ سمٌدن مـ 

ـْ ريمعتو اًمطقا  شمتٌع احلٍ.  هل قمؾقف، ًمؽ

َوا٧ْمُد َيڄم ُأٿَمپمُْس إ٥َِم » 6 ًمؼقًمف )احُلُدوِد: ِم إٕمَبڄمِِتڄم، واٞمتپِمٷَمڄمئِٽمڄم(شمصح ذم  )و(

ٽَمڄماٯْمَرَأِة َهَذا، ٨َمڂمِِن ا٢ْمَٝمَ  . وجيقز ، وموقمؽمومً، وملمر يهو ومرمجً، متػؼ قمؾقف«٨َمڇْم، ٨َمڄمْرَُجْ

                                      
( قمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل قمـ ؾمػقون قمـ ؿمٌقى سمـ همرىمدة ىمول: ؾمؿعً احلل حيدصمقن قمـ قمروة. ويـظر 9241( أظمرضمف اًمٌخوري )2)

 (.3/223،224سمقون اًمقهؿ واإليوم )

 ( مـ طمديٌ أيب هريرة وزيد سمـ ظموًمد.2253،2254(، ومًؾؿ )1313،1314ٌخوري )اًمأظمرضمف ( 1)
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 آؾمتقػوء ذم طمية اعمقيمؾ، وهَمقٌتف.

َؾ ٨مپِمِف( َؾ ٨مپِمََم ُو٪مر إذا يمون يتقٓه مثُؾف ومل يعجزه6 ٕكف مل يلذن  )َو٫مپْمَس ٫مٺِْمَق٪مپِمِؾ أْن ُيق٪مر

َٓ ًمف ذم اًمتقيمقؾ، وٓ شمضؿـف إذكف6 ًمؽقكف يتقمم مثؾف6  ٵَمَؾ إ٫ِمَپْمِف()إ 6 سمَلن يْلذن ًمف ذم  َأْن َُيْ

 اًمتقيمقؾ، أو يؼقَل ًمف: اصـع مو ؿمئً. ويصح شمقيمقؾ قمٌد سمنذن ؾمقده. 

6 ٕهنو مـ ضمفي اعمقيّمؾ إذن، ومـ ضمفي اًمقيمقؾ سمذل كػع، )وا٫مَق٪َمڄم٫مچَُم ٢َمٸْمٌد َٖمڄمئٌِز(

ڄم وٯَمْقٔمِِف()ؤَمبٳْمُُؾ ٓمٷَِمْسِخ َأَٗمدِ ويمالمهو همػم ٓزم، ومؾؽؾ واطمد مـفام ومًُخفو.  وضمـقكف  ُِهَ

اعمطٌؼ6 ٕن اًمقيموًمي شمعتؿد احلقوة واًمعؼؾ، ومنذا اكتػقو اكتػً صحتفو. وإذا ويمؾ ذم ـمالق 

)٢َمْزِل شمٌطؾ أيًضو سمـ)و(اًمزوضمي صمؿ وـمئفو، أو ذم قمتؼ اًمعٌد صمؿ يموشمٌف، أو دسّمره6 سمطؾً. 

ح سمغػم قمؾؿف6 وًمق ىمٌؾ قمؾؿف6 ٕكف رومع قمؼد ٓ يػتؼر إمم روو صوطمٌف، ومص ا٫مَق٪مپِمِؾ(

شمٌطؾ أيًضو )و(يموًمطالق. وًمق سموع َأو شمٍم  ومودقمك أكف قمزًمف ىمٌؾف6 مل يؼٌؾ إٓ سمٌقـي. 

6 ًمزوال َأهؾقي اًمتٍم ، ٓ سموحلجر ًمػؾس6 ٕكف مل خيرج قمـ أهؾقي )َٗمْجِر ا٫مَسٷِمپمِف(سمـ

 اًمتٍم ، ًمؽـ إن طمجر قمغم اعمقيمؾ، ويموكً ذم َأقمقون موًمف6 سمطؾ6ً ٓكؼطوع شمٍمومف ومقفو. 

ـْ ٿَمٷْمِسِف() ْ َيْٰمَٝمِ ٯِم اٍء، ََل َيبِْع َوََل َؾ ِِم َٓمپْمٍع َأْو ُِشَ ـْ ُو٪مر َٕن اًمعر  ذم اًمٌقع سمقُع  ؛َوٯَم

ٓ مـ )و( أ[ ومحؿؾً اًمقيموًمي قمؾقف، وٕكف شمؾحؼف هتؿي. 235اًمرضمؾ مـ همػمه،]س/ 

طمؼفؿ،  وواًمده، وزوضمف، ومؽوشَمٌف، وؾموئر مـ ٓ شمؼٌؾ ؿمفودشمف ًمف6 ٕكف متفؿ ذم )َو٫َمِدِه(

ويؿقؾ إمم شمرك آؾمتؼصوء قمؾقفؿ ذم اًمثؿـ، يمتفؿتف ذم طمؼ كػًف6 ويمذا طمويمؿ، وأمقـف، 

 وكوفمر وىمػ، وويص، ومضورب، واريُؽ قِمـوٍن، ووضمقٍه. 

َٓ َيبپِمُع( 6 ٕن قمؼد اًمقيموًمي مل )َٓمٵَمْرٍض، َوَٓ ٿَمَسڄمٍء، َوَٓ ٓمٶَِمْٛمِ ٿَمٸْمِد ا٫مَبٺَمِد(اًمقيمقؾ  )و

، يؼتضف، ومنن يمون ذم اًمٌؾ )وإِْن َٓمڄمَع ٓمُِدوِن د كؼدان6 سموع سملهمؾٌفام رواضًمو، ومنن شمًوويو6 ظُمػّمَ

ـِ اٙمِْثِؾ(  اعمقيمؾ6 صح، )ُدوِن ٯمڄم ٩َمَدَرُه ٫َمُف(سموع سمـ )أو( ،مل يؼّدر ًمف صمؿـ]ويمون[ َٕمٻَم

                                      
 ، وأؿمور ذم هومش إصؾ إمم أهنو كًخي.«إن»( ذم أ، ب، ش: (2
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ـِ اٙمِْثِؾ( ـْ َٕمٻَم ى ٫َمُف ٓمڀِم٪مَثَر ٯِم  َرُه ٫َمُف؛ َصَح()أو ِمڄَم ٩َمَد ، ويمون مل يؼّدر ًمف صمؿـًو، )َأِو اْٟمَٝمَ

ـَ ا٫مټمَٸْمَص(اًمنماء6 َٕن مـ صح مـف ذًمؽ سمثؿـ مثؾف صح سمغػمه،  ذم مًلًمي اًمٌقع،  )َوَوٻِم

يڄمَدَة(وؿـ )و( ذم مًلًمي اًمنماء6 َٕكف مػّرط. واًمقيص وكوفمر اًمقىمػ يموًمقيمقؾ ذم  )ا٫مزر

كف زاده . وإن ىمول: سمعف سمدرهؿ، ومٌوقمف سمديـور6 صح6 َٕ ذًمؽ، ذيمره اًمشقخ شمؼل اًمديـ

)ٓمِْع ٓمٹَِمَذا اعمقيمؾ:  )َأْو ٩َمڄمَل(ممو ىمدره ًمف اعمقيمؾ6 صح  )ٓمڀَِمْزَيَد(اًمقيمقؾ  )وإِْن َٓمڄمَع(ظمػًما. 

(اًمقيمقؾ ٯُمځَمَٖماًل، ٨َمَبڄمَع( ًٓ ، ٨َمڄمْٟمَٝمى ٓمِِف ىمول اعمقيمؾ:  )أو(6 صح،)ٓمِِف َٗمڄم ًٓ )اْٟمَٝمِ ٓمٹَِمَذا ٗمڄم

، أو اؿمؽمي سموحلوّل ممضماًل6أي: ومقام إذ ،ٯُمځَمَٖماًل، وٓ ََضَر ٨مپِمٽِمََم( ّٓ  ا سموع سموعممضمؾ طمو

 ،)وإَِٓ ٨َمالَ(6 ٕكف زاده ظمػًما، ومفق يمام ًمق ويمؾف ذم سمقعف سمعنمة، ومٌوقمف سمليمثر مـفو، )َصَح(

مل يٌع أو يشؽم سمؿثؾ مو ىمدره ًمف سمال ضر6 سملن ىمول: سمعف سمعنمة ممضمؾي، ومٌوقمف  أي: وإن

ومٌوقمف سملطمد قمنم ممضمؾي، وقمغم اعمقيمؾ ضر سمحػظ سمتًعي طموًّمي أو: سمعف سمعنمة طموًّمي، 

اًمثؿـ ذم احلوّل، أو ىمول: اؿمؽمه سمعنمة طموًّمي، وموؿمؽماه سملطمد قمنم ممضمؾي، أو سمعنمة 

َأن اًمير ٓ  «اًمػروع»ممضمؾي مع ضر6 مل يـػذ شمٍمومف6 عمخوًمػتف مقيمؾف. وىمدم ذم 

ًمٌقع، وهق فموهر ذم مًلًمي ا «اًمتـؼقح»و «اعمـتفك»يؿـع اًمصحي، وشمٌعف ذم 

ب[ اًمنماء، وىمد ؾمٌؼ ًمؽ أن سمقع اًمقيمقؾ  235أيًضو ذم مًلًمي ]س/  «اعمـتفك»

 سمَلكؼص ممو ىمدر ًمف، واراَءه سمليمثر مـف6 صحقح، ويضؿـ.

                                      
 (.243( يـظر آظمتقورات اًمػؼفقي )(2

 (.234( مـ هـو يٌدأ ظمرم ذم اعمخطقط أ، يـتفل ذم سموب اًمرضمعي )ص(1

 (.1/439( اًمػروع )(9

 (.2/445رادات )( مـتفك اإل(4

 (.232( اًمتـؼقح )(3

 (.2/433،445( مـتفك اإلرادات )(2
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أي: ًمزم اًمنماء اًمقيمقؾ، ومؾقس ًمف  ،)ٯَمڄم َيٵْمٺَمُؿ ٢َمپْمَبُف؛ ٫َمِزٯَمُف(اًمقيمقؾ  )َوإِِن اْٟمَٝمَى( 

ْ َيْرَض(سمصػمة،  رده6 ًمدظمقًمف قمغم ٺُمُف(سمف  )إِْن ََل ومنن روقف يمون ًمف6 ًمـقتف سموًمنماء،  ،)ٯُمَق٪مر

ٕكف ىموئؿ مؼوم اعمقيمؾ، وًمف  ؛)َرَدُه(قمقٌف  )٨َمڂمِْن َٖمٽِمَؾ(وإن اؿمؽماه سمعلم اعمول6 مل يصح. 

أيًضو رده6 ٕكف مؾؽف. ومنن طمي ىمٌؾ رد اًمقيمقؾ وريض سموًمعقى6 مل يؽـ ًمؾقيمقؾ رده6 

همػمه. ومنن ـمؾى اًمٌوئع  سمخال  اعمضورب6 ٕن ًمف طمًؼو، ومال يًؼط سمرىٕن احلؼ ًمف، 

 اإلمفول طمتك حيي اعمقيمؾ6 مل يؾزم اًمقيمقؾ ذًمؽ.

6 –يمتًؾقؿ اًمثؿـ، وىمٌض اعمٌقع، واًمرد سموًمعقى، ووامن اًمّدَرك  –وطمؼقق اًمعؼد  

 شمتعؾؼ سموعمقيمؾ.

ٻُمُف( ق اًمقيموًمي ذم اًمٌقع يؼتضقف6 ٕكف أي: يًؾؿ اعمٌقع6 ٕن إـمال ،)َوَو٪مپِمُؾ ا٫مَبپْمِع ُيَسٺمر

(اًمقيمقؾ ذم اًمٌقع  )َوَٓ َيٸْمبُِض( مـ متومف. ـَ سمغػم إذن اعمقيمؾ6 ٕكف ىمد يقيمؾ ذم اًمٌقع  )ا٫مَثٻم

ومنن دًمً اًمؼريـي قمغم ىمٌضف، مثؾ شمقيمقؾف ذم  ،)ٓمٶَِمْٛمِ ٩َمِريټمچٍَم(مـ ٓ يلمـف قمغم ىمٌض اًمثؿـ، 

ع اًمثؿـ سمؽمك ىمٌض اًمقيمقؾ ًمف6 يمون سمقع يشء ذم ؾمقق هموئى قمـ اعمقيمؾ، أو مقوع يضق

، وىمّدم «اًمشقخلم»إذًكو ذم ىمٌضف، ومنن شمريمف وؿـف6 ٕكف ُيعد مػرـًمو، هذا اعمذهى قمـد 

: ٓ يؼٌضف إٓ سمنذن، ومنن شمعذر مل يؾزم اًمقيمقَؾ  -«اعمـتفك»وشمٌعف ذم-«اًمتـؼقح»ذم 

 يشء6 ٕكف ًمقس سمؿػرط6 ًمؽقكف ٓ يؿؾؽ ىمٌضف.

ُؿ وَ  ()َوُيَسٺمر ـَ )٨َمٺَمْق 6 ٕكف مـ شمتؿتف وطمؼقىمف6 يمتًؾقؿ اعمٌقع، ٪مپِمُؾ ا٫مـٻُمٰمَٝمي ا٫مَثٻَم

6  )ٓماَِل ٢ُمْذٍر، ؤَمٺمَِػ(أي: أظمر شمًؾقؿ اًمثؿـ  ،أَ٘مَرُه( ـُ 6 ًمتعديف سموًمتلظمػم. )َوٻِمټمَُف(اًمثؿ

                                      
 (.2/945اعمحرر ) ، (3/121(، اعمغـل )1/232(، اًمؽوذم )29/311اعمؼـع ) :يـظرواعمجد، وىمطع سمف ذم اإلىمـوع، أي: اعمقومؼ، ( (2

 (.232( اًمتـؼقح )(1

 (.2/433( مـتفك اإلرادات )(9
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ٌُف قمغم مشؽٍم إٓ سمحيشمف، وإٓ وؿـ.  وًمقس ًمقيمقؾ ذم سمقٍع شمؼؾق

6 مل يصح ومل يؿؾؽف6 ٕن اهلل شمعومم مل يلذن ومقف، وٕن ِٞمٍد()َوإِن و٪َمٺَمُف ِِم َٓمپْمٍع ٨َمڄم 

6 مل يصح6 َٕكف مل يقيمؾ ومقف. )َصِحپمًحڄم(اًمقيمقؾ إًذا سمقًعو  )َٓمڄمَع(ًمق )٨مـ( اعمقيمؾ ٓ يؿؾؽف،

6 مـ هٌي موًمف، وـمالق )َأْو َو٪َمٺَمُف ِِم ٪مؾر ٩َمٺمپِمٍؾ و٪َمثٍِٛم(
ٍ
6 مل يصح6 ٕكف يدظمؾ ومقف يمؾ يشء

اِء ٯمڄم أ[  223ويمؾف ذم ]س/  )َأْو(ىمقؼف، ومقعظؿ اًمغرر واًمير. كًوئف، وإقمتوق ر )ُِشَ

) ْ ٕكف يؽثر ومقف اًمغرر. وإن ويمؾف  ؛)ََلْ َيٱِمَح(كققًمو وصمؿـًو6  َٟمڄمَء، أو ٢َمپْمټمڄًم ٓمََِم َٟمڄمَء، َوََلْ ُيٵَم٤مر

سمع مـ »: وفموهر يمالمفؿ ذم: «اعمٌدع»ذم سمقع موًمف يمؾف، أو مو ؿموء مـف6 صح، ىمول ذم 

 6 ًمف سمقع موًمف يمؾف.« مو ؿمئًموزم

ٕن اإلذن مل يتـووًمف كطًؼو وٓ قمروًمو6 ٕكف ىمد  ؛)َوا٫مَق٪مپِمُؾ ِم اخُلٱُمقٯَمچِم ٓ َيٸْمبُِض(

وموًمقيمقؾ ذم اًمؼٌض ًمف  ،)َوا٫مٵَمٹْمُس ٓمڄِم٫مٵَمٹْمِس(يرى ًمؾخصقمي مـ ٓ يرووه ًمؾؼٌض، 

 اخلصقمي6 ٕكف ٓ يتقصؾ إًمقف إٓ يهو، ومفق إذٌن ومقفو قمروًمو. 

ـْ َزْيٍد(ن ىمول اعمقيمؾ: إ)و( )ٓ 6 مؾؽف مـ ويمقؾف6 ٕكف ىموئؿ مؼومف، و)ا٩مبِْض َٗمٸمرل ٯِم

ـْ َوَرَٕمتِِف( َٓ َأْن َيٸُمقَل(6 ٕكف مل يممر سمذًمؽ، وٓ يؼتضقف اًمعر ، َيٸْمبُِض ٯِم اعمقيمؾ  )إِ

أو قمؾقف6 ومؾف اًمؼٌض مـ وارصمف6 ٕن اًمقيموًمي اىمتضً  )ا٫مذي ٩مَِبٺَمُف(ًمؾقيمقؾ: اىمٌض طمؼل 

 همًدا.طمؼف مطؾًؼو، وإن ىمول: اىمٌضف اًمققم6 مل يؿؾؽف ىمٌض

ـُ َو٪مپمٌؾ( ْ ُيْٰمٽِمْد(أودع و )اإليداِع، إِذا(ذم  )َوَٓ َيٲْمٻم ، وأَكؽر اعمقَدع6 ًمعدم اًمػوئدة ذم )ََل

اإِلؿمفود6 َٕن اعمقَدع يؼٌؾ ىمقًمف ذم اًمرد واًمتؾػ. وأَمو اًمقيمقؾ ذم ىمضوء اًمديـ إذا يمون سمغػم 

ـ إذا أَكؽر رب اًمديـ، وشمؼدم ذم طمضقر اعمقيمؾ، ومل يُ   .«اًمضامن»شِفد6 وؿ
 

                                      
صفو ذم اًمػروع )9/334قمزاهو ذم ارح اعمـتفك )( يمذا قمزاهو هـو ًمؾؿٌدع، و(2  ( ومل أىمػ قمؾقفو ذم اعمٌدع.1/439( ًمؾػروع، واًمعٌورة سـم

 اعمؾػ اخلومس( مـ هذا اًمؽتوب. 12،13ويـظر )«. اًمرهـ»(: صقاسمف: ذم 1/133ىمول ذم طموؿمقي اًمعـؼري ) ((1
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ـُ ٯَمڄم َٔمٺمَِػ ٓمپمِدِه ٓماِل َٔمٷْمِريٍط(  6 َٕكف كوئى اعموًمؽ ذم اًمقد )وا٫مَق٪مپِمُؾ َأٯِم٤ٌم، َٓ َيٲْمٻَم

واًمتٍم ، وموهلالك ذم يده يموهلالك ذم يد اعموًمؽ6 وًمق سمُجعؾ، ومنن ومرط َأو شمعدى، أو 

 ع ِمـ دومِعف ًمغػم قمذر6 وؿـ.ـمؾى مـف اعمول ومومتـ

)اهَلاَلِك ٯَمَع ذم )و(أي: كػل اًمتػريط وكحقه،  ،)ِم ٿَمٷْمپمِِف(أي: اًمقيمقِؾ  ،)وُيٸْمبَُؾ ٩َمْق٫ُمُف(

يمحريؼ قموم، وهنى -ٕن إصؾ سمراءة ذمتف. ًمؽـ إن اّدقمك اًمتؾػ سمَلمر فموهر  ؛َيٻِمپمټمِِف(

 6 يُمّؾَػ إىمومي اًمٌقـي قمؾقف، صمؿ يؼٌؾ ىمقًمف ومقف.-ضمقش

، وموؿمؽماه، واظمتؾػو ذم ىمدر صمؿـف6 ىمٌؾ ىمقل اًمقيمقؾ. وإن وإ
ٍ
ن ويمؾف ذم اراء يشء

اظمتؾػو ذم رد اًمعلم َأو صمؿـفو إمم اعمقيمؾ6 ومؼقل ويمقؾ متطقع، وإن يمون سمُجعؾ6 ومؼقل 

ب[ ضموز6 ومفق َأموكي ذم يده، ٓ  223مقيمؾ. وإذا ىمٌض اًمقيمقؾ اًمثؿـ طمقٌ ]س/ 

 ػمه. ويؼٌؾ ىمقل اًمقيمقؾ ومقام ويمؾف ومقف.يؾزمف شمًؾقؿف ىمٌؾ ـمؾٌف، وٓ يضؿـف سمتلظم

ـْ ٢َمٻْمرٍو( ِف ٯِم ـْ اَد٢مك َو٪َمڄم٫مچَم َزْيٍد ِِم ٩َمْبِض َٗمٸمر أي: قمؿًرا  ،)ََل يٺمَزٯْمُف(سمال سمقـي6  )َوٯَم

يؾزمف  )وٓ(6 جلقاز أن يـؽر زيد اًمقيموًمي، ومقًتحؼ قمؾقف اًمرضمقع. )د٨مٵُمُف إِْن َصَد٩َمُف(

 )٨َمڂمِْن َد٨َمٵَمُف(ؼه قمؾقف سموًمـؽقل، ومال وموئدة ذم ًمزوم حتؾقػف. ٕكف ٓ ي ،)ا٫مپمٻم٤ُم إِْن ٪َمَذَٓمُف(

، )وَوٻِمټمَُف ٢َمٻْمٌرو(6 ٓطمتامل صدق اًمقيمقؾ ومقفو، )٨َمڀَمٿْمٹَمَر َزْيٌد ا٫مَق٪َمڄم٫مچَم؛ َٗمٺَمَػ(قمؿرو 

ومػمضمع قمؾقف زيد6 ًمٌؼوء طمؼف ذم ذمتف، ويرضمع قمؿرو قمغم اًمقيمقؾ، مع سمؼوء مو ىمٌضف، أو 

 ده سمال شمػريط. شمعديف، ٓ إن صدىمف وشمؾػ سمق

طمقٌ وضمدهو6 ٕهنو  )َوِديٵمچًم؛ َأَ٘مَذَهڄم(عمدقمل اًمقيموًمي سمغػم سمقـي  )َوإِْن ٪َمڄمَن اٙمْد٨مقُع(

ـَ أََّيَم َٟمڄمَء(قملم طمؼف،  6 ٕن اًمداومع وؿـفو سموًمدومع، واًمؼوسمض ىمٌض مو )٨مڂمِْن َٔمٺمٷَِمڇْم؛ َوٻَم

ّؿـ اًمؼوسمض6 مل ٓ يًتحؼف. ومنن وّؿـ اًمداومَع6 مل يرضمع قمغم اًمؼوسمض إن صدىمف، وإن و
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 يرضمع قمغم اًمداومع. ويمدقمقى اًمقيموًمي دقمـقى احلقاًمي واًمـقصقي. 

وإن ادقمك أكف موت وأكو وارصمف6 ًمزمف اًمدومع إًمقف مع اًمتصديؼ، واًمقؿلم مع اإلكؽور 

 قمغم كػل اًمعؾؿ.

 )َباُب الَّشِّرَكة( 

ىَمي، وكِْعؿي، وشمـَْؿرة.   سمقزن: َهِ

6 يمثٌقت اعمؾؽ ذم قمؼور، ٖمتَمٌع ِِم اْٞمتِحٸَمڄمٍق()اكققمون: اريمُي َأمالك: وهل  )َوِهَل(

ٍف(اريمي قمؼقد: وهل اضمتامع ذم  )َأْو(أو مـػعي ٓصمـلم ومليمثر.  مـ سمقع وكحقه،  )َٔم٭َمُ

 مخًي: )َأٿْمَقاٌع( –هـو  وهل اعمؼصقد –َأي: اريمي اًمعؼقد  ،)َوِهَل(

٪َمچُم ٢ِمټمڄَمٍن(ـلطمدهو: )٨مـ(  اعمول واًمتٍم 6  ، ؾمؿقً سمذًمؽ ًمتًووي اًمنميؽلم ذم)َُشِ

َك َٓمَدٿَمڄمِن(يموًمػورؾملم إذا ؾمقيو سملم ومرؾمقفام، وشمًوويو ذم اًمًػم. وهل:  َأي: ، )َأْن َيْٰمَٝمِ

)ٓمََِم٫َمپْمٽِمََم ؿمخصون ومَليمثر، ُمًؾَِؿلم َأو َأطمدمهو، وٓ شمؽره مشوريمي يمتويب ٓ يكم اًمتٍم ، 

6 سمَلن مل يتًوو اعموٓن )ٯُمَتٷمڄمِؤًمڄم( يمون مو ًمُِؽّؾ واطمدٍ  )َو٫َمْق(يمؾ مـفام احلوَضيـ،  اٙمَٵْمٺُمقِم(

و أو صػي6  ًً أو يعؿؾ ومقف أطمدمهو، ويؽقن ًمف مـ  ،)٫مپِمَٵْمٻَمال ٨مپِمِف ٓمَِبَدٿَمپْمٽِمََم(ىمدًرا أو ضمـ

اًمرسمح أيمثر مـ رسمح موًمف، ومنن يمون سمدوكف مل يصح، وسمؼدره إسمضوع. وإن اؿمؽميمو ذم خمتؾط 

ُف ٪ُمٍؾ ٯِمټمٽُْمَم ًمؽّؾ مـفام.  أ[ مو 222سمقـفام ؿموئًعو6 صـح، إن قمؾام ىمـدر]س /  )٨َمپَمټمٷُْمُذ َٔم٭َمُ

يٹمِِف(سمحؽؿ )ٓمُِحٹْمِؿ اٙمٺِْمِؽ ِم ٿَمٱِمپمبِِف، و(أي: ذم اعموًَملم  ،٨مپِمٽِمََم(  ،)ا٫مَق٪َمڄم٫مچِم ِِم ٿَمٱِمپمڅِم َُشِ

 وُيغـل ًمػظ اًمنميمي قمـ إذٍن صيح ذم اًمتٍم . 

( )َأْن َيٹُمقَن َرْأُس ًمنميمي اًمِعـون واعمضوَرسمي:  )َوُيْٰمَٝمُط( وَٓم٤ْمِ ـِ اٙمَرَْضُ ـَ ا٫مټمَٸْمَدْي 6 اٙمڄمِل ٯِم

                                      
 «.اعمؼصقدة»( ذم ب، ش:(2
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ٕهنام ىمقؿ إمقال وَأصمامن اًمٌقوقموت، ومال شمصح سمعروض، وٓ ومؾقس وًمق كوومؼي، وشمصح 

 «اعمغـل»6 يمحٌي ومضي ذم ديـور، ذيمره ذم )َو٫َمْق ٯَمٶْمُٰمقَٟم٤ْمِ َيِسًٛما(سموًمـؼديـ 

يمثػًما6 مل شمصح6 ًمعدم 6 َٕكف ٓ يؿؽـ اًمتحرز مـف، ومنن يمون اًمغش «اًمنمح»و

ْٓمِح ٯُمَٰمڄم٢ًمڄم ٯَمٵْمٺُمقٯًمڄم(يشؽمط أيًضو )و( اكضٌوـمف. ـَ ا٫مرر ٠َمڄم ٫مٹُمٍؾ ٯِمټمْٽُمََم ُٖمْزًءا ٯم 6 )أْن َيْٰمَٝمِ

يموًمثؾٌ واًمرسمع6 َٕن اًمرسمح مًتحؼ هلام سمحًى آؿمؽماط، ومؾؿ يؽـ سمّد مـ اؿمؽماـمف6 

 يموعمضورسمي. ومنن ىموٓ: واًمرسمح سمقــو6 ومفق سمقـفام كصػلم.

ْٓمَح()٨مَ  ْ َيْذ٪ُمَرا ا٫مرر  6 مل شمصح6 َٕكف اعمؼصقد مـ اًمنميمي، ومال جيقز اإلظمالل سمف.ڂمِْن ََل

) ًٓ ڄم ُٖمْزًءا َمٽمق ٠َمڄم ٕٗمِدُِهَ  )َأو(6 مل شمصح6 َٕن اجلفوًمي متـع شمًؾقؿ اًمقاضمى. )َأْو َُشَ

ارـمو  ()َأوْ 6 مل شمصح6 ٓطمتامل أٓ يرسمحفو، َأو ٓ يرسمح همػمهو. )َدَراِهَؿ ٯَمٵْمٺُمقٯمچًم(ارـمو 

)  أو إطمدى اًمًػرشملم، أو رسمح دمورشمف ذم ؿمفر أو قموم سمعقـف6 ،)ِرْٓمَح َأَٗمِد ا٫مَثْقَٓم٤ْمِ

ْ َٔمٱِمَح( 6 ٕكف ىمد يرسمح ذم ذًمؽ اعمعلّم دون همػمه َأو سموًمعؽس، ومقختص َأطمدمهو )ََل

ومقفو ، ومقعتؼم )َو٪َمَذا ٯُمَسڄم٩َمڄمٌة وٯُمزار٢َمچٌم وٯُمٲَمڄمَرٓمچٌم(سموًمرسمح، وهق خموًمػ عمقوقع اًمنميمي. 

 شمعقلم ضمزء مشوع معؾقم ًمؾعومؾ6 عمو شمؼدم. 

سموحلًوب، ؾمقاء يموكً ًمتؾػ أو  )٢َمَٚم ٩َمْدِر اٙمڄَمِل(أي: اخلنان  ،)وا٫مَقِوپمٵَمچُم(

 كـؼصون ذم اًمثؿـ أو همػم ذًمؽ.

) ُط َ٘مٺْمُط اٙمڄَم٫َم٤ْمِ  )وٓ(َٕن اًمؼصد اًمرسمح، وهق ٓ يتقىمػ قمغم اخلؾط.  ؛)َوَٓ ُيْٰمَٝمَ

ـْ ِٖمټمٍْس َواِٗمٍد()٪َمْقُِنُ يشؽمط أيًضو  إن أظمرج أطمدمهو دكوكػم وأظمر دراهؿ، ، ومتجقزََم ٯِم

ومنذا اىمتًام رضمع يمّؾ سمامًمِِف، صمؿ اىمتًام اًمػضؾ. ومو يشؽميف يمؾ مـفام سمعد قمؼد اًمنميمي ومفق 

                                      
 (.3/213( اعمغـل )(2

 (.24/23( اًمنمح اًمؽٌػم )(1
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 سمقـفام، وإن شمؾػ َأطمد اعموًملم ومفق مـ وامهنام، وًمؽؾ مـفام أن يٌقع، ويشؽمي،

ّديـ، وخيوصؿ ومقف، وحيقؾ، وحيتول، ويرد سموًمعقى، ب[ ويؼٌض، ويطوًمى سموًم222]س/

ويػعؾ يمؾ مو هق مـ مصؾحي دمورهتام، ٓ أن يؽوشمى رىمقًؼو، أو يزوضمف، أو يعتؼف، أو 

حُيويب، أو يؼؽمض قمغم اًمنميمي6 إٓ سمنذن اريؽف. وقمغم يمؾ مـفام َأن يتقمم مو ضمرت 

وكحقه. ومنن اؾمتلضمر ًمف اًمعودة سمتقًمقف6 مـ كنم صمقب، وـمّقف، وإطمرازه، وىمٌض اًمـؼد، 

 وموٕضُمرة قمؾقف. 

: مـ اًميب ذم إَرض، وهق اًمًػر ًمؾتجورة، ىمول شمعومم: )ا٫مثڄَميِن: اٙمٲَُمڄمَرَٓمچُم(اًمـقع 

وشمًؿك: ىمِراًوو ومعومؾي.  [13]اعمزمؾ: ﴾چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴿

 معؾقم مشوع ْٓمِحِف()ٓمِف ٓمِبٵَْمِض رِ أي: عمـ يتّجر  ،)٫مِـٻُمَتِجٍر(وهل: دومع مول معؾقم 
ٍ
، أي: سمجزء

مـف، يمام شمؼدم، ومؾق ىمول: ظمذ هذا اعمول مضورسمي، ومل يذيمر ؾمفؿ اًمعومؾ6 وموًمرسمح يمؾف ًمرب 

اعمول، واًمقوقعي قمؾقف، وًمؾعومؾ ُأضمرة مثؾف. وإن ارط ضمزًءا مـ اًمرسمح ًمعٌد أطمدمهو، أو 

أطمدمهو َأو امرَأشمف،  ًمعٌديام6 صح، ويمون ًمًقده. وإن ارـموه ًمؾعومؾ وٕضمـٌل مًعو، وًمق وًمد

 وارـمو قمؾقف قمؿاًل مع اًمعومؾ6 صح، ويموكو قمومؾلم، وإٓ مل شمصح اعمضورسمي.

ْٓمُح ٓمپمټمټَمڄَم؛ ٨َمټمٱِْمٷَمڄمِن(رب اعمول ًمؾعومؾ: ادمر سمف  )٨مڂمِْن ٩َمڄمَل( ٕكف أووومف إًمقفام  ؛)وا٫مرر

سموقمف أو صمالصمي أر )وِْم(: ادمر سمف )وإْن ٩َمڄمَل(إووومي واطمدة وٓ مرضمح، وموىمته اًمتًقيي. 

6 َٕكف متك قمؾؿ كصقى أطمدمهو )٫َمَؽ ٕمالٕمچُم َأرٓمڄم٢ِمِف َأْو ٕمٺمُثُف؛ َصَح(ىمول: ادمر سمف و )َأْو(صمؾثف، 

اًمرسمح مًتحؼ هلام، ومنذا ىمّدر كصقُى أطمدمهو مـف6 وموًمٌوىمل  ٕن ؛)وا٫مَبڄم٩مِل ٫مِمَ٘مِر(أظمذه، 

وُط؛اجلزء  )َوإِن اْ٘مَتٺَمٷَمڄم ٙمَِـ(ًممظمر سمؿػفقم اًمؾػظ.  ، ىمؾقاًل يمون أو )٫مٵَمڄمٯِمٍؾ(ـفق ٨مـ( )اٙم٦َْمُ

يمثػًما6 َٕكف يًتحؼف سموًمعؿؾ، وهق يؼؾ ويؽثر، وإكام شمتؼدر طمصتف سموًمنمط، سمخال  رب 
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اعمول6 ومنكف يًتحؼف سمامًمف، وحيؾػ مدقمقف، وإن اظمتؾػو ذم ىمدر اجلزء سمعد اًمرسمح6 ومؼقل 

 نموط أو ىمدِره6 عمو شمؼدم.إذا اظمتؾػو ذم اجلزء اعم )و٪مذا ٯُمَسڄم٩َمڄمٌة ُوٯُمزار٢مچٌم(موًمٍؽ سمقؿقـف. 

أ[،  221ومضورسمي يمنميمي قمـون ومقام شمؼدم، وإن ومًدت وموًمرسمح ًمرب اعمول ]س / 

َٓ ُيٲَمڄمِرُب(وًمؾعومؾ ُأضمرة مثؾف، وشمصح ممىمتًي ومعؾؼًي.  )ٓمََِمٍل َٔ٘مَر إِْن َأََضَ اًمعومؾ  )و

ْ َيْرَض( ن يػعؾ مو يؿـعف. وإن مل ٕهنو شمـعؼد قمغم احلظ واًمـامء، ومؾؿ جيز ًمف أ ؛إََوَل وََل

، سملن وورب ٔظمر، مع ضر )٨َمڂمِْن ٨َمٵَمَؾ(يؽـ ومقفو ضر قمغم إول أو أِذن6 ضموز. 

٪َمچِم(مـ رسمح اًمثوكقي  )َرَد ِٗمٱَمَتُف(إول سمغػم إذكف6  إومم6 ٕكف اؾمتحؼ ذًمؽ  )ِم ا٫م٦َمِ

 سموًمعؼد إول. وٓ كػؼي ًمعومؾ إٓ سمنمط. سموعمـػعي اًمتل اؾمتحؼفو

َٓ ٓمڄمٔمٷمڄم٩مِٽِمََم(أي: اعمضورسمي  ،)ٯَمْع َٓمٸَمڄمِء ا٫مٵَمٸْمِد(اًمرسمح  َٓ ُيٸْمَسُؿ()وَ  ٕن احلؼ ٓ  ؛)إِ

ىمٌؾ  )َٓمٵْمٲُمُف(شمؾػ  )َوإِْن َٔمٺمَِػ رأُس اٙمڄمِل، َأو(خيرج قمـفام، واًمرسمح وىمويي ًمرأس اعمول. 

6 ()َٓمٵْمَد ا٫مت٭ُمِف اًمتٍم 6 اكػًخً ومقف اعمضورسمي6 يموًمتوًمػ ىمٌؾ اًمؼٌض. وإن شمؾػ 

ضُمؼِم مـ اًمرسمح6 َٕكف دار ذم اًمتجورة، وارع ومقام ىمصد سموًمعؼد مـ اًمتٍموموت اعممديي إمم 

(اًمرسمح.  (ذم إطمدى ؾمؾعتلم، أو ؾمػرشملم6  )َأْو َ٘مِنَ ْٓمِح(ذًمؽ  )ُٖمِٜمَ ـَ ا٫مرر ، أي: وضمى )ٯِم

ضمؼمان اخلنان مـ اًمرسمح، ومل يًتحؼ اًمعومُؾ ؿمقًئو إٓ سمعد يمامل رأس اعمول6 ٕهنو 

مع حموؾمٌتف، ومنذا اطمتًٌو وقمؾام مو  )َأْو َٔمټمٲِْمپمٲِمِف(كوّوو  )٩َمبَْؾ ٩مِْسٻَمتِِف(ي واطمدة، مضورسم

هلام6 مل جيؼم اخلنان سمعد ذًمؽ ممو ىمٌؾف6 شمـزياًل ًمؾتـضقض مع اعمحوؾمٌي مـزًمي اعمؼوؾمؿي. 

 وإن اكػًخ اًمعؼد واعمول قمْرض أو َديـ، ومطؾى رب اعمول شمـضقَضف6 ًمزم اًمعومَؾ.

أطمدمهو، ومنن موت قمومؾ أو مقدع أو ويص وكحقه، وضُمِفؾ سمؼوء مو وشمٌطؾ سمؿقت 

سمقدهؿ6 ومفق ديـ ذم اًمؽميمي6 ٕن اإلظمػوء وقمدم اًمتعقلم يموًمغصى. وُيؼٌؾ ىمقل اًمعومؾ 

                                      
 ، وأؿمور ذم هومش إصؾ إمم أهنو كًخي.«اؾمتحؼً»( ذم ب، ش: (2
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ومقام يدقمقف مـ هالك، وظمنان، ومو يذيمر َأكف اؿمؽماه ًمـػًف أو ًمؾؿضورسمي6 ٕكف أملم. 

 واًمؼقل ىمقل رب اعمول ذم قمدم رّده إًمقف.

٪َمچُم ا٫مُقُٖمقِه(  ؾمؿقً سمذًمؽ6 ٕهَنام يعومالن ومقفو سمقضمففام، َأي:  )ا٫مثڄم٫مڈم: َُشِ

 ضموهفام، واًمقضمف واجلوه واطمد.

َيڄم ِِم ِذٯَمَتپْمٽِمََم(وهل: َأن يشؽميمو قمغم  )ٓمَِجڄمِهٽِمََم،  مـ همػم أن يؽقن هلام مول )أْن َيْٰمَٝمِ

، ؾمقاء قملم أطمدمهو ًمصوطمٌف مو يشؽميف، أو قمغم مو ارـموه )َٓمپْمټمٽَُمََم(ـفق ٨َمََم َرٓمَِحڄمه ٨مـ(

ف، أو وىمتف، أو ٓ، ومؾق ىمول: ]س /  ًَ  ب[ مو اؿمؽميً مـ يشء ومٌقــو6 صح. 221ضمـ

) ـِ 6 ٕن مٌـوهو قمغم اًمقيموًمي )َو٪ُمُؾ َواِٗمٍد ٯمټمٽُمََم َو٪مپِمُؾ َصڄمِٗمبِِف، و٪َمٷِمپمٌؾ ٢َمټمُْف ٓمڄِم٫مَثٻَم

٠َمڄمُه(واًمؽػوًمي،  و٠مٽِِمؿْ : »ًمؼقًمف 6 )واٙمٺِْمُؽ ٓمپمټمٽمَم ٢مٚم ٯمڄم َُشَ  .«اٙمځْمٯِمټمُقَن ٢ِمټمَْد ُُشُ

٠َمڄم(6 يمنميمي اًمعـون6 ٕهَنو ذم معـوهو، )وا٫مقوپمٵمچُم ٢مٚم ٩مدِر ٯِمٺْمٹَمپمْٽِمََم( ْٓمُح ٢مٚم ٯمڄم َُشَ 6 )وا٫مرر

 يموًمعـون، ومهو ذم شمٍمٍ  يمنميؽل قمـون.

٪مچُم إَْٓمداِن( ٪مڄم ٨مپِمََم َيٹْمتِسبڄمِن ٓمڀمْٓمَد ، وهل: )ا٫مرآمع: َُشِ أي:  ،اِِنََِم()َأْن َيْٰمَٝمِ

ـْ ٢َمٻَمٍؾ ذم يمًٌفام مـ صـوئعفام، ومام رزق اهلل ومفق سمقـفام،  يشؽميمون ڄم ٯِم )٨َمََم َٔمٸمَبٺَمُف َأَٗمُدُُهَ

، ويطوًَمٌون سمف6 ٕن اريمي إسمدان ٓ شمـعؼد إٓ قمغم ذًمؽ. وشمصح مع َيٺمَزٯُمٽُمََم ٨مٵِْمٺُمُف(

إضُمرة، وًمؾؿًتْلضمر  اظمتال  اًمصـوئع6 يمؼّصور مع ظمّقوط. وًمؽؾ واطمد مـفام ـمؾى

 دومعفو إمم أطمدمهو، ومـ شمؾػً سمقده سمغػم شمػريط مل يضؿـ.

                                      
( مـ 2931( مـ طمديٌ أيب هريرة، واًمؽممذي )9354، وأظمرضمف أسمقداود )«اعمًؾؿقن»( سمؾػظ 414( قمؾؼف اًمٌخوري )ص2)

 «.اعمًؾؿقن قمغم اروـمفؿ»طمديٌ قمؿرو سمـ قمق ، يمالمهو سمؾػظ 

 «.يشؽميمو»( ذم ب: (1
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6 يموًمثامر )ِم آْٗمتَِٰمڄمِش، وآْٗمتٳَِمڄمِب، َوَٞمڄمئِِر اٙمَُبڄمَٗمڄمِت(اريمي إسمدان  )َؤَمٱِمُح(

سمنؾمـوده  اعمْلظمقذة مـ اجلٌول، واعمعودن، واًمتؾصص قمغم دار احلرب6 عمو روى أسمق داود

 ىمول: اؿمؽميمً أكو، وؾمعد، وقمامر يقم سمدر، ومؾؿ أضمئ أكو وقمامر سمٌمء، وضموء قمـ قمٌد اهلل

 .^: أارك سمقـفؿ اًمـٌل ؾمعد سملؾمػميـ.ىمول أمحد

6 اطمتٍ اإلموم )َٓمپْمټمٽَُمََم(اًمذي قمؿؾف أطمدمهو  )َوإِْن ٯَمِرَض َأَٗمُدُُهڄم؛ ٨مڄم٫مٹَمْسڅُم( 

ٱَمِحپمُح َأْن ُيٸِمپمَؿ ٯُمٸمڄمٯَمُف؛ )وإن ٠َمڄم٫َمَبُف ا٫م، ويمذا ًمق شمرك اًمعؿؾ ًمغػم قمذر، سمحديٌ ؾمعد

6 ٕهنام دظمال قمغم أن يعؿال، ومنذا شمعذر قمؾقف اًمعؿؾ سمـػًف6 ًمزمف أن يؼقؿ ُمؼومف6 ٫َمِزٯَمف(

 شمقومقًي ًمؾعؼد سمام يؼتضقف، وًممظمر اًمػًُخ.

ضُمرة سمقـفام6 صح، وإن آضَمرامهو سملقمقوهنام6 ومؾؽّؾ  وإن اؿمؽميمو قمغم أن حيؿال قمغم داسمتقفام وٕا

ـ يعؿؾ قمؾقفو، ومو رزىمف اهلل سمقـفام، قمغم مو ارـموه.أضمرُة داسمت  ف. ويصح دومع داسمي وكحقهو عم

٪مچَم اٙمٷمڄمَوَوچِم( ٍف ، وهل: )اخَلڄمٯِمُس: َُشِ َض ٪ُمٌؾ ٯِمټمٽُْمََم إ٥ِم صڄمِٗمبِف ٪ُمَؾ َٔم٭َمُ )َأْن ُيٷَمقر

٪َمچِم(  ـْ َأٿْمقاِع ا٫م٦َمِ ، وشمقيمقاًل، أ[ سمقًعو، واراًء، ومضورسمي 229]س / ٯَمڄمٍْم وَٓمَديِنٍ ٯِم

واسمتقوقًمو ذم اًمذمي، ومًوومرًة سموعمول، وارهتوًكو، ووامَن مو يرى مـ إقمامل، أو يشؽميمو ذم 

٠َمڄمُه، وا٫مَقِوپمٵَمچُم ٓمٸَِمْدِر اٙمڄَمِل( يمؾ مو يثًٌ هلام وقمؾقفام6 ومتصح، ْٓمُح ٢َمَٚم ٯَمڄم َُشَ 6 عمو )وا٫مرر

 ؾمٌؼ ذم اًمعـون.

()٨َمڂمِْن َأْدَ٘ماَل ٨مپِمٽَمڄم ٪َمْسبڄًم، َأْو ٧َمر ـِ 6 يمقضمدان ًُمؼطي، أو ِريموز، أو مػماث، أو اٯمچًم ٿَمڄمدَرْي

ـْ َوَمِن ٧َمٱْمڅٍم َأْو ٿَمْحِقِه؛ ٨َمَسَدْت(َأرش ضمـويي،  ڄم ٯِم 6 ًمؽثرة اًمغرر )َأْو ٯَمڄم َيٺمزُم َأَٗمَدُُهَ

 ومقفو، وٕهنو شمضؿـً يمػوًمي وهمػَمهو ممو ٓ يؼتضقف اًمعؼد.

                                      
 ( مـ طمديٌ اسمـ مًعقد.1144(، واسمـ موضمف )2832،3222(، وأظمرضمف اًمـًوئل ذم اعمجتٌك )9944داود )أظمرضمف أسمق ( 2)

 (.4/399ذم روايي أيب ـموًمى، يمام ذم يمشو  اًمؼـوع ) ((1

(: ىمؾً ًمف: اًمرضمؾلم يريدان اًمغزو، ومقؼقؿ أمحدمهو ويؼقل: مو أصوسمـل مـ يشء ومفق 2129ىمول إؾمحوق سمـ هوكئ ذم مًوئؾف ) ((9

  أطمدمهو سمٌمء وٓ يليت أظمر سمٌمء؟ ومؼول: كعؿ، هذا أيضو سمؿـزًمي طمديٌ ؾمعد واسمـ مًعقد.سمقــو، ومقليت
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 )باُب الـُمّساقاة( 

ؼل، ٕكف أهؿ أمِرهو سم ًّ وًمق همػم  –وحلجوز، وهل: دومع ؿمجر ًمف صمؿر مْليمقل مـ اًم

 معؾقم ًمف مـ صمؿره.  –مغروس 
ٍ
 )َٔمٱِمُح(إمم آظَمر6 ًمقؼقم سمًؼقف ومو حيتوج إًمقف، سمجزء

 ^٢َمڄمٯَمَؾ ا٫مټمَبُِل »6 مـ كخؾ وهمػمه6 حلديٌ اسمـ قمؿر:)٢َمَٚم َٟمَجٍر ٫َمُف َٕمٻَمٌر ُيځْم٪َمُؾ(اعمًوىموة 

ـْ َٕمٻَمٍر َأْو َزْرعٍ َأْهَؾ َ٘مپْمَٜمَ ٓمَِٰمٳمِْر ٯَمڄم َُيْرُ  : . وىمول أسمق ضمعػر. متػؼ قمؾقف«ُج ٯِمټمٽَْمڄم، ٯِم

أهؾ ظمقؼم سمشطر، صمؿ أسمق سمؽر، صمؿ قمؿر، صمؿ قمثامن، صمؿ قمكم، صمؿ أهؾقهؿ  ^قمومؾ اًمـٌل »

. وٓ شمصح قمغم مو ٓ صمؿر ًمف6 يموحلَقر، أو ًمف صمؿر «إمم اًمققم، يعطقن اًمثؾٌ أو اًمرسمع

)َٕمٻمَرٍة ؿمجر ذي  )٢َمَٚم(شمصح اعمًوىموة أيًضو )و( واًمَؼَرظ.همػم مْليمقل6 يموًمّصـَْقسَمر، 

مل شمؽؿؾ، شَمـِْؿل سموًمعؿؾ، يموعمزارقمي قمغم زرع كوسم6ً ٕهنو إذا ضموزت ذم اعمعدوم  ٯَمْقُٖمقَدٍة(

ذم  )٢َمَٚم َٟمَجٍر يٶْمِرُٞمُف(شمصح أيًضو )و(مع يمثرة اًمغرر6 ومػل اعمقضمقد وىمؾي اًمغرر َأومم. 

، وَٕن 6 اطمتٍ اإلموم سمحديٌ ظمقؼم٢مٺَمپْمِف ٗمتك ُيْثٻِمَر( )وَيٵْمٻَمُؾ َأرض رّب اًمشجر، 

ـَ ا٫مَثٻَمَرةِ اًمعقض واًمعؿؾ معؾقمون، ومصح6ً يموعمًوىموة قمغم ؿمجر مغروس،  ( )ٓمُجْزٍء ٯِم

مشوع معؾقم، وهق متعؾؼ سمؼقًمف: شمصح، ومؾق ارـمو ذم اعمًوىموة اًمؽؾ ٕطمدمهو، أو آصًعو 

اعمـوصٌي واعمغورؾمي، وهل: دومع أرض  معؾقمي، أو صمؿرة ؿمجرة معقـي6 مل شمصح. وشمصح

 سمجزء مشوع معؾقم مـ اًمشجر. -يمام شمؼدم-وؿمجر عمـ يغِرؾمف 

                                      
 (.2332(، ومًؾؿ )1914اًمٌخوري )أظمرضمف ( 2)

( أسمق ضمعػر: هق اًمًقد اإلموم، حمؿد سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ أيب ـموًمى، اعمدين اًمشفػم سموًمٌوىمر، وًمد ؾمـي ؾمً ومخًلم، (1

سمر وأيب ؾمعقد وهمػمهؿ، وقمـف قمطوء وإقمرج وقمؿرو سمـ ديـور وهمػمهؿ، روى ًمف اجلامقمي، ىمول طمدث قمـ اسمـ قمؿر وضمو

ـمٌؼوت  قمنمة وموئي. يـظر -وىمقؾ: ؾمٌع، وىمقؾ: صمامن-اًمذهٌل:واشمػؼ احلػوظ قمغم آطمتجوج سمليب ضمعػر، شمقذم ؾمـي أرسمع

 (.4/432(، اًمًػم )3/913ؾمعد ) اسمـ

 (.933(، واسمـ زكجقيف ذم إمقال )12331( أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )9)

  ( شمؼدم خترجيف ىمريٌو.4)
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مـ  )٢َمٸْمٌد َٖمڄمئٌِز(أي: قمؼد اعمًوىموة واعمغورؾمي واعمزارقمي6  ،ب[ 229]س/ )َوُهَق(

 ذم اعمول، ومال يػتؼر إمم ذيمر 
ِ
 مـ اًمـامء

ٍ
اًمطروملم6 ىمقوؾًمو قمغم اعمضورسمي6 ٕهنو قمؼد قمغم ضمزء

)٨مڂمن ٨َمَسَخ اٙمڄم٫مُؽ ٩َمْبَؾ ١ُمٽُمقِر ا٫مَثٻَمَرِة؛ ٨مٺمٺِمٵَمڄمٯِمِؾ ، وًمؽؾ مـفام ومًخفو متك ؿموء. مدة

)َوإِْن َأي: ُأضمرة مثؾف6 َٕكف مـعف مـ إمتوم قمؿؾف اًمذي يًتحؼ سمف اًمعقض.  ،إُْٖمَرُة(

َء ٫َمُف(أي: ومًخ اًمعومؾ اعمًوىموة، ىمٌؾ فمفقر اًمثؿرة6  ،٨َمَسَخٽمڄم ُهَق( ريض 6 ٕكف )٨َماَل ََشْ

سمنؾمؼوط طمؼف. وإن اكػًخً سمعد فمفقر اًمثؿرة6 ومفل سمقـفام قمغم مو ارـمو، ويؾزم اًمعومَؾ 

 متوُم اًمعؿؾ6 يموعمضورب.

ر ـسمؽً – )َوَيٺْمَزُم ا٫مٵَمڄمٯِمَؾ ٪ُمُؾ ٯمڄم ٨مپِمِف صالُح ا٫مَثٻَمَرةِ؛ ٯمـ َٗمْرٍث، وَٞمٸْمٍل، وِزَٓمڄمٍر(

، ؤمْٰمٻِمپمٍس، وإِْصالِح )ؤَمٺمٸِمپمٍح وهق: ىمطع إهَمصون اًمّرِديي مـ اًمَؽْرم،  ،-اًمزاي

6 يمآًمي طمرث، وسمؼره، وشمػريؼ زسمؾ، )٠ُمُرِق اٙمڄمِء، وٗمٱمڄمٍد وٿمحِقه(إصالِح ٯمقوٵِمِف، و(

 وىمطع طمشقش مّي وؿمجٍر يوسمس، وطمػظ صمؿر قمغم ؿمجر إمم َأن يؼًؿ.

)٪مَسدر َٗمڄمئٍِط، وإِْٖمَراِء ، أي: مو حيػظ إَصؾ6 )و٢مٚم ربر اٙمڄَمِل ٯمڄم ُيٱْمٺمُِحُف(

، يمآٓشمف اًمتل شمديره، ودواسمف، واراء مو يؾؼح )وا٫مُدوِٓب، وٿَمْحِقِه(، وطمػر اًمٌئر، (إَِْنڄَمرِ 

 سمف، وحتصقؾ موء، وزسمؾ.

واجلذاذ قمؾقفام سمؼدر طمصتقفام إٓ أن يشؽمـمف قمغم اًمعومؾ. واًمعومؾ ومقفو  

 يموعمضورب ومقام يؼٌؾ ويرد، وهمػم ذًمؽ.

، وهل: دومع أرض وطمى عمـ يزرقمف اًمًوسمؼ6 حلديٌ ظمقؼم )َؤَمٱِمُح اٙمَُزاَر٢َمچُم( 

)ٯَمٵْمٺمقِم مشوع،  )ٓمُِجْزٍء(ويؼقم قمؾقف، َأو طمى مزروع َيـِْؿل سموًمعؿؾ، عمـ يؼقم قمؾقف، 

                                      
 ( شمؼدم خترجيف ىمريٌو.(2
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ڄم(6 يموًمثؾٌ َأو اًمرسمع وكحقه، ا٫مټمرْسَبچِم( ـَ إَْرِض، ٫مَرِبر أي: ًمرب إرض،  ،)ِمڄَم َُيُْرُج ٯِم

ي: إن ارط اجلزء اعمًّؿك ًمرب إرض6 وموًمٌوىمل أ ،)َأْو ٫مٺِمٵَمڄمٯِمِؾ، َوا٫مَبڄم٩مِل ٫ممَ٘مِر(

ًمؾعومؾ، وإن ارط ًمؾعومؾ6 وموًمٌوىمل ًمرب إرض6 ٕهنام يًتحؼون ذًمؽ، ومنذا قُملّم 

 كصقى أطمدمهو مـف6 ًمزم أن يؽقن اًمٌوىمل ًممظمر.

، )٪َمْقُن ا٫مَبْذِر وا٫مٶِمراِس ٯِمـ ربر إَْرِض(ذم اعمزارقمي واعمغورؾمي  )وٓ ُيْٰمَٝمُط(

، ، وهمػِممهو أ[ مًعقد 224، واسمـ ]س/ خيرضمف اًمعومؾ، ذم ىمقل قمؿرومقجقز أن 

واظمتوره أسمق حمؿد  «اًمنمح»، و«اعمغـل»، وصححف ذم وكص قمؾقف ذم روايي مفـو

6 ٕن إصؾ اعمعقل قمؾقف ذم )َو٢َمٺَمپْمِف ٢َمٻَمُؾ ا٫مټمڄَمِس(، واًمشقخ شمؼل اًمديـ اجلقزي

ٌَذر قمغم اعمًؾؿلم. وفموهر اعمذهى:  ^مل يذيمر اًمـٌل ، واعمزارقمي ىمصي ظمقؼم أن اًم

، «اًمتـؼقح» ، واظمتوره قمومي إَصحوب، وىمدمف ذماؿمؽماـمف، كص قمؾقف ذم روايي مجوقمي

                                      
 (. 2/293(، واًمٌقفؼل )4/24(، ووصؾف اًمطحووي ذم ارح معوين أصمور )493( قمؾؼف اًمٌخوري )ص(2

(، 4/224معوين أصمور )(، واًمطحووي ذم ارح 12322(، واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )24433قمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ ) ف( أظمرضم(1

 «. ٨مرأيڇم ٖمڄمرى ٞمٵمدا وآمـ ٯمسٵمقد يٵمٳمپمڄمن أروپمٽمَم ٓمڄِم٫مثٺمڈم»...( قمـ مقؾمك سمـ ـمؾحي ىمول 2/243واًمٌقفؼل )

ـِ وائـٍؾ، ( 4/223(، واًمطحووي ذم ارح معوين أصمـور )12333( مـ ذًمؽ: مو أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )(9 ٢مــ ٪مٺمپمـڅِم ٓمـ

ـِ ٢مٻمر : رٖمؾ ٫مف أ»٩مڄمل:  ٓمڄِم٫مټمٱمـػ ٨مزر٢متٽمـڄم ٓمبـذري وٓمٸمـري، ٕمـؿ  ٓمٸمـر، ٨مڀم٢مٳمـڄمين أروـف رض وٯمڄمء، ٫مـپمس ٫مـف ٓمـذر و٩ٓمٺمڇم ٓٓم

 .«٩مڄمٞمٻمتف ٢مٚم ا٫مټمٱمػ، ٩مڄمل: ٗمسـ

ًؾؿك، طمدث قمـ قمٌد اًمرزاق وسمؼقي سـم اًمقًمقد ويزيد سـم هورون وهمػمهؿ، وقمـف قمٌد(4 ـو سـم حيقك اًمشومل اًم ـ  ( هق اإلموم اًمثؼي أسمق قمٌد اهلل، مف اهلل سم

ـ حمؿ ظر ـمٌؼوت احلـوسمؾي )أمحد وحيقك سم ـ أن حتد. ـي ـ يمٌور أصحوب اإلموم أمحد، ومًوئؾف قمـف أيمثر م ـ صوقمد وهمػممهو، وهق م (، 1/491د سم

 (.23/934شموريخ سمغداد )

 (.3/329،321( اعمغـل )(3

 (.24/141،142( اًمنمح اًمؽٌػم )(2

 (.233« )اعمذهى إمحد ذم مذهى اإلموم أمحد»( يـظر (3

 (.233(، آظمتقورات اًمعؾؿقي )93/225وى )( يـظر جمؿقع اًمػتو(4

 ( شمؼدم خترجيف ىمريٌو.(5

ًوئؾ قمٌد اهلل )(23 ظر م ًوئؾ صوًمح )2432( ـي ًوئؾ أيب داود )2323،242،233(، م ـ مـصقر )2934(، م ًوئؾ اسم  (.2432(، م

 (.221( اًمتـؼقح )(22
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 . «اعمـتفك»، وىمطع سمف ذم «اإلىمـوع»وشمٌعف اعمصـػ ذم 

ن ذم وإن ارط رب إرض أن يلظمذ مثؾ سمذره ويؼتًام اًمٌوىمل6 مل يصح، وإن يمو

إرض ؿمجر، ومزارقمف قمغم إرض وؾموىموه قمغم اًمشجر6 صح، ويمذا ًمق آضَمره إرَض، 

 وؾموىموه قمغم ؿمجرهو6 ومقصح6 مو مل يتخذ طمقؾي قمغم سمقع اًمثؿرة ىمٌؾ سمدو صالطمفو. 

وشمصح مًوىموة ومزارقمي سمؾػظفام، وًمػظ اعمعومؾي، ومو ذم معـك ذًمؽ، وًمػِظ إضمورة6 

ض سمجزء مشوع ممو خيرج مـفو، ومنن مل شمزرع كظر إمم َٕكف ممّد ًمؾؿعـك. وشمصح إضمورة أر

 .اعمًؿك مـعّدل اًمـُؿَغّؾ، ومـقجى اًمؼًط
 

 

 )َباُب اإِلَجاَرِة( 

مشتؼي مـ إضَمر وهق اًمعقض، ومـف ؾمؿل اًمثقاب أضمًرا، وهل: قمؼد قمغم مـػعي مٌوطمي 

ـ قملم معقـي أو مقصقومي ذم اًمذمي مدة معؾقمي، أو قمؿؾ معؾقم   سمعقض معؾقم.معؾقمي م

 وشمـعؼد سمؾػظ اإلضمورة واًمؽراء، ومو ذم معـومهو، وسمؾػظ سمقع إن مل ُيَضػ ًمؾعلم.

وٍط(اإلضمورة  )َٔمٱِمُح(و   :)ٓمَِثاَلَٕمچِم ُُشُ

ٕهنو اعمعؼقد قمؾقفو، وموؿمؽُمط اًمعؾؿ يهو6 يموعمٌقع، وحتصؾ  ؛)ٯَمٵْمِر٨َمچُم ا٫مـٻَمټمٷَمٵَمچِم(أطمدهو: 

ٕهنو ٓ شُمؽرى إٓ ًمذًمؽ، ومال يعؿؾ ومقفو طِمدادة  ؛)٪َمُسٹْمټمَك َداٍر(اعمعرومي إمو: سموًمعر 6 

وٓ ىِمصورة، وٓ ُيًؽِـفو داسّمًي، وٓ جيعؾفو خمزًكو ًمطعوم، وَيدظمؾ موُء سمئٍر شمًٌعو، وًمف إؾمؽون 

                                      
 (.1/449( اإلىمـوع )(2

 (.2/434( مـتفك اإلرادات )(1

 ، ومو أصمٌتـوه مـ ؾموئر اًمـًخ.«اًمؼصد»( ذم إصؾ: (9

سمؾغ مؼوسمؾي »وؾمقليت ذم آظمرهو: «. سمؾغ مؼوسمؾي، سمؾغ ىمراءة قمغم كًخي قمؾقفو ظمط اعممًمػ سمحؿد اهلل شمعومم»( ذم هومش إصؾ: (4

وشمصحقحو سملم ؾمٌع كًخ6 كًختلم مـ اًمطٌع، ومخس كًخ ظمطقي معتؼمة مصححي سمعضفو قمغم ظمط اعممًمػ وذًمؽ سمؿؼوسمؾي 

 أ هـ.« 2943 قمٌد اًمرمحـ سمـ كوص اًمًعدي ؾمـي اًمػؼػم إمم اهلل
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، ومقخدم مو ضمرت سمف اًمعودة مـ ًمقؾ وهنور، وإن )ـِخْدٯَمچِم آَدٯِمٍل(يمـ)و(وقػ وزائر، 

يصح اؾمتئجور آدمل ًمعؿؾ معؾقم6 )و(ر، اؾمتلضمر طمرًة أو أمي6 ص  وضمفف قمـ اًمـظ

ب[ أو ىمصورشمف، أو ًمقدل قمغم ـمريؼ وكحقه6 224، وظمقوـمي صمقب]س/)َٔمٵْمٺمپِمِؿ ٢ِمٺْمٍؿ(يمـ

وأسمق سمؽر  ^واؾمتلضمر رؾمقل اهلل »قمـ قموئشي ذم طمديٌ اهلجرة:  عمو ذم اًمٌخوري

دًيو يمون يموومًرا مـ سمـل اًمديؾ هو -هق قمٌد اهلل سمـ أرىمط، وىمقؾ: اسمـ ُأريؼط-رضماًل 

 واخلّريً: اعموهر سموهلدايي.«. ظِمّريًتو

وإمو: سموًمقصػ6 يمحؿؾ ُزسْمَرة طمديد وزهنو يمذا إمم مقوع معلم، وسمـوء طموئط يذيمر 

 ـمقًمف، وقمروف، وؾُمؿؽف، وآًمتف.

قمـ أيب  سمام حتصؾ سمف معرومي اًمثؿـ6 حلديٌ أمحد )ا٫مَثڄمين: ٯَمٵْمِر٨َمچُم إُْٖمَرِة(اًمنمط 

ـِ اْٞمتِْئَجڄمِر إَِٖمِٛم َٗمَتك ُيَب٤َمَ ٫َمُف َأْٖمُرهُ  ^َأَن ا٫مټمَبَِك »ؾمعقد:  . ومنن آضَمره اًمداَر «َِنَك ٢َم

سمِعامرهتو أو قمقٍض معؾقم، وارط قمؾقف قمامرهتو ظمورضًمو قمـ إضمرة6 مل شمصح، وًمق آضَمرهو 

ًٌو سمف مـ إضمرة6 صح.   سمؿعلّم، قمغم أن يـػؼ اعمًتلضمر مو حتتوج إًمقف حمتً

، روي قمـ أيب سمؽر وقمؿر )ِِم إَِٖمِٛم َوا٫مٴمرْئِر ٓمٳَِمٵَمڄمٯِمٽِمََم َو٪مِْسَقِِتََِم(اإلضمورة  )ؤَمٱِمُح(

 ﴾ۇ ۇ  ۆ  ۆ ۈ  ﴿ذم إضمػم. وأمو اًمظئر ومؾؼقًمف شمعومم:  وأيب مقؾمك

، ويشؽمط ًمصحي اًمعؼد: اًمعؾؿ سمؿدة اًمرووع، ومعرومي اًمطػؾ سموعمشوهدة، [199]اًمٌؼرة: 

 ومقوِع اًمروـوع، ومـعرومي اًمعقض.

)ٓماَِل ًمقعؿاله  )َأْو َأ٢ْمٳمَك َٕمْقَٓمُف ٩َمٱَمڄمرًا َأْو َ٘مپمڄَم٠مڄمً(سمال قمؼد،  إِْن َدَ٘مَؾ ََحَڄمٯًمڄم َأْو َٞمٷِمپمټمچًَم()وَ 

ٕن اًمعر  اجلورَي سمذًمؽ يؼقم َمؼوم اًمؼقل، ويمذا ًمق دومع متوقمف  ؛٢َمٸْمٍد؛ َصَح ٓمڀُِمْٖمَرِة ا٫مٵَمڄمَدةِ(

                                      
 (.1129( أظمرضمف اًمٌخوري )2) 

 (.22232، 22245، 22323( أظمرضمف أمحد )1)

   إؿمعري همالم خيدمف سمطعوم سمطـف. (: روي قمـ اسمـ أيب كجقح، قمـ أسمقف ىمول : يمون مع أيب مقؾمك4/135ىمول اًمٌغقي ذم ارح اًمًـي ) (9)
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ًٓ وكحقه6 ومؾف أضمرة مثؾ  ف، وًمق مل يؽـ ًمف قمودة سملظمذ إضمرة.عمـ يٌقعف، أو اؾمتعؿؾ مّحو

(كػع  )ا٫مَثڄم٫مڈُِم: اإِلَٓمڄمَٗمچُم ِِم(اًمنمط  اعمؼدور قمؾقف اعمؼصقد6 يمنضمورة دار جيعؾفو  )ا٫مٵَم٤ْمِ

)٢َمَٚم ٿَمٷْمٍع َُمََرٍم؛ اإلضمورة  )٨َماَل َٔمٱِمُح(مًجًدا، وؿمجر ًمـنم صمقوب، أو ىمـعقده سمظؾف. 

ٿَمڄم، َوا٫مَزٯْمِر، َوا٫مٶِمټمڄَمِء، َوَٖم  6 َٕن اعمـػعي اعمحرمي ٵْمِؾ َداِرِه ٪َمټمپِمَسچًم، َأْو ٫مَِبپْمِع ا٫مـَخٻْمِر(٪َمڄم٫مزر

مطؾقب إزاًمتفو، واإلضمورة شمـوومقفو، وؾمقاء ارط ذًمؽ ذم اًمعؼد أو 6ٓ إذا فمـ اًمػعؾ. 

وٓ شمصح إضمورة ـمػم ًمققىمظف ًمؾصالة6 ٕكف همػم مؼدور قمؾقف، وٓ ؿمؿع وـمعوم ًمقتجؿؾ 

، وٓ كحق «اًمنمح»و «اعمغـل»قً، ذيمره ذم سمف ويرده، وٓ صمقب يقوع قمغم كعش م

6 )٢َمٺَمپْمِف(اعمعؾقم  )َؤَمٱِمُح إَِٖمڄمَرُة َٗمڄمئٍِط ٫مَِقْوِع َأ٠ْمَراِف َ٘مَٰمبِِف(أ[ شمػوطمي ًمَشّؿ،  223]س/

ُر اَٙمْرَأُة ٿَمٷْمَسٽَمڄم(إلسموطمي ذًمؽ.  6 )ٓمٶَِمْٛمِ إِْذِن َزْوِٖمٽَمڄم(سمعد قمؼد اًمـؽوح قمؾقفو،  )َوَٓ ُٔمځَمٖمر

 طمؼ اًمزوج.ًمتػقيً 

ُط ِِم ا٫مٵَم٤ْمِ ا٫مـٻُمځْمَٖمَرِة(  إن  )ٯَمٵْمِر٨َمتُٽَمڄم ٓمُِرْؤَيچٍم َأْو ِصٷَمچٍم(مخًي اروط: أطمدهو:  )وُيْٰمَٝمَ

ؾؿ، ومؾق  )ِِم ٧َمْٛمِ ا٫مَداِر َوٿَمْحِقَهڄم(اكضٌطً سموًمقصػ، وهلذا ىمول:  ًّ ممو ٓ يصح ومقف اًم

ػ سموًمصغر واًمؽؼم، ومعرومِي موئف، اؾمتلضمر مّحوًمو ومالسمد مـ رؤيتف6 ٕن اًمغرض خيتؾ

ومشوهدة اإليقان، ومطرح اًمرمود، ومٍم  اعموء، ويمره أمحد يمراء احلامم6 ٕكف يدظمؾف 

 .مـ شمـؽشػ قمقرشمف ومقف

                                      
 اًمشؿع واًمطعوم دون اًمـعش.( ومقف ذيمر 4/215( اعمغـل )(2

 (.24/923( اًمنمح اًمؽٌػم )(1

( ؾمئؾ اإلموم قمـ يمرائف، ومؼول: أظمشك. ومؼقؾ ًمف: إذا ارط قمغم اعمؽؽمي أن ٓ يدظمؾف أطمد سمغػم إزار. ومؼول: ومـ يضٌط هذا. (9

 (.4/14ويملكف مل يعجٌف. اعمغـل )
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َٕن اإلضمورة هل  ؛)ُدوَن َأْٖمَزائِٽَمڄم(اعمًتقرم  )َأْن َيٵْمٸِمَد ٢َمَٚم ٿَمٷْمٵِمٽَمڄم(اًمنمط اًمثوين: )و( 

)٨َماَل َٔمٱِمُح إَٖمڄمَرُة ا٫مٳَمٵَمڄمِم ٫مأَِل٪ْمِؾ، َوَٓ ا٫مَٰمٻْمِع اء ومقفو، سمقع اعمـوومع، ومال شمدظمؾ إضمز

ـَ مو ذهى، وَأضمَر اًمٌوىمل6 ٫مپُِمْٰمٵِمٺَمُف( ، وًمق َأيمرى ؿمؿعي ًمقشعؾ مـفو، ويرّد سمؼقَتفو، وصمؿ

َٓ ِِم ا٫مٴمرئِْر(، أو صقومف، أو ؿمعره، أو وسمره، )َوَٓ َٗمپَمَقاٍن ٫مپَِمڀْمُ٘مَذ ٫َمَبټمَُف(ومفق وموؾمد.   )إِ

)َوٯَمڄمُء إْرِض َيْدُ٘مالَِن أي: موؤهو اعمًتـؼع ومقفو،  ،)وٿَمٸْمُع ا٫مبِْئِر(. ومقجقز، وشمؼدم

 6 يمحؼم كوؾمخ، وظمققط ظمقوط، ويُمحؾ يمّحول، وَمْرَهؿ ـمٌقى، وكحقه.َٔمَبٵًمڄم(

اًمعٌِد  )٨َماَل َٔمٱِمُح إَٖمڄمَرُة(6 يموًمٌقع، )ا٫مٸُمْدَرُة ٢َمَٚم ا٫مَتْسٺمپِمِؿ(اًمنمط اًمثوًمٌ: )و( 

واًمطػِم ذم اهلقاء، وٓ اعمغصقِب ممـ ٓ يؼدر قمغم أظمذه،  ،)ا٫مَٰمڄمِرِد(اجلؿِؾ ٓمِِؼ، َو()أ

 وٓ إضمورة اعمشوع مػرًدا ًمغػم اًمنميؽ، وٓ يمضّمر مًؾؿ ًمذمل ًمقخدمف، وشمصح ًمغػمهو.

ٻْمٍؾ، )اْٟمتََِمُل ا٫مٵَم٤ْمِ ٢َمَٚم اٙمَټمْٷَمٵَمچِم، ٨َماَل َٔمٱِمُح إَٖمڄمَرُة َِبپِمٻَمچٍم زَ اًمنمط اًمراسمع: )و(  ٯِمټمَچٍم حِلَ

َٓ َأْرٍض َٓ ُٔمټمْبڇُِم ٫مٺِمَزْرعِ  هذه  6 َٕن اإلضمورة قمؼد قمغم اعمـػعي، وٓ يؿؽـ شمًؾقؿ( و

 اعمـػعي مـ هذه اًمعلم.

ومؾق  ،)٫مٺِْمٻُمځْمِٖمِر، َأْو ٯَمڀْمُذوٿًمڄم ٫َمُف ٨مپِمٽَمڄم(ممؾقيمًي  )َأْن َٔمٹُمقَن ا٫مـٻَمټمْٷَمٵَمچُم(اًمنمط اخلومس: )و( 

(سمغػم إذن موًمؽف6 مل يصح6 يمٌقعف.  شمٍم  ومقام ٓ يؿؾؽف قُز إَِٖمڄمَرُة ا٫ْمٵَم٤ْمِ اعممضمرة  )َوََتُ

ـْ َيٸُمقُم ٯَمٸَمڄمٯَمُف(، إذا آضَمرهو اعمًتلضمر سمعد ىمٌضفو ذم آكتػوع أو دوكف6 ٕن اعمـػعي  )ٙمَِ

َٓ ٓمڀَِم٪ْمَثَر ٯِمټمُْف ب[ عمو يموكً ممؾقيمي ًمف6 ضموز أن يًتقومَقفو سمـػًف وكوئٌف،  223]س/ (

رً  ٕكف ٓ يؿؾؽ أن يًتقومَقف سمـػًف، ومٌـوئٌف أومم. وًمقس ًمؾؿًتعػم أن يمضمر إٓ  ؛ا(ََضَ

                                      
 .يـظر اًمصػحي اًمًوسمؼي( (2

 «.اًمزرع»( ذم ش: (1

 «.وءاؾمتقػ»( ذم ش: (9
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 سمنذن موًمؽ، وإضمرة ًمف. 

6 ٕن مـوومعف ممؾقيمي ًمؾؿقىمق  قمؾقف، ومجوز ًمف إضمورهتو6 )َؤَمٱِمُح إَِٖمڄمَرُة ا٫مَق٩ْمِػ(

ـْ َٓمٵْمَدهُ اًمقىمػ  )٨َمڂمِْن ٯَمڄمَت ا٫مـٻُمځْمِٖمُر ٨مڄمٿْمَتٸَمَؾ(يموعمًتلضمر،  ْ َٔمټمٷَْمِسْخ()إ٥َِم ٯَم 6 ٕكف آضمر ؛ ََل

ـَ إُْٖمَرِة( ،مؾؽف ذم زمـ وٓيتف، ومؾؿ شمٌطؾ سمؿقشمف، يمامًمؽ اًمّطْؾؼ  )َو٫مٺِمثڄمين ِٗمٱَمُتُف ٯِم

مـ طملم مقت إول، ومنن يمون ىمٌضفو6 رضمع ذم شمريمتف سمحصتف6 ٕكف شمٌلم قمدم 

، وإن مل «ٌدعاعم»اؾمتحؼوىمف هلو، ومنن شمعذر أظمذهو6 ومظوهر يمالمفؿ: أهنو شمًؼط، ىموًمف ذم 

أهنو شمـػًخ إن يمون اعممضمر اعمقىمق  قمؾقف  «اًمتـؼقح»شمؼٌض ومؿـ مًتلضمر، وىمدم ذم 

 سملصؾ آؾمتحؼوق، ويمذا طمؽؿ مؼطع آضمر إىمطوقمف صمؿ ُأىمطِع ًمغػمه.

وإن آضمر اًمـوفمر اًمعوم أو مـ ارط ًمف ويمون أضمـٌقًو6 مل شمـػًخ اإلضمورة سمؿقشمف وٓ قمزًمف. وإن 

و موًَمف، أو اًمًقُد اًمعٌَد، صمؿ سمؾغ اًمصٌل ورؿمد، وقمتؼ اًمعٌُد، أو موت اًمقزم أو آضمر اًمقزّم اًمقتقَؿ أ

ٓ أن يمضمره مدة يعؾؿ سمؾقهمف أو قمتؼف ومقفو6 ومتـػًخ مـ طمقـفام.  قمـزل6 مل شمـػًخ اإلضمورة، إ

ـر )َو٫مَْق ٠َمقيٺَمچًم َيٶْمٺمڅُِم ٢َمَٚم ا٫ممعؾقمي  )ٯُمَدًة(يموٕرض،  )َوإِْن َأَٖمَر ا٫مَداَر َوٿَمْحَقَهڄم( ٴَم

، وًمق فُمـ قمدم اًمعوىمد ومقفو، وٓ ومرق سملم اًمقىمػ واعمؾؽ6 َٕن َٓمٸَمڄمُء ا٫مٵَم٤ْمِ ٨مپِمٽَمڄم؛ َصَح(

ًٌو.وًمقس ًمقيمقٍؾ مطَؾٍؼ إضمورة مدة  اعمعتؼم يمقُن اعمًتلضمِر يؿؽـف اؾمتقػوُء اعمـػعي مـفو هموًم

 اعمدة . وٓ يشؽمط أن شمكمـمقيؾي، سمؾ اًمعر 6 يمًـتلم وكحقمهو، ىموًمف اًمشقخ شمؼل اًمديـ

اًمعؼد، ومؾق آضمره ؾمـي مخس ذم ؾمـي َأرسمع6 صح، وًمق يموكً اًمعلم ممضَمرة، أو مرهقكي 

 طمول قمـؼد، إن ىمـدر قمغم شمًؾقؿفو قمـد وضمقسمف.

                                      
 «.اعمطؾؼ»( ذم ش: (2

 (.3/41( اعمٌدع )(1

 (.224)( اًمتـؼقح (9

 (.234اًمعؾؿقي ) ( يـظر آظمتقورات(4
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، َأْو َٓمٸَمٍر أي اًمعلَم  ،)َوإِن اْٞمَتڀْمَٖمَرَهڄم( )٫مٵَِمٻَمٍؾ؛ ٪َمَدآَمچٍم ٫مُِر٪ُمقٍب إ٥َِم ٯَمْقِوٍع ٯُمٵَم٤َمٍ

 )َأْو ِدَيڄمِس َزْرٍع(هدة6 ٓظمتالومفو سموًمصالسمي واًمرظمووة، أرض معؾقمي سموعمشو ٫مِـَحْرِث(

ـْ يُدُل اؾمتلضمر  )َأْو(معلّم أو مقصق 6 ٕهنو مـػعي مٌوطمي مؼصقدة،  ٢َمَٚم ٠َمِريٍؼ؛  )ٯَم

َط  6 َٕن اًمعؿؾ هق )َوَوبْٳُمُف ٓمََِم َٓ َُيَْتٺمُِػ(اًمعؿؾ،  ٯَمٵْمِر٨َمچُم َذ٫مَِؽ( أ[ 222]س/اْٟمُٝمِ

 ؽمط ومقف اًمعؾؿ6 يموعمٌقع.اعمعؼقد قمؾقف، وموؿم

ـْ َأْهِؾ ا٫مٸُمْرَٓمچِم(اإلضمورة  )َوَٓ َٔمٱِمُح(  أي:  ،)٢َمَٚم ٢َمٻَمٍؾ َُيَْتُص َأْن َيٹُمقَن ٨َمڄم٢ِمٺُمُف ٯِم

مًؾاًم6 يموحلٍ وإَذان وشمعؾقؿ اًمؼرآن6 َٕن مـ ارط هذه إومعول يمقهنو ىمرسمي إمم اهلل 

قًمو يصؾقن ظمؾػف، وجيقز َأظمذ رزق شمعومم، ومؾؿ جيز َأظمذ إضمرة قمؾقفو6 يمام ًمق اؾمتلضمر ىم

قمغم ذًمؽ مـ سمقً اعمول، وضِمعوًمي، وَأظمٌذ سمال ارط. ويؽره ًمؾحر أيمؾ أضمر قمغم طمجومي، 

 ويطعؿف اًمرىمقَؼ واًمٌفوئَؿ.

ـُ ٓمِِف(جيى )و(  ـَ ا٫مټمَٷْمِع؛ ٪َمِزٯَمڄمِم ا٫مـَجٻَمِؾ(اعمًتلضمر  )٢َمَٚم ا٫مـٻُمځْمِٖمِر ٪ُمُؾ ٯَمڄم يَتٻَمٹَم  )ٯِم

أي: قمغم  ،)َوا٫مَٰمدر ٢َمٺَمپْمِف(سمؽن احلوء اعمفؿؾي،  َوَرْٗمٺمِِف، َوِٗمَزاٯِمِف()وهق اًمذي يؼقده سمف، 

، َو٫ُمُزوِم ا٫مَبٵِمِٛم(اًمرطمؾ،  6 ًمقـزل اعمًتلضمر ًمصالة )َوَٟمدر إََْحَڄمِل َواَٙمَحڄمٯِمِؾ، َوا٫مَر٨ْمِع َواحَلطر

ٷَمڄمٔمپِمُح )َوٯمَ ومرض، وىمضوء طموضمي إكًوٍن، وـمفورة، ويدع اًمٌعػم واىمًػو طمتك يؼيَض ذًمؽ. 

أموكي ذم يد  قمغم اعممضمر6 ٕن قمؾقف اًمتؿؽلَم مـ آكتػوع، وسمف حيصؾ، وهل ا٫مَداِر(

 ، ومؾق ؾمؼط طموئط أو ظمشٌي6 ومعؾقف إقمودشُمف.)٢ِمََمَرُِتَڄم(قمغم اعممضمر أيًضو )َو(اعمًتلضمر. 

ومصور  محوم6 ، ومو ذم اًمدار مـ ِزسمؾ، أو ىماممي، )٨َمڀَمٯَمڄم َٔمٷْمِريُغ ا٫مَبڄم٫ُمق٢َمچِم، َوا٫مٹَمټمپِمِػ( 

مـ ذًمؽ6 ٕكف طمصؾ سمػعؾف ومؽون قمؾقف شمـظقُػف.  )٨َمپَمٺْمَزُم اٙمُْسَتڀْمِٖمَر إَِذا َٔمَسٺَمٻَمٽَمڄم ٨َمڄمِر٧َمچًم(

                                      
 «.يدًمف»( ذم ب، ش: (2
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ٌَي6 سملن يريمى ذم سمعض اًمطريؼ، ويؿٌَم ذم سمعض مع اًمعؾؿ سمف، إمو  ويصح يمراُء اًمُعْؼ

ظمتؾػو ذم اًمٌودئ سموًمػراؾمخ أو اًمزمون، وإن اؾمتلضمر اصمـون مجاًل يتعوىمٌون قمؾقف6 صح، وإن ا

 .«اعمٌدع»مـفام6 ُأىمِرع سمقـفام ذم إَصح. ىموًمف ذم 

مـ اًمطروملم6 ٕهنو كقع مـ اًمٌقع، ومؾقس  )٢َمٸْمٌد َِٓزٌم(أي: اإلضمورة  ،)َوِهَل( 

 ٕطمدمهو ومًخفو ًمغػم قمقى أو كحقه.

)٪ُمَؾ اٙمَُدِة َأْو َء اعممضَمَر أي: مـع اعممضِمُر اعمًتلضمَر اًمٌم ،)٨َمڂمِْن آَٖمَرُه َٟمپمْئڄًم َوٯَمټمَٵَمُف(

َء ٫َمُف(ب[ سملن ؾمؾؿف اًمعلم، صمؿ طمّقًمف ىمٌؾ شمؼيّض اعمدة6  6222 ]س/َٓمٵْمٲَمٽَمڄم( مـ  )٨َماَل ََشْ

 - أَ٘مُر()َوإِْن َٓمَدأَ إضمرة6 ٕكف مل يًؾؿ ًمف مو شمـووًمف قمؼد اإلضمورة، ومؾؿ يًتحؼ ؿمقًئو. 

مجقُع إضمرة6  )٨َمٵَمٺَمپْمِف(أي: اكؼضوء مدة اإلضمورة6  ،)٩َمبَْؾ اٿْمٸِمٲَمڄمئِٽَمڄم(أي: اعمًتلضمر ومتحّقل 

 ٕهنو قمؼد ٓزم، ومؽمشمى مؼتضوهو، وهق مؾؽ اعممضِمر إضمَر، واعمًتلضِمِر اعمـوومَع.

6 يمداسّمي وقمٌد موشمو6 ٕن اعمـػعي زاًمً )ٓمِتَٺَمِػ ا٫مٵَم٤ْمِ ا٫مـٻُمځْمَٖمَرِة(اإلضمورة  )ؤَمټمٷَْمِسُخ(

ة هلو أضمرة6 اكػًخً ومقام سمؼل، ووضمى ًمؾاميض سموًمؽؾقي. وإن يمون اًمتؾػ سمعد ميض مد

6 ًمتعذر اؾمتقػوء اعمعؼقد قمؾقف6 ٕن )ٓمٻَِمْقِت اٙمُْرَٔمٲِمِع(شمـػًخ اإلضمورة أيًضو )و(اًمؼًط. 

)ا٫مَرا٪مڅِِم شمـػًخ اإلضمورة أيًضو سمؿقت )و( همػمه ٓ يؼقم َمؼومف6 ٓظمتالومفؿ ذم اًمرووع.

) ًٓ ٺمرْػ َٓمَد ف ذم اؾمتقػوء اعمـػعي6 سملن مل يؽـ ًمف وارث، أو يمون أي: مـ يؼقم مؼومَ  ،إِْن ََلْ ُُيَ

ًٌو6 يمؿـ يؿقت سمطريؼ مؽي ويؽمك مَجَؾف، ومظوهر يمالم أمحد أهنو شمـػًخ ذم اًمٌوىمل 6 هموئ
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ٕكف ىمد ضموء أمر هموًمى مـع اعمًتلضمر مـػعي اًمعلم، أؿمٌف مـو ًمق همصًٌ، هذا يمالمف ذم 

: أهنو ٓ شمٌطؾ سمؿقت وهمػممهو «اعمـتفك»و «اإلىمـوع»، واًمذي ذم «اعمؼـع»

 رايمى. 

ٍس(شمـػًخ أيًضو سمـ )و( 6 ًمتعذر اؾمتقػوء اعمعؼقد )َأْو ُٓمْرئِِف(ايمؽُمي ًمؼؾعف،  )اٿْمٸِماَلِع َِضْ

، أي: شمـػًخ اإلضمورة )وٿَمْحِقِه(قمؾقف، ومنن مل يؼمأ وامتـع اعمًتلضمر مـ ىمؾعف6 مل جُيؼَم، 

 سمـحق ذًمؽ6 يموؾمتئجور ـمٌقى ًمقداوَيف ومؼمئ.

ڄم(شمـػًخ  )ٓ(و ـِ َأْو َأَٗمِدُِهَ مع ؾمالمي اعمعؼقد قمؾقف6 ًمؾزومفو.  )ٓمٻَِمْقِت اٙمَُتٵَمڄم٩مَِدْي

6 يموطمؽماق )َوٿمْحِقِه(ًمؾحٍ،  )َوپَمڄمِع ٿَمٷَمٸَمچِم اٙمُْسَتڀْمِٖمِر(قمذر ٕطَمدمهو مثؾ )ٓمـ(شمـػًخ  )وٓ(

ى َدارًا ٨َمڄمِْنََدٯَمڇْم، َأْو(متوِع مـ ايمؽمى ديموًكو ًمٌقعف.  )َأْروڄًم ٫مَِزْرٍع ٨َمڄمٿْمٸَمٳمََع ايمؽمى  )َوإِِن ا٪ْمَٝمَ

مـ اعمدة6 َٕن اعمؼصقد سموًمعؼد ىمد وموت،  ٯَمڄمُؤَهڄم َأْو ٧َمِر٩َمڇْم؛ اٿْمٷَمَسَخڇْم اإِلَٖمڄمَرُة ِِم ا٫مَبڄم٩مِل(

أؿمٌف مو ًمق شمؾػ. وإن آضمره أرًوو سمال موء6 صح، ويمذا إن أـمؾؼ مع قمؾؿف سمحوهلو، وإن 

 6 صح6 يموًمعؾؿ.أ[ سموٕمطور وزيودة إهنور 223فمـ وضمقده ]س/

وإن هُمصًٌ اعممضَمرة ظُمػّم اعمًتلضمر سملم اًمػًخ وقمؾقف أضمرُة مو مه، وسملم اإلمضوء 

ومطوًمٌي اًمغوصى سملضمرة اعمثؾ. ومـ اؾمتمضمر ًمعؿؾ يشء ومؿرض6 أىمقؿ ُمؼومف ِمـ موًمف 

َمـ يعؿؾف6 مو مل شمشؽمط مٌوارشمف، أو خيتؾػ ومقف اًمؼصد6 يموًمـًخ، ومقتخػم اعمًتلضمر سملم 

 . ػًخاًمصؼم واًم

وهق مو َيظفر سمف  )٢َمپْمڅٌم(قمـده  )ا٫مٵَم٤ْمَ ٯَمٵِمپمَبچًم، َأْو َٗمَدَث ِِبَڄم(اعمًتلضمر  )َوإِْن َوَٖمَد(

                                      
 (.24/445( اعمؼـع )(2

 (.1/313( اإلىمـوع )(1

 (.2/453( مـتفك اإلرادات )(9

 (.222(، اًمتـؼقح اعمشٌع )4/144ىمل )( يـظر ارح اًمزريمٌم عمختٍم اخلر(4

 ، واعمثًٌ مـ ش.«اًمـًخ»( ذم إصؾ: (3
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6 )َو٢َمٺَمپْمِف أْٖمَرُة ٯَمڄم ٯَمڃَم(، إن مل يزل سمال ضر يؾحؼف، )٨َمٺَمُف ا٫مٷَمْسُخ( شمػووت إضمر6

. وجيقز سمقع اًمعلم ٓؾمتقػوئف اعمـػعَي ومقف، وًمف اإلمضوء جموًكو، واخلقور قمغم اًمؽماظمل

 اعممضَمرة، وٓ شمـػًخ اإلضمورة سمف، وًمؾؿشؽمي اًمػًخ إن مل يعؾؿ. 

ـُ َأِٖمٌٛم َ٘مڄمٌص( وهق: مـ اؾمتمضمر مدًة معؾقمي، يًتحؼ اعمًتلضمر كػَعف  )َوَٓ َيٲْمٻَم

ــفو ذم أوىموهتو، وصالة مجعٍي وقِمقٍد6 ؾمؿل ظموًصو  ًُ ذم مجقعفو، ؾمقى ومعؾ اخلَؿس سم

ٕكف كوئى  ؛)ٯَمڄم َٖمټمَڇْم َيُدُه َ٘مٳمڀَمً(ف شمؾؽ اعمدة، وٓ يًتـقى ٓظمتصوص اعمًتلضمر سمـػع

 اعموًمؽ ذم ص  مـوومعف ومقام أمر سمف، ومال يضؿـ6 يموًمقيمقؾ، وإن شمعّدى أو ومّرط َوؿـ.

) َٓ ـِ َأْيِدَّيِْؿ، إِْن ٢ُمِرَف وظمّتوٌن،  ،)َٗمَجڄمٌم، َو٠َمبپِمڅٌم، َوَٓمپمْٳَمڄمٌر(يضؿـ أيًضو  )َو )َلْ ََتْ

أي: معرومُتفؿ صـعَتفؿ6 ٕكف وَمعؾ ومعاًل مٌوطًمو ومؾؿ يضؿـ ِهايَتف، وٓ ومرق ، ِٗمْذ٩ُمٽُمْؿ(

سملم ظموصفؿ ومشؽَميمِفؿ، ومنن مل يؽـ هلؿ طِمْذق ذم اًمصـعي6 وؿـقا6 ٕكف ٓ حَيِؾ هلؿ 

مٌوارُة اًمؼطع إًذا، ويمذا ًمق يمون طموذىًمو وضمـً يُده6 سملن دمووز سموخلتون إمم سمعض احلَشػي 

ْؾعي مقوعفو6 وؿـ6 ٕكف إشمال  ٓ خيتؾػ وامكف أو سمآًمي يموًّمي، أو دم ًّ ووز سمؼطع اًم

ٕكف مممتـ قمغم احلػظ6 يموعمقدع، ومنن  ؛)َراٍع ََلْ َيَتٵَمَد(يضؿـ أيًضو  )َوٓ(سموًمعؿد واخلطل. 

 شمعّدى أو ومّرط وؿـ.

) ـُ ُك(إضمػم  )َوَيٲْمٻَم ، وهق مـ ىُمّدر كػعف سموًمعؿؾ6 يمخقوـمي صمقب، وسمـوء )ا٫مـٻُمْٰمَٝمَ

واطمد يعؿؾ هلؿ، ومقشؽميمقن  ط، ؾمؿل مشؽميًمو ٕكف يتؼٌؾ أقمامًٓ جلامقمي ذم وىمًطموئ

ـٌ  223ذم كػعف6 يموحلوئؽ، واًمؼّصور، ]س/ ٌّوغ، واحلاّمل، ومؽّؾ مـفؿ ووم )ٯمڄم ب[ واًمص

، ، وقمكم6 يمتخريؼ اًمثقب، وهمؾطِف ذم شمػصقؾف، ُروي قمـ قمؿرَٔمٺمَِػ ٓمٷِِمٵْمٺمِِف(

                                      
 ( هـو يـتفل اخلرم ذم اعمخطقط ب اعمشور إًمقف آكًػو.(2

 (.12445(، واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )24545( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ )(1

(، واًمٌقفؼل 12433 ،13423،13432،12444صـػ )(، واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعم24544( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ )(9
= 



492 

ٕن قمؿؾف مضؿقن قمؾقف ًمؽقكف ٓ يًتحؼ اًمعقض إٓ  6 ، واحلًـواريح

سموًمعؿؾ، وأن اًمثقب ًمق شمؾػ ذم طِمرزه سمعد قمؿؾف مل يؽـ ًمف أضمرة ومقام قمؿؾ سمف، سمخال  

اخلوص، واعمتقًمد مـ اعمضؿقن مضؿقن، وؾمقاء قمؿؾ ذم سمقتف، أو سمـقً اعمًتلضِمر، أو 

 يمـون اعمًتلضِمر قمغم اعمتوع أو ٓ. 

) ـُ ـْ ِٗمْرِزِه، َأْو ٓمٶَِمْٛمِ ٨مٵِْمٺمِِف( اعمشؽَمكُ  )َوٓ َيٲْمٻَم ٕن اًمعلم ذم يده أموكي6  ؛)ٯَمڄم َٔمٺمَِػ ٯِم

ومقام قمؿؾ ومقف6 ٕكف مل يًّؾؿ قمؿؾف إمم اعمًتلضِمر، ومؾؿ يًتحؼ  )َوَٓ ُأْٖمَرَة ٫َمُف(يموعمقدع، 

قمقوف، ؾمقاء يمون ذم سمقً اعمًتلضِمر أو همػمه، سمـوء يمون أو همػمه. وإن طمٌس اًمثقب قمغم 

وؿـف6 ٕكف مل يرهـف قمـده، وٓ أذن ًمف ذم إمًويمف، ومؾزمف اًمضامن6  أضمرشمف ومتؾػ6

 يموًمغوصى، وإن ضب اًمداسمي سمؼدر اًمعودة6 مل يضؿـ.

سملضمؾ معؾقم  )إِْن ََلْ ُٔمځَمَٖمْؾ(6 يمثؿـ وصداق، وشمؽقن طموًّمي )َوََتِڅُم إُْٖمَرُة ٓمڄِم٫مٵَمٸْمِد(

ٯَمچِم()ٓمِ أي: يؿؾؽ اًمطؾى يهو  ،)َؤُمْسَتَحُؼ(ومال دمى طمتك حيؾ.   ،تْسٺمپِمِؿ ا٫مٵَمٻَمِؾ ا٫َمِذي ِِم ا٫مذر

وٓ جيى شمًؾقؿفو ىمٌؾف وإن وضمًٌ سموًمعؼد6 ٕهنو قمقض، ومال يًتحؼ شمًؾقؿف إٓ مع 

شمًؾقؿ اعمعّقض6 يموًمصداق، وشمًتؼر يمومؾًي سموؾمتقػوء اعمـػعي، وسمتًؾقؿ اًمعلم وميض اعمدة 

وإن يموكً ًمعؿؾ ومٌٌذل شمًؾقؿ مع قمدم اعموكع، أو ومراغ قمؿِؾ مو سمقِد مًتلضِمر، ودومعف إًمقف. 

 اًمعلم، وميض مدة يؿؽـ آؾمتقػوُء ومقفو. 

ـْ َٔمَسٺَمَؿ ٢َمپمټْمڄًم ٓمڂِمَِٖمڄمَرٍة ٨َمڄمِٞمَدةٍ، َو٨َمَر٧َمڇِم اٙمَُدُة؛ ٫مَِزٯَمُف ُأْٖمَرُة اٙمِثِْؾ( عمدة سمؼوئفو ذم يده، ؾمؽـ  )َوٯَم

  ىمقؿتفو.أو مل يًؽـ6 ٕن اعمـػعي شمؾػً حتً يده سمعقض مل يًّؾؿ ًمؾؿمضِمر، ومرضمع إمم

                                      
(2/211.) 

(، واًمٌقفؼل 12439 ،12432(، واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )24533،24539،24532( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ )(2

(2/211.) 

 (.12434( أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )(1
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 )َباُب الَّسِبِل(

هق سمتحريؽ اًمٌوء: اًمعقض اًمذي يًوسمؼ قمؾقف، وسمًؽقهنو: اعمًوسمؼي، أي: اعمجوراة  

 سملم طمققان وهمػمه.

َوَٞمڄمئِِر احَلپَمَقاٿَمڄمِت،  أ[ 224]س/)٢َمَٚم ا٩َْٕمَداِم أي: جيقز اًمًٌوق  ،)َيٱِمُح( 

، َوا٫مـٻَمَزاِريِؼ( ـِ ويمذا اعمـوضمقؼ، ورمل  -ًمؼصػم مجع ِمزراق، وهق اًمرمح ا َوا٫مُسٷُم

. وأسمق داود ؾموسمؼ قموئشي. رواه أمحد إطمجور سمؿؼوًمقع، وكحق ذًمؽ6 ٕكف 

. وؾموسمؼ ؾمؾؿُي سمـ إيمقع رضماًل مـ إكصور وصورع ريموكي ومٍمقمف. رواه أسمق داود

 .. رواه مًؾؿ^سملم يدي رؾمقل اهلل 

َٓ َٔمٱِمُح( ّٓ ِِم إِٓمٍِؾ، َوَ٘مپْمٍؾ، َوِٞمٽَمڄمٍم()ٓمٵِِمقَ أي: ٓ دمقز اعمًوسمؼي  ،)و ًمؼقًمف  ؛ٍض إ

َٓ ِِم ٿَمٱْمٍؾ، َأْو ُ٘مٍػ، َأْو َٗمڄم٨مِرٍ : » قمـ أيب هريرة، ومل  .رواه اخلؿًي«َٓ َٞمَبَؼ إِ

 .«اعمٌدع»وإؾمـوده طمًـ، ىموًمف ذم «. أو ٿمٱمؾ»يذيمر اسمـ موضمف: 

ـْ َٔمٵْمپم٤ِِم اٙمَْر٪ُمقَٓم٤ْمِ ًمصحي اعمًوسمؼي  )وَٓ ُٓمَد( ٓ اًمرايمٌلم6 ٕن اًمؼصد معرومي  ()ٯِم

ڄم(ٓ سمد مـ  )و(هقمي قَمْدو احلققان اًمذي يًوسمؼ قمؾقف.  ڄمِدُِهَ َ ذم اًمـقع، ومال شمصح سملم  )اَتر

6 ٕن اًمؼصد معرومي طِمذىمفؿ، وٓ )ا٫مُرٯَمڄمِة(ٓ سمد ذم اعمـووؾي مـ شمعقلم  )و(قمريب وهجلم. 

اًمؼقؾملم مـ كقع واطمد، ومال شمصح حيصؾ إٓ سموًمتعقلم سموًمرؤيي، ويعتؼم ومقفو أيًضو يمقن 

6 سملن يؽقن ٓسمتداء )اٙمََسڄم٨َمچِم(ٓ سمد أيًضو مـ حتديد  )و( سملم ىمقس قمرسمقي وومورؾمقي.

                                      
 ـ طمديٌ قموئشي.( م14224،14542،13444،12131،12133،12954( أظمرضمف أمحد )2)

 ( مـ طمديٌ قموئشي.2535(، واسمـ موضمف )1334( أظمرضمف أسمق داود )1)

 (.2344(، واًمؽممذي )4334( أظمرضمف أسمق داود )9)

 ( مـ طمديٌ ؾمؾؿي.2433( أظمرضمف مًؾؿ )4)

 (.1434(، واسمـ موضمف )9343،9344(، واًمـًوئل )2333(، واًمؽممذي )1334(، وأسمق داود )23294أمحد )أظمرضمف ( 3)

 (.3/212اعمٌدع )( (2



494 

 قَمْدومهو وآظِمِره همويٌي ٓ خيتؾػون ومقف.

، ومؾق ضمعال مًوومي سمعقدة شمتعذر )ٓمٸَِمْدٍر ٯُمٵْمَتڄمدٍ(ويعتؼم ذم اعمـووؾي حتديُد َمَدى رمٍل 

6 مل شمصح6 ٕن اًمغرض يػقت –وهق مو زاد قمغم صمالصمامئي ذراع  –و اإلصوسمي ذم مثؾفو هموًمًٌ 

 .وهمػمه  «اًمنمح»سمذًمؽ، ذيمره ذم 

6 ٕهنو قمؼد قمغم مو ٓ )٨َمْسُخٽَمڄم(مـفام  )ِٖمٵَمڄم٫مَچٌم، ٫مٹُِمؾر َواِٗمٍد(أي: اعمًوسمؼي  ،)َوِهَل(

 طمٌف. شمتحؼؼ اًمؼدرة قمغم شمًؾقؿف، إٓ أن َيظفر اًمػضُؾ ٕطمدمهو، ومؾف اًمػًخ دون صو

، )٢َمَٚم ٯُمٵَمپمټَم٤ََم(أي: اعمًوسمؼي سموًمرمل مـ اًمـّضؾ، وهق: اًمًفؿ اًمتوم،  ،)َؤَمٱِمُح اٙمټُمڄَمَوٺَمچُم(

ٕن مـ  ؛)َُيِْسټمُقَن ا٫مَرٯْمَل(ؾمقاء يموكو اصمـلم أو مجوقمتلم6 ٕن اًمؼصد معرومي احِلذق، يمام شمؼدم، 

إلصوسمي، ومعرومي ىَمْدر ٓ حيًـف وضمقده يمعدمف. ويشؽمط هلو أيًضو شمعقلم قمدد اًمرمل وا

 ب[: ـمقًمِف، وقمرِوف، وؾمؿؽِف، وارشمػوقِمف مـ إرض. 224اًمغرض ]س/

ـي أن يؽقن هلام همروون: إذا سمدأ أطمدمهو سمغرٍض6 سمدأ أظمر سموًمثوين6 ًمػعؾ  ًّ واًم

 .اًمصحوسمي 
 

 )َباُب الَعاِريِة(

ً قموريي ًمتجرده  ـ اًمعقض.سمتخػقػ اًمقوء وشمشديدهو: مـ اًمُعْري، وهق اًمتجرد، ؾمؿق  و قم

)  ًمػمدهو قمغم موًمؽفو. َٓمٵْمَد اْٞمتپِمٷَمڄمئِِف()َٔمْبٸَمكحيؾ آكتػوع يهو،  )َوِهَل إَِٓمڄمَٗمچُم ٿَمٷْمِع ٢َم٤ْمٍ

وشمـعؼد سمؽؾ ًمػظ أو ومعؾ يدل قمؾقفو، ويشؽمط أهؾقي اعمِعػم ًمؾتؼمع ارقًمو، وأهؾقي 

                                      
 (.23/24( اًمنمح اًمؽٌػم )(2

 (.29/424(، اعمغـل )1/143( يـظر اًمؽوذم )(1

«. أن ومؼقام اًمؾخؿل ىمول ًمعؼٌي سمـ قمومر: ختتؾػ سملم هذيـ اًمغرولم وأكً يمٌػم يشؼ قمؾقؽ...(» 2525مـ ذًمؽ مو أظمرضمف مًؾؿ )( (9

قمـ سمالل سمـ ؾمعد ىمول ( 3/114(، وأسمق كعقؿ ذم احلؾقي )12431) (، واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ244وأظمرج اسمـ اعمٌورك ذم اًمزهد )

 «.دريمتفؿ يشتدون سملم إهمراض، ويضحؽ سمعضفؿ إمم سمعض6 ومنذا يمون اًمؾقؾ يموكقا رهٌوكوأ»
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 ﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ﴿اعمًتعػم ًمؾتؼمع ًمف. وهل مًتحٌي6 ًمؼقًمف شمعومم: 

6 يموًمدار، واًمعٌد، واًمداسمي، واًمثقب، )َؤُمَبڄمُح إ٢َِمڄمَرُة ٪ُمؾر ِذي ٿَمٷْمٍع ٯُمَبڄمٍح( .[1]اعموئدة:

َٓ ا٫مُبٲْمَع(وكحقهو،  6 ٕن اًمقطء ٓ جيقز إٓ ذم كؽوح أو مؾؽ يؿلم، ويمالمهو مـتٍػ، )إ

6 َقُه()َصپْمًدا َوٿَمْح إٓ  )و(ٕكف ٓ جيقز ًمف اؾمتخدامف،  ؛)٢َمْبًدا ٯُمْسٺمٻِمـڄًم ٫مٹَِمڄم٨مٍِر(إٓ )و(

إٓ )و( ،[1]اعموئدة: ﴾ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ ېئېئ ﴿6 ًمؼقًمف شمعومم:)٫مِـٻُمْحِرٍم(يمؿِخقط 

6 ٕكف ٓ يممـ قمؾقفو، وحمَؾ ذًمؽ إن ظمٌم اعمحّرم، وإٓ )َأٯَمچًم َٟمڄمَٓمچًم ٫مٶَِمْٛمِ اٯْمَرَأٍة َأْو ََمَْرٍم(

كف يمره ومؼط. وٓ سملس سمشقهوء ويمٌػمة ٓ شمشتفك، وٓ سمنقمورهتو ٓمرأة أو ذي حمرم6 ٕ

 ملمقن قمؾقفو.

وًمؾؿعػم اًمرضمقع متك ؿموء مو مل يلذن ذم ؿَمْغؾف سمٌمء يًتي اعمًتعػم سمرضمققمف ومقف6 

يمًػقـي حلؿؾ متوقمف، ومؾقس ًمف اًمرضمقع مو دامً ذم ًُمـّجي اًمٌحر، وإن أقموره طموئًطو ًمقضع 

ـْ َأ٢َمڄمَر َٗمڄمئِٳًمڄم(قمؾقف أـمرا  ظمشٌف6 مل يرضمع مو دام قمؾقف.  َِ )َٗمَتك رضمع صمؿ  )َوَٓ ُأْٖمَرَة ٙم

6 ٕن سمؼوءه سمحؽؿ اًمعوريي، ومقضمى يمقُكف سمال أضمرة، سمخال  مـ أقمور أرًوو ًمزرع َيْسٸُمَط(

 صمؿ رضمع6 ومقٌؼك اًمزرع سملضمرة اعمثؾ حلصوده6 مجًعو سملم احلّؼلم.

َٓ ُيَرُد(  احلوئط هلدم أو همػمه6 ٕن اإلذن شمـوول إول، ومال  )إْن َٞمٸَمَط(اخلشى  )َو

َٓ يتعداه ًمغػمه  ، أي: إذن صوطمى احلوئط، أو قمـد اًميورة إمم ووعف إذا مل ٓمڂِمْذٿمِِف( )إ

 . يتير احلوئط، يمام شمؼدم ذم اًمصؾح

ـُ ا٫مٵَمڄمِرَيچُم( أ[  225اعمؼٌقوي إذا شمؾػً ذم همػم مو اؾمتعػمت ًمف6 ًمؼقًمف ]س/ )ؤُمٲْمٻَم

َيفُ : » ، احلويمؿ ، وصححف. رواه اخلؿًي«و٢َمَٚم ا٫مپَمِد ٯَمڄم َأَ٘مَذْت َٗمَتك ُٔمځَمدر

                                      
 (.434( شمؼدم )ص(2

(، 3332(، واًمـًوئل ذم اًمؽؼمى )2122(، واًمؽممذي )9322(، وأسمق داود )13342،13292،13232أمحد )أظمرضمف  (1)

 ( مـ طمديٌ ؾمؿرة.1433موضمف ) واسمـ

 (.1/43( مًتدرك احلويمؿ )9)
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، ًمؽـ اعمًتعػم مـ اعمًتلضمر، أو ًمؽتى قمؾؿ وأيب هريرة وروي قمـ اسمـ قمٌوس

)ٓمٸِِمپمٻَمتٽَِمڄم َيْقَم وكحقهو مقىمقومي6 ٓ وامن قمؾقف إن مل يػرط، وطمقٌ وؿـفو اعمًتعػم ومـ

َط ٿَمٷْمَل َوََم ، إن مل شمؽـ مثؾقي، وإٓ ومٌؿثؾفو، يمام شمضؿـ ذم اإلشمال . َٔمٺمٷَِمڇْم(  ِِنڄَم()َو٫َمْق َُشَ

مل يًؼط6 َٕن يمؾ قمؼد اىمته اًمضامن مل يغػمه اًمنمط، وقمؽًف كحق وديعي ٓ شمصػم 

مضؿقكي سموًمنمط، وإن شمؾػً هل أو أضمزاؤهو ذم اكتػوع سمؿعرو 6 مل شمضؿـ6 ٕن اإلذن 

 ذم آؾمتعامل شمَضّؿـ اإلذَن ذم اإلشمال ، ومو ُأذن ذم إشمالومف همػُم مضؿقن.

َهڄم( ػمأي: قمغم اعمًتع ،)و٢َمٺَمپْمِف( أي: رّد اًمعوريي6 عمو شمؼدم مـ طمديٌ:  ،)ٯُمځمٿَمچُم َردر

َيفُ » ، وإذا يموكً واضمٌي اًمرد6 وضمى أن شمؽقن ممكي اًمرد «٢َمَٚم ا٫مپَمِد ٯَمڄم َأَ٘مَذْت َٗمَتك ُٔمځَمدر

، ومال جيى قمغم اعمًتلضمر ممكُي ردهو6 ٕكف ٓ ا٫مـٻُمځمَٖمَرِة(  )ٓقمغم مـ وضمى قمؾقف اًمرد، 

رومع يده إذا اكؼضً اعمدة. وممكي اًمداسمي اعممضمرة واعمعورة قمغم اعموًمؽ، يؾزمف اًمرد6 سمؾ ي

وٓ يمضمرهو6 ٕهنو  )َوَٓ ُيٵِمُٛمَهڄم(، وًمؾؿًتعػم اؾمتقػوء اعمـػعي سمـػًف وسمـقيمقؾف6 ٕكف كـوئٌف

)َٔمٺمٷَِمڇْم ٢َمټمَْد أقمورهو و )٨َمڂمِْن( إسموطمي اعمـػعي، ومؾؿ جيز أن يٌقحفو همػَمه6 يمنسموطمي اًمطعوم.

، إن يموكً متؼقمي، ؾمقاء يمون قموًمـاًم سموحلول أو 6ٓ ٕن ؛ اْٞمَتٸَمَرْت ٢َمٺَمپْمِف ٩مِپمٻَمُتٽَمڄم(ا٫مَثڄميِن 

ًمؾؿعػم إول، إن مل يؽـ اعمًتعػم  )٢مٚم ٯُمٵِمِٛمَهڄم ُأْٖمَرُِتَڄم(اؾمتؼر )و(اًمتؾػ طمصؾ ذم يده، 

ـَ َأََّيُ ًمؾامًمؽ أن )و(اًمثوين قموًمـاًم سموحلول، وإٓ اؾمتؼرت قمؾقف أيًضو،  : مـ ََم َٟمڄمَء()ُيٲَمٻمر

 اعمعػم6 ٕكف ؾمؾط قمغم إشمال  موًمف، أو اعمًتعػم6 ٕن اًمتؾػ طمصؾ حتً يده.

ًٌو  )ٯُمټمٸَْمٳمٵًِمڄم(داسمتف  )َوإِن َأْر٪َمڅَم(  (ـمؾ ـْ 6 ٕن َيَد َريّهو مل شَمَزل قمؾقفو6 )٫مٺِمَثَقاِب؛ َلْ َيٲْمٻَم

                                      
ي ذم اعمصـػ )24352( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ )2) (، واًمطحووي ذم مشؽؾ أصمور 13512،13593(، واسـم أيب ؿمٌق

ـ )22/932،933) ًـ ٌقفؼل ذم اًم  (.2/53(، اًم

(، 22/932،933(، واًمطحووي ذم مشؽؾ أصمور )13595صـػ )(، واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعم24351( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ )1) 

 (.2/53اًمٌقفؼل ذم اًمًــ )

 ( شمؼدم ىمريٌو.9)

 «.إٓ»( ذم ش: (4



 

442 

، إن عّد6 مل يضؿـيمَرديػف وويمقؾف. وًمق ؾمؾؿ اريؽ ًمنميؽف اًمداسمي، ومتؾػً سمال شمػريٍط وٓ شم

ب[، وإن يمون سملضمرة6 ومنضمورة،  225مل يلذن ًمف ذم آؾمتعامل، ومنن أذن ًمف ومقف6 ومؽعوريي ]س/

 ومؾق ؾمؾؿفو إًمقف ًمقعؾػفو ويؼقم سمؿصوحلفو6 مل يضؿـ.

6 )َٓمْؾ َأ٢َمْرَٔمټمِل، َأْو ٓمڄِم٫مٵَمٹْمِس(مـ هل سمقده:  )٩َمڄمَل(، و)آَٖمْرُٔمَؽ(اعموًمؽ:  )َوإَِذا ٩َمڄمَل(

أقمرشمؽ، ىمـول: سمؾ آضمرشمـل6 ومؼقل اعموًمؽ ذم اًمثوكقي، وشمرد إًمقف ذم إومم إن سملن ىمول: 

مع  )٩ُمبَِؾ ٩َمْقُل ٯُمَد٢ِمل اإِل٢َمڄمَرِة(أي: ىَمٌؾ ميض مدة هلو أضمرة6  ،)٢َمٸِمڅَم ا٫مٵَمٸْمِد(اظمتؾػو 

يؿقـف6 ٕن إصؾ قمدم قمؼد اإلضمورة، وطمقـئذ شمرد اًمعلم إمم موًمؽفو إن يموكً سموىمقي. 

مع يؿقـف6 ٕن  ()٩َمْقُل اٙمڄَم٫مِِؽ هلو أضمرة6 وموًمؼقل  )َٓمٵْمَد ٯُميِِضر ٯُمَدٍة(ال  إن يمون آظمت)و(

عمو مـه مــ اعمدة6  )ٓمڀِمُْٖمَرِة اٙمِْثِؾ(إصؾ ذم مول اًمغػم اًمضامن، ويرضمع اعموًمؽ طمقـئذ 

 ٕن اإلضمورة مل شمثًٌ. 

)َٓمْؾ اعموًمؽ:  َٔمټمِل، ٩مڄمل()َأ٢َمْرَٔمټمِل، َأْو ٩َمڄمَل: آَٖمرْ اًمذي ذم يده اًمعلم:  )َوإْن ٩َمڄمَل(

مـ  )٩َمڄمَل(و )َأ٢َمْرُٔمَؽ(اعموًمؽ:  )َأْو ٩َمڄمَل(6 ومؼقل موًمؽ6 يمام ًمق اظمتؾػو ذم ردهو، ٧َمٱَمْبَتټمِل(

6 ومؼقل موًمؽ6 ٕهنام اظمتؾػو ذم صػي اًمؼٌض، )َٓمْؾ آَٖمْرَٔمټمِل، َوا٫مَبٽِمپمٻَمچُم َٔمڄم٫مٷَِمچٌم(هل سمقده: 

، ويؼٌؾ ىمقل اًمغورم ذم 6 ًمألصمروإصؾ ومقام يؼٌضف اإلكًون مـ مول همػمه اًمضامن

6 ٕن اعمًتعػم ىمٌض اًمعلم حلّظ كػًف، ومؾؿ يؼٌؾ )َأْو اْ٘مَتٺَمٷَمڄم ِِم َرٍد؛ ٨َمٸَمْقُل اٙمڄَم٫مِِؽ(اًمؼقؿي، 

ىمقًمف ذم اًمرد. وإن ىمول: أودقمتـل، ومؼول: همصٌتـل، أو ىمول: أودقمتؽ، ىمول: سمؾ أقمرشمـل6 

 ُصّدق اعموًمؽ سمقؿقـف، وقمؾقف إضمرة سموٓكتػوع.

                                      
 «.أي مـ همػم اكتػوع»( سمعده ذم ب: (2

 «.ِم ٯمڄموپمٽمڄم»( سمعده ذم ب، ش: (1

 وشمؼدم خترجيف ىمريٌو.« قمغم اًمقد مو أظمذت طمتك شممديف: »ج( أي: ىمقًمف (9
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 )َباُب الَغِّصِب(

ًمغًي: أظمذ اًمٌمء فمؾاًم،  )َوُهَق(، -سمؽن اًمصود -مصدر: همصى يغِصى 

ِه(قمروًمو  )آْٞمتپِماَلُء(واصطالطًمو:  )٩َمٽْمرًا ٓمٶَِمْٛمِ  ، موًٓ يمون أو اظمتصوًصو)٢َمَٚم َٗمؼر ٧َمْٛمِ

ُء اًمقزم اؾمتقال«: سمغػم طمؼ»اعمنوُق واعمـتَفُى واعمختَؾُس، و «: اًمؼفر»، ومخرج سمؼقد َٗمٍؼ(

 قمغم مول اًمصغػم وكحِقه، واحلويمِؿ قمغم مول اعمػؾس.

 .[244]اًمٌؼرة:  ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ں ں ﴿وهق حمرم ًمؼقًمف شمعومم: 

. سمػتح اًمعلم: اًمضقعي، واًمـخؾ، وإرض، ىموًمف أسمق اًمًعودات )ٯمـ ٢َمٸَمڄمٍر(

ضع، أ[ وطمققان، وًمق أم وًمد، ًمؽـ ٓ شمثًٌ اًمقد قمغم سمُ  6233 مـ أصموث ]س/)وٯَمټمْٸُمقٍل(

ومقصح شمزوجيفو وٓ يضؿـ كػعف. وًمق دظمؾ دارا ىمفًرا وأظمرج ريّهو6 ومغوصٌى، وإن 

أظمرضمف ىمفًرا ومل يدظمؾ، أو دظمؾ مع طمضقر ريهو وىمقشمف6 ومال، وإن دظمؾ ىمفًرا ومل 

خيرضمف6 ومؼد همصى مو اؾمتقمم قمؾقف، وإن مل ُيِرد اًمغصى6 ومال، وإن دظمؾفو ىمفًرا ذم هَمقٌي 

 .«اعمٌدع»ىمامؿمف، ذيمره ذم ريهو6 ومغوصى، وًمق يمون ومقفو

ٍل(همصى  )َأْو( 6 يمؽؾى صقد وموؿمقي وزرع،)َوإِْن ٧َمٱَمڅَم ٪َمٺْمبڄًم ُيٸْمَتټمَك(  )ََخَْر ِذٯمر

ڄم(مًتقرًة6  6 ٕن اًمؽؾى جيقز آكتػوع سمف واىمتـوؤه، ومخَر اًمذمل ُيَؼر قمغم اريهو، )َرَدُُهَ

هُمصى، وًمق سمعد اًمدسمغ6 ٕكف ٓ يطفر سمدسمغ،  )َيُرَد ِٖمٺْمَد ٯَمپمْتچٍَم(يؾزم أن  )وٓ(وهل مول قمـده. 

شمصحقح »: يرده طمقٌ ىمؾـو: يٌوح آكتػوع سمف ذم اًمقوسمًوت. ىمول ذم وىمول احلورصمل

                                      
هق اًمعالمي اًمٌورع، اعمٌورك سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ قمٌد اًمؽريؿ، « أسمق اًمًعودات»ريى احلديٌ وإصمر )ع ق ر(. و اًمـفويي ذم هم( (2

اًمشقٌوين اجلزري صمؿ اعمقصكم جمد اًمديـ اسمـ إصمػم، وًمد ؾمـي أرسمع وأرسمعلم ومخًامئي، ؾمؿع مـ حيقك سمـ ؾمعدون اًمؼرـمٌل 

، «اًمـفويي»، «ضمومع إصقل»اًمشفوب اًمؼقيص وهمػممهو، مـ شمصوكقػف: وظمطقى اعمقصؾ واسمـ يمؾقى وـموئػي، روى قمـف وًمده و

 (.4/922(، ـمٌؼوت اًمشوومعقي )12/444، شمقذم ؾمـي ؾمً وؾمتامئي. يـظر اًمًػم )«ارح مًـد اًمشوومعل»

 (.3/232( اعمٌدع )(1

ًمديـ احلورصمل اًمٌغدادي صمؿ اعمٍمي هق اًمػؼقف اعمحدث احلوومظ أسمق حمؿد وأسمق قمٌد اًمرمحـ، مًعقد سمـ أمحد سمـ زيد سمـ قمقوش، ؾمعد ا ((9
= 
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أي: اًمؽؾِى، واخلؿِر اعمحؽممِي، وضمؾِد اعمقتي6  ،)َوإِْٔمالَُف ا٫مثاَلََٕمچِم(: وهق اًمصقاب. «اًمػروع

 ٕكف ًمقس هلو قمـقض ارقمل6 ٕكف ٓ جيقز سمقعفو. ، ؾمقاء يمون اعمتؾػ مًؾاًم أو ذمقًو6)َهْدٌر(

ْ َيٲْمٻَمټمُْف(يمٌػم أو صغػم6  )َوإِِن اْٞمَتْق٥َم ٢َمَٚم ُٗمٍر( )َوإِِن اْٞمَتٵْمٻَمٺَمُف 6 ٕكف ًمقس سمامل، )ََل

مدة عمثؾفو أضمرٌة6  )َأْو َٗمَبَسُف(6 ومعؾقف أضمرشمف6 ٕكف اؾمتقرم مـوومعف، وهل متؼقمي، ٪ُمْرًهڄم(

ٕكف ومّقت مـػعتف، وهل مول جيقز أظمذ اًمعقض قمـفو، وإن مـعف اًمعؿؾ  ؛ُف()٨َمٵَمٺَمپْمِف ُأْٖمَرٔمُ 

ٌٍْس6 مل يضؿـ مـوومعف.  مـ همػم همصى أو طم

ًٌو  )َوَيٺْمَزُم( َٓ : »إن يمون سموىمًقو، وىمَدر قمغم رده6 ًمؼقًمف  )َرُد اٙمَٶْمٱُمقِب(هموص

ـْ  ٢ِمًبڄم وٓ َٖمڄمًدا، َوٯَم َٓ َدَهڄم َيڀْمُ٘مُذ َأَٗمُد٪ُمْؿ ٯَمَتڄمَع َأِ٘مپمِف، ٓ  رواه أسمق  «َأَ٘مَذ ٢َمٱَمڄم َأِ٘مپمِف ٨َمٺْمَٛمُ

متصؾي يموكً أو مـػصؾي6 ٕهنو مـ كامء اعمغصقب،  )ٓمِِزَيڄمَدٔمِِف(. وإن زاد ًمزمف رده داود

6 ًمؽقكف سَمـك )َأْوٵَمڄم٨َمُف(قمغم رد اعمغصقب  )َوإِْن ٧َمِرَم(وهق عموًمؽف، ومؾزمف رده6 يموٕصؾ، 

، إذا )َأْو ٧َمَرَس؛ ٫َمِزٯَمُف ا٫مٸَمٺْمُع(اعمغصقسمي،  ك ِِم إَْرِض()َوإِْن َٓمټمَ  قمؾقف أو سُمّعد وكحقه.

 ،)َأْرُش ٿَمٸْمٱِمٽَمڄم(ًمزمف )و(، «٫َمپْمَس ٫مٵِِمْرٍق ١َمڄمَِلٍ َٗمٌؼ : »ـموًمٌف اعموًمؽ سمذًمؽ6 ًمؼقًمف 

 ،ب[ 233]س/)َوإُْٖمَرُة( 6 ٕكف ضر طمصؾ سمػعؾف، )َؤَمْسِقَيتُٽَمڄم(أي: كؼِص إرض، 

وىمً اًمتًؾقؿ. وإن سمذل ريهو ىمقؿي اًمغراس واًمٌـوء ًمقؿؾؽف6 مل يؾزم  أي: أضمرة مثؾفو إمم

اًمغوصَى ىمٌقًُمف، وًمف ىمؾعفام، وإن زرقمفو وردهو سمعد أظمذ اًمزرع6 ومفق ًمؾغوصى، وقمؾقف 

أضمرهتو، وإن يمون اًمزرع ىموئاًم ومقفو6 ظُمػّم ريهو سملم شمريمف إمم احلصود سملضمرة مثؾف، وسملم أظمذه 

                                      
ومخًلم وؾمتامئي، شمػؼف قمغم ؿمؿس اًمديـ اسمـ أيب قمؿر وهمػمه، وؾمؿع مـ ظمؾؼ يمثػم، روى -أو صمالث-لمـىمويض احلـوسمؾي، وًمد ؾمـي اصم

مـ «.اعمؼـع»، وارح ىمطعي مـ «أظمرضمف أسمق داود»قمـف أسمق احلجوج اعمزي وأسمق حمؿد اًمؼمزازم ومجوقمي، مـ مصـػوشمف: ارح سمعض 

 (.4/39(، ؿمذرات اًمذهى )4/943اًمعوريي إمم آظمر اًمقصويو، شمقذم ؾمـي إطمدى قمنمة وؾمٌعامئي. يـظر ذيؾ ـمٌؼوت احلـوسمؾي )

 (.1/391( شمصحقح اًمػروع )(2

 ( مـ طمديٌ يزيد سمـ ؾمعقد اًمؽـدي.1223(، واًمؽممذي)3339أسمق داود )و(، 23541-23543أظمرضمف أمحد ) (1)

( مـ طمديٌ ؾمعقد سمـ زيد، وأظمرضمف قمٌد اهلل سمـ أمحد ذم زوائد اعمًـد 2934مذي)(، واًمؽم9339( أظمرضمف أسمق داود )9)

 ( مـ طمديٌ قمٌودة.11334)
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 قاطمؼف.سمـػؼتف، وهل مثؾ سمذره وقمقض ًم

اجلورح أو اًمعٌد أو اًمػرس  )َو٫َمْق ٧َمٱَمڅَم َٖمڄمِرًٗمڄم، َأْو ٢َمْبدًا، َأْو ٨َمَرًٞمڄم، ٨َمَحٱَمَؾ ٓمَِذ٫مَِؽ(

سمًٌى مؾؽف، ومؽون ًمف، ويمذا ًمق  ، أي: موًمِؽ اجلورح وكحِقه6 ٕكف)َصپْمٌد؛ ٨َمٺمََِم٫مٹِمِِف(

يًمو وصود سمف، وٓ أضمرة ًمذًمؽ، ويمذا ًمق يمًى اًمعٌُد، سمخ ال  مو ًمق همصى ؿمٌؽي أو اَرَ

 همصى مـجاًل وىمطع سمف ؿمجًرا أو طمشقًشو6 ومفق ًمؾغوصى6 ٕكف آًمي، ومفق يموحلٌؾ يرسمط سمف.

َب ا٫مـٻَمٱُمقَغ( )وٿَمَسډَم ا٫مٶَمْزَل، َو٩َم٭َمَ ا٫مَثْقَب، َأْو َصَبٶَمُف، َوٿَمَجَر اعمغصقب  )َوإِْن ََضَ

)ا٫مټمََقى صور ٲَمچُم ٨َمْرً٘مڄم، و()ا٫مَبپمْ صورت )وٿَمْحَقُه، َأْو َصڄمَر احَلڅُم َزْر٢ًمڄم، و(سموسًمو  اخَلَٰمَبچم(

َء ٫مٺِمٶَمڄمِصڅِم(إن كؼص،  ٧َمْرًٞمڄم؛ َرَدُه َوَأْرَش ٿَمٸْمٱِمِف( َٓ ََشْ كظػم قمؿؾف، وًمق زاد سمف  )و

اعمغصقب6 ٕكف شمؼمع ذم مـؾؽ همػمه، وًمؾامًمؽ إضمٌوُره قمغم إقمودة مو أمؽـ رده إمم احلوًمي 

 .إومم، يمُحكم ودراهؿ، وكحقهو

أي: اعمغصقِب، وًمق سمـٌوت حلقي َأمرد،  ،)َوََمُن ٿَمٸْمٱِمِف(اًمغوصَى أي:  ،)وَيٺْمَزٯُمُف(

ومقغرم مو كؼص مـ ىمقؿتف، وإن ضُمـل قمؾقف وؿـف سمليمثر إَمريـ: مو كؼص مـ ىمقؿتف، 

)َوإِْن وأرش اجلـويي6 ٕن ؾمٌى يمؾ واطمد مـفام ىمد وضمد، ومقضمى أن يضؿـف سمليمثرمهو. 

ٕن اخلصقتلم جيى ومقفام يمامل اًمؼقؿي، يمام جيى ومقفام يمامل  ؛َ٘مٮَم ا٫مَر٩مِپمَؼ؛ َرَدُه ٯَمَع ٩مِپمٻَمتِِف(

 اًمديي مـ احلر، ويمذا ًمق ىمطع مـف مو ومقف ديي6 يمقديف، أو ذيمره، أو أكػف.

) ـْ ْ ُيٲْمٻَم 6 ٕكف رد اًمعلم سمحوهلو، مل يـؼص مـفو قملم وٓ صػي، )َوٯَمڄم ٿَمٸَمَص ٓمِِسٵْمٍر ََل

أ[  232إمم طموًمف ]س/ )٢َمڄمَد(إذا  ()ٓمٻَِمَرضٍ يضؿـ كؼًصو طمصؾ  )وٓ(ومؾؿ يؾزمف يشء، 

                                      
 «.طمصؾ»( سمعده ذم ب: (2

 «.وكحقمهو»( ذم ب: (1
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ئِِف( مـ اعمرض6 ًمزوال مقضِمى اًمضامن، ويمذا ًمق اكؼؾع ؾِمـّف صمؿ قمود. ومنن رد  )ٓمُِٜمْ

ًٌو وزال قمقٌف ذم يد موًمؽف، ويمون أظَمذ إرَش6 مل يؾزمف رده6 ٕكف اؾمتؼر  اعمغصقب معق

)ٓمِتَٵْمٺمپِمِؿ اًمـؼص  ڄمَد()َوإِْن ٢مَ  وامكف سمرد اعمغصقب، وإن مل يلظمذه6 مل يًؼط وامكف ًمذًمؽ.

6 يمام ًمق همصى قمًٌدا ؾمؿقـًو ىمقؿتف موئي، ومُفِزل ومصور يًووي شمًعلم، وشمعؾؿ َصټمْٵَمچٍم(

ـَ ا٫مټمَٸْمَص(صـعي ومزادت ىمقؿتف يهو قمنمة6  )َوإِْن ٕن اًمزيودة اًمثوكقي همػم إومم.  ؛)َوٻِم

(صـعي زادت يهو ىمقؿتف قمـد اًمغوصى،  َٔمٵَمٺَمَؿ( ـَ ()٨َمزَ قمـده  )َأْو َٞمٻِم  اَدْت ٩مِپمٻَمُتُف، ُٕمَؿ ٿَمِِسَ

َيڄمَدَة(ىمقؿتف6  )َأْو ُهِزَل ٨َمټمَٸَمٱَمڇْم(اًمصـعي  ـَ ا٫مزر 6 ٕهنو زيودة ذم كػس اعمغصقب، ومؾزم )َوٻِم

ـْ ٧َمْٛمِ ِٖمټمِْس إََوِل(اًمغوصَى وامهُنو، يمام ًمق ـموًمٌف سمردهو ومؾؿ يػعؾ، و ، )٪َمََم ٫َمْق ٢َمڄمَدْت ٯِم

موئي صمؿ ُهِزل ومصور يًووي شمًعلم، ومتعؾؿ  سملن همصى قمًٌدا ومًِؿـ، وصور يًووي

إن )و(صـعي ومصور يًووي موئي6 وؿـ كؼص اهلُزال6 ٕن اًمزيودة اًمثوكقي همػم إومم. 

ـْ ِٖمټمِْسٽَمڄم(يموكً اًمزيودة اًمثوكقي  أي: مـ ضمـس اًمزيودة إومم6 يمام ًمق كيس صـعي صمؿ  ،)ٯِم

(شمعؾؿفو، وًمق صـعي سمدل صـعي6  ـُ َٓ َيٲْمٻَم ود، ومفق يمام ًمق مرض صمؿ 6 ٕن مو ذهى قم)

ڄم(سمرئ،  َٓ َأ٪ْمَثَرُُهَ يعـل إذا كيس صـعي وشمعؾؿ أظمرى، ويموكً إومم أيمثر6 وؿـ  )إِ

 اًمػضؾ سمقـفام6 ًمػقاشمف وقمدم قمقده. وإن ضمـك اعمغصقب ومعغم هموصٌِف َأرُش ضمـويتف.

 اعمغصقب سمام يتؿقز6 يمحـطي سمشعػم، ومتر سمزسمقى6 ًمزم اًمغوصَى  )َوإِْن ُ٘مٺمَِط( 

ًمزمف مثُؾف  ()ٓمََِم َٓ َيَتٻَمپَمُز؛ ٪َمَزْيڇٍم أو ِٗمټمْٳَمچٍم ٓمٻِِمْثٺمٽِِمََم ختؾقُصف ورّده، وأضمرة ذًمؽ قمؾقف، و

مـف6 ٕكف مثكم، ومـقجى مثؾ يمقؾف، وسمدوكف أو ظمػم مـف أو سمغػم ضمـًف6 يمزيً سمشػمج6 ومفام 

                                      
 ، واعمثًٌ مـ: ب، ش.«سمؿثؾفو»( ذم إصؾ: (2
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قمـ اريؽون سمؼدر مؾؽقفام، ومقٌوع ويعطك يمؾ واطمد ىمدر طمصتف. وإن كؼص اعمغصقب 

)ا٫مَثْقَب، َأْو ٫َمڇَم اًمغوصى  )َأْو َصَبَغ(ب[ مـػرًدا6 وؿـف اًمغوصى،  232ىمقؿتف ]س/

(مغصقسًمو  َٞمِقيٸًمڄم( ـٍ ًّ سمف )َأْو ٢َمٹْمُسُف(مـ زيً أو كحقه،  )ٓمُِدْه ، سملن همصى دهـًو وًم

ْ َٔمټمٸُْمِص ا٫مٸِمپمٻَمچُم(ؾمقيؼو،  يٹمَ ، أي: ىمقؿُي اعمغصقب، )َوََل ْ َٔمِزْد؛ ٨َمٽُمََم َُشِ ڄمِن ٓمٸَِمْدِر ٯَمڄم٫َمپْمٽِمََم )َوََل

)َوإِْن ٕن اضمتامع اعمؾؽلم يؼتيض آؿمؽماك، ومقٌوع ويقزع اًمثؿـ قمغم اًمؼقؿتلم.  ؛٨مپِمِف(

ڄم؛ اًمغوصى6 ًمتعديف،  )َوٻِمټمَٽَمڄم(ذم اعمغصقب6  ٿَمٸَمٱَمڇْم ا٫مٸِمپمٻَمچُم( )َوإِْن َزاَدْت ٩مِپمٻَمچُم َأَٗمِدُِهَ

 .هنو شمٌع ًمألصؾ، أي: ًمصوطمى اعمؾؽ اًمذي زادت ىمقؿتف6 ٨ٕمٺِمٱَِمڄمِٗمبِِف(

ْبِغ(  ـْ َأَٓمك ٩َمٺْمَع ا٫مٱمر إذا ـمؾٌف صوطمٌف، وإن وهى اًمصٌغ عموًمؽ اًمثقب6  )َوَٓ َُيَْٜمُ ٯَم

ي َأْو ٓمټِمڄَمُؤُه ْٓٞمتِْحٸَمڄمِق إَْرِض(ًمزمف ىمٌقًمف،  ، أي: خلروج )َو٫َمْق ٩ُمٺمَِع ٧َمْرُس اٙمُْٰمَٝمِ

ًمف  )٢َمَٚم َٓمڄمئِٵِمٽَمڄم(ؾؿ سموحلول اًمغورس أو اًمٌوين إذا مل يع )َرَٖمَع(إرض مًتحؼي ًمؾغػم6 

)٫مٵَِمڄمَِلٍ ٓمٶَِمٱْمبِف؛ اًمغوصى  )َوإِْن َأ٠ْمٵَمٻَمُف(6 ٕكف هَمّره وَأْومَهف أهنو مؾؽف سمٌقعفو ًمف، )ٓمڄِم٫مٶَمَراٯَمچِم(

ٕكف أشمؾػ مول اًمغػم سمغػم إذكف مـ همػم شمغرير، وًمؾامًمؽ شمضؿلم  ؛٨َمڄم٫مٲَمََمُن ٢َمٺَمپْمِف(

، ومنن )َو٢َمٹْمُسُف ٓمٵَِمٹْمِسِف(وىمرار اًمضامن قمغم أيمؾ، اًمغوصى6 ٕكف طمول سمقـف وسملم موًمف، 

 أـمعؿف ًمغػم قمومل6 ومؼرار اًمضامن قمغم اًمغوصى، ٕكف هَمّر أيمؾ.

إَِيڄمُه؛ )َأْو آَٖمَرهُ عموًمؽف،  )َأْو َأْوَد٢َمُف(عموًمؽف،  )ٙمڄَِم٫مٹِمِِف، َأْو َرَهټمَُف(اًمغوصى  )َوإِْن َأ٠ْمٵَمٻَمُف(

أ( ْ َيْٜمَ َٓ اًمغوصى6  ََل اعموًمؽ أكف مؾؽف، ومقؼمأ اًمغوصى6 ٕكف طمقـئذ يؿؾؽ َأْن َيٵْمٺَمَؿ()إِ

 اًمتٍم  ومقف قمغم طمًى اظمتقوره، ويمذا ًمق اؾمتلضمره اًمغوصى قمغم ىمصورشمف، أو ظمقوـمتف.

ُأ( اعمغصقب عموًمؽف مـ وامن قمقـف6 قمؾؿ أكف مؾؽف أو مل يعؾؿ6  )ٓمڂِم٢َِمڄمَرٔمِِف(اًمغوصى  )َوَيْٜمَ

ٕيدي اعمؽمشمٌي قمغم يد اًمغوصى يمؾفو أيدي وامن، ٕكف دظمؾ قمغم أكف مضؿقن قمؾقف، وا

ومنن قمؾؿ اًمثوين6 ومؼرار اًمضامن قمؾقف، وإٓ ومعغم إول6 إٓ مو دظمؾ اًمثوين قمغم أكف 

 أ[ مضؿقن قمؾقف، ومقًتؼر قمؾقف وامكف.231]س/
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ومل يؿؽـ رده6 يمعٌد أسَمؼ، وومرس  )َأْو َٔمٶَمپَمڅَم(أو ُأشمؾػ مـ مغصقب  )َوٯَمڄم َٔمٺمَِػ( 

ـْ ٯمَ ارد،  ()ٯِم ، وهق يمؾ مؽقؾ أو مقزون، ٓ صـوقمي ومقف مٌوطمي، يصح ٶْمٱُمقٍب ٯِمْث٣ِمٍ

ٕكف عمو شمعذر رد اًمعلم ًمزمف رّد مو يؼقم َمؼومفو، واعمْثُؾ أىمرب  ؛)٧َمِرَم ٯِمْثٺَمُف إًِذا(اًمًؾؿ ومقف6 

إًمقف مـ اًمؼقؿي، ويـٌغل أن يًتثـك مـف اعموء ذم اعمػوزة6 ومنكف يضؿـ سمؼقؿتف ذم مؽوكف، ذيمره 

( .«اعمٌدع» ذم َٓ ٕكف وىمً  ؛)٨َمٸِمپمٻَمُتُف َيْقَم َٔمٵَمَذَر(يؿؽـ رد مثؾ اعمثكم إلقمقازه6  )َوإِ

 اؾمتحؼوق اًمطؾى سموعمثؾ، وموقمُتؼمت اًمؼقؿي إًذا.

) ـُ ٧َمْٛمُ اٙمِث٣ِْمر ذم سمؾده، مـ كؼده أو هموًمٌف6  )ٓمٸِِمپمٻَمتِِف َيْقَم َٔمٺَمٷِمِف( إذا شمؾػ أو أشمؾػ )َوُيٲْمٻَم

ـْ : »ًمؼقًمف  َم ٢َمٺَمپمْفِ  ٯَم ٪ًمڄم ٫َمُف ِّم ٢َمْبٍد ٩ُمقر . وًمق أظمذ طمقائٍ مـ سمؼول وكحقه ذم «َأ٢ْمتََؼ ُِشْ

أيوم صمؿ حيوؾمٌف6 ومنكف يعطقف سمًعر يقم أظمذه. وإن شمؾػ سمعض اعمغصقب، ومـؼصً ىمقؿي 

 سموىمقف6 يمزوضمل ظمّػ شمؾػ أطمدمهو6 رّد اًمٌوىمل، وىمقؿي اًمتوًمػ، وأرش كؼصف.

ٻَمَر ٢َمٱِمٌٛم( 6 ٕن موًمقتف زاًمً حتً )ا٫مـٻِمْثُؾ(عغم اًمغوصى ـ)٨مـ(مغصقب6  )َوإِْن ََتَ

)ٯَمٵَمُف ٿَمٸْمَص دوَمع )و(عموًمؽف6 ٕكف قملْم مؾؽف،  )٨َمڂمِِن اٿْمٸَمٺَمڅَم َ٘ماًل؛ َد٨َمٵَمُف(يده6 يمام ًمق أشمؾػف، 

إن كؼص6 ٕكف كؼص طمصؾ حتً يده، ويًؽمضمع اًمغوصى  )٢َمٱِمًٛما(طملم يمون  ٩مِپمٻَمتِِف(

ًٓ قمـف. وإ ذا يمون اعمغصقب ممو ضمرت اًمعودة سمنضمورشمف6 ًمزم اًمغوصَى أضمرُة مثؾِف مو أّداه سمد

 مدَة سمؼوئف سمقده6 اؾمتقرم اعمـوومع أو شمريمفو شمذهى.

٨َمڄمُت ا٫مٶَمڄمِصڅِم ا٫مـُحٹْمٻِمپَمچُم(  أي: اًمتل هلو طمؽؿ، مـ صحي وومًود6 يموحلٍ  ،)َؤَم٭َمُ

6 ًمعدم إذن اعموًمؽ. چٌم()َٓمڄم٠مٺِمَ واًمطفورة وكحقمهو، واًمٌقع واإلضمورة واًمـؽوح وكحقهو6 

                                      
 (.3/242( اعمٌدع )(2

 قمؿر. ( سمـحقه مـ طمديٌ اسمـ2332(، ومًؾؿ )1311( أظمرضمف اًمٌخوري )1)
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ر سموعمغصقب6 وموًمرسمح عموًمؽف،  ىمقُل اًمغوصى6 ٕكف  )َوا٫مٸَمْقُل ِِم ٩مِپمٻَمچِم ا٫مَتڄم٫مِِػ(وإن ادّمَ

ًٌو، وىمول )َأْو ِصٷَمتِِف(أي: ىمدر اعمغصقب،  ،)َأْو ٩َمْدِرِه(همورم،  6 سملن ىمول: همصٌتـل قمًٌدا يموشم

ًٌو6   231اًمؼقل ]س/)و(عمو شمؼدم.  أي: ىمقل اًمغوصى6 ،)٩َمْق٫ُمُف(اًمغوصى: مل يؽـ يموشم

ِه َأْو َٔمٵْمپمپمبفب[  6 سملن ىمول اًمغوصى: يموكً ومقف إصٌع زائدة أو كحقهو، وأكؽره ()ِِم َردر

اعمغصقَب ٕن إصؾ قمدم اًمرد واًمعقى. وإن ؿموهدت اًمٌقـيُ  ؛)٩َمْقُل َرٓمرِف(؛ اعموًمؽ

ًٌو وىمً همصٌف، وىمول اعموًمؽ: شمعقّ  ًٌو، وىمول اًمغوصى: يمون معق ى قمـدك6 ىُمّدم ىمقل َمعق

 اًمغوصى6 ٕكف همورم.

أي: رّب اعمغصقب6 ؾمؾؿف إمم احلويمؿ ومؼمئ مـ قمفدشمف،  ،َرَٓمُف( )َوإِْن َٖمٽِمَؾ 

، أي: سمـقي وامكف إن ضموء رسّمف، ومنذا شمصدق )َٔمٱَمَدَق ٓمِِف ٢َمټمُْف ٯَمٲْمٻُمقٿًمڄم(ويؾزمف شمًّؾؿف، أو 

ؿ رهـ ووديعي وكحقهو إذا سمف6 يمون صمقاسمف ًمرسمف، وؾمؼط قمـف إصمؿ اًمغصى، ويمذا طمؽ

 ضمفؾ ريهو، وًمقس عمـ هل قمـده أظمُذ يشء مـفو، وًمق يمون ومؼػًما.

ـْ َأْٔمٺَمَػ( ًٓ  )َوٯَم ٯًمڄم(ًمغػمه مو )َأْو ٨َمَتَح سمغػم إذن رسمف6 وؿـف6 ٕكف ومقشمف قمؾقف،  )َُمَْٝمَ

)َأْو َٗمَؾ ومضوع مو يمون مغؾًؼو قمؾقف سمًٌٌف،  )َٓمڄمًٓمڄم(ومتح  )َأْو(قمـ ـموئر ومطور6 وِؿـف،  ٩َمٷَمٱًمڄم(

طمّؾ  )َأْو(ِزّق موئٍع، أو ضمومٍد وملذاسمتف اًمشؿس، أو أًمؼتف اًمريح وموكدومؼ6 وؿـف،  ِو٪َمڄمَء(

)َٟمپمْئڄًم، مو ومقف  )٨َمَذَهڅَم ٯَمڄم ٨مپِمِف، َأْو َأْٔمٺَمَػ(قمـ مؼقّد،  )٩َمپْمًدا(طمّؾ  )َأْو(قمـ ومرس،  )ِرَٓمڄم٠ًمڄم(

 ٌى ومعؾف.6 ٕكف شمؾػ سمً)َوٻِمټمَُف(، أي: كحُق مو ذيمر6 َوٿَمْحُقه(

(، أو أشمؾػً ؿمقًئو )إٿِْمَسڄمٌن( سمف)َوإِْن َرَٓمَط َدآَمچًم ٓمٳَِمِريٍؼ َوپمرٍؼ ٨َمٵَمَثَر(  ـَ 6 ًمتعديف )َوٻِم

سموًمرسمط، ومثؾف ًمق شمرك سموًمطريؼ ـمقـًو أو ظمشٌي، أو طمجًرا، أو يمقس دراهؿ، أو أؾمـد 

                                      
 «.شمعّقٌف»( ذم ب، ش: (2

 «. هموصى»( سمعده ذم ب، ش مـ اًمنمح: (1

 ( مـ اعمتـ ذم ب، ش.(9
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ـْ َدَ٘مَؾ ٓمَ مو يضؿـ مؼتـل )٪مـ(ظمشٌي إمم طموئط،  پْمَتُف ٓمڂِمِْذٿمِِف، َأْو ٢َمٸَمَرُه )ا٫مٹَمٺْمڅِم ا٫مٵَمٸُمقِر ٙمَِ

6 ٕكف متعّد سموىمتـوئف، ومنن دظمؾ مـزًمف سمغػم إذكف6 مل يضؿـف6 ٕكف متعّد َ٘مڄمِرَج ٯَمټمِْز٫مِِف(

سموًمدظمقل. وإن أشمؾػ اًمعؼقر ؿمقًئو سمغػم اًمعؼر6 يمام ًمق وًمغ أو سمول ذم إكوء إكًون6 ومال 

ِهّر شمليمؾ اًمطققر وشمؼؾى وامن6 ٕن هذا ٓ خيتص اًمعؼقر. وطمؽُؿ أؾمد وكِؿر وذئى و

 اًمؼدور ذم اًمعودة6 طمؽُؿ يمؾى قمؼقر. وًمف ىمتؾ هّر سمليمؾ حلؿ وكحقه، واًمػقاؾمِؼ.

وإن طمػر ذم ومـوئف سمئًرا ًمـػًف6 وؿـ مو شمؾػ يهو، وإن طمػرهو ًمـػع اعمًؾؿلم سمال 

أ[ حمًـ. وإن مول طموئطف ومل  239ضر ذم ؾموسمؾي6 مل يضؿـ مو شمؾػ يهو6 ٕكف ]س/

 ؾػ ؿمقًئو6 مل يضؿـف6 ٕن اعمقؾ طمودث، واًمًؼقط سمغػم ومعؾف.يدمف طمتك أشم

ـَ ا٫مَزْرِع( )٫مَپْمالً؛ َوٻِمټمَُف َصڄمِٗمُبٽَمڄم، َو٢َمٹْمُسُف واًمشجر وهمػممهو  )َوٯَمڄم َأْٔمٺَمٷَمڇم ا٫مَبٽِمپمٻَمچُم ٯِم

اِء َدَ٘مٺْمڇم »سمـ ؾمعد:  قمـ اًمزهري قمـ طمزام 6 عمو روى موًمؽا٫مټمَٽَمڄمُر( َأَن ٿَمڄم٩َمچًم ٫مٺِْمَٜمَ

ٯَْمَقاِل ِٗمٷْمٴَمٽَمڄم ٓمڄِم٫مټمَٽَمڄمِر، وٯَمڄم  ^ ٩َمْقٍم، ٨َمڀَم٨ْمَسْدت، ٨َمٸَمڃَم َرُٞمقُل اهلل َٗمڄمئِطَ  ْٕ أَن ٢َمَٚم َأْهِؾ ا

، )ٓمٸُِمْرِب ٯَمڄم ُٔمْتٺمٷُِمُف ٢َمڄمَدًة(هنوًرا  )إَِٓ َأْن ُٔمْرَٞمَؾ(؛ «َأ٨ْمَسَدْت ٓمڄِم٫مٺمپمِؾ ٨َمٽْمَق ٯَمٲْمٻُمقٌن ٢َمٺَمپْمٽِمؿْ 

 ومقضؿـ مرؾمُؾفو6 ًمتػريطف. 

اسمي مـ زرقِمف6 مل يضؿـ، إٓ أن يدظمؾفو مزرقمي همػمه، ومنن اشمصؾً وإذا ـمرد د

اعمزارع6 صؼم ًمػمضمع قمغم ريهو، وًمق ىمَدر أن خيرضمفو وًمف مـٍَم  همػم اعمزارع، ومؽميمفو6 

ـَ ِٖمټمڄَمَيَتٽَمڄم ٓمٻُِمٸَمَدٯِمٽَمڄم(اًمٌفقؿي  )وإِْن ٪َمڄمٿَمڇْم( .ومفْدرٌ  6 )ٓمپَِمِد َرا٪مڅٍِم َأْو ٩َمڄمئٍِد َأْو َٞمڄمئٍِؼ؛ َوٻِم

ْٖمُؾ »ؾمعقد مرومققًمو:  6 يمرضمؾفو6 عمو روى)ٓمٻُِمځَمَ٘مِرَهڄم(مو ضمـً  )ٓ(هو وومِؿفو، يمَقدِ  ا٫مرر

                                      
ـ موضمف )9333(، وأسمق داود )19252،19254(، وأمحد )2423أظمرضمف موًمؽ ذم اعمقـمل )أظمرضمف ( (2  (.1991(، واسم

(. وطمرام هق اسمـ ؾمعد أو اسمـ ؾموقمدة سمـ 1/422سموعمفؿؾي. يـظر اإليمامل )« طمرام»( يمذا ذم إصؾ وهمػمه سموعمعجؿي، واًمصقاب (1

(، شمؼريى 2/122حمقصي سمـ مًعقد إكصوري، وىمد يـًى إمم ضمده، روى قمـ اًمؼماء وروى قمـف اًمزهري. يـظر اًمؽوؿمػ )

 (.233اًمتفذيى )



433 

وًمق يمون اًمًٌى مـ همػمهؿ6  «ِرْٖمُؾ ا٫ْمٵَمْجََمِء ُٖمَبڄمرٌ »، وذم روايي أيب هريرة: «ُٖمَبڄمرٌ 

)َوَٓمڄم٩مِل  يمـخس وشمـػػم6 وِؿـ وموقمؾف، ومؾق ريمٌفو اصمـون6 وموًمضامن قمغم اعمتٍم  مـفام.

أي: هدر، إٓ  ،«ا٫مٵَمْجََمُء ُٖمَبڄمرٌ : »إذا مل يؽـ يد أطمد قمؾقفو6 ًمؼقًمف  تٽَِمڄم َهْدٌر(ِٖمټمڄَميَ 

مـ آدمل أو همػمه إن مل يـدومع إٓ  )٪َمٸَمْتِؾ ا٫مٱَمڄمئِِؾ ٢َمٺَمپْمِف(اًمضوريي واجلقارح وؿمٌففو. 

)٪َمْنِ يمـ()وسمدوْمٍع ضموئز، عمو ومقف مـ صقوكي اًمـػس.  سموًمؼتؾ، ومنذا ىمتؾف مل يضؿـف6 ٕكف ىمتؾف

ٯَمچٍم()َوَصٺمپِمڅٍم، َوآٿمپِمچَِم َذَهڅٍم أو همػمه مـ آٓت اًمؾفق،  ٯِمْزٯَمڄمٍر( 6 عمو َو٨مٲَِمچٍم، َوآٿمپَِمچِم ََخٍْر ٧َمْٛمِ َُمَْٝمَ

َأٯَمَره أن َيڀمُ٘مَذ ٯمديچم، ٕمؿ ٘مرج إ٥م أٞمقاق اٙمديټمچم،  ^  أن ا٫مټمبل» قمـ اسمـ قمؿر روى أمحد

 .«ٓمحرَضٔمف، وأٯمر أصحڄمٓمف ٓمذ٫مؽو٨مپمٽمڄم ز٩مڄمق اخلٻمر ٩مد ٖمٺمبڇم ٯمـ ا٫مٰمڄمم، ٨مٰمٸمٸمڇم 

ٌُ وٓ يضؿـ يمتوسًمو ومقف    ، وٓ طَمْؾقًو حمرمو قمغم رضمول، إذا مل يصؾح ًمؾـًوء.يٌ يّ دِ رَ  أطمودي

 َعِة(فــُ)َباُب الّش

سمنؾمؽون اًمػوء، مـ اًمّشػع، وهق اًمزوج6 ٕن اًمشػقع سموًمشػعي يضؿ اعمٌقع إمم مؾؽف  

 ب[ مـػرًدا. 239اًمذي يمون ]س/

(اًمنميؽ  ٸَمڄمُق()وِهَل: اْٞمتِْح  ـِ اٿْمتَٸَمٺَمڇْم إ٫َِمپْمِف ٓمٵِِمَقٍض ٯَمڄمِْمٍ َ يٹمِِف ِِم 6 )اٿْمتَِزاَع ِٗمٱَمچِم َُشِ

)ٓمَِثٻَمټمِِف ا٫َمِذي اْٞمَتٸَمَر ٢َمٺَمپْمِف يموًمٌقع واًمصؾح واهلٌي سمؿعـوه، ومقلظمذ اًمشػقع كصقى اًمٌوئع 

ُٰمٷْمٵَمچِم ِِم ٪ُمؾر ٯَمڄم ََلْ ٩َمڃَم ٓمڄِم٫م»^قمـ ضموسمر أن اًمـٌل  واًمٌخوري 6 عمو روى أمحدا٫مٵَمٸْمُد(

٨َمڇِم ا٫مٳُمُرُق؛ ٨َماَل ُٟمٷْمٵَمچمَ  ُدوُد، َورَُصر  .«ُيٸْمَسْؿ، ٨َمڂمَِذا َو٩َمٵَمڇِم احْلُ

                                      
 ( مـ ـمريؼ اًمزهري قمـ ؾمعقد سمـ اعمًقى قمـ أيب هريرة مرومققمو.4351( أظمرضمف أسمق داود )2)

ٌ أيب هريرة.2323(، ومًؾؿ )2455( أظمرضمف اًمٌخوري )1)  ( مـ طمدي

 «.ىمتؾفؿ»، وأؿمور ذم هومش إصؾ إمم أكف ذم كًخي: «ٕن ىمتؾفؿ»( ذم ب: (9

 (. 2223( أظمرضمف أمحد )4)

 (.24233،23145( أظمرضمف أمحد )3)

 (.1129( أظمرضمف اًمٌخوري )2)
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6 يموإلرث، واهلٌي سمغػم صمقاب، )َٓمٶَمْٛمِ ٢ِمَقٍض(كصقى اًمنميؽ  اٿْمَتٸَمَؾ()٨َمڂمِنِ 

ـْ َدِم )َصَدا٩مڄًم، َأْو ُ٘مٺمْ همػَم موزم6 سملن ضُمِعؾ  )َأْو ٪َمڄمَن ٢ِمَقُوُف(واًمقصقي،  ٵمڄًم، َأْو ُصٺْمحڄًم ٢َم

6 ٕكف ممؾقك سمغػم مول، أؿمٌف اإلرث، وٕن اخلؼم ورد ذم اًمٌقع، وهذه ٢َمٻْمٍد؛ ٨َماَل ُٟمٷْمٵَمچَم(

 ًمقًً ذم معـوه.

ُرُم ا٫مَتَحپُمُؾ إلْٞمٸَمڄم٠مٽَِمڄم(  : ٓ جيقز يشء مـ احلقؾ ذم إسمطوهلو، وٓ ، ىمول اإلموم)َوََيْ

َٓ َٔمرَٔمٹمُِبقا ٯَمڄم : »^ روى أسمق هريرة قمـ اًمـٌل إسمطول طمؼ مًؾؿ. واؾمتدل إصحوب سمام

 . «اْرَٔمٹَمَبڇِم ا٫مپَمٽُمقُد، ٨َمتَْسَتِحٺُمقا ََمَڄمِرَم اهللِ ٓمڀَِمْدٿَمك احِلپَمؾِ 

يٍؽ ِِم َأْرٍض ََتِڅُم ٩مِْسٻَمُتٽَمڄم(اًمشػعي  )َؤَمْثبُڇُم( ، ومال ؿمػعي ذم مـؼقل6 يمًقػ )٫م٦َِمِ

ـصقص، وٓ ومقام ٓ دمى ىمًؿتف6 يمحامم، وكحقه6 ٕكف ٓ كص ومقف، وٓ هق ذم معـك اعم

َٓ ٠َمِريٍؼ، وٓ ٯَمټمْٸَمبچم: »ودور صغػمة وكحقهو6 ًمؼقًمف  رواه « َٓ ُٟمٷْمٵَمچَم ِِم ٨مټِمڄمٍء، و

 . واعمـؼٌي: ـمريؼ وقؼ سملم داريـ، ٓ يؿؽـ أن يًؾؽف أطمد.قمٌقد ذم اًمغريى أسمق

ً اًمشػعي ومقفام شمًٌعو ًمألرض إذا سمقعو ، ومتثٌ)ا٫مٶِمَراُس، َوا٫مبټِمڄَمُء(أي: إرَض  ،)َوَيْتبَٵُمٽمڄم(

، إذا سمقعو مع إرض، ومال يمظمذان )َٓ ا٫مَثٻَمَرُة َوا٫مَزْرُع( .معفو، ٓ إن أسمقعو مػرَديـ

)٨مالَ ُٟمٷْمٵَمچَم سموًمشػعي6 ٕن ذًمؽ ٓ يدظمؾ ذم اًمٌقع، ومال يدظمؾ ذم اًمشػعي6 يمؼامش اًمدار، 

ڄمٍر(  حلديٌ ضموسمر اًمًوسمؼ.  ؛جِلَ

ْ َيٳْمٺُمبْٽَمڄم إًِذا ٓماَِل ٢ُمْذٍر؛ َٓمٳَمٺَمڇْم(ي أي: اًمشػع ،)َوِهَل( 6 )٢َمَٚم ا٫مٷَمْقِر َو٩ْمڇَم ٢ِمٺْمٻِمِف، ٨َمڂمِْن ََل

ـْ َوإَمَبٽَمڄم: »ًمؼقًمف  ٪َمَحؾر  أ[ 234]س/ا٫مُٰمٷْمٵَمچُم »، وذم روايي: «ا٫مُٰمٷْمٵَمچُم ٫مِـٻَم

                                      
، ىمول:ٓ  جيقز ؿمئ مـ احلقؾ ذم إسمطول طمؼ امريء مًؾؿ. ( ذم روايي إؾمامقمقؾ سمـ ؾمعقد اًمشوًمـجل، ؾمئؾ قمؿـ اطمتول ذم إسمطول اًمشػعي(2

 (.2/134يـظر ـمٌؼوت احلـوسمؾي )

 (.221( أظمرضمف اسمـ سمطي ذم إسمطول احلقؾ )ص1)

مع اًمتـؼقح( سمال إؾمـود أيضو، وقمزاه اسمـ ىمدامي  4/234( سمال إؾمـود، و ذيمره اسمـ اجلقزي ذم اًمتحؼقؼ )2/491( همريى احلديٌ )(9

 يب اخلطوب ذم رؤوس اعمًوئؾ.( 3/441ٕذم اعمغـل )

َل أٖمده، وإٿمَم ذ٪مره ٢مبد ا٫مرزاق ٯمـ ٩مقل ُشيح، و٪مذا ذ٪مره ٩مڄمٞمؿ ٓمـ ٕمڄمٓمڇم ِم أوا٘مر ٧مريڅم (: 1/139( ىمول احلوومظ ذم اًمدرايي )(4
= 



431 

ويمذا  . ومنن مل يعؾؿ سموًمٌقع6 ومفق قمغم ؿمػعتف وًمق مه ؾِمـُقن،رواه اسمـ موضمف «ا٫مٵِمٸَمڄملِ 

ًمق أظمر ًمعذر6 سملن قمؾؿ ًمقاًل وملظمره إمم اًمصٌوح، أو حلوضمي أيمؾ، أو ارب، أو ـمفورة، أو 

إهمالق سموب، أو ظمروج مـ محوم، أو ًمقليَت سموًمصالة وؾمــفو، وإن قمؾؿ وهق هموئى6 أؿمفد 

 قمغم اًمطؾى يهو إن ىمَدر. 

ي: ٓمٵِْمټمِل(اًمشػقع  )َوإِْن ٩َمڄمَل( 6 ًمػقات ټمِل()َأْو َصڄمحِلْ مو اؿمؽميً،  )٫مٺِْمٻُمْٰمَٝمِ ًْ 6 ؾمَؼَط

اعمخؼَم ًمف سموًمٌقع6 ؾمؼط6ً ًمؽماظمقف قمـ إظمذ سمال قمذر، ومنن  )َأْو ٪َمَذَب ا٫مٵَمْدَل(اًمػقر، 

)َأْ٘مَذ اًمشػقع  )َأْو ٠َمٺَمڅَم(يمذب وموؾمًؼو6 مل شمًؼط6 ٕكف مل يعؾؿ احلول قمغم وضمفف. 

سموعمشؽمي  ؿمػعتف6 ٕن ومقف إضاًرا )َٞمٸَمٳَمڇْم(أي: سمعِض احلصي اعمٌقعي6  ،ا٫مَبٵْمِض(

 سمتٌعقض اًمصػؼي قمؾقف، واًمير ٓ يزال سمؿثؾف.

ًٓ سمقـفام، أو شمقيمؾ ٕطمدمهو، أو أؾمؼطفو   وٓ شمًؼط اًمشػعي إن قمؿؾ اًمشػقع دٓ

 ىمٌؾ اًمٌقع.

ٕهنو طمؼ يًتػود سمًٌى اعمؾؽ، ومؽوكً  ؛)إْمټم٤َْمِ ٓمٸَِمْدِر َٗمٸَمپْمٽِمََم(اريؽلم )َوا٫مُٰمٷْمٵَمچُم ٫مـِ(

 صمالصمي: كصػ، وصمؾٌ، وؾمدس، ومٌوع رب اًمثؾٌ، وموعمًلًمي قمغم ىمدر إمالك، ومداٌر سملم

مـ ؾمتي، واًمثؾٌ يؼًؿ قمغم أرسمعي: ًمصوطمى اًمـصػ صمالصمي، وًمصوطمى اًمًدس واطمد. 

ڄم( اًمؽّؾ6 ٕن ذم أظمذ  )َأَ٘مَذ أَ٘مُر ا٫مٹُمَؾ َأْو َٔمَرَك(أي: أطمد اًمشػقعلم6  ،)٨َمڂمِْن ٢َمٷَمڄم َأَٗمُدُُهَ

ًٌو6 اًمٌعض إضاًرا سموعمشؽمي، وًمق وهٌفو ًم نميؽف أو همػمه6 مل يصح، وإن يمون أطمدمهو هموئ

 ومؾقس ًمؾحوض أن يلظمذ إٓ اًمؽؾ أو يؽميمف، ومنن أظمذ اًمؽؾ صمؿ طمي اًمغوئى6 ىموؾمؿف.

ى إْمټمڄَمِن َٗمَؼ َواِٗمٍد(  6 ومؾؾشػقع أظمذ طمؼ أطمدمهو6 ٕن اًمعؼد مع اصمـلم )َوإِِن اْٟمَٝمَ

                                      
  هـ.ااحلديڈم

 (.35(، وهيٍ سمـ يقكس ذم يمتوب اًمؼضوء )23303) اعمصـػوىمقل اريح أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم 

 : هذا طمديٌ مـؽر.-(2494يمام ذم قمؾؾ اسمـ أيب طموشمؿ ) –مـ طمديٌ اسمـ قمؿر. ىمول أسمق زرقمي  (1333أظمرضمف اسمـ موضمف ) ((2
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ـلم صػؼي6 ومؾؾشػقع أظمذ أطمدمهو6 6 سملن اؿمؽمى واطمد طمؼ اصم)َأْو ٢َمٹْمُسُف(سمؿـزًمي قمؼديـ، 

(ٕن شمعدد اًمٌوئع يمتعدد اعمشؽمي،  6 سمؽن اًمشلم، أي: )َأِو اْٟمَٝمَى َواِٗمٌد ِٟمٸْمٱَم٤ْمِ

ـْ َأْرَو٤ْمِ َصٷْمٸَمچًم طمصتلم  ڄم( ب[ 234]س/)ٯِم ٕن  ؛َواِٗمَدًة؛ ٨َمٺمٺِمَٰمٷِمپمِع َأْ٘مُذ َأَٗمِدُِهَ

 اًمير ىمد يؾحؼف سملرض دون أرض.

ذم قمؼد واطمد6 ومؾؾشػقع أظمذ اًمشؼص سمحصتف مـ اًمثؿـ6  َوَٞمپمْٷمڄًم()َوإِْن َٓمڄمَع ِٟمٸْمٱمڄًم 

)َأْو َٔمٺمَِػ َٓمٵْمُض اٙمَبپمِع؛ ٕكف دمى ومقف اًمشػعي إذا سمقع مـػرًدا، ومؽذا إذا سمقع مع همػمه، 

) ـِ ـَ ا٫مَثٻَم ٸْمِص ٓمِِحٱَمتِِف ٯِم ٕكف شمعذر أظمذ اًمؽؾ، ومجوز ًمف أظمذ اًمٌوىمل6  ؛٨َمٺمٺِمَٰمٷِمپمِع َأْ٘مُذ ا٫مٰمر

ؾػف آدمل، ومؾق اؿمؽمى داًرا سملًمػ شمًووي أًمػلم، ومٌوع سمويهو أو هدمفو ومٌؼقً يمام ًمق أشم

 سملًمػ6 أظمذهو اًمشػقع سمخؿًامئي.

٪َمچِم َو٩ْمٍػ( 6 ٕكف ٓ يمظمذ سموًمشػعي، ومال دمى سمف، وٕن مًتحؼف همػم )َوَٓ ُٟمٷْمٵَمچَم ٓم٦َِمِ

اريًؽو ذم اعمـػعي،  6 سملن يمون)َٞمڄمٓمٍِؼ(ًمؾرىمٌي  )٧َمْٛمِ ٯِمٺْمٍؽ(ؿمػعي أيًضو سمـ )وٓ(شموم اعمؾؽ. 

يموعمقَّص ًمف يهو، أو مؾؽ اًمنميؽون داًرا صػؼي واطمدة6 ومال ؿمػعي ٕطمدمهو قمغم أظمر، 

(ًمعدم اًمير.  َٓ  ٕن اإلؾمالم يعؾق وٓ يعغم. )٫مٹَِمڄم٨مٍِر ٢َمَٚم ٯُمْسٺمٍِؿ(ؿمػعي  )َو

يِف( َف ٯُمْٰمَٝمِ ِف، َأْو ِهبَتِِف، َأْو )ٓمَِق٩ْمٷمِ أي: مشؽمي ؿمؼص شمثًٌ ومقف اًمشػعي  ،)َوإِْن َٔم٭َمَ

6 عمو ومقف مـ اإلضار سموعمقىمق  قمؾقف )َٓ ٓمَِقِصپَمچٍم؛ َٞمٸَمٳَمڇْم ا٫مُٰمٷْمٵَمچُم(، أو صدىمي سمف، َرْهټمِِف(

واعمقهقب ًمف وكحقه6 ٕكف مؾؽف سمغػم قمقض. وٓ شمًؼط اًمشػعي سمؿجرد اًمقصقي سمف ىمٌؾ 

 ىمٌقل اعمقّص ًمف سمعد مقت اعمقيص6 ًمعدم ًمزوم اًمقصقي.

(أي: ًمؾشػقع  ،)ٓمَِبپْمٍع؛ ٨َمٺَمُف(اعمشؽمي ومقف إن شمٍم  )و( 6 ٕن )َأْ٘مُذُه ٓمڀَِمَٗمِد ا٫مَبپْمٵَم٤ْمِ

ؾمٌى اًمشػعي اًمنماء، وىمد وضمد ذم يمؾ مـفام، وٕكف ؿمػقع ذم اًمعؼديـ، ومنن أظمذ 
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سموٕول6 رضمع اًمثوين قمغم سموئعف سمام دومع ًمف6 ٕن اًمعقض مل يًّؾؿ ًمف، وإن آضَمره ومؾؾشػقع 

رة، هذا يمؾف إن يمون اًمتٍم  ىمٌؾ اًمطؾى6 ٕكف مؾؽ اعمشؽمي، أظمذه، وشمـػًخ سمف اإلضمو

وصمٌقت طمؼ اًمتؿؾؽ ًمؾشػقع ٓ يؿـع مـ شمٍمومف. وأمو شمٍمومف سمعد اًمطؾى6 ومٌوـمؾ6 ٕكـف 

 مـؾؽ اًمشػقع إًذا.

ي ا٫مٶَمٺَمچُم( )ا٫مټمَََمُء ًمف أيًضو )و(أ[ ىمٌؾ إظمذ،  233احلوصؾي ]س / )َو٫مٺِمٻُمْٰمَٝمِ

 ،)ا٫مَزْرُع، َوا٫مَثٻَمَرُة ا٫مٴَمڄمِهَرُة(ًمف أيًضو  )و(ف، واخلراج سموًمضامن. 6 ٕكف مـ مؾؽاٙمُټمْٷَمٱِمُؾ(

أي: اعممسمرة6 ٕكف مؾؽف، ويٌؼك إمم احلصود واجلذاذ6 ٕن ضره ٓ يٌؼك، وٓ أضمرة قمؾقف. 

وقمؾؿ مـف: أن اًمـامء اعمتصؾ6 يموًمشجر إذا يمؼم، واًمطؾع إذا مل يمسمر6 يتٌع ذم إظمذ 

 .سموًمشػعي6 يموًمرد سموًمعقى

ذم طمول يعذر ومقف اًمنميؽ سموًمتلظمػم6 سملن ىموؾمؿ  )َأْو ٧َمَرَس(اعمشؽمي  )٨َمڂمِْن َٓمټمَك(

اعمشؽمي ويمقؾ اًمشػقع، أو رومع إمر ًمؾحويمؿ ومؼوؾمؿف، أو ىموؾمؿ اًمشػقع إلفمفوره زيودة 

6 دومًعو ًمؾير، ومتؼّقم )٨َمٺمٺِمَٰمٷِمپمِع ََتٺَُمٹُمُف ٓمٸِِمپمٻَمتِِف(ذم اًمثؿـ وكحقه، صمؿ همرس أو سمـك6 

ض مغروؾمي أو مٌـقي، صمؿ شمؼّقم ظموًمقي مـفام، ومام سمقـفام ومفق ىمقؿي اًمغراس واًمٌـوء. إر

أي: مو كؼص مـ ىمقؿتف سموًمؼؾع6 ًمزوال اًمير سمف،  ،)٩َمٺْمٵُمُف، َوَيٶْمَرُم ٿَمٸْمٱَمُف(ًمؾشػقع  )و(

ِف(ومنن أسمك6 ومال ؿمػعي.  ، وًمق اظمتور اًمشػقع )َأْ٘مُذُه(اًمغراس أو اًمٌـوء  أي: رب ،)و٫مَِرٓمر

ٍر(ف سمؼقؿتف، متؾؽ  «اعمـتفك»يؾحؼ إرَض سملظمذه، ويمذا مع ضر، يمام ذم  )ٓماَِل ََضَ

 6 ٕكف مؾؽف، واًمير ٓ يزال سموًمير. وهمػمه

اًمشػعي6 ٕكف كقع ظمقور ًمؾتؿؾقؽ، أؿمٌف  )َوإِْن ٯَمڄمَت ا٫مَٰمٷِمپمُع ٩َمْبَؾ ا٫مٳمٺََمڅِم؛ َٓمٳَمٺَمڇْم(

                                      
 (.2/391( مـتفك اإلرادات )(2

 (.1/219(، اإلىمـوع )1/332(، اًمػروع )4/255( يـظر ارح اًمزريمٌم قمغم خمتٍم اخلرىمل )(1



 

433 

6 ٕن احلؼ ىمد شمؼرر )٫مَِقاِرٕمِِف(ًمطؾى6 صمٌتً أي: سمعد ا ،)َٓمٵْمَدُه(إن موت )َو(ظمقور اًمؼٌقل. 

(اًمشػقع اًمشؼص  )َوَيڀْمُ٘مُذ(سموًمطؾى، وًمذًمؽ ٓ شمًؼط سمتلظمػم إظمذ سمعده.  ـِ  )ٓمٹُِمؾر ا٫مَثٻَم

ـِ »اًمذي اؾمتؼر قمؾقف اًمعؼد6 حلديٌ ضموسمر:  ، رواه أسمق إؾمحوق «٨َمٽُمَق َأَٗمُؼ ٓمِِف ٓمڄِم٫مَثٻَم

 .«اعمؽمضمؿ»ذم  اجلقزضموين

()٨َمڂمِْن ٢َمَج  ـْ 6 ٕن ذم أظمذه سمدون دومع يمؾ )َٓمٵْمٲِمِف؛ َٞمٸَمٳَمڇْم ُٟمٷْمٵَمُتُف(اًمثؿـ، أو  َز ٢َم

اًمثؿـ إضاًرا سموعمشؽمي، واًمير ٓ يزال سموًمير، وإن أطمي رهـًو أو يمػقاًل6 مل يؾزم 

وًمؾؿشؽمي طمًٌف قمغم صمؿـف، ىموًمف  اعمشؽمي ىمٌقًُمف، ويمذا ٓ يؾزمف ىمٌقُل قمقض قمـ اًمثؿـ،

 6233 ٕن اًمشػعي ىمفري، واًمٌقع قمـ روو، ويؿفؾ ]س/هوهمػم «اًمؽمهمقى»ذم 

 ب[ إن شمعذر ذم احلول صمالصمَي أيوم.

ٕن اًمشػقع يًتحؼ إظمذ سمؼدر  ؛)اٙم٣َِمُء ٓمِِف(اًمشػقع  )اٙمځَُمَٖمُؾ َيڀْمُ٘مُذ(اًمثؿـ )َو(

إذا أي: ود اعمكمء، وهق اعمعن6 يلظمذ ،)وِوُدُه(اًمثؿـ وصػتف، واًمتلضمقؾ مـ صػتف. 

6 دومًعو ًمؾير، وإن مل يعؾؿ اًمشػقع طمتك طمّؾ6 ومفق )ٓمٹَِمٷِمپمٍؾ ٯَم٣ِمٍء(ثؿـ ممضماًل يمون اًم

ي(ًمقاطمد مـفام6  )ٯَمَع ٢َمَدِم ا٫مَبپمرټمچَِم(ذم ىمدر اًمثؿـ  )َوُيٸْمَبُؾ ِِم اخُلٺْمِػ(يموحلوّل.   )٩َمْقُل اٙمُْٰمَٝمِ

قمؾقف، وإكام مع يؿقـف6 ٕكف اًمعوىمد، ومفق أقمؾؿ سموًمثؿـ، واًمشػقع ًمقس سمغورم6 ٕكف ٓ يشء 

ْيُتُف اعمشؽمي:  )٨َمڂمِْن ٩َمڄمَل(يريد متؾؽ اًمشؼص سمثؿـف، سمخال  اًمغوصى، وكحقه.  )اْٟمَٝمَ

مـ أًمػ6  )ٓمڀَم٪ْمَثَر(أن اعمٌقع  )َو٫َمْق َإْٔمَبڇَم ا٫مَبڄمئُِع(أي: سموًْٕمػ،  ،ٓمڀَِم٫ْمٍػ؛ َأَ٘مَذ ا٫مَٰمٷمپمُع ٓمِِف(

                                      
 (.24912،23353أظمرضمف أمحد )( (2

ـ مصـػوت اجلقزضموين« اعمؽمضمؿ( »(1 فويي )م دايي واًـم ـ يمثػم: ومقف قمؾقم همزيرة وومقائد يمثػمة. اًٌم  (.22/93، ىمول اسم

ختؾقص اعمطؾى ذم شمؾخقص »سمـ شمقؿقي احلراين، اظمتٍم ومقف يمتوسمف  هق ًمإلموم ومخر اًمديـ حمؿد سمـ اخلي سمـ حمؿد سمـ اخلي( (9

، «اًمًٌقط»قمغم ـمريؼي اًمغزازم ذم  ،«ًمٌؾغيا»ذم « اًمؽمهمقى»، صمؿ اظمتٍم «شمرهمقى اًمؼوصد ذم شمؼريى اعمؼوصد»، وؾمامه «اعمذهى

 (9/912يـظر ذيؾ ـمٌؼوت احلـوسمؾي )«. اًمقضمقز»، «اًمقؾمقط»

 .(23/442(، واًمنمح اًمؽٌػم )3/444يـظر اعمغـل )( (4
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6 مل يؼٌؾ6 ٕكف رضمقع مماظمذًة ًمؾؿشؽمي سمنىمراره، ومنن ىمول: همؾطً، أو يمذسمً، أو كًقً

قمـ إىمراره. ومـ ادقمك قمغم إكًون ؿمػعي ذم ؿمؼص، ومؼول: ًمقس ًمؽ مؾؽ ذم اريمتل6 

ذم  )َوإِْن َأ٩َمَر ا٫مَبڄمئُِع ٓمڄِم٫مَبپْمِع(ومعغم اًمشػقع إىمومي اًمٌقـي سموًمنميمي، وٓ يؽػل جمرد ووع اًمقد، 

ي(اًمشؼص اعمشػقع،  ٕن اًمٌوئع أىمر سمحؼلم6  اًمشػعي6 ()َوَٖمَبڇِم اراءه6  )َوَأٿْمٹَمَر ا٫مـٻُمْٰمَٝمِ

طمؼ ًمؾشػقع، وطمؼ ًمؾؿشؽمي، ومنذا ؾمؼط طمؼف سمنكؽوره6 صمًٌ طمؼ أظمر، ومقؼٌض 

اًمشػقع مـ اًمٌوئع، ويًؾؿ إًمقف اًمثؿـ، ويؽقن درك اًمشػقع قمغم اًمٌوئع، وًمقس ًمف وٓ 

 ًمؾشػقع حمويمؿُي اعمشؽمي.

ي   ي، َو٢ُمٽْمَدُة اٙمُْٰمَٝمِ ذم همػم اًمصقرة  ٢َمَٚم ا٫ْمَبڄمئِِع()َو٢ُمٽْمَدُة ا٫مَٰمٷِمپمِع ٢َمَٚم اٙمُْٰمَٝمِ

ًٌو6 رضمع اًمشػقع قمغم اعمشؽمي سموًمثؿـ أو  إظمػمة، ومنذا فمفر اًمشؼص مًتحًؼو أو معق

سملرش اًمعقى، صمؿ يرضمع اعمشؽمي قمغم اًمٌوئع، ومنن أسمك اعمشؽمي ىمٌض اعمٌقع6 أضمؼمه 

ن احلويمؿ، وٓ ؿمػعي ذم سمقع ظمقور ىمٌؾ اكؼضوئف، وٓ ذم أرض اًمًقاد ومٍم واًمشوم6 ٕ

قمؿر وىمػفو6 إٓ أن حيؽؿ سمٌقعفو طمويمؿ، أو يػعؾف اإلموم أو كوئٌف6 ٕكف خمتؾػ ومقف، وطمؽؿ 

 احلويمؿ يـػذ ومقف.
 

 )َباُب الَوِديَعة(

أ[ قمـد اعمقدع. واإليداع:  232مـ َوَدع اًمٌمء: إذا شمريمف6 ٕهنو مؽمويمي ]س/

 شمقيمقؾ ذم احلػظ شمؼمقًمو، وآؾمتقداع: شمقيمؾ ومقف يمذًمؽ.

ويًتحى ىمٌقهلو عمـ قمؾؿ أكف صمؼي، ىمودر قمغم طمػظفو.  ،مو يعتؼم ذم ويموًميويعتؼم هلو 

 ويؽره ًمغػمه إٓ سمرى ريهو.

(اًمقديعي  ()إَِذا َٔمٺمٷَِمڇِم و  ـْ ْط؛ ََلْ َيٲْمٻَم ـْ َٓم٤ْمِ ٯَمڄم٫مِِف، َوََلْ َيَتٵَمَد، َوََلْ ُيٷَمرر 6 عمو روى قمؿرو )ٯِم



 

433 

ـْ أُ »ىمول:  ^سمـ ؿمعقى، قمـ أسمقف، قمـ ضمده، أن اًمـٌل   «وِدَع َوِديٵَمچًم، ٨َماَل َوََمَن ٢َمٺَمپْمفِ ٯَم

أي: اعمقدَع  ،)َوَيٺْمَزٯُمُف(. وؾمقاء ذهى معفو يشء مـ موًمف أو ٓ. رواه اسمـ موضمف

قمروًمو يمام حيػظ موًمف6 ٕكف شمعومم أمر سملدائفو، وٓ يؿؽـ ذًمؽ إٓ  )ِٗمٷْمٴُمٽَمڄم ِِم ِٗمْرِز ٯِمْثٺمٽَِمڄم(

و طمػظف ذم طمرز مثؾف قموضماًل مع اًمؼدرة، وإٓ مـ اؾمتقدع ؿمقئً «: اًمرقمويي»سموحلػظ. ىمول ذم 

(أي: احلرَز  ،)٨َمڂمِْن ٢َمپمټَمَُف(وؿـ.  ـَ ؾمقاء ردهو إًمقف أو 6ٓ  )َصڄمِٗمبٽَُمڄم ٨َمڀمَْٗمَرَزَهڄم ٓمُِدوٿمِِف؛ َوٻِم

وامن قمؾقف6 ٕن شمؼققده  )٨َماَل(مـف6  )ٓمٻِِمثٺْمِِف َأْو َأْٗمَرَز(إن أطمرزهو  )و(عمخوًمػتف ًمف ذم طمػظ موًمف، 

ـِ ا٫مَدآَمچِم()َوإِنْ ز يؼتيض مو هق مثؾف، ومام ومقىمف مـ سموب أومم، يهذا احلر اعمقدقمي  ٩َمٳمََع ا٫مٵَمٺَمَػ ٢َم

) ـَ ٕن اًمعؾػ مـ يمامل احلػظ، سمؾ هق احلػظ سمعقـف6 ٕن اًمعر   ؛)ٓمٶَِمْٛمِ ٩َمْقِل َصڄمِٗمبٽَِمڄم؛ َوٻِم

يضؿـ6 إلذكف ذم ملمقر سمف قمروًمو، وإن هنوه اعموًمؽ قمـ قمؾػفو6 مل  يؼتيض قمؾَػفو وؾمؼقَفو، ومؽلكف

 إشمالومفو، أؿمٌف مو ًمق أمره سمؼتؾفو، ًمؽـ يلصمؿ سمؽمك قمؾػفو إًذا6 حلرمي احلققان.

(6 سملن ىمول ًمف: اطمػظفو ذم ضمقٌؽ، )َوإِْن ٢َم٤َمَ َٖمپْمَبُف(  ـَ ِف َأْو َيِدِه؛ َوٻِم ٪َمٽَمڄم ِِم ٪ُمٻمر 6 )٨َمَٝمَ

ومنذا ىمول:  ٹْمِسِف()َو٢َمٹْمُسُف ٓمٵِمَ ٕن اجلقى أطمرز، ورسمام كيس ومًؼط مو ذم يمؿف أو يده، 

اشمريمفو ذم يمؿؽ أو يدك، ومؽميمفو ذم ضمقٌف6 مل يضؿـ6 ٕكف أطمرز، وإن ىمول: اشمريمفو ذم 

يدك، ومؽميمفو ذم يمؿف، أو سموًمعؽس، أو ىمول: اشمريمفو ذم سمقتؽ، ومشدهو ذم صمقوسمف وأظمرضمفو6 

 وؿـ6 ٕن اًمٌقً أطمرز.

ـْ ََيْٷَمُظ ٯَمڄم٫َمُف(  )ٯَمڄمَل ردهو عمـ حيػظ  )َأْو(ف وقمٌده، قمودًة6 يمزوضمت )َوإِْن َد٨َمٵَمٽَمڄم إ٥َِم ٯَم

) ـْ ْ َيٲْمٻَم ڄم؛ ََل َ )َو٢َمٹْمُسُف 6 جلريون اًمعودة سمف، ويصدق ذم دقمقى اًمتؾػ واًمرد6 يموعمقدع َرِبر

ب[ اعمقدع سمدومعفو إًمقفام6 ٕكف ًمقس ًمف  232سمال قمذر، ومقضؿـ ]س/ إَْٖمټمَبُِل َواحَلڄم٪مُِؿ(

 أن يقدع مـ همػم قمذر.

                                      
 (.1432( أظمرضمف اسمـ موضمف )2)
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)إِْن أي: احلويمُؿ وإضمـٌّل سموًمقديعي إذا شمؾػً قمـدمهو سمال شمػريط،  ،)َوَٓ ُيٳَمڄم٫مََبڄمِن( 

6 ٕن اعمقدع وؿـ سمـػس اًمدومع واإلقمراض قمـ احلػظ، «اًمقضمقز»ضمزم سمف ذم  َٖمٽِماَل(

ومال جيى قمغم اًمثوين وامن، ٕن دومًعو واطمًدا ٓ يقضمى وامكلم، وىمول اًمؼويض: ًمف ذًمؽ6 

ر اًمضامن قمغم اًمثوين إن قمؾؿ، وإٓ ومعغم إول، ومؾؾامًمؽ مطوًمٌي مـ ؿموء مـفام، ويًتؼ

 .«اعمـتفك»وضمزم سمؿعـوه ذم 

َڄم(طمدث ًمؾؿقَدع  )َوإِْن َٗمَدَث َ٘مْقٌف َأْو( أو ويمقؾف ومقفو6 ٕن  )َٞمٷَمٌر؛ َرَدَهڄم ٢َمَٚم َرِبر

ذم ذًمؽ ختؾقًصو ًمف مـ دريمفو، ومنن دومعفو ًمؾحويمؿ إًذا6 وؿـ6 ٕكف ٓ وٓيي ًمف قمغم 

ٺَمٽَمڄم(ريهو6  ْن ٧َمڄمَب()٨َمڂمِ احلوض،  رورة أْو 6ٓ ـذم اًمًػر، ؾمقاء يمون ًمض )ٯَمٵَمُف(اعمقَدُع  )ََحَ

، ومل يـفف قمـف6 ٕن اًمؼصد احلػظ، وهق مقضمقد هـو، وًمف مو أكػؼ سمـقي )إِْن ٪َمڄمَن َأْٗمَرَز(

( اًمرضمقع. ىموًمف اًمؼويض. َٓ يؽـ اًمًػر أطمػَظ هلو، أو يمون هنك قمـف6 دومعفو إمم احلويمؿ6  )وإِ

ن ذم اًمًػر يهو همرًرا6 ٕكف قمروي ًمؾـفى وهمػمه، واحلويمؿ يؼقم َمؼوم صوطمٌِفو قمـد ٕ

همقٌتف، ومنن أودقمفو مع ىمدرشمف قمغم احلويمؿ6 وؿـفو6 ٕكف ٓ وٓيي ًمف، ومنن شمعذر طمويمٌؿ 

عمو أراد أن يوضمر أودع اًمقدائع اًمتل يموكً قمـده ُٕم  6 ًمػعؾف )َأْوَد٢َمٽَمڄم ٕمٸَِمچًم(أهٌؾ6 

(ره اعمقت. ـكف مقوع طموضمي، ويمذا طمؽؿ مـ طمض، وٕأيؿـ  ـْ شمعدى ذم  )َوٯَم

)َٕمْقٓمڄًم ُأودع  )َأْو(، أي: قمؾػفو وؾمؼقفو، )ُأوِدَع َدآَمچًم ٨َمَر٪مَِبٽَمڄم ٫مٶَِمْٛمِ ٿَمٷْمٵِمٽَمڄم(اًمقديعي6 سملن 

ٌّ أو كحقه،  ٨َمٺَمبَِسُف( ـْ ََمَْرٍز ُٕمؿَ ُأودع  )َأْو(ًمغػم ظمق  مـ قُم  َرَدَهڄم( )َدَراِهَؿ ٨َمڀَمْ٘مَرَٖمٽَمڄم ٯِم

قمـ يمقًفو، أو يموكً مشدودة ومَلزال اًمشّد6 وؿـ، أظمرج  )َأْو َر٨َمَع اخَلْتَؿ(إمم طمرزهو، 

                                      
 (.133( اًمقضمقز )(2

 (.2/393( مـتفك اإلرادات )(1

عمو هوضمر ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمـٌل »( مـ طمديٌ قموئشي2/145( مـ طمديٌ قمكم، واًمٌقفؼل )9/11( مل أىمػ قمؾقف، وأظمرج اسمـ ؾمعد ذم اًمطٌؼوت )9)

 .«إمم اعمديـي أمر قمؾقو أن يتخؾػ طمتك يمدي ودائع يموكً قمـده ًمؾـوس
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6 يمدراهؿ سمدراهؿ، وزيً سمزيً )َأْو َ٘مٺَمٳَمٽَمڄم ٓمٶَِمْٛمِ ٯُمَتٻَمپمرٍز(مـفو ؿمقًئو أْو 6ٓ هلتؽ احلرز. 

(موًمف أو همػمه،  مـ ـَ وع اًمٌعُض ومل يدر أيام اًمقديعي6 ًمتعديف، وإن و )٨َمٲَمڄمَع ا٫مٹُمُؾ؛ َوٻِم

أ[ وؿـ أيًضو، وإن ظمؾطفو سمؿتؿقز6 يمدراهؿ سمدكوكػم6 مل يضؿـ، وإن  233ووع6 ]س/

صمؿ رده ومضوع اًمؽؾ6 وؿـف وطمده، وإن رد سمدًمف همػم متؿقز6  أظمذ درمًهو مـ همػم حمرزه

 وؿـ اجلؿقع.

عي6 مل ومـ َأودقمف صٌل وديعي6 مل يؼمأ إٓ سمرّدهو ًمقًمقف، ومـ دومع ًمصٌل وكحقه ودي

 يضؿـفو مطؾًؼو، وًمعٌٍد6 وؿـفو سمنشمالومفو ذم رىمٌتف.

َڄم(  َهڄم إ٥َِم َرِبر ِه ٓمڂِمِْذٿمِِف(أو مـ حيػظ موًمف،  )َوُيٸْمَبُؾ ٩َمْقُل اٙمُقَدِع ِِم َردر 6 سملن ىمول: )َأْو ٧َمْٛمِ

ك ردهو دومعتفو ًمػالن سمنذكؽ، وملكؽر موًمؽفو اإلذن أو اًمدومع6 ىُمٌؾ ىمقل اعمقَدع6 يمـام ًمق ادقم

سمقؿقـف6 ٕكف أملم، ًمؽـ إن  )َٔمٺَمٷِمٽَمڄم َو٢َمَدِم ا٫مَتٷْمِريِط(يؼٌؾ ىمقًمف أيًضو ذم  )و( قمغم موًمؽفو.

ادقمك اًمتؾَػ سمظوهر6 يُمّؾػ سمف سمقـي، صمؿ ىُمٌؾ ىمقًمف ذم اًمتؾػ، وإن أظمر ردهو سمعد ـمؾٌفو سمال 

ف، قمذر6 وؿـ، ويؿفؾ ٕيمؾ، وكقم، وهضؿ ـمعوم سمؼدره، وإن أمره سموًمدومع إمم ويمقؾ

ْ ُٔمقِد٢ْمټمِل، ُٕمَؿ َٕمَبَتڇِم  )٨َمڂمِْن ٩َمڄمَل:ومتؿؽـ وأسمك6 وؿـ، وًمق مل يطؾٌفو ويمقؾف.  اًمقديعي  (ََل

ْ ُيٸْمَباَل َو٫َمْق ٓمَِبپمرټمَچٍم( ُحقِدِه؛ ََل 6 ٕكف مؽّذب )ٓمَِبپمرټمچٍَم َأْو إ٩ِْمَراٍر، ُٕمَؿ اَد٢َمك َرًدا َأْو َٔمٺَمٷًمڄم َٞمڄمٓمٸَِم٤ْمِ جِلُ

يؼٌؾ ىمقًمف سمقؿقـف ذم اًمرد  )َٓمْؾ(و، ومل شمعلم وىمًتو6 مل شمًؿع، ًمؾٌقـي، وإن ؿمفدت سمَلطمدمه

ٌء، َوٿَمْحَقُه(مو إذا أضموب سمـ)٨مپمـ(واًمتؾػ  ، يمام ًمق أضموب سمؼقًمف: ٓ )٩َمْق٫مِِف: ٯَمڄم ٫َمَؽ ٢ِمټمِْدي ََشْ

ٌَكم، أو: ٓ شمًتحؼ قمكّم ؿمقًئو،  أي: سمعد  ،)َٓمٵْمَدُه(ادقمك اًمرد أو اًمتؾػ  )َأْو(طمؼ ًمؽ ىِم

 أي: سموًمٌقـي6 ٕن ىمقًمف ٓ يـوذم مو ؿمفدت سمف اًمٌقـي، وٓ يؽذيهو. ،)ِِبَڄم(ضمحقده 
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 )َأوْ أي: مـ وارث اعمقَدع ًمريهو  ،)اَد٢َمك َواِرُٕمُف ا٫مَرَد ٯِمټمُْف(موت اعمقَدع و )َوإِْن(

ْ ُيٸْمَبْؾ وهق اعمقَدع6  (ٯَمْقُروٕمِف َٓ ٓمَِبپمرټمَچٍم( )ََل   6 ٕن صوطمٌفو مل يلمتـْف قمؾقفو، سمخالإ

ـْ ٯَمٹمپِمٍؾ َأْو ٯَمْقُزوٍن َيټمْٸَمِسُؿ(اعمقَدع.  سمال ضر6  )َوإِْن ٠َمٺَمڅَم َأَٗمُد اُٙمقِد٢َم٤ْمِ ٿَمٱِمپمَبُف ٯِم

 أي: َأظمذ كصقٌف، ومقًّؾؿ إًمقف، ٕن ىمًؿتف ممؽـي سمـغػم ضر وٓ همٌـ.  ،)َأَ٘مَذُه(

، َوا٫مـٻُمْسَتڀْمِٖمِر( ـِ ب[ إذا هُمصًٌ  233س/] )َو٫مٺِمٻُمْسَتْقَدِع، َوا٫مـٻُمٲَمڄمرِب، َوا٫مـٻُمْرَِتِ

(اًمعلم مـفؿ6  ٕهنؿ ملمقرون سمحػظفو، وذًمؽ مـف، وإن صودره  ؛)ٯُمٳَمڄم٫َمَبچُم ٧مڄمِصڅِم ا٫مٵَم٤ْمِ

 ؾمؾطون أو أظمذهو مـف ىمفًرا6 مل يضؿـ. ىموًمف أسمق اخلطوب.

 )باُب إِحياِء اْلـَمَواِت(

 مشتؼي مـ اعمقت، وهق قمدم احلقوة. )َوِهَل(سمػتح اعمقؿ واًمقاو  

ـِ آْ٘متٱَِمڄمَصڄمِت َوٯِمٺْمِؽ ٯَمٵْمٱُمقٍم(واصطالطًمو:   ، سمخال  )إَْرُض اٙمُټمْٷَمٹَمچُم ٢َم

اًمطرق وإومـقي ومًقؾ اعمقوه واعمحتطٌوت، وكحقهو، ومو ضمرى قمؾقف مؾؽ معصقم 

 أو قمطقي أو همػممهو6 ومال يؿؾؽ يشء مـ ذًمؽ سموإلطمقوء. 
ٍ
 سمنماء

ـْ َأْٗمپَمڄمَهڄم( ـْ َأْٗمپَمڄم »يٌ ضموسمر يرومعف: حلد )ٯَمٺَمٹَمٽَمڄم(؛أي: إرَض اعمقاَت  ،)٨َمٻَم ٯَم

وصححف، وقمـ قموئشي مثؾف، رواه  ، واًمؽممذيرواه أمحد «َأْرًوڄم ٯَمپْمَتچًم، ٨َمٽِمَل ٫َمفُ 

                                      

 «.مـ»( سمعده ذم ب، ش: (2

 «.مقرصمف»( ذم ب، ش: (1

 «.ىمقًمف»( سمعده ذم ب مـ اعمتـ: (9

 .(24495،23342أظمرضمف أمحد )( 4)

 .(2935مذي )أظمرضمف اًمؽم( 3)
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: هق مًـد صحقح، متؾؼك سموًمؼٌقل، قمـد ومؼفوء . ىمول اسمـ قمٌد اًمؼمموًمؽ، وأسمق داود

ـْ ٯُمْسٺمٍِؿ َو٪َمڄم٨مٍِر(اعمديـي وهمػمهؿ.  قم مو شمؼدم، ًمؽـ قمغم اًمذمل ذمل، مؽؾػ وهمػمه6 ًمعؿ )ٯِم

6 ًمعؿقم احلدي6ٌ وٕهنو )و٢َمَدٯِمِف(ذم اإلطمقوء  )ٓمڂِمِْذِن اإِلٯَمڄمِم(ظَمراج مو أطمقو مـ مقات قمـقة، 

َهڄم(قملم مٌوطمي، ومال يػتؼر مؾُؽفو إمم إذن،  ، ومجؿقُع اًمٌالد ؾمقاء ذم ذًمؽ. )ِِم َداِر اإِلْٞمالَِم َو٧َمْٛمِ

َهڄم(عراق 6 يملرض مٍم واًمشوم واًم)َوا٫مٵَمټمَْقُة( ، ممو أؾمؾؿ أهؾف قمؾقف، أو صقحلقا قمؾقف )٪َمٶَمْٛمِ

 إٓ مو أطمقوه مًؾؿ مـ أرض يمػور صقحلقا قمغم أهنو هلؿ وًمـو اخلراج. 

ـْ ٢َمڄمٯِمٍر إِْن ََلْ َيتَٵَمٺَمْؼ ٓمٻَِمٱْمٺَمَحتِِف( ًمعؿقم مو شمؼدم واكتػوء  ؛)َوُيٻْمٺَمُؽ ٓمڄِمإِلْٗمپَمڄمِء ٯَمڄم ٩َمُرَب ٯِم

ف6 يمؿؼؼمشمف ومـؾؼك يُمـوؾمتف وكحقه6 مل يؿؾؽ. ويمذا مقاُت اعموكع، ومنن شمعؾؼ سمؿصوحل

احلرم وقمروموت ٓ يؿؾؽ سمنطمقوء، وإذا وىمع ذم اًمطريؼ وىمً اإلطمقوء كزاع6 ومؾفو ؾمٌعي 

أذرع وٓ شُمغػم سمعد ووعفو. وٓ يؿؾؽ معدن فموهر6 يمؿؾح، ويمحؾ، وضِمص سمنطمقوء، 

ل سموًمٌـوء6 ٕكف يرّد اعموء إمم وًمقس ًمإلموم إىمطوقمف. ومو كَضى قمـف اعموء مـ اجلزائر6 مل حي

ـْ َأَٗمڄمَط ٯَمَقأًمڄم(اجلوكى أظمر، ومقي سملهؾف، ويـتػع سمف سمـحق زرع.  6 سملن أدار طمقًمف )َوٯَم

أ[  234طموئًطو مـقًعو سمام ضمرت اًمعودُة سمف6 ومؼد أطمقوه، ؾمقاء أرادهو ًمؾٌـوء أو همػمه6 ]س/

ـْ َأَٗمڄمَط َٗمڄمئٳِمڄًم ٢َمَٚم َأْرٍض ٨َمٽِمَل ٫مَ : »ًمؼقًمف  قمـ ضموسمر.  وأسمق داود رواه أمحد «فُ ٯَم

                                      
( مـ مرؾمؾ قمروة، وأظمرضمف 9334(، وأسمق داود )2432مل أىمػ قمؾقف قمـدمهو مـ طمديٌ قموئشي، وإكام أظمرضمف موًمؽ ذم اعمقـمل ) (2)

(، ًمؽـ ىمول 2/241(، واًمٌقفؼل )4/123(، ومـ ـمريؼف اًمدارىمطـل )2349قمـ قمروة قمـ قموئشي مرومققمو اًمطقوًميس ذم مًـده )

: هذا طمديٌ مـؽر، إكام يرويف مـ همػم طمديٌ اًمزهري قمـ قمروة مرؾمال. وىمول -(2411) يمام ذم اًمعؾؾ ٓسمـف -أسمق طموشمؿ

أقمؿر  مـ»( قمـ قمروة قمـ قموئشي مر ومققمو 2349اًمٌخوري ) ف(: واعمرؾمؾ قمـ قمروة أصح. وأظمرضم223اًمدارىمطـل ذم اًمعؾؾ )

 .«أروو ًمقًً ٕطمد ومفق أطمؼ

 .(11/144يـظر اًمتؿفقد )( 1)

 «.رض ًمؾؿًؾؿلمقمغم أن إ»( سمعده ذم ش: (9

 (.23344أظمرضمف أمحد )( 4)

 ( مـ طمديٌ ؾمؿرة سمـ ضمـدب.9333أظمرضمف أسمق داود ) (3)
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ـْ أي: اعمقاِت،  ،)إ٫ِمپَمِْف(أي: اعموَء  ،)َأْو َأْٖمَراُه(6 ومؼد أطمقوه، )َأْو َٗمٷَمَر ٓمِْئًرا ٨َمَقَصَؾ إ٥َِم اٙمڄَمِء( )ٯِم

؛ )٫مپِمْزَرعَ أي: قمـ اعمقات إذا يمون ٓ يزرع معف،  ،)٢َمټمْف(أي: اعموَء  ،٢َم٤ْمٍ َوٿَمْحِقَهڄم، َأْو َٗمبََسُف(

 ٕن كػع إرض سمذًمؽ أيمثر مـ احلوئط، وٓ إطمـقوء سمحرث وزرع. ؛٨َمٸَمْد َأْٗمپمڄَمُه(

سمتشديد اًمقوء، أي: اًمؼديؿي، مـًقسمي إمم  )َٗمِريَؿ ا٫مبِْئِر ا٫مٵَمڄمِدَيچِم(اعمحقل  )َوَيٻْمٺمُِؽ( 

ـْ ٪ُمؾر َٖمڄمٿمڅٍِم(قمود، ومل يرد قموًدا سمعقـفو،  ى ، إذا يموكً اكطؿً وذه)ََخِْس٤َم ِذَرا٢ًمڄم ٯِم

اعمحَدصمي  )وَٗمِريُؿ ا٫مبَِدَيچِم(موؤهو، ومجدد طمػرهو وقمامرهتو، أو اكؼطع موؤهو وموؾمتخرضمف، 

قمـ ؾمعقد سمـ اعمًقى « إمقال»6 مخًي وقمنمون ذراقًمو6 عمو روى أسمق قمٌقد ذم )ٿمٱِْمٷُمٽَمڄم(

. ىمول: اًمًـي ذم طمريؿ اًمؼؾقى اًمعودي مخًقن ذراقًمو، واًمٌدي مخًي وقمنمون ذراقًمو

. وطمريؿ ؿمجرة ىمدر َمّد أهمصوهنو، وطمريؿ واًمدارىمطـل كحَقه مرومققًمو وروى اخلالل

دار مـ مقات طمقهلو َمطرُح شمراب، ويُمـوؾمي، وصمؾٍ، وموء مقزاب، وٓ طمريؿ ًمدار 

حمػقومي سمؿؾؽ، ويتٍم  يمؾ مـفؿ سمحًى اًمعودة، ومـ حتجر مقاشًمو6 سملن أدار طمقًمف 

 ـ سمعده، وًمقس ًمف سمقعف.أطمجوًرا وكحقهو6 مل يؿؾؽف، وهق أطمؼ سمف ووارصُمف م

پمِپمِف( ـْ َُيْ ـَ احلورث اًمعؼقؼ 6 ٕكف )َو٫مإِلٯَمڄمِم إ٩ِْمٳَمڄمُع ٯَمَقاٍت ٙمَِ ، أىمطع سمالل سم

سموإلىمطوع، سمؾ هق أطمؼ مـ همػمه، ومنذا أطمقوه َمَؾَؽف، وًمإلموم أيًضو إىمطوُع  )َوَٓ َيٻْمٺمٹُِمُف(

)ِِم راء ـًمؾٌقع واًمش ٺُمقِس()إ٩ِْمٳَمڄمُع اجُل ًمف  )و(همػم مقات متؾقًؽو واكتػوقًمو ًمؾؿصؾحي، 

6 ٕكف ًمقس ًمإلموم أن )ٯَمڄم ََلْ َيرَُضَ ٓمڄِم٫مټمڄَمِس(، ورطمٌِي مًجد همػم حمقـمي6 ا٫مَقاِٞمٵَمچِم(ا٫مٳُمُرِق 

                                      
( يمؾفؿ 2/233(، واًمٌقفؼل )2335ال )ق(، واسمـ زكجقيف ذم إم913(، و أظمرضمف حيقك سمـ آدم ذم اخلراج )325( إمقال )2)

 .«اًمًـي»مـ ىمقل ؾمعقد سمـ اعمًقى دون ًمػظي 

اًمصحقح مـ احلديٌ أكف مرؾمؾ قمـ اسمـ اعمًقى ومـ أؾمـده ومؼد ( مـ طمديٌ أيب هريرة، وىمول: 4/113أظمرضمف اًمدارىمطـل )( 1)

(، 951(، وأسمق داود ذم اعمراؾمقؾ )12331(، واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )2334وهؿ.وأظمرضمف اسمـ زكجقيف ذم إمقال )

 .ومققمو( يمؾفؿ مـ مرؾمؾ ؾمعقد سمـ اعمًقى مر2/232،233(، واًمٌقفؼل )4/53واحلويمؿ )

( مـ طمديٌ 2/245،244(، واًمٌقفؼل )2/322(، واحلويمؿ )2/933(، واًمطؼماين ذم اًمؽٌػم )1919) اسمـ ظمزيؿي أظمرضمف( (9

 سمالل سمـ احلورث.
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، وٓ )َأَٗمَؼ ٓمُِجٺُمقِٞمٽَمڄم(اعمؼَطع  )َويِٹُمقُن(يلذن ومقام ٓ مصؾحي ومقف، ومضاًل قمام ومقف مية، 

ؼ سمنىمطوع اإلموم، وًمف اًمتظؾقؾ قمغم كػًف سمام يزول طمؼف سمـؼؾ متوقمف مـفو6 ٕكف ىمد اؾمتح

ـْ ٧َمْٛمِ إ٩ِْمٳَمڄمٍع(ًمقس سمٌـوء سمال ضر، ويًؿك هذا: إىمطوع إروموق.  ًمؾطرق اًمقاؾمعي  )وٯِم

ـْ َٞمبََؼ ٓمڄِمجُلٺُمقِس ٯَمڄم َٓمٸِمَل ٩ُمََمُٟمُف ٨مپِمٽَمڄم، َوإِْن ب[ احلؼ  234واًمرطمٌي همػم اعمحقـمي ]س/ )ٙمَِ

يًٌؼ إًمقف مًؾؿ، ومؾؿ يؿـع، ومنذا  ؾمٌؼ إمم مو ٓ ٕكف «اًمقضمقز»، ضمزم سمف ذم ٠َمڄمَل(

: ومنن أـموًمف أزيؾ6 ٕكف يصػم وهمػمه «اعمـتفك»كؼؾ متوقمف6 يمون ًمغػمه اجلؾقس، وذم

٢َمڄم(ومليمثر إًمقفو وووىم6ً  )َوإِْن َٞمَبَؼ إْمټمڄَمِن(يموعموًمؽ.  6 ٕهنام اؾمتقيو ذم اًمًٌؼ، )ا٩ْمَٝمَ

مـ صقد، أو طمطى، أو معدن، وكحقه6 ومفق أطمؼ واًمؼرقمُي ممقزٌة. ومـ ؾمٌؼ إمم مٌوح6 

ـْ ِِم َأ٢ْمَٚم اٙمڄَمِء اٙمَُبڄمِح(سمف، وإن ؾمٌؼ إًمقف اصمـون6 ىمًؿ سمقـفام.  )ا٫مَسٸْمُل 6 يمامء مطر )َوٙمَِ

ـْ َيٺمپِمِف( ، ومقػعؾ يمذًمؽ، وهؾؿ ضمّرا، َوَٗمْبُس اٙمڄَمِء إ٥َِم َأْن َيٱِمَؾ إ٥َِم ٪َمٵْمبِِف، ُٕمَؿ ُيْرِٞمٺُمُف إ٥َِم ٯَم

، : » يػضؾ قمـ إول أو مـ سمعده يشء6 ومال يشء ًممظمر6 ًمؼقًمف ومنن مل اْٞمِؼ َيڄم ُزَٓمْٛمُ

. وذيمر قمٌد اًمرزاق، قمـ معؿر، متػؼ قمؾقف «ُٕمَؿ اْٗمبِِس ا٫مـََمَء َٗمَتك َيْرِٖمَع إ٥َِم ا٫مـَجْدرِ 

 « ا٫مـَجْدرِ ُٕمَؿ اْٗمبِِس ا٫مـََمَء َٗمَتك َيْرِٖمَع إ٥َِم : »^قمـ اًمزهري، ىمول: كظركو إمم ىمقل اًمـٌل 

، ومنن يمون اعموء ممؾقيًمو6 ىمًؿ سملم اعمالك سمؼدر اًمـػؼي واًمعؿؾ، ومؽون ذًمؽ إمم اًمؽعٌلم

 وشمٍم  يمؾ واطمد ذم طمصتف سمام ؿموء.

                                      
 (.139( اًمقضمقز )(2

 «.مل»( ذم ب، ش: (1

 (.2/342( مـتفك اإلرادات )(9

 (.1/13(، واإلىمـوع )242(، واًمتـؼقح اعمشٌع )2/499( يـظر اًمرقمويي اًمصغرى )(4

 ( مـ طمديٌ قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم.1933(، ومًؾؿ )1923،1935اًمٌخوري )أظمرضمف ( 3)

(، مـ ـمريؼ اسمـ ضمريٍ ىمول: ىمول زم اسمـ ؿمفوب: 1921اًمٌخوري ) ف( معؾؼو، وأظمرضم23/434( ذيمره اسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتؿفقد )2)

ويمون ذًمؽ إمم اًمؽعٌلم. وأظمرج اًمٌقفؼل ذم « اؾمؼ صمؿ اطمٌس طمتك يرضمع إمم اجلدر»ملسو هيلع هللا ىلصومؼدرت إكصور واًمـوس ىمقل اًمـٌل

ملسو هيلع هللا ىلص( مـ ـمريؼ اسمـ اعمٌورك قمـ معؿر ىمول: ومًؿعً همػم اًمزهري يؼقل: كظركو ذم ىمقل اًمـٌل23/232(،)2/239اًمًــ )

 ومؽون ذًمؽ إمم اًمؽعٌلم.« صمؿ اطمٌس اعموء طمتك يرضمع إمم اجلدر»
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ِه َِحَك ٯَمْر٢ًمك(  )٫مَِدَوابر ا٫مـٻُمْسٺمٻِم٤َم(أي: أن يؿـع اًمـوس مـ مرقًمك  ،)َو٫مإِلٯَمڄمِم ُدوَن ٧َمْٛمِ

ْ َيٲُم اًمصدىمي6 اًمتل يؼقم سمحػظفو6 يمخقؾ اجلفود و سموًمتضققؼ قمؾقفؿ6 عمو روى  َرُهْؿ(ـ)ٯَمڄم ََل

ًمقس  ^. ومو محوه اًمـٌل محك اًمـؼقع خلقؾ اعمًؾؿلم. رواه أسمق قمٌقد ^أن اًمـٌل  قمؿر

ٕطمد كؼُضف، ومو محوه همػمه مـ إئؿي جيقز كؼُضف. وٓ جيقز ٕطمد أن يلظمذ مـ أرسموب 

 . ارك اًمـوس ومقف  اًمدواب قمقًوو قمـ مرقمك مقات أو محك6 ٕكف

ومـ ضمؾس ذم كحق ضمومع ًمػتقى أو إىمراء6 ومفق أطمؼ سمؿؽوكف مو دام ومقف، أو هموب 

ًٌو، ومـ ؾمٌؼ إمم رسموط، أو كزل ومؼقف سمؿدرؾمي، أو صقذم سمخوَكؼوه 6 مل ًمعذر وقمود ىمري

 يـٌطؾ طمؼف سمخروضمف مـف حلوضمي.
 

 )باب الـِجَعالة( 

اسمـ ومورس: اجلعؾ، واجلعوًمي، واجلعقؾي: مو  ، ىمولسمتثؾقٌ اجلقؿ، ىموًمف اسمـ موًمؽ 

ضموئز  )َأْن ََيْٵَمَؾ(اصطالطًمو:  )َوِهَل(. أ[ يعطوه اإلكًون قمغم أمر يػعؾف 235]س/

                                      
 هى: اسمـ قمؿر. وهقاًمصقاب.( وهمػمه مـ يمتى اعمذ5/433( يمذا ذم إصؾ وهمػمه، وذم اًمؽشو  )2)

( قمـ محود سمـ ظموًمد قمـ قمٌد اهلل اًمعؿري قمـ كوومع قمـ 2494،2424ٌ اسمـ قمؿر، وأظمرضمف أمحد )ي( مـ طمد343( إمقال )1)

 خلقؾف؟ِ ىمول: ٓ، خلقؾ اعمًؾؿلم. ىمول محود: ومؼؾً ًمف:« محك اًمـؼقع ًمؾخقؾِ ملسو هيلع هللا ىلصاًمـٌل أن »اسمـ قمؿر 

، وأظمرضمف ملسو هيلع هللا ىلص( مـ طمديٌ أيب ظمداش قمـ رضمؾ مـ أصحوب اًمـٌل 9433أسمق داود )(، و19341( يشػم إمم مو أظمرضمف أمحد )9)

 «.اعمًؾؿقن اريموء ذم صمالث: ذم اعموء واًمؽأل واًمـور»( مـ طمديٌ اسمـ قمٌوس مرومققمو 1431اسمـ موضمف )

، واًمّصقومّقِي، ىموَل اعمَْؼِريِزّي:  ((4 ـُفو َأْهُؾ اًمّصالِة واخلَػْمِ ُؽ ًْ ًْ ذم اإلؾمـالم ذم طُمـدوِد إْرسَمِعامئـي. يـظـر شمـوج اخلَوَكَؼوه: سُمْؼَعٌي َي وىمد طَمـَدصَم

 «.خ ن ق»اًمعروس 

هق اًمعالمي إموم اًمـحوة أسمق قمٌد اهلل، حمؿد سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اهلل، مجول اًمديـ « اسمـ موًمؽ»( و2/23( إيمامل اإلقمالم سمتثؾقٌ اًمؽالم )(3

ي، أظمذ اًمعرسمقي قمـ همػم واطمد، وأظمذ قمـف: اسمـف سمدر اًمديـ، واًمشؿس اًمطوئل اجلقوين اًمشوومعل، وًمد ؾمـي ؾمتامئي أو إطمدى وؾمتامئ

، شمقذم ؾمـي اصمـلم وؾمٌعلم وؾمتامئي. «اخلالصي»، «اًمؽوومقي اًمشوومقي»، «شمًفقؾ اًمػقائد»اسمـ أيب اًمػتح اًمٌعكم وهمػممهو، ومـ مصـػوشمف 

 (.3/353(، ؿمذرات اًمذهى )2/293(، سمغقي اًمققموة )4/23يـظر ـمٌؼوت اًمشوومعقي )

هق اإلموم اًمعالمي اًمؾغقي اعمحدث أسمق احلًلم، أمحد سمـ ومورس سمـ زيمريو سمـ حمؿد « اسمـ ومورس»(، و 2/423ؼويقس اًمؾغي )( م(2

سمـ طمٌقى، اًمؼزويـل اًمرازي اعموًمؽل، أظمذ قمـ أسمقف وقمـ أيب احلًـ قمكم سمـ إسمراهقؿ سمـ ؾمؾؿي اًمؼطون وهمػممهو، وشمتؾؿذ ًمف 
= 
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ًٓ  )َٟمپْمًئڄم(اًمتٍم   ـْ َيٵْمٻَمُؾ ٫َمُف ٢َمٻَماًل ٯَمٵْمٺُمقٯًمڄم(متؿق 6 يمرد قمٌده مـ حمؾ يمذا، )ٯَمٵْمٺُمقٯًمڄم ٙمَِ

ًٓ ٯُمَدًة ٯَمٵْمٺُمقٯَمچًم()ََمْ قمؿاًل  )َأْو(أو سمـوء طموئط يمذا،  ، )ََمْٽُمق٫َمچًم(مدًة  )َأْو(6 يمشفر يمذا، ٽُمق

ومال يشؽمط اًمعؾؿ سموًمعؿؾ وٓ اعمدة، وجيقز اجلؿع سمقـفام هـو، سمخال  اإلضمورة، وٓ 

شمعقلُم اًمعومؾ6 ًمؾحوضمي، ويؼقم اًمعؿؾ َمؼوم اًمؼٌقل6 ٕكف يدل قمؾقف6 يموًمقيموًمي، ودًمقؾفو 

ٌُ اًمؾديغ ،[31يقؾمػ: ] ﴾ڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ ﴿ىمقًمف شمعومم:  .وطمدي

، ومنن يموكً ذم يده ومجعؾ ًمف )٪َمَردر ٢َمْبٍد، َو٫ُمٸَمٳَمچٍم(واًمعؿؾ اًمذي يمظمذ اجلعؾ قمؾقف  

وؾموئر مو يًتلضمر  )ِ٘مپَمڄم٠َمچٍم، َوٓمټِمڄَمِء َٗمڄمئٍِط(يمـ )و(موًمؽفو ضمعاًل ًمػمدهو6 مل يٌح ًمف أظمذه، 

ـْ ٨َمٵَمَؾ قمؾقف مـ إقمامل،  أي: سمؼقل صوطمى اًمعؿؾ: مـ ومعؾ  ،ْق٫مِِف(َٓمٵْمَد ٢ِمٺْمٻِمِف ٓمٸِمَ )٨َمٻم

إذا قمؿؾقه6  )َواجَلََم٢َمچُم(ٕن اًمعؼد اؾمتؼر سمتامم اًمعؿؾ.  ؛)اْٞمَتَحٸَمُف(يمذا ومؾف يمذا6 

سموًمًقيي6 ٕهنؿ اؿمؽميمقا ذم اًمعؿؾ اًمذي يًتحؼ سمف اًمعقض، وموؿمؽميمقا ومقف.  )َيٸْمتَِسٻُمقٿَمُف(

6 ٕن مو ومعؾف ىمٌؾ )َيڀْمُ٘مْذ ٩مِْسَط ََتڄَمٯِمِف(عؿؾ6 أي: أصمـوء اًم ،)ِِم َإْٔمټمڄَمئِِف(إن سمؾغف اجلعؾ  )و(

سمؾقغ اخلؼم همػم ملذون ًمف ومقف، ومؾؿ يًتحؼ سمف قمقًوو، وإن مل يٌؾغف إٓ سمعد اًمعؿؾ6 مل 

 يًتحؼ ؿمقًئو ًمذًمؽ.

متك يمون اًمػًخ )٨مـَ(6 يموعمضورسمي، )٨َمْسُخٽَمڄم(مـفام  )٫مٹُِمٍؾ(اجِلعوًمي قمؼد ضموئز،  )َو(

                                      
وهمػممهو، واظمتؾػ ذم « اعمجؿؾ ذم اًمؾغي»، «طمؾقي اًمػؼفوء»ػممهو، مـ شمصوكقػف سمديع اًمزمون اهلؿذاين واًمصوطمى سمـ قمٌود وهم

اسمـ اًمعامد ذم وومقوت ؾمـي شمًعلم  وذيمرهؾمـي ووموشمف، ومؼقؾ: مخس وشمًعلم وصمالصمامئي، ىمول اًمًققـمل: وهق أصح موىمقؾ، 

 (.4/443(، ؿمذرات اًمذهى )2/931، سمغقي اًمققموة )(23/239وصمالصمامئي، وىمقؾ همػم ذًمؽ. يـظر اًمًػم )

ملسو هيلع هللا ىلصاكطؾؼ كػر مـ أصحوب اًمـٌل»( مـ طمديٌ أيب ؾمعقد ىمول:1132، ومًؾؿ )-واًمؾػظ ًمف( 1132( وهق مو أظمرضمف اًمٌخوري )(2

ذم ؾمػرة ؾموومروهو طمتك كزًمقا قمغم طمل مـ أطمقوء اًمعرب، وموؾمتضوومقهؿ، وملسمقا أن يضقػقهؿ، ومؾدغ ؾمقد ذًمؽ احلل، ومًعقا ًمف 

أشمقتؿ همٓء اًمرهط اًمذيـ كزًمقا ًمعؾف أن يؽقن قمـد سمعضفؿ يشء، وملشمقهؿ ومؼوًمقا:  سمؽؾ يشء ٓ يـػعف يشء، ومؼول سمعضفؿ: ًمق

أيو اًمرهط، إن ؾمقدكو ًمدغ وؾمعقـو ًمف سمؽؾ يشء ٓ يـػعف، ومفؾ قمـد أطمد مـؽؿ مـ يشء؟ ومؼول سمعضفؿ: كعؿ، واهلل إين ٕرىمل،  يو

 «.ٌي... احلدـو ضمعال. ومصوحلقهؿ قمغم ىمطقع مـ اًمغـؿوًمؽـ واهلل ًمؼد اؾمتضػـويمؿ ومؾؿ شمضقػقكو6 ومام أكو سمراق ًمؽؿ طمتك دمعؾقا ًم

 «.ومعؾف»( ذم ب، ش: (1
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ـَ ا٫مٵَمڄمٯِمِؾ( ف، طمقٌ مل )َٓ َيْسَتِحُؼ َٟمپْمًئڄم(اًمعؿؾ6 ومنكف  ىمٌؾ متوم )ٯِم ًِ 6 ٕكف أؾمؼط طمؼ كػ

وِع(إن يمون اًمػًخ  )َو(يلت سمام ارط قمؾقف.  )٫مٺِْمٵَمڄمٯِمِؾ ذم اًمعؿؾ6 ومـ )ٯمـ اجَلڄم٢ِمِؾ َٓمٵْمَد ا٫م٦ُمُ

روع ذم اًمعؿؾ ٓ يشء ـ6 ٕكف قمؿؾف سمعقض مل يًؾؿ ًمف، وىمٌؾ اًمش)٢َمٻَمٺمِِف(مثؾ  ُأْٖمَرُة(

)َوٯَمَع روع ذم اجلعؾ6 ضموز6 ٕهنو قمؼد ضموئز. ـاد أو كؼص ىمٌؾ اًمشًمؾعومؾ. وإن ز

6 ٕكف مـؽِر، )َأْو ٩َمْدِرِه؛ ُيٸْمبَُؾ ٩َمْقُل اجَلڄم٢ِمِؾ(أي: أصؾ اجلعؾ،  ،آْ٘متاَِلِف ِِم َأْصٺمِِف(

 وإصؾ سمراءة ذمتف.

ـْ َرَد ٫مٸَُمٳَمچًم، َأْو َوڄم٫َمچًم  ِه ٢َمٻَمالً  ب[ 235]س/)َوٯَم وٓ إذن6  ٓمٶَِمْٛمِ ُٖمٵْمٍؾ( َأْو ٢َمٻِمَؾ ٫مٶَِمْٛمِ

6 ٕكف سمذل مـػعتف مـ همػم قمقض، ومؾؿ يًتحؼف، وًمئال يؾزم اإلكًون مو )ََلْ َيْستَِحَؼ ٢ِمَقًوڄم(

(مل يؾتزمف،  َٓ إْمټمَْل  )دِيټمڄَمًرا، َأوِ ذم ختؾقص متوع همػمه مـ هؾؽي6 ومؾف أضمرة اعمثؾ6 شمرهمقًٌو، وإٓ  )إِ

ـْ َردر أٓمِِؼ  ڄم ٢َم ، واسمـ ، وقمكمر أو ظمورضمف، روي قمـ قمؿرـمـ اعمص (٢َم٦َمَ ِدْرَُهً

ضمعؾ ذم رد أسمؼ إذا ضموء  ^6 ًمؼقل اسمـ أيب مؾقؽي، وقمؿرو سمـ ديـور: إن اًمـٌل مًعقد

6 ٕكف مْلذون ذم اإلكػوق )ٓمټِمٷََمٸَمتِِف َأْيٲًمڄم(راد أسمؼ  )َوَيْرِٖمُع(. سمف ظمورضًمو مـ احلرم ديـوًرا

ؾف إن مل يـق اًمتؼمع، وًمق هرب مـف ذم اًمطريؼ، وإن موت اًمًقد6 ارقًمو6 حلرمي اًمـػس، وحم

رضمع ذم شمريمتف. وقُمؾؿ مـف: ضمقاز أظمذ أسمؼ عمـ وضمده، وهق أموكي سمقده، ومـ ادقموه ومصدىمف 

اًمعٌد6 أظمذه، ومنن مل جيد ؾمقده6 دومعف إمم اإلموم أو كوئٌف6 ًمقحػظف ًمصوطمٌف، وًمف سمقعف عمصؾحي، 

 يمضقال اإلسمؾ، وإن سموقمف6 ومػوؾمد.وٓ يؿؾؽف مؾتؼطف سموًمتعريػ6 

                                      
 (.11931( أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )2)

 (.2/133(، واًمٌقفؼل )11939( أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ)1)

 ( قمــ أيِب قمؿـٍرو اًمشـقٌوين:2/133(، واًمٌقفؼـل )24522(، وقمٌد اًمـرزاق ذم اعمصــػ )11932( أظمرج اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )9)

( قمــ 2/133، وأظمرج اًمٌقفؼل ذم اًمًـــ )«أن رضمال أصوب قمٌدا آسمِؼو سمِعلم اًمتؿِر، ومجوء سمف، ومجعؾ اسمـ مًعقد ومقف أرسمعلم درمهو»

 «.  ظمرج مـ اعمٍم ومجعؾف أرسمعقن أن سمـ مًعقد يمون يؼقل: إذا»احلجوج 

( قمـ اسمـ أيب 1/342« )احلجي قمغم أهؾ اعمديـي»ؿد سمـ احلًـ ذم (، وأظمرضمف حم11933( أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )4)

 مؾقؽي وطمده.
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 )َباُب اللكَطِة(

سمضؿ اًمالم وومتح اًمؼو ، ويؼول: ًُمؼوـمي، سمضؿ اًمالم، وًَمَؼطي، سمػتح اًمالم واًمؼو .  

ـْ َرٓمرِف( ىمول سمعضفؿ: وهل خمتصي سمغػم احلققان، ويًؿك  )َوِهَل: ٯَمڄمٌل َأْو ُُمْتٌَص َوَؾ ٢َم

چُم َأْوَٞمڄمِط ا٫مټمڄَمِس(يعتؼم ومقام جيى شمعريػف: أن  )و(. ووًمي 6 سملن يتؿقا ذم ـمؾٌف، )َٔمتْبٵََمُف ُِهَ

هق ومقق «: ارح اعمفذب»وهق اًمذي ييب سمف، وذم  )٨َمڀمٯََمڄم ا٫مَر٧ِمپمُػ، َوا٫مَسْقُط(

ڄم(اًمؼضقى، ودون اًمعصو.   ،)ٓماَِل َٔمٵْمِريٍػ(سموًٓمتؼوط  )٨َمپُمٻْمٺَمُؽ(6 يمشًع اًمـعؾ6 )وٿَمْحُقُُهَ

ذم اًمعصو، واًمًقط، واحلٌؾ،  ^وى ضموسمر ىمول: رظمص اًمـٌل ويٌوح آكتػوع سمف6 عمو ر

. ويمذا اًمتؿرة واخلرىمي ومو ٓ ظمَطر ًمف، وٓ يؾزمف يؾتؼطف اًمرضمؾ يـتػع سمف. رواه أسمق داود

ـْ َٞمبٍُع َصٶِمٍٛم(دومع سمدًمف.  ڄم(6 يمذئى، ويرُد اعموء6 )َوٯَمڄم اٯْمتټَمََع ٯِم 6 )٪َمثَْقٍر َوََجٍَؾ َوٿَمْحِقُِهَ

أ[ هلو: اًمضقال،  243، واًمظٌوء، واًمطققر، واًمػفقد، ويؼول ]س/يموًمٌغول، واحلؿػم

ڄم؟ »عمو ؾمئؾ قمـ ووًمي اإلسمؾ:  6 ًمؼقًمف )َٗمُرَم َأْ٘مُذُه(واهلقامل، واهلقامؾ6  ٯَمڄم٫مََؽ َوهَلَ

. وىمول متػؼ قمؾقف «ٯَمٵَمٽَمڄم ِٞمٸَمڄمُؤَهڄم َوِٗمَذاُؤَهڄم َٔمِرُد اٙمڄَْمَء َؤَمڀم٪ُْمُؾ ا٫مَٰمَجَر، َٗمتَك ََيَِدَهڄم َرُِبَڄم

أي: خمطئ، ومنن َأظمذهو وؿـفو، ويمذا كحق طمجر  ،«مـ َأظمذ اًمضوًمي ومفق وول»قمؿر: 

أي: همػِم مو شمؼدم مـ اًمضقال وكحقهو،  ،)َو٫َمُف ا٫مْتٸَِمڄمُط ٧َمْٛمِ َذ٫مَِؽ(ـموطمقن، وظمشى يمٌػم. 

ـْ َٗمپَمقاٍن( ـَ 6 يملصمامن، ومتوع6 )و٧مٛمه(، 6 يمغـؿ، ووُمصالن وقمجوضمقؾ، وأومالء)ٯِم  )إِْن َأٯِم

  ^ ، وىمقي قمغم شمعريػفو6 حلديٌ زيد سمـ ظموًمد اجلفـل ىمول: ؾمئؾ اًمـٌل ٿَمٷْمَسُف ٢َمَٚم َذ٫مَِؽ(

                                      
 (.141(، اعمطؾع)321(، ارح طمدود اسمـ قمرومي )123( يـظر اًمزاهر ًمألزهري )(2

 وموهلل أقمؾؿ.«. ارح اعمذهى«: »5/43»يمذا ذم إصقل وارح اعمـتفك واًمؽشو ، وذم اعمٌدع  ((1

 (.2323أسمق داود )أظمرضمف ( 9)

 ( مـ طمديٌ زيد سمـ ظموًمد.2311(، ومًؾؿ )52اًمٌخوري )أظمرضمف ( 4)

(، واًمٌقفؼل 11083(، واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )22321(، وقمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ )2443( أظمرضمف موًمؽ ذم اعمقـمل )3)

(2/252.) 

 ؼومقس اعمحقط )  ل و(.. يـظر اًموا٫مٷمٺمق ٓمڄم٫مٹمن و٪مٵمدو وٞمٻمق : اجلحش واٙمٽمر ٨مٳمَم أو ٓمٺمٶمڄم ا٫مسټمچم( أومالء: مجع ومؾق، (2
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٨ْمٽَمڄم َٞمټمچًَم، ٨َمڂمِْن ََلْ َٔمٵْمِرْف؛ »قمـ ًمؼطي اًمذهى واًمقرق، ومؼول:  ا٢ْمِرْف ِو٪َمڄمَءَهڄم َو٢ِمٷَمڄمَصٽَمڄم، ُٕمَؿ ٢َمرر

ـْ َودِيٵَمچًم ٢ِمټمَْدَك، ٨َمڂمِْن َٖمڄم ـَ ا٫مَدْهِر؛ ٨َمڄمْد٨َمٵْمٽَمڄم إ٫ِمپَمْفِ ٨َمڄمْٞمتټَمٷِْمٸْمٽَمڄم، َو٫مْتٹَُم ، وؾملًمف قمـ «َء ٠َمڄم٫مِبٽَُمڄم َيْقٯًمڄم ٯِم

ْئڅِم.»اًمشوة، ومؼول  خمتًٍما،  متػؼ قمؾقف« ُ٘مْذَهڄم، ٨َمڂمٿَِمََم ِهَل ٫َمَؽ، َأْو َِٕ٘مپمَؽ، َأْو ٫مٺِمذر

(. ، واسمـ قمؿروإومضؾ شمريمفو، روي قمــ اسمـ قمٌوس َٓ ف قمؾقفو6  )َوإِ ًَ ـْ كػ  )٨َمٽُمقَ يلم

، ومؾقس ًمف أظمذهو6 عمو ومقف مـ شمضققع مول همػمه، ويضؿـفو إن شمؾػ6ً ومرط أو مل ٪َمٶَمڄمِصڅٍم(

يػرط، وٓ يؿؾؽفو وإن قمرومفو، ومـ أظمذهو صمؿ ردهو إمم مقوعفو، أو ومرط ومقفو6 وؿـفو، 

وخيػم ذم اًمشوة وكحقهو سملم ذسمحفو وقمؾقف اًمؼقؿي، أو سمقعفو وحيػظ صمؿـفو، أو يـػؼ قمؾقفو مـ 

ًمرضمقع، ومو خيشك ومًوده6 ًمف سمقعف وطمػظ صمؿـف، أو أيمؾف سمؼقؿتف، أو دمػقػ مو موًمف سمـقي ا

ُف اجَلٻِمپمَع(يؿؽـ دمػقػف،  6 )ِِم ََمَڄمٯِمِع ا٫مټمڄَمِس(وضمقسًمو6 حلديٌ زيد اًمًوسمؼ هنوًرا  )َوُيٵَمرر

يموٕؾمقاق وأسمقاب اعمًوضمد ذم أوىموت اًمصؾقات6 ٕن اعمؼصقد إؿموقمي ذيمرهو وإفمفوُرهو6 

(ومال شمعّر  ومقفو6  ،)٧َمْٛمَ اٙمَسڄمِٖمِد(صوطمٌُفو،  ًمقظفر قمؾقفو ًٓ ، يموماًل، روي قمـ قمؿر )َٗمْق

، قمؼى آًمتؼوط6 ٕن صوطمٌفو يطؾٌفو إًذا، يمؾ يقم أؾمٌققًمو، صمؿ ، واسمـ قمٌوسوقمكم

ب[  243أي: سمعد اًمتعريػ ]س/ ،)َوَيٻْمٺمٹُِمُف َٓمٵْمَدُه(قمروًمو، وأضمرة اعمـودي قمغم اعمؾتِؼط، 

أي: مـ همػم اظمتقور6 يموعمػماث، همـقّو يمون أو ومؼػًما6 ًمعؿقم مو ؾمٌؼ، وٓ يؿؾؽفو  ،)ُٗمٹْمًَم(

ـْ َٓ َيَت٭َمُف ٨مپِمٽمڄم ٩َمبَْؾ ٯَمٵْمِر٨َمچِم ِصٷَمڄمِِتَڄم(سمدون شمعريػ، 
أي: طمتك يعر  وقموءهو  ،)٫مٹَمِ

)٨َمٻَمتك وويموءهو وىمدرهو وضمـًفو وصػتفو. ويًتحى ذًمؽ قمـد وضمداهنو، واإلؿمفوُد قمؾقفو، 

                                      
ي ذم اعمصـػ )24214( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ )2) ـ أيب ؿمٌق ٌقفؼل )11344(، واسم  (.2/251(، واًم

(، واًمٌقفؼل 11322(، واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )4/211،212(، واًمشوومعل ذم إم )2444( أظمرضمف موًمؽ ذم اعمقـمل )1)

، وأظمرج قمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ «مرك أن شمليمؾفو، وًمق ؿمئً مل شملظمذهوٓ آ»(، وومقف أكف ىمول ذم اًمؾؼطي: 2/244)

( قمـ قمٌد اهلل سمـ 11352، وأظمرج اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )«ىمد يمـً شمرى مؽوهنو أن ٓ شملظمذهو»(كحقه سمؾػظ 24219)

ـِ قُمَؿَر : َوضَمْدت ًُمَؼَطًي، ىَموَل : َومِلَ َأظَمْذهَتو؟!»ديـور:  سْم ِٓ  ًُ  «.ىَموَل : ىُمْؾ

 «.سموًمـداء»سمعده ذم ب:  ((9

ي ذم اعمصـػ )24212،24293(، وقمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ )2449( أظمرضمف موًمؽ ذم اعمقـمل )4)  ،11333 ،11332(، واسـم أيب ؿمٌق

وئل ذم اًمؽؼمى )1355(، واًمدارمل )11349  (.2/243(، واًمٌقفؼل )3344(، واًمًـ

 (.11334( أظمرضمف اسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )3)

 (.11345ـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )( أظمرضمف اسم2)
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ٌ  ڄم٫مِبٽَُمڄم ٨َمَقَصٷَمٽَمڄم؛ ٫مَِزَم َد٨ْمٵُمٽَمڄم إ٫ِمپَمِْف(َٖمڄمَء ٠مَ  سمال سمقـي وٓ يؿلم، وإن مل يغؾى قمغم فمـف صدىمف6 حلدي

 «َو٢َمَدَدَهڄم، َوِو٪َمڄمَءَهڄم، ٨َمڀم٢َْمٳمٽَِمڄم إَِيڄمُه، َوإَِٓ ٨َمٽِمَل ٫مََؽ ٨َمڂمِْن َٖمڄمَء َصڄمِٗمبٽَُمڄم ٨َمٵَمَرَف ٢ِمٷَمڄمَصٽَمڄم،»زيد وومقف: 

 ؼصفو سمعد احلقل مطؾًؼو،ٓ  ىمٌؾف إن مل يػرط. . ويضؿـ شمؾػفو وكرواه مًؾؿ

ُف ٫مٸَُمٳَمتٽَُمََم َو٫مپُِمٽُمََم( 6 ًمؼقومف َمؼومفام، ويؾزمف أظمذهو مـفام، ومنن )َوا٫مَسٷِمپمُف َوا٫مٱَمبُِل ُيٵَمرر

شمريمفو ذم يدمهو ومتؾػ6ً وؿـفو، ومنن مل شمعر 6 ومفل هلام، وإن وضمدهو قمٌٌد قمدٌل6 ومؾًقده 

قعرومفو، ومنن مل يلمـ ؾمقده قمؾقفو6 ؾمؽمهو قمـف وؾمؾؿفو ًمؾحويمؿ، صمؿ أظمُذهو مـف، وشمريُمفو معف ًم

 يدومعفو إمم ؾمقده سمنمط اًمضامن، واعمؽوشمى يموحلر، ومـ سمعُضف طمر ومفل سمقـف وسملم ؾمقده.

ـْ َٔمَرَك َٗمپمََقاٿمڄمً( ٿْٓمٸِمٳمڄَم٢ِمِف، أَْو ٢َمْجِز َرٓمرِف ٢َمټمْـُف؛ ٯَمٺَمٹَمُف آِ٘مُذُه(ٓ قمًٌدا أو متوقًمو  )َوٯَم ، )ٓمٷَِمالٍَة 

ي  سمخال  قمٌد ومتوع، ويمذا مو يؾؼك ذم اًمٌحر ظمقومًو مـ همرق6 ومقؿؾؽف آظمذه، وإن اكؽنت ؾمػـق

ـْ أُِ٘مَذ ٿَمٵْمٺُمُف َوٿَمْحُقُه(وموؾمتخرضمف ىمقم6 ومفق ًمرسمف، وقمؾقف أضمرة اعمثؾ.  )َوَوَٖمَد مـ متوقمف،  )َوٯَم

ُه؛  ة قمغم اًمًوطمؾ6 ومفل ًمف.، ويلظمذ طمؼف مـف سمعد شمعريػف، وإذا وضمد قمـؼم٨َمٺُمٸَمٳمچٌَم(ٯَمْقِوٵَمُف ٧َمْٛمَ

 )َباُب اللِكيِط(

أي:  ،)٠مٷِْمٌؾ َٓ ُيٵْمَرُف ٿَمَسُبُف، َوَٓ ِر٩ُمُف، ٿُمبَِذ(اصطالطمو:  )َوُهَق(سمؿعـك مؾؼقط.  

ەئ  وئ  ﴿ًمؼقًمف:  )َأْ٘مُذُه ٨َمْرُض ٪مٷَِمڄمَيچٍم(؛ . و)َأْو َوَؾ(ـُمرح ذم ؿمورع أو همػمه، 

 . ويًـ اإلؿمفود قمؾقف.[1]اعموئدة:  ﴾وئ  ۇئ

)َوٯَمڄم ُوِٖمَد ذم مجقع إطمؽوم6 ٕن احلريي هل إصؾ، واًمرق قمورض.  ُهَق ُٗمٌر()و

َتُف ١َمڄمِهًرا، َأْو ٯَمْد٨ُمقٿًمڄم ٠َمِرًيڄم، مـ ومراش حتتف، أو صمقوب ومقىمف، أو مول ذم ضمقٌف،  ٯَمٵَمُف( )َأْو ََتْ

ِه(  )٫َمُف(هق ٩َمِريًبڄم ٯِمټمُْف؛ ٨َمـ()مطروطًمو  )َأْو(مشدوًدا سمثقوسمف،  َأْو ٯُمَتٱِماًل ٓمِِف؛ ٪َمَحپَمقاٍن َو٧َمْٛمِ

مؾتؼُطف  )َوُيټمْٷِمُؼ ٢َمٺَمپْمِف ٯِمټمُْف(أ[6 قمؿاًل سموًمظوهر، وٕن ًمف يًدا صحقحي يموًمٌوًمغ،  242]س/

                                      
 (.2311( أظمرضمف مًؾؿ )2)

 ( مـ اعمتـ ذم ب.(1
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(سموعمعرو 6 ًمقٓيتف قمؾقف،  َٓ ـْ َٓمپْمڇِم اٙمڄَمِل(يؽـ معف يشء6  )َوإِ : 6 ًمؼقل قمؿر )٨َمٻِم

. وٓ «قمؾقـو رووقمف»ظ: و. وذم ًمػ«اذهى ومفق طمر، وًمؽ وٓؤه، وقمؾقـو كػؼتف»

جيى قمغم اعمؾتؼط، ومنن شمعذر اإلكػوق مـ سمقً اعمول6 ومعغم مـ قمؾؿ طموًمف مـ اعمًؾؿلم، 

 ومنن شمريمقه6 أصمؿقا.

ًٌو ًمإلؾمالم  )َوُهَق ٯُمْسٺمٌِؿ( إذا وضمد ذم دار اإلؾمالم، وإن يمون ومقفو أهؾ ذمي6 شمغؾق

 .و ًمؾدارٓ مًؾؿ ومقف6 ومؽوومر6 شمٌعً  واًمدار، وإن وضمد ذم سمؾد يمػور

ٕن قمؿر أىمر اًمؾؼقط ذم يد أيب مجقؾي طملم ىمول ًمف  ؛)َوَٗمٲَمڄمٿَمُتُف ٫مَِقاِٖمِدِه إٯِم٤ِم(

)ٓمٶَمْٛمِ إِْذِن ممو وضمد معف مـ كؼد أو همػمه،  )َوُيټمٷِْمُؼ ٢َمٺَمپْمِف(، قمريػف: إكف رضمؾ صوًمح

أو سمدوّيو يـتؼؾ ذم  6 ٕكف وًمقف، وإن يمون وموؾمًؼو أو رىمقًؼو أو يموومًرا واًمؾؼقط مًؾؿ،َٗمڄم٪مٍِؿ(

 اعمقاوع، أو وضمده ذم احلي وملراد كؼؾف إمم اًمٌوديي6 مل يؼر سمقده.

إن مل خيؾػ وارصًمو6 يمغػم اًمؾؼقط، وٓ وٓء  )٫مَِبپْمڇِم اٙمڄَمِل(يمديي طمر،  )وٯِمَٛمإُمُف، َوِدَيُتُف( 

ـْ َأ٢ْمَتَؼ »قمؾقف6 حلديٌ:  ُء ٙمَِ َٓ )اإلٯَمڄمُم اًمعدوان  )ا٫مٵَمٻْمِد( اًمؼتؾ )َوَو٫مپُِمُف ِِم(. «إٿَمََم ا٫مَق

َيچِم( ًمٌقً اعمول6 ٕكف وزم مـ ٓ وزم ًمف، وإن ىمطع ـمرومف قمؿًدا6  يتَخَٛمُ َٓم٤ْمَ ا٫مٸِمٱَمڄمِص َوا٫مدر

اكتظر سمؾقهمف ورؿمده6 ًمقؼتص أو يعػَق، وإن ادقمك إكًون أكف ممؾقيمف ومل يؽـ سمقده6 مل يؼٌؾ 

 إٓ سمٌقـي شمشفد أن أمتف وًمدشمف ذم مؾؽف وكحقه.

                                      
(، وقمٌد اًمرزاق ذم 4/249،241(، واًمشوومعل ذم إم )2444( معؾؼو، ووصؾف موًمؽ ذم اعمقـمل )333( ذيمره اًمٌخوري )ص2)

 (.2/232،231(، واًمٌقفؼل )22249، 22241، 29443، 29494اعمصـػ )

(، 91119، 11912(، واسمـ أيب ؿمقٌي ذم اعمصـػ )29444(، وقمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ )3/29اًمطٌؼوت ) ( أظمرضمف اسمـ ؾمعد ذم1)

 (.23/154واًمٌقفؼل )

 «.ذم دار طمرب»( سمعده ذم ب: (9

 «.رىمقؼ»( سمعده ذم ب: (4

 شمؼدم خترجيف ىمريٌو.( (3

 ( مـ طمديٌ قموئشي.2334(، ومًؾؿ )432أظمرضمف اًمٌخوري )( (2
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َؼ ٓمِِف(وًمق  إِْن َأ٩َمَر َرُٖمٌؾ َأْو اٯْمَرَأٌة()وَ   6 ٕن )َذاُت َزْوٍج ٯُمْسٺمٍِؿ َأْو ٪َمڄم٨مٍِر َأٿَمُف َو٫مَُدُه؛ حَلِ

اإلىمرار سمف حمض مصؾحي ًمؾطػؾ6 ٓشمصول كًٌف، وٓ مية قمغم همػمه ومقف، وارـمف أن يـػرد 

ة6 مل يؾحؼ سمزوضمفو، ، وأن يؿؽـ يمقكف مـف6 طمًرا يمون أو قمًٌدا. وإذا ادقمتف اعمرأسمدقمقشمف

 ، ومقؾحؼف وإن مل يؽـ ًمف شمقأم أو وًمد6 اطمتقوـًمو ًمؾـًى.)َو٫مَْق َٓمٵْمَد ٯَمْقِت ا٫مٺَمٸِمپمِط(يمعؽًف، 

َٓ َيْتَبُع( َٓ َأْن ُيٸِمپمَؿ َٓمپمرټمَچًم َٔمْٰمٽَمُد َأٿَمُف ُو٫مَِد اعمدقمل أكف وًمده  )ا٫مٹَمڄم٨مَِر(اًمؾؼقُط  )َو )ِِم ِديټمِِف إِ

ؼقط حمؽقم سمنؾمالمف سمظوهر اًمدار، ومال يؼٌؾ ىمقل اًمؽوومر ذم يمػره 6 ٕن اًمؾ٢َمَٚم ٨مَِراِٟمِف(

َف(ب[، ويمذا ٓ يتٌع رىمقًؼو ذم رىمف.  242سمغػم سمقـي ]س/ قر ٯَمَع اًمؾؼقط  )َوإِِن ا٢ْمَٝمَ )ٓمڄِم٫مرر

ًمؾرق مـ سمقع وكحقه، أو قمدم ؾمٌؼف6 مل يؼٌؾ6 ٕكف يٌطؾ طمؼ اهلل مـ احلريي  َٞمْبِؼ ٯُمټمڄَمٍف(

اًمؾؼقط سمعد  )َأْو ٩َمڄمَل(ىمر اسمتداء إلكًون، أو ضمقاسًمو ًمدقمقى قمؾقف، اعمحؽقم يهو، ؾمقاء أَ 

ْ ُيٸْمَبْؾ ٯِمټمُْف،(سمؾقهمف:  ٕكف حمؽقم سمنؾمالمف، ويًتتوب ومنن شموب وإٓ ىمتؾ.  ؛)إٿَِمُف ٪َمڄم٨مٌِر؛ ََل

َم ُذو ا٫مَبپمرټمَچِم( احلّؼ وشمٌقـف،  مًؾاًم أو يموومًرا، طمًرا أو قمًٌدا6 ٕهنو شُمظفر )َوإِِن اَد٢َمڄمُه ََجَڄم٢َمچٌم ٩ُمدر

ٸَمْتُف ا٫مٸَمڄم٨َمچُم ٓمِف؛ يؽـ هلؿ سمقـي، أو شمعورو6ً قمرض معفؿ قمغم اًمؼوومي،  )وإٓ( ـْ َأحْلَ )٨َمٻَم

، وإن أحلؼتف سموصمـلم ومليمثر6 حلؼ يهؿ، 6 ًمؼضوء قمؿر سمف سمحية اًمصحوسمي ٫َمـِحٸَمف(

 وإن أحلؼتف سمؽوومر أو أمي6 مل حيؽؿ سمؽػره وٓ رىمف، وٓ يؾحؼ سمليمثر مـ أم. 

ًمؼوومي: ىمقم يعرومقن إكًوب سموًمشٌف، وٓ خيتص ذًمؽ سمؼٌقؾي معقـي، ويؽػل وا

ًٓ جمرسًمو ذم اإلصوسمي، ويؽػل جمرد ظمؼمه، ويمذا إن  واطمد، وارـمف أن يؽقن ذيمًرا قمد

وـمئ اصمـون امرأة سمشٌفي ذم ـمفر واطمد، وأشمً سمقًمد يؿؽـ أن يؽقن مـفام.

                                      
 «.سمدقمقاه»ؾ إمم أكف ذم كًخي: ( أؿمور ذم هومش إص(2

 (4/229،221(، واًمطحووي ذم ارح معوين أصمور )23/124(، واًمٌقفؼل )29432أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمصـػ )( (1
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 اُب الَوقِف(ـَ)ِكت

أحبسف، وشَبَؾف بؿعـك واحد، وأوؿػف فغي صوذة، يؼول: وؿػ افقء، وحبسف، و 

 وهق ممو اختص بف ادسؾؿقن، ومـ افُؼَرب ادـدوب إفقفو. 

بِقُس األَْصِل، َوَتْسبِقُل ادَـَْػَعِة( ، وادراد بوٕصؾ: مو ظذ بر أو ؿرابي )َوُهَو ََتْ

 )َوَيِصُّح(. يؿؽـ آكتػوع بف مع بؼوء ظقـف، ورشضف أن يؽقن افقاؿػ جوئَز افتكف

)َكَؿْن َجَعَل َأْرَضُه َمْسِجًّدا وَأِذَن لؾـَاِس يف ظرًؾو:  )بِالَؼْوِل وبِالِػْعِل الَّداِل َظَؾْقِه(افقؿػ 

ًة َوَأِذَن(جعؾ أرضف  )َأْو(، أو أَذن ؾقف وأؿوم، الَصالِة فِقِه( ، )يِف الَّدْفِن فِقَفا(فؾـوس  )َمْؼَزَ

 افعرف جور بذفؽ، وؾقف دٓفي ظذ افقؿػ. أو شؼويًي ورشظفو هلؿ: ٕن

حُيُه(  ، ؾؿتك أتك بصقغي )َوَقْػُت َوَحَبْسُت َوَشبَْؾُت(: أي: رصيح افؼقل ،)َوََصِ

 مـفو: صور وؿًػو مـ ؽر اكضامم أمر زائد.

أ[  284ٕكف مل يثبً هلو ؾقف ظرف ]س/ ؛)َوكِـَاَيُتُه: َتَصَّدْقُت َوَحَّرْمُت َوَأَبّْدُت(

اُن(قي وٓ رشظل، فغ ُط الـَِقُة َمَع الؽِـَاَيِة، َأِو اْقِسَ )َأَحِّد األَْلَػاِظ افؽـويي بـ )َفتُْشَسَ

افبوؿقي مـ افكيح وافؽـويي: ـتصدؿً بؽذا صدؿي مقؿقؾي، أو حمبسي، أو  اخَلْؿَسِة(

ااهو اؿس )َأْو(مسبؾي، أو حمرمي، أو ممبدة: ٕن افؾػظ يسجح بذفؽ إلرادة افقؿػ، 

 : ـؼقفف: تصدؿً بؽذا صدؿي ٓ تبوع وٓ تقرث. )ُحْؽِم الَوْقِف(بـ

ُط فِقِه(  أربعي رشوط: )َوُيْشَسَ

(أي: أن تؽقن افعغ يـتػع هبو  ،)ادَـَْػَعُة(إول:   ، ؾال يصح وؿػ )َدائِؿـًا ِمْن ُمَعََّيٍ

                                      
 «.ؿربي»( ذم ب، ش: (2

 «.افقؿػ»ش:  ( ذم(4

 ، وادثبً مـ بوؿل افـسخ.«أو )أو(»( ذم إصؾ: (3
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َع َبَؼاِء َظْقـِِه؛ َكَعَؼاٍر، )ُيـَْتَػُع بِِه مَ يشء ذم افذمي: ـعبد ودار، وفق وصػف: ـوهلبي، 

ا(  : مـ أثوث، وشالح.َوَحَقَواٍن، َوَكْحِوِِهَ

وٓ يصح وؿػ ادـػعي: ـخدمي ظبد مقىص فف هبو، وٓ ظغ ٓ يصح بقعفو: ـُحٍر وأم  

 وفد، وٓ مو ٓ يـتػع بف مع بؼوئف: ـطعوم ٕـؾ. ويصح وؿػ ادصحػ وادوء وادشوع.

إذا ـون ظذ جفي ظومي: ٕن ادؼصقد مـف  َيُؽوَن َظَذ بٍِّر( )َأنْ افؼط افثوين:  )و(

)َكالـَؿَساِجِّد، َوالَؼـَاضِِّر، افتؼرُب إػ اهلل تعوػ، وإذا مل يؽـ ظذ بِر: مل حيصؾ ادؼصقد: 

ٕن افؼريى  ؛)واألََقاِرِب ِمْن ُمْسؾٍِم َوِذِمٍي(، وافسؼويوت، وـتى افعؾؿ، والـَؿَساكَِِّي(

افؼربي، بدفقؾ جقاز افصدؿي ظؾقف، ووؿػً صػقي ريض اهلل ظـفو ظذ أخ  افذمل مقضع

(. ؾقصح افقؿػ ظذ ـوؾر معغ، هلو هيقدي ، ومرتد: ٓكتػوء افدوام، )َغْرَ َحّْريِِبٍ

وبِْقَعٍي وبقً كور وصقمعي: ؾال يصح  )َكـِقَسٍة(ؽر  )و(ٕاهام مؼتقٓن ظـ ؿرب. 

)َكْسِخ ؽر  )و(وادسؾُؿ وافذمُل ذم ذفؽ شقاء.  افقؿػ ظؾقفو: ٕاهو بـقً فؾؽػر،

وبدع مضؾي: ؾال يصح افقؿػ ظذ ذفؽ: ٕكف إظوكي  ،الَتْوَراِة واإِلْكِجقِل َوُكُتِب َزْكَّدَقٍة(

حغ رأى مع ظؿر صقًئو اشتؽتبف مـ افتقراة، وؿول  ^ظذ معصقي، وؿد ؽضى افـبل 

ا َبْقَضاَء َكِؼَقة؟ َأِِف َصٍك َأْكَت َيا اْبَن الـَخَطاِب؟» َوَلْو َكاَن َأِخي ب[  284]س/َأََلْ آِت ِِبَ

. وٓ يصح أيًضو ظذ ؿطوع افطريؼ، أو ادغوين، أو «ُموَشى َحًقا َما َوِشَعه إََِّل اِتَباِظي

ؾؼراء أهؾ افذمي، أو افتـقير ظذ ؿز، أو تبخره، أو ظذ مـ يؼقؿ ظـده، أو خيدمف، وٓ 

  افؽعبي.وؿػ شتقر فغر

                                      
ــف ) ف( أخرج2) أن صػقي بـً حقل بوظً حجرهتو مـ معوويي بامئي أفػ، وـون هلو أخ هيقدي: » ( ظـ ظؽرمي : 237شعقد بـ مـصقر ذم ش

 ادصـػ(، وأخرج ظبد افرزاق ذم 6/482، وأخرجف بـحقه افبقفؼل )«ؾعرضً ظؾقف أن يسؾؿ ؾرث ؾلبك: ؾلوصً فف بثؾٌ ادوئي

ـ اـب ظؿر 9922) ٓـب أخ هلو هيقدي»،( ظ ي حقل أوصً   «. فـسقى هلو هيقدي»بـحقه بؾػظ  (3498، وأخرجف افدارمل )«أن صػقي اـب

 ( بـحقه مـ حديٌ جوبر.25256( أخرجف أمحد )4)
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)الَوْقُف َظَذ ـذا  )و(ؾال تصح ظذ مـ ٓ يصح افقؿػ ظؾقف،  )وَكَذا الَوِصَقُة(

: ٓ أظرف افقؿػ إٓ مو أخرجف هلل تعوػ، أو ذم شبقؾف، ؾنن وؿػف ، ؿول اإلمومَكْػِسِه(

ظؾقف حتك يؿقت ؾال أظرؾف. ٕن افقؿػ إمو متؾقؽ فؾرؿبي أو ادـػعي، وٓ جيقز فف أن 

ؾؽ كػسف مـ كػسف، ويكف ذم احلول دـ بعده: ـؿـؼطع آبتداء، وإن وؿػ ظذ يؿ

ؽره واشتثـك ـؾ افغؾي أو بعضفو، أو إـؾ مـف مدة حقوتف، أو مدة معؾقمي: صح 

، وؾعؾف أـؾ افقايل مـفو، وـون هق افقايل ظؾقفو افقؿػ وافؼط: فؼط ظؿر 

 . مجوظي مـ افصحوبي

(ر إفقف بؼقفف: افؼط افثوفٌ أصو ُط يِف َغْرِ : )الـَؿْسِجِّد َوَكْحِوِه(افقؿػ ظذ  )َوُيْشَسَ

مؾًؽو ثوبًتو: ٕن افقؿػ متؾقؽ، ؾال يصح  )َأْن َيُؽوَن َظَذ ُمَعََّيٍ َيْؿؾُِك(ـوفربوط وافؼـطرة 

ظذ  )ََّل(ظذ جمفقل: ـَرُجٍؾ ومسجد، وٓ ظذ أحد هذيـ، وٓ ظذ ظبد ومؽوتى، و

أصوفي، وٓ ظذ مـ شققفد، ويصح ظذ  وََحٍْل( )َوَحَقَواٍن،وجـل، ومقً،  ،)َمَؾٍك(

 وفده، ومـ يقفد فف، ويدخؾ احلؿؾ وادعدوم تبًعو.

افؼط افرابع: أن يؼػ كوجًزا، ؾال يصح ممؿًتو وٓ معؾًؼو إٓ بؿقت، وإذا رشط  

 .«افؼح»ذم أن يبقعف متك صوء أو هيبف أو يرجع ؾقف: بطؾ افقؿػ وافؼط. ؿوفف 

                                      
ـام ذم ـتوب -(، وؿول ذم روايي حـبؾ2/235وافقجفغ ) غذم روايي أيب ضوفى، ـام ذم ادسوئؾ افػؼفقي مـ ـتوب افروايت ((2

 : مو شؿعً هبذا. وذم روايي يعؼقب بـ بختون: مو شؿعً ؾقف بقء.-(22افقؿقف مـ اجلومع فؾخالل)ص

 ( مـ حديٌ ابـ ظؿر.2634) ( ، ومسؾؿ4762( أخرجف افبخوري )(4

، «أرضو أو بئرا واصسط فـػسف مثؾ دٓء ادسؾؿغ بوب: إذا وؿػ»( معؾؼو حتً 536،535( مـ ذفؽ مو ذـره افبخوري )ص(3

وتصدق افزبر بدوره، وؿول: »(. وؿول افبخوري: 6/262، ووصؾف افبقفؼل )«وأوؿػ أكس دارا، ؾؽون إذا ؿدمفو كزهلو»ؿول: 

(، 3300ووصؾف بـحقه افدارمل )« فؾؿردودة مـ بـوتف أن تسؽـ ؽر مرضة وٓ مرض هبو، ؾنن اشتغـً بزوج ؾؾقس هلو حؼ

تصدق ابـ ظؿر بداره حمبقشي ٓ تبوع وٓ » ( ظـ كوؾع ؿول:2/264(. وأخرج ابـ شعد ذم افطبؼوت )6/266وافبقفؼل )

 «.تقهى، ومـ شؽـفو مـ وفده ٓ خيرج مـفو ثؿ شؽـفو ابـ ظؿر

 «.وؿز»( بعده ذم ب: (2

 (.26/397( يـظر افؼح افؽبر )(5
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)َوَّلَ إِْخَّراُجُه َظْن أي: ؿبقل افقؿػ، ؾال يشسط، وفق ـون ظذ معغ.  ،)َّل َقُبوُلُه(

: ٕكف إزافي مؾؽ يؿـع افبقع، ؾؾؿ يعتز ؾقف ذفؽ: ـوفعتؼ، وإن وؿػ ظذ ظبده ثؿ َيِّدِه(

 ًٓ ، أو ادسوـغ: رصف ذم احلول هلؿ، وإن وؿػ ظذ جفي تـؼطع ـلوٓده، ومل يذـر مآ

ؿول: هذا وؿػ ومل يعغ جفي: صح، ورصف بعد أوٓده فقرثي افقاؿػ كسًبو ظذ ؿدر 

أ[ أوػ افـوس بزه، ؾنن  283إرثفؿ وؿًػو ظؾقفؿ: ٕن افقؿػ مكؾف افز وأؿوربف ]س/

 مل يؽقكقا: ؾعذ ادسوـغ.

ِط الَواِقِف(  ، ؾقف رشوًضووؿػ وؿًػو ورشط  : ٕن ظؿر )وََيُِب الَعَؿُل بََِشْ

: بلن يؼػ ظذ أوٓده، )يِف ََجٍْع(وفق مل جيى اتبوع رشضف: مل يؽـ ذم اصساضف ؾوئدة. 

: بلن يؼػ ظذ أوٓده مثاًل يؼدم إؾؼف، أو )َوَتْؼِّديٍم(وأوٓد أوٓده، وكسؾف، وظؼبف، 

، ثؿ ، ؾضد اجلؿع: بلن يؼػ ظذ وفده زيد)َوِضِّد َذلَِك(إديـ، أو ادريض وكحقه، 

)واْظتَِباِر َوْصٍف أوٓده، وضد افتؼديؿ افتلخر: بلن يؼػ ظذ وفد ؾالن بعد بـل ؾالن. 

: بلن يؼقل: ظذ أوٓدي افػؼفوء: ؾقختص هبؿ، أو يطؾِؼ: ؾقعؿفؿ وؽَرهؿ. َوَظَّدِمِه(

تِقب( : بلن )وَكَظٍّر(: بلن يؼقل: ظذ أوٓدي ثؿ أوٓدهؿ، ثؿ أوٓد أوٓدهؿ. )والَسْ

جعؾ وؿػف إػ حػصي تؾقف مو  افـوطر ؾالن، ؾنن موت ؾػالن: ٕن ظؿر يؼقل: 

: ـؼط أٓ يمجر، أو ؿدر مدة )وَغْرِ َذلَِك(، ظوصً، ثؿ يؾقف ذو افرأي مـ أهؾفو

وكحقه، وإن كزل مستحؼ تـزياًل  اإلجورة، أو أٓ يـزل ؾقف ؾوشؼ، أو رشير أو متجِقه

                                      
 تؼدم خترجيف ؿريبو.( (2

 .(4879داود )أخرجف أبق ( (4

َقه ؾالن: أي َتَعَظَؿ َأو َتَؽَؾَػ اجلوَه، وفقَس بف ذفَِؽ. يـظر: توج افعروس )ج و ه(.(3  ( دَمَ
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 رشظل.رشظًقو: مل جيز رصؾف بال مقجى 

ْط(ذم ادقؿقف ظؾقف،  )َفنِْن َأْضَؾَق( ْ َيْشَسِ )اِْشَتَوى الَغـُِي والَذَكُّر وصًػو:  )َوََل

ا( ؾقام إذا مل يؼط  )والـََظُّر(أي: افػؼُر وإكثك: فعدم مو يؼتيض افتخصقص.  ،َوِضُّدُِهَ

كف مؾؽف وؽؾتف فف، ادعَغ: ٕ )لؾَؿْوُقوِف َظَؾْقِه(افـظر ٕحد، أو رشط إلكسون وموت: 

ؾنن ـون واحًدا: اشتؼؾ بف مطؾًؼو، وإن ـوكقا مجوظي: ؾفق بقـفؿ ظذ ؿدر حصصفؿ، وإن 

ـون صغًرا أو كحقه: ؿوم وفقف َمؼومف، وإن ـون افقؿػ ظذ مسجد، أو مـ ٓ يؿؽـ 

 حكهؿ ـودسوـغ: ؾؾؾحوـؿ، وفف أن يستـقى ؾقف. 

ِه، ُثَم َظَذ ادََساكَِِّي؛ َفُفَو لَِولَِّدِه(ده، أو أوٓ )َوإِْن َوَقَف َظَذ َولَِّدِه( ادقجقد  )َأْو َولَِّد َغْرِ

: ٕكف رشك )بِالَسِوَيِة(واخلـوثك: ٕن افؾػظ يشؿؾفؿ  )الُذُكوِر َواإِلَكاِث(حغ افقؿػ، 

ب[، وٓ يدخؾ ؾقفؿ  283بقـفؿ، وإضالؿفو يؼتيض افتسقيي: ـام فق أؿر هلؿ بقء ]س/

وإن شػؾقا: ٕكف  )َوَلِّد َبـِقِه(بعد أوٓده فـ )ُثَم(ػل بؾعون: ٕكف ٓ يسؿك وفده، افقفد ادـ

، ؾال يدخؾ وفد )َبـَاتِِه(وفد  )ُدْوَن(وفده، ويستحؼقكف مرتبًو، وجدوا حغ افقؿػ أو ٓ، 

گ  ﴿افبـوت ذم افقؿػ ظذ إوٓد إٓ بـص أو ؿريـي: فعدم دخقهلؿ ذم ؿقفف تعوػ: 

أو ظؼبف أو  َوُذِرَيتِِه لُِصْؾبِِه(، ،)َكََم لَْو َقاَل: َظَذ َوَلِّد َوَلِّدهِ : [22فـسوء: ]ا ﴾گ گ  ڳ

َٓ بـص أو ؿريـي.  كسؾف: ؾقدخؾ وفد افبـغ، وجدوا حوفي افقؿػ أو ٓ، دون وفد افبـوت: إ

يؼقل:  وافعطـػ بـ)ُثَؿ( فؾستقى، ؾال يستحؼ افبطـ افثوين صقئًو حتك يـؼرض إول: إٓ أن

)َولَْو َقاَل: َظَذ َبـِقِه َأْو: َبـِي مـ موت ظـ وفد ؾـصقبف فقفده، وافعطػ بوفقاو فؾتؼيؽ، 

ک  ک   ﴿: ٕن فػظ افبـغ وضع فذفؽ حؼقؼي، ؿول اهلل تعوػ: ُفالٍن؛ اْختََص بُِذُكوِرِهْم(

متقؿ، وؿضوظي: : ـبـل هوصؿ، و)إََِّل َأْن َيُؽوُكوا َقبِقَؾًة(: [39]افطقر:  ﴾ک  گ  گ

ِهْم(: ٕن اشؿ افؼبقؾي يشؿؾ ذـرهو وُأكثوهو، )َفقَّْدُخَل فِقِه الـَِساُء( : )ُدوَن َأْوَّلدِِهَن ِمْن َغْرِ

 ٕاهؿ ٓ يـتسبقن إػ افؼبقؾي ادقؿقف ظؾقفو.
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، وكسبوؤه: )وَأْهُل َبْقتِِه َوَقْوُمُه(إذا وؿػ ظذ ؿرابتف، أو ؿرابِيق زيد،  )والَؼَّراَبُة(

 )َجِّد َأبِقِه(أوٓد )َجِّدِه، و(أوٓد )َأبِقِه و(أوٓد )َيْشَؿُل الَذَكَّر َواألُْكَثى ِمْن َأْوَّلَِدِه َو(

مل جيووز بـل هوصؿ بسفؿ ذوي افؼربك، ومل يعط ؿرابي أِمف وهؿ: بـق  ^ؾؼط: ٕن افـبل 

بعقد، وافغـل زهرة صقًئو. ويستقي ؾقف افذـر وإكثك، وافؽبر وافصغر، وافؼريى واف

 وافػؼر: فشؿقل افؾػظ هلؿ، وٓ يدخؾ ؾقفؿ مـ خيوفػ ديـف.

وإن وؿػ ظذ ذوي رمحف: صؿؾ ـؾ ؿرابي فف مـ جفي أبوء، وإمفوت، 

 وإوٓد: ٕن افرحؿ يشؿؾفؿ، وادقايل: يتـوول ادقػ مـ ؾقق وأشػؾ.

أي:  ،)ِحّْرَماََنَُن؛ ُظِؿَل ِِبَا(تؼتيض  َأْو()َوإِْن ُوِجَّدْت َقِّريـٌَة َتْؼَتِِض إَِراَدَة اإِلَكاِث،  

 بوفؼريـي: ٕن دٓفتفو ـدٓفي افؾػظ.

ُهْم( : ـلوٓده، أو أوٓد زيد، وفقسقا ؿبقؾي: )َوإَِذا َوَقَف َظَذ ََجَاَظٍة ُيْؿؽُِن َحْنُ

بف، بقـفؿ: ٕن افؾػظ يؼتيض ذفؽ، وؿد أمؽـ افقؾوء  )َوَجَب َتْعِؿقُؿُفْم َوالَتَساِوي(

أ[ افعؿؾ بؿؼتضوه، ؾنن ـون افقؿػ ذم ابتدائف ظذ مـ يؿؽـ  282ؾقجى ]س/

: وجى تعؿقؿ مـ أمؽـ اشتقعوبف، ؾصور ممو ٓ يؿؽـ اشتقعوبف: ـقؿػ ظع 

يؿؽـ حكهؿ واشتقعوهبؿ: ـبـل هوصؿ ومتقؿ: مل جيى  )َوإََِّل(مـفؿ، وافتسقيي بقـفؿ، 

فبعضفؿ ظذ بعض: ٕكف إذا جوز حرموكف  ْػِضقُل()َجاَز التَ تعؿقؿفؿ: ٕكف ؽر ممؽـ، و

: ٕن مؼصقد افقاؿػ بُِر ذفؽ )َواَّلْقتَِصاُر َظَذ َأَحِّدِهْم(جوز تػضقؾ ؽره ظؾقف، 

اجلـس، وذفؽ حيصؾ بوفدؾع إػ واحد مـفؿ. وإن وؿػ مدرشي أو ربوًضو أو كحقمهو 

 افقصقي ذم ذفؽ ـوفقؿػ.ظذ ضوئػي: اختصً هبؿ، وإن ظغ إموًمو أو كحقه: تعغ، و

                                      
( مـ ضريؼ ظبد اهلل بـ حسـ بـ حسغ ظـ ؽر 6/262(، ومـ ضريؼف افبقفؼل ذم افســ )5/227( أخرج افشوؾعل ذم إم )(2

: تصدؿً بامهلو ظذ بـل هوصؿ وبـل ادطؾى، ملسو هيلع هللا ىلصأن ؾوضؿي بـً رشقل اهلل -وأحسبف ؿول: زيد بـ ظع-واحد مـ أهؾ بقتف 

 تصدق ظؾقفؿ وأدخؾ معفؿ ؽرهؿ. وأن ظؾقو 
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: بؿجرد افؼقل، وإن مل حيؽؿ بف حوـؿ: ـوفعتؼ: فؼقفف  )َوالَوْقُف َظْؼٌّد َّلَِزٌم( 

: افعؿؾ ظذ هذا احلديٌ ؿول افسمذي «َّلَ ُيَباُع َأْصُؾَفا، َوََّل ُيوَهُب، َوَّلَ ُيوَرُث »

، وٓ يـوؿؾ ُيَباُع()وَّلهو: ٕكف ممبد، بنؿوفي وٓ ؽر )َّل ََيُوُز َفْسُخُه(ظـد أهؾ افعؾؿ، ؾـ

بوفؽؾقي: ـدار ااهدمً، أو أرض خربً، وظودت مقاًتو، ومل  )إََِّل َأْن َتتََعطََل َمـافُِعُه(بف: 

ـتى إػ شعد دو بؾغف أن بقً ادول افذي  متؽـ ظامرهتو، ؾقبوع: دو روي أن ظؿر 

وريـ، واجعؾ بقً ادول ذم ؿبؾي ادسجد، بوفؽقؾي كؼى: أن اكـؼؾ ادسجد افذي بوفَتـَؿـ

. وـون هذا بؿشفد مـ افصحوبي، ومل يظفر خالؾف، ؾؽون ؾنكف فـ يزال بودسجد ُمَصٍؾ 

ُف َثَؿـُُه يِف ِمْثؾِِه(ـوإلمجوع. وفق رشط افقاؿػ أٓ يبوع إًذا: ؾػوشد،  : ٕكف أؿرب )َوُيْنَ

ويصر وؿًػو بؿجرد افؼاء، وـذا  إػ ؽرض افقاؿػ، ؾنن تعذر مثؾف: ؾػل بعض مثؾف،

، ومل يـتػع بف ذم مقضعف، )َمْسِجٌّد(أي: افقؿَػ  ،)َوَلْو َأَكُه(ؾرس حبقس ٓ يصؾح فغزو، 

)َوَما أي: وجيقز بقع بعض آفتف، ورصُؾفو ذم ظامرتف،  ،)َوآلَُتُه(ؾقبوع إذا خربً حمؾتف، 

ُفُه إىِل َمْسِجٍّد آَخَّر(: مـ حكه، وزيتف، وكػؼتف وكحقهو َفَضَل َظْن َحاَجتِِه( : )َجاَز ََصْ

: ٕن صقبي بـ ظثامن )والَصَّدَقُة بِِه َظَذ ُفَؼَّراِء ادُْسؾِِؿََّي(ٕكف اكتػوع بف ذم جـس مو ُوؿػ فف، 

 282]س/ بنشـوده أن ظوئشي  احلجبل ـون يتصدق بخؾعون افؽعبي، وروى اخلالل

 بؼ فف مكف: ؾكف إػ ادسوـغ.ب[ أمرتف بذفؽ، وٕكف مول هلل تعوػ، مل ي

                                      
ـبل2634(، ومسؾؿ )4774( أخرجف افبخوري )2) إن صئت حبست أصؾفا وتصّدقت ِبا.  »فعؿر:ملسو هيلع هللا ىلص( مـ حدٌي اـب ظؿر، وؾقف: ؿول اف

 «.ب وَّل يورثفتصّدق ظؿّر: أكه َّل يباع أصؾفا وَّل يوه

 (.2375( ظؼى حديٌ )3/54افسمذي ) جومع( 4)

 (.9/427،426( أخرجف افطزاين ذم افؽبر )3)

( ظـ 5/259(، وافبقفؼل )2/405(، وأخرجف إزرؿل ذم أخبور مؽي )30( ـتوب افقؿقف مـ اجلومع فؾخالل )ص2)

 بـ أيب ظؾؼؿي ظـ أمف. ظؾؼؿي
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ؾقؿـ وؿػ  وؾضؾ مقؿقف ظذ معغ اشتحؼوؿف مؼدر: يتعغ إرصوده، وَكَص 

ظذ ؿـطرة ؾوكحرف ادوء: يرصد فعؾف يرجع، وإن وؿػ ظذ ثغر ؾوختؾ: رصف ذم ثغر 

 مثؾف، وظذ ؿقوشف مسجد، وربوط، وكحقمهو.

ؽرس افـوطر أو بـك ذم افقؿػ  وٓ جيقز ؽرس صجرة، وٓ حػر بئر بودسجد، وإذا

: ويتقجف ذم مـ مول افقؿػ أو مـ موفف وكقاه فؾقؿػ: ؾؾؾقؿػ، ؿول ذم افػروع

ؽرس أجـبل أكف فؾقؿػ بـقتف.

 )باُب اْلـِهَبِة والَعِطَّيِة(

بنِشؽون اهلوء وؾتحفو  -اهلبي مـ هبقب افريح، أي: مروره، يؼول: وهى فف صقئًو َوهبًو 

 هِتوُب: ؿبقُل اهلبي، وآْشتِقفوُب: شمال اهلبي، وافعطقُي هـو: اهلبي ذم مرض ادقت.وِهبًَي. وآ -

ُع( )بتؿؾقِك مالِه اْلـؿْعُؾومِ ِ اْلـَؿوُجوِد يف حقاتِه  مـ جوئز افتكف )وهي الَتَزُ

وفبقع ظؼقُد ادعووضوت«: افتُزعِ »بام ُيَعُد هبًي ظرًؾو، ؾخَرج بـ -« متؾقؽ»مػعقُل  - َغَره( ـ  :

وفعوريي، وبـ«: افتؿؾقِؽ »واإِلجورة، وبـ ادجفقُل، «: ادعؾقم»كحُق افؽؾى، وبـ«: ادول»اإِلبوحُي:ـ 

 افقصقُي.«: احلقوةِ »ادعدوُم، ؾال تصح اهلبُي ؾقفو، وبـ«: ادقجقد»وبـ

ط( : ٕكف متؾقٌؽ بعقٍض )َبقٌع(ـفل )فقفا ِظَوًضا َمعُؾوًما؛ فـ(افعوؿُد  )وإْن ََشَ

وفبقع افػوشد، معؾق : مل تصَح، وحؽُؿفوـ  ًٓ ون افِعقُض جمفق ًُ اخلقوُر وافُشػعُي، ؾننـ  ٍم، ويثُْب

وًك دثؾف،  ًْ رَد ؿقؿتَفو. واهلبُي ادطؾؼيٓ  تؼتيِض ظقًضو شقاءـ  ؾُرُدهو بزيودهتو مطؾًؼو، وإن َتؾِػ

  بقؿقـف. أَو دوكِف، أو أظذ مـف، وإن اختؾػو ذم رشِط ِظَقٍض: ؾؼقُل مـؽِرٍ 

ع، )مـَجُفوًَّل(أن هيَى  )وَّل َيِصُّح( )إَّل ما : ـوحلؿؾ ذم افبطـ، وافؾبـ ذم افرَضْ

ـام فق اختؾط مول اثـغ ظذ وجف ٓ يتؿقز، ؾقهى أَحُدمهو فرؾقؼف كصقبَف مـف: : َتَعَذر ِظؾُؿه(

                                      
 (.4/92،93( ذم روايي حرب، ـام ذم افتامم )(2

 (.4/595( افػروع: )(4
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ؤبؼ وا ٓ يصح أَيًضو هبُي موٓ  يؼدر ظذ تسؾقؿف:ـ  وفصؾح، و   فشورد.ؾقصح فؾحوجي:ـ 

أ[ أو 285: بلن يؼقل: وهبُتؽ، ]س/)باإليـجاِب والَؼُبوِل(اهلبي  )وَتـَعِؼُّد(

، وكحقه،  ًُ ًُ َأو َرِضق  )اْلـُؿعاضاِة الَّداَلِة ظؾقفا(بـ )و(أهديُتؽ، أو أظطقُتؽ، ؾقؼقل: َؿبِْؾ

، ـون هُيِدي وهُيَدى إفقف، ويعطِل ويعَطك، ويػِرق افصدؿوت أي: ظذ اهلبي: َٕكف 

ويْلمر ُشعوتف بلخذهو وتػريؼفو، وـون أصحوُبف يػعؾقن ذفؽ، ومل ُيـؼؾ ظـفؿ إجيوٌب وٓ 

 .  ؿبقٌل، وفق ـون رشًضو: فـُؼؾ ظـفؿ كؼاًل متقاتًرا أو مشفقًرا

 ظـ ظوئشي أن أبو بؽر  : دو روى موفؽ)وَتؾَزُم باْلَؼْبِض بنذِن واِهٍب(

ـْ  ـَ َوْشًؼو ِم ًُ كحؾُتؽ »، ؾؾام َمِرض ؿول: موفِف بوفعوفَِقيِ  كَحؾفو ِجذاَذ ظؼي يو بـقي، ــ

ًِ ُحْزتِقف أو ؿَبْضتِقف ـون فِؽ، ؾنكام هق افققَم موُل وارٍث،  ِجذاذ ظؼيـ وشًؼو، وفق ــ

، ومل يعرف هلام ذم وروى ابـ ظققـي ظـ ظؿر كحقه«. ؾوؿتسؿقه ظذ ـتوب اهلل تعوػ

وديعًي، أو ؽصًبو، وكحقمهو: َٕن ؿبَضف   َيِّد ُمَتِفٍب()إَّل ما كان يفافصحوبي خموفٌػ. 

 ُمستداٌم، ؾلؽـك ظـ آبتداء.

ذم اإلذن وافرجقع: َٕكف  )َيُؼوُم َمؼاَمه(إذا موت ؿبَؾ افؼبض  )وواِرُث الواِهِب(

ظؼد يُئقُل إػ افُؾُزوِم، ؾؾؿ يـػسْخ بودقت: ـوفبقع ذم مَدة اخلقور، وتبُطُؾ بؿقت 

ِفِى، وَيؼبُؾ ويْؼبُِض فؾصغر وكحِقه َوفُِقف، ومو اهَتبف ظبٌد ؽُر مؽوَتٍى وَؿبَِؾف: ؾفق اْفـُؿتَ 

 فسِقِده، ويصُح ؿبقُفف بال إذن شقده.

                                      
 ، وأصور ذم هومش إصؾ إػ أاهو كسخي.«مشتفًرا»ذم ب، ش:  ((2

(، وابـ أيب 296-3/292(، وابـ شعد ذم افطبؼوت )26507،26508(، وظبد افرزاق ذم ادصـػ )2272أخرجف موفؽ ذم ادقضل )( 4)

 (.6/278(، )6/270،269(، وافبقفؼل )2/88(، وافطحووي ذم رشح معوين أثور )40506صقبي ذم ادصـػ )

افعوفقي: اشؿ فؽؾ مو ـون مـ جفي كجد مـ ادديـي مـ ُؿراهو وظامئرهو إػ هتومي، ومو ـون دون ذفؽ مـ جفي هتومي ؾفل  ((3

 (.2/72افسوؾؾي. معجؿ افبؾدان )

َؿوَل: افرمحـ بـ ظبد افؼوري ( ظـ ابـ ظققـي ظـ افزهري ظـ ظروة ظـ ظبد 40295ابـ أيب صقبي ذم مصـػف ) فأخرج( 2)

َحَدُهْؿ، َؿوَل: َمويِل َوذِم َيِدي. َوإَِذا َموَت ُهَق،» َؿوَل ُظَؿُر:  ـَْحُؾقَن َأْوََٓدُهْؿ كَِحالً، َؾنَِذا َموَت أَ َؿوَل: َؿْد  َمو َبوُل ِرَجوٍل َي

قُزَهو اْفَقَفدُ  ُتُف َوَفِدي، َٓ َكْحَؾَي إَٓ كِْحَؾٌي حَيُ ًُ َكَحْؾ ـْ موفؽ ذم  ظققـي، وأخرجف بـحقه مـ ؽر ضريؼ ابـ «أو اْفَقافِد ـُ

 (.6/270(، وافبقفؼل )26509(، وظبد افرزاق ذم ادصـػ )2275ادقضل )
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)بَِؾػِظ اإلْحالِل، أو الَصَّدَقِة، أو اهِلَبِة وفق ؿْبَؾ وجقبف  )وَمْن أبّرأ َغِّريَؿه ِمْن َديـِه(

 رَده و )َبِّرَئْت ِذَمُته، ولو( سك، أو افتؿؾقؽ، أو افعػق:: ـوإلشؼوط، أو افوَكْحِوها(

، ؛ )َل َيؼَبل( ًٓ ُأ مـف جمفق ٕكف إشؼوُط َحٍؼ، ؾؾؿ يػتِؼْر إػ افؼبقل: ـوفعتؼ، وفق ـون اْفـُؿْزَ

ئف: مل تصَح افزاَءة، وفق أب ـْ أكف فق َظؾِؿف مل ُيْزِ ـُ خقًؾو ِم رأ فؽـ فق َجِفؾف رُبف وـَتؿف اددي

ـْ أحِد َدْيـَقْف: مل تصَح: إلهبوم ادحؾ.  أحَد ؽريؿقف أو ِم

 ُمشوع)وَتـُجوُز ِهَبُة ُكِل َظٍَّي ُتباُع(
ٍ
هبُي  )و(مـفو إذا ـون معؾقًمو،  ، وهبُي جزء

، وكجوشٍي ُيبوح كػُعفو: ـوفقصقي، وٓ تصُح معؾؼًي وٓ ممَؿَتًي: إٓ كحق: )َكؾٍب ُيؼَتـَى(

، أو حقوَتؽ، أو ظؿري، أو مو َبِؼقً: ؾتصُح، وتؽقن دقهقب فف جعؾُتفو فؽ ظؿَرك

ـْ  بعده، وإن ؿول: ُشؽـوه فؽ ظؿَرك، َأو َؽَؾُتف، أو ِخْدَمُتف فؽ، أو مـحُتَؽف:  وفقرثتف ِم

ـْ بوع أو وَهى ؾوشًدا ثؿ تَكف ذم افعغ ]س/ ب[ 285ؾعوريٌي: ٕاهو هبي ادـوؾع، وَم

 كف تكف ذم مؾؽف.بعؼد صحقح: صح افثوين: ٕ

 

ر مثُؾ حِظ إُكثقغ: أوَّلِده بَِؼّْدِر إْرثِفم( )َيـِجُب الَتْعِّديُل يف َظطَِقةِ  ـَ : فؾَذ

مو ـوكقا »اؿتداًء بؼسؿي اهلل تعوػ، وؿقوًشو حلول احلقوة ظذ حول ادقت، ؿول ظطوء: 

)فنن فَضل فؽ ـوٕوٓد، . وشوئر إؿورب ذم ذ«يؼسؿقن إٓ ظذ ـتوب اهلل تعوػ

ٌُ َأمؽـ، )بُِّرُجوٍع(وجقًبو:  )َشَوى(: بلن أظطوه ؾقق إِرثف أو خَصف: َبْعَضفم(  حق

 فقستقوا: فؼقفف  )أو ِزياَدِة(
ٍ
اَتُؼوا اهللَ : »ادػضقل فقسووَي افػوضَؾ، َأو إظطوء

                                      
 فقسً ذم ب، ش، وأصور ذم إصؾ إػ أاهو كسخي.«: مـ» ((2

 «.بغ»ب:  بعدهو ذم ((4

 .(28/328(، وافطزاين ذم ادعجؿ افؽبر )494ذم شــف )(، وشعقد بـ مـصقر 26299( أخرجف ظبد افرزاق ذم ادصـػ )3)
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ُة ظذ افتخصقِص أو خمتًكا. وحترم افشفود متػؼ ظؾقف«. واْظِّدُلوا َبَّْيَ أْوَّلَِدُكم

 )فنن مات(أداًء إن َظؾِؿ، وـذا ـُؾ ظؼد ؾوشد ظـده خمتَؾٍػ ؾقف، افتػضقِؾ تـََحُؿاًل أو

فؾؿعَطك: ؾؾقس فبؼقي افقرثي  )ثبَت(أي: ؿبؾ افرجقع أو افزيودة:  ،)َقْبَؾه(افقاهُى 

 افرجقُع: إٓ أن يؽقن بؿرض ادقت، ؾَقِؼػ ظذ إجوزة افبوؿغ.

: حلديٌ ابـ ظبوس مرؾقًظو: ـُجوُز لواِهٍب أن َيّرِجَع يف ِهَبتِه الاَلِزَمة()وَّل يَ 

، ؾؾف )إََِّل األَب(، متػؼ ظؾقف«. اْلَعائُِّد يِف ِهَبتِِه َكاْلَؽؾِب َيِؼيُء ُثَم َيُعوُد يِف َقْقئِهِ »

لِؾَّرُجِل َأْن  ََّل َيـِحُل : »افرجقع: ؿَصد افتسقيي أْو ٓ، مسؾاًم ـون أو ـوؾًرا: فؼقفف 

، وصححف رواه اخلؿسي«. ُيعطَِي اْلَعطَِقَة َفَرِجَع فِقَفا إََِّل الَوالَِّد فِقََم ُيْعطِي َولََّدهُ 

وابـ ظبوس، وٓ يؿـُع افرجقَع كؼُص افعغ، أو تؾُػ افسمذي مـ حديٌ ظؿر

 ورهـُف مو مل يـػَؽ. بعِضفو، َأو زيودٌة مـػصؾي، ويؿـُعف زيودٌة متصؾٌي، وبقُعف، وهبُتف،

ه وَّل َيـحَتاُجه(أي: ٍٕب ُحٍر  ،)وله( : )أن يلُْخَذ وَيَتَؿَؾك ِمْن ماِل َوَلِّدِه ما َّل َيرُُضُ

«. إَِن َأْضَقَب َما َأَكْؾُتْم ِمْن َكْسبُِؽْم، َوإَِن َأْوَّلََدُكْم ِمْن َكْسبُِؽمْ »حلديٌ ظوئشي مرؾقًظو: 

سـف، وشقاء ـون افقافد حمتوًجو َأْو ٓ، وشقاء ـون افقفد وح ، وافسمذيرواه شعقد

ًْ بف  افقفد ـبًرا أو صغًرا، ذـًرا أو أكثك، وفقس فف أن يتؿَؾؽ مو يضـر بوفقفد أو تعَؾؼ

                                      
 ( مـ حديٌ افـعامن بـ بشر.2643(، ومسؾؿ )4587افبخوري )أخرجف ( 2)

 «.و»ذم ب، ش:  ((4

 مـ ادتـ.« ثبتً فؾؿعطك»ذم ب:  ((3

 ( مـ حديٌ ابـ ظبوس.2644(، ومسؾؿ )4589افبخوري )أخرجف  (2)

سوئل 4234(، وافسمذي )3539ق داود )وأب(، 4229،2820) أمحدأخرجف ( 5) ـ 4377(، واـب موجف )3694،3705)ذم ادجتبك (، واـف ( م

ـ ظبوس. ـ ظؿر واب ٌ اب  حدي

 وهق افصقاب.. (: ابـ ظؿر2/208(، ورشح ادـتفك )20/250ـذا ذم إصؾ وشوئر افـسخ، وؿول ادصـػ ذم افؽشوف )( 6)

 قه.( بـح4487)ذم شــف شعقد بـ مـصقر أخرجف ( 7)

(، وابـ موجف 2264افـسوئل ذم ادجتبك )، (2358افسمذي )و(، 3548(، أبق داود )42235،45496،45652أخرجف أمحد )( 8)

(4490) 
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ف(حوجتف، وٓ مو يعطقف وفًدا آخر، وٓ ذم مرض مقت أحدمهو ادخقف،   )فنن َتَنَ

أو  )بَِبْقٍع(أي: فقفده وأؿبضف إيوه  ،فقَم وَهَبه له( )ولوؿبؾ متُؾؽِف وؿبِضف،  )يف مالِه(وافُده 

 هبي

ـْ َدْيـِف: مل يصَح تُكُؾف: ٕن مؾؽ افقفد 286]س/ )أو ِظْتٍق، أو إِبّراِء( أ[ ؽريِؿ وفِده ِم

و: مل يـَُجْز.  ـً )أو أراَد ظذ مول كػسف توٌم يصح تُكؾف ؾقف، وفق ـون فؾغر أو مشَس

ًُ  )َقبل ُرُجوِظه(فُد َأخَذ مو وَهبف فقفده أي: أراد افقا ،أخَذه( ذم هبتف بوفؼقل، ــ: رجع

 )َتـَؿُؾؽِه بَِؼوٍل أو كَِقٍة، وَقبٍض ُمعتٍَز؛ َل َيِصَّح(أراد أخذ مول وفده ؿبؾ  )أو(ؾقفو، 

تُكُؾف: ٕكف ٓ يؿؾؽف إٓ بوفؼبض مع افؼقل أو افـقي، ؾال يـػذ تكؾف ؾقف ؿبؾ ذفؽ، 

، أي: بعد افؼبض ادعتز مع افؼقل أو افـقي: فصرورتف مؾًؽو فف بذفؽ، وإن ()َبْل َبعَّده

َوضِئ جوريَي ابـف ؾلحبؾفو: صورت ُأَم وفٍد فف، ووفُده حٌر، وٓ َحَد وٓ َمْفَر ظؾقف: إن مل 

ـُ َوضِئفو.  يؽـ آب

ِش جـويي: دو روى : ـؼقؿِي ُمْتَؾٍػ، وَأرْ )ولقس لؾَوَلِّد ُمَطالَبُة أبِقه بَِّديٍن وَكحِوه(

َأْكَت وَماُلَك »بلبقف يؼتضقف ديـًو ظؾقف، ؾؼول:  ^اخلاَلُل َأن رجاًل جوء إػ افـبل 

: فرضورة حػظ )إَّل بـََػَؼتِه الواجَبِة ظؾقه؛ فنَن له ُمَطاَلَبَته ِبا، وَحْبَسه ظؾقفا(. «أِلبِقَك 

بـ ؾؾقس فقرثتف مطوفبي إب افـػس، وفف افطؾى بعِغ موٍل فف بقد أبقف، ؾنن موت آ

ـُ بَديـف ذم ترـتف.   بَديـ وكحقه: ـؿقِرثِفؿ، وإن موت إب رَجع آب

راًمو وتقُدًدا -، واهلديي -وهل مو ؿصد بف ثقاب أخرة-وافصدؿُي  وهل مو َؿَصد بف ـإ

فل مع ُظْرٍف.-وكحقه  : كقظوِن مـ اهلبي، حؽؿفام حؽؿفو ؾقام تؼَدم، ووظوُء هديٍيـ 

                                      
أمحد  (افديـ)( مـ حديٌ ظوئشي، وأخرجف بـحقه دون ذـر 220،2464أخرجف بذـر ؿصي افَديـ ابـ حبون )( 2)

 . ظؿرو بـ صعقى ظـ أبقف ظـ جده( مـ حديٌ 4494جف )(، وابـ مو3530داود ) (، وأبق6678،6904،7002)
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 بعطقي أو كحِقهو 

ٍس، وَظٍَّي، وُصَّداٍع( ، أي: وجع رأس )َمْن َمَّرُضه َغُر َمـُخوٍف؛ كَوَجِع ِِضْ

ُفه َّلِزٌم؛ كـ(  : اظتبوًرا )مات مـه(صور خمقًؾو و )الَصِحقِّح، ولو(تصـُرف )َيِسٍر؛ فَتَنُ

ادرض افذي اتصؾ بف ادقُت  )وإن كان(حقح، بحول افعطقي: ٕكف إذ ذاك ذم حؽؿ افص

شاٍم( ، وهق بخور يرتؼل إػ افرأس ويمِثُر ذم افدموغ ؾَقْخَتُؾ ظؼُؾ صوحبف، )َمـُخوًفا؛ َكِزْ

)وَدواِم ، ورئي وٓ تسؽـ حرـتفو، )وَوَجِع َقؾٍب(، ؿرح ببوضـ اجلـى، )وَذاِت اْلـَجـِْب(

ب[ 286دواِم ]س/ )و(فول وٓ يؿؽـف إمسوـف، ، وهق ادبطقن افذي َأصوبف اإلشقِقاٍم(

، وهق داء معروف ُيْرِخل بعَض )وأوِل فالٍِج(: َٕكف يصِػل افدَم ؾتذهى افؼقة، )ُرظاٍف(

، ومـا قال )الِّرْبعِ ُحـَؿك )واْلـُحَؿى ادُطبَِؼِة و(بؽسـر افسغ،  )وآِخِّر ِشٍل(افبدن، 

إَن اهللَ َتَصَّدَق : »: ؾعطويوه ـقصقي: فؼقفف مـَُخوٌف( َضبِقبـاِن ُمسؾَِمِن َظّدَّلِن إَِكـه

 .رواه ابـ موجف«. َظؾْقُؽْم ِظـَّْد َوَفاتُِؽْم بُِثُؾِث َأْمَوالُِؽْم ِزَياَدًة لَُؽْم يِف َأْظََملُِؽمْ 

ـَ )وَمْن وَقع الَطاُظوُن بَِبَؾِّده(  ، َأو ـون بغ افصػغ ظـد افتحوم حرٍب، وـٌؾ ِم

ـَ ادؼفقرة، أو ـون ذم ُفـَجِي افبحر ظـد َهَقجوكف، َأو افطوئػت غ مؽوؾِئٌي فأُلخرى، أو ـون ِم

ُظه لِواِرٍث بَِمٍء، وَّل حتك تـجَق:  )وَمْن أَخَذها الَطْؾُق(ُؿِدم أو ُحبِس فؼتٍؾ،  )َّل َيؾَزُم َتَزُ

: ـقصقي دو تؼدم: (مات فقه)إَّل بنجاَزِة الَوَرَثِة هلا إن وفق ٕجـبل  بَم َفْوَق الُثُؾِث(

ـْ ُأوفئؽ ـتقُؿِع ادريض،  ـْ ذفؽ:  )وإن ُظويِف(َٕن تقُؿَع افتؾػ ِم ذم  )فَؽَصِحقٍّح(ِم

 كػقذ ظطويوه ـِؾفو: فعدم ادوكع.

)وَل َيْؼَطْعه ذم اكتفوئف،  )أو فاَلٍج(ذم ابتدائف،  )وَمِن امَتَّد َمَّرُضه بُِجَذاٍم أو ِشٍل(

: َٕكف ٓ ُيـخوف تعجقُؾ ادقت مـف: ـوهلرم، )ِمْن ُكِل مالِه(ظطويوه  ـ(بِِػَّراٍش؛ فَ 

                                      
 (.افربع: هل افتل تعرض يقًمو وتؼؾع يقمغ، ثؿ تليت ذم افرابع. يـظر: ادصبوح ادـر، مودة )-بوفؽرس–مّحك افِرْبِع ( (2

 .حديٌ أيب هريرة ( مـ4709ابـ موجف )، و( مـ حديٌ أيب افدرداء47284أخرجف أمحد ) (4)

 «.مـف» ذم ب، ش: ((3
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، ؾعطويوه ـقصقي: ٕكف مريض صوحى )بالَعؽِس(: بلن َفِزم افػراش: )والَعؽُس(

: َٕكف وؿً فزوم افقصويو )وُيعَتَزُ الُثُؾُث ِظـَّد َموتِه(ؾراش خيشك مـف افتؾػ. 

ورِدهو، ؾنن ضوق ثؾٌ ظـ افعطقي وافقصقي: ُؿِدمً واشتحؼوؿفو، وثبقت وٓيي ؿبقهلو 

افعطقي: ٕاَهو ٓزمي، وكامء افعطقي مـ افؼبقل إػ ادقت َتبٌَع هلو، ومعووضي ادريض بثؿـ 

ـْ رْأس ادول، وادحوبوُة ـعطقي.  ادثؾ ِم

 ُتػوِرُق افعطقُي افقصقَي ذم أربعي أصقوء:  )و(

: ٕاَهو تزع بعد ادقت ُؿَتَؼِّدِم واْلـُؿَتَلِخِّر يف الَوِصقِة()ُيَسَوى َبََّي اْلـَأكف أحُّدها:  

 : فقؿقظفو ٓزمي. )وُيبَّدُأ باألَوِل فاألَوِل يف الَعطَِقِة(يقجد دؾعي واحدة، 

، أي: ذم افعطقي بعد ؿبضفو: ٕاَهو تؼع )َّل َيؿؾُِك الُّرُجوَع فقفا(َأكف الثاين:  )و(

ُؾ إػ ادعَطك ذم احلقوة وفق ـثرت، وإكام ُمـِع مـ افتزع ٓزمًي ذم حؼ ادعطِل، وتـتؼِ 

 بوفزائد ظذ افثؾٌ حلِؼ افقرثي، بخالف افقصقي ؾنكف يؿؾؽ افرجقَع ؾقفو.

: ٕاهو متؾقؽ ذم احلول، )ُيعتََزُ الَؼُبوُل هلا ِظـَّد ُوُجوِدها(أن افعطقي الثالث:  )و(

 ِز ظـد وجقده.بخالف افقصقي ؾناهو متؾقؽ بعد ادقت، ؾوْظتُ 

أي: ظـد ؿبقهلو:  ،)إِذَ ًا(ؾقفو  )َيثُبُت اْلـِؿؾُك(أ[ َأن افعطقي 287]س/الّرابع:  )و(

ـوهلبي، فؽـ يؽقن ُمراًظك: ََٕكو ٓ كعؾؿ: هؾ هق مرض ادقت أو ٓ؟ وٓ كعؾؿ: هؾ 

ـْ موفف؟ ؾتقَؿْػـو: فـعؾؿ ظوؿبي أمره، ؾنذا خرجً ًٓ َأو يتَؾُػ يشٌء ِم مـ افثؾٌ  يستػقد مو

ـْ حقـف، وإٓ ؾبَؼْدِره.  َتَبَقـَو أن ادؾؽ ـون ثوبًتو ِم

، ؾال ُتـؿَؾُؽ ؿبؾ ادقت: ٕاهو متؾقؽ بعده، ؾال تتؼَدمف، وإذا )والَوِصقُة بِخالِف ذلك(

ـَ ظِؿف ذم صحتف: ظَتَؼو  مَؾؽ ادريُض َمـ يعتؼ ظؾقف هببي، أو وصقي، أو أؿَر أكف أظتؼ اب

ـْ رْأِس اد ول، وَوِرثو: ٕكف ُحٌر حَغ مقِت مقِرثف ٓ موكع بف، وٓ يؽقن ظتُؼفؿ وصقًي، ِم

ًَ ُحٌر آخَر حقويت: ظَتؼ وَوِرث. ـَ ظِؿف: ظَتؼ ومل َيِرْث، وإن ؿول: َأك وفق َدَبر اب
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 )ِكتاُب الَوصايا( 
مجُع وصقٍي، ملخقذة ِمـ: وصقً افقَء إذا وصْؾَتف، ؾودقِِص وصؾ مو ـون فف 

 ذم حقوتف بام بعد مقتف. 

 واصطالًحو: إمر بوفتكف بعد ادقت، أو افتزع بودول بعده.

وتصح افقصقي مـ افبوفغ افرصقد، ومـ افصبل افعوؿؾ، وافسػقف بودول، ومـ 

ًِ ببقـٍي أو إؿراِر َوَرثٍي: إخرس بنصور ة مػفقمي، وإن ُوِجدت وصقي إكسون بخِطف افثوب

، وُيستحى أن يؽُتَى وصقَتف وُيْشِفَد ظؾقفو. و ًْ وهو -)ُيَسُن لِـَؿْن َتَّرك َخًرا صَح

، وهق طوهر وظع ، ُرِوي ظـ أيب بؽر)أن ُيوِِصَ بِاْلـُخُؿِس( -ظرًؾو الـَمُل الَؽثُِر(

ًُ بام ريض اهلل بف فـػسف»سؾػ، ؿول أبق بؽر: ؿقل اف ، يعـك ذم ؿقفف تعوػ: «رضق

افقصقي  )وَّل تـَُجوُز(. [48]إكػول: ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ﴿

)وَّل لِواِرٍث بَِمٍء إَّل بنجاَزِة الَوَرَثِة هلَم َبعَّد دـ فف وارث،  )بلكثَّر ِمَن الُثُؾِث ألجـَبٍِي(

، ؿول: بوفشطر؟ «ََّل »فسعد حغ ؿول: ُأوِِص باميل ـؾف؟ ؿول:  ^فـبل : فؼقل ااْلـَؿوِت(

ََّل َوَصقََة »: ، وؿقفِف متػؼ ظؾقف«. الُثُؾُث َوالُثُؾُث َكثِرٌ »، ؿول: «َّل»ؿول: 

وحسـف. وإن َوَِص فؽؾ وارث  ، وافسمذي، وأبق داودرواه أمحد «.لِواِرٍث 

                                      
(، وشعقد بـ مـصقر ذم شــف 32563،32562أيب صقبي ذم ادصـػ )(، وابـ 26363،26362أخرجف ظبد افرزاق ذم ادصـػ )( 2)

 (. 6/470(، وافبقفؼل )332)

ــف )(32562،32570(، واـب أيب صقبي ذم ادصـػ )26362أخرجف ظبد افرزاق ذم ادصـػ ) ((4  (.332، وشعقد ـب مـصقر ذم ش

 (. 26363أخرجف ظبد افرزاق ذم ادصـػ )( 3)

 .( مـ حديٌ شعد2648(، ومسؾؿ )2495افبخوري )أخرجف  (2)

 ( مـ حديٌ ظؿرو بـ خورجي.27666-27663(، مـ حديٌ أيب أمومي، و)44492أخرجف أمحد )( 5)

 ( مـ حديٌ أيب أمومي.3565،4870أخرجف أبق داود )( 6)

جتبك ( مـ حديٌ ظؿرو بـ خورجي، وأخرجف افـسوئل ذم اد4242( مـ حديٌ أيب أمومي، و)4240أخرجف افسمذي )( 7)

 ( مـ حديٌ ظؿرو بـ خورجي.4724(، وابـ موجف )3623،3625)
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، وافقصقُي بوفثؾٌ ؾام دون  بؿعَغٍ بؼْدِر إرثف: جوز: ٕن حؼ افقارث ذم افَؼْدِر ٓ ذم افَعْغِ

)َتِصُّح ـناهو )فـ(ٕجـبٍل َتْؾَزُم بال إجوزة، وإذا أجوز افقرثُي مو زاد ظذ افثؾٌ، أو فقارٍث: 

، َأو 287: ٕاهو إمضوء فؼقل ادقِرث بؾػظ: أجْزُت، ]س/َتـِػقًذا( ًُ ب[ أو أمضق

 ُز هلو أحؽوُم اهلبي.َأكػْذُت، وٓ ُتعتَ 

َأؿوربف ادحوويٍ إػ : ٕكف ظدل ظـ)واِرُثه مـُحتاٌج(ظرًؾو  )وُتؽَّره َوِصَقُة َفِؼٍر(

: ٕن ُرِوي ظـ ابـ مسعقد )بالُؽِل لِـَؿْن َّل واِرَث له(افقصقي  )وتـَُجوُز(إجوكى، 

 وكع.ادـع ؾقام زاد ظذ افثؾٌ حلِؼ افقرثي، ؾنذا ُظِدمقا زال اد

 )بالِؼسِط(ظذ اجلؿقع  )فالـَؼُص(ومل ُتـِجِز افقرثُي:  )وإن َل َيِف الُثُؾُث بالَوصايا(

ؾقتحوُصقن، ٓ ؾرَق بغ متؼِدمفو ومتلِخِرهو، وافعتِؼ وؽره: ٕاهؿ تسوَووا ذم إصؾ 

صار )وإْن أْوََص لواِرٍث فوتػووتقا ذم ادؼدار، ؾقجبً افـُؿحوَصُي: ـؿسوئؾ افعقل. 

ـٍ دمَدد: ِظـَّد اْلـَؿوِت َغَر واِرٍث( افقصقي: اظتبوًرا بحول  )َصَحِت(: ـلٍخ ُحِجى بوب

ٓكتؼول إػ افقاِرِث وادقىَص فف، ، )والَعْؽُس بالَعْؽِس( ادقت: ٕكف احلوُل افذي حيُصُؾ بف ا

ًِ افقصقُي إن مل دمز بوؿل   افقرثي.ؾؿـ َأوىص ٕخقف مع وجقد ابـف ؾامت ابـُف: بَطَؾ

) بوفؼقل أو مو ؿوم َمؼومف:  )الَؼُبوُل(فِـِؿْؾِؽ ادقىَص فف ادعَغِ ادقىَص بف  )وُيعتََزُ

ًُ ثبقت حِؼف، وهق ظذ افساخل ؾقصُح )َبعَّد اْلـَؿـْوِت(ـوهلبي،   )وإن ضال(: َٕكف وؿ

ـُ بغ افؼبقل وادقت، و ٕكف مل يثبً فف أي: ؿبؾ ادقت:  ،)َقبَؾه(يصُح افؼبقُل  )َّل(افزم

ـُ حُكهؿ: ـبـل متقؿ، أو 
ـْ ٓ يؿؽِ : ـوفػؼراء، أو َم حٌؼ، وإن ـوكً افقصقي فغر معَغٍ

ًْ بؿجَرد ادقت،  : مل تػتِؼْر إػ ؿبقٍل، وَفِزم ٍٍ )وَيثبُُت مصؾحِي مسجٍد وكحقه، أو ح

                                      
(، 425(، وشعقد بـ مـصقر ذم شــف)32528(، وابـ أيب صقبي ذم ادصـػ)26372أخرجف ظبد افرزاق ذم ادصـػ )( 2)

 ( 2/203وافطحووي ذم رشح معوين أثور )
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، وافصحقح: أن ادؾؽ ، ؿَدمف ذم افرظويي)َظِؼَب اْلـَؿْوِت(أي: بوفؼبقل،  ،اْلـِؿْؾُك به(

حغ افؼبقل: ـسوئر افعؼقد: ٕن افؼبقَل شبٌى، واحلؽؿ ٓ يتؼَدُم شبَبف، ؾام حَدث ؿبؾ 

 افؼبقل ِمـ كامء مـػصؾ: ؾفق فؾقرثي، وادَتِصُؾ يتبُعفو. 

َٕن : )َل َيِصَّح الَّرُد(وفق ؿْبَؾ افؼبض:  )ثم َرَدها(أي: افقصقي  ،)وَمْن َقبِؾفا(

ٓ أَن يرىض افقرثُي بذفؽ، ؾتؽقَن هبًي مـف هلؿ ُتعتز رشوُضفو.مؾؽف ؿد ا  شتؼَر ظؾقفو بوفؼبقل، إ

. «ُيَغِرُ افرجُؾ مو صوء ذم وصقتف»: فؼقل ظؿر: )ويـَُجوُز الُّرُجوُع يف الَوِصَقِة(

ًُ ذم وصقتك، أو أبطؾُتفو، وكحَقه: بطَؾً، وـذا إْن ُوِجد مـف مو يُدُل   ؾنذا ؿول: رَجْع

 ظذ افرجقع.

 زيد )إْن َقِّدم َزيٌّد فؾه ما َوَصقُت به لَِعؿٍّرو، فَؼِّدم(ادقِِص:  )وإن قال( 

أ[ ؾوفقصقي فزيد: فرجقظف ظـ 288أي: ]س/ ،)فؾه(أي: حقوة ادقِص:  ،)يف َحقاتِه(

ؾِف إػ افثوين معَؾًؼو بوفؼط، وؿد ُوِجد،  بعد  أي: ،)َبْعَّدَها(إن َؿِدم زيد  )و(إَول ورَصْ

: ٕكف دو موت ؿبؾ ؿدومف اشتؼَرت فف: فعدم افؼط ذم )لعؿّرو(حقوة ادقِِص: ؾوفقصقي 

 زيد: ٕن ؿدومف إكام ـون بعد مؾؽ إَول واكؼطوِع حِؼ ادقِِص مـف.

، ؾقاِرٌث، ؾحوـٌِؿ  )ويـُْخِّرُج( ـزـوة،  )الواِجَب كَؾه ِمْن َديٍن وَحٍج وَغره(َوِِصٌ

ائ  ەئ  ﴿: فؼقفف تعوػ: ِمْن كِل مالِه بعَّد َمْوتِه، وإن َل ُيوِص به()وكذر، وـػورة، 

ـِ َؿْبَؾ  ^َؿَه رشقُل اهلل ». وفؼقل ظع: [22]افـسوء: ﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ بوفَدْي

 .رواه افسمذي «.افقِصَقيِ 

                                      
 (. 45/ 4( يـظر افرظويي افصغرى )2)

( بؾػظ 26379( بـحقه، وأخرجف ظبد افرزاق ذم ادصـػ )3422(، وافدارمل )32229ادصـػ ) أخرجف ابـ أيب صقبي ذم( 4)

 «. مالك افقصقي آخرهو»

 (.4725وابـ موجف )، (4244،4092افسمذي )و(، 595،2092،2444أخرجف أمحد ) (3)
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أي:  ،)فنْن َبِؼي مـه(أي: بوفقاجى،  ،)فنن قال: أُدوا الواِجَب ِمْن ُثُؾثِى؛ ُبِّدئ به(

 ٌِ ِع(افثؾ  )شَؼط(يػُضْؾ يشٌء:  )وإَّل(فتعقغ ادقِِص،  :)ََشٌء؛ أَخذه صاِحُب الَتَزُ

ـَ  افتُزُع: ٕكف مل يقص فف بقء، إٓ أن جيقز افقرثي ؾُقعَطك مو ُأوِِص فف بف، وإن َبِؼل ِم

ـْ رْأس ادول.  افقاجى يشء: ُتـِؿؿ ِم

 )باُب اْلـُموَصى له(

ەئ ەئ  ﴿: مـ مسؾؿ وـوؾر: فؼقفف تعوػ: )لِـَؿْن َيِصُّح تـَؿُؾُؽه(قي افقص )َتِصُّح(

هق وصقي ادسؾؿ »بـ احلـػقي:  . ؿول حمؿد[6إحزاب: ]﴾وئ  وئ  ۇئ ۇئ

: )ولَِعبِّده بُؿشاٍع؛ كُثُؾثِه( . وتصح دؽوَتبِف، ومَدَبِره، وُأِم وفده،«فؾقفقدي وافـكاين

ًْ افعتَؼ بثؾٌ م أي: بؼدر افثؾٌ، ؾنن ـون  ،)وَيْعُتُق مـه بَِؼّْدِره(وفف، ٕاهو وصقي تضَؿـ

ـَ ادول ثؾَثف ُمشوًظو   ِم
ٍ
ـْ ـِؾ جْزء ثؾُثف موئًي وؿقؿُي افعبد موئًي ؾلَؿَؾ: ظتؼ ـُؾف: ٕكف يؿؾؽ ِم

ـْ مجؾتِف كػُسف، ؾقؿؾُِؽ ثؾَثفو، ؾقعتؼ وَيرْسي إػ بؼقتف،  ـَ افثؾٌ:  )ويْلُخُذ الػاِضَل(وِم ِم

ـَ افثؾٌ: ظتؼ مـف بؼْدِر افثؾٌ.ٕكف   بـ )بَمئٍة أو(إن أوىص  )و( صور ُحًرا، وإن مل خيرج ِم

) أي: فعبده: ٕكف يصر ِمْؾًؽو  ،)له(هذه افقصقي  )َّل َتِصُّح(: ـدار وثقب: )ُمَعََّيٍ

 فؾقرثي، ؾام وىَص فف بف ؾفق هلؿ، ؾؽلكف وىَص فقرثتف بام يرثقكف، ؾال ؾوئدة ؾقف، وٓ َتِصُح 

 )و(حتَؼؼ وجقده ؿبَؾفو: جلريواهو جَمرى اإلرث،  )بَِحْؿٍل(افقصقي  )وَتِصُّح(فعبِد ؽِره. 

أي: ؿبؾ افقصقي: بلن تضَعف ٕؿؾ ِمـ شتي  ،)لِـَحْؿٍل َتـَحَؼق وُجوُده َقبَؾفا(تصح أيًضو 

ـْ َأربع شـغ إن مل تؽـ ـذفؽ. ـَ افقصقي إن ـوكً ؾِراًصو، َأو ٕؿِؾ ِم وٓ تصح  أصفر ِم

 دـ حتِؿُؾ بف هذه ادرأُة. 

                                      
 .«يوِص لؼّرابته من أهل الَشك»بؾػظ:  (40/422( معؾؼو، وأخرجف افطزي ذم تػسره )20/3225( ذـره ابـ أيب حوتؿ ذم تػسره )2)
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ف ِمْن  ب[288]س/)وإذا أوََص َمْن َّل َحَج ظؾقه  أن يـَُحَج ظـه بللٍف؛ َُصِ

إْفُػ راـًبو أو راجاًل: ٕكف وىَص هبو ذم جفي  ُثُؾثِه ُممَكُة َحَجٍة َبعَّد أخّرى حَتى َيـَػَّد(

ـْ حقٌ يبُؾُغ، وإن ؿربي، ؾقَجى رصُؾفو ؾقفو، ؾؾق مل َيْؽِػ إْفُػ  ٍَ بف ِم أو افبؼقُي: ُح

ٍُ بف واحدًة: ظؿاًل بوفقصقي حقٌ خَرج مـ افثؾٌ،  ـْ يـَُح ؿول: حجًي بلفػ: ُدؾِع فِـَؿ

: ٕكف ؿَصد إرؾوؿف. ٍُ ـْ يـَُح  وإٓ ؾبَؼْدِره، ومو ؾضؾ مـفو ؾفق فِـَؿ

: ـوهلبي هلؿ: فعدم ٍت()وَِبِقَؿٍة، وَمقِ ، وِجـٍِل، )لِـَؿَؾٍك(افقصقي  )وَّل َتِصُّح(

: ٕكف دو أْوىص )فنْن وََص لِـَحٍي وَمقٍت َيْعَؾُم َمْوَته؛ فالؽُل لِْؾَحِي(صحي متؾقؽفؿ، 

فؾحل  )فـ(مقَتف:  )وإْن َجِفل(بذفؽ مع ظؾؿف بؿقتف: ؾؽلكف ؿصد افقصقَي فؾحِل وحَده، 

كف أضوف افقصقَي إفقفام وٓ )الـِْصُف( ـَ ادقىَص بف:ٕ  ٓ ِم  ؿريـَي تُدُل ظذ ظدم إرادة أَخِر، و

ً كور، أو ظامرهِتام، وٓ فؽتى افتقراة، واإلكجقؾ، وكحِقمهو.   تصُح افقصقُي فؽـقسي، وبق

ًِ )فؾه الُتْسُع(وصقَتف:  بَمله َّلْبـَْقِه وأجـَبٍِي فَّرَدا( )وإن وََص  : ٕكف بوفرِد رجع

وإجـبُل، ؾؾف ثؾٌ افثؾٌ، وهق تسٌع، وإن وىَص فزيد  افقصقُي إػ افثؾٌ، وادقىَص فف ابـونِ 

ل ادغويرَة، ـِوافػؼراء وادسوـغ بثؾثف: ؾؾَِزْيٍد افتسُع، وٓ ُيْدَؾُع فف يشء بوفػؼر: ٕن افعطَػ يؼتض

ٍ ؽُر واِرثِغ مل يقِص هلؿ: ؾفؿ أَحُؼ بف.  وفق أْوىَص بثؾثف فؾؿسوـغ وفف أؿورُب حمووي

 ى به()باُب اْلـُموَص

ـٍ ذم )َتِصُّح بَم َيْعِجُز َظْن َتسؾِقِؿه؛ كآبٍِق، وَضْرٍ يف هواٍء( ، ومحٍؾ ذم بطـ، وفب

)بَم َيـْحِؿُل ـقصقي )باْلـَؿْعُّدوِم؛ كـ(تصح  )و(ََضع: ٕاهو تصح بودعدوم، ؾفذا أوػ، 

يؾزم افقارَث افسؼُل: ٕكف مل : ـسـي، وٓ )وَصَجَّرُته أبًّدا أو ُمَّدًة ُمَعَقـًَة(، أو أمُتف، َحَقواُكه(

حصؾ يشء ؾفق فؾؿقىَص فف بؿؼتَه افقصقي،  )فنْن(يضؿـ تسؾقؿفو، بخالف بوئع، 

ـام ؾقف كػع )وَتِصُّح بــ(: ٕاهو مل تصودف حماًل، )َل يـَْحُصْل مـه ََشٌء؛ َبطََؾِت الَوِصَقُة(وإن 
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ـْ   )و(فغر مسجد،  يٍت ُمَتـَِجٍس()وبِزَ : ـحرث وموصقي، )َكؾِب َصقٍّد، وَكْحِوه(مبوح: ِم

)ولو َكُثّر اْلـَمُل إن َل ُتـِجِز أي: ثؾٌ افؽؾى وافزيً ادتـجس،  ،)له ُثُؾثُفَم(فؾؿقىَص 

: ٕن مقضقع افقصقي ظذ شالمي ُثُؾَثل افسـي فؾقرثي، وفقس مـ افسـي يشء الَوَرَثُة(

ـْ جـس ادقىَص بف، وإن وىَص بؽؾى ومل يؽـ فف ـؾى: مل  تصَح افقصقي.  ِم

ًْ بودعدوم ؾودجفقُل 289: ٕاهو ]س/)وَتِصُّح بَِؿْجُفوٍل؛ كَعبٍّْد وصاةٍ( أ[ إذا صَح

: ٕكف افقؼُغ: ـوإلؿراِر، ؾنن اختؾػ آشُؿ )ما َيَؼُع ظؾقه اَّلْشُم(ادقىَص فف  )وُيْعطَى(أوػ، 

: «رةـافتبص»، و«افقجقز»وجَزم بف ذم ،ذم اختقور ادقَؾِؼ  )الُعّْريُف(بوحلؼقؼي وافُعْرِف: ُؿِدم 

 : ُتَغَؾُى احلؼقؼُي: ٕاهو إصؾ.ٕكف ادتبودر إػ افػفؿ، وؿول إصحوب

: بلن ؿَتؾ ظؿًدا أو خطًل )فاْشَتْحَّدث ماًَّل ولو ِدَيًة(أو كحِقه،  بُثُؾثِه( )وإذا وََص 

فؾؿقً بدَل كػسف، وكػُسف فف،  : ٕاهو دمى)يف الوِصَقِة(ذفؽ  )دَخل(وُأِخذت ديُتف: 

 ؾؽذا بدُفـفو، وُيْؼَه مـفو ديـُف وممكُي دمفقزه.

 )َبَطؾِت(ؿبؾ مقت ادقِِص أو بعده ؿْبَؾ افؼبقل:  )وَمْن ُأوِِص له بُِؿَعََّيٍ فتَؾِف(

 أي: ؽَر ادعَغِ ادقىَص بف: ،َغَره( )وإن َتؾِف اْلـَمُل افقصقي: فزوال حِؼ ادقىَص فف، 

)إْن َخَّرج ِمْن : ٕن حؼقق افقرثي مل تتعَؾؼ بف: فتعققـف فؾؿقىَص فف: )ففو لؾُؿوََص له(

فُقْعَرَف  -وإٓ ؾبؼدر افثؾٌ، وآظتبوُر ذم ؿقؿي افقصقي  ُثُؾِث اْلـَمِل اْلـحاِصِل لؾَوَرَثِة(

ٌِ وظدُمف  ـَ افثؾ مو ظدا بحوفي ادقت: ٕاهو حوفي فزوم افقصقي، وإن ـون  -خروُجفو ِم

ـَ افديـ أو حرَض  ٌَ ادقىَص بف، وـؾ مو اؿُتيِض ِم ادعَغ ديـًو أو ؽوئًبو: أَخذ ادقىَص فف ثؾ

ـَ ادقىَص بف ؿدَر ثؾثِف، حَتك يؿِؾَؽف ـَؾف. ـَ افغوئِى يشٌء: مَؾؽ ِم  ِم

                                      
 (: ؽؾى افعرف ذم اختقور صقخـو.27/329(، وؿول ذم افؼح افؽبر)8/252،253يـظر ادغـل ) ((2

 (.475افقجقز ) ((4

 (.27/329ؿوفف ادقؾؼ ذم ادؼـع ) ((3

 .وهل مـ ادتـ ذم ب«. ـؾف»ش: ب،  ذم ( بعده(2
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 )باُب الَوَصَّيِة باألِنِصباِء واألِجزاِء(

)إذا أْوََص بِِؿثِل َكِصقِب واِرٍث . إكصبوء مجُع كصقٍى، وإجزاء مجُع جزء

؛ فؾه ِمْثُل َكِصقبِه َمْضُؿوًما إىل اْلـَؿْسَللِة( : ؾتصحح مسلفي افقرثي وتزيد ظؾقفو مثَؾ ُمَعََّيٍ

)فنذا َوََص بِِؿثِل َكِصقِب ، «مثؾ»كصقى ذفؽ ادعَغِ ؾفق افقصقي، وـذا فق ُأشؼط فػظ: 

: ٕن ذفؽ مثُؾ مو حيصؾ )الُثُؾُث(أي: فؾؿقىَص فف  ،ؾه()وله اْبـَاِن؛ فأو بـصقبف  اْبـِِه(

)وإن كان معفم بِـٌْت؛ فؾه : دو شبؼ، )له الُّرُبُع(فؾؿقىَص )وإن كاكوا َثالَثًة؛ فـ( ٓبـف، 

ـٍ شفامِن، وفألكثك شفٌؿ، وُيزاد ظؾقفو مثُؾ الُتْسعاِن( ـْ شبعي: فؽِؾ اب : ٕن ادسلفي ِم

، ؾتصر تسعًي،  ـٍ )وإْن وََص له بِؿْثِل َكِصقِب أَحِّد َوَرَثتِه ؾوٓثـوِن مـفو ُتسعون. كصقى اب

) : ٕكف افقؼغ ومو زاد مشؽقٌك )كان له ِمثُل ما ألَقِؾفم َكِصقًبا(ذفؽ افقارَث:  وَل ُيَبَِّيْ

مثُؾ  )ُتْسٌع(فف  )ومع َزْوَجٍة واْبٍن(مثُؾ كصقى افبـً،  )ُرُبٌع(فف  )فؿع اْبٍن وبِـٍْت(ؾقف: 

كصقى افزوجي، وإْن وىَص بِضْعِػ كصقى ابـف: ؾؾف ِمْثاله، وبِضْعَػقف: ؾؾف ثالثُي أمثوفف، 

)بَِسفٍم ِمْن مالِه؛ فؾه إن أوىص  )و(وبثالثي أضعوؾف: ؾؾف أربعُي أمثوفف، وهؽذا، 

: ٕن وابـ مسعقدبؿـزفي شدس مػروض، وهق ؿقل ظعٍ  ُشُّدٌس( ب[289]س/

ـُ مسعقد أن رجاًل سدس، ؿوفف إيوس بـ معووييافسفؿ ذم ـالم افعرب اف . وروى اب

ـَ ادول ؾلظطوه افـبل   . افسدَس  ^أوىص ٔخر بسفؿ ِم

                                      
 (.32226( أخرجف ابـ أيب صقبي ذم ادصـػ )2)

ظـ « بوب:ـالم افتوبعغ»ذم « ؽريى احلديٌ»(، وؿوشؿ بـ ثوبً افرسؿسطل ذم 32225( أخرجف ابـ أيب صقبي ذم ادصـػ )4)

 (.2/208مقشك بـ هورون ظـ افعبوس ظـ محود بـ شؾؿي ظـ إيوس. ـام ذم كصى افرايي )

وهذا احلّديث َّل كعؾم يّروى كالمه ظن الـبي افبزار: (، ؿول 8338(، وافطزاين ذم إوشط )7402( أخرجف افبزار ذم مسـده )3)

. وؿول اهلقثؿل ذم إَّل من هذا الوجه ِبذا اإلشـاد، وأبو ققس فؾقس بالؼوي، وقّد روى ظـه صعبة والثوري واألظؿش وغرهم

 .فقه حمؿّد بن ظبقّد اهلل العّرزمي، وهو ضعقف(: 7099،7098ادجؿع )
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)أظطاه الواِرُث ، أو كصقى، أو ِؿْسٍط: )بَِمٍء، أو ُجْزٍء، أو َحٍظ(إْن أوىص  )و(

 ِع، ؾؽون ظذ إضالِؿف.ِمـَؿـو ُيَتَؿَقُل: َٕكف ٓ َحَد فف ذم افؾغِي وٓ ذم افؼ ما صاء(

 )باُب اْلـُموَصى إلّيه(

ـْ كػسف: فػعؾ افصحوبي .  ٓ بلْس ذم افدخقل ذم افقصقي دـ َؿِقي ظؾقف وَوثِؼ ِم

امرأًة، أو مستقًرا، أو  )َتِصُّح َوِصَقُة اْلـُؿْسؾِِم إىل ُكِل ُمْسؾٍِم ُمَؽَؾٍف َظّْدٍل َرِصقٍّد ولو(

: ٕكف تِصُح اشتـوبُتف ذم احلقوة، ؾَصَح َأن ُيْقىَص إفقف: )ظبّدًا(، أو ظوجًزا، وُيَضُؿ إفقف أمغٌ 

ٕن مـوؾعف مستَحَؼٌي فف، ؾال يػِقهُتو ؛ )بنْذِن َشِقِّده(ظبُد ؽِر ادقِص  )وَيْؼَبُل(ـوْفـُحِر، 

 ظؾقف بغر إذكف.

كا()َبعَّده إىل ظؿٍّرو وَل َيْعِزل زيًّدا؛ أوىص  )وإذا أوََص إىل زيٍّد و( : ـام فق اْصَسَ

ٍف َل يـَْجَعؾه( َأوىص إفقفام مًعو،  : ٕكف مل َيْرَض )له(مقٍص )وَّل َيـَْػِّرُد أَحُّدِها بَِتَنُ

، وإْن ؽوب أحُدمهو أو موت: أؿوم احلوـُؿ ُمؼوَمف أِمقـًو، وإْن  بـظره وحَده: ـوفقـِقَؾْغِ

 .جَعؾ ٕحدمهو أو فؽٍؾ مـفام أن يـػِرَد بوفتُكف: صَح 

ويِصُح ؿبقُل ادقىَص إفقف افقصقَي ذم حقوِة ادقِِص وبعد مقتف، وفف ظزُل كػِسف 

)وَّل َتِصُّح وِصَقٌة إَّل يف متك صوء، وفقس فؾؿقىَص إفقف أن يقِِصَ إٓ أن ُيـجعَؾ إفقف. 

ٍف َمْعُؾوٍم( ؾُِؽه )َيؿْ : فَِقْعَؾَؿ افَقِِصُ مو ُوِِص إفقف بف فقحػَظف ويتَكَف ؾقف، َتَنُ

: ٕن افَقِِصَ يتَكُف بوإلْذِن، اْلـُؿوِِص؛ كَؼضاِء َدْيـِه، وَتْػِّرَقِة ُثُؾثِه، والـَظَِّر لِِصغاِره(

)بَم َّل َيْؿؾُِؽه اْلـُؿوِِص؛ افقصقي  )وَّل َتِصُّح( ؾؾؿ َيـُجْز إٓ ؾقام يؿؾُِؽف ادقِِص: ـوفقـوفي.

                                      
أن ظبد اهلل بـ مسعقد وظثامن وادؼداد بـ »( ظـ ظروة 6/484(، وافبقفؼل )32553دصـػ )مـ ذفؽ مو أخرجف ابـ أيب صقبي ذم ا( (2

، وأخرج ابـ أيب «إشقد، وظبد افرمحـ بـ ظقف ومطقع بـ إشقد أوصقا إػ افزبر بـ افعقام، ؿول: وأوىص إػ ظبد اهلل بـ افزبر

 «.ز افػرات ؾلوىص إػ ظؿر بـ اخلطوبـون أبق ظبقد ظ» ( ظـ ظـ ؿقس، ؿول 32556صقبي ذم ادصـػ )
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: ـقصقي افرجؾ بوفـظر وَّلدِها األصاِغِّر، وَكْحِو ذلك(كوِصَقِة اْلـَؿّْرَأِة بالـََظِّر يف َحِق أ

 ظذ بوفٍغ رصقٍد، ؾال تِصُح: فَِعَدِم وٓيي ادقِِص حوَل احلقوة.

: ٕكف اشتػود افتكَف بوإلذن، )يف ََشٍء َل َيِنْ َوِصًقا يف َغِره(إفقف  )وَمْن ُوِِص(

ـْ ُأوْ  ـٍ معَغٍ ؾلبك افقرثُي أو ؾؽون مؼصقًرا ظذ مو ُأِذن ؾقف: ـوفقـقؾ، وَم ِِص بؼضوء َدْي

جَحدوا أو تعَذر إثبوُتف: ؿضوه بوضـًو بغر ظؾؿفؿ، وـذا إن ُأْوِِص إفقف بتػريؼ ثؾثِف وَأَبْقا 

أ[ ِمـَؿـو ذم يده بوضـًو، وتِصُح وصقُي ـوؾٍر إػ مسؾٍِؿ إن مل 290أو جَحدوا: أخَرجف ]س/

 ذم ِديـف. تؽـ َتِرـُتف كحَق مخٍر، وإػ َظْدلٍ 

(ترـتف)وإن طَفّر ظذ اْلـَؿِقِت َدْيٌن َيْسَتْغِّرُق(  ٌَ ادقىَص  )بعّد َتْػِّرَقِة الَوِِصِ افثؾ

، وـذا  )َل َيْضَؿْن(إفقف بتػرؿتف:  ـِ ـِ صقًئو: ٕكف معذوٌر بَِعَدِم ظؾِؿف بوفَدْي افَقِِصُ فَِرِب افَدْي

 )وإن قال: َضْع ُثُؾثِي َحقُث ِصئَْت(ثؿ ُظؾِؿ.  إن ُجِفؾ ُمْقىًص فف ؾتصَدق بف هق أو حوـِؿٌ 

 : ًَ ـْ صئ ، أو تصَدق بف ظذ َم ًَ ـْ صئ : ٕكف )له(فؾَقِِصِ َأْخُذه  )َل يـَِحَل(أو أظطِف فِـَؿ

وٓ شوئِر ورثتف:  )لَِوَلِّده(دؾُعف  )وَّل(متؾقؽ مؾؽف بوإلذن، ؾال يؽقن ؿوباًل فف: ـوفقـقؾ، 

ـٍ ٕكف ُمتََفٌؿ ذم حِؼفؿ ًِ احلوجُي إػ بقع بعض افعؼور فؼضوء َدْي وكقا أو ؾؼراَء، وإْن َدَظ ، أؽـقوَءـ 

 : ؾؾف افبقُع ظذ افصغور وافؽبور إن امتـعقا أو ؽوبقا.-وذم َبقِْع بعِضف َضرٌ  -أو حوجِي صغورٍ 

؛ حازَ  )وَمْن مات بؿؽاٍن َّل َحاكَِم به ِؿََّي َبْعُض َمْن حرَُضه ِمَن الْـُؿْسؾِ وَّل َوِِصَ

: ٕكف مقضع َضورة، وُيَؽِػـُف مـفو، ؾنن مل َتِّركتَه، وَظِؿل األْصَؾَّح حقـئٍذ فقفا ِمْن َبقٍع وَغِره(

 احلوجي فذفؽ.
ِ
ـْ تؾزُمف كػؼتُف إن كقاه: فدظوء ـْ ِظـِده، وَيْرِجُع ظؾقفو أو ظذ َم ـْ ؾِؿ  تؽ

 

                                      
 «.ؾقف»ذم ب:  ((2
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 )ِكتاُب الفرائِض( 

 مجُع فريضي بؿعـك مػروضي، أي: مؼَدرة، ففل: كصقٌى مؼَدٌر رشًعو دسَتِحِؼف. 

 ٌَ َتَعَؾُؿقا الَػَراِئَض وَطِؾُؿقَها الـَاَس؛ »عذ تعُؾؿف وتعؾِقِؿف، فؼول:  ^وقد ح

، َحَتك يـَْخَتؾَِػ اْثـَاِن يف الَػِريَضِة َفإِِكك اْمُرٌؤ َمْؼُبقٌض، وإَن الِعْؾَؿ َسُقْؼَبُض وَتْظَفُر الِػتَ  ـُ

ـْ َيْػِصُؾ َبْقـَُفَم   ولػظف لف. ، واحلوكؿ، والسمذيرواه أمحد«. فال يـَِجَداِن َم

 ، مجُع مراٍث، وهق ادول)الِعؾُؿ بِؼسَؿِة اْلـَؿقاِريِث(أي: الػرائض  ،)وهل( 

لُساُث. وُيسَؿك العورُف هبذا العؾؿ فوِرًضو وَفِريًضو ادخَؾُػ عـ ادقً. ويؼول لف َأيًضو: ا

 وَفَرِضًقو وفرائِضًقو، وقد مـَعف بعُضفؿ، ورَده غُره.

 : )َثالَثٌة(وهق: اكتؼول مول ادقً إىل حٍل بعده،  )أسباُب اإلْرِث(

ًْ أو َبُعَدْت. قول تعوىل: )َرِحٌؿ(أحدهو:  ۅ  ۉ  ﴿، أي: قرابي َقُرَب

، وهق: عؼد الزوجقي )كِؽاٌح(الثاين:  )و(. [86إكػول: ]﴾ۉ  ې  ې

 .[23]الـسوء: أيي ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿الصحقح. قول تعوىل: 

رواه «. اْلَقالَُء ُلـْحَؿٌة َكُؾْحَؿِة الـََسِب »عتٍؼ; حلديٌ:  )َوالُء(الثالث:  )و(

 . وصححف ، واحلوكؿحبون يف صحقحف ابـ

                                      
( مـ روايي أيب إحقص عـ ابـ مسعقد، بقـام مل :4/8( مل أقػ عؾقف يف ادسـد، وقد عزاه ٕمحد احلوفظ يف تؾخقص احلبر )2)

 (، فوهلل أعؾؿ. :21/32عزاه لف يف إحتوف ادفرة بولػقائد ادبتؽرة ) يذكره يف إضراف ادسـد ادعتيل، وٓ

 ( بـحقه مـ حديٌ أيب هريرة، ومـ حديٌ ابـ مسعقد. 31:2( أخرجف السمذي )3)

 ( مـ حديٌ عبد اهلل بـ مسعقد. 5/444احلوكؿ )أخرجف ( 4)

 «.الؽثر»بعده يف ب:  ((5

 .( مـ حديٌ ابـ عؿر5:61ابـ حبون )أخرجف ( 6)

 ( مـ حديٌ ابـ عؿر.21/3:4،3:3والبقفؼل )، (5/452احلوكؿ )و(، 6/379أخرجف الشوفعل يف إم ) (7)

ـِ ُعؿر، مقُققًفو: -(2241كام يف عؾؾ ابـ أيب حوتؿ) –( وقول أبق حوتؿ وأبق زرعي 8) ـِ اب « القُٓء حُلؿيٌ » : ويرُوون عـ كوفٍِع، ع

 هذا ُهق الّصِحقُح..
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ـَ الذكقر عرشة: آبـ وابـف وإْن 2:1واْلـُؿْجَؿُع عذ ]س/ ب[ تقريثفؿ ِم

كَزل، وإب وأبقه وإن عال، وإخ مطؾًؼو، وابـ إخ ٓ مـ إُِم، والعُؿ لغر ُأٍم وابـف، 

 والزوج، وذو القٓء.

ـَ اإلكوث شبٌع: البـً، وبـً آبـ وإْن كَزل، وإُُم، واجلَدُة، وإُخً،  وِم

 .والزوجي، وادعتؼي

 ، ويْليت بقوهنؿ.)َرِحٍؿ(ذو  )ُذو َفْرٍض، وَطَصَبٍة، و(ثالثي:  )والَقَرَثُة(

وإِذا اجتؿع مجقُع الذكقر َوِرث مـفؿ ثالثي: آبـ، وإب، والزوج. ومجقُع 

ـُ 
ـَ مخس: البـً، وبـً آبـ، وإُُم، والزوجي، والشؼقؼي. وُمـْؿؽِ الـسوء: َوِرث مـف

ـَ الصـػني وَ   ِرث إبقان، والقلدان، وأحُد الزوجني. اجلؿِع ِم

ٌة: الَزوجاِن، واألَبقاِن، واْلـَجُد، واْلـَجَدُة، والَبـاُت( الَػْرضِ  )َفَذُوو  َطََشَ

(القاحدة فلكثُر،  ـِ ـْ ُكِؾ ِجَفٍة(كذلؽ،  )وَبـَاُت االْب )واإلْخَقُة كذلؽ،  )واألَخقاُت ِم

ـَ األُِم(  أو إكوًثو. كذلؽ ذكقًرا كوكقا ِم

)أو وارٍث  )ومع ُوُجقِد َوَلٍد(مع عدم القلد وولد آبـ،  )فؾؾَزوِج الـِْصُػ( 

) ـٍ ; لؼقلف تعوىل: )الُرُبُع( ذكًرا كون أو أكثك، واحًدا أو متعِدًدا; )وإن َكَزل(وارٍث  َوَلِد اْب

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿

; فؾفو ربٌع مع عدم َزوَجِة فلْكَثَر كِْصُػ َحاَلْقف فِقِفَم()ولِؾ. [23]الـسوء: ﴾ٺ  ٿ

ـٌ معف; لؼقلف تعوىل:  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿الػرع القراث، وثؿ

 . [23الـسوء: ]﴾ڄ  ڃڃ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

                                      
 «.فذو»يف ب، ش:  ((2

 «.الػروض»يف ب، ش:  ((3
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) ـِ ـَ األِب واْلـَجِد الُسُدُس بالَػْرِض مع ُذُكقِر الَقَلِد أو َوَلِد االْب أي:  ،)ولُِؽٍؾ ِم

ـْ ولد آبـ; لؼقلف تعوىل: م ـْ ولد الصؾى، أو َذَكٍر فلكثر ِم ھ  ﴿ع َذَكٍر فلكثر ِم

)وَيِرثاِن بِالَتْعِصقِب مع  .[22الـسوء: ]﴾ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ ﮵  ﮶  ﮷

(عدم  )و(الذكر وإُكثك،  َطَدِم الَقَلِد( ـِ ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﴿كذلؽ; لؼقلف تعوىل:  )َوَلِد االْب

فلضوف ادراث إلقفام، ثؿ جعؾ لألم . [22الـسوء: ]﴾﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁

أي: إكوث  ،)بالَػْرِض والَتْعِصقِب مع إكاثِفم(يرثون  )و(، الثؾٌ، فؽون البوقل لألب

 ًِ ، أو َجٍد; فؾؾبـ ًِ ـْ موت عـ أٍب وبـ ـَ أو أكثَر، فَؿ إوٓد أو أوٓد آبـ، واحدًة ُك

َأْلـِحُؼقا »لِـام شبؼ، والبوقل تعصقًبو; حلديٌ:  الـصُػ، ولألب أو اجلِد السدُس فرًضو;

 .«اْلَػَرائَِض بَِلْهؾَِفا، َفَم َبِؼَل َفُفَق أِلَْوََل َرُجٍؾ َذَكرٍ 

 

ـِ أو(بؿحض الذكقر  )واْلـَجُد ألٍب وإن طال( ، ذكٍر أو )أٍب(ولد  )مع َولِد أبقْي

ًِ الػروُض; ٕهنؿ يف مؼوشؿ )كلٍخ مـفؿ(أكثك، واحٍد أو متعِدٍد;  تفؿ ادول أو مو أْبَؼ

ـْ  تسوَووا يف اإلْدٓء بوٕب، فتسوَووا يف ادراث، وهذا ققل زيد بـ ثوبً وَم

أ[ فَجٌد وأخً لف شفامن وهلو شفؿ. َجٌد وأٌخ لؽٍؾ شفٌؿ. َجٌد 2:2; ]س/وافؼف

                                      
 .( مـ حديٌ ابـ عبوس2726(، ومسؾؿ )7843( أخرجف البخوري )2)

-3:39( والدارمل )42984،42988(، وابـ أيب صقبي يف ادصـػ )2:174،:2:16أخرجف عبد الرزاق يف ادصـػ )( (3

 (.7/361(، والبقفؼل )3:41

(، وابـ أيب صقبي يف 2:173-:2:16د الرزاق يف ادصـػ )(، عب21:8،21:7أخرجف مولؽ يف ادقضل )( روي عـ عؿر (4

 (. 359،:7/35(، والبقفؼل )3:26( والدارمل )42985،42987،:42979،4297ادصـػ )

-3:28(، والدارمل )42983-42981(، وابـ أيب صقبي يف ادصـػ )2:175عيل أخرجف عبد الرزاق يف ادصـػ )عـ و

 (. :7/35(، والبقفؼل )3:34

(، 42985،:42979،4297(، وابـ أيب صقبي يف ادصـػ )2:176قد أخرجف عبد الرزاق يف ادصـػ )وابـ مسع
= 
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ؽؾ مـفـ شفؿ. َجٌد وأختون لف شفامن وهلام شفامن. َجٌد وثالُث أخقاٍت لف شفامن ول

; لؾَجِد شفامن، وإخ شفامن، وإخً شفؿ. ويف َجٍد، وَجَدٍة وأٍخ لؾَجَدِة  ًٌ وأٌخ وأخ

 السدُس، والبوقل لؾَجِد وإِخ مؼوشؿًي. وإُخ ٍُٕم فلكثر شوقط بوجلد، كام يْلتك.

ـْ ُثُؾِث اْلـمِل(أي: اجلَد  ،)فإْن َكَؼَصْتف( إذا مل يؽـ معفؿ صوحُى  )اْلـُؿؼاَسَؿُة َط

أي: ُأعطَل ثؾٌ ادول; كَجٍد وأخقيـ وأخً فلكثر، لف الثؾٌ والبوقل  ،)ُأْططَِقف(فرض; 

ٌُ يف َجٍد وأخقيـ، وَجٍد وأربع  هلؿ لؾَذَكِر مثُؾ َحِظ إُكثقني. وتستقي لف ادؼوشؿُي والثؾ

ابـ، أو زوج، أو ; كبـً، أو بـً )ومع ذي َفْرٍض(أخقات، وَجٍد وأٍخ وأختني. 

أي: بعد ذي الػرض واحًدا كون أو أكثر  ،)َبْعَده(زوجي، أو ُأٍم، أو َجَدٍة; ُيعَطك اْلـَجُد 

ـَ اْلـُؿؼاَسَؿِة( ـْ أربعي; لؾَجِد شفامن، ولؾزوجي ؛ )األَحَظ ِم ، ِم ًٍ كزوجٍي وَجٍد وأخ

ـْ ثامكقي عرش; لألُِم ; كُلٍم وَجٍد ومخسِي )أو ُثُؾِث ما َبِؼل(شفؿ، ولألخً شفؿ،  إخقة، ِم

; كبـً، )أو ُسُدِس الؽِؾ(ثالثي أشفؿ، ولؾَجِد ثؾٌ البوقل مخسٌي، ولؽؾ أخ شفامن، 

، )ِسَقى الُسُدِس(بعد ذوي الػروض  )فإْن مل َيْبَؼ(وُأٍم، وَجٍد، وثالثي إخقة،  ًٍ ; كبـ

)وسَؼط ْلـَجُد السدَس البوقَل أي: ُأعطِِل ا ،)ُأْططَِقف(وبـً ابـ، وُأٍم، وَجٍد، وإخقة; 

ًَ  )إال(مطؾًؼو; ٓشتغراق الػروِض السكَي،  اإلْخَقُة( وهل زوج،  )يف األَْكَدِرَيِة(إُخ

، يػُضُؾ شدٌس يْلُخُذه اْلـَجُد،  ٌُ وُأٌم، وُأخً، وَجٌد، لؾزوج الـصُػ، ولأُلِم الثؾ

ًُ لؾؿؼوشؿي وشفوُمفام وُيػرض لألخً الـصُػ فتَُعقُل لتسعٍي، ثؿ َيْرِجُع ا ْلـَجُد وإخ

ـْ شبعي وعرشيـ; لؾزوج تسعي، ولأُلِم شتي،  أربعٌي عذ ثالثٍي عدد رءوشفام، فَتِصُح ِم

ولؾَجِد ثامكقي، ولألخً أربعي. ُشِؿقً إكدريَي لتؽِديِرهو ُٕصقل زيٍد يف اْلـَجِد 

                                      
 (. 7/361والبقفؼل )

وبف قول أهؾ ادديـي وأهؾ الشوم، ومولؽ والشوفعل وصوحبو أيب حـقػي وأبق عبقد وأكثر أهؾ العؾؿ. يـظر ادغـل 

(:/7:،79.) 
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أي: مع اْلـَجِد  ،ْػَرُض ألُْخٍت معف()وال يُ يف مسوئؾ اجلد غُرهو،  )وال َيُعقُل(واإلخقة. 

 أي: بوٕكدريي، وأمو مسوئؾ ادعودة فقُْػَرُض فقفو لؾشؼقؼي بعد أْخِذ كصقبف. ،)إال هبا(ابتداء 

عـ ولد إبقيـ  )إذا اْكَػَرُدوا( ذكًرا كون أو أكثك، واحًدا أو أكثر )ووَلُد األِب(

(أي: مع اجلد  ،)معف( ـِ أي: اجتؿع إصؼوُء  ،)فإِن اْجَتَؿُعقا( شبؼ، فقام )كقَلِد األَبَقْي

)قاَسُؿقه أَخذ َطَصَبُة ولَِد إذا )فـ( وولُد إب عوَد ولُد إبقيـ اجلَد بقلد إب، 

ـِ ما بِقَِد وَلِد األِب( ب[ فؾؾَجِد شفؿ 2:2; كَجٍد، وأٍخ صؼقٍؼ، وأٍخ ٍٕب; ]س/األَبَقي

إذا كوكً  )ُأكثاهؿ(تْلُخُذ  )و(ـَ إخ لألب، والبوقل لؾشؼقؼ; ٕكف أققى تعصبًقو مِ 

; فَجٌد وصؼقؼٌي وأٌخ ٕب: )وما َبِؼل لَِقَلِد األِب(وهق الـصػ،  )َتـمَم َفْرِضفا(واحدًة 

ـْ عرشة; لؾَجِد أربعي، ولؾشؼقؼي مخسي، ولألخ ٕب مو بؼل وهق شفؿ، فنن  تصح ِم

 قلد إب يشٌء.كوكً الشؼقؼوت ثـتني فلكثر مل ُيتصقر أن يبؼك ل

 يف أحقال األم 

( )ولأُلِم الُسُدُس مع ـٍ ذكر أو أكثك، واحد أو متعِدد; لؼقلف  وَلٍد أو وَلِد اْب

)أو . [22الـسوء: ]﴾ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ ﮵  ﮶  ﮷﮸﴿: تعوىل

ـْ إخَقٍة أو أَخقاٍت(فلكثر  اْثـنَِي( ې  ې ې  ې  ﴿أو مـفام; دػفقم ققلف تعوىل:  )ِم

 . [22الـسوء: ]﴾ى  ى

أي: عدم القلد، وولد آبـ، والعدد مـ اإِلخقة  ،)الُثُؾُث مع َطَدِمفؿ(هلو  )و(

. [22]الـسوء: ﴾﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁﴿وإخقات; لؼقلف تعوىل: 

ٌُ البوقل، وهق يف احلؼقؼي إمو  )و( (ثؾ ـِ ـْ شتي، )الُسُدُس مع َزوٍج وأَبَقي  )و(، فتصح ِم

                                      
 «.وجقد»بعده يف ب:  ((2
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، ولألِب ِمْثالمها(و إم ـِ أي: مثال الـصقبني يف ادسللتني،  ،)الُرُبُع مع َزْوَجٍة وأَبَقي

، قه فقفام عؿُر بذلؽ ، والُعَؿِرَيَتنْيِ ـِ ـُ ، وَتبِعف عثامنُ وُيسَؿقون بولَغَراَوْي ، وزيُد ب

ـُ مسعقد ثوبً  .، واب

 عصبُي ُأِمف يف إْرٍث فؼط. -بعد ذكقر ولده-ف وولُد الِزكو واْلـَؿـِْػُل بؾعوٍن عصبتُ 

 يف مرياث اجلدة 

؛ الُسُدَس( -وإْن َطَؾْقن ُأُمقَمةً -)فؼط  )َتِرُث ُأُم األُِم، وُأُم األِب، وُأُم أيب األب(

 ^عـ ابـ عققـي عـ مـصقر عـ إبراهقؿ الـخعك أن الـبل  دو روى شعقد يف شــف

ـْ ِقَبِؾ إُِم. وأخرجف أبق عبقد وَرث ثالَث جداٍت  ـْ ِقَبِؾ إب، وواحدًة ِم ; ثـتني ِم

ـَ أَخَذْتف، وإِن اجتؿع اثـتون أو الثالث  )فإِن(، والدارقطـل اكػَرَدْت واحدٌة مـف

(و ـَ (السدُس )فـ(أي: تسوَويـ يف الؼرب أو البعد مـ ادقً;  ،)تـَحاَذْي ـَ لَعَدِم  ;)َبْقـَُف

ـْ َقُرَبت(ح إلحداهـ عـ إُخرى. اْلـُؿَرِج  ـَ اجلدات;  )وَم  )هلا َوْحَدها(السدُس )فـ(ِم

ـْ كؾ جفي بولُؼْربك.  مطؾًؼو، وتسُؼُط الُبْعَدى ِم

)مع مو َيِرثون )كـ( أي: مع إب واجلد،  ،)اْلـَجِد معفم(ُأُم  )وَتِرُث ُأُم األِب و(

                                      
 ،42811 ،42812) (، وابـ أيب صـقبي يف ادصــػ 9(، وشعقد بـ مـصقر يف شــف )2:126رزاق يف ادصـػ )( أخرجف عبد ال2)

 (. 7/339،338(، البقفؼل )5/447،446واحلوكؿ ) (،3976(، والدارمل )42814،42815،42819

ــف )2:127( أخرجف عبد الرزاق يف ادصـػ )3) ـ مـصقر يف ش ـ أيب صقبي يف21(،وشعقد ب  (،3978(، والدارمل )427:8ادصـػ ) (، واب

 (. 7/339والبقفؼل )

(، وابـ أيب صقبي يف ادصـػ 23،22(، وشعقد بـ مـصقر يف شــف )2:128،2:132( أخرجف عبد الرزاق يف ادصـػ )4)

 (. 7/339والبقفؼل ) (،3981،3984(، والدارمل )427:9،42824،42825)

 (.:8)يف شــف شعقد بـ مـصقر أخرجف ( 5)

(، والدارمل 69113(، وابـ أيب صقبي يف ادصـػ )91091(، وعبد الرزاق يف ادصـػ )2:/5( أخرجف الدارقطـل )6)

 (.458،457(، وأبق داود يف ادراشقؾ )3:46)
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، وأيب بـ حصني ، وعؿرانأيب مقشك، و، وابـ مسعقدُرِوي عـ عؿر الَعِؿ(

مع اْلـَجَدِة ذاِت الَؼرابي القاحدة  )بَِؼراَبَتنِي(اْلـُؿْدلِقُي  )وَتِرُث اْلـَجَدُة(،  الطػقؾ

 فلتً بقلد;)فؾق َتَزَوج بِـَْت َخاَلتِف( أ[ ولأُلخرى ثؾُثف، 2:3]س/)ُثُؾَثل الُسُدِس( 

)فَجَدُتف ُأُم ُأِم فلتً بقلد;  َلِدمها، وُأُم ُأِم أبقف، وإْن َتَزَوج بِـَْت طَؿتِف()فَجَدُتف ُأُم ُأِم ُأِم و

ـُ أن َتِرَث جدٌة بجفي مع ذات ثالث.ُأٍم، وُأُم أيب أبقف(
ُث بولَؼرابتني، وٓ ُيْؿؽِ  ، فَسِ

 يف مرياث البـات، وبـات االبـ، واألخقات 

; بلِن اكػردت عَؿـ ُيسوِوهيو )وْحَدها(إذا كوكً  ()والـِْصُػ َفْرُض بِـٍْت 

أي:  ،)ُثَؿ هق( .[22]الـسوء: ﴾ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ﴿وُيَعِصُبفو; لؼقلف تعوىل: 

ـٍ وْحَدها(الـصُػ  ـْ ولُد صؾٍى، واكػردت عَؿـ يسووهيو ويعصبفو،  )لِبِـِْت اْب إذا مل يؽ

(عـد عدمفام  )ُثَؿ( ـِ ادهو عَؿـ يسووهيو، أو يعصبفو، أو عـد اكػر )ألُْخٍت ألَبَقي

ًٍ  )أو(َيـحجبفو،  ـَ عـد عدم الشؼقؼي واكػرادهو،  )ألٍب َوْحَدها(أخ )والُثُؾثاِن لثِـَتنِي ِم

; )فَلْكثََر(أي: مـ البـوت، أو بـوت آبـ، أو الشؼقؼوت، أو إخقات ٕب  ،اْلـَجِؿقِع(

وأعطك الـبل . [22وء: الـس]﴾ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ﴿لؼقلف تعوىل: 

ڤ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ﴿، وقول تعوىل يف إختني: بـتل شعٍد الثؾثني ^

                                      
(، 42:61(، وابـ أيب صقبي يف ادصـػ )1:(، وشعقد بـ مـصقر يف شــف )2:1:5( أخرجف عبد الرزاق يف ادصـػ )2)

 (.7/337(، والبقفؼل )3:45والدارمل)

ــف )2:1:1( أخرجف عبد الرزاق يف ادصـػ )3) ـ مـصقر يف ش ـ أيب صقبي يف ادصـػ ):21(، وشعقد ب  (.7/337(، والبقفؼل )42:62(، واب

 (.2:1:8( أخرجف عبد الرزاق يف ادصـػ )4)

ــف )5) ـ مـصقر يف ش ـ أيب صقبي يف ادصـػ )213( أخرجف شعقد ب  (.7/377(، والبقفؼل )3:49لدارمل )(، وا42:63(، واب

 ( كالمهو ذكره معؾؼو بال إشـود.22/215(، وابـ عبد الز يف التؿفقد )391/:( ذكره ابـ حزم يف ادحذ )6)

 ( مـ حديٌ جوبر.3831(، وابـ موجف )31:3(، والسمذي )258:9( أخرجف أمحد )7)
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ـَ بَِذَكٍر(. [287]الـسوء: ﴾ڄ ـْ بـوت آبـ عـد  )إذا مل ُيَعَصْب ـَ أو أْكَزَل ِم بنزائف

ًِ الػروُض  ـَ بَذَكٍر فودوُل أو مو أْبَؼ ـَ إلقف، كام يْليت، فنْن ُعِصْب بقـفؿ; لؾَذَكِر احتقوِجف

 مثُؾ حِظ إكثقني.

ـٍ فلْكثََر( واحدة;  )مع بِـٍْت(وإْن كَزل أبقهو تؽؿؾَي الثؾثني  )والُسُدُس لبِـِْت اْب

)وألُخٍت  .رواه البخوري«. فقفو ^إكف قضوء رشقل اهلل »لؼضوء ابـ مسعقد وققلف: 

(واحدة  فلْكَثَر ألٍب مع أخٍت( ـْ الثؾثني; كبـً آبـ مع بـً السدُس تؽؿؾَي  )ألَبَقي

أي: يف مسللتل بـً آبـ مع بـً الصؾى،  ،)مع َطَدِم ُمَعِصٍب فقفم(الصؾى، 

وإخً ٍٕب مع الشؼقؼي، فنن كون مع إحدامهو معِصٌى; اقتسام البوقَل; لؾَذَكِر مثُؾ 

ـَ ثـتني فلك)فإن اْسَتْؽَؿؾ الُثُؾَثنِي َبـاٌت(حِظ إكثقني،  ثَر; شَؼط بـوُت آبـ إن مل ; بلن ُك

 ، ـَ ـٍ  ،)مها(اشتؽؿؾ الثؾثني  )أو(ُيَعَصْب ًُ اْب ًٌ وبـ (أي: بـ ـَ ـْ ُدوََنُ ; كبـوت )سَؼط َم

ـٍ  ـِ اب (اب ـَ ـَ َذَكٌر بإزائف (أي: بدرجتفـ  ،)إْن مل ُيَعِصْبُف ـَ ـْ بـل آبـ،  )أو أْكَزَل مـُْف ِم

ـْ هل أكَزُل مـف، وٓ ُيَعِصُى ذاَت فرٍض أعذ مـف وٓ ـَ األِب( َم  )وكذا األَخقاُت ِم

ـَ  ( يسُؼْط ـِ (ب[ اثـتني فلكثر; 2:3]س/)مع أَخقاٍت لألَبَقي ـَ ـَ أخقُه  )إن مل ُيَعِصبُْف

ـْ فقَقف. ـُ إخ ٓ ُيَعِصُى أخَتف وٓ َم  ادسوِوي هلـ. واب

ـْ  َتِرُث )صؼقؼًي كوكً أو ٕب، واحدًة أو أكثَر،  )واألُخُت فلْكَثُر( ما فَضؾ َط

أي: فلكثر; فوٕخقاُت مع البـوت أو بـوِت آبـ  ،)فلْزَيَد(أو بـً آبـ  َفْرِض البِـِْت(

ًٍ صؼقؼٍي وأٍخ ٍٕب; لؾبـً الـصُػ، ولؾشؼقؼي البوقل، وشَؼط  ًٍ وأخ عصبوٌت، فػل بـ

 إخ لألب بولشؼقؼي; لؽقهنو صورت عصبًي مع البـً.

                                      
 (.784،7853أخرجف البخوري )( 2)

 «.قىبولتعص»بعده يف ب:  ((3



 

614 

ـْ وَلِد األُِم الُسُدُس، القاحدة، أو اخلـثك  )أو األْكَثك(، القاحد )ولؾَذَكِر( )ِم

 )فلْزَيَد؛ الُثُؾُث بقـَفؿ بِالَسِقَيِة(مـفؿ َذَكَرْيـ، أو أكثقني، أو خـثقني، أو خمتؾِػني،  والْثـنَِي(

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ﴿ٓ يػضؾ ذَكُرهؿ عذ أكثوهؿ; لؼقلف تعوىل: 

ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ں   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ 

 .. أمجع العؾامُء عذ أن ادراَد هـو ولُد إُمِ [23الـسوء: ]﴾ں  ڻ

ـَ اإلرث بولؽؾقي، أو  ـْ قوم بف شبُى اإلرث ِم وهق لغي: ادـع. واصطالًحو: مـُْع َم

ـْ أْوَفِر َحَظْقف. وُيسَؿك إَوُل حجَى ِحْرموٍن وهق ادر )َتْسُؼُط األْجَداُد اُد هـو، فـِم

ـَ إجداد  )األْبَعُد(يسُؼُط  )و(; إلدٓئفؿ بف، باألِب( تسُؼُط  )و(; لذلؽ، )باألْقَرِب(ِم

ـْ ِقَبِؾ إُِم وإِب  )اْلـَجَداُت( ; )باألُِم(ِم ـَ ـَ بولقٓدة، وإَُم َأْوُٓه ; ٕن اجلداِت َيِرْث

(ُط يسؼُ  )و(دبورشِِتو القٓدَة،  ـِ ـِ باالْب )وَلُد  يسُؼطُ  )و(ولق مل ُيْدِل بف; لُؼْربِف،  )وَلُد االْب

) ـِ (ذكًرا كون أو أكثك  األَبَقْي ـٍ ـِ اب ، واب ـٍ ـُ ادـذر )وأٍب(وإْن كَزل،  )باْب ، حؽوه اب

)وباألِخ  أي: بوٓبـ وابـف وإْن كَزل، وإِب، ،)وَلُد األِب هبؿ(يسُؼُط  )و(. إمجوًعو

(ألَبقَ  ـِ يسُؼُط  )و(، وبوٕخً ٕبقيـ إذا صورت عصبًي مع البـً، أو بـً آبـ، ْي

(ذكًرا كون أو أكثك،  )وَلُد األُِم بالقَلِد( ـِ وإْن عال،  )وباألِب وأبقف(كذلؽ،  )وبقَلِد االْب

ـِ أٍخ، و(أي: بلِب إِب وإْن عال  ،)وَيْسُؼُط بف( ـْ ٓ وابـف; لُؼْربِف،  )َطٍؿ(كُؾ  )كُؾ اْب وَم

ـٍ ٓ يـحجى ِحْرموًكو وٓ ُكْؼصوًكو.  َيِرُث لِِرٍق أو قْتٍؾ أو اختالف ِدي

                                      
 (.:7/23(، اجلومع ٕحؽوم الؼرآن )7:/3(، اإلقـوع يف مسوئؾ اإلمجوع )4:يـظر اإلمجوع ٓبـ ادـذر ) ((2

 (.3:( اإلمجوع ٓبـ ادـذر )ص3)
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 أ[2:4]س/ )باُب الَعَصباِت(

ـَ الَعْصِى وهق الَشُد; ُشُؿقا بذلؽ لَِشِد بعِضفؿ َأْزَر َبْعٍض،  ـْ لق ِم )وَهْؿ كُؾ َم

ز بؼقلف: ; كوٕب، وآاْكَػَرد ألَخذ اْلـمَل بِجَفٍة واِحَدٍة( بـ، والَعِؿ، وكحِقهؿ، واحَسَ

عـ ذي الػرض; فنكف إذا اكػرد يْلُخُذه بولَػْرِض والَرِد، فؼد أَخذه « بجفي واحدة»

ًِ  )ومع ذي َفْرٍض َيْلُخُذ ما َبِؼل(بجفتني،  بعد ذوي الػروِض، ويسُؼُط إذا اشتغرَق

ـْ َيِرُث بال َتْؼِديٍر.  ـٌ وُيَؼَدُم أْقَرُب العصبي، الػروُض السكَي، فولعصبُي: َم )فلْقَرهُبؿ اْب

 ; ٕن شوئر العصبوت ُيْدُلقن بف،)ُثَؿ األُب(; ٕكف جزُء ادقً، وإْن َكَزل( فاْبـُف

ـِ أو ألٍب(; ٕكف أٌب ولف إْيالٌد، )وإن طال(أبقه  )ُثَؿ اْلـَجُد( ، فنِن )مع َطَدِم أٍخ ألَبقْي

أي:  ،)ُثَؿ َبـُقمها(أي: ثؿ إخ ٕبقيـ، ثؿ ٕب،  ،َؿ مها()ثُ اجتؿع معفؿ فعذ مو تؼَدم، 

، ُثَؿ َطٌؿ ألٍب، ُثَؿ ثؿ بـق إخ الشؼقؼ، ثؿ بـق إخ ٕب وإن كَزلقا  ـِ )أَبًدا، ُثَؿ َطٌؿ ألَبَقْي

،، فقؼَدُم بـق العِؿ الشؼقؼ، ثؿ بـق العِؿ ٍٕب، َبـُقمها كذلؽ( ـِ  ُثَؿ( )ثؿ أطمُم أبقف ألَبَقْي

)ثؿ أطمُم َجِده، ، يؼَدُم ابـ الشؼقؼ عذ ابـ إب، )ألٍب، ُثَؿ َبـُقهؿ كذلؽ(أعامم أبقف 

)ال َيِرُث َبـُق أٍب ، ثؿ أعامم أيب َجِده، ثؿ بـقهؿ كذلؽ، وهؽذا. ُثَؿ َبـُقهؿ كذلؽ(

َأْلـِحُؼقا »يرفعف:  ; حلديٌ ابـ عبوس)مع َبـل أٍب َأْقَرَب، وإْن َكَزُلقا( وإْن قُربقا أْطىل(

هـو بؿعـك أقرب،  «َأْوَل»، و: متػؼ عؾقف«. اْلَػَرائَِض بَِلْهؾَِفا َفَم َبِؼَل َفألِ َْوَل َرُجٍؾ َذَكرٍ 

ـَ اإلهبوم واجلفولي،   وابـُف وإن كَزل ألٍب( )فلٌخ ٓ بؿعـك أَحّؼ; لِـام يؾزم عؾقف ِم

ـْ َطٍؿ( (أٌخ ٍٕب أْوىل ِمـ  اْبـِف، و()ِمـ  )و(ولق صؼقًؼو،  )َأْوََل ِم ـِ ـِ أٍخ ألَبَقْي ; ٕكف )اْب

                                      
 «.ثؿ ابـف»يف ب:  ((2

 ( تؼدم خترجيف قريبو.3)

 «.فوٕخ»يف ش:  ((4
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ـُ أٍخ ٕبقيـ،  ،)وهق(أقرُب مـف،  (أي: اب ـِ ـِ أٍخ ألَبَقْي ـِ اْب ـُ أٍخ ألٍب أْوََل ِمـ اْب  )أو اْب

(يف الدرجي; كلخقيـ وعَؿني;  )ومع االْستِقاِء(لُؼْربف.  ـِ ـْ ألَبَقْي ـْ ٍٕب;  )ُيَؼَدُم َم عذ َم

اْلَقاَلُء : »ولق أكثك; لؼقلف  )فإن ُطِدم َطَصَبُة الـََسِب َوِرث اْلـُؿْعتُِؼ(ِة الَؼرابي، لؼقَ 

ـْ َأْطَتَؼ  إقرُب فوٕقرُب; كـسٍى، ثؿ مقىل ادعتِؼ، ثؿ  )َثَؿ َطَصَبُتف(. متػؼ عؾقف«. لِـَؿ

 عصبُتف كذلؽ، ثؿ الَرُد، ثؿ ذوو إرحوم.

 

()َيِرُث االبْ   ـِ مع بـً آبـ  ،)اْبـُف(َيِرُث  )و(مع البـً مثَؾقفو،  ـُ ـُ آب أي: اب

گ  گ گ  ڳڳ  ڳ ڳ  ڱ  ﴿ب[ مثَؾقفو; لؼقلف تعوىل: 2:4]س/

(َيِرُث  )و(. [22]الـسوء: ﴾ڱ ـِ ًٍ ٕبقيـ مثَؾقفو،  )األُخ ألَبَقْي َيِرُث أٌخ  )و(مع أخ

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڄ  ڃ ﴿; لؼقلف تعوىل: )ألٍب مع أْختِف ِمْثَؾقفا(

 . [287]الـسوء: ﴾چ

هؿ( أي: غِر همٓء إربعي; كوبـ إخ، أو العؿ، وابـ  ،)وكُؾ َطَصَبٍة َغرْيِ

ـْ ذوى إرحوم، والعصبُي )ال َتِرُث أخُتف معف َشْقئًا(العؿ، وابـ ادعتِؼ، وأخقف;  ; ٕهنو ِم

،  )لف َفْرُضف(هلو  )أو َزْوٌج(تي لؾؿق )واْبـا َطٍؿ أَحُدمها أٌخ ألٍُم(مؼَدم عؾقفؿ.  ًٓ أَو

َكُتفو  )هلم(بعد فرضف  )والباقِل( ـُ عٍؿ فَسِ ًٍ وزوٍج هق اب تعصقًبو، فؾق موتً امرأٌة عـ بـ

ًْ معف بـتني فودول بقـفؿ أثالًثو.  بقـفام بولَسِقَيِي، وإْن َتَرَك

; حلديٌ: ِؼل لؾَعَصَبِة()وما بَ فُقعَطقن فروَضفؿ،  )الُػُروِض(ذوي  )وُيْبَدُأ بـ(

أي: العصبُي  ،)ويسُؼُطقن(. «أْلـِحُؼقا الَػَرائَِض بَلْهؾَِفا، َفَم َبِؼل َفألِ َْوََل َرُجٍؾ َطَصَبةٍ »

                                      
 ( مـ حديٌ عوئشي.2615(، ومسؾؿ )567البخوري )أخرجف  (2)

 «. فألوىل رجؾ ذكر»دم خترجيف قريبو بؾػظ ( تؼ3)



617 

ًِ الػروُض السكَي; دو شبؼ وهل  )يف اْلـِحمِرَيِة(، حتك اإلخقة إصؼوء إذا اشتغرق

ـَ  زوج، وُأٌم، وإخقٌة ٍُٕم، وإخقة أصؼوء; لؾزوج الـصُػ، ولأُلِم السدُس، ولإلخقة ِم

، وتسؼط إصؼوُء ٓشتغراق الػروِض السكَي، وُرِوي عـ عيل ٌُ ، وابـ إُِم الثؾ

، ثؿ ، وأيِب بـ كعى، وابـ عبوس، وأيب مقشكمسعقد ًٓ ، وقَه بف عؿُر أَو

ر ادممـني، َهْى أَن أبوكو كون ، فؼول بعُضفؿ: يو أموقعً ثوكًقو فلشَؼط ولَد إبقيـ

 .محوًرا ألقسً أُمـو واحدًة؟ فرَشك بقـَفؿ; ولذلؽ ُشِؿقً بوحلامريي

 والَعْقِل والَردِ  )باُب أُصوِه اِلـَىسائِن(

 أصُؾ ادسللي: مـَْخَرُج فرِضفو أو فروِضفو. 

، وُثُؾثاِن، وثُ و  ـٌ هذه  ُؾٌث، وُسُدٌس()الُػُروُض ِسَتٌة: كِْصٌػ، وُرُبٌع، وُثُؿ

ٌُ البوقل ثَبً بوٓجتفود،  أربعٌي ٓ َعْقَل فقفو،  )واألُصقُل َسْبَعٌة(الػروض الؼرآكقي، وثؾ

ًٍ صؼقؼٍي أو ٍٕب، وُيسَؿقون  )فـِْصػاِن(وثالثي قد َتُعقُل;  مـ اثـني; كزوٍج، وأخ

 ، ومو  )وُثُؾثاِن(خمَرج الـصػ،  ()ِمـ اْثـنَيِ ; كزوٍج وعٍؿ، )أو كِْصٌػ وما َبِؼل(بولَقتِقَؿَتنْيِ

; كلٍم )أو ُثُؾٌث وما َبِؼل(أ[ ثالثٍي، خمَرج الثؾثني; كبـتني وعٍؿ، 2:5بؼل، ِمـ ]س/

                                      
 .، وتؼدم خترجيف«أحلؼقا الػرائض بلهؾفو فامبؼل فألوىل رجؾ ذكر» أي: مـ ققلف  ((2

(، وابـ أيب صقبي يف ادصـػ 37،33،32(، وشعقد بـ مـصقر يف شــف )2:22،2:21( أخرجف عبد الرزاق يف ادصـػ )3)

 (.7/368،367(، والبقفؼل )3994،3995) (، الدارمل:42864-42866،42868،4286)

(، 69913(، وابـ أيب صقبي يف ادصـػ )39(، وشعقد بـ مـصقر يف شــف )91096( أخرجف عبد الرزاق يف ادصـػ )4)

 (.7/367والبقفؼل )

 (.39( أخرجف شعقد بـ مـصقر يف شــف )5)

(، 5/99(، والدارقطـل )77(، والدارمل )69933ػ )(، وابـ أيب صقبي يف ادصـ91001( أخرجف عبد الرزاق يف ادصـػ )6)

 (.7/366والبقفؼل )

 ،(5/448( معؾؼو بال إشـود، وأخرج احلوكؿ )2:، وذكره الرامفرمزي يف أمثول احلديٌ )االسقوق مسـد هبذا( مل أقػ عؾقف 7)

 «.قربو. وأرشك بقـفؿ يف الثؾٌقول: هبقا أن أبوهؿ كون محورا; مو زادهؿ إب إٓ »( عـ زيد بـ ثوبً 7/367والبقفؼل )
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; كلختني ٍُٕم وأختني  ،)أو مها(وأٍب، ِمـ ثالثي خمَرج الثؾٌ،  ٌُ أي: الثؾثون والثؾ

، فُقؽت)ِمـ ثالَثٍة(لغِرهو،  ومو بؼل;  )وُرُبٌع(بلحدمهو،  َػك; لَِتسوِوي خمرج الَػْرَضنْيِ

، ِمـ أربعي خمَرج الربع،  ـٍ ـٌ وما َبِؼل(كزوٍج واب ، ِمـ ثامكقي خمرج )أو ُثُؿ ـٍ ; كزوجٍي واب

; لدخقل خمرج الـصػ يف )مـ أْرَبَعٍة(; كزوج وبـً، ()مع كِْصٍػ ربع  )أو(الثؿـ، 

، وعٍؿ،  )و(خمرج الربع،  ًٍ ; لدخقل خمرج كقة()مـ ثمثؿـ مع كصػ; كزوجٍي، وبـ

; ٕن العقَل ازدحوُم الػروض، وٓ )ال َتُعقُل(أصقل  )ففذه أرَبَعُة(الـصػ يف الثؿـ، 

 ُيتصَقر وجقُده يف واحد مـ هذه إربعي. 

، )والـِْصُػ َمَع الُثُؾثنَِي( ـِ اْلـَؿْخَرَجنْيِ ; كزوٍج، وأختني لغِر ُأٍم، ِمـ شتٍي; لَِتبوُي

; كزوٍج، وُأٍم، وعٍؿ، ِمـ شتي; لِتَبوُيـ ادخرجني، )الُثُؾِث(الـصػ مع  )أو(وتعقل لسبعي، 

، وُأٍم، وعٍؿ، ِمـ شتي; لدخقل خمرج الـصػ يف )الُسُدِس(الـصػ مع  )أو( ًٍ ; كبـ

، )وما َبِؼل(أي: السدُس  ،)أْو هق(السدس،  ـٍ خمرج السدس،  )ِمـ ِستٍَة(; كُلٍم واب

ٍة َشْػًعا َوِوْتًرا()إَل الستُي  )وَتُعقُل( ًٍ لغِر ُأٍم، وَجَدٍة، َطََشَ ، فتعقل إىل شبعٍي; كزوٍج، وأخ

ًٍ لغرهو، وإىل تسعي; كزوٍج، وأختني ٍُٕم، وأختني لغرهو،  ولثامكقي; كزوٍج، وُأٍم، وأخ

الػروخ لؽثرة  وإىل عرشة; كزوٍج، وُأٍم، وأخقيـ ٍُٕم، وأختني لغرهو، وُتسَؿك ذاَت 

(ْقلِـفو، عَ  ـِ الـؿخرجني، )والُرُبُع مع الثُُؾثنَْيِ ; كزوٍج، وبـتني، وعٍؿ، ِمـ اثـل عرش; لَِتبوُي

الربع مع  )أو(; كزوجٍي، وُأٍم، وعٍؿ، ِمـ اثـل عشـر كذلؽ، الُثُؾِث( )معالربع  )أو(

ـٍ  )الُسُدِس( (كزوٍج، وُأٍم، واب )إَل َسْبَعَة آثـو عرش  )وَتُعقُل(; لؾتقافؼ، )مـ اْثـَِل طََشَ

فتعقل لثالثي عـرش; كزوٍج، وبـتني، وُأٍم، وخلؿسي عـرش; كزوٍج، وبـتني،  طَشـَر ِوْتًرا(

، وأربع أخقات ٍُٕم، وثامن أخقات  وأبقيـ، وإيل شبعي عـرش; كثالِث زوجوٍت، وجَدَتنْيِ

                                      
 «.الـصػ»يف ب، ش:  ((2

 .«أم»يف ب:  ((3
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ـُ ٕبقيـ، وُتسَؿك ُأَم إراِمِؾ، وُأَم الُػُروج،  ; كزوجٍي، وُأٍم، وابـ، مـ مع ُسُدٍس( )والثُُؿ

(الثؿـ مع  )أو(أربعي وعـرشيـ; لتقافؼ ادخرجني،  ; كزوجي، وبـتني، وأخ صؼقؼ، )ُثُؾثنَْيِ

) ـَ ي ـِ )مـ أْرَبَعٍة وِطَْشِ (مرًة واحدًة  )وَتُعقُل(; لؾَتبوُي ـَ ي ، ولذلؽ ُتسَؿك )إَل َسبَْعٍة وِطَْشِ

َيي.البخقؾي; كزوجٍي، وأبقيـ، وابـ  تني، وُتسَؿك اْلـِؿـَْزِ

الػوضُؾ  )ُرَد(معفؿ;  وال َطَصَبَة( ب[2:5]س/)وإن َبِؼل بعد الُػُروِض ََشٌء 

ىئ  ىئ ىئ  ﴿أي: بؼدر فرضف; لؼقلف تعوىل:  ،)َفْرٍض بَِؼْدِره(ذي  )طىل ُكِؾ(

( .[86]إكػول: ﴾ی  ی ذوي الؼرابي، فال ُيَرُد عؾقفام; ٕهنام لقسو مـ  )غرَي الَزْوَجنْيِ

ـْ جـٍس;  ـْ ُيَرُد عؾقف واحًدا; أخذ الؽَؾ فرًضو ورًدا، وإن كوكقا مجوعًي ِم فنن كون َم

ـْ أصؾ شتي،  كبـوٍت أو جَداٍت; فبولَسِقَيِي، وإن اخَتَؾػ جـُسفؿ; فُخْذ عدَد ِشفوِمفؿ ِم

ـ اثـني، وُأٌم وأٌخ ٍُٕم; واجَعْؾ عدَد السفوم ادْلخقذة أصَؾ مسللتفؿ; فَجَدٌة، وأٌخ ٍٕم; مِ 

; ِمـ أربعٍي، وُأٌم، وبـتون; مـ مخسي، وإن كون معفؿ زوٌج أو  ًٌ ِمـ ثالثٍي، وُأٌم، وبـ

زوجٌي; ُقِسؿ البوقل بعد َفْرِضف عذ مسللي الَرِد، فنن اكؼسؿ; كزوجٍي، وُأٍم، وأخقيـ ٍُٕم، 

بً مسللُي الَرِد يف مسللي الزوجقي;  كزوٍج، وجَدٍة، وأٍخ ٍُٕم، أصؾ مسللي وإٓ ُُضِ

الزوج ِمـ اثـني; لف واحٌد، يبؼل واحٌد عذ مسللي الَرِد اثـني، ٓ يـؼِسُؿ فترَِض َُب اثـني يف 

 اثـني، فتِصُح ِمـ أربعي; لؾزوج شفامن، ولؾَجَدِة شفؿ، ولألخ شفؿ.

 كاِت( ِرَـِّصِحيِح، واِلـُىناَسخاِت، وِقِسَىِة التَـّ)باُب الت 

.  التصحقح: حتصقُؾ أقِؾ عدد يـَؼِسؿ عذ القرثي بال َكْْسٍ

ْبَت طَدَدُهؿ إْن أي: صـٍػ ِمـ القرثي  ،)إذا اْكَؽـََس َسْفُؿ َفِريٍؼ( )طؾقفؿ؛ ََضَ

ـَ ِسفاَمفؿ( ، باَي ـُ ـَ شفامِن عذ ثالثٍي ٓ تـَؼِسؿ وُتبوِي ; كثالِث أخقاٍت لغر ُأٍم، وعٍؿ، هل

ُب عد ًٍ شفامن، ولؾعِؿ ثالثي، فَترْضِ َدهؿ يف أصؾ ادسللي فتصح ِمـ تسعي; لؽِؾ أخ
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ُب  )أو( )بُِجْزٍء؛ كُثُؾٍث أي: عدَد شفومفؿ  ،)إْن واَفَؼف(أي: َوْفَؼ عدِدهؿ  ،)َوْفَؼف(َترْضِ

)يف أْصِؾ اْلـَؿْسَللِة وَطَقلِـفا إن طاَلْت، فم َبَؾغ صَحْت ; كربع، وكصػ، وثؿـ، وَكْحِقه(

ًْ لسبعي،  (مـف ًِ أخقاٍت لغر ُأٍم، أصُؾ ادسللي ِمـ شتٍي وعوَل ادسللُي; كزوٍج وش

ُب ثالثي يف شبعي تصح  ـَ بولـصػ، فَترْضِ وشفوُم إخقات مـفو أربعي، ُتقافُِؼ عدَده

ِمـ الػريؼ  )وَيِصرْيُ لؾقاِحِد(ِمـ أحٍد وعـرشيـ; لؾزوج تسعٌي، ولؽِؾ أخً شفامن، 

; كودثول إول،  لِـَجمطتِف(أ[ 6:]س/)ما كان  ادـؽِْسِ عؾقف ـِ يصر  )أو(عـد التبوُي

 أي: َوْفَؼ مو كون جلامعتف عـد التقافؼ; كودثول الثوين. ،)َوْفَؼف(لقاحِدهؿ 

 ًُ وإن كون آكؽسوُر عذ فريؼني فلكثَر كظْرَت بنَي كِؾ فريؼ وشفوِمف، وتثب

ـُحِصُؾ أقَؾ عدٍد يـؼِسُؿ ، نَي ادثبتوِت بولـَِسِى إربعادبويـ وَوْفَؼ ادقافِؼ، ثؿ تـُظُر ب وت

 ًْ ًْ فام بَؾَغ ُبف يف ادسللي بعقهلو إن عوَل فؿـف عؾقفو، فام كون ُيسَؿك جزَء السفؿ َترْضِ

، وثالثِي إخقة ٍُٕم، وشتِي أعامٍم، أصُؾفو شتٌي، وجزُء شفِؿفو شتٌي،  تصح; كَجَدَتنْيِ

 ني، لؽِؾ جَدٍة ثالثي، ولؽِؾ أخ أربعي، ولؽِؾ عٍؿ ثالثي.وتصح ِمـ شتي وثالث

، مجُع مـوشخي، مـ الـسخ بؿعـك اإلبطول، أو اإلزالي، أو التغقر وادـوشخوت 

ـْ ورثي إَول قْبَؾ َقْسِؿ تركتف.  أو الـؼؾ. ويف آصطالح: مقُت ثوٍن فلكثَر ِم

أي:  ،ُتف حَتك مات َبْعُض وَرَثتِف؛ فإْن َوِرُثقه()إذا مات َشْخٌص ومل ُتْؼَسْؿ َتِركَ  

أصؼوَء أو ٍٕب ذكقر، أو  )كإْخَقٍة(أي: كام يرثقن إَوَل;  ،)كاألَوِل(َوِرثف ورثُي الثوين 

)طىل أي: السكَي  ،)فاْقِسْؿفا( ذكقر وإكوث موتقا واحًدا بعد واحٍد حتك َبِؼل ثالثٌي مثاًل;

ـْ َبِؼل( ًْ لألَول، ِمـ القرثي،  َم ه؛ وٓ تؾتِػ )وإن كان وَرَثُة كِؾ َمِقٍت ال َيِرُثقن َغرْيَ

وهؿ عدُد  )األُوََل واْقِسْؿ َسْفَؿ كِؾ َمِقٍت طىل َمْسلَلتِف(ادسللَي  كإْخَقٍة هلؿ َبـُقن فَصِحْح(
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موت إول  ; كام لق موت إكسون عـ ثالثِي بـنَي، ثؿ)وَصِحِح اْلـُؿـَْؽَِسَ كم َسَبؼ(َبـِقف، 

عـ ابـني، ثؿ الثوين عـ ثالثي، ثؿ الثولٌ عـ أربعي، فودسللي إُْوىل ِمـ ثالثي، ومسللي 

الثوين ِمـ اثـني وشفُؿف ُيبوِيـُفام، ومسللي الثولٌ ِمـ ثالثي وشفُؿف يبوِيـُفو، ومسللي الرابع 

ـُ  هُبو فقفو مـ أربعي وشفُؿف يبوِيـُفو، وآثـون داخؾي يف إربعي وهل ُتبوِي الثالثَي، فَتـرْضِ

هُبو يف ثالثي تبُؾغ شتي وثالثني، ومـفو تصح; لألَول اثـو عرش  تبُؾغ اثـل عرش، َترْضِ

 ْٓبـَْقف، ولؾثوكك اثـو عرش لَِبـِقف الثالثي، ولؾثولٌ اثـو عـرش لَِبـِقف إربعي.

ادسللَي  )صَحْحَت(ـفام; اخَتَؾػ مراُثفؿ م ِ; بلن)وإن مل َيِرُثقا الثَايِنَ كاألَوِل(

ًَ مسللَي الثوين، 2:6]س/ )األُوََل( ًَ شفوَم الثوين مـفو، وَعِؿْؾ ب[ لؾؿقً إَول، وعَرْف

ـَ إَول  )وقَسْؿَت أْسُفَؿ الثَاين( ـْ أْصؾِفا(مسللي  )طىل(ِم ; )وَرَثتِف، فإِن اْكَؼَسَؿْت َصَحتا ِم

ًُ عـ زوج، وبـً، وعٍؿ، فودسللُي إُوىل كَرُجٍؾ خَؾػ زوجي، وبـتًو، وأًخو، ثؿ  موتً البـ

ِمـ ثامكقي، وِشفوُم البـً مـفو أربعي، ومسللتُفو أيًضو ِمـ أربعي، فصَحتو ِمـ الثامكقي; لزوجِي 

أبقفو شفٌؿ، ولزوجفو شفٌؿ، ولبـتفو شفامن، ولعِؿفو أربعٌي; ثالثي ِمـ أخقف، وشفؿ مـفو، 

ْبَت كَؾ الثَاكَِقِة(الثوين عذ مسللتف;  شفومُ  )وإْن مل َتـَْؼِسْؿ(  )أو(إن بوَيـَْتفو شفوُم الثوين،  )ََضَ

 ًَ ـْ لف ََشٌء مـفا(، فام بَؾغ ففق اجلومعُي، )يف األُوََل( إْن واَفَؼتْفو )َوْفَؼفا لؾِسفاِم(ُضْب  ،)وَم

ْبتَف فقفا(أي: ِمـ إُوىل;  ْبف فقم ََضَ ويـ، أو َوْفؼفو عـد التقافؼ، ، وهق الثوكقي عـد التب)فاَْضِ

ْبف فقم َتَركف اْلـَؿقُِت( ـْ لف ِمـ الثَاكِقَِة ََشٌء؛ فاَْضِ الثوين، أي: يف عدِد شفومف ِمـ إُوىل  )وَم

ـْ َيِرُث مـفام تـَْجَؿُع مو لف مـفام فام اجتؿع  )أو َوْفِؼف(عـد ادبويـي،  ، )ففق لف(عـد ادقافؼي، وَم

تؽقن الزوجُي ُأًمو لؾبـً ادقتي يف ادثول السوبؼ، فتصُر مسللتُفو ِمـ اثـل  مثوُل ادقافؼي: أن

وهل ثامكقي  -عرش ُتقافُِؼ شفومفو إربعي ِمـ إُوىل بولربع، فترضُب ربعفو ثالثي يف إُوىل 

تؽـ أربعي وعرشيـ; لؾزوجي ِمـ إُوىل شفؿ يف ثالثي َوْفؼ الثوكقي بثالثي، ومـ الثوكقي  -

امن يف واحد َوْفؼ شفوم البـً بوثـني، فقجتؿع هلو مخسٌي، ولألخ ِمـ إُوىل ثالثي يف شف
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واحد بقاحد، فؾف عرشة، ولزوج الثوكقي  ثالثي َوْفؼ الثوكقي بتسعي، وِمـ الثوكقي واحد يف

 ثالثي يف واحد بثالثي، ولبـتفو شتي.

وج، وبـتني، وُأٍم، فنَن ومثول ادبويـي: أن متقت البـً يف ادثول ادذكقر عـ ز

مسللتفو تعقُل لثالثي عرش تبويـ شفومفو إربعي، فترضهبو يف إُوىل تؽـ موئي وأربعي، 

أ[ لؾزوجي ِمـ إُوىل شفؿ يف الثوكقي بثالثي عرش، وهلو ِمـ الثوكقي شفامن 2:7]س/

خ يف إُوىل مرضوبون يف شفومفو ِمـ إوىل أربعي بثامكقي، جيتؿع هلو أحد وعرشون، ولأل

ثالثي يف الثوكقي بتسعي وثالثني، وٓ يشَء لف ِمـ الثوكقي، ولؾزوج مـ الثوكقي ثالثي يف أربعي 

ًِ  )وَتْعَؿُؾ يف(بوثـل عرش، ولِبِـَْتْقفو ِمـ الثوكقي ثامكقي يف أربعي بوثـني وثالثني،   اْلـَؿِق

، فتصِحُح اجلومعي لأَلَوَلنْي وتعرف ِل()الَثايِن مع األوَ ادقً  )الَثالِِث فلْكَثَر طَؿَؾؽ يف(

ٍْ لرضٍب، وُتْؼسُؿ كام  شفوم الثولٌ مـفو وتؼسؿفو عذ مسللتف، فنن اكؼسؿً مل حتَت

ْب الثولثَي أو َوْفَؼفو يف اجلومعي، ثؿ َمـ لف يشٌء ِمـ اجلومعي  شَبؼ، وإن مل تـؼِسْؿ فوُْضِ

فو، وَمـ لف يشء ِمـ الثولثي أَخذه مرضوًبو إُوىل أَخذه مرضوًبو يف مسللي الثولٌ أو َوفؼ

 يف شفومف أو َوفؼفو، وهؽذا إْن موت رابٌع فلكثر.

 يف قسؿة الرتكات 

 والؼسؿُي: معرفُي كصقى القاحد ِمـ ادؼسقم.

 ،،)فؾف(; كـصػ وعرش; )إذا أْمَؽـ كِْسَبُة َسْفِؿ كِؾ واِرٍث ِمـ اْلـَؿْسللِة بُجْزٍء( 

ًْ )كـِْسَبتِف(أي: فؾذلؽ القارث ِمـ السكي  ، فؾق موتً امرأٌة عـ تسعني ديـوًرا وخَؾَػ

زوًجو، وأبقيـ، وابـتني; فودسللي مـ مخسي عرش; لؾزوج مـفو ثالثي وهل مخس ادسللي، 

                                      
 (. 626( مـ هـو يبدأ خرم يف ادخطقط ب ويـتفل يف )ص(9



623 

فؾف مخس السكي ثامكقي عرش ديـوًرا، ولؽؾ واحد ِمـ إبقيـ اثـون ومهو ثؾثو مخس 

ن لؽؾ مـفام ثؾثو مخس السكي اثـو عرش ديـوًرا، ولؽؾ ِمـ البـتني أربعي ادسللي، فقؽق

وهل مخس ادسللي وثؾٌ مخسفو، فؾفو كذلؽ مـ السكي أربعي وعرشون ديـوًرا، وإن 

ًَ احلوِصَؾ عذ ادسللي; خَرج كصقُبف ِمـ  ًَ شفوَم كِؾ وارث يف السكي وقسْؿ ُضْب

ًَ عذ الؼراِريط ف فل يف ُعْرِف أهؾ مرص والشوم أربعي وعرشون السكي، وإن قسْؿ

كٍي معؾقمٍي واْقِسؿ كام َمَر.  ِقراًضو، فوجعؾ عدَدهو كَسِ

 ام(ــاُب ذِوي األِرحــ)ب

 وهؿ: كؾ قريى لقس بذي فرض وٓ عصبي. 

ـْ أْدَلقا بف ِمـ القرثي  ،)ُيقَرُثقن بالتَـِْزيِؾ(و )الَذَكُر أي: بتـزيؾفؿ مـزلَي َم

ب[ بولرحؿ ادجَردة، فوشتقى 2:7ٕهنؿ ٓ َيِرثقن إٓ ]س/؛ )َسقاٌء(مـفؿ  ك(واألكثَ 

مطؾًؼو  )فقَلُد الَبـاِت وَوَلُد َبـاِت الَبـنَِي وَوَلُد األَخقاِت(ذكقُرهؿ وإكوُثفؿ كقلد إُِم، 

، وَبـاُت اإلْخَقِة( ـَ ـِ بـوُت  )و(مطؾًؼو كآبوئفـ،  )كُلَمفاِِتِ  أو ألٍب()األطمِم ألَبَقْي

)وَوَلُد اإلْخَقِة ألٍُم أي: بـل اإلخقة، أو بـل إعامم كآبوئفـ.  ،)وَبـاُت َبـِقفؿ(كآبوئفـ، 

كآبائِفؿ، واألخقاُل، واْلـخاالُت، وأبق األُِم كاألُِم، والعَمُت والَعُؿ ألٍُم كلٍب، وكُؾ َجَدٍة 

ـَ اْلـَجِد؛ كُلِم أيب اْلـَجِد،  أْدَلْت بلٍب َبنْيَ ُأَمنْيِ هل إْحدامها؛ كُلمِ  أيب ُأٍم، أو بلٍب أطىل ِم

بػرض  وأبق ُأِم أٍب، وأبق ُأِم ُأٍم، وأخقامها وأختامها بَِؿـِْزَلتِفؿ، فقُْجَعُؾ َحُؼ كِؾ واِرٍث(

ـْ أْدََل بف(أو تعصقى  ف، ِمـ ذوي إرحوم ولق َبُعَد، فنن كون واحًدا; أَخذ ادوَل كؾَ  )لِـَؿ

ـْ ُيْدلِـل  ـْ ُيْدُلقن بف، فام حَصؾ لؽِؾ وارث ففق لِـَؿ ًَ ادوَل بني َم وإن كوكقا مجوعًي; قسْؿ

)فإْن َأْدََل مجاطٌة بف، وإْن َبِؼل ِمـ شفوم ادسللي يشٌء; ُرَد عؾقفؿ عذ َقْدِر شفوِمفؿ، 

; الدِه؛ فـَِصقُبف هلؿ()واْسَتَقْت َمـِْزَلُتفؿ مـف بال َسْبٍؼ؛ كلو بػرض أو تعصقى بقاِرٍث(
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ـٌ وبِـٌْت ألُْخٍت مع بِـٍْت ألُْخٍت ُأْخَرى، هلذهكنرثفؿ مـف، لؽـ الذكُر كوٕكثك،   ()فاْب

)وإِن اْخَتَؾَػْت شقيٌي بقـفام،  )ُأِمفا، ولأُلوَلَقنْيِ َحُؼ ُأِمفم(أي: إرُث  ،)َحُؼ(ادـػردة 

عذ حَسِى  )كؿقٍِت اْقَتَسُؿقا إْرَثف(ـ أْدَلقا بف أي: مع مَ  ،مـاِزُلـفؿ مـف؛ َجَعْؾَتفؿ معف(

أي: واحدًة صؼقؼي، وواحدًة ٕب،  ،)فإْن َخَؾػ ثالَث خاالٍت ُمَتَػِرقاٍت( مـوِزهلؿ مـف.

)لؾخاالِت الذي كون لأُلِم  )فالُثُؾُث(كذلؽ;  )وثالَث طَمٍت ُمَتَػِرقاٍت(وواحدًة ٍُٕم، 

ٕهنـ ؛ )لؾعَمِت أْْخاًسا(الؾذان كوكو لألب  )والُثُؾثاِن(ـ إَُم كذلؽ، ٕهنـ َيِرثْ ؛ أْْخَاسًا(

ـْ ْخسَة طََش(َيِرْثـف كذلؽ،  اخلؿستني; لتامُثؾِفام،  ; لالجتزاء بنحدى)وَتِصُح ِم

مخسي; لؾشؼقؼي ثالثي، ولؾتل ٕب  وُضهبو يف أصؾ ادسللي ثالثي، لؾخوٓت ِمـ ذلؽ

شفؿ، ولؾعامت عرشة; لؾتك ِمـ ِقبَِؾ إبقيـ شتي، ولؾتل ِمـ ِقبَـِؾ  شفؿ، ولؾتل ُٕمٍ 

 أ[ إب شفؿـون، ولؾتل ِمــ ِقَبِؾ إُِم شفامن.2:8]س/

أي: أحدهؿ صؼقؼ إُِم، وأخر ٕبقفو، وأخر  ،)ويف ثالثِة أخقاٍل ُمَتَػِرقنَِي(

(أختف لق موتً، ، كام َيِرُثف ِمـ )لذي األُِم الُسُدُس(ُِٕمفو;  ـِ وحَده;  )والباقِل لذي األَبَقْي

ٕن ؛ )أبق ُأٍم؛ أْسَؼطفؿ(أي: مع إخقال  ،)فإن كان معفؿ(ٕكف ُيسِؼُط إَخ لألِب، 

ًِ  ،)ويف ثالِث بـاِت ُطُؿقَمٍة ُمَتَػِرقني(إب ُيسِؼُط اإلخقَة،  ًِ عٍؿ ٕبقيـ، وبـ أي: بـ

ًِ عٍؿ ٍُٕم;  ()الْ عٍؿ ٕب، وبـ ـِ ًُ العِؿ ؛ ـمُل لَِؾتِل لألَبَقي لؼقومفـ مؼوم آبوئفـ، فبـ

 ٕبقيـ بؿـزلي أبقفو.

)فم ، كلهنؿ أحقوء، )وإْن أْدََل مجاطٌة بجمطٍة قَسْؿَت اْلـمَل بنَي اْلـُؿْدََل هبؿ(

ارُثف، ِمـ ذوي إرحوم; ٕكف و )أَخذه اْلـُؿْدلِـل بف(مـ اْلـُؿدَلـك هبؿ  لؽِؾ واحٍد( كان

                                      
 لقس مـ ادتـ يف ش. ((2

 ، وادثبً مـ ش.«أحد»يف إصؾ:  ((3

 .آكػو( هـو يـتفل اخلرم يف ادخطقط ب ادشور إلقف (4

 «.صور»يف ب، ش:  ((5
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ًُ أٍخ ادوُل لؾعَؿي; ٕهنو )وإْن سَؼط بعُضفؿ ببعٍض؛ َطِؿْؾَت بف( ُتْدلِـل  فعؿٌي وبـ

ًُ إخ ُتْدلِـل بوٕخ، ويسُؼُط بعقٌد ِمـ وارٍث بلقرَب مـف إٓ إِن اختؾػً  بوٕب، وبـ

 اجلفي، فُقـََزُل بعقٌد حتك َيْؾَحَؼ بقارٍث شَؼط بف أقرب أْو ٓ. 

ويدخؾ فقفو فروُع : )أبَقٌة(التل َتِرث هبو ذوو إرحوم ثالثي:  ()واْلـِجفاُت 

إب ِمـ إجداد، واجلَدات السقاقِط، وبـوت اإلخقة، وأوٓد إخقات، وبـوت 

ويدخؾ فقفو فروُع إُِم ِمـ : )وُأُمقَمٌة(إعامم والعامت، وعامت إب واجلد. 

عامم أبقفو وُأّمفو، وعامت إُِم، وعامت أبقفو، ، وأعامم إُِم وأإخقال، واخلوٓت

ويدخؾ فقفو أوُٓد البـوت وأوُٓد : )وُبـَُقٌة(وجدهو، وُأّمفو، وأخقال إُِم وخوِٓتو. 

ـْ أْدَلـك بؼراَبَتنْيِ َوِرث هبام، ولزوٍج أو زوجٍي مع ذي َرِحؿٍ  فرُضف  بـوت آبـ، وَم

والبوقل لذي الَرِحِؿ، وٓ َيُعقُل هـو إٓ أصُؾ شتي إىل شبعي; كوِماًل بال َحْجٍى وٓ َعْقٍل، 

كخولٍي وبـَتل أختني ٕبقيـ وبـَتل أختني ٍُٕم; لؾخولي شفؿ، ولبـَتل إختني ٕبقيـ 

 أربعي، ولبـتل إختني ٍُٕم شفامن.

 )باُب ِورياِث اِلـَحِىِن(

رأة حومؾ وحومؾي: إذا كوكً بػتح احلوء، وادراد: مو يف بطـ أدمقي، يؼول: ام

 الذي مل تتِضْح ذكقرُتف وٓ أكقثُتف. )اْلـُخـَْثك اْلـُؿْشؽِِؾ(مراِث  )و(حبذ، 

إن اختؾػ إرُثف  )فطََؾبُقا الِؼْسَؿَة؛ ُوقِػ لؾَحْؿِؾ(َيِرُثف  )مـ َخَؾػ وَرَثًة فقفؿ َحـْؿٌؾ(

ـِ أو أبولذكقرة وإكقثي،  ـْ إْرِث ذَكَرْي ()األْكَثُر ِم ب[ وْضعفام كثٌر 2:8; ٕن ]س/ْكثَقنَْيِ

                                      
 «.أقرب»يف ب:  بعده ((2

 «.وأعامم إخقال واخلوٓت»بعده يف ب:  ((3

 وادثبً مـ ب، ش. «. فرض»يف إصؾ:  ((4
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معتوٌد، ومو زاد عؾقفام كودٌر، فؾؿ يقَقْػ لف يشء; فػل زوجي حومؾ وابـ; لؾزوجي الثؿـ، 

ولالبـ ثؾٌ البوقل، ويقَقُػ لؾحؿؾ إرُث َذَكَرْيـ ٕكف أكثر، وتصح ِمـ أربعي وعرشيـ. 

ـُ ويف زوجٍي حومٍؾ وأبقيـ; يقَقُػ لؾحؿؾ كصقُى أكثقني;  ٕكف أكثر، وُيدَفُع لؾزوجي الثؿ

 عوئاًل لسبعي وعرشيـ، ولألب السدُس كذلؽ، ولألُِم السدُس كذلؽ.

وإْن أعقز يشء; ، )وما َبِؼل ففق لـُؿْستَِحِؼف(مـ ادقققف،  )فإذا ُولِد أَخذ َحَؼف(

ـْ هق بقِده،  ـْ البلن وَقْػـو مراَث ذَكَرْيـ فقلَدْت ثالثًي; رَجع عذ َم احلؿُؾ   يـَْحُجُبف()وَم

ـْ َيـُْؼُصف(; فنَن فرَضفو السدُس مع القلد وعدِمف، )كاْلـَجَدِة(كوماًل;  )يْلُخُذ إْرَثف(  )وَم

ـَ والسدَس ويقَقُػ )الَقِؼنَي(ُيعَطك  )َشْقًئا(احلؿُؾ  ; كولزوجي وإُِم، فُقعَطقون الثؿ

ـْ َسَؼط بف(البوقل.   ; لؾشِؽ يف إْرثف.قًْئا()مل ُيْعَط َش أي: بوحلؿؾ;  ،)وَم

إَِذا »; حلديٌ أيب هريرة مرفقًعو: )وُيقَرُث إِن اْسَتَفَؾ صاِرًخا(ادقلقُد  )وَيِرُث(

)أو طَطس، أو بَؽك، أو ، وأبق داود رواه أمحد«. اْسَتَفَؾ اْلـَؿْقُلقُد َصاِرًخا َوِرَث 

ـُ الَتـَُػِس، أو ُوِجد ; كحركي ضقيؾي )حقاتِف(عذ  )َدلِقٌؾ(مـف  (رَضع، أو َتـََػَس وصال َزَم

; )واْختاَِلٍج(قصرة،  )غرَي حرَكٍة(وُشعول; ٕن هذه إصقوَء تُدُل عذ احلقوة ادستِؼَرة، 

 لعدم دٓلتفام عذ احلقوة ادستِؼَرة.

ومل ُيْقَرْث;  )ثؿ مات وخَرج؛ مل َيِرْث(أي: صَقت،  ،)وإْن ضَفر َبْعُضف فاْسَتَفَؾ(

(كام لق مل يستِفَؾ،  ـَ الَتْقَأَمنْيِ إذا اشتفَؾ أحُدمهو دوَن أَخِر ثؿ  )وإن ُجِفؾ اْلـُؿْسَتِفُؾ ِم

)ُيَعنَيْ بولذكقرة وإكقثي;  )واْخَتَؾػ إْرُثفم(موت ادسَتِفُؾ وُجِفؾ وكوكو ذكًرا وأكثك 

; -كقلد إُمِ -ن مل خيتؾِْػ مراُثفام كام لق ضَؾؼ إحدى كسوئف ومل ُتْعَؾؿ عقـُفو، وإ ;بُِؼْرَطٍة(

                                      
( وكذا عزاه ٕمحد هـو ويف كشوف الؼـوع ورشح ادـتفك، ومل أقػ عؾقف يف ادسـد وٓ يف إضراف ادسـد ادعتذ، وأكثر كتى 2)

 وهلل أعؾؿ.ادذهى إكام تعزو هذا احلديٌ ٕيب داود فؼط; ف

 ( بـحقه مـ حديٌ جوبر.3861، وأخرجف ابـ موجف )«صورخو»( مـ حديٌ أيب هريرة دون ققلف: 3:31( أخرجف أبق داود )3)
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 ُأْخِرج السدُس لقرثي اجلـني بغر قرعي; لعدم احلوجي إلقفو.

ولق موت كوفٌر بداركو عـ محٍؾ مـف مل َيِرْثف; حلؽِؿـو بنشالمف قْبَؾ وْضِعف، وَيِرُث 

 صغٌر ُحِؽؿ بنشالمف بؿقت أحد أبقيف مـف.

أ[ أو ُثْؼٌى يف 2:9رُجٍؾ وفرِج امرأٍة، ]س/َمـ لف َصْؽُؾ ذَكِر  )واْلـُخـَْثك( 

ـْ أحِد الػرجني، فنن بول مـفام;  مؽون الػرج خيرج مـف البقل، وُيعتز أمُره ببقلِف ِم

، فنْن ُرِجل )اْلـُؿْشؽُِؾ(فبَسْبِؼف، فنْن خَرج مـفام مًعو; اعُتِز أكثُرمهو، فنِن اشتقيو; ففق 

ـْ معف القؼ نَي، وُوِقػ البوقل لتظَفَر ذكقريُتف بـبوِت حلقتف، أو كشُػف لِصَغٍر; ُأْعطِل وَم

ـْ فرج، فنن موت أو   ِم
ٍ
 ِمـ ذَكِره، أو تظَفَر أكقثقُتف بحقٍض، أو تػُؾِؽ َثْدٍى، أو إمـوء

ٍ
إمـوء

إْن َوِرث بؽقكف ذكًرا فؼط; كقلد أٍخ أو عٍؿ  )َيِرْث كِْصَػ ِمرياِث َذَكٍر(بَؾغ بال أمورٍة; 

إن ورث بؽقكف أكثك فؼط; كقلِد أٍب خـثك مع زوٍج  رياِث أكثك()وكِْصَػ مِ خـثك، 

وأخً ٕبقيـ، وإْن َوِرث هبام متػوِضاًل; ُأْعطِل كصَػ مراثفام، فتعؿؾ مسللَي 

الذكقريي ثؿ مسللَي إُكقثقي وتـُظُر بقـَفام بولـَِسِى إربع، وحتِصُؾ أقَؾ عدٍد يـؼِسُؿ عذ 

ُبف يف ـْ لف يشء ِمـ إحدى كٍؾ مـفام، وَترْضِ ادسللتني  اثـني عدَد حوَلـل اخلـثك، ُثَؿ َم

ـٌ وولٌد خـثك; مسللُي الذكقريي ِمـ اثـني، وإُكقثقي  ْبف يف إُخرى أو َوْفِؼفو; فوْب فوُْضِ

ًَ إحدامهو يف إُخرى كون احلوِصُؾ شتًي، فوُْضهبو  ِمـ ثالثي، ومهو متبويـون، فنذا ُضْب

ِمـ اثـل عرش; لؾَذَكِر شبعٌي ولؾخـثك مخسٌي، وإْن صولح اخلـثك َمـ معف يف اثـني تصح 

 عذ مو ُوِقػ لف; صَح إْن صَح تُزُعف.

                                      
 ، وادثبً مـ ب، ش.«أحد»يف إصؾ:  ((2
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 )باُب ِورياِث اِلـَىِفُقوِد(

 وهق: َمـ اكؼطع خُزه فؾؿ ُتعؾؿ لف حقوة وٓ مقت.

ه بَلْْسٍ أو َسَػٍر غالُِبف الَسالمُة؛ كتِجارَ   ـْ َخِػل خََبُ )اكتُظِر بف َتـمُم وشقوحٍي;  ٍة()َم

ـُ تسعني; تسعنَي سـًة ُمـُْذ ُولِد( ; ٕن الغولى أكف ٓ يعقش أكثر ِمـ هذا، وإن ُفِؼد اب

ـْ َغِرق يف َمْرَكٍب فَسؾِؿ َقْقٌم ُدوَن َقْقٍم، أو اجتفد احلوكُؿ،  )وإن كان غالُِبف اْلـفالَك؛ كَؿ

ـْ َبنِي أْهؾِف، أو يف مػاَزٍة  )اْكُتظِر بف تـَمُم أْرَبِع سـنَِي ُمـُْذ ; كَدْرِب احلجوز; ُمْفؾَِؽٍة(ُفِؼد ِم

ب[ 2:9أي: ُفِؼد; ٕهنو مَدٌة يتؽَرُر فقفو ترُدُد ادسوفريـ والُتجور، ]س/ ،َتؾِػ(

ـِ هالَكف; إْذ لق كون حًقو مل يـؼطِْع خُزه إىل هذه  فوكؼطوُع خِزه عـ أهؾف يغِؾُى عذ الَظ

أي: يف مسللَتل غؾبِي السالمي بعد التسعني، وغؾبِي اهلالك  ،)ُثَؿ ُيْؼَسُؿ ماُلف فقفم(، الغويي

ـْ أتَؾػ صقًئو بف.بعد إربع شـني، فنْن رَجع بعد َقْسؿٍ   ; أَخذ مو وَجد ورَجع عذ َم

ُبِص(  أي: حنَي  ،)أَخذ كُؾ واِرٍث إَِذْن(السوبؼي;  )فإْن مات ُمَقِرُثف يف ُمَدِة الرَتَ

(ادقِت  ـُ أْن يـُؼَص عـف مع حقوة ادػؼقِد أو مقتِف، )الَقَؼنْيَ
)وُوقِػ ما ، وهق مو ٓ يؿؽِ

حَتك يتبنَيَ أْمُر ادػؼقد، فوْعَؿؾ مسللَي حقوتِف ومسللَي مقتِف، وحِصؾ أقَؾ عدٍد  َبِؼل(

 )فإِْن َقِدم(القؼنَي،  -امهوٓ شوِقٌط يف إحد-يـؼِسُؿ عذ كٍؾ مـفام، فقْلُخُذ واِرٌث مـفام 

أي: ومل ُتْعؾؿ حقوُتف حنَي مقِت  ،)وإْن مل َيْلِت(الذي ُوِقػ لف،  )أَخذ َكِصقَبف(ادػؼقُد; 

الذي مل خيِؾْػف ُمَقِرُثف، فُقؼه مـف  )ُحْؽُؿ مالِف(أي: حؽُؿ مو ُوِقػ لف  ،)فُحْؽُؿف(ُمَقِرثف; 

ـِ  َديـُف، وُيـَْػُؼ عذ زوجتف مـف مَدةَ   زم
ِ
َتَرُبِصف; ٕكف ٓ ُيـحَؽُؿ بؿقتف إٓ عـد اكؼضوء

                                      
 .«مولف»بعده يف ب، ش:  ((2
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عذ  ()ولباقِل الَقَرَثِة أن َيْصَطؾُِحقا طىل ما زاد طـ َحِؼ اْلـَؿْػُؼقِد فَقْؼَتِسُؿقكفاكتظوِره، 

 حَسِى مو َيَتِػؼقن عؾقف، ٕكف ٓ خيُرُج عـفؿ.
 

 ى( ِرقـَ)باُب ِورياِث الغ

ـْ   َخِػل مقُِتؿ فؾؿ ُيْعَؾؿ السوبُؼ مـفؿ.  مجُع غريٍؼ، وكذا َم

ـِ ألٍب -)إذا مات ُمَتقاِرثاِن  ْدٍم، أو َغَرٍق، أو ُغْرَبٍة، أو كاٍر( -كلَخَقْي مًعو; فال  هِبَ

; بلْن مل )ومل يـَْخَتؾُِػقا فقف(، أو ُعؾِؿ ُثَؿ ُكِِس )ُجِفؾ الَسابُِؼ باْلـَؿْقِت(إْن  )و(َتقارَث بقـفام، 

ـَ اآلََخِر ِمـ ِمـ الغرقل وكحِقهؿ  )َوِرث كُؾ َواِحٍد(ُي كٍؾ شبَؼ مقِت أَخِر; َيَدِع ورث )ِم

)َدْفًعا أي: ِمـ أَخِر;  ،)ُدوَن ما َوِرثف مـف( -وهق بؽْس التوء  -أي: ِمـ قديِؿف ،تاِلِد مالِف(

ًٓ وي وعيلٍ  ، هذا ققل عؿرلؾَدْوِر( قَرُث أَخُر مـف، ثؿ ، فقَُؼَدُر أحُدمهو موت أَو

أ[ ِمـ ورثتِف، ثؿ ُيصـَُع بولثوين كذلؽ; فػل َأخقيـ ::2ُيؼسُؿ مو َوِرثف عذ إحقوء ]س/

أحُدمهو مقىل زيٍد وأَخُر مقىل عؿٍرو موتو وُجِفؾ احلوُل; يصُر موُل كِؾ واحد لِـَؿْقىل 

  بقـَي; َتـحولػو ومل َيَتقارثو.أَخِر، وإِن اَدعك كٌؾ ِمـ القرثي شْبَؼ مقِت أَخِر وٓ

 )باُب ِورياِث أهِن اِلـِىَمِن( 

 بؽْس ادقؿ، وهل: الِديـ والرشيعي. «ِمَؾيٍ »مجع 

; )ال َيِرُث اْلـُؿْسؾُِؿ الؽافَِر إال بالَقالِء(ِمـ مقاكع اإلْرث اختالُف الِديـ فـ

                                      
 «.فقؼسؿقكف»ش: ب،  يف ((2

(، وابـ أيب صقبي يف ادصـػ :343،33) الســد بـ مـصقر يف (، وشعق2:261،2:262( أخرجف عبد الرزاق يف ادصـػ )3)

 (.7/333(، والبقفؼل )4158(، والدارمل )7::3،42::2،42::42)

(، وابـ أيب صقبي يف ادصـػ 342،344(، وشعقد بـ مـصقر يف الســ )2:261،2:263( أخرجف عبد الرزاق يف ادصـػ )4)

 (.7/333لبقفؼل )(، وا4159(، والدارمل )8::6،42::4،42::42)
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ايِنَ إاَِل َأْن َيُؽقَن َطْبَدُه َأْو َأَمَتفُ اَل َيِرُث اْلـُؿْسؾُِؿ الـَ »قول:  ^حلديٌ جوبر: أن الـبل  «. ْْصَ

ُث.رواه الدارقطـك  ، وإٓ إذا أشؾؿ كوفٌر قبَؾ َقْسِؿ مراِث ُمَقِرثف ادسؾِؿ فَرِ

اَل َيِرُث الَْؽافُِر اْلـُؿْسؾَِؿ، »: ; لؼقلف )الؽافُِر اْلـُؿْسؾَِؿ إاَل بالَقالِء(يرث  )وال(

ُث بف; ٕكف ُصعبٌي ِمـ الِرِق. متػؼ عؾقف«. الَْؽافَِر  َواَل اْلـُؿْسؾِؿُ   وُخَص بولقٓء فَرِ

(اختالُف الداريـ لقس بامكٍع فـ )و( ـُ إذا  )َيَتقاَرُث اْلـَحْربُِك، والِذِمُك، واْلـؿْسَتْلِم

ِتػاِق أْدياَِنؿ )وأهُؾ الِذَمِة َيِرُث َبْعُضفؿ َبْعًضا مع ااَتـحدْت أديوهُنؿ; لعؿقم الـصقص، 

 . «اَل َيَتَقاَرُث َأْهُؾ ِمَؾَتنِي َشَتك: »لؼقلف  ال مع اْختاِلفِفا، وُهْؿ ِمَؾٌؾ َشَتك(

ِمـ ادسؾؿني وٓ ِمـ الؽػور; ٕكف ٓ ُيَؼُر عذ مو هق  ال َيِرُث أَحًدا( )والـُؿْرَتُد 

ـٍ ِمـ إديون،  ًْ لف حؽُؿ ِدي ٌء(ادرتد  ()وإْن ماتعؾقف، فؾؿ يثُب ٕكف ؛ )طىل ِرَدتِف؛ فمُلف يَفْ

ـٌ لِدْيـ أقوربف.  ٓ ُيَؼُر عذ مو هق عؾقف، ففق ُمبوِي

)  ، وغرمهوغِر حمجقبتني يف ققل عؿر، وعيلٍ  )وَيِرُث اْلـَؿُجقِسُك بَؼراَبتنَْيِ

هل أخُتف; بلن َوضِكء ، فؾق خَؾػ ُأَمف و)إن أْسَؾُؿقا أو تـَحاَكُؿقا إلقـا َقْبَؾ إْسالِمفؿ(

ٌَ بؽقهنو ُأًمو، والـِصَػ بؽقهنو أخًتو،  ًَ َوِرثً الثؾ )وكذا أبقه ابـَتف فقلدت هذا ادق

ًُ الـََسُى. ُحْؽُؿ اْلـُؿْسؾِِؿ َيطَلُ َذاَت َرِحٍؿ َمـْحَرٍم مـف بُشْبَفِة( ، ويثُب )وال  كؽوٍح أو َتَْسٍ

)ال كؽوح  )بَِعْؼِد(إرَث  )وال(ُلِمف، وبـتف، وبـً أخقف، ; كإْرَث بـِؽاِح َذاِت َرِحٍؿ َمـْحَرٍم(

 ; كؿطَؾؼتف ثالًثو، وُأِم زوجتف، وأختِف ِمـ رضوع.ُيَؼُر طؾقف لق أْسَؾؿ(

                                      
( مـ حديٌ جوبر، 7/329(، والبقفؼل )4/456احلوكؿ )، (85 /5الدارقطـل )و(، 7467أخرجف الـسوئل يف الؽزى ) (2)

 وأخرجف الدارقطـل بعده عـ جوبر مقققفو، وقول: وهق ادحػقظ.

 ( مـ حديٌ أشومي بـ زيد.2725(، ومسؾؿ )7875البخوري )أخرجف  (3)

 .( مـ حديٌ عبد اهلل بـ عؿرو3842(، وابـ موجف )3:22(، وأبق داود )7955، 7775( أخرجف أمحد )4)

(، والبقفؼل :419(، والدارمل )43186(، وابـ أيب صقبي يف ادصـػ )21::، 17::( أخرجف عبد الرزاق يف ادصـػ )5)

(7/371 .) 
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 َقِة(َـّاِلـُىَطم ب[::2]س/ )باُب ِورياِث

ـْ أبان َزْوَجَتف يف ِصَحتِف(رجعًقو أو بوئـًو ُيَتَفُؿ فقف بؼصد احلرمون،   يتقارثو، ; مل)َم

; مل يتقارثو; لعدم التفؿي حوَل الطالق، )َمَرِضف َغرْيِ اْلـَؿُخقِف ومات بف(أبوهنو يف  )أو(

; ٓكؼطوع الـؽوح وعدم التفؿي; )اْلـَؿُخقِف ومل َيُؿْت بف؛ مل َيَتقاَرثا(أبوهنو يف مرضف  )أو(

ون يف ادرض أو يف الصحي; ٕن شقاء ك )يف َصالٍق َرْجِعٍل مل َتـَْؼِض ِطَدُتف(يتقارثون  )بؾ(

 الرجعقي زوجي. 

; بلن أبوهنو ابتداء أو )وإن أباَنا يف َمَرِض َمْقتِف اْلـَؿُخقِف ُمَتَفًم بَؼْصِد ِحْرماَِنا(

عَؾؼ إبوكتَفو  )أو طَؾؼ إباكتَفا يف ِصَحتِف طىل َمَرِضف، أو(شلَلتْف أقَؾ ِمـ ثالٍث فطَؾؼفو ثالًثو، 

كام لق َوضِلء عوقٌؾ  )وَكْحِقه(ادخقف،  )فػَعؾف يف َمَرِضف(; كدخقلف الداَر ف()طىل فِْعٍؾ ل

)يف الِعَدةِ هل  )وَتِرُثف(إن موتً; لؼطِعف كؽوَحفو،  )مل َيِرْثفا(محوَتف بؿرِض مقتِف ادخقف; 

 عثامنوَبْعَدها(
ِ
ًْ بْعُد; ، فقسُؼُط مراُثفو ول)ما مل َتتََزَوْج أو َتْرَتَد(،  ; لؼضوء ق أشؾَؿ

ًْ يف مرض  ًُ اإلْرُث لف دوهَنو إْن فعَؾ ًْ بوختقورهو مو ُيـوفِـل كؽوَح إَول، ويثُب ٕهنو فعَؾ

ًْ بؼصد حرموكف.  مقِتو ادخقف مو يػَسُخ كؽوَحفو مو دامً يف العدة إِن اُِتَِؿ

 )باُب اإلِقراِر مُبشاِرٍك يف اِلـِىرياِث(

مـػرٌد  )واِحٌد(أي: القارَث اْلـُؿِؼَر  ،)ولق أَكف(دؽَؾػني ا )إذا أقَر كُؾ القرثِة(

ـٍ أو كحقه،  )بقاِرٍث لؾَؿِقِت(بوإلرث  اْلـُؿَؼُر بف  )أو كان(اْلـُؿَؼُر بف  )وَصَدق(ِمـ اب

ـَ كقنُ  )َصِغرًيا، أو َمـْجـُقًكا، واْلـُؿَؼُر بف َمـْجُفقُل الـََسِب؛ ثبَت َكَسُبف(
 برشط أن ُيْؿؽِ

                                      
(، وشعقد بـ 232:8-232:2يف ادصـػ )(، وعبد الرزاق 7/754(، والشوفعل يف إم )2318( أخرجف مولؽ يف ادقضل )2)

 (.8/473،474(، والبقفؼل )2:483(، وابـ أيب صقبي يف ادصـػ )2:81،:2:81،2:6مـصقر يف شــف )
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حقٌ ٓ موكع;  )إِْرُثف(ثَبً  )و(اْلـُؿَؼُر بف ِمـ ادقً، وأٓ يـوَزَع ادِؼُر يف كسى ادَؼِر بف، 

ٕن القارث يؼقُم مؼوَم ادقً يف بقـوتِف ودعوِويف وغِرهو، فؽذلؽ يف الـََسِى، وُيعتز 

 إقراُر زوٍج ومقًلـك إْن َوِرثو.

كسُبف بشفودة عدلني مـفؿ أو ِمـ غرهؿ;  بف بعُض القرثي ومل يثبً )وإن أَقَر(

أ[ فؾق 311ثَبً كسُبف ِمـ ُمِؼٍر فؼط، وأَخذ الػوِضَؾ بقِده أو مو يف يِده إْن أشَؼطف، ]س/

أي: يِد  ،)ُثُؾُث ما بقِده(أي: لؾؿَؼِر بف  ،)فؾف(أي: مثِؾ ادِؼِر;  ،)أَحُد اْبـَْقف بلٍخ مثؾِف(أقَر 

ـ أكف ٓ يستِحُؼ أكثَر ِمـ ثؾٌ السكي، ويف يِده كصُػفو، فقؽقُن ادِؼِر; ٕن إقراَره تضؿَ 

أي: مخُس مو بقده; ٕكف ٓ  ،)وإن أَقَر بِبِـٍْت؛ فؾفا ُخـُؿُسف(السدُس الزائُد لؾؿَؼِر بف. 

يَدِعل أكثَر ِمـ مخِس ادول، وذلؽ أربعي أمخوس الـصػ الذي بقده، يبؼك مخُسف فقدفُعف 

ـٍ دَفع لف كَؾ مو بقِده ٕكف حيجبف.هلو. وإن أقَر  ـٍ بوب ـُ اب  اب

وضريُؼ العؿؾ أْن ترِضَب مسللَي اإلقرار أو َوْفَؼفو يف مسللِي اإلكؽور، وتدفَع دِؼٍر 

شفَؿف ِمـ مسللي اإلقرار يف مسللي اإلكؽور أو َوْفِؼفو، ودـؽٍر شفَؿف ِمـ مسللي اإلكؽور يف 

 ٍر بف مو فَضؾ.مسللي اإلقرار أو َوْفِؼفو، ودؼَ 

 )باُب ِورياِث القاِتِن واِلـُىَبعَِّض والوالِء(

  .أي: وٓء الَعتوقي ،بػتح القاو وادد،

ًة أو َسبًَبا( اْكَػَرد بَِؼتِؾ َمْقُرْوثِف )َمـ ; كحػر بئر َتَعِدًيو، أو شاَرك فقف ُمباََشَ

عذ مو  )َقَقٌد، أو ِدَيٌة، أو كَػاَرٌة(الؼوتَؾ أي:  ،)بال َحٍؼ؛ مل َيِرْثف إن لَِزمف(وكْصِى ِشِؽني 

ءٌ »يؼقل:  ^يليت يف اجلـويوت; حلديٌ عؿر: شؿعً رشقل اهلل  رواه  «.َلقَْس لِْؾَؼاتِِؾ ََشْ

                                      
 )مـ(.فـ ويف ش «.فؿـ»يف ب:  ((2

 «. مقرثف»يف ب، ش:  ((3
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ه(،  وأمحد مولؽ يف مقضئف أي: غُر ادؽؾػ; كولصغر  ،)واْلـُؿَؽَؾُػ وَغرْيُ

 ،قَتؾ بَِحٍؼ َقَقًدا، أو َحًدا، أو ُكْػًرا( فإن); لعؿقم مو شبؼ، )َسقاٌء(وادجـقن يف هذا 

)ِصقاَلٍة، أو بـ )أو(، أي: قطع ضريؼ; لئاَل يتؽَرَر، مع مو يليت ،)أو بَِبْغٍل(أي: غَر رَدة 

; كؼتؾ )أو قَتؾ العاِدُل الَباِغَل وَطْؽُسف(بام يقجى الؼتَؾ،  حراَبٍة، أو َشفاَدِة واِرثِف(

 ; ٕكف فِْعٌؾ ملذوٌن فقف، فؾؿ َيؿـِع مـ ادراَث.)َوِرثف( البوغل العودَل;

ولق مدَبًرا، أو مؽوتًبو، أو ُأَم ولٍد; ٕكف لق َوِرث لؽون لسِقده  )وال َيِرُث الَرقِقُؼ(

ـْ َبْعُضف ُحٌر وُيقَرُث، وَيـْحُجُب ; ٕكف ٓ موَل لف، )وال ُيقَرُث(وهق أجـبٌل،  )وَيِرُث َم

ـَ اْلـُحِرَيِة(بَؼْدِر ما  ، وكسُبف وإْرُثف بحِريتِف لقرثتِف، وابـ مسعقد ; لؼقل عيلٍ فقف ِم

ـِ كصُػ مولِف لق كون ُحًرا وهق رُبٌع وشدٌس،  ـٌ كصُػف ُحٌر، وُأٌم وعٌؿ ُحَراِن; لالب فوب

 ب[.311ولأُلِم ربٌع، والبوقل لؾعِؿ ]س/

ـْ أْطَتؼ َطْبًدا( ى إىل البوقل، أو عتؼ عؾقف ، أو َأمًي، أ)وَم و أعتؼ بعضف فَْسَ

: ; لؼقلف )فؾف طؾقف القالُء(برحٍؿ، أو كتوبي، أو إيالد، أو أعتؼف يف زكوة أو كػورة; 

ـْ َأْطَتَؼ » ، ولف أيًضو القٓء عذ أوٓده وإن شَػؾقا ِمـ زوجي . متػؼ عؾقف«اْلَقاَلُء لِـَؿ

َيٍي، ـْ لف أو  عتقؼي أو رُُسِ هلؿ وُٓؤه; ٕكف ولِـُل كعؿتِفؿ وبسببف عَتُؼقا، وٕن الػرع وعذ َم

; دو تؼدم، فرث ادعتُِؼ عتقَؼف )وإِن اْخَتَؾػ ِديـُفم(َيْتَبُع أصَؾف، وَيِرُث ذو القٓء مقٓه، 

                                      
 (.2731( أخرجف مولؽ يف ادقضل )2)

 (.459،458( أخرجف أمحد )3)

 «.وإن»يف ب، ش:  ((4

 «.أو قتؾ العودل البوغل، وعؽسف»( أي مـ ققلف: (5

 -وعـد عبد الرزاق: يرث–ادؽوتى يقرث » ( عـ عيل قول: 21/437(، والبقفؼل )26845( أخرج عبد الرزاق يف ادصـػ )6)

 «.بؼدر مو أدى

يسك وفوء: يمدى بؼقي أهنؿ قولقا يف ادؽوتى يؿقت و» (: عـ عيل وابـ مسعقد ورشيح: 974( أخرج أبق يقشػ يف أثور )7)

 «.مؽوتبتف، ومو بؼل ففق مراث لقرثتف

 .( مـ حديٌ عوئشي2615(، ومسؾؿ )567البخوري )أخرجف  (8)
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 عـد عدم عصبي الـسى، ثؿ عصبتف بعده إقرب فوٕقرب، عذ مو شَبؼ.

()وال َيِرُث الـِساُء بالقالِء إال  ـَ ـْ أْطَتْؼ ـَ  ،َم َن عتَؼف، أو عَتؼ عؾقف أي: بورَشْ

(بـحق كتوبِي،  ـَ ـْ أْطَتْؼ أي: عتقَؼ عتقِؼفـ وأوَٓدهؿ; حلديٌ عؿرو بـ  ،)أو أْطَتَؼف َم

ـَ الُذُكقرِ »صعقى، عـ أبقف، عـ جده مرفقًعو:  وٓ يرث  .«ِمرَياُث اْلَقاَلِء لِْؾُؽَْبِ ِم

، والُؽْزُ الـسوء ِمـ القٓء إِٓ وٓ ـَ : -بضؿ الؽوف وشؽقن ادقحدة  -َء َمـ أْعَتْؼ

 أقرُب عصبي السقد إلقف يقَم مقِت عتقِؼف.

والقٓء ٓ يبوع، وٓ ُيقهى، وٓ ُيققػ، وٓ ُيقىص بف، وٓ ُيقرث، فؾق موت 

ـِ شقده وحَده ، ُثَؿ موت عتقُؼف; فنْرُثف ٓب ـٍ ، ولق السقُد عـ ابـني، ُثَؿ موت أحُدمهو عـ اب

موت ابـو السقد وخَؾػ أحُدمهو ابـًو وأخُر تسعًي ُثَؿ موت العتقُؼ; فنْرُثف عذ عدِدهؿ; 

كولـََسِى، ولق اصسى أخ وأختف أبومهو فعَتؼ عؾقفام، ثؿ مَؾؽ ِقـًو فلعتؼف، ُثَؿ موت إُب 

، وُتسَؿك م
ِ
ـُ بولـََسِى دوَن أختف بولقٓء سللَي الُؼضوة، ُيروى عـ ُثَؿ العتقُؼ; َوِرثف آب

 مولؽ أكف قول: شللً شبعني قوضًقو ِمـ ُقضوة العراق عـفو فلخطُلوا فقفو.

 

 
 

 

 

                                      
القٓء لؾؽز، وٓ يقرثقن الـسوء مـ »هنؿ قولقا: أ(: عـ عؿر وعيل وزيد 4256( مل أقػ عؾقف مرفقعو، وأخرج الدارمل )(2

 كحقه عـ عيل وعبد اهلل وزيد. « 21/417»ج البقفؼل ، وأخر«ٓ مو أعتؼـ أو كوتبـإالقٓء 
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 )ِكتاُب الِعْتِق(

 وهو فغًة: اْفـُخُؾوص. ورشًظا: حتريُر افرؿبة وختؾقُصفا ِمن افِرِق.

 يف هنار )وهو ِمن أفضِل الُؼَرِب(
ِ
: ألن اهلل تعاػ جَعؾه ـػارًة فؾؼتل، وافوطء

ا دعتِؼه ِمن افـار ^رمضاَن، واأليامِن، وجَعؾه افـبُي  ـً ، وأؾضُل افرؿاب َأْكَػُسفا ؾِؽا

 أ[ وتعُدٌد أؾضُل.202ظـد أهؾِفا، وذـٌر ]س/

ؾُقؽَرُه ِظتُق َمن ، )وعْؽُسه بَعْؽِسه(: الكتػاظه به، )وُيْسَتَحُّب ِعْتُق َمْن له َكْسٌّب( 

 ؾساٌد، وإْن ُظؾِم ذفك مـه أو ُطَن: حُرم. ال ـسَب فه، وـذا َمن ُيـخاف مـه زًكا أو

أو ظتقٌق، أو ُمْعَتٌق، أو حَرْرُتَك، أو ورصحيه كحو: أكَت ُحٌر، أو ُمـَحَرٌر، 

أظتؼُتَك. وــاياُته كحو: خَؾْقُتَك، واْفـَحْق بلهؾَِك، وال شبقَل أو ال شؾطاَن يل ظؾقَك، 

 وأكَت هللِ، أو موالي، ومَؾْؽُتَك كػَسَك.

ٍك رَسى   وَمن أظَتق جزًءا ِمن رؿقِؼه رَسى إػ باِؿقه، وَمن أظتَق كصقَبه ِمن ُمْشَسَ

ا مضؿوًكا بؼقؿته، وَمن مَؾك ذا رحٍم َمـْحَرٍم ظَتق ظؾقه بادؾك.  إػ افباؿي إن ـان مورِسً

، )وَيِصُّح َتْعؾِقُق الِعتِْق بَؿْوٍت وهو الَتْدبرُِي(ويصح معَؾًؼا بؼٍط ؾقعتق إذا ُوِجد، 

وؿُف اددَبِر، ُشِؿي بذفك ألن ادوَت ُدُبُر احلقاة، وال يبُطُل بنبطاٍل وال رجوٍع، ويصُح 

 وهبُته، وبقُعه، ورهـُه، وإْن مات افسقُد ؿْبَل بقِعه ظَتق إْن خَرج ِمن ُثُؾثِه، وإال ؾبَؼْدِره.

                                      
من أظتق رؿبة مممـة »من حديث أيب هريرة  -وافؾػظ فه-(2509(، ومسؾم )2527،6725يشر إػ ما أخرجه افبخاري )( (2

 «.أظتق اهلل بؽل ظضو مـه ظضوا من افـار
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 ِة(ــابـتــِكـاُب الــ)ب

 مشتَؼٌة ِمن افَؽْتِب وهو اجلؿع: ألهنا جتَؿُع كجوًما.  )وهي(

 )ُمَمَجٍل يف ِذَمتِه(افَسَؾُم ؾقه،  معؾوم يِصُح  )َعْبَده َكْػَسه بامٍل(شقٍد  )َبْقُع(ورشًظا: 

 بلجؾغ ؾلـثر.

ڃ  ڃ  ڃ  ﴿: فؼوفه تعاػ: )مع أماَكِة العبِد وَكْسبِه(افؽتابة  )وُتَسُن(

َّلا  ،)مع َعَدِمه(افؽتابة  )وُتْؽَرُه(. [33افـور: ]﴾ڃ  چ ـَ أي: ظدم افؽسب: فئََّل يصَر 

 جائٍز تّرُصُؾه. ظذ افـاس. وال يِصُح ظتٌق وـتابٌة إال ِمن

وتـعِؼُد بـ: ـاتبُتَك ظذ ـذا، مع ؿبول افعبد، وإن مل يؼل: ؾنذا أديَت ؾلكَت ُحٌر. 

ومتى أَدى ما ظؾقه، أو أبرأه مـه شقُده: ظَتق، ويؿؾُِك ـسَبه وكػَعه وـَل تّرُصٍف ُيْصؾُِح 

 ماَفه ـبقع وإجارة. 

وألكه ِؿٌن ما َبِؼي ظؾقه درهٌم،  ،: فؼصة بريرة)ويـَُجوُز َبْقُع اْلـُؿؽاَتِّب(

يه َيُؼوُم َمؼام ُمَؽاتِبِه( أي: فؾؿشِسى ما  ،)له(ادؽاَتب  )فنْن أَّدى(بؽرس افتاء،  )وُمْشََتِ

ادؽاَتب ظن  )وإْن عَجز(أي: فؾؿشسى،  ،)عَتق، ووالُؤه له(َبِؼي ِمن مال افؽتابة: 

، ؾنذا حَل كْجٌم ومل ُيمِده )عاّد قِـًا(صساه: مال افؽتابة أو بعِضه فِـَؿْن ـاتبه أو ا أداء

 ادؽاَتُب: ؾؾسقده افػسُخ: ـام فو أظرس ادشِسى ببعِض افثؿن، ويؾزم إكظاُره ثَّلًثا

ب[، وجيب ظذ افسقد أْن يمِدَى إػ َمن وََّف ـتابَته ربَعفا: 202فـحو بقع َظرض ]س/

چ  چ  ڇ  ڇ  ﴿يف ؿوفه تعاػ:  ^دا روى أبو بؽر بنشـاده ظن ظٍذ ظن افـبي 

                                      
 ( من حديث ظائشة.2504( ، ومسؾم )456( أخرجه افبخاري )2)

 «.ظن أداء مجقع»يف ب: ظن مجقع. ويف ش:  ((2

 بقاض باألصل، وادثبت من شائر افـسخ.  ((3
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 .. وُرِوي موؿوًؾا ظذ ظعٍ «ُرُبُع اْلؽَِتاَبةِ »ؿال:  [33افـور: ]﴾ڇ  ڇ

 )باُب أْحكاِم ُأَّمهاِت األْوالِد(

 أصل ُأٍم: ُأَمَفٌة، وفذفك ُجـِؿعت ظذ ُأَمفات باظتبار األصل. 

ه(أْوَفَد  )أو(ًة، وفو مدَبرًة أو مؽاَتب )إذا أْوَلَد ُحٌر أَمَته( وفو ـان فه  )أَمًة له ولَِغرْيِ

)ُخؾِق ـؾفا أو بعضفا مل يؽن االبُن َوضِئفا، ؿد  )َوَلِدِه(فـ )أو أمًة( جزٌء يسٌر مـفا،

وفو  )َحًقا ُولِد أو َمِقًتا، قد َتَبََّيَ فقه َخْؾُق اإلْكساِن(: بلْن محَؾْت به يف مؾؽه وَلُده ُحًرا(

  )ال(َخِػقاا، 
ِ
َتـْخطِقٍط؛ صاَرْت ُأَم َوَلٍد له َتْعتُِق بَؿْوتِه ِمن كِل )ُمْضَغٍة أو ِجْسٍم بالبنفؼاء

َمْن َوطَِئ َأَمَته فَوَلَدْت َفِفَي ُمْعَتَؼٌة »وفو مل يؿؾِْك ؽَرها: حلديث ابن ظباس يرؾعه:  مالِه(

يف مؾِك ؽِره بـؽاٍح أو صبفٍة ثم . وإن أصاهبا وابن ماجه رواه َأمحد«. َعْن ُّدُبٍر مـه

مَؾؽفا حامًَّل: ظَتق احلؿُل، ومل َتّرِص ُأَم وفد، وَمْن مَؾك أمًة حاِمًَّل ؾَوضِئفا: حُرم ظؾقه 

 بقُع افوفد، ويعتؼه.

: )ِمن َوطٍء، وِخْدَمٍة، وإجاَرٍة، وَكْحِوه( افِؼِن: )وأْحؽاُم ُأِم الوَلِد كلْحَؽاِم األَمِة(

)ال يف َكْؼِل اْلـِؿْؾِك يف َرَقَبتِفا، وال بام ُيراُّد ألهنا ممؾوـة فه ما دام حقاا،  ـنظارة وإيداع:

 )و(وهبة، وجعؾِفا صداًؿا، وكحوه،  )كَوْقٍف، وَبْقٍع(أي: فـؼِل ادؾِك، ؾاألَول:  ،له(

أي: كحو ادذـورات: ـافوصقة هبا: حلديث ابن ظؿر  ،)َكْحُوها(ـذا )َرْهٍن و( افثاين: ــ

                                      
(، واحلاـم 3002(، وافطزاين يف األوشط )5028،5027افـسائي يف افؽزى )و(، 25589ف )( أخرجه ظبد افرزاق يف ادصـ2)

:  -(9/749) ( وافبدر ادـر7/402ـام يف حتػة األرشاف) –(، ؿال افـسائي 20/329،328(، وافبقفؼي )2/397)

 افصواب موؿوف.

 (. 20/329(، وافبقفؼي )22756صـف )(، وابن أيب صقبة يف اد25590،25592( أخرجه ظبد افرزاق يف ادصـف )2)

 من ادتن يف ش. ((3

 ( بـحوه. 2758،2920،2937( أخرجه أمحد )4)

 (. 2525( أخرجه ابن ماجه )5)
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ال ُيَبْعَن، وال ُيْوَهْبَن، وال ُيوَرْثَن، »أكه هَنَى َظن َبْقِع ُأَمفاِت األْوالَِد. وؿال:  ^افـبي  ظن

 . رواه افدارؿطـي«. يستؿتُِع مـْفا السِقُد ما ّدام حًقا، فنذا مات ففي ُحَرةٌ 

مات وظؾقفا  وتِصُح ـتابُتفا، ؾنن أَدْت يف حقاته ظَتَؼْت، وما َبِؼي بقِدها هلا، وإن

إيَّلِدها ؾَقْعتُِق  يشٌء ظَتؼْت، وما بقِدها فؾورثِة، ويتبُعفا وفُدها ِمن ؽر شقدها بعد

باألؿل ِمن ؿقؿتِفا يوَم افِػداء أو أْرِش  أ[ ُؾِديت202بؿوت شقدها، وإذا جـَْت ]س/

عؿِد أو افديُة، اجلـاية، وإْن ؿتَؾْت شقَدها ظؿًدا أو خطل ظَتَؼْت، وفؾورثة افؼصاُص يف اف

ؾقْؾَزُمفا األؿُل مـفا أو ِمن ؿقؿتِفا: ـاخلطل، وإْن أشؾَؿْت ُأُم وفِد ـاؾٍر ُمـِع ِمن ِؽشقاهِنا، 

 وِحقل بقـَه وبقـَفا حَتى ُيْسؾَِم، وُأْجِز ظذ كػؼتِفا إْن ُظِدم ـسُبفا.

 
 
 

 
 

                                      
 : وهو افصواب.-بعد أن ذـر من رواه ظن ابن ظؿر ظن ظؿر موؿوؾا-(23/292(، وؿال يف افعؾل )235،234/ 4( أخرجه افدارؿطـي )2)

 مثبت من شائر افـسخ.« شقدها بعد»فه بقاض باألصل، وؿو ((2

 بقاض باألصل، وادثبت من شائر افـسخ. ((3
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 لاِح(ِـّ)ِكتاُب الن

كَؽح »هو فغًي: افوطء واجلؿع بغ افشقئغ، وؿد ُيطؾق ظذ افعؼد، وإذا ؿوفوا: 

ًَ ؾالن : مل ُيِريدوا «كَؽح امرأَته»: أرادوا تزَوجفو وظَؼد ظؾقفو، وإذا ؿوفوا: «ؾالكي أو بـ

 إٓ ادجومعَي. 

ؿؾي. وادعؼوُد ظؾقه ذم اجل« تزويٍ»أو « إكؽوح»ورشًظو: ظؼٌد ُيعَتُز ؾقه فػظ 

 مـػعُي آشتؿتوع. 

) ٌٟ ََشَ : »فذي صفوٍة ٓ خيوف زًكو من رجل وامرأة: فؼوفه  )وهق ُشَٕ َْ َيٝ َو

 ْ ـْ َل ْرِج، َوَو َِ ْٓ ـُ لِ بََنِ َوَأْحَي ْٓ ُف َأَغُّض لِ َ٘ ََٗتَزَوْج؛ َفِٛ ْٓ ُؿ اْلَبَٝءَة َف ُْ ٌََٝع ِوْٕ ـِ اْشَت  الَىَبِٝب َو

ُف لَُف ِوَجٝءٌ َيْسَتٌِْع فَ  َ٘ ِْٗف بِٝلَيْقِم؛ َفِٛ َٓ . وُيبوُح فِـَؿْن ٓ صفوَة فه: ـوفِعـِِغ رواه اجلامظي«. ََ

َِبٝداِت(وافؽبِر.  َ٘قافِِؾ ال ـْ  َقةِ أْفًُؾ ِو ْٖ ُٓف وع الَى َْ
ٓصتامفه ظذ مصوفَح ـثرٍة: ؛ )و فِ

ـسل، وتؽثِر إَُمِي، وحتؼقق ـتحصغ ؾْرِجه وؾْرِج زوجتِه، وافؼقوِم هبو، وحتصقِل اف

 وؽِر ذفك. وَمْن ٓ صفوَة فه كواؾُل افعبودات أؾضُل فه.  ^مبوهوة افـبي 

) ُٞ كِف( افـؽوح )ويـَِج ٝ بَِسْ ً٘ ـْ يـَخُٝف ِز وفو طـًو ِمن رجل وامرأة: ٕكه  )ظذ َو

إلكػوق وافعوجز ظـه، ضريُق إظػوف كػسه وصوِِنو ظن احلرام، وٓ ؾْرَق بَغ افؼودِر ظذ ا

 وٓ يؽتِػي بؿَرٍة بل يؽون ذم جمؿوع افعؿر.

 وحيرم بدار حرٍب إٓ فرضورة، ؾُقبوُح فغر أشر.

                                      
 ظبد اهلل بن مسعود.من حديٌ  (1499(، ومسؾم )1995افبخوري )أخرجه ( 1)

تزوجوا افودود »و ظ( من حديٌ معؼل بن يسور مرؾو3227(، وافـسوئي ذم ادجتبى )2959يشر إػ مو أخرجه أبو داود )( (2

 ( بـحوه من حديٌ أكس.12613،13569، وأخرجه أمحد )«افوفود ؾنين مؽوثر بؽم إمم

 من ادتن ذم ش. ((3
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ـُ ُِْ٘ٝح واِحَدٍة(  : ٕن افزيودة ظؾقفو تعِريٌض فؾؿحَرم، ؿول تعوػ:)وُيَس

( .[129افـسوء: ]﴾ڄ  ڄ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ﴿ ٍٟ
: حلديٌ )َدِيَٕ

ٝ، »ًظو: أيب هريرة مرؾو َٖ
ِ ٝ، ولِِديٕ َٖ ٝ، ولِـَجاَملِـ َٖ ٝ، ولِـَحَسبِ َٖ ْرَأُة ِِلَْرَبٍع: لِـاملِـ َٔ ُح اْلـ َْ ُتْٕ

ـِ َتِرَب٠ْ َيَداكَ  ْر بَِذاِت الِدي َِ (. متػق ظؾقه«. َفْٝط ٍٟ
َٗ : ٕن وفَدهو يؽون أكجَى: )أْجَٕبِ

ٍر(، وٕكه ٓ يْلَمُن افطالَق ؾُقػِِض مع افؼرابي إػ ؿطقعي افرحم ْْ جلوبر:  : فؼوفه )بِ

ٝ َوُتََّلِظبَُؽ » َٖ ًرا ُتََّلِظُب ْْ ََّل بِ َٖ   ،)َوُلقٍد( .ب[ متػق ظؾقه292]س/«.َف
ٍ
أي: ِمن كسوء

ُؿ »ُيْعَرْؾَن بؽثرة إوٓد: حلديٌ أكس يرؾعه:  ُْ ٝثٌِر بِ َْ َتَزَوُجقا اْلَقُدوَد اْلَقُلقَد؛ َفِِِّٛن ُو

 ِٟ ََٗٝو
ِّ : ِٕنو ربام أؾسَدْْتو ظؾقه، وُيسُن أن يتخَر )بَّل ُأٍم(. رواه شعقد .«اِْلَُوَؿ َيْقَم اْل

 اجلؿقؾَي: ٕكه أؽُض فبكه.

ُر أي: فِـَؿْن أراد خطبَي امرأٍة وؽَؾى ظذ طـِه إجوبُته  ،)لف(يبوُح  )و(  َٖ ٍَُر وٝ َيٍْ َ٘ (

ٌَ »: : ـوْجٍه، ورؿبٍي، وَيٍد، وَؿَدٍم: فؼوفه غٝلًِبٝ( َدَر َأْن َيَرى إَِذا َخ َّ َٞ أَحُدُكُؿ اْوَرَأًة َف

ْؾ  ََ ِْ َٗ ٝ َفٓ َٖ ِٝح َْ ََّْض َوٝ َيْدُظقُه إىِل ِ٘ أي:  ،)ِوراًرا(، وأبو داود رواه أمحد «.ِوَٕٖٝ َب

َقٍة(ُيَؽِرُر افـظَر،  ْٓ إْن َأِمن ثوراَن افشفوة، وٓ حيتوج إػ إذِنو، ويبوُح كظُر ذفك  )بَّل َخ

مٍي، وذاِت َمـْحَرٍم، وفعبٍد كَظُر ذفك ِمن موٓته، وفشوهٍد وُمعوِمٍل ورْأٍس وشوٍق ِمن أ

كظُر وْجِه مشفوٍد ظؾقفو وَمن ُتعوِمُؾه وـَػقفو حلوجي، وفطبقٍى وكحِوه كظٌر وفـْؿٌس دظً 

َبٍي، وَيـْحُرُم َخْؾوُة  ـْ ٍة وُر إفقه حوجي، وٓمرأة كظٌر ِمن امرأٍة ورجٍل إػ مو ظدا مو بَغ رُُسَ

                                      
 (.1466(، ومسؾم )5999افبخوري )أخرجه ( 1)

 .( من حديٌ جوبر715(، ومسؾم )2967افبخوري )أخرجه  (2)

 جيه ؿريبو.وتؼدم ختر«. إمم»بدل « إكبقوء»بؾػظ  (499)ذم افسـن شعقد بن مـصور ، و(12613،13569أخرجه أمحد ) (3)

 من حديٌ جوبر. (14586،14869أخرجه أمحد )( 4)

 .( من حديٌ جوبر2982أخرجه أبو داود )( 5)
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ـَ   ٍر ؽِر َمـْحَرٍم بومرأة.ذ

َتَدِة( َْ ُٔ ِٟ اْلـ ٌَْب يُح بِِخ : ـؼوفه: أريد أن أتزوجك: دػفوم ؿوفه )ويـَْحُرُم الَتْنِ

. وشواٌء ـوكً [235افبؼرة: ]﴾ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴿تعوػ: 

(ادعتَدُة  َٟ َ٘ بٝ ُٔ ِريِّض(حوَل احلقوة،  )ِوـ وفٍٝة واْلـ َْ و تؼَدم، وَيـْحُرُم ؾقبوُح: د )ُدوَن الَت

(افتعريُض ـوفتكيِح فرجعقٍي،  ِٟ ـْ أبٝهنٝ بُِدوِن الَثََّلَث َٔ ٕكه يبوُح فه كؽوُحفو ؛ )وُيبٝحِٝن لِـ

ٍٟ ذم ظَدِْتو  َٗ
َِ أي: افتكيُح  ،)ويـَْحُروِٝن(: ؾنن فه رجعَتفو ذم ظَدِْتو. ()كَرْج

جعقي أن دمقَى َمن خَطبفو ذم ظَدِْتو ، ؾقحرم ظذ افر)وٕٖٝ ظذ َغِر زوِجٖٝ(وافتعريُض 

 تكحًيو أو تعريًضو، وأمو افبوئُن ؾقبوُح هلو إذا ُخطِبً ذم ظَدِْتو افتعريُض دوَن افتكيح.

، وتـُِجُٗبف( ٌٞ ِ٘ك يف ِوْثِِٓؽ لَراِغ ِريُّض: إ َْ ُٞ َظَٕؽ، إذا ـوكً بوئـًو:  )والَت )وٝ ُيْرَغ

َْ٘حِقمهٝ(  ، وؿوهلو: إْن ُؿِِض يشٌء ـون. : ـؼوفه: ٓ تػوتقـي بـػسكو

ٍة( ِة دسؾم،  -وفو تعريًضو- )فٛن أجٝب َولِـُل وـُْجَزَ ْجَزَ ُٔ )أو أجَٝب٠ْ َغُر اْلـ

ٌَْبُتٖٝ( ه ِخ ْسٍِٓؿ؛ َحُرم ظذ َغْرِ ُٔ ََل »أ[ بال إذكه: حلديٌ أيب هريرة مرؾوًظو: 293]س/ لِـ

ِٟ َأِخِٗف َحتَ  ٌَْب ُٞ الَرُجُؾ َظَذ ِخ ٌُ كَ يـَْخ ، وافـسوئي رواه افبخوري«. ك َيَِْْٕح َأو َيْسُ

)أو ، أو تَرك، أو اشتْلذن افثوين إَوَل ؾسَؽً، )أو َأِذن(اخلوضُى إَوُل،  )وإْن َرَد(

٠َٓ ِٖ  فؾثوين أن خيطى. )جٝز(: بلن مل َيْعَؾِم افثوين إجوبَي إَوِل: اْلـحُٝل( ُج

ُد َيْقَم  ّْ ََ ـُ ال ِٟ وسًٝء()وُيَس ََ ُٔ ٕن ؾقه شوظَي اإلجوبي، وُيَسُن بودسجِد، ذـره  اْلـُج

ـِ وسَقدٍ(، وُيَسُن أن خيُطَى ؿبَؾه ابن افؼقم ِٟ اْب ٌَْب إَن احلؿد هلل كحؿده، »وهي:  )بُِخ

                                      
 «.ـرجعقته»ذم ب، ش:  ((1

 صدره. (1412(، ومسؾم )5144افبخوري )أخرجه  (2)

 .(3241ادجتبى )أخرجه افـسوئي ذم  (3)

 «.جفل»( ذم ب: 4)

 (.3/126( إظالم ادوؿعغ )5)
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وكستعقـه، وكستغػره، وكتوب إفقه، وكعوذ بوهلل من رشور أكػسـو وشقئوت أظامفـو، َمن 

ُمِضَل فه، وَمن ُيْضؾِْل ؾال هوِدَى فه، و أصفد أن ٓ إفه إٓ اهلل وأصفد أن ََيِْد اهللُ ؾال 

بورك اهلل فؽام وظؾقؽام ومجع بقـؽام ذم ». وُيَسُن أن ُيؼول دتزِوٍج: «حمؿًدا ظبده ورشوفه

ًْ إفقه ؿول: «ذم خر وظوؾقي َُٙلَؽ َخَرَهٝ وَخَر َوٝ َج ». ؾنذا ُزَؾ ِ٘ك أش َؿ إ ُٖ َٓ ِٗف، ال َٓ ٝ َظ َٖ َت ْٓ َب

ٗف َٓ ٝ َظ َٖ َت ْٓ َهٝ ورََشِ َوٝ َجَب  .«وَأُظقُذ بَِؽ ِوـ رََشِ

 

ُ٘ف(  أي: أرـون افـؽوح ثالثي:  ،)وأْركٝ

قاِِ٘ع(: أحدهٝ  َٔ ـَ اْلـ  .: ـوفِعَدة)الَزوجِٝن اْلـَخٝلِِٗٝن ِو

 يؼوم مؼوَمه. وهو افؾػظ افصودر ِمن افوفِـِي أو َمنْ ، )اإلْيـجُٝب(الثِّٝن:  )و(

ُبقُل(الثٝل١:  )و(  َّ  وهو افؾػظ افصودر ِمن افزوج أو َمْن يؼوم مؼومه. )ال

(افـؽوح  )وَل َيِيُح( ـُ ـْ ُيـْحِس َٔ ِظ: َزَوْج٠ُ، أو: افؾغَي  )ِوـ ِْ ِر َل َُ َٟ بِ َٗ َربِ ََ )ال

ْح٠ُ( َْ ْ٘ ًُ ظتَؼِك ِٕنام افؾػظون افؾذاِن وَرد هبام افؼرآُن، وََٕمتِه: أظتؼُتِك، ؛ أ وجعْؾ

 .صداَؿِك، وكحوه: فؼصي صػقي

٠ُْٓ هذا الَِْٕٝح، أو: َتَزَوْجُتٖٝ، أو: َتَزَوْج٠ُ، ٓ يصح ؿبوٌل إٓ بؾػظ:  )و( )َقبِ

)٠ُْٓ . أو: َقبِ ًُ  أو: َرِضق

                                      
( وفقس ظـد 1493،3277(، وافـسوئي ذم ادجتبى )1195(، وافسمذي )2118(، أبو داود )3729،4115محد )أخرجه أ( 1)

 «.وشقئوت أظامفـو»أمحد وأيب داود 

 ملسو هيلع هللا ىلصأن افـبي » ظن أيب هريرة ( 1995( وابن موجه )1991(، وافسمذي )2139،(، وأبو داود )8956،8957( أخرج أمحد )(2

 «.وج ؿول: بورك اهلل فك، وبورك ظؾقك، ومجع بقـؽام ذم اخلرـون إذا رؾل اإلكسون إذا تز

إذا تزوج أحدـم امرأة أو  »مرؾوظو  ظؿرو بن صعقى ظن أبقه ظن جده( من حديٌ 2252(، وابن موجه )2169أخرج أبو داود )( 3)

 «.بؾتفو ظؾقهج اصسى خودمو ؾؾقؼل: افؾفم إين أشلفك خرهو وخر مو جبؾتفو ظؾقه، وأظوذ بك من رشهو ورش مو

 «.أظتق صػقي وجعل ظتؼفو صداؿفو ملسو هيلع هللا ىلصأكه »( وؾقه 1365(، ومسؾم )947( أخرجه افبخوري )4)
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ٖٓٝ(ويصح افـؽوُح ِمن هوِزٍل وَتْؾِجَئًي،   ِٖ ـْ َج أي: ظَجز ظن اإلجيوب  ،)وَو

ٖٝ وافؼبوِل بوفعربقي: ُٔ ُٓ ََ َزْوف َت ْٓ : ٕن ادؼصوَد وكِٝه وَٕٝمهٝ اْلـخُٝص بِْؾ لِسٍٝن( )ل َي

هـو ادعـى دوَن افؾػظ: ٕكه ؽُر متعبٍَد بتالوتِه، ويـعِؼُد ِمن أخرَس بؽتوبٍي وإصورٍة 

ُبقُل(مػفومي،  َّ َدم ال َّ وب، ٕن افؼبول إكام يؽون فإلجي؛ )ل َيِيَح(ظذ اإلجيوب:  )فْٛن َت

 ًٓ ََٙخر(، ؾؿتى ُوِجد ؿبَؾه مل يؽن ؿبو )ظـ اإلجيِٝب؛ أي: تراَخى افؼبوُل  ،)وإْن َت

َُف( ب[293]س/ ٌَ ّْ ْجِِٓس ول َيَتَىَٝغَّل بام َي َٔ ظرًؾو وفوضول افػصُل:  َصَح وٝداوٝ يف اْلـ

َٓف(ٕن حؽَم ادجؾس حؽُم حوفي افعؼد،  َرقٝ َقْب َِ ال بام أي: ؿبل افؼبول أو تشوؽَ  ،)وإن َت

اإلجيوب: فإلظراض ظـه، وـذا فو ُجَن أو ُأْؽِؿي ظؾقه ؿْبَل ؿبول،  )بٌَؾ(يؼطعه ظرًؾو: 

 إن كوم. ٓ

وٌط(   أربعي:  )ولف رَُشُ

) ٗنُِي الَزوَجنْيِ َْ ٕن ادؼصود ذم افـؽوح افتعقُغ، ؾال يصح بدوكه، ــ: ؛ )أَحُدهٝ: َت

، -وفه بـون-ِقَزهو، وـذا فو ؿول: زوجُتفو ابـََك حتى يؿ -وفه ؽُرهو-زوجُتَك بـتِي 

ـٝهٝ( َٔ ، أو ش ِٟ َُٗز بف(بوشِؿفو،  )فْٛن أصٝر الَقلِـُل إىل الَزْوَج َٔ : ـوفطويؾي )أو وَصِٖٝ بام َتَت

ًٌ  )أو قٝل: َزَوْجُتَؽ بِْٕتِل ولف(أو افؽبرة: صَح افـؽوُح: حلصول افتؿققز،  )واِحَدٌة َل بـ

افـؽوُح: فعدم اإلفبوس، وفو شامهو بغر اشؿفو، وَمْن ُشِؿي فه ذم افعؼد ؽُر  (أْكَثُر؛ صَح 

 خمطوبتِه ؾَؼبِل َيُظـُفو إَيوهو: مل يصَح.

                                      
 «.ومن جفؾفام»ـذا ذم إصل، وذم ب، ش:  ((1

 «.تعؾؿفام: »، شـذا ذم إصل، وذم ب ((2

 شؼطً من إصل، وادثبً من شوئر افـسخ. ((3
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)إَل ؾال يصح إن ُأـِره أحُدمهو بغر َحٍق: ـوفبقع، ؛ )الَثِِّٝن: رضٝمهٝ(افؼط 

ُتقَه( َْ َٔ ُِرَ إٓ  )و(ُقه ذم افـؽوح، ، ؾقزِوُجه أبوه أو وِص البٝلَِغ اْلـ ، والَي َٟ َ٘ ْجُٕق َٔ ، )اْلـ

) َٞ ، َل الَثِٗ ًٟ َِ َٓ َْ َر ولق ُو ْْ َٗف يف الِِْٕٝح إذا َتَم هلو تسُع شـغ:  والبِ )فَٛن اِلَب وَوِص

ْرِ إْذهِنؿ( َُ  )كٝلسِِٗد وع إوٝئف(ـثقٍِى دوَن تسٍع: فعدم اظتبور إذِنم، و :ُيَزِوجٝهِنؿ بِ

ُِِر(ـوفسقد مع  )و(قزِوُجُفَن بغر إذِنن: ٕكه يؿؾِك مـوؾَع ُبْضِعِفَن، ؾ  )ظبِده الَي

ـوجلّد، وإِخ، وافَعِم  )وَل ُيَزِوُج بٝقِل اِلْولِِٗٝء(ؾقزِوُجه بغر إذكه: ـوفده افصغر، 

َُِرًة دوَن تِْسٍع( ِب ووصِقه ذم افـؽوح يزِوُج ؽُر إ )وَل(بحوٍل، بؽًرا ـوكً أو ثقًبو،  )َص

ًُِرا( (يزِوُج ؽُر إب ووصِقه ؾقه  )وَل(إٓ احلوـَم حلوجي،  )َص ًٟ َٓ بؽًرا أو  )كبَِرًة ظٝقِ

َْٙوُر »هريرة مرؾوًظو:  : حلديٌ أيب)إَل بْٛذهِنام(شـغ ـذفك  )وَل ب٠َِْٕ تِْسِع(ثقًبو،  ُتْسَت

ت٠َْ فَ  َْ ٝ، َفِْٛن َش َٖ ِس ِْ َ٘ ُٟ يِف  َٔ َٗتِٗ َرهْ اْل ْْ َق إِْذهُنَٝ، َوإِْن َأَب٠ْ َل ُت ًِ رواه أمحد«. ُٖ ، وإذُن بـ

: فؼول ظوئشي:  ، رواه أمحد«. إذا بؾغً اجلوريي تسع شـغ ؾفي امرأة»تسٍع ُمْعَتَزٌ

ِر(أي: اإلذُن  ،)وهق(ومعـوه: ذم حؽم ادرأة.  ْْ ًْ 294وفو ]س/ )ُصامُت البِ أ[ َضِحَؽ

 ًْ ٌُْؼ الثَ ، أو بَؽ ُ٘ ()و ِٞ ُح اِلَِيُؿ »: حلديٌ أيب هريرة يرؾعه: بوطء ذم افُؼُبلِ  ِٗ َْ ََل ُتْٕ

َْٙذنَ  ُر َحَتك ُتْسَت ْْ ُح البِ َْ َْٙوَر، وَل ُتْٕ ؿوفوا: يو رشوَل اهللِ، وـقف إذُِنو؟ ؿول: «. َحَتك ُتْسَت

                                      
 «.وافصغرة»ذم ش:  ((1

 (.3279(، وافـسوئي ذم ادجتبى )1199(، وافسمذي )2993بـحوه، وأبو داود ) (7527أخرجه أمحد )( 2)

( بال إشـود. وأخرجه أبو كعقم ذم أخبور أصبفون 329(، وافبقفؼي )2/493( مل أؿف ظؾقه موصوٓ، وظؾؼه افسمذي )3)

 ( مرؾوظو من حديٌ ابن ظؿر.37/174(، وابن ظسوـر ذم توريخ دمشق )2/273)

 «.وهي من أزيؾً بؽورْتو بعؼد وفو ـون افعؼد ؾوشًدا، أو وطء حمرم»( ذم ش: (4
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« ٠َ ُْ  َؼُع به ادعرؾي.. ويعتز ذم اشتئذاٍن تسؿقُي افزوِج ظذ وْجٍه تمتػق ظؾقه«. أْن َتْس

َٝح إََِل بَِقلِـلٍ : »: فؼوفه )الَثٝل١ُِ: الَقلِـُل(افؼُط  َْ رواه اخلؿسي إٓ «. ََل ِ٘

وُضف(. ، وابن معغ، وصححه أمحدافـسوئي  أي: رشوُط افويل:  ،)ورَُشُ

ُِٓٗػ( ْْ ( ُر فغِره.ٕن ؽر ادؽَؾف حيتوج فِـَؿْن َيـُْظُر فه ؾال َيـْظُ ؛ )الَت ُٟ ؛ )والُذُكقِرَي

( ٕن ادرأة ٓ َوٓيَي هلو ظذ كػسفو ؾغرهو أوػ. ُٟ : ٕن افعبد ٓ وٓيَي فه ظذ )واْلـُحِرَي

ِد(كػسه ؾغره أوػ.  ّْ ََ : بلن يعرَف افؽْفَء ومصوفَح افـؽوح، ٓ حػظ )والُرْصُد يف ال

()واِتُِٝق ال. ادول، ؾُرْصُد ـِل مؼوم بحسبه ـِ ؾال وٓيَي فؽوؾٍر ظذ مسؾؿٍي، وٓ  ِدْي

: ـُلِم وفٍد فؽوؾٍر أشؾؿً، )ِشَقى وٝ ُيْذَكُر(فـكايِن ظذ جموشقٍي: فعدم افتوارث بقـفام، 

(وأمٍي ـوؾرٍة دسؾم، وافسؾطوُن يزِوُج َمْن ٓ ويل هلو ِمن أهل افذمي.  ُٟ َداَل ََ وفو  )وال

 بُِد هبو افػوِشُق، إٓ ذم شؾطوٍن وشقٍد يزِوُج أمَته.طوهرة: ِٕنو وٓيٌي كظِريٌي ؾال يستَ 

هٝ(إذا تؼَرر ذفك  َسٖٝ وَل َغْرَ ِْ َ٘ ْرَأِة(دو تؼَدم.  )فَّل ُتَزِوُج اْوَرأٌة  َٔ َدُم أبق اْلـ َّ  )وُي

ِْْ٘ٝحٖٝاحلَرِة  ُٗف فٗف(، ٕكه أـؿُل كظًرا وأصُد صػؼيً ؛ ()يف إ أي: ذم افـؽوح:  ،)ُثَؿ َوِص

)ُثَؿ : ٕن فه إيالًدا وتعصقًبو ؾلصبَه إَب، )ُثَؿ َجُدهٝ ِلٍب وإْن ظَّل(فؼقوِمه َمؼوَمه، 

ًْ ِظَدُْتو  اْبُٕٖٝ، ثؿ َبُٕقه وإن َ٘زلقا( إؿرُب ؾوٕؿرُب: دو رَوْت ُأُم شؾؿي أِنو دو اكؼَض

                                      
 (.1419(، ومسؾم )5136افبخوري )أخرجه  (1)

ٌ أيب موشى.1881(، وابن موجه )1191(، وافسمذي )2985،(، و أبو داود )19518،19719،19746أمحد )أخرجه ( 2)  ( من حدي

أحوديٌ يشد « ٓ كؽوح إٓ بويل» و«أؾطر احلوجم وادحجوم» ول: أحوديٌ ( ظن أمحد ؿ4/1115( أخرج ابن ظدي ذم افؽومل )3)

 بعضفو بعضو، وأكو أذهى إفقفو.

 (.9/345ؾؼوٓ: صحقح. ؿوفه ذم ادغـي )« ٓ كؽوح إٓ بويل»( ؿول ادروذي: شلفً أمحد وحيقى ظن حديٌ 4)

 «.كؽوحفو»ذم ب، ش:  ((5

 «.إؿرب ؾوٕؿرب»بعده ذم ش:  ((6
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ن أوفقوئى صوهًدا. خيطبفو ؾؼوفً: يو رشوَل اهللِ، فقس أحٌد مِ  ^أرشل إفقفو رشول اهلل 

َرُه َذلَِؽ »ؿول:  ْْ ٌٞ َي
َٗٝئِِؽ َصِٝهٌد َوََل َغٝئِ

ـْ َأْولِ َْٗس ِو ؾؼوفً: ُؿْم يو ظؿُر ؾزِوْج رشوَل «. َل

، ُثَؿ ِلٍب( .اهللِ. ؾزَوجه. رواه افـسوئي ـِ )ُثَؿ َبُٕقمهٝ : ـودراث، )ُثَؿ أخقهٝ ِلَبَقْي

ين ظذ َمْن ٍٕب إِن اشَتووا ذم افدرجي، وإٓ ُؿِدم وإن كَزفوا يؼَدم َمْن ٕبو، كذلؽ(

، ُثَؿ ِلٍب( إؿرب، ـِ ٖٝ ِلَبَقْي ُٔ ظذ مو شبق ذم  )ُثَؿ َبُٕقمهٝ كذلؽ(: دو تؼَدم، )ُثَؿ ظ

ٍٞ ، ادراث ِسٗ َ٘  ٍٟ ، ؾلَحُق افعصبوت بعد اإلخوة بودراث كٝإلْرِث( )ُثَؿ أْقَرُب َظَيب

م بوفوٓيي: ٕن مبـى افِوٓيي ظذ افشػؼِي وافـظِر، وذفك ُمعتََزٌ ب[ أحُؼف 294]س/

َُِؿ(بؿظِـَتِه وهو افؼرابُي، 
ْٕ ُٔ ْقلـَك اْلـ َٔ )ُثَؿ أْقَرُب ، بوفعتق: ٕكه َيِرُثفو ويعؼُل ظـفو )ُثَؿ اْلـ

َسبًٝ( َ٘ )ُثَؿ ، مظذ مو تؼدَ  )وَلٍء(إن ُظِدموا ؾعصبُي  )ُثَؿ(ظذ ترتقى ادراث،  ظَيَبتِف 

ٌَُٝن( ْٓ «. وافؼوىض أحُى إيَل ِمن إمر ذم هذا: »وهو اإلموم أو كوئبه، ؿول أمحد الُس

. ًْ َؾ ـَ  ؾنن ُظِدم افؽُل زَوجفو ذو شؾطون ذم مؽوِنو، ؾنْن تعَذر و

ٓ خلوٍل وكحِوه ِمن ذوي  ٍخ ِمن أٍُم، و ٓيَيٕ  ٓ و رحوم.وَوفِـُي أمٍي شقُدهو وفو ؾوشًؼو، و  ٕا

ؾ( ًَ ػًما َرِضقته وَرِؽى بام صح مفًرا، )اِلْقَرُب(افويُل  )فْٛن ظ ـُ : بلن مـَعفو 

(ويػُسُق به إن تؽَرر،  ـْ ُْ : فؽوكه ضػاًل، أو ـوؾًرا، أو ؾوشًؼو، أو )أْهًَّل(إؿرُب  )أو ل َي

ٍٟ إؿرُب  )أو غٝب(ظبًدا،  َِ ْٓ ُْ ٌَُع إَل بِ ّْ ًٟ َل ُت ََ
ٌِ َّ ًٟ ُوْٕ َْٗب ()َغ ٍٟ َّ ؾوَق مسوؾِي افؼك،  وَوَى

ُد(افويُل  احلَرَة  )َزَوج(أو ُجِفل مؽوُكه:  ََ )وإن َزَوج : ٕن إؿرَب هـو ـودعدوم، )اِلْب

                                      
 (.26669(، وأخرجه أمحد )3254ادجتبى )سوئي ذم وافـ( 1)

 .(597،596بوب: افعصبوت )صتؼدم ذم  ((2

 «. كسى»ذم ب، ش:  ((3

 (.597( تؼدم ذم )ص(4

مر ذم ذفك. وذم روايي صوفح ) ،(: شؿعً أمحد ؿول: أختور افؼويض1989( ؿول أبو داود ذم مسوئؾه )5) (: وشلفته 411هو أحى إيل من ٕا

مر أ ن إفقه افػروج وافدموء. وـذا ذـر ذم روايي ظبد اهلل )ظن ٕا  (.1189حق أن يزوج أو افؼويض؟ ؿول: افؼويض:ٕ 

 من ادتن ذم ش. ((6
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ُد، أو( ََ ـْ َغِر ُظْذٍر(وفو حوـاًم  )أْجَٕبٌِل(زَوج  َزَوج اِلْب افـؽوُح:  )ل َيِيَح(فألؿرب:  )ِو

ع وجود مستِحِؼفو، ؾؾو ـون إؿرُب ٓ َيْعَؾُم أكه ظصبٌي، فعدم افوٓيي ِمن افعوِؿد ظؾقفو م

 أو أكه صور أو ظود أهاًل بْعَد ُمـوٍف: صَح افـؽوُح: اشتصحوًبو فألصل. 

ووـقُل ـِل ويٍل يؼوم مؼوَمه، ؽوئبًو وحورًضا بؼط إْذِِنو فؾوـقل بعَد توـقؾه إن مل 

ًة، وُيشسط ذم وـقِل ويٍل مو يُ  شسُط ؾقه، ويؼول افويُل أو وـقُؾه فوـقِل افزوج: تؽن ُمـْجَزَ

ع ؾالن، و إذا اشتوى  ـِ َؾَك ؾالًكو ؾالكي. ويؼول وـقُل افزوج: َؿبِْؾتُه فػالٍن أو دو ـِ ًُ مو زَوْج

ًْ فه مـفم، وَمن  َوفِقَوِن ؾلـثُر ُشَن تؼديُم أؾضل، ؾلَشَن، ؾنن تشوُحوا ُأْؿِرع، ويتعَغُ َمن أِذَك

ًُ ؾالًكو ؾالكي. ج ابـَه ببـً أخقه وكحوه صَح أن يتوَفـى َضَرذَم افعؼد، وَيْؽِػيزوَ  : زوْج

 وـذا ويُل ظوؿؾٍي َتـِحُل فه إذا تزَوجفو بنذِنو: ـَػى ؿوُفه: تزَوْجتُفو.

َٝح إََِل بَِقيلٍ »: حلديٌ جوبر مرؾوًظو: )الَرابُِع: الَىَٖٝدُة(افؼُط  َْ وَصِٝهَدي  َل ِ٘

افـؽوح  )فَّل َيِيُح(. ، وُرِوي معـوه ظن ابن ظبوس أيًضو. رواه افزؿوينُ «َظْدلٍ 

ـِ َظْدَلنِي( ، أ[ إظالُن افـؽوح، 295وفو طوهًرا: ٕن افغرَض ]س/ )إََل بِىِٝهَدْي ـِ )َذَكَرْي

                                      
 «.ويصح»ذم ش:  ((1

و اإلموم افعالمي افػؼقه احلوؾظ أبو بؽر، أمحد بن حمؿد بن أمحد بن ؽوفى، اخلوارزمي ثم افزؿوين افشوؾعي، وفد شـي شً ه ((2

وثالث موئي، شؿع من: افدارؿطـي وأيب بؽر اإلشامظقع وأيب بؽر افؼطقعي، شؿع مـه: أبو بؽر افبقفؼي وأبو بؽر  وثالثغ

اخلطقى وأبو إشحوق افشرازي، وؿد صـف مسـدا ضؿـه مو اصتؿل ظؾقه افصحقحون، وفه شمآت ذم اجلرح وافتعديل ظن 

(، 4/47(، ضبؼوت افشوؾعقي افؽزى )17/464أظالم افـبالء ) افدارؿطـي، توذم شـي مخس وظؼين وأربعامئي. يـظر شر

 .(5/121صذرات افذهى )

 (. 5/363مع افتـؼقح(، وأخرجه أيضو افطزاين ذم إوشط )4/391،399أخرجه من ضريق افزؿوين ابن اجلوزي ذم افتحؼقق )( 3)

(، وأخرجه ظن 7/126،112فؼي ذم افسـن )(، ومن ضريؼه افبق6/57أخرجه ظن ابن ظبوس موؿوؾو افشوؾعي ذم إم )( 4)

ـذا رواه ظدي بن افػضل، وهو ضعقف، ( وؿول: 7/112(، وافبقفؼي )3/222،221ظبوس مرؾوظو افدارؿطـي ) ابن

 . وافصحقح موؿوف
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) نْيِ َّ ٝضِ َ٘  ، نْيِ ََ ٗ ِٔ نْي، َش َِ َٓ َْ ا افزوجغ، وٓ ُيْبطُِؾه تواٍص ، وفو أِنام رضيران أو َظُدوَ ُو

بؽتامكه، وٓ ُتشسط افشفودُة بُخُؾِوهو ِمن ادواكع أو إذِِنو، وآحتقوُط اإلصفوُد، ؾنْن 

ًْ ؿَبل دخوٍل ٓ بعَده.  أكَؽَرِت اإلذَن ُصِدؿ

(فغًي: ادسوواة، وهـو  وهل( -)ولٗس٠ِ الَِْٝءُة  ـٌ أي: أداُء افػرائض  ،)دِْي

(هي، واجتـوُب افـوا ُٟ ُٞ واْلـُحِرَي ، وهق الََٕس ٌٞ وصـوظٌي ؽُر َزِرَيٍي، ويسوٌر ، )وَوِْٕي

ًضٝ يف ِصَحتِف(بحَسِى مو جيُى هلو:  ًَ  ^أي: صحِي افـؽوح: ٕمر افـبي  ،)رََشْ ؾوضؿَي بـ

)فٓق زَوج ، بل رشٌط فؾزوم، بن زيد ؾـَؽحفو بلمره. متػق ظؾقه ؿقس أن تـؽح أشومي

 ًٟ ٍك( اِلُب ظِِٗ ِٔ َج ََ ًٟ ب ْرَأِة أو أو حَرًة بعبٍد: ، بِِٝجٍر، أو ظربَِٗ َٔ ـَ اْلـ ـْ ل َيْرَض ِو َٔ
)فِٓ

ْسُخ( -حتى َمْن حَدث -اِلولِِٗٝء( َِ ، ؾقػَسُخ أٌخ مع ِرضو أٍب: ٕن افعور ظؾقفم )ال

هو َأمجعغ، وخقوُر افػسخ ظذ افساخي ٓ يسؼط إٓ بنشؼوط ظصبٍي، أو بام َيُدُل ظذ رضو

 ِمن ؿوٍل أو ؾعٍل.

 لاح(ـِـّ)باُب اْلـُمَحَّرماِت يف الن 

)َتـْحُرُم أبًدا اِلُُم وهن رضبون: أحدمهو: َمْن َتـْحُرُم ظذ إبد، وؿد ذـره بؼوفه: 

٠َْٓ(ِمن ؿَبِل إُِم أو إب  وكُؾ َجَدٍة( ڍ  ڌ  ﴿: فؼوفه تعوػ: )وإن َظ

، وبِْٕتٝمهٝ( )والب٠ُِْٕ، وب٠ُِْٕ  .[23]افـسوء: ﴾ڌ ـِ أي: بـً افبـً وبـً بـً  ،اَلْب

٠َْٓ(آبن  َِ وارثي ـوكً أو ٓ: فعؿوم ؿوفه تعوػ: ، )ِوـ َحَّلٍل وَحراٍم وإن َش

صؼقؼًي ـوكً، أو ٍٕب، أو ٍُٕم: فؼوفه تعوػ:  )وكُؾ ُأْخ٠ٍ( .[23]افـسوء: ﴾ڎ﴿

)وب٠ُِْٕ ـً ابـفو، أي: بـً إُخً مطؾًؼو، وب ،)وبُِْٕتٖٝ( .[23]افـسوء: ﴾ڎ﴿

                                      
 (، ويـظر اجلؿع بغ افصحقحغ12/469ظزاه فه ادزي ذم افتحػي ) ( ومل أؿف ظؾقه ظـد افبخوري، و1489ٓ( أخرجه مسؾم )1)

 (.2/455فعبد احلق اإلصبقع )
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)وب٠ُِْٕ كِؾ أٍخ، وبِْٕتُٖٝ،  .[23]افـسوء: ﴾ڑ  ڑ﴿وإن كزفً: فؼوفه تعوػ:  اْبَٕتِٖٝ(

٠َْٓ(أي: بـً بـً ابن أخقه  ،)وبُِْٕتٖٝ(أي: ابِن إخ،  ،وب٠ُِْٕ اْبِٕف( َِ : فؼوفه )وإن َش

تٝ(. [23افـسوء: ]﴾ژ ژ﴿تعوػ:  َٓ ٍٟ وإن َظ ٍٟ وخَٝل
َٔ جفي إب، أو ِمن  )وكُؾ َظ

( .[23افـسوء: ]﴾ڈ  ڈ﴿إُِم: فؼوفه تعوػ:  ـِ َّلِظ ُٔ ُٟ ظذ اْلـ َّلِظَٕ ُٔ  )واْلـ

 وفو أـذب كػسه، ؾال حتل فه بـؽوٍح وٓ مؾِك يؿغ. 

(وفو ُمـَحَرًمو  )وَيـْحُرُم بٝلَرضِٝع( ِٞ من إؿسوم افسوبؼي: فؼوفه  )وٝ َيـْحُرُم بٝلََٕس

ـَ الَرَض »:  ِٞ  ب[295]س/ِٝع َيـْحُرُم ِو ـَ الََٕس )إَل ُأَم ، متػق ظؾقه «.وٝ َيـْحُرُم ِو

ِمن رضوع: ؾال حترم ادرِضَعُي وٓ بـتُفو ظذ  )ُأْخ٠َ اْبِٕف(إٓ  )و(، وُأَم أخقه ِمن رضوع، أُختِف(

أو ابـه افذي أيب ادرَتِضِع وأخقه ِمن كسٍى، وٓ ُأُم ادرَتِضِع وأختُه ِمن كسٍى ظذ أيب ادرَتِضِع 

 هو أخو ادرَتِضِع: ِٕنن ذم مؼوبؾي َمن َيـْحُرُم بودصوهرة ٓ بوفـسى. 

ِّْد(بودصوهرة  )وَيـْحُرُم( ََ ُٟ أبٗف( -وإن مل حيُصْل دخوٌل وٓ َخْؾوٌة  - )بٝل  )زوج

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ﴿وإن ظال: فؼوفه تعوػ:  )ُكِؾ َجٍد(زوجُي  )و(وفو ِمن رضوع، 

ُٟ اْبِٕف وإن َ٘زل(حترم أيًضو بوفعؼد  )و( .[22 افـسوء:]﴾ڄ  ڄ ڃ  )زوج

(. [23افـسوء: ]﴾ہ  ہ﴿وفو من رضوع: فؼوفه تعوػ:  ـَ أي:  ،)ُدوَن َبِِٕٝت

(دوَن  )و(بـوت حالئل آبوئه وأبـوئه،  ـَ ؾتحل فه ربقبُي وافده ووفده، وُأُم زوجي  )ُأَوِِٖٝت

  .[24فـسوء: ا]﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴿وافده ووفده: فؼوفه تعوػ: 

ِد(وفو ِمن رضوع  )ُأُم زوَجتِف وجَداُِتٝ(أيًضو  )وَتـْحُرُم( ّْ ََ فؼوفه تعوػ: ؛ )بٝل

أي: بـً  ،)بُِْٕتٖٝ(حترم َأيًضو افربوئُى وُهَن  )و(. [23افـسوء: ]﴾گ  گ﴿

؛ )بٝلُدُخقِل( افذـور واإلكوث وإن كَزْفن ِمن كسى أو رضوع، )وبُٕٝت أوَلِدهٝ(افزوجي، 
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿وفه تعوػ: فؼ

  .[23افـسوء: ]﴾ں

) ُٟ ٠َْ٘ الَزْوَج َقِة ؿبل افدخول وفو بعد اخلؾوة،  )فْٛن بٝ ْٓ َد اْلـَخ َْ )أو وَٝت٠ْ َب

) ـَ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ﴿أي: افربوئُى: فؼوفه تعوػ:  ،ُأبِْح

ه ُأُمفو وبـتُفو، . وَمْن َوضِئ امرأًة بشبفٍي أو ِزًكو حُرم ظؾق[23]افـسوء: ﴾ہ

 وحُرمً ظذ أبقه وابـه.

 يف الرضب الثِّٝن ِوـ ادحَروٝت 

َتَدتِف، وأخ٠ُ َزْوَجتِف، وبِْٕتَٝمهٝ( َْ أي: بـً أخً  ،)وتـَْحُرُم إىل أَوٍد أخ٠ُ ُو

تٝمهٝ وخٝلتٝمهٝ(معتدته، وبـً أخً زوجته،  َٔ وإن ظؾتو ِمن كسى أو رضوع، وـذا ، )وظ

أتِه، وبـً أخقفو، أو أختفو، أو ظؿتفو، أو خوفتفو: فؼوفه تعوػ: بـً أخقفام،  وـذا أخً ُمْستَْزَ

ْرَأِة  ََل » :. وؿوفه [23افـسوء: ]﴾ھ  ھ  ے  ے﴿ َٔ َُقا َبنْيَ الْـ َٔ َتـْج

ٝ َٖ
ْرَأِة وَخٝلَتِ َٔ ٝ َوََل َبنْيَ اْلـ َٖ

تِ َٔ  ، وٓ حيرم اجلؿع بغ أخًمتػق ظؾقه ظن أيب هريرة «.َوَظ

صخٍص وبـتِه ِمن ؽِرهو وفو  أ[296]س/صخص من أبقه وأخته ِمن ُأِمه، وٓ بَغ ُمبوكي 

٠َِّ(ذم ظؼٍد،  ِٓ (ادرأُة  )فْٛن ُض ـَ َدُة؛ ُأبِْح َِ أي: أخُتفو، أو ظؿُتفو، أو خوفُتفو،  ،)وفَرَغ٠ِ ال

 أو كحُوهن: فعدم ادوكع.

ًَ زوجته بشبفٍي أو ِزًكو حُرمً ظؾق ه زوجُته حتى تـؼِِضَ ِظَدُة وَمْن َوضِئ أخ

ٍد(أي: تزوج إختغ وكحَومهو  ،)فٛن َتَزَوَجٖام(ادوضوءة،  ّْ  )أو(واحٍد: مل يصَح،  )يف َظ

ٝ؛ بٌََّل(تزوجفام ذم  ًَ ـِ و َدي ّْ : ٕكه ٓ يؿؽُِن تصحقُحه ؾقفام، وٓ َمِزَيَي إلحدامهو ظذ )َظ
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أي:  ،()فْٛن تَٙخر أحُدمهٝظؼود مًعو، إخرى، وـذا فو تزَوج مخًسو ذم ظؼد واحد أو 

)يف ِظَدِة افعؼُد افثوين  )أو وَقع(أحُد افعؼدين: بَطل متلِخٌر ؾؼط: ٕن اجلؿع حَصل به، 

ٌَؾ( ؛ ب ٌٟ َٗ
َِ ـٌ أو َرْج

افثوين: فئال جيتؿَع موُؤه ذم رحِم أختغ أو كحِومهو،  اِلخرى وهل بٝئِ

ًَ وإن ُجِفل أشبُق افعؼدين: ؾُسِخو، وإل حدامهو كصُف مفِرهو بُؼْرظي، وَمْن مَؾك أخ

زوجتِه وكحَوهو صَح، وٓ يطُمهو حتى يػوِرَق زوجته وتـؼِِضَ ظَدُْتو، وَمن مَؾك كحَو 

أختغ صَح، وفه وطُء أَِيام صوء، وحترم به إخرى حتى ُيـَحِرم ادوضوءَة بنخراٍج ظن 

ٍٍ بعد اشتزاء. وفقس فِـُحرٍ  أن يتزَوج بلـثر ِمن أربٍع، وٓ فعبٍد أن يتزوج  مؾؽِه أو تزوي

 بلـثر ِمن ثـتغ.

َتَدُة( َْ ُٔ ڈ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ﴿ِمن افغر: فؼوفه تعوػ:  )وَتـْحُرُم اْلـ

ه(ـذا  )و(. [235افبؼرة: ]﴾ک  ک  ک َأُة ِوـ َغْرِ ْسَتْزَ ُٔ ٕكه ٓ ُيمَمن أن ؛ )اْلـ

 صتبوه إكسوب. تؽون حوِماًل ؾقػِِض إػ اختالط ادقوه وا

(حترم  )و( ُٟ َٗ
َِِّضَ ِظَدُِتٝ(ظذ زاٍن وؽِره  )الَزاِ٘ : فؼوفه تعوػ: )حَتك َتُتقَب وَتْٕ

 وتوبتفو أن ُتراَوَد ؾتؿَتـَِع. .[3افـور: ]﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ  ڌ ڌ﴿

ه(حترم  )و( َٙهٝ َزْوٌج َغْرُ ٌَ ُتف ثَّلًثٝ حَتك َي َّ َٓ ٌَ : بـؽوٍح صحقٍح: فؼوفه تعوػ )ُو

 . [239افبؼرة: ]﴾ىئ  ی  ی  ی  ی جئ  حئ  مئ  ىئ يئ  جبحب﴿

ـَِحَؾ(حتُرم  )و( ُٟ حَتك ت ْحِرَو ُٔ ْحِرُم : »ِمن إحرامفو: فؼوفه  )اْلـ ُٔ َل َيُِْْٕح اْلـ

 ُٞ ٌُ ِر افسمذُي اخلطبَي. رواه اجلامظي إٓ افبخوري«. َوَل ُيُِْْٕح وَل ََيْ ـُ  ، ومل يذ

 ًٟ  ﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌڌ﴿فؼوفه تعوػ: ؛ ()وَل َيُِْْٕح كٝفٌِر وسِٓٔ
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ڄ  ڄ  ڄ  ﴿فؼوفه تعوػ: ؛ )وسٌِٓؿ ولق َظبًْدا كٝفرًة(يـؽح  )وَل(. [221افبؼرة: ]

(: [221افبؼرة: ]﴾ڄ  ڃڃ ًٟ َٗ توبقون: فؼوفه تعوػ:  )إَل ُحَرًة كتٝبِ ەئ ەئ  وئ  ﴿أبواهوـ 

ًٟ إََل أن  ُوْسِٓؿٌ  ب[296]س/ )وَل َيُِْْٕح ُحرٌ . [5ادوئدة: ]﴾وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ًٟ وسٓٔ أو

 ِٟ َُُزوَب ِٟ أويـَخَٝف َظ٠ََٕ ال ََ ْت ُٔ ِٟ الْـ ( ، لِـحَٝج ِٟ : فؽوكه ـبًرا، أو مريًضو، أو كحومهو، اخِلْدَو

َِْجُز َظـ َضْقِل(وفو مع صغر زوجته احلرة، أو ؽقبتفو، أو مرضفو،  )ُحَرةٍ، أي: َمْفِر  ،)وَي

) ٍٟ ـِ أَو َٔ  ﴾ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڈڍ  ڍ  ﴿فؼوفه تعوػ: ؛ و َث

ثر. [25]افـسوء: أيي  : ، ؿول ذم افتـؼقحواصساُط افعجز ظن ثؿن إمي اختوره مجعـ 

 . : أكه ٓ ُيشسط، وتبعه ذم ادـتفىوؿَدم«. وهو أطفر»

يـؽح  )وَل(«. أمجع أهل افعؾم ظؾقه: »، ؿول ابُن ادـذر)وَل َيُِْْٕح َظْبٌد شَِٗدَتف(

 ِٗ : ٕن مؾك افرؿبي يػقد مؾك ادـػعي وإبوحي افبضع، ؾال جيتؿع معه ظؼد ٌد أوَتف()َش

ِٟ أبٗف(أضعف مـه،   )ُدوَن(ٕكه ٓ مؾك فالبن ؾقفو وٓ صبفَي مؾك، ؛ )ولُٓحِر ُِْ٘ٝح أَو

ِٟ اْبِٕف(كؽوح  ، ؾال يصح كؽوحه أمي ابـه: ٕن إب فه افتؿُؾُك ِمن مول وفده، ـام )أَو

ٕكه فو مَؾك زوجفو أو بعضه ٓكػسخ ؛ )ولٗس لُٓحَرِة ُْ٘ٝح َظْبِد وَلِدهٝ(، تؼَدم

 افـؽوح، وُظؾِم ممو تؼَدم: أن فؾعبد كؽوَح أمٍي وفْو ٓبـه، وفألمي كؽوَح ظبٍد وفْو ٓبـفو. 

ى أحُد الَزْوَجنِي( مؾك  )أو(افزوَج أخَر أو مَؾؽه بنرث أو ؽره،  )وإِن اْصَسَ

)الَزْوَج أي: مؽوتى أحد افزوجغ أو مؽوَتُى وفده  ،)ُوَْٝتُبف(مَؾك  ـُحَر، أو()وَلُده الْ 

                                      
 «.افعزوبقي»ش: ب،  ذم ((1
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َسخ ُِْ٘ٝحٖام( َِ ْ٘ ف؛ ا ًَ َْ  وٓ يـؼص هبذا افػسخ ظدُد افطالق.  اآلَخَر أو َب

ٍد( ّْ ََ هٝ ب ُٚ ـْ َحُرم َوْض : ـودعتَدة، واْفـُؿْحِرمي، وافزاكقي، وادطؾؼي ثالًثو: )وَو

نٍي(وضُمهو  )َحُرَم( ِٔ ِْٓؽ َي ِٔ ٕن افـؽوح إذا حُرم فؽوكه ضريًؼو إػ افوطء ؾأَلَْن حيُرَم ؛ )ب

(افوطُء بطريق إوػ،  ًٟ َٗ ًٟ كِتٝبِ ڳ  ڱ  ﴿ؾَتِحُل: فدخوهلو ذم ظؿوم ؿوفه تعوػ:  )إَل أَو

ـْ . [36افـسوء: ]﴾ڱ  ڱڱ َٔ ٍد؛ صَح فٗ ّْ ٍٟ يف َظ ٍٟ وُوـَحَرَو َٓ َٓ ـْ ََجَع َبنَي ُوـَح )وَو

وبَطل ؾقؿن َتـْحُرُم، ؾؾو تزوج أيـًِؿـو وُمَزَوَجًي ذم ظؼٍد: صَح ذم إِيِم ِٕنو حمُل  تـَِحُؾ(

 فعدم حتُؼق مبقح افـؽوح.؛ )وَل َيِيُح ُِْ٘ٝح ُخَْٕثك ُوْىٍِْؾ َقْبَؾ َتَبنُيِ أْوِره(افـؽوح، 

 (لاِحـِـّ)والُعُيوِب يف الن ذم افـؽوح ُّروِط(ُـّ)باُب الش  

 وادعتز من افؼوط مو ـون ذم ُصْؾى افعؼد أو اتػؼو ظؾقه ؿبَؾه، وهي ؿسامن:

ى، وَل َيَتَزَوَج ظٖٓٗٝ، : وإفقه أصور بؼوفه: صحٌٗح  ِِتٝ، أو أَل َيَترََسَ َض٠ْ َضََّلَق رََضَ )إذا رََشَ

ـْ َبْٗتِٖٝأن  أو( َِٓدهٝ( )َل يـُْخِرَجٖٝ ِو وبغ أوٓدهو  أ[ بقـفو297أو أٓ يػرق ]س/ أو َب

ًَٕٗٝ(أو أبوَيو، أو أن ترضع وفَدهو افصغر،  ََ ًدا ُو ّْ َ٘ َض٠ْ   )أو(تْلُخُذ مـه مفَرهو،  )أو رََشَ

ِرهٝ؛ َصَح(رشضً  ْٖ افؼُط وـون ٓزًمو: ؾؾقس فؾزوج ؾُؽه بدون إبوكتفو،  )ِزيَٝدًة يف َو

ْسُخ(وُيسُن وؾوؤه به،  َِ ل ظؿر فؾذي ؿه ظؾقه ظذ افساخي: فؼو )فٛن خَٝلِف فٖٓٝ ال

. وَمن رشط أٓ «مؼوضع احلؼوق ظـد افؼوط»بؾزوم افؼط حغ ؿول: إًِذا يطِؾْؼــو: 

 خيرجفو ِمن مـزل أبوَيو ؾامت أحُدمهو: بَطل افؼُط. 

 : ؾوشٌد، وهو أكواع: الّسؿ الثِّٝن

َٗتَف ظذ أْن يُ أحدهو: كؽوح افشغور، وؿد ذـره بؼوفه: 
َزِوَجف اآلَخُر )وإذا زَوَجف َولِ

                                      
 «.دارهو»ذم ب، ش:  ((1
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َََّل( ََٗتف فِ
َر(أي: زَوج ـٌل مـفام أخر َوفَِقَته،  ،َولِ ْٖ ٌَؾ الِْٕٝحِٝن(بقـفام:  )وَل َو : )َب

َِنَى َظن افِشَغوِر، وافِشَغوُر أن ُيَزِوَج افرجُل اْبـََته ظذ أن  ^حلديٌ ابن ظؿر: أن افـبي 

، وـذا فو جَعال ُبْضَع ـِل واحدٍة اَم َصَداٌق. متػق ظؾقهُيَزِوَجه أَخُر اْبـََتُه وفقس َبْقـَفُ 

ل هُلام(مع دراهَم معؾومٍي مفًرا فألخرى،  ِٔ ٌر(أي: فؽِل واحدة مـفام  ،)فٛن ُش ْٖ  )َو

افـؽوحون، وفو ـون ادسَؿى دوَن مفر ادثل، وإن  )َصَح(حقؾٍي:  مستِؼٌل ؽُر ؿؾقل بال

 رى: صَح كؽوُح َمن ُشِؿي هلو ؾؼط. ُشِؿي إلحدامهو دون إخ

َٖٓٓٝ كؽوح ادحِؾل، وإفقه اإلصورة بؼوفه: الثِّٝن:  َ٘ف وتك َح ِط أ )وإْن َتَزَوَجٖٝ بََشْ

َ٘قاه( َّٖٝ أو  َٓ ٍط( أي: افتحؾقَل  ،لألَوِل َض ُيذـر ذم افعؼد، أو اتػؼو ظؾقه ؿبؾه ومل  )بَّل رََشْ

ِٝر؟َأََل : »يرجع: بَطل افـؽوح: فؼوفه  ََ ْسَت ُٔ ُكْؿ بِٝلَتِْٗس اْلـ ؿوفوا: بذ يو «  ُأْخِزُ

َؾ َلفُ »رشول اهلل. ؿول:  َٓ َؾ وادَُح ِٓ َح ُٔ ـَ اهللُ اْلـ ََ ُؾ، َل ِٓ َح ُٔ )أو  .رواه ابن موجه«. ُهَق اْلـ

٠َْٗ ُأُوٖٝ(َوفِـٌي:  قٝل( ِر، أو إْن َرِض ْٖ ُظِؾق ؾقه أو كحوه ممو  )َزَوْجُتَؽ إذا جٝء َرْأُس الَى

ًُ إْن صوء اهللُ،  ، أو َؿبِْؾ ًُ افـؽوح ظذ رشط مستؼبل: ؾال يـعؼد افـؽوُح ؽَر: زوْج

ًْ ِظَدُْتو  ، أو: -ومهو يعؾامن ذفك-ؾقصح، ـؼوفه: زوجُتؽفو إن ـوكً بـتي، أو اْكَؼَض

، وكحوه: ؾنكه صحسقح.  ًُ ًُ وَؿبِْؾ ، ؾؼول: صئ ًَ )إذا ؿول ويٌل: زوجُتك، و )أو(إْن صئ

ًُ ـذا جٝء َغٌد( َدةٍ(، أو وؿ ُٔ ٖٝ، أو وَقَتف بِ ّْ ِٓ : بلن ؿول: زوجُتؽفو صفًرا، أو شـًي، أو )فٌَ

وهذا افـوع هو ، )َبٌَؾ الُْؾ(ب[ بـقي ضالِؿفو إذا خَرج: 297يتزَوُج افغريُى ]س/

َي، ثم مل بودتعي ظوَم افػتح حَغ دَخْؾـو مؽ ^َأَمَركو رشوُل اهلل »كؽوح ادتعي. ؿول شزُة: 

 .رواه مسؾم«. كخرج حتى ِنوكو ظـفو

                                      
من ؿول كوؾع افراوي ظن ابن ظؿر أو من ؿول إكام هو (، وتػسر افشغور 1415(، ومسؾم )6969،5112افبخوري )أخرجه  (1)

 (.11/419،499موفك افراوي ظن كوؾع، يـظر افػتح )

 ذم إصل، وادثبً من شوئر افـسخ. فقسً  ((2

 ، وادثبً من شوئر افـسخ.«افتحؾل»ذم إصل:  ((3

 ( من حديٌ ظؼبي بن ظومر. 1936أخرجه ابن موجه )( 4)

 (.1496( أخرجه مسؾم )5)
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َر هلٝ، أو(  ْٖ ط أْن َل َو (أن  )وإْن رََشَ َٟ َّ ـْ رَشط  )أو(هلو،  )َل ِ٘ ِسَؿ هلٝ أَقَؾ ِو ّْ )أْن َي

ِِتٝ، أو أْكَثَر( )إْن جٝء رَشط  )ِخًٗٝرا، أو(أي: ذم افـؽوح  ،)أو رََشط فٗف(مـفو،  رََضَ

ِر يف َوقْ  ْٖ َٔ ًْ أْن ُيسوؾر هبو، أو أْن تستدِظَقه ٠ِ كذا وإَل فَّل َْ٘ٝح بٕٖٗام(بْٝلـ ، أو رَشَض

 ظـد إرادْتو، أو ٓ ُتسِؾَم كػَسفو إػ مَدِة ـذا وكحَوه: 
ٍ
ُط(فوطء دـوؾوته ؛ )بٌَؾ الََشْ

: ٕن هذه )وصَح الُِْٕٝح(مؼتَه افعؼِد، وتضُؿـِه إشؼوَط حٍق جيى به ؿْبَل اكعؼوِده، 

  وط تعود إػ معـًى زائٍد ذم افعؼد ٓ ُيشسط ذـُره، وٓ َيرُضُ اجلفُل به ؾقه.افؼ

) ًٟ َٔ
أو ؿول َوفِقُفو: زوجتُك هذه ادسؾؿي، أو طـَفو مسؾؿًي ومل  )وإْن رََشضٖٝ وسِٓ

(ُتعَرف بتؼُدِم ـػٍر،  ًٟ َٗ ٠َْ٘ كِتٝب ًرا، أو : ؾؾه افػسُخ: فػوات رشضه، )فبٝ ْْ )أو رََشضٖٝ بِ

 ِٔ ، أو(َجـ ًٟ َِ٘سَٗب ، أو  ًٟ َسُخ رَشط  ٗٓ ِْ ٍٞ َل ُي ْٗ َل َظ ِْ َ٘ : بلْن رَشضفو شؿقعي، أو بف الُِْٕٝح( )

ْسُخ(بصرة،  َِ ٠َْ٘ بِخَّلفِف؛ فٓف ال : دو تؼَدم. وإْن رَشط صػًي ؾبوكً أظذ مـفو: ؾال ؾسَخ. )فبٝ

ٌي، ؾنْن ـون ِمـَؿْن حيل فه كؽوُح وَمن تزَوج امرأًة ورَشط أو َطَن أِنو ُحَرٌة ثم تبَغ أِنو أم

اإلموء: ؾؾه اخلقوُر، وإٓ ُؾِرق بقـَفام، ومو وفدته ؿبَْل افِعْؾِم ُحٌر يػديه بؼقؿتِه يوَم وٓدتِه، وإْن 

ـون ادغروُر ظبًدا ؾوفُده ُحٌر أيًضو يػديه إذا ظتَق، ويرِجُع زوٌج بوفػداء وادفر ظذ َمْن ؽَره. 

   ظذ أكه ُحٌر أو تظـُه حًرا ؾبون ظبًدا: ؾؾفو اخلقوُر.وَمْن تزَوجً رجاًل 

)٠َّْ ِٕنو ـوؾلت زوجفو ذم افؽامل: ـام ؛ )تـَْح٠َ ُحٍر؛ فَّل ِخَٗٝر هلٝ(أمٌي  )وإْن ظَت

ًْ ـُؾفو  )بؾ(فو أشؾؿً ـتوبقٌي حتً مسؾم،  ًُ هلو اخلقوُر إْن ظتَؼ ـِؾه:  )تـَْح٠َ َظْبٍد(يثُب

، زوُجفو ظبًدا أشود، رواه افبخورُي وؽُره ظن ابن ظبوس حلديٌ بريرة، وـون

                                      
 «.يـػسخ»ذم ش:  ((1

 (. 5282( أخرجه افبخوري )2)
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ُت َكْػيس، وفو مساِخًقو مو مل يوجد  وظوئشي ًُ كِؽوِحي، أو اْخَسْ . ؾتؼوُل: ؾَسْخ

أ[ ِمن وطء أو ؿبؾي وكحوهو، وفو جوهؾًي، وٓ 298مـفو دفقُل ِرًضو: ـتؿؽٍِغ ]س/

ًْ ؿْبَل   دخوٍل ؾال َمْفَر، وبعده هو فسِقِدهو. يـحتوج ؾسُخفو حلوـم، ؾنْن ؾسَخ

 

 يف الَٗقب يف الْٕٝح

ره بؼوفه:  ـَ ـْ وَجَدْت َزْوَجٖٝ وَأؿسومفو ثالثي: ؿسم خيَتُص بوفرجل، وؿد ذ )وَو

ْسُخ، وإْن ثبت٠َْ بعُضه، و )أو(، ُؿطِع ذـُره ـُؾه، َوـْجُبقًبٝ( َِ ُٙ بف؛ فٖٓٝ ال ٌَ ِّل لف وٝ َل ي )َب

ًْ  راِره، أو(ُظَُٕتف بٛقْ  (ثبَت ًٟ ٍٟ ظذ إْقراِره؛ ُأِجؾ َشَٕ
َِٕٗ ف(هالفقي  )بَِب ِٔ ُرِوي ظن ، )ُوُْٕذ َتـحُٝك

: ٕكه إذا مضً افػصوُل ، وادغرِة بن صعبي، وابن مسعود، وظثامنظؿر

ْسُخ()وإَل  أي: ذم افسـي ،فٖٗٝ( )فٛن َوضِئ إربعُي ومل َيُزْل ُظؾِم أكه ِخْؾَؼٌي. َِ ، فٖٓٝ ال

َ٘ف َوضِئٖٝ(وٓ ُيـْحَتَسُى ظؾقه مـفو مو اْظَتَزَفْته ؾؼط.  َف٠ْ أ ذم افُؼُبل ذم افـؽوح  )وإِن اْظَسَ

َِٕنٍِي(افذي تراؾعو ؾقه وفو مَرًة:  : ٓظساؾِفو بام ُيـوؾِـي افُعـََي، وإن ـون ذفك بعد )فٓٗس بِ

َّط ِخُٗٝرهٝ أبًدا()ولق قٝل٠ْ يف وَ ثبوت افُعـَِي ؾؼد زافً،  : ْق٠ٍ: َرِض٠ُٗ بف ِظًِٕٕٗٝ؛ ش

 فرضوهو به: ـام فو تزَوجْته ظوفِـؿًي ُظـََته.

                                      
ـون زوج »( ظن ظوئشي ؿوفً: 1594(، وأخرج مسؾم )12/368)( مل أؿف ظؾقه ظـد افبخوري، ومل يعزه فه ادزي ذم افتحػي 1)

 (.2/475، ويـظر اجلؿع بغ افصحقحغ فعبد احلق )«رة ظبدايبر

(، وابن أيب صقبي 2999،2911،2912(، وشعقد بن مـصور ذم شــه )19722-19729( أخرجه ظبد افرزاق ذم ادصـف )2)

 (.7/226(، وافبقفؼي )3/395ي )(، وافدارؿطـ16764-16752،16764،16762ذم ادصـف )

 ( معؾؼو بال إشـود. 13/225( ذـره ابن ظبد افز ذم افتؿفقد )3)

-9794،(، وافطزاين ذم افؽبر )16759(، وابن أيب صقبي ذم ادصـف )19722،19723( أخرجه ظبد افرزاق ذم ادصـف )4)

 (.7/226(، وافبقفؼي )3/395،396(، افدارؿطـي )9796

(، وافبقفؼي 3/396(، وافدارؿطـي )16751(، وابن أيب صقبي ذم ادصـف )19724افرزاق ذم ادصـف ) ( أخرجه ظبد5)

(7/226.) 

 «. وضئفو»ذم ب، ش:  ((6
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: بلن يؽون ؾرُجفو مسدوًدا ٓ )الَرَتُؼ(: خيتص بودرأة وهو الّسؿ الثِّٝن )و(

ٌر بلصل اْفـِخْؾؼي،  ـَ َرُن(يسُؾؽه َذ َّ ًُ ذم افرحم ؾقسده، )وال ُؾ(: حلم زائد يـُب َِ ََ : َوَرٌم )وال

ُر،  ـَ َتُؼ(ذم افؾحؿي افتي بغ مسؾَؽي ادرأة ؾقضقق ظـفو ؾرُجفو، ؾال يـُػُذ ؾقه افَذ َِ : )وال

َْ٘جٍق(اكخراق مو بغ شبقَؾقفو أو مو بغ خمرج بوٍل وَمـٍِي،  ٌََّْلُق َبقٍل و أي: ؽوئٍط  ،)واْشتِ

ٌٟ يف َفْرٍج(مـفو أو مـه،  ََٗٝل  وضي. ، واشتح)وُقُروٌح َش

 ومهو داآن بودؼعدة. )بُٝشقٌر وُ٘ٝصقٌر(وهو ادشَسك وـ الّسؿ الثٝل١:  )و(

،  ،)ِخيٌٝء(ِمن افؼسم إَول:  )و(  )وِوجٌٝء(هلام  )وَشٌؾ(أي: ؿطع اْفـُخْصَقَتْغِ

 هلام: ٕن ذفك يؿـع افوطء أو ُيْضِعُػه.

شؽُِل ؾال يصُح كؽوُحه أمو اد، )كقُن أَحِدمهٝ ُخَْٕثك واِضًحٝ(من ادشسك:  )و(

، َوَبَرٌص، وُجذاٌم(، ـام تؼَدم ًٟ ، وؿرُع رْأٍس فه ريٌح مـؽرة، وَبَخُر )وُجُٕقٌن ولق شٝظ

ْسُخ( واِحٍد وٕٖام )َيثُْب٠ُ لِْؾ ؾٍم،  َِ َد : دو ؾقه ِمن افـُْػرة، ال َْ )ولق حَدث َب

ِد( ب[ 298]س/ ّْ ََ ُٓف()أو كٝن بٝوافدخوِل: ـوإلجورة،  ال ٌٞ ِوْث ْٗ ، أو مغوِيٌر آلَخِر َظ

 فه: ٕن اإلكسون يْلَكُف ِمن ظقِى ؽِره وٓ يْلَكُف ِمن ظقِى كػسه.

) ِٞ ْٗ ََ ـْ َرِِض بٝل ًُ به، )وَو  أو  )أو ُوِجدْت وٕف ِدََللَُتف(: بلن ؿول: رضق
ٍ
ِمْن وطء

ف(متؽٍغ مـه  ِٔ ْٓ طـَه يسًرا ؾبون وفو َجِفل احلؽَم، أو ، )فَّل ِخَٗٝر لف(بوفعقى:  )وع ِظ

، )َفْسُخ أَحِدمهٝ إَل بحٝكٍِؿ(أي: ٓ يصح  ،)وَل َيتُِؿ(ـثًرا: ٕكه ِمن جـس مو ريض به، 

                                      
 (.544تؼدم ذم )ص  ((1

 «.بؽل»ذم ب، ش:  ((2

 «.مـفو»ذم ب، ش:  ((3
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)َقْبَؾ افػسُخ  )فْٛن كٝن(ؾقػَسُخه احلوـم بطؾِى َمْن ثَبً فه اخلقوُر أو يرُده إفقه ؾقػَسُخه، 

َر( ْٖ و: ٕن افػسخ إن ـون مـفو ؾؼد هلو، شواٌء ـون افػسخ مـه أو مـف الُدُخقِل؛ فَّل َو

جوءت افُػْرؿُي ِمن ِؿَبؾِفو، وإن ْـون مـه ؾنكام ؾَسخ فعقبِفو افذي دَفَسْته ظؾقه ؾؽلَكه مـفو، 

َده(إن ـون افػسُخ  )و( َْ ك(ادفر  )هلٝ(أي: بعد افدخول أو اخلؾوة: ؾـ ،)َب َٔ َس ُٔ ذم  )اْلـ

ِٝر إْن ُوِجد(يسُؼُط، و افعؼد: ٕكه وجى بوفعؼد واشتَؼَر بوفدخول ؾال  َُ  )َيْرِجُع بف ظذ ال

، وافغوُر: َمن َظؾِم افعقَى وـَتؿه ِمن زوجٍي ظوؿؾٍي وَوفِـٍي ٕكه ؽَره، وهو ؿول ظؿر

 ووـقٍل. وإن ُضِؾؼً ؿْبَل دخول، أو موت أحُدمهو ؿْبَل افػسخ: ؾال رجوَع ظذ افغوّر. 

، واِل ُٟ َ٘ ْجُٕق َٔ َُِرُة، واْلـ ()والَي ٍٞ ٗ َِ
َٔ ـَ ب ، َل ُتَزَوُج واِحَدٌة وٕٖ ُٟ ُيَرُد به ذم  َو

افـؽوح: ٕن َوفَِقفَن ٓ يـُظُر هلَن إٓ بام ؾقه احلُظ وادصؾحي، ؾنن ؾَعل مل يصَح إن َظؾِم، 

وإٓ صَح، ويػسخ إذا َظؾِم، وـذا ويُل صغٍر أو جمـوٍن فقس فه تزويـُجفام بؿعقبي ُتَرُد ذم 

 ؾنن ؾَعل ؾؽام تؼَدم. افـؽوح، 

َْٕع(افعوؿؾُي  )فٛن َرِض٠ْٗ( ْٔ ٕن احلق ذم افوطء هلو  )الْبرُة وـَْجُبقًبٝ أو ِظًِٕٕٗٝ؛ ل ُتـ

(يؿـعفو َوفُِقفو افعوؿُد  )بؾ(دوَن ؽرهو:  ـْ : )َوـْجُٕقٍن، ووـَْجُذوٍم، وأْبَرَص(َتَزُوِج  )ِو

 ُيـْخَشى َتَعِديه إػ افوفد.  ٕن ذم ذفك ظوًرا ظؾقفو وظذ أهؾِفو، ورضًرا

(تزَوجً معقبًو مل َتْعَؾْؿه ثم  )ووتك( َٞ ْٗ ََ ٠ِ ال َٔ
بعد ظؼٍد: مل ُتـْجَزْ ظذ ؾسخ،  )َظِٓ

هٝ َولُِٖٗٝ ظذ افعقُى بعَده:  )حَدث بف(ـون افزوُج ؽَر معقٍى حوَل افعؼِد ثم  )أو( )ل ُيـْجِزْ

 افويِل ذم ابتداء افعؼد ٓ ذم دوامه. أ[. إذا رضقً به: ٕن حَق 299]س/ الِسِخ(

                                      
(، وافدارؿطـي 16559صقبي ذم ادصـف )(، وابن أيب 19679(، وظبد افرزاق ذم ادصـف )1119( أخرجه موفك ذم ادوضل )1)

 (.7/219،215،214(، افبقفؼي )3/267،266)
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 اِر(ـَفـاِح اللــلـ)باُب ِن

نَي(ِمن أهل افؽتوب وؽِرهم،  ِٔ سِٓ ُٔ ف كِِْٕٝح اْلـ ُٔ ذم افصَحي، ووؿوع  )ُحْ

افطالق، وافظفور، واإليالء، ووجوب ادفر، وافـػؼي، وافؼسم، واإلحصون، وؽرهو، 

ُروَن ظذ فِٝشِده(ـو، وحيرم ظؾقفم ِمن افـسوء َمْن حتُرم ظؾق َّ )إذا أي: ؾوشد افـؽوح  ،)وُي

ِظٖؿ( ُدوا ِصَحَتف يف رََشْ َّ ، بخالف مو ٓ يعتِؼدون ِحَؾه ؾال ُيَؼُرون ظؾقه: ٕكه فقس ِمن اظَت

َُقا إلٕٗٝ(ِديـفم، 
ِِ ومل يعِسْض ظؾقفم أخذ اجلزيي ِمن جموس هجرَ  ٕكه ؛ )ول َيرَت

ْد٘ٝه ظذ يستبقحون كؽوَح حمورمفم. ذم أكؽحتفم مع ظؾؿه أِنم  َّ )فْٛن أَتق٘ٝ َقْبَؾ َظِّده؛ َظ

)ٕٝ ِٔ ٿ  ٹ  ٹ  ﴿بنجيوٍب، وؿبوٍل، وويٍل، وصوِهَدي َظْدٍل: ؿول تعوػ:  ُحْ

 .[42ادوئدة: ]﴾ٹ  ٹ

َٓؿ الَزوجٝن(أي: بعد افعؼد ؾقام بقـفم،  ،)وإن أَتْق٘ٝ َبََده(  ظذ كؽوٍح: مل  )أو أش

إذا تؼرر ذفك  )و(قػقي صدوره: ِمن وجوِد صقغٍي، أْو ويٍل، أو ؽِر ذفك. فؽ كتعَرْض 

رَأُة ُتبُٝح إًذا(ؾنن ـوكً  َٔ ًَ افساؾع إفقـو أو اإلشالم: ـعؼٍد ذم ِظَدة ؾَرؽً،  ،)اْلـ أي: وؿ

ًِ زوجٍي موتً، أو ـون وَؿع افعؼد بال صقغي، أو ويل، أو صفود:  ظذ  )ُأقَِرا(أو ظذ أخ

 )وإن ك٠٘ٝ(ٕن ابتداء افـؽوح حقـئذ ٓ موكع مـه، ؾال موكع ِمن اشتدامته.  كؽوحفام:

ـْ َل يـَُجقُز ابتِداُء ِِْ٘ٝحٖٝ(افزوجي  َٔ حوَل افساؾع أو اإلشالم: ـذاِت مـَْحرٍم، أو  )ِوـ

و ٕن م؛ )ُفِرق بٕٖٗام(معتَدة مل تػرغ ظدُْتو، أو مطَؾؼته ثالًثو ؿبل أن تـؽَِح زوًجو ؽَره: 

 مـَع ابتداء افعؼد مـع اشتدامته.

                                      
 (.3157( أخرجه افبخوري )1)

 ، وادثبً من شوئر افـسخ. «كعسض»ذم إصل:  ((2
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ًٟ فٙشٓام(  َٗ داه ًِْ٘ٝحٝ؛ ُأقَِرا(، أو تراؾعو إفقـو )وإن َوضِئ َحريِِبٌ َحربِ َّ  )وقد اظَت

أي: ؾِرق  ،)ُفِسخ(يعتؼداه كؽوًحو:  )وإَل(فؽقػقي افـؽوح بقـفم،  ظؾقه: ٕكو ٓ كتعَرض

ُٖر َصِحًٗحٝ أَخَذْتف()ووتك كٝن بقـفام: ٕكه شػوٌح ؾقجى إكؽوُره،  َٔ ٕكه افواجى  اْلـ

َر(: ـخؿر أو خـزير، )وإن كٝن فِٝشًدا( َّ ، ؾال يشء هلو ؽره: ِٕنام تؼوبضو )وقَبًْتف؛ اشت

ف(بحؽم افؼك،  ًْ بِ ّْ وٓ صقًئو مـه: ُؾِرض هلو مفُر ادثل: ٕن اخلؿر وكحَوه ٓ  )وإن ل َت

 ًِ  )و(افبعَض: وَجى ؿسُط افبوؿي ِمن مفر ادثل، يؽوُن مفًرا دسؾؿي ؾقبُطل، وإْن ؿَبض

ثِؾ( هلو مفٌر: )ل ُيَسَؿ(إن  ِٔ  : خلؾِو افـؽوح ظن افتسؿقي.)ُفِرض هلٝ َوُٖر اْلـ

)ٝ ًَ َٓؿ الَزوجِٝن و : بلن تؾَػظو بوإلشالم َدْؾعًي واحدًة: ؾعذ كؽوحفام: )وإْن أش

(  ب[299]س/)زوُج م أشؾ )أو(ٕكه مل يوجد مـفام اختالُف ِدْين،  ٍٟ
َٗ ـتوبًقو ـون  -كِتٝب

٠َْٔٓ ، ٕن فؾؿسؾم ابتداَء كؽوح افؽتوبقي؛ )فَذ ِِْ٘ٝحٖام(: -أو ؽَر ـتويٍب  )فْٛن أش

أي: افزوجي افؽتوبقي حتً ـوؾر ؿبل دخوٍل اكػَسخ افـؽوُح: ٕن ادسؾؿي ٓ حتل  ،هل(

َٗ أشؾم  )أو(فؽوؾر،  ()أحُد الَزوَجنِي غر الِْتٝبِ )َقْبَؾ ـودجوشقغ ُيسؾُِم أحُدمهو  نْيِ

وؿوفه:  .[19ادؿتحـي: ]﴾ۇ  ۆ  ۆ ۈۈ﴿افـؽوح: فؼوفه تعوػ:  الُدُخقِل؛ بٌَؾ(

ْتف(. [19ادؿتحـي: ]﴾ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ﴿ َّ هلو:  )فَّل َوَٖر(بوإلشالم  )فْٛن َشَب

ُِ بوإلشالم:  )وإْن شَبّٖٝ(، فِـَؿِجيء افُػْرؿي ِمن ِؿَبؾِفو أي: كصف ادفر  ،ف()فٖٓٝ ِ٘ي

ًْ شْبَؼه، أو ؿوٓ: شَبق أحُدكو وٓ كعؾُم  دجيء افػرؿي ِمن ِؿَبؾِه، وـذا إْن أشؾام واَدظ

َٓؿ أحُدمهٝ(ظقـَه.  أي: أحُد افزوجغ ؽر افؽتوبقغ، أو أشؾؿً ـوؾٌرة حتً  ،)وإْن أش

                                      
 وادثبً من بوؿي افـسخ، وأصور ذم هومش إصل إػ أِنو كسخي.«. كعسض»ذم إصل:  ((1
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َدِة(ـوؾر  َِ ًِِّٝء ال ْ٘ َد الُدُخقِل؛ ُوقِػ اِلوُر ظذ ا َْ ذم موضئه ظن ابن  رَوى موفكدو ؛ )َب

ـون بغ إشالم صػوان بن أمقي وامرأته بـً افوفقد بن ادغرة كحٌو ِمن »صفوب ؿول: 

ًْ يوَم افػتح وَبِؼي صػواُن حتى َصِفد ُحـَْقـًو وافطوئَف وهو ـوؾٌر، ثم أشؾم  صفر، أشؾؿ

: ؿول ابن ظبد افز «.بقـفام واشتؼَرت ظـده امرأُته بذفك افـؽوح ^ؾؾم يػِرق افـبُي 

ـون افـوُس ظذ ظفد : »وؿول ابن صزمي«. صفرة هذا احلديٌ أؿوى ِمن إشـوده»

ُيسؾم افرجُل ؿبَل ادرأة وادرأُة ؿبَل افرجل، ؾلَُيام أشؾم ؿْبَل اكؼضوء افِعَدة  ^رشول اهلل 

 . «ؾفي امرأُته، ؾنْن أشؾم بعد افعدة ؾال كؽوَح بقـفام

 )وإَل(بقـفام: دو شبق،  )دام الُِْٕٝح(أي: ذم افعدة:  ،َٓؿ اآلَخُر فٖٗٝ(أش )فٛن

 : ًْ َٓؿ اِلَوُل(أي: ؾسخ افـؽوح  ،)بٝن فْسُخف(ُيسؾِم أخر حتى اكؼَض ِمن  )ُوُٕذ أش

 افزوج أو افزوجي، وهلو كػؼُي افعدة إن أشؾؿً ؿبَؾه وفو مل ُيسؾم.

را( َِ أحُدمهٝ َبََد الُدُخقِل؛ ُوقِػ اِلوُر ظذ )ارتَد  )أو(أي: ارتَدا  ،)وإن ك

َدِة( َِ ِٝء ال ًَ ِّ : ـام فو أشؾم أحدمهو، ؾنْن توب َمِن ارتَد ؿبَل اكؼضوئفو: ؾعذ كؽوِحفام، ا٘

َُٓف(إن ارتَدا أو أحدمهو  )و(وإٓ تبقَـو ؾسَخه مـذ ارتَد،   )َبٌَؾ(أي: ؿبل افدخول:  ،)َقْب

 افـؽوح: ٓختالف افِدين.

                                      
(، وافبقفؼي 12646(، وظبد افرزاق ذم ادصـف )8/598(، وافشوؾعي ذم إم )1154( أخرجه موفك ذم ادوضل )1)

(7/187،186.)  

 (.12/19( افتؿفقد )2)

( هو اإلموم افعالمي ؾؼقه افعراق أبو صزمي، ظبد اهلل بن صزمي بن افطػقل، افضبي ؿويض افؽوؾي، حدث ظن أكس وأيب افطػقل 3)

شؾؿي بن ظبد افرمحن وؽرهم من افتوبعغ، حدث ظـه افثوري وابن ظققـي وابن من افصحوبي، وأيب وائل وافشعبي وأيب 

 (.6/347(، افسر )15/81ادبورك وهشقم، توذم شـي أربع وأربعغ ومئي. يـظر ْتذيى افؽامل )

افعدة ؾفو  ظن احلسن وظؿر بن ظبد افعزيز ؿول: إذا أشؾم وهي ذم( »12651( مل أؿف ظؾقه، وأخرج ظبد افرزاق ذم ادصـف )4)

(: َظن 539وأخرج افؼويض حمؿد بن خؾف ادؾؼى بوـقع ذم أخبور افؼضوة )«. أحق هبو. ؿول افثوري: وؿوفه بن صزمي أيضو

َمَي، ذم افـكاين تسؾم امرأته، ؿول: هو أحق هبو مو دامً ذم افعدة  ابن ُصْزُ

 «.وإن»ذم ب، ش:  ((5
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َن ـتوبقوٍت: ]س/ومَ  ـُ أ[ اختور  219ن أشؾم وحتته أـثُر ِمن أربٍع ؾلْشَؾْؿَن أو 

مـفَن أربًعو إن ـون مؽَؾًػو، وإٓ ُوِؿف إمُر حتى ُيؽَؾف، وإْن أبى آختقوَر: ُأْجِز 

 بحبٍس ُثَم تعزيٍر، وإْن أشؾم وحتَته ُأختون: اختور مـفام واحدة.

 داق(ـ)باُب الَّص

ًُ ادرأَة، ومفْرُْتو، وأمفْرُْتو. وهو: ِظوٌض ُيسَؿى ذم افـؽوح أو بعده. يؼول: أصد  ؿ

ف( ُِ ٗ ِِ ـُ َتـْخ ًٟ »: حلديٌ ظوئشي مرؾوًظو: )ُيَس َ٘ ْٚ ـَ ُو ُه ًٟ َأْيرََسُ ٍَُؿ الَِٕسِٝء َبَرَك . «َأْظ

ِد(تسن  )و(، رواه أبو حػص بنشـوده ّْ ََ َُٗتف يف ال
ِٔ و : فؼطع افـزاع، وفقسً رشضً )َتْس

 ﴾ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ﴿فؼوفه تعوػ: 

ِٟ ِدْرَهٍؿ(وُيسُن أن يؽون  .[236افبؼرة: ] َِامئ ـْ أرَب ِمن افػضي، وهي صداُق بـوت  )ِو

( ^ افـبي ِٟ  )و(، وإْن زاد ؾال بْلس. ^درهم، وهي صداُق أزواجه  )إىل ََخِْسامئ

ًٕٝ أو أجرًة؛ َصَح(أْن يؽون  َح()كُؾ وٝ َص ٓ يتؼَدر افصداُق: بل  َٔ رًا أن يؽون  )َث ْٖ )َو

ـْ َحِديدٍ : »: فؼوفه وإْن َقَؾ( ْس ولق َخََٝتًٝ ِو ِٔ )وإْن أْصَدَقٖٝ . متػق ظؾقه«. الَت

ٿ  ﴿اإلصداق: ٕن افػروج ٓ ُتستبوح إٓ بوٕموال: فؼوفه تعوػ:  تََِٓٗؿ ُقرآٍن؛ ل َيِيَح(

زَوج َرُجاًل ظذ ُشوَرٍة ِمَن  ^روى افـجود أن افـبي و. [24افـسوء: ]﴾ٿ ٿ

                                      
 (، من حديٌ ظوئشي.25119أخرجه أمحد )( 1)

( ظن ظؿر 1887(، وابن موجه )3349(، وافـسوئي ذم ادجتبى )1114(، وافسمذي )2196(، أبو داود )285أخرج أمحد )( (2

هي وآثـو ظؼ أوؿقي «. امرأة من كسوئه وٓ أصدؿً امرأة من بـوته أـثر من ثـتي ظؼة أوؿقي ملسو هيلع هللا ىلصاهلل مو أصدق رشول »ؿول: 

 . أربعامئي وثامكون درمهو

ـون صداؿه ٕزواجه ثـتي ظؼة أوؿقي وكشو، ؿوفً: أتدري مو افـش ؟ ؿول: ؿؾً: »( ظن ظوئشي ؿوفً 1426( أخرج مسؾم )3)

 «.ٕزواجه ملسو هيلع هللا ىلصٓ. ؿوفً: كصف أوؿقي: ؾتؾك مخسامئي درهم، ؾفذا صداق رشول اهلل 

 ( من حديٌ شفل بن شعد.1425(، ومسؾم )5121افبخوري )أخرجه  (4)
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َدَك َوًٖرا»افُؼرآِن ثم ؿول:  َْ قُن ِلَحٍد َب ُْ يصح أن يصُدَؿفو تعؾقَم ُمَعَغٍ ِمن  )بؾ( .«َل َت

ٍف وأدٍب( ّْ ُٓقٍم(: ــحٍو، ورصٍف، وبقوٍن، وفغٍي، وكحِوهو، )فِ َْ ٍر ُوبٍٝح َو َْ وفو مل  )وِص

َؾؿه ويعِؾؿفو، وـذا فو أصدؿفو تعؾقَم صـعي، أو ـتوبٍي، أو خقوضَي ثوهبو، أو َيْعِرْؾه ثم يتع

: ِٕنو مـػعي جيوز أخذ افعوض ظؾقفو، ؾفي مول.  رَد ِؿـِفو ِمن َمـَحٍل معَغٍ

ِِتٝ؛ ل َيِيَح( )وإْن أصدقٖٝ َضَّلَق   َل يـَِحُؾ لَرُجٍؾ أن َيَِْْٕح »حلديٌ:  رََضَ

ٌََّل ُر ِوْثِٖٓٝ(، «ِق ُأخَرىاوَرَأًة بِ ْٖ ك(: فػسود افتسؿقي، )وهلٝ َو َٔ َس ُٔ  )ووتك بٌَؾ اْلـ

: ـعبد، أو ثوب، أو مخر، أو كحوه:  ًٓ ثِؾ(فؽوكه جمفو ِٔ ُر اْلـ ْٖ بوفعؼد: ٕن ادرأة  )وَجٞ َو

ر، ؾؾو ٓ ُتسَؾُم إٓ ببدٍل ومل ُيسَؾْم، وتعَذر رُد افِعوِض، ؾوَجى بدُفه، وٓ يرُض جفٌل يس

أصدؿفو ظبًدا ِمن ظبقده أو ؾرًشو ِمن خقؾه وكحِوه: ؾؾفو أحُدهم بُؼْرَظٍي، وؿـطوًرا ِمن 

، أو ؿػقًزا ِمن كحو ُبٍر: هلو افوَشُط.  ًٍ  كحو زي

 ب[ 219]س/ 

ثِؾ( ِٔ نِي إْن كٝن َوِٗتًٝ؛ وَجٞ َوُٖر اْلـ َِ ٝ إْن كٝن أبقهٝ حًٗٝ وأل ًِ فػسود ؛ )وإْن أصدَقٖٝ أل

افتسؿقي: فؾجفوفي إذا ـوكً حوفي إب ؽر معؾومي: وٕكه فقس هلو ذم موت أبقفو ؽرض 

(إن تزَوجفو  )و(صحقح،  ـْ ُْ نِي أو ل َت َِ ٌٟ بٙل )بٙلٍػ؛ يل زوجي  )ظذ إن ك٠٘ٝ يل َزوَج

ك(افـؽوح  َيِيُح( َٔ َس ُٔ ٍة ِمن أـِز أؽراضفو ادؼصودة هل)بْٝلـ و، وـذا : ٕن ُخُؾَو ادرأة ِمن رَضَ

 إن تزَوجفو ظذ أفػِغ إْن أخَرجفو ِمن بؾِدهو أو داِرهو، وأفٍف إْن مل ُيـْخِرْجفو. 

                                      
مع افتـؼقح(، وؿول ابن ظبد اهلودي 4/389(، ومن ضريؼه ابن اجلوزي ذم افتحؼقق )642) ( أخرجه شعقد بن مـصور ذم شــه1)

 : هذان احلديثون ؽر ثوبتغ، وـالمهو مرشل.-بعد هذا احلديٌ وحديٌ آخر–ذم افتـؼقح 

 فقسً من ادتن ذم إصل، وادثبً من شوئر افـسخ. ((2

 ( من حديٌ ظبد اهلل بن ظؿرو.6647( أخرجه أمحد )3)
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ف( ًَ َْ )فْٛن َظنَي افتْلجقل،  )َصَح(: ــصػه أو ثؾثه: )وإذا أَجؾ الَيداَق أو َب

(يعِقـو أجاًل بل أضؾؼو:  )وإَل(ُأكِقط به،  أَجًَّل( ُٟ ْرَق ُِ ف ال ُٓ ِح َٔ ؿوت أو ؽره: افبوئـي ب )ف

ُيقًبٝ(ظؿاًل بوفعرف وافعودة.  ُْ أصدؿفو  )أو(يعؾامكِه ـذفك،  )وإْن أْصَدَقٖٝ وًَٝل َو

َْ٘حَقه( )َوُٖر هلو  )وَجٞ(: ـخؿٍر: صَح افـؽوح: ـام فو مل ُيَسِم هلو مفًرا، و)ِخِْٕزيًرا و

ثِؾ( ِٔ ؾؾفو ؿقؿُته يوَم ظؼٍد: : دو تؼَدم، وإن تزوجفو ظذ ظبٍد ؾخَرج مغصوًبو أو ُحًرا: اْلـ

و. ـً   ِٕنو رضقً به إْذ طـَْته ممؾو

ًٗبٝ(ادفَر  )وإْن وَجَدِت( َِ َبَٝح َو ُٔ ت َبنَي(: ـعبد به كحُو َظَرٍج: )اْلـ إمسوـه  )ُخِرَ

تِف(بغ رِده وأْخِذ  )أرِصف، و(مع  َٔ إْن ـون متؼوًمو وإٓ ؾؿثُؾه، وإن أصدؿفو ثوًبو  )قِٗ

ن أَؿَل: ُخِرْت بَغ أْخِذه مع ؿقؿي مو كَؼص وبَغ رِده وأْخِذ ؿقؿِي اجلؿقع، وظَغ َذْرَظه ؾبو

 ودتزِوجي ظذ ظصر بون مخًرا مثُل افعصر.

)صَح٠ِ ، أو ظذ أن افؽَل فألِب: )وإْن َتَزَوجٖٝ ظذ ألٍػ هلٝ وألٍػ ِلبٖٗٝ(

) ُٟ َٗ
ِٔ ، ويؿؾؽه إب بوفؼبض مع افـقي، مٕن فؾوافد إخَذ ِمن مول وفِده: دو تؼدَ ؛ الَتْس

َٓؼ( ْبِّض(افزوُج  )فٓق ض َّ أي: ؿبِض افزوجي إفَف وأبقفو  ،)َقْبَؾ الُدُخقِل وَبََد ال

دون أبقفو، وـذا إذا رَشط افؽَل فه وؿَبضه بوفـقي ثم  )بِٝللِػ(ظؾقفو  )رجع(إفَف: 

أي: فؾؿطِؾق  ،ظذ اِلِب هلام( )وَل ََشءَ ضَؾق ؿبَل افدخول: رَجع ظؾقفو بؼدر كصِػه، 

أ[  211وادطَؾؼي: ٕكو ؿَدْركو أن اجلؿقع صور هلو ُثَم أَخذه إُب مـفو ؾتصر ـلِنو ]س/

ِر اِلِب(أي: افصداَق أو بعَضه  ،)ولق رََشط ذلؽ( ؿَبضْته ُثَم أَخذه مـفو. َُ : ـوجلد )ل

ك هلٝ(وإخ:  َٔ َس ُٔ  ِظَوُض ُبْضِعفو، وافؼُط بوضٌل. أي: فؾزوجي: ٕكه  ،)فُْؾ اْلـ

ًِٗبٝ بُِدوِن َوِٖر ِوْثِٖٓٝ؛ َصَح( ـْ زَوج بَِْٕتف ولق َث ِرهً: ٕكه فقس ادؼصود  )وَو ـَ وفو 

                                      
ؿ»أي حلديٌ:  ((1 ُْ ْؿ، َوإَِن َأْوَلََدُكْؿ ِوـ َكْسبِ ُْ ـْ َكْسبِ ُتْؿ ِو ْٓ َٞ َوٝ َأَك َٗ  .(484)ص وتؼدم خترجيه«.  ْ إَن َأْض
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أي: بدون مفر مثؾفو  ،)وإن َزَوجٖٝ بف(ِمن افـؽوح افعوض، وٓ َيْؾَزُم أحًدا َتتَِؿُي اْفـَؿْفِر، 

مع رصدهو: ٕن احلَق هلو وؿد أشَؼَطْته،  )بٛذهِنٝ؛ َصَح( أي: ؽُر إب ،)َولِـٌل َغُره(

ثِؾ(ـؾفو )فـ(ذم تزوجيفو بدون مفر مثؾفو فغر إب:  )وإْن ل َتَْٙذْن( ِٔ ُر اْلـ ْٖ ظذ افزوج:  )َو

 فػسود افتسؿقي بعدم اإلذن ؾقفو.

ثِؾ أو أْكَثَر؛ َصَح( ِٔ ِٖر اْلـ َٔ َر بِ ُِ ٕن ادرأة مل َتْرَض  ٓزًمو: )وإن زَوج ابَٕف الَي

ِٟ الَزْوِج(بدوكه، وؿد تؽون مصؾحُي آبن ذم بذل افزيودة، ويؽوُن افصداُق  إذا مل  )يف ِذَو

ٕف اِلُب(افزوُج  )وإْن كٝن(ُيعَغْ ذم افعؼد،  َٔ ًْ ا؛ ل َي رَِسً َْ ٕن إب كوئٌى ظـه ذم ؛ )ُو

ـقِل، ؾنْن َضِؿـه َؽِرمه، وٍٕب ؿبُض افتزويٍ، وافـوئُى ٓ َيْؾَزمه مو مل َيْؾَتِزْمه: ـوفو

صداِق حمجوٍر ظؾقفو ٓ رصقدة وفو بؽًرا إٓ بنذِنو، وإْن تزَوج ظبٌد بنذن شِقده: صَح، 

وتعَؾق صداٌق وكػؼٌي وـسوٌة ومسؽٌن بِذَمِي شِقده، وبال إذكه ٓ يصح، ؾنْن َوضِئ تعَؾق 

 مفُر ادثل برؿبته.

  َٔ ُِٓؽ اْلـ ْٔ ِد( َمجقع رأُة()وَتـ ّْ ََ : ـوفبقع، وشؼوُط كصِػه بوفطالق ٓ )َصداقِٖٝ بٝل

(ادفر  )٘امُء(أي: فؾؿرأة  ،)وهلٝ(يؿـَُع وجوَب مجقِعه بوفعؼد،  نَيِ ََ ُٔ : من ـسى، )اْلـ

ْبِّض(وثؿرة، ووفٍد، وكحِوهو، وفو حصل  َّ ِده(: ٕكه كامء مؾؽِفو، )َقْبَؾ ال ًِ  ،)وِضُده بِ

: ـؼػقٍز ِمن ُصْزٍة وِرْضٍل ِمن ُزْبرة: بِضِد ادعَغ ذم احلؽم، ؾـامُؤه فه أي: ضُد ادعَغ 

 وضامُكه ظؾقه، وٓ متؾُِك تُكًؾو ؾقه ؿْبَل ؿبِضه: ـؿبقع. 

ـْ َضٔـٝهِنٝ(ادفُر ادعَغُ ؿْبَل ؿبِضه:  )وإْن َتِٓػ(
ِٔ )إَل أْن ؾقػوت ظؾقفو:  )ف
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 َٔ ًْ َٗ ف ف ًَ ٖٝ َزْوُجٖٝ َقْب ََ َٕ ْٔ ُف فٗف(: ٕكه بؿـزفي افغوصى إًذا، ـهٕـ(َي أي:  ،)وهلٝ الَتَنُ

:ٕكه مؾؽفو: إٓ أن حيتوج فؽقٍل، أْو وزٍن، أو َظٍد، أو َذْرٍع: ؾال يصح  ذم ادفر ادعَغِ

أي: زـوة ادعغ إذا حول ظؾقه  ،)وظٖٓٗٝ زكُٝتف(تُكُؾفو ؾقه ؿْبَل ؿبضه: ـؿبقٍع بذفك، 

 ، وحوُل اْفـُؿْبَفِم ِمن تعقغ.احلوُل ِمن افعؼد

َٓؼ( َْٓقةِ؛ فٓف  ب[211]س/)َقبَْؾ الُدُخقِل أو َمن أؿبَضفو افصداَق  )وإْن َض اْلـَخ

ف( ُِ اًم(، أي: كصُف افصداق ِْ٘ي ْْ ۋ  ۋ  ﴿ أي: ؿفًرا: ـودراث: فؼوفه تعوػ: ،)ُح

 ،)ُدوَن ٘امئِف( .[237افبؼرة: ]﴾ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ې  ې  ى  ى  ائ

ِيِؾ(ي: كامء ادفر أ َِ ٕ ُٔ افطالق  ؿبل افطالق ؾَتْختَُص به: ٕكه كامء مؾؽفو، وافـامُء بعد )اْلـ

َتِيِؾ(افـامء  )ويف(هلام،  ُٔ ـِسَؿِن ظبٍد أمفرهو إَيوه، وتعُؾِؿه صـعًي إذا ضَؾق ؿبَْل  )اْلـ

تِف(افدخول واخلؾوة:  َٔ ادتصل: ٕكه كامء  ()بُِدوِن ٘امئِفأي: ؿقؿِي افعبد  ،)لف ِ٘يُػ قِٗ

مؾؽِفو ؾال حَق فه ؾقه، وإن اختورت رصقدٌة دْؾَع كصِػه زائًدا: َفِزمه ؿبوُفه، وإْن كَؼص بـحو 

ُهزاٍل: ُخِر رصقٌد بَغ أخِذ كصِػه بال أرٍش وبَغ كصِف ؿقؿتِه، وإْن بوظتْه، أو وَهبْته 

، أو رهـتْه، أو أظتؼتْه: تعَغ فه كصُف افؼقؿيِ  ًْ ، وأَُيام ظػو فصوحبِه ظَؿـو وَجى فه وأؿبَض

 وهو جوئز افتكف صَح ظػُوه، وفقس فوفِـٍي افعػُو ظَؿـو وَجى دوٓه، ذـًرا ـون أو أكثى. 

َٓػ الَزوجِٝن( أو أحُدمهو وويُل أخر، أو ، )أو َوَرَثتُٖام(، أو وفقومهو، )وإِن اْخَت

ُر بف(ورثُته  ِّ ِْٕٗف، أو فٗام َيْسَت من دخول أو خؾوة و كحومهو:  )يف َقْدِر الَيداِق، أو َظ

َّقُلف( أي: ؿول افزوج، أو وفِقه، أو وارثِه بقؿقـه: ٕكه مـؽٌِر، وإصل براءُة ِذَمتِه،  ،)ف

ف؛ فـ(إِن اختؾػو  )و(وـذا فو اختؾػو ذم جـس افصداق أو صػته،  ًِ افؼوُل )يف َقْب

                                      
 اهلوء من ادتن ذم ب، ش. ((1
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ٌُ ٓ بقـَي فه: ٕن إصل ظدُم ، ُلـٖٝ()َققْ  أو ؿوُل وفِقفو، أو وارثِفو مع افقؿغ حق

افؼبض. وإْن تزَوجفو ظذ صداَؿْغِ رُِسٍ وظالكقٍي: ُأِخذ بوفزائد مطؾًؼو. وهديُي زوٍج 

 فقسً ِمن ادفر ؾام ؿْبَل ظؼٍد إْن وظُدوه ومل َيُػوا رَجع هبو.

ِقيُّض ال ِْ َة()َيِيُح َت ْجَزَ ُٔ ِع؛ بْٙن ُيَزِوَج الرُجُؾ ابََٕتف اْلـ ًْ )أو َتَْٙذَن بال مفر،  ُب

ٍر( ْٖ ِٖٗٝ أن ُيَزِوَجٖٝ بَّل َو
رأُة لَقلِ َٔ  ، ؾقصح افعؼُد، وهلو مفر ادثل: فؼوفه تعوػ:اْلـ

 )و(. [236افبؼرة: ]﴾ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ﴿

ْٖ يصح أيًضو  َٔ ِقيُّض اْلـ ِْ  )أو(أي: أحد افزوجغ،  ،ِر؛ بٙن ُيَزِوَجٖٝ ظذ وٝ يىُٝء أحُدمهٝ()َت

ِّْد(ـقصح افعؼد، و )أجَٕبٌِل، فـ(يشوء  ََ ثِؾ بٝل ِٔ : فسؼوط افتسؿقي بوجلفوفي، وهلو )هلٝ َوُٖر اْلـ

ِرُضف(، ضؾُى ؾرِضه ِْ ْدِره(أي: مفَر ادثِل  ،أ[212]س/ )وَي َّ بطؾبفو: ٕن  )اْلـحٝكُِؿ بِ

وفو ظذ ؿؾقٍل  ؾقه َمقٌْل ظذ افزوج، وافـؼَص مـه مقٌل ظذ افزوجي، وإن تراضقوافزيودة ظ

ـْ وٝت وٕٖام( .صَح: ٕن احلق ٓ يعدومهو (أي: ِمن افزوجغ  ،)وَو ِٟ ، )َقبَْؾ اإلصَٝب

ْرِض(واخلؾوة،  َِ ٕن تَرك تسؿقِي افصداق ٓ يؼَدح ذم صحي ؛ )َوِرثف اآلَخُر(دفر ادثل:  )وال

ُر(ـؽوح، اف ْٖ أي: ؿرابوِْتو: ـُلٍم، وخوفٍي، وظؿٍي، ؾقعتُزه احلوـُم ؛ )٘سٝئٖٝ(مثؾِفو ِمن  )وهلٝ َو

بَؿْن تسووَيو مـفَن: افُؼْربى ؾوفؼربى، ذم موٍل، ومجوٍل، وظؼٍل، وأدٍب، وِشٍن، وبؽورة أو 

 بؾِدهو. 
ِ
 ثقوبٍي، ؾنن مل يؽن هلو أؿورب ؾبَِؿن تشوهِبُفو ِمن كسوء

َّٖٓٝ()وإْن  واخلؾوِة:  )َقْبَؾ الُدُخقِل(أي: ادػِوضَي، أو َمن ُشِؿي هلو مفٌر ؾوشٌد  ،ض

ه( ْدِر ُيرَْسِ َزْوِجٖٝ وُظرَْسِ َّ ُٟ ب ََ ْت ُٔ ے  ۓ ۓ  ﮲  ﮳  ﴿: : فؼوفه تعوػ)فٖٓٝ اْلـ

                                      
 «.ؿبؾه، أي: ؿبل ؾرض احلوـم»بعده ذم ش:  ((1

 «. هلو، ؾفي خمرة بغ إبؼوئه وإشؼوضهحق  ويصح إبراؤهو من مفر ادثل ؿبل ؾرضه: ٕكه»بعده ذم ب، ش:  ((2
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 ؾلظالهو خودٌم، وأدكوهو ـسوٌة دمِزُئفو ذم صالِْتو.. [236افبؼرة: ]﴾﮴  ﮵

رُ  ْٖ ُر َو ِّ ْثِؾ( )وَيْسَت ِٔ ، واخلؾوة، ودسفو، وكظِره )بٝلُدُخقِل(فؾؿػِوضي وكحوهو  اْلـ

رة افـوس، وـذا ادسَؿى يتؼَرُر بذفك، ويتـَصُف ـإػ ؾرجفو بشفوة، وتؼبقؾفو بحض

ادسَؿى بُػْرؿٍي ِمن ِؿَبؾِه: ـطالِؿه، وُخؾعه، وإشالمه، ويسُؼُط ـُؾه بػرؿٍي ِمن ِؿَبؾِفو: 

َّٖٓٝ(ِخفو فعقبِه، واختقوِرهو فـػسفو بجعؾه هلو بسماهلو. ـِرَدِْتو، وؾس أي:  ،)وإْن ض

َدُه(افزوجَي مػِوضي ـوكً أو ؽَرهو،  َْ (أي: بعد افدخول:  ،)َب َٟ ََ هلو، بل هلو ادفُر  )فَّل ُوْت

قٝ يف( ـام تؼَدم. ِة؛ فَّل )َقْبَؾ الُدُخقِل واْلـَخٓقَ ادختَؾِف ؾقه  )الِِٝشِد(افـؽوح  )وإذا اْفَسَ

َر( ْٖ )و إِن وٓ متعَي، شواٌء ضَؾؼفو أو موت ظـفو: ٕن افعؼَد افػوشَد وجوُده ـعدِمه،  َو

قٝ بََد أحِدمهٝ( ُٞ  أي: افدخول، أو اخلؾوة، أو مو يؼِرُر افصداَق ممو تؼدم: ،اْفَسَ )يـَِج

ك( َٔ َس ُٔ ٝ » هلو ذم افعؼد ؿقوًشو ظذ افصحقح، وذم بعض أفػوظ حديٌ ظوئشي: اْلـ َٖ َوَلـ

ٝ َٖ ٌََٝهٝ باَِم َأَصَٝب ِوْٕ  .«اَلِذي َأْظ

ـْ ُوضِئ٠ْ(  َٔ ْثِؾ لِـ ِٔ ُر اْلـ ْٖ ُٞ َو ذم كؽوح بوضل جمَؿٍع ظذ بطالكه: ـوخلومسي،  )ويـَِج

ٝ َكْرًهٝ(أو ُوضِئً  ً٘ ، أو ِز ٍٟ
َٖ ٝ: »فؼوفه ؛ )بُِىبْ َٖ ـْ َفْرِج ُر باَِم اْشَتَحَؾ ِو ْٖ َٔ ٝ اْلـ َٖ َٓ  ،«َف

كول مـه، وهو افوطء: وٕكه إتالف فؾبضع بغر رضو موفؽه ؾلوجى افؼقؿَي، وهي  أي:

ُٞ وَف( ادفر.  : فدخوفه ذم مفر )أرُش َبَْٝرةٍ(أي: مع ادفر  ،ب[212]س/)وَل يـَِج

مثؾفو: ٕكه ُيعتز ببؽر مثؾفو ؾال جيى مرة ثوكقي، وٓ ؾرق ؾقام ُذـِر بغ ذات ادحرم 

ٍُ َمْن كؽوُحفو وؽِرهو، وافزاكقُي اد طوِوظُي ٓ يشَء هلو إن ـوكً حَرًة، وٓ يصح تزوي

 ؾوشٌد ؿْبَل ضالٍق أو ؾسٍخ، ؾنْن أبومهو زوج ؾَسخه حوـم. 

                                      
 (. 4974( أخرجه ابن حبون )1)

(، وابن موجه 2983(، وأبو داود )25326، 24372، 24295وأخرجه أمحد )(، 1192أخرجه هبذا افؾػظ افسمذي )( 2)

 من حديٌ ظوئشي.« هَلَو َمْفُرَهو باَِم َأَصوَب ِمـَْفو » ( بؾػظ 1879)
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ْرأِة( َٔ ّْبَِّض صداَقٖٝ اْلـحَٝل(ؿبل دخوٍل  )ولٓ َِِ٘سٖٝ حتك َت مػوضًي ـوكً  )َوُْٕع 

قػوء، ؾنذا تعَذر اشتقػوُء ادفر ظؾقفو مل أو ؽَرهو: ٕن ادـػعي ادعؼود ظؾقفو َتْتَؾُف بوٓشت

َجًَّل(افصداُق  )فْٛن كٝن(يؿؽـفو اشسجوُع ظوضفو، وهلو افـػؼُي زمـَه،  َٚ ومل َيـِحَل،  )ُو

َسٖٝ : مل متؾك مـع كػسفو: ِٕنو رضقً بتْلخره، )أو حَؾ َقْبَؾ التَْسِِٓٗؿ( ِْ َ٘  ٠ْ َٔ َٓ )أو َش

ًظٝ( َُٖٝ(بعد ذفك  )فٓٗس هلٝ(وِل: أي: ؿبل افطؾى بوحل ،َتَزُ أي: مـُع كػِسفو:  ،)وٕ

فرضوهو بوفتسؾقم واشتؼر افصداق، وفو أبى افزوُج تسؾقَم افصداق حتى تسِؾَم كػسفو، 

ًْ تسؾقَم كػسفو حتى يسِؾَم افصداَق: ُأْجِز زوٌج ثم زوجٌي، وفو أؿبضه هلو وامتـعً  وأَب

ْسُخ(افزوج  )فْٛن أْظرََس(بال ظذٍر: ؾؾه اشسجوُظه،  َِ ِر اْلـحِٝل؛ فٖٓٝ ال ْٖ َٔ إن ـوكً  )بْٝلـ

َد الُدُخقِل(حَرًة مؽَؾػي  َْ : فتعذر افوصول إػ افعوض بعد ؿبض ادعوض: ـام فو )ولق َب

أؾؾس ادشسي: مو مل تؽن تزَوجْته ظودي بعرسته، وخيَرُ شقُد إمي: ٕن احلق فه، 

ِْ بخالف ويِل صغرة وجمـوكي.  )إَل أي: افـؽوَح فعرسته بحوِل َمْفٍر  ،َسُخف()وَل َي

: ـوفػسخ فُِعـٍَي وكحوهو: فالختالف ؾقه. وَمن اظسف ٓمرأة أَن هذا ابـُه مـفو: حٝكٌِؿ(

 َفِزمه هلو َمْفُر مثؾِفو: ٕكه افظوهُر، ؿوفه ذم افسؽقى.

 )باُب َوِليَمِة الُعِّرِس(

ِؼؾً فطعوم افعرس خوصًي: ٓجتامع أصل افوفقؿي: متوم افقء واجتامظه، ثم كُ 

 افرجل وادرأة. 

) ـُ فعبد افرمحن بن  ِمن صوة: فؼوفه  )بىٍٝة فٙقَؾ( افوفقؿي بعؼد )ُتَس

                                      
 «.وفو»بعده ذم ب، ش:  ((1
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ًُ »حغ ؿول فه: –ظوف  ظذ صػقي  ^. وأومل افـبي «أَ ْْولِـْؿ َوَلْق بَِىٝةٍ : »-«تزوج

: ، فؽن ؿول مجعكسبَحْقٍس وَضعه ظذ كَِطٍع صغر، ـام ذم افصحقحغ ظن أ

  أ[ ظن صوة.213]س/ يستحى أٓ يـؼص

ُٞ يف أَوِل وَرةٍ( ُٟ ُوْسٍِٓؿ يـَْحُرُم َهْجُره(، أي: ذم افقوم إول )وتـَِج ، بخالف )إجَٝب

َٕٗف(أي: إػ افوفقؿي،  ،)إلٖٗٝ(كحو راؾٍِض ومتجوِهٍر بؿعصقي: إن دظوه  )ول افداِظي،  )إْن ظ

ٌر( حمل افوفقؿي أي: ذم ،يْـ َثَؿ( َْ ِٟ »حلديٌ أيب هريرة يرؾعه: ؛ )ُوْٕ َٔ ُٝم الَْقلِٗ ََ ِٝم َض ََ ٌَ رََشُ ال

 ْٞ ـْ َل ُيـِج َْٙبَٝهٝ، وَو ـْ ي ْٙتِٖٗٝ وُيْدَظك إلٖٗٝ َو ـْ َي ٝ َو َٖ َُ َٕ ْٔ َّد َظَه اهللَ وَرُشقَلفُ  ُي رواه «. َف

َذ( .مسؾم َِ : مل دمى «َيو افـوس، هُؾُؿوا إػ افطعومأ»بػتح افػوء: ـؼوفه:  )فْٛن دظٝه اْلـَج

ِرهً إجوبته: فؼوفه )يف الَْٗقِم الثَٝل١ِِ(دظوه  )أو(اإلجوبي،  ـُ ُٟ أَوُل َيْقٍم َحٌؼ، : »:  َٔ الَْقلِٗ

 ٌٟ ََ ْٔ َُْروٌف، والثَٝل١ُِ ِرَيٌٝء وُش ، وُتسن ذم ثوين يوم: فذفك رواه أبو داود وؽره«. َوالثَِِّٝن َو

(، أو َمْن ذم موفه حراٌم: دظٝه ذِِوٌل( )أواخلز،  ُٟ : ٕن ادطؾوب إذُٓل أهل )ُكِرَه٠ْ اإلجٝب

 افذمي، وافتبوُظُد ظن افشبفي ومو ؾقه احلرام فئاَل يواؿعه.

وشوئر افدظوات مبوحٌي ؽَر ظؼقؼي ؾُتسُن، وملتٍم ؾتُؽَرُه، واإلجوبي إػ ؽر 

 افوفقؿي مستحبي، ؽَر مْلتم ؾتُْؽَرُه.

() ٌٞ ـْ َصْقُوف واِج : ــذر وؿضوء رمضون إذا دظي فؾوفقؿي: حرَض وجوًبو، وَو

                                      
 ( من حديٌ أكس.7241( ، ومسؾم )2948( أخرجه افبخوري )1)

 (.1365( ، ومسؾم )371افبخوري )أخرجه ( 2)

 (.2/39(، وادجد ذم ادحرر )499( ـليب اخلطوب ذم اهلدايي )3)

 ، وادثبً من شوئر افـسخ.«جيقى»ذم إصل:  ((4

 ريرة.من ؿول أيب ه (1432أخرجه مسؾم )، (5177أخرجه افبخوري ) (5)

( 1915(، من حديٌ زهر بن ظثامن، وابن موجه )3745أبو داود )، و(29324،29325،23152أخرجه أمحد ) (6)

 حديٌ أيب هريرة. من
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ف(اشتحبوًبو،  )دظٝ(و َْ٘نَ ، »: حلديٌ أيب هريرة يرؾعه: )وا ْٞ ُِٗج إَِذا ُدِظَل أَحُدُكْؿ َفٓ

ؿْ  ََ ٌَْٗ ْٓ ًٌِرا َف ِْ َْٗدُع، وإْن َكَٝن ُو افصوئُم  )و(. رواه أبو داود«. فْٛن َكَٝن َصٝئاًِم َفٓ

ُؾ( ِِ َتَٕ ُٔ ٌُِر إْن جَز(إذا ُدظي أجوب، و )اْلـ ِْ ؿؾَى أخقه ادسؾم وأدخل ظؾقه افرسور:  )ُي

ََٓػ »فرجل اظتزل من افؼوم كوحقي وؿول إين صوئم:  فؼوفه  َْ َدَظُٝكْؿ َأُخقُكْؿ َوَت

ُف إْن ِصْئ٠َ  َ٘ ٝ َْ ْؿ، ُكْؾ َيقًوٝ ُثْؿ ُصْؿ َيقًوٝ َو ُْ  . «َل

) ُٞ إَِذا ُدِظَل : »، وفو مػطًرا: فؼوفه )اِلَْكُؾ(ْن حرَض ظذ مَ  )وَل َيـِج

، فْٛن َصَٝء أَكَؾ وإْن َصَٝء َتَركَ  ْٞ ُِٗج حديٌ : »«رشح ادؼـع». ؿول ذم «أَحُدُكْؿ َفٓ

 ويستحى إـل: دو تؼَدم.«. صحقح

ٍٟ أي: إبوحُي إـِل  ،)وإبَٝحُتف(  يِح إْذٍن أو َقِريَٕ ٌٟ ظذ ََصِ َِ ، وفو ِمن بقً ()ُوَتَقِق

ـْ َدَخَؾ َظذ َغِر َدْظَقٍة َدَخَؾ َشِٝرًقٝ »ؿريى أو صديق مل ُيـْحِرْزه ظـه: حلديٌ ابن ظؿر:  َو

ًرا ُِ وافدظوء إػ افوفقؿي وتؼديُم افطعوم إْذٌن ؾقه، وٓ يؿؾؽه َمن ُؿِدم إفقه،  .«وَخَرَج ُو

ًرا(أي: ذم افوفقؿي  ،)أَن َثَؿ( اددظوُ  )وإْن َظِٓؿ(إفقه، بل ََيؾُِك ظذ ِمْؾِك صوحبه،  َْ : )ُوْٕ

ِدُر ظذ ب[ ؾنن ـون 213ـزمر، ومخر، وآٓت هلٍو، وؾرش حرير، وكحوهو، ]س/ ّْ )َي

ِِٗره؛ حرَض وَغَره( ُْ : إجوبَي افدظوة وإزافَي ادـؽر، ؛ َت  )وإََل(ٕكه يمدي بذفك َؾْرَضْغِ

َٗقِم »ر مرؾوًظو: احلضوَر: حلديٌ ظؿ )أَبك(َيْؼِدْر ظذ تغقره:  ـُ بِٝهللِ َواْل ِو ْٚ ـْ َكَٝن ُي َو

رُ  ْٔ ْد َظذ َوٝئَِدٍة ُيَداُر ظٖٓٗٝ اْلـَخ َُ ّْ ِمن ؽر  )وإْن حرَض( .. رواه افسمذي«اآلِخِر َفََّل َي

                                      
 «. ؾؾقدع»بدل « ؾؾقصل»( بؾػظ 1431( أخرجه مسؾم )(1

 ( من حديٌ أيب شعقد اخلدري.279 /4(، وافبقفؼي )3/396( أخرجه افطزاين ذم إوشط )2)

 ( من حديٌ جوبر.1439جه مسؾم )أخر( 3)

 (.19/197،198(، ويـظر ادغـي )328/ 21افؼح افؽبر ) ((4

 (.3741أخرجه أبو داود )( 5)

 ( من حديٌ ظؿر.125( من حديٌ جوبر، وأخرجه أمحد )2891افسمذي )، و(14651أخرجه أمحد ) (6)
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ادـَؽُر  )فْٛن دام(: فوجوبه ظؾقه، وجيؾُِس بعد ذفك، )ُثَؿ َظِٓؿ بف؛ أزالف(ظؾٍم بودـَؽر 

ْجِزه( ََ
ف(اددظِو : يأ ،)لِ َْ٘نَ  )وإْن َظِٓؿ(: فئاَل يؽون ؿوصًدا فرؤيته أو شامظه، )ظٕف؛ ا

َْف؛ ُخِر(أي: بودـؽر،  ،)بف(اددظُو  َٔ بغ اجلؾوس وإـل أو آككاف:  )ول َيَره ول َيْس

 فعدم وجوب اإلكؽور حقـئذ.

بِي وافتزاحم، وأخُذه ظذ هذا افوجه : فِـام حيُصُل ؾقه ِمن افـُفْ )وُكِره الِٕثُٝر والْتُِّٝضف(

ـْ أَخَذه(ؾقه دكوءة وشخف،  مـه يشء:  )أو وَقع يف َحْجِره(أي: أَخذ صقئًو ِمن افـِثور،  ،)وَو

 .: ؿَصد متؾؽه أْو ٓ: ٕكه ؿد حوزه، وموفُِؽه ؿَصد متؾقَؽه فِـَؿن حوزه)لف( ـفو)فـ(

ـُ إظَّلُن الِِْٕٝح( َٝح أْظُِٕٓ : »: فؼوفه )وُيَس َْ ُروا »وذم فػظ:  .«قا الِٕ ِٖ َأْط

َٝح  َْ أي: افرضُب به إذا ـون ٓ ِحَؾق به وٓ  ،)الُدُف(يسن  )و( .. رواه ابن موجه«الِٕ

، وـذا ختوٌن، وؿدوُم ؽوئٍى، ووٓدٌة، وإْمالٌك: )لٕٓسٝء(أي: ذم افـؽوح  ،)فٗف(صـوَج، 

ِٝح َفْيُؾ َوٝ َبنَي اْلـَحََّلِل والْ : »فؼوفه  َْ رواه «. ـَحَراِم الَيْقُت والُدُف يِف الِٕ

، وُظْوٍد، ؿول ذم ، وحترم ـل َمْؾفوة ِشوى افدف: ـِؿْزمور، وُضـُْبوٍر، وَجـٍْك افـسوئي

 شواء اشُتعؿل حلزن أو رُسور.«: افسؽقى»، و «ادستوِظى»ذم 

                                      
 من ادتن ذم ش. ((1

 ( بـحوه من حديٌ ظوئشي.1895(، وابن موجه )1989خرجه افسمذي )( من حديٌ افزبر، وأ16139( أخرجه أمحد )2)

 ( من حديٌ ظوئشي.7/299، وافبقفؼي )(945( أخرجه إشحوق )3)

( من 1896(، وابن موجه )3369ادجتبى )وافـسوئي ذم (، 1988(، وافسمذي )15451،18279،18289أخرجه أمحد )( (4

 حديٌ حمؿد بن حوضى.

 و ـوفعود. توج افعروس )ج ن ك(.اجلـك: آفي يرضب هب ((5
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رشب، واحلؿُد إذا ؾَرغ، وأـُؾه ممو يؾقه بقؿقـه ُتسن افتسؿقي جفًرا ظذ أـل و

بثالث أصوبع، وختؾقل مو ظؾِق بلشـوكه، ومسح افصحػي، وأـل مو تـوثر، وؽُض َضْرؾه 

ِره رشُبه ِمن ؾم شؼوء، وذم  ـُ ظن جؾقسه، ورشبه ثالًثو مًصو، ويتـػس خورَج اإلكوء، و

ؽسل يديه ؿْبَل ضعوم، متؼِدًمو به أثـوء ضعوم بال ظودة، وإذا رشب كووفه إيؿَن، وُيسن 

ِره رُد يشء ِمن ؾؿه إػ اإلكوء، وأـُؾه حوًرا، أو ِمن وشط  ـُ ربه، وبعَده متلِخًرا به ربه، و

افصحػي أو أظالهو، وؾعُؾه مو يستؼذره ِمن ؽره، ومدُح ضعومه وتؼويُؿه، 

و ظـد وضع ضعومفم أ[ افطعوم، وؿراُكه ذم متر مطؾًؼو، وأْن يػجَل ؿومً 214وَظْقُى]س/

ه.  تعُؿًدا، وأـُؾه ـثًرا بحقٌ يمذيه، أو ؿؾقاًل بحقٌ يرُضُ

 ساِء( ِـّ)باُب ِعِشَّرِة الن

 افِعؼة بؽرس افعغ: آجتامع. يؼول فؽل مجوظي: ظؼة، ومعؼ.

 وهي هـو: مو يؽون بغ افزوجغ ِمن إُفػي وآكضامم. 

َزُم( ْٓ ُة()الَزْوَجنْيِ الـاًل ِمن  )َي َْشَ
ُروِف(أي: معورشة أخر  ،َِ َْ َٔ ، ؾال )بِْٝلـ

ۉ  ﴿َيْؿُطُؾه بحِؼه، وٓ يتؽَرُه فبذفه، وٓ ُيْتبُِعه أًذى وِمـًَي: فؼوفه تعوػ: 

. [228افبؼرة: ]﴾ڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ﴿. وؿوفِه: [19افـسوء: ]﴾ۉې

ې  ې   ې ى  ى  ائ  ﴿ويـبغي إمسوـفو مع ـراهته هلو: فؼوفه تعوػ: 

ربام ُرِزق مـفو وفًدا ». ؿول ابن ظبوس: [19افـسوء: ]﴾ەئ  وئ  وئ ائ  ەئ 
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 .«ؾجعل اهلُل ؾقه خًرا ـثًرا

ٌُْؾ كِؾ واِحٍد( َزُوُف لـ( ِمن افزوجغ  )ويـَْحُرُم َو ْٓ ُرُه  ـؾزوج ا)بام َي َْ )آلَخِر، والتَ

 أي: بذِل افواجى: دو تؼدم. ،لَِبْذلِف(

ُد َلِزم تَ  ّْ ََ ُٖٓٝ(افزوجِي  ْسُِٓٗؿ()وإذا َتَؿ ال ُٙ ِوْث وهي بـً تسع،  )اْلـُحَرِة التل ُيقَض

٠ِْٗ الَزْوِج(وفو ـوكً كِْضوَة اخلؾؼي، ويستؿتع بَؿْن ُيـخشى ظؾقفو ـحوئٍض:  متعِؾق  )يف َب

بف(، «تسؾقم»بــ:  َٓ )داَرهٝ أو ذم افعؼد  )ول َتْىَسْط( أي: ضؾى افزوُج َتسُؾَؿفو، ،)إن ض

ََٓدهٝ( ًْ ُظِؿل بوفؼط: دو تؼدم، وٓ يؾزم ابتداُء تسؾقم ُمـْحِرمي، ، َب ؾنِن اصسَض

  .ومريضي، وصغرة، وحوئض وفو ؿول: ٓ أضُل، وإن أكَؽر أَن وضَله يمذَيو ؾعؾقفو افبقـيُ 

ؾ أحُدمهٝ( َٖ ْٔ ؾ الَٝدَة ُوُجقًبٝ(أي: ضؾى ادفؾي فُقصؾَِح أمَره:  ،)وإذا اْشَت ِٖ : )ُأْو

ِؾ َجٍٖٝز(افسفوفي، ضؾًبو فؾقرس و َٔ ََ
بػتح اجلقم وـرسهو، ؾال دمى ادفؾي فه، فؽن  )َل لِ

 : تستحى اإلجوبي فذفك. «افغـقي»ذم 

) ِٟ ُٞ َتْسُِٓٗؿ اِلَو ًَّْٗل فّط(مع اإلضالق  )وَيـِج ٕكه زموُن آشتؿتوع، وفؾسقد ؛ )َل

أو بَذَفه شِقٌد: وَجى ظذ اشتخدامفو ِنوًرا: ٕكه زمُن اخلدمي، وإن رَشط تسُؾَؿفو ِنوًرا، 

 .افزوج تسُؾُؿفو ِنوًرا أيًضو

هٝ( )وٝ أي: فؾزوج آشتؿتوُع بزوجته ذم ُؿُبٍل وفو ِمن جفِي افعجقزة،  ،)وُيبٝرَِشُ

) ْٖٓٝ ظـ هبو  ل َيرُضَ َُ بوشتؿتوظه، وفو ظذ َتـُوٍر أو َطْفِر  َفْرٍض( ب[214]س/)أو َيْى

ُر بْٝلـُحَرِة()الَس أي: فؾزوج  ،)ولف(َؿَتٍى،  وأصحوَبه ـوكوا  مع إمن: ٕكه  َِ

ْط ِضَده(، يسوؾِرون بـسوئفم أي: أٓ يسوؾَر هبو، ؾقوذم هلو بوفؼط، وإٓ  ،)وٝ ل َتْىَسِ

                                      
 (.3/995(، وابن أيب حوتم ذم تػسره )8/123( أخرجه افطزي ذم تػسره )(1

 (. 1/74يـظر: افغـقي ) ((2

إذا أراد شػرا أؿرع  ملسو هيلع هللا ىلصـون رشول اهلل »( من حديٌ ظوئشي ؿوفً: 4112، ومسؾم )(2593من ذفك مو أخرجه افبخوري )( (3

 «.و خرج هبو معه...بغ كسوئه ؾليتفن خرج شفؿف
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، وإمي ادزَوجي فقس فزوجفو وٓ شقدهو شػٌر هبو بال إذِن ؾؾفو افػسخ، ـام تؼدم

شقُدهو مسؽـًو أن يلتَقفو ؾقه، وفسِقٍد شػٌر بعبده ادزَوِج  أخر، وٓ يؾزم افزوَج فو بَوأهو

 واشتخداُمه ِنوًرا.

ِّْٗض(  هٝ يف اْلـَح ُٚ  ﴾ہ  ہ  ہ  ھ﴿: فؼوفه تعوػ: )وَيـْحُرُم َوْض

إَن اهللَ َل : »: فؼوفه )الُدُبِر(ذم  )و(وـذا بعَده ؿْبَل افغسل،  .[222]افبؼرة: أيَي 

ـَ  َيْسَتْحِٗل ِوـ الـَحِؼ  ُْٙتقا الَِٕسَٝء يف َأْظَجِٝزِه ، وحيرم ظزٌل بال رواه ابن موجه«. َل َت

 إذن حَرة أو شقِد أمي. 

ٍّْٗض(أي: فؾزوج إجبوُر زوجته  ،)ولف إْجبُٝرهٝ( وكػوس، وجـوبي،  )ظذ ُغْسِؾ َح

(ؽسِل  )و(إذا ـوكً مؽَؾػي،  ٍٟ أْخِذ )وواجتـوِب حمرموت، وإزافي وشٍخ، وَدَرٍن،  )٘جٝش

ه( ـْ َصٍَر وَغْرِ ُس ِو ِْ : ـظػٍر، ومـُعفو ِمن أـل مو فه رائحٌي ـرَيٌي: ـبصل وٝ َتَُٝفف الَٕ

وـراث: ٕكه يؿـع ـامل آشتؿتوع، وشواء ـوكً مسؾؿًي أو ذمقًي. وٓ ُتـْجَزُ ظذ 

ُٟ ظذ ُغْسِؾ اْلـظْجٍن، أو خبٍز، أو ضبٍخ، أو كحِوه،  َٗ ِٟ()وَل ُتـْجَزُ الِذِو ذم روايي،  َجَٕٝب

، وفه مـُْع ِذِمقَيٍ وؽره وافصحقُح ِمن ادذهى: فه إجبوُرهو ظؾقه، ـام ذم اإلكصوف

دخوَل بقعٍي وــقسٍي، ورشَب مو ُيْسؽُِرهو ٓ مو دوَكه، وٓ ُتؽره ظذ إؾسود صومفو، أو 

 صالْتو، أو َشْبتِفو.

 

                                      
 (.544افؼوط ذم )ص  :( تؼدم ذم بوب1)

« أدبورهن»( من حديٌ خزيؿي بن ثوبً بؾػظ 1924ابن موجه )، و(21854،21858،21865،21874أخرجه أمحد )( (2

 .«أظجوزهن»بدل 

 (.21/396( اإلكصوف )3)

 (.3/422(، واإلؿـوع )19/222( يـظر ادغـي )4)
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َزُوف(  ْٓ ـْ أْرَبِع()أْن َيبِ أي: افزوَج  ،)وَي ًٟ ِو َٓ ْٗ فقول إذا ضؾبً: ٕن  ٠َٗ ِظَْٕد اْلـُحـَرِة لَ

ظـد ظؿر بن  أـثر مو يؿؽُِن أن جيؿع معفو ثالًثو مثَؾفو، وهذا ؿضوء ـعِى بِن شوارٍ 

، واصتفر ومل ُيـَْؽْر، وظـد إمي فقؾًي ِمن شبع: ٕن أـثر مو جيؿع معفو ثالُث اخلطوب

ِرَد إذافه أن  )و( حرائر، وهي ظذ افـصف، َِ إذا مل  )يف البٝقِل(آكػراَد  أراد( )َيْٕ

يستغرق زوجوته مجقَع افؾقويل، ؾَؿْن حتَته حَرٌة فه آكػراُد ذم ثالث فقوٍل ِمن ـل أربع، 

 وَمْن حتَته ُحَرتوِن فه أن يـػِرد ذم فقؾتغ، وهؽذا.

َزُوف الَقطُء إن قَدر( ْٓ ١ُِٓ َش ظؾقه  )وَي ٍٟ وَرًة()كَؾ ُث أ[ افزوجي، 215بطؾى ]س/ َٕ

حرًة ـوكً أو أمًي، مسؾؿًي أو ذمقًي: ٕن اهلل تعوػ ؿَدر ذفك بلربعي أصفر ذم حِق 

اْفـُؿوفِـي، ؾؽذفك ذم حق ؽره: ٕن افقؿغ ٓ ُتوِجى مو حَؾف ظؾقه، ؾدَل أن افوطء 

ٖٝ( واجى بدوِنو. ِِ ٍٍ أو ؽزٍو واِجَبْغِ أي: كصف شـي، ذم ؽر ،)وإْن شَٝفر فقَق ِْ٘ي  ح

َب٠ْ ُقُدوَوف وقَدر؛ َلِزوف(أو ضؾِى رزٍق حيتوُجه،  َٓ أي:  ،)فٛن أَبك أحَدمهٝ(افؼدوُم،  )وَض

 )ُفِرق بَٕٖٗامافوطَء ذم ـِل ثؾٌ شـي مَرًة، أو افؼدوَم إذا شوؾر ؾوَق كصِف شـٍي وضَؾَبْته: 

: ـوْفـُؿْوفِ بٌٓبِٖٝ( ًَ ـي، وٓ جيوز افػسُخ ذم ذفك ـِؾه إٓ بحؽم ، وـذا إْن تَرك ادبق

 حوـم: ٕكه خمتَؾٌف ؾقه. 

                                      
(، وهو ـعى بن 4/392،391، وهو افصواب، يـظر اإلـامل )«شور»سخ، وذم ـشوف افؼـوع وؽره افـوؿي ببوٕصل وـذا  ((1

شور بن بؽر إزدي ؿويض افبكة، وأحد ـبور افتوبعغ، ـون من كبالء افرجول وظؾامئفم، وؿتل يوم اجلؿل. يـظر افسر 

 (.4/591اإلصوبي )و(، 3/524)

(، وحمؿد بن خؾف ادؾؼى بوـقع ذم 12588-12586د افرزاق ذم ادصـف )(، ظب7/92أخرجه ابن شعد ذم افطبؼوت )( (2

 (.176،175أخبور افؼضوة )

 «.إن»ذم ب، ش:  ((3

 «.احلوـم»فقس من ادتن ذم ش، وبعده من ادتن:  ((4
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ُٟ ِظَٕد الَقطِء، وَقْقُل القاِرِد( َٗ
ِٔ ـُ الَتْس َلْق أَن »: حلديٌ ابن ظبوس مرؾوًظو: )وُتَس

 ِٞ ٌََْٗٝن وَجِٕ َؿ َجِْٕبَٕٝ الَى ُٖ َٓ ُف َقَٝل: بِْسِؿ اهللِ ال َٓ ِِْٙت َأْه ٌََٝن َوٝ َرَزْقَتَٕٝ  َأَحَدُكْؿ ِحنَي َي ْٗ الَى

ٌَُٝن أبًدا ُه الَىْٗ اَم َوَلٌد ل َيرُضَ ُٖ َْٕٗ  . متػق ظؾقه«. َفُقلَِد َب

َره( ْْ ظـه ذم حديٌ ظتبي بن ظبد اهلل ظـد ابن  افوطء متجِرَدْيِن: فـفقه  )وُي

ثِرُ : »حوفَته: فؼوفه  ()َكثَْرُة َكََّلمٍ ، وُتْؽَرُه موجه ْْ ِٟ َل ُت ََ ََّلَم ِظَْٕد ُوـَجَٝو َْ وا ال

َْٙفٝءُ  َِ قُن اْلـَخَرُس وال ُْ : فؼوفه )الَْٕزُع َقْبَؾ َفراِغٖٝ(يؽره  )و( .«الَِٕسِٝء فَٛن ِوُْٕف َي

« :ٝ َٖ ِِّْضَ َحَٝجَت ٝ َحَتك َت َٖ ْٓ ِج َْ َٜ َحَٝجَتف َفَّل ُي )الَقطُء يؽره  )و(. «ُثَؿ إَذا َق

ْرَأى أحٍد( َٔ ِعه، أي: بحقٌ يراه أحد أو يسؿُعه، ؽَر ضػٍل ٓ َيْعِؼُل، وفو أو مسؿ بِ

ظـه. رواه أبو داود  أي: بام جَرى بقـفام: فـفقه  ،)الَتَحُدُث بف(يؽره  )و(َرِضقو، 

ًُ »، وفه اجلؿع بغ وطء كسوئه أو مع إموئه بغسٍل واحٍد: فؼول أكس: وؽره شؽْب

 .«ا ذم فقؾي واحدةِمن كسوئه ؽساًل واحدً  ^فرشول اهلل 

ِر ِرضٝمهٝ(  َُ ـٍ واحٍد ب ٕن ظؾقفام رضًرا ذم ؛ )ويـَْحُرُم َجُع زوَجَتٗف يف وسْ

 ذفك: دو بقـفام ِمن افَغرة، واجتامُظفام ُيثُِر اخلصومي. 

)ٖٝ َُ ، وفو فزيورة أبوَيو، أو )ِوـ اْلـُخُروِج ِوـ َوِْٕزلِف(أي: مـع زوجته  ،)ولف وْٕ

                                      
 (.1434( ، ومسؾم )141افبخوري )أخرجه ( (1

«. إذا أتى أحدـم أهؾه ؾؾقستس وٓ يتجرد دمرد افعرين»( من حديٌ ظتبي بن ظبد افسؾؿي، وفػظه 1921أخرجه ابن موجه ) ((2

 (: هذا إشـود ضعقف فضعف إحوص بن حؽقم افعـيس احلؿيص. 2/199ؿول افبوصري ذم ادصبوح )

 «.افؽالم»ذم ب، ش:  ((3

( 2/272،271( من حديٌ ؿبقصي بن ذؤيى. وأخرج ابن اجلوزي ذم ادوضوظوت )17/74أخرجه ابن ظسوـر ذم توريخ دمشق )( 4)

 «.أحدـم ؾال يـظر إػ افػرج ؾنكه يورث افعؿى، وٓ يؽثر افؽالم ؾنكه يورث اخلرس  إذا جومع»من حديٌ أيب هريرة 

 ( من حديٌ أكس.4291وأبو يعذ ذم ادسـد ) (،19468( أخرجه ظبد افرزاق ذم ادصـف )(5

فك مثل صقطوكي فؼقً صقطوكو ذم افسؽي ؾؼه مـفو حوجته إكام مثل ذ»...( من حديٌ أيب هريرة، وؾقه 19977أخرجه أمحد )( (6

 .(2174أبو داود )و، «حوجته وافـوس يـظرون إفقه

 «.ـون يطوف ظذ كسوئه بغسل واحد ملسو هيلع هللا ىلص أن افـبي»ظن أكس (399مسؾم )و، ( ، دون ذـر افغسل268أخرجه افبخوري )( (7
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حضور جـوزة أحدمهو، وحيرم ظؾقفو اخلروج بال إذكه فغر رضورة، ظقودْتام، أو 

ُ٘ف( ُٞ إْذ ِرَض َوـْحَرَوٖٝ(أي: إذُن افزوِج هلو ذم اخلروج  ،)وُيْسَتَح َٔ : ـلخقفو، )أْن تـُ

َد ِجَٕٝزَتف(وظِؿفو، أو موت: فِتعوَده  َٖ : دو ذم ذفك ِمن صؾي افرحم، وظدُم )وَتْى

 هلو ظذ خموفػته، وفقس فه مـُعفو ِمن ـالم أبوَيو، وٓ ب[ إذكِه يؽوُن حوماًل 215]س/

 مـُعفام ِمن زيورْتو. 

ِسٖٝ( ِْ َ٘ ٖٝ ِوـ إجَٝرةِ  َُ : ٕكه يػوُت هبو حُؼه، ؾال تصُح إجورُْتو كػَسفو إٓ )ولف َوْٕ

)ِوـ إْرَضِٝع فه مـُعفو  )و(بنذكه، وإن آجَرْت كػسفو ؿْبَل افـؽوح: صَحً وَفِزمً، 

وَرتِف( َوَلِدهٝ ه إَل لرَِضُ أي: رضورة افوفد: بلن مل َيْؼَبْل ثدَي ؽِرهو، ؾؾقس فه  ،ِوـ َغْرِ

مـُعفو إًذا: فِـام ؾقه ِمن إهالك كػٍس معصومٍي، وفؾزوج افوطُء مطؾًؼو وفو أرَض بؿستْلِجٍر 

 أو مرَتِضٍع.

ْسؿِ  َّ  يف ال

َّْسؿِ  )أن ُيَسِٝوَي َبنيَ أي: ظذ افزوج  ،)ظٓٗف(جيى  )و( فؼوفه ؛ (َزْوَجٝتِف يف ال

َمْقٌل، ويؽوُن فقؾًي وفقؾًي  . ومتققُز أحدمهو[19افـسوء: ]﴾ۉ  ۉ﴿تعوػ: 

 .إٓ أْن َيْرَضْغَ بلـثَر، وفزوجٍي أمٍي مع حَرٍة فقؾٌي ِمن ثالث

ٝرُ أي: افؼسِم  ،)وِظامُده( َٖ ـْ وَُٝصف الَٕ َٔ ُْٗؾ لِـ َٓ سِ  )ال ْْ ََ ُس بٝل ْْ ََ ، ؾَؿن (وال

معقشُته بؾقٍل ـحورٍس َيْؼِسُم بغ كسوئه بوفـفور، ويؽون افـفوُر ذم حؼه ـوفؾقل ذم حِق 

ؽره، وفه أن يْلتَِقفَن وأْن يدُظَوهَن إػ حمِؾه، وأن يلِِتَ بعًضو ويدظَو بعًضو إذا ـون مسؽَن 

                                      
 «. ٓ ذم افوطء»بعده ذم ب، ش من ادتن:  ((1

 «.إحدامهو»ذم ش:  ((2

 «.بوفـفور»ذم ش:  ((3
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ِسُؿ(مثؾِفو،  ّْ ، ووَ وجوًبو  )وَي ٍٟ ًَ َسَٝء، وَوِري َِ ُ٘ ()لِـحٝئٍِّض، و ٍٟ َٗب ٍٟ بـحو جذام،  َِ َ٘ )وَوـْجُٕق

هٝ( ٍٟ وَغْرِ َ٘ ُْٙوق ـَؿن آػ أو طوَهر مـفو، ورتؼوء، وُمـْحِرمي، وممِقزة: ٕن افؼصَد افسؽُن  َو

وإكُس، وهو حوصل بودبقً ظـدهو، وفقس فه بداءة ذم َؿْسٍم وٓ شػٌر بنحداهَن بال 

 ُؿْرظي إٓ برضوهَن.

َر وَف، أو()ب زوجي )وإْن شَٝفَرْت(  َِ  َّل إْذِ٘ف، أو بْٛذِ٘ف يف حَٝجتِٖٝ، أو أَب٠ِ الَس

( أبً َٟ َّ َِ َ٘ ب٠َِٗ ِظَْٕده يف فِراِصف؛ فَّل َقْسَؿ هلٝ، وَل  َٔ ِٕنو ظوصقي ـوفـوصز، وأمو َمن  )اْلـ

شوؾرت حلوجتفو وفو بنذكه: ؾؾتعُذر آشتؿتوع ِمن جفتفو، وحيُرُم أن يدخل إػ ؽِر ذاِت 

 فو إٓ فرضورة، وذم ِنوِرهو إٓ حلوجي، ؾنْن َفبٌِ أو جوَمع َفِزمه افؼضوُء. فقؾٍي ؾق

ٖٝ َٔ ـْ وَهب٠َْ َقْس ِِتٝ بِْٛذِ٘ف()وَو  وهبتْه )أو(أي: بنذن افزوج: جوز،  ،لرَِضَ

ٓف لـ( ََ  ٕن احلق ذم ذفك فؾزوِج وافواهبِي وؿد َرِضقو،؛ )ُأْخَرى؛ جٝز(زوجي )لف فج

)٠ََِ ّْبًََّل(: افواهبيُ  )فٛن رَج أ[ فصحي رجوظفو ؾقه: ِٕنو هبٌي مل 216: ]س/)قَسؿ هلٝ ُوْسَت

ُتؼبْض، بخالف ادويض ؾؼد اشتَؼَر حؽُؿه، وفزوجٍي بذُل َؿسٍم وكػؼٍي فزوج فقُْؿِسَؽفو، 

 بغ كسوئه، وذم ؿْسٍم بغ إموئه، 
ٍ
)وَل ويعوُد حُؼفو برجوِظفو. وُتسُن تسويُي زوٍج ذم وطء

گ  گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ﴿: فؼوفه تعوػ: )إلوٝئِف وُأَوِٖٝت أوَلدِه(ظذ شقد  واجٌى  َقْسَؿ(

ـْ صٝء(افسقد  )بؾ َيٌَُٙ( ،[3]افـسوء: ﴾ڱ  ڱ  ڱ وظؾقه أٓ ، )وتك صٝء(مـفن  )َو

ًرا(َيعُضَؾفَن إْن مل يرِد اشتؿتوًظو هبَن،  ْْ ًَٝ(ومعه ؽُرهو:  )وإْن َتَزَوج بِ وفو  )أقٝم ِظَْٕدهٝ َشْب

، ثم دار: حلديٌ أيب )َثََّلًثٝ(: أؿوم ظـدهو )َثِٗبًٝ(تزوج  ( )و إنظذ كسوئه،  )ُثَؿ دار(، َأميً 

ِمن افسـي إذا تزوج افبؽر ظذ افثقى أؿوم ظـدهو شبًعو وؿَسم، وإذا تزوج »ؿالبي ظن أكس: 

                                      
 من ادتن ذم ش. ((1

 فقس من ادتن ذم ب، ش. ((2
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: إن أكًسو رؾع»ؿول أبو ؿالبي: «. افثقى أؿوم ظـدهو ثالًثو ثم ؿَسم ًُ ًُ ؿؾ ه إػ افـبي فو صئ

(افثقى أن يؼقم ظـدهو  )وإْن أحب٠َْ( .رواه افشقخون«. ^ ـَ ُٖ َٓ َٜ ِوْث ََؾ وق ًَٝ؛ ف  ،)َشْب

اِْتو: حلديٌ أم شؾؿي أن افـبي )لِٓبََقاقِل( أي: مثَل افسبع  دو تزوجفو أؿوم ظـدهو  ^ِمن رَضَ

َ٘ف َلَٗس بِِؽ َهَقاٌن ظذ أْهِِٓؽ، فْٛن »ثالثي أيوم وؿول:  ٠َُْ لِؽ إ ٠َُْ لِؽ، وإْن َشَب ِصئ٠ِ َشَب

٠َُْ لَِٕسٝئِل  ، وؽرمهو.، ومسؾمرواه أمحد«. َشَب

يف 

ُٞ ظٖٓٗٝ(وهو  َُٗتٖٝ إَيٝه فٗام يـَِج ِي َْ ، مْلخوذ ِمن افـََشِز، وهو مو ارتػع ِمن )َو

ًْ ظام ُؾِرض ظؾقفو ِمن اد ر عورشة بودعروف، إرض، ؾؽلِنو ارتػعً وتعوَف َٖ )فٛذا ط

) ًٟ َو تِٝع، أو تـُِجَٗبف َوَتَزِ ْٔ
؛ متثوؿؾًي،  وٕٖٝ أوَٝرُتف؛ بَٙل تـُِجَٗبف إىل اَلْشتِ ًٟ ِرَه َْ )أو ُوتَ

)ٍَٖٝ رهو مو أوَجى اهلُل ظؾقفو ِمن احلِق وافطوظي، ومو  ،وظ ـَ أي: خَوؾفو اهللَ تعوػ، وذ

ْت()فَيْؾَحُؼفو ِمن اإلثم بودخوفػي،  )هَجرهٝ يف ظذ افـشوز بعد َوْظظِفو:  ْٛن أََصَ

َجِع( ًْ َٔ َٟ أَيٍٝم(هَجرهو  )وٝ صٝء، و(أي: تَرك مضوجعَتفو ، اْلـ ؾؼط:  )يف الَّْلِم ثَّلث

ِٟ َأَيٝمٍ »حلديٌ أيب هريرة مرؾوًظو:  ْسٍِٓؿ َأْن ََيُْجَر أَخُٝه َفقَق َثََّلَث ُٔ )فْٛن . «َل َيـِحُؾ لِـ

ْت( ًبو  )رََضهبٝ(اهلجر ادذـور:  بعد أََصَ ٍح( رَضْ أي: صديٍد:  ،ب[216]س/)َغَر ُوَزِ

َْٗقمِ »: فؼوفه  ٝ يِف آِخِر اْل َٖ َُ ِٝج ًَ ْبِد ُثَؿ ُي ََ َد ال ْٓ . وٓ «ََل يـَْجُِٓد أَحُدُكْؿ اْوَرأَتُف َج

ِة َأْشقَ : »يزيد ظذ ظؼة أشواط: فؼوفه  ُِٓد أَحُدُكْؿ َفقَق َظََشَ اٍط إََِل يِف َحٍد ََل جَيْ

                                      
 (.1461(، ومسؾم )2514( أخرجه افبخوري )(1

 (26594،26619،26722( أخرجه أمحد )(2

 (.1469( أخرجه مسؾم )(3

 (من حديٌ أيب أيوب. 2569(، ومسؾم )6237،6977( أخرجه افبخوري )(4

 ( من حديٌ ظبد اهلل بن زمعي.2588م )(، ومسؾ5294( أخرجه افبخوري )(5



579 

ـْ ُحُدوِد اهللِ ، وجيتـُِى افوجَه وادواضَع ادخوؾَي، وفه تْلديُبفو ظذ تْرِك متػق ظؾقه«. ِو

افػرائض، وإن اَدظى ـٌل طؾَم صوحبِه: أشؽـفام حوـٌم ُؿْرَب ثؼٍي ُيِؼف ظؾقفام وُيْؾِزُمفام 

 يعِرؾون اجلؿع وافتػريق، وإَْوػ ِمن احلَق، ؾنْن تعَذر وتشوَؿو: بَعٌ احلوـُم َظدَفْغِ 

الِِنام ذم ؾِْعِل إصؾح ِمن مجٍع وتػريٍق، بعوٍض أو دوكه. ـِ  أهؾفام، يو

 ِع( ـْلـُاُب اْلـخـ)ب

وهو: ؾِراق افزوجي بِعوٍض بلفػوٍظ خمصوصٍي. ُشِؿي بذفك ٕن ادرأة ختؾع كػسفو 

 . [187افبؼرة: ]﴾ڀ  ڀ  ٺٺ  پ  ڀ ڀ﴿: من افزوج ـام ختؾع افؾبوس، ؿول تعوػ

ُظف( ـْ صَح َتَزُ ٍٟ وأْجَٕبٍِل؛ وهو اْفـُحُر افرصقُد ؽُر ادحجور ظؾقه  )َو )ِوـ َزْوَج

ََِقِضف( وَمن ٓ ؾال: ٕكه بذُل موٍل ذم مؼوبؾي مو فقس بامل وٓ مـػعي ؾصور  َصَح َبْذُلف لِ

َؼ َزْوجِ افزوجُي  )فٛذا َكِرَه٠ْ(ـوفتُزع،  ْٓ ف)َخ َّ ُٓ : ُأبِقح اخلؾع، واخلَؾق بػتح (ٖٝ أو ُخ

َّْص ِديِٕف، أو خَٝف٠ْ ـرهً  )أو(اخلوء: صورته افظوهرة، وبضؿفو: صورته افبوضـي،  َ٘ (

ُع( ْٓ ِّف؛ ُأبِٗح اْلـُخ ِك َح ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ﴿: فؼوفه تعوػ: إْثاًم بَسْ

 مع حمبته هلو ؾُقسُن صُزهو وظدُم .وُتسُن إجوبُتفو إًذا إٓ[229افبؼرة: ]﴾ى  ائ ائ

: حلديٌ ثوبون )ُكِره ووَقع(يؽن حوجٌي إػ اخلؾع بل بقـفام آشتؼومُي:  )وإَل( اؾتدائفو.

ِٟ »مرؾوًظو:  َٕ ُٟ اْلـَج ٝ َرائَِح َٖ ْٗ ٍْٙس َفَحَراٌم َظٓ ـْ َغْرِ َوٝ َب ٌَََّلَق ِو ٝ ال َٖ ََٙل٠ْ َزْوَج . «أُياَم اْوَرَأٍة َش

 .ي ؽر افـسوئيرواه اخلؿس

اًم لَِّلْفتِداِء( ْٓ ٖٓٝ ُط ًَ (أي: فتػتِدَي مـه،  ،)فْٛن ظ ـْ ُْ )لِز٘ٝهٝ، أو ذفك  )ول َي

                                      
 ( من حديٌ أيب بردة. 1798(، و مسؾم )6848افبخوري )أخرجه ( (1

 «.خؾؼته»ذم ب:  ((2

 (.2955(، وابن موجه )1187(، وافسمذي )2226(، وأبو داود )22379،22449أمحد )أخرجه ( (3
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)٠ََْٓ َِ  أي: اؾتدت مـه: حُرم ومل يِصَح: فؼوفه تعوػ: ،ُُ٘ىقِزهٝ، أو َتْركِٖٝ َفْرًضٝ، ف

 .[19]افـسوء: ﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ﴿

)أو كشوزهو، أو ترـفو ؾرًضو: جوز وصَح: ٕكه رَضهو بحٍق، ؾنن ـون فزكوهو، أو 

) ُٟ ِٖ ٗ ِِ ، والَس ُٟ َ٘ ْجُٕق َٔ َُِرُة، واْلـ ٠ِ الَي ََ ًِ  )أو(وفو بنذن ويٍل،  َخَٝل ْرِ إذِن خوفع َُ ُٟ بِ )اِلَو

ُْٓع( ِِٗدهٝ؛ ل َيِيَح اْلـُخ ٌََّلُق )وَوَقع ا: خلؾِوه ظن بذِل ظوٍض ِمـَؿْن يِصُح تُزُظه، ش ل

ًٗٝ إْن( أ[217]س/
َِ ِظ الٌََّلِق أو اخلؾع ادذـور  )كٝن(مل يؽن متوم ظدده، و َرْج ِْ َٓ )بِ

َٗتِف
ٕكه مل يستحق به ظوًضو، ؾنْن دمَرد ظن فػِظ ضالٍق وكقتِه: ؾَؾْغٌو. وَيْؼبُِض ؛ (ِ٘

وكحوه. ظوَض اخلؾع زوٌج رصقٌد وفو مؽوَتًبو أو حمجوًرا ظؾقه فػؾس، وويُل صغر 

 ويِصُح اخلؾُع ِمـَؿْن يِصُح ضالُؿه.

يِح الٌََّلِق أو كَِٕٝيتِف( ِظ ََصِ ِْ َٓ ُع ب ْٓ به  )وَقْيِده(أي: ــويي افطالق،  ،)واْلـُخ

(افطالَق:  ـٌ
ًِ افعوَض فَِتْؿؾَِك كػَسفو وأجوهبو فسماهلو، ؛ )ضَّلٌق بٝئِ  )وإْن وَقع(ِٕنو بَذف

ِظ اْلـُخٓعِ اخلؾع  ِْ َٓ داِء()ب ِِ ْسِخ، أو ال َِ ، أو: ، أو ال ًُ ، أو: ؾسْخ ًُ : بلن ؿول: خؾْع

، ًُ ُُّص ظدَد الٌََّلِق( ؾوَدْي ، ، ُرِوي ظن ابن ظبوس)ول َيِْٕقه ضَّلًقٝ؛ كٝن َفْسًخٝ َل َيْٕ

ٍَ بؼوفه تعوػ:   ﴾ې  ې  ى  ى  ائ ائ﴿ثم ؿول: ، [229افبؼرة: ]﴾ہ  ہ﴿واحت

ر  [239افبؼرة: ]﴾ی  ی جئ  حئ  مئ  ىئ يئ  جبحب ىئ  ی  ی ﴿ثم ؿول:  .[229افبؼرة: ] ـَ ؾذ

ون اخلؾُع ضالًؿو فؽون رابًعو. وــويوت اخلؾع: بورْيُتِك،  تطؾقؼتغ واخلؾَع، وتطؾقؼًي بعَدمهو ؾؾوـ 

                                      
 «.بـقته»ذم ب، ش:  ((1

(، وابن أيب صقبي ذم ادصـف 1455وشعقد بن مـصور ذم شــه ) (،11771( أخرج ظبد افرزاق ذم ادصـف )(2

اهلل إكام هو ؾرؿي وؾسخ، فقس بطالق، ذـر »( بلفػوظ متؼوربي ظن ابن ظبوس ؿول: 7/316(، وافبقفؼي )18766،19566)

 «. افطالق ذم أول أيي، وذم آخِرهو، واخلؾع بغ ذفك، ؾؾقس بطالق
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وأبرْأُتِك، وأَبـُْتِك، ٓ يَؼُع هبو إٓ بـقي أو ؿريـي: ـسماٍل وبذِل ظوٍض، ويِصُح بؽِل فغٍي 

 و.ِمن أهؾِفو، ٓ معَؾؼً 

ٍْٓع ضَّلٌق ولق واَجٖٖٝ( َتَدةٍ ِوـ خ َْ ُٔ ُع ب َّ ُرِوي ظن ابن ظبوس ، )بف(افزوُج  )وَل َي

ُط : وٕكه ٓ يؿؾُِك ُبْضَعفو ؾؾم َيْؾَحْؼفو ضالُؿه: ـوٕجـبقي، وابن افزبر )وَل َيِيُح رََشْ

ِٟ فٗف( ََ  أي: ذم اخلؾع، وٓ رشط خقور، ويصح اخلؾع ؾقفام. ،الَرْج

ِر ِظَقٍض()وإْن خٝل َُ : مل يصح: ٕكه ٓ يؿؾك ؾسخ افـؽوح فغر مؼتٍض َٖٝ ب

َحَرٍم(خوفعفو  )أو(يبقُحه،  ُٔ اخلؾع،  )ل َيِيَح(يعؾامكِه: ـخؿٍر، وخـزيٍر، ومغصوٍب:  )ب

ُع الٌََّلُق(ويؽون فغًوا: خلُؾِوه ظن افعوض،  َّ ًٗٝ إْن كٝن ادسئوُل ظذ ذفك  )وَي
َِ )َرْج

ِظ الٌََّلِق  ِْ َٓ َٗتِف ب
: خلُؾِوه ظن افعوض، وإْن خوفعفو ظذ ظبٍد ؾبون ُحًرا أو (أو ِ٘

ويـِكُف إػ  -وفو َأضؾؼو  -مسَتَحًؼو: صّح اخلؾُع وفه ؿقؿُته، ويِصُح ظذ رضوع وفده 

 حوفغ أو َتتَِؿتِفام، ؾنْن موت رَجع ببؼقِي ادَدِة يوًمو ؾقوًمو. 

ًرا( ْٖ ُع بف(فقي ومـػعي مبوحي ِمن ظغ مو )ووٝ صَح َو ْٓ : فعؿوم ؿوفه )صَح اْلـُخ

َره(. [229افبؼرة: ]﴾ې  ې  ى  ى  ائ ائەئ﴿تعوػ:  ْْ )بْٙكَثَر ممٝ خؾُعفو  )وُي

. ويصح اخلؾع إًذا: فؼوفه «وَل َتْزَدادُ »ذم حديٌ مجقؾي:  : فؼوفه أظٌٝهٝ(

 . [229افبؼرة: ]﴾ى  ائ ائەئ ب[217]س/ې  ې  ى ﴿تعوػ: 

ِٟ ِظَدِِتٝ؛ صَح()وإن َخ  َّ َِ ٠ََْ حِٝوٌؾ بَٕ ، وفو ؿؾـو: افـػؼي فؾحؿل: ِٕنو ذم َٝل

قِل(اخلؾع  )وَيِيُح(افتحؼقق ذم حؽم ادوفؽي هلو مدَة احلؿل،  ُٖ ْج َٔ : ـوفوصقي: )بْٝلـ

                                      
(، وابن 1476(، وشعقد بن مـصور ذم شــه )11772(، وظبد افرزاق ذم ادصـف )6/6( أخرجه ظـفام افشوؾعي ذم إم )(1

 (.7/317(، وافبقفؼي )18894صقبي ذم ادصـف ) أيب

 «.بـقته»ذم ش:  ((2

 «.وٓ يزداد»وذم أخرجه ابن موجه «. وٓ تزدد»ـذا ذم إصل، وذم ش،ب: ( (3

 (.2956أخرجه ابن موجه )( (4
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، واإلشؼوُط يدُخُؾه ادسوحمُي، 
ٍ
)فْٛن وٕكه إشؼوٌط فِـَحِؼه ِمن افُبْضع وفقس بتؿؾقِك يشء

تْ  ََ ْٗتِٖٝ ِوـ دراِهَؿ أو وتٍٝع، أو مَحل  ف ظذ ََحِْؾ صجرِِتٝ، أو(خَٝل )أَوتِٖٝ، أو وٝ يف َيِدهٝ، أو َب

)ولف وع اخلؾع، وفه مو حيُصُل ومو ذم بقتفو أو يدهو،  )صَح(ُمْطَؾٍق وكحِوه:  ظذ َظْبٍد(

ِؾ( ْٔ تمع ظدم  )و(ؾقام إذا خوفعفو ظذ كحو محل صجرْتو،  َظَدِم اْلـَح َٔ ؾقام إذا  ِٝع()اْلـ

بِْد(مع ظدم  )و(خوفعفو ظذ مو ذم بقتفو ِمن ادتوع،  ََ فو خوفعفو ظذ مو ذم بقتفو ِمن  )ال

ـٝه(ظبد:  َٔ أي: أؿُل مو ُيطؾق ظؾقه آشُم ِمن هذه إصقوء: فصدق آشم به،  ،)أَقُؾ ُوَس

)وع َظَدِم فه  )و(ُم، وـذا فو خوفعفو ظذ ظبد ُمبَْفٍم أو كحوه: فه أؿُل مو يتـووُفه آش

(ؾقام إذا خوفعفو ظذ مو بقِدهو ِمن افدراهم:  الَدراهِؿ( ُٟ  دراهم: ِٕنو أؿُل اجلؿع. )ثَّلث

أظطقتِـي أفًػو،  )أو: إذا(أظطقتِـي أفًػو  )وتك(افزوج فزوجته أو ؽِرهو:  )وإذا قٝل(

)٠َّْ ُٓ ٠َْ٘ ضٝلٌِؼ؛ َض ٝ فٙ ًِ ْٗتِٕل أل ٌَ َٗتِف(ـًو بوئ )أو: إْن أظ
ٌِ ََ  )وإْن َتراَخك(إفَف،  )ب

اإلظطوء: فوجود ادعَؾق ظؾقه، ويؿؾك إفف بوإلظطوء، وإن ؿول: إن أظطقتِـي هذا 

، وٓ يشَء فه إن خَرج معقًبو، وإْن بون مسَتَحَق  ًْ افعبد ؾلكً ضوفق، ؾلْظَطْته إَيوه: ضُؾَؼ

أو بعُضه: مل تطُؾْق فعدم صحي اإلظطوء، افَدِم ؾؼتل: ؾلرُش ظقبه، ومغصوًبو أو حًرا هو 

 ًْ ًْ بودجؾس: بوَك ًِ ضوفٌق وظؾقك أفٌف، أو: بلفف وكحوه، ؾَؼبِؾ وإن ؿول: أك

ِٕل ظذ  واشتحَؼه، وإٓ وَؿع رجعًقو، وٓ يـَؼؾُِى بوئـًو فو بذفْته بعُد. َْ َٓ )وإْن قٝل٠: اْخ

ََ : اخؾعـي )بٙلٍػ، أو(اخؾعـي  ألٍػ، أو:( أي: خؾعفو ومل يذـر  ،ؾ()ولؽ ألٌػ، فِ

ٖٝ(إفف:  َّ ٠َْ٘ واشَتَح ِمن ؽوفى كؼد افبؾد إن أجوهبو ظذ افػور: ٕن افسمال  )بٝ

ٖٝ(إن ؿوفً:  )و(ـودعود ذم اجلواب،  َّ َّٖٓٝ ثَّلًثٝ؛ اشَتَح ٌَ ِٕل واحدًة بٙلٍػ، ف ّْ ِٓ ٕكه ؛ )َض

ِسف(أوؿع مو اشتدَظْته وزيودة،  ْْ ََ ُسف ب ْْ أ[ 218ضِؾْؼـِي ثالًثو ]س/ؾؾو ؿوفً: ، )وَظ
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ًِ افِعوَض ذم مؼوبؾتِه،  )إَل بلفف، ؾطَؾق أَؿَل مـفو: مل يستِحَق صقًئو: ٕكه مل ُيـِجْبفو فِـام بذف

)٠َْٗ
ِّ ِمن افثالث، ؾقستِحُق إفف وفو مل َتْعَؾْم ذفك: ِٕنو ـؿؾً وحصؾً  يف واحَدٍة َب

 ى تـؽَِح زوًجو ؽَره. مو حيصل بوفثالث ِمن افبقـوكِي وافتحريِم حت

ُِِر( ِٟ اْبِٕف الَي ُع َزْوَج ْٓ حلديٌ: ؛ )وَل ضَّلُقٖٝ(، أو ادجـون، )ولٗس لألِب َخ

ـْ أَخَذ بِٝلَسِٝق » َٔ ٌَََّلُق لِـ اَم ال َ٘ ُع فألب  )وَل(، وافدارؿطـي . رواه ابن موجه«إ ْٓ )َخ

ـْ وٝلِـٖٝ( َرِة بَِمٍء ِو ُِ َظ هلو ذم ذفك، وهو بذٌل فؾامل ذم ؽر مؼوبؾي ٕكه ٓح؛ ابَٕتِف الَي

ظوض مويٍل، ؾفو ـوفتُزِع، وإْن بَذل افعوض ِمن موفه صَح ـوٕجـبي، وحيُرُم ُخْؾُع 

 احلقؾِي وٓ يصُح.

ُّقِق( ـَ اْلـُح ه ِو ُع َغْرَ ْٓ ُط اْلـُخ ِّ ؾؾو خوفعته ظذ يشء: مل يسؼط موهلو ِمن ، )وَل ُيْس

بسؽوٍت ظـفو، وـذا فو خوفعته ببعض مو ظؾقه: مل يسؼط افبوؿي:  حؼوٍق زوجقٍي وؽرهو

(ـسوئر احلؼوق،  ٍٟ َِ َٓؼ ضَّلَقٖٝ بِي افصػُي  )ثؿ أبٝهنٝ فُقِجدْت(: ـدخول افدار، )وإْن ظ

حٖٝ(حوَل بقـوكتِفو،  َْ افصػُي  )فُقِجدْت(أي: ظؼد ظؾقفو بعد وجود افصػي،  ،)ثؿ ٘

َده( َْ ٠ْ أي: بعد افـؽوح:  ،)َب َّ ُٓ ، وـذا فو حَؾف بوفطالق ثم بوكً، ثم ظودت ()َض

افزوجقي وُوِجد ادحؾوُف ظؾقه: ؾتطُؾق: فوجود افصػي، وٓ َتـَْحُل بػعؾِفو حوَل افبقـوكي، 

وفو ـوكً إداة ٓ تؼتِِض افتؽرار: ِٕنو ٓ َتـَْحُل إٓ ظذ وجٍه حيـٌ به: ٕن افقؿغ 

ؽذا احلل، واحلـٌ ٓ حيُصُل بػعل افصػي حوَل حٌل وظؼٌد، وافعؼد يػتِؼُر إػ ادؾك، ؾ

َِْتٍؼ(افبقـوكي، ؾال َتـَْحُل افقؿغ به،  ، ؾؾو ظَؾق ظتَق ِؿـِه ظذ صػي، ثم بوظه ؾُوِجدت، )ك

 )فَّل(توجد افصػُي بعد افـؽوح وادؾك:  )وإَل(ُثَم مَؾؽه، ُثَم ُوِجدت: ظتق: فـام شبق، 

 كي وزوال ادؾك: ِٕنام إًذا فقسو حماًل فؾوؿوع.ضالَق وٓ ظتَق بوفصػي حوَل افبقـو

                                      
 (.2981أخرجه ابن موجه )( (1

 (.37 /4أخرجه افدارؿطـي )( (2
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 الِم(ـَـّ)ِنتاُب الط

طَم٧ْم طمٞم٨ُم ؿم٤مءت،  وهق ذم اًمٚمٖم٦م: اًمتخٚمٞم٦م، ي٘م٤مُل: ـَمُٚمَ٘م٧ِم اًمٜم٤مىم٦ُم. إذا َهَ

 واإلـمالق اإلرؾم٤مل. وذقًم٤م: طَمُؾ ىَمْٞمِد اًمٜمٙم٤مح أو سمٕمِْمف.

 : يمًقء ظمٚمؼ اعمرأة، واًمتُيِر هب٤م ُمع قمدم طمّمقل اًمٖمرض.)٬مٻمحڅمٗمڇِم(اًمٓمالق  )ُيبڅمُح(

أْٔمٷَمُض ا٬ْمـَحََلِل »أي: قمٜمد قمدم احل٤مضم٦م: حلدي٨م:  ،ِٰمپمڅم()٬مٶَِمَد اًمٓمالُق  )وُيٺْمَرُه(

ب[ اعمّم٤مًمح 818. وٓؿمتامًمف قمغم إزاًم٦م اًمٜمٙم٤مح اعمِمتِٛمؾ قمغم ]س/شإ٦َِم اهللِ ا٬مٴَمََلُق 

 اعمٜمدوب إًمٞمٝم٤م.

رِ  أي: ًمتيره٤م سم٤مؾمتداُم٦م اًمٜمٙم٤مح ذم طم٤مل اًمِم٘م٤مق، وطم٤مٍل  ،()وُيْسَتَحچُم ٬مٻمََّضَ

: ًمٞمزول قمٜمٝم٤م اًميُر، ويمذا ًمق شمريم٧م صالًة، أو قِمَٗم٦ًم، أو عمخ٤مًمٗم٦مشُمـْحِقُج اعمرأَة إمم ا

ـُ أن ختَتٚمَِع إْن شمَرك طمً٘م٤م هلل شمٕم٤ممم.   ٟمحَقمه٤م، وهل يم٤مًمرضمؾ: ومُٞمً

 قمغم اًمزوج اًْمـُٛمْقًمِـل إذا أسمك اًمٗمٞمئ٦َم. )٬مإليَلِء(اًمٓمالق  )وَيـِجچُم(

 وي٠ميت سمٞم٤مُٟمف. )ويـَْحُرُم ٬مٻمبِْد٣َمڇِم(

ـْ  أي: اًمٓمالَق: سم٠من يٕمٚمؿ أن  ،)ُٰمـټَمٿِمٍز َيٶْمٹِمٻُمف(زوٍج  َزْوٍج ُٰمٺَمٻَمٍػ، و()وَيٲِمُّح ِٰم

ـْ أَٙمَذ ٔمڅم٬مَسڅمق»اًمٜمٙم٤مح يزوُل سمف: ًمٕمٛمقم طمدي٨م:  ـْ زال ، ، وشم٘مدمش ِإڀَمََم ا٬مٴَمََلُق ٬مـټَِم )وَٰم

ـْ ٣َمٹْمٻُمف َٰمٶْمُذوًرا( ـْ سمف سمِرؾم٤مٌم، أو ٟمِم٤مٌف، وٟم٤مئٍؿ، وَُم ب  : يمٛمجٜمقٍن، وُمْٖمًٛمك قمٚمٞمف، وَُم َذِ

يمُؾ : »: ًم٘مقل قمكٍم )مل َيٹَمْع ١َمَل٪ُمف(ُمًٙمًِرا يمرًه٤م، أو أيمؾ سَمٜمًْج٤م وٟمحَقه ًمتداٍو أو همػِمه: 

                                      
 ( ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر.8118(، واسمـ ُم٤مضمف )8178أظمرضمف أسمق داود )( (1

 ش.ًمٚميورة»ذم ب: ش. يرًم»ذم ش:  ((8

 ش.اعمخ٤مًمٗم٦م»ذم ب، ش:  ((3

 ( شم٘مدم ىمري٤ٌم.4)
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 . ذيمره اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحفش. اًمٓمالق ضم٤مئٌز إٓ ـمالَق اعمٕمتقه

، ومٞمَ٘مُع ـمالُق اًمًٙمران ـمققًم٤م وًمق ظمَٚمط ذم يمالُمف أو ؾمَ٘مط متٞمٞمُزه سملم )و٣َمٺْمُسف أٖمُِؿ(

قمٞم٤من،  وي١ماظَمُذ سم٤ًمئر أىمقاًمف، ويمِؾ ومِْٕمٍؾ ُيٕمتؼََمُ ًمف اًمٕم٘مُؾ: يم٢مىمراٍر، وىمذٍف، وىمتٍؾ وهىم٦ٍم.  ٕا

ـْ ُأ٫ْمِره ٣مٻمٿمف( أي: سمٖمػم طمؼ، سمخالف ُُمْقٍل أسَمـك  ،)٢ُمٻْمًَم(أي: قمغم اًمٓمالق  ،)وَٰم

 ،)٬مف(أي: سمٕم٘مقسم٦م ُمـ ضٍب، أو ظمٜمٍؼ، أو ٟمحِقمه٤م،  ،)ٔمڃميَلٍم(اًمٗمٞمئ٦َم وم٠مضمؼَمه احل٤ميمؿ قمٚمٞمف، 

ه، أو هَدده ٔمځمَ٘مِدهڅم(أي: ًمٚمزوج  أي: أطمِد اعمذيمقرات ُِمـ  ،)أو َو٬َمِده، أو أْٙمِذ ٰمڅمٍل َيَُّضُ

ه،  ْٚمَٓمٜم٦ٍَم أو شمٖمُٚم٥ٍم يمِٚمٍص  )٪مڅمِدٌر(اإليالم ًمف، أو ًمقًمده، أو أظْمِذ ُم٤مٍل يُيُ ًَ قمغم ُم٤م هَدده سمف سم

(وٟمحقه،  ـُ  ٻَمؼ َٕمَبٶًمڅم ٬مٹَمق٬مِف; مل َيٹمِع()ٔمف، ٩مٴمَ أي: إي٘م٤مَع ُم٤م هَدده  ،)إيٹَمڅم٣َمف(اًمزوج  )َيٵُم

ٓ ١َمََلَق وٓ ٣ِمْتَؼ »اًمٓمالق طمٞم٨م مل يرومع قمٜمف ذًمؽ طمتك يٓمِٚمؼ: حلدي٨م قم٤مئِم٦م ُمرومققًم٤م: 

، واإلهمالُق: اإليمراُه، وَُمـ ىمَّمد ، واسمـ ُم٤مضمف، وأسمق داودرواه أمحد«. ّم إ٨ْمََلٍق 

 ِره قمغم ـمٚم٘م٦ٍم ومٓمَٚمؼ أيمثَر.إي٘م٤مع اًمٓمالق دون َدوْمِع اإليمراه: وىَمع ـمالىُمف: يمٛمـ ُأيمْ 

: يمـٌاِل وزٍم وًمق مل َيَره )ّم ڀمٺِمڅمٍح ُٰمـْخَتٻَمٍػ ٩مٿمف(سم٤مئٜم٤ًم ٓ اخلٚمُع  )وَيٹَمُع ا٬مٴَمََلُق( 

)ِٰمـ ي٘مع اًمٓمالق  )و(ُمٓمِٚمٌؼ، وٓ يًتِحُؼ قمقًو٤م ؾُمئؾ قمٚمٞمف، وٓ يٙمقن سمِدقمًٞم٤م ذم طمٞمٍض، 

 ُم٤م مل ُيٖمَؿ قمٚمٞمف: يمٖمػمه.  ا٬مٷَمٳْمبڅمِن(

، ومٞمّمح شمقيمٞمُؾ ُمٙمَٚمٍػ وممٞمٍِز َيْٕمِ٘مُٚمف، )٫مپمق(أي: اًمزوِج ذم اًمٓمالق  ،()وو٫مٿِمٻُمف

)ٰمتك ٠مڅمء، إٓ أن يٓمِٚمؼ ذم همػم وىم٧م سمدقم٦م  )و(وم٘مط،  )واِ٘مَدًة(اًمقيمٞمُؾ  )ُيٴمَٻِمُؼ( و

                                      
(، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف 11414،11415،18876( ُمٕمٚم٘م٤م، ووصٚمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )114اًمٌخ٤مري )صذيمره ( (1

(، 18/845،844(، واًمٓمح٤موي ذم ُمِمٙمؾ أصم٤مر )18815-18813(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )1114-1116)

 (.7/359واًمٌٞمٝم٘مل )

 (.86361( أظمرضمف أمحد )(8

 (.8193( أظمرضمف أسمق داود )(3

 (.8146( أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف )(4

  ُمـ اعمتـ ذم ش. ((5
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، ومال يتٕمَدامه٤م، وٓ يٛمٚمِؽ شمٕمٚمٞمً٘م٤م إٓ سمَجْٕمٚمِف ًمف، ُيٶَم٥ِمَ ٬مف َو٪ْمًتڅم و٣َمَدًدا( أ[819]س/

ٝم٤م )٫مق٫مٿِمٻمِف ّم ١َمََلِق ڀَمٸْمِسپمڅم(إذا ىم٤مل هل٤م: ـمِٚم٘مل ٟمٗمًؽ  ف()واٰمَرإٔمُ  ًَ ، ومٚمٝم٤م أْن شمٓمِٚمَؼ ٟمٗم

 ـمٚم٘م٦ًم ُمتك ؿم٤مءت، ويٌُٓمُؾ سمرضمقع.

)ّم ١ُمپْمٍر مل ُيـجڅمِٰمْع ٩مٿمف وٕمَر٫مپمڅم ٘متك َٕمٽمْٹَمِِضَ أي: ـمٚم٘م٦ًم واطمدًة  ،)إذا ١مٻَمٹمپمڅم ٰمَرًة(

ٻ  ٻ  ٻ  ﴿قاومِؼ ًمٚمًٜم٦م: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: أي: ومٝمذا اًمٓمالق ُم ،٣ِمَدُُتڅم ٩مپمق ُٟمٽمَڇٌم(

. ًمٙمـ شُمـ همػم مج٤مع ـم٤مهًرا»ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد: . [1]اًمٓمالق: ﴾پ  پ

 ُيًتثٜمك ُِمـ ذًمؽ ًمق ـمَٚم٘مٝم٤م ذم ـمٝمر ُمتٕمِ٘م٥ٍم ًمرضمٕم٦م ُِمـ ـمالق ذم طمٞمض ومٌدقم٦ٌم. 

ٌْٝم٤م ،)وَٕمـْحُرُم ا٬مَّثََلُث إًذا( ومٞمف،  أي: حيرم إي٘م٤مع اًمثالث وًمق سمٙمٚمامت ذم ـمٝمر مل ُيِّم

 ،قم٤ٌمس ، واسمـ، واسمـ ُمًٕمقد ، وقمكٍم ٓ سمٕمد رضمٕم٦م أو قم٘مد، ُرِوي ذًمؽ قمـ قمٛمر

، ومَٛمـ ـمَٚمؼ زوضمتف صمالصًم٤م سمٙمٚمٛم٦م واطمدة: وىَمع اًمثالث واسمـ قمٛمر ،قم٤ٌمس واسمـ

ٌَْؾ اًمدظمقل يم٤من ذًمؽ أو سمٕمده.   وطمُرُم٧م قمٚمٞمف طمتك شمٜمٙمَِح زوضًم٤م همػَمه، ىم

                                      
 ش.ـم٤مهرات»ذم ب، ش:  ((1

(، 83/431(، واًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه )18181، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )(11987أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )( (8

 (.7/385(، واًمٌٞمٝم٘مل )9/374ٌػم )واًمٓمؼماين ذم اًمٙم

(، واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر 18189، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )(11345أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )( (3

 (.7/334(، واًمٌٞمٝم٘مل )3/59)

ٝم٘مل (، واًمٌٞم4/81(، واًمدارىمٓمٜمل )18111(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )11341أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )( (4

 ش.وم٘م٤مل: ـمٚم٘م٧م اُمرأيت أًمٗم٤م. ىم٤مل: صمالث حترُمٝم٤م قمٚمٞمؽ، واىمًؿ ؾم٤مئره٤م سملم ٟم٤ًمئؽ ،أٟمف ضم٤مء رضمؾ إمم قمكم »( وًمٗمٔمف 7/335)

 وًمٞمس ومٞمف حتريؿ، وم٤مهلل أقمٚمؿ هـ ا

(، واًمٓمح٤موي 18197(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )1163(، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر )11348أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )( (5

 (.7/338اًمٙمؼمى )ذم (، واًمٌٞمٝم٘مل 3/58ُمٕم٤مين أصم٤مر ) ذم ذح

 (. 8197أظمرضمف أسمق داود )( (6

 (.1471أظمرضمف ُمًٚمؿ )( (7
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ـْ دَٙمؾ هبڅم ّم َ٘مٿْمٍض أو ـْ  ١ُمپْمٍر َو١مِئ ٩مٿمف( )وإْن ١مٻَمؼ َٰم َتٌِ ًْ محُٚمٝم٤م، ويمذا ًمق ومل َي

أي: ومذًمؽ ـمالق  ،)٩مبِْد٣َمڇٌم(قمَٚمؼ ـمالىمٝم٤م قمغم ٟمحق أيمٚمِٝم٤م ُِمـَٛمـ٤م يتحَ٘مُؼ وىمققُمف طم٤مًمتٝمام: 

 ^: حلدي٨م اسمـ قمٛمر أٟمف ـمَٚمؼ اُمرأشمف وهل طم٤مئض وم٠مَُمره اًمٜمٌل )َيٹَمُع(سمدقم٦م حمَرم، و

ـُ َرْٗمٶَمُتپمڅم( .سمٛمراضمٕمتٝم٤م. رواه اجلامقم٦م إٓ اًمؽمُمذي ـَ اًمٌدقم٦م:  )وُٕمَس إذا ـُمِٚم٘م٧م زُم

 .حلدي٨م اسمـ قمٛمر

ـٍ أو قمدٍد  )وٓ ُٟمٽمَڇَم وٓ ٔمِْد٣َمڇَم( ـْ ذم زُم )٬مٲَِمٷِمَٜمٍة، وآيَسڇٍم، و٨َمِٜم َٰمْدُٙمقٍل هبڅم، وَٰم

، وم٢مذا ىم٤مل إلطمداهـ: أٟم٧ِم ـم٤مًمٌؼ ًمٚمًٜم٦م ـمٚم٘م٦ًم وًمٚمٌدقم٦م ـمٚم٘م٦ًم: )َ٘مـټْمٻُمپمڅم(أي: فمَٝمر  ،ٔمڅمن(

٤مل، إٓ أن يريد ذم همػم أي٦ًم إذا ص٤مرت ُِمـ أهؾ ذًمؽ، وإن ىم٤مًمف ًمِـَٛمـ هل٤م وىَمٕمت٤م ذم احل

 ؾمٜم٦ٌم وسمدقم٦ٌم: ومقاطِمَدًة ذم احل٤مل، وإظُمرى ذم ِوِد طم٤مهل٤م إًذا. 

يـُحف( )٬مَٸْمُظ ا٬مٴمَََلِق وٰمڅم أي: سيُح اًمٓمالق، وهق ُم٤م ُوِوع ًمف  ،)وََصِ

ف ٰمٽمف(  )و(يمٓمٚم٘مل،  )٨َمَٜم أٰمٍر(، -ؿ ُمٗمٕمقلاؾم-يمـ: ـمَٚمْ٘مُتِؽ، وـم٤مًمؼ، وُمٓمَٚم٘م٦م  َٕمٮَمَ

ٻِمٹَمڇٍم، اٟمُؿ ٩مڅم٣ِمٍؾ(همػَم  )و(يمـ: شَمْٓمُٚمِ٘ملم،  )ُٰمٳمڅمِرٍع(همػَم  ومال ي٘مع هبذه إًمٗم٤مظ ; )ُٰمٴمَ

: هڅمِزٌل( )وإْن مل َيٽمِْقه ٗمڅمٌد أوأي: سم٤مًمٍميح  ،)ٔمف(اًمٓمالق )٩مٿمَٹَمُع(اًمثالصم٦م ـمالٌق، 

ـَ ٗمِ »هريرة يرومٕمف:  حلدي٨م أيب ـَ ِٗمٌد: ا٬مٽمِٺَمڅمُح، وا٬مٴمَََلُق، َٖمََلٌث ِٗمُدُه ٌد وَهْز٬مُـپُم

  .رواه اخلٛم٦ًم إٓ اًمٜم٤ًمئل «.وا٬مَرْٗمٶَمڇمُ 

)ّم  ٟمَقى ـم٤مًمً٘م٤م )أو(أي: ىَمٞمٍْد،  ،–سمٗمتح اًمقاو– )ِٰمـ َوٖمڅمٍق(ـم٤مًمً٘م٤م  )٩مڃمْن ڀمَقى ٔمـٴمڅم٬مِؼ(

                                      
 (.1471(، وُمًٚمؿ )4918اًمٌخ٤مري )أظمرضمف ( (1

 ش.و»ذم ب، ش:  ((8

ه ًمف احل٤مومظ ذم (، ومل أىمػ قمٚمٞمف ذم أظمرضمف أمحد، ومل يٕمز8139(، واسمـ ُم٤مضمف )1184(، واًمؽمُمذي )8194أسمق داود )أظمرضمف ( (3

 (.7/731إحت٤مف اعمٝمرة )

 ُمـ اعمتـ ذم ش. ((4
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أي:  ،ٻمِط(٩مٷمَ  )١مڅمِهرٌ أن ي٘مقل  ڀمٺِمڅمٍح ٟمڅمٔمٍِؼ ٰمٽمف أو ِٰمـ ٨َمِٜمه، أو أراد(ب[ 819]س/

ٌَؼ ًم٤ًمُٟمف:  ـُ ومٞمام ; )ُ٘مٺْمټًمـڅم(ُمٜمف ذًمؽ  )مل ُيٹْمَبْؾ(ؾم ٕٟمف ظمالف ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمٔم٤مهُر، وُيَدَي

اًمٓمالُق،  )و٬مق ُٟمئؾ: أ١َمٻَمٹْمڈَم اٰمَرإَٔمَؽ؟ ٩مٹمڅمل: ڀمٶمؿ; و٪َمع(سمٞمٜمف وسملم اهلل: ٕٟمف أقمٚمؿ سمٜمٞمِتِف. 

اجلقاب اًمٍميح ًمٚمٗمِظ سيٌح ذم اجلقاب، وش ٟمٕمؿ»وًمق أراد اًمٙمذَب أو مل َيٜمِْق: ٕن 

أو مل َيٜمِْق سمف  )أ٬مَؽ اٰمَرأٌة؟ ٩مٹمڅمل: ٓ، وأراد ا٬مٺَمِذَب(ؾُمئؾ اًمزوج:  )أو(اًمٍميِح سيٌح، 

يمٜم٤مي٦م شمٗمتِ٘مُر إمم ٟمٞم٦م اًمٓمالق ومل شُمقضمد. وإْن أظمَرج زوضمَتف ش ٓ»شَمْٓمُٚمُؼ: ٕن  )٩مَل(اًمٓمالَق: 

. ـمُٚمَ٘م٧ْم ويم٤من سحًي٤م. ُِمـ داره٤م، أو ًمَٓمٛمٝم٤م، أو أـمٕمٛمٝم٤م وٟمحقه، وىم٤مل: هذا ـمالىُمِؽ 

ِِت٤م: أٟم٧ِم ذيٙمُتٝم٤م أو ُمثُٚمٝم٤م: ومٍميٌح  ٌَف ًمَيَ وَُمـ ـمَٚمؼ واطمدًة ُِمـ زوضم٤مشمف صمؿ ىم٤مل قَمِ٘م

ومٞمٝمام، وإن يمت٥َم سيَح ـمالِق اُمرأشمِف سمام َيٌلُِم: وىَمع وإْن مل َيٜمِْقه: ٕهن٤م سحي٦ٌم ومٞمف، وم٢من 

ٌِؾ، ويمذا ًمق ىمَرأ ُم٤م يمَتٌف وىم٤مل: مل أىمِّمْد إٓ ىم٤مل: مل ُأِرْد إٓ دمقيَد ظَمِٓمل، أو: هَمَؿ أهكم: ىمُ 

 اًم٘مراءة، وإن أشمك سمٍميح اًمٓمالق َُمـ ٓ يٕمِرُف ُمٕمٜم٤مه مل يَ٘مْع.

هل إًمٗم٤مظ اعمقوققم٦م  )ا٬مٵَمڅمِهَرُة( ٟمققم٤من: فم٤مهرة وظمٗمٞم٦م، ومـ)و٫مٽِمڅمَيڅمُٕمف( 

، ؤَمَتڇٌم، ًمٚمٌٞمٜمقٟم٦م  ـٌ
)وأڀمڈِم أي: ُم٘مٓمققم٦م اًمقصٚم٦م،  ،ؤَمْتٻَمڇٌم()ڀمحُق: أڀمڈِم َٙمٻمٿَِمڇٌم، ؤَمِرَيڇٌم، ؤَمڅمئِ

، وطمٌُٚمِؽ قمغم هم٤مرسمؽ، وشمزَوضمل َُمـ ؿمئ٧ِم، وطمَٚمْٚم٧ِم ًمألزواج، ُ٘مَرٌة، وأڀمڈِم ا٬ْمـَحَرُج(

 وٓ ؾمٌٞمؾ زم أو ٓ ؾمٚمٓم٤من زم قمٚمٞمؽ، وأقمت٘مُتِؽ، وهَمِٓمل ؿمٕمرِك، وشم٘مٜمَِٕمل. 

ل، واْذَهبِل، )ڀَمحُق: اٙمُرٗمِ ُمقوققم٦م ًمٚمٓمٚم٘م٦م اًمقاطمدة  )ا٬ْمـَخٸِمٿَمڇُم(اًمٙمٜم٤مي٦م  )و(

                                      
 ، واعمثٞم٧م ُمـ ب، ش.شـم٤مهًرا»ذم إصؾ:  ((1

 ُمـ اعمتـ ذم ش. ((8
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ئِل، وا٣مَتِزِٓم، و٬مسڈِم ٓم وًمق همػَم ُمدظمقل هب٤م،  وُذو٪مِل، وَٕمـَجَر٣ِمل، وا٣مَتِدي( )واٟمَتْٝمِ

يمـ: ٓ طم٤مضم٦م زم ومٞمؽ، و: ُم٤م سَمِ٘مل رء، و: أهمٜم٤مِك  ٔمڅِمْٰمَرأٍة، وا٬مـَحٹِمل ٔمځمْهٻمِِؽ. وٰمڅم أ٠مَبپَمف(

وضمَرى اًم٘مٚمُؿ، وًمٗمُظ ومِراٍق وَهاٍح اهلل، و: إَن اهلل ىمد ـمَٚم٘مِؽ، و: اهلُل ىمد أراطَمِؽ ُِمٜمِل، 

 .وُم٤م شمٍَمف ُمٜمٝمام همػم ُم٤م شم٘مَدم

ٕٟمف ُمقوقع ; )٢مڅمِهَرًة ١َمََلٌق إٓ ٔمٽمٿَِمڇٍم ُٰمٹمڅمِرڀَمڇٍم ٬مٻَِمٸْمِظ(يم٤مٟم٧م  )وٓ َيٹَمُع ٔمٺمٽمڅمَيڇٍم و٬مق(

ف ومٞمتٕملَمُ ًمذًمؽ إلرادشمف ًمف، وم٢مْن مل َيٜمِْق مل ي٘مع  ًُ
 قَٰمڇٍم، أو()إٓ ٘مڅمَل ُٙمٲُم ًمِـام ُيِم٤مهِبُف وُيـج٤مٟمِ

، ومٞم٘مع اًمٓمالق ذم هذه إطمقال سم٤مًمٙمٜم٤مي٦م وًمق )ٗمقاِب ُٟمڂما٬مِـپمڅم(طم٤مل  )٨َمٳَمچٍم، أو(طم٤مَل 

ه ّم هذه ذم هذه إطمقال  )٩مٻمق مل ُيِرْده(أ[ َيٜمِْقه: ًمٚم٘مريٜم٦م، 881مل ]س/ )أو أراد ٨َمْٜمَ

ـُ ومٞمام سمٞمٜمف : ٕٟمف ظمالف اًمٔم٤مهر ُِمـ دًٓم٦م احل٤مل، ويُ )ُ٘مٺْمټًمـڅم(ُمٜمف  إْ٘مقاِل; مل ُيٹْمَبْؾ( دَي

ًم٘مقل قمٚمامء ; )ا٬مٵمڅمِهَرِة َٖمََلٌث وإْن ڀمَقى وا٘مَدًة(اًمٙمٜم٤مي٦م )وَيٹَمُع ٰمع ا٬مٽِمٿَمڇِم ٔمـ(وسملم اهلل شمٕم٤ممم، 

ُمـ  )ٔمڅم٬ْمـَخٸِمٿَمڇِم ٰمڅم ڀمَقاه(ي٘مع  )و(. اًمّمح٤مسم٦م ُمٜمٝمؿ اسمـ قم٤ٌمس، وأسمق هريرة، وقم٤مئِم٦م 

أٟم٤م ـم٤مًمؼ، أو: سم٤مئـ، أو: يُمكِم،  واطمدة أو أيمثَر، وم٢مْن ٟمَقى اًمٓمالق وم٘مط: ومقاطمدة. وىمقُل:

 أو: اذيب، أو: اىْمُٕمِدي، أو سم٤مرك اهلُل قمٚمٞمِؽ وٟمحقه: ًَمْٖمٌق وًمق ٟمقاه ـمالىًم٤م.

)أڀمڈِم ٣م٤َم ٘مراٌم أو ٫مٵَمپْمِر ُأِٰمل; ٩مپمق ٢مپِمڅمٌر و٬مق ڀمَقى ٔمف ًمزوضمتف:  )وإن ٪مڅمل(

أو اًْمـِحُؾ قمكَم  ٘مراٌم( )و٫مذ٬مؽ ٰمڅم أَ٘مَؾ اهللُ ٣م٤مَ ٕٟمف سيح ذم حتريٛمٝم٤م، ; ا٬مٴَمََلَق(

                                      
 (.18/881شم٘مدم اؾمتثٜم٤مؤه ذم اًمٓمالق اًمٍميح. يٜمٔمر يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع ) أي: همػم ُم٤م ((1

ـْ َٟم٤مومٍِع: 18446( أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )8) ـِ » ( قَم ـِ اًمُزسَمػْم، وَمَ٘م٤مَل: إَِن  َأَن اسْم ـِ قُمَٛمَر، َواسْم قُمَٛمَر ضَم٤مَء سمِٔمِْئٍر ًَمُف إمَِم قَم٤مِصِؿ سْم

٤م، وَمَٝمْؾ قِمٜمَْديُماَم سمَِذًمَِؽ قِمْٚمٌؿ ؟ َأْو َهْؾ دَمِ  ٌَْؾ َأْن َيْدظُمَؾ هِبَ ٌََت٦َم ىَم ـَ َداِن ًَمُف ُرظْمَّم٦ًم ؟ وَمَ٘م٤مَٓ: َٓ، َوًمَ فمِْئَرى َهَذا ـَمَٚمَؼ اُْمَرَأشَمُف َاًْم ٙمِٜم٤َم شَمَريْمٜم٤َم اسْم

٠مَ  ًَ َٟم٤م، وَم٠َمشَم٤مُهْؿ وَم ْٚمُٝمْؿ صُمَؿ اْرضِمْع إًَمْٞمٜم٤َم وَم٠َمظْمؼِمْ ًَ ٤ٌَمٍس، َوَأسَم٤م ُهَرْيَرَة قِمٜمَْد قَم٤مئَِِم٦َم، وَم٠ْمِِتِْؿ وَم هَلُْؿ ؟ وَمَ٘م٤مَل َأسُمق ُهَرْيَرَة: َٓ حَتُِؾ ًَمُف طَمَتك شَمْٜمٙمَِح قَم

٤ٌَمسٍ  ـُ قَم ُه، َوىَم٤مَل اسْم ـْ قَم٤مئَِِم٦َم ُُمَت٤مسَمَٕم٦ًم هَلاَُم َزْوضًم٤م هَمػْمَ  (.88/841(، اًمنمح اًمٙمٌػم )11/365ويٜمٔمر اعمٖمٜمل )ش. : سُمَت٧ْم، َوَذيَمَر ُِم
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)وإْن ٪مڅمل: ٰمڅم طمراٌم، وإْن ىم٤مًمف ًمِـُٛمَحَرُم٦م سمحٞمٍض أو ٟمحقه وٟمَقى أهن٤م حمَرُم٦م سمف: ومٚمْٖمٌق، 

ٕن إًمػ واًمالم ًمالؾمتٖمراق ًمَٕمَدِم ; أَ٘مَؾ اهللُ ٣م٤َم ٘مراٌم أ٣مٽمِل ٔمف ا٬مٴَمََلَق; ١َمٻُمٹَمڈْم َٖمََلًٖمڅم(

ًمٕمدم ُم٤م يدل قمغم ; ل ٔمف ١َمَل٪ًمڅم; ٩مقاِ٘مَدًة()وإْن ٪مڅمل: أ٣ْمٽمِ ُمٕمٝمقٍد ُيـحَٛمُؾ قمٚمٞمف، 

)٫مڅم٬ْمـټَمٿْمَتڇِم، وا٬مَدم، وا٬مـِخٽمِْزيِر; َو٪َمَع َٰمڅم ڀَمَقاُه ِٰمـ ١َمََلٍق زوضمُتف : )وإْن ٪مڅمل(آؾمتٖمراق، 

: سم٠من يريَد شمرَك َوـْمِئٝم٤م ٓ حتريَٛمٝم٤م وٓ ـمالىَمٝم٤م ومتٙمقُن يٛمٞمٜم٤ًم ومٞمٝم٤م اًمٙمٗم٤مرة و٢مپَِمڅمٍر وَيټِم٥ٍم(

ٕن ُمٕمٜم٤مه أٟم٧ِم قمكَم طمرام يم٤معمٞمت٦م ; )٩مٵمپِمڅمٌر(ُِمـ هذه اًمثالصم٦م:  ٽمِْق ٠َمٿمًئڅم()وإْن مل يَ سم٤محلٜم٨م، 

اًمٓمالق  )٬َمِزٰمف(: ًمٙمقٟمف مل يٙمـ طمَٚمػ سمف: )وإْن ٪مڅمل: َ٘مٻَمٸْمڈُم ٔمڅم٬مٴَمََلِق و٫مَذب(، واًمدم

ـُ ومٞمام سمٞمٜمف وسملم اهلل ؾمٌح٤مٟمف.)ُ٘مٺْمټًمـڅم(  : ُم١ماظمذًة ًمف سم٢مىمراِره، وُيَدَي

ٕٟمف يمٜم٤مي٦م ; ِك ٔمٿَِمِدِك; َٰمٻَمٺَمڈْم َٖمََلًٖمڅم و٬مق ڀمَقى واِ٘مَدًة()أْٰمرُ ًمزوضمتف:  )وإن ٪مڅمل(

: )وَيَٞماَٙمك(، ، واسمـ قم٤ٌمس، واسمـ قمٛمر، وقمكمٍ فم٤مهرة، وُرِوي ذًمؽ قمـ قمثامن

ُم٤م  )ٰمڅم مل َيٴَمځْم، أو ُيٴَمٻِمْؼ، أو َيٸْمَسْخ(ومٚمٝم٤م أْن شمٓمِٚمؼ ٟمٗمًٝم٤م ُمتك ؿم٤مءت ُم٤م مل َيـُحَد هل٤م طمًدا، و

ٌْٓمُِؾ اًمقيم٤مًم٦َم. ضمَٕمٚمف هل )اٙمتڅمِري ڀَمٸْمَسِؽ ىمقًُمف هل٤م:  )وَيـْختَُص(٤م، أو شَمُرَد هل: ٕن ذًمؽ ُي

: سم٠من ي٘مقل هل٤م: اظمت٤مري ٟمٗمًِؽ ُمتك ٔمقاِ٘مَدٍة، ؤمڅِم٬ْمـټَمْجٻمِِس ا٬ْمـټُمَتٲِمِؾ; ٰمڅم مل َيِزْدهڅم ٩مٿمپمَم(

ٚمٝم٤م ومٞمف، وويمٞمُؾ يمِؾ ؿمئ٧ِم، أو: أَي قَمَدٍد ؿمئ٧ِم: ومٞمٙمقُن قمغم ُم٤م ىم٤مل: َٕن احلَؼ ًمف وىمد ويمَ 

ز سمـ قمام ًمق شمِم٤مهمال سم٘م٤مـمٍع ىمٌؾ اظمتٞم٤مره٤م ومٞمٌُٓمُؾ سمف، ش اعمتّمؾ»إٟم٤ًمن ي٘مقم ُم٘م٤مُمف، واطْمؽَمَ

                                      
(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ 1616،1615(، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف )11918( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )(1

ـْ َرضُمٍؾ ضَمَٕمَؾ َأُْمَر اُْمَرَأشمِِف سمَِٞمِدَه٤م ؟ وم٘م٤مل: » وًمٗمٔمف (، 3/885(، واًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم )18388،18381) أٟمف ؾُم٠مل قَم

 ش.هق سمٞمده٤م»وذم رواي٦م قمٌد اًمرزاق: ش. اًم٘مْم٤مء قمغم ُم٤م ىمْم٧م

 (.349 /7(، واًمٌٞمٝم٘مل )1656(، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف )11911( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )(8

(، 1681،1619(، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف )11919قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )(، و1178،1177( أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م )(3

 (.7/348(، واًمٌٞمٝم٘مل )18388واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )

اًمٙمؼمى ذم (، واًمٌٞمٝم٘مل 18383،18393(، اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )11981( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )(4

(7،351،349.) 
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وصٗم٦ُم اظمتٞم٤مره٤م: اظمؽمُت ٟمٗمز، أو أسمقَي، أو إزواَج. وم٢من ىم٤مًم٧م: اظمؽمُت 

)أو اًمزوضم٦م،  )٩مڃمَن َرَدِت(ب[ زوضمل، أو: اظمؽْمُت وم٘مط: مل َيْ٘مع رٌء، 881]س/

: يم٤ًمئر )ٔمٴمَؾ ِٙمٿمڅمُرهڅم(ظمٞم٤مَره٤م ىمٌٚمف:  )أو ٩مَسخ(، ـٝم٤م)أو ١َمٻَمٹمـ(، ـٝم٤مـ(َو١مِئ

ـْ ـمَٚمؼ ذم ىمٚمٌف مل ي٘مْع، وإن شمٚمَٗمظ سمف أو طمَرك ًم٤ًمَٟمف وىَمع، وممِٞمٌز وممٞمِزٌة  اًمقيم٤مٓت، وَُم

 َيْٕمِ٘مالٟمِف يم٤ٌمًمَِٖملْمِ ومٞمام شم٘مَدم.

 ِلُف بُ َعَدُد الطالم(ـَ)باُب ما يـَِخت

، ، واسمـ قم٤ٌمس، وزيد، وقمثامنؼم سم٤مًمرضم٤مل، ُرِوي قمـ قمٛمروهق ُمٕمت

ـْ ٫مٻُمف ُ٘مٌر أو َٔمٶْمٳُمف(ومـ )ا٬مٶَمْبُد اْٖمٽمََت٥ِم ُ٘مَرًة ٫َمڅمڀَمڈم يٛمٚمؽ  )َٖمََلًٖمڅم، و(طُمٌر  )ـٿَمټْمٻمُِؽ َٰم

ڈِم )أڀمطُمٌر:  )٩مڃمذا ٪مڅمل(ٕن اًمٓمالق ظم٤مًمُِص طمِؼ اًمزوج وم٤مقْمُتؼِم سمف، ; َزْوٗمتڅممهڅم أو َأَٰمڇًم(

اًمٓمالُق:  )َيٻْمَزُٰمٽمِل(ىم٤مل:  )أو(اًمٓمالق،  )٣م٤َم(ىم٤مل:  ، أو()١مڅم٬مٌِؼ : أٟم٧ِم ا٬مٴَمََلُق، أو(

: قمٛماًل )٩مقاِ٘مَدٌة(َيٜمِْق سمذًمؽ صمالصًم٤م:  )وإٓ(: ٕن ًمٗمَٔمف حيتِٛمُؾ ذًمؽ، )و٪َمع َٖمََلٌث ٔمٽمٿِمَتپِمڅم(

ا، وُمٕمَٚمً٘م٤م، وحمٚمقوًم٤م سمف، سم٤مًمٕمرف، ويمذا ىمقًمف: اًمٓمالُق ٓزٌم زم، أو: قمكَم، ومٝمق سيٌح ُمٜمَجزً 

                                      
 ُمـ اعمتـ ذم ب، ش. ((1

 اعمتـ ذم ب، ش.ُمـ  ((8

(، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف 18878(، وقمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )6/553،558( أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل ذم إم )3)

 (7/158(، واًمٌٞمٝم٘مل )3/318(، واًمدارىمٓمٜمل )18568(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )1877،8186)

(، وقمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ 6/651،651(، واًمِم٤مومٕمل ذم إم )1815،1814( أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م )4)

 (.369/ 7(، واًمٌٞمٝم٘مل )18561(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )1388(، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف )18947،18946)

(، وؾمٕمٞمد سمـ 18947،18946(، وقمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )6/651(، واًمِم٤مومٕمل ذم إم)1816( أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م )5)

(، واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر 18557،18561سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )(، وا1389،1388ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف )

 (.369،368/ 7(، واًمٌٞمٝم٘مل )3/68)

 (.7/371(، واًمٌٞمٝم٘مل )18561(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )18951( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )6)

 ش.و»ُمـ اعمتـ ذم ش، و ذم ب ُمـ اعمتـ سمدهل٤م:  ((7

 ش.ـمالق»ذم ب:  ((8
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ـْ ُمٕمف قمدٌد: وىَمع سمٙمؾ واطمدة ـمٚم٘م٦ٌم ُم٤م مل شمٙمـ ٟمٞم٦ٌم أو ؾم٥ٌٌم خيِّمُّمف  وإذا ىم٤مًمف َُم

سم٢مطمداهـ، وإْن ىم٤مل: أٟم٧ِم ـم٤مًمٌؼ، وٟمقى صمالصًم٤م: وىمَٕم٧ْم سمخالف: أٟم٧ِم ـم٤مًمٌِؼ واطمدة، ومال 

 وإن ٟمقاه٤م.ي٘مع سمف صمالث

، أو: أ٫ْمَّثَره، أو: ٣َمَدَد ا٬ْمـَحٯَم، أو: )٫ُمَؾ ا٬مٴمَََلِق : أٟم٧ِم ـم٤مًمٌؼ )وَيٹَمُع ٔمٻَِمٸْمِظ(

ٕهن٤م ٓ حيتٛمٚمٝم٤م ًمٗمُٔمف: يم٘مقًمف: ي٤م ُم٤مئ٦َم ; ا٬مِريِّح، أو ڀَمْحق ذ٬مؽ َٖمََلٌث و٬مق ڀَمَقى واِ٘مَدًة(

ـم٤مًمٍؼ، وإْن ىم٤مل: أٟم٧ِم ـم٤مًمٌؼ أهمٚمَظ اًمٓمالق، أو: أـمقًَمف، أو: أقمرَوف، أو: ُمؾَء اًمدٟمٞم٤م، أو: 

 أيمثر. قِمَٔمَؿ اجلٌؾ: ومٓمٚم٘م٦ٌم إن مل َيٜمِْق 

ـْ زوضمتِف  )وإْن ١مٻَمؼ( ٌٍَع، )٣ُمٳْمًقا(ُِم : )ُٗمْزًءا ُٰمٱَمڅم٣ًمڅم(ـمَٚمؼ ُمٜمٝم٤م  )أو(: يمٞمٍد أو إص

: سم٠من ىم٤مل )ُٰمْبپَمټًمـڅم(ضمزًءا  )أو(: يمٜمّمِٗمٝم٤م اًمٗمقىم٤مين، )ُٰمٶَمٿَمٽمڅًم(ضمزًءا  )أو(يمٜمّمػ وؾمدس، 

ا ِٰمـ ١َمٻْمٹَمڇٍم; )ڀمٲِْمَػ ١َمٻْمٹَمڇٍم، أو: ُٗمْزءً ًمزوضمتف: أٟم٧ِم ـم٤مًمٌؼ  )أو ٪مڅمل(هل٤م: ضمزُؤِك ـم٤مًمٌؼ، 

، وا٬مٱَمٶْمُر، وا٬مٵمُٸْمُر وڀَمْحُقه(ٕن اًمٓمالق ٓ يتٌَٕمُض، ; ١َمٻُمٹَمڈْم( ـُ ، )و٣مٺْمُسف ا٬مُرْوُح، وا٬مِس

وم٢مذا ىم٤مل هل٤م: روطُمِؽ، أو: ؾِمٜمُِؽ، أو: ؿمٕمُرِك، أو: فُمُٗمُرِك، أو: ؾمٛمُٕمؽ، أو: سمٍُمك، أو: 

 ريُ٘مِؽ ـم٤مًمٌِؼ: مل شمٓمٚمؼ، وقِمْتٌؼ ذم ذًمؽ يمٓمالٍق.

)و٪َمع ُمرشملم أو صمالصًم٤م  )َٰمْدُٙمقٍل هِبڅم أڀْمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ. و٫مَرره(زوضم٦ٍم ٪مڅمل ٬مـ( )وإذا 

أي: وىمع اًمٓمالق سمٕمدد اًمتٙمرار، وم٢من يمَرره َُمَرشَملْمِ وىَمع اصمٜمت٤من، وإْن يمَرره صمالصًم٤م ، ا٬مٶَمَدُد(

يٙمقن : سم٠من )َٕمځْم٫مٿِمًدا َيٲِمُّح(سمتٙمراره  )إٓ أن َيٽمِْقَي(وىَمع صمالث: ٕٟمف أشمك سمٍميح اًمٓمالق، 

، ومٞم٘مع واطمدة: ٟٓمٍماف ُم٤م زاد قمٚمٞمٝم٤م قمـ اًمقىمقع سمٜمٞم٦م ( )إ٩ْمپَمڅمًٰمڅميٜمقَي  )أو(ُمتّماًل، 

)وإْن أ[ اعمتّمؾ، وم٢من اٟمٗمّمؾ اًمت٠ميمٞمد وىمع سمف أيًْم٤م: ًمٗمقات ذـمف، 881اًمت٠ميمٞمد ]س/

 : سم٠من ىم٤مل: أٟم٧ِم ـم٤مًمؼ صُمؿَ «(ُٖمؿَ »)أو ٔمِـ: سم٠من ىم٤مل: أٟم٧ِم ـم٤مًمؼ سَمْؾ ـم٤مًمؼ، «(َٔمْؾ »٫َمَرره ٔمِـ

                                      
  ش.إومٝم٤مُمٝم٤م»ذم ب، ش:  (1)
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 )َٔمٶْمَدهڅم(ـمٚم٘م٦م  ـم٤مًمؼ: )أو ٪مڅمل(: سم٠من ىم٤مل: أٟم٧ِم ـم٤مًمؼ ومٓم٤مًمؼ، )أو ٔمڅم٬مٸمڅمِء(ـم٤مًمؼ، 

ذم ُمدظمقل هب٤م:  )ٰمٶمپمڅم ١َمٻْمٹَمڇٌم; و٪َمع ٖمٽِمَتڅمِن(ـمٚم٘م٦م : )أو(ـمٚم٘م٦م،  )٪َمْبٻَمپمڅم(: ـمٚم٘م٦م )أو(ـمٚم٘م٦م، 

)وإْن مل َيْدُٙمْؾ هبڅم ٔمڅمڀَمڈْم ٔمڅمُْٕو٦َم ومل ٕن ًمٚمرضمٕمٞم٦م طمٙمَؿ اًمزوضم٤مت ذم حلقق اًمٓمالق، 

ٕن اًم٤ٌمئـ ٓ يٚمح٘مٝم٤م ـمالق، سمخالف: أٟم٧م ـم٤مًمؼ ـمٚم٘م٦م ُمٕمٝم٤م ـمٚم٘م٦م، ; َيٻْمَزْٰمف ٰمڅم َٔمٶْمَدهڅم(

 أو: ومقق ـمٚم٘م٦م، أو: حت٧م ـمٚم٘م٦م، أو: ومقىمٝم٤م، أو: حتتٝم٤م ـمٚم٘م٦م: ومثٜمت٤مِن وًمق همػَم ُمدظمقٍل هب٤م.

 اًمذي شم٘مَدم ذيمُره، وَمـ: إْن ىمٛم٧ِم وم٠مٟم٧ِم  )٫مڅم٬مْـټُمٽمََجِز ّم هذا(ُِمـ اًمٓمالق  )وا٬ْمـټُمٶَمٻَمُؼ(

ـم٤مًمؼ وـم٤مًمؼ وـم٤مًمؼ، وم٘م٤مُم٧م: وىَمع اًمثالث وًمق همػَم ُمدظمقل هب٤م، َو: إْن ىمٛم٧ِم وم٠مٟم٧ِم 

 ـم٤مًمؼ ومٓم٤مًمؼ، أو: صُمَؿ ـم٤مًمؼ، وىم٤مُم٧م: وىَمع صمٜمت٤من ذم ُمدظمقٍل هب٤م وشَمٌلُِم همػُمه٤م سم٤مُْٕومم.

 ّم آٟمتّثٽمڅمء ّم ا٬مٴمَلق

قمدد  ـْ ٣َمَدِد ا٬مٴمَََلِق و()اٟمتِّْثٽمڅمُء ا٬مٽمٲِْمِػ ٩مځم٪مَؾ ٰمِ اًمزوج أي: ُِمـ ،)وَيٲِمُّح ٰمٽمف(

)٩مڃمذا ٪مڅمل: أڀمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ ١َمٻمٹَمت٥َِم ومال يّمح اؾمتثٜم٤مء اًمٙمِؾ وٓ أيمثر ُِمـ اًمٜمّمػ، ، )ا٬ْمـټُمٴمٻََمٹمڅمِت(

: ٕٟمف يمالم ُمتّمؾ أسم٤من سمف أن اعمًتثٜمك همػُم ُمراد سم٤مٕول، ىم٤مل شمٕم٤ممم إٓ واِ٘مَدًة و٪َمٶَمڈْم واِ٘مَدًة(

يريد  .[87-86اًمزظمرف: ]﴾ڑ ژ  ڑ  ڎ ڎ  ڈ ڈ  ژ﴿طمٙم٤مي٦م قمـ إسمراهٞمؿ: 

: ًمِـام ؾمٌؼ، وإْن )َٖمََلًٖمڅم إٓ واِ٘مَدًة ٩مٴمٻَمٹَمتڅمِن(أٟم٧ِم ـم٤مًمؼ  )وإْن ٪مڅمل:(، سمف اًمؼماءة ُِمـ همػم اهلل 

ىم٤مل: إٓ ـمٚم٘متلم إٓ واطمدة. ومٙمذًمؽ: ٕٟمف اؾمتثٜمك صمٜمتلم إٓ واطمدة ُِمـ صمالث، ومٞم٘مع صمٜمت٤من، 

 اًمثالث. وإن ىم٤مل: صمالصًم٤م إٓ صمالصًم٤م أو إٓ صمٜمتلم: وىَمع 

                                      
 ُمـ اعمتـ ذم ش. ((1
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ـْ ٣َمَددِ ا٬ْمـټُمٴَمٻَمٹمڅمِت( : سم٠من ىم٤مل ٟم٤ًمُؤه ـمقاًمؼ وٟمَقى إٓ ومالٟم٦م: )وإن اْٟمَتّْثٽمَك ٔمٹَمٻمبِِف ِٰم

آؾمتثٜم٤مء، ومال شَمْٓمُٚمُؼ: ٕن ىمقًمف: ٟم٤ًمئل قم٤مم جيقز اًمتٕمٌػم سمف قمـ سمٕمض ُم٤م ُووع  )َصَّح(

وم٢مذا  ٬مٴَمٻَمٹَمڅمِت()ُدوَن ٣َمَددِ اًمف: ٕن اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ اًمٕم٤مم ذم اعمخّمقص ؾم٤مئغ ذم اًمٙمالم، 

ىم٤مل: هل ـم٤مًمؼ صمالصًم٤م، وٟمقى إٓ واطمدة: وىمٕم٧م اًمثالث: ٕن اًمٕمدد ٟمٌص ومٞمام يتٜم٤موًمف ومال 

يرشمٗمع سم٤مًمٜمٞم٦م: ٕن اًمٚمٗمظ أىمقى ُِمـ اًمٜمٞم٦م، ويمذا ًمق ىم٤مل: ٟم٤ًمئل إرسمع ـمقاًمؼ. 

ـَ إٓ ًمزوضم٤مشمف  )وإْن ٪مڅمل(. ب[ واؾمتثٜمك واطمدة سم٘مٚمٌف ومٞمٓمٚمؼ إرسمع881]س/ )أْرَٔمٶُمٺُم

)وٓ ، ومال شَمْٓمُٚمُؼ اعمًتثٜم٤مُة: خلروضمٝم٤م ُمٜمٝمـ سم٤مٓؾمتثٜم٤مء، ڀَمڇَم ١َمَقا٬مُِؼ; َصَّح آْٟمتِّْثٽمڅَمُء(٩ُمََل 

ٕن همػم اعمتّمؾ ي٘متِِض رومَع ُم٤م وىَمع سم٤مَٕول، واًمٓمالق إذا ; َيٲِمُّح اْٟمتِّْثٽمڅمٌء مل َيَتٲِمْؾ ٣مڅمَدًة(

واطمدة، ومال ي٘مع وىَمع ٓ يٛمٙمـ رومٕمف، سمخالف اعمتّمؾ: وم٢من آشمّم٤مل جيٕمؾ اًمٚمٗمظ مجٚم٦م 

اًمٓمالُق ىمٌؾ مت٤مُمٝم٤م، ويٙمٗمل اشمّم٤مًمف ًمٗمًٔم٤م أو طمٙمًٛمـ٤م: يم٤مٟم٘مٓم٤مقمف سمتٜمُٗمٍس أو ؾُمٕم٤مٍل وٟمحِقه، 

 ،)وْذ١ُمف(، آؾمتثٜم٤مُء: ًمِـام شم٘مَدم )وأْٰمٺَمـ ا٬مٺمَلُم دوڀَمف; ٔمٴَمؾ(آؾمتثٜم٤مُء  )٩مٻمق اڀْمٸَمٲَمؾ(

وم٢من  َؾ ٫مَمِل ٰمڅم اْٟمَتّْثٽمَك ٰمٽمف()٪َمبْ أي: ٟمٞم٦ُم آؾمتثٜم٤مء  ،)ا٬مٽمِٿَمڇُم(أي: ذُط صح٦ِم آؾمتثٜم٤مء 

ىم٤مل: أٟم٧ِم ـم٤مًمؼ صمالصًم٤م همػَم ٟم٤مٍو ًمالؾمتثٜم٤مء، صمؿ قمَرض ًمف آؾمتثٜم٤مء وم٘م٤مل: إٓ واطمدًة: مل 

يٜمٗمٕمف آؾمتثٜم٤مُء، ووىمٕم٧م اًمثالُث، ويمذا ذٌط ُمت٠مظِمٌر وٟمحُقه: ٕهن٤م صقاِرُف ًمَٚمٗمظ قمـ 

 ُم٘متْم٤مه ومقضَم٥م ُم٘م٤مرٟمُتٝم٤م ًمٗمًٔم٤م وٟمٞم٦ًم.

 ا٬مزٰمـ )الطالِم يف( ٘مٺمِؿ إيٹمڅمعِ )باُب( 

 )اِلـُنِشَتِكَبِل( و٪مق٣ِمف ّم ا٬مزٰمـ )اِلـناِضي، و( 

)٪َمْبَؾ أْن أَ ًڀْمٺمَِحِؽ، ىم٤مل هل٤م: أٟم٧ِم ـم٤مًمؼ  )أڀمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ أٰمِس، أو(ًمزوضمتف:  )إذا ٪مڅمل(

ـُ رومُٕمٝم٤م ذم  ومل َيٽمِْق و٪ُمق٣َمف ّم احلڅمِل; مل َيٹَمِع(
اًمٓمالُق: ٕٟمف روَمع آؾمت٤ٌمطم٦َم وٓ يٛمٙمِ
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، وإْن أراد وىمققَمف أَن وىَمع ذم احل٤مل: ٕٟمف ُُمِ٘مٌر قمغم ٟمٗمًف سمام هق أهمَٚمُظ ذم طمِ٘مفاعم٤ميض، 

ٌَؼ  )ٔمٴمََلٍق ٟمَبؼ ٰمٽمف، أو(أهن٤م ـم٤مًمٌؼ  )وإْن أراد( ـْ َزيٍد وأٰمٺَمـ(سمٓمالٍق ؾم : سم٠من يم٤من )ِٰم

ٌَْؾ ذًمؽ:  ٌَْؾ ذًمؽ، أو يم٤من ـمالىُمٝم٤م صَدر ُِمـ زيٍد ىم ُمٜمف ذًمؽ:  )٪ُمبِؾ(صَدر ُمٜمف ـمالٌق ىم

 ن ًمٗمٔمف حيتِٛمُٚمف، ومال ي٘مع قمٚمٞمف سمذًمؽ ـمالق ُم٤م مل شمٙمـ ىمريٜم٦ٌم يمٖمْم٥ٍم أو ؾم١ماِل ـمالٍق.ٕ

ٌَْؾ أن َأٟمٙمَحِؽ،  )٩مڃمْن ٰمڅمت( ـْ ىم٤مل: أٟم٧ِم ـم٤مًمٌؼ أُمِس أو: ىم ، أو َٙمِرَس ٪َمْبَؾ ٔمٿمڅمِن َُم ـَ )أو ُٗم

َٖمََلًٖمڅم ٪َمبَْؾ  )١مڅم٬مٌِؼ ًمزوضمتف: أٟم٧ِم  )وإْن ٪مڅمل(: قمٛماًل سم٤معمت٤ٌمِدِر ُِمـ اًمٚمٗمظ، ُٰمراِده; مل َٕمٴمْٻُمْؼ(

: مل شمً٘مط ٟمٗم٘متٝم٤م سم٤مًمتٕمٚمٞمؼ، ومل جيز وـم١مه٤م ُِمـ طملم قم٘مد اًمّمٗم٦م إمم ٪ُمُدوِم زيٍد ٔمٱَمپْمٍر(

: ٕن يمؾ ؿمٝمر ي٠ْميت حيتٛمؾ أن يٙمقن ؿمٝمر وىمقع اًمٓمالق، ضمزم سمف سمٕمض ُمقشمف

: )مل َٕمٴْمٻُمْؼ(أي: ُمِض ؿمٝمر أو ُمٕمف:  ،)٪َمْبَؾ ُٰمٳِمٿِمف(زيد  )٪َمِدم( إن ، )٩مـ(إصح٤مب

أي: يتًع ًمقىمقع  ،)َٔمٶْمَد ٠َمپْمٍر وُٗمْزٍء َٕمٴْمٻُمُؼ ٩مٿمف(إْن ىَمِدم  )و(يم٘مقًمف: أٟم٧ِم ـم٤مًمٌؼ أُمِس، 

أي: شمٌَٞمٜم٤م وىمققَمف: ًمقضمقد اًمّمٗم٦م، وم٢من يم٤من َوـمِئ ومٞمف ومٝمق حمَرم وهل٤م  ،)َيٹَمْع(اًمٓمالق ومٞمف: 

)َٔمٶْمَد ٠َمپْمٍر زيد  )و٪َمِدم(أ[ ُمثاًل  888]س/)٩مڃمْن ٙمڅم٬َمٶمپمڅم َٔمٶْمَد ا٬مٿمټَِم٥ِم ٔمٿمقٍم( اعمٝمر، 

اعمٕمَٚمؼ: ٕهن٤م  )ؤمٴَمؾ ا٬مٴمََلُق(ٕهن٤م يم٤مٟم٧م زوضم٦ًم طمٞمٜمَف، )صَّح ا٬ْمـُخٻمُع(; ُمثاًل  وَيْقَٰم٥ِم(

ـٌ ومال يٚمح٘مٝم٤م،  أي: ي٘مع اًمٓمالق، ويٌٓمؾ اخلٚمع، وشمرضمع  ،()و٣مٺْمُسپمڅموىم٧َم وىمققمف سم٤مئ

تٕمٚمٞمؼ إن يم٤من اًمٓمالق ُِمـ اًم )َٔمٶْمَد ٠َمپْمٍر وٟمڅم٣مڇٍم(سمٕمقوف إذا ىَمِدم زيد ذم اعمث٤مل اعمذيمقر، 

أو: ، )١مڅم٬مٌِؼ ٪َمْبَؾ َٰمْقِِت(ًمزوضمتف: هل  )وإْن ٪مڅمل(سم٤مئٜم٤ًم: ٕن اخلٚمع مل يّم٤مدف قمّمٛم٦م، 

ٕن ُم٤م ىمٌؾ ُمقشمف ُِمـ طملم قم٘مد اًمّمٗم٦م، وإن ; )١َمٻُمٹَمڈْم ّم ا٬ْمـحڅمِل(ُمقشمؽ، أو: ُمقت زيد: 

                                      
 ش.ىمدوُمف»أؿم٤مر ذم ه٤مُمش إصؾ أن ذم ٟمًخ٦م  ((1

 (.99يٜمٔمر اًم٘مقاقمد واًمٗمقائد إصقًمٞم٦م ) ((8

 ُمـ اعمتـ ذم ش. ((3

 ش.قمٙمًٝمام»ذم ب، ش:  ((4
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ٌَٞمَْؾ ُمقيت ُمّمَٖمًرا: وىَمع ذم اجلزء اًمذي يٚمٞمف اعمقت: ٕن اًمتّمٖمػم  َدَل قمغم اًمت٘مري٥م، ىم٤مل: ىُم

، ومال ي٘مع: ٕن اًمٌٞمٜمقٟم٦م )أو: َٔمٶْمَده(، أي: ُمع ُمقيت، )ٰمٶمف(إذا ىم٤مل: أٟم٧ِم ـم٤مًمؼ  )و٣مٺْمُسف(

ٌَْؼ ٟمٙم٤مٌح ُيِزيُٚمف اًمٓمالق، وإن ىم٤مل: يقَم ُمقيت: ـمُٚم٘م٧ْم أَوًَمف.  طمّمٚم٧م سم٤معمقت ومٚمؿ َي

، أو: ٪َمٻَمْبڈِم ا٬ْمـَحَجَر َذَهًبڅم، )أڀمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ إْن ١مِْرِت، أو: َصٶِمْدِت ا٬مَسََمءَ إن ىم٤مل  )و( 

ـَ ا٬ْمـټُمْسَتِحٿمِؾ( ،  وڀَمْحقه ِٰم ـِ ًمذاشمف، أو قم٤مدًة: يمـ: إن َرَدْدِت أُمِس، أو: مجْٕم٧ِم سملَم اًمِْمَدْي

)وَٕمٴمْٻُمْؼ ّم : ٕٟمف قمٚمؼ اًمٓمالق سمّمٗم٦م مل شمقضمد، )مل َٕمٴْمٻُمْؼ(أو: ؿم٤مء اعمٞم٧ُم، أو: اًمٌٝمٞمٛم٦ُم: 

أي:  ،)وهق(ق قمغم قمدِم ومِْٕمِؾ اعمًتحٞمؾ، وقمدُُمف ُمٕمٚمقٌم، ٕٟمف قمٚمؼ اًمٓمال; ٣َمٺْمِسف ٩َمْقًرا(

ـَ : أٟم٧ِم ـم٤مًمؼ )ا٬مٽمَٸْمِل ّم ا٬ْمـټُمْسَتِحٿمِؾ ِٰمّْثُؾ( قمٙمُس ُم٤م شم٘مَدم شمٕمٚمٞمُؼ اًمٓمالق قمغم )ٕ٪ْمتٻَُم

ـَ ُم٤مء اًمٙمقز، وٓ ُم٤مء سمف، أو ٓ ا٬ْمـټَمٿِمڈَم، أو: َْٕصٶَمَدَن ا٬مَسََمَء وڀَمْحقمهڅم( : يمـ: ٕذسم

ًمِمٛمس، أو: ٕـمػَِمَن، ومٞم٘مع اًمٓمالق ذم احل٤مل: ًمِـام شم٘مَدم، وقِمتٌؼ وفمٝم٤مر ويٛملم ـمَٚمَٕم٧ِم ا

 سم٤مهلل يمٓمالق ذم ذًمؽ. 

ٓ ي٘مع سمف رٌء: ًمٕمدم حت٘مؼ ذـمف:  )٬مَٷْمٌق(يمالٌم  )وأڀمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ ا٬مٿَمْقَم إذا ٗمڅمء ٨َمٌد(

ؾم٤مئر اعمذاه٥م:  ٕن اًمٖمَد ٓ ي٠ميت ذم اًمٞمقم سمؾ سَمْٕمَد َذه٤مسمف، وإن ىم٤مل: أٟم٧ِم ـم٤مًمؼ صمالصًم٤م قمغم

 : ومقاطمدة.شصمالصًم٤م»وىمٕم٧م اًمثالث، وإن مل َي٘مؾ: 

; )ا٬مٿمَْقِم; ١َمٻُمٹَمڈْم ّم ا٬ْمـحڅمِل(هذا : )أڀمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ ّم هذا ا٬مٱَمپْمِر، أو(ًمزوضمتف:  )وإذا ٪مڅمل( 

ُع ًمف وىمع ًمقضمقد فمرومف،  ًِ : أٟم٧ِم )وإْن ٪مڅمل(ٕٟمف ضمٕمؾ اًمِمٝمر أو اًمٞمقم فمروًم٤م ًمف، وم٢مذا ُوضِمد ُم٤م يَت

وهق ـمٚمقع اًمٗمجر ُِمـ  )رٰمٳمڅمَن; ١َمٻُمٹَمڈْم ّم أَو٬مِف(: ذم )ا٬مَسبڈِْم، أو(يقَم : ٍد، أو()ّم ٨مَ ـم٤مًمؼ 
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)وإْن ٪مڅمل: ب[ وهمروُب اًمِمٛمس ُِمـ آظمر ؿمٕم٤ٌمَن: ًمِـام شم٘مَدم،  888اًمٖمد أو يقم اًم٧ًٌم، ]س/

،أي: آظمَر هذه إوىم٤مت اًمتل ُذيمرت:  ،)آِٙمَر ا٬مٺُمِؾ(أَن اًمٓمالق إٟمام ي٘مع  أَرْدُت( ـَ  و٪ُمبِؾ( )ُدِي

ُمٜمف طمٙمًٛمـ٤م: ٕن آظمَر هذه إوىم٤مت ووؾمَٓمٝم٤م ُمٜمٝم٤م، وم٢مرادشُمف ًمذًمؽ ٓ خت٤مًمُِػ فم٤مهَر ًمٗمٔمف، 

ـُ وٓ ُي٘مٌؾ ُمٜمف أٟمف أراد آظمَرمه٤م،  إْن ىم٤مل:  )و(سمخالف: أٟم٧ِم ـم٤مًمؼ همًدا، أو: يقَم يمذا: ومال ُيَدَي

، وأيب ذّر  سمـ قم٤ٌمسٍ ُرِوي قمـ ا )١َمٻُمٹَمڈْم ٣مٽمَد اڀمٹِمٳمڅمئف(ُمثاًل:  )أڀمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ إ٦م ٠َمپْمٍر(

ومٞمٙمقن شمقىمٞمت٤ًم إلي٘م٤مقمف، وُيَرضِمُح ذًمؽ أٟمف ضمَٕمؾ ًمٚمٓمالق هم٤مي٦م، وٓ هم٤مي٦َم ٔظمره وإٟمام اًمٖم٤مي٦ُم 

 ذم احل٤مل. )ّم ا٬مْـحڅمِل ٩َمٿمٹََمَع(وىمققمف  )إٓ أْن َيٽمِْقَي(َٕوًمِف، 

ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ;  ٠َمپْمًرا()اْٖمٽمَل ٣َم٧َمَ اٟم٘مْم٤مء  )إ٦م َٟمٽمڇٍَم; َٕمٴمٻُْمْؼ ٔمـِ( إْن ىم٤مل: أٟم٧ِم ـم٤مًمؼ )و(

أي: ؿمٝمقر اًمًٜم٦م وشُمٕمتؼم  ،[36اًمتقسم٦م: ]﴾ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ ھ﴿

يم٘مقًمف: أٟم٧ِم  )ٔمڅم٬مََلِم(أي: اًمًٜم٦م  ،)٩مڃمْن ٣مَر٩مپمڅم(، سم٤مِٕهَٚم٦م، وُيٙمَٛمؾ ُم٤م طمَٚمػ ذم أصمٜم٤مئف سم٤مًمَٕمدد

ٕمٝمد احلْمقري، ويمذا: ًمٚمش َأْل »ٕن ; )١َمٻُمٹَمڈْم ٔمڅمڀْمِسَلِخ ذِي ا٬مْـِحَجڇِم(ـم٤مًمؼ إذا ُمْم٧م اًمًٜم٦م: 

إذا ُم٣َم ؿمٝمر وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ: شمٓمُٚمؼ سمُِٛمِِضِ صمالصملم يقًُم٤م، و: إذا ُم٣م اًمِمٝمر: وم٤ٌمٟمًالظمف، و: 

 ُمٜمف.
ٍ
 أٟم٧ِم ـم٤مًمؼ ذم أَول اًمِمٝمر: شمٓمُٚمؼ سمدظمقًمف، و: ذم آظمره: شمٓمُٚمؼ ذم آظمِر ضمزء

 ُزوِط( ُـّالِم بالشَـّ)باُب َتِعِليِل الط

)ٓ أظمقاِت٤م، و أو َأطَمدِ ش إن»طم٤مصؾ سمـأي: شمرشمٞمٌف قمغم رء طم٤مصؾ أو همػم 

ـْ َزْوٍج(اًمتٕمٚمٞمؼ  َيٲِمُّح( َٓ ِٰم َيْٕمِ٘مُؾ اًمٓمالَق، ومٚمق ىم٤مل: إْن شمزوضْم٧ُم اُمرأة أو: ومالٟم٦م ومٝمل  )إ

                                      
 إمَم َأضَمٚمف.قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ش. جيلء إضمؾُمـ ىم٤مل: ٓ يٓمٚمؼ طمتك » ( ذم سم٤مب: 18194أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )( (1

قمـ أيب ذر، أٟمف ىم٤مل ًمٖمالم ًمف: ش. ُمـ ىم٤مل: ٓ يٓمٚمؼ طمتك جيلء إضمؾ» ( ذم سم٤مب: 18196أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )( (8

 (.66/818وأظمرضمف سمٜمحقه اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ ) قمتٞمؼ إمم احلقل. هق
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ٓ ڀَمْذَر »ـم٤مًمؼ: مل يَ٘مْع سمتزوجيٝم٤م: حلدي٨م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمِده ُمرومققًم٤م: 

ـِ آَدَم ٩مٿِمََم ٓ َيټْمٻمُِؽ، وٓ  ْٔم َٓ َيټْمٻمُِؽ ِٓ َٓ ١َمََلَق ٩مٿِمََم  ، رواه أمحدش. ٣ِمْتَؼ ٩مٿِمََم ٓ َيټْمٻمُِؽ، َو

 وطمًٜمف. ، واًمؽمُمذيوأسمق داود

ٍط(أي: قمَٚمؼ اًمزوُج اًمٓمالَق  )٩مڃمذا ٣مٻَمٹمف(، ُمت٘مِدم أو ُمت٠مظِمٍر: يمـ: إْن دظمْٚم٧ِم  )ٔم٧َمْ

، أي: ىمٌؾ وضمقد اًمنمط، ٻَمف()مل َٕمٴْمٻُمْؼ ٪َمبْ اًمداَر وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ، أو: أٟم٧ِم ـم٤مًمؼ إْن ىمْٛم٧ِم. 

، أي: قمَجْٚم٧ُم ُم٤م قمَٚمْ٘مُتف: مل يتٕمَجْؾ: ٕن اًمٓمالق شمٕمَٚمؼ سم٤مًمنمط ومٚمؿ )و٬مق ٪مڅمل: ٣مَجٻْمُتف(

يٙمـ ًمف شمٖمٞمػُمه، وم٢مْن أراد شمٕمجٞمَؾ ـمالٍق ؾِمقى اًمٓمالق اعمٕمَٚمؼ وىَمع، وم٢مذا ُوضِمد اًمنمُط 

 اًمذي قمَٚمؼ سمف اًمٓمالق وهل زوضمتف وىمع أيًْم٤م.

ـْ قمَٚمؼ اًمٓمالق سمنمٍط:  )وإْن ٪مڅمل(  ِط ومل ُأِرْده; و٪َمع(َُم  )ٟمَبؼ ٬مِسڅمِِن ٔمڅم٬م٧َمْ

ًمزوضمتف:  )وإْن ٪مڅمل(ٕٟمف َأىَمَر قمغم ٟمٗمًف سمام هق أهمَٚمُظ ُِمـ همػم ِتٛم٦م. ; )ّم ا٬ْمـحڅمِل(اًمٓمالق 

: ًمٕمدم ُم٤م )ُ٘مٺْمټًمـڅم( ُمٜمف و٪مڅمل: أَرْدُت إْن ٪ُمټْمڈِم; مل ُيٹْمَبْؾ( أ[ 883]س/)أڀمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ. 

 ، ي٘مع سمٛمرِوٝم٤م.-رومًٕم٤م وٟمّم٤ًٌم-ٞمف، و: أٟم٧ِم ـم٤مًمٌؼ ُمريْم٦م يدل قمٚم

ِط( سمٙمن اهلٛمزة وؾمٙمقن اًمٜمقن، وهل ُأُم  )إْن( اعمًتٕمٛمٚم٦م هم٤مًم٤ًٌم )وأدواُت ا٬م٧َمْ

(سمٗمتح اهلٛمزة وشمِمديد اًمٞم٤مء،  )وإذا، وٰمتك، وَأّي(إدوات،  ـْ سمٗمتح اعمٞمؿ وؾمٙمقن اًمٜمقن،  )وَٰم

ٕهن٤م شمُٕمُؿ إوىم٤مت ومٝمل سمٛمٕمٜمك: يمؾ وىم٧م، ; ٺْمراِر()َوْ٘مَدهڅم ٬مٻِمتَ أي: يمٚمام  ،)و٫مٻَمَم وهل(

 ، ومال شم٘متِِض اًمتٙمرار.شإذا»ومٝمل اؾمؿ زُم٤من سمٛمٕمٜمك: أي وىم٧م، وسمٛمٕمٜمك ش ُمتك»وأَُم٤م 

أي:  ،«(٬َمـؿْ »)ٔمَِل وطمٞمثام ، )وٰمپمَم(أي: يمؾ أدوات اًمنمط اعمذيمقرة،  ،)و٫مٻُمپمڅم( 

                                      
 .(6769،6781،6781أظمرضمف أمحد )( (1

 .(8191أظمرضمف أسمق داود )( (8

 .(1181أظمرضمف اًمؽمُمذي )( (3
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« مل»)ٰمع هل  )٬مٻمَٞماِٙمل، و( ىمريٜم٦م اًمٗمقر: أي: ،()أو ڀمٿَِمڇِم ٩َمْقٍر، أو ٪َمِريٽمَتِف، شمل»سمدون 

)ٰمع ٣َمَدِم ش مل»: وم٢مهن٤م ًمٚمؽماظمل طمتك ُمع «(إنْ »)إٓ إٓ ُمع ٟمٞم٦م اًمؽماظمل أو ىمريٜمتف،  ٬مٻِْمٸَمْقِر(

ىمٛم٧ِم وم٠مٟم٧ِم  )أو: إذا(وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ،  )إْن ٪ُمټْمڈِم(ًمزوضمتف:  ، ٩مڃمذا ٪مڅمل(ڀمٿَِمڇِم ٩َمْقٍر أو ٪َمِريٽمتف

ـْ ٪مڅمَٰمڈْم(ىمٛم٧ِم وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ،  )أو: أَي َو٪ْمڈٍم(٤مًمؼ، ىمٛم٧ِم وم٠مٟم٧ِم ـم )أو: ٰمتك(ـم٤مًمؼ،   )أو: َٰم

ـَ ومٝمل ـم٤مًمؼ،  قَمِ٘مٌف وإْن  )١َمٻُمٹَمڈْم(اًم٘مٞم٤مم  )أو: ٫ُمٻَمَم ٪ُمټْمڈِم ٩مځمڀْمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ، ٩مټمتك ُوِٗمد(ُمٜمٙم

ُط(سمُٕمد اًم٘مٞم٤مم قمـ زُم٤من احلٚمػ،  : عم٤م )مل َيتَٺَمَرْر ا٬ْمـِحٽمْډُم(اعمٕمَٚمُؼ قمٚمٞمف  )وإْن َٕمٺَمَرر ا٬م٧َمْ

)إْن مل إْن ىم٤مل:  )و(ومٞمتٙمَرُر ُمٕمٝم٤م احلٜم٨م قمٜمد شمٙمُرر اًمنمط: عم٤م ؾمٌؼ،  )إٓ ّم ٫مٻَمَم(م، شم٘مدَ 

ُأ١َمٻِمٹْمِؽ ٩مځمڀْمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ، ومل َيٽمِْق َو٪ْمًتڅم، ومل َٕمٹُمْؿ ٪مريٽمَڇٌم ٔمٸَِمْقٍر، ومل ُيٴَمٻِمٹْمپمڅم; ١َمٻُمٹَمڈْم ّم آِٙمِر ٘مٿمڅمةِ 

ًمٓمالق، وم٢مذا ُم٤مت اًمزوج وم٘مد ُوضِمد اًمؽمُك ٕٟمف قمَٚمؼ اًمٓمالق قمغم شمرك ا; َأَو٬مِـپمَم َٰمْقًٕمڅم(

ُأـمِٚمْ٘مِؽ وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ،  )ٰمتك مل(إْن ىم٤مل:  )و(ُمٜمف، وإن ُم٤مشم٧م هل وم٤مت ـمالىُمٝم٤م سمٛمقِت٤م، 

ـٌ أـمِٚمْ٘مِؽ وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ،  )أو: إذا مل( )أو: أَي َو٪ْمڈٍم مل ُأ١َمٻِمٹْمِؽ ٩مځمڀْمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ، وٰمڄَم زَٰم

ـُ إيٹَمڅم٣ُمف ٩مٿمف ومل َيٸْمٶَمؾ; ١َمٻُمٹمَ 
)٫مٻَمَم مل ُأ١َمٻِمٹْمِؽ ٩مځمڀْمڈِم ١َمڅم٬مٌِؼ، إْن ىم٤مل:  )و(: عم٤م شم٘مَدم. ڈْم(ُيټْمٺمِ

ـُ إيٹَمڅمُع َٖمَلِث(
، أي: )٩مٿمف( ، أي: واطمدة سمٕمد واطمدة)ُٰمَرَٕمَبڇٍم(ـمٚم٘م٤مت  وٰمڄَم ٰمڅم ُيټْمٺمِ

)وَٕمب٥ُِم ًمٚمتٙمرار، ش يمٚمام»: ٕن )١َمٻُمٹَمڈْم ا٬ْمـټَمْدُٙمقُل هبڅم َٖمَلًٖمڅم( ذم اًمزُمـ اًمذي ُم٣َم:

هڅم(  إن( )وومال شمٚمح٘مٝم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م وٓ اًمث٤مًمث٦م،  )إُْو٦م(اًمٓمٚم٘م٦م )ٔمـ(أي: همػم اعمدظمقل هب٤م  ،٨َمْٜمُ

)ُٖمَؿ  ىم٤مل: إْن ىمٛم٧ِم  )أو(مل شمٓمُٚمؼ طمتك شم٘مقم صمؿ شم٘مٕمد،  ;)٪ُمټْمڈِم ٩مٹمٶَمْدِت(ىم٤مل: إن 

: مل شمٓمُٚمؼ )٪مٶَمْدِت إذا ٪ُمټْمڈِم(ىم٤مل: إن  )أو(: مل شمٓمُٚمؼ طمتك شم٘مقم صمؿ شم٘مٕمد، ٪مٶَمْدِت(

                                      
 ش.ىمريٜم٦م»ذم ب، ش:  ((1

 ش.ىمريٜم٦م»ذم ب، ش:  ((8

 وهل ُمـ اعمتـ ذم ب.ش. ومل يٓمٚم٘مٝم٤م»سمٕمده ذم ب، ش:  ((3

 ُمـ اعمتـ ذم ش.ش إن ىمٛم٧م»ىمقًمف  ((4



598 

)إْن ٪َمٶَمْدِت إْن ٪ُمټْمڈِم ٩مځمڀمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ; مل َٕمٴمٻُْمْؼ ٘متَك ىم٤مل:  )أو(طمتك شم٘مقم صمؿ شم٘مٕمد،  ب[ 883]س/

ذًمؽ ي٘متِض شمٕمٚمٞمؼ اًمٓمالق قمغم اًم٘مٞم٤مم ُمًٌقىًم٤م سم٤مًم٘مٕمقد، وُيًَٛمك  : ٕن ًمٗمٔمفَٕمٹُمقَم ُٖمَؿ َٕمٹْمٶُمَد(

٠مظِمر وشم٠مظْمػَم اقمؽماَض اًمنمط قمغم اًمنمط، ومٞم٘متِِض شم٘مديَؿ اعمتش إْن ىمٕمْدِت إْن ىمْٛم٧ِم »ٟمحُق: 

اعمت٘مِدم: ٕٟمف ضمَٕمؾ اًمث٤ميَن ذم اًمٚمٗمظ ذـم٤ًم ًمٚمذي ىمٌَْٚمف، واًمنمُط يت٘مَدُم اعمنموَط، ومٚمق ىم٤مل: إْن 

 أقمٓمٞمتُِؽ إْن وقمْدشُمِؽ إْن ؾم٠مًمتِٜمِل: مل شمٓمُٚمؼ طمتك شم٠ًمًَمف صمؿ َيِٕمَده٤م صُمَؿ يٕمٓمٞمَٝم٤م.

 ،)َٕمٴمٻُْمُؼ ٔمُقُٗمقدمِهڅم(: يم٘مقًمف: أٟم٧ِم ـم٤مًمؼ إْن ىمْٛم٧ِم وىمَٕمْدِت: )ٔمڅم٬مقاِو(إْن قمٓمػ  )و( 

(أي: اًم٘مٞم٤مم واًم٘مٕمقد  ٓ ، )و٬مق ٨َمْٜمَ ُٰمَرَٕمب٥َْمِ أي: ؾمقاء شم٘مَدم اًم٘مٞم٤مم قمغم اًم٘مٕمقد أو شم٠مظمر: ٕن اًمقاو 

: سم٠من ىم٤مل: إْن ىمْٛم٧ِم أو ىمٕمْدِت وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ: ـمٚمُ٘م٧م «(أو»)ٔمـإْن قمَٓمػ  )و(، شم٘متِِض شمرشمٞم٤ًٌم

ٕطَمِد اًمِمٞمئلم، وإْن قمَٚمؼ اًمٓمالق قمغم ش أو»ٕن  أي: سم٤مًم٘مٞم٤مم أو سم٤مًم٘مٕمقد: ،)ٔمقُٗمقِد أَ٘مِدمهڅم(

ـَ ذم قملٍم: يمـ: إْن رأي٧ِم رضماًل وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ، و: إْن رأي٧ِم أؾمقَد وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ، و:  صٗم٤مٍت وم٤مضْمتََٛمْٕم

 إْن رأي٧ِم وم٘مٞمًٝم٤م وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ، ومرأْت رضماًل أؾمقَد وم٘مٞمًٝم٤م: ـمُٚم٘م٧م صمالصًم٤م.

 ّم ٕمٶمٻمٿمٹمف ٔمڅمحلٿمض

()إًمزوضمتف:  )إذا ٪مڅمل( ـٍ : ًمقضمقد ْن ِ٘مٳْمڈِم ٩مځمڀمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ; ١مٻُمٹَمڈْم ٔمځمَوِل ٘مٿمٍض ُٰمَتٿَمٹَم

ـْ أٟمف طمٞمض يمام ًمق مل َيتَِؿ هل٤م شمًُع ؾمٜملم، أو ٟمَ٘مص قمـ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م: مل  اًمّمٗم٦م، وم٢مْن مل ُيتٞمَ٘م

ـْ َ٘مٿْمٳَمڇمٍ وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ:  )إذا ِ٘مٳْمڈِم َ٘مٿْمٳَمڇًم(إْن ىم٤مل:  )و(شمٓمُٚمْؼ،   )َٕمٴْمٻُمُؼ ٔمځمَوِل ا٬مٴمُپْمِر ِٰم

ٕٟمف قمٚمؼ اًمٓمالق سم٤معمرة اًمقاطمدة ُِمـ احلٞمض، وم٢مذا ُوضِمدت طمٞمْم٦م يم٤مُمٚم٦م وم٘مد ; ٫مڅمِٰمٻَمڇٍم(

ُوضِمد اًمنمط، وٓ يٕمتُد سمحٞمْم٦م قمَٚمؼ ومٞمٝم٤م، وم٢مْن يم٤مٟم٧م طم٤مئًْم٤م طملَم اًمتٕمٚمٞمؼ مل شمٓمُٚمْؼ طمتك 

                                      
 ، وأؿم٤مر ذم ه٤مُمش إصؾ إمم أهن٤م ٟمًخ٦م.شًمٗمظ»ذم ش:  ((1
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ٌََٚم٦ًم ويٜم٘مٓمَِع دُُمٝم٤م،  )ِ٘مٳْمڈِم ىم٤مل: إذا )إذا( ُم٤م )وّم(شمٓمٝمَر صُمَؿ حتٞمَض طمٞمْم٦ًم ُمًت٘م

: ٕن إطمٙم٤مم شمتٕمٚمؼ )ّم ڀمٲِْمِػ ٣مڅمدُِتڅم(فم٤مِهًرا  )َٕمٴمْٻُمُؼ(وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ:  ڀمٲِْمَػ َ٘مٿْمٳَمڇٍم(

سم٤مًمٕم٤مدة ومتٕمَٚمؼ هب٤م وىمقع اًمٓمالِق، ًمٙمـ إذا ُمَْم٧ْم طمٞمْم٦ٌم ُمًت٘مرٌة شمٌَٞمٜم٤م وىمققَمف ذم ٟمّمٗمٝم٤م: 

ُر، وم٢مذا ـٕن اًمٜمّمػ ٓ ُيٕمرف إٓ سمقضمقد اجلٛمٞمع: ٕن أي٤مم احلٞمض ىمد شمٓمقُل وىمد شَمْ٘مُّم 

يمـ: إْن  ُٝمرْت شمٌَٞمٜم٤م ُمدَة احلٞمْم٦م، ومٞم٘مع اًمٓمالق ذم ٟمّمٗمٝم٤م، وُمتك اَدقم٧ْم طمٞمًْم٤م وم٘مقهل٤م:ـم

أْوَٛمْرِت سُمْٖمِِض وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ، واَدقمْتف، سمخالِف ٟمحق ىمٞم٤مٍم، وإْن ىم٤مل: إْن ـَمُٝمْرِت وم٠مٟم٧ِم 

أ[ سم٤مٟم٘مٓم٤مع اًمدم، وإٓ وم٢مذا ـمُٝمرت ُِمـ  884ـم٤مًمٌؼ: وم٢مْن يم٤مٟم٧م طم٤مئًْم٤م ـمُٚم٘م٧م ]س/

 ٌََٚم٦ٍم. طمٞمْم٦ٍم ُمًت٘م

 ّم ٕمٶمٻمٿمٹمف ٔمڅم٬ْمـَحټْمؾِ 

ـْ : يم٘مقًمف: إْن يمٜم٧ِم طم٤مُِماًل وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ، )إذا ٣مٻَمٹَمف ٔمڅم٬ْمـَحټْمِؾ( )٩مق٬َمَدْت ٕ٪َمَؾ ِٰم

ُِمـ زُمـ احلٚمػ، ؾمقاء يم٤من َيَٓم٠ُم أْم ٓ، أو ًمدوِن أرسمِع ؾمٜملَم ومل يٓم٠م سمٕمَد  ِٟمَتڇِم أ٠ْمپُمٍر(

َٞمٜم٤م أهن٤م يم٤مٟم٧م طم٤مُِماًل وإٓ مل شمٓمُٚمْؼ، وحيُرُم وـم١ُمه٤م ىمٌَْؾ : ٕٟم٤م شمٌ)١َمٻُمٹَمڈْم ُٰمٽمُْذ َ٘مٻَمػ(طَمٚمِِٗمف: 

)إْن مل َٕمٺُمقِِن ٘مڅمِٰمًَل ٩مځمڀْمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ; َ٘مُرم َو١ْمڂُمهڅم ٪َمْبَؾ ًمزوضمتف:  )وإْن ٪مڅمل(اؾمتؼمائٝم٤م، 

ُمقضمقدة، أو ُمًت٘مٌٚم٦م، أو ُم٤موٞم٦م مل يٓم٠م سمٕمَده٤م، وإٟمام حيُرم وـم١مه٤م  اْٟمتِْٝمائپمڅم ٔمحٿمٳمڇٍم(

ـِ اًمٓمالق  )ّم( ، أي: ُم٠ًمًم٦م: إْن مل شمٙمقين طم٤مُِماًل وم٠مٟم٧ِم )وهل(دون اًمرضمٕمل،  ()ا٬مبڅمئ

، وم٢مْن )ّم إْ٘مٺمڅمِم(، وهل: إْن يمٜم٧ِم طم٤مُِماًل وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ )إُْو٦م(اعم٠ًمًم٦م  )٣َمٺْمُس(ـم٤مًمؼ، 

ـْ أرسمع ؾمٜملم ـمُٚم٘م٧ْم: ٕٟم٤م شمٌَٞمٜم٤م أهن٤م مل شمٙمـ طم٤مُِماًل، ويمذا إْن وًمَدْت ٕيمثَر  وًمَدْت ٕيمثَر ُِم

يم٤من يٓم٠ُم: ٕن إصَؾ قمدُم احلٛمؾ، وإْن ىم٤مل: إْن محْٚم٧ِم وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ: مل ُِمـ ؾمت٦م أؿمٝمر و

                                      
 ُمـ اعمتـ ذم ش. ((1



594 

ٌَْؾ طمٞمض، وٓ أيمثَر  ي٘مع إٓ سمحْٛمٍؾ ُمتجِدٍد، وٓ يٓم١مه٤م إن يم٤من َوـمِئ ذم ـمٝمر طمَٚمػ ومٞمف ىم

 .ُِمـ ُمَرة يمَؾ ـمٝمر

) ٔمځُمڀْمَّثك )إْن يم٤مٟم٧م طم٤مُِماًل  )وإْن ٣مٻَمؼ ١َمٻْمٹَمڇًم إْن ٫مڅمڀَمڈْم ٘مڅمِٰمًَل ٔمَذ٫َمٍر، و١َمٻْمٹَمَت٥ْمِ

، أي: ُمٙم٤مَن )وإْن ٫مڅمن ٰمٺمڅمڀَمف(: سم٤مًمَذيَمر واطمدة وسم٤مُٕٟمثك صمِٜمتلم، ٩مق٬َمَدُْتَم; ١َمٻُمٹَمڈْم َٖمَلًٖمڅم(

ىمقًمِف: إْن يمٜم٧ِم طم٤مُِماًل سمَذيَمٍر وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ ـمٚم٘م٦م، وإْن يمٜم٧ِم طم٤مُِماًل سم٠مٟمثك وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ صمٜمتلم: 

ٻُمِؽ أو ٰمڅم ّم َٔمٴْمٽمِؽ( وإْن يم٤من ُأٟمثك وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ صمٜمتلم، َذيَمًرا وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ ـمٚم٘م٦م،  )إْن ٫مڅمن ََحْ

ٕن اًمّمٞمٖم٦م اعمذيمقرة شم٘متِِض طمٍَم احلٛمؾ ذم اًمذيمقري٦م أو ; )مل َٕمٴْمٻُمْؼ هبَم(ووًمَدِْتام: 

 إٟمقصمٞم٦م، وم٢مذا ُوضِمدا مل شمتٛمَحْض ذيمقريُتف وٓ أٟمقصمٞمُتف، ومال يٙمقن اعمٕمَٚمُؼ قمٚمٞمف ُمقضمقًدا.

 ّم ٕمٶمٻمٿمٹمف ٔمڅم٬مقٓدة

قمغم وٓدة سم٢مًم٘م٤مء ُم٤م شمٌلَم ومٞمف سمٕمُض ظمٚمؼ اإلٟم٤ًمن ٓ سم٢مًم٘م٤مء قمَٚم٘م٦م ُم٤م قُمِٚمؼ  ي٘مع قمغم

(وٟمحِقه٤م.  : سم٠من ىم٤مل: إْن )ٔمځمڀُْمّثَك(قمغم اًمقٓدة  )إذا ٣مٻَمؼ ١َمٻْمٹَمڇًم ٣مٛم ا٬مِقَٓدِة ٔمَذ٫َمٍر و١َمٻْمٹَمت٥َْمِ

 ()٩مق٬َمَدْت ذ٫َمًرا ُٖمؿَ وًمْدِت ذيمًرا وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ ـمٚم٘م٦م، وإْن وًمْدِت ُأٟمثك وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ ـمٚم٘متلم، 

ُم٤م قمٚمؼ سمف، ومٞم٘مع ذم اعمث٤مل ـمٚم٘م٦ٌم،  ; ١َمٻُمٹَمڈْم ٔمڅمَٕوِل(-)أو ٰمٿِمًتڅميم٤من اعمقًمقُد  ٘مٿمڅًم(-)ُأڀمَّثكوًمَدْت 

: ٕن اًمِٕمَدَة اٟم٘مْم٧م سمقوٕمٝم٤م، ومّم٤مدومٝم٤م )ؤمڅمڀَمڈْم ٔمڅم٬مّثڅَمِن ومل َٕمٴمٻُْمْؼ ٔمف(وذم قمٙمًف صمٜمت٤من، 

إْن وًمَدِْتام ُمًٕم٤م ـمُٚم٘م٧م صمالصًم٤م، اًمٓمالُق سم٤مئٜم٤ًم ومٚمؿ ي٘مع: يم٘مقًمف: أٟم٧ِم ـم٤مًمؼ ُمع اٟم٘مْم٤مء قِمَدشمِؽ. و

ب[ 884: سم٠من مل يٕمٚمؿ أَوَوَٕمتْٝمام ُمًٕم٤م أو ُمتٗمِرىَملم ]س/)وإْن أ٠ْمٺَمؾ ٫َمٿمٸِْمٿَمڇُم وْوٶِمپمَم(

 ، أي: وىَمع ـمٚم٘م٦م واطمدة: ٕهن٤م اعمتٞمََ٘مٜم٦م وُم٤م زاد قمٚمٞمٝم٤م ُمِمٙمقٌك ومٞمف.)٩مقاِ٘مَدٌة(

                                      
 ًمٞم٧ًم ذم ش. ((1
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 ّم ٕمٶمٻمٿمٹمف ٔمڅم٬مٴمَلق

: )ُٖمَؿ ٣مٻَمٹمف ٣مٛم ا٬مٹمٿمڅمِم(ىم٤مل: إْن ـمَٚمْ٘مُتِؽ وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ،  : سم٠منْ )إذا ٣مٻَمٹمف ٣مٛم ا٬مٴمََلِق(

: سم٠مْن )٣مٛم ُو٪ُمقِع ا٬مٴَمَلِق(قمَٚم٘مف  )أو ٣مٻَمٹمف ٣مٛم ا٬مٹمٿمڅمِم ُٖمَؿ(سم٠من ىم٤مل: إْن ىمْٛم٧ِم وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ. 

)٩مٹمڅمَٰمڈْم; ىم٤مل: إْن ىمْٛم٧ِم وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ، صمؿ ىم٤مل: إْن وىَمع قمٚمٞمِؽ ـمالىمل وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ، 

أي: ذم اعم٠ًمًمتلم: واطمدة سم٘مٞم٤مُمٝم٤م وأظمرى سمتٓمٚمٞم٘مٝم٤م احل٤مصؾ  ، ٩مٿمپمَم(١َمٻُمٹَمڈْم ١َمٻْمٹَمَت٥مِ 

سم٤مًم٘مٞم٤مم ذم اعم٠ًمًم٦م إومم: ٕن ـمالىمٝم٤م سمقضمقد اًمّمٗم٦م شمٓمٚمٞمٌؼ هل٤م، وذم اًمث٤مٟمٞم٦م ـمٚم٘م٦م سم٤مًم٘مٞم٤مم 

)وإْن وـمٚم٘م٦م سمقىمقع اًمٓمالق قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًم٘مٞم٤مم، وإْن يم٤مٟم٧م همػَم ُمدظمقٍل هب٤م ومقاطمدة وم٘مط، 

قمَٚمؼ اًمٓمالق  )ُٖمَؿ(: سم٠مْن ىم٤مل: إْن ىمْٛم٧ِم وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ، ٪مٿمڅمِٰمپمڅم()٣مٛم ، أي: اًمٓمالَق ٣مٻَمٹمف(

سم٘مٞم٤مُمٝم٤م، ومل شمٓمٚمؼ سمتٕمٚمٞمؼ اًمٓمالق: ٕٟمف مل يٓمِٚمْ٘مٝم٤م،  )٣مٛم ١َمَل٪مِف ٬مـپمڅم، ٩مٹمڅمَٰمڈْم ٩مقا٘مدًة(

)٫مٻَمَم و٪َمع ٣مٻمٿمِؽ ١مَل٪مل ىم٤مل:  )أو(وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ،  )٫مٻَمَم ١مٻَمٹْمُتِؽ(ًمزوضمتف:  )وإْن ٪مڅمل(

 إُو٦م( )١َمٻُمٹَمڈْم ّمأي: اًمٓمالق ذم إومم أو وىمققمف ذم اًمث٤مٟمٞم٦م:  ،دا(٩مځمڀْمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ، ٩مُقٗمِ 

ـمٚم٘م٦م سم٤معمٜمَجز وـمٚم٘م٦م سم٤معمٕمَٚمؼ قمٚمٞمف،  )١َمٻْمٹَمت٥َِم( -وهل ىمقًمف: يمَٚمام ـمَٚمْ٘مُتِؽ وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ -

، )َٖمَلًٖمڅم( -وهق ىمقًمف: يمّٚمام وىمع قمٚمٞمِؽ ـمالىمل وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ- )ّم ا٬مّثڅمڀمٿمڇِم(ـمُٚم٘م٧م  )و(

إُومم واًمث٤مٟمٞم٦م رضمٕمَٞمتلِم: ٕن اًمث٤مٟمٞم٦م ـمٚم٘م٦م واىمٕم٦م قمٚمٞمٝم٤م ومت٘مع هب٤م اًمث٤مًمث٦م.  وىمٕم٧م أي

ٌَْٚمف صمالصًم٤م، صمؿ ىم٤مل: أٟم٧ِم ـم٤مًمؼ: ومثالث:  وإْن ىم٤مل: إْن وىَمع قمٚمٞمِؽ ـمالىمل وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ ىم

ْيـِجَٞم٦م.  ـمٚم٘م٦م سم٤معمٜمَجز وشمتَٛمُتٝم٤م ُِمـ اعمٕمَٚمؼ، ويٚمٖمق ىمقًمف: ىمٌَٚمف. وشُمًَٛمك اًمُنَ

                                      
 ( هٜم٤م يٜمتٝمل اخلرم ذم اعمخٓمقط ب اعمِم٤مر إًمٞمف آٟمٗم٤م.(1

 ش. إن»ذم ب:  ((8
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 ٕمٶمٻمٿمٹمف ٔمڅمحلٻمػ ّم

)أڀمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ هل٤م:  )إذا َ٘مٻَمٸْمڈُم ٔمٴَمَل٪مِِؽ ٩مځمڀمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ، ُٖمَؿ ٪مڅمل(ًمزوضمتف:  )إذا ٪مڅمل(

، أو: إْن مل شم٘مقُمل، أو: إن هذا اًم٘مقل حلؼ، أو: يم٤مذب، وٟمحقه مم٤م ومٞمف طم٨ٌم، أو إْن ٪ُمټْمڈِم(

ـ اعمٕمٜمك اعم٘مّمقد عم٤م ذم ذًمؽ ُمِ ; )١َمٻُمٹَمڈْم ّم ا٬ْمـحڅمِل(َُمٜمٌْع، أو شمّمديُؼ ظمؼٍم أو شمٙمذيٌف: 

)ٔمٴُمٻُمقِع ا٬مٱَمټْمِس أي: اًمٓمالَق  ،)ٓ إْن ٣مٻَمٹمف(سم٤محلٚمػ ُِمـ احل٨ِم، أو اًمٙمِػ، أو اًمت٠ْميمٞمد، 

ٌط ٓ َ٘مٻمٌِػ(أي: اًمتٕمٚمٞمَؼ اعمذيمقَر  ،)ٕڀمف(: يم٘مدوم زيد، أو سمٛمِمٞمئتٝم٤م: وڀَمْحِقه( ; )َذْ

إْن َ٘مٻَمٸْمڈُم ٔمٴَمََل٪مِِؽ )َُمـ ىم٤مل ًمزوضمتف:  )و(ًمٕمدم اؿمتامًمف قمغم اعمٕمٜمك اعم٘مّمقد سم٤محلٚمػ. 

)إْن ٫مٻَمټْمُتِؽ ٩مځمڀْمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ، وأ٣مڅمده ٰمَرًة ُأْٙمَرى; ىم٤مل هل٤م:  ٩مځمڀْمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ، أو( أ[ 885]س/

; ٩مـ(إْن أقم٤مده  )و(: ٕن إقم٤مدشمف طَمٚمٌِػ ويمالٌم، )وا٘مدًة(ـمٚم٘م٦م  ١َمٻُمٹَمڈْم( ـمٚم٘مت٤من )ٰمَرَٕم٥ْمِ

ؾ ُمرة يقضمد ومٞمٝم٤م ذُط اًمٓمالق ـمٚم٘م٤مت: ٕن يم )ٖمَلًٖمڅم ٩مّثَلُث(إْن أقم٤مده  )ٖمٽِمْتڅمِن، و(

ويٜمٕمِ٘مُد ذُط ـمٚم٘م٦ٍم ُأظمرى: ُم٤م مل ي٘مّمد إومٝم٤مَُمٝم٤م ذم: إْن طمٚمْٗم٧ُم سمٓمالىِمِؽ. وهمػُم اعمدظمقل 

 هب٤م شَمٌلُِم سم٤مُٕومم وٓ شمٜمٕمِ٘مد يٛمٞمٜمُف اًمث٤مٟمٞم٦ُم وٓ اًمث٤مًمث٦ُم ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٙمالم.

 ّم ٕمٶمٻمٿمٹمف ٔمڅم٬مٺمَلم

زضمًرا هل٤م:  ١مڅم٬مٌِؼ ٩مَتَحٹَمٹِمل. أو ٪مڅمل( )إْن ٫مٻَمټْمُتِؽ ٩مځمڀمڈِم ًمزوضمتف:  )إذا ٪مڅمل(

  ، أو: اْٟمٺُمتِل; ١مٻُمٹَمڈْم()َٕمٽمَِحل
ٍ
اشَمَّمؾ ذًمؽ سمٞمٛمٞمٜمف أْو ٓ، ويمذا ًمق ؾَمِٛمٕمٝم٤م شمْذيُمُره سمًقء

 وم٘م٤مل: اًمٙم٤مذب قمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م اهلل وٟمحقه: ٕٟمف يمَٚمٛمٝم٤م: ُم٤م مل َيٜمِْق يمالًُم٤م همػَم هذا ومٕمغم ُم٤م َيٜمِْقي.

ـْ ىم٤مل ًمزوضمتف:  )و( )إْن َٔمَدْإُٔمَؽ ًمف:  َٔمَدْإُٔمِؽ ٔمٺمَلٍم ٩مځمڀمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ، ٩مٹمڅم٬مڈْم( )إنْ َُم

                                      
 ش.ومتٜمحل»ذم ش:  ((1
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ٕهن٤م يمَٚمَٛمْتف ومٚمؿ يٙمـ يمالُُمف هل٤م سمٕمَد ذًمؽ ; )٩مٶَمْبِدي ُ٘مٌر; اڀْمَحٻَمڈْم َيټِمٿمٽمُف(، أي: سمٙمالم ٔمف(

سمدَأشْمف  وم٢مْن ٟمَقى ذًمؽ ومٕمغم ُم٤م ٟمَقى، صمؿ إنْ ، )ٰمڅم مل َيٽمِْق ٣َمَدَم ا٬مُبَداَءِة ّم َٰمـْجٻمٍِس آَٙمَر(اسمتداًء: 

سمٙمالٍم قمَتؼ قمٌُده٤م، وإْن سمدأه٤م سمف اْٟمَحَٚم٧ْم يٛمٞمٜمُٝم٤م، وإن ىم٤مل: إْن يمَٚمْٛم٧ِم زيًدا وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ، 

َٛمْع زيٌد يمالَُمٝم٤م ًمَِٖمْٗمَٚم٦ٍم أو ؿمٖمٍؾ وٟمحِقه، أو يم٤من جمٜمقًٟم٤م، أو  ًْ ومٙمَٚمَٛمْتف طَمٜم٨ِم، وًمق مل َي

ٌَْتف  َٛمُع ًمقٓ اعم٤مٟمُِع، ويمذا ًمق يم٤مشَم ًْ أو راؾمَٚمْتف إْن مل َيٜمِْق ُمِم٤مومٝمَتٝم٤م، ويمذا ؾمٙمراَن، أو أَصَؿ َي

٤ًٌم، أو ُُمْٖمًٛمك قمٚمٞمف،  ًمق يمَٚمٛم٧ْم همػَمه وزيٌد يًٛمع شَمْ٘مِّمُده سم٤مًمٙمالم، ٓ إْن يمَٚمَٛمْتف ُمٞمًت٤م، أو هم٤مئ

 أو ٟم٤مئًٛمـ٤م، أْو وهل جمٜمقٟم٦ٌم، أو أؿم٤مرت إًمٞمف.

 ّم ٕمٶمٻمٿمٹمف ٔمڅمإلذن

إْن : )إٓ ٔمڃمْذِِن، أو(إْن ظمرضْم٧ِم : أو( ِِن،ْ)إْن َٙمَرْٗمڈِم ٔمٷَمِٜم إذًمزوضمتف:  )إذا ٪مڅمل(

)إْن َٙمَرْٗمڈِم إ٦م ٨َمْٜمِ ا٬ْمـَحټَمـڅمِم ٔمٷَمْٜمِ إْذِِن ٩مځمڀْمڈِم ىم٤مل هل٤م:  )٘مَتك آَذَن ٬مَِؽ، أو(ظمرضْم٧ِم 

ذم  )أو َأِذن هلڅم(، ـمُٚم٘م٧م ًمقضمقد اًمّمٗم٦م ١مڅم٬مٌِؼ; ٩مَخَرَٗمڈْم ٰمَرًة ٔمڃمْذڀمِف ُٖمَؿ َٙمَرَٗمڈْم ٔمٷَمْٜمِ إْذڀمِف(

)أو سم٤مإلذن وظمرضم٧م ـمُٚم٘م٧م: ٕن اإلذن هق اإلقمالُم ومل ُيْٕمٚمِْٛمٝم٤م،  ٻَمْؿ()ومل َٕمٶمْ اخلروج 

ـْ ىم٤مل هل٤م: إْن ظمَرضْم٧ِم إمم همػِم احلامم سمٖمػِم إذين وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ  ٙمَرَٗمڈْم( )ُٕمِريُد ا٬ْمـَحټَمـڅمَم َُم

ه; ١َمٻُمٹَمڈْم ّم ا٬مٺمِؾ( ه، أْو ٣مَد٬َمڈْم ِٰمٽمْف إ٦م ٨َمْٜمِ وم٘مد  ٕهن٤م إذا ظمَرضَم٧م ًمٚمحامم وهمػمه; و٨َمْٜمَ

)٫مٻَمَم ، أي: ذم اخلروج )٩مٿمف(هل٤م  إْن أِذن(  )ٓصَدق قمٚمٞمٝم٤م أهن٤م ظمرضَم٧ْم إمم همػِم احلامم، 

)إٓ هل٤م: إْن ظمَرضْم٧ِم  )أو ٪مڅمل(، ومال حيٜم٨م سمخروضمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ ًمقضمقد اإلذن، ٠مڅمءْت(

 ، ومال طِمٜم٨َْم قمٚمٞمف.ٔمڃمْذِن زيٍد، ٩مَمت زيٌد ُٖمَؿ ٙمَرَٗمڈْم(

                                      
 ش.إٓ»ذم ب، ش:  ((1
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 ب[ 885]س/ّم ٕمٶمٻمٿمٹمف ٔمڅمٚمٱمٿمئڇم 

ـَ ا٬ْمـُحُرْوِف(« إنْ »)ٔمټَمٱِمٿمئتپِمڅم ٔمــِ أي: اًمٓمالَق  ،)إذا ٣مٻَمٹمف( هڅم ِٰم ، أي: أو ٨َمْٜمِ

)و٬مق ، وم٢مذا ؿم٤مءت ـمُٚم٘م٧م، )مل َٕمٴْمٻُمْؼ ٘مَتك ٕمٱمڅمء(: شُمٝمام»وش ُمتك»وش إذا»إدوات: يمـ 

ؿمئ٧ِم اًمٞمقَم  وضمقُد اعمِمٞمئ٦م ُمٜمٝم٤م: يم٤ًمئر اًمتٕم٤مًمٞمؼ، وم٢مْن ىمَٞمد اعمِمٞمئ٦َم سمقىم٧ٍم: يمـ: إنْ  َٕمراَٙمك(

)٪مد ٠ِمْئڈُم إْن َُمـ ىم٤مل هل٤م: إْن ؿمئ٧ِم وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ: )٩مڃمْن ٪مڅم٬مڈم( وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ: شم٘مَٞمَدْت سمف، 

ويمذا إْن ىم٤مًم٧م: ىمد ؿمئ٧ُم إْن ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمُس، وٟمحقه: ٕن ، ٠ِمْئڈَم ٩مٱمڅمء; مل َٕمٴمْٻُمْؼ(

 ء أٔمقِك()إْن ٠ِمْئڈِم و٠مڅمًمزوضمتف:  )وإْن ٪مڅمل(اعمِمٞمئ٦م أُمٌر ظَمِٗمٌل ٓ يّمح شمٕمٚمٞمُ٘مف قمغم ذط، 

)٘مَتك يٱمڅمءا اًمٓمالق  )مل َيٹَمِع(وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ:  )َزْيٌد(ىم٤مل: إن ؿمئ٧ِم وؿم٤مء  )أو(وم٠مٟم٧ِم ـم٤مًمؼ، 

أي: مجٞمًٕم٤م، وم٢مذا ؿم٤مءا وىَمع، وًمق ؿم٤مء أطمدمه٤م قمغم اًمٗمقر وأظمر قمغم اًمؽماظمل: ٕن  ،ٰمٶًمڅم(

ًمّمٗم٦م طِمٜم٨َْم: ًمٕمدم وضمقد ا )٩مَل(وطمَده  )وإْن ٠مڅمء أ٘مُدمهڅم(اعمِمٞمئ٦م ىمد ُوضِمدت ُمٜمٝمام، 

)٣َمْبِدي ُ٘مٌر إْن ىم٤مل:  )أو(إن ؿم٤مء اهلل،  )أڀْمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ(إْن ىم٤مل ًمزوضمتف:  )و(وهل ُمِمٞمئُتٝمام، 

أي: اًمٓمالُق واًمٕمتُؼ:  ،)و٪َمٶمڅم(، أو إٓ أن يِم٤مء اهلل، أو ُم٤م مل يِم٠م اهلل، وٟمحقه: ٠مڅمء اهللُ(

 .ًتحٞمالترء ُِمـ اعمٕٟمف شمٕمٚمٞمؼ قمغم ُم٤م ٓ ؾمٌٞمؾ إمم قمٚمٛمف ومٌَٓمؾ: يمام ًمق قمَٚم٘مف قمغم 

 )إْن َدَٙمٻْمڈِم ا٬مَداَر ٩مځمڀمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ إْن ٠َمڅمَء اهلل; ١َمٻُمٹَمڈْم إنَُمـ ىم٤مل ًمزوضمتف:  )و( 

اًمدار: عم٤م شم٘مَدم: إْن مل َيٜمِْق رَد اعمِمٞمئ٦م إمم اًمٗمٕمؾ، وم٢مْن ٟمقاه مل شمٓمُٚمْؼ دظمَٚم٧ْم أو مل شَمْدظُمْؾ:  َدَٙمٻَمڈْم(

ـُ ومٕمٚمف وشمريمف، ومٞمدظمؾ حت٧م قمٛمقم طمدي٨م: ٕن اًمٓمالق إًذا يٛملٌم: إْذ هق شمٕمٚمٞمؼ قمغم ُم٤م ُيٛمْ 
ٙمِ

ـْ َ٘مٻَمػ ٣مٛم َيټِم٥ٍم ٩مٹمڅمل: إْن ٠مڅمء اهللُ ٩مَل ِ٘مٽمډَْم ٣مٻمٿمف»  . رواه اًمؽمُمذي وهمػُمهش. َٰم
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)٬مِـټَمٱِمٿمَئتِف; ١َمٻُمٹَمڈْم أٟم٧م ـم٤مًمؼ  )أڀْمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ ٬مِروڅم َزْيٍد، أو(إْن ىم٤مل ًمزوضمتف:  )و(

يِض سمٓمالىِمِؽ، أو ًمٙمقٟمِف ؿم٤مء ـمالىَمِؽ، ٕن ُمٕمٜم٤مه: أٟم٧ِم ـم٤مًمؼ ًمٙمقن زيد رَ ; ّم ا٬ْمـحڅمِل(

سم٘مقزم: ًمرو٤م زيد، أو:  )٩مڃمْن ٪مڅمل: أَرْدُت(سمخالف: أٟم٧ِم ـم٤مًمؼ ًم٘مدوم زيد، وٟمحقه، 

َط(عمِمٞمئتِف  : ٕن ًمٗمٔمف )٪ُمبِؾ ُ٘مٺْمټًمـڅم(أي: شمٕمٚمٞمَؼ اًمٓمالق قمغم اعمِمٞمئ٦م أو اًمرو٤م:  ،)ا٬م٧َمْ

رى زيٌد أو يِم٤مَء، وًمق حيتٛمٚمف: ٕن ذًمؽ ُيًتٕمٛمؾ ًمٚمنمط، وطمٞمٜمئذ ومال شمٓمُٚمؼ طمتك ي

ـَ  ممِٞمًزا يٕمِ٘مُٚمٝم٤م، أو ؾمٙمراَن، أو سم٢مؿم٤مرة ُمٗمٝمقُم٦م ُِمـ أظمرس، ٓ إْن ُم٤مت أو هم٤مب أو ضُم

ـْ ىم٤مل ًمزوضمتف:  )و(ىمٌَٚمٝم٤م.   ،)ُرْؤَيتپِمڅم(طم٘مٞم٘م٦َم  )أڀْمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ إْن َرَأْيڈِم ا٬ْمـپِمَلَل; ٩مڃمْن ڀمَقى(َُم

ُي٘مٌؾ ُمٜمف ذًمؽ طمٙمًٛمـ٤م، ٕن ًمٗمٔمف حيتِٛمُٚمف، و، )مل َٕمٴْمٻُمْؼ ٘مَتك َٕمراه(أي: ُمٕم٤ميٜمتٝم٤م إَي٤مه: 

(أ[ 886]س/ َٓ هڅم(َيٜمِْق طم٘مٞم٘م٦َم رؤيتٝم٤م:  )وإ ، ويمذا سمتامم )١َمٻُمٹَمڈْم َٔمٶْمَد ا٬مٷُمُروِب ٔمُرْؤَيڇِم ٨َمْٜمِ

اًمٕمٚمُؿ سمف ذم أول اًمِمٝمر:  -ذم قمرف اًمنمع-اًمِٕمَدة إْن مل َيٜمِْق اًمِٕمٞم٤من: ٕن رؤي٦م اهلالل 

 .شا٬ْمـپِمََلَل ٩َمٲُمقُٰمقا وإذا َرأْيُتټُمقُه ٩َمځم٩ْمٴمُِروا إَذا َرأْيُتؿُ : »سمدًمٞمؾ ىمقًمف 

 ّم ٰمسڅمئؾ ٰمتٸمر٪مڇم

)أو اًمداَر سمٕمَض ضمًِده  ٓ يـَْخُرُج ٰمٽمپمڅم ٩مځَمْدَٙمؾ( )وإْن ٘مٻَمػ ٓ َيْدُٙمُؾ داًرا، أو

: مل حيٜم٨م: ًمٕمدم وضمقد اًمّمٗم٦م، إذ اًمٌٕمُض ٓ يٙمقُن يُماًل يمام )َٔمٶْمَض ٗمَسِده(ُمٜمٝم٤م  َأْٙمَرج(

: مل حيٜم٨م: )١مڅمَق ا٬مبڅمِب( َُمـ طمَٚمػ ٓ يدظُمُؾ اًمدارَ )أو دَٙمؾ( ن اًمٙمَؾ ٓ يٙمقن سمٕمًْم٤م، أ

ـْ ٨َمْز٬مِـپمڅم ٩مٻَمبِس َٖمْقًٔمڅم ٩مٿمف ِٰمٽمْف(طمَٚمػ  )أو(ٕٟمف مل َيْدظُمْٚمٝم٤م سمجٛمٚمتِف،  أي:  ،)ٓ َيٻْمَبُس َٖمْقًٔمڅم ِٰم

ُب ٰمڅمَء هذا َٚمػ طم )أو(ُِمـ هَمْزًمِـٝم٤م: مل حيٜم٨م: ٕٟمف مل يٚمٌْس صمقسًم٤م يمَٚمف ُِمـ همزهل٤م،  )ٓ َي٧ْمَ

                                      
 ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر. (1181ُمًٚمؿ )و( سمٜمحقه، 1911أظمرضمف اًمٌخ٤مري )( (1
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ٕٟمف مل ينمب ُم٤مَءه وإٟمام ِذب سمٕمَْمف، سمخالف ُم٤م ًمق ; اإلڀمڅمِء ٩م٧ِمب َٔمٶْمٳَمف; مل يـَْحٽمَډْم(

َب مجٞمٕمف ممتٜمٌِع ومال  طمَٚمػ ٓ ينمب ُم٤مء هذا اًمٜمٝمر ومنِمب سمٕمَْمف: وم٢مٟمف حيٜم٨م: ٕن ُذْ

 ء: ومٞمحٜم٨َُم سمٌٕمِْمف. يٜمٍمف إًمٞمف يٛمٞمٜمُف، ويمذا ًمق طمَٚمػ ٓ ي٠ْميمؾ اخلٌز، أو ٓ ينمب اعم٤م

ُُمٙمَرًه٤م، أو جمٜمقًٟم٤م، أو ُُمْٖمًٛمك قمٚمٞمف، أو ٟم٤مئًٛمـ٤م: مل  )وإْن ٩مٶَمؾ ا٬ْمـټَمْحٻُمقَف ٣مٻمٿمف(

ٕهنام طمؼ آدُمل وم٤مؾمتقى ; )ڀمڅمِٟمٿًمڅم أو َٗمڅمِهًَل َ٘مٽمډِم ّم ١مَلٍق و٣َمتڅمٍق ٩مٹمط(حيٜم٨َْم ُمٓمٚمً٘م٤م، و

ف، ويمذا ًمق قمَ٘مده٤م ومٞمٝمام اًمٕمٛمد واًمٜمًٞم٤من واخلٓم٠م: يم٤مإلشمالف، سمخالف اًمٞمٛملم سم٤مهلل ؾمٌح٤مٟم

ف وم٤ٌمن ظمالُف فمٜمِف: حيٜم٨َُم ذم ـمالٍق وقَمت٤مق ًِ ـُ ِصدَق ٟمٗم )وإْن ، دون يٛملم سم٤مهلل شمٕم٤ممم، ئُم

أو شَمُدَل قمٚمٞمف ىمريٜم٦ٌم:  )مل يـَْحٽمَډْم إٓ أْن َيٽمِْقَيف(، أي: سمٕمض ُم٤م طمَٚمػ ٓ يٗمٕمُٚمف: ٩مٶَمؾ َٔمٶْمٳَمف(

، )٬َمٿَمٸْمٶَمٻَمٽمَف(سمٓمالٍق أو همػِمه  وإْن ٘مٻَمػ() .يمام شم٘مَدم ومٞمَٛمـ طمَٚمػ ٓ ينَمُب ُم٤مَء هذا اًمٜمٝمر

ْأ إٓ ٔمٸِمٶْمٻمِف ٫مٻِمف(أي: ؿمٞمًئ٤م قمَٞمٜمف:  ـَ هذا اًمرهمٞمَػ: مل يؼمْأ طمتك ، )مل َيْٝمَ ومَٛمـ طمَٚمػ ًمٞم٠ْميُمَٚم

ي٠ْميمَٚمف يمَٚمف: ٕن اًمٞمٛملم شمٜم٤مَوًَم٧ْم ومٕمَؾ اجلٛمٞمع، ومٚمؿ يؼمأ إٓ سمٗمٕمٚمف، وإْن شمَريمف ُُمٙمَرًه٤م أو 

ف، وَُمـ طمَٚمػ ٓ ٟم٤مؾمًٞم٤م: مل حيٜم٨م، وُمَ  ًِ ـ يٛمتٜمُِع سمٞمٛمٞمٜمِف يمزوضم٦ٍم وىمراسم٦ٍم إذا ىمَّمد ُمٜمَْٕمف يمٜمٗم

ٌَخف زيٌد وهمػُمه: طَمٜم٨ِم. ٌَخف زيٌد وم٠ميَمؾ ـمٕم٤مًُم٤م ـم  ي٠ْميمؾ ـمٕم٤مًُم٤م ـم

 ٔمڅم٬مٴمَلق أو ٨مٜمه ِأِويِل يف اِلـَخِلِف(َـّ)باُب الت

، څم٬مُِػ ٢مڅمِهَره()يـُخ، أي: ُمٕمٜمًك )أْن ُيِريَد ٔمٻَمٸْمٵمِف ٰمڅم(أي: ُمٕمٜمك اًمت٠مويِؾ  ،)وٰمٶمٽمڅمه(

 ، ـَ )َيټِمٿمٽمِف; ذم  )٩مڃمذا ٘مٻَمػ وٕمځَمَول(أي: فم٤مهَر ًمٗمٔمِف: يمٜمَِٞمتِف سمٜم٤ًمئف ـمقاًمؼ سمٜم٤مشمِف وٟمحَقه

سمحِٚمٗمف، ومال يٜمٗمُٕمف اًمت٠ْمويؾ: ًم٘مقًمف  )إٓ أْن يٺمقَن ٢مڅم٬مِـټًمـڅم(اًمت٠ْمويُؾ، ومال حيٜم٨َْم:  ڀَمٸَمٶمف(

)٩مڃمْن ٘مٻَمٸمف ٢مڅم٬مِـٌؿ: ، وهمػمه ه ُمًٚمؿرواش. َيټِمٿمٽمَُؽ ٣َمَٛم َٰمڅم ُيٲَمِد٪ُمَؽ ٔمِف َصڅمِ٘مُبَؽ : »

                                      
 .( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة1653( أظمرضمف ُمًٚمؿ )(1
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)وِديٶَمڇٌم ٔمټمٺمڅمٍن أي: قمٜمد احل٤مًمِػ  ،)٣ِمٽمَْده(أي: ًمِزيٍد  ،ٰمڅم ٬مِزيٍد ٣مٽمَدَك َرٌء؟ و٬مف(

ه(طمَٚمػ و(٩مـ ب[ 886]س/ ٟمَقى  )أو(أي: همػَم ُمٙم٤مهِن٤م، أو ٟمَقى همػَمه٤م،  ،)ڀمَقى ٨َمْٜمَ

ـْ ًمٞمس فم٤م )أو ٘مٻَمػ(: مل حيٜم٨م، ا٬َمِذي(« َٰمڅم»)ٔمــ  )ٰمڅم زيٌد َهپُمٽمڅم، وڀمَقى(ًمِـام سمحٚمِٗمف: َُم

٪ْمڈِم : سم٠من أؿم٤مر إمم همػِم ُمٙم٤مٟمِف: مل حيٜم٨َْم، )٨َمْٜمَ ٰمٺمڅمڀمِف(ُمٙم٤مًٟم٤م  )أو ٘مٻَمػ ٣مٛم اْٰمرَإٔمِف: ٓ َهَ

)مل يـَْحٽمَډْم أي: مل يٜمق اخلٞم٤مٟم٦َم سمحٚمِِٗمف قمغم اًمنىم٦م:  ،ِٰمٽمِل ٠َمٿْمًئڅم، ٩مَخڅمڀَمْتف ّم وِديٶَمڇٍم ومل َيٽمِْقهڅم(

ت٠ْمويؾ اعمذيمقر: وٕن اخلٞم٤مٟم٦م ًمٞم٧ًم هىم٦م، وم٢مْن ٟمَقى سم٤مًمنىم٦ِم اخلٞم٤مٟم٦َم، أو : ًمٚمّم ا٬مٺمِؾ(

 يم٤من ؾم٥ٌُم اًمٞمٛملِم اًمذي هَٞمجٝم٤م اخلٞم٤مٟم٦َم: طَمٜم٨ِم.

 ِو يف الطالِم( َـّ)باُب الش

ُدِد ذم وضمقد ًمٗمٔمف، أو قمدده، أو ذـمف،  ـْ ٠َمَؽ ّم ١َمَلٍق، أو(أي: اًمؽَمَ ؿمَؽ  )َٰم

١مِف(ذم   )مل َيٻْمَزْٰمف(الق اًمذي قمَٚمؼ قمٚمٞمف، وضمقِدًي٤م يم٤من أو قمدُِمًٞم٤م: ، أي: ذِط اًمٓم)َذْ

 .شواًمَقَرُع اًمتزاُم اًمٓمالق: »اًمٓمالُق: ٕٟمف ؿمٌؽ ـمَرأ قمغم ي٘ملٍم ومال ُيِزيُٚمف، ىم٤مل اعمقوَمُؼ 

 )وُٕمبڅمُح(: قمٛماًل سم٤مًمٞم٘ملِم وـَمْرطًم٤م ًمٚمِمِؽ، )٠َمَؽ ّم ٣َمَدِده; ٩مٴَمٻْمٹَمڇٌم(شمٞمَ٘مـ اًمٓمالَق و )وإن(

ـْ )٬مف(ٙمقُك ذم ـمالىِمٝم٤م صمالصًم٤م اعمِم ، أي: ًمٚمِم٤مِك: ٕن إصَؾ قمدُم اًمتحريؿ. وُيٛمٜمَُع َُم

طمَٚمػ ٓ ي٠ْميمؾ مترة ُمٕمَٞمٜم٦م أو ٟمحَقه٤م اؿمتٌَٝم٧ْم سمٖمػِمه٤م ُِمـ أيمؾ مترة مم٤م اؿمتٌٝم٧م سمف، وإن مل 

 )١َمٻُمٹَمڈْم وٟمَقى ُمٕمَٞمٜم٦ًم: )٩مڃمذا ٪مڅمل ْٰٓمرَإَٔمٿْمف إ٘مدا٫مَم ١مڅم٬مٌِؼ( ٟمٛمٜمُٕمف سمذًمؽ ُمـ اًمقطء، 

ٌَف ُم٤م ًمق; ا٬ْمـټَمٽمِْقَيڇَم( ـْ َيٜمِْق ُمٕمَٞمٜم٦ًم: ـمُٚم٘م٧م  )وإٓ(قمَٞمٜمٝم٤م سمٚمٗمٔمف،  ٕٟمف قمٞمَٜمٝم٤م سمٜمِٞمَتِف، وم٠مؿم )َٰم

قم٧م اًمُ٘مرقم٦م: ٕهن٤م ـمريؼ ذقمل ; ٪َمَر٣َمڈْم( ٕٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ إمم ُمٕمروم٦م اعمٓمَٚم٘م٦م ُمٜمٝمام قمْٞمٜم٤ًم ومنُمِ
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ـْ ١مٻَمؼ إ٘مدامهڅم(إلظمراج اعمجٝمقل،  ومُٞم٘مَرُع  (ٽمڅًم وُأڀْمِسٿَمپمڅم)ٔمڅمئِ أي: إطمدى زوضمتٞمف  ،)٫مټَم

ًمٚمزوج: سم٠مْن  )وإن َٕمَب٥َم(سمٞمٜمٝمام: عم٤م شم٘مَدم، ودم٥م ٟمٗم٘مُتٝمام إمم اًم٘مرقم٦م، وإن ُم٤مت َأىْمَرع ورصمُتف، 

َٞم٦َم  )أَن ا٬ْمـټُمٴَمٻَمٹَمڇَم(ذيَمر  ًِ ، أي: إمم اًمزوج: ٕهن٤م )٨َمُٜم ا٬متل ٪َمَر٣مڈْم; ُرَدْت إ٬مٿمف(اعمٕمَٞمٜم٦َم اًْمـَٛمٜمْ

ومال شُمَرُد إًمٞمف: ٕٟمف ٓ  )ٰمڅم مل َٕمَتَزَوْج(٤م ُمٜمف ـمالق سمٍميح وٓ يمٜم٤مي٦م: زوضمتف مل ي٘مع قمٚمٞمٝم

ـْ ا٬مٹُمْر٣َمڇُم ٔمحڅم٫مٍِؿ(ُم٤م مل  )أو(ُي٘مٌؾ ىمقًمف ذم إسمٓم٤مل طمِؼ همػمه،  : ٕن ىمرقمتف طمٙمٌؿ، ومال )َٕمٺُم

 .يرومٕمف اًمزوج

١مڅم٬مٌِؼ، )، أي: هٜمٌد ُمثاًل )إْن ٫مڅمن هذا ا٬مٴَمڅمئُر ٨ُمرأًمڅم ٩مٸُمََلڀَمڇُم(ًمزوضمتف:  )وإن ٪مڅمل(

: ٓطمتامل )مل َٕمٴْمٻُمٹمڅم(اًمٓم٤مئُر:  ، )وُٗمپِمؾ(، أي: طمٗمّم٦م ُمثاًل ـم٤مًمؼوإْن ٫مڅمن َحڅمًٰمڅم ٩مٸُمََلڀَمڇُم(

يمقن اًمٓم٤مئر ًمٞمس همراسًم٤م وٓ مح٤مًُم٤م، وإْن ىم٤مل: إْن يم٤من همراسًم٤م ومٗمالٟم٦م ـم٤مًمؼ وإٓ ومٗمالٟم٦م، ومل 

 ڇٍم اْٟمټُمپُمَم هٽمٌد: إ٘مدا٫مَم()وإْن ٪مڅمل ٬مَِزْوَٗمتِف وأْٗمٽمَبٿِمَ ُيٕمٚمؿ: وىَمع سم٢مطمدامه٤م وشُمٕملَم سم٘مرقم٦م، 

ٕٟمف ٓ ; )هٽمٌد ١مڅم٬مٌِؼ; ١َمٻُمٹَمڈْم اٰمرَإُٔمف(ىم٤مل هلام:  )أو(أ[ ـمُٚم٘م٧م اُمرأشمف،  887ـم٤مًمؼ: ]س/

، )وإْن ٪مڅمل: يٛمٚمِؽ ـمالق همػمه٤م، ويمذا ًمق ىم٤مل حلامشمف وهل٤م سمٜم٤مت: سمٜمتُِؽ ـم٤مًمؼ: ـمُٚم٘م٧م زوضمتف

: ٕٟمف )ُ٘مٺْمًَم(ُمٜمف  )مل ُيٹْمبَْؾ(و حيتِٛمُٚمف، ٓطمتامل صدىمف: ٕن ًمٗمٔمف: : ُدِيـأَرْدُت إَْٗمٽمَبٿَِمڇَم(

داًم٦ٍم قمغم إرادة إضمٜمٌٞم٦م، ُمثؾ أن يدوَمَع سمذًمؽ فم٤مًمـًٛمـ٤م أو  )إٓ ٔمٹَمِريٽمڇٍَم(: ظمالف اًمٔم٤مهر

ـْ ٢َمٽمپَمڅم َزْوَٗمَتف: أڀمڈِم ١مڅم٬مٌِؼ; ، يتخَٚمَص سمف ُِمـ ُمٙمروه، ومٞمُ٘مٌؾ: ًمقضمقد دًمٞمٚمف )وإْن ٪مڅمل ٬مِـټَم

: سم٠من ىم٤مل )و٫مذا ٣َمٺْمُسپمڅم(قمت٤ٌمر ذم اًمٓمالق سم٤مًم٘مّمد دون اخلٓم٤مب، ٕن آ: ١َمٻُمٹَمڈْم ا٬مَزْوَٗمڇُم(

ـْ فمٜمَٝم٤م أضمٜمٌٞم٦م: أٟم٧ِم ـم٤مًمؼ، وم٤ٌمَٟم٧ْم زوضمتف: ـمُٚم٘م٧م: ٕٟمف واضمٝمٝم٤م سمٍميح اًمٓمالق.   ًمِـَٛم

                                      
 ش.٤مٟمًٞمٝم: »ش ذم ((1



 

613 

 )باُب الزَِّجَعِة(

ـٍ إمم ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف سمٖمػم قم٘مد : ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر. وهل: إقم٤مدة ُمٓمٚم٘م٦م همػِم سم٤مئ

 أن احلر إذا ـمَٚمؼ دوَن اًمثالث واًمٕمٌَد دوَن اًمثٜمتلم أن هلام اًمرضمٕم٦َم أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم»

 . شذم اًمٕمدة

ـْ ١مٻَمؼ ٔمََِل ٣ِمَقٍض َزْوَٗمڇمً  ًٓ هبڅم أو َٰمـْخٻُمًقا هبڅم ُدوَن سمٜمٙم٤مح صحٞمح  ()َٰم )َٰمْدُٙمق

ـْ ا٬مٶَمَدِد( ؼ طمًرا أي: ًمٚمٛمٓمٚمِ  ،)٩مٻَمف(: سم٠مْن ـمَٚمؼ طُمٌر دوَن صمالث وقمٌٌد دون صمٜمتلم: ٰمڅم ٬َمف ِٰم

ًم٘مقًمف ; )ّم ٣ِمَدُتڅم و٬مق ٫َمِرَهڈْم(ُم٤م داُم٧م  )َرْٗمٶَمُتپمڅم(إن يم٤من جمٜمقًٟم٤م  وًمقًمِِٞمف يم٤من أو قمًٌدا

ـْ ـمَٚمؼ ذم ٟمٙم٤مٍح وم٤مؾمٍد، أو [888اًمٌ٘مرة: ]﴾ک  ک  ک گ  گ﴿شمٕم٤ممم:  ، وأَُم٤م َُم

ٌَْؾ اًمدظمقل واخلٚمقة: ومال رضمٕم٦مَ  سمٕمقٍض، أو ظم٤مًمع ، سمؾ ُيٕمتؼم قم٘مٌد سمنموـمف: أو ـمَٚمؼ ىم

ـْ ـمَٚمؼ هن٤مي٦َم قمَدِده   .مل شمـَِحَؾ ًمف طمتك شمٜمٙمَِح زوضًم٤م همػَمه، وشم٘مَدم، وي٠ميت وَُم

: يمــ: اردمٕمُتٝم٤م، ورَدْدُِت٤م، )ٔمٻَمٸْمِظ: راَٗمٶْمڈُم اْٰمَرأِت، وڀَمْحِقه(وحتُّمُؾ اًمرضمٕم٦م 

: يمتزوضمُتٝم٤م: ٕن )ڀَمٺَمْحتُپمڅم، وڀَمْحِقه(شمّمح اًمرضمٕم٦م سمٚمٗمظ:  )ٓ(وأُمًٙمُتٝم٤م، وَأقَمْدُِت٤م. و

ـُ اإل٠ْمپمڅمُد(ذًمؽ يمٜم٤مي٦م، واًمرضمٕم٦م اؾمت٤ٌمطم٦م سُمْْمٍع ُم٘مّمقد ومال حتّمؾ سم٤مًمٙمٜم٤مي٦م،  قمغم  )وُيَس

ٕهن٤م ٓ شمٗمتِ٘مُر إمم ىمٌقل ومٚمؿ شمٗمتِ٘مْر إمم ؿمٝم٤مدة، ومجٚم٦م ذًمؽ : ، وًمٞمس ذـًم٤م ومٞمٝم٤ماًمرضمٕم٦م

 ، أي:)وهل(أن اًمرضمٕم٦م ٓ شمٗمتِ٘مُر إمم َوًمِـٍل، وٓ صداٍق، وٓ ِرو٤م اعمرأة، وٓ قمٚمِٛمٝم٤م، 

ـْ مل يٓمِٚمْ٘مٝم٤م، و  )زوٗمڇٌم(اًمرضمٕمٞم٦م  ُم٤م ًمٚمزوضم٤مت ُِمـ ٟمٗم٘م٦م،  )هلڅم(يٛمٚمُِؽ ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٛمٚمُِؽ ُِمـَٛم

                                      
 ( وًمٞمس ومٞمف ذيمر اًمٕمٌد.186( يٜمٔمر اإلمج٤مع ٓسمـ اعمٜمذر )1)

 ش.زوضمتف: »شذم  ((8

 .(415)ص ( هٜم٤م يٜمتٝمل اخلرم ذم اعمخٓمقط أ اعمِم٤مر إًمٞمف ؾم٤مسم٘م٤م ذم سم٤مب اًمقيم٤مًم٦م(3

 (. 618،617( وؾمٞم٠ميت ذم )ص 579شم٘مدم ذم يمت٤مب اًمٓمالق )ص  ((4

 ش. سمٚمٗمظ»سمٕمده ذم ب، ش:  ((5
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 ، ـٍ ـٍ وٟمحِقه،  )و٣مٻمٿمپمڅم ُ٘مٺْمُؿ ا٬مَزْوٗمڅمِت(ويمًقة، وُمًٙم ـْ ٓ ٪َمْسَؿ ُِمـ ًمزوم ُمًٙم
)٬مٺمِ

، ويٚمَحُ٘مٝم٤م فمٝم٤مُره وإيالؤه، وهل٤م أن شمتنَمف ًم هلڅم( ـَ ، وًمف ومٞمِّمُح أْن شُمَٓمَٚمَؼ، وشُمالقَم ـَ ف وشمتزَي

 اًمًٗمر واخلٚمقة هب٤م ووـم١مه٤م.

)وٓ َٕمٲِمُّح ُٰمٶَمٻَمٹَمڇًم وًمق مل َيٜمِْق سمف اًمرضمٕم٦م.  )وَٕمـْحٲُمُؾ ا٬مَرْٗمٶَمڇُم أْيٳًمڅم ٔمَق١ْمئِپمڅم( 

ٍط( ب[  887: يمـ: إذا ضم٤مء رأس اًمِمٝمر وم٘مد راضمٕمُتِؽ، أو يمَٚمام ـمٚمْ٘مُتِؽ وم٘مد ]س/ ٔم٧َمْ

ف ومٞمِّمُح ، راضمٕمُتِؽ  ًِ )ِٰمـ ا٬ْمـَحٿْمٳَمڇِم ا٬مَّثڅم٬مَِّثڇِم ومل اعمٓمَٚم٘م٦م رضمٕمًٞم٤م  َرْت()٩مڃمذا ١َمپمُ ، سمخالف قمٙم

ًمقضمقد أصمر :  ، واسمـ ُمًٕمقد، وقمكمُرِوي قمـ قمٛمر َٕمٷْمَتِسْؾ ٩مٻَمف َرْٗمٶَمُتپمڅم(

احلٞمض اعم٤مٟمع ًمٚمزوج ُِمـ اًمقطء، وم٢من اهمتًٚم٧م ُِمـ طمٞمْم٦م صم٤مًمث٦م ومل يٙمـ اردمٕمٝم٤م مل شَمـِحَؾ 

طمٙم٤مم ُِمـ ىمٓمع اإلرث، واًمٓمالق، واًمٚمٕم٤من، واًمٜمٗم٘م٦م، إٓ سمٜمٙم٤مٍح ضمديد، وأَُم٤م سم٘مٞم٦م إ

٩َمَر٨َمڈْم ٣ِمَدُُتڅم ٪َمْبَؾ َرْٗمٶَمتپِمڅم; ٔمڅمڀَمڈْم و٘مُرَٰمڈْم ٪َمْبَؾ  )وإنومتحُّمُؾ سم٤مٟم٘مٓم٤مع اًمدم،  وهمػمه٤م

 ﴾ک  ک  ک گ  گ﴿سمقزم وؿم٤مهدي قمدل: عمٗمٝمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٣َمٹْمٍد ٗمديٍد(

 أي: ذم اًمِٕمَدة. [888اًمٌ٘مرة: ]

ـْ ١مٻَمؼ  : سم٠من ـمَٚمؼ احلُر واطمدًة أو صمٜمتلم، أو ـمَٚمؼ اًمٕمٌُد ُدوَن ٰمڅم َيټْمٻمُِؽ( )وَٰم

ـَ  )أو َٕمَزَوَج( اعمٓمَٚم٘م٦م رضمٕمًٞم٤م )ُٖمَؿ راَٗمع(واطمدًة  )أ٫مَّثَر ممڅم ُِمـ اًمٓمالق  )مل َيټْمٻمِْؽ(اًم٤ٌمئ

                                      
(، 1818،1831-1816(، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف )11991-11985،11988ذم اعمّمٜمػ )( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق 1)

(، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم 3/68(، واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر )19831-19888أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ ) واسمـ

 (.7/417(، واًمٌٞمٝم٘مل )9/376،375)

(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ 1819،1833ّمقر ذم ؾمٜمٜمف )(، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜم11983،11984( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )8)

 (.7/417)ذم اًمٙمؼمى(، واًمٌٞمٝم٘مل 3/68(، واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر )19838)

(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم 1818،1831(، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف )11991-11988( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )3)

(، واًمٌٞمٝم٘مل 9/376،375(، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم )3/68ح ُمٕم٤مين أصم٤مر )(، واًمٓمح٤موي ذم ذ19889،19831اعمّمٜمػ )

(7/417.) 

 ش. وم٢مذا»، وذم ش: شوم٢من»ذم ب:  ((4
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ذم ٕن وطء اًمث٤مين ٓ ُيـحت٤مُج إًمٞمف  ;)َو١مِئپمڅم زوٌج ٨َمُٜمه أْو ٓ(ُِمـ قَمَدِد ـمالىمف  َٔمٹِمل(

اإلطمالل ًمٚمزوج إَوِل ومال ُيَٖمػِمُ طمٙمَؿ اًمٓمالق: يمقطء اًمًٞمد، سمخالف اعمٓمَٚم٘م٦م صمالصًم٤م إذا 

 ٟمَٙمح٧ْم َُمـ أص٤مهب٤م صُمَؿ وم٤مرىمٝم٤م صُمَؿ قم٤مدت ًمألَول وم٢مهن٤م شمٕمقُد قمغم ـمالٍق صمالٍث.

 

ـُ اڀمٹِمٳمڅمؤُ اعمٓمَٚم٘م٦ُم  )وإِن اَد٣َمڈْم(
ـٍ ُيټْمٺمِ )٩مٿمف، ، أي: قِمَدِِت٤م هڅم()اڀْمٹِمٳمڅمَء ٣ِمَدُِتڅم ّم َزَٰم

، وأڀْمٺَمَره(ادقم٧ِم اٟم٘مْم٤مَء قِمَدِِت٤م  أو( ـِ أي: أٟمٙمر اعمٓمِٚمُؼ اٟم٘مْم٤مَء  ،)ٔمَقْوِع ا٬ْمـَحټْمِؾ ا٬ْمـټُمټْمٺمِ

ٌَٚمِٝم٤م ومُ٘مٌِؾ ىمقًُمـٝم٤م ومٞمف، : )٩مٹمق٬ُمـپمڅم(قِمَدِِت٤م:  ، أي: ()وإِن اَد٣َمْتفٕٟمف أُمٌر ٓ ُيٕمرف إٓ ُِمـ ىِم

ـَ َيْقًٰمڅم و٬َمـْحٵَمڇٍم()ا٬ْمـ اٟم٘مْم٤مَء قِمَدِِت٤م ي ـْ ٕمِْسٶَمڇٍم و٣ِم٧ْمِ أو اَدقمْتف ، ُحَرُة ٔمڅم٬ْمـَحٿْمِض ّم أ٪مَؾ ِٰم

ـْ مخ٦ًَم قمنَم وحلٔم٦ٍم:  ـُ اٟم٘مْم٤مُء ; )مل ُٕمْسټَمْع َد٣ْمقاهڅم(َأَُم٦ٌم ذم أىَمَؾ ُِم
ٕن ذًمؽ أىمُؾ زُمـ ُيْٛمٙمِ

ه٤م ذم ذًمؽ اًمزُمـ: اًمِٕمَدة ومٞمف، ومال شُمًٛمع دقمقى اٟم٘مْم٤مئٝم٤م ومٞمام دوَٟمف، وإِن اَدقم٧ِم اٟم٘مْم٤مءَ 

أي: سمدأِت  ،)وإْن َٔمَدَإْٔمف(، وإٓ ومال: ٕن طمٞمْمٝم٤م صمالث ُمرات ومٞمف َيٜمُْدُر ضِمًدا ىُمٌِؾ سمٌٞمٜم٦م

ـُ اٟم٘مْم٤مؤه٤م ومٞمف،)٩مٹمڅم٬َمڈْم: اڀْمٹَمٳَمڈْم ٣ِمَدِت(اًمرضمٕمٞم٦ُم ُمٓمِٚمَ٘مٝم٤م 
 )٩مٹمڅمل( ، وىمد ُم٣َم ُم٤م ُيْٛمٙمِ

اه ًمٚمرضمٕم٦م سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًمِٕمَدة ٓ : وم٘مقهل٤م: ٕهن٤م ُمٜمٙمِرٌة، ودقمق)٫مٽمڈُم راَٗمٶْمُتِؽ(اعمٓمِٚمؼ: 

ٌُْؾ، ويمذا ًمق شمداقمٞم٤م ُمًٕم٤م، وُمتك رضمَٕم٧ْم ىُمٌِؾ: يمجحِد  شُم٘مٌؾ إٓ سمٌٞمٜم٦م أٟمف يم٤من راضمٕمٝم٤م ىم

أي: سمدأ اًمزوج سم٘مقًمف: يمٜم٧ُم راضمٕمُتِؽ،  ،)أو َٔمدأهڅم ٔمف(، أطمِدمه٤م اًمٜمٙم٤مَح صمؿ يٕمؽِمُف سمف

ٌَْؾ رضمٕمتِِؽ  ()٩مځمڀْمٺَمَرْٕمف . ىم٤مل ذم ، ىم٤مًمف اخلرىمل)٩مٹمق٬ُمـپمڅم(: وىم٤مًم٧م: اٟم٘مَْم٧ْم قِمَديت ىم

                                      
 ش.ادقم٧م»ذم أ، ش:  ((1

 وأؿم٤مر ذم ه٤مُمش إصؾ إمم أهن٤م ٟمًخ٦م.ش. اًمٕمدة»ذم أ، ب، ش:  ((8

 ش.وم٢مٟمف ي٘مٌؾ ُمٜمف»سمٕمده ذم أ:  ((3

 ش.وأٟمٙمرشمف»ذم ب:  ((4

 ُمع اعمٖمٜمل(.  563/ 11اخلرىمل ) ( يٜمٔمر خمتٍم5)
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 وضمزم سمف أسمق اًمٗمرج اًمِمػمازُي ، أ[ ذم اًمدقم٤موى: ٟمَص قمٚمٞمف888]س/ شاًمقاوح»

، شاإلٟمّم٤مف»اًم٘مقُل ىمقًُمف، يمام ذم : ، واعمذه٥م ذم اًمث٤مٟمٞم٦مشاًْمـُٛمٜمَّقر»وص٤مطم٥ُم 

 .شٜمتٝمكاعم»، وشاإلىمٜم٤مع»، وىمٓمع سمف ذم وهمػمه شاًمٗمروع»وصَححف ذم 

ـَ ا٬مٴمََلِق(اعمٓمِٚمُؼ  )إذا اْٟمتَْقَْم( : واًمٕمٌُد اصمٜمتلم : سم٠من ـمَٚمؼ احلُر صمالصًم٤م)ٰمڅم َيټْمٻمُِؽ ِٰم

ىئ  ی  ی  ی  ی جئ  ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: : همػُمه سمٜمٙم٤مح صحٞمح )٘مُرَٰمڈْم ٣مٻمٿمف ٘متَك َيٴمځَمَهڅم َزْوٌج(

 .[889اًمٌ٘مرة: ]﴾ہ  ہہ﴿. سمٕمَد ىمقًمف شمٕم٤ممم: [831اًمٌ٘مرة: ] ﴾حئ  مئ  ىئ يئ  جبحب

وٓ ُيِمؽمط ، ومال يٙمٗمل اًمٕم٘مُد، وٓ اخلٚمقُة، وٓ اعم٤ٌمذُة دوَن اًمٗمرج، )ّم ٪ُمُبٍؾ(

ٌَؼ،  )ُٰمراِهٹًمڅم(يم٤من  )و٬مق(سمٚمقُغ اًمزوج اًمث٤مين ومٞمٙمِٗمل  أو مل يٌٚمغ قمنًما: ًمٕمٛمقم ُم٤م ؾم

)أو ٪َمْدِرهڅم ٰمع اًمث٤مين  يمِٚمٝم٤م ُِمـ اًمزوج )َٕمٷْمٿمِٿمچُم ا٬ْمـَحٱَمٸَمڇِم(ذم طِمِٚمٝم٤م عمٓمِٚم٘مٝم٤م صمالصًم٤م  )وَيٺْمٸِمل(

ْٞمٚم٦م سمذًمؽ ، أي: ىمٓمع ًمٚمحِمٗم٦م:َٗمچٍم( ًَ ٌُٚمِٝم٤م ،)ّم ٩َمْرِٗمپمڅم(: حلّمقل ذوق اًمُٕم )ٰمع  أي: ىُم

                                      
 هق ًمإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م أيب احلًـ قمكم سمـ قمٌٞمد اهلل سمـ ٟمٍم اسمـ اًمزاهمقين، اًمٌٖمدادي احلٜمٌكم.ش اًمقاوح»( 1)

هق اإلُم٤مم اًم٘مدوة اًمٗم٘مٞمف اًمزاهد أسمق اًمٗمرج، قمٌد اًمقاطمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أمحد، إٟمّم٤مري اًمِمػمازي صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم، ( 8)

، شاإليْم٤مح»، شاعمٌٝم٩م»قمثامن اًمّم٤مسمقين وقمٌد اًمرزاق اًمٙمالقمل، وشمٗم٘مف قمغم اًم٘م٤ميض أيب يٕمغم، ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف:  ؾمٛمع ُمـ أيب

 (.19/51(، اًمًػم )1/153، شمقذم ؾمٜم٦م ؾم٧م وصمامٟملم وأرسمٕمامئ٦م. يٜمٔمر ذيؾ اًمٓمٌ٘م٤مت )شاًمتٌٍمة ذم أصقل اًمديـ»

، إدُمل اًمٌٖمدادي احلٜمٌكم، ؾمٛمع ُمـ اسمـ طمالوة وؾمٛمع ُمٜمف هق اإلُم٤مم أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكمش ص٤مطم٥م اعمٜمقر»(. و398اعمٜمقر )( 3)

، شمقذم ؾمٜم٦م ٟمٞمػ وأرسمٕملم وؾمٌٕمامئ٦م. يٜمٔمر اعمٜمٝم٩م شاعمٜمتخ٥م»، شاعمٜمقر ذم راضمح اعمحرر»زيـ اًمديـ اسمـ رضم٥م، ُمـ ُمّمٜمٗم٤مشمف: 

 (. 1/657(، شم٤مريخ اسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم )5/78إمحد )

 .(83/114( اإلٟمّم٤مف )4)

 (. 3/888( اًمٗمروع )5)

 (. 8/84(، وىمدُمف ذم اعمحرر )463(: ذم إصح. وضمزم سمف ذم اهلداي٦م )٤8/883مل ذم اًمرقم٤مي٦م اًمّمٖمرى )( ىم6)

 (. 3/564( اإلىمٜم٤مع )7)

 (.8/315ُمٜمتٝمك اإلرادات ) (8)
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 )ٔمَقطِء ُدُٔمٍر، و(صمالصًم٤م  اعمٓمَٚم٘م٦م )وٓ ٕمـَِحُؾ(ًمقضمقد طم٘مٞم٘م٦م اًمقطء، : اڀْمتٱمڅمٍر وإْن مل ُيٽمِْزْل(

 
ِ
 ذم  )٠ُمبْپَمڇٍم، و(وطء

ٍ
 ذم و )ِٰمٻْمِؽ َيټِم٥ٍم، و(وطء

ٍ
مئ  ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ; )ڀمٺِمڅمٍح ٩مڅمٟمٍد(طء

  )وٓ( .[831اًمٌ٘مرة: ]﴾ىئ يئ  جبحب
ٍ
)ّم َ٘مٿْمٍض، وڀمٸِمڅمٍس، وإْ٘مراٍم، وِصٿمڅمِم حتؾ سمقطء

 حمَرٍم : ٩مرٍض(
ٍ
ٕن اًمتحريؿ ذم هذه اًمّمقر عمٕمٜمًك ومٞمٝم٤م حلِؼ اهلل شمٕم٤ممم، وشَمـِحُؾ سمقطء

 .أو وٞمؼ وىم٧ِم صالٍة، أو ذم ُمًجٍد وٟمحِقه، عمرضٍ 

ـِ  )ڀمٺِمڅمَح  قمٜمف )و٪مد ٨مڅمَٔمڈْم(وهل اعمٓمَٚم٘م٦م صمالصًم٤م  اَد٣َمڈْم ُٰمٴَمٻَمٹَمُتف ا٬ْمـټُمَحَرَٰمڇُم( )وَٰم

ـْ أَ٘مٻَمپمڅم(  ،)٩مٻمف(أي: ُِمـ اًمزوج اًمث٤مين:  ،)اڀْمٹِمٳمڅمَء ٣ِمَدُِتڅم ٰمٽمف(اَدقَم٧ِم  )و( سمقـمئف إَي٤مه٤م، َٰم

ُع ًمف:ذًمؽ: سم )وأْٰمٺَمـ(ومٞمام اَدقَمْتف،  )ڀمٺِمڅمُ٘مپمڅم إْن َصَد٪مپمڅم(أي: ًمألَول  ًِ ـٌ يَت  ٠من ُم٣َم زُم

ٝم٤م.  ًِ  ٕهن٤م ُُم١ْمشَمـَٛمٜم٦ٌَم قمغم ٟمٗم
 

 

 
 

 

                                      
 ُمـ اعمتـ ذم أ. ((1

 ُمـ اعمتـ ذم أ. ((8
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 الِء( ــ)ِنتاُب اإلي

ًمِٞم٦َُم اًمٞمٛملم، ، أي: احلٚمِِػ، ُمّمدر: آمم ُيْقًمِـل ،سم٤معمدِ   )َ٘مٻمُِػ َزْوٍج(ذقًم٤م:  )وهق(وا

أسمًدا، أو  َزْوَٗمتِف ّم ٪ُمبٻُمپِمڅم( )٣مٛم َٕمْرِك َوطءِ : يم٤مًمرمحـ اًمرطمٞمؿ )ٔمڅمهلل ٕمٶمڅم٦م أو ِصٸَمتِف( ُيْٛمٙمِٜمُف اًمقطءُ 

ـْ أْرَٔمٶَمڇِم أ٠ْمپُمٍر(أ٫ْمّثَرَ   أي٦مَ  ﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: ، ) ِٰم

٘مرة:   . وهق حمَرمٌ  .[886]اًٌم
ِ
وٓ إيالَء سمحٚمٍِػ سمٜمذٍر، أو قمتٍؼ، أو ـمالٍق، وٓ سمحٚمٍِػ قمغم شمرِك وطء

َي٦مٍ  ـْ ُمًٚمٍؿ، و ـ()ٰمِ اإليالُء  )وَيٲِمُّح(أو رشم٘م٤مَء،  ُهِ طمٍر،  )٫مڅم٩مٍر، و(يمِؾ َُمـ يِّمُح ـمالىُمف: ُِم

، و(و ـٍ
)ُٰمـټَمٿمٍِز، و٨َمٳْمبڅمَن، وَٟمٺْمَراَن، وَٰمِريٍض َٰمْرُٗمٍق ُٔمْرُؤه، ب[ و 888سم٤مًمٍغ، ]س/  )٪مِ

) ـْ ـُ وـم١ُمه٤م وًمق  ،وِٰمـټَم
 : ًمٕمٛمقم ُم٤م شم٘مَدم.)مل َيْدُٙمْؾ هبڅم(أي: زوضم٦م يٛمٙمِ

(اإليالء  يّمح )ٓ(و  ـْ  )و(: ًمٕمدم اًم٘مّمد، )َٰمـْجٽمُقٍن وُٰمٷْمټًمك ٣مٻمٿمف(زوج  )ِٰم

ـْ َوطٍء ٬مِـَجچٍم ٫مڅمِٰمٍؾ أو ٠َمٻَمٍؾ(ُِمـ  ٓ  )٩مڃمذا ٪مڅمل(: ٕن اعمٜمع هٜم٤م ًمٞمس ًمٚمٞمٛملم، )٣مڅمِٗمٍز ٣َم

: يمخٛم٦ًم أؿمٝمر، )واهللِ ٓ َو١مِْئُتِؽ أٔمًدا، أو ٣م٥َم ُٰمَدًة َٕمِزيُد ٣مٛم أْرَٔمٶَمڇِم أ٠ْمپُمٍر(ًمزوضمتف: 

ـُ ُمريؿ  )٘مَتك َيٽمِْزَل ٣مٿمسك( ٓ َوـمِْئُتِؽ : واهللِ ىم٤مل )أو(  طمتك)أو(: ، اسم

)٘مَتك سمٛمحَرم أو سمٌذل ُم٤مهل٤م: يم٘مقًمف: واهللِ ٓ َوـمِْئُتِؽ  هَمَٞم٤مهُ  )َيـْخُرَج ا٬مَدَٗمڅمُل. أو(

يب ا٬ْمـَخټْمَر، أو ُٕمٶْمٴمِلَ   )٩َمـ( أي: ٟمحق ُم٤م ُذيمِر: ،َدْيٽمَِؽ، أو َُتَبل ٰمڅم٬َمِؽ، وڀَمْحَقه( َٕم٧ْمَ

يم٤من  و٬مق(-)٬ممَيڇِم، ٩مڃمذا َٰمڄَم أْرَٔمٶَمڇُم أ٠ْمپُمٍر ِٰمـ َيټِمٿمٽمِف شُمَيُب ًمف ُُمَدشمف:  )ُٰمْقٍل( هق

                                      
 ًمٞمس ُمـ اعمتـ ذم مجٞمع اًمٜمًخ اخلٓمٞم٦م، وٓ يًت٘مٞمؿ اعمتـ سمدوٟمف.  ((1

 ذم أ.ُمـ اعمتـ  ((8

 ُمـ اعمتـ ذم أ. ((3

 ُمـ اعمتـ ذم أ. ((4

 ُمـ اعمتـ ذم أ. ((5

 ش.أو قمٚم٘مف»سمٕمده ذم ش:  ((6

 ش.شمً٘مٓمل»ذم أ، ب، ش:  ((7

 ُمـ اعمتـ ذم أ. ((8
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: أو ىَمْدِره٤م قمٜمَد قمدُِمٝم٤م )٩مڃمْن َو١مِئ و٬مق ٔمَِتٷْمٿمِٿمچِم َ٘مٱَمٸَمڇٍم( -: ًمٕمٛمقم أي٦م)٪مِٽمڅًم(اعمقًمِـل 

، أو ضم٤مهاًل، أو جمٜمقًٟم٤م، أو أدظمؾ ذيمر : ٕن اًمٗمٞمئ٦َم اجلامُع وىمد أشَمك سمف، وًمق ٟم٤مؾمًٞم٤م)٩مٹمد ٩مڅمء(

ـْ آمم ُمٜمٝم٤م ومل شُمْٕمِٗمِف:  )وإٓ(ٟم٤مئؿ: ٕن اًمقطء ُوضِمد،   َُم
ِ
احل٤ميمُؿ  ـف)أَٰمر(يِٗمئ سمقطء

ڦ  ڦ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: : إن ـمٚم٧ٌم ذًمؽ ُمٜمف )ٔمڅم٬مٴمََلِق(

څم٫مٌِؿ ٣مٻمٿمف واِ٘مَدًة، )١مٻَمؼ ٘ماعمقًمِـل أن يٗملَء وأن ُيٓمِٚمَؼ:  )٩مڃمْن أَٔمك(. [887اًمٌ٘مرة: ]﴾ڃ

 .: ًم٘مٞم٤مُمف ُم٘م٤مم اًْمـُٛمقًمِـل قمٜمد اُمتٜم٤مقمفأو ٖمَلًٖمڅم، أو ٩مَسخ(

ـْ آمم ُمٜمٝم٤م  )وإْن َو١مِئ( : ٕن )ُدوَن ا٬مٸَمْرِج; ٩مَم ٩مڅمء(َوـمِئٝم٤م  )ّم ا٬مُدُٔمر،ِ أو(اعمقًمِـل َُم

ٌُِؾ، واًمٗمٞمئ٦م: اًمرضمقُع قمـ ذًمؽ، ومال حتُّمُؾ  اإليالء خيَتُص سم٤محلٚمِِػ قمغم شمرك اًمقطء ذم اًمُ٘م

ٌَٚمٝم٤م،  أي:ُمدِة اإليالء وهل  ،)ٔمٹمڅمَء ا٬ْمـټُمَدِة(اًْمـُٛمقًمِـل  )وإِن اَد٣َمك(اًمٗمٞمئ٦م سمٖمػمه: يمام ًمق ىم

)أڀمف َو١مِئپمڅم وهل َٖمٿِمچٌم; ُصِدق ٰمع اَدقمك  )أو(: ُصِدق: ٕٟمف إصؾ، إرسمٕم٦م أؿمٝمر

)ٔمٺِْمًرا واَد٣َمڈِم اًمتل آمم ُمٜمٝم٤م  )وإْن ٫مڅمڀَمڈْم(: ٕٟمف أُمر ظَمِٗمٌل ٓ ُيٕمٚمؿ إٓ ُِمـ ضمٝمتِف، َيټِمٿمٽمِف(

، وإن مل َيِْمَٝمْد سمٌٙم٤مرِت٤م صم٘م٦ٌم: )اٰمرَأٌة ٣َمْدٌل; ُصِد٪َمڈْم(أي:سمٌٙم٤مرِت٤م  ،ا٬مَبٺمڅمَرَة و٠َمپِمد ٔمذ٬مؽ(

قمغم  )إرضاًرا هبڅم ٔمَل َيټِم٥ٍم(أي:وطء زوضمتف  ،)و١ْمځمَهڅم(اًمزوُج  )وإْن ٕمَرك(وم٘مقًمف سمٞمٛمٞمٜمف، 

ـْ فم٤مَهر ومل يٙمِٗمْر ومُٞميب ًمف أرسمٕم٦ُم ()٩مٺمټُمْقلٍ : ًمف )وٓ ٣ُمْذَر(شمرك وـمئٝم٤م  ، ويمذا َُم

خ اًمٜمٙم٤مح، يمام  ًَ أؿمٝمٍر، وم٢مْن َوـمِئ وإٓ ُأُِمر سم٤مًمٓمالق، وم٢من أسَمك ـمَٚمؼ قمٚمٞمف احل٤ميمُؿ أو وم

شم٘مَدم ذم اًْمـُٛمقًمِـل، وإِن اٟم٘مَْم٧ْم ُمَدُة اإليالء وسم٠مطمِدمه٤م قمذٌر َيْٛمٜمَُع اجلامَع ُأُِمر أْن َيِٗملء 

ْرُت ضم٤مُمٕمُتِؽ. صُمَؿ ُمتك ىمَدر َوـمِئ أو ـمَٚمؼ، وُيْٛمَٝمُؾ ًمّمالِة ومرٍض، سمٚم٤ًمٟمف ومٞم٘مقل: ُمتك ىمدَ 

أ[ ًمٓمٚم٥م رىم٦ٌٍم صمالصم٦َم أي٤مم.889وحتُٚمٍؾ ُِمـ إطمراٍم، وَهْْمٍؿ، وٟمحِقه، وُمٔم٤مِهٌر ]س/

                                      
 ، وهل ُمـ اعمتـ ذم: ب.شذم اًمٗمرج»سمٕمده ذم ب، ش:  ((1

 اهل٤مء ُمـ اعمتـ ذم أ، ب، ش. ( 8)

 ش.ومل يٙمٗمر»سمٕمده ذم أ، ب، ش:  ((3

مجٝمقر اًمٜمح٤مة شمٕمريػ اًمٕمدد اعمْم٤مف وأوضمٌقا أن يٕمَرف إظمػم ُمٜمف يمــ: صمالصم٦م إصمقاب و صمالث إصم٤مذم. يٜمٔمر درة اًمٖمقاص ( ُمٜمع (4

 (.1118(، واًمٙمٚمٞم٤مت ٕيب اًمٌ٘م٤مء )ص 8/816(، وذح اًمريض قمغم اًمٙم٤مومٞم٦م )111اًمٖمقاص ذم أوه٤مم اخلقاص )ص 

 ُمـ اعمتـ ذم أ. ((5
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 َاِر(ِـّـ)ِنتاُب الظ

ُمِمتٌؼ ُمـ اًمَٔمْٝمِر، وظُمَص سمف ُِمـ سملم ؾم٤مئر إقمْم٤مء ٕٟمف ُمقوع اًمريمقب، وًمذًمؽ 

ڄ  ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: )وهق ُُمََرٌم(يمقب فمٝمًرا، واعمرأة ُمريمقسم٦م إذا هُمِِمٞم٧م، ؾمٛمل اعمر

ـْ ٠َمَبف َزْوَٗمَتُف َأْو(. [8اعمج٤مدًم٦م: ]﴾ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ ٌَف  )٩َمټَم أي:  )َٔمٶْمٳَمپَمڅم(ؿم

ـْ حترم قمٚمٞمف )ٔمِبٶَْمِض(سمٕمَض زوضمتِف  ُرُم ٣َمٻَمٿْمف َأَٔمًدا  َُم ـْ ََتْ ف : يم٠مُمٔمٽِمََسچٍم( )َأْو ٔمٺُِمِؾ َٰم

ـْ حترم قمٚمٞمف إمم َأَُمٍد: )َأْو َرَوڅمٍع(وأظمتف،  : يم٠مظمتف ُمٜمف، أو سمٛمّم٤مهرة: يمحامشمف، أو سمَٛم

ـْ ٢َمپْمٍر(يم٠مظم٧م زوضمتف وقمٛمتٝم٤م،  سمٞم٤من ًمٚمٌٕمض: يم٠من ي٘مقل: أٟم٧ِم قمكَم يمٔمٝمر أُمل أو  )ِٰم

(أٟم٧ِم قمكَم يمـ )َأْو(: أظمتل،  ـِ ٤م، : يمٞمده٤م أو رضمٚمٝم)َأْو ٣ُمٳْمٍق آَٙمَر ٓ َيٽمٸَْمٲِمُؾ(قمٛمتل،  )َٔمٴْم

ٌَف»ُمتٕمٚمؼ سمـ  )ٔمٹَِمْق٬مِف( َٰمٶِمل َأْو  )٣َم٤َمَ َأوْ أو فمٝمرِك أو يدِك  )َأڀْمڈِم(أي: ًمزوضمتف  )٬مـپمڅم(ش ؿم

: ومٝمق ُمٔم٤مِهٌر ِٰمٽمِل ٫مٵَمپْمِر ُأِٰمل، َأْو ٫َمٿَمِد ُأْٙمتِل، َأْو َوْٗمِف ََحَڅمِِت َوڀَمْحِقُه، َأْو َأڀْمڈِم ٣َم٤َمَ َ٘مَراٌم(

)٩مپمق واخلٜمزير:  ا٬مَدِم( )٫َمڅم٬ْمـټَمٿْمَتڇِم وَ : أٟم٧ِم قمكَم ىم٤مل )َأْو(وًمق ٟمقى ـمالىًم٤م أو يٛمٞمٜم٤ًم، 

ـْ »: ضمقاُب ُٰمٵمڅَمِهٌر( ، ويمذا ًمق ىم٤مل: أٟم٧ِم قمكَم يمٔمٝمر ومالٟم٦م إضمٜمٌٞم٦م، أو: يمٔمٝمر أيب، ش٩مټَم

أو أظمل، أو زيد، وإن ىم٤مل: أٟم٧ِم قمكَم أو قمٜمدي يم٠مُمل، أو ُمثؾ أُمل وأـمٚمؼ: ومٔمٝم٤مٌر، وإن 

وىُمٌِؾ طُمْٙمٛمـ٤ًم، وإن ىم٤مل: أٟم٧ِم أُِمل: أو يم٠مُِمل: ومٚمٞمس  ٟمَقى ذم اًمٙمراُم٦م وٟمحِقه٤م: ُدِيـ

إٓ ُمع ٟمٞم٦م أو ىمريٜم٦م، وإن ىم٤مل: ؿَمْٕمُرِك أو ؾَمْٛمُٕمِؽ وٟمحُقه يمٔمٝمر أُمل: ومٚمٞمس  سمٔمٝم٤مر

: )٩مٻمٿمس ٔمٵمپَِمڅمٍر(أي: ىم٤مًم٧م ًمف ٟمٔمػَم ُم٤م يّمػم سمف ُمٔم٤مِهًرا ُمٜمٝم٤م:  )وإْن ٪َمڅم٬َمْتُف ٬مِزوِٗمپَمڅم(سمٔمٝم٤مر، 

 )و٣مٻمٿمپمڅم(ومخَّمٝمؿ سمذًمؽ، . [8اعمج٤مدًم٦م: ]﴾ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

                                      
 .ُمـ اعمتـ ذم أش ُمـ حترم قمٚمٞمف»( ىمقًمف (1

 ش.أو»( ذم ش: (8
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أي: يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر ىمٞم٤مؾًم٤م قمغم اًمزوج،  )٫مٸَمڅمَرُٕمف( أي: قمغم اًمزوضم٦م إذا ىم٤مًم٧م ذًمؽ ًمزوضمٝم٤م

وقمٚمٞمٝم٤م اًمتٛمٙملم ىمٌؾ اًمتٙمٗمػم، وُيٙمَرُه ٟمداُء أطمد اًمزوضملم أظمَر سمام خيتص سمذي رطمؿ 

ـْ ٫ُمِؾ َزوْ اًمٔمٝم٤مر  )وَيٲِمُّح(ُمـَْحَرٍم: يم٠ميب وأُمل،  ـْ َأَُم٦ٍم أو ُأِم وًمٍد، وقمٚمٞمف  َٗمڇٍم()ِٰم ٓ ُِم

ـْ ٓ يّمح ـمالىمف.   يمٗم٤مرة يٛملم، وٓ يّمح ُمـَِٛم

اًمٔمٝم٤مر  يّمح )و(أي: ُُمٜمََجًزا: يم٠مٟم٧ِم قمكَم يمٔمٝمر أُمل، )َوَيٲِمُّح ا٬مٵِمپمڅمُر ُٰمٶَمَجًَل(  

)َصڅمَر اًمنمط:  ِٗمَد(وُ  )٩مڃمذا: يمـ: إن ىمٛم٧م وم٠مٟم٧ِم قمكَم يمٔمٝمر أُمل، ٔم٧ِْمٍط( )ُٰمٶَمٻَمٹًمڅمأيًْم٤م 

أي: همػَم ُم١مىَم٧ٍم، يمام شم٘مدم،  )ُٰمٴْمٻَمٹًمڅم(يّمح اًمٔمٝم٤مر  )و(: ًمقضمقد اعمٕمَٚمؼ قمٚمٞمف، ُٰمٵمڅمِهًرا(

: )٩مڃمْن َو١مِئ ٩مٿمف ٫مٸَمر(: يمـ: أٟم٧ِم قمكَم يمٔمٝمر أُمل ؿمٝمَر رُمْم٤مَن، )ُٰمڂَم٪َمتڅًم( يّمح )َو(

قمغم ُمٔم٤مِهٍر وُمٔم٤مَهٍر ُمٜمٝم٤م  ـْحُرُم()ويَ سمُٛمِْمِٞمف،  ٩مَرغ ا٬مَق٪ْمڈُم زال ا٬مٵِمپمڅمُر( )وإنْ ًمٔمٝم٤مِره، 

: يم٤مًم٘مٌٚم٦م، وآؾمتٛمت٤مع سمام دون )َوْطٌء وَدوا٣ِمٿمف(ًمٔمٝم٤مِره  َأْن ُيٺَمٸِمَر( ب[ 889]س/)٪َمْبَؾ 

ـْ ٢مڅمَهراًمٗمرج  . ش٩مَل َٕمٹْمَرهْبڅم َ٘متَك َٕمٸْمٶَمَؾ ٰمڅم َأَٰمرك اهللُ ٔمف: »: ًم٘مقًمف ٰمٽمپمڅم( )ٰمـټَِم

َٓ ٔمڅم٬مَْقْطِء(أي: ذُم٦م اعمٔم٤مهر  ا٬ْمٺَمٸَمڅمَرُة ّم ا٬مِذَٰمڇِم()وٓ َٕمّْثُبڈُم ، صَححف اًمؽمُمذي  )إ

ومٛمتك َوـمِئ ًَمِزُمتف اًمٙمٗم٤مرة وًمق جمٜمقًٟم٤م، وٓ دم٥م )ا٬ْمٶَمْقُد(، أي: اًمقطء  )َوُهَق( اظمتٞم٤مًرا،

                                      
 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(1

 ش.وإذا»( ذم أ: (8

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(3

 ش.وم٢مذا»( ذم ب: (4

 ش.ُمـ ُمٔم٤مَهر»( ذم ب: (5

(واسمـ ُم٤مضمف 8883(، وأظمرضمف سمٜمحقه أسمق داود )3457(، واًمٜم٤ًمئل ذم اعمجتٌك )1199أظمرضمف هبذا اًمٚمٗمظ اًمؽمُمذي ) (6)

( ُمـ ُمرؾمؾ 3459،3458(، واًمٜم٤ًمئل ذم اعمجتٌك )8881أسمق داود )( يمٚمٝمؿ ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس.  وأظمرضمف 8165)

 قمٙمرُم٦م.

ك )8/488أظمرضمف اًمؽمُمذي ) (7) ٤مئل ذم اعمجٌت ـ صحٞمح همري٥م. وىم٤مل اًمًٜم  (: اعمرؾمؾ أومم سم٤مًمّمقاب ُمـ اعمًٜمد.6/481( ىم٤مل: طمً
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َتِحَٚمف هب٤م،  ًْ ـْ أراده ًمَِٞم ٌط ًمـِحِٚمف، ومُٞم١ْمَُمُر هب٤م َُم څم )وَيٻْمَزُم إْٙمَراُٗمپمىمٌؾ اًمقطء: إٓ أهن٤م َذْ

ژ  ژ  ڑ  ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ذم اًمٕمتؼ و اًمّمٞم٤مم:  )٣مٽمد ا٬ْمٶَمْزِم ٣مٻمٿمف(أي: ىمٌؾ اًمقطء  ٪َمْبٻَمف(

)وَٕمٻْمَزُٰمف ٫مٸَمڅمَرٌة واِ٘مَدٌة . وإن ُم٤مت أطمدمه٤م ىمٌؾ اًمقطء ؾَمَ٘مَٓم٧ْم. [3اعمج٤مدًم٦م: ]﴾ڑک

(اًمٔمٝم٤مَر وًمق سمٛمج٤مًمس  ٔمَِتٺْمِريِره( ـْ سم٤مهلل شمٕم٤ممم، : يم٤مًمٞمٛملم )واِ٘مَدٍة(زوضم٦م  )٪َمْبَؾ ا٬مَتٺْمٸِمِٜم ِٰم

ـْ ڀمسڅمئف ٔمٺمٻمټمڇٍم وا٘مدٍة(شمٚمزُمف يمٗم٤مرة واطمدة  )و( ـَ قمكَم )٬مٵمپِمڅمِره ِٰم : سم٠من ىم٤مل ًمزوضم٤مشمف: أٟمُت

(يمٔمٝمر أُمل: ٕٟمف فمٝم٤مر واطمد،  ـَ : سم٠من ىم٤مل )ٔمٺَِمٻمََِمٍت(أي: ُمـ زوضم٤مشمف  )وإْن ٢َمڅمَهر ِٰمٽمپُْم

: أٟم٧ِم قمكَم يمٔمٝمر أُمل:  ـَ ـّ  )٫َمٸَمڅمَراٌت(قمٚمٞمف )٩مـَ(ًمٙمٍؾ ُمٜمٝم ، ٕهن٤م أيامٌن ُمتٙمِررٌة قمغم سمٕمدده

 أقمٞم٤من ُمتٕمِددة، ومٙم٤من ًمٙمِؾ واطمدة يمٗم٤مرٌة: يمام ًمق يمَٗمر صُمَؿ فم٤مَهر.

ـِ  )٣ِمتُْؼ َر٪َمَبڇٍم، ٩مڃمْن مَل ََيِْد َصڅممَ أي: يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مِر قمغم اًمؽمشمٞم٥م:  )٫َمٸَمڅمَرُٕمف(  ٠َمپْمَرْي

، ٩مڃمْن مَل َيْستٴَمِْع َأ١ْمٶَمَؿ ِٟمتِ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ٥َم ِٰمْسٺمٿِمٽمڅًم(ُٰمتَتڅَمٔمٶَِم٥ْمِ

. واعمٕمتؼََمُ ذم اًمٙمٗم٤مرات وىم٧ُم وضمقٍب، ومٚمق [3]اعمج٤مدًم٦م: أي٦َم ﴾ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

)وٓ َٕمٻْمَزُم أقمَن ُُمْقِهٌ ىمٌَؾ شمٙمٗمػٍم: مل ُيـْجِزه صقٌم، وًمق أين ُُمْٕمِنٌ مل َيْٚمَزُْمف قمتٌؼ، وجيزئف، 

َٓ ذم اًمٙمٗم٤مرة  ا٬مَر٪َمبڇَُم( ـْ ٰمٻَمٺمپمڅم َأْو َأْٰمٺَمٽمَف ذ٬مؽ()إ ـِ ِٰمّثٻْمپِمڅم(أي: ُِمٚمُٙمٝم٤م   ٬مِـټَم ، أو ُمع زي٤مدة ٓ )ٔمّثټََم

 اًمرىم٦ٌم أن 
ِ
شمـُْجِحُػ سمامًمف، وًمق ٟمًٞمئ٦م وًمف ُم٤مل هم٤مئ٥م أو ُم١مضَمؾ، ٓ هب٦ٌٍم، ويِمؽمط ًمٚمزوِم ذاء

ـْ ٫مٸِمڅمَيتِف َدائټًِمـڅم و( يٙمقن صمٛمٜمُٝم٤م  ـْ َيټُمقڀُمف( قمـ)٩مڅمِوًَل ٣َم ُمـ زوضم٦م، ورىمٞمؼ، : )٫مٸَمڅمَيڇِم َٰم

ـْ يٛمقُٟمف:  )٣َمټّمـڅم ََيْتڅَمُٗمُف(وم٤مواًل  )و(وىمري٥م،  ـٍ َوَٙمڅمدٍِم(هق وَُم ـْ َٰمْسٺَم ص٤مًمـَِحلم عمثٚمِف إذا  )ِٰم

ټُمٍؾ، و( حيت٤مج إمم اؾمتٕمامًمف،  )َوَٰمْر٫ُمقٍب َو٣َمْرِض ٔمِْذ٬مڇٍَم(يم٤من ُمثُٚمف يـُْخَدُم،  وم٤مواًل قمـ )وٖمٿمڅمِب ََتَ

                                      
 ش.ومّمٞم٤مم»( ذم ش: (1

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(8
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( حيت٤مج إًمٞمٝم٤م، )و٫ُمتچُِم ٣ِمٻْمٍؿ(وُم١مٟم٦م قمٞم٤مًمف،  ف()َٰمڅمٍل َيٹُمقُم ٫َمْسبُف ٔمټُِمڂْمڀَمتِ  ـٍ : ٕن ُم٤م )وو٩مڅمِء َدْي

: يمٙمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر، )وٓ َُيِْزُئ ّم ا٬مٺْمٸَمڅمراِت ٫ُمٻِمپمڅم(اؾمتٖمرىمتف طم٤مضم٦ُم اإلٟم٤ًمن ومٝمق يم٤معمٕمدوم، 

َٓ َر٪َمبڇٌَم ُٰمڂْمِٰمٽمڇٌَم(، أ[ واًمٞمٛملم سم٤مهلل  831واًم٘متؾ، واًمقطء ذم هن٤مر رُمْم٤من، ]س/ : ًم٘مقًمف )إِ

. وُأًمـِْحؼ سمذًمؽ ؾم٤مئُر [98]اًمٜم٤ًمء: ﴾ڀ  ڀ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴿شمٕم٤ممم: 

ًرا َٔمٿمٽِمڅًم(اًمٙمٗم٤مرات،  ٜم٤مومٕمف، ُم: ٕن اعم٘مّمقد متٚمٞمُؽ اًمرىمٞمؼ )َٟمٻمٿِمټَمڇٌم ِٰمـ ٣َمٿمچٍْم َيَُّضُ ٔمڅم٬مٶَمټَمِؾ رَضَ

)٫مڅم٬مٶمټمك وا٬مٱَمٻَمِؾ سمٞمِٜم٤ًم:  اومتٙمٞمٜمُف ُمـ اًمتٍمف ًمٜمٗمًف، وٓ حيّمؾ هذا ُمع ُم٤م يي سم٤مًمٕمٛمؾ ضرً 

اإلصبِع ا٬مقْٟمٴمَك َأو  ٪ْمٴمَعِ إَ )أو  اًمرضمؾ أي: اًمٞمد أو (٪ْمٴمٶَِمپمڅمأَ َأْو ، ٿمٍَد، َأْو ِرْٗمؾٍ ٬مِ 

ـَ اإِلهْبَڅمِم( ڀَْمټُمٻَمڇِم ِٰم ِر ـاخِلٽمٲِْم  ٪ْمٴمَعِ أَ )أَْو ، ٦م، أوأٟمٛمٚمتلم ُمـ وؾمٓمك أو ؾم٤ٌمسما٬مَسبڅَمَٔمڇِم أَْو اإِلهْبَڅمِم، أَو ٕا

) ـْ َيدٍ ُمًٕم٤م  وا٬مبٽِمٮِْمِ ن ٟمٗمع اًمٞمد يزول سمذًمؽ، ويمذا أظمرسٓ  شُمْٗمَٝمُؿ إؿم٤مرشمف، َواِ٘مَدةٍ( )ِٰم  ٕ: ٓ )و

هنامٓ  ُيْٛمٙمِٜمُٝمام اًمٕمٛمُؾ ذم أيمثر اًمّمٜم٤مئع، ويمذا َُيِزُئ َٰمِريٌض َٰمٿمْئُقٌس ٰمٽمف وڀَمْحُقه( ـٍ وُُمْ٘مَٕمٍد:ٕ  : يمَزُِم

٥ٌم آظمر.)أُُم َو٬مٍَد(دمزُئ  )وٓ(ُمٖمّمقٌب،  ن قمت٘مٝم٤م ُمًتََحٌؼ سًم واعمٙم٤مشَم٥م إذا  ِزُئ اٚمَُدَٔمُر()وُيـْج  :ٕ 

َْحَُؼ، وا٬مْـټَمْرُهقُن، واجلـڅمِِن(مل ُي١َمِد ؿمٞمئ٤ًم،  قمرُج يًػًما،  )وو٬مَُد ا٬مِزڀمڅم، وٕا َٰمڇُم واًمّمٖمػُم، وٕا )وٕا

ٓ يي سم٤مًمٕمٛمؾ.ََحٻُْمپمڅم( ٽمِلَ ا٬مْـَحڅمِٰمُؾ و٬مق اْٟمتُّثْ  ـ اًمٜم٘مص  ن ُم٤م ذم ه١مٓء ُم  ٕ: 

ڌ  ڌ  ڎ ڎ  ڈ  ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ذم اًمَّمْقِم( اًمَتت٤َمسُمعُ  )َيـِج٥ُم 

)وم٢مْن شَمـَخَٚمَٚمف ٟمقاه،  . ويٜم٘مٓمع سمّمقم همػم رُمْم٤من وي٘مع ُمـ٤م[4اعمج٤مدًم٦م: ]﴾ڈ

                                      
 ش.وؿمٚمؾ اًمٞمد أو اًمرضمؾ»( ذم ب: (1

 ش.ىمٓمٕمٝمام» ( ذم أ، ب:(8

 ش.و»( ذم أ: (3

 ش.ىمٓمع»، وأؿم٤مر ذم إصؾ إمم أهن٤م ٟمًخ٦م، وذم أ، ب: شأىمٓمع»( ذم ش: (4

 ش.ىمٓمع»( ذم ب: (5

 ش.وجي٥م»( ذم ب: (6

 ش.قمام»( ذم أ، ب، ش: (7
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يٍؼ، وطَمْٞمٍض(ختٚمٚمف  )أو(: مل يٜم٘مٓمع اًمتت٤مسمع، َرَُمَْم٤مٌن( ، )ومِْٓمٌر َيـِج٥ُم: يمِٕمٞمٍد، وَأَي٤مِم شَمنْمِ

)أو : يم٢مهمامء مجٞمع اًمٞمقم: مل يٜم٘مٓمع اًمتت٤مسمع، ْحِقه()وضُمٜمُقٍن، وَُمَرٍض َُمـُخقٍف، وٟمَ وٟمٗم٤مٍس، 

اًمتت٤مسمع: ٕٟمف ومٓمر ًم٥ًٌم  )مَل َيٜمَْ٘مٓمِِع(: يمًٗمر: ًمُِٕمْذٍر ُيٌِٞمُح اًمِٗمْٓمَر( َأوْمَٓمَر ٟم٤مؾِمٞم٤ًم، أو ُُمْٙمَرًه٤م، أو

ٓ يتٕمٚمؼ سم٤مظمتٞم٤مرمه٤م، ويِمؽمط ذم اعمًٙملم اًْمـُٛمٓمَٕمِؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مرة أن يٙمقن ُمًٚماًم طمًرا، 

ـْ سُمٍر، وؿمٕمػم، ومتر وزسمٞم٥م، اًمتَْٙمِٗمػُم سمٛمـ٤م ُيـْجِزُئ ذم ومِْٓمَرٍة وم٘مط( ـْجِزُئ )ويُ وًمق أٟمثك،  : ُِم

ـَ اًْمؼُمِ ذم إـمٕم٤مم يمؾ ُمًٙملم  )وٓ ُيـْجِزُئ( وَأىِمٍط، وٓ جيزئ همػمه٤م وًمق ىمقَت سمٚمده. )ُِم

ه( ـْ هَمػْمِ ـْ ُُمٍد وٓ ُِم ـِ ًمِٙمُ : يم٤مًمتٛمر واًمِمٕمػم أىَمُؾ ُِم ـْ ُُمَدْي ـْ َيـُجقُز َدوْمُع  ِؾ )َأىَمُؾ ُِم واطِمٍد ُمـِٛمـَ

ب[، واًمٖم٤مرم  831حل٤مضمتٝمؿ: يم٤مًمٗم٘مػم، واعمًٙملم، واسمـ اًمًٌٞمؾ، ]س/ اًمَزيَم٤مِة إًمٞمٝمؿ(

 عمّمٚمحتف وًمق صٖمػًما مل ي٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم، واعمُد: ِرـمؾ وصمٚم٨م سم٤مًمٕمراىمل، وشم٘مَدم ذم اًمٖمًؾ

٤ميملَِم، أو قَمَِم٤مُهؿ: مَل ُيـْجزِ  )وإنْ  ًَ : ًمٕمدم متٚمٞمٙمٝمؿ ذًمؽ اًمٓمٕم٤مم، سمخالف ْئف(هَمَدى اًْمـَٛم

ـُْجِزٍئ.  ـَ إظمراُج ُأْدٍم ُمع ُم ُم٤م ًمق ٟمذر إـمٕم٤مُمٝمؿ، وٓ جيزئ اخلٌز وٓ اًم٘مٞمٛم٦م، وؾُم

ه( ـْ َصْقٍم وهَمػْمِ ، ومال جيزئ قمتؼ وٓ صقم وٓ إـمٕم٤مم سمال ٟمٞم٦م: )وشَمـِج٥ُم اًمٜمِٞم٦ُم ذم اًمَتْٙمِٗمػِم ُِم

شمٌٞمٞم٧ُم ٟمٞم٦م اًمّمقم وشمٕمٞمٞمٜمُٝم٤م ضمٝم٦َم اًمٙمٗم٤مرة،  ويٕمتؼم .شإٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت»حلدي٨م: 

، وًمق ٟم٤مؾمًٞم٤م أو ُمع قمذر يٌٞمح )ًَمٞماًْل أو هن٤مًرا(ذم أصمٜم٤مء اًمّمقم  )وإْن َأص٤مب اًْمـُٛمـٔم٤مَهَر ُمٜمٝم٤م(

 ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: )اْٟمَ٘مَٓمع اًمَتَت٤مسُمُع(اًمٗمٓمر: 

هڅم(. [3اعمج٤مدًم٦م: ] ، أو ٟم٤مؾمًٞم٤م، أو ُمع قمذر )٬َمٿْمًَل(َهر ُمٜمٝم٤م أي: همػَم اعمٔم٤م )و إْن َأصڅمب ٨َمْٜمَ

اًمتت٤مسمع سمذًمؽ: ٕٟمف همػم حمَرم قمٚمٞمف، وٓ هق حمؾ ًمٚمتت٤مسمع. وٓ َيُيُ  )مَل َيٽمٹَْمٴمِع(يٌٞمح اًمٗمٓمر: 

 وطء ُمٔم٤مَهٍر ُمٜمٝم٤م ذم أصمٜم٤مء إـمٕم٤مم، ُمع حتريٛمف.

                                      
 ش.وجيقز»( ذم ش: (1

 (.49( شم٘مدم )ص (8

 ش.وم٢من»( ذم أ، ش: (3

 (.33( شم٘مدم )ص (4
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ٌِ(ِـّ)ِنَتاُب الل  َعا

اخل٤مُم٦ًم إن يم٤من  ُمِمتؼ ُمـ اًمٚمٕمـ: ٕن يمؾ واطمد ُمـ اًمزوضملم يٚمٕمـ ٟمٗمًف ذم

، ُم٘مروٟم٦م سمٚمٕمـ وهمْم٥م، و  ٌَلْمِ
ُط يم٤مذسًم٤م. وهق: ؿمٝم٤مدات ُم١ميمدات سم٠ميامن ُمـ اجل٤مٟمِ )ُيٱْمَٞمَ

) . [4اًمٜمقر: ]﴾ھ  ے  ے﴿ُمٙمٚمٗملم: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ّم ِصَحتِف أْن َيٺُمقَن َٔم٥ْمَ َزْوَٗم٥ْمِ

ـْ ىمذف أضمٜمٌٞم٦م طُمَد وٓ ًمٕم٤مَن،  ـْ ٣َمَرف ا٬ْمٶَمَرٔمٿَِمڇَم مل َيٲِمَّح ومَٛم هڅم( )وَٰم : عمخ٤مًمٗمتف ٬مٶَِمڅمڀُمف ٔمٷَِمْٜمِ

)٩مڃمَذا أي: ٓقَمـ سمُٚمَٖمتف، ومل َيْٚمَزُْمف شمٕمُٚمُٛمٝم٤م.  )٩مبٻُِمٷَمتِف(أي: اًمٕمرسمٞم٦َم:  )وإْن َٗمپِمٻَمپمڅم(ًمٚمٜمص، 

ٌٍُؾ أو ُدسُمٍر وًمق ذم ـُمْٝمٍر َوـمِئ ومٞمف:  ٪َمَذف اْٰمَرَإَٔمف ٔمڅم٬مِزڀمڅم( إن يم٤مٟم٧م  )٩مٻمف إِْٟمٹمڅمُط ا٬ْمـَحِد(ذم ىُم

ھ  ے  ے  ۓ  ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: )ٔمڅِم٬مٻِمٶَمڅمِن(إن يم٤مٟم٧م همػَم حمَّمٜم٦م حمَّمٜم٦ًم، واًمتٕمزيِر 

أي: ىمٌؾ اًمزوضم٦م  )٪َمْبٻَمپمڅم(اًمزوُج  )٩مٿمٹَُمقُل( .[6]اًمٜمقر: أي٤مِت  ﴾ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵

)وٰمع إن يم٤مٟم٧م طم٤مضة،  )أرَٔمَع َٰمَراٍت: َأ٠ْمپَمُد ٔمڅِمهلل ٬َمٹَمْد َزڀَمڈْم َزْوَٗمتِل هذه وُيٱِمُٜم إ٬مٿمپمڅم(

)ّم ا٬ْمـخـڅَمِٰمَسڇِم: وَأَن ٬َمٶْمٽمَڇَم اهلل ٣مٻمٿمف إْن يزيد  )و(سمام شمتٛمٞمز سمف،  َيٽمُْسُبپمڅم( ٿمپمڅم أوْ ٨َمٿْمَبتپِمڅم ُيَسټمِ 

ـَ  ـَ ا٬ْمٺَمڅمِذٔم٥َِم، ُٖمَؿ َٕمٹُمقُل هل َأْرَٔمَع َٰمَراٍت: َأ٠ْمپَمُد ٔمڅِمهلل ٬َمٹَمْد ٫َمَذب ٩مٿمَم َرٰمڅمِِن ٔمف ِٰم ا٬مِزڀمڅم،  ٫مڅمن ِٰم

ـَ ا٬مٲَمڅمد٪ِم٥َِم(ُٖمَؿ َٕمٹُمقُل ّم ا٬ْمـَخڅمِٰمَسڇِم: وأَن ٨مَ  ـَ شمالقمٜمُٝمام ىمٞم٤مًُم٤م ٳَمچَم اهلل ٣مٻمٿمپمڅم إْن ٫مڅمن ِٰم ، وؾُم

ـْ يْمُع يَده قمغم  ، وأْن ي٠ْمُُمَر طم٤ميمٌؿ َُم سمحية مج٤مقم٦ٍم أرسمٕم٦ٍم وم٠ميمثَر، سمقىم٧ٍم وُمٙم٤مٍن ُُمَٕمَٔمَٛملْمِ

وَمِؿ زوج وزوضم٦ٍم قمٜمد اخل٤مُم٦ًم، وي٘مقُل: اشَمِؼ اهللَ وم٢مهن٤م اًمـُْٛمْقضِم٦ٌُم، وقمذاُب اًمدٟمٞم٤م 

 [ أهقن ُمـ قمذاب أظمرة.أ 831]س/

)أو ڀَمٹَمص أ٘مُدمهڅم أي: ىمٌؾ اًمزوج: مل َيِّمَح،  )ٔمڅم٬مٻِمٶَمڅمِن ٪َمْبٻَمُف(اًمزوضم٦م  )٩مڃمْن َٔمَدَأت(

ـَ ا٬َْٕمٸَمڅمِظ( مهڅم ٘مڅم٫مٌِؿ أو ڀَمڅمئُِبف(: مل َيِّمَح، )اخَلټْمَسڇِم(أي: اًْمـُجَٛمِؾ  ٠َمٿْمئڅًم ِٰم قمٜمد  )أو مل ََيَُّْضْ

                                      
 ش.و»( ذم أ، ب، ش: (1
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: مل «(َأْ٘مٻمُِػ »، أو: «ُأ٪ْمِسؿُ »ٔمِـ: « َأ٠ْمپَمُد »)٬َمٸْمٵَمڇَم: أطمُدمه٤م  )أو َأْٔمَدل(اًمتالقمـ: مل َيِّمَح، 

 )أو(أو اًمٖمْم٥م وٟمحقه: مل َيِّمَح،  )٬َمٸْمٵَمڇَم ا٬مٻَمٶْمٽمڇَِم ٔمڅِمإِلْٔمٶَمڅمِد(أسمدل اًمزوُج  )أو(َيِّمَح، 

اًمٚمٕم٤مُن: عمخ٤مًمٗمتف اًمٜمَص، ويمذا إن ْقُمِٚمؼ  )ا٬مٷَمٳَمچِم ٔمڅِم٬مَسَخِط; مل َيٲِمَّح( أسمدًم٧م ًمٗمٔم٦م

 نمط، أوقُمِدُم٧م ُمقآُة اًمٙمٚمامت.سم

َة أو ا٬ْمـټَمْجٽمُقڀَمڇمَ  ـْ  ٕٟمف٣ُمِزر وٓ ٬مٶَِمڅمن(;  )وإْن ٪َمَذف َزْوَٗمتَف ا٬مٲَمٷِمْٜمَ يٛملم ومال يّمح ُِم

١مِف ٪َمْذ٩ُمپمڅم(همػم ُمٙمَٚمٍػ،  ـْ َذْ )َزڀَمٿمڈِْم، أو: يڅم ىمقًمِف: )٫َمـ(ىمٌَٚمف:  )ٔمڅم٬مِزڀمڅم ٬مٸَْمٵمڅًم(أي: اًمزوضم٦ِم  )وِٰم

: ٕن يماًل ُمٜمٝمام ىمذٌف جي٥م سمف احلُد، وٓ ومرق سملم ُٔمٍر(ُ ، أو: َرَأْيتُِؽ َٕمْزڀم٥َِم ّم ٪ُمُبٍؾ أو دَزاڀمٿَِمڇمُ 

 .[6]اًمٜمقر: أي٦م ﴾ھ  ے  ے﴿إقمٛمك واًمٌّمػم: ًمٕمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

)ُٰمٺْمَرَهڇًم، أو ڀَمڅمئټَِمڇًم، أو ٪مڅمل: ٬مـَْؿ ُوـمئ٧ِم  )ُو١مِْئڈِم ٔمٱُِمْبپَمڇٍم، أو: (ًمزوضمتف:  )٩مڃمْن ٪مڅمل( 

ـْ ٬مٿمس هذا ا٬ْمَق٬َمُد ِٰمٽمِل، ٩مٱَمپِمدت اْٰمَرَأٌة ٖمٹَِمڇٌم َأڀَمف ُو٬مِد ٣مٛم ٩مَِرا٠ِمف; ٬َمـِحٹَمُف ڀَمَسُبف(ٕمَ 
; ْزِن، و٬مٺمِ

سمٞمٜمٝمام: ٕٟمف مل َيْ٘مِذوْمٝم٤م سمام ُيْقضِم٥ُم احلَد،  )وٓ ٬مٶَِمڅمَن(. ش ِا٬ْمَق٬َمُد ٬مٻمٸِمراش: »ًم٘مقًمف 

ـمِف أن شمٙمذسمف اًمزوضم٦م ـْ َذْ  )ا٬مـَْحُد(أي: قمـ اًمزوج  )َٟمٹَمط ٣مٽمْف(ِٚمٕم٤مُن اًم )وإذا َٕمَؿ(. وُِم

أي: سملم  ا٬ْمٸُمْر٪َمڇُم َٔمٿْمٽمپَُمََم( )وَٕمّْثُبڈُم إن يم٤مٟم٧م همػَم حمَّمٜم٦م،  )وا٬مَتٶْمِزيُر(إن يم٤مٟم٧م حمَّمٜم٦ًم، 

ف سمٕمُد، )ٔمِتَْحِريٍؿ ُٰمڂَمَٔمٍد(اًمزوضملم سمتامم اًمٚمٕم٤من  ًَ ، وًمق مل يٗمرق احل٤ميمؿ سمٞمٜمٝمام، أو أيمذب ٟمٗم

                                      
 ُمـ اعمتـ ذم أ.ش دًم٧م ًمٗمٔم٦م أسم» ( ىمقًمف (1

 ش.سم٤مًمزٟم٤م»( سمٕمده ذم أ، ش: (8

( ُمـ طمدي٨م 1458(، وُمًٚمؿ )6818( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م، وأظمرضمف اًمٌخ٤مري )1457(، وُمًٚمؿ )8153أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (3)

 أيب هريرة.

 ُمـ اعمتـ ذم ب.ش وُمـ ذـمف أن شمٙمذسمف اًمزوضم٦م»( ىمقًمف (4

 ( ًمٞمس ُمـ اعمتـ ذم ش.(5
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إن ُذيمِر ذم اًمٚمٕم٤من سحًي٤م أو شمْمٛمٜم٤ًم سمنمط أٓ يت٘مَدَُمف إىمراٌر سمف أو سمام َيُدُل  وَيٜمَْتِٗمل اًمقًمد

قمٚمٞمف، يمام ًمق ُهٜمِئ سمف ومًَٙم٧م، أو أَُمـ قمغم اًمدقم٤مء، أو أظَمر َٟمْٗمٞمَف ُمع إُمٙم٤مٟمِف، وُمتك َأيْمَذب 

ف سمٕمَد ذًمؽ ًمـَِح٘مف ٟمًٌُف، وطُمَد ًمـُِٛمْحّمٜم٦ٍم وقُمِزر ًمٖمػمه٤م. واًمتْقَأُم٤من اًمـْٛمَ  ًَ  ٜمِْٗمٞم٤َمِن َأظَمقاِن ٍُٕم.ٟمٗم

ـَ ا٬مٽمََسچِم   ٩مٿمَم َيٻْمَحُؼ ِٰم

) ـْ ـْ َو٬َمَدْت َزْوَٗمُتف َٰم ـَ َأڀَمف أي: وًمًدا )َٰم ٌُف: ًم٘مقًمف  ٰمٽمف ٬َمـِحٹَمف( )َأْٰمٺَم ا٬ْمَق٬َمُد : »ٟمً

ـَ َو١ْمڂُمه(. وإُمٙم٤من يمقٟمف ُمٜمف ش٬مٻمٸِمراشِ  إَي٤مه٤م، وًمق  )ٔمځمْن َٕمٻمَِدُه َٔمٶْمَد ڀمٲِْمِػ َٟمٽمَڇٍم ُٰمٽمُْذ َأْٰمٺَم

أي:  )وهق(زوضُمٝم٤م  )٬مُِدوِن َأْرٔمِع ِٟمٽم٥َِم ُٰمٽمُْذ أٔمڅمهنڅم(شَمٚمَِده  )أو(ُمع هَمٞم٦ٌٍم ومقق أرسمع ؾمٜملم، 

ـِ ٣َم٧ٍم(اًمزوُج  ـْ ُيق٬َمُد ٬مـټِمّْثٻمِف; ٫مڅمْٔم ُٔمقهؿ ٣مٻمٿمپمڅم ٬مٶَِمٱْم : »: ًم٘مقًمف )ِٰمـټَم ٍر، و٩مِر٪ُمقا ـوارْضِ

ـُ ومٞمف اًمٌٚمقُغ، ومٞمٚمحؼ ]س/ . وٕن مت٤مم قمنِم ؾمٜملمشٔمٿمٽمپَمؿ ّم ا٬ْمـټَمٳمڅمِٗمعِ 
 831ُيْٛمٙمِ

: ٕن إصؾ قَمَدُُمف، وإٟمام أحل٘مٜم٤م اًمقًمَد سمف )وٓ يـُْحٺَمُؿ ٔمِبٻُُمق٨ِمف إْن ٠ُمَؽ ٩مٿمف(ب[ سمف اًمقًمُد، 

ـْ يمقُٟمف ُمٜمف: يم٠من أشَم٧ْم سمف ًمدون ٟمّمػ ؾمٜم٦م ُمٜمذ 
طمٗمًٔم٤م ًمٚمٜم٥ًم اطمتٞم٤مـًم٤م، وإْن مل ُيْٛمٙمِ

ٌُف، وإن َوًَمَدْت رضمٕمٞم٦ٌم سمٕمد  شمزوضمٝم٤م وقم٤مش، أو ًمٗمقق أرسمع ؾمٜملم ُمٜمذ أسم٤مهن٤م: مل َيْٚمَحْ٘مف ٟمً

ٌُف.  ـِ أرسمع ؾمٜملم ُمٜمُذ ـمَٚم٘مٝم٤م وىمٌَؾ اٟم٘مْم٤مء أرسمع ؾمٜملم ُمـ اٟم٘مْم٤مء قمدِت٤م: ًمـَِح٘مف ٟمً )وَٰم

٧ٌَم قمٚمٞمف ذًمؽ،  ا٣َمَٞمَف ٔمَِقْطِء أٰمتِف ّم ا٬ْمٸَمْرِج أو ُدوڀَمف(  )٩مَق٬َمَدْت ٬مٽِمٲِْمِػ َٟمٽمڇٍَم أو َأْزَيَد أو صم

اَء(: ٕهن٤م ص٤مرت ومراؿًم٤م ًمف: ٬َمِدهڅم()وَ ٟم٥ًُم  ٬مـَِحٹَمُف( َٓ َأْن َيَد٣ِمَل آْٟمتِْٝمَ سمٕمد اًمقطء  )إ

أي: قمغم  )وَيـْحٻمُِػ ٣َمٻَمٿْمِف(سمحٞمْم٦م، ومال َيْٚمَحُ٘مف: ٕٟمف سم٤مٓؾمتؼماء شمٞم٘مـ سمراءة رمِحٝم٤م، 

                                      
 ( شم٘مدم ىمري٤ٌم.(1

 (.69شم٘مدم )ص  ((8
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ٌُف،  و )َو١مِْئُتپمڅم ُدوَن ا٬ْمٸَمْرِج أاًمًٞمد  )وإْن ٪مڅمل(آؾمتؼماء: ٕٟمف طمؼ ًمٚمقًمد ًمقٓه ًمث٧ٌم ٟمً

ٌُف )و٬َمـؿ ُأڀْمِزْل، أو ٣َمَز٬ْمڈُم; ٬َمـِحٹَمف(أي: ذم اًمٗمرج  ٩مٿمف(  )وإْن أ٣ْمَتٹمپمڅم ا٬مَسٿمُد : عم٤م شم٘مَدم. ٟمً

ا٩مِف ٔمَِق١ْمئپِمڅم، ٩َمځَمَٕمڈْم ٔمَِق٬َمٍد ٬مُِدوِن ڀمٲِْمِػ َٟمٽمَڇمٍ  ٌُف: ٕن  )٬مـَِحٹَمُف(وقم٤مش:  (أو ٔمڅم٣مپمڅم َٔمٶْمَد ا٣ْمِٞمَ ٟمً

ومٕم٤مش قُمٚمِؿ أن محَٚمٝم٤م يم٤من ىمٌؾ قمتِ٘مٝم٤م وسمٞمِٕمٝم٤م  أىمؾ احلٛمؾ ؾمت٦ُم أؿمٝمر، وم٢مذا أشم٧م سمف ًمدوهِن٤م

: ٕهن٤م ص٤مرت أَم وًمد، وًمق يم٤من اؾمتؼمأه٤م: ًمٔمٝمقر )وا٬ْمَبٿْمُع َٔمڅم١مٌِؾ(طملم يم٤مٟم٧م ومراؿًم٤م ًمف، 

أٟمف دُم وم٤ًمد: ٕن احل٤مُمؾ ٓ حتٞمض، ويمذا إن مل يًتؼمْئٝم٤م ووًمدشمف ٕيمثر ُمـ ٟمّمػ ؾمٜم٦م 

إن اؾمتؼمئ٧م صمؿ وًمدت ًمٗمقق ٟمّمػ وٕىمؾ ُمـ أرسمع ؾمٜملم وادقمك ُمِمؽٍم أٟمف ُمـ سم٤مئع، و

ٌَِٕمٞم٦َُم  ٥ٍم ٍٕب ُم٤م مل َيٜمِْٗمف سمٚمٕم٤مٍن، وشَم ًَ ٌَِٕمٞم٦َُم َٟم ٌٍَف ُمع ومراٍش، وشَم ؾمٜم٦م مل َيْٚمَحْؼ سم٤مئًٕم٤م. وٓ أصمَر ًمَِِم

مه٤م. ـٍ خِلػَْمِ  ِدْي
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 )ِنَتاُب اِلِعَدِد(

اًمٕمدد: ٕن واطمده٤م قِمَدة سمٙمن اًمٕملم، وهل: اًمؽمسمُص اعمحدوُد ذقًم٤م، ُم٠مظمقذة ُمـ 

طمرة، أو َأَُم٦م، أو ُمٌَٕمَْم٦م، سم٤مًمٖم٦م، أو  )َٕمٻْمَزُم ا٬مٶِمَدُة ٫ُمَؾ اْٰمَرَأٍة(أزُمٜم٦م اًمِٕمَدة حمّمقرة ُم٘مدرة، 

)َٙمََل هبڅم ُٰمٴمڅَمِو٣َمڇًم ٰمع سمٓمالق، أو ظمٚمع، أو ومًخ،  ()٩َمڅمَر٪َمڈْم َزْوًٗمڅمصٖمػمة ُيْقـَم٠ُم ُمثُٚمٝم٤م 

أي: ُمـ  )ٰمٽمپمَم(أي: اًمقطَء  ٬مق ٰمع ٰمڅم َيټْمٽمٶَُمف()٪ُمْدَرٕمِف ٣مٛم َو١ْمئپِمڅم، و ُمع ٣ِمٻْمټِمف هبڅم و(

ٌِف وَرشَمِ٘مٝم٤م،  ـْ أَ٘مِدمِهڅم ِ٘مًسڅم(اًمزوضملم: يمَج ٌِف أو َرشَمِ٘مٝم٤م، )أو ِٰم يٛمٜمع اًمقطَء  )أو(: يمَج

٣ًمڅم( )أو ٰمڅمت أي: شمٚمزم اًمٕمدُة زوضم٦ًم وـمئٝم٤م صمؿ وم٤مرىمٝم٤م،  )أو َو١مَِئپمڅم(: يمّمقم وطمٞمض، )َذْ

: يمٜمٙم٤مٍح سمال )٘متَك ّم ڀمٺَِمڅمٍح ٩مڅمِٟمٍد ٩مٿمف ِٙمََلٌف(٤م ُُمْٓمَٚمً٘م٤م، أي: شمٚمزم اًمٕمدُة ُمتقذًم قمٜمٝم ٣مٽمپمڅم(

 )َٔمڅم١مًَِل ِو٩َمڅم٪ًمڅم(اًمٜمٙم٤مح  )وإْن ٫مڅمن(َوًمـٍِل: إًمـْح٤مىًم٤م ًمف سم٤مًمّمحٞمح، وًمذًمؽ وىَمع ومٞمف اًمٓمالُق، 

 إذا ُم٤مت قمٜمٝم٤م وٓ إذا وم٤مرىمٝم٤م ذم )٬مـَْؿ َٕمٶْمَتَد ٬مٻِْمَق٩مڅمِة(أي: إمج٤مقًم٤م: يمٜمٙم٤مح ظم٤مُم٦ًٍم أو ُمٕمَتَدٍة: 

 أ[ احلٞم٤مة ىمٌؾ اًمقطء،: ٕن وضمقد هذا اًمٕم٘مد يمٕمدُمف. 838]س/

ـْ ٩مڅمَر٪مپمڅم(  سمٓمالق أو همػِمه: ومال قمَدَة قمٚمٞمٝم٤م،  )َ٘مٿًمڅم ٪َمْبَؾ َوْطٍء وَٙمٻْمَقٍة(زوضُمٝم٤م  )وَٰم

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ل أي: سمٕمد اًمدظمق )َٔمٶْمَدمهڅم(ـمٚم٘مٝم٤م  )أو( .[49إطمزاب: ]﴾ک  ک  ک  گ

ـِټمّْثٻمِف(ـمٚم٘مٝم٤م  )َأْو(واخلٚمقة،  ـْ ٓ ُيق٬َمُد ٬م : يم٤مسمـ دون قمنٍم، ويمذا ًمق )َٔمٶْمَد أَ٘مِدمهڅم وهق ِٰمـټَم

: ومال قمَدَة: ًمٚمٕمٚمِؿ سمؼماءِة اًمرطمؿ، سمخالف اعمتقرَم يم٤مٟم٧م ٓ ُيقـم٠ُم ُمثُٚمٝم٤م يمٌٜم٧م دون شمًعٍ 

ًٌُدا: ًمٔم٤مهر أي٦م،  ، صمؿ وم٤مرىمٝم٤م ىمٌَؾ ټمـڅَمِء ا٬مَزْوِج()َأْو َٕمـَحټَمٻمڈْم ٔمِ قمٜمٝم٤م ومتٕمَتُد ُمٓمٚمً٘م٤م شَمَٕم
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اًمدظمقل واخلٚمقة: ومال قمَدَة: ًممي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، ويمذا ًمق حتَٛمٚم٧م سمامء همػمه، وضمَزم ذم 

ٌَؾ زوضمَتف  )أو ٪َمَبٻمپمڅم( ،ذم اًمّمداق سمقضمقب اًمٕمدة: ًمٚمحقق اًمٜم٥ًم شاعمٜمتٝمك» أي: ىم

 : ًممي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.)٩مَل ٣ِمَدَة(: ، صمؿ وم٤مرىمٝم٤م ذم احلٞم٤مة)ٔمَل َٙمٻْمَقٍة( ، وًمق سمِمٝمقة)أو ٬مـټَمَسپمڅم(

ه أي: ؾمت٦م أصٜم٤مف: أطمُده٤م:  واًْمـُٛمْٕمَتَداُت ؾِم٧ٌم() ـْ َُمقٍت وهَمػْمِ )اًْمـَح٤مُِمُؾ، وقِمَدُِت٤م ُِم

واطمًدا يم٤من أو قمدًدا، طمَرة يم٤مٟم٧م أو أُم٦م، ُمًٚمٛم٦م يم٤مٟم٧م أو يم٤مومرة:  إمم َوْوِع يُمِؾ اًمـَْحْٛمِؾ(

  لـ. وإٟمام شمٜم٘مْم[4اًمٓمالق: ]﴾ۇئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

)وم٢مْن وهق ُم٤م شمٌلَم ومٞمف ظَمْٚمُؼ إٟم٤ًمن وًمق ظمٗمًٞم٤م،  ُأَم َوًَمٍد( )ُم٤م شَمِّمػُم سمِف َأَُم٦مٌ  ووع )سمِـ(اًمٕمدة 

قطًم٤م، أو(أي: يٚمحِؼ احلٛمُؾ اًمزوَج  ًمـَْؿ َيْٚمَحْ٘مف( ًُ )َوًَمَدْت ًمٙمقهن٤م  )ًمِِّمَٖمِره، أو ًمَٙمْقٟمِف ُمـَٛم

: سم٠من شم٠ميَت سمف ًمٗمقق أرسمع )وَٟمْحِقه(أي: وأُمٙمـ اضمتامقُمف هب٤م، ٍر ُُمٜمُْذ َٟمَٙمَحٝم٤م( ًمُِدوِن ؾِمَت٦ِم َأؿْمٝمُ 

ـْ وًَمدشمف ًمدوِن ؾمت٦ِم أؿمٝمٍر: )وقم٤مش(ؾمٜملم ُمٜمذ أسم٤مهن٤م  ـْ زوضمٝم٤م:  )مَل َٕمٽمٹَْمِض ٔمِف(َُم قمَدُِت٤م ُِم

 ًمٕمدم حلقىمف سمف: ٟٓمتٗم٤مئف قمٜمف ي٘مٞمٜم٤ًم.

أي: أىمؾ ُمدة  )وَأ٪َمٻُمپَمڅم(: ٕهن٤م أيمثُر ُم٤م وضمد، )وَأ٫ْمَّثُر ُٰمَدِة ا٬ْمـحـټَْمِؾ َأْرَٔمُع ِٟمٽم٥َِم(

. [15إطم٘م٤مف: ]﴾ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: )ِٟمَتڇُم َأ٠ْمپُمٍر(احلٛمؾ 

واًمِٗمّم٤مُل: اٟم٘مْم٤مء ُمدة اًمرو٤مع، ٕن اًمقًمد يٜمٗمّمؾ سمذًمؽ قمـ ُأُِمف، وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

احلقٓن اًمتل هل  وم٢مذا ُأؾْمِ٘مط. [18اعمٛمتحٜم٦م: ]﴾ھ  ھ  ھ ھ  ے﴿
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ـُ ىمتٞم٦ٌَم ذم ُمدة اًمرو ـْ صمالصملم ؿمٝمًرا سم٘مل ؾمت٦م أؿمٝمر، ومٝمل ُمدة احلٛمؾ، وذيمر اسم ٤مع ُِم

أي: هم٤مًم٥م ُمدة احلٛمؾ  )و٨مڅم٬مُِبپمڅم(أن قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان وًمد ًمًت٦م أؿمٝمر،  شاعمٕم٤مرف»

 .: ٕن هم٤مًم٥م اًمٜم٤ًمء َيٚمِْدَن ومٞمٝم٤م)ٕمِْسٶَمڇُم َأ٠ْمپُمٍر(

ويمذا ذسُمف حلّمقِل ْرَٔمٶِم٥َم َيْقًٰمڅم ٔمَدَواٍء ُٰمَبڅمٍح(، )إ٬ِمٹَمڅمُء ا٬مٽمٴُْمٸَمڇِم ٪َمْبَؾ أَ  ًمٚمٛمرأة )َوُيبڅَمُح(

 طمٞمض: إٓ ىمرب رُمْم٤من ًمُِتْٗمٓمَِره، وًمَِ٘مْٓمِٕمف، ٓ ومٕمُؾ ُم٤م ي٘مٓمع طمٞمَْمٝم٤م هب٤م ُمـ همػم قمٚمٛمٝم٤م.

ب[  838: ]س/قمٜمٝم٤م َزْوضُمٝم٤م سمال مَحٍْؾ ُمٜمف( )اًْمـُٛمَتَقرَم   ُمـ اعمٕمتدات )اًمَث٤مٟمَِٞم٦ُم(

)ًمِْٚمُحَرِة َأْرسَمُٕم٦م ُمثُٚمٝم٤م أو ٓ،  وـمئ )ىمٌَؾ اًمدظمقل وسَمْٕمَده(احل٤مُمؾ،  ًمت٘مُدم اًمٙمالم قمغم

ُة( ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿أي٤مم سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  َأؿْمُٝمٍر َوقَمنْمَ

أي:  )ٟمِّْمُٗمٝم٤م(اعمتقرَم قمٜمٝم٤م زوضُمٝم٤م  )وًمأَِلَُم٦ِم(. [834اًمٌ٘مرة: ]﴾پ پ  پ  ڀ

أمجٕمقا قمغم  ٦م أي٤مم سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م: ٕن اًمّمح٤مسم٦م ٟمّمػ اعمدة اعمذيمقرة، ومٕمدِت٤م ؿمٝمران ومخً

ٌََٕمَْم٦ٍم سم٤محل٤ًمب.شمٜمّمٞمػ قمدة إََُم٦ِم ذم اًمٓمالق  ، ومٙمذا قمدُة اعمقت، وقمدُة ُُم

)وأْمَتَدَأْت ٣ِمَدَة قمدُة اًمٓمالق،  َٟمٹَمٴَمڈْم(; )٩مڃمْن ٰمڅمت َزْوُج َرْٗمٶِمٿَمڇٍم ّم ٣ِمَدِة ١َمََلٍق 

                                      
: ي٘م٤مل اٟمف وًمد -ذم شمرمج٦م قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان-( 8/116قمٌد اهلل سمـ ُمروان. وىم٤مل اًمٕمجكم ذم اًمث٘م٤مت ) ( وومٞمف:595( اعمٕم٤مرف )(1

 ًمًت٦م أؿمٝمر.

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، ش.(8

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(3

 ش.يقـم٠م»( ذم أ، ب: (4

-1871ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف ) (، وؾمٕمٞمد سمـ6/553(، واًمِم٤مومٕمل ذم إم )18874،18877( ُمـ ذًمؽ ُم٤م أظمرج قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )5)

ًمق اؾمتٓمٕم٧م ضمٕمٚم٧م قمدة إُم٦م طمٞمْم٦م »( قمـ قمٛمر ىم٤مل : 7/486،485(، واًمٌٞمٝم٘مل )19113(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )1878

ش. قمدة إُم٦م طمٞمْمت٤من، وم٢من مل شمٙمـ حتٞمض ومِمٝمر وٟمّمػ»( قمـ قمكم ىم٤مل: 19196وأظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )ش. وٟمّمٗم٤م

( قمـ قمٌد اهلل سمـ 9/373(، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم )1874(، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف )18879) وأظمرج قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ

 .شأٟمف يم٤من ي٘مقل ذم قمدة إُم٦م : أيٙمقن قمٚمٞمٝم٤م ٟمّمػ اًمٕمذاب وٓ يٙمقن هل٤م ٟمّمػ اًمرظمّم٦م»ًٕمقد ُم

 ش.اًمٓمالق»( ذم ش: (6
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 )وإْن ٰمڅمت(ومٙم٤من قمٚمٞمٝم٤م قمدُة اًمقوم٤مة، ، م: ٕن اًمرضمٕمٞم٦م زوضم٦م يمام شم٘مدو٩مڅمٍة ٰمٽمذ ٰمڅمت(

ـْ أٔمڅمهنڅم ّم ا٬مٲِمَحڇِم; ٬مـَْؿ َٕمٽمَْتٹِمْؾ( اعمٓمٚمؼ قمـ قمدة اًمٓمالق: ٕهن٤م ًمٞم٧ًم زوضم٦م  )ّم ٣ِمَدِة َٰم

ـْ أٔمڅمهنڅم ّم َٰمَرِض َٰمْقٕمِف ا١َْٕمَقَل ، وٓ ذم طمٙمٛمٝم٤م: ًمٕمدم اًمتقارث ـْ ٣ِمَدِة و٩مڅمٍة  )وَٕمٶْمَتُد َٰم ِٰم

ُمٓمٚم٘م٦ٌم ومقضم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م قمدُة اًمٓمالق، ووارصم٦ٌم ومتج٥م قمٚمٞمٝم٤م قمدة اًمقوم٤مة، : ٕهن٤م و١َمََلٍق(

(ويٜمدرج أىمُٚمٝمام ذم أيمثِرمه٤م،  ـْ )َٗمڅمَءْت ا٬ْمَبٿْمٽمُقڀَمڇُم ٰمٽمپمڅم، ُمـ  )َأَٰمڇًم أو ذِِٰمٿَمڇًم أو(اعم٤ٌمٟم٦ُم  )ٰمڅم ٬مـَْؿ َٕمٺُم

اٟم٘مْم٧ْم قمدِت٤م  : ٟٓم٘مٓم٤مع أصمر اًمٜمٙم٤مح سمٕمدم ُمػماصمٝم٤م. وَُمـ)٨َمْٜمه(ًمـ )٬مٴِمَََلٍق ٓ(شَمْٕمَتُد  ٩مـ(

)وإْن ١َمٻَمؼ َٔمٶْمَض ڀمسڅمئف ىمٌؾ ُمقشمف مل شمٕمَتَد ًمف وًمق ورصم٧م: ٕهن٤م أضمٜمٌٞم٦م حتؾ ًمألزواج. 

(اعمٓمِٚمُؼ  ٰمڅمت( ُٖمؿَ  )أو ُٰمٶَمٿَمٽمڇًَم ُٖمَؿ ُأڀْمِسٿمپمڅم يم٤مٟم٧م ُٰمْبپَمټَمڇًم( ـَ  )٪َمْبَؾ ٪ُمْر٣َمڇٍم; ا٣ْمَتَد ٫ُمٌؾ ِٰمٽمپُْم

ـْ قمدة ـمالق وووم٤مة: ٕن يمؾ واطمدة  ٰمٽمپمَم( )ِٟمَقى َ٘مڅمِٰمٍؾ ا١ْٕمَقَل أي: ُمـ ٟم٤ًمئف  أي ُِم

ُمٜمٝمـ حيتٛمؾ أن شمٙمقن اًْمـُٛمْخَرضم٦م سم٘مرقم٦م، واحل٤مُمؾ قمدِت٤م ووع احلٛمؾ يمام ؾمٌؼ، وإن 

ـَ قمدِت٤م أو سمٕمده سم٠مُم٤مرِة محٍؾ: يمحريم٦ٍم أو َروْمِع طمٞمٍض: مل َيِّمَح  اْرشم٤مسَم٧ْم ُمتقرم قمٜمٝم٤م زُم

 ٟمٙم٤مطُمٝم٤م طمتك شمزول اًمري٦ٌم.

، )ا٬ْمـِحٿَمِض(مجع ىَمرء، سمٛمٕمٜمك  )ا٬ْمـَحڅمئُِؾ َذاُت إ٪َْمَراِء، وهل(تَدات ُمـ اعمٕم )ا٬مّثڅَم٬مَِّثڇُم(

سمٓمالق، أو ظمٚمع،  )ا٬ْمـټُمٸَمڅمَر٪َمڇُم ِّم احَلٿمڅَمِة(،  ، واسمـ قم٤ٌمس، وقمكمُرِوي قمـ قمٛمر

 ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:; )٩مٶِمَدُُتڅم إْن ٫مڅمڀمڈم ُ٘مَرًة أو ُٰمَبٶَمٳَمڇًم َٖمََلَٖمڇُم ٪ُمُروٍء ٫مڅمِٰمٻَمڇٍم(ظمٚمع، أو ومًخ، 

                                      
 (.615( شم٘مدم )ص(1

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(8

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(3

 ش.ٟمًٞمٝم٤م»ش: ( ذم أ، ب، (4

(، 19889(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )1818(، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف )11985أظمرج قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ ) (5)

 ش.طمؾ ًمزوضمٝم٤م اًمرضمٕم٦م قمٚمٞمٝم٤م طمتك شمٖمتًؾ ُمـ احلٞمْم٦م اًمث٤مًمث٦م»( قمـ قمٛمر ىم٤مل: 7/417واًمٌٞمٝم٘مل )

(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ 1819،1833ر ذم ؾمٜمٜمف )(، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمق11983،11984(أظمرج  قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )6)

 ش.هق أطمؼ هب٤م ُم٤م مل شمٖمتًؾ ُمـ احلٞمْم٦م اًمث٤مًمث٦م» ( قمـ قمكم ىم٤مل: 7/417) اًمٙمؼمى ذم(، واًمٌٞمٝم٘مل 19838)

 (. 418،417/ 7(، واًمٌٞمٝم٘مل )4/511(أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه )7)
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وٓ ُيْٕمَتُد سمحٞمْم٦م ـمٚم٘م٧ْم  .[888اًمٌ٘مرة: ]﴾ڃ  ڃ چ  چ  چچ﴿

(ومٞمٝم٤م،  َٓ   . ، وقمكم، واسمٜمفُرِوي قمـ قمٛمر )٪ُمْرَءاِن(سم٠من يم٤مٟم٧م َأَُم٦ًم ومٕمدِت٤م  )وإ

ـَ اعمٕمتَدات  )اًمَراسمَِٕم٦ُم( ـْ ُِم ـَْؿ شَمـِحْض زوضُمٝم٤م  وم٤مَرىَمٝم٤م( أ[ 833]س/)َُم )طَمًٞم٤م وًم

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: طُمَرٌة صَماَلصَم٦َم َأؿْمُٝمٍر( وَمَتْٕمَتدُ ًمِِّمَٖمٍر َأْو إَِي٤مٍس، 

. أي: يمذًمؽ، [4]اًمٓمالق: ﴾ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ې  ې ى

قِمَدُة ُأِم اًمَقًَمِد طَمْٞمَْمت٤مِن، وًمق مل : »: ًم٘مقل قمٛمر )ؿَمْٝمَراِن(يمذًمؽ  )َأَُم٦ٍم(قمدُة  )و(

ـِ  )ُٰمَبٶَمٳَمڇٍم قمدُة  )و( . صمرم، واطمت٩َم سمف أمحد. رواه إششمـَِحْض يم٤من قِمَدُِت٤م ؿَمْٝمَرْي

)وُيـْجَٝمُ سم٘مدر ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ احلري٦م،  ، ومتزيد قمغم اًمِمٝمريـ ُمـ اًمِمٝمر اًمث٤مًم٨مٔمڅمحلسڅمِب(

 ، ومٚمق يم٤من ُرسُمُٕمٝم٤م طُمًرا ومِٕمَدُِت٤م ؿمٝمراِن وصمامٟمٞم٦ُم أي٤مم.ُر(ـا٬ْمٺَمْس 

ـِ اْرَٕمٸَمع َ٘مٿْمٳُمپمڅم و٬مـَؿْ ُمـ اعمٕمتدات  )ا٬ْمـخڅمِٰمَسڇُم( أي: ؾم٥ٌَم رومِٕمف،  َٕمْدِر َٟمَبَبف( )َٰم

أؿمٝمر  )وَٖمََلَٖمڇُم(: ٕهن٤م هم٤مًم٥م ُمدشمِف، )َٟمٽمڇٌَم: ٕمِْسٶَمڇُم َأ٠ْمپُمٍر ٬مٻِْمَحټْمِؾ(إن يم٤مٟم٧م طمَرًة  )٩مٶِمَدُُتڅم(

سملم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر، ٓ يٜمٙمره ُمٜمٝمؿ  ، ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: هذا ىمْم٤مء قمٛمرَ )٬مٻِْمٶِمَدِة(

                                      
(، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم 18871،18878،18875ٜمػ )(، وقمٌد اًمرزاق ذم اعمّم6/553،558أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل ذم إم) (1)

 (.7/485،158(، واًمٌٞمٝم٘مل )3/318(،  واًمدارىمٓمٜمل )7/468(، واًمٓمح٤موي ذم ُمِمٙمؾ أصم٤مر )1877ؾمٜمٜمف )

(، واًمٓمح٤موي ذم 19118(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )18959(، وقمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )1817أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ) (8)

 (..486،369/ 7(، اًمٌٞمٝم٘مل )4/39،38(، واًمداىمٓمٜمل )3/68) ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر

 (.19196أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ ) (3)

 ش.ومٕمدة»( ذم ب: (4

ـْ حتٞمُض »( قمـ قمٛمر ىم٤مل: 485/ 7( ، واًمٌٞمٝم٘مل )6/553،558أظمرج اًمِم٤مومٕمل ذم إم ) (5) ، وم٢مْن مل شمٙم شَمْٕمَتُد إََُم٦ُم طَمْٞمَْمَتلْمِ

ـِ أْو ؿمٝمرًا وٟم  ش.ّمٗم٤مومِمٝمري

وىم٤مل ومٞمٝم٤م قمٛمر: ًمق اؾمتٓمٕم٧م أن اضمٕمؾ قمدة إُم٦م طمٞمْم٦م وٟمّمٗم٤م ًمٗمٕمٚم٧م. : »-(1384يمام ذم ُم٤ًمئؾ قمٌد اهلل )–ىم٤مل أمحد  (6)

 .هـاش.وم٠مُمره٤م أن شمٕمتد طمٞمْمتلم: ٕن احلٞمض ٓ يتجزأ وروى قمـ قمٛمر أٟمف ىم٤مل: إن مل شمٙمـ حتٞمض ومِمٝمريـ

(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم 11195(، وقمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )6/539(، واًمِم٤مومٕمل ذم إم )1837( أظمرج ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م )(7

أيام اُمرأة ـمٚم٘م٧م ومح٤مو٧م طمٞمْم٦م أو طمٞمْمتلم صمؿ رومٕمتٝم٤م »( قمـ قمٛمر ىم٤مل: 7/481،419(، واًمٌٞمٝم٘مل )19334اعمّمٜمػ )

 ش.ؿمٝمر، صمؿ طمٚم٧مأؿمٝمر: وم٢من سم٤من هب٤م محؾ ومذًمؽ: وإٓ اقمتدت سمٕمد اًمتًٕم٦م إؿمٝمر صمالصم٦م أطمٞمْمتٝم٤م: وم٢مهن٤م شمٜمتٔمر شمًٕم٦م 
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 قمـ ذًمؽ )وَٕمٽمٹُْمُص إََٰمڇُم(، قد احلٞمض سمٕمد اعمدةُمٜمٙمٌِر قَمٚمِٛمٜم٤مه. وٓ شمٜمت٘مض اًمٕمدة سمٕم

ـْ َٔمٻَمٷَمڈْم و٬مـَْؿ ٕمـَِحْض(، ومٕمدِت٤م أطمد قمنم ؿمٝمًرا. )٠َمپْمًرا( يمآي٦ًم: ًمدظمقهل٤م ذم  )و٣ِمَدُة َٰم

ًمقىم٧م  )اٚمُْستََحڅمَوڇِم ا٬مٽمڅَمِٟمٿَمڇِم(قمدة  )و( .[4اًمٓمالق: ]﴾ې  ې ى﴿قمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

: )َٖمََلَٖمڇُم َأ٠ْمپُمٍر، وإََٰمڇِم ٠َمپْمَراِن(احلَرِة  حڅمَوڇِم ا٬ْمـټُمْبَتَدَأِة()ا٬ْمـټُمْستَ قمدُة  )و(طمٞمْمٝم٤م يمآي٦ًم، 

ـِ ارشمٗمع طمٞمُْمٝم٤م )وإْن ٣َمٻمټَِمڈْم( ٕن هم٤مًم٥م اًمٜم٤ًمء حيْمـ ذم يمؾ ؿمٝمر طمٞمْم٦م،  )ٰمڅم َر٩َمٶَمف َُم

مهڅم; ـْ َٰمَرٍض، أْو َرَوڅمٍع، أو ٨َمْٜمِ ، وإن ـم٤مل ٔمف( ٩مَل َٕمَزاُل ّم ٣ِمَدٍة ٘مَتك َيٶُمقَد احَلٿْمُض ٩َمَتٶْمَتَد  ِٰم

ـَ اإليڅمِس(اًمزُمـ: ٕهن٤م ُمٓمَٚم٘م٦م مل شمٞم٠مْس ُمـ اًمدم،   )٩َمَتٶْمَتَد ٣ِمَدَٕمف(مخًلم ؾمٜم٦م  )ُأْو َٕمْبٻُمَغ ِٟم

ٌَُؾ ىمقُل زوٍج إٟمف مل ُيَٓمِٚمْؼ إٓ سمٕمد طمٞمض،  أي: قمدَة اإلي٤مِس، أي: قمدة ذات اإلي٤مس، وُيْ٘م

 أو وٓدة، أو ذم وىم٧م يمذا.

سَمُص  )اْٰمَرَأُة اٚمٸْمٹُمقِد(ات ُمـ اعمٕمتدَ  )ا٬مَسڅمِدَٟمڇُم( )ٰمڅم َٕمٹَمَدم ّم طمرة يم٤مٟم٧م أو أُم٦م  شَمؽَمَ

ـْ وم٘مِده إن يم٤من فم٤مهر همٞمٌتف اهلالك، ومت٤مَم شمًٕملم ؾمٜم٦م ُمـ ِٰمَٜماٖمِف( ، أي: أرسمَع ؾمٜملم ُِم

 أرسمٕم٦م أؿمٝمر وقمنمة أي٤مم. )ُٖمَؿ َٕمٶْمتَُد ٬مٻِْمق٩مڅمِة(، إن يم٤من فم٤مهر همٞمٌتف اًمًالُم٦م، وٓدشمف

ُٔمِص(وُمِ٘مد زوضُمٝم٤م  ()وَأَٰمڇمٌ   )ّم أُم٤م  )و(، أرسمع ؾمٜملم، أو شمًٕملم ؾمٜم٦م )٫مُحَرٍة ّم ا٬مَٞمَ

 )وٓ َٕمٸْمَتٹِمُر( : عم٤م شم٘مدم،)ڀمٲِْمُػ ٣ِمَدِة احُلَرِة(ًمٚمقوم٤مة سمٕمد اًمؽمسمص اعمذيمقر ومِٕمَدُِت٤م  ا٬ْمٶِمَدِة(

ِب اٚمَُدِة(زوضم٦م اعمٗم٘مقد  : يمام ًمق َدِة ا٬مق٩مڅمِة()و٣مِ أي: ُمدِة اًمؽمسمص،  )إ٦م ُ٘مٺْمِؿ ٘مڅم٫مٍِؿ ٔمََِّضْ

 )وإْن َٕمَزَوَٗمڈْم(ىم٤مُم٧م اًمٌٞمٜم٦م، ويمٛمدة اإليالء، وٓ شمٗمت٘مر أيْم٤م إمم ـمالِق َوًمـِِل زوضِمٝم٤م، 

َوْطِء ا٬مَّثڅمِِن;  ب[ 344]س/)٩مٹَمِدَم إََوُل ٪َمْبَؾ زوضم٦م اعمٗم٘مقد سمٕمد ُمدة اًمؽمسمص واًمِٕمَدِة 

ـَ اًمَردِ : ٕٟم٤م شمٌَٞمٜم٤م سم٘مدوُمف سمٓمالَن ٟمٙم٤مح اًمث٩مپمل ٬مأَلَوِل( إن ىَمِدم إوُل  )و(، ٤مين وٓ ُم٤مٟمَع ُِم

                                      
 ش.قمـ»، سمدل شُمـ»( ُمـ اعمتـ ذم أ، وًمٙمـ ومٞمف (1

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، ب، ش.(8

 ش.وٓدشمف»( ذم أ، ب، ش: (3
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)َأْٙمُذهڅم َزْوَٗمڇًم ٔمڅم٬ْمٶَمٹْمِد إَوِل و٬َمْق مل أي: ًمألوِل  )٬مف( أي: سمٕمد وطء اًمث٤مين: ومـ )َٔمٶْمَدُه(

ي: أ )َٕمْر٫ُمپمڅم ٰمٶمف(أي: ًمألَوِل  )٪َمْبَؾ ٩مراِغ ٣ِمَدِة ا٬مّثڅَمِن، و٬مف(إوُل  (ُيٴَمٻِمِؼ ا٬مّثڅَمِن، وٓ َيٴمڂَمهڅم

ـْ ٨َمْٜمِ ٕمـَْجِديِد ٣َمٹْمٍد(ُمع اًمث٤مين  : إصح سمٕم٘مد. اٟمتٝمك. ىم٤مل ذم ًمٚمث٤مين، وىم٤مل اًْمـُٛمٜمَِ٘مُح  )ِٰم

وإن ىمٚمٜم٤م حيت٤مج اًمث٤مين قم٘مًدا ضمديًدا ـمٚم٘مٝم٤م إَوُل ًمذًمؽ. اٟمتٝمـك، وقمغم هذا ش: اًمرقم٤مي٦م»

ـَُجِدُد اًمث٤مين قم٘مًدا: ٕن زوضم٦م اإلٟم٤ًمن ٓ شمّمػم زوضم٦م ًمٖمػمه  ومتٕمتد سمٕمد ـمالق إَول صمؿ ي

)٪َمْدَر اًمزوُج إول  )ويځمُْٙمُذ(، سمٛمجرد شمريمف هل٤م، وىمد شمٌَٞمٜم٤م سمٓمالَن قم٘مد اًمث٤مين سم٘مدوم إَول

) ـَ أٟمف  وقمثامن إذا شمريمٝم٤م ًمف: ًم٘مْم٤مء قمكمٍ  )ا٬مّثڅَمِن(اًمزوج  ا٬مٲَمَداِق ا٬مذي أ٣ْمٴمڅمهڅم ِٰم

ـَُخػَمُ سمٞمٜمَٝم٤م وسملَم اًمّمداق، اًمذي ؾم٤مق إًمٞمٝم٤م هق إوُل  َيْرِٗمُع ا٬مّثڅَمِن ٣مٻمٿمپمڅم ٔمَم أَٙمَذه()و، ي

 : ٕهن٤م همراُم٦م ًَمِزُمتف سم٥ًٌم وـمئف هل٤م، ومرضمع هب٤م قمٚمٞمٝم٤م: يمام ًمق همَرشْمف، وُمتك وُمِرق)ٰمٽمف(

 سملم زوضملم ًمِـُٛمقضم٥ٍم صمؿ سم٤من اٟمتٗم٤مُؤه: ومٙمٛمٗم٘مقد.

ـْ ٰمڅمت َزْوُٗمپمڅم ا٬ْمٷَمڅمئچُم( ـْ ُمقشمف، )وَٰم )ا٣ْمَتَدْت ق هم٤مئ٥م: وه )أو ١َمٻَمٹَمپمڅم(: اقمتَدت ُِم

أي: وإن مل شم٠مت سم٤مإلطمداد ذم صقرة اعمقت: ٕن اإلطمداد ًمٞمس  ٰمٽمُذ ا٬ْمٸُمْر٪َمڇِم وإْن مَل ُٕمـِحَد(

 )ٔمٶَِمٹْمٍد ٩مڅمِٟمٍد ٫مټُمٴَمٻَمٹَمڇٍم(ُمقـمقءة  )و٣ِمَدُة َٰمْق١ُمْقَءٍة ٔمٱُِمْبپَمڇٍم أو ِزڀًمڅم أو(ذـًم٤م ٟٓم٘مْم٤مء اًمٕمدة، 

ي٘متِِض ؿمٖمَؾ اًمرطمؿ ومقضم٧ٌم اًمِٕمَدُة ُمٜمف يم٤مًمٜمٙم٤مح طمَرًة يم٤مٟم٧م أو أُم٦ًم ُمزَوضم٦م: ٕٟمف وطٌء 

                                      
 ( ُمـ اعمتـ ذم ش.(1

 (.858( اًمتٜم٘مٞمح )(8

 (.7/447(، واًمٌٞمٝم٘مل )16991(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )18385( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )3)

 (.447/ 7(، واًمٌٞمٝم٘مل  )16988،16991)ذم اعمّمٜمػ (، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 18317،18385( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )4)

 ش. ؾم٤مق إًمٞمٝم٤م هق»سمدل ىمقًمف ش أقمٓم٤مه٤م»( ذم ب: (5

 ش.أي احل٤ميمؿ»( سمٕمده ذم أ: (6
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اًمّمحٞمح، وشُمًتؼمأ أُم٦ٌم همػُم ُمزَوضم٦م سمحٞمْم٦ٍم، وٓ حيرم قمغم زوٍج ُوـمئ٧ْم زوضمُتف سمِمٌٝم٦م أو 

ـَ قِمَدٍة همػُم وطء ذم ومرج زٟم٤م  .زُم

اعمقـمقءة  أي: سملم اعمٕمتَدة و ڀمٺَِمڅمٍح ٩مڅمِٟمٍد ٩ُمِرق َٔمٿْمٽمپَمَم(أ)وإْن ُو١مَِئڈْم ُٰمٶْمَتَدٌة ٔمٱُِمْبپَمڇٍم  

ؾمقاء يم٤مٟم٧م قمدشمف ُمـ ٟمٙم٤مح صحٞمح، أو وم٤مؾمد، أو وطء  )وأمََتڈَْم ٣ِمَدَة إَوِل(واًمقاـمِئ 

)وٓ ، ل قمدِت٤م ُمٜمف سمقوع احلٛمؾ، صمؿ شمٕمَتُد ًمألولـسمِمٌٝم٦م: ُم٤م مل حتٛمؾ ُمـ اًمث٤مين ومتٜم٘مْم

، سمقـمئفسمٕمد وـمئف: ٟٓم٘مٓم٤مقمٝم٤م  )ُٰمٹمڅمُٰمپمڅم ٣ِمٽمَْد ا٬مّثڅَمِن(أي: ُمـ قمدة إول  ُيـْحَتَسچُم ٰمٽمپمڅم(

: ٕهنام طمَ٘م٤مِن اضمتٛمٕم٤م ًمرضمٚملم ومٚمؿ يتداظمال، )ا٣ْمَتَدْت ٬مٻِمّثڅَمِِن(سمٕمد اقمتداده٤م ًمألول  )ُٖمَؿ(

 وىُمِدم أؾمٌُ٘مٝمام: يمام ًمق شم٤ًموي٤م ذم ُم٤ٌمٍح همػِم ذًمؽ.

 )ٔمٶَِمٹْمدٍ أي: ًمقاـمئٝم٤م سمذًمؽ  )٬مف(اعمقـمقءة ذم قمدِت٤م سمِمٌٝم٦م أو ٟمٙم٤مح وم٤مؾمد  )وَٕمـِحُؾ(

. : إذا اٟم٘مَْم٧ْم قِمَدُِت٤م ومٝمق ظم٤مـم٥م ُمـ اخلَُٓم٤مب: ًم٘مقل قمكٍم َدَٕم٥ِم(َٔمٶْمَد اڀْمٹِمٳَمڅمِء ا٬ْمٶمِ 

أي:  )٘متَك َيْدُٙمَؾ هبڅم(قِمَدُِت٤م  َٕمٽمٹَْمٴمِْع( أ[ 345]س/)ّم ٣ِمَدُتڅم; مَل اعمٕمتدة  )وإْن َٕمَزَوَٗمڈْم(

ـَ )َٔمٽمڈَْم ٣مٛم ٣ِمَد اًمث٤مين:  )٩مڃمذا ٩مڅمر٪مپمڅم(، يٓم٠َمه٤م: ٕن قم٘مده سم٤مـمؾ، ومال شمّمػم سمف ومراؿًم٤م ُِتڅم ِٰم

ـَ ا٬مّثڅَمِن( اعمقـمقءة سمِمٌٝم٦م ذم قِمَدِِت٤م  )ِوإِْن َإَٔمڈْم(: عم٤م شم٘مدم، إََوِل، ُٖمَؿ اْٟمتځَمڀَمٸَمڈْم ا٬مٶِمَدَة ِٰم

ـْ أَ٘مِدمهڅم( أي: سم٤مًمقًمد ؾمقاء يم٤من ُمـ إول أو  )اڀْمٹَمٳَمڈْم ٰمٽمف ٣ِمَدُُتڅم ٔمف( ف:سمٕمٞمٜم )ٔمق٬َمٍد ِٰم

روء، ويٙمقن اًمقًمد ًمألول إذا أشم٧م سمف ًمدون ؾمت٦م سمثالصم٦م ىم )ُٖمَؿ ا٣ْمَتَدْت ٬مِمَٙمِر(، اًمث٤مين

أؿمٝمر ُمـ وطء اًمث٤مين، ويٙمقن ًمٚمث٤مين إذا أشم٧م سمف ٕيمثر ُمـ أرسمع ؾمٜملم ُمٜمذ سم٤مٟم٧م ُمـ 

                                      
ـْ َهَذا قِمَدًة ُيَٗمَرُق سَمْٞمٜمََٝم٤م َوسَملْمَ َزْوضِمَٝم٤م ، َوشُمْٙمِٛمُؾ قِمَدَِتَ » ( قمـ قمكم ىم٤مل: 19184( أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )1) ٤م إُومَم ، َوشَمْٕمَتُد ُِم

ٌَلْم 
٤م ظَم٤مـمِ ـْ وَمْرضِمَٝم٤م ، َوَيِّمػَماِن يمِاَلمُهَ َٕمُؾ هَل٤َم اًمَّمَداُق سماَِم اؾْمَتَحَؾ ُِم ( 11534وأظمرج قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )ش. ضَمِديَدًة ، َوجُيْ

(، وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل 699ٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف )، وأظمرج ؾمٕمشيتزوضمٝم٤م إن ؿم٤مء إذا اٟم٘مْم٧م قمدِت٤م وهل٤م ُمٝمره٤م»قمٜمف ىم٤مل: 

 ش. إذا اٟم٘مْم٧م قمدِت٤م إن ؿم٤مءت شمزوضمتف ومٕمٚم٧م»( قمـ قمكم ىم٤مل: 7/448،441)
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 إول، وإن أؿمٙمؾ قُمِرض قمغم اًم٘م٤موم٦م.

) ـَ
ـْ َو١مِئ ُٰمٶْمتََدَٕمف ا٬مْبڅَمئِ  ٩مٿِمپمڅم َٔمٹِمٿمڇَُم( )ٔمٱُمبپَْمڇٍم; اْٟمتځَمڀَْمٸَمڈِم ا٬مٶِْمَدَة ٔمَق١ْمئف، ودَٙمٻَمڈْم ذم قِمَدِِت٤م  )وَٰم

ـْ واطمد ًمقـمئلم يٚمحؼ اًمٜم٥ًم ومٞمٝمام حلقىًم٤م واطمًدا ومتداظمال، )إُْو٦م(اًمٕمدِة  : ٕهنام قِمَدشم٤مِن ُِم

 وشَمٌْٜمِل اًمرضمٕمٞم٦ُم إذا ـمٚم٘م٧م ذم قِمَدِت٤م قمغم قمدِت٤م، وإن راضمٕمٝم٤م صمؿ ـمَٚم٘مٝم٤م اؾمت٠مٟمٗم٧م.

ـْ أٔمڅمهنڅم ّم ٣ِمَدُتڅم ُٖمِؿ ١َمٻَمٹمپمڅم ٪َمْبَؾ ا٬مُدُٙم  )وإْن ڀَمٺَمّح قمغم ُم٤م ُم٣م ُمـ  )َٔمٽمڈَْم(هب٤م:  قِل(َٰم

قِمَدِِت٤م: ٕٟمف ـمالق ذم ٟمٙم٤مح صم٤مٍن ىمٌؾ اعمًٞمس واخلٚمقة، ومٚمؿ يقضم٥م قِمَدًة، سمخالف ُم٤م إذا 

 راضمٕمٝم٤م صمؿ ـمَٚم٘مٝم٤م ىمٌؾ اًمدظمقل: ٕن اًمرضمٕم٦م إقم٤مدة إمم اًمٜمٙم٤مح إول.

 ُد ُٰمَدَة ا٬مٶِمَدِة ٫ُمَؾ()َيٻْمَزُم اإِلْ٘مَدا ، قمغم ُمٞم٧م همػم زوج، وحيرم إطمداد ومقق صمالث

ـُ ٔمڅمهلِل : »: ًم٘مقًمف )ُٰمَتَقَْمً َزْوُٗمپَمڅم ٣َمٽمپَْمڅم ّم ڀمٺِمڅمٍح َصِحٿمٍّح( اُمرأة ٓ يـَِحُؾ ْٰٓمرَأٍة ُٕمڂْمِٰم

ا ُمتٗمؼ ش. وا٬مٿَمْقِم أِٙمِر أْن ٕمـُِحَد ٣مٛم َٰمٿِمڈٍم ٩َمْقَق ٖمَلِث ٬مٿمڅمٍل إٓ ٣مٛم َزْوٍج َأْرَٔمٶَمڇَم َأ٠ْمپُمٍر و٣َم٧ْمً

وإن يم٤من اًمٜمٙم٤مح وم٤مؾمًدا مل يٚمزُمٝم٤م اإلطمداد: ٕهن٤م ًمٞم٧ًم زوضم٦م، وٓ ُيٕمتؼم ًمُِٚمزوم  ،قمٚمٞمف

، ومُٞمَجٜمٌُِٝم٤م َوًمُِٞمٝم٤م )و٬مق ذِِٰمٿَمڇًم، أو َأَٰمڇًم، أو ٨َمْٜمَ ُٰمٺَمٻَمٸَمڇٍم(اإلطمداد يمقهُن٤م وارصم٦ًم أو ُمٙمٚمٗم٦ًم، ومٞمَْٚمَزُُمٝم٤م 

طم٤مدي٨م، وًمت٤ًموهيـ ذم ًمزوم اًمِٓمٞم٥َْم وٟمحَقه، وؾمقاء يم٤من اًمزوج ُمٙمٚمًٗم٤م أْو ٓ: ًمٕمٛمقم إ

ـْ َ٘مٍل(اإلطمداد  )وُيبڅَمُح( اضمتٜم٤مب اعمحرُم٤مت. ـٍ ِٰم ـُ هل٤م، ىم٤مًمف ذم اًمرقم٤مي٦م. )٬مِبڅَمئِ ًَ )وٓ ، وٓ ُي

)َٰمْق١ُمقَءٍة ٔمٱُِمبپَْمڇٍم، َأْو ِزڀًمڅم، أو ّم ڀمٺمڅمٍح ٓ قمغم  )َرْٗمٶِمٿمڇٍَم، و(ُمٓمَٚم٘م٦م  )٣مٛم(اإلطمداد  يـَِجچُم(

                                      
 ُمـ اعمتـ ذم أ.ش حيرم إطمداد ومقق صمالث » ( ىمقًمف (1

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، ش.(8

 ( ُمـ طمدي٨م أم طمٌٞم٦ٌم. 1486(، وُمًٚمؿ )5334اًمٌخ٤مري )أظمرضمف ( 3)
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 .: ٕهن٤م ًمٞم٧ًم زوضم٦ًم ُمتقرًم قمٜمٝم٤م، أو ِٰمٻْمِؽ َيټِم٥ٍم()ٔمڅم١مِؾٍ  ٟمٙم٤مح ٩مڅمِٟمٍد، َأْو(

ـَ ا٬مِزيٽمڇَِم وا٬مٴِمٿمچِم  )واإِلْ٘مَداُد: اْٗمتٽِمڅمُب ٰمڅم َيْد٣ُمق إ٦م ِِجَڅم٣مپمڅم َوُيَر٨ِمُبف  ّم ا٬مٽمٵََمِر إ٬مٿمپمڅم ِٰم

٩ٍم أو سمٕمد )واحِلٽمڅَمِء و ٰمڅم ُصبَِغ ٬مٻمِزيٽَمڇِم(وٟمحِقه،  سم٢مؾْمِٗمٞمذاج وا٬متَْحِس٥ِم( ًْ ه، يم٠ممحَر ىمٌؾ َٟم

سمال  ُ٘م٤ٍم َو٫ُمْحٍؾ أْٟمَقَد() ب[834]س/ شمرك )و(، وأصٗمَر، وأظمَي وأزرَق ص٤مومَِٞملْمِ 

ُمـ  )َأْٔمٿَمَض و٬مق ٫مڅمن ٘مَسٽمڅًم(ٓ شمرك  )ڀَمٹمڅمٍب و(شمرك  ، وٓ(وڀَمْحِقهڅم )ٓ ُٕمقٕمٿِمڅَمءطم٤مضم٦م 

ـْ ًمٌس ُمٚمَقٍن ًمدوْمِع إسِْمَرْيًٍؿ: ٕن طُمًٜمَف ُمـ أصؾ ظِمْٚم٘متف ومال يٚمزم شمٖمٞمػُمه، وٓ شمـُٛمٜمع ُمِ 

ـْ شمٜمُٔمٍػ وهمًؾ. ـْ َأظْمِذ فمٗمٍر وٟمحقه، وٓ ُِم ، وٓ ُِم  وؾمخ: يَمُٙمْحكِمٍ

، ومال )َ٘مٿْمډُم وَٗمَبڈْم(اًمذي ُم٤مت زوضمٝم٤م وهل سمف  )وَٕمـِجچُم ٣ِمَدُة ا٬مق٩مڅمِة ّم ا٬ْمـټَمٽْمِزِل(

ـِ قمٛمرَ وقمثامنَ  جيقز أن شمتحقل ُمٜمف سمال قمذر، ُرِوي قمـ قمٛمرَ  ـِ ، واسم ، واسم

                                      
 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(1

 ش.يرهم٥م»( ذم ب، ش: (8

ـ سمف اًمقضمف يرسمق ويؼمق. يٜمٔمر يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )ش إؾمٗمٞمداج»( ذم ب، ش، (3 ـ اًمرص٤مص، إذا ده  (.13/47سم٤مًمدال اعمٝمٛمٚم٦م. وهق: رء يٕمٛمؾ ُم

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(4

 ( اًمُتقشمَِٞم٤مُء: طمَجٌر ُيْٙمَتَحُؾ سمف. ًم٤ًمن اًمٕمرب )ت و ت(.(5

 ش.ٟمحقه»( ذم ب، ش: (6

(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ 1343،1344(، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف )18165رزاق ذم اعمّمٜمػ )( أظمرضمف قمٌد اًم7)

 (. 3/79(، واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر )19199)

أن اًمٜمٌل ج ىم٤مل هل٤م »( ُمـ طمدي٨م ومريٕم٦م سمٜم٧م ُم٤مًمؽ، وومٞمف 1814(، واًمؽمُمذي )8311(، وأسمق داود )87187( أظمرضمف أمحد )8)

يٌٚمغ اًمٙمت٤مب أضمٚمف. ىم٤مًم٧م: وم٤مقمتددت ومٞمف أرسمٕم٦م أؿمٝمر وقمنما. ىم٤مًم٧م: ومٚمام يم٤من قمثامن سمـ قمٗم٤من أرؾمؾ إزم اُمٙمثل ذم سمٞمتؽ طمتك 

 ش. وم٠ًمًمٜمل قمـ ذًمؽ وم٠مظمؼمشمف وم٤مشمٌٕمف

(، واسمـ 1371(، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف )18164-18168(، وقمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )1857( أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م )9)

 (. 7/435(، واًمٌٞمٝم٘مل )3/81، واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر )(19813واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )
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طُمِقًم٧م  )أو(قمغم ٟمٗمًٝم٤م أو ُم٤مهل٤م،  )٩مڃمْن َٕمـَحَق٬َمڈْم َٙمْق٩ًمڅم(، ن ، وأِم ؾمٚمٛم٦مَ ُمًٕمقد

ـْ أضمٚمف، أو ًمتحقيؾ ُم٤مًمٙمف هل٤م، أو ـمٚمٌف  )ٔمَِحٍؼ(طُمِقًم٧م  )٪َمپْمًرا، َأْو( جي٥م قمٚمٞمٝم٤م اخلروُج ُِم

ـْ ُم٤مًمـِٝم٤م:  ي سمف إٓ ُِم : ًمٚميورة، َ٘مٿْمډُم ٠َمڅمَءْت( )اڀْمَتٹَمٻَمڈْم ومقَق أضمرشمف، أو ٓ دمد ُم٤م شَمْٙمؽَمِ

أي:  )و٬مـپمڅم(وَيْٚمَزُم ُمٜمت٘مٚم٦ًم سمال طم٤مضم٦م اًمٕمقُد، وشمٜم٘مِِض اًمِٕمَدُة سمُٛمِِضِ اًمزُم٤من طمٞم٨م يم٤مٟم٧م، 

ـَ اًمِٕمَدِة  قمٜمٝم٤م ًمٚمٛمتقرم )وإْن : ٕٟمف َُمٔمِٜم٦َُم اًمٗم٤ًمد، )ا٬ْمـُخُروُج ٬مِـحڅمٗمتپِمڅم هنڅمًرا ٓ ٬َمٿْمًَل(زُم

أي: زُم٤مِن اًمِٕمَدِة: ٕن  ِل زٰمڅمهِنڅم(ـ٣ِمَدُُتڅم ٔمټُِمٳِم  ٖمټَِمڈْم، وٕمـټََمڈْم )أَ  قمٛمًدا َٕمَر٫َمڈِم اإِلْ٘مَداَد(

اإلطمداد ًمٞمس ذـًم٤م ذم اٟم٘مْم٤مء اًمِٕمَدِة، ورضمٕمٞم٦ٌم ذم ًُمُزوم ُمًٙمـ يمٛمتقرًم قمٜمٝم٤م. وشمٕمَتُد 

ـَ اًمٌٚمد طمٞم٨م ؿم٤مءت، وٓ شَمٌِٞم٧ُم إٓ سمف وٓ شم٤ًمومر، وإن أراد إؾمٙم٤مهَن٤م  ـٌ سمٛم٠مُمقٍن ُِم سم٤مئ

 ه حتّمٞمٜم٤ًم ًمٗمراؿمف وٓ حمذور ومٞمف: ًَمِزُمٝم٤م.سمٛمٜمزًمِف أو همػم

 )باُب االِسِتِبزاِء(

ُم٠مظمقذ ُمـ اًمؼماءة، وهل: اًمتٛمٞمٞمز واًم٘مٓمع، وذقًم٤م: شَمَرسُمٌص ُي٘مّمد سمف اًمٕمٚمؿ سمؼماءة 

ـْ َٰمٻَمؽ َأَٰمڇًم ُيق١مځُم ِٰمّْثٻُمپمڅم(رطمؿ ُمٚمؽ يٛملم.  ٌْل، أو همػم ذًمؽ )َٰم  سمٌٞمع، أو ه٦ٌم، أو ؾَم

ـْ َصٷِمٍٜم، وذ٫َمٍر، وِوِد  أي:  )َ٘مُرم ٣مٻمٿمف َو١ْمڂُمهڅم وُٰمٹَمَدٰمڅمُٕمف(، وهق اًمٙمٌػم واعمرأة، مهڅم()ِٰم

ٌْٚم٦م وٟمحِقه٤م:  ـْ ىُم ـُ ٔمڅمهللِ : »: ًم٘مقًمف )٪َمْبَؾ اْٟمتِْٝمائپمڅم(ُم٘مدُم٤مت اًمقطء ُِم ـْ ٫مڅمن ُيڂْمِٰم َٰم

                                      
(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ 1341،1348(، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف )18168،18171( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )1)

 (. 7/436(، واًمٌٞمٝم٘مل )19191،19199اعمّمٜمػ )

 (. 7/436(، واًمٌٞمٝم٘مل )٤3/81مين أصم٤مر )(، واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم18171( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )8)

 ش.زوضمٝم٤م»( سمٕمده ذم ش: (3

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(4
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ه . وإن ، واًمؽمُمذي، وأسمق داودرواه أمحدش. وا٬مٿَمْقِم أِٙمِر ٩مَل َيْسٹِمل ٰمڅمَءه َو٬َمَد ٨َمْٜمِ

أقمت٘مٝم٤م ىمٌؾ اؾمتؼمائٝم٤م مل يّمح أن يتزوضمٝم٤م ىمٌؾ اؾمتؼمائٝم٤م، ويمذا ًمٞمس هل٤م أن شمتزوج همػمه 

َئٝم٤م،  ـْ َوـمِئ أُمَتف صمؿ أراد شمزوجيٝم٤م أو سمٞمٕمٝم٤م طَمُرُم٤م طمتك يًتؼْمِ إن يم٤من سم٤مئُٕمٝم٤م يٓم١مه٤م، وَُم

يَتف أو أَم وًمده، أو قمت٘م٧م سمٛمقشمف: ، وم٢من ظم٤مًمػ صَح اًمٌٞمُع دوَن اًمتزوي٩م وإذا أقمتؼ ُهِ

اءُ ُمٝم٤م اؾمتؼماُء ٟمٗمًٝم٤م إن مل يٙمـ اؾمتؼمأه٤م. ًمز ، يمَؾ احلٛمؾ ا٬ْمـحڅمِٰمِؾ ٔمَِقْوٶِمپمڅم( )واْٟمتِْٝمَ

ـْ َٕمـِحٿمُض ٔمَِحٿمٳَْمڇٍم(اؾمتؼماُء  )و( ٌْل أوـم٤مٍس:  835]س/ : ًم٘مقًمف )َٰم ٓ »أ[ ذم ؾَم

وأسمق  رواه أمحدش. ُٕمْق١َمځُم ٘مڅمِٰمٌؾ ٘مَتك َٕمٳَمَع وٓ ٨َمْٜمُ ٘مڅمِٰمٍؾ ٘مَتك ٕمـحٿمَض َ٘مٿْمٳَمڇمً 

: ًم٘مٞم٤مم اًمِمٝمر َُم٘م٤مَم طمٞمْم٦م ذم )أيَِسڇِم وا٬مٲَمٷِمَٜمِة ٔمټُِمِِض ٠َمپْمٍر(اؾمتؼماُء  )و(، داود

ـِ ارشمٗمع طمٞمُْمٝم٤م ومل شَمْدِر ُم٤م روَمٕمف قمنمُة أؿمٝمٍر، وشُمَّمَدُق إََُم٦ُم إذا  اًمِٕمَدِة، واؾمتؼماُء َُم

 ُمُ 
ِ
َقِرصمف، أو اَدقَم٧ْم ُمِمؽماٌة ىم٤مًم٧م: طِمْْم٧ُم. وإِن اَدقَم٧ْم ُمقروصم٦ٌم حتريَٛمٝم٤م قمغم وارٍث سمقطء

ـْ ضمٝمتٝم٤م.  أن هل٤م زوضًم٤م: ُصِدىم٧م: ٕٟمف ٓ ُيْٕمَرُف إٓ ُِم

 
 

 

                                      
 ( سمٜمحقه، ُمـ طمدي٨م رويٗمع سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري. 16991،16998،16997،16999( أظمرضمف أمحد )(1

 ( سمٜمحقه، ُمـ طمدي٨م رويٗمع سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري. 8158( أظمرضمف أسمق داود )(8

 طمدي٨م رويٗمع سمـ صم٤مسم٧م إٟمّم٤مري. ( ُمـ 1131( أظمرضمف اًمؽمُمذي )(3

 ش.إُم٦م»( سمٕمده ُمـ اعمتـ ذم ش: (4

 ( ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري.11888،11596( أظمرضمف أمحد )5)

 ( ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري.8157داود )ظمرضمف أسمق أ( 6)
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 )نتاُب الزََّضاِع(

ـْ دوَن احلقًملم ًمٌٜم٤ًم صم٤مب قمـ َُمُص اًمٚمٌـ ُمـ اًمثدي، وذقمً  :وهق ًمٖم٦مً  ٤م: َُمُص َُم

سُمف وٟمحقه. ـَ ا٬مَرَوڅمِع ٰمڅم َيـْحُرُم ٰمِ  طَمـْٛمٍؾ أو ُذْ : حلدي٨م قم٤مئِم٦م ـَ ا٬مٽمََسچِم()يـَحُرُم ِٰم

ـَ ا٬مَروڅمِع ٰم»: ٤مققمً ـُمروم ـَ ا٬مـڅم يـَْح ـيـَْحُرُم ِٰم ُمـ  )وا٬ْمـټُمَحِرُم(، رواه اجلامقم٦مش. ِقَٓدةِ ـُرُم ِٰم

: حلدي٨م قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: ُأٟمِزل ذم اًم٘مرآن قمنُم روٕم٤مٍت )ََخُْس َرَوٶَمڅمٍت(اًمرو٤مع 

ـَ  ـَُحِرُْم خ ُمـ ذًمؽ مخُس روٕم٤مٍت  ُمٕمٚمقُم٤مٍت ي ًِ وص٤مر إمم مخس روٕم٤مت ُمٕمٚمقُم٤مت  ومٜمُ

، ومُتقذِم رؾمقل اهلل ـَ ـَُحِرُْم ـَُحِرُم اخلٛمُس إذا  .وإُمر قمغم ذًمؽ. رواه ُمًٚمؿ ^ ي وشم

(يم٤مٟم٧م  ھ  ھ  ھ ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: )ّم ا٬ْمـَحق٬م٥َْمِ

ـَ ا٬مَروڅمِع إٓ ٰمڅم ٩مَتؼ إٰمٶمڅم: »وًم٘مقًمف  [833]اًمٌ٘مرة: ﴾﮲  ﮳  ﮴ َء ٓ يـَُحِرُم ِٰم

وُمتك اُمَتَص صمؿ ىمَٓمٕمف  .: طمدي٨م طمًـ صحٞمحىمـ٤مل اًمؽمُمذي. «و٫مـڅمن ٪َمْبَؾ ا٬مٸِمٴمـڅممِ 

٤ًٌم ومثِٜمْت٤مِن.  ىمَٓمٕمف ًمَِتٜمَُٗمٍس أو اٟمت٘م٤مٍل إمم صمدي آظمَر وٟمحِقه: وَمَرْوَٕم٦ٌم، وم٢من قم٤مد وًمق ىمري

ـَُحِرٌم يمرو٤مع.  )وا٬ْمَقُٗمقُر(ذم أٟمػ  )وا٬مَسٶُمقُط( (ذم وَمٍؿ ُم ـُ ، يمٚمٌـ احلٞم٦م َتڇِم()اٚمٿَماعمرأِة  )و٬َمَب

ـُ  )و( أي:  )أو ٔمڅم١مٍِؾ(يم٤معمقـمقءة سمٜمٙم٤مح صحٞمح،  )ا٬ْمـټَمْق١ُمقَءِة ٔمٱُِمْبپَمڇٍم، أو ٔمٶَِمٹْمٍد ٩مڅمِٟمٍد(ًمٌ

ًمٙمـ يٙمقن ُمرشَمِْمٌع اسمٜم٤ًم هل٤م )ِزڀًمڅم;  ُٰمـَحِرٌم(،  سمـ )َأْو(ًمٌـ اعمقـمقءة سمٜمٙم٤مح سم٤مـمؾ إمج٤مقًم٤م، 

ـَ اًمَرو٤مع وم٘مط ذم إظمػمشملم: ٕٟمف ًمـَٛمـ٤م ًم ٧ٌُْم ُم٤م هق ُِم ٧ٌُِم إسمقُة ُمـ اًمٜم٥ًم مل َيْث ـَْؿ شَمْث

ـُ  )و٣َمٺْمُسف(ومرقُمٝم٤م،  ـُ  )ا٬ْمَبپِمٿمټَمڇِم، و( أي: قمٙمُس اًمٚمٌـ اعمذيمقر ًمٌ وٓ  )٨َمْٜم ُ٘مْبٛمًمٌ

                                      
 (.1444(، وُمًٚمؿ )8646اًمٌخ٤مري ) أظمرضمف( 1)

 (.1458( أظمرضمف ُمًٚمؿ )8)

 ُمـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م.( 1158( أظمرضمف اًمؽمُمذي )3)

 (.15/855(، ويٜمٔمر قمٚمؾ اًمداىمٓمٜمل )8/446( أظمرضمف اًمؽمُمذي )4)

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، ش.(5

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، ب، ش.(6

 ش.احلٌغم»( ذم ب: (7
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ـْ هبٞمٛم٦م، أو رضمٍؾ، أو ظمٜمثك ُُمِْمٙمٍِؾ، أو  َٰمْق١ُمقَءٍة( ـَُحِرُم: ومٚمق ارشمْمع ـمٗمٌؾ وـمٗمٚم٦ٌم ُِم ومال ي

ـْ مل شمـَْحِٛمْؾ   : مل يّمػما أظمقيـ.ُمـَِٛم

)ا٬مٽمٺِمڅمِح، حتريؿ  )و٬مََدهڅم ّم(اعمرشَمِْمُع  )صڅمر(دون احلقًملم:  )٩مټمتك َأْرَوٶَمڈِم اْٰمَرَأٌة ١مٸِْمًَل(

، دون وضمقِب اًمٜمٗم٘م٦م، واًمٕم٘مؾ، واًمقٓي٦م، )ا٬مْـټَمْحَرِٰمٿمڇَِم(ذم  )ا٬مٽمٵَمَِر و ا٬مْـَخٻْمَقةِ، و(إسم٤مطم٦ِم  و(

ـْ ڀُمِسچم ٬مَبٽَمپُمڅم إ٬مٿمف ٔمَِحټْمٍؾ(م وم٘مط ص٤مر اعمرشَمِْمُع أيْم٤م ومٞمام شم٘مدَ  )و(وهمػمه٤م،  أي: سم٥ًٌم  )و٬مََد َٰم

ـْ َوـمِئ سمزًٟم٤م: ٕن سمٜمٙم٤مح )َأْو َوْطٍء(محٚمٝم٤م ُمٜمف، وًمق سمتحُٛمٚمِٝم٤م ُم٤مَءه،  ، أو ؿمٌٝم٦ٍم، سمخالف َُم

٥ُم إًمٞمف وم٤معمرشَمِْمُع يمذًمؽ ًَ أي: حم٤مرُم اًمقاـمئ اًمالطِمِؼ  )َٰمـحڅمِرُٰمف(ص٤مرت  )و(، وًمده٤م ٓ ُيٜمْ

أضمداده وضمداشمف وإظمقشمف وأظمقاشمف وأوٓدهؿ وأقمامُمف وقمامشمف و: يمآسم٤مئف وأُمٝم٤مشمف سمف اًمٜم٥ًُم 

ب[ 835]س/ )ٰمـَحڅمِرُٰمپمڅم(ص٤مرت  )و(أي: حم٤مرَم اعمرشَمِْمع،  )َٰمـحڅمِرَٰمف(وأظمقاًمف وظم٤مٓشمف: 

أي: حم٤مرَم اعمرشَمِْمع،  )َٰمـحڅمِرَٰمف(، وأقمامُمٝم٤م، وٟمحقهؿ: أي: حم٤مرم اعمروٕم٦م يمآسم٤مئٝم٤م، وإظمقِت٤م

)٩متُبڅمُح اٚمُْرِوٶَمڇُم ٕوًمئؽ،  ، ومال شمٜمتنم اعمحرُمٞم٦مَٔمقْيف وَأُصق٬مـپِمَم و٩ُمُرو٣ِمپمَم()ُدوَن أَ اعمرشَمِْمع، 

ـَ ا٬مٽمََسچِم، و( ـَ ا٬مٽمََسچِم َٕٔمٿِمف وَأِٙمٿمف(شم٤ٌمح  ٕيب اٚمُْرَٕمٳِمِع وأِٙمٿمف ِٰم ُمـ رو٤مع  )ُأُٰمف وُأْٙمتُف ِٰم

ـْ ُأُِمف. ـْ أسمٞمف أظمتُف ُِم  إمج٤مقًم٤م: يمام حيؾ ٕظمٞمف ُِم

ـْ َ٘مرُ    )٩مځَمْرَوٶَمڈْم ١مٸِْمٻَمڇًم; َ٘مَرَٰمْتپمڅم ٣مٻمٿمف(: يم٠ُمُِمف، وضَمَدشمِف، وأظمتِف َٰمڈْم ٣مٻمٿمف ٔمٽِمُْتپمڅم()وَٰم

ًمف: عم٤م شم٘مَدم ُمـ أٟمف حيرم ُمـ اًمرو٤مع ُم٤م  إْن ٫مڅمڀَمڈْم َزْوَٗمڇًم( )و٩َمَسَخڈْم ڀمٺِمڅمَ٘مپمڅم ٰمٽمف، أسمًدا

ف: حيرم ُمـ اًمٜم٥ًم. وُمـ أروع مخُس أُمٝم٤مِت أوِٓده سمٚمٌٜمِف زوضم٦ًم ًمف صٖمرى طَمُرُم٧م قمٚمٞم

)و٫ُمُؾ اْٰمَرَأٍة َأ٩ْمَسَدْت ڀمٺَِمڅمَح . ًمثٌقت إسمقة، دون أُمٝم٤مت أوٓده: ًمٕمدم صمٌقت إُمقُم٦م

)و٫مذا إْن : عمجلء اًمٗمرىم٦م ُمـ ضمٝمتٝم٤م، )َرَوڅمٍع ٪َمْبَؾ ا٬مُدُٙمقِل; ٩مَل َٰمپْمَر ٬مـپمڅم(ؾم٥ٌم  ڀَمٸْمِسپَمڅم ٔمِـ(

                                      
 ش.وم٤مؾمد»( ُمـ اعمتـ ذم أ، وسمٕمده ذم ب، ش: (1

 ش.ذم اًمٜمٙم٤مح»( سمٕمده ذم ش: (8

 ( ذم أ، ب: وأظمقاِت٤م.(3

 وأؿم٤مر ذم ه٤مُمش إصؾ إمم أهن٤م ٟمًخ٦م. ش. احلرُم٦م»( ذم أ، ب، ش: (4
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(اًمزوضم٦م  ٫مڅمڀمڈْم( ـْ : اْٟمَٗمًخ ٟمٙم٤مطُمٝم٤م وٓ )ڀمڅمئټَمڇٍم(ُأٍم أو أظم٧م ًمف  )١مٸِْمٻَمڇًم ٩َمَدَٔمڈْم ٩َمَرَوٶَمڈْم ِٰم

 )َٔمٶْمَد ا٬مُدُٙمقِل; ٩مټَمپْمُرهڅمإن أومًدت ٟمٙم٤مح ٟمٗمًٝم٤م  )و(َُمْٝمَر هل٤م: ٕٟمف ٓ ومٕمَؾ ًمٚمزوج ذم اًمٗمًخ، 

)٨َمُٜمهڅم; ٩مٻمپمڅم ٣مٛم ا٬مَزْوِج أي: ٟمٙم٤مطَمٝم٤م  )وإْن َأ٩ْمَسده(: ٓؾمت٘مرار اعمٝمر سم٤مًمدظمقل، ٔمِحڅم٬مِف(

 )َِجٿِمٶُمف َٔمٶْمَده(هل٤م  )و(دظمقل: ٕٟمف ٓ ومٕمَؾ هل٤م ذم اًمٗمًخ، أي: ىمٌؾ اًم ڀمٲِْمُػ ا٬ْمـټُمَسټَمك ٪َمبٻَْمف(

)٣مٛم أي: سمام هَمِرُمف ُمـ ٟمّمٍػ أو يُمٍؾ  )وَيْرِٗمُع ا٬مَزْوُج ٔمف(أي: سمٕمد اًمدظمقل: ٓؾمت٘مراره سمف، 

 ُم قمغم اًمروٕم٤مت اعمحِرُم٦م.ٖمر: ٕٟمف أهمرُمف، وم٢من شمٕمَدد اعمٗمًد ُوِزع اًما٬ْمـټُمٸْمِسِد(

ـْ  ، ٕٟمف أىمَر سمام ُيقضِم٥ُم طُمْٙماًم  تِف: أڀمڈِم أٙمتل ٬مَروڅمٍع; ٔمٴمَؾ ا٬مٽمٺِمڅمُح(٪مڅمل ٬مَِزْوَٗم  )وَٰم

)٩مَل أهن٤م أظمُتف:  )٪َمبَْؾ ا٬مُدُٙمقِل وَصَد٪َمتْف(إىمراُره  )٩مڃمْن ٫مڅمن(ومًَخ اًمٜمٙم٤مح سمٞمٜمٝمام ومَٚمِزُمف ذًمؽ، 

ًمف إهن٤م أظمتُف ىمٌَؾ ذم ىمق ()وإْن َأ٫ْمَذَٔمتْفهل٤م: ٕهنام اشمٗم٘م٤م قمغم أن اًمٜمٙم٤مح سم٤مـمؾ ُمـ أصٚمف،  َٰمپْمَر(

أي: ٟمّمػ اعمًَٛمك، ٕن ىمقًمف همػم ُم٘مٌقل قمٚمٞمٝم٤م ذم إؾم٘م٤مِط طمِ٘مٝم٤م،  )٩مٻمپمڅم ڀمٲِْمٸُمف(اًمدظمقل: 

أي: سمٕمد اًمدظمقل وًمق صَدىَمتْف: ُم٤م مل  )َٔمٶْمَده(إذا يم٤من إىمراُره سمذًمؽ  )٫ُمٻُمف(اعمٝمر  )ويـَِجچُم(

ـَ أي: ىم٤مًم )وإْن ٪مڅم٬مڈْم هل ذ٬مؽ(شمٙمـ ُمَٙمٜم٧َْم ُمـ ٟمٗمًٝم٤م ُمٓم٤مِوقَم٦ًم،  ٧م: زوضمٝم٤م أظمقه٤م ُِم

أي: فم٤مهًرا: ٕن ىمقهل٤م ٓ ُيْ٘مٌَُؾ قمٚمٞمف ذم ومًخ اًمٜمٙم٤مح:  )وأ٫ْمَذهبڅم; ٩مپمل َزْوَٗمُتف ُ٘مٺْمًَم(اًمَرو٤مع 

 أ[ ٟمٙم٤مَح، وإٓ ومٝمل زوضمتُف أيًْم٤م. 836ٕٟمف طمُ٘مف، وأُم٤م سم٤مـمٜم٤ًم وم٢من يم٤مٟم٧م ص٤مدىم٦ًم: ومال ]س/

)أو ٠َمٺَمڈْم يمقٟمِف مخَس روٕم٤مت، أي:  )٫مَم٬مِف(ؿُمَؽ ذم  )وإذا ٠ُمَؽ ّم ا٬مَرَوڅمِع، أو(

: ٕن إصَؾ قمدُم اًمرو٤مع اعمحِرم، وإن )وٓ َٔمٿمٽِمڇََم; ٩مَل َٕمـْحِريَؿ(ذم ذًمؽ  ا٬ْمـټُمْرِوٶَمڇُم(

 ضمرٍة، وؾمٞمئ٦ِم اخلٚمؼ، وضمذُم٤مء، وسمرص٤مء.٤م٤مُع وموصم٧ٌم، ُويمِره اؾمؽم ؿَمِٝمدت سمف ُمروٞم٦م

                                      
 ش.وإن»( ذم ش: (1

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(8

 ش.يمذسمتف»( ذم ب، ش: (3

 ش.ُمروٕم٦م»( ذم ب: (4
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 كاِت( ـَفَـّ)ِنتاُب الي

ـْ  )َيٻْمَزُم َيُٛمقٟمف ظمًٌزا وُأْدًُم٤م، ويمًقة، وُمًٙمٜم٤ًم، وشمقاسمَٕمٝم٤م، مجع ٟمٗم٘م٦ٍم، وهل: يمٗم٤مي٦ُم َُم

: )َيٲْمٻُمُّح ٬مِـټِمّْثٻمپِمڅم( ه٤م سمام)و٫مِْسَقًة، َوُٟمٺْمٽمك(أي: ظمًٌزا، وأدًُم٤م،  ا٬مَزْوَج ڀَمٸَمٹَمڇُم َزْوَٗمتِف ٪ُمْقًٕمڅم(

ـَ ٔمڅم٬ْمـټمٶمروِف »: ًم٘مقًمف  ـَ و٫مِْسَقُُت ـَ ٣مٻمٿمٺُمْؿ ِزْر٪ُمپُم ، رواه ُمًٚمؿش. و٬مـَپُم

أي: سمٞم٤ًمرمه٤م أو إقم٤ًمرمه٤م، أو  )ذ٬مؽ ٔمِحڅم٬مِـپمَم(شم٘مديَر  )وَيٶْمَتِٝمُ ا٬ْمـحڅم٫مُِؿ( داود أسمقو

ِة َٕمـْحڈَم احل٤ميمُؿ  )٩مٿَمٸْمِرُض(سمٞمٜمٝمام،  )٣ِمٽمَْد ا٬مَتٽمڅَمُزِع(ي٤ًمر أطمدمه٤م وإقم٤ًمر أظمر،  )٬مٻِْمټُمقِهَ

ـْ َأْر٩َمِع ُٙمْبِز ا٬ْمَبٻَمِد وُأْدٰمِ  ـَ يٗمرض هل٤م  ف، و(ا٬ْمـټُمقِهِ ٪َمْدَر ٫مٸِمڅمَيتپِمڅم ِٰم ي )٬مـَْحټًمـڅم ٣مڅمَدَة ا٬ْمـټُمقِهِ

ـْ َ٘مِريٍر يٗمرض ًمٚمٛمقهة حت٧م اعمقه ُمـ اًمٙمًقة  ٔمټَِمَحٻِمپِمَم، و( )ٰمڅم َيٻْمبَُس ِٰمّْثٻُمپمڅم; ِٰم

ه( ، وأىمُؾ ُم٤م يٗمرض ُمـ اًمٙمًقِة ىمٛمٞمٌص، وهاويُؾ، وـَمْرطَم٦ٌم، و٨َمْٜمِ ـٍ : يمجِٞمِد يَمَت٤مٍن وىمٓم

ًمٚمٜمقم ذم ُمـََحٍؾ  )و٬مٻِمٽمَقِم ٩مِراٌش، َو٬مِـحڅمٌف، وإِزاٌر(، سَم٦ٌم ًمٚمِمت٤مءوُِمْ٘مٜمََٕم٦ٌم، وَُمداٌس، وُُمَيَ 

أي: سم٤ًمٌط، وٓ سمد ُمـ  )وِٰمـَخَدٌة، و٬مٻِْمُجٻُمقِس َ٘مٲِمٌٜم َٗمٿِمٌد َوِز٬ِمـٌل(ضَمَرْت اًمٕم٤مدُة سمف ومٞمف، 

ظُمٌػ ُم٤مقمقن اًمدار، ويٙمتٗمك سمخزف، وظمِم٥م، واًمَٕمْدُل ُم٤م َيٚمِٞمُؼ هبام، وٓ َيْٚمَزُُمف ُِمْٚمَحَٗم٦ٌم و

ـْ َأْدڀَمك ُٙمْبِز ا٬مَبٻَمِد و(يٗمرض احل٤ميمُؿ  )و(خلروضمٝم٤م،  ـْ  )٬مٻِْمٸَمٹِمَٜمِة ٕمـَْحڈَم ا٬ْمٸَمٹِمِٜم ِٰم )ُأْدٍم  ُِم

ـْ ُأْدٍم إمم آظمر، ُيََلئټُِمف( )ٰمڅم َيٻْمَبُس يٗمرض ًمٚمٗم٘مػمة ُمـ اًمٙمًقة  )و(. وشُمٜمَْ٘مُؾ ُمتؼِمُم٦ٌم ُِم

٬مٻِْمټُمتََقِٟمٴَمڇِم ٰمع اٚمَُتَقِٟمِط، وا٬مٷَمٽمٿَِمڇِم ٰمع ا٬مٸَمٹِمِٜم )يٗمرض  )٣مٻمٿْمف، و( ويٜم٤مم ِٰمّْثٻُمپمڅم، ويـَْجٻمُِس(

                                      
 ُمـ اعمتـ ذم أ، ب، ش.ش ؾمٙمٜم٤مه٤م سمام»( ىمقًمف (1

 ( ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر.1818( أظمرضمف ُمًٚمؿ )8)

 ( ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر.1915( أظمرضمف أسمق داود )3)

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(4

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(5
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: ٕن ذًمؽ هق اًمالئؼ سمح٤مهلام، ٣ُمْر٩ًمڅم( )ٰمڅم َٔم٥ْمَ ذ٬مؽ: يمٗم٘مػمة حت٧م هَمٜمٍِك: و٣َمٺْمِسپمڅم(

: ُمـ دهـ، وؾمدر، وصمٛمـ ُم٤مء، وُمِمط، )ُٰمڂْمڀَمڇُم ڀَمٵمڅَم٩َمڇِم َزْوَٗمتِِف(أي: قمغم اًمزوج  )و٣مٻمٿمف(

، ومال يٚمزُمف: ٕن ذًمؽ ُيراد ًمٚمزيٜم٦م وهل )َٙمڅمدِِٰمپمڅم(ُم٤م يٕمقد سمٜمٔم٤موم٦م  ()ُدونَ وأضمرِة ىَمِٞمٛم٦ٍم، 

إذا َُمِرَو٧ْم:  )َدواٌء وُأْٗمَرُة ١َمبٿِمچٍم( َيْٚمَزُم اًمزوَج ًمزوضمتف )وٓ(همػم ُمٓمٚمقسم٦م ُمـ اخل٤مدم، 

ٕن ذًمؽ ًمٞمس ُمـ طم٤مضمتٝم٤م اًميوري٦م اعمٕمت٤مدة، ويمذا ٓ يٚمزُمف صمٛمـ ـمٞم٥م، وطمٜم٤مء، 

ٜمٝم٤م شَمَزُيٜم٤ًم سمف أو ىَمْٓمَع رائح٦ٍم يمرهي٦ٍم وَأشَمك سمف ًَمِزُمٝم٤م، وقمٚمٞمف عمـ وظمْم٤مب وٟمحقه، وإن أراد ُم

ـُخَدُم ُمثُٚمٝم٤م ظم٤مدٌم واطمٌد، وقمٚمٞمف أيْم٤م ُُم١ْمٟم٦ًٌِم حل٤مضم٦م.  ي

 ب[ 347]س/ 

َقُِت٤م وؾُمْٙمٜم٤مه٤م يم٤مًمَزْوضَم٦ِم( ًْ
: ٕهن٤م زوضم٦م، سمدًمٞمؾ ىمقًمف )وَٟمَٗمَ٘م٦ُم اًْمـُٛمَٓمَٚمَ٘م٦ِم اًمَرضْمِٕمَٞم٦ِم ويمِ

َؿ هل٤م(. [888اًمٌ٘مرة: ] ﴾ک  ک  ک گ  گ﴿ شمٕم٤ممم: ًْ  ،أي: ًمٚمرضمٕمٞم٦م، وشم٘مَدم )وٓ ىَم

ٍخ أو ـَماَلٍق( ًْ ـُ سمَِٗم ٤ٌَمِئ أي: اًمٜمٗم٘م٦ُم، واًمٙمًقة،  )هل٤م ذًمؽ(صمالٍث، أو قمغم قمقٍض  )واًْم

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ﴿: : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم)إْن يم٤مٟم٧م طم٤مُِماًل(واًمًٙمٜمك 

ـْ شَمَريمف ئمٜمُٝم٤م  . وُمـ أٟمٗمؼ ئمٜمُٝم٤م[4اًمٓمالق: ]﴾ٿٿ طم٤مُماًل وم٤ٌمٟم٧م طم٤مئاًل رضَمع، وَُم

ـِ اَدقم٧ْم محاًل وضَم٥م إٟمٗم٤مٌق صمالصم٦َم أؿمٝمر، وم٢من  طم٤مئاًل وم٤ٌمٟم٧م طم٤مُماًل ًَمِزُمف ُم٤م َُم٣َم، وَُم

ـْ رضَمع. ـْ َأْٗمٻمِف(، ٟمٗمًف )٬مٻِْمَحټْمِؾ(احل٤مُمؾ  ًمٚم٤ٌمئـ )وا٬مٽمٸََمٹَمڇُم( َُمَْم٧ْم ومل َيٌِ : )ٓ هلڅم ِٰم

                                      
 ش.ذاك»( ذم ش: (1

 ش.أضمرة»( سمٕمده ذم ش ُمـ اعمتـ: (8

 (. 615( شم٘مدم )ص (3

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(4

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(5
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 ؿمٌٝم٦ٍم، أو ٕهن٤م دم٥م سمقضمقده وشمً٘م
ِ
ـْ َوْطء ط سمٕمدُمف، ومتج٥م حل٤مُمٍؾ ٟم٤مؿمٍز، وحل٤مُمٍؾ ُِم

: ُم٤م مل ٟمٙم٤مٍح وم٤مؾمٍد، أو ُمٚمؽ يٛملم وًمق أقمت٘مٝم٤م، وشمً٘مط سمُٛمِِضِ اًمزُم٤من، ىم٤مل اعمٜمِ٘مُح 

َتِدْن سم٢مذن طم٤ميمؿ أو شمٜمٗمؼ سم ًْ (ٞم٦م رضمقع، ٜمشَم ـْ )ُ٘مبَِسڈْم و٬مق ٢ُمٻْمټمـڅًم، أو أْي: أُي زوضم٦م  )وَٰم

)َصْقٍم، أو  ٟمذر ٔمَل إْذڀمِف ٔمٲَِمقٍم أو َ٘مڊٍم، أو َأْ٘مَرَٰمڈْم ٔمٽَِمْذِر َ٘مڊٍم أو( ڀَمٱَمَزْت، أو َٕمٴَمَق٣َمڈْم 

ـْ ٫َمٸَمڅمَرٍة، أو( )أو  سمال إذن زوج )٪َمٳَمڅمِء َرَٰمٳمڅمَن ٰمع َٟمٶَمڇِم َو٪ْمتِف( قمـ صڅمَٰمڈْم ٣َم

 ُمـ : ٕهن٤م ُمٜمَٕم٧م ٟمٗمًٝم٤م قمٜمف سم٥ًٌم ٟٓمٗم٘متٝم٤م ٟمڅم٩َمَرْت ٬مِـحڅمَٗمتپِمڅم و٬مق ٔمڃِمِْذڀمِف َٟمٹَمٴَمڈْم(

ضمٝمتف ومً٘مٓم٧م ٟمٗم٘مُتٝم٤م، سمخالف ُمـ أطمرُم٧م سمٗمريْم٦ٍم: ُمـ صقم، أو طم٩م، أو صالة وًمق 

ذم أَول وىمتٝم٤م سمًٜمتٝم٤م، أو ص٤مُم٧م ىمْم٤مء رُمْم٤من ذم آظمر ؿمٕم٤ٌمن: ٕهن٤م ومٕمٚم٧م ُم٤م أوضم٥م 

، وإن اظمتٚمٗم٤م ذم ٟمِمقٍز أو أظمِذ ٟمٗم٘م٦ٍم  اًمنمع قمٚمٞمٝم٤م. وىَمْدُره٤م ذم طَمَج٦ِم ومرٍض يمَحَيٍ

ـُٝم٤م،  ـْ شَمِريم٦م  وٓ ُٟمٺْمٽمَك( )وٓ ڀَمٸَمٹَمڇمَ وم٘مقًم ٕن اعم٤مل اٟمت٘مؾ :  وًمق طم٤مُماًل  )٬مِـټُمتَقًْم ٣مٽمپمڅم(ُِم

قمـ اًمزوج إمم اًمقرصم٦ِم وٓ ؾم٥ٌم ًمقضمقب اًمٜمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ، وم٢من يم٤مٟم٧م طم٤مُماًل وم٤مًمٜمٗم٘م٦م ُمـ 

أي عمـ وضم٧ٌم هل٤م  )و٬مـپمڅم(طِمَّم٦م احلٛمؾ ُمـ اًمؽميم٦م إن يم٤مٟم٧م، وإٓ ومٕمغم واِرصمِف اعمقه، 

ـْ َأَو٬مف( )َأْٙمُذ ڀَمٸَمٹَمڇمِ ٚم٘م٦م رضمٕمٞم٦م، وسم٤مئـ طم٤مُمؾ، وٟمحِقه٤م: اًمٜمٗم٘م٦م: ُمـ زوضم٦م، وُمٓم  ٫ُمِؾ َيْقٍم ِٰم

اضم٥م دوْمُع قيٕمٜمل ُمـ ـمٚمقع اًمِمٛمس، ٕٟمف أَوُل وىم٧م احل٤مضم٦م، ومال جيقز شم٠مظمػمه قمٜمف، واًم

َٓ  ىمقٍت ُمـ ظمٌٍز وُأْدٍم، ٓ طَم٥ٍم و )٣مٻمٿمپمڅم  جي٥م )وٓ(أي: ىمٞمٛم٦م اًمٜمٗم٘م٦م،  ٪مِٿمټَمُتپَمڅم( )

                                      
 (.856( اًمتٜم٘مٞمح اعمِمٌع )(1

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(8

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(3

 ُمـ اعمتـ ذم أ.ش سمال إذن زوج»( ىمقًمف (4

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(5

 ذم أ. ( ُمـ اعمتـ(6

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(7
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ـِ اُمتٜمع ُمٜمٝمامأي:  َأْٙمُذهڅم( ـُْجؼَمُ قمٚمٞمف َُم ، وٓ أظمذ ىمٞمٛم٦م اًمٜمٗم٘م٦م: ٕن ذًمؽ ُمٕم٤موو٦ٌم ومال ي

أي: قمغم أظمذ  )٩مڃمْن إَمٸَمٹمڅم ٣مٻمٿمف(يٛمٚمُِؽ احل٤ميمُؿ ومرَض همػِم اًمقاضم٥م يمدراهؿ إٓ سمؽماِوٞمٝمام، 

: ٗمڅمز( ١َمِقيٻَمڇًم أو ٪َمٻمٿِمٻَمڇمً  أ[ 837]س/)٣مٛم َٕمځْمِٙمِٜمهڅم، أو َٕمٶْمِجٿمٻمپِمڅم ُٰمَدًة اشمٗم٘م٤م  )أو(اًم٘مٞمٛم٦م، 

أي: أول اًمٕم٤مم ُمـ زُمـ  ّم َأَو٬مِف( ٫ُمَؾ ٣َمڅممٍ  )و٬مـپمڅم ا٬ْمٺمِْسَقةُ ٕن احلؼ ٓ يٕمدومه٤م، 

اًمقضمقب: ٕٟمف أول وىم٧م احل٤مضم٦م إمم اًمٙمًقة، ومٞمٕمٓمٞمٝم٤م يمًقة اًمًٜم٦م ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ شَمْرِديُد 

ٌْغَم، ويمذا همٓم٤م ومِمٞمئً اًمٙمًقة قمٚمٞمٝم٤م ؿمٞمئً  ٤مء، ووـم٤مء، ٤م، سمؾ هق رء واطمد ُيًتداُم إمم أن َي

ـُحت٤مج إًمٞمٝم٤م، واظمت٤مر اسمـ ٟمٍم اهلل وُمِمط دم٥م سم٘مدر احل٤مضم٦م،  : أهن٤م يمامقُمقنوؾمت٤مرة ي

اًمزوج أو  )وإذا ٨مڅمب(ك اًمٕم٤مُم واًمٙمًقة سم٤مىمٞم٦م ومٕمٚمٞمف يمًقة ًمٚمجديد، ـاحل٤مضم٦م، وُمتك اٟم٘مْم

٤م ويمًقشمف وًمق مل يٗمروٝم )٬َمِزَٰمْتف ڀَمٸَمٹَمڇُم ٰمڅم َٰمڄَم(قمغم زوضمتف:  )و٬مـَْؿ ُيٽمٸِْمْؼ(يم٤من طم٤مًضا 

ل ـطم٤ميمؿ، شمرك اإلٟمٗم٤مق ًمٕمذر أْو ٓ: ٕٟمف طمؼ جي٥م ُمع اًمٞم٤ًمر واإلقم٤ًمر ومٚمؿ يً٘مط سمٛمْم

ـْ ٰمڅم٬مِف ٩مبڅمن أي: همٞم٦ٌم اًمزوج  )ّم ٨َمٿْمَبتِف( اًمزوضم٦م )وإْن َأڀْمٸَمٹَمڈِم(اًمزُم٤من: يم٤مٕضمرة،  )ِٰم

٦م قمٚمٞمف سمٛمقشمف، ٟٓم٘مٓم٤مع وضمقب اًمٜمٗم٘م )ٰمڅم َأڀْمٸَمٹَمْتف َٔمٶْمَد َٰمْقٕمِف(ًمٚمزوج  َٰمٿمتڅًم; ٨َمَرٰمپمڅم ا٬ْمَقاِرُث(

 ومام ىمٌْمتف سمٕمده ٓ طمَؼ هل٤م ومٞمف، ومػمضمع قمٚمٞمٝم٤م سمٌدًمف.

                                      
 ش.ُمٜمٝم٤م»( ذم ش: (1

 ش.ذم»( سمٕمده ذم ٟمًخ٦م هب٤مُمش إصؾ، وذم ب: (8

 ش.ُمرة»( سمٕمده ذم أ، ب، ش: (3

هق اًمٕمالُم٦م ؿمٞمخ اعمذه٥م وُمٗمتل اًمدي٤مر اعمٍمي٦م ش اسمـ ٟمٍم اهلل»(، و 84/337( ذم طمقاؿمٞمف قمغم اًمٗمروع، يمام ذم اإلٟمّم٤مف )(4

ُمئ٦م، أظمذ قمـ  أمحد  سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر، اًمٌٖمدادي صمؿ اعمٍمي، وًمد ؾمٜم٦م مخس وؾمتلم وؾمٌع اًمٗمْمؾ، أمحد سمـ ٟمٍم اهلل سمـ أسمق

واًمده وقمـ زيـ اًمديـ اسمـ رضم٥م واًمٌٚم٘مٞمٜمل واسمـ اعمٚم٘مـ وهمػمهؿ، وممـ شمتٚمٛمذ قمٚمٞمف سمره٤من اًمديـ اسمـ ُمٗمٚمح وهمػمه، ًمف قمٛمؾ 

(، 1/811وصمامٟمامئ٦م. يٜمٔمر اعم٘مّمد إرؿمد )يمثػم ذم ذح ُمًٚمؿ وًمف طمقار قمغم اعمحرر واًمٗمروع، شمقذم ؾمٜم٦م أرسمع وأرسمٕملم 

 (. 5/888اعمٜمٝم٩م إمحد )

 ش. اًمدار»( سمٕمده ذم أ، ب، ش: (5

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(6
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ـْ َٕمَسٻَمؿ َزْوَٗمَتف( شمًٚمٞمؿ  )أو َٔمَذ٬َمڈْم(اًمتل ُيقـم٠ُم ُمثُٚمٝم٤م: وضم٧ٌم قمٚمٞمف ٟمٗم٘مُتٝم٤م،  )وَٰم

 څم()وَٗمَبڈْم ڀَمٸَمٹَمتپُم: سم٠من شَمَؿ هل٤م شمًُع ؾمٜملم: )وِٰمّْثٻُمپمڅم ُيق١َمځُم(، أو سمذًمف َوًمُِٞمٝم٤م )ڀَمٸْمِسپمڅم(

، وجيؼم اًمقزُم ُمع صٖمر اًمزوج )و٬مَْق ٰمع ِصٷَمِر َزْوٍج، وَٰمرِوف، وَٗمِبف، و٣ُمٽمَتِف(ويمًقُِت٤م، 

ـْ سمذًم٧م اًمتًٚمٞمَؿ  قمغم سمذِل ٟمٗم٘متٝم٤م ويمًقِت٤م ُمـ ُم٤مل اًمّمٌل: ٕن اًمٜمٗم٘م٦َم يم٠مرش ضمٜم٤مي٦م، وَُم

ـُ ىمدوُُمف ذمـوزوضُمٝم٤م هم٤مئ٥ٌم: مل يٗمرض هل٤م طمتك يراؾِمَٚمف طم٤ميمٌؿ وَيْٛمِْم 
ـٌ ُيْٛمٙمِ  ُمثٚمف، َل زُم

: ٕٟمف ٓ )٘متَك َٕمٹْمبَِض َصدا٪َمپمڅم ا٬ْمـَحڅمَل(ُمـ اًمزوج  )َٰمٽمُْع ڀَمٸْمِسپمڅم(أي: ًمٚمزوضم٦م  )وهلڅم(

ُيْٛمٙمِٜمُٝم٤م اؾمتدراُك ُمٜمٗمٕم٦م اًمٌْمع ًمق قمجزت قمـ أظمذه سمٕمُد، وهل٤م اًمٜمٗم٘م٦م ذم ُمدة آُمتٜم٤مع 

)ُٖمَؿ أراَدِت ىمٌؾ ىمٌض طم٤مِل اًمّمداق،  )٩مڃمْن َٟمٻَمټَمڈْم ڀَمٸمَسپمڅم ١َمْق٣ًمڅم(ًمذًمؽ: ٕٟمف سمَِحٍؼ، 

، وٓ ٟمٗم٘م٦م هل٤م ُمدَة آُمتٜم٤مع، ويمذا ًمق شم٤ًميمت٤م سمٕمد اًمٕم٘مد ومٚمؿ ـفا٬ْمـټَمٽمَْع; ٬مـَْؿ ٕمـټَْمٻمٺْمـ(

ٌُْذْل ٟمٗمًٝم٤م: ومال ٟمٗم٘م٦َم،  ر ـأقمً )ٔمٽِمٸََمٹَمڇِم ا٬ْمٹُمقِت أو(اًمزوج  ر(ـ)وإذا َأ٣ْمَس يٓمٚمٌٝم٤م ومل شَم

ر أو ـأي: سمٕمض ٟمٗم٘م٦م اعمٕمً څم()َٔمٶْمٳِمپم ر سمــأقمً )أو(ر، ـأي: يمًقِة اعمٕمً )ٔمڅِم٬مٺمِسَقِة(

(ر سمـــأقمً )أو(يمًقشمف،  ـِ ًِ  )ا٬ْمـټَمْسٺَم ٍر، أو ص٤مر ٓ جيد اًمٜمٗم٘م٦م إٓ يقًُم٤م ـأي: ُمًٙمـ ُُمْٕم

ب[ أيب هريرة  837ُمـ زوضمٝم٤م اعمٕمن: حلدي٨م ]س/  )٩مٻمپمڅم ٩َمْسُخ ا٬مٽمٺِمڅمِح(: دون يقم

، رواه اًمدارىمٓمٜملش. ٽمَپمَمُيٸَمَرُق َٔمٿمْ »ُمرومققًم٤م ذم اًمرضمؾ ٓ جيد ُم٤م يٜمٗمؼ قمغم اُمرأشمف ىم٤مل: 

ا وُمؽماظمًٞم٤م سم٢مذن احل٤ميمؿ، وهل٤م اًمّمؼم ُمع ُمٜمع ٟمٗمًٝم٤م وسمدوٟمف، وٓ يٛمٜمُٕمٝم٤م رً قومتٗمًخ وم

                                      
 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، ب.(1

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(8

 وهق ُمـ اعمتـ ذم ب.ش إٓ ذم اعم٤ميض»( سمٕمده ذم ب، ش: (3

(: هذا 4/456(، ىم٤مل اسمـ قمٌد اهل٤مدي ذم شمٜم٘مٞمح اًمتح٘مٞمؼ )7/471(، وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل )897/ 3( أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل )4)

َت٦م ، وهقطمدي٨ٌم ُمٜمٙمٌر، وإَٟمام يٕمرف هذا ُمـ يمالم ؾمٕمٞمد سمـ اعمًَٞم٥م.ا ًِ ويٜمٔمر  هـاحلدي٨م مل خيرضمف أطمٌد ُمـ أصح٤مب  اًمٙمت٥م اًم

 (1893قمٚمؾ اسمـ أيب طم٤مشمؿ )
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ٝم٤م،  ًُ ٤ًٌم وٓ حيٌ ًُ ـْ  زوج ُمقه )٩مڃمْن ٨مڅمب(شَمَٙم )و٬مـَْؿ َيَدْع هلڅم ڀَمٸَمٹَمڇًم، وَٕمٶَمَذر َأْٙمُذهڅم ِٰم

: ٕن اإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ُم٤مًمف ا٬مٸَْمْسُخ ٔمڃِمْذِن ٘مڅم٫مٍؿ()اْٟمتِداڀَمتپُمڅم ٣مٻمٿمف; ٩مٻمپمڅم شَمَٕمَذَرْت  َٰمڅم٬مَف، و(

ُمتٕمِذٌر ومٙم٤من هل٤م اخلٞم٤مر: يمح٤مل اإلقم٤ًمر، وإن ُمٜمَع ُمقِهٌ ٟمٗم٘م٦ًم أو يمًقة أو سمٕمَْمٝمام وىمَدرت 

يمٗم٤ميتٝم٤م ويمٗم٤مي٦م وًمده٤م وظم٤مدُمٝم٤م سم٤معمٕمروف سمال إذٟمف، وم٢من مل شَمْ٘مِدْر َأضْمؼَمه  قمغم ُم٤مًمف: أظمذت

ـْ ىمٌَِٚمف. احل٤ميمؿ، وم٢مْن همٞم٥َم ُم٤مًمف وصؼم  قمغم احلٌس ومٚمٝم٤م اًمٗمًخ: ًمتٕمذر اًمٜمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م ُِم

 ِة األقاِرِب واِلـَنناِليِو()باُب ىفك

ـَ أدٰمٿم٥م وا٬مبپمڅمئؿ  ِٰم

إذا يم٤من  )أو َٕمتټَِمُتپمڅم(اًمٜمٗم٘م٦ُم يم٤مُمٚم٦م إذا يم٤من اًْمـُٛمٜمَْٗمُؼ قمٚمٞمف ٓ يٛمٚمؽ ؿمٞمًئ٤م،  )َٕمـِجچُم(

. وُِمـ [83اًمٌ٘مرة: ]﴾ۅ ۅ﴿ : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:)َٕٔمَقْيف وإْن ٣َمٻَمقا(يٛمٚمؽ اًمٌٕمض: 

ذيمًرا يم٤من أو  )٬مَِق٬َمِده وإْن َٟمٸَمؾ(دم٥م اًمٜمٗم٘م٦ُم أو شمتَٛمُتٝم٤م  )و(اإلطم٤ًمن اإلٟمٗم٤مُق قمٚمٞمٝمام، 

)٘مَتك َذِوي إَْر٘مڅمِم  . [833]اًمٌ٘مرة: ﴾﮶ ﮷  ﮸  ﮹ ﮺﴿أٟمثك: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

٤مت، وُمـ أي: ُمـ آسم٤مئف وأُمٝم٤مشمف: يم٠مضمداده اًْمـُٛمْدًملِم سم٢مٟم٤مٍث وضمداشمف اًم٤ًمىمٓم ٰمٽمپمؿ(

( أي: اًمٖمٜمَل  )َ٘مَجبف(أوٓده: يمقًمد اًمٌٜم٧م، ؾمقاء  ، ومٛمـ ًمف أٌب وضَمٌد ُُمْٕمِنان )ُٰمٶْمِنٌ

ـَ اًْمـَجِد سم٠مسمٞمف اعمٕمن،  : سم٠من مل حيجٌف أطمٌد: )أْو ٓ(وضم٧ٌم قمٚمٞمف ٟمٗم٘متٝمام وًمق يم٤من حمجقسًم٤م ُِم

أو يمامهل٤م   ٜمٗم٘م٦مدم٥م اًم )و(يمٛمـ ًمف ضَمٌد ُمٕمِنٌ وٓ أب ًمف، ومٕمٚمٞمف ٟمٗم٘م٦ُم ضمده: ٕٟمف وارصمف، 

ـْ َيِرُٖمف(ًمـ  )ٓ(: يم٠مٍخ وقَمٍؿ ًمٖمػم ُأٍم، )أو َٕمٶْمٲِمٿمچٍم(: يمقًمد إم، )ٔمٸَِمْرٍض(اعمٜمِٗمُؼ  )٫ُمِؾ َٰم

)َٟمقاٌء َوِرَٖمف أَٙمُر; ، يمام ؾمٌؼ، )ِٟمَقى ٣َمټُمقَدْي ڀَمَسبِف(: يمخ٤مل وظم٤مًم٦م، )ٔمَِرِ٘مٍؿ(عمـ يرصمف 

                                      
 ش.وًمق ُمقًها»( ذم أ، ش: (1

 أ. ُمـ اعمتـ ذمش ودم٥م اًمٜمٗم٘م٦م»( ىمقًمف (8

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(3
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: ًم٘مقًمف )ٔمټَِمٶْمُروٍف(، وشمٙمقن اًمٜمٗم٘م٦م قمغم ُمـ دم٥م قمٚمٞمف ٍؼ()أْو ٓ; ٫َمٶَمټَمڇٍم و٣َمتٿِم ًمٚمٛمٜمِٗمؼ، ٫مځمٍخ(

﮺   ﮻﴿شمٕم٤ممم:  ﮷ ﮸  ﮹  ەئ  وئ  وئ  ﴿، صمؿ ىم٤مل: [833]اًمٌ٘مرة: ﴾﮶ 

. وم٠موضم٥م قمغم إب ٟمٗم٘م٦َم اًمرو٤مع، صمؿ أوضم٥م ُمثَؾ ذًمؽ قمغم اًمقارث، [833اًمٌ٘مرة: ] ﴾ۇئ

ـْ َأسَمُر؟ ىم٤مل:  ^ : أن رضماًل ؾم٠مل اًمٜمٌَل أسمق داود ىورو «. وأٔمڅمَك، وُأْٙمَتَؽ وَأٙمڅمكَ  ُأَٰمَؽ،»َُم

ًٓ »وذم ًمٗمظ:   ش.وَٰمْقَٓك ا٬مذي هق َأْدڀمڅمَك، َ٘مٹًمڅم واِٗمبڅًم وَر٘مـټًِمـڅم َٰمْقُصق

 ويِمؽمط ًمقضمقب ٟمٗم٘م٦م اًم٘مري٥م صمالصم٦م ذوط:  

 أ[ اإلؿم٤مرة إًمٞمف. 838: أن يٙمقن اعمٜمِٗمُؼ وارصًم٤م عمـ يٜمِٗمُؼ قمٚمٞمف، وشم٘مَدُم٧م ]س/ٕولا 

ـْ ٕمـَِجچُم ٬مف(أؿم٤مر إًمٞمف سم٘مقًمف:  وم٘مر اعمٜمَٗمؼ قمٚمٞمف، وىمدا٬مّثڅمِن:  اًمٜمٗم٘م٦م  )ٰمع ٩َمٹْمِر َٰم

ـْ َٕمٺَمُسچٍم( : ٕن اًمٜمٗم٘م٦م إٟمام دم٥م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمقاؾم٤مة، واًمٖمٜمل سمٛمٚمٙمف أو ىمدرشمف )و٣َمْجِزه ٣َم

ـٍ قمـ اعمقاؾم٤مة، وٓ ُيٕمتؼم ٟم٘مُّمف: ومَتِج٥ُم ًمّمحٞمح ُمٙمَٚمٍػ ٓ طِمْروَم٦َم ًمف. ٥ِم ُمًتْٖم ًُ  قمغم اًمتٙم

ـْ ٪ُمقِت ُم٤م يٜمٗم٘مف قمٚمٞمف  ()إذا ٩َمٳَمؾوإًمٞمف اإلؿم٤مرة سم٘مقًمف: اعمٜمِٗمؼ،  ك: هِمٜمَ ا٬مّثڅم٬مډم  )٣َم

ف، وزوضمتف،  )٫مِْسَقٍة وُٟمٺْمٽمَك( قمـ ڀَمٸْمِسف، وَزْوَٗمتِف، وَر٪مٿِمٹِمف; َيْقَٰمف و٬َمٿْمٻَمَتف، و( ًِ ًمٜمٗم

ـْ ٘مڅمِصٍؾ(ورىمٞم٘مف،  ، أو دم٤مرة، أو أضمرِة قم٘م٤مٍر، أو ُمـ صٜم٤مقم٦م )أْو ُٰمَتَحٲِمٍؾ(ذم يده  )ِٰم

إذا ٫مڅمن َأَ٘مُد٫ُمْؿ ٩َمٹِمًٜما ٩مٻْمٿَمبَْدْأ ٔمٽمٸْمِسف، ٩مڃمْن ٫مڅمن »ىْمٍػ وٟمحِقه: حلدي٨م ضم٤مسمر ُمرومققًم٤م: َرْيِع و

ـْ َرْأِس ٟمٗم٘م٦م اًم٘مري٥م   دم٥م )ٓ(. وش٩مٳْمٌؾ ٩مٶَمَٛم ٣ِمٿمڅم٬مِف، ٩مڃمْن ٫مڅمن ٩َمٳْمٌؾ ٩َمٶَمٛم ٪َمرأَمتِف )ِٰم

                                      
 ( ُمـ طمدي٨م يمٚمٞم٥م سمـ ُمٜمٗمٕم٦م قمـ ضمده. 5141( أظمرضمف أسمق داود  )1)

 ش.أومْمؾ»( ذم أ: (8

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، ش.(3

 ش.سمْم٤مقم٦م»( ذم ب: (4

 (.997(، وأظمرضمف سمٜمحقه ُمًٚمؿ )4667(، واًمٜم٤ًمئل ذم اعمجتٌك)3957(، وأسمق داود)14873( أظمرضمف أمحد )5)

 ُمـ اعمتـ ذم أ. يمٚمٝم٤مش وٓ دم٥م»( ىمقًمف (6
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ـِ ِٰمٻْمٍؽ َو(  ٓ ُمـ )و(ًمتج٤مرة  ٰمڅمٍل( : حلّمقل اًمير سمقضمقب ڇٍم()آ٬َمڇِم َصٽمٶْمَ ٓ ُمـ  )َٖمټَم

ـْ ىمَدر ـْ ذًمؽ، وَُم ٥ُم ُأضْمؼِم ًمٜمٗم٘م٦ِم ىمريٌ اإلٟمٗم٤مق ُِم ًِ ـْ ٬مف واِرٌث ٨َمْٜمُ َأٍب(ف، يٙمت  )وَٰم

ُمٜمف: ٕن اهلل شمٕم٤ممم  )٣مٛم ٪َمْدِر إْرٖمپِمؿ(أي: قمغم وراصمف  ٣مٻمٿمپمؿ( )٩َمٽمٸََمٹَمُتف واطمت٤مج ًمٚمٜمٗم٘م٦م:

ومقضَم٥م أن ، [833رة: اًمٌ٘م]﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ﴿اإلرث سم٘مقًمف:  رشَم٥م اًمٜمٗم٘م٦م قمغم

ـْ ًمف ُأمٌ  يؽَمشَم٥م ُم٘مداُر اًمٜمٗم٘م٦م قمغم ُم٘مدار اإلرث ومـ ـَ اًمٜمٗم٘م٦م  )٣مٛم إُِم(وضَمٌد:   َُم ُِم

ـْ ٬مف َٗمَدٌة وَأٌخ(: ٕٟمف ًمق ُم٤مت ًمَقِرصم٤مه يمذًمؽ، )ا٬مُّثٻُمډُم، وا٬مُّثٻُمَّثڅمِن ٣مٛم اجَلِد( ًمٖمػم أم:  )وَٰم

: )وإَُب َيٽمٸَْمِرُد ٔمٽِمٸََمٹَمڇِم َو٬َمِده(: ٕهنام يرصم٤مٟمف يمذًمؽ،  إَِخ(ا٬مُسُدُس، وا٬مَبڅم٪مِل ٣َمَٛم  )٣مٛم اجَلَدةِ 

 . شُٙمِذي ٰمڅم َيٺْمٸِمٿمِؽ وو٬مََدِك ٔمڅم٬ْمـټَمٶْمُروِف »هلٜمد:  ًم٘مقًمف 

ـٌ ٩َمٹِمٌٜم َوَأٌخ ُٰمقِهٌ ٩مَل ڀَمٸَمٹَمڇَم ٬مف ٣مٻمٿمپمَم( ـْ ٬مف أْم : أَُم٤م اسمٜمُف ومٚمٗم٘مره، وأَُم٤م إُخ ومٚمَحْجٌِف )وَٰم

ـْ سم٤مٓسمـ،  ٌة; ٩مٽمٸََمٹَمتُف ٣مٛم ا٬مْـَجَدةِ(و اطمت٤مج ًمٚمٜمٗم٘م٦م ()وَٰم : ًمٞم٤ًمره٤م، وٓ )ُأُٰمف ٩َمٹِمَٜمٌة وَٗمَدُٕمف ُٰمقِهَ

ـْ ٣مٻمٿمف ڀَمٸَمٹَمڇُم ذًمؽ طمْجٌُٝم٤م سم٤مُِٕم: ًمٕمدم اؿمؽماط اعمػماث ذم قَمُٛمقَدي اًمٜم٥ًم، يمام شم٘مَدم.  َيْٛمٜمَعُ  )وَٰم

: ٕن ذًمؽ ُمـ طم٤مضم٦م ٻمٿمف ڀَمٸَمٹَمڇُم َزْوَٗمتِف()٩مٶمُمثاًل ًمٙمقٟمف اسمٜمَف، أو أسم٤مه، أو أظم٤مه وٟمحَقه:  َزْيٍد(

ـْ دم٥م ٟمٗم٘متُف ومٞمج٥م اإلٟمٗم٤مُق قمٚمٞمٝم٤م  )٢مِئِْر(ٟمٗم٘م٦ِم  )٫مـ(اًمٗم٘مػم: ًمدقم٤مء ضورشمف إًمٞمف،   )٬مِـَحق٬م٥َْم(َُم

﮵  ﴿يم٤مُمٚملم: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ﮴  ﮳   ﮲   ھ  ھ  ھ ھ  ےے  ۓ  ۓ 

﮻﮼ ﮺     ﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ﴿، إمم ىمقًمف: [833]اًمٌ٘مرة: ﴾﮶﮷  ﮸  ﮹ 

(سم٘مراسم٦ٍم  )وٓ ڀَمٸَمٹَمڇَم(. واًمقارث إٟمام يٙمقن سمٕمد ُمقت إب، [833اًمٌ٘مرة: ] ـٍ وًمق  )ٰمع اْٙمتََِلِف دِْي

                                      
 ُمـ اعمتـ يمٚمٝم٤م ذم أ.ش وٓ ُمـ»( ىمقًمف (1

 ش.أن»( سمٕمده ذم أ، ش: (8

 ش.ىمدر»( سمٕمده ذم ب: (3

 ( اًمٗم٤مء ُمـ اعمتـ ذم ش.(4

 ُمـ اعمتـ يمٚمٝم٤م ذم أ.ش ومٛمـ ًمف أم»( ىمقًمف (5

 ( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م.1714(، وُمًٚمؿ )5364( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )6)
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ـْ قمٛمقدي اًمٜم٥ًم: ًمٕمدم اًمتقارث إًذا،  َٓ ٔمڅِم٬مَقِٓء(ُِم ب[ اعمًٚمَؿ  838ومتَْٚمَزُم اًمٜمٗم٘م٦ُم ]س/ )إ

 ًمٕمتٞمِ٘مف اًمٙم٤مومِر وقمٙمًف: إلرصمف ُمٜمف.

ِوَع ٬مَِق٬َمدِ جي٥م  )و( ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  إذا قُمِدُم٧م ُأُُمف، أو اُمتٜمٕم٧م: ه()٣مٛم إَِب أْن َيْسَٞمْ

)وُيڂَمِدَي أي: وم٤مؾمؽموٕمقا ًمف أظمرى،  .[6]اًمٓمالق: ﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴿

)ُأَٰمَف  إُب  )وٓ َيټْمٽمَُع(ًمذًمؽ: ٕهن٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م ٟمٗم٘م٦م ًمتقًُمِد اًمٚمٌـ ُمـ همذائٝم٤م،  ْٗمَرَة(إُ 

 ﴾ھ  ھ ھ  ے ھ ﴿أي: إرو٤مَع وًمِده٤م: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  إِْرَوڅم٣َمف(

ـْ ظمدُمتف: ٕٟمف يٗمِقُت طمَؼ آؾمتٛمت٤مِع ذم سمٕمض إطمٞم٤من، [833اًمٌ٘مرة:] )وٓ ، وًمف ُمٜمُْٕمٝم٤م ُِم

ڦ  ﴿ أي: ٓ يٚمزم اًمزوضم٦َم إرو٤مُع وًمده٤م، دٟمٞمئ٦ًم يم٤مٟم٧م أو ذيٗم٦ًم: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: َيٻْمَزُٰمپمڅم(

وَرًة(. [6]اًمٓمالق: ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ َٓ رَضُ  أي: شمٚمِػ  )َٙمقِف َٕمٻَمٸِمف(يمـ )إ

ـْ هٚمٙم٦م، ويٚمزم أَم وًمٍد إرو٤مُع  اًمروٞمع: سم٠من مل ي٘مٌؾ صمدَي همػِمه٤م وٟمحقه: ٕٟمف إٟم٘م٤مٌذ ُِم

 ، ـٍ ًمرو٤مع  )١َمٻَمچُم ُأْٗمَرِة ا٬ْمـټِمّْثِؾ(أي: ًمٚمٛمروٕم٦م  )وهلڅم(وًمده٤م ُمٓمٚمً٘م٤م، وم٢من قمت٘م٧ْم ومٙم٤ٌمئ

هڅم َٰمـَجڅمڀًمڅم(وًمده٤م،  ُأُم  ٔمڅمئٽِمڅًم ٫مڅمڀمڈم(): ٕهن٤م أؿمٗمؼ ُمـ همػمه٤م وًمٌٜمٝم٤م َأُْمرُأ، )و٬مَْق أْرَوٶَمف ٨َمْٜمُ

ٹ  ﴿أي: زوضم٦ًم ٕسمٞمف: ًمٕمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  )أْو ٕمـَْحَتف(اًمروٞمع ذم إطمقال اعمذيمقرة 

  .[84اًمٜم٤ًمء: ]﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ

ـْ إِْروڅمعِ ٶمُ )َٰمٽمْ أي: ًمٚمث٤مين  )آَٙمَر ٩مٻمف(اعمروٕم٦ُم  )وإِْن َٕمَزَوَٗمڈِم(  َو٬َمِد إََوِل ٰمڅم مل( پمڅم ِٰم

: سم٠من مل ي٘مٌؾ صمدَي همػِمه٤م، أو مل يقضَمْد همػُمه٤م: ٳْمٴَمَر إ٬مٿمپمڅم()يُ شمٙمـ اؿمؽمـَمْتف ذم اًمٕم٘مد أو 

 ًمتٕمُٞمٜمِف قمٚمٞمٝم٤م إًذا: عم٤م شم٘مَدم.

                                      
 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(1

 ش.إٓ ًميورة يمخقف»اعمتـ  ( ذم أ، ب، ش ُمـ(8
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 ّم ڀمٸمٹمڇم ا٬مر٪مٿمؼ 

ُمـ  )١َمٶمڅمًٰمڅم(وًمق آسمًِ٘م٤م أو ٟم٤مؿمًزا:  )ڀَمٸَمٹَمڇُم َر٪مٿِمٹِمف(أي: قمغم اًمًٞمد  )٣مٻمٿمف( جي٥م )و( 

: ًم٘مقًمف ا()وأٓ ُيٺَمٻِمٸَمف ُٰمٱِمٹًمڅم ٫َمّثِٜمً ، سم٤معمٕمروف )و٫مِْسَقًة، وُٟمٺْمٽمَك(هم٤مًم٥م ىمقت اًمٌٚمد، 

ـَ ا٬مٶَمټَمِؾ ٰمڅم ٓ ُيٴمٿِمُؼ  ٬مٻِْمټَمټْمٻُمقِك ١َمٶمڅمُٰمف و٫مِْسَقُٕمف»:  ش. ٔمڅم٬ْمـټَمٶْمُروِف، وٓ ُيٺَمٻَمُػ ِٰم

، وهل ضمٕمُٚمف قمغم اًمرىمٞمؼ يمَؾ )وإِن إَمٸَمٹمڅم ٣مٛم ا٬ْمـټُمخڅمَرَٗمڇِم(، رواه اًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده

ٌِف وم٠مىَمَؾ سمٕمد ٟمٗم٘متف، ُرِوي أن اًمزسمػم  )ٗمڅمز(٤م ًمف: يقم أو ؿمٝمر ؿمٞمًئ٤م ُمٕمٚمقُمً  ًْ إن يم٤مٟم٧ْم ىَمْدَر يَم

 )و٪ْمڈَم ا٬مٹَمڅمئٻَمڇِم(ؾمٞمده  )وُيِريـُحف(، يم٤من ًمف أًمػ ممٚمقك قمغم يمؾ واطمد يمؾ يقم درهؿ

اعمٗمروو٦م: ٕن قمٚمٞمٝمؿ ذم  )ا٬مٲَمَلِة( وىم٧م )ا٬مٽمَْقِم و( وىم٧م )و(وهل وؾمط اًمٜمٝم٤مر 

َر وٓ رِضارَ : »ل شمرك ذًمؽ ضًرا، وىمد ىم٤م )ّم ا٬مَسٸَمِر اًمًٞمُد  )وُيْر٫مُِبف(. شٓ رَضَ

 حل٤مضم٦م: ًمئال ُيَٙمِٚمُٗمف ُم٤م ٓ ُيٓمِٞمؼ. (٣ُمٹْمَبڇمً 

: ًم٘مقًمف أو سم٤مقَمف() أ[ 839اًمًٞمد ]س/ )ٟمِٙم٤مطًم٤م َزَوضَمف( اًمرىمٞمؼ ـَمَٚم٥م( )وإنْ 

)وإْن  .[38اًمٜمقر: ]﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ﴿شمٕم٤ممم: 

                                      
 ( ُمـ اعمتـ ذم أ. (1

 ش.وؾمٙمٜمك»( سمٕمده ذم ش: (8

 ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة.1668(، وأظمرضمف ُمًٚمؿ )6/868،861(، وذم إم )8/66)ظمرضمف اًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده أ( 3)

يمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ (، واسمـ قم٤ًم8/9(، واًمٌٞمٝم٘مل )1/118(، وُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م )1/91( أظمرج أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء )4)

وًمٗمظ ش يم٤من ًمٚمزسمػم أًمػ ممٚمقك ي١مدون اخلراج: ُم٤م يدظمؾ سمٞمتف ُمـ ظمراضمٝمؿ درهؿ»( قمـ ُمٖمٞم٨م سمـ ؾمٛمل ىم٤مل 18/399)

 ش.ومال يدظمؾ سمٞمتف ُمـ ظمراضمٝمؿ ؿمٞمئ٤م»اًمٌٞمٝم٘مل واسمـ قم٤ًميمر 

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(5

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(6

 (.415( شم٘مدم )ص7)

 (.354إذا ؾم٤مومر سم٤مًمٕمٌد يريمٌف شم٤مرة ويٛمِمٞمف شم٤مرة. يٜمٔمر: اعمٓمٚمع ) ( اًمٕم٘م٦ٌم سمقزن همروم٦م: اًمٜمقسم٦م، يٕمٜمل:(8

 ( ُمـ اعمتـ ذم ش.(9
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ٌَْتف( : إزاًم٦ًم ًمير اًمِمٝمقة )أو َزَوضَمٝم٤م، أو سم٤مقَمٝم٤م(اًمًٞمد  )َوـمِئٝم٤م(  ًمتزوي٩َم َأَُم٦مٌ أي: ا ـَمَٚم

ـْ َيكِم ُم٤مًَمف إذا ـَمَٚمٌَتْف، وإن هم٤مب ؾمٞمٌِد قمـ ُأِم وًمده ُزِوضم٧م  قمٜمٝم٤م، وُيَزِوُج َأَُم٦َم صٌٍل أو جمٜمقٍن َُم

، وًمف شم٠مدي٥ُم رىمٞم٘مف، وزوضمتف، ووًمده وًمق ُمٙمٚمًٗم٤م ُم
ٍ
زَوضًم٤م سميٍب همػِم حل٤مضم٦ِم ٟمٗم٘م٦ٍم أو وطء

ٍح، وُيَ٘مِٞمُده إن ظم٤مف إسم٤مىَمف،  ٓ يِْمتُِؿ أسَمَقْيف وًمق يم٤مومَِريـ، وٓ يٚمزُمف سمٞمُٕمف سمٓمٚمٌف ُمع اًم٘مٞم٤مم وُُمؼَمِ

ؽَمَوَع َأُمَ  ًْ ى قمٌٌد ُمٓمٚم٘مً  ٦مٌ سمحِ٘مف، وطَمُرُم أْن شُم  ٤م.ًمٖمػِم وًمده٤م إٓ سَمْٕمَد ِرِيف، وٓ َيتََنَ

 ّم ڀمٸمٹمڇم ا٬مبپمڅمئؿ 

٣ُمِذَٔمڈِم اْٰمرَأٌة »: : ًم٘مقًمف څم(پم)٣مٻمٿمف ٣َمٻْمُػ هَبڅمئټِمف، وَٟمٹْمٿُمپمڅم، وٰمڅم ُيٲْمٻمُِح جي٥م  )و( 

ـْ َٙمٱمڅمِش  ّم ِهَرٍة َ٘مَبَستْپمڅم ٘مَتك ٰمڅمَٕمڈْم ُٗمْق٣ًمڅم، ٩مَل َأ١ْمٶَمټَمْتپمڅم وٓ هل َأْرَٟمٻَمْتپمڅم َٕمځْم٫ُمُؾ ِٰم

: ًمئال يٕمِذهَب٤م، وجيقز ف(ٻَمپمڅم ٰمڅم َٕمٶْمِجُز ٣مٽمـأٓ ُيـَحټمِ  )٣مٻمٿمفجي٥م  )و(، ٚمٞمفـُمتٗمؼ قمش إَْرضِ 

ٌََ٘مٍر حلْٛمٍؾ وريمقب، وإسمؾ ومحر حلرث وٟمحقه،  وجيقز آٟمتٗم٤مع هب٤م ذم همػم ُم٤م ظُمٚمِ٘م٧م ًمف: يم

ـْ ٬مَبٽمپِمڅم ٰمڅم َيَُّضُ و٬َمَدهڅم(، وضُب وضْمٍف ووؾمٌؿ ومٞمف، وحيرم ًمٕمٜمٝم٤م  ًمٕمٛمقم; )وٓ ََيْٻُمچُم ِٰم

َر وٓ رِضارَ : »ىمقًمف  ـْ ڀَمٸَمٹَمتپِمڅم ُأْٗمِٝم ٣مٛم ٛم٦م ُم٤مًمؽ اًمٌٝمٞم )٩مڃمِْن ٣َمَجز(. شٓ رَضَ )٣َم

: ٕن سم٘م٤مءه٤م ذم يده ُمع شمرك اإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمٝم٤م فمٚمٌؿ، َٔمٿْمٶِمپمڅم، أو إٗمڅمَرُِتڅم، أو َذْٔمِحپمڅم إْن ُأ٫مٻَِمڈْم(

واًمٔمٚمُؿ دم٥م إزاًمتف، وم٢من أسمك ومَٕمؾ طم٤ميمٌؿ إصٚمَح، وُيٙمره ضَمُز ُمٕمروم٦ٍم، وٟم٤مصٞم٦ٍم، وَذَٟم٥ٍم، 

 رس، وشمًتح٥م ٟمٗم٘مُتف قمغم ُم٤مًمِف همػِم احلٞمقان.٤مر قمغم وموشمٕمٚمٞمُؼ ضَمَرٍس أو َوشَمٍر، وٟمزو مح

                                      
 ُمـ اعمتـ ذم أ.ش أي: اًمتزوي٩َم َأَُم٦ٌم » ( ىمقًمف (1

 ش.هل»( سمٕمده ذم أ، ب: (8

 ( ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر.8848(، وُمًٚمؿ )8365اًمٌخ٤مري )أظمرضمف ( 3)

 ش.أي اًمداسم٦م»( سمٕمده ذم أ: (4

 (.415( شم٘مدم )ص(5
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 ِة(باُب اِلـَخطاى)

ُمـ احِلْْمـ وهق اجلٜم٥م: ٕن اعمريَب َيُْمُؿ اًمٓمٗمَؾ إمم طِمْْمٜمف، وهل: طمٗمُظ صٖمػٍم 

ه، وشمرسمٞمتُف سمٕمٛمؾ ُمّم٤محلف،   )حِلٸْمِظ َصٷِمٍٜم وَٰمٶْمتُقٍه(احلْم٤مٟم٦ُم  )ٕمـَِجچُم(وٟمحِقه قمَٛمـ٤م َيُيُ

: ٕهنؿ هيٚمِٙمقن سمؽميمٝم٤م ويْمٞمٕمقن، ومٚمذًمؽ وضم٧ٌم إٟمج٤مًء ـَجٽمْقٍن()وٰمأي: خمتِؾ اًمٕم٘مِؾ، 

رواه ش. َأڀْمڈِم َأَ٘مُؼ ٔمف ٰمڅم ٬مـَْؿ َٕمٽمْٺمِِحل»: : ًم٘مقًمف )وإَ٘مُؼ هبڅم ُأٌم(ُمـ اهلٚمٙم٦م، 

: ٕهنـ ذم ُمٕمٜمك إم )ُٖمَؿ ُأَٰمپمڅمُُتڅم ا٬ْمٹُمْرَٔمك ٩مڅم٬ْمٹُمْرَٔمك(، وٕهن٤م أؿمَٗمُؼ قمٚمٞمف، داود أسمق

، ًمتحُ٘مؼ وٓدِت أي: اًم٘مرسمك وم٤مًم٘مرسمك:  )ُٖمَؿ ُأَٰمپَمڅمُٕمف ٫مذ٬مؽ(، : ٕٟمف أصؾ اًمٜم٥ًم)ُٖمَؿ أٌب(ـَ

يمذًمؽ إىمرب وم٤مٕىمرب: ٕٟمف ذم ُمٕمٜمك أيب  )ُٖمَؿ َٗمٌد(، ٕهنـ يدًملم سمٕمّم٦ٌم ىمري٦ٌم

(، اًم٘مرسمك وم٤مًم٘مرسمك )ُٖمَؿ أَٰمپَمڅمُٕمف ٫مذ٬مؽ( ب[، 839]س/ اعمحْمقن ـِ : )ُٖمَؿ أْٙمڈٌم َٕٔمْقي

، أظم٧م  )ُٖمَؿ(: يم٤مجلدات، )ٍُٕم(أظم٧م  )ُٖمَؿ(عمػماث، ًمت٘مُدُِمٝم٤م ذم ا ـِ )ٍَٕب، ُٖمَؿ ٙمڅم٬مڇٌم َٕٔمَقْي

أي:  )ُٖمَؿ ٣َمټَمـڅمٌت ٫مذ٬مؽ(: ٕن اخل٤مٓت ُيْدًملِم سم٤مٕم، )ٍَٕب(ظم٤مًم٦م  )ٍُٕم، ُٖمَؿ(ظم٤مًم٦م  ُٖمَؿ(

ُت شُمَ٘مَدُم اًمٕمٛم٦ُم ٕسمقيـ، صمؿ ٕم صمؿ ٕب: ٕهنـ ُيْدًملِم سم٤مٕب،  َٓ )ُٖمَؿ يمذًمؽ،  ُأَٰمِف( )ُٖمَؿ ٙمڅم

ُت أٔمٿمف( َٓ وٓ طمْم٤مٟم٦َم ًمٕمامت إم ُمع قمامت إب:  .يمذًمؽ )ُٖمَؿ ٣َمََمُت أٔمٿمف(يمذًمؽ،  َٙمڅم

ٕهنـ يدًملم سم٠ميب إم وهق ُمـ ذوي إرطم٤مم، وقمامت إب يدًملم سم٤مٕب، وهق ُمـ 

صمؿ سمٜم٧م أخ  شُم٘مَدُم سمٜم٧ُم أٍخ ؿم٘مٞمؼ، صمؿ سمٜم٧م أخ ٕم، )ُٖمَؿ َٔمٽمڅمُت إٙمَقٕمِف(أىمرب اًمٕمّم٤ٌمت، 

سمٜم٤مت  )و(ب، ٕسمقيـ، صمؿ ٕم، صمؿ ٕ )أَٙمقإمِف ُٖمَؿ َٔمٽمڅمُت أ٣ْمََمِٰمف(ُمثٚمٝمـ سمٜم٤مت  )و(ٕب، 

يمذًمؽ قمغم اًمتٗمّمٞمؾ  )ؤمٽمڅمُت ٣َمټَمـڅمِت أٔمٿمف(يمذًمؽ،  )ُٖمَؿ ٔمٽمڅمُت أ٣ْمََمِم أٔمٿمف( يمذًمؽ. )٣َمټَمـڅمٕمِف(

ة صمؿ سمٜمقهؿ، صمؿ ق: ومُت٘مَدُم اإلظمِب()٬مبڅَم٪مِل ا٬ْمٶَمٲَمَبڇِم إ٪ْمَرِب ٩مڅمٕ٪ْمرَ شمٜمت٘مؾ  )ُٖمَؿ(اعمت٘مِدم، 

                                      
 ( ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو.8876أسمق داود )، و(6717أظمرضمف أمحد ) (1)
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 )ُأڀْمّثَك ٩َمـ( اعمحْمقٟم٦م )٩مڃمْن ٫مڅمڀمڈْم(إقمامم صمؿ سمٜمقهؿ، صمؿ أقمامم أب صمؿ سمٜمقهؿ وهٙمذا، 

ـْ َٰمـحڅمِرِٰمپمڅم(ُيٕمتؼم أن يٙمقن اًمٕمّم٦ٌُم  وًمق سمرو٤مع أو ُمّم٤مهرة إْن شمَؿ هل٤م ؾمٌُع ؾمٜملم،  )ِٰم

٘م٦ٍم خيت٤مره٤م أو إمم ُمـَْحرُِمف، ويمذا ًمق وم٢من مل يٙمـ هل٤م إٓ قمّم٦ٌٌم همػُم ُمـَْحَرٍم ؾمَٚمٛمٝم٤م ًمث

ُِمـ اًمذيمقر  )٬مذوي أْرَ٘مڅمِٰمف(شمٜمت٘مؾ احلْم٤مٟم٦م  )ُٖمَؿ(شمزَوضم٧م ُأٌم وًمٞمس ًمقًمِده٤م همػُمه٤م، 

شمتٜم٘مؾ  )ُٖمَؿ(واإلٟم٤مث همػم َُمـ شم٘مَدم، وَأْوٓهؿ أسمق أم، صمؿ أُمٝم٤مشمف، وم٠مخ ٕم، ومخ٤مل، 

 : ًمٕمٛمقم وٓيتف.)٬مٻِْمَحڅم٫مِِؿ(

ـْ ٬مف )وإنِ  ـْ ًمف احلْم٤مٟم٦ُم  )أو ٫مڅمن(ُمٜمٝم٤م،  ا٬ْمـَحٳَمڅمڀَمڇُم( اْٰمَتٽمَع َٰم ًمٚمحْم٤مٟم٦م:  )٨َمْٜمَ َأْهٍؾ(َُم

ـْ َٔمٶْمَده( ـْ َيٚمِٞمف: يمقٓي٦م اًمٜمٙم٤مح: ٕن وضمقَد همػِم اعمًتِحِؼ  )اڀْمَتٹَمٻَمڈْم إ٦م َٰم يٕمٜمل: إمم َُم

ـْ ٩مٿمف ِرٌق(يمٕمدُمف،  ـْ أهٚمٝم٤م، وٓي٦م ووًمق ىَمَؾ: ٕهن٤م  )وٓ َ٘مٳمڅمڀَمڇَم ٬مِـټَم  )وٓ(ًمٞمس هق ُِم

طمْم٤مٟم٦م  )وٓ(: ٕٟمف ٓ ُيْقصَمُؼ سمف ومٞمٝم٤م، وٓ طَمَظ ًمٚمٛمحْمقن ذم طمْم٤مٟمتف، )٬مٸمڅمِٟمٍؼ(طمْم٤مٟم٦َم 

ـَ اًمٗم٤مؾمؼ،  )٬مٺِمڅم٩مٍِر( )٬مِـټُمَزَوَٗمڇٍم طمْم٤مٟم٦م  )وٓ(قمغم ُمًٚمؿ: ٕٟمف َأومم سمٕمدم آؾمتح٘م٤مق ُِم

ـْ ِ٘م٥ِم ٣َمٹْمٍد( ـْ َٰمـْحٳُمقٍن ِٰم ن زال )٩مڃم: ًمٚمحدي٨م اًم٤ًمسمؼ، وًمق َريِض زوٌج، ٔمځمْٗمٽمَبٍِل ِٰم

اًمٗم٤مؾمؼ، وأؾمٚمؿ اًمٙم٤مومر، وـُمِٚم٘م٧م اعمزوضم٦م وًمق رضمٕمًٞم٤م:  : سم٠من قمتؼ اًمرىمٞمؼ، وشم٤مبا٬ْمـټمـڅَمڀمُِع(

 : ًمقضمقد اًم٥ًٌم واٟمتٗم٤مء اعم٤مٟمع.)َرَٗمع إ٦م َ٘مٹِمف(

ىم٤مًمف  -رارـًمٖمػم اًمْم ا ١َمِقيًَل()َٟمٸَمرً أي: أسمقي اعمحْمقن  )وإْن أراد أَ٘مُد أَٔمقْيف(

 )٬مٿَِمْسٺُمٽمَف، وهق(ر وم٠ميمثر، ـُم٤ًموم٦َم ىمّم ٦م َٔمٻَمٍد َٔمٶِمٿمٍد()إ - اسمـ اًم٘مٞمؿواًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ 

أ[  841: ٕٟمف اًمذي ]س/)ٕٔمٿمف(أي: اعمحْمقِن  ; ٩مَحٳمڅمڀمُتف()و١َمِريٹُمف آِٰمٽمڅَمنِ أي: اًمٌٚمد 

)وإْن َٔمٶُمد ي٘مقم سمت٠مديٌف، وخترجيف، وطمٗمظ ٟمًٌف، وم٢مذا مل يٙمـ اًمقًمد ذم سمٚمد إب و٤مع، 

                                      
 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(1

 (.3/895(، إقمالم اعمقىمٕملم )463/ 5( يٜمٔمر زاد اعمٕم٤مد )(8

 ش.أُم٤من»( ذم أ: (3
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أي: حل٤مضم٦م  )هلڅم(اًمًٗمر  )أو ٪َمُرب(ًمًٙمٜمك: ومٛم٘مٞمٌؿ ُمٜمٝمام أومم، ٓ  )٬مِـحڅمَٗمڇٍم(ويم٤من  ا٬مَسٸَمُر(

)٬مٻمُسٺْمٽمَك; ىمرب اًمًٗمر ويم٤من  )أو(ويٕمقد: وم٤معم٘مٞمؿ ُمٜمٝمام أومم: ٕن ذم اًمًٗمر إضاًرا سمف، 

وإٟمام أظمرضْم٧ُم يمالَم اعمّمٜمِػ قمـ فم٤مهره ًمٞمقاومَؼ ُم٤م أشمُؿ ؿمٗم٘م٦م،  : ٕهن٤م)ُِٰٕمف(احلْم٤مٟم٦م  ٩َمـ(

 .وهمػمه شاعمٜمتٝمك»ذم 

ـْ اْٙمتڅمريم٤مُمٚم٦م  )وإِذا َٔمٻَمغ ا٬مٷُمََلُم َٟمْبَع ِٟمٽم٥َِم(  )٣َمڅم٪مًَِل; ُٙمِٜم َٔم٥ْمَ أَٔمقْيف ٩مٺمڅمن ٰمع َٰم

ظمػَم  ^ أن اًمٜمٌل واًمِم٤مومٕمل ؾمٕمٞمد ى، ورون وقمكمٌ   ىم٣م سمذًمؽ قمٛمر (ٰمٽمپمَم

ا، وٓ ُيٛمٜمع زي٤مرة ُأُِمف، وإن وم٢من اظمت٤مر أسم٤مه يم٤من قمٜمده ًمٞماًل وهن٤مرً  .همالًُم٤م سملَم أسمٞمف وُأُِمف

اظمت٤مره٤م يم٤من قمٜمده٤م ًمٞماًل وقمٜمد أسمٞمف هن٤مًرا: ًمٞمٕمِٚمَٛمف وي١مِدسَمف، وإن قم٤مد وم٤مظمت٤مر أظمر ُٟمِ٘مؾ 

 )وٓ ُيٹَمُر(إًمٞمف، صمؿ إن اظمت٤مر إول ُٟمِ٘مؾ إًمٞمف، وهٙمذا، وم٢من مل خيؽم أو اظمت٤مرمه٤م ُأىْمِرع، 

ـْ ٓ َيٲُمقڀُمف َوُيٲْمٻمُِحف(حمْمقن   ًمٗمقات اعم٘مّمقد ُمـ احلْم٤مٟم٦م. :)ٔمٿَِمِد َٰم

ٌْع،  )وأُٔمق إڀُْمَّثك أَ٘مُؼ هبڅم َٔمٶْمد( ًَ سمٚمقهمف،  )وَيٺُمقُن ا٬مَذ٫َمُر َٔمٶْمَد(أن شمًتٙمٛمؾ اًم

: ٕٟمف مل يٌؼ قمٚمٞمف وٓي٦م ٕطمد، وُيًتح٥م ًمف أٓ يٜمٗمرد قمـ أسمقيف، )ُر٠ْمِده َ٘مٿمډُم ٠مڅمء(و

                                      
 (. 3/388( ُمٜمتٝمك اإلرادات )(1

 (. 4/81(، واإلىمٜم٤مع )84/481،479(، واًمنمح اًمٙمٌػم )11/419( يٜمٔمر اعمٖمٜمل )(8

 ش.اظمت٤مره»( ذم ب، ش: (3

(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ 8877(، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف )18618-18615( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )(4

 (. 8/4(، واًمٌٞمٝم٘مل )19456)

(، واسمـ 8879(، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم اًمًٜمـ )18619(، وقمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )6/839( أظمرج اًمِم٤مومٕمل ذم إم )(5

 شظمػمين قمكم سملم أُمل وقمٛمل»( سم٠مًمٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م،  قمـ قمامرة اجلرُمل ىم٤مل: 8/4(، واًمٌٞمٝم٘مل )19468ٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )ؿم أيب

 (.8875)ذم ؾمٜمٜمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ظمرضمف أ( 6)

(، وأظمرضمف سمٛمٕمٜم٤مه 8351(، واسمـ ُم٤مضمف )1357(، وأظمرضمف هبذا اًمٚمٗمظ اًمؽمُمذي )6/839،838إم )أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل ذم ( 7)

 ( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة.3496(، واًمٜم٤ًمئل ذم اعمجتٌك )8877(، أسمق داود )7358،9771أمحد )
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: ٕٟمف َزْوُٗمپمڅم( ٘مَتك َيَتَسٻَمټَمپمڅم)٤م وضمقسمً  )٣ِمٽمَْد أٔمٿمپمڅم(ُمٜمذ يتؿ هل٤م ؾمٌع ؾمٜملم  )وإڀُْمّثَك(

ـْ زي٤مرِت٤م إن مل يـََخْػ ُمٜمٝم٤م، وًمق  ـْ همػِمه، وٓ شمـُْٛمٜمَُع إُُم ُِم أطمٗمُظ هل٤م وَأطَمُؼ سمقٓيتٝم٤م ُِم

ِٛمُٚمف ٓؿمتٖم٤مًمف قمٜمف أو ىمٚم٦م ديٜمف، وإم ىم٤مئٛم٦م سمحٗمٔمٝم٤م: يم٤من إُب قم٤مضمًزا قمـ طمٗمٔمٝم٤م أو هُيْ 

: إذا ىُمِدر أن إب شمزوج سمَية وهق يؽميمٝم٤م وىم٤مل ،ىُمِدُم٧م، ىم٤مًمف اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ

أُمٝم٤م ٓ شمٕمٛمؾ ُمّمٚمحتٝم٤م سمؾ شم١مذهي٤م أو شم٘مٍم ذم ُمّمٚمحتٝم٤م، وُأُُمٝم٤م شمٕمٛمؾ  قمٜمد َضة

 ُمّمٚمحتٝم٤م وٓ شم١مذهي٤م: وم٤محلْم٤مٟم٦م هٜم٤م ًمألم ىمٓمًٕم٤م. 

  ٝم٤م ُمـ آٟمٗمراد، واعمٕمتقه وًمق أٟمثك قمٜمد أُمف ُمٓمٚمً٘م٤م.ٕمُ وٕسمٞمٝم٤م وسم٤مىمل قمّمٌتٝم٤م ُمٜم

 

 

 
 

 

                                      
 ش.يًتٚمٛمٝم٤م»( ذم ش: (1

 (.131/ 34( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )(8

 (.138/  34( جمٛمقع اًمٗمت٤موى )(3
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 )ِنتاُب اجِلياياِت( 

مجع ضمٜم٤مي٦م، وهل ًمٖم٦ًم: اًمتٕمِدي قمغم سمدٍن، أو ُم٤مٍل، أو قِمْرٍض. واصٓمالطًم٤م: اًمتٕمِدي 

. ًٓ  قمغم اًمٌدن سمام يقضِم٥ُم ىمّم٤مًص٤م أو ُم٤م

ـْ ىمَتؾ ُمًٚماًم قم ؼ وأُْمُره إمم اهلل، إن ؿم٤مء قمذسمف وإن ؿم٤مء همٗمر ًمف، دً ٛموَُم ًَ ا قمدواًٟم٤م وم

ٍب:  أي: اجلٜم٤مي٦مُ  )وهل(وشمقسمتف ُم٘مٌقًم٦م،  ، واًم٘مقد: ىمتُؾ )٣َمټْمٌد يـَْخَتُص ا٬ْمٹَمَقُد ٔمِف(صمالصم٦ُم َأْضُ

ـْ ىمَتٚمف  طِ اًم٘م٤مشمِؾ سمَٛم )٠ِمْبُف رب اًمث٤مين ـاًمْم )و(أي: أن ي٘مّمد اجل٤مين اجلٜم٤مي٦م،  ا٬مٹَمٲْمِد( )ٔم٧َِمْ

 )٩مـ(  ،وقمكمٍ  ُرِوي ذًمؽ قمـ قمٛمرَ  ب[ 352]س/ )َٙمٴمځٌَم(اًمث٤مًم٨م  ٣َمټْمٍد، و(

ـِ َٰمْقُٕمف ٔمف( )ا٬مٶَمټْمُد: أنْ اًم٘متؾ  ـْ َيٶْمٻَمټُمف آَدِٰمٿمڅًم َٰمٶْمٲُمقًٰمڅم ٩مٿَمٹْمُتٻَمف ٔمَم َيٷْمٻمچُِم ٣مٛم ا٬مٵَم ومال  َيٹْمٲِمَد َٰم

٤ًٌم  ، وًمٚمٕمٛمد شمًُع صقر: ىمّم٤مَص إن مل ي٘مِّمد ىمتَٚمف وٓ إن ىمَّمده سمام ٓ ي٘متؾ هم٤مًم

: َبَدِن()ّم ا٬مْ أي: ٟمٗمقٌذ  ف ٔمَم ٬مف َٰمْقٌر(َ٘م َر ْج )ِٰمّْثُؾ أْن يـَ: ُم٤م ذيمره سم٘مقًمف: إ٘مداهڅم 

 .سم٢مسمرة وٟمحِقه٤م، وًمق مل يداِو جمروٌح ىم٤مدٌر ضُمْرطَمف هيمًٙملم وؿمقيم٦م، وًمق سمَٖمْرزِ 

: ِرَٔمف ٔمَِحَجٍر ٫مبٍِٜم وڀمحِقه(ـ)أو َيٳْم : أن ي٘متٚمف سمٛمثَ٘مؾ، يمام أؿم٤مر إًمٞمف سم٘مقًمف: ا٬مّثڅمڀمٿمڇم 

إن يم٤من ذم  وًمق ذم همػم َُمْ٘مَتٍؾ، وم٢من يم٤من احلجر صٖمػًما ومٚمٞمس سمٕمٛمد إٓ وؾَمٜمْدانٍ  يمُٚم٧ٍم 

                                      
( 4551(. و أظمرج أسمقداود ذم اًمًٜمـ )85/9( أي: ذم شم٘مًٞمؿ اجلٜم٤مي٦م صمالصم٦م أضب، وإصم٤ٌمت ؿمٌف اًمٕمٛمد. يٜمٔمر اًمنمح اًمٙمٌػم )1)

 ش.          ىم٣م قمٛمر ذم ؿمٌف اًمٕمٛمد صمالصملم طم٘م٦م، وصمالصملم ضمذقم٦م ،وأرسمٕملم ظمٚمٗم٦م  ُم٤م سملم صمٜمٞم٦م إمم سم٤مزل قم٤مُمٝم٤م» قمـ جم٤مهد ىم٤مل: 

ذم ؿمٌف اًمٕمٛمد أصمالث: صمالث وصمالصمقن طم٘م٦م، وصمالث وصمالصمقن ضمذقم٦م، وأرسمع وصمالصمقن »( قمـ قمكم ىم٤مل: 4551( أظمرج أسمق داود )8)

 ش. ٤م ظمٚمٗم٦مصمٜمٞم٦م إمم سم٤مزل قم٤مُمٝم٤م ويمٚمٝم

 ش.قم٤مدي٤م»( ذم أ: (3

 ش. أي قمغم دواء ضمرطمف»( سمٕمده ذم ب: (4

 (.357( اًمٚم٧م سمْمؿ اًمالم: ٟمقع ُمـ آًم٦م اًمًالح. يٜمٔمر اعمٓمٚمع )(5

 ( .357( اًمًٜمدان هق: قم٤ٌمرة قمـ أًم٦م اعمٕمرووم٦م ُمـ احلديد اًمث٘مٞمؾ، يٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م احلداد صٜم٤مقمتف. يٜمٔمر اعمٓمٚمع )(6
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، أو طَمٍر، أو سَمْرٍد وٟمحِقه، أو ُيِٕمٞمَده  ـْ ُمرٍض، أو ِصَٖمٍر، أو يمؼَِمٍ َُمْ٘مَتٍؾ، أو طم٤مِل وٕمِػ ىمقٍة ُِم

ـْ ٠َمڅمِهٍؼ(أو ؾم٘مًٗم٤م وٟمحَقمه٤م،  )أو ُيٻْمٹِمَل ٣مٻمٿمف َ٘مڅمئٴِمڅًم(سمف،   ومٞمٛمقت. )أو ُيٻْمٹِمٿَمف ِٰم

رة ـرشمف أو ذم َُمْمٞمٍؼ سمحْمـْحر أؾمٍد أو ٟمحقه، أو ُمٙمتقوًم٤م سمحْمجُ : أن ُيْٚمِ٘مَٞمف سما٬مّثڅم٬مّثڇم 

٤ًٌم. َٕمف قم٘مرسًم٤م ُمـ اًم٘مقاشمؾ هم٤مًم ًِ ٤ًٌم أو طمٞم٦ًم، أو ُيْٚم  طمٞم٦م، أو ُيٜمِِٝمَِمف يمٚم

)ّم ڀمڅمٍر أو ٰمڅمٍء ُيٷْمِر٪ُمف وٓ ُيټْمٺمٽِمُف ا٬متََخٻُمُص يٚم٘مَٞمف  )أو(: ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف سم٘مقًمف: ا٬مرأمٶمڇم 

 : ًمٕمجزه أو يمثرِِتام، وم٢مْن َأُْمَٙمٜمف ومَٝمْدٌر.ٰمٽمپمَم(

َد ومَٛمف وأٟمٗمف، أو َيْٕمِّم  )أو َيـْخٽمٹَُمف(ه٤م سم٘مقًمف: : ذيمراخلڅمٰمسڇم  ًُ َر ـسمحٌؾ أو همػمه، أو ي

 ظُمّْمَٞمَتْٞمف زُمٜم٤ًم يٛمقت ذم ُمثٚمف. 

ـْ ـَا٬مٱّم  ا٬مٴَمٶمڅمَم أو )أو يـَْحبَِسف وَيټْمٽمٶََمفُ : أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م سم٘مقًمف: ا٬مسڅمدٟمڇم راَب ٩مٿمټمقَت ِٰم

 َٚم٥ِم قمٚمٞمف، وإٓ ومَٝمْدٌر.، سمنمط شمٕمُذر اًمٓمَ ذ٬مؽ ّم ُٰمَدٍة َيټُمقُت ٩مٿمپمڅم ٨مڅم٬مًِبڅم(

٤ًٌم. )أو َيٹْمُتٻَمف ٔمِسْحٍر(ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م سم٘مقًمف: ا٬مسڅمٔمٶمڇم:    ي٘مُتُؾ هم٤مًم

: سم٠من ؾم٘م٤مه ؾُمًٛمـ٤م ٓ َيْٕمَٚمُؿ سمف، أو خيٚمَِٓمف )ُٟمٍؿ(ي٘متَٚمف سمـ  )أو(: اعمذيمقرة ذم ىمقًمف: ا٬مّثڅمٰمٽمڇم

ٍؿ أو ؾمحٍر قمدَم سمٓمٕم٤مم وُيْٓمِٕمَٛمف ًمف أو سمٓمٕم٤مِم آيمٚمِف ومٞم٠ميمَٚمف ضَمْٝماًل، وُمتك اَدقمك ىم٤م ًُ شمٌؾ سم

ٌَْؾ   .قِمْٚمِٛمف أٟمف ىم٤مشمٌؾ: مل ُيْ٘م

ـْ زًٟم٤م، أو ِرَدٍة ٓ  دْت ٣مٻمٿمف َٔمٿمٽِمڇٌَم ٔمَم ُيقِٗمچُم ٪َمتٻَْمف(پمِ )أو ٠َم : اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م سم٘مقًمف: ا٬متڅمٟمٶمڇم ُِم

 .ٻَمف(٣َمټَمْدڀمڅم ٪َمتْ : )و٪مڅم٬مقا أي: اًمِمٝمقُد سمٕمد ىمتٚمف، )ُٖمَؿ َرَٗمٶُمقا(شُمْ٘مٌَُؾ ُمٕمٝم٤م اًمتقسم٦ُم، أو ىمتِؾ قمْٛمٍد، 

٤ًٌم، ويـَْخَتُص  )وڀَمْحِق ذ٬مؽ( ومُٞم٘م٤مُد هبذا يمِٚمف ٕهنؿ ىمد شمقصٚمقا إمم ىمتٚمف سمام ي٘متؾ هم٤مًم

 ٌؿ قَمٚمِٛمقا ذًمؽ.يمسم٤مًمِ٘مّم٤مص ُم٤ٌمٌذ ًمٚم٘متِؾ قم٤مًمِـٌؿ سم٠مٟمف فُمْٚمٌؿ، صُمَؿ َوًمِـٌل قم٤مًمِـٌؿ سمذًمؽ، ومٌٞمٜم٦ٌم وطم٤م

                                      
 ش.و»( ذم ش: (1
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ـْ  أ[ 352]س/ څم ومل ََيَْرْ٘مف هبڅم;)و٠ِمْبُف ا٬ْمٶَمټْمِد: أْن َيٹْمٲِمَد ِٗمٽمڅَمَيڇًم ٓ َٕمٹْمُتُؾ ٨َمڅم٬مِبً  ٫مټَم

َٔمف ّم ٨َمِٜم َٰمٹْمَتٍؾ ٔمَِسْقٍط أو ٣َمٲًمڅم َصٷِمَٜمٍة( سمٞمده، أو أًم٘م٤مه ذم  ٬مٺَمَزه وڀَمْحُقه( )أووٟمحِقه٤م،  رَضَ

 همتٗمٚمف، أو سمّمٖمػم قمغم ؾمٓمح ومامت.اُم٤مء ىمٚمٞمؾ، أو ص٤مح سمٕم٤مىمؾ 

 )٨َمَرًوڅم، أو(يرُمَل  َصٿْمًدا، أو( ْرِٰملَ )اخَلٴمځَمِ: أْن َيٸْمٶَمَؾ ٰمڅم ٬مف ٩مٶِْمٻُمف، ِٰمّْثُؾ: أْن يَ ىمتُؾ  )و(

ـٍ  )٠َمْخٲًمڅم( يرُمَل   )مل َيٹْمٲِمْدُه(ُمٕمّمقًُم٤م  )٩َمٿمٲُِمٿمچَم آَدِٰمٿمڅًم(ُم٤ٌمَح اًمدم: يمحريب وزاٍن حمّم

سم٤مًم٘متؾ ومٞم٘متَٚمف، ويمذا ًمق أراد ىمٓمَع حلؿ أو همػمه مم٤م ًمف ومٕمُٚمف ومً٘مٓم٧م ُمٜمف اًمًٙملُم قمغم 

: ٕٟمف ٓ ىمّمد هلام ومٝمام يم٤معمٙمَٚمػ وا٬ْمـټَمْجٽمُقِن( )٣َمټْمُد ا٬مٲَْمبِلِ يمذا  )و(، إٟم٤ًمن وم٘متٚمف

، اعمخٓمئ، وم٤مًمٙمٗم٤مرة ذم ذًمؽ ذم ُم٤مل اًم٘م٤مشمؾ واًمدي٦ُم قمغم قم٤مىمٚمتف، يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل

ـْ  وُيَّمَدُق إن ىم٤مل: يمٜم٧ُم يقَم ىمتٚم٧ُم صٖمػًما أو: جمٜمقًٟم٤م، وأُْمَٙمـ. وَُمـ ىمَتؾ سمّمِػ يمٗم٤مٍر َُم

ؾُمقا سمٛمًٚمؿ وظِمٞمػ قمٚمٞمٜم٤م إن مل َٟمْرُِمٝمؿ، ومل فمٜمَف طمرسمًٞم٤م وم٤ٌمن ُمًٚماًم، أو رُمَ  ك يمٗم٤مًرا شَمؽَمَ

ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ﴿َيْ٘مِّمده، وم٘متٚمف: ومٕمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرة وم٘مط: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 . ومل يذيمر اًمدي٦م.[98]اًمٜم٤ًمء: ﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

ٕمُؾ يمِؾ إن صٚمح وم )ا٬مقاِ٘مِد(اًمِمخص  )ٔمـ(صمٜم٤من وم٠ميمثر أي: آ )ُٕمٹْمَتُؾ ا٬ْمـَجَم٣َمڇُم( 

ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىمتؾ ؾمٌٕم٦م  ى، روواطمٍد ًم٘متٚمف، إلمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م

                                      
  ش.( ُمـ اعمتـ ذم(1

 (.97( ؾمٞم٠ميت ذم )ص (8

، شأن همالُم٤م ىمتؾ همٞمٚم٦م، وم٘م٤مل قمٛمر: ًمق اؿمؽمك ومٞمف أهؾ صٜمٕم٤مء ًم٘متٚمتٝمؿ» ( قمـ اسمـ قمٛمر: 6896( ُمـ ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري )(3

ـِ َوْه٥ٍم ، ىَم٤مَل : 88869وأظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ ) ـْ ؾَمِٕمٞمِد سْم ٌَُٝمْؿ َرضُمٌؾ ، ومَ » ( قَم َ٘مِدُُمقا َوًَمْٞمَس ظَمَرَج ِرضَم٤مٌل ؾَمَٗمٌر وَمَّمِح

ٌَُٙمْؿ، َوإَِٓ طَمَٚمُٗمقا سمِ  ْيٌح : ؿُمُٝمقُديُمْؿ َأهَنُْؿ ىَمَتُٚمقا َص٤مطِم َٛمُٝمْؿ َأْهُٚمُف ، وَمَ٘م٤مَل ُذَ ٤َمهللَِ َُم٤م ىَمَتُٚمقُه، وَم٠َمشَمْقا هِبِْؿ قَمٚمًِٞم٤م َوَأَٟم٤م قِمٜمَْدُه، َُمَٕمُٝمْؿ، ىَم٤مَل: وَم٤مَِتَ
= 
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. وإن مل ٤مُمـ أهؾ صٜمٕم٤مء ىمتٚمقا رضماًل، وىم٤مل: ًمق مت٤مٕ قمٚمٞمف أهؾ صٜمٕم٤مء ًم٘متٚمتٝمؿ سمف مجٞمٕمً 

 .ا قمٚمٞمفقيّمٚمح ومٕمؾ يمؾ واطمد ًمٚم٘متؾ ومال ىمّم٤مص ُم٤م مل يتقاـمئ

: ٕن اًم٘متؾ واطمد ومال يٚمزم )أَدْوا ِدَيڇًم واِ٘مَدًة(اًم٘م٤مشمٚملم سم٤مًمٕمٗمق قمـ  )وإْن َٟمٹَمط ا٬مٹَمَقُد(

سمف أيمثر ُمـ دي٦م: يمام ًمق ىمتٚمقه ظمٓم٠م، وإن ضمَرح واطمٌد ضمرطًم٤م وآظمُر ُم٤مئ٦ًم ومٝمام ؾمقاء، وإن 

ـْ َأ٫ْمَره أو َوَدضَمْٞمف صمؿ ذسَمحف آظمُر وم٤مًم٘م٤مشمؾ إَوُل وُيَٕمَزُر اًمث٤مين،  ىمٓمع واطمٌد طِمِْمَقشَمف )وَٰم

 ا٬مِدَيڇُم( )أوْ أي: اًم٘مقد إن مل َيْٕمُػ َوًمُِٞمف،  )ُٰمٺمڅم٩مِئِف ٩مٹَمَتٻَمف; ٩مڅم٬مٹَمْتُؾ(ُمٕملَمٍ   ٪َمْتِؾ(ُٰمٺَمٻَمٸًمڅم ٣مٛم

ـْ َأيْمَرهف: ٕن اًم٘م٤مشمؾ ىمّمَد اؾمتٌ٘م٤مَء ٟمٗمًف سم٘متؾ همػمه،  )٣مٻمٿمپمَم(إن قمٗم٤م  أي: قمغم اًم٘م٤مشمؾ وَُم

 اىمتُْؾ ٟمٗمًؽ وإٓ ىمتْٚمتُؽ: إيمراٌه.واعمْٙمِره شم٥ًٌَم إمم اًم٘متؾ سمام ُيْٗمِِض إًمٞمف هم٤مًم٤ًٌم، وىمقُل ىم٤مدٍِر: 

ًمّمٖمر أو ضمٜمقن: وم٤مًم٘مّم٤مص قمغم أُِمر:  )ٔمڅم٬مٹَمْتِؾ ٨َمْٜمَ ُٰمٺَمٻَمٍػ(ُمٙمَٚمٌػ  )وإْن َأَٰمر( 

٥ٌِم ]س/ ب[  841ٕن اعم٠مُمقر آًم٦م ًمف ٓ يٛمٙمـ إجي٤مب اًم٘مّم٤مص قمٚمٞمف، ومقضم٥م قمغم اعمتً

ـْ ٟمِم٠م سمٖمػم  ()ُٰمٺَمٻَمٸًمڅم َيـْجپَمُؾ ٕمـَْحِريټَمفأَُمر ُمٙمَٚمٌػ سم٤مًم٘متؾ  )أو(سمف،  أي: حتريؿ اًم٘متؾ: يمَٛم

أي: سم٤مًم٘متؾ  )أو أَٰمر ٔمف(سمالد اإلؾمالم وًمق قمًٌدا ًممُِمر: وم٤مًم٘مّم٤مُص قمغم أُِمر: عم٤م شم٘مدم، 

ـْ ٓ َيٶْمِرُف ٢ُمٻْمټَمف ٩مٿمف( أي: ذم اًم٘متؾ: سم٠من مل يٕمرِف اعم٠مُمقُر أن اعم٘متقَل مل  )ا٬مُسٻْمٴمڅَمُن ٢ُمٻْمًَم َٰم

إن قمٗم٤م قمٜمف  )أو ا٬مِدَيڇُم(إن مل َيْٕمُػ ُمًتِحُ٘مف،  )٩مڅم٬مٹَمَقُد(: اعم٠مُمقرُ  )٩مٹَمَتؾ(يًتِحَؼ اًم٘متَؾ، 

: ٕٟمف ُمٖمرورٌ  )٣مٛم أِٰمِر( ًمقضمقب ـم٤مقم٦م اإلُم٤مم ذم همػم اعمٕمّمٞم٦م،  سم٤مًم٘متؾ دون اعم٤ٌمِذِ
                                      

ِٛمٕمْ  ًَ وُمقا، وَم ـِ اًْم٘مْرم، وَم٠َمَُمَر هِبِْؿ وَمُ٘متُِٚمقاوَمَٗمَرَق سَمْٞمٜمَُٝمْؿ وَم٤مقْمؽَمَ ًَ ( 18188وأظمرج قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ)ش. ٧ُم قَمٚمًِٞم٤م َيُ٘مقُل: َأَٟم٤م َأسُمق احْلَ

 .شًمق أن ُمئ٦م ىمتٚمقا رضمال ىمتٚمقا سمف»قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل 

ـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ (، واسم18175(، وقمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )7/56(، اًمِم٤مومٕمل ذم إم )1683( أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م )1)

 (.8/41،41(، واًمٌٞمٝم٘مل )3/818(، واًمدارىمٓمٜمل )88866)

 : إُمٕم٤مء. اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )احلِم٤م(.-سمٙمن احل٤مء ووٛمٝم٤م-( احلِمقة (8

 ش.و»( ذم ب: 3)

 ، وأؿم٤مر ذم ه٤مُمش إصؾ إمم أهن٤م ٟمًخ٦م.شُمٕمذور»( ذم أ، ب، ش: (4



 

653 

ُمـ اًمًٚمٓم٤من أو همػِمه  )وإْن ٪َمَتؾ ا٬ْمـټَمځْمُٰمقُر(، واًمٔم٤مهر أن اإلُم٤مم ٓ ي٠مُمر إٓ سم٤محلؼ

سم٤مًم٘مقد أو اًمدي٦م: عم٤ٌمذشمف  )٣مڅم٬مِـًَم َٕمـْحِريَؿ ا٬مٹَمْتِؾ; ٩مڅم٬مٳَمَمُن ٣مٻمٿمف( طم٤مل يمقٟمف )اٚمٺَُمٻَمُػ(

)ُدوَن  .شٓ ١مڅم٣َمڇَم ٬مِـټَمْخٻُمقٍق ّم َٰمٶْمٲِمٿَمڇِم اخلڅم٬مِِؼ : »اًم٘متؾ ُمع قمدم اًمٕمذر: ًم٘مقًمف 

ـْ  أِٰمر( ـْ ضب أو طمٌس. وَُم سم٤مًم٘متؾ، ومال وامن قمٚمٞمف، ًمٙمـ ي١مَدُب سمام يراه اإلُم٤مُم ُِم

 ػِم ُمٙمَٚمٍػ آًم٦َم ىَمْتٍؾ ومل ي٠مُُمْره سمف وم٘مَتؾ: مل يٚمزم اًمداومَع رٌء.دوَمع إمم هم

)ُٰمٸْمرًدا ًمق يم٤من  )اْٖمٽمڅَمِن ٓ َيـِجچُم ا٬مٹَمَقُد ٣مٛم أَ٘مِدمهڅم(أي: ذم اًم٘متؾ  )وإْن ا٠ْمَٞمَك ٩مٿمف(

هڅم(ًمٚمٛم٘متقل  (ُُٕٔمَقةٍ  : ُمـ إؾمالم أو طمري٦م، يمام ًمق اؿمؽمك أٌب وأضمٜمٌٌل ذم ىمتؾ )أو ٨َمْٜمِ

 ِريِؽ(ـ)٩مڅم٬مٹَمَقُد ٣مٛم ا٬مٱَم ه، أو طُمٌر ورىمٞمٌؼ ذم ىمتؾ رىمٞمؼ، أو ُمًٚمٌؿ ويم٤مومٌر ذم ىمتؾ يم٤مومر: وًمد

ذم ىمتؾ اًمٕمٛمد اًمٕمدوان،  ذم ىمتؾ وًمده، وقمغم ذيؽ احلر واعمًٚمؿ: ٕٟمف ؿم٤مرك ًمألب

ًٚمؿ عمٕمٜمًك خيتُص هبؿ، ٓ ًم٘مّمقر ذم اًم٥ًٌم، وإٟمام اُمتٜمع اًم٘مّم٤مص قمـ إِب واحلِر واعم

ًمق اؿمؽمك ظم٤مـمئ وقم٤مُمد، وُمٙمٚمػ وهمػمه، أو َوًمِـُل ىمّم٤مص وأضمٜمٌٌل، أو  سمخالف ُم٤م

ٌٌُع، أو ُم٘متقل وزم اًم٘مّم٤مص  ()٩مڃمْن ٣َمَدل، ذم ىمتؾ ٟمٗمًف: ومال ىمّم٤مص ُمٙمَٚمٌػ وؾم

ـْ ذيؽ إب وٟمحِقه:  )إ٦م ١َمٻَمچِم ا٬ْمـَمِل( ريؽ ذم إشمالِف ـ: يم٤مًمِم)٬َمِزَٰمف ڀمٲِْمُػ ا٬مِدَيڇِم(ُِم

ـٍ   ٟمّمُػ ىمٞمٛم٦م اعم٘متقل. ُم٤مٍل، وقمغم ذيِؽ ىِم

 
 

                                      
( ُمـ طمدي٨م قمٛمران 81653،81656طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد، و)( ُمـ 3889( ُمـ طمدي٨م قمكم، و )1195( أظمرضمف أمحد )1)

ٓ ـم٤مقم٦م »( ُمـ طمدي٨م قمكم ُمرومققم٤م 1841وأظمرج ُمًٚمؿ )ش. ٓ ـم٤مقم٦م عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل»سمـ قمٛمرو، يمٚمٝمؿ سمٚمٗمظ  واحلٙمؿ

 ش.ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل

 ش.إسمقة»ُمثؾ ش ُمٗمرًدا»( ذم ب، ش: (8

 ( ُمـ اعمتـ ذم ش.(3

 ٧م ُمـ أ، ب.، واعمثٌشأو وُم٘متقل»( ذم إصؾ، ش: (4

 ش.طمقل»( ذم ب: 5)
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 )الِكصاِص( وٗمقب )باُب ُشُزوِط(

 )٩مٻمق ٪َمَتؾ ُٰمْسٻمٌِؿ(: سم٠مٓ يٙمقن ُمٝمدَر اًمدم، )٣ِمٲْمټَمڇُم ا٬ْمـټَمٹْمتُقِل(أطمُده٤م:  )وهل أْرَٔمٶَمڇٌم(

أو زاٟمًٞم٤م حمّمٜم٤ًم  وًمق ىمٌؾ )َ٘مْرٔمٿِمڅًم، أو ُٰمْرَٕمًدا(، أو همػُمه  )ذِِٰمٌل(ىمَتؾ  )أو(طمرسمًٞم٤م أو ٟمحَقه، 

 وًمق أٟمف ُمثُٚمف. َيٳْمټَمٽمْف ٔمٹِِمٲمڅمٍص وٓ ِدَيڇٍم( )ملقمٜمد طم٤ميمؿ: صمٌقشمف 

أ[ قم٤مىماًل: ٕن  848: سم٠من يٙمقن اًم٘م٤مشمؾ سم٤مًمًٖم٤م ]س/)ا٬مّثڅَمِن: ا٬مَتٺْمٻمٿِمُػ(اًمنمُط  

، أو ُمٕمتقه: )َٰمـْجٽمُقٍن(ٓ  )٪مٲِمڅمٌص ٣مٛم َصٷِمٍٜم، و(جي٥م  )٩مَل(اًم٘مّم٤مص قم٘مقسم٦م ُمٖمٚمٔم٦م، 

 ٕٟمف ًمٞمس هلؿ ىمّمد صحٞمح.

اًم٘م٤مشمُؾ  )ٔمځمْن ُيَسڅمِوَيف( ;سملم اعم٘متقِل وىم٤مشمٚمِف طم٤مَل ضمٜم٤مي٦م څم٬مډُِم: ا٬ْمـټُمٺَمڅم٩مځَمُة()ا٬مّثَ اًمنمُط  

، وا٬ْمـُحِرَيڇِم، وا٬مِرِق( ـِ ، يٕمٜمل: سم٠مٓ َيْٗمُْمَؾ اًم٘م٤مشمُؾ اعم٘متقَل سم٢مؾمالم، أو طمري٦م، أو )ّم ا٬مِدي

، أو ذُمٍل، أو ُمٕم٤مَهٍد: يمت٤ميٍب، أو جمقٍد  )ٔمٺمڅِم٩مٍِر(طمٌر أو قمٌٌد  )٩مَل ُيٹْمَتُؾ ُٰمْسٻمٌِؿ(ُمٚمؽ، 

)ُ٘مٌر ي٘متؾ  )وٓ( .، وأسمق داودرواه اًمٌخ٤مريش. ٓ يٹمتؾ ٰمسٻمؿ ٔمٺمڅم٩مر: »ًم٘مقًمف 

ـَ ا٬مُسٽمَڇِم أٓ ُيٹْمَتَؾ ُ٘مٌر ٔمٶَِمْبدٍ »: حلدي٨م أمحد قمـ قمكٍم: ٔمٶَِمْبٍد(  اًمدارىمٓمٜمل ى. وروشِٰم

ا ٓ ُيْ٘مَتُؾ طُمٌر سمٛمٌَٕمٍض، وٓ ُمٙم٤مشَم٥ٌم سمِ٘مٜمِف: ويمذ .شٓ ُيٹْمتَُؾ ُ٘مٌر ٔمٶَِمْبدٍ »قمـ اسمـ قم٤ٌمس يرومٕمف: 

ـٌ أو ُمٌَٕمٌض طُمًرا:  )و٣َمٺْمُسف( ٕٟمف ُم٤مًمٌِؽ ًمرىمٌتف. اًم٘م٤مشمُؾ.  )ُيٹْمتَُؾ(سم٠من ىمَتؾ يم٤مومٌر ُمًٚماًم، أو ىِم

ـِ وإِن اظمتٚمٗم٧م ىمٞمٛمُتٝمام يمام ُي١ْمظَمُذ اجلٛمٞمُؾ سم٤مًمَدُِمٞمِؿ، واًمِم ـُ سم٤مًمِ٘م ريػ سمْمده، ـوُيْ٘مَتُؾ اًمِ٘م

، واعمٙمَٚمُػ سمٖمػم اعمٙمٚمػ: ًمٕمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم: َتُؾ ا٬مَذ٫َمُر ٔمڅمٕڀُْمّثَك، وإڀُْمّثَك ٔمڅم٬مَذ٫َمِر()وُيٹمْ 

                                      
 ( ُمـ طمدي٨م قمكم. 111( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )1)

 ش. ٓ ي٘متؾ ُم١مُمـ سمٙم٤مومر»( ُمـ طمدي٨م قمكم، سمٚمٗمظ 4531( أظمرضمف أسمق داود )8)

(، وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم 11/456( مل أىمػ قمٚمٞمف ذم اعمًٜمد وٓ ذم إـمراف اعمًٜمد اعمٕمتكم وٓ قمزاه ًمف احل٤مومظ ذم إحت٤مف اعمٝمرة )3)

(: وهق وٕمٞمػ. 8/369(. ىم٤مل ذم اًمٌدر اعمٜمػم )8/34(، واًمٌٞمٝم٘مل )3/134،133(، واًمدارىمٓمٜمل )88148عمّمٜمػ )ا

 (.4/467ويٜمٔمر شمٜم٘مٞمح اًمتح٘مٞمؼ )

 ( وىم٤مل: ذم هذا اإلؾمٜم٤مد وٕمػ. 35/ 8(، واًمٌٞمٝم٘مل )133/ 3( أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل )(4
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 .[45اعم٤مئدة: ]﴾ے  ے ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﴿

: سم٠مٓ يٙمقن اعم٘متقل وًمًدا ًمٚم٘م٤مشمؾ وإن ؾمَٗمؾ، وٓ ًمٌٜمتف )ا٬مَرأمُِع: ٣َمَدُم ا٬مِقَٓدِة(اًمنمُط 

ٓ ُيٹْمَتُؾ : »: ًم٘مقًمف ـِ وإْن ٣مَل ٔمڅم٬مَق٬َمِد وإْن ٟمٸَمؾ()٩مَل ُيٹْمَتُؾ أَ٘مُد إَٔمَقيْ وإن ؾمَٗمٚم٧م، 

هق طمدي٨م ُمِمٝمقر قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤محلج٤مز : ». ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼمشوا٬مٌد ٔمَق٬َمِده

ـَ إسمقيـ وإْن قَمَٚمقا:  )وُيٹْمَتُؾ ا٬مَق٬َمُد ٔمٺُِمٍؾ ٰمٽمپمَم(ش. واًمٕمراق ُمًتٗمٞمض قمٜمدهؿ أي: ُِم

ظُمَص ُمٜمف ُم٤م شم٘مَدم  .[178اًمٌ٘مرة: ]﴾ڑ   ڑ  ک  ک  ک﴿ًمٕمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

سم٤مًمٜمص، وُمتك َوِرث ىم٤مشمٌؾ أو وًمُده سمَٕمض دُِمف ومال ىَمَقَد، ومٚمق ىمتؾ أظم٤م زوضمتِف ومَقِرصَمْتف صمؿ 

 ُم٤مشم٧م ومَقِرصمٝم٤م اًم٘م٤مشمُؾ أو وًمُده: ومال ىمّم٤مَص: ٕٟمف ٓ يتٌٕمض.

 )باُب اِسِتيفاُء الِكصاِص(

ُط ٬مف(ثَؾ ومٕمِٚمف أو ؿمٌِٝمف. وهق ومْٕمُؾ جمٜمٍل قمٚمٞمف أو ومْٕمُؾ َوًمِِٞمف سمج٤مٍن ُم أي:  )ُيٱْمَٞمَ

وٍط: أَ٘مُدهڅمٓؾمتٞمٗم٤مء اًم٘مّم٤مص   أي: سم٤مًمًٖم٤م قم٤مىماًل، ٫َمْقُن ُٰمْستَِحٹِمف ُٰمٺَمٻَمٸًمڅم(: )َٖمَلَٖمڇُم ُذُ

هلام أٌب، وٓ  )َصبٿِمڅًم أو َٰمـْجٽمُقڀًمڅم; مل َيْستَْق٩مِف(ُمًتِحُؼ اًمِ٘مّم٤مص أو سمٕمُض ُمًتِحِ٘مٞمف  )٩مڃمْن ٫مڅمن(

، وٓ طم٤ميمِؿٌ  ـَ اًمَتَِمِٗمل وآٟمت٘م٤مم، وٓ حيُّمُؾ ذًمؽ عمًتِحِ٘مف َوِِصٌ : ٕن اًم٘مّم٤مص صم٧ٌَم عم٤م ومٞمف ُِم

: )اإل٩مڅم٪َمڇم(ُمع ضمٜمقٟمف إمم  )إ٦م ا٬مبٻُُمقِغ، و(ُمع ِصَٖمر ُمًتِحِ٘مف  )وُ٘مبِس ا٬مْـَجڅمِن(سم٤مؾمتٞمٗم٤مء همػمه، 

ـُ اًم٘متٞمؾ ـَ ظَمنْمٍم ذم ىمّم٤مص طمتك سمَٚمغ اسم ر ـذم قمّم، ويم٤من ذًمؽ ٕن ُمٕم٤موي٦َم طمٌَس ُهْدسم٦َم سم

 اًمّمح٤مسم٦م ومل ُيٜمَْٙمْر، وإِن اطْمت٤مضم٤م ًمٜمٗم٘م٦م ومٚمَِقًمِـِل جمٜمقٍن وم٘مط اًمٕمٗمُق إمم اًمدي٦م.

                                      
( سمٜمحقه ُمـ طمدي٨م قمٛمر، وأظمرضمف اًمؽمُمذي 8668ف )(، واسمـ ُم٤مضم1411(، واًمؽمُمذي )98،147،148،346( أظمرضمف أمحد )1)

 ( ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس.8661(، واسمـ ُم٤مضمف )1411)

 ( وشمتٛم٦م يمالُمف: يًتٖمٜمل سمِمٝمرشمف وىمٌقًمف واًمٕمٛمؾ سمف قمـ اإلؾمٜم٤مد ومٞمف.437/ 83( اًمتٛمٝمٞمد )(8

 (.374/ 34( أظمرضمف اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ )3)
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٫م٥َِم ٩مٿمف(اًمنمُط   )٣مٛم اْٟمتٿِمٸمڅمئف، أي: ذم اًم٘مّم٤مص  )ا٬مَّثڅمِن: إِمٸمڅمُق إو٬مٿمڅمِء ا٬ْمـټُمٱْمَٞمِ

ٓ وٓي٦م قمٚمٞمف، : ٕٟمف يٙمقن ُمًتقومًٞم٤م حلؼ همػمه سمٖمػم إذٟمف، وو٬مٿمس ٬مَبٶْمٳِمپمؿ أن َيٽمٸَْمِرَد ٔمف(

ـْ َٔمٹِمل( ، أو َٰمـْجٽمُقڀًمڅم اڅم أو َصٷِمٜمً ٨مڅمئِبً ب[) 848ُمـ اًمنميم٤مء ومٞمف ]س/ )وإْن ٫مڅمن َٰم

 ًمٚمٛمجٜمقن. )وا٬مٶَمٹْمُؾ(ًمٚمّمٖمػم  )وا٬مُبٻُمقُغ(ًمٚمٖم٤مئ٥م  اڀْمُتٵمِر ا٬مٹُمُدوُم(

ـْ ُم٤مت ىم٤مم واِرصُمف َُم٘م٤مَُمف، وإِن اٟمٗمرد سمف سمٕمُْمٝمؿ قُمِزر وم٘مط، وًمنميٍؽ ذم شمريم٦ِم ضم٤مٍن طم ُ٘مف وَُم

ـَ اًمدي٦م، وَيْرضِمُع وارُث ضم٤مٍن قمٚم  ٤م سمٕمُْمٝمؿ ؾمَ٘مط اًمَ٘مَقُد.ـقَق طمِ٘مف، وإن قمٗمـ٤م ومـك ُم٘متِص سمٛمـُِم

(اًمنمُط  ـَ ( آؾمتٞمٗم٤مءُ  )آْٟمتٿِمٸمڅمِء أن َيَتٶَمَدى( ذم )ا٬مّثڅم٬مډُِم: أن ُيڂْمَٰم إمم  )ا٬ْمـجڅمِِنَ

 اًم٘مّم٤مص )٩مڃمذا وَٗمچم(. [33اإلهاء: ]﴾ۀ  ۀ  ہ ہ﴿همػمه: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

: ()٘مڅمئٍِؾ ٩مَحټَمٻَمڈْم; مل ُٕمٹْمَتْؾ ٘متَك َٕمٳَمَع ا٬مَق٬َمَد وَٕمْسٹِمٿَمف ا٬مٻِمبځَمَ اُمرأة  )٘مڅمِٰمٍؾ أو(اُمرأة  )٣مٛم(

ِ٘مَٞمف اًمِٚم٠ٌَم يُيه: ٕٟمف ذم اًمٖم٤مًم٥م ٓ  ًْ ٕن ىمتؾ احل٤مُمؾ يتَٕمَدى إمم اجلٜملم، وىَمْتٚمٝم٤م ىمٌَؾ أن شَم

ـْ ُيْرِوٶُمفوُ  )إنْ سمٕمد ؾم٘مٞمف اًمِٚم٠ٌَم  )ُٖمَؿ(يٕمٞمش إٓ سمف،  : ُأقمٓمِل اًمقًمد عمـ يروٕمف (ِٗمد َٰم

(وىُمتِٚم٧ْم: ٕن همػمه٤م ي٘مقم َُم٘م٤مُمٝم٤م ذم إرو٤مقمف،  َٓ ـْ ُيْرِوُٕمف:  )وإ )ُٕمِر٫َمڈْم ٘متَك يقضمْد َُم

إذا ٪َمَتٻَمڈِم ا٬ْمـټَمْرَأُة ٣َمټْمًدا، مل ُٕمٹْمَتْؾ ٘مَتك َٕمٳَمَع ٰمڅم ّم َٔمٴْمٽمپِمڅم : »حلقًملم: ًم٘مقًمف  َٕمٸْمٴمټَِمف(

 .رواه اسمـ ُم٤مضمفش. و٘مَتك َٕمٺْمٸُمَؾ و٬َمَدهڅم إْن ٫مڅمڀمڈم ٘مڅمِٰمًَل 

وإن مل  )٘مَتك َٕمٳَمَع(: يم٤مًمٞمد واًمرضمؾ )ّم ا٬مٴَمَرِف(أي: ُمـ احل٤مُمؾ  )وٓ ُيٹْمَتُص ٰمٽمپمڅم(

                                      
 ش.صٌٞم٤م»( ذم ب: 1)

 ( ُمـ اعمتـ ذم ب. (8

 (. 361ًمٚم٠ٌم: ُم٤م حيٚم٥م ُمـ اًمٚمٌـ قمٜمد اًمقٓدة. اعمٓمٚمع )( ا(3

 ش.يم٤من»( سمٕمده ذم أ: (4

 ش.وإذا زٟم٧م مل شمرضمؿ طمتك شمْمع ُم٤م ذم سمٓمٜمٝم٤م، إن يم٤مٟم٧م طم٤مُمال وطمتك شمٙمٗمؾ وًمده٤م»( سمٕمده ذم ب: (5

أوس. ىم٤مل ( ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ، وأسمق قمٌٞمدة سمـ اجلراح، و قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م، وؿمداد سمـ 8694( أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف )6)

(: هذا إؾمٜم٤مد ومٞمف اسمـ أٟمٕمؿ، واؾمٛمف قمٌد اًمرمحـ سمـ زي٤مد، وهق وٕمٞمػ، ويمذا اًمراوي قمٜمف 3/138اًمٌقصػمي ذم اعمّم٤ٌمح )

 اهلل سمـ هلٞمٕم٦م. قمٌد
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)ّم ذ٬مؽ سم٤مًمرضمؿ إذا زٟم٧م اعمحّمٜم٦م احل٤مُمؾ أو احل٤مئؾ ومحٚم٧م  )وا٬ْمـَحُد(شمً٘مف اًمِٚم٠ٌم. 

ِ٘مٞمَ  ٫مڅم٬مٹِمٲمڅمِص( ًْ ـْ ُيْرِوُٕمف، وإٓ ومحَتك شمٗمٓمَٛمف، ومال شُمْرضَمُؿ طمتك شمْمَع وشَم ف اًمِٚم٠ٌم ويقضمد َُم

ـَُحُد سمَجْٚمٍد قمٜمد اًمقوع.  وشم

: ٓومت٘م٤مره إمم اضمتٝم٤مده رِة ُٟمٻْمٴمڅمٍن أو ڀمڅمئِبِف(ـ)ُيْستَْقَْم ٪مٲِمڅمٌص إٓ ٔمَِحٳْم جيقز أن  )وٓ(

ًم٦ِم ًمٞمٛمٜمع آؾمتٞمٗم٤مء ، وقمغم اإلُم٤م)آ٬مڇٍِم ٰمڅمِوٿمڇٍَم(إٓ سـم ٓ ُيًتقرم )و(وظَمْقِف اًْمـَحٞمِْػ،  م شَمَٗمُ٘مُد ا

ٜمُف ُمَٙمٜمف  ًِ ٟمف إهاف ذم اًم٘متؾ، وَيٜمُْٔمُر ذم اًمَقًمِـِل وم٢من يم٤من يْ٘مِدُر قمغم اؾمتٞمٗم٤مئف ويـُْح سمآًم٦م يم٤مًَم٦ٍم:ٕ 

ـْ ُم٤مِل ضم٤مٍن،  )ّم ا٬مٽمٸَْمِس اًم٘مّم٤مص  )وٓ ُيْستَْقَْم(ُمٜمف، وإٓ أََُمره أْن ُيَقيِمَؾ، وإن اطمت٤مج ٕضمرة ومِٛم

ه(إٓ ٔمََِّضْ  ش.  ِٓ ٪َمَقَد إٓ ٔمڅم٬مَسٿمْػ: »: ًم٘مقًمف ِب ا٬مٶُمٽمُِؼ ٔمَِسٿمٍْػ، و٬مق ٫مڅمن ا٬مْـَجڅمِِن ٪َمتٻََمف ٔمٷَِمْٜمِ

ـ ُم٤مضمف َِحٞمَػ.رواه اسم ٓ سمًٙملم وٟمحقه٤م: ًمئال ـي ـْ ـمَرٍف إ  ، وٓ يًتقرم ُِم

 )باُب الَعِفِو عً الِكصاِص(

 ومـَـ ا٬مِدَيڇِم( ا٬مٹَمَقُد أو )ا٬مٶَمټْمدِ اًم٘متؾ (َيـِجچُم ٔمِـ)، أمجع اعمًٚمٛمقن قمغم ضمقازه

ـْ ٪ُمتِؾ ٬مف ٪متٿمٌؾ ٩مپمق »أ[ أيب هريرة ُمرومققًم٤م:  843: حلدي٨م ]س/)يـَُخَٜمُ ا٬مَقِٓمُ ٔمٿمٽمپمَم( َٰم

ـِ إٰمڅم أن َيٸْمَتِديَ  أي:  )و٣َمٸْمُقه(. رواه اجلامقم٦م إٓ اًمؽمُمذيش وإٰمڅم أن َيٹْمُتَؾ  ٔمَِخْٜمِ ا٬مٽمَٵَمَرْي

                                      
 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، ش.(1

 ( ُمـ طمدي٨م أيب سمٙمرة.8668( ُمـ طمدي٨م اًمٜمٕمامن، و)8667( أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف )8)

 (.876ع )( يٜمٔمر اإلىمٜم٤مع ذم ُم٤ًمئؾ اإلمج٤م(3

 ش.أداء»( سمٕمده ذم ش: (4

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، ب، ش.(5

 ش.يٗمدي»( ذم أ، ب، ش: (6

 (. 1355(، وُمًٚمؿ )118اًمٌخ٤مري )ظمرضمف أ( 7)
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ۈئ  ﴿: : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم)أ٩مٳَمُؾ(أي: ُمـ همػم أن ي٠مظمذ ؿمٞمئ٤ًم  ڀًمڅم()َٰمـَجڅمأي: قمٗمُق وزم اًم٘مّم٤مص 

ـْ َٰمٵمٻْمټَِمڇٍم »وحلدي٨م أيب هريرة ُمرومققًم٤م:  .[837اًمٌ٘مرة: ]﴾ېئ  ېئ  ېئىئ ٰمڅم ٣مٸمڅم رُٗمٌؾ ٣َم

 )٩مڃمنْ . صمؿ ٓ شمٕمزيَر قمغم ضم٤مٍن، ، واًمؽمُمذي، وُمًٚمؿ. رواه أمحد«إٓ زاده اهلُل هبڅم ٣ِمًزا

ـِ ا٬مِدَيڇِم ٩مٹمط(وزُم اجلٜم٤مي٦م  اْٙمتڅمر( )٩مڃمنْ   ()٩مٻمف أْٙمُذهڅمأي: دون اًم٘مّم٤مص:  )ا٬مٹَمَقَد أو ٣مٸمڅم ٣َم

ًمف  ()وأي: أظمذ اًمدي٦م: ٕن اًم٘مّم٤مص أقمغم وم٢مذا اظمت٤مره مل يٛمتٜمع قمٚمٞمف آٟمت٘م٤مل إمم إدٟمك، 

 أي: ُمـ اًمدي٦م، وًمف أن ي٘متص: ٕٟمف مل يٕمػ ُمٓمٚمً٘م٤م. (ا٬مٲُمٻْمُّح ٣مٛم أ٫ْمّثََر ٰمٽمپمڅم)

ـَ أي: اظمت٤مر اًم )وإْن اْٙمتڅمرهڅم( دي٦م ومٚمٞمس ًمف همػُمه٤م، وم٢من ىمتَٚمف سمْٕمُد ىُمتِؾ سمف: ٕٟمف أؾم٘مط طمَ٘مف ُِم

: سم٠من ىم٤مل: قمٗمقُت، ومل ي٘مٞمِده سم٘مّم٤مص وٓ دي٦م: ومٚمف اًمدي٦ُم: ٟٓمٍماف )أو ٣مٸمڅم ُٰمٴمٻَْمٹًمڅم(اًم٘مّم٤مص، 

قمٔمُؿ،  أي: ًمقزم اجلٜم٤مي٦م  )أو هٻَمؽ ا٬مْـجڅمِِن ٩مٻمٿمس ٬مف(اًمٕمٗمِق إمم اًم٘مّم٤مص، ٕٟمف اعمٓمٚمقُب ٕا

هڅم(  )وإذا ٪َمٴمَع(أي: همػُم اًمدي٦م ُمـ شمريم٦م اجل٤مين: ًمتٕمذر اؾمتٞمٗم٤مء اًمَ٘مَقدِ: يمام ًمق شمٕمَذر ذم ـَمَرومِف،  )٨َمْٜمُ

ْت(اعمجروُح  )إْصبٶًَمڅم ٣َمټْمًدا ٩مٶمٸمڅم(اجل٤مين  ا٬مٺَمِػ أو ا٬مٽمٸَْمِس و٫مڅمن ا٬مٶَمٸْمُق  )إ٦ماجلٜم٤مي٦ُم  )٣مٽمپمڅم، ُٖمَؿ َهَ

ٍء; ٩مـ( )وإْن ٫مڅمن ا٬مٶَمٸْمُق ٥م سم٤مجلٜم٤مي٦م رٌء، ومِنايتُٝم٤م أَْومم، : ٕٟمف مل جي)َهْدٌر(اًمِناي٦م  ٣مٛم ٨َمْٜمِ َرْ

ْت  )ٕمـََمُم ا٬مِدَيڇِم(أي: ًمٚمٛمجروِح  ٣مٛم ٰمڅمٍل; ٩مٻمف( ـْ دي٦ِم ُم٤م َهَ ْت إًمٞمف: سم٠من شُمًِ٘مَط ُِم أي: دي٦م ُم٤م َهَ

 .إًمٞمف اجلٜم٤مي٦ُم أرَش ُم٤م قمٗم٤م قمٜمف وشُمْقضِم٥َم اًم٤ٌمىمَل 

ـْ َيٹْمَتُص(وزُم اجلٜم٤مي٦م  )وإْن و٫َمؾ( )٩مڅم٪ْمَتَص اعمقيِمُؾ قمـ اًم٘مّم٤مص  )ُٖمَؿ ٣مٸمڅم( ًمف، )َٰم

َء ٣مٻمٿمپمَم( سمٕمٗمقه:  و٫مٿِمٻُمف ومل َيٶْمٻَمْؿ( وُم٤م  : ٕٟمف حمًـ سم٤مًمٕمٗمق،أي ٓ قمغم اعمقيِمؾ)٩مَل َرْ

وٓ قمغم اًمقيمٞمؾ: ٕٟمف ٓ شمٗمريط ُمٜمف، وإن قمٗم٤م جمروٌح قمـ ىَمَقِد قمغم اعمحًٜملم ُمـ ؾمٌٞمؾ، 

                                      
 (.7816( أظمرضمف أمحد )1)

 شوُم٤م زاد اهلل قمٌدا سمٕمٗمق إٓ قمزا»( سمٚمٗمظ 8588( أظمرضمف ُمًٚمؿ )8)

 ًمٗمظ ُمًٚمؿ. ( سمٜمحق8189( أظمرضمف اًمؽمُمذي )3)

 ش.إنو»( ذم أ: (4

 ش.ٓ قمغم اعمقيمؾ»سمدل ىمقًمف ش ُمـ ضمٝم٦م اًم٘مقد وٓ اًمدي٦م»( ذم ب: 5)
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َٕمٶْمِزيُر ٪َمْذٍف;  )٬مفوضَم٥م  )وإْن َوَٗمچم ٬مَِر٪مٿِمٍؼ ٪َمَقٌد أو(ٟمٗمًف أو ِدَيتِٝم٤م صَح: يمٕمٗمِق وارصمف، 

 ٰمڅمت( )٩مڃمنْ ، أي: إمم اًمرىمٞمؼ دوَن ؾمِٞمده: ٕٟمف خمتص سمف، )َوإِْٟمٹَمڅم١ُمُف إ٬َِمٿْمِف(إًمٞمف،  ٩مٴَمٻَمُبف(

ٌُف )٩مٻمَِسٿمِِده(اًمرىمٞمُؼ سمٕمد وضمقب ذًمؽ ًمف:  وإؾم٘م٤مـمف: ًم٘مٞم٤مُمف ُم٘م٤مَُمف: ٕٟمف أطَمُؼ سمف  ـمَٚم

 ومٞمف ُِمْٚمٌؽ. ممـ ًمٞمس ًمف

ٌَ الي  ِفِص(َـّ)باُب ما ُيوِجُب الِكصاَص فينا ُدو

 ٰمـ ا١ٕمراف واجلراح

ـْ ُأ٪مٿِمد ٔمځمَ٘مٍد ّم ا٬مٽمٸَْمِس( : )ُأ٪مٿِمد ٔمف ّم ا٬مٴَمَرِف واجِلراِح(ًمقضمقد اًمنموط اًم٤ًمسم٘م٦م:  )َٰم

ـْ ٓ(. [45]اعم٤مئدة: أي٦َم  ﴾ے  ے ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ي٘م٤مُد  )وَٰم

ي٘م٤مُد سمف ذم ـمَرٍف  )٩مَل(ٗمس: يم٤معمًٚمؿ سم٤مًمٙم٤مومر، واًْمـُحِر سم٤مًمٕمٌد، وإب سمقًمده: سم٠مطمٍد ذم اًمٜم

 وٓ ضِمراٍح: ًمٕمدم اعمٙم٤موم٠مة.

َٓ ٔمَم ُيقِٗمچُم   أي: اًم٘مّم٤مُص ومٞمام  ا٬مٹَمَقَد ّم ا٬مٽمٸَْمِس، وهق( ب[ 843]س/)وٓ يـَِجچُم إ

(ـ)ڀَمْق٣َمڅمِن: أَ٘مُدمهڅم: ّم ا٬مٴمََرِف ٩متڂُْمَٙمُذ ا٬مٶمَ دون اًمٜمٗمس  سم٤مٕٟمػ،  )وإڀَْمُػ(سم٤مًمٕملم،  ٥ْمُ

(ـ)وا٬مِس سم٤مٕذن،  )وإُُذُن( ( سم٤مًمًـ، ـُ ـُ سم٤مًمِمٗم٦م: اًمٕمٚمٞم٤م سم٤مًمٕمٚمٞم٤م  )وا٬مٱَمٸَمڇُم(سم٤مجلَٗمـ،  )وا٬مْـَجٸْم

سم٤مًمرضمؾ  )وا٬مِرْٗمُؾ(رى، ـرى سم٤مًمٞمًـاًمٞمًوسم٤مًمٞمد: اًمٞمٛمٜمك، سم٤مًمٞمٛمٜمك  )وا٬مٿمَُد(واًمًٗمغم سم٤مًمًٗمغم، 

سمٛمثٚمف،  )وا٬ْمـټِمْر٩َمُؼ(سم٤مًمٙمػ اعمامصمٚم٦م،  )وا٬مٺَْمُػ(وٕمٝم٤م، سم٢مصٌٍع مت٤مصمٚمٝم٤م ذم ُمق )واإلْصبَُع(يمذًمؽ، 

سمْمِؿ اًمِملم، وهق أطمد اًمٚمحٛملم اعمحٞمٓملم سم٤مًمرطمؿ  )وا٬مَذ٫َمُر، وا٬مْـُخٲْمٿمڇَُم، وا٬ٕمٿَْمڇُم، وا٬مٱُمٸْمُر(

ـْ ذ٬مؽ ٔمټِِمّثٻْمِف(يم٢مطم٤مـم٦م اًمِمٗمتلم قمغم اًمٗمؿ،   : ًممي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.)٫ُمُؾ واِ٘مٍد ِٰم

                                      
 ش.وإن»( ذم أ: (1

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(8
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ـَ ا٬ْمـَحٿْمِػ(صمالصم٦ٌم:  وٌط ()و٬مٻِمٹِمٲمڅمِص ّم ا٬مٴمَرِف ُذُ   ـُ ِٰم ، وهق ذط )إَوُل: إْٰم

ـْ جلقاز آؾمتٞمٗم٤مء، وُيِمؽمط ًمقضمقسمف إُمٙم٤مُن آؾمتٞمٗم٤مء سمال طمٞمٍػ:  )ٔمځمْن َيٺُمقَن ا٬مٹَمٴْمُع ِٰم

دوَن  )٫مَمِرِن إڀْمِػ، وهق ٰمڅم ٓن ٰمٽمف(يٕمٜمل إمم طَمٍد:  َٰمٸْمٲِمٍؾ، أْو ٬مف َ٘مٌد َيٽمَْتپِمل إ٬مٿمف(

، وٓ ذم سمٕمِض ؾم٤مقمٍد وٟمحقه، اًم٘مّم٦ٌم، ومال ىمّم٤م ـٍ َص ذم ضم٤مئٗم٦ٍم، وٓ يَمْنِ قَمْٔمٍؿ همػم ؾِم

ـْ َُمٜمْٙم٥ِم ُم٤م مل يـخػ ضم٤مئٗم٦م.  وُيْ٘مَتُص ُِم

ُمـ يٍد، وِرضْمٍؾ،  )ا٬مّثڅَمِِن: ا٬ْمـټُمَمَٖمٻَمڇُم ّم آْٟمِؿ وا٬ْمـټَمْقِوِع ٩مَل ُٕمڂْمَٙمُذ َيټِم٥ٌم( اًمنمط 

 ٍر، وٓ(ـٌر ٔمِبٽِمٲِْم ـ)ِٙمٽمٲِْم ي١مظمذ  وٓ(، ټِم٥مٍ )ٔمٿِمَسڅمٍر، وٓ َيسڅمٌر ٔمٿِمَ وقملٍم، وأذٍن وٟمحقه٤م 

ف ًُ ، ومال ي١مظمذ ()أْصٻمِـٌل ٔمِزائٍِد و٣َمٺْمُسف: ًمٕمدم اعم٤ًمواة ذم آؾمؿ، وٓ ي١مظمذ قمٙم

قمغم أظمذ أصكم سمزائد أو  )و٬مق َٕمراَوٿمڅم(زائٌد سم٠مصكم: ًمٕمدم اعم٤ًمواة ذم اعمٙم٤مِن واعمٜمٗمٕم٦م، 

 َص٦م، وي١مظمذ زائٌد سمٛمثٚمف ُمقِوًٕم٤م وظِمْٚمَ٘م٦ًم.أظمُذه سمف: ًمٕمدم اعم٘م٤م )مل َيـُجْز(قمٙمًف 

)ّم أي: اؾمتقاء اًمٓمروملم: اعمجٜمل قمٚمٞمف واعم٘متص ُمٜمف  )ا٬مّثڅَم٬مډُِم: اْٟمتِقاُؤمهڅم( اًمنمط

يٌد أو  )٠َمََلَء، وٓ(يد أو رضمؾ  )َصِحٿمَحڇٌم ٔمِـ(يد أو رضمؾ  ا٬مٲِمَحڇِم وا٬مٺَمَمِل، ٩مَل ُٕمڂْمَٙمُذ(

قملم  )٣َم٥ْمٌ َصِحٿمَحڇٌم ٔمِـ(شم١مظمذ  )وٓ(ـٝمام )ٔمٽِمڅم٪مٲَِمتِـ(٤مومر أو إفم )٫َمڅمِٰمٻَمڇُم إصڅمٔمِِع(رضمٌؾ 

ٌِّْم )٪مڅمئټَِمڇٍم( ُر هب٤م، ىم٤مًمف ـ، وهل اًمتل سمٞم٤مُوٝم٤م وؾمقاُده٤م ص٤مومٞم٤من همػَم أن ص٤مطمٌٝم٤م ٓ ُي

 ، وٓ ًم٤ًمٌن ٟم٤مـمٌِؼ سم٠مظمرس، وًمق شمراوٞم٤م: ًمٜم٘مص ذًمؽ.إزهري

لم اًم٘م٤مئٛم٦م سم٤مًمّمحٞمح٦م، ، ومت١مظمذ اًمِمالء، وٟم٤مىمّم٦م إص٤مسمع، واًمٕم)وُيڂْمَٙمُذ ٣َمٺْمُسف(

ـْ ذًمؽ يم٤مًمّمحٞمح ذم اخِلْٚم٘م٦م وإٟمام ٟم٘مص ذم اًمّمٗم٦م،)وٓ َأْرَش(  : ٕن اعمِٕمٞم٥َم ُِم

                                      
 ( ُمـ اعمتـ ذم أ(1

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، ش.(8

 ش.وٓ قمٙمًف»( ذم أ، ب: (3

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، ش.(4

 (.487( اًمزاهر ذم همري٥م أًمٗم٤مظ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل )(5
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إؿََمِؿ اًمّمحٞمح سمامرن  ، وُم٤مرنُ أ[ وشم١مظمذ أذُن ؾمٛمٞمٍع سم٠مذِن َأصؿ ُمثاًل 844]س/ 

 إظمِمؿ اًمذي ٓ جيد رائح٦م رء: ٕن ذًمؽ ًمٕمٚم٦م ذم اًمدُم٤مغ.

)اجِلراُح، ٩َمٿُمٹْمَتُص ّم ٫ُمِؾ ُمـ ٟمْققَمل اًم٘مّم٤مص ومٞمام دون اًمٜمٗمس:  څمِِن: ()ا٬مٽمَْقُع ا٬مّثَ 

ُمـ همػم طمٞمػ وٓ زي٤مدة، وذًمؽ : إلُمٙم٤من اؾمتٞمٗم٤مء اًم٘مّم٤مص ُٗمْرٍح َيٽمَْتپِمل إ٦م ٣َمٵْمٍؿ(

ضمرح  )ا٬مَسڅمِق، و(ضمرح  )وُٗمْرِح ا٬مٶَمٳُمِد، و(، ذم اًمرأس واًمقضمف )٫مڅم٬ْمـټُمقِوَحڇِم(

 .[194]اًمٌ٘مرة: ﴾ٴۇ ۋۋ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ٹَمَدِم()ا٬مْ ضمرح  )ا٬مٸَمْخِذ، و(

ـَ ا٬مٱَمِجڅمِج(  ٓ ذم  )و(: يم٤مهل٤مؿمٛم٦م، واًْمـُٛمٜمَِ٘مٚم٦م، واعم٠مُمقُم٦م، )وٓ ُيٹْمَتُص ّم ٨َمْٜمِ ذ٬مؽ ِٰم

ـِ احلٞمػ واًمزي٤مدة، وٓ ي٘متص ذم يمً)ا٬ْمـُجُروِح(همػم ذًمؽ ُمـ  ر ـ: يم٤مجل٤مئٗم٦م: ًمٕمدم َأُْم

(ـ)٨َمْٜمَ ٫َمْس قَمْٔمٍؿ  ـٍ َٓ أْن َيٺمُ ن آؾمتٞمٗم٤مء ُمٜمف سمٖمػم طمٞمػ: يمؼمد وٟمحقه، : إلُمٙم٤مِر ِٟم  َن(ق)إ

ـَ ا٬مْـټُمقِوَحڇِم; ٫مڅمهلڅم٠ِمټَمڇِم، وا٬مْـټُمٽمٹَِمٻَمڇِم، وا٬ْمـټمځمُْٰمقَٰمڇِم; ٩مٻمف(اجلرح  )أْن أي: ًمٚمٛمجٜمل قمٚمٞمف  )أ٣ْمٵمََؿ ِٰم

 )و٬مف َأْرُش ا٬مَزائِِد(: ٕٟمف ي٘متٍم قمغم سمٕمض طم٘مف وي٘متص ُمـ حمؾ ضمٜم٤ميتف، َيٹْمتََص ُٰمقِوَحڇًم(

٤م ُمـ اإلسمؾ، وذم ُمٜمِ٘مٚم٦م قمنًما،  ًً قمغم اعمقوح٦م، ومٞم٠مظمذ سمٕمد اىمتّم٤مصف ُمقوح٦م ذم ه٤مؿمٛم٦م مخ

 وذم ُم٠مُمقُم٦م صمامٟمٞم٦م وقمنميـ وصمٚمث٤ًم، ويٕمتؼم ىمدر ضمرح سمٛم٤ًمطم٦م دون يمث٤موم٦م اًمٚمحؿ.

: )أو َٗمَرُ٘مقا ُٗمْرً٘مڅم ُيقِٗمچُم ا٬مٹَمَقَد(ُيقضِم٥ُم ىمقًدا: يمٞمٍد،  ٪َمٴَمع ِجڅم٣َمڇٌم ١َمَر٩ًمڅم( )وإذا

مل شمتٛمٞمز أومٕم٤مهلؿ: يم٠من ووٕمقا طمديدة قمغم يد وحت٤مُمٚمقا قمٚمٞمٝم٤م طمتك سم٤مٟم٧م: يمٛمقوح٦م، و

                                      
 وأؿم٤مر ذم ه٤مُمش إصؾ إمم أهن٤م ٟمًخ٦م. ،شؿمالء»( ذم ب، ش: (1

 ش.إٟمػ»( سمٕمده ذم ب: 8)

 ش.واًم٤ًمقمد و»( سمٕمده ذم ب: 3)

 ش.وإن»( ذم ب: 4)
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: عم٤م ُرِوي قمـ قمكم أٟمف ؿمٝمد )ا٬مٹَمَقُد(أي: قمغم اجلامقم٦م اًم٘م٤مـمٕملم أو اجل٤مرطملم  )٩مٶمٻمٿمپمؿ(

قمٜمده ؿم٤مهدان قمغم رضمؾ سمنىم٦م وم٘مٓمع يَده، صمؿ ضم٤مءا سمآظمر وم٘م٤مٓ: هذا هق اًم٤ًمرق، 

 اًمث٤مين وهمَرُمٝمام دي٦َم يِد إول، وىم٤مل: ًمق قمٚمٛم٧ُم وأظمٓم٠مٟم٤م ذم إول، ومرَد ؿمٝم٤مدِتام قمغم

ـُام ًم٘مَٓمْٕمُتٙمام ـْ ضم٤مٟم٥ٍم ومال ىَمَقَد أٟمٙمام شمٕمَٛمْدشم . وإْن شمٗمَرىَم٧ْم أومٕم٤مًُمـٝمؿ، أو ىمَٓمع يمُؾ واطِمٍد ُِم

ومٚمق ىمٓمع إصًٌٕم٤م ومتآيمٚم٧م  ،()وِهاَيڇُم اجِلٽمڅمَيڇِم َٰمٳْمټُمقڀَمڇٌم ّم ا٬مٽمٸَْمِس ٩مَم ُدوهنڅم. قمٚمٞمٝمؿ

ـْ َُمْٗمِّمٍؾ وم٤مًمَ٘مَقُد، وومٞمام ُيَِمُؾ إرُش، أظمرى أو  )وِهاَيڇُم ا٬مٹَمَقِد اًمٞمُد وؾمَ٘مٓم٧ْم ُِم

رى إمم اًمٜمٗمس ومال رء قمغم ىم٤مـمع: ًمٕمدم شَمَٕمِديف، ـَ، ومٚمق ىمٓمع ـمَروًم٤م ىَمَقًدا ومً(َٰمپْمُدوَرةٌ 

 .اًمدي٦م ًمٙمـ إن ىمٓمع ىمٝمًرا ُمع طَمٍر، أو سَمْرٍد، أو سمآًم٦م يم٤مًَم٦ٍم، أو ُمًٛمقُم٦م وٟمحقه٤م: ًَمِزُمف سم٘مٞم٦مُ 

ـْ ٣ُمٳْمٍق وُٗمْرٍح ٪َمْبَؾ ُٔمْرئف(جيقز أن  )وٓ( أن رضماًل ضمَرح : : حلدي٨م ضم٤مسمر)ُيٹْمَتَص ِٰم

ـْ اجل٤مرح طمتك يؼمأ اعمجروح، رواه  ^ٞمد، ومٜمٝمك اًمٜمٌل ٘مرضماًل وم٠مراد أن يًت أن ُيًت٘م٤مد ُِم

ٓطمتامل ىمٌؾ سمرئف:  )ِدَيڇٌم(أي: ًمٚمٕمْمق أو اجلرح  ٬مف( )٫مَم ٓ ُٕمٴْمٻَمچُم  و، اًمدارىمٓمٜمل

ٌُْؾ ومنايُتٝم٤م سمْٕمُد َهْدٌر، وٓ ىمَقَد وٓ ِدَي٦َم عم٤م ُرضِمل قَمْقُده ـْ ٟمحق  اًمناي٦م، وم٢من اىمَتَص ىم ُِم

ـٍ وُمٜمٗمٕم٦م ذم ُمَدٍة ]س/   ب[ شم٘مقًُمـٝم٤م أهُؾ اخلؼمة، ومٚمق ُم٤مت شمٕمَٞمٜم٧َْم دي٦ُم اًمذاِه٥ِم. 844ؾِم

                                      
(، واًمٌٞمٝم٘مل 3/188(، واًمدارىمٓمٜمل )18461، 18461(، ووصٚمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )1314( قمٚم٘مف اًمٌخ٤مري )ص1)

(8/41( ،)11/851 .) 

 ش.ُم٤م مل يتقاـم١ما»( سمٕمده ذم ب: 8)

 و ًمٞم٧ًم ُمـ اعمتـ ذم ش.ش سم٘مقد أو دي٦م»( سمٕمده ذم أ، ب، ش: (3

 ش.ُمٝمدرة»( ذم ش: (4

 (8/67(، واًمٌٞمٝم٘مل )4168(، واًمٓمؼماين ذم إوؾمط )88/ 3( أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل )5)

 ش.يٓمٚم٥م»( ذم ب: 6)

 ش.مم٤م ذه٥م سمج٤مٟمٞم٦م»( سمٕمده ذم ب: 7)
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 ِّياِت(  )نتاُب الد

جمٜمٍِك قمٚمٞمف أو َوًمِِٞمف سم٥ًٌِم ضمٜم٤مي٦ٍم، ي٘م٤مل: وَدْي٧ُم  مجع ِدَي٦م، وهل: اعم٤مل اعم١مَدى إمم

ٍة أو َٟمَبچٍم(اًم٘متٞمَؾ: إذا أقمٓمٞم٧َم ديَتف،  ـْ إْٔمٻَمػ إڀْمسڅمڀًمڅم ٔمټُمبڅمَذَ : سم٠من َأًْمَ٘مك قمٚمٞمف أومٕمك، )٫ُمُؾ َٰم

أو أًم٘م٤مه قمٚمٞمٝم٤م، أو طمٗمر سمئًرا حمَرًُم٤م طمْٗمُره، أو ووع طمجًرا، أو ىمنم سمٓمٞمخ، أو ُم٤مء سمٗمٜم٤مئف أو 

، أو ؾمقاء يم٤من ُمًٚماًم  )٬َمِزَٰمْتف ِدَيُتف(٤مًم٧م هب٤م داسمُتف ويُده قمٚمٞمٝم٤م، وٟمحق ذًمؽ: ـمريؼ، أو سم

ڄ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ  ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ٤م، أو ُمٝم٤مدًٟم٤م٤م، أو ُمًت٠مُِمٜمً ذُمٞمً 

 .[98اًمٜم٤ًمء: ]﴾چ  چ  چ  چ ڇ  ڇ

ِض : ٕن إصؾ ي٘مت)ّم ٰمڅمِل ا٬ْمـجڅمِن(اًمدي٦م  )٣َمټْمًدا َٰمـْحٳًمڅم ٩مـ(اجلٜم٤مي٦م  )٩مڃمْن ٫مڅمڀَمڈْم( 

أن سمدل اعمتَٚمِػ جي٥م قمغم ُمتٚمِٗمف، وأرَش اجلٜم٤مي٦م قمغم اجل٤مين، وإٟمام ظُمقًمػ ذم اًمٕم٤مىمٚم٦م ًمٙمثرة 

همػَم ُم١مضَمٚم٦ٍم، يمام هق  )٘مڅم٬َمڇًم(اخلٓم٠م، واًمٕم٤مُمد ٓ قمذَر ًمف، ومال يًتِحُؼ اًمتخٗمٞمَػ، وشمٙمقن 

 إصؾ ذم سمدل اعمتَٚمٗم٤مت.

أي: قم٤مىمٚم٦م اجل٤مين: حلدي٨م أيب هريرة:  ( )٠ِمْبِف ا٬مٶَمټْمِد وا٬ْمـَخٴمځمِ ٣مٛم ٣مڅم٪مٻَِمتِفدي٦م  )و( 

ـْ ُهَذْيٍؾ، ومَرَُم٧ْم إطمدامه٤م إظمرى سمَحَجٍر وم٘متْٚمتٝم٤م وُم٤م ذم سمٓمٜمِٝم٤م،  اىمتتٚم٧ِم اُمرأشم٤مِن ُِم

 .سمدي٦م اعمرأة قمغم قم٤مىمٚمتِٝم٤م. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ^ك رؾمقُل اهلل ـوم٘مَْم 

ـْ حيِٗمُر ًمف سمداره ـْ دقم٤م َُم ٨َمٲَمچم   )وإنْ ٌر، ومامت هبْدٍم مل ُيْٚمِ٘مف أطمٌد قمٚمٞمف: ومٝمدْ  وَُم

                                      
 ش.ُمٕم٤مهًدا»( ذم ش: (1

 ش.قم٤مىمٚم٦م»( ذم ب، ش: (8

 (.1681(، وُمًٚمؿ )6911ري )اًمٌخ٤مأظمرضمف ( 3)

 ش. ُمـ حيٗمر ًمف سمئًرا سمداره»، وذم ش: شُمـ حيٗمر ًمف سمداره سمئًرا»( ذم أ، ب: (4

 ش.وُمـ»( ذم أ، ش: (5
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 )أو أصڅمَٔمْتف صڅم٣ِمٹَمڇٌم(ومامت،  )٩مٽمپََمٱَمْتف َ٘مٿَمڇٌم(أي: طمًٌف قمـ أهٚمف،  َصٷِمًٜما( ٨َمٲَمچم ُ٘مٌر 

،  ومامت: وضم٧ٌم اًمدي٦م، -وهل: ٟم٤مر شمٜمزل ُمـ اًمًامء ومٞمٝم٤م َرقْمٌد ؿمديٌد، ىم٤مًمف اجلقهري-

، شدُملُمٜمتخ٥م أ»، و شاًمقضمٞمز»: وضم٧ٌم اًمدي٦م، ضمَزم سمف ذم )أو ٰمڅمت ٔمټَِمَرٍض(

، وضمزم هب٤م ذم . وقمٜمف: ٓ دي٦م قمٚمٞمف. ٟم٘مٚمٝم٤م أسمق اًمّم٘مرشاًمتّمحٞمح»وصححف ذم 

قمغم  : شذح اعمٜمتٝمك»، وهمػمه، ىم٤مل ذمشاعمحرر»، وهمػمه، وىمَدُمٝم٤م ذم اعمٜمَقر

)أو ٨َمَؾ ُ٘مًرا  .شاإلىمٜم٤مع»و  شاعمٜمتٝمك»، وشمٌٕمف ذم ش اًمتٜم٘مٞمح»إصح. وضمزم هب٤م ذم 

: ٕٟمف هٚمؽ ذم طم٤مل (ٸًمڅم و٪َمٿَمَده ٩مَمت ٔمڅم٬مٲَمڅم٣ِمٹَمڇِم، أِو ا٬ْمـَحٿَمڇِم; وَٗمَبڈْم ا٬مِدَيڇمُ ُ٘مًرا ُٰمٺَمٻمَ 

 شمٕمِديف سمحًٌف قمـ اهلرب ُمـ اًمّم٤مقم٘م٦م، واًمٌٓمش سم٤محلٞم٦م، أو دومٕمٝم٤م قمٜمف.

رف: مل يْمٛمٜمف،  ويمذا ًمق أَدب زوضمتف ذم ـ، ومل يً)وإذا َأَدب ا٬مَرُٗمُؾ و٬مََده(

ـْ ٰمڅم  ِرْف; ملـ، ومل ُيْس )ُٰمٶَمٻِمٌؿ ِصْبٿَمڇمً أَدب  )ُٟمٻْمٴَمڅمٌن َر٣ِمٿَمَتف، أو(َب أدَ  )أو(ٟمِمقز،  َيٳْمټَم

                                      
 ش.طمًرا»( ذم أ، ب، ش: (1

 ( اًمّمح٤مح )ص ع ق( وًمٗمٔمف: ٟم٤مر شمً٘مط ُمـ اًمًامء ذم رقمد ؿمديد.(8

 (.441( اًمقضمٞمز)3)

 ش.اعم٘مٜمع»أمحد سمـ حمٛمقد، ؿمٛمس اًمديـ اًمٜم٤مسمٚمز، وهق شمّمحٞمح ًمٚمخالف اعمٓمٚمؼ ذم  هق ًمإلُم٤مم اًم٘م٤ميض حمٛمد سمـش اًمتّمحٞمح» (4)

هق حيٞمك سمـ يزداد اًمقراق، وراق اإلُم٤مم أمحد، يم٤من ُمع أيب قمٌد اهلل سم٤مًمٕمًٙمر، قمٜمده ضمزء ُم٤ًمئؾ طم٤ًمن ذم احلٛمك ش أسمق اًمّم٘مر( »(5

 (. 8/174(، اعمٜمٝم٩م إمحد )8/548واعم٤ًمىم٤مة واعمزارقم٦م واًمّمٞمد واًمٚم٘مٓم٦م وهمػم ذًمؽ. يٜمٔمر ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م )

 (.416( اعمٜمقر )6)

 (.136/ 8( اعمحرر )(7

 (.11/313) ( ُمٕمقٟم٦م أوزم اًمٜمٝمك ذح اعمٜمتٝمك(8

 (.866( اًمتٜم٘مٞمح )ص (9

 (.8/488( ُمٜمتٝمك اإلرادات )(11

 (.141/ 4( اإلىمٜم٤مع )(11

 وهل ُمـ اعمتـ ذم أ، ب.ش. ومٞمٝمام»( سمٕمده ذم أ، ب، ش: (18

 ش. فَصٌِٞمَ »( ذم ب، ش: (13
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أي: سمت٠مديٌف: ٕٟمف وَمٕمؾ ُم٤مًمف ومٕمُٚمف ذقًم٤م ومل يتٕمَد ومٞمف. وإن أهف أو زاد قمغم  ( َٕمٻمِػ ٔمف

ـْ صٌٍِل أو همػِمه: َوِٛمـ: ًم ـْ ٓ قَمْ٘مَؾ ًمف ُِم )و٬مق تٕمِديف، ُم٤م حيّمؾ سمف اعم٘مّمقد، أو ضب َُم

)وإْن سم٤مًمُٖمَرة: ًمً٘مقـِمف سمتٕمِديف،  ٫مڅمن ا٬متځَْمِديچُم ٬مِـحڅمِٰمٍؾ ٩مځمْٟمٹَمٴَمڈْم َٗمٽمٿِمٽمڅًم; َوټِمٽمف ا٬ْمـټمـڂَُمِدُب(

 )أو اْٟمَتٶْمَدى ٣مٻمٿمپمڅم َرُٗمٌؾ(، وم٠مؾم٘مٓم٧م، شمٕم٤ممم ١َمٻَمچم ا٬مُسٻْمٴمڅمُن اْٰمَرَأًة ٬مٺَِمٱْمِػ َ٘مِؼ اهلل(

طِ أي: ـمٚمٌٝم٤م ًمدقمقى قمٚمٞمٝم٤م   )َوټِمٽمف ا٬مُسٻْمٴمڅمُن(ضمٜمٞمٜم٤ًم:  َد٣ْمَقى ٬مف، ٩مځمْٟمٹَمٴَمڈْم( ّم )ٔمڅم٬م٧ُمَ

ذم اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:  )ا٬ْمـټُمْسَتٶْمِدي(َوِٛمـ  )و(ذم اعم٠ًمًم٦م إومم: هلاليمف سمًٌٌف،  ا٬مُسٻْمٴمڅمُن(

سم٥ًٌم اًمقوع أْو  )٩َمَز٣ًمڅم(أ[ اعم٠ًمًمتلم  845احل٤مُمؾ ذم ]س/  )و٬مق ٰمڅمَٕمڈم(هلاليمف سمًٌٌف، 

ذم إومم، وٓ اعمًتٕمدي ذم اًمث٤مٟمٞم٦م: ٕن ذًمؽ  أي: مل يْمٛمٜمٝم٤م اًمًٚمٓم٤من )مل َيٳْمټَمٽمڅم(ٓ: 

 شاعمحرر»وىمدُمف ذم  شاًمقضمٞمز»ًمٞمس سم٥ًٌم هلاليمٝم٤م ذم اًمٕم٤مدة، ضمزم سمف ذم 

وقمٜمف: أهنام و٤مُمٜم٤من هل٤م يمجٜمٞمٜمٝم٤م: هلاليمٝم٤م سمًٌٌٝمام، وهق اعمذه٥م، يمام ذم  .شاًمٙم٤مذم»و

ُم٤مشم٧م طم٤مُمٌؾ أو محُٚمٝم٤م ُمـ ، وًمق وهمػمه شاعمٜمتٝمك»وهمػمه، وىمٓمع سمف ذم  شاإلٟمّم٤مف»

 ُمـ ريح ـمٕم٤مم وٟمحقه: َوِٛمـ رسُمف إن قَمٚمِؿ ذًمؽ قم٤مدًة.

ـْ أَٰمر ٠َمْخٲًمڅم ُٰمٺَمٻَمٸًمڅم أْن َيٽمِْزَل ٔمِْئًرا، أو( ، ومٗمٕمؾ، )َيٲْمٶَمَد ٠َمَجَرًة( أَُمره أن )وَٰم

: ( )و٬مق أَن أِٰمَر ُٟمٻْمٴمڅمنٌ أُِمُر،  )مل َيٳْمټَمٽمْف(أي: سمٜمزوًمف أو صٕمقده:  )٩َمپَمٻَمؽ ٔمف(

                                      
 ش.اعم١مدب»( ذم ب سمدهل٤م: (1

 ( ُمـ اعمتـ ذم ب.(8

 ش.سمنمط»( ذم ب: (3

 (.444( اًمقضمٞمز )ص 4)

 (.138/ 8( اعمحرر )(5

 (.6/ 4( اًمٙم٤مذم )(6

 (.361/ 85( اإلٟمّم٤مف )(7

 (.8/487( ُمٜمتٝمك اإلرادات )(8

 (.4/147(، اإلىمٜم٤مع )867ِمٌع )(، واًمتٜم٘مٞمح اعم85/361،361(، واًمنمح )18/111(، واعمٖمٜمل )514( يمّم٤مطم٥م اهلداي٦م )(9

 ( ُمـ اعمتـ ذم ش.(11

 ش.اًمًٚمٓم٤من»( ذم أ، ش: (11
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ه( ًمٕمدم إيمراهف ًمف، و ، ومل  )٫مَم ٬مق اْٟمتځَمَْٗمره ُٟمٻْمٴمڅَمٌن أو ٨َمْٜمُ ـِ ًمذًمؽ، وهَٚمؽ سمف: ٕٟمف مل َيـْج

ف أو وًمَده إمم ؾم٤مسمٍح طم٤مِذٍق ًمٞمٕمِٚمَٛمف اًم٤ًٌمطم٦َم  ًَ يتَٕمَد قمٚمٞمف، ويمذا ًمق ؾمَٚمؿ سم٤مًمٌغ قم٤مىمٌؾ ٟمٗم

 ومَٖمِرق: مل يْمٛمٜمف اًم٤ًمسمُح.

 ِفِص(َـّ)باُب مكاِديِز ِدياِت الي

)ِدَيڇُم ا٬ْمـُحِر ا٬ْمـټُمْسٻمِِؿ ِٰمڅمَئڇُم َٔمٶِمٍٜم، أو ٘م٤مدير: مجع ُم٘مدار، وهق ُمٌٚمغ اًمٌمء وىمدُره، اعم

: حلدي٨م أيب أ٬مُْػ ِٰمّْثٹمڅمٍل َذَهبڅًم، أو اْٖمٽمڅم ٣َم٧َمَ أ٬ْمَػ ِدْرَهٍؿ ٩مٳَِمڇًم، أو ِٰمڅمَئتڅم َٔمٹَمرةٍ، أو أ٬ْمٸمڅم ٠مڅمٍة(

ـَ اإلٔمِِؾ، و٣مٛم أهِؾ ّم ا٬مِدَيڇِم ٣مٛم أهْ  ^ ٩مَرض رٟمقُل اهللِ»داود قمـ ضم٤مسمر:  ِؾ اإلٔمِِؾ ٰمڅمئڇًم ِٰم

، وقمـ قمٙمرُم٦م قمـ اسمـ .رواه أسمق داودشا٬مبٹمِر ٰمڅمئتل َٔمٹَمَرٍة، و٣مٛم أهِؾ ا٬مٱمڅمِء أ٬مٸمل ٠مڅمةٍ 

. وذم يمت٤مب قمٛمرو ديَتف اصمٜمل قمنم أًمػ درهؿ ^قم٤ٌمس أن رضماًل ىُمتِؾ ومجٕمؾ اًمٜمٌُل 

)أُصقُل اخلٛمُس اعمذيمقراُت  ()هذه .شو٣مٛم أهِؾ ا٬مَذَهچِم أ٬مُػ ديٽمڅمرٍ »سمـ طمزم: 

ـْ َٕمٻْمَزُٰمف(دون همػمه٤م،  ا٬مِدَيڇم( : ؾمقاء يم٤من وزُم )٬َمِزم ا٬مَقَٓم ٪َمُبق٬ُمف(اًمدي٦ُم:  )٩مځمُُّيڅم أْ٘مََّض َٰم

ـْ أهؾ ذًمؽ اًمٜمقع أو مل يٙمـ: ٕٟمف أشمك سم٤مٕصؾ ذم ىمْم٤مء اًمقاضم٥م قمٚمٞمف.  اجلٜم٤مي٦م ُِم

)َٙمـټْمٌس ، ومٞم١مظَمُذ )ّم ٪َمْتِؾ ا٬مٶَمټْمِد و٠ِمْبپِمف( شُمَٖمَٚمظُ  )٩مـ(صمؿ شم٤مرًة شُمٖمَٚمُظ اًمدي٦م وشم٤مرًة ٓ، 

ون ٔمٽِمڈَم َٰمـخڅمٍض، وَٙمـټْمٌس و٣ِم٧ُمون ٔمٽِمڈَْم ٬َمبُقٍن، وَٙمـټمٌس و٣ِم٧ُموَن  )َٙمـټْمٌس و٣ِم٧ْمُ

وَن َٗمَذ٣َمڇًم( )ّم شمٙمقُن اًمدي٦ُم  )و(، وٓ شمٖمٚمٞمَظ ذم همػم إسمؾ، ُمٜمف ِ٘مٹَمڇًم، وَٙمـټْمٌس و٣ِم٧ْمُ

                                      
 (.4544داود )ظمرضمف أسمق أ( 1)

 (.8689(، واسمـ ُم٤مضمف )4817(، واًمٜم٤ًمئل ذم اعمجتٌك )1388(، واًمؽمُمذي )4546( أظمرضمف أسمق داود )8)

 (.4868( أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اعمجتٌك )3)

 ش. ومٝمذه»( ذم أ، ب، ش: (4

 ـ اعمتـ ذم ب، ش.( ُم(5

 ش. شم١مظمذ»ٟمًخ٦م، وأن ذم ٟمًخ٦م ِزيد ىمٌٚمٝم٤م: ش ُمٜمف»ذم ه٤مُمش إصؾ إمم أن يمٚمٛم٦م:  ( أؿم٤مر(6
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ـَ إْرَٔمٶَمڇِم ا٬ْمـټَمْذ٫ُمقَرِة()َٕمـِجچُم أَْخڅمًٟم  خمٗمٗم٦ًم، ومـ ا٬ْمـَخٴمځم( أي: قمنمون سمٜم٧م  څم; ٖمَمڀُمقن ِٰم

ـْ َٔمٽمِل خم٤مض، وقمنمون سمٜم٧م ًمٌقن، وقمنمون طم٘م٦م، وقمنمون ضمذقم٦م،  ون ِٰم )و٣ِم٧ْمُ

ٜم٤َمت هذا ىمقل اسمـ ُمًٕمقد (َٰمـخڅمضٍ  ًِ ـْ سَمَ٘مٍر ُُم ، ويمذا طمٙمؿ إـمراف، وشُم١مظَمُذ ُِم

ـْ هَمٜمٍَؿ صمٜم٤مي٤م وَأضْمِذقَم٦م ٟم أي: أن شمٌٚمغ ىمٞمٛم٦ُم  )وٓ ُٕمٶْمتَٝمُ ا٬مٹِمٿمټَمڇُم ّم ذ٬مؽ(ّمٗملم، وَأشْمٌَِٕم٦م، وُِم

 )ا٬مَسَلَٰمڇُم(شُمْٕمَتؼُم ومٞمٝم٤م  )َٔمْؾ(اإلسمؾ، أو اًمٌ٘مر، أو اًمِمٞم٤مه دي٦َم ٟم٘مد: إلـمالق احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ: 

 ُمـ اًمٕمٞمقب: ٕن اإلـمالق ي٘متِض اًمًالُم٦م.

( اًْمـُحرِ  )وِدَيڇُم(  : اًمِذُِمِل، أو اعمٕم٤مَهِد، أ )ا٬مٺمِتڅميِبِ ـِ : )ڀمٲِْمُػ ِدَيڇِم ا٬ْمـټُمْسٻمِِؿ(و اعمًت٠مُِم

ك سم٠من قَمْ٘مَؾ أهِؾ اًمٙمت٤مِب ـىمَْم  ^  حلدي٨م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده أن اًمٜمٌل

(، ، ويمذا ضمراطُمفٟمّمُػ قَمْ٘مِؾ اعمًِٚمٛملَم، رواه أمحد اًمِذُِمِل أو  )وِدَيڇُم ا٬ْمـټَمُجقِدِ

ـِ ]س/  ـِ  )ا٬مَقَٖمٽمِِل( دي٦مُ  و(ب[) 845اعمٕم٤مَهِد، أو اعمًت٠مُِم )ٖمَمُن ٰمڅمَئڇِم اعمٕم٤مَهِد أو اعمًت٠مُِم

، وضمراطُمف ، وقمثامن، واسمـ ُمًٕمقد، يم٤ًمئر اعمنميملم، ُرِوي قمـ قمٛمرَ ِدْرَهٍؿ(

أي: ٟم٤ًمء أهؾ اًمٙمت٤مب، واعمجقِس، وقَمٌََدِة إوصم٤من، وؾم٤مئر  )وڀمسڅمُؤهؿ(سم٤مًمٜم٦ًٌم، 

ـْ ِدَي٦ِم ُذيْمراهِنؿ:  )٣مٛم ا٬مٽمٲِْمِػ(اعمنميملم  : ًمـِام ذم يمت٤مب )ا٬ْمـټُمْسٻمټِِم٥َم(ٟم٤ًمء  دي٦مِ  ٫مــ()ُِم

ـْ ِدَيڇِم ا٬مَرُٗمؾِ »: قمٛمرو سمـ طمزم . ويًتقي اًمذيمر وإٟمثك شِدَيڇُم ا٬ْمـټَمْرَأِة ٣مٛم ا٬مٽمِٲْمِػ ِٰم

                                      
 ش.اعمخ٤مض»( ذم أ، ب: (1

(، واًمٌٞمٝم٘مل 9/348(، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم )87885(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )17838( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )8)

(8/74.) 

 ش.( ُمـ اعمتـ ذم (3

 (.8644( سمٜمحقه، واسمـ ُم٤مضمف )4881(، واًمٜم٤ًمئل ذم اعمجتٌك )7198، 6716( أظمرضمف أمحد )4)

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(5

(، واًمٌٞمٝم٘مل 3/141(، و اًمدارىمٓمٜمل )88185(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )18489( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )6)

(8/111 .) 

 (. 111/ 8( أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل  ذم اًمًٜمـ )7)

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، ش.(8

هذه اجلٛمٚم٦م ًمٞم٧ًم ذم طمدي٨م قمٛمرو سمـ طمزم اًمٓمقيؾ، وإٟمام أظمرضمٝم٤م اًمٌٞمٝم٘مل ُمـ طمدي٨م (:»84/ 4( ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمتٚمخٞمص )9)

 (.8/95وطمدي٨م ُمٕم٤مذ أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ )ش. ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ، وىم٤مل: إؾمٜم٤مده ٓ يث٧ٌم ُمثٚمف
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٣َمٹْمُؾ »ومٞمام يقضم٥م دون صمٚم٨م اًمدي٦م: حلدي٨م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ُمرومققًم٤م: 

ـْ ِدَيتپِمڅما٬ْمـټَمْرَأِة ِٰمّْثُؾ ٣َمٹْمِؾ ا٬مَرُٗم  ، ودي٦ُم ظمٜمثك أظمرضمف اًمٜم٤ًمئلش. ِؾ ٘مَتك ٕمبٻُمَغ ا٬مُّثٻُمډَم ِٰم

 ُُمِْمٙمٍِؾ ٟمّمُػ دي٦ِم يمٍؾ ُمٜمٝمام.

 ) ـٍ
٤ًٌم:  ذيمًرا يم٤من أو أٟمثك، صٖمػًما يم٤من )وِدَيڇُم ٪مِ أو يمٌػًما، وًمق ُمدسَمًرا أو ُمٙم٤مشَم

ٖم٦ًم ُم٤م سمَٚمَٖم٧ْم: يم٤مًمٗمرس، قمٛمًدا يم٤من اًم٘متؾ أو ظمٓم٠م: ٕٟمف ُمت٘مَقٌم ومُْمِٛمـ سم٘مٞمٛمتف سم٤مًم )٪مٿِمټَمُتف(

ـِ  )وّم ِٗمراِ٘مف( ـْ طُمرٍ -أي: ضمراِح اًمِ٘م ـْ ىمٞمٛمتِف: ومٗمل يِده ٟمّمُػ  -إْن ىُمِدر ُِم سم٘مًٓمِف ُِم

ـْ ذًمؽ أو أيمثَر، وذم أٟمِٗمف ىمٞمٛمُتف يم٤مُمٚم٦ًم، وإْن ىمَٓمع ذيمَره صُمَؿ  ىمٞمٛمتِف: ٟمَ٘مص سم٤مجلٜم٤مي٦م أىمَؾ ُِم

ـْ طُمٍر  ظَمّم٤مه وم٘مٞمٛمُتف ًمَ٘مْٓمِع َذيَمِره، وىمٞمٛمُتف ُم٘مٓمققَمُف، وُِمْٚمُؽ ؾمِٞمِده سم٤مٍق قمٚمٞمف، وإن مل ُيَ٘مَدْر ُِم

ِء(سمجٜم٤ميتف  ڀَمٹَمٲَمف( )ٰمڅمُوِٛمـ سمـ  ـَ  )َٔمٶْمَد ا٬مُٝمْ أي: اًمتئ٤مم ضُمْرطِمف: يم٤مجلٜم٤مي٦م قمغم همػمه ُِم

 .احلٞمقاٟم٤مت

 إذا ؾمَ٘مط ُمٞمًت٤م سمجٜم٤مي٦ٍم قمغم ُأُِمف )َذ٫َمًرا ٫مڅمن أو ُأڀْمّثَك(اًْمـُحِر  ّم ا٬ْمـَجٽم٥ِِم( )ويـَِجچُم  

ـَ اإلسمِِؾ إن يم٤من طُمًرا  )٣ُم٧ْمُ ِدَيڇِم ُأِٰمِف ٨ُمَرًة( قمٛمًدا أو ظمٓم٠م: أي: قمًٌدا أو أُم٦م ىمٞمٛمُتٝم٤م مخٌس ُِم

)ٰمـټَْمٻُمق٫ًمڅم، اجلٜملم  )إن ٫مڅمن(أي: ىمٞمٛم٦ِم ُأُِمف  ُر ٪مِٿمټَمتپِمڅم(ـ)٣ُمٱْم جي٥م ذم اجلٜملم  )و( .ُُمًٚمِاًم 

ُر ىمٞمٛمتِٝم٤م يقم ضمٜم٤مي٦ٍم قمٚمٞمٝم٤م ٟم٘مًدا. وإْن ـقمِم، وُي١مظَمُذ )أَٰمڇًم(احل٤مُمُؾ سمرىمٞمٍؼ  وُٕمٹَمَدُر ا٬ْمـُحَرُة(

ؾمَ٘مط طمًٞم٤م ًمقىْم٧ٍم يٕمٞمُش عمثٚمِف ومٗمٞمف إذا ُم٤مت ُم٤م ومٞمف ُمقًمقًدا، و ذم ضمٜملِم داسَم٦ٍم ُم٤م ٟمَ٘مص ُأَُمف، 

)٩مٿمف ٪َمَقٌد، قمٛمًدا  كضمٜمَ  )أو(: يم٤مجل٤مئٗم٦م، )٣َمټْمًدا ٓ ٪َمَقَد ٩مٿمف( كضمٜمَ  َر٪مٿِمٌؼ َٙمٴمځًم أو( ك)وإْن ٗمٽمَ 

(رىمٞمٌؼ  ُل، أو إْٔمٻَمػ(واْٙمتِٜم ٩مٿمف ا٬ْمـټمـڅم ًٓ  )ٔمٷَِمْٜمِ إْذِن َٟمٿمِِدِه;، ويم٤مٟم٧م اجلٜم٤مي٦ُم واإلشمالُف )ٰمڅم

: ٕٟمف ُمقضَم٥م ضمٜم٤ميتف ومقضم٥م أن يتٕمٚمؼ سمرىمٌتف: )ذ٬مؽ ٔمَِر٪َمَبتِف(ُم٤م وضم٥م سمـ  َٕمٶَمٻَمؼ(

                                      
 (.4819( اعمجتٌك )1)

 ر ذم إصؾ إمم أهن٤م ٟمًخ٦م. ( ؾم٘مط ُمـ أ، ب، ش، وأؿم٤م(8

 ش.دم٥م»( ذم ب: (3
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وإن يم٤من  إن يم٤من ىمدَر ىمٞمٛمتِف وم٠مىمَؾ، )٩مٿمَُخَٜمُ َٟمٿَمُده ٔم٥َم َأْن َيٸْمِدَيف ٔمځِمْرِش ِٗمٽمڅمَيتِف(يم٤مًم٘مّم٤مص: 

)إ٦م َو٬مِـِل اًمًٞمُد  )أْو ُيَسٻِمټَمف(أيمثَر ُمٜمٝم٤م مل يٚمزُمف ؾمقى ىمٞمٛمتف طمٞم٨م مل ي٠مذٟمف ذم اجلٜم٤مي٦م، 

ًمقزم اجلٜم٤مي٦م إن اؾمتٖمرىمف أرُش اجلٜم٤مي٦م وإٓ  )وَيْد٩َمَع َٖمټَمٽمَف(اًمًٞمُد  اجِلٽمڅمَيڇِم ٩مٿمټَْمٻمٺَِمف، أو َيبٿِمٶَمف(

قمٛمًدا  كره ومداه سم٠مرؿمٝم٤م يمٚمف، وإن ضمٜمَ دوَمع ُمٜمف سم٘مدره، وإن يم٤مٟم٧م اجلٜم٤مي٦م سم٢مذن اًمًٞمد أو أُم

قمغم قمدٍد: زاطَمؿ يمٌؾ  كؾمٞمده، وإن ضمٜمَ  قمغم رىمٌتف: مل يٛمٚمٙمف سمٖمػم رى ومٕمٗم٤م َوًمِـٌل 

 سمحّمتِف، وذاُء َوًمِـِل ىمقٍد ًمف قمٗمٌق قمٜمف.

 )باُب ِدياِت األِعَطاِء وَمياِفِعَا(

ـْ إْٔمٻَمػ ٰمڅم ّم اإِلڀْمسڅمِن ِٰمٽمْف َرْ أي: ُمٜم٤مومِع إقمْم٤مء،  ـْ ٌء واِ٘مٌد; ٫مڅمٕڀْمِػ()َٰم ، وًمق ُِم

 )ا٬مٽمٸَْمِس(شمٚمؽ  )٩مٸِمٿمف ِدَيڇُم(، وًمق ُمـ صٖمػم: )وا٬مٻِمسڅمِن وا٬مَذ٫َمِر(، أو ُمع قِمَقضِمف، أظْمَِمؿَ 

أ[ ىمٓمع ُمٜمٝم٤م قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اًم٤ًمسمؼ: حلدي٨م قمٛمرو سمـ طمزم ُمرومققًم٤م:  846اًمتل ]س/ 

، . رواه أمحد«َيڇُم، وّم ا٬مٻِمسڅمِن ا٬مِدَيڇمُ إذا ُأْو٣ِمچم َٗمذ٣ًمڅم ا٬مِد  وّم ا٬مَذ٫َمِر ديڇٌم وّم أڀْمٍػ »

، وًمق ُمع طَمَقٍل )ِٰمٽمْف ٠َمٿْمئڅمِن; ٫مڅم٬مٶَمٿْمٽم٥َِم(أي: ذم اإلٟم٤ًمن  )وٰمڅم ٩مٿمف(واًمٚمٗمظ ًمف.  واًمٜم٤ًمئل

(يمـ  )ا٬مٱَمٸَمت٥َِم و(يمـ  )و(، وًمق أصؿ، )إُُذڀَم٥ِم(يمـ  )و(أو قَمَٛمٍش،  ، ومه٤م: )ا٬مٻَمْحٿَم٥ْمِ

سم٤مًمث٤مء  )َٖمٽمُْدَوَِتْ ا٬مَرُٗمِؾ( يمـ ا٬ْمـټَمْرَأِة، و( )َٖمْدييمـ  )و(ؾمٜم٤من، اًمٕمٔمامن اًمٚمذان ومٞمٝمام إ

                                      
 ش.اجلٜم٤مي٦م»( سمٕمده ذم ش: (1

اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ش. ظَمِْماَمءُ »( ظَمِِمؿ اإلٟم٤ًمن ظَمَِماًم ُمـ سم٤مب شمِٕم٥م: أص٤مسمف داء ذم أٟمٗمف وم٠مومًده ومّم٤مر ٓ يِمؿ، ومٝمق َأظْمَِمُؿ، وإٟمثك (8

 )اخلٞمِمقم(.

 ًمتخري٩م.وهق اعمقاومؼ عم٤م ذم ُمّم٤مدر اش. إٟمػ»( ذم أ، ب: (3

( 7198(، وأظمرج ٟمحقه أمحد )18/468( مل أىمػ قمٚمٞمف ذم اعمًٜمد، ومل يٕمزه ًمٚمٛمًٜمد احل٤مومظ ذم إـمراف اعمٝمرة سم٤مًمٗمقائد اعمٌتٙمرة )(4

 ُمـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده.

 (.4868( اعمجتٌك )(5

 ش.صمديل»( ذم ش: (6
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اعمثٚمث٦م، وم٢من وٛمٛمَتٝم٤م مهزْت، وإن ومتحَتٝم٤م مل ِتٛمز، ومه٤م ًمٚمرضمؾ سمٛمٜمزًم٦م اًمثديلم ًمٚمٛمرأة، 

، وا٬مِرْٗمٻَم٥ِم، وا٬ْٕمٿَمت٥َِم، وإڀُْمَّثٿم٥ِم، وإِْٟمٺَمتْل ا٬ْمـټَمْرَأةِ  يمـ )و( ـِ اهلٛمزة  رـسمٙمً ()ا٬مٿَمَدي

أي: ٟمّمػ اًمدي٦م ًمتٚمؽ  ڀمٲِْمٸُمپمڅم( )٩مٸِمٿمپمَم ا٬مِدَيڇُم، وّم أَ٘مِدمهڅموومتحٝم٤م، ومه٤م ؿمٗمراه٤م: 

ـِ ُٖمٻُمّثڅم ا٬مِدَيڇِم، وّم احلڅمِٗمِز ٔمٿْمٽمپَمَم ُٖمٻُمُّثپمڅم(اًمٜمٗمس،  : ٕن اعم٤مِرَن يِمٛمؾ صمالصم٦م )وّم ا٬ْمـټَمٽمِْخَرْي

ـِ وطم٤مضمًزا، ومقضم٥م شمقزيُع اًمدي٦م قمغم قمدده٤م،  )وّم إْٗمٸَمڅمِن إَْرَٔمٶَمڇِم ا٬مِدَيڇُم، أؿمٞم٤مء: َُمٜمِْخَرْي

ـٍ ُرْٔمٶُمپمڅم( (أي: رسمع اًمدي٦م،  وّم ٫ُمِؾ َٗمٸْم ـِ )ا٬مِدَيڇُم، ٫مځمَصڅمٔمِِع إذا ىُمٓمِٕم٧م  )وّم أَصڅمٔمِِع ا٬مٿَمَدْي

) ـْ أص٤مسمع اًمٞمديـ أو اًمرضمٚملم  )وّم ٫ُمِؾ إْصَبٍع(ومٗمٞمٝم٤م دي٦ٌم إذا ىُمٓمِٕم٧م،  ا٬مِرْٗمٻَم٥ْمِ )٣ُم٧ْمُ ُِم

ـِ وا٬مِرْٗمٻَم٥ْمِ ٣َمٱْم »ـ قم٤ٌمس ُمرومققًم٤م: : حلدي٨م اسما٬مِدَيڇِم( ـَ اإلٔمِِؾ ٬مٺُمِؾ ـِدَيڇُم أصڅمٔمِع ا٬مٿَمَدْي ٌر ِٰم

ـْ أص٤مسمع اًمٞمديـ أو اًمرضمٚملم  )وّم ٫ُمِؾ أڀْمټَمٻَمڇٍم( وصححف. رواه اًمؽمُمذيش. إْصَبعٍ  ُِم

وّم ٫ُمِؾ )َٰمٸْمٲِمََلِن، ومٞمف  )واإِلهْبڅمُم(: ٕن ذم يمؾ إصٌع صمالَث ُمٗم٤مصؾ، )ُٖمٻُمډُم ٣ُم٧ْمِ ا٬مِدَيڇِم(

(ـ)ڀمٲِْمُػ ٣ُمٱْم ُمٜمٝمام  َٰمٸْمٲِمٍؾ( ـِ ، أو ٟم٤مٍب، أو أ، يٕمٜمل ِر ا٬مِدَيڇِم، ٫مِدَيڇِم ا٬مِس ـٍ َن ذم يمؾ ؾِم

سٍ  ـَ اإلسمؾ: خلؼم قمٛمرو سمـ طمزم ُمرومققمً  -صٖمػم ومل َيُٕمْد  وًمق ُمـ -ِضْ ٤م ُِم ًً ّم »: ٤ممخ

ـَ اإلٔمِؾِ  ـِ َٙمـټْمٌس ِٰم  .رواه اًمٜم٤ًمئلش. ا٬مِس

 اٚمٽمڅم٩مع ّم ديڇم  

ُر، وا٬مٱَمُؿ، ـ)ا٬مَسټْمُع، وا٬مَبٲَم أي احلقاُس  )ّم ٫ُمِؾ ٘مڅمَٟمڇٍم ِدَيڇٌم ٫مڅمِٰمٻَمڇٌم: وهل(جي٥م  )و(

ذم رضمؾ ضب رضماًل  ط، وًم٘مْم٤مء قمٛمر  شوّم ا٬مَسټْمِع ا٬مِدَيڇمُ »: حلدي٨م: وا٬مَذْوُق(

                                      
 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، ب، ش.(1

 ش.إطمدامه٤م»( ذم ش: (8

 ( وىم٤مل: طمًـ صحٞمح همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف.1391اًمؽمُمذي )( أظمرضمف 3)

 ( ؾم٘مط ُمـ أ.(4

 (4868( اعمجتٌك )5)

ـَ اإِلسمِؾ»( ُمـ طمدي٨م ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ ُمرومققم٤م 8/86،85( أظمرج اًمٌٞمٝم٘مل )6) ْٛمِع ُِم٤مَئ٦ٌم ُِم ًَ  ش. َورِم اًم
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دم٥م  )و٫مذا( ،ومذه٥م ؾمٛمُٕمف، وسمٍُمه، وٟمٙم٤مطُمف، وقم٘مُٚمف، سم٠مرسمِع دي٤مٍت، واًمَرضُمُؾ طَمٌل 

، و(ذم  )ا٬مٶَمٹْمِؾ، و(ذم  )ّم ا٬مٺمَلِم، و(اًمدي٦م يم٤مُمٚم٦ًم  ذم  )ا٫َْٕمِؾ، و(ذم ُمٜمٗمٕم٦م  )َٰمٽمٸَْمٶَمڇِم ا٬ْمـټَم٭ْمِ

ٕن يمؾ واطمدة ُمـ هذه ; ا٬مٷمڅمئِِط( )٣َمَدِم اْٟمتټِْمَسڅمِك ا٬مبَْقِل أوذم  )ا٬مٽمٺِمڅمِح، و(ُمٜمٗمٕم٦م 

ذم ذه٤مب سمٕمض ذًمؽ إذا قُمِٚمؿ ر، وـُمٜمٗمٕم٦ٌم يمٌػمٌة ًمٞمس ذم اًمٌدن ُمثُٚمٝم٤م يم٤مًمًٛمع واًمٌّم

ُؿ قمغم صمامٟمٞم٦م وقمنميـ طمروًم٤م، وإن مل ُيْٕمَٚمْؿ ىمْدُر  ًَ سمَ٘مْدِره: ومٗمل سمٕمض اًمٙمالم سمح٤ًمسمِف، وُيْ٘م

ـَ ا٬مٱُمٶُمقِر إَْرَٔمٶَمڇِم ا٬مِدَيڇُم،جي٥م  )و(اًمذاِه٥ِم ومحٙمقُم٦م،  أي: اًمِمٕمقر وهل(  )ّم ٫ُمِؾ واِ٘مٍد ِٰم

ُرِوي  )ا٬ْمـحڅمِٗمب٥َِم، وأْهَداُب ا٬مٶَمٿْمٽم٥َِم(ؿمٕمر  ٿَمڇِم، و()ا٬مٻِمْح ؿمٕمر  )٠َمٶْمُر ا٬مَرْأِس، و(إرسمٕم٦م 

: ذم اًمِمٕمقر اًمدي٦م. وٕٟمف أذه٥م اجلامل قمغم اًمٙمامل، وذم ك ، وزيد سمـ صم٤مسم٧مقمـ قمكم

)٩مڃمن ب[ وذم ُهْدٍب رسمُٕمٝم٤م، وذم ؿم٤مرب طمٙمقُم٦م،  846وذم طم٤مضم٥م ٟمّمُػ اًمدي٦م، ]س/

ـْ شمٚمؽ اًمِمٕمقر  ٣مڅمد( ، وم٢من يم٤من أظَمذ ؿمٞمًئ٤م رَده، وإن شمرك ُبف()٩َمٽمََبڈم َٟمٹَمط ُٰمقَٗم اًمذاه٥ُم ُِم

ـْ حلٞم٦م أو همػمه٤م ُم٤م ٓ مج٤مَل ومٞمف ومدي٦ٌم يم٤مُمٚم٦ٌم،  سمف  ىم٣َم  ٫مڅمِٰمٻَمڇًم( )ّم ٣َم٥ْمِ ا٣ْٕمَقِر ا٬مِدَيڇمُ جي٥م  )و(ُِم

ـُ قمٛمر، وقمكمٌ ، وقمثامنُ قمٛمرُ  ـَ اًمّم، واسم ، وَٕن ٤مسم٦م ح، ومل ُيْٕمَرْف هلؿ خم٤مًمٌِػ ُِم

قمقرِ  ـُ إذه٤مَب اًمٌٍِم يمِٚمف: ٕٟمف حيّمؾ سمٕملم إقمقر ُم٤م حيّمؾ سم٤مًمٕمٞمٜملم،  وَٕن ىمٚمَع قملِم ٕا يتْمَٛم

)وإْن ٪َمٻَمع ا٣َْٕمَقُر ٣َم٥ْمَ  وإن ىمَٚمع صحٞمٌح قملَم أقمقر أىُمِٞمد سمنْمـمِف، وقمٚمٞمف ُمٕمف ٟمّمُػ اًمِدَي٦ِم.

                                      
 (.86/ 8واًمٌٞمٝم٘مل )(، 87436،87981(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )18183( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )1)

 ش.و»( ذم أ، ب: (8

وقمٜمد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم:  -( قمـ متٞمؿ سمـ ؾمٚمٛم٦م87419(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )17374( أظمرج قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )3)

 ش . اومرغ رضمؾ قمغم رأس رضمؾ ىمدرا ومذه٥م ؿمٕمره ومذه٥م إزم قمكم وم٘م٣م قمٚمٞمف سم٤مًمدي٦م يم٤مُمٚم٦م»ىم٤مل:  -سمـ مت٤مم ؾمٚمٛم٦م

 ش. ذم اًمِمٕمر إذا مل يٜم٧ٌم اًمدي٦م»( قمـ زيد ىم٤مل:98/ 8(، واًمٌٞمٝم٘مل )87481ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )( أظمرج اسمـ أيب 4)

(، واًمٌٞمٝم٘مل 87567(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )17487،17488،17431،17431( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )5)

(8/94 ) 

 ،(.87564ّمٜمػ )(، اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعم17487،17488( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )6)

 (8/94(،  واًمٌٞمٝم٘مل )87563،87565(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )17438( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )7)

 ( .87566( أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )8)
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ـ  ِٰمٻَمڇًم، وٓ ٪مٲَِمڅمَص(٫مڅم )ا٬مْـټُمَمٖمٻَِمڇِم ٬مٶَِمٿمٽْمِِف ا٬مٲَمِحٿمَحڇِم ٣َمټْمًدا; ٩مٶمٻمٿمف ا٬مِدَيڇمُ اًمٕمٞمٜملم  ا٬مٲَمِحٿمِّح( ُرِوي قم

، وٓ يٕمرف هلام خم٤مًمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وٕن اًم٘مّم٤مص ُيْٗمِِض إمم اؾمتٞمٗم٤مء ، وقمثامنقمٛمر

قمقر، وهق إٟمام أْذَه٥م سمّم َر قملٍم واطمدةٍ، وإن يم٤من ىمَٚمٕمٝم٤م ظمٓم٠ًم ومٜمّمُػ اًمدي٦م، ـمجٞمع اًمٌٍم ُِمـ ٕا

٪َْمٴمَِع( )ّم ٪َمٴمْعِ جي٥م  )و( ه(ا أو رضمٚمِف وًمق قمٛمدً  َيِد ٕا أي: يمٖمػم إىمٓمع،  )ڀمٲِْمُػ ا٬مِدَيڇِم، ٫مٷَمْٜمِ

قمْم٤مء، وًمق ىمٓمَع يَد صحٞمٍح أىُمِٞمد سمنمـمف.  ويمٌ٘مٞم٦م ٕا

 )باُب الشِّجاِج وَنِشِز الِعظاِو(

ّم ا٬مَرْأِس  )ا٬مٱَمَجڇُم ا٬ْمـُجْرُح اًمِم٩م: اًم٘مٓمع، وُمٜمف: ؿمجج٧ُم اعمٗم٤مزة، أي: ىمٓمٕمُتٝم٤م، 

شم٘مٓمع اًْمـِجْٚمَد، وم٢من يم٤من ذم همػممه٤م ؾُمِٛمل ضُمْرطًم٤م ٓ ، ؾُمِٛمٞم٧م سمذًمؽ ٕهن٤م وا٬ْمَقْٗمِف ٙمڅمَصڇًم(

٦ٌٌَم: أوهل٤م  ٌر(ـ)٣َمٱْم رب ــِ اًمٕمـَ٘مقًم٦ِم قمـأي: اًمِمج٦م سم٤مقمت٤ٌمر شمًٛمٞمتِٝم٤م اعمٜم )وهل(ؿمج٦ًم،  ُُمَرشَم

 )ا٬متل َٕمـْحِرُص ا٬ْمـِجٻْمَد َأْي: َٕمٱُمٹُمف ٪َمٻمٿِمًَل وٓ ُٕمْدِٰمٿمف(سم٤محل٤مء واًمّم٤مد اعمٝمٛمٚمتلم  )ا٬ْمـحڅمِرَصڇُم(

يًٞمؾ ُمٜمف دٌم، واًْمـَحْرُص: اًمَِمُؼ، ي٘م٤مل: طَمَرص اًمَ٘مَّم٤مُر اًمثقَب، إذا ؿمَ٘مف ىمٚمٞماًل، أي: ٓ 

سم٤مًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م:  ا٬مَداِٰمٿَمڇُم ا٬مَداِٰمٶَمڇُم( )ا٬مبڅمِز٬َمڇمُ يٚمٞمٝم٤م  )ُٖمَؿ(وشُمًَٛمك أيًْم٤م: اًم٘م٤مذة واًم٘منمة، 

 تل َيِسٿمُؾ ٰمٽمپمڅم ا٬مَدُم، ُٖمَؿ()وهل ا٬مًمِ٘مَٚم٦ِم ؾَمَٞمالن اًمدم ُمٜمٝم٤م، شمِمٌٞمًٝم٤م سمخروج اًمدُمع ُمـ اًمٕملم، 

أي: شمُِمُ٘مف سمٕمد اجلٚمد، وُمٜمف ؾمٛمل اًمٌْمع،  )ا٬مبڅمِوٶَمڇُم، وهل: ا٬متل َٕمبٳَْمُع ا٬مٻَمْحَؿ(يٚمٞمٝم٤م 

يٚمٞمٝم٤م  )ُٖمَؿ(وًمذًمؽ اؿمُتَ٘م٧ْم ُمٜمف،  )ا٬ْمـټُمَتَلَِحَڇُم، وهل: ا٬مٷمڅمئٲَِمڇُم ّم ا٬مٻَمْحِؿ(يٚمٞمٝم٤م  )ُٖمَؿ(

ٌة َر٪مٿِمٹَمڇٌم(ٰمڅم ٔمٿمٽمپمڅم ؤَم٥ْمَ ا٬م )ا٬مِسټْمَحڅمُق وهل ْٛمح٤مَق، ؾمِٛمٞم٧م اجلراطم٦ُم  ٶَمٵْمِؿ ٪م٧ِْمَ ًِ شُمًَٛمك اًم

رة، ـاًمقاصٚم٦ُم إًمٞمٝم٤م هب٤م ٕن هذه اجلراطم٦م شم٠مظُمُذ ذم اًمَٚمْحِؿ يمِٚمف طمتك شمّمَؾ إمم هذه اًم٘مِم

                                      
 (.17441( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )1)

 (.8/94(، واًمٌٞمٝم٘مل )17438،17441( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )8)

 ش.وهل»( سمٕمده ذم ش: (3
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: ٕٟمف ٓ شمقىمٞمػ ومٞمٝم٤م ذم اًمنمع )ُ٘مٺُمقَٰمڇٌم(ومٞمٝم٤م  ٩مٿمپمڅم; ٔمؾ( )٩مپمذه ا٬ْمـَخټْمُس ٓ ُٰمٹَمَدرَ 

 سم٘مٞم٦ِم اًمٌدِن.ومٙم٤مٟم٧م يمِجراطم٤مِت 

هٙمذا ذم ظمٓمف، واًمّمقاب: اًمٕمٔمؿ،  )وّم ا٬ْمـټُمقِوَحڇِم، وهل ٰمڅم ُٕمقِوُّح ا٬مٻَمْحَؿ(

ُزه( )َٙمـټْمَسڇُم  -، وًمق أسمرَزشْمف سم٘مدر إسمرة عمـ يٜمُٔمُره ششمقوحف»قمٓمػ شمٗمًػم قمغم   )وُٕمْٝمِ

ـَ اإلٔمِؾِ »: حلدي٨م قمٛمرو سمـ طمزم: َأْٔمٶِمَرٍة( ٧ْم رأؾًم٤م . وم٢من قمٛمَ شو ّم ا٬ْمـټُمْقِوَحڇِم َخٌس ِٰم

 وٟمَزًم٧م إمم َوضْمٍف ومُٛمْقِوحت٤مِن.

)و٩مٿمپمڅم ره، ـأي: شمٙمً )ا٬ْمـپمڅم٠ِمټَمڇُم، وهل: ا٬متل ُٕمقِوُّح ا٬مٶَمٵْمَؿ وَُتْٱِمټُمف(يٚمٞمٝم٤م  )ُٖمَؿ(

ُة أْٔمٶِمَرٍة(  ، ومل يٕمرف ًمف خم٤مًمػ ذم قمٍمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م.ُرِوي قمـ زيد سمـ صم٤مسم٧م ٣َم٧ْمَ

 ـف)وَُتْٱِمټُمـ(اًمٕمٔمؿ ُٕمقِوُّح( هل: ٰمڅمو أ[ 358]س/)ا٬ْمـټُمٽمٹَِمٻَمڇُم، يٚمٞمٝم٤م  )ُٖمَؿ(

ةَ ، )وُٕمٽمٹَِمُؾ ٣ِمٵمڅمَٰمپمڅم ـَ اإِلٔمِِؾ(  و٩مٿمپمڅم ََخَْس ٣َم٧ْمَ )وّم ٫ُمِؾ ، حلدي٨م قمٛمرو سمـ طمزم; ِٰم

ـَ ا٬ْمـټَمځْمُٰمقَٰمڇِم( واِ٘مَدةٍ   وهل اًمتل شمّمؾ إمم ضمٚمدة اًمدُم٤مغ، وشُمًَٛمك أَُم٦َم، وُأَم اًمدُم٤مغ. ِٰم

: : حلدي٨م قمٛمرو سمـ طمزم)ُٖمٻُمډُم ا٬مِدَيڇِم(سم٤مًمٖملم اعمٕمجٛم٦م، اًمتل شمـَْخِرُق اجلٚمدة:  )وا٬مَداِٰمٷَمڇِم(

، واًمداُمٖم٦ُم أسمَٚمُغ، وإن هَِمٛمف سمُٛمَثَ٘مٍؾ ومل ُيْقِوْحف، أو ـمَٕمٜمف ذم شُٖمٻُمډُم ا٬مِدَيڇمِ  ڇمِ ّم ا٬ْمـټمځْمُٰمقٰمَ »

)وّم  سمِْٙمٍر.ظَمِده ومقَصؾ إمم ومِٛمف: ومحٙمقُم٦ٌم، يمام ًمق أْدظَمؾ همػُم اًمزوج إصٌَٕمف ذم وَمْرِج 

                                      
 ش.ُم٘مدار»( ذم أ، ب: (1

 (.4868( أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اعمجتٌك )8)

 (.8/88(، واًمٌٞمٝم٘مل )811/ 3(، و اًمدارىمٓمٜمل)17381،17348( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )3)

 ش.اًمتل»( ذم أ: (4

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، ب، ش. (5

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، ب، ش.(6

 ش.مخ٦ًم قمنم»( ذم أ، ب: (7

 (.4868) كاعمجتٌ( أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم (8

 ش.واطمد»( ذم أ، ب: (9
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أي:  )وهل(، (8)شّم اجلڅمئٸمڇِم ُٖمٻُمډُم ا٬مِدَيڇمِ »: عم٤م ذم يمت٤مب قمٛمرو سمـ طمزم: ا٬مـْجڅمئٸَِمڇِم ُٖمٻُمډُم ا٬مِدَيڇِم(

ـِ اجل٤مئٗم٦م  ـٍ ا٬ْمـَجقِف( )ا٬متل َٕمٲِمُؾ إ٦م ٔمڅم١مِ وفمٝمر،  -وًمق مل شمـَْخِرق ُِمًٕمك  -: يمٌٓم

ـْ وصدر، وطمٚمؼ، وُمث٤مٟم٦م، وسملَم ظُمّمٞمتلم، ودسمٍر، وإن أْدظَمؾ اًمً ٝمؿ ُِمـ ضم٤مٟم٥م ومخرج ُِم

ـْ َوـمِئ زوضم٦ًم ٓ يقـم٠ُم ُمثُٚمٝم٤م آظمَر: ومج٤مئٗمت٤من، رواه ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م قمـ أيب سمٙمر ، وَُم

ْؽ  ًِ ُمثُٚمٝم٤م ومخَرق ُم٤م سملَم خمرِج سمقٍل وُمٜمٍِل أو ُم٤م سملم اًمًٌٞمٚملم: ومٕمٚمٞمف اًمدي٦ُم إن مل يًتٛم

ـْ يقـم٠ُم ُمثُٚمٝم٤م عمثٚمف ومٝمْدٌر.  سمقٌل، وإٓ ومثُٚمُثٝم٤م، وإن يم٤مٟم٧م ُمـَِٛم

ـَ  )٫ُمِؾ واِ٘مَدةٍ جي٥م ذم  )و(إذا ضُمؼِم يمام يم٤من: سمٕمػٌم،  )ّم ا٬مٳِمٻَمِع(جي٥م  ()و ِٰم

٪ُمَقَٕم٥ْمِ َٔمٶِمٌٜم( . : ذم اًمِْمَٚمع ضَمـَٛمٌؾ، وذم اًمؽَمىمقة ضَمـَٛمٌؾ طؾمٕمٞمد قمـ قمٛمر  ى: عم٤م روا٬مَٞمْ

قشم٤مِن، وإِن واًمؽمىمقة: اًمٕمٔمؿ اعمًتدير طمقل اًمٕمٜمؼ ُمـ اًمٜمحر إمم اًمَٙمتِػ، وًمٙمِؾ إٟم٤ًمٍن شَمْرىمُ 

وهق -ِر ا٬مِذَراِع ـ)ّم ٫َمْس جي٥م  )و(اٟمجؼم اًمْمٚمُع أو اًمؽمىمقُة همػَم ُمًتِ٘مٞمَٛملْمِ ومحٙمقُم٦ٌم، 

)إذا واًمَزٟمد  )ا٬مَسڅمِق(ذم  )ا٬مٸَمِخِذ و(ذم  ، و(-ا٬مَزڀْمِد وا٬مٶَمٳُمدِ  ا٬مَسڅم٣ِمُد ا٬ْمـجڅمِٰمُع ٬مٶَِمٵْمټَمِل 

قمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف، أن قمٛمرو  ؾمٕمٞمد ى: عم٤م روُٗمِٝم ذ٬مؽ ُٰمسَتٹِمٿمًَم; َٔمٶِمٜماِن(

سمـ اًمٕم٤مص يمت٥م إمم قمٛمر ذم أطمد اًمَزٟمديـ إذا يُمِن، ومٙمت٥م إًمٞمف قمٛمُر أن ومٞمف سمٕمػميـ، وإذا 

 )وٰمڅم ٣مدا ذ٬مؽ(يُمِن اًمزٟمدان ومٗمٞمٝمام أرسمٕم٦م ُمـ اإلسمؾ. ومل ئمٝمر ًمف خم٤مًمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، 

ـَ ا٬مـِجراِح و ٫َمْس اعمذيمقر  )٩مٸمٿمف ٥ٍم، وقُمّْمُٕمٍص، وقم٤مٟم٦ٍم: يمخرزِة صٚم ( ا٬مٶِمٵمڅممِ  رِ ـ)ِٰم

                                      
 ش.سمٓمـ»( ذم أ، ب: (1

 (.8/85(، واًمٌٞمٝم٘مل )87635(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )17617،17683،17688( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )8)

 ش.واطمد»( ذم أ، ب، ش: (3

(وأظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ 8/99(، واًمٌٞمٝم٘مل )7/197) (، واًمِم٤مومٕمل ذم إم1614( أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م )4)

 (. 87695،87513(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )17617،17578)

 ش.قمٔمؿ»( ذم أ، ب: (5

 (.18/174( رواه ؾمٕمٞمد قمـ هِمٞمؿ قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م سمف. يٜمٔمر اعمٖمٜمل )(6

 ش.اًمٙمن»( ذم ب: (7
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أي:  ُ٘مٺُمقٰمڇٌم، وا٬ْمـُحٺُمقَٰمڇُم: أْن ُيٹَمَقَم ا٬ْمـټَمْجٽمُِل ٣مٻمٿمف ٫مځمڀَمف ٣َمْبٌد ٓ ِٗمٽمڅمَيڇَم ٔمف، ُٖمَؿ ُيٹَمَقُم، وهل(

ـَ ا٬مٹِمٿمټَمڇِم ٩مٻمف(اجلٜم٤مي٦م  ـَ ا٬مِدَيڇِم أي: ًمٚمٛمجٜمل قمٚمٞمف  )ٔمف ٪َمْد َٔمِرَئڈْم، ٩مَم ڀَمٹَمص ِٰم )ِٰمّْثُؾ ڀمِسَبتِف ِٰم

ُمـ اجلٜم٤مي٦م  َٟمٻمٿِمًَم( )٣َمْبًداأي: ىمٞمٛم٦َم اعمجٜمِل قمٚمٞمف ًمق يم٤من  )٪مٿِمټَمتَف(أي: ًمق ىمَدْرٟم٤م أَن  ٫مځمَن (

: ًمٜم٘مّمف سم٤مجلٜم٤مي٦م )ُٟمُدُس دَِيتِِف(أي: ذم ضمرطمف  )ِٟمتُقَن، و٪مٿِمټَمتَف ٔمڅِم٬ْمـِجٽمڅمَيڇِم ََخُْسقَن; ٩مٸمٿمف(

َٓ َأْن َٕمٺُمقَن ا٬مْـُحٺُمقَٰمڇُم ّم َٰمـَحٍؾ ٬مف ُٰمٹمَ ؾمدس ىمٞمٛمتف،  أي:  )٩َمََل ُيْبٻَمُغ هبڅم(ُمـ اًمنمع:  َدٌر()إ

: يمِمَج٦ٍم دون اعمقوح٦م ٓ شمٌٚمغ طمٙمقُمتٝم٤م َأرش اعمقوح٦م، وإن مل شمٜم٘مّمف )اٚمٹَُمَدُر(سم٤محلٙمقُم٦م 

ٜم٤ًم: ومال رَء ومٞمٝم٤م. ًْ : ىُمِقم طم٤مَل ضمري٤مِن دٍم، وم٢من مل شمٜم٘مّمف أيًْم٤م أو زادشمف طُم
ٍ
 اجلٜم٤مي٦ُم طم٤مَل سُمْرء

 ُلُ()باُب العاِقَلِة وما َتـِخِن

 ا٬مٶمڅم٪مٻمڇمُ 

ِء; ٪َمِريبپِمؿ(ذيمقُر  )٣مڅم٪مٻَِمڇُم اإلڀْمسڅمِن( َٓ ـَ ا٬مٽمََسچِم وا٬مَق : يم٤مإلظمقة، )٣َمٲَمبڅمٕمِف ٫مٻِمپمؿ ِٰم

هؿ و٨مڅمئِبپِمؿ ٘متك  ب[ 847: يم٤مسمـ اسمـ اسمـ قمؿ ضمد اجل٤مين، ]س/)ؤَمٶِمٿمِدهؿ( )٘مڅمرِضِ

٤من اجل٤مين رضماًل أو وهؿ آسم٤مء اجل٤مين وإْن قَمَٚمقا، وأسمٜم٤مؤه وإن ٟمَزًمقا، ؾمقاء يم ٣َمټُمقَدْي ڀَمَسبِف(

ـْ سَمٜمِل ًَمـْحٞم٤مَن ؾمَ٘مط ^ اُمرأة: حلدي٨م أيب هريرة: ىم٣َم رؾمقُل اهللِ َُمْٞمت٤ًم  ذم ضَمٜملِِم اُْمرَأٍة ُِم

ٌٍْد أو َأَُم٦ٍم، صُمَؿ إَن اًْمـَٛمْرَأَة اًمتل ىُمِِض  أَن  ^ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمُٖمَرِة شُمقوِمٞم٧م، وم٘م٣َم رؾمقُل اهلل سمُِٖمَرٍة قَم

. ي٘م٤مل: قمَ٘مْٚم٧ُم قمـ وأَن اًمَٕمْ٘مَؾ قمغم قمّمٌتِٝم٤م. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، ٝم٤مُمػماصَمٝم٤م ًمَِزْوضِمٝم٤م وسمٜمَتٞمْ 

ومالن، إذا هَمِرُم٧َم قمٜمف دي٦َم ضمٜم٤ميتف، وًمق قمرف ٟمًٌف ُِمـ ىمٌٞمٚم٦ٍم ومل يٕمٚمؿ ُِمـ أي سمٓمقهِن٤م: مل 

، وأقمٛمك أهمٜمٞم٤مُء،  ـٌ : ٕٟمف ٓ َيْٛمٚمُِؽ، )وٓ ٣َمٹْمَؾ ٣مٛم َر٪مٿِمٍؼ(َيْٕمِ٘مٚمقا قمٜمف، وَيْٕمِ٘مُؾ َهِرٌم، وَزُِم

 ًمٞم٤ًم ُمـ ام: يمّمٖمػم وجمٜمقن: ٕهنُٰمٺَمٻَمٍػ( )٨َمٜمِ قمغم  ٓ )و(ُمَٚمؽ ومٛمٚمُٙمف وٕمٞمٌػ، وًمق 

                                      
 (.1681ٚمؿ )(، وُم6919ًاًمٌخ٤مري )أظمرضمف ( 1)

 ( ُمـ اعمتـ ذم ش.(8
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ةِ  ٓ يٛمٚمؽ ٟمّم٤مَب زيم٤مٍة قمٜمَد طُمُٚمقِل اًْمـَحْقِل وم٤مواًل قمٜمف:  )٩َمٹِمٍٜم(قمغم  )وٓ(، أهؾ اًمٜمٍُْمَ

خڅم٬مٍِػ )وٓ ُأڀْمّثَك، وٓ ٰمـُيمح٩ٍم، ويمٗم٤مرِة فمٝم٤مٍر، وًمق ُمٕمتٛماًل:  ٕٟمف ًمٞمس ُمـ أهؾ اعمقاؾم٤مة، 

ـِ ا٬ْمـجڅمِن( : ًمٗمقات اعمٕم٤مَوَدِة واعمٜم٤مسة، وَيَتٕم٤مىَمُؾ أهُؾ ِذَُم٦ٍم اشمـََحَدْت ُِمَٚمُٚمٝمؿ. وظمٓم٠ُم ٬مِِدي

ـْ ٓ قم٤مىمٚم٦َم ًمف أو ًمف وقمجزت: وم٢من يم٤من يم٤مومًرا  إُم٤مٍم وطم٤ميمٍؿ ذم طمٙمِٛمٝمام ذم سمٞم٧م اعم٤مل، وَُم

ًٓ إن أُمَٙمـ ـْ سمٞم٧م اعم٤مل طم٤م  ، وإٓ ؾم٘مط.وم٤مًمقاضِم٥ُم قمٚمٞمف، وإن يم٤من ُمًٚماًم ومِٛم

وًمق مل جي٥م سمف ىمّم٤مص: يمج٤مئٗم٦م وُم٠مُمقُم٦م: ٕن  )وٓ ٕمـَْحټِمُؾ ا٬مٶَمڅم٪مٻَِمڇُم ٣َمټْمًدا ٰمـَْحٳًمڅم( 

ٌُْف اًمٕمٛمِد ومتحِٛمُٚمف،   )وٓ(اًمٕم٤مُِمَد هَمػْمُ ُمٕمذور ومال يًتِحُؼ اعمقاؾم٤مة، وظمَرج سم٤معمحض ؿِم

ف، وٓ حتٛمؾ أيًْم٤م أي: ىمٞمٛم٦َم قمٌٍد ىمَتٚمف اجل٤مين، أو ىمَٓمع ـمروم )٣َمْبًدا(حتٛمؾ اًمٕم٤مىمٚم٦ُم أيًْم٤م 

: سم٠من ُيِ٘مَر قمغم ٔمف( )وٓ ا٣ْمِٞما٩ًمڅم مل ُٕمٲَمِد٪ْمفقمـ إٟمٙم٤مر،  )ُصٻْمًحڅم(حتٛمؾ أيًْم٤م  )وٓ(ضمٜم٤ميَتف، 

ـُ قم٤ٌمس ُمرومققًم٤م:  ٓ ٕمـَْحټِمُؾ ا٬مٶمڅم٪مِٻَمڇُم ٣َمټْمًدا، وٓ »ٟمٗمًف سمجٜم٤مي٦ٍم وشُمٜمْٙمَِر اًمٕم٤مىمٚم٦ُم: رَوى اسم

)ٰمڅم حتٛمؾ اًمٕم٤مىمٚم٦ُم أيًْم٤م  )وٓ(. ي قمٜمف ُمقىمقوًم٤م. وُروِ ش٣َمْبًدا، وٓ ُصٻْمًحڅم، وٓ ا٣ْمِٞما٩ًمڅم

أي: دي٦م ذيمر طمر ُمًٚمؿ: ًم٘مْم٤مء قمٛمر أهن٤م ٓ حتٛمؾ ؿمٞمًئ٤م طمتك يٌُٚمَغ  ُدوَن ُٖمٻُمډِم ا٬مِدَيڇِم ا٬مَتڅمَٰمڇِم(

، إٓ همَرة ضمٜملٍم ُم٤مت سمٕمَد ُأُِمف أو ُمٕمٝم٤م سمجٜم٤مي٦ٍم واطمدٍة ٓ ىمٌَٚمٝم٤م، وي١مضَمُؾ ُم٤م قم٘مَؾ اعم٠مُمقُم٦م

ٛمِد واخلٓم٠مِ قمغم صمالث ؾمٜملم، وجيتِٝمُد احل٤ميمُِؿ ذم حتٛمٞمؾ يمؾ ُمٜمٝمؿ ُم٤م يًُٝمُؾ وضَم٥م سمِمٌِف اًمٕم

ـْ سمٕمٞمٍد ًمٖمٞم٦ٌِم ىمري٥ٍم.  قمٚمٞمف، ويٌدأ سم٤مٕىمرِب وم٤مٕىمرِب، ًمٙمـ شُم١ْمظَمُذ ُِم

                                      
اًمٕمٛمد »( قمـ قمٛمر ىم٤مل : 8/114(، واًمٌٞمٝم٘مل )3/177(: همري٥م ُمرومققم٤م. وأظمرج اًمدارىمٓمٜمل )4/379( ىم٤مل اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م )1)

 وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل: وهق قمـ قمٛمر ُمٜم٘مٓمع، واعمحٗمقظ قمـ قم٤مُمر اًمِمٕمٌل ُمـ ىمقًمف.ش. قمؽمافٓ  شمٕم٘مٚمف اًمٕم٤مىمٚم٦مواًمٕمٌد واًمّمٚمح وآ

 (.114/ 8(، واًمٌٞمٝم٘مل )9(، وًمقيـ ذم ضمزئف )665) -سمرواي٦م حمٛمد سمـ احلًـ-أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م( 8)

(: روي قمـ اسمـ وه٥م ، ىم٤مل : أظمؼمين اسمـ ؾمٛمٕم٤من ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م رضم٤مٓ ُمـ قمٚمامئٜم٤م ي٘مقًمقن : 51/ 11( ىم٤مل اسمـ طمزم ذم اعمحغم )3)

ىمٚم٦م طمتك شمٌٚمغ صمٚم٨م اًمدي٦م وم٢مهن٤م قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م قم٘مؾ اعم٠مُمقُم٦م ىم٣م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم اًمدي٦م أن ٓ حيٛمؾ ُمٜمٝم٤م رء قمغم اًمٕم٤م

 واجل٤مئٗم٦م، وم٢مذا سمٚمٖم٧م ذًمؽ ومّم٤مقمدا محٚم٧م قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م .
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 ّم ٫مٸمڅمرة ا٬مٹمتؾ 

ـْ ٪مَتؾ ڀَمٸْمًسڅم ٰمـَُحَرَٰمڇًم( ف، أو ىمِٜمَف، أو ُمًت٠مُمٜم٤ًم، أو ضمٜمٞمٜم٤ًم، أو ؿم٤مرك ذم  )َٰم ًَ ىمتٚمٝم٤م وًمق ٟمٗم

ًة أو َٕمَسُببڅًم(، أو ؿمٌَف قمٛمد: )َٙمٴمځًَم( أي: قمغم اًم٘م٤مشمؾ وًمق  )٩مٶمٻمٿمف(: : يمحٗمره سمئًرا)ُٰمبڅمَذَ

: قمتُؼ رىم٦ٌٍم، وم٢من مل جيد ومّمٞم٤مم ؿمٝمريـ )ا٬مٺَمٸَمڅمَرُة(يم٤مومرا، أو ىِمٜم٤ًم، أو َصِٖمػًما، أو جمٜمقًٟم٤م: 

ىِمّم٤مًص٤م، أو طَمًدا، أو دوْمًٕم٤م ُمتت٤مسمٕملم، وٓ إـمٕم٤مم ومٞمٝم٤م، وإن يم٤مٟم٧م اًمٜمٗمُس ُم٤ٌمطم٦ًم يم٤ٌمٍغ واًم٘متؾ 

ـْ ُم٤مِل همػِم ُمٙمَٚمٍػ َوًمِٞمُف، وشمتٕمَدُد سمتٕمُدد ىَمتٍْؾ.  ـٌ سمّمقٍم، وُِم ف: ومال يمٗم٤مرة، ويٙمٗمر ىِم ًِ  قمـ ٟمٗم

 الَكشاَمِة( أ[ 359]س/ )باب

ؿ إىم٤ًمًُم٤م وىَم٤ًمُم٦ًم،  )وهل( ًَ ـْ ىمقهلؿ: َأىْم ًمٖم٦ًم: اؾمُؿ اًم٘مًؿ ُأىِمٞمؿ ُُم٘م٤مم اعمّمدر، ُِم

َأىَمَر  ^ أَن اًمٜمٌل وُمًٚمؿ أمحد ى: روُٰمٺَمَرَرٌة ّم َد٣ْمَقى ٪َمْتِؾ َٰمٶْمٲُمقٍم( )أْيَمنٌ ٤م: وذقمً 

اًم٘م٤ًمُم٦َم قمغم ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦م. وٓ شمٙمقن ذم َدقْمَقى ىمْٓمِع ـمرٍف وٓ ضُمْرٍح. 

١مپِمڅم ـْ َذْ ا٬متل َيٴْمٻُمچُم  ا٬مٶَمداَوُة ا٬مٵمڅَمِهرُة; ٫مڅم٬مٹَمبڅمئؾِ  )ا٬مٻَمْقُث، وهقأي: اًم٘م٤ًمُم٦م  ( )وِٰم

ٌُٖم٤مة وأهِؾ اًمَٕمْدِل، وؾمقاء ُوضِمد ُمع اًمَٚمْقِث َأصَمُر ىمتٍْؾ أْو َٔمٶْمٳُمپمڅم َٔمٶْمٳًمڅم ٔمڅم٬مّثځَْمِر( ، ويمام سملم اًم

ـْ ٨َمْٜمِ ٬مَْقٍث َ٘مٻَمػ َيټِمٿمٽمڅًم واِ٘مَدًة ؤَمِرئ(ٓ:  ـِ اُد٣ِمل ٣مٻمٿمف ا٬مٹَمْتُؾ ِٰم ، طمٞم٨ُم ٓ سمٞمٜم٦َم )٩مټَم

ـِ اًمَدقْمقى سم٘متؾ قمٛمد، ًمٚمٛمَدقِمل: يم٤ًمئر اًمدقم٤موي، وم٢من ٟمٙمؾ ىُمِِض   قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٙمقل إن مل شمٙم

 وم٢من يم٤مٟم٧م سمف مل حيٚمِْػ وظُمكِم ؾمٌٞمُٚمف.

                                      
 ش.سمٖمػم طمؼ»( سمٕمده ذم ب، ش: (1

 .^(  ُمـ طمدي٨م رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل 16598،83187،83668( أظمرضمف أمحد )8)

 .^ـ أصح٤مب اًمٜمٌل ( ُمـ طمدي٨م رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر ُم1671( أظمرضمف ُمًٚمؿ )3)

 ش.ذوـمٝم٤م»( ذم أ: (4

 ش.وهل»( ذم ب: (5
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ـْ ذِط اًمَ٘م٤ًمُم٦م أيًْم٤م شمٙمٚمٞمُػ ُُمَدقمً  قمٚمٞمف اًم٘متُؾ، وإُمٙم٤مُن اًم٘متؾ ُمٜمف، ووصُػ  كوُِم

ؾ، ويمقُن شماًم٘متِؾ ذم اًمَدقْمقى، وـمَٚم٥ُم مجٞمع اًمقرصم٦م، واشمٗم٤مىُمٝمؿ قمغم اًمدقمقى، وقمغم قَملْمِ اًم٘م٤م

. وُي٘م٤مُد ومٞمٝم٤م إذا شمـَٛم٧ْم اًمنموُط.ومٞم  ٝمؿ ذيمقٌر ُمٙمَٚمٗمقن، ويمقُن اًمَدقْمقى قمغم واطِمٍد ُمٕملَمٍ

ـْ َوَرَٖمڇِم ا٬مَدِم; ٩مٿمَْحٻمٸُِمقَن ََخِْس٥مَ   ، وشمقَزُع سمٞمٜمٝمؿ سمَ٘مْدِر َيټِمٿمٽمڅًم( )وُيْبَدُأ ٔمځمْيََمِن ا٬مِرٗمڅمِل ِٰم

قمٚمٞمف وىم٧َم طَمٚمٍِػ، وُمتك  كَدٍع وُمَدقمً هلؿ، وُيٕمتؼُم طمْمقُر ُم إْرصمِٝمؿ، وُيَٙمَٛمُؾ يَمْنٌ وُي٘م٣م

قمـ اخلٛمًلم  )٩مڃمْن ڀَمٺَمَؾ ا٬مَقَرَٖمڇُم(، طمَٚمػ اًمذيمقُر وم٤مًْمـَحُؼ طمتك ذم قمْٛمٍد جلٛمٞمع اًمقرصم٦م

٣مٻمٿمف ََخِْس٥َم  ك)ڀمِسڅمًء; َ٘مٻَمػ ا٬ْمـټُمَد٣مَ أي: اًمقرصم٦ُم يمُٚمٝمؿ  )أْو ٫مڅمڀُمقا(يٛمٞمٜم٤ًم، أو قمـ سمٕمْمٝم٤م، 

ـْ سمٞم٧ِم اعم٤مل: يمٛمِٞم٧ٍم ذم زمح٦ِم  ى ومدَ إن ريض اًمقرصم٦م، وإٓ َيټِمٿمٽمڅًم ؤَمِرئ( اإلُم٤مُم اًم٘متٞمَؾ ُِم

 مجٕم٦ٍم وـمقاٍف.
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 )ِنَتاُب احُلُدوِد( 

مجع طمد، وهق ًمٖم٦م: اًمـٛمٜمع. وطمدود اهلل شمٕم٤ممم حم٤مرُمف، واصٓمالطًم٤م: قم٘مقسم٦م ُم٘مدرة 

َ ذقًم٤م ذم ُمٕمّمٞم٦م ًمتٛمٜمع ُمـ اًمقىمقع ذم ُمثٚمٝم٤م.  َٓ َٓ ٣َمَٛم َٔمڅم ) : ٬مٍِغ ٣َمڅم٪مٍِؾ(ََيچُِم احَلُد إِ

ـْ َٖمَلَٖمڇمٍ »: حلدي٨م أطمٙم٤مَم اًمـٛمًٚمٛملم: ُمًٚماًم يم٤من أو ذُمًٞم٤م،  )ُٰمٻْمَتِزٍم(. شُر٩مَِع ا٬ْمٹَمٻَمُؿ ٣َم

 طمدَ  : ٓوقمكم : ًم٘مقل قمٛمر وقمثامن )٣َمڅم٬مـٍِؿ ٔمڅِم٬مَتْحِريِؿ( سمخالف احلريب واًمـٛمًت٠مُمـ،

، أو ٔدُمل: ُمٓمٚمً٘م٤م: ؾمقاء يم٤من احلد هلل: يمزٟم٤م ُبُف(ڀَمڅمئِ َأْو )٩َمٿُمٹِمٿمټُمُف اإِلَٰمڅمُم إٓ قمغم ُمـ قَمٚمَِٛمف. 

ٔدُمل: يمحد اًم٘مذف: ٕٟمف يٗمت٘مر إمم اضمتٝم٤مد، وٓ ي١مُمـ ُمـ اؾمتٞمٗم٤مئف احلٞمػ، ومقضم٥م 

، وحيرم ومٞمف: حلدي٨م ()ِّم ٨َمْٜمِ َٰمْسِجدٍ شمٗمقيْمف إمم ٟم٤مئ٥م اهلل شمٕم٤ممم ذم ظمٚم٘مف، وي٘مٞمٛمف 

 څمَد ٔمڅمٚمَْْسِجِد، َوَأْن ُٕمٽمْٱَمَد ا٠َْٕمٶَمڅمُر، َوَأنْ هنك َأْن ُيْستَٹمَ  ^  أن رٟمقل اهلل»طمٙمٞمؿ سمـ طمزام: 

ُدودُ  وحترم ؿمٗم٤مقم٦م وىمٌقهل٤م ذم طمد هلل شمٕم٤ممم سمٕمد أن يٌٚمغ اإلُم٤مَم، وًمًٞمد  .«ُٕمٹَمڅمَم ٩مٿِمِف احْلُ

ُب ا٬مَرُٗمُؾ ُمٙمٚمػ قم٤ممل سمف وسمنموـمف إىم٤مُمُتف سمجٚمد، وإىم٤مُم٦ُم شمٕمزير قمغم رىمٞمؼ يمٚمف ًمف.  )َوُيَّْضَ

                                      
 ش.وٓ»( ذم ش: (1

 ش.صمالث»( ذم أ، ب، ش: (8

( 8148(، واسمـ ُم٤مضمف )1483(، واًمؽمُمذي )4413-4411(، وأسمق داود )941،956،1183،1388،1368( أظمرضمف أمحد )(3

(، 3438واًمٜم٤ًمئل ذم اعمجتٌك ) (،4398(، وأسمق داود )84694،84713،85114ُمـ طمدي٨م قمكم، وأظمرضمف أمحد )

 ( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م.8141ُم٤مضمف ) واسمـ

( ىمّم٦م 8/839،838(، واًمٌٞمٝم٘مل )13644(، وقمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )111،111( أظمرج اًمِم٤مومٕمل ذم اظمتالف احلدي٨م )4)

 ش. ىم٤مل قمثامن: وًمٞمس احلد إٓ قمغم ُمـ قمٚمٛمف. وم٘م٤مل قمٛمر: صدىم٧م»...ُمٓمقًم٦م، وومٞمٝم٤م

قمـ طمرىمقص ىم٤مل: أشم٧م اُمرأة إمم قمكم وم٘م٤مًم٧م: إن زوضمل ( »841/ 8(، واًمٌٞمٝم٘مل )13648اعمّمٜمػ ) ( أظمرج قمٌد اًمرزاق ذم5)

، وأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم شزٟمك سمج٤مريتل. وم٘م٤مل: صدىم٧م، هل وُم٤مهل٤م طمؾ زم. ىم٤مل: اذه٥م وٓ شمٕمد. يم٠مٟمف درأ قمٜمف سم٤مجلٝم٤مًم٦م

 ( سمٜمحقه.89139اعمّمٜمػ )

 ش.يمحد اًمزٟم٤م»( ذم أ، ب، ش: (6

 ش.ًجداعم»( ذم أ: (7

 (.15579،15581(، وأظمرضمف سمٜمحقه أمحد )4491(أظمرضمف أسمق داود )8)
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َ َوؾَمٍط  )ٔمَِسْقٍط(ُمـ اًميب،  : ٕٟمف وؾمٞمٚم٦م إمم إقمٓم٤مء يمؾ قمْمق طمٔمفِّم احَلِد ٪َمڅمئًَِم( َٓ (

َٓ َٙمٻَمٍؼ( َٓ ُيْرَٔمُط  : ٕن اجلديد جيرطمف، واخلَٚمؼ ٓ ي١معمف.سمٗمتح اًمالم َٗمِديٍد َو َٓ ُيټَمُد َو )َو

َٓ َُيََرُد( ب[ ُمـ صمٞم٤مسمف قمٜمد ضمٚمده: ًم٘مقل اسمـ ُمًٕمقد:  848اًمـٛمحدود ]س/ ُيْرَٔمُط َو

، وإن )َٔمْؾ َيٺُمقُن ٣َمٻَمٿمِف ٪َمټِمٿمٌص َأْو ٪َمټِمٿمٲَمڅمِن( ،شوٓ ىمٞمٌد، وٓ دمريدٌ  ٜم٤م ُمدٌ ًمٞمس ذم ديٜم»

َٓ ُيبڅَم٬َمغ ٔمٳَِم يم٤من قمٚمٞمف ومرو أو ضم٦ٌم حمِمقة ٟمزقم٧م،  : ٕن ْرٔمِِف ٔمَِحٿمډُم َيٱُمُؼ اجِلٻْمَد(ـ)َو

 اًمـٛم٘مّمقد شم٠مديٌف ٓ إهاليُمف، وٓ يرومع و٤مرٌب يده سمحٞم٨م يٌدو إسمٓمف.

: ًمٞم٠مظمذ يمؾ قمْمق ُمٜمف طمٔمف، وٕن شمقازَم ْرُب ٣َمَٛم َٔمَدڀمِِف(ـَرَق ا٬مٳَم )ُيٸمَ ؾمـ أن  )َو(

اًميِب قمغم قمْمق واطمد ي١مدي إمم اًم٘متؾ، ويٙمثر ُمٜمف ذم ُمقاوع اًمٚمحؿ، يم٤مًٕمٞمتلم 

)ا٬مَرْأَس َوا٬مَقْٗمَف وضمقسًم٤م  )َوَيَتٹَمل(واًمٗمخذيـ، وييب ُمـ ضم٤مًمس فمٝمره وُم٤م ىم٤مرسمف، 

: ٕٟمف رسمام أدى ضسُمف قمغم رء ُمـ هذه إمم : يم٤مًمٗم١ماَوا٬مٸَمْرَج َوا٬مـټَمٹَمڅمٕمَِؾ( د، َواًْمـُخّْمَٞمَتلْمِ

ُب َٗمڅم٬مَِسڇًم( أي: ومٞمام ُذيمر: )وا٬مـټَمْرَأُة ٫َمڅم٬مَرُٗمِؾ ٩مٿِمِف(ىمتٚمف، أو ذه٤مب ُمٜمٗمٕم٦م،  َٓ َأهَنڅم ُٕمَّْضَ : )إِ

ُؽ )َوُٕمٱَمُد ٣َمٻَمٿمپَمڅم ٖمٿِمڅَمهُبڅم، َومَُتَس . ششميب اًمـٛمرأة ضم٤مًم٦ًم واًمرضمؾ ىم٤مئاًم : »طًم٘مقل قمكم 

وومٕمؾ ذًمؽ هب٤م أؾمؽم هل٤م. وشمٕمتؼم إلىم٤مُمتف ٟمٞم٦م ، : ٕن اًمـٛمرأة قمقرة(َيَداَهڅم; ٬مَِئََل َٕمٽمٺَْمٱِمَػ 

رِب، ـ)ا٬مٱُم ضَمْٚمُد  )ا٬مٹَمْذِف، ُٖمَؿ(ضَمْٚمُد  )َٗمٻْمُد ا٬مِزڀَمڅم، ُٖمَؿ(ذم احلدود  )َوَأ٠َمُد اجَلٻْمِد(ٓ ُمقآة، 

ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ  ﴿َص اًمزٟم٤م سمٛمزيد شم٠ميمٞمد سم٘مقًمف: ٕن اهلل شمٕم٤ممم ظم; )ا٬مَتٶْمِزيِر(ضَمْٚمُد  ُٖمَؿ(

. وُم٤م دوٟمف أظمػ ُمٜمف ذم اًمٕمدد، ومال جيقز أن يزيد قمٚمٞمف ذم اًمّمٗم٦م. وٓ [8اًمٜمقر: ]﴾ٹ  ڤ

                                      
 ش.طم٘مف»( ذم ب: (1

 ، وهل همػم واوح٦م ذم أ.شاخل٤مء»( ذم ب، ش: (8

ٓ حيؾ »( يمٚمٝمؿ سمٚمٗمظ: 386/ 6) (، واًمٌٞمٝم٘مل9/397،396(، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم )13588( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )3)

 ش.ُمد وٓ همؾ وٓ صٗمد حيؾ ذم هذه إُم٦م دمريد وٓ

 (.387/ 8(، واًمٌٞمٝم٘مل )13538( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )4)

 ش.شمتٙمِمػ»( ذم ب: (5
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ي١مظمر طمد عمرض وًمق رضمل زواًمف، وٓ حلٍَر أو سمرد وٟمحقه، وم٢من ظمٞمػ ُمـ اًمًقط مل 

ْٙمٍر طمتك يّمحَق. ًُ
 يتٕملم، ومٞم٘م٤مم سمٓمرف صمقب وٟمحقه، وي١مظمر ًمِ

ـْ  ، وٓ رء قمغم ُمـ طمَده: ٕٟمف أشمك سمف قمغم اًمقضمف ٰمڅمَت ِّم َ٘مٍد ٩َمڅمحَلُؼ ٪َمَتٻَمُف( )وَٰم

. وُمـ زاد وًمق ضمٚمدة، أو ذم اًمًقط، أو اًمـٛمنموع، سم٠مُمر اهلل شمٕم٤ممم وأُمر رؾمقًمف 

 سمًقط ٓ حيتٛمٚمف، ومتٚمػ اًمـٛمحدود: وٛمٜمف سمديتف.

َٓ يـُْحٸَمُر ٬مٻِْمټَمْرُٗمقِم ِّم ا٬مِزڀَمڅم( مل حيٗمر  ^ اُمرأة: ٕن اًمٜمٌلرضماًل يم٤من أو  )َو

، ًمٙمـ شمِمد قمغم اًمـٛمرأة صمٞم٤مهب٤م ًمئال شمٜمٙمِمػ، وجي٥م ذم إىم٤مُم٦م ، وٓ ًمٚمٞمٝمقديلمًمٚمجٝمٜمٞم٦م

طمْمقُر إُم٤مٍم أو ٟم٤مئٌِف وـم٤مئٗم٦ٍم ُمـ اًمـٛم١مُمٜملم، وًمق واطمًدا، وؾمـ طمْمقر ُمـ ؿمٝمد،  طمد زٟم٤م

 وسمداءِتؿ سمرضمؿ.

 ا(ـَىَباُب َحد الز)

; رُ  اًمـٛمٙمَٚمػ )إَِذا َزڀَمك(وهق ومٕمؾ اًمٗم٤مطمِم٦م ذم ىمٌؾ أو دسمر.  ـُ َؿ َ٘مَتك ٗمِ )ا٬مـټُمْحٲَم

ـْ َو١مَِئ اْٰمَرَإَٔمُف  ك،. وٓ جيٚمد ىمٌٚمف وٓ يٜمٗموومٕمٚمفجًم٘مقًمف ; َيټُمقَت( : َٰم ـُ )َوا٬مـټُمْحٲَم

څم( ٝم٤م.ذم ىمٌٚم )ِّم ڀمٺَِمڅمٍح َصِحٿمٍّح(أو اعمًت٠مُمٜم٦م  ا٬مـټُمْسٻمټَِمڇَم، َأْو ا٬مِذِٰمٿَمڇَم( أي: اًمزوضم٤من  )َومُهَ

ٌط ِٰمٽمپَْمڅم( )ِّم روط اعمذيمقرة ـأي: ُمـ هذه اًمِم )َٔمڅم٬مٷَِمڅمِن ٣َمڅم٪مََِلِن ُ٘مَراِن، ٩َمڃمِْن اْٙمَتَؾ َذْ

                                      
ومِمٙم٧م قمٚمٞمٝم٤م صمٞم٤مهب٤م، صمؿ أُمر هب٤م  ^وم٠مُمر هب٤م ٟمٌل اهلل »...( وومٞمف: 1696( طمدي٨م اعمرأة اجلٝمٜمٞم٦م اًمتل زٟم٧م أظمرضمف ُمًٚمؿ )1)

 ش.ومرمج٧م...

ٌُْد اهللَِ: وَمَرَأْي٧ُم »...( ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر، وومٞمف 1699(، وُمًٚمؿ )1389( طمدي٨م اًمٞمٝمقديلم أظمرضمف اًمٌخ٤مري )8) وَمُرمِج٤َم، ىَم٤مَل قَم

َج٤مَرة... ٜم٠َُم قَمغَم اعمَْْرَأِة َيِ٘مٞمَٝم٤م احْلِ  (: وًمق طمٗمر هلام مل جيٜم٠م قمٚمٞمٝم٤م .11/198، ىم٤مل اًمٜمقوي ذم ذح ُمًٚمؿ )شاًمَرضُمَؾ جَيْ

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(3

ظمذوا قمٜمل ظمذوا قمٜمل، ىمد ضمٕمؾ اهلل هلـ ؾمٌٞمال: »( ُمـ طمدي٨م قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ُمرومققم٤م 1691ؿ )( ُمـ ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف ُمًٚم(4

 شاًمٌٙمر سم٤مًمٌٙمر ضمٚمد ُم٤مئ٦م وٟمٗمل ؾمٜم٦م، واًمثٞم٥م سم٤مًمثٞم٥م ضمٚمد ُم٤مئ٦م واًمرضمؿ

 ( ُمـ ذًمؽ طمدي٨م اجلٝمٜمٞم٦م واًمٞمٝمقديلم وشم٘مدم خترجيٝمام، وطمدي٨م ُم٤مقمز ي٠ميت خترجيف ىمري٤ٌم.(5
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څم( ، ويث٧ٌم إطمّم٤مٟمف سم٘مقًمف: )٩َمََل إِْ٘مٲَمڅمَن ٬مَِقاِ٘مٍد ِٰمٽمپُْمََم(أي: أطمد اًمزوضملم:  َأَ٘مِدمِهَ

 وـمئتٝم٤م، وٟمحقه، ٓ سمقًمده ُمٜمٝم٤م ُمع إٟمٙم٤مر وـمئف.

: ضُمٚمَِد ُِم٤مَئ٦َم ضَمْٚمَدٍة(اعمٙمٚمػ  )َوإَِذا َزَٟمك( ـِ ڀ  ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: : )احُلُر هَمػْمُ اًمـُٛمْحَّم

عم٤م : )قَم٤مًُم٤م(أيْم٤م ُمع اجلٚمد  )َوهُمِرَب(. [8اًمٜمقر: ]﴾ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ

)اًمؽمُمذي ىرو َب ^أن اًمٜمٌل »قمـ اسمـ قمٛمر:  ( َب َوهَمَرَب، َوَأَن َأسَم٤م سَمْٙمٍر َضَ : َضَ

َب َوهَمَرَب وَ  َرٍم، ، ومتٖمَرب ُمع حَمْ )اْٰمَرأًة(يم٤من اعمجٚمقد  )َو٬مَق( .شهَمَرَب، َوَأَن قُمَٛمَر َضَ

ر وُيَٖمَرُب همري٥م إمم همػم ـوقمٚمٞمٝم٤م أضمرشمف، وم٢من شمٕمذر اعمْحَرُم ومقطمده٤م إمم ُم٤ًموم٦م اًم٘مّم

 ے  ۓھ  ے  ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: )ََخِْس٥َم َٗمٻْمَدًة(: ضمٚمد )ا٬مَر٪مٿِمُؼ( كإذا زٟم )َو(وـمٜمف. 

. واًمٕمذاب اعمذيمقر ذم [81اًمًجدة: ]﴾ۓ  ﮲  ﮳ أ[ 849]س/

َٓ ُيٷَمَرُب(اًم٘مرآن ُم٤مئ٦م ضمٚمدة ٓ همػم،  اًمرىمٞمؼ: ٕن اًمتٖمري٥م إضار سمًٞمده، وجيٚمد  )َو

 ويٖمرب ُمٌٕمض سمح٤ًمسمف.

ًٓ سمف  )َوَ٘مُد ٬مُق١مٍِل( : وم٢من يم٤من حمّمٜم٤ًم ومحده اًمرضمؿ، وإٓ )٫َمَزاٍن(وم٤مقماًل يم٤من أو ُمٗمٕمق

 وهُمِرب قم٤مًُم٤م، وممٚمقيمف يمٖمػمه، ودسمر أضمٜمٌٞم٦م يمٚمقاط.ضُمٚمِد ُم٤مئ٦ًم 

َٓ ََيچُِم احَلُد( وٍط: َأَ٘مُدَهڅم: َٕمٷْمٿمٿِمچُم َ٘مٱَمٸَمتِِف إَْصٻمٿَِمڇمِ ًمٚمزٟم٤م  )َو َٓ ٔمِّثَََلَٖمڇِم ُذُ ، ٫ُمٻِمپَمڅم( )إِ

ٌَؾ )ِّم ٪ُمُبٍؾ َأْو ُدُٔمٍر َأْصٻمٿِم٥َِم(أو ىمدره٤م ًمٕمدم:  أو سم٤مذ دون  ُمـ آدُمٍل طمٍل، ومال حُيُد َُمـ ىم

اًمٗمرج، وٓ ُمـ همَٞم٥م سمٕمض احلِمٗم٦م، وٓ ُمـ همٞم٥م احلِمٗم٦م اًمزائدة، أو همَٞم٥م إصٚمٞم٦م ذم 

زائد أو ُمٞم٧م أو ذم هبٞمٛم٦م: سمؾ ُيٕمَزر، وشم٘متؾ اًمٌٝمٞمٛم٦م، وإٟمام حُيُد اًمزاين إذا يم٤من اًمقطء 

ِِن: اڀْمتٸَِمڅمُء )ا٬مَّثڅمرط ـأي: ظم٤مًمًٞم٤م قمـ اًمِمٌٝم٦م، وهق ُمٕمٜمك ىمقًمف: اًمِم )َ٘مَراًٰمڅم َُمْٳًمڅم(اعمذيمقر 

                                      
 (1438( أظمرضمف اًمؽمُمذي )(1

 ش.احلِمٗم٦م إصٚمٞم٦م»ذم أ: ( (8
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ُدوَد ٔمڅِم٬مٱُمُبپَمڅمِت : »ًم٘مقًمف ; ا٬مٱُمْبپَمڇِم( َأَٰمڇٍم  )٩َمََل َُيَُد ٔمَِقْطءِ . شَٰمڅم اْٟمَتٴَمٶْمتُؿْ  ادرؤوا احْلُ

، فذم ُمٜمزًم )َأْو َوْطِء اْٰمَرَأٍة(ومٞمٝم٤م ذك  )َأْو ٬مَِق٬َمِدِه(، أو حمرُم٦م سمرو٤مع وٟمحقه، (كٌ ٬َمُف ٩مٿِمپَمڅم ِذ 

َيَتُف(فمٜمَٝم٤م  )٢َمٽمپََمڅم َزْوَٗمَتُف َأْو( )ِّم ڀمٺَِمڅمٍح َٔمڅم١مٍِؾ ا٣ْمَتٹَمَد   وْطء اُمرأة )َأْو(: ومال طمّد، )ُهِ

َوْطء  )َأْو( خمتٚمػ ومٞمف: يمٛمتٕم٦م، أو سمال وزم، وٟمحِقه، )ڀمٺَِمڅمٍح(وْطء اُمرأة ذم  ِصَحَتُف، َأْو(

أي:  حِقِه()َوڀمَ سمٕمد ىمٌْمف: يمنماء ومْمقزم، وًمق ىمٌؾ اإلضم٤مزة،  ٻمٍؽ ُِمَتٻَمٍػ ٩مٿِمِف(ٰمِ )َأُم٦ٍم ذم 

)َأْو سمٕمٞمدة،  ٟمحِق ُم٤م ذيمر: يمجٝمؾ حتريؿ اًمزٟم٤م ُمـ ىمري٥م قمٝمد سم٢مؾمالم، أو ٟم٤مؿمئ سمٌٚمدة

يمره سم٢مجل٤مء، أو ِتديد، أو أ: ومال طمد، ويمذا َُمُٚمقط سمف )٣َمَٛم ا٬مِزڀَمڅم(اعمزين هب٤م  ُأ٫ْمِرَهڈِم ا٬مـټَمرأُة(

 ُمٜمع ـمٕم٤مم أو ذاب، ُمع اوٓمرار ومٞمٝمام.

َٓ َيّْثُبڈُم()ا٬مّثڅَم٬مډُِم: ُٖمبُقُت ا٬مزِ اًمنمط  څم: َأْن ُيٹِمَر ٔمِِف(اًمزٟم٤م  ڀَمڅم، َو : َأَ٘مُدمُهَ ـِ َٓ ٔمځِمََ٘مِد َأْٰمَري  )إِ

): حلدي٨م ُم٤مقمز)َأْرَٔمَع َٰمَراٍت(أي: سم٤مًمزٟم٤م ُمٙمٚمػ وًمق ىمٜم٤ًم:  )ِّم ، وؾمقاء يم٤مٟم٧م إرسمع (

َح ٔمِِذ٫ْمِر َ٘مٹِمٿمٹَمڇِم ا٬مَقْطِء( يٕمتؼم أن ََمْٻمٍِس َأْو ََمَڅم٬مَِس، َو( ومال شمٙمٗمل اًمٙمٜم٤مي٦م: ٕهن٤م ، )ُيٮَمِ

َٓ َيٽمِْزَع(يٕمتؼم أن  )و(حتتٛمؾ ُم٤م ٓ يقضم٥م احلد، وذًمؽ ؿمٌٝم٦م شمدرأ احلد،   عَ ـأي: يرضم )

ـْ إ٪ِْمَراِرِه َ٘متَك َيتَِؿ ٣َمٻَمٿمِف احَلُد( ، ومٚمق رضمع قمـ إىمراره، أو هرب: يمػ قمٜمف، وًمق ؿمٝمد )٣مـَ

ُمُر  طمد قمٚمٞمف وٓ قمٚمٞمٝمؿ. إصدىمٝمؿ دون أرسمع: ومال و٤م وم٠مٟمٙمر أأرسمٕم٦م قمغم إىمراره سمف أرسمٕمً 

، ومٞم٘مقًمقن: )َأْن َيٱْمپَمَد ٣َمٻَمٿمِف ِّم ََمْٻمٍِس َواِ٘مٍد ٔمِِزڀًمڅم َواِ٘مٍد َيٲِمٸُمقڀَمُف(مم٤م يث٧ٌم سمف اًمزٟم٤م:  )ا٬مّثڅَمِِن(

                                      
ادرءوا احلدود قمـ اعمًٚمٛملم ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ:وم٢من يم٤من ًمف خمرج ومخٚمقا »( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ُمرومققم٤م 1484( أظمرج اًمؽمُمذي )1)

 ش.ادومٕمقا احلد ُم٤م وضمدشمؿ ًمف ُمدومٕم٤م»( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ُمرومققم٤م 8545، وأظمرج اسمـ ُم٤مضمف )شؾمٌٞمٚمف

 ُمـ اعمتـ ذم ش. ش وْطء اُمرأة » ( ىمقًمف (8

 ش.سم٤ٌمدي٦م»( ذم أ، ب، ش: (3

ىم٤مل: ومِمٝمد أرسمع ؿمٝم٤مدات صمؿ أُمر سمف » ( ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس، وذم رواي٦م ُمًٚمؿ 1693(، وُمًٚمؿ )6884) ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري(4

 ش. ومرضمؿ 

 ( ُمـ اعمتـ ذم ب، ش.(5
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عم٤م أىمَر قمٜمده  ^ رأيٜم٤م َذيمَره ذم ومرضمٝم٤م يم٤معمِرود ذم اعمُٙمُحٚم٦م واًمِرؿم٤مء ذم اًمٌئر: ٕن اًمٜمٌل

يمام يٖمٞم٥م اعمِروُد ذم اعمُٙمُحٚم٦م، »، ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل ٓ شمٙمٜملش أٟمٙمتٝم٤م؟»ُم٤مقمز، ىم٤مل ًمف 

 )َأْرَٔمٶَمڇٌم(وإذا اقمتؼم اًمتٍميح ذم اإلىمرار وم٤مًمِمٝم٤مدة أومم:  .ىم٤مل: ٟمٕمؿ شواًمِرؿم٤مُء ذم اًمٌئر

)مِمَـ  . ويٕمتؼم أن يٙمقٟمقا[4اًمٜمقر: ]﴾ک ک  ک  گ گ﴿وم٤مقمؾ )يِمٝمد(: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

، ًمٞمس ومٞمٝمؿ ُمـ سمف ُم٤مٟمع: ُمـ  ُٕمٹْمَبُؾ ٠َمپَمڅمَدُُتُؿ ٩مٿِمِف( ًٓ ًٓ قمدو أي: ذم اًمزٟم٤م: سم٠من يٙمقٟمقا رضم٤م

يمثر، أو ٠موم٢من ؿمٝمدوا ذم جمٚمًلم وم ،)َٟمَقاٌء َإَٔمْقا احَلڅم٫مَِؿ ُِجٻَمڇًم، َأْو ُٰمَتٸَمِر٪م٥َِم(قَمَٛمك أو زوضمٞم٦م، 

مل يٙمٛمؾ سمٕمْمٝمؿ اًمِمٝم٤مدة، أو ىم٤مم سمف ُم٤مٟمع: طمدوا ًمٚم٘مذف: يمام ًمق قملم اصمٜم٤من يقًُم٤م أو سمٚمًدا 

َٓ ب[،  849وي٦م ُمـ سمٞم٧م يمٌػم، وآظمران آظمَر ]س/أو زا َٓ َزْوَج هَلڅم َو )َوإِْن ََحَٻمڈْم اَٰمَرأٌة 

َد ٔمټُِمَجَرِد َذ٬مَِؽ( احلٛمؾ، وٓ جي٥م أن شم٠ًمل: ٕن ذم ؾم١ماهل٤م قمـ ذًمؽ إؿم٤مقم٦َم  َٟمٿَمَد; مَل َُتَ

اًمٗم٤مطمِم٦م، وذًمؽ ُمٜمٝمل قمٜمف، وإن ؾمئٚم٧م وادقم٧م أهن٤م أيمره٧م، أو وـمئ٧م سمِمٌٝم٦م، أو مل 

 ف سم٤مًمزٟم٤م أرسمًٕم٤م: مل حتد: ٕن احلد يدرأ سم٤مًمِمٌٝم٦م.شمٕمؽم

 )الَكِذِف( ٘مد )َباُب(

 اعمخت٤مر وًمق أظمرس سم٢مؿم٤مرة )إَِذا ٪َمَذَف اٚمٺَُمٻَمُػ(وهق اًمرُمل سمزٟم٤م أو ًمقاط. 

 )َٖمََمڀم٥َِم َٗمٻْمَدًة إِْن ٫َمڅمَن(ىم٤مذف  )ُٗمٻمَِد( وًمق جمٌقسًم٤م، أو ذات حمرُمف، أو رشم٘م٤مء: )ُُمٲَمٽمڅًم(

ڑ  ڑ  ک ک ک  ک  گ گ گ  گ  ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: : ًرا()ُ٘م اًم٘م٤مذف 

أو أُم٦م وًمق قمتؼ قم٘م٥م ىمذف: ضُمٚمِد  )٣َمْبًدا(اًم٘م٤مذف  )َوإِْن ٫َمڅمَن(. [4اًمٜمقر: ]﴾ڳ

                                      
 ش.ٓ يٙمٜمل»( يمذا ذم مجٞمع اًمٜمًخ ، وذم ُمّم٤مدر اًمتخري٩م 1)

 ( ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس.6884هريرة، وأظمرج صدره اًمٌخ٤مري )(، ُمـ طمدي٨م أيب 4488( أظمرضمف أسمق داود )8)

 ( ُمـ اعمتـ ذم ش.(3

 ، وهل ُمـ اعمتـ. شسم٤مًمزٟم٤م»( سمٕمده ذم ش: (4
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)ضمٚمدة، يمام شم٘مدم ذم اًمزٟم٤م )َأْرَٔمٶِم٥َم( ، ومٛمـ )ٔمِِحَسڅمٔمِِف(جيٚمد  )اٚمٶُْمَتُؼ َٔمٶْمٳُمُف(اًم٘م٤مذف  )َو(، (

 ٟمّمٗمف طمر جيٚمد ؾمتلم ضمٚمدة.

( )َو٪َمْذُف  ـِ قمغم اًم٘م٤مذف: ردقًم٤م قمـ أقمراض  )ُيقِٗمچُم ا٬مَتٶْمِزيَر(وًمق ىمِٜمَف  ٨َمْٜمِ اٚمُْحٲَم

ومٞمً٘مط سمٕمٗمقه، وٓ ي٘م٤مم إٓ  )َ٘مٌؼ ٬مٻِْمټَمٹْمُذوِف(أي: طمد اًم٘مذف  )َوُهَق(اعمٕمّمقُملم. 

) سمٓمٚمٌف، يمام ي٠ميت، ًمٙمـ ٓ يًتقومٞمف سمٜمٗمًف، وشم٘مَدم ـُ ُهٽمڅَم( ،( أي: ذم سم٤مب  )َوا٬مـټُمْحٲَم

٤ًٌم ُمٜمف،  )احُلُر اٚمُْسٻمُِؿ ا٬مٶَمڅم٪مُِؾ ا٬مٶَمٸِمٿمُػ(: اًم٘مذف هق )ا٬مـټُمٻْمَتِزُم ا٬َمِذي قمـ اًمزٟم٤م فم٤مهًرا، وًمق شم٤مئ

ُط ُٔمٻُمق٨ُمُف(وهق اسمـ قمنم، وسمٜم٧م شمًع،  َُيَڅمِٰمُع ِٰمّْثٻُمُف( َٓ ُيٱْمَٞمِ ، ًمٙمـ ٓ حيد ىم٤مذف همػم )َو

٤ًٌم مل حيد طمتك حيي ويٓمٚم٥م، أو ي ث٧ٌم ـمٚمٌف ذم سم٤مًمغ طمتك يٌٚمغ ويٓم٤مًم٥م، وُمـ ىمذف هم٤مئ

يُّح ا٬مٹَمْذِف(. همٞمٌتف، وُمـ ىم٤مل ٓسمـ قمنميـ: زٟمٞم٧م ُمـ صمالصملم ؾمٜم٦م: مل حيد ىمقُل  )َوََصِ

يمــ: ي٤م قم٤مهر، أو ىمد زٟمٞم٧م، أو زٟمك ومرضمؽ، وي٤م ُمٜمٞمقك، ي٤م  )َيڅم َزاِِن، َيڅم ٬ُمق١مِل، َوڀَمْحِقِه(

 ُمٜمٞمقيم٦م، إن مل يٗمنه سمٗمٕمؾ زوج أو ؾمٞمد.

 ، و)َيڅم َٙمبٿِمَّثڇُم( ، و)َيڅم ٩َمڅمِٗمَرُة( ، و )َيڅم ٪َمْحَبڇُم(٘مذف اًم أي: يمٜم٤مي٦م()َو٫مٽِمڅَمَيُتفُ 

: يمٕمٚم٘م٧م قمٚمٞمف ڀَمْحَقُه( )٩َمٳَمْحڈِم َزْوَٗمِؽ، َأْو ڀَمٺَمْسڈِم َرْأَٟمُف، َأْو َٗمٶَمٻْمڈِم ٬َمُف ٪ُمُروڀًمڅم، وَ  و

قمٚمٞمف أوًٓدا ُمـ همػمه، أو أومًدت ومراؿمف، وًمٕمريب: ي٤م ٟمٌٓمل، وٟمحقه، وزٟم٧م يدك، أو 

                                      
 (.687( شم٘مدم ذم )ص(1

 (.684( شم٘مدم ذم أول يمت٤مب احلدود ذم )ص (8

 ش.ًمٚمٕمٚمؿ سمٙمذسمف»( سمٕمده ذم أ: (3

 ش.يمٜم٤مي٤مشمف»( ذم ش: (4

 ش.يمٜم٤مي٤مت»( ذم ش: (5

 ب. ( ُمـ اعمتـ ذم(6

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، ب.(7

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(8

 ش.أو»( ذم أ: (9
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ُه ٔمٷَِمْٜمِ ا٬مٹَمْذِف; ٪ُمبَِؾ( إِنْ ) رضمٚمؽ، وٟمحقه. ، وقُمِزر: يم٘مقًمف: ي٤م يم٤مومر، ي٤م وم٤مؾمؼ، ي٤م ٩َمَنَ

َٓ ُيَتٲَمقُر ِٰمٽمپُْمؿ ا٬مِزڀَمڅم ٣َمڅمَدًة; )َِجَ ىمذف  )َوإِْن ٪َمَذَف َأْهَؾ َٔمٻَمٍد َأْو(وم٤مضمر، ي٤م مح٤مر، وٟمحقه،  څم٣َمڇًم 

، وم٘م٤مل أطمدمه٤م: اًمٙم٤مذب : ٕٟمف ٓ قم٤مر قمٚمٞمٝمؿ سمف: ًمٚم٘مٓمع سمٙمذسمف، و يمذا ًمق اظمتٚمٗم٤م٣ُمِزَر(

 اسمـ اًمزاٟمٞم٦م: قمزر وٓ طمد.

َٓ ُيْستَْقَْم ، ـ اًم٘م٤مذفـذوف قمـٗمِق اًمـٛم٘مـأي: قم )َوَيْسٹُمُط َ٘مُد ا٬مٹَمْذِف ٔمڅِم٬مٶَمٸْمِق(  ()َو

)أي: ـمٚم٥ِم اعم٘مذوف: ٕٟمف طم٘مف، يمام شم٘مدم )ٔمُِدوِن ا٬مٴَمٻَمچِم(اًم٘مذف  طمد ، وًمذًمؽ ًمق (

قمزر، وإن ُم٤مت اعم٘مذوف، ومل يٓم٤مًم٥م سمف: ؾم٘مط، ىم٤مل اعمٙمٚمػ: اىمذومٜمل، وم٘مذومف: مل حيد، و

ومٚمجٛمٞمع اًمقرصم٦م، وًمق قمٗم٤م سمٕمْمٝمؿ: طُمَد ًمٚم٤ٌمىمل يم٤مُماًل، وُمـ ىمذف ُمٞمًت٤م: طمد  وإٓ

 سمٓمٚم٥م وارث حمّمـ، وُمـ ىمذف ٟمًٌٞم٤م: يمٗمر وىمتؾ، وًمق شم٤مب، أو يم٤من يم٤مومًرا وم٠مؾمٚمؿ.

 الـُنِشِهِز(  َباُب َحد) 

اٍب ق اظمتالط اًمٕم٘مؾ. أ[، وه 851أي: اًمذي يٜمِم٠م قمٜمف اًمًٙمُر، ]س/ )٫ُمُؾ َذَ

ٍء ٫َمڅمَن( ـْ َأِي َرْ ٌر، : »: ًم٘مقًمف َأْٟمٺَمَر ٫َمّثُِٜمُه ٩َمٹَمٻمٿِمٻُمُف َ٘مَراٌم، َوُهَق ََخٌْر ِٰم ٫ُمُؾ ُٰمْسٺمٍِر ََخْ

ٍر َ٘مَرامٌ  ُٔمُف(. وأسمق داود رواه أمحدش. َو٫ُمُؾ ََخْ َٓ ُيبڅَمُح ُذْ أي: ذُب ُم٤م يًٙمِر يمثػُمه  )َو

َٓ  )٬مٻَِمَذةٍ يمثػُمه  ُه( ٬مَِتَداوٍ  َو ُه ٨َمْٜمُ َٓ ٬مَِد٩ْمِع ٬ُمٹْمټَمڇٍم ٨َمَص هِبَڅم، َومَل ََيَُّْضْ ِه، إِ َٓ ٨َمْٜمِ َٓ ٣َمٴمٍَش َو  َو

)َوإَِذا أي: همػُم اخلٛمر، وظم٤مف شمٚمًٗم٤م: ٕٟمف ُمْمٓمر، وي٘مدم قمٚمٞمف سمقل، وقمٚمٞمٝمام ُم٤مء ٟمجس، 

                                      
 ش.وإن»( ذم أ: (1

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(8

 .اًمّمٗمح٦م اًم٤ًمسم٘م٦م( شم٘مدم ذم (3

 ش.سم٠من ـم٤مًم٥م سمٛم٘مذوف ىمٌؾ ُمقشمف مل يً٘مط»( سمٕمده ذم أ: (4

 ( ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر.4831( أظمرضمف أمحد )5)

 ( سم٤مًمٚمٗمٔملم.8113، وأظمرضمف ُمًٚمؿ )شطمرامويمؾ ُمًٙمر »( سمٚمٗمظ 3679( أظمرضمف أسمق داود )6)

 ش.شمداو»، وذم ب شسمتداو»( ذم أ، ش: (7
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َٔمُف( ٚمؽ ومٞمف، أو أيمؾ قمجٞمٜم٤ًم ًم٧َم ، أو ذب ُم٤م ظمٚمط سمف ومل يًتٝم)اٚمُْسٻمُِؿ(أي: اعمًٙمَر  َذِ

: ٕن قمٛمر اؾمتِم٤مر )ُِمْتڅَمًرا ٣َمڅمٚمڅًِم َأَن ٫َمّثَِٜمُه ُيْسٺمُِر; ٩َمٶَمٻَمٿْمِف احَلُد َٖمََمڀُمقَن َٗمٻْمَدًة َٰمَع احُلِرَيڇِم(سمف، 

اًمٜم٤مس ذم طمد اخلٛمرة، وم٘م٤مل قمٌد اًمرمحـ: اضمٕمٚمف يم٠مظمػ احلدود صمامٟملم، وميب قمٛمر 

، وم٢من مل يٕمٚمؿ دة ذم اًمِم٤مم، رواه اًمدارىمٓمٜمل وهمػمهصمامٟملم ويمت٥م سمف إمم ظم٤مًمد، وأيب قمٌٞم

 )َأْرَٔمٶُمقَن َٰمَع ا٬مِرِق(قمٚمٞمف  )َو(، أن يمثػمه يًٙمر: ومال طمد قمٚمٞمف، وُيّمَدق ذم ضمٝمؾ ذًمؽ

ويٕمَزر ُمـ وضمد ُمٜمف رائحتٝم٤م، أو طمي ذهب٤م، ٓ ُمـ ضمٝمؾ اًمتحريؿ، ، قمًٌدا يم٤من، أو أُم٦م

 سم٢مىمرار ُمرة: يم٘مذف، أو سمِمٝم٤مدة قمدًملم. ًمٙمـ ٓ ي٘مٌؾ ممـ ٟمِم٠م سملم اعمًٚمٛملم، ويث٧ٌم

وحيرم قمّمػم همال، أو أيت قمٚمٞمف صمالصم٦م أي٤مم سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م. ويٙمره اخلٚمٞمٓم٤من يمٜمٌذ متر ُمع 

 زسمٞم٥م، ٓ ووع متر أو ٟمحقه وطمده ذم ُم٤مء ًمتحٚمٞمتف: ُم٤م مل يِمتّد، أو شمتؿ ًمف صمالصم٦ُم أي٤مم.

 ِعِزيِز( َـّ)َباُب الت

ٕٟمف يٛمٜمع اعمٕم٤مدي ُمـ اإليذاء.  ك اًمٜمٍمة:ًمٖم٦م: اعمٜمع، وُمٜمف اًمتٕمزير سمٛمٕمٜم )َوُهَق(

)َواِٗمچٌم ِّم ٫ُمِؾ أي: اًمتٕمزير  )َوُهَق(: ٕٟمف يٛمٜمع مم٤م ٓ جيقز ومٕمٚمف. )ا٬متځَْمِديچُم(واصٓمالطًم٤م: 

َٓ َ٘مَد ٩مٿِمِف( َٓ ٫َمٸَمڅمَرَة; ٫َمڅمْٟمتټِْمتڅَمٍع  َٓ َ٘مَد ٩مٿِمپَمڅم َو  يمـ )َو(أي: يمٛم٤ٌمذة دون ومرج  َٰمٶْمٲِمٿَمڇٍم 

 َٓ ٪َمڇٍم  َٓ ٪َمَقَد  يمـ )َو(: ًمٙمقن اعمنوق دون ٟمّم٤مب أو همػم حمرز،  ٪َمٴْمَع ٩مٿِمپَمڅم()َهَ )ِٗمٽمڅَمَيڇٍم 

إن مل يٙمـ اعم٘مذوف  )إِْٕمٿمڅَمِن اٚمَْرأِة اٚمَْرَأَة، َوا٬مٹَمْذِف ٔمٷَِمِٜم ا٬مِزڀَمڅم( يمـ )َو(: يمّمٗمع وويمز، ٩مٿِمپَمڅم(

ق ُم٤م ذيمر: يمِمتٛمف أي: ٟمح )َوڀَمْحِقِه(اعم٘مذوف وًمًدا ًمٚم٘م٤مذف، وم٢من يم٤من ومال طمد وٓ شمٕمزير، 

سمٖمػم اًمزٟم٤م وىمقًمف: اهلل أيمؼم قمٚمٞمؽ، أو ظمّمٛمؽ، وٓ حيت٤مج ذم إىم٤مُم٦م اًمتٕمزير إمم ُمٓم٤مًم٦ٌم. 

                                      
 .شاًمرمحـ: أظمػ احلدود صمامٟملم. وم٠مُمر سمف قمٛمر ومٚمام يم٤من قمٛمر اؾمتِم٤مر اًمٜم٤مس، وم٘م٤مل قمٌد»... ( قمـ أٟمس ىم٤مل 1716( أظمرج ُمًٚمؿ )1)

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(8

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، ش.(3

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، ب.(4



688 

َٓ ُيَزاُد ِّم ا٬مَتٶْمِزيِر ٣َمَٛم ٣َم٧ْمِ َٗمٻْمَداٍت( ٻَمُد َأَ٘مٌد ٩َمْقَق »: ٤م: حلدي٨م أيب سمردة ُمرومققمً )َو َٓ َُيْ

ِة َأْٟمَقاطٍ  ـْ ُ٘مُدودِ ، ٣َم٧ْمَ َٓ ِْم َ٘مٍد ِٰم ، وًمٚمح٤ميمؿ ٟم٘مّمف قمـ ُمتٗمؼ قمٚمٞمفش. اهللَِ ٕمٶمڅم٦م إِ

اًمٕمنمة طمًٌام يراه، ًمٙمـ ُمـ ذب ُمًٙمًرا ذم هن٤مر رُمْم٤من طُمَد ًمٚمنمب، وقمِزر ًمٗمٓمره 

، وُمـ وـمئ أُم٦م اُمرأشمف طمَد ُم٤م مل شمٙمـ أطمٚمتٝم٤م ًمف ومٞمجٚمد سسمٕمنميـ ؾمقـًم٤م: ًمٗمٕمؾ قمكم 

 قمزر سمامئ٦م إٓ ؾمقـًم٤م.ُم٤مئ٦م: إن قمٚمؿ اًمتحريؿ ومٞمٝمام، وُمـ وـمئ أُم٦م ًمف ومٞمٝم٤م ذك: 

 وحيرم شمٕمزير سمحٚمؼ حلٞم٦م، وىمٓمع ـمرف، أو ضمرح، أو أظمذ ُم٤مل، أو إشمالومف.

ـِ اْٟمَتټْمٽمَك ٔمٿَِمِدِه( : ٕٟمف ُمٕمّمٞم٦م، وإن ومٕمٚمف )ٔمٷَِمْٜمِ َ٘مڅمَٗمڇٍم; ٣ُمِزَر(رضمؾ أو اُمرأة  ُمـ )َوَٰم

  ظمقوًم٤م ُمـ اًمزٟم٤م: ومال رء قمٚمٞمف، إن مل ي٘مدر قمغم ٟمٙم٤مح وًمق ُٕم٦م.

 ِع ِفي الشَِّزَقِة( )َباُب الَكِط 

ب[  851]س/ )إَِذا َأَٙمَذ(وهل: أظمذ ُم٤مل قمغم وضمف آظمتٗم٤مء ُمـ ُم٤مًمٙمف أو ٟم٤مئٌف. 

ـْ ِ٘مْرِز ِٰمّْثٻمِفِ ُمًٚماًم يم٤من أو ذُمًٞم٤م، سمخالف اعمًت٠مُمـ وٟمحقه،  )اٚمٻُْمَتِزُم(اعمٙمٚمُػ  ـْ  )ڀمٲَِمڅمًٔمڅم ِٰم ِٰم

َٓ ٠ُمْبپَمڇَم ٬َمُف ٩مٿِمِف، ٣َمَٛم سمخالف طمريب،  َٰمڅمِل َٰمٶْمٲُمقٍم( ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ;  َوْٗمِف آْٙمتٸَِمڅمِء; ٪ُمٴمَِع()

ُٕمٹْمٴمَُع ا٬ْمٿَمُد »وحلدي٨م قم٤مئِم٦م:  [38اعم٤مئدة: ]﴾ٺ  ٺ  ٺ ٿ و﴿

وهق اًمذي ي٠مظمذ اعم٤مل قمغم وضمف  ُٰمٽمَْتپِمچٍم( )٩َمََل ٪َمٴْمَع ٣َمَٛم . شِّم ُرُٔمِع ِديٽمڅَمٍر ٩َمٲَمڅم٣ِمًدا

َٓ ُِمَْتٻمٍِس(اًمٖمٜمٞمٛم٦م،  ـٍ ِّم  ،لء ويٛمر سمفـوهق اًمذي خيٓمػ اًمِم )َو َٓ َٙمڅمئِ َٓ ٨َمڅمِصچٍم، َو )َو

َهڅم( : ٕن ذًمؽ ًمٞمس سمنىم٦م، ًمٙمـ إصح: أن ضم٤مطمد اًمٕم٤مري٦م ي٘مٓمع َوِديٶَمڇٍم َأْو ٣َمڅمِرَيڇٍم َأْو ٨َمْٜمِ

                                      
 (.1718(، وُمًٚمؿ )6851-6848اًمٌخ٤مري )ضمف أظمر( 1)

(، واًمٓمح٤موي ذم ذح 89884، 89818(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )17148، 13556( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )8)

 (.8/381(، واًمٌٞمٝم٘مل )3/153ُمٕم٤مين أصم٤مر )

 (.1684(، وُمًٚمؿ )6789( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )3)
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َحُدُه، ٩َمځَمَٰمَر ا٬مٽمَبِلُ »إن سمٚمٖم٧م ٟمّم٤مسًم٤م: ًم٘مقل اسمـ قمٛمر:   ^ ٫َمڅمڀَمڈْم َِمُْزوِٰمٿَمڇٌم َٕمْسَتٶِمُٜم اٚمََْتڅمَع َوََتْ

: ٓ أقمرف ؿمٞمًئ٤م ، ىم٤مل أمحدوأسمق داود واًمٜم٤ًمئل رواه أمحدش. ٴْمِع َيِدَهڅمَوَٟمٻَمَؿ ٔمٹِمَ 

ُه َوَيځمُْٙمُذ ِٰمٽمُْف(وهق  )َوُيٹْمٴَمع ا٬مٴَمَراُر(يدومٕمف.  أو سمٕمد ؾم٘مقـمف  )ا٬َمِذي َيُبُط اجَلٿْمچَم َأْو ٨َمْٜمَ

 ٟمّم٤مسًم٤م: ٕٟمف هق ُمـ طمرز.

ًٓ ُُمَْٞمًٰمڅم(ـ)أَْن َيٺُمقَن اٚمَْس طمده٤م: ًمٚم٘مٓمع ذم اًمنىم٦م ؾمت٦م ذوط: أ )َوُيٱْمَٞمَُط( : ٕن ُروُق َٰمڅم

: ًمٕمدم ِر٪َمڇِم آ٬مڇَِم هَلٍق(ـ)٩َمََل ٪َمٴمَْع ٔمَِس ُم٤م ًمٞمس سمامل ٓ طمرُم٦م ًمف، وُم٤مل احلريب دمقز هىمتف سمٙمؾ طم٤مل، 

(آطمؽمام،  َٓ  رىم٦م ُم٤مء أو إٟم٤مء ومٞمفـ، وصٚمٞم٥م، وآٟمٞم٦م ومٞمٝم٤م مخر، وٓ سمً)ُُمََرٍم; ٫َمڅمخَلټْمِر(سمنىم٦م  )َو

 ُم٤مء، وٓ سمنىم٦م ُمٙم٤مشم٥م وأم وًمد، وُمّمحػ وطمر وًمق صٖمػًما، وٓ سمام قمٚمٞمٝمام.

ُط(اًمنمط اًمث٤مين: ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف سم٘مقًمف:  )ڀمٲَِمڅمًٔمڅم اعمنوق  )َأْن َيٺُمقَن(أيًْم٤م  )َوُيٱْمَٞمَ

)َأْو ُرُٔمُع ظم٤مًمّم٦م، أو ختٚمص ُمـ ُمٖمِمقؿم٦م،  )َٖمََلَٖمڇُم َدَراِهَؿ(أي: ٟمّم٤مب اًمنىم٦م  َوُهَق(

څم(ُمث٘م٤مل، وإن مل ييب، أي:  ِديٽمڅَمٍر( أي: صمالصم٦م دراهؿ، أو رسمع  )َأْو ٣َمْرٌض ٪مٿِمټَمُتُف ٫َمځَمَ٘مِدمِهَ

َٓ ِّم ُرُٔمِع ِديٽمڅَمٍر  َٓ : »ديٜم٤مر، ومال ىمٓمع سمنىم٦م ُم٤م دون ذًمؽ: ًم٘مقًمف  ُٕمٹْمٴَمُع ا٬ْمٿَمُد إِ

، ويم٤من رسمع اًمديٜم٤مر يقُمئذ صمالصم٦م دراهؿ، وهمػممه٤م وُمًٚمؿ رواه أمحدش. ٩َمٲَمڅم٣ِمًدا

)ر درمًه٤م، رواه أمحدـواًمديٜم٤مر اصمٜم٤م قمِم سمٕمد إظمراضمف: مل  ُروِق(ـ)َوإَِذا ڀَمٹَمٲَمڈْم ٪مٿِمټَمڇُم اٚمَْس  .(

أي: اًمٕملَم اعمنوىم٦َم  )َأْو َٰمٻَمٺَمپَمڅم(يً٘مط اًم٘مٓمع: ٕن اًمٜم٘مّم٤من وضمد ذم اًمٕملم سمٕمد هىمتٝم٤م، 

                                      
 (.6383( أظمرضمف أمحد )1)

 (.4395ق داود )( أظمرضمف أسم8)

 ( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م.1688(، وأظمرضمف ُمًٚمؿ )4918اعمجتٌك )أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم ( 3)

 (.8487(، ُم٤ًمئؾ إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر )1549( ُم٤ًمئؾ قمٌد اهلل )(4

 ( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م. 84785،86116( أظمرضمف أمحد )5)

 ( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م. 1684ُمًٚمؿ )أظمرضمف ( 6)

 وشم٘مدم خترجيف ىمري٤ٌم. ش. اًم٤ًمرق... شم٘مٓمع يد»( أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمٚمٗمظ 7)

 (.84515( أظمرضمف أمحد )(8
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 )َوُٕمٶْمَتَٝمُ مم احل٤ميمؿ سمٕمد اًمؽماومع إ )مَل َيْسٹُمِط ا٬مٹَمٴْمُع(سمٌٞمع أو ه٦ٌم أو همػممه٤م:  )ا٬مَسڅمِرُق(

ـَ احِلْرِز(أي: ىمٞمٛم٦م اًمٕملم اعمنوىم٦م  ٪مٿِمټَمُتپَمڅم( : ٕٟمف وىم٧م اًمنىم٦م اًمتل هب٤م )َو٪ْمڈَم إِْٙمَراِٗمپَمڅم ِٰم

)َأْو ٠َمَؼ ٩مٿِمِف َٖمقًٔمڅم ومٜم٘مّم٧م ىمٞمٛمتف،  )٫َمبٱًْمڅم(أي: ذم احلرز  )٩َمٻَمْق َذَٔمَّح ٩مٿِمِف(وضم٥م اًم٘مٓمع، 

ُمـ احلرز: ومال ىمٓمع: ٕٟمف مل خيرج ُمـ  )ُٖمَؿ َأْٙمَرَٗمُف(ىم٦م، اًمن ٩َمٽمٹََمٲَمڈْم ٪مٿِمټَمُتُف ٣َمـ ڀمٲَِمڅمِب(

 : ٕٟمف مل خيرج ُمٜمف ؿمٞمًئ٤م.)اٚمڅَمَل; مَل ُيٹْمٴَمْع(أي: ذم احلرز  )َأْو َإْٔمٻمَػ ٩مٿِمِف(احلرز ٟمّم٤مسًم٤م، 

ـْ ٨َمْٜمِ ِ٘مرٍز(اًمنمط اًمث٤مًم٨م:  )و( ٪َمُف ِٰم ـَ احِلْرِز، ٩َمڃمِْن َهَ ِرَٗمُف ِٰم : يمام ًمق وضمد )َأْن ُُيْ

: إذ )َوِ٘مرُز اٚمڅَمِل: َٰمڅم ا٬مٶَمڅمَدُة ِ٘مٸْمٵُمُف ٩مٿِمِف(قمٚمٞمف.  )٩َمََل ٪َمٴْمَع(٤م ُمٗمتقطًم٤م أو طِمْرًزا ُمٝمتقيًم٤م: سم٤مسمً 

)ٔمڅِمْٙمتََِلِف إَْٰمَقاِل، احلرز  )َوَُيَْتٻمُِػ(احلرز ُمٕمٜم٤مه احلٗمظ، وُمٜمف: اطمؽمز، أي: حتٗمظ، 

: ٓظمتالف إطمقال سم٤مظمتالف َوٶْمٸِمِف(َوا٬مُبٻْمَداِن، َو٣َمْدِل ا٬مُسٻْمٴمڅَمِن َوَٗمْقِرِه، َو٪ُمَقٕمِِف وَ 

)َواجَلَقاِهر َوا٬مٹُمََمِش ِّم ا٬مُدوِر وا٬مَد٫َمڅم٫م٥ِِم أي: اًمٜم٘مقد  )٩َمِحْرُز إَْٰمَقاِل(اعمذيمقرات، 

)َوَراَء إَْٔمَقاِب َوا٨َْٕمََلِق أي: إسمٜمٞم٦م احلّمٞمٜم٦م، واعمح٤مل اعمًٙمقٟم٦م ُمـ اًمٌٚمد،  وا٬مٶُمټْمراِن(

٤ًٌم يم٤من ]س/ واًمَٖمَٚمؼ اؾمؿ ا٬مَقٖمٿِمٹَمڇِم(  صٜمدوىًم٤م أ[ أو طمديًدا، أو 851ًمٚم٘مٗمؾ ظمِم

څم(سمًقق، وصَمَؿ طم٤مرس طمرز.  : يم٘مدور ـمٌٞمخ )َوِ٘مْرُز ا٬مَبٹْمِؾ َو٪ُمُدوِر ا٬مَبڅم٪ِمََلِء َوڀَمْحِقمِهَ

ائڊِِم(وظمزف،  وهقُم٤م يٕمٛمؾ ُمـ ىمّم٥م أو ٟمحقه، يْمؿ سمٕمْمف إمم سمٕمض سمحٌؾ  )َوَراَء ا٬م٧َمَ

)َوِ٘مْرُز احَلٴَمچِم َواخَلٱَمچِم : جلري٤من اًمٕم٤مدة سمذًمؽ. قِق َ٘مڅمِرٌس()إَِذا ٫َمڅمَن ِّم ا٬مُس أو همػمه، 

: ُم٤م يٕمٛمؾ ًمإلسمؾ واًمٖمٜمؿ ُمـ -سم٤محل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م واًمٔم٤مء اعمٕمجٛم٦م-مجع طمٔمػمة  احَلٵمڅَمئُِر(

(اًمِمجر، شم٠موي إًمٞمف ومٞمٕمؼم سمٕمْمف ذم سمٕمض ويرسمط.  مجُع ِصػمة،  )َوِ٘مْرُز اٚمََقاِر ا٬مٲِمَٜمُ

، ومام هم٤مب )ِّم اٚمَْر٣َمك ٔمڅِم٬مَرا٣ِمل َوڀَمٵَمِرُه إ٬ِمٿمپَمڅم ٨َمڅم٬مِبڅًم(أي: اعمقار  )َوِ٘مْرُزَهڅم( ،وهل احلٔمػمة

                                      
 ش.يٕمتؼم»( ذم ش: (1
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٤ًٌم وم٘مد ظمرج قمـ احلرز. وطمرز ؾمٗمـ ذم ؿمط سمرسمٓمٝم٤م، وإسمؾ سم٤مريم٦م  قمـ ُمِم٤مهدشمف هم٤مًم

ُمٕم٘مقًم٦م سمح٤مومظ طمتك ٟم٤مئؿ، ومحقًمتٝم٤م سمت٘مٓمػمه٤م ُمع ىم٤مئد يراه٤م، وُمع قمدم شم٘مٓمػم سم٤ًمئؼ 

قمغم ُمت٤مع. وإن ومَرط طم٤مومظ مَح٤مٍم  هح٤مومظ، يم٘مٕمقديراه٤م. وطمرز صمٞم٤مب ذم مح٤مم وٟمحقه سم

سمٜمقم، أو شمِم٤مهمؾ: وٛمـ، وٓ ىمٓمع قمغم ؾم٤مرق إًذا. وطمرز سم٤مب وٟمحقه شمريمٞمٌف سمٛمقوٕمف. 

ُدوَد ٔمڅِم٬مٱُمُبپَمڅمِت »قمـ اًم٤ًمرق: حلدي٨م:  )َأْن َٕمٽمَْتٸِمَل ا٬مٱُمْبپَمڇُم(اًمنمط اًمراسمع  )و(  اْدَرُءوا احْلُ

(ؾم٤مرق  ُع()٩َمََل ُيٹْمٴمَ  ،شَٰمڅم اْٟمَتٴَمٶْمُتؿ َٓ ـْ َٰمڅمِل َأٔمٿِمِف َوإِْن ٣َمََل، َو ٪َمڇِم ِٰم ـْ َٰمڅمِل سمنىم٦ٍم  )ٔمڅِم٬مَنِ )ِٰم

ِّم َهَذا   )َوإَُب َوإُمُ : ٕن ٟمٗم٘م٦م يمؾ ُمٜمٝمام دم٥م ذم ُم٤مل أظمر، َو٬َمِدِه َوإِْن َٟمٸَمَؾ(

٪َمڇِم َٰمڅمِل )٫ُمُؾ ٪َمرِ ي٘مٓمع  )َو(، سمنىم٦م ُم٤مل أظمٞمف )َوُيٹْمٴَمُع إَُخ(: عم٤م ُذيمر. َٟمَقاٌء( يچٍم ٔمَِنِ

َٓ  .: ٕن اًم٘مراسم٦م هٜم٤م ٓ متٜمع ىمٌقل اًمِمٝم٤مدة ُمـ أطمدمه٤م ًممظمر، ومٚمؿ متٜمع اًم٘مٓمع٪مِِريبِِف( )َو

ـْ َٰمڅمِل أَٙمِر، َو٬َمْق ٫َمڅمَن ُُمَرًزا ٣َمٽمُف( ٪َمتِِف ِٰم ـَ ا٬مَزْوَٗم٥ِم ٔمَِنِ روى ذًمؽ ؾمٕمٞمد قمـ  ُيٹْمٴَمُع َأَ٘مٌد ِٰم

َق ٣مَ  )َوإَِذاقمٛمر سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمد.  ٤ًٌم  بٌد(َهَ ـْ َٰمڅمِل ُٰمٺَمڅمَٕمبِِف(وًمق ُمٙم٤مشم ـْ َٰمڅمِل َٟمٿِمِدِه، َأْو َٟمٿِمٌد ِٰم : )ِٰم

ـٌ  ُ٘مٌر( )ُٰمْسٻمِؿٌ هق  )َأْو(ومال ىمٓمع،  ـْ َٔمٿْمڈِم اٚمڅَمِل( أو ىِم ـْ  هق )َأْو(: ومال ىمٓمع )ِٰم )ِٰم

ټَمْس( ـْ  هق )َأْو(: ومال ىمٓمع: َٕن ًمٌٞم٧م اعم٤مل ومٞمٝم٤م مخس اخلٛمس، ٨َمٽمٿِمټَمڇٍم مَل ُُتَ )٩َمٹِمٌٜم ِٰم

٫َمڇٌم هق  )َأْو(، : ومال ىمٓمع: ًمدظمقًمف ومٞمٝمؿ٨َمٻَمڇِم َو٪ْمٍػ ٣َمَٛم ا٬مٸُمٹَمَراِء( )٠َمْخٌص ِٰمـ َٰمڅمٍل ٩مٿِمِف ِذْ

٪َمڇِم ِٰمٽمُْف( َٓ ُيٹْمٴَمُع ٔمڅِم٬مَنِ ََ٘مٍد مَمَـ  ِٕ  : ًمٚمِمٌٝم٦م.)مَل ُيٹْمٴَمْع(يم٠مسمٞمف واسمٜمف وزوضمف وُمٙم٤مشمٌف: : ٬َمُف َأْو 

َٓ ٔمٱَِمپَمڅمَدةِ ٣َمْد٬م٥َِم(وىمد ذيمره٤م سم٘مقًمف:  اًمنمط اخل٤مُمس: صمٌقت اًمنىم٦م، َٓ ُيٹْمٴَمُع إِ  )َو

(اًم٤ًمرق  )إ٪ِْمَراِر( سمـ )َأْو(يّمٗم٤مهن٤م سمٕمد اًمدقمقى ُمـ ُم٤مًمؽ أو ُمـ ي٘مقم َُم٘م٤مُمف،   )َٰمَرَٕم٥ْمِ

                                      
 (.688( شم٘مدم خترجيف ذم )ص 1)
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َٓ َيٽمِْزُع(سم٤مًمنىم٦م، ويّمٗمٝم٤م ذم يمؾ ُمرة: ٓطمتامل فمٜمف اًم٘مٓمَع ذم طم٤مل ٓ ىمٓمع ومٞمٝم٤م،  أي:  )َو

ـْ إِ يرضمع   .، وٓ سم٠مس سمتٚم٘مٞمٜمف اإلٟمٙم٤مر٪ْمَراِرِه َ٘مَتك ُيٹْمٴَمع()٣َم

وُق ِٰمٽمُف(اًمنمط اًم٤ًمدس:  )و( ، ومٚمق أىمر سمنىم٦م ُمـ )ٔمََِم٬مِِف(اًم٤ًمرَق  )َأْن ُيٴمڅَم٬مچَِم اٚمَْنُ

 ُم٤مل هم٤مئ٥م أو ىم٤مُم٧م هب٤م سمٞمٜم٦م: اٟمتٔمر طمْمقره ودقمقاه، ومٞمحٌس وشمٕم٤مد اًمِمٝم٤مدة.

: ًم٘مراءة اسمـ ُمًٕمقد: ٶَمڈْم َيُدُه ا٬مٿمټُْمٽمَك()٪ُمٴمِ ٓضمتامع ذوـمف:  )َوإَِذا َوَٗمچَم ا٬مٹَمٴْمُع(

)﴾ٺ ٿ﴿ ، وٕٟمف ىمقل أيب سمٙمر وقمٛمر، وٓ خم٤مًمػ هلام ُمـ [38]اعم٤مئدة:  (

ـْ َٰمٸْمٲِمِؾ ا٬ْمٺَمِػ(اًمّمح٤مسم٦م،  )ب[: ًم٘مقل أيب سمٙمر وقمٛمر 851]س/ )ِٰم ، وٓ خم٤مًمػ هلام (

اُه اًمٕمروق، ومٞمٜم٘مٓمع وضمقسًم٤م سمٖمٛمًٝم٤م ذم زي٧م ُُمٖمغًم: ًمتًتَد أومق )َوُ٘مِسټَمڈْم(ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، 

وم٢من قم٤مد ىمٓمٕم٧م رضمٚمف اًمٞمنى ُمـ ُمٗمّمؾ يمٕمٌف سمؽمك قم٘مٌف، وطمًٛم٧م، وم٢من قم٤مد ، اًمدم

 س طمتك يتقب وطمرم أن ي٘مٓمع.ٌطم

ـْ ٨َمْٜمِ ِ٘مْرٍز َٖمټَمًرا ٫َمڅمَن َأْو ٫ُمَّثًرا(  ـْ َهَق ٠َمٿمئڅًم ِٰم سمْمؿ اًمٙم٤مف وومتح اعمثٚمث٦م: ـمٚمع  )َوَٰم

څم(اًمٗمح٤مل  مُهْ أي: وٛمٜمف سمٕمقوف  )ُأْوٶِمٸَمڈْم ٣َمٻَمٿمِف ا٬مٹِمٿمټَمڇُم(ُمـ مج٤مر أو همػمه:  )َأْو ٨َمْٜمَ

)ُمرشملم. ىم٤مًمف اًم٘م٤ميض )، واظمت٤مره اًمزريمٌم( )، وىمدم ذم اًمتٜم٘مٞمح( : أن اًمتْمٕمٞمػ ظم٤مص (

)شاعمٜمتٝمك»سم٤مًمثٛمر، واًمٓمٚمع، واجلامر، واعم٤مؿمٞم٦م، وىمٓمع سمف ذم  )وهمػمه ( : ٕن اًمتْمٕمٞمػ (

َٓ ٪َمٴْمَع(ؾ اًمٜمص. سمف حم زورد ذم هذه إؿمٞم٤مء قمغم ظمالف اًم٘مٞم٤مس، ومال يتج٤مو : ًمٗمقات )َو

 ذـمف، وهق احلرز.

                                      
 (.8/871(، واًمٌٞمٝم٘مل )895/  11 (ٗمًػمه( أظمرضمف اًمٓمؼمي ذم شم(1

ُمـ  -وقمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل: اًم٤ًمرق–أن قمٛمرىمٓمع اًمٞمد (  »8/871(، واًمٌٞمٝم٘مل )89191،89194( أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )(8

أن اًمٜمٌل ج وأسم٤م » (: وذم يمت٤مب احلدود ٕيب اًمِمٞمخ ُمـ ـمريؼ ٟم٤مومع قمـ سمـ قمٛمر 4/71وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمتٚمخٞمص )ش. اعمٗمّمؾ

 ش.قمٛمر وقمثامن يم٤مٟمقا ي٘مٓمٕمقن اًم٤ًمرق ُمـ اعمٗمّمؾ سمٙمر و

 (.881( يٜمٔمر إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م )(3

 (.336،335/ 6( يٜمٔمر ذح اًمزريمٌم قمغم خمتٍم اخلرىمل )(4

 (.881(اًمتٜم٘مٞمح اعمِمٌع)(5

 (.8/486( ُمٜمتٝمك اإلرادات )(6

 (.4/861( يٜمٔمر اإلىمٜم٤مع )(7
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 ِزيِل()َباُب َحد قطاِع الط

ـَ َيٶْمِرُوقَن ٬مٻِمٽمڅَمِس ٔمڅِم٬مِسََلِح(  )ِّم ا٬مٲَمْحراِء َأْو وًمق قمّم٤م أو طمجًرا  )َوُهْؿ ا٬َمِذي

٪َمڇًم(اعمحؽمم  )٩َمٿَمٷْمٲِمبُقهَنُؿ اٚمڅَمَل( أو اًمٌحر، ا٬مُبٽمٿْمڅَمِن( َٓ َهِ ويٕمتؼم صمٌقشُمف سمٌٞمٜم٦م أو . )َُمَڅمَهَرًة 

(واحلرُز، وٟمّم٤مُب اًمنىم٦م. ، إىمرار ُمرشملم ـْ أي: أُي ُمٙمٚمػ ُمٚمتزم، وًمق أٟمثك أو رىمٞمً٘م٤م  )٩َمټَم

ُه(ًمف  )٪َمَتَؾ ُٰمٺَمڅم٩مِئڅًم(أي: ُمـ ىمٓم٤مع اًمٓمريؼ  )ِٰمٽمپُْمْؿ(  )٫َمڅم٬مَْق٬َمِد(أي: همػَم ُمٙم٤مومئ:  )َأْو ٨َمْٜمَ

اًمذي  )َوَأٙمَذ اٚمڅَمَل(ي٘متٚمف اعمًٚمؿ،  )ا٬مِذِٰمِل( يمـ )و(ي٘متٚمف احلر،  )ا٬مٶَمْبِد(يمـ  )و(ي٘متٚمف أسمقه، 

)وضمقسًم٤م: حلؼ اهلل شمٕم٤ممم، صمؿ هُمًؾ وصكم قمٚمٞمف )٪ُمتَِؾ(ىمتؾ ًم٘مّمده:  ىم٤مشمُؾ  )ُٖمَؿ ُصٻمچَِم(، (

 أُمره، وٓ ي٘مٓمع ُمع ذًمؽ. )َ٘متَك َيٱْمَتپِمَر(َُمـ ي٘م٤مد  سمف ذم همػم اعمح٤مرسم٦م 

: ٕٟمف مل يذيمر ذم ظمؼم اسمـ َل; ٪ُمتَِؾ َ٘مْتًَم َومَل ُيٲْمٻَمچْم()َومَل َيځْمِٙمِذ اٚمڅَماعمح٤مرب  )َوإِْن ٪َمَتَؾ(

تََؿ : يم٘مٓمع يد أو رضمؾ وٟمحقه٤م: )َوإِْن َٗمٽمَْقا ٔمََِم ُيقِٗمچُم ٪َمَقًدا ِّم ا٬مٴَمَرِف(. قم٤ٌمس أيت )ََتَ

)ششمّمحٞمح اعمحرر»صححف ذم ، يم٤مًمٜمٗمس اْٟمتٿِمٸَمڅمُؤُه( )شاًمقضمٞمز»، وضمزم سمف ذم ( ، وىمدُمف (

)شاًمرقم٤ميتلم»ذم  )شاإلٟمّم٤مف»وهمػممه٤م. وقمٜمف: ٓ يتحتؿ اؾمتٞمٗم٤مؤه. ىم٤مل ذم ( : وهق (

)شاعمٜمتٝمك»اعمذه٥م. وىمٓمع سمف ذم  )، وهمػمه( ). 

ـَ اٚمڅَمِل ٪َمْدَر َٰمڅم ُيٹْمٴَمُع ٔمځِمَْٙمِذِه ا٬مَسڅمِرُق(ُمـ اعمح٤مرسملم  )َوإِْن َأَٙمَذ ٫ُمُؾ َواِ٘مٍد( ُمـ ُم٤مل  )ِٰم

                                      
( شم٘مديؿ 6/868( وٟم٘مٚمف قمٜمف اعمّمٜمػ ذم ذح اعمٜمتٝمك )4/869 اإلىمٜم٤مع )( يمذا ذيمر هٜم٤م اًمٖمًؾ واًمّمالة ىمٌؾ اًمّمٚم٥م، واًمذي ذم(1

 (: ويمالمه٤م ضم٤مئز.6/858( ظمػَم سمٞمٜمٝمام. ىم٤مل ذم ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك )8/489اًمّمٚم٥م قمغم اًمٖمًؾ وُم٤مسمٕمده، وذم هم٤مي٦م اعمٜمتٝمك )

هلل سمـ أمحد، قمز اًمديـ اًمٙمٜم٤مين اًمٕمً٘مالين اًمؼميم٤مت، أمحد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ٟمٍم ا هق ًمٚمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اعمح٘مؼ  أيبش شمّمحٞمح اعمحرر( »(8

 صمؿ اعمٍمي.

 (.486( اًمقضمٞمز )(3

 (.8/354( يٜمٔمر اًمرقم٤مي٦م اًمّمٖمرى )(4

 (.18/ 87( اإلٟمّم٤مف )(5

 (.8/491( ُمٜمتٝمك اإلرادات )(6

 (.4/869(، اإلىمٜم٤مع )431( يٜمٔمر اعمٜمقر )(7
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ـْ ٓ ؿمٌٝم٦م ًمف ومٞمف،  ى ِّم َٰمٹَمڅمٍم َواِ٘مٍد( )َومَل َيٹْمُتٻُمقا; ٪ُمٴمَِع ِٰم  ٫ُمِؾ َواِ٘مٍد َيُدُه ا٬مٿُمټْمٽمَك َوِرْٗمٻُمُف ا٬مٿُمْنَ

( سم٤مًمزي٧م اعمُٖمغَم، ـ٤م)َوُ٘مِسټَمَتـ(وضمقسًم٤م،   ؾمٌٞمُٚمف. )ُٖمَؿ ُٙم٤ِمَ

ُدوا()  ٪َمڇِم; ڀُمٸُمقا; ٔمځَِمْن ُي٧َمَ ًٓ َيْبٻُمُغ ڀمٲَِمڅمَب ا٬مَنِ َٓ َٰمڅم ََل ٩مَ )ُمتٗمرىملم،  ٩َمڃمِْن مَل ُيٲِمٿمُبقا ڀَمٸْمًسڅم َو

٫ُمقَن َيځْمُووَن إ٦َِم َٔمٻَمدٍ  چ چ  چ  ڇ  ﴿طمتك شمٔمٝمَر شمقسمُتٝمؿ. ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  (ُيْٞمَ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ 

: . ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس [33اعم٤مئدة: ]﴾ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ

« ْ ٌُقا، َوإَِذا ىَمَتُٚمقا َومَل
ٌُقا، إَِذا ىَمَتُٚمقا َوَأظَمُذوا اعم٤مَل: ىُمتُِٚمقا َوُصٚمِ ْ ُيّْمَٚم َي٠ْمظُمُذوا اعم٤َْمَل: ىُمتُِٚمقا َومَل

أ[، وإذا  858وإذا أظمذوا اعم٤مَل ومل ي٘متٚمقا: ىمٓمٕم٧م أيدهيؿ وأرضمٚمٝمؿ ُمـ ظمالف ]س/

: ٟمٗمقا ُمـ إرض ًٓ . وًمق ىَمتؾ سمٕمُْمٝمؿ صم٧ٌم رواه اًمِم٤مومٕملش. أظم٤مومقا اًمًٌٞمؾ ومل ي٠مظمذوا ُم٤م

 .َل سمٕمٌض: حتتؿ ىمتُؾ اجلٛمٞمع وصٚمٌُٝمؿطمٙمؿ اًم٘متؾ ذم طمؼ مجٞمٕمٝمؿ، وإن ىَمتؾ سمٕمٌض وَأظمذ اعم٤م

ـْ َٕمڅمَب ِٰمٽمپُْمؿ( ٤ًٌم  )٪َمبَؾ َأْن ُيٹْمَدَر ٣َمٻَمٿمِف; َٟمٹَمَط ٣َمٽمُف َٰمڅم ٫َمڅمَن(أي: ُمـ اعمح٤مرسملم  )َوَٰم واضم

 : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: )َوَصٻْمچٍم، َوَٕمـَحُتِؿ ٪َمْتٍؾ(يد ورضمؾ  )ِٰمـ ڀَمٸْمٍل َو٪َمٴْمِع(شمٕم٤ممم  )هلل(

 ﴾ھ  ھ  ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہہ  ہ ھ  ﴿

ـْ ڀَمٸْمٍس َو١َمرٍف َوَٰمڅمٍل إِٓ َأْن ُيٶْمٸَمك ٬َمُف ٣َمٽمپَمڅم(، [34اعم٤مئدة: ] ُمـ  )َوُأِٙمَذ ٔمََِم ٬مِمَدِٰمٿم٥ِمَ ِٰم

ُمًتح٘مٝم٤م. وُمـ وضم٥م قمٚمٞمف طمد هىم٦م أو زٟم٤م أو ذب مخر، ومت٤مب ُمٜمف ىمٌؾ صمٌقشمف قمٜمد 

 .طم٤ميمؿ: ؾم٘مط.وًمق ىمٌؾ إصالح قمٛمؾ

ـْ َصڅمَل ٣َمَٛم ڀَمٸْمِسِف َأْو ُ٘مرْ   )َأْو َٰمڅم٬مِِف آَدِٰمٌل، َأْو : يم٠مُمف وسمٜمتف وأظمتف وزوضمتف، َٰمتِِف()َوَٰم

                                      
 ُمـ اعمتـ يمذًمؽ.ش سم٤مًمزي٧م»( ُمـ اعمتـ ذم أ، ب، ش، وذم ب يمٚمٛم٦م (1

(، وأظمرضمف سمٜمحقه اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه 883/ 8(، وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل )7/385،384إم )أظمرضمف اًمِم٤مذم ذم ( 8)

(11/858،857.) 
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، وم٢مذا )ا٬مَد٩ْمُع ٣َمـ َذ٬مَِؽ ٔمځَِمْٟمپَمَؾ َٰمڅم َيٷْمٻمچُِم ٣َمَٛم ٢َمٽمِف َد٩ْمٶُمُف ٔمِِف(أي: ًمٚمٛمّمقل قمٚمٞمف  هَبٿِمټَمڇٌم; ٩َمٻَمُف(

َٓ ٔمڅِم٬مٹَمتِْؾ; )اًمّم٤مئُؾ  )٩َمڃمِْن مَل َيٽمَْد٩مِع( اٟمدومع سم٤مٕؾمٝمؾ: طمرم إصٕم٥م: ًمٕمدم احل٤مضم٦م إًمٞمف. إِ

َٓ َوََمَن ٣َمٻَمٿمِف(أي: ىمتُؾ اًمّم٤مئؾ،  )َذ٬مَِؽ(أي: ًمٚمٛمّمقل قمٚمٞمف  ٩َمٻَمُف( : ٕٟمف ىمتٚمف ًمدومع )َو

ـْ ُأِريَد َٰمڅم٬ُمُف ٔمٷَِمْٜمِ َ٘مٍؼ : »ًم٘مقًمف ; )٩َمپُمَق ٠َمپِمٿمٌد(اعمّمقل قمٚمٞمف:  )َوإِْن ٪ُمتَِؾ( ذه، َٰم

ـْ ڀَمٸْمِسِف(. رواه اخلاللش ٩َمٹَمڅمَٕمَؾ ٩َمٹُمتَِؾ; ٩َمپُمَق ٠َمپِمٿمٌد  ذم همػم ومتٜم٦م: ًم٘مقًمف  )َوَيٻْمزُٰمُف ا٬مَد٩ْمُع ٣َم

ويمذا يٚمزُمف اًمدومع ذم همػم ومتٜم٦م قمـ  ،[195اًمٌ٘مرة: ]﴾ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہہ﴿شمٕم٤ممم: 

، ومال )ُدوَن َٰمڅم٬مِِف(، وطمرُم٦م همػمه: ًمئال شمذه٥م إٟمٗمس، )ُ٘مْرَٰمتِِف(قمـ  )و( ٟمٗمس همػمه،

 .يٚمزُمف اًمدومع قمٜمف، وٓ طمٗمٔمف قمـ اًمْمٞم٤مع واهلالك

ـْ َدَٙمَؾ َٰمٽمِزَل َرُٗمٍؾ ُٰمَتٻَمٲِمٲًمڅم; ٩َمُحٺْمټمُ  أي: يدومٕمف سم٤مٕؾمٝمؾ وم٤مٕؾمٝمؾ،  ٫َمِذ٬مَِؽ( فُ )َوَٰم

رسمف، وإٓ ومٚمف ضسمف سم٠مؾمٝمؾ ُم٤م يٜمدومع سمف، وم٢من ظمرج ـأُمره سم٤مخلروج ومخرج: مل يْموم٢من 

سم٤مًمٕمّم٤م: مل ييسمف سم٤محلديد. وُمـ ٟمٔمر ذم سمٞم٧م همػمه ُمـ ظَمّم٤مص سم٤مب ُمٖمٚمؼ وٟمحقه، 

 ه٤م ومتٚمٗم٧م: ومٝمدر، سمخالف ُمتًٛمع ىمٌؾ إٟمذاره.ومخذف قمٞمٜمف أو ٟمحق
 

 ٍِِل الَبِغِي(َباُب ِقَتاِل أ)

سمٗمتح  )إَِذا َٙمَرَج ٪َمقٌم ٬َمـپُمؿ ٠َمْق٫مڇٌم َوَٰمٽمٶََمڇٌم(أي: اجلقِر واًمٔمٚمِؿ واًمٕمدوِل قمـ احلؼ. 

)٣َمَٛم اإِلَٰمڅمِم ٔمِتځَْمِويٍؾ اًمٜمقن مجع ُم٤مٟمع، يمٗمً٘م٦م ويمٗمرة، وسمًٙمقهن٤م سمٛمٕمٜمك: اُمتٜم٤مع يٛمٜمٕمٝمؿ: 

فمٚمٛم٦م: وم٢من يم٤مٟمقا مجًٕم٤م يًػًما ٓ ؿمقيم٦م هلؿ، أو  )٩َمپُمؿ ُٔمٷَمڅمٌة( وًمق مل يٙمـ ومٞمٝمؿ ُمٓم٤مع: ٍغ(َٟمڅمئِ 

                                      
( ، 1481( واًمؽمُمذي )4771،(، وأسمق داود )6889، 6883(، وأظمرضمف هبذا اًمٚمٗمظ أيْم٤م أمحد )197،161( اًمًٜم٦م ًمٚمخالل )1)

( سمٚمٗمظ 141(، وُمًٚمؿ )8481اهلل سمـ قمٛمرو. وأصٚمف قمٜمد اًمٌخ٤مري )( يمٚمٝمؿ ُمـ طمدي٨م قمٌد 4199واًمٜم٤ًمئل ذم اعمجتٌك )

 ش. ُمـ ىمتؾ دون ُم٤مًمف ومٝمق ؿمٝمٞمد»
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 مل خيرضمقا سمت٠مويؾ، أو ظمرضمقا سمت٠مويؾ همػم ؾم٤مئغ: وم٘مٓم٤مع ـمريؼ.

ًٓ ، وٟمّم٥م اإلُم٤مم ومرض وجيؼم ُمـ شمٕملم ًمذًمؽ، وذـمف: أن يٙمقن طمًرا ذيمًرا قمد

أي:  )َأْن ُيَراِٟمٻَمپُمؿ(أي: قمغم اإلُم٤مم  )٣َمٻَمٿمِف(جي٥م  ()وىمرؿمًٞم٤م قم٤معم٤ًم يم٤مومًٞم٤م اسمتداء ودواًُم٤م. 

)َٰمڅم َيٽمٹِْمټُمقَن ِٰمٽمُْف، ٩َمڃمِْن َذ٫َمُروا َٰمٵْمٻمټَِمڇًم َأَزاهَلڅم، َوإِْن اَد٣َمقا ٠ُمْبپَمڇًم قمـ  )٩َمٿَمْسځَم٬َمـپُمؿ(اًمٌٖم٤مَة 

، واإلصالح إٟمام يٙمقن سمذًمؽ، [9احلجرات: ]﴾ں  ں﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ٫َمٱَمٸَمپَمڅم(

ًٓ ًمٙمـ اًمتٌس قمٚمٞمٝمؿ، وم٤مقمت٘مدوا وم٢من يم٤من ُم٤م يٜم٘مٛم قن ُمٜمف مم٤م ٓ حيؾ: أزاًمف، وإن يم٤من طمال

أي: رضمٕمقا قمـ اًمٌٖمل  )٩َمڃمِْن ٩َمڅمُءوا(أٟمف خم٤مًمػ ًمٚمحؼ: سملَم هلؿ دًمٞمٚمف، وأفمٝمر هلؿ وضمٝمف، 

( ب[: شمريمٝمؿ. 858وـمٚم٥م اًم٘مت٤مل ]س/ َٓ وضمقسًم٤م، وقمغم رقمٞمتف  )٪َمڅمَٕمٻَمپُمؿ(يرضمٕمقا:  )َوإِ

رورة، وىمتؾ ذريتٝمؿ، ـسمام يٕمؿ إشمالومف: يمٛمٜمجٜمٞمؼ وٟم٤مر إٓ ًمْمُمٕمقٟمُتف، و حيرم ىمت٤مهلؿ 

وُمـ ُأه ُمٜمٝمؿ ، وُمدسمرهؿ، وضمرحيٝمؿ، وُمـ شمرك اًم٘مت٤مل، وٓ ىمقد سم٘متٚمٝمؿ: سمؾ اًمدي٦م

طُمٌس طمتك ٓ ؿمقيم٦م وٓ طمرب، وإذا اٟم٘مْم٧م ومٛمـ َوضَمَد ُمٜمٝمؿ ُم٤مًمف سمٞمد همػمه أظمذه، وُم٤م 

 خيرضمقا قمـ ىمٌْم٦م شمٚمػ طم٤مل طمرب همػم ُمْمٛمقن. وإن أفمٝمر ىمقم رأي اخلقارج ومل

 اإلُم٤مم: مل يتٕمرض هلؿ، ودمري إطمٙم٤مم قمٚمٞمٝمؿ يم٠مهؾ اًمٕمدل.

ـُ ٫مُؾ ـمٚم٥م  َأْو(، )َوإِْن ا٪ْمَتَتٻمڈْم ١َمڅمئٸَِمَتڅمِن، ٬مٶَِمٲَمبٿَِمڇمٍ  )ِرئڅمَٟمڇٍم; ٩َمپُمََم ٢َمڅم٬مِـټمتڅَمِن، َوَٕمٳْمټَم

)اًمديـ. ىم٤مل اًمِمٞمخ شم٘مل )إُْٙمَرى(قمغم  )َٰمڅم َإْٔمٻَمٸَمڈْم(ُمـ اًمٓم٤مئٗمتلم  َواِ٘مَدٍة( ) :

وُمـ دظمؾ سمٞمٜمٝمام ش. وم٠موضمٌقا اًمْمامن قمغم جمٛمقع اًمٓم٤مئٗم٦م، وإن مل يٕمٚمؿ قملم اعمتٚمػ»

 ًمّمٚمح وضُمٝمؾ ىم٤مشمُٚمف، وُم٤م ضُمٝمؾ ُمتٚمُِٗمف: وٛمٜمت٤مه قمغم اًمًقاء.

                                      
 ش.يمٗم٤مي٦م»( سمٕمده ذم ب، ش: (1

 ش.سمٕمّمٌٞم٦م»( ذم أ، ش: (8

 ( ًمٞمس ُمـ اعمتـ ذم أ، ش.(3

 إصح٤مب. ( وٟم٘مٚمف قمـ898( وٟم٘مٚمف قمـ قم٤مُم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء. و آظمتٞم٤مرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م )31/387،386( يٜمٔمر جمٛمقع اًمٗمت٤موى )(4
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 ( َباُب ُحهه امُلِزَتد)

 .[81اعم٤مئدة: ]﴾ڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴿ًمٖم٦م: اًمراضمع. ىم٤مل شمٕم٤ممم:  )َوُهَق(

: سمٜمٓمؼ، أو  ْٕمَد إؾِْماَلُِمِف()اًَمِذي َيْٙمُٗمُر سمَ ٤م: واصٓمالطًم  ًٓ ـمققًم٤م، وًمق ممٞمًزا أو ه٤مز

 اقمت٘م٤مد، أو ؿمؽ، أو ومٕمؾ.

َك سم٤ِمهلل( ـْ َأْذَ  .[48اًمٜم٤ًمء: ]﴾ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ہ  ہ  ہ﴿شمٕم٤ممم يمٗمر: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  )وَمَٛم

: ٤مشمِِف()َصِٗم٦ًم ُِمـ ِصٗمَ ضمحد  َأْو( )َوطْمَداٟمَِٞمتَُف،ضمحد  )َأْو(ؾمٌح٤مٟمف،  )َأْو ضَمَحَد ُرسُمقسمَِٞمَتُف(

٦ًٌَم َأْو َوًَمًدا، َأْو ضَمَحَد سَمْٕمَض يُمُتٌِِف َأْو(شمٕم٤ممم  )َأْو اخَتََذ هلل(يم٤محلٞم٤مة واًمٕمٚمؿ: يمٗمر،  ضمحد  )َص٤مطِم

ًٓ ُمـ رؾمٚمف، أو  )َرؾُمقًَمُف(ؾم٥َم  )َأْو(ؾمٌح٤مٟمف،  )ُرؾُمٚمِِف، َأْو ؾَم٥َم اهلل(سمٕمَض  أي: رؾمق

جحد يمٚمف، وؾم٥م أطمد ُمٜمٝمؿ ٓ : ٕن ضمحد رء ُمـ ذًمؽ يم)وَمَ٘مْد يَمَٗمَر(ادقمك اًمٜمٌقة: 

ـْ َٗمَحَد ََتِريَؿ ا٬مِزڀَمڅم َأْو( يٙمقن إٓ ُمـ ضم٤مطمده. ـَ ا٬مـټُمَحَرَٰمڅمِت ا٬مٵمڅَمِهَرِة  ضمحد )َوَٰم )٠َمٿْمئڅًم ِٰم

أي: قمغم حتريٛمٝم٤م، أو ضمحد طِمَؾ ظمٌز وٟمحقه مم٤م ٓ ظمالف ومٞمف، أو  ا٬مـټُمْجټَمِع ٣َمٻَمٿمپَمڅم(

 )ٔمَِجپْمٻمِِف(٤م: ًٕم٤م قمٚمٞمف إمج٤مقًم٤م ىمٓمٕمٞمً أو طمٙماًم فم٤مهًرا جمٛم ضمحد وضمقب قم٤ٌمدة ُمـ اخلٛمس،

: ًمػمضمع قمٜمف، )َذ٬مَِؽ(طمٙمؿ  )٣ُمِرَف(أي: سم٥ًٌم ضمٝمٚمف، ويم٤من ممـ جيٝمؾ ُِمْثُٚمُف ذًمؽ: 

َٓ ََيْپَمٻُمُف; ٫َمٸَمَر(أَس، أو  )َوإِْن( : عمٕم٤مٟمدشمف ًمإلؾمالم، واُمتٜم٤مقمف ُمـ اًمتزام )٫َمڅمَن ِٰمّْثٻُمُف 

إمج٤مع إُم٦م، ويمذا ًمق ؾمجد ًمٙمقيم٥م أطمٙم٤مُمف، وقمدم ىمٌقًمف ًمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف و

وٟمحقه، أو أشمك سم٘مقل أو ومٕمؾ سيح ذم آؾمتٝمزاء سم٤مًمديـ، أو اُمتٝمـ اًم٘مرآن، أو أؾم٘مط 

 طمرُمتف، ٓ ُمـ طمٙمك يمٗمًرا ؾمٛمٕمف وهق ٓ يٕمت٘مده.
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ـِ اإِلْٟمََلِم َوُهَق ُٰمٺَمٻَمٌػ ُِمْتڅَمٌر، َرُٗمٌؾ َأْو اْٰمَرَأٌة; ُد٣ِمَل إِ  ـْ اْرَٕمَد ٣َم أي: إمم  ٬مٿمِف()٩َمټَم

ُتُٛمقُه : »ط، وطُمٌس: ًم٘مقل قمٛمر )َوُوٿِمَؼ ٣َمٻَمٿمِف( وضمقسًم٤م، )َٖمََلَٖمڇَم َأَيڅمٍم(اإلؾمالم  ًْ ٌَ وَمَٝماَل طَم

اًمَٚمُٝمَؿ إِِٟمك ، َأْو ُيَراضِمُع َأُْمَر اهللَِ، َوَأـْمَٕمْٛمُتُٛمقُه يُمَؾ َيْقٍم َرهِمٞمًٗم٤م، َوأؾْم٘مْٞمُتُٛمقُه، ًَمَٕمَٚمُف َيُتقُب ، صَماَلصًم٤م

ْ مَلْ  . وًمق مل دم٥م آؾمتت٤مسم٦م عم٤م سمرئ ُمـ ٤مًمؽ ذم اعمقـم٠مـرواه ُمش .َأْرَض إِْذ سَمَٚمَٖمٜمِل ْأطْمُيْ َومَل

، وٓ حيرق سم٤مًمٜم٤مر: ًم٘مقًمف )مَل ُيْسٻمِْؿ; ٪ُمتَِؾ ٔمڅِم٬مَسٿمِْػ(أؾمٚمؿ: مل يٕمزر، وإن  )٩َمڃمِْن(ومٕمٚمٝمؿ،

ـْ َٔمَدَل ِديٽمَُف : » َٓ ُٕمٶَمِذُٔمقه ، ٩َمڅم٪ْمُتٻُمقهُ أ[  364]س/َٰم يٕمٜمل اًمٜم٤مر. ش ٔمٶَِمَذاِب اهللَِو

. إٓ رؾمقل يمٗم٤مر ومال ي٘متؾ، وٓ ي٘متٚمف إٓ اإلُم٤مم أو ، وأسمق داودأظمرضمف اًمٌخ٤مري

 ٟم٤مئٌف: ُم٤م مل يٚمحؼ سمدار طمرب، ومٚمٙمؾ أطمد ىمتٚمف، وأظمذ ُم٤م ُمٕمف.

َٓ ُٕمٹْمَبُؾ(  ـْ َٟمچَم اهللَ(ذم اًمدٟمٞم٤م  )َو و أ٤م سحًي٤م ؾمًٌ  )َرُٟمق٬َمُف(ؾم٥َم  )َأْو(شمٕم٤ممم  )َٕمْقَٔمڇُم َٰم

( شمٜمَ٘مّمف، َٓ ، وٓ شمقسم٦م زٟمديؼ، وهق اعمٜم٤مومؼ اًمذي ئمٝمر )َٰمـ َٕمٺَمَرَرْت ِرَدُٕمُف( شمقسم٦م )َو

: ٕن هذه إؿمٞم٤مء شمدل قمغم وم٤ًمد قم٘مٞمدشمف )َٔمْؾ ُيٹْمَتُؾ ٔمٺُِمِؾ َ٘مڅمِل(اإلؾمالم وخيٗمل اًمٙمٗمر: 

طمتك يًتت٤مب سمٕمد  وىمٚم٦م ُم٤ٌمٓشمف سم٤مإلؾمالم. ويّمح إؾمالم ممٞمز يٕم٘مٚمف وردشمف، ًمٙمـ ٓ ي٘متؾ

اعمرشمُد  )٫َمِؾ ٫َمڅم٩مٍِر إِْٟمََلُٰمُف; ٔمځَِمْن َيٱْمپَمَد(شمقسم٦ُم  )َو(إؾمالُُمف،  )َوَٕمْقٔمڇُم اٚمُرَٕمِد(اًمٌٚمقغ صمالصم٦م أي٤مم. 

َٓ اهلُل َوَأَن ُُمَټَمًدا َرُٟمقُل اهلل(أو اًمٙم٤مومُر إصكم  َٓ إ٬َِمَف إِ أن »: حلدي٨م اسمـ ُمًٕمقد: )َأْن 

                                      
(، وأظمرضمف سمٛمٕمٜم٤مه قمٌد اًمرزاق ذم 8/816،817(، واًمٌٞمٝم٘مل )8/571(، واًمِم٤مومٕمل ذم إم )1445( أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م )1)

 (.34581، 33484، 89588(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )18965اعمّمٜمػ )

٘م٤مل: ًمق يمٜم٧م أٟم٤م مل أطمرىمٝمؿ: ٕن اًمٜمٌل أن قمٚمٞم٤م طمرق ىمقُم٤م، ومٌٚمغ اسمـ قم٤ٌمس، وم» ( قمـ قمٙمرُم٦م 3117،6988( أظمرج اًمٌخ٤مري )8)

 ش . وم٤مىمتٚمقه ف: ُمـ سمدل ديٜمطىم٤مل: ٓ شمٕمذسمقا سمٕمذاب اهلل. وًم٘متٚمتٝمؿ، يمام ىم٤مل اًمٜمٌل  ^

 ( سمٜمحق ًمٗمظ اًمٌخ٤مري. 4351( أظمرضمف أسمق داود )3)

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، ش. (4
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٦ًم وم٢مذا هق سمٞمٝمقد، وإذا هق سمٞمٝمقدي ي٘مرأ قمٚمٞمٝمؿ اًمتقراة، وم٘مرأ وؾمٚمؿ دظمؾ اًمٙمٜمٞم ^ اًمٜمٌل

وأُمتف وم٘م٤مل: هذه صٗمتؽ وصٗم٦م أُمتؽ، أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ  ^ طمتك أشمك قمغم صٗم٦م اًمٜمٌل

ـْ ٫َمڅمَن ٫ُمٸْمُرُه . رواه أمحد ش.آُووا أَٙمڅم٫مؿ»: ^اهلل وأٟمؽ رؾمقل اهلل، وم٘م٤مل اًمٜمٌل  )َوَٰم

طمرام، أو حتريؿ طمالل، أو ضمحد ًمٜمٌل أو يمت٤مب أو  : يمتحٚمٞمؾٔمَِجْحِد ٩َمْرٍض َوڀَمْحِقِه(

ُمـ  )ا٬مٱَمپَمڅمَدَٕم٥ْمِ إ٪ِْمَراُرُه ٔمڅِمٚمَْجُحقِد ٔمِِف(إشمٞم٤مٟمف سمـ  )٩َمتَْقَٔمُتُف َٰمَع(إمم همػم اًمٕمرب:  ^ رؾم٤مًم٦م حمٛمد

: ٕٟمف يمذب اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمام اقمت٘مده ُمـ اجلحد، ومال سمد ذم إؾمالُمف ُمـ اإلىمرار سمام ذًمؽ

ـَ ُمًٚمؿ، أو  ُف: َأڀَمڅم()َأْو ٪َمْق٬مُ  .ضمحده ـٍ ُُيَڅم٬مُِػ دي ـْ ٫ُمِؾ ِدي ، وًمق ىم٤مل اإِلْٟمََلم( )َٔمِريٌء ِٰم

يم٤مومر: أؾمٚمٛم٧م، أو أٟم٤م ُمًٚمؿ، أو أٟم٤م ُم١مُمـ، ص٤مر ُمًٚماًم، وإن مل يٚمٗمظ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم، وٓ يٖمٜمل 

سم٤مًمِمٝم٤مدشملم: مل  ىمقل: حمٛمد رؾمقل اهلل قمـ يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد، وإن ىم٤مل: أٟم٤م ُمًٚمؿ، وٓ أٟمٓمؼ

ُمٜمف ديقٟمف،  ؾمالُمف طمتك ي٠ميَت سم٤مًمِمٝم٤مدشملم. ويٛمٜمع اعمرشمد ُمـ اًمتٍمف ذم ُم٤مًمف، وشم٘م٣محيٙمؿ سم٢م

 ويٜمٗمؼ ُمٜمف قمٚمٞمف وقمغم قمٞم٤مًمف، وم٢من أؾمٚمؿ، وإٓ ص٤مر ومٞمئ٤ًم ُمـ ُمقشمف ُمرشمًدا.

ويٙمٗمر ؾم٤مطمر يريم٥م اعمٙمٜم٦ًم ومتًػم سمف ذم اهلقاء وٟمحقه، ٓ يم٤مهـ وُمٜمجؿ وقمراف 

يٕمٚمؿ سمف إُمقر اعمٖمٞم٦ٌم، ويٕمَزر وُيَٙمُػ  وو٤مرب سمحَم وٟمحقه: إن مل يٕمت٘مد إسم٤مطمتف وأٟمف

ٌؿ، ورىمٞم٦م سمٖمػم اًمٕمريب، وجيقز احلَُؾ سمًحر ضورة. ًْ  قمٜمف. وحيرم ـمَِٚم

 
 

 

                                      
 (. 3951( أظمرضمف أمحد )1)

 ( ُمـ اعمتـ ذم ش.(8

 ٧ٌم ُمـ أ، ب، ش، وهق َأومم. ، واعمثشوٓ ٟمٓمؼ»( ذم إصؾ(3
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 )ِنَتاُب اأَلِطِعَنِة( 

ەئ ەئ  ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: )إَْصُؾ ٩مٿِمپَمڅم احِلُؾ(مجع ـمٕم٤مم وهق ُم٤م ي١ميمؾ وينمب. و

، سمخالف )١َمڅمِهٍر(ـمٕم٤مٍم  ٫ُمُؾ( )٩َمٿُمبڅَمُح  .[89اًمٌ٘مرة: ]﴾وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

َة ٩مٿِمِف(ُمتٜمجس وٟمجس  َٓ َٰمََّضَ ـْ ، طمتك اعمًؽ وٟمحقه: اطمؽماز قمـ اًمًؿ وٟمحقه ) )ِٰم

څم( مِهَ َٓ ََيُِؾ ڀَمِجٌس; ٫َمڅمٚمٿَْمَتڇِم َوا٬مَدِم(ُمـ اًمٓم٤مهرات.  َ٘مچٍم َوَٖمټَمٍر َو٨َمْٜمِ : : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم)َو

(، [3]اعم٤مئدة: أي٦م ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ َٓ ٌة; ٫َمڅم٬مُسِؿ حيؾ  )َو )َٰمڅم ٩مٿِمِف َٰمََّضَ

 .[195اًمٌ٘مرة: ]﴾ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہہ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: َوڀَمْحِقِه(

َٓ احُلټُمَر اإِلڀْمِسٿَمڇَم( هنك يقم : »^حلدي٨م ضم٤مسمر أن اًمٜمٌل ; )َوَ٘مٿَمقاڀَمڅمُت ا٬مَٝمِ ُٰمَبڅمَ٘مڇٌم إِ

ـْ حلقم  قِم اخلٙمٿمٝم ٣َم ټُمِر إَْهٻمٿَِمڇِم، َوَأِذَن ِّم حُلُ )َٰمڅم ٬َمُف ڀَمڅمٌب إٓ  )َو(. ُمتٗمؼ قمٚمٞمفش ٿْمؾِ احْلُ

 853]س/ ^ هنك رؾمقل اهلل»يب صمٕمٚم٦ٌم اخلِمٜمل: أأي: َيٜمَٝمش سمٜم٤مسمف: ًم٘مقل  ٔمِِف( َيٸْمِرُس 

أُمرٟم٤م »حلدي٨م ضم٤مسمر:  )٨َمْٜمَ ا٬مٳَمُبِع(، ُمتٗمؼ قمٚمٞمفش. ب[ قمـ يمؾ ذي ٟم٤مب ُمـ اًم٤ًٌمع

)٫َمڅمََٕٟمِد وا٬مٽمټَِمِر ي ًمف ٟم٤مب: ، واًمذ . اطمت٩م سمف أمحدشسم٠ميمؾ اًمْمٌع ^ رؾمقل اهلل

ـِ ٣ِمرٍس وا٬مِسٽمَقِر( وا٬مِذْئچِم َوا٬مٸِمٿمِؾ َوا٬مٸَمپْمدِ  ـِ آَوى َوأْم  ُمٓمٚمً٘م٤م، َوا٬مٺَمٻْمچِم واخِلٽمِْزيِر َوأْم

                                      
 ش. يم٤مًمٕمٜمؼم»( سمٕمده ذم ش: (1

 (.1941( ، وُمًٚمؿ )4819اًمٌخ٤مري )أظمرضمف ( 8)

 (. 1938(، وُمًٚمؿ )5531اًمٌخ٤مري )أظمرضمف ( 3)

( قمـ اسمـ أيب قمامر ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل قمـ اًمْمٌع، وم٠مُمرين سم٠ميمٚمٝم٤م، ىمٚم٧م: 4334، 8836أظمرج اًمٜم٤ًمئل ذم اعمجتٌك ) (4)

(، 851(، واًمؽمُمذي )14449، 14485. ىم٤مل: ٟمٕمؿ. وأظمرضمف أمحد )^ل. ىم٤مل: ٟمٕمؿ. ىمٚم٧م: أؾمٛمٕمتف ُمـ رؾمقل اهلل أصٞمد ه

قمـ اًمْمٌع وم٘م٤مل: هق  ^ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل »( سمٚمٗمظ 3811( سمٜمحقه، دون ذيمر إُمر. وأظمرضمف أسمق داود )3836واسمـ ُم٤مضمف )

 ش.مصٞمد وجيٕمؾ ومٞمف يمٌش إذا ص٤مده اعمحر

ذم اًمْمٌع، ىم٤مل: هل  ^(: ؾم٠مًم٧م أيب قمـ اًمْمٌع؟ ىم٤مل: ًمٞمس هب٤م سم٠مس، روي قمـ اًمٜمٌل 788د ذم ُم٤ًمئٚمف )( ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ أمح(5

  هـُمـ اًمّمٞمد. طمدي٨م ضمرير سمـ طم٤مزم.ا

 يِمػم اإلُم٤مم إمم احلدي٨م اًمذي أظمرضمف أسمق داود، وؾمٌؼ خترجيف وذيمر ًمٗمٔمف.



 

711 

ُٛمقر، وا٬مُدِب( )َوا٬مٽمټِْمِس َوا٬مٹِمْردِ  ًَ )َٰمڅم٬َمُف ِِمْٻَمچٌم إٓ  )و(، واًمٗمٜمَؽ واًمثٕمٚم٥م واًمًٜمج٤مب واًم

ـَ ا٬مٴِمِٜم َيٲِم  سمٙمن احل٤مء  (٫َمڅم٬مٶُمٹَمڅمِب َوا٬مبڅَمِزي َوا٬مٲَمٹْمِر وا٬مٱَمڅمِه٥ِم وا٬مبڅَم٠َمِؼ َواحِلَدَأةِ : ٿمُد ٔمِفِ ِٰم

٫ُمِؾ ِذي ڀَمڅمٍب ٣مـ  ^ هَنَك َرُٟمقُل اهللَِ»: ًم٘مقل اسمـ قم٤ٌمس: )وا٬مبُْقَٰمڇِم(وومتح اًمدال واهلٛمزة، 

ـَ ا٬مِسَبڅمعِ  ـَ ا٬مٴَمْٜمِ ، و٣مـ ِٰم  )َٰمڅم َيځْم٫ُمُؾ اجِلٿَمَػ(إٓ  )َو( .درواه أسمق داو ش٫ُمِؾ ِذى ِِمْٻَمچٍم ِٰم

)ِر وا٬مَرَٙمؿِ ـ)٫َمڅم٬مٽمَْس ُمـ اًمٓمػم:  )وا٬مٻَمٹْمٻَمِؼ  ( )وهق اًم٘م٤مق (َوا٬مٶَمٹْمٶَمِؼ  ( ِب إَْٔمٹَمِع ا)وا٬مٷُمرَ ، (

، َوا٬مٷُمَراِب إَْٟمَقِد ا٬مٺَمبِِٜم، َو(ـم٤مئر  وا٬مٷُمَداِف، َوُهَق( )َٰمڅم إٓ  )َأْٟمَقُد َصٷِمٌٜم َأ٨ْمَٝمُ

اِت ٫ُمٻِمپَمڅم،  ،وا٬مٸَمځْمَرِة واحَلٿَمڇمِ  ا٬مٽمٿَْمصِ )٫َمڅم٬مٹُمٽمٸُْمِذ و: ذو اًمٞم٤ًمر )ا٬مٶَمَرُب( ـفـ(َٕمْستَْخبِّثُ  واحَل٧َمَ

ِه; ٫َمڅم٬مبٷَْمِؾ(إٓ  ٫ُمٻِمپَمڅم، وا٬مَق١ْمَقاِط، َو( ُمـ اخلٞمؾ واحلٛمر إهٚمٞم٦م،  )َٰمڅم َٕمَق٬َمَد ِٰمـ َٰمځْم٫ُمقٍل َو٨َمْٜمِ

ٞم٤مء ؿمًٌٝم٤م سمف، وًمق أؿمٌف ُم٤ٌمطًم٤م وُم٤م دمٝمٚمف اًمٕمرب ومل يذيمر ذم اًمنمع يرد إمم أىمرب إؿم

ـٍ وظمؾ وٟمحقمه٤م ي١ميمؾ شمًٌٕم٤م. ٌْ  وحمرًُم٤م: همٚم٥م اًمتحريؿ، ودود ضُم

 

: عم٤م ؾمٌؼ )٫َمڅمخَلٿْمِؾ(قمغم إصؾ:  )٩َمَحََلٌل(اًمذي ذيمرٟم٤م أٟمف طمرام:  )َوَٰمڅم ٣َمَدا َذ٬مَِؽ( 

ک  ﴿قًمف شمٕم٤ممم: وهل اإلسمؾ، واًمٌ٘مر، واًمٖمٜمؿ: ًم٘م، )َوهَبٿِمټَمڇِم إڀَْمٶَمڅمِم(ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر، 

ـَ احُلټُمِر َو(، [1اعم٤مئدة: ]﴾ک  گ  گ : يم٤مإلَيؾ )ا٬مَبٹَمِر(ُمـ  )َوا٬مَدَٗمڅمِج، َوا٬مَقْ٘م٭ِمِ ِٰم

: ِر ا٬مَقْ٘مِش(ئِ )ا٬مٵِمبڅَمِء َوا٬مٽمٶََمڅمَٰمڇِم َوإَْرڀَمچِم َوَٟمڅم يمـ )و(واعمٝمـ٤م ققمؾ ـواًمَثٞمَتؾ واًم

                                      
 (.3815أسمق داود )، و(1934( أظمرضمف ُمًٚمؿ )1)

 ع يِمٌف اًمٜمن ذم اخلٚم٘م٦م. خمت٤مر اًمّمح٤مح )رخ م(. ( اًمَرمَخ٦َُم: ـم٤مئر أسم٘م(8

 ( اًمٚم٘مٚمؼ: ـم٤مئر أقمجٛمل ـمقيؾ اًمُٕمٜمؼ ي٠ميمؾ احلٞم٤مت. خمت٤مر اًمّمح٤مح )ل ق ق(.(3

 ( واًمٕم٘مٕمؼ: ـم٤مئر ٟمحق احلامُم٦م ـمقيؾ اًمذٟم٥م، ومٞمف سمٞم٤مض وؾمقاد، وهق ٟمقع ُمـ اًمٖمرسم٤من. اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )قمّؼ(.(4

 ش.يًتخٌثف»( ذم أ، ب، ش: (5

 : اًم٘مٜمٗمذ اًمَْمخؿ. شم٤مج اًمٕمروس )ن ي ص(.( اًمٜمَْٞمُص (6

 ( ًمٞمس ُمـ اعمتـ ذم إصؾ، واعمث٧ٌم ُمـ ؾم٤مئر اًمٜمًخ.(7

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، وؾم٘مط ُمـ ب، ش. (8
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)واًمزاغ ءيم٤مًمزراوم٦م واًمقسمر، واًمػمسمقع، ويمذا اًمٓم٤مووس واًمٌٌٖم٤م ، وهمراب اًمزرع: ٕن ذًمؽ (

قمراف: ]﴾ڌ  ڎ  ڎ﴿ُمًتٓم٤مب، ومٞمدظمؾ ذم قمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  )َوُيبڅَمُح  .[157ٕا

َٓ ا٬مٳُمٸْمَدَع(;  .[96اعم٤مئدة: ]﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: َ٘مٿمََقاُن ا٬مبَْحِر ٫ُمٻُمُف( ٕهن٤م )إِ

: ٕهن٤م ُمـ )احَلٿَمڇَم(إٓ  )و(، : ٕٟمف ذو ٟم٤مب يٗمرس سمف)ا٬متټِْمَسڅمَح( إٓ )و(ُمًتخٌث٦م، 

 اعمًتخٌث٤مت.

طمتك حتٌس صمالصًم٤م،  وحترم اجلاََلًم٦م اًمتل أيمثر قمٚمٗمٝم٤م اًمٜمج٤مؾم٦م، وًمٌٜمٝم٤م وسمٞمْمٝم٤م 

وشمٓمٕمؿ اًمٓم٤مهر وم٘مط. ويٙمره أيمؾ شمراب، وومحؿ وـملم وهمدة، وأذن ىمٚم٥م، وسمّمؾ 

 وٟمحقمه٤م، ُم٤م مل يٜمْم٩م سمٓمٌخ، ٓ حلؿ ُمٜمتـ، أو ينء. وومقم

ـْ اْوٴُمرَ  إن مل - )٨َمْٜمِ ا٬مُسِؿ; َ٘مَؾ ٬َمْف(: سم٠من ظم٤مف اًمتٚمػ إن مل ي٠ميمٚمف إ٦َِم ُُمََرٍم( )َوَٰم

ڳ  ﴿أي: يٛمًؽ ىمقشمف وحيٗمٔمٝم٤م: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  )ِٰمٽمُْف َٰمڅم َيُسُد َرَٰمٹَمُف(-يٙمـ ذم ؾمٗمر حمرم

وًمف اًمتزود إن ظم٤مف، وجي٥م شم٘مديؿ  .[173اًمٌ٘مرة: ]﴾ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ڻ

رى ذم ُمذيم٤مة اؿمتٌٝم٧م سمٛمٞمت٦م، وم٢من مل جيد إٓ ـمٕم٤مم همػمه: وم٢من يم٤من ويتح، اًم١ًمال قمغم أيمٚمف

رسمف ُمْمٓمًرا أو ظم٤مئًٗم٤م أن يْمٓمر ومٝمق أطمؼ سمف، وًمٞمس ًمف إيث٤مره، وإٓ ًمزُمف سمذل ُم٤م يًد 

رُم٘مف وم٘مط سم٘مٞمٛمتف، وم٢من أسمك رب اًمٓمٕم٤مم أظمذه اعمْمٓمر ُمٜمف سم٤مٕؾمٝمؾ وم٤مٕؾمٝمؾ، ويٕمٓمٞمف 

ـْ اْوٴُمَر إ٦َِم ڀَمٸْمِع َٰمڅمِل اقمقوف.  )٬مَِد٩ْمِع َٔمْرٍد يمثٞم٤مب  أ[365; ]س/٬مٷَمْٜمِ َٰمَع َٔمٹَمڅمِء ٣َمٿْمٽمِِف()َوَٰم

ُمع قمدم  )ََمَڅمڀًمڅم(أي: عمـ اوٓمر إًمٞمف  )ْٟٓمتٹَِمڅمِء َٰمڅمٍء َوڀَمْحِقِه َوَٗمچَم َٔمْذ٬ُمُف ٬َمُف(طمٌؾ ودًمق  َأْو(

، وإن [7]اعم٤مقمقن: ﴾ڍ  ڌ﴿طم٤مضمتف إًمٞمف: ٕن اهلل شمٕم٤ممم ذم قمغم ُمٜمٕمف، سم٘مقًمف: 

                                      
 ( اًمزاغ: ٟمقع ُمـ اًمٖمرسم٤من صٖمػم. اًمٜمٝم٤مي٦م )ز ي غ(.(1

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(8

 ش.ٟمجس»( سمٕمده ذم أ: (3

 احلٜمٓم٦م. اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )اًمٗمقم(.واًمٗمقم: اًمثقم، و ي٘م٤مل:ش. صمقم»( ذم أ، ب، ش: (4
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ـْ آدُمًٞم٤م ُمٕمّمقًُم٤م ومٚمٞمس ًمف أيمٚمف، وٓ أيمؾ قمْمق ُمـ أقمْم٤مء ٟمٗمًف.  مل جيد اعمْمٓمر إٓ )َوَٰم

َٓ َ٘مڅمئَِط ٣َمٻَمٿمِف( َٰمَر ٔمِّثټََمرِ  َٓ ڀَمڅم٢مَِر( أي: قمغم اًمًٌت٤من، ُٔمْستڅَمٍن ِّم ٠َمَجِرِه َأْو ُٰمَتَسڅم٪مٍِط ٣َمٽمُْف َو  )َو

، سمال طم٤مضم٦م، روي قمـ قمٛمر ، وًمق)٩َمٻَمُف ا٫َْٕمُؾ ِٰمٽمُْف ََمَڅمڀًمڅم ِٰمـ ٨َمِٜم ََحٍْؾ(أي: طم٤مومظ ًمف: 

)، وهمػمهؿ ٟمس سمـ ُم٤مًمؽأ، وواسمـ قم٤ٌمس ، وًمٞمس ًمف صٕمقد ؿمجرة، وٓ رُمٞمف (

يمؾ ُمـ جمٜمل جمٛمقع إٓ ًميورة، ويمذا زرع ىم٤مئؿ وذب ًمٌـ ُم٤مؿمٞم٦م. وٓ إلء، ـسمِم

ىمدر يمٗم٤ميتف  َو٬مٿَمٻَْمڇًم( )َيْقًٰمڅمدون إُمّم٤مر  اٚمُْجتڅَمِز ٔمِِف ِّم ا٬مٹُمَرى( )َوٿمڅَم٩َمڇمُ قمغم اعمًٚمؿ  ()َوََتچُِم 

ـُ ٔمڅِمهللَِ َوا٬مٿْمَْقِم أِٙمِر، : »ُمع أُْدٍم: ًم٘مقًمف  ـْ ٫َمڅمَن ُيڂْمِٰم ىم٤مًمقا: وُم٤م  «٩َمٻْمٿمٺُْمِرْم َوٿمٸَْمُف َٗمڅمئَِزَٕمفُ َٰم

وجي٥م إٟمزاًمف سمٞمتف ُمع قمدم ُمًجد وٟمحقه، وم٢من أسمك  .ُمتٗمؼ قمٚمٞمف «َيْقُٰمُف َو٬مٿَمٻَْمتُفُ »؟ ىم٤مل: ضم٤مئزشمف

ـ ُم٤مًمف سم٘مدره. أسمك ُمـ ٟمزل سمف اًمْمٞمػ:  ومٚمٚمْمٞمػ ـمٚمٌف سمف قمٜمد طم٤ميمؿ، وم٢من أسمك ومٚمف إظمذ ُم

 اِة(ـَ)َباُب الذن

ي٘م٤مل: ذيَمك اًمِم٤مة وٟمحقه٤م شمذيمٞم٦م، أي: ذسمحٝم٤م، ومٝمل: ذسمح أو ٟمحر احلٞمقان اعم٠ميمقل 

ـَ احَلٿَمقاِن اٚمٹَْمُدوِر ٣َمٻَمٿمِف وُمريئف، أو قَمْ٘مُر ممتٜمع، و اًمؼمي، سم٘مٓمع طمٚم٘مقُمف ٌء ِٰم َٓ ُيبڅَمُح َرْ (

 ،[3اعم٤مئدة: ]﴾ٱ  ٻ  ٻ﴿٤ممم: ـ٤مل شمٕمـ: ٕن همػم اعمذيمك ُمٞمت٦م، وىمٷَمْٜمِ َذ٫َمڅمةٍ(ٔمِ 

                                      
 ش.سمثٛمرة»( ذم أ، ب، ش: (1

 (.359/ 9(، اًمٌٞمٝم٘مل )81681( أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )8)

 (.81695( أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )3)

اًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة  ؾم٤مومرت ذم ضمٞمش ُمع أيب سمٙمرة وأيب سمردة وقمٌد»( قمـ أيب زيٜم٥م ىم٤مل: 81685( أظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )(4

( قمـ اًمٕمالء سمـ اعمًٞم٥م ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م مح٤مدا قمـ اًمذي يً٘مط 81681، وأظمرج اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )شومٙمٜم٤م ٟم٠ميمؾ ُمـ اًمثامر

 ُمـ اًمٜمخؾ ًمٞمس ًمؽ؟ ىم٤مل: ىم٤مل إسمراهٞمؿ: إن اعمٝم٤مضمريـ إوًملم يم٤مٟمقا ٓ يرون سم٠ميمٚمف سم٠مؾم٤م.

 ش.وجي٥م»( ذم أ، ب، ش: (5

 ش.اعمًٚمؿ»تـ: ( سمٕمده ذم أ، ب، ش ُمـ اعم(6

 ش.ي٤م رؾمقل اهلل»ب، ش:  ( سمٕمده ذم (7

 ( ُمـ طمدي٨م أيب ذيح اخلزاقمل.48( ، وُمًٚمؿ )6119( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )8)
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َٓ ِّم اٚمڅَمِء( َٓ َيٶِمٿمُش إِ َٓ اجَلَراَد وا٬مَسټَمَؽ َو٫ُمَؾ َٰمڅم  ، ومٞمحؾ سمدون ذيم٤مة: حلؾ ُمٞمتف: حلدي٨م )إِ

َٰمڅم ا٬مَدَٰمڅمِن ٩مڅم٬ْمٺَمبُِد ، وأَ احلقُت َواجَلَرادُ  َٰمٿْمَتَتڅمِن َوَدَٰمڅمنِ ُأِ٘مَؾ ٬مٽمڅم »: اسمـ قمٛمر يرومٕمف

، وُم٤م يٕمٞمش ذم اًمؼم واًمٌحر يم٤مًمًٚمحٗم٤مة ويمٚم٥م اعم٤مء ٓ رواه أمحد وهمػمه «.َوا٬مٴِمَحڅمُل 

حيؾ إٓ سم٤مًمذيم٤مة، وطمرم سمٚمع ؾمٛمؽ طمًٞم٤م، ويمره ؿمُٞمف طمًٞم٤م، ٓ ضمراد: ٕٟمف ٓ دم ًمف. 

وٍط( ُط ٬مٻِْمَذ٫َمڅمِة َأْرَٔمٶَمڇُم ُذُ  : )َوُيٱْمَٞمَ

، ومال ي٤ٌمح ُم٤م ذيم٤مه جمٜمقن، أو ؾمٙمران ڇُم اٚمَُذ٫ِمل; َٔمځَمْن َيٺُمقَن ٣َمڅم٪مًَِل()َأْهٻمٿِمَ أطمده٤م: 

)َأْو يم٤من  )ُٰمْسٻمًَِم(ب[ أو ـمٗمؾ مل يٛمٞمز: ٕٟمف ٓ يّمح ُمٜمف ىمّمد اًمتذيمٞم٦م، 854]س/

. ىم٤مل [5اعم٤مئدة: ]﴾ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ې﴿أسمقاه يمت٤مسمٞم٤من: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ٫مِتڅَمٔمٿِمڅًم(

، أو ممٞمًزا يم٤من اعمذيمل )َو٬مَْق(، «پُمْؿ َذَٔمڅمئُِحپُمؿْ ١َمٶَمڅمٰمُ »اًمٌخ٤مري: ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس: 

٤ًٌم. َأ٣ْمټَمك( )أو ،وًمق سمال قمذر(مل ُيتـ )ُٰمَراِهٹًمڅم َأْو اْٰمَرَأًة َأْو َأ٪ْمٻَمَػ   أو طم٤مئًْم٤م أو ضمٜم

 َٓ َٓ ُٕمبڅَمُح َذ٫َمڅمُة َٟمٺْمَراَن َو : َوُٰمْرَٕمٍد( )َوَٖمٽمٍِل َوََمُقِدٍ ٓ ذيم٤مة  )و(: عم٤م شم٘مدم، ََمْٽمُقٍن( )َو

 .[5اعم٤مئدة: ]﴾ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ې﴿عمٗمٝمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

يم٤من  )َو٬مَْق(يٜمٝمر اًمدم سمحده،  ()ا٬مّثڅَمِِن: ا٬ٔمڇَُم: ٩َمتُبڅَمُح ا٬مَذ٫َمڅمُة ٔمٺُِمِؾ ُُمَُدودٍ اًمنمط  

هِ( ـْ َ٘مِديٍد َوَ٘مَجٍر َو٪َمٲَمچٍم َو٨َمْٜمِ  : يمخِم٥م ًمف طمد، وذه٥م وومْم٦م وقمٔمؿ.)َٰمٷْمٲُمقًٔمڅم; ِٰم

                                      
 ش.وم٠مُم٤م اعمٞمتت٤من»( سمٕمده ذم أ، ب: (1

 (. 3314(، وأظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف )5783( أظمرضمف أمحد )8)

 (. 9/888(، ووصٚمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ )1187( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ص3)

 ُمـ اعمتـ ذم أ.ش يم٤من اعمذيمل»( ىمقًمف (4

 ش.خيتتـ»( ذم ش: (5

 ُمـ اعمتـ ذم ش.ش وًمق سمال قمذر»( ىمقًمف (6

 ش.و»، وذم ب، ش: شأو»( ذم أ: (7

 ش.حمدد»( ذم أ، ب: (8
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ـَ َوا٬مٵمٸُُمَر( َٓ )إِ  ـَ َوا٬مٵمٸُُمرَ ٩مٺُمْؾ أهَْنََر ا٬مَدَم ٰمڅم و: »: ًم٘مقًمف ا٬مِس  .. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف«٬مٿَمَْس ا٬مِس

سم٤معمد،  )اٚمَِريِء( ىمٓمع )َو(وهق جمرى اًمٜمٗمس،  )ا٬مّثڅَم٬مډُِم: ٪َمٴْمُع احُلٻْمٹُمقِم(اًمنمط 

وٓ يي رومع يد  وهق: جمرى اًمٓمٕم٤مم واًمنماب، وٓ يِمؽمط إسم٤مٟمتٝمام وٓ ىمٓمع اًمقدضملم،

ٌَتٝم٤م، وذسمُح همػمه٤م.  اًمذاسمح إن أشمؿ اًمذيم٤مة قمغم اًمٗمقر. واًمًٜم٦م ٟمحر إسمؾ سمٓمٕمـ سمٛمحدد ذم ًَم

ـَ ا٬مٲَمٿمِد َوا٬مٽمٶََمِؿ اٚمَُتَقِ٘مٱَمڇِم َو( )ا٬مَقا٪مٶَِمڇِم ِّم ٔمِْئٍر َوڀَمْحِقَهڅم; اًمٜمٕمؿ  )َوَذ٫مڅمُة َٰمڅم ٣ُمِجَز ٣َمٽمُف ِٰم

قمٛمر ، واسمـ، واسمـ ُمًٕمقد. روي قمـ قمكمَٔمَدڀمِِف(ٔمَِجْرِ٘مِف ِّم َأِي َٰمْقِوٍع ٫َمڅمَن ِٰمـ 

َٓ َأْن َيٺُمقَن َرأُٟمُف، ِّم اٚمڅَمِء َوڀَمْحِقِه(،  ، وقم٤مئِم٦مواسمـ قم٤ٌمسقمٛمر واسمـ مم٤م  )إِ

أيمٚمف: حلّمقل ىمتٚمف سمٛمٌٞمح وطم٤مفمر، ومٖمٚم٥م ضم٤مٟم٥م احلٔمر،  )٩َمََل ُيبڅَمُح(مم٤م ي٘متٚمف ًمق اٟمٗمرد: 

قمغم حمؾ ذسمحف وومٞمف طمٞم٤مة ُمًت٘مرة: طمؾ، وإٓ وُم٤م ذسمح ُمـ ىمٗم٤مه وًمق قمٛمًدا إن أشم٧م أًم٦م 

أ[ طمؾ ُمٓمٚمً٘م٤م. واًمٜمٓمٞمح٦م وٟمحُقه٤م إن ذيم٤مه٤م وطمٞم٤مِت٤م 855ومال، وًمق أسم٤من رأؾمف ]س/

متٙمـ زي٤مدِت٤م قمغم طمريم٦م ُمذسمقح: طمٚم٧م، وآطمتٞم٤مط ُمع حترك وًمق سمٞمد أو رضمؾ، وُم٤م 

 ىمٓمع طمٚم٘مقُمف أو أسمٞمٜم٧م طُمِْمَقشُمف ومقضمقد طمٞم٤مشمف يمٕمدُمٝم٤م. 

: ًم٘مقًمف )ا٬مَذْٔمِّح: ٔمِْسِؿ اهلل(  طَمَريَم٦ِم َيِدِه سمـ )٣ِمٽمَْد(اًمذاسمح  ْن َيٹُمقَل()ا٬مَرأمُِع: أَ اًمنمط 

                                      
 ( ُمـ طمدي٨م راومع سمـ ظمدي٩م. 1968( ، وُمًٚمؿ )8488اًمٌخ٤مري )أصٚمف ( 1)

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(8

(، واسمـ أيب 6/839(، واسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت )٤8477م، وأظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )( ُمٕمٚم٘م1188( ذيمره اًمٌخ٤مري )ص3)

 (. 9/846(، واًمٌٞمٝم٘مل )81147،81811ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )

-81151(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )8474( ُمٕمٚم٘م٤م، وأظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )1187( ذيمره اًمٌخ٤مري )ص4)

 (. 9/847،846(، واًمٌٞمٝم٘مل )81153

 (. 9/846،845(، واًمٌٞمٝم٘مل )895( ُمٕمٚم٘م٤م، وأظمرضمف اسمـ اجل٤مرود ذم اعمٜمت٘مك )1188( ذيمره اًمٌخ٤مري )ص5)

(، 81144(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )8478،8476( ُمٕمٚم٘م٤م، وأظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )1188( ذيمره اًمٌخ٤مري )ص6)

 (. 9/846(، واًمٌٞمٝم٘مل )81144)

 (: وأُم٤م أصمر قم٤مئِم٦م ومٚمؿ أىمػ قمٚمٞمف سمٕمد ُمقصقٓ. ٤18/488مومظ ذم اًمٗمتح )( ُمٕمٚم٘م٤م. ىم٤مل احل1188( ذيمره اًمٌخ٤مري )ص7)

 ُمـ اعمتـ ذم أ.ش طمريم٦م يده سمـ » ( ىمقًمف (8
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َٓ ، [181]إٟمٕم٤مم:  ﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ﴿شمٕم٤ممم:  (

َهڅم( : يم٘مقل: سم٤مؾمؿ اخل٤مًمؼ، وٟمحقه: ٕن إـمالق اًمتًٛمٞم٦م يٜمٍمف إمم سمًؿ اهلل، َُيِْزُئف ٨َمْٜمُ

 ًٜمٝم٤م.وجيزئ سمٖمػم قمرسمٞم٦م وًمق أطم

َذٔمٿِمَحڇُم اٚمُْْسٻمِِؿ »: اًمذسمٞمح٦م: ًم٘مقًمف  )َٟمپْمًقا; ُأٔمٿِمَحڈْم(أي: اًمتًٛمٞم٦َم  )٩َمڃمِن َٕمَر٫َمپَمڅم( 

ْ َيَتٶَمټَمْد َ٘مََلٌل،  ْ ُيَسِؿ إَِذا مَل (، رواه ؾمٕمٞمدش. َوإِْن مَل َٓ ، وًمق )٣َمټْمًدا(إن شمرك اًمتًٛمٞم٦م  )

قمٚمٞمف أقم٤مد اًمتًٛمٞم٦م،  كُم٤م ؾمٛم ضمٝماًل، ومال حتؾ اًمذسمٞمح٦م: عم٤م شم٘مدم، وُمـ سمدا ًمف ذسمح همػم

. وُمـ ذيمر ُمع اؾمؿ اهلل اؾمؿ همػمه جويًـ ُمع اًمتًٛمٞم٦م اًمتٙمٌػم، ٓ اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل 

إَِن اهللََ ٫َمَتچَم اإِلْ٘مَسڅمَن ٣َمَٛم »: : حلدي٨م)َوُيٺْمَرُه َأْن َيْذَٔمَّح ٔمِآ٬َمڇٍم ٫َمڅم٬َمڇٍم(طمرم، ومل حيؾ اعمذسمقح. 

ءٍ  ِسٽمُْقا ا٬ْمٹِمْتٻَمڇَم، َوإَِذا َذَٔمْحُتْؿ ٩َمځَمْ٘مِسٽمُْقا ا٬مِذْٔمَحڇَم، َو٬ْمٿُمِحَد َأَ٘مُد٫ُمْؿ ٩َمڃمَِذا ٪َمَتٻْمُتْؿ ٩َمځَمْ٘م ، ٫ُمِؾ َرْ

ْح َذٔمٿِمَحَتفُ ، ٠َمٸْمَرَٕمفُ   َ أي: أًم٦م )َأْن َُيَِدَهڅم(٤م يٙمره أيًْم  )َو( .. رواه اًمِم٤مومٕمل وهمػمه«َو٬مُْٜمِ

ُه( َد ا٬مٱِمٸَمڅمُر، وَ  ^ َرُٟمقَل اهللإَِن »: ًم٘مقل اسمـ قمٛمر: )َواحَلٿمَقاُن ُيْبٮِمُ  ىْن ُٕمَقارَ أَ َأَٰمَر َأْن َُتَ

ـْ ا٬مَبپَمڅمئِؿِ  )إ٦َِم ٨َمْٜمِ أي: احلٞمقاُن  ()َأْن ُيَقَٗمفيٙمره أيًْم٤م  )و(. رواه أمحد وهمػمهش. ٣َم

ب[، 855: ٕن اًمًٜم٦م شمقضمٞمُٝمف إمم اًم٘مٌٚم٦م، قمغم ؿم٘مف إين، واًمرومؼ سمف ]س/ا٬مٹِمْبٻَمڇِم(

 )َأْو َٟمٻْمَخفُ أي: قمٜمؼ ُم٤م ذسمح،  )َأْن َيٺْمِنَ ٣ُمٽمٹَُمُف(يٙمره أيًْم٤م  ()وَ  .واحلٛمؾ قمغم أًم٦م سم٘مقة

                                      
 ش. أي طمرام»( سمٕمده ذم ش: (1

(، وأظمرضمف أيْم٤م قمٌد 7/413( أظمرضمف قمـ قمٞمًك سمـ يقٟمس قمـ إطمقص سمـ طمٙمٞمؿ قمـ راؿمد سمـ ؾمٕمد ُمرؾمال، يمام ذم اعمحغم )8)

(، واحل٤مرث سمـ أيب أؾم٤مُم٦م ذم ُمًٜمده يمام ذم سمٖمٞم٦م اًم٤ٌمطم٨م قمـ زوائد ُمًٜمد احل٤مرث 6/188اعمٜمثقر )قمٌد سمـ محٞمد يمام ذم اًمدر 

(1/479،478 .) 

( ُمـ ُمرؾمؾ اًمّمٚم٧م اًمًدود  ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل 9/841(، وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ )369وأظمرج أسمقداود ذم اعمراؾمٞمؾ )

 ش.: إٟمف إن ذيمر مل يذيمر إٓ اؾمؿ اهلل ذسمٞمح٦م اعمًٚمؿ طمالل، ذيمر اؾمؿ اهلل أو مل يذيمر: »ط

 (.598اًمًٜمـ اعم٠مصمقرة )، واًمِم٤مومٕمل ذم ( ُمـ طمدي٨م ؿمداد سمـ أوس1955أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (3)

 (.3178(، واسمـ ُم٤مضمف )5864( أظمرضمف أمحد )4)

 ش.يقضمٝمف»( ذم أ، ب، ش: (5



 

717 

َد( َٟمٻْمَخفُ   ^ ٔمٶمډم رٟمقل اهلل: »أي: ىمٌؾ زهؼ ٟمٗمًف: حلدي٨م أيب هريرة ٪َمْبَؾ َأْن َيْٝمُ

َزا٣ِمَل  ـَ َوْر٪َمڅمَء اخْلُ قا ٔمٺَِمٻمََِمٍت، ٰمٽمپمڅم: ٓ ٕمٶْمجٻمُ  ك٣َمَٛم ِجٍؾ َأْوَرق، َيٲِمٿمُّح ّم ٩مَِجڅمِج ِٰمٽمَ ُٔمَدْيَؾ ْٔم

وإن ذسمح يمت٤ميب ُم٤م حيرم قمٚمٞمف: طمؾ ًمٜم٤م إن ذيمر  ..رواه اًمدارىمٓمٜملشإڀَمٸمَس ٪مبؾ أن ٕمْزَهَؼ 

 ح سمذيم٤مة أُمف إن ظمرج ُمٞمًت٤م أو ُمتحريًم٤م يمٛمذسمقح.٤ماؾمؿ اهلل قمٚمٞمف، وذيم٤مة ضمٜملم ُمٌ

 )َباُب الصَّيِد(

وهق: اىمتٜم٤مص طمٞمقان طمالل ُمتقطمش ـمًٌٕم٤م همػم ُم٘مدور قمٚمٞمف، ويٓمٚمؼ قمغم اعمّمٞمد. 

َٓ ٔمځَِمْرَٔمٶَمڇمِ ) و وٍط: َأَ٘مُدَهڅم: َأْن َيٺُمقَن ا٬مٲَمڅمئُِد  َٓ ََيُِؾ ا٬مٲَمٿْمُد اٚمٹَْمتُقُل ِّم آْصٴمٿِمڅَمِد إِ  ُذُ

 ، ومال حيؾ صٞمد جمقد، أو وصمٜمل، وٟمحقه، ويمذا ُم٤م ؿم٤مرك ومٞمف.ِٰمـ َأْهِؾ ا٬مَذ٫َمڅمِة(

ُط ِّم آ٬َمڇِم  )ُُمَددٌ أطمدمه٤م:  )ا٬مَّثڅمِِن: ا٬َٔمڇُم: َوِهَل ڀَمْق٣َمڅمِن(اًمنمط  ُط ٩مٿِمِف َٰمڅم ُيٱْمَٞمَ ُيٱْمَٞمَ

: عمٗمٝمقم ىمقًمف )٩َمڃمِْن ٪َمَتٻَمُف ٔمِّثٹمٻمِِف; مَل ُيبَّْح(اًمّمٞمد،  )َأْن ََيَْرَح(يِمؽمط ومٞمف أيًْم٤م  ا٬مَذْٔمِّح، َو(

ِق َوا٬مٶَمٲَمڅم )َوَٰمڅم ٬َمٿْمَس ٔمټُِمَحَدٍد; ٫َمڅم٬مُبٽمُْد  .«َٰمڅم َأهْنََر ا٬مَدَم َوُذ٫مَِر اْٟمُؿ اهللَِ ٣َمٻَمٿْمِف ٩َمٺُمْؾ : »

َٓ ََيُِؾ َٰمڅم ٪ُمتَِؾ ٔمِِف( ، وًمق ُمع ىمٓمع طمٚم٘مقم وُمريء: عم٤م شم٘مدم، وإن أدريمف َوا٬مٱَمَبٺَمڇِم َوا٬مٸَمِخ; 

صٞمًدا سم٤مهلقاء  كوومٞمف طمٞم٤مة ُمًت٘مرة ومذيَم٤مه: طمؾ، وإن وىمع ذم ُم٤مء وٟمحقه مل حيؾ، وإن رُم

 أو قمغم ؿمجرة ومً٘مط ومامت: طمؾ، وإن وىمع ذم ُم٤مء وٟمحقه مل حيؾ.

))إِنْ اجل٤مرطم٦م  قُع ا٬مَّثڅمِِن: اجَلڅمِرَ٘مڇُم، ٩َمٿُمَبڅمُح َٰمڅم ٪َمَتٻَمْتُف()َوا٬مٽمَ   ؾمقاء يم٤مٟم٧م  ٫َمڅمڀَمڈْم ُٰمٶَمٻَمټَمڇًم( (

                                      
 ش.يًٚمخف»( ذم ب، ش: (1

 (: هذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ ضمدا. 4/641ـ قمٌد اهل٤مدي ذم اًمتٜم٘مٞمح )( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة. ىم٤مل اسم883/ 4( أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل )8)

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، ب، ش.(3

 ش.ذم آصٓمٞم٤مد»، وسمٕمده ذم ب: شاًمّمٞم٤مد»( ذم ش: (4

 ( شم٘مدم ىمري٤ٌم.5)

 شإذا»( ذم أ: (6
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أ[ ًم٘مقًمف 856يم٤مٟم٧م مم٤م يّمٞمد سمٛمخٚمٌف ُمـ اًمٓمػم، أو سمٜم٤مسمف ُمـ اًمٗمٝمقد واًمٙمالب: ]س/

إٓ اًمٙمٚم٥م ، [4اعم٤مئدة: ]﴾ں  ں ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ﴿شمٕم٤ممم: 

واىمتٜم٤مؤه، وي٤ٌمح ىمتٚمف. وشمٕمٚمٞمؿ ٟمحق يمٚم٥م وومٝمد: أن إؾمقد اًمٌٝمٞمؿ، ومٞمحرم صٞمده 

وشمٕمٚمٞمؿ ٟمحق ص٘مر: أن  ،يًؽمؾمؾ إذا أرؾمؾ، ويٜمزضمَر إذا زضمر، وإذا أُمًؽ مل ي٠ميمؾ

 يًؽمؾمؾ إذا أرؾمؾ ويرضمع إذا دقمل، ٓ سمؽميمف أيمٚمف.

َٟمؾ ا٬مٺَمٻْمچُم، َأْو ٨َمْٜمُ ًمٚمّمٞمد،  )ا٬مّثڅَم٬مډُِم: إِْرَٟمڅمُل ا٬َٔمڇِم ٪َمڅمِصًدا(رط ـاًمِم ُه )٩َمڃمِْن اْٟمَٞمْ

َٓ َأْن َيْزُٗمَرُه ٩َمٿَمِزيَد ِّم ٣َمْدِوِه ِّم ١َمٻَمبِِف ٩َمٿَمِحُؾ(َُم٤م ص٤مده:  ٔمٽِمٸَْمِسِف; مَل ُيبَّْح( اًمّمٞمد: ٕن  )إِ

 أصمًرا ذم قمدوه، ومّم٤مر يمام ًمق أرؾمٚمف. وُمـ رُمك صٞمًدا وم٠مص٤مب همػمه طمؾ. ًمزضمره

أي:  )اجَلڅمِرَ٘مڇِم، ٩َمڃمِْن َٕمَر٫َمپَمڅم(٤مِل إرؾم )ا٬مرأمع: ا٬مَتْسټِمٿَمڇُم ٣ِمٽمَْد إِْرَٟمڅمِل ا٬مَسپْمِؿ َأْو(اًمنمط 

، إَِذا َأْرَٟمٻْمڈَم ٫َمٻْمبََؽ اٚمُْٶَمٻَمؿَ : »^اًمّمٞمد: عمٗمٝمقم ىمقًمف  )٣َمټْمًدا َأْو َٟمپْمًقا; مَل ُيبَّْح(اًمتًٛمٞم٦َم 

وٓ يي إن شم٘مدُم٧م اًمتًٛمٞم٦م سمٞمًػم، ويمذا ، . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف«َوَذ٫َمْرَت اْٟمَؿ اهللَِ ٣مٻمٿمف ٩َمٺُمْؾ 

٤مرح إذا زضمره وم٤مٟمزضمر. وًمق ؾمٛمك قمغم صٞمد وم٠مص٤مب همػمه طمؾ، إن شم٠مظمرت سمٙمثػم ذم ضم

 ٓ قمغم ؾمٝمؿ أًم٘م٤مه ورُمك سمٖمػمه، سمخالف ُم٤م ًمق ؾمٛمك قمغم ؾمٙملم صمؿ أًم٘م٤مه٤م وذسمح سمٖمػمه٤م.

ـُ َأْن َيٹُمقَل َٰمٶَمپَمڅم( ، ٫َمـ(أي: ُمع سمًؿ اهلل:  )َوُيَس وؾمٚمؿ  ^ : ٕٟمف)ا٬مَذ٫َمڅمِة(ُم٤م ذم  )اهللُ َأ٫ْمَٝمُ

 . . ويم٤من اسمـ قمٛمر ي٘مقًمف«ِؿ اهللَِ َواهللُ َأ٫ْمَٝمُ ٔمِْس »يم٤من إذا ذسمح ي٘مقل: 

 ب[ وهق أومْمؾ ُم٠ميمقل، واعمزارقم٦م أومْمؾ ُمٙمت٥ًم. 856]س/   ويٙمره اًمّمٞمد هلًقا،

                                      
 ( ُمـ طمدي٨م قمدي سمـ طم٤مشمؿ. 1989(، وُمًٚمؿ )5478اًمٌخ٤مري )أظمرضمف ( 1)

أشمك »...( ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر، وومٞمف 1581(، واًمؽمُمذي )8811(، وأسمقداود )14837،14895( ُمـ ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف أمحد )(8

( 1966(، وُمًٚمؿ )5565وُمـ ذًمؽ ُم٤م أظمرضمف اًمٌخ٤مري )ش. سمٞمده وىم٤مل: سمًؿ اهلل واهلل أيمؼم... طسمٙمٌش ومذسمحف رؾمقل اهلل 

 ش.صٗم٤مطمٝمام وحك اًمٜمٌل ج سمٙمٌِملم أُمٚمحلم أىمرٟملم ذسمحٝمام سمٞمده، وؾمٛمك ويمؼم، وووع رضمٚمف قمغم»ُمـ طمدي٨م أٟمس ىم٤مل: 

 (. 5/838(، وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل )855( أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م )3)
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ٌِ()ِنَتاُب األ  ِيَنا

ومٞمٝم٤م  ا٬مٺَمٸَمڅمَرُة إَِذا َ٘مٽمډَِم( )َوا٬مٿَمټِم٥ُم ا٬َمتِل ََتِچُم هِبَڅممجع يٛملم وهل احلٚمػ واًم٘مًؿ. 

اًمذي ٓ يًٛمك سمف همػمه: يم٤مهلل، واًم٘مديؿ  )اهلل( اؾمؿ )ٔمِـ(اًمتل حيٚمػ ومٞمٝم٤م  ټِم٥ُم()ِهَل: ا٬مٿمَ 

وأظمر اًمذي ًمٞمس سمٕمده رء، وظم٤مًمؼ اخلٚمؼ، ، إززم، وإول اًمذي ًمٞمس ىمٌٚمف رء

ورب اًمٕم٤معملم، واًمرمحـ، أو اًمذي يًٛمك سمف همػمه، ومل يٜمق اًمٖمػم: يم٤مًمرطمٞمؿ، واخل٤مًمؼ، 

ـْ ِصٸَمڅمٕمِِف( سمـ )َأْو(واًمرازق، واعمقمم،  شمٕم٤ممم: يمقضمف اهلل شمٕم٤ممم، وقمٔمٛمتف،  )ِصٸَمڇٍم ِٰم

أو )َأْو ٔمڅِم٬مٹُمْرآِن َأْو ٔمڅِمٚمٲُْمَحِػ(، ويمؼمي٤مئف، وضمالًمف، وقمزشمف، وقمٝمده، وأُم٤مٟمتف، وإرادشمف، 

لء واعمقضمقد، ـسمًقرة أو آي٦م ُمٜمف. وًمٕمٛمر اهلل يٛملم، وُم٤م ٓ يٕمد ُمـ أؾمامئف شمٕم٤ممم: يم٤مًمِم

ٞمف وحيتٛمٚمف: يم٤محلل، واًمقاطمد، واًمٙمريؿ: إن ٟمقى سمف اهلل ومٝمق وُم٤م ٓ يٜمٍمف إـمالىمف إًم

ـْ ٫َمڅمَن ٩مَ : »: ًم٘مقًمف )ُُمََرٌم(ؾمٌح٤مٟمف وصٗم٤مشمِف  )َواحَلٻمُِػ ٔمٷَِمِٜم اهلل(يٛملم، وإٓ ومال.  ټَم

َٓ ََتِچُم ٔمِِف( ، ويٙمره احلٚمػ سم٤مُٕم٤مٟم٦م.. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف«َأْو ٬مٿَِمٲْمټُمڈْم  َ٘مڅم٬مٸًِمڅم ٩َمٻْمٿَمْحٻمِْػ ٔمڅِمهللَِ  )َو

 إذا طمٜم٨م. )٫َمٸَمڅمَرٌة(ي: سم٤محلٚمػ سمٖمػم اهلل أ

وٍط: إََوُل: َأْن َٕمٺُمقَن إذا طمٚمػ سم٤مهلل شمٕم٤ممم  )َوُيٱْمَٞمُط ٬مُِقُٗمقِب ا٬مٺَمٸَمڅمَرِة(  )َٖمََلَٖمڇُم ُذُ

، ٩َمڃمِْن َ٘مٻَمَػ أُمر  )ا٬َمتِل ٪ُمٲِمَد ٣َمٹْمُدَهڅم ٣َمَٛم(اًمٞمٛملم  ا٬مٿَمټِم٥ُم ُٰمٽمٶَْمٹِمَدًة، َوِهَل( ـٍ ٣َمَٛم  )ُٰمْسَتٹْمَبٍؾ مُمٺْمِ

ٕهن٤م شمٖمٛمًف ذم اإلصمؿ، صمؿ  أ[368]س/ )ا٬مٷَمټُمُقُس(اًمٞمٛملم  َأْٰمٍر َٰمڅمٍض ٫َمڅمِذًٔمڅم ٣َمڅم٬مِـًَم; ٩َمپِمَل(

ذم أصمٜم٤مء يمالُمف:  ٣َمَٛم ٬مَِسڅمڀمِِف ٔمٷَِمْٜمِ ٪َمٲْمٍد; ٫َمٹَمْق٬مِِف( )ا٬َمِذي َٗمَرىهق  )َو٬َمٷْمُق ا٬مٿَمټِم٥ِم(ذم اًمٜم٤مر. 

                                      
 ش.ومٞمٝم٤م»( ذم ش: (1

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(8

 ( ُمـ اعمتـ ذم ب، ش.(3

 ( ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر. 1646(، وُمًٚمؿ )8679اًمٌخ٤مري )أظمرضمف ( 4)

 ش.جيري»( ذم أ، ب، ش: (5
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َٓ َواهلل، َؤَمَٛم َواهلل( : ٓ ِْم َٔمٿْمتِفِ  ٫َمََلُم ا٬مَرُٗمؾِ  ا٬مٻَمٷْمُق ِْم ا٬ْمٿَمټِم٥مِ »٦م ُمرومققًم٤م: : حلدي٨م قم٤مئِم)

ـُ ِصدَق ، ، وروي ُمقىمقوًم٤مرواه أسمق داودش. َواهللِ، ؤمٛم َواهللَِ )َو٫َمَذا َيټِم٥ٌم ٣َمٹَمَدَهڅم َيٵُم

ڭ ڭ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ڀَمٸْمِسِف ٩َمبڅَمَن ٔمَِخََل٩مِِف، ٩َمَل ٫َمٸَمڅمَرَة ِّم اجَلټِمٿمِع(

 وهذا ُمٜمف، وٓ شمٜمٕم٘مد أيًْم٤م ُمـ ٟم٤مئؿ وصٖمػم وجمٜمقن وٟمحِقهؿ. [89اعم٤مئدة: ]﴾ۇ

: : ًم٘مقًمف )ا٬مّثڅَمِِن: َأْن ََيْٻمَِػ ُِمتڅَمًرا، ٩َمڃمِْن َ٘مٻَمَػ ُٰمٺْمَرًهڅم; مَل َٕمٽمٶَْمٹِمْد َيټِمٿمٽمُُف(اًمنمط 

ـْ ُأَٰمتِل »  .«فِ َوَٰمڅم اْٟمُتٺْمِرُهقا ٣َمٻَمٿمْ ، اخلٴَمځُم َوا٬مٽمِْسٿَمڅمنُ ُر٩مَِع ٣َم

: يمام ًمق طمٚمػ ٓ )ا٬مّثڅَم٬مډُِم: احِلٽمډُْم ِّم َيټِمٿمٽمِِف; ٔمځَِمْن َيٸْمٶَمَؾ َٰمڅم َ٘مٻَمَػ ٣َمَٛم َٕمْر٫مِِف(اًمنمط 

َك َٰمڅم َ٘مٻَمَػ ٣َمَٛم ٩مٶِْمٻمِِف(يٙمٚمؿ زيًدا، ومٙمٚمٛمف خمت٤مًرا،   : يمام ًمق طمٚمػ ًمٞمٙمٚمٛمـ زيًدا)َأْو َيْٞمُ

: ٕٟمف ٓ ُٰمٺْمَرًهڅم، َأْو ڀَمڅمِٟمٿمڅًم; ٩َمََل ٫َمٸَمڅمَرَة( ْن ٩َمٶَمٻَمفُ )٩َمڃمِ ًمٞمٛمٞمٜمف،  )ُِمتڅَمًرا َذا٫مًِرا(اًمٞمقم، ومٚمؿ يٙمٚمٛمف 

ـْ ٪َمڅمَل ِّم َيټِم٥ٍم ُٰمٺَمٸَمَرةٍ( إصمؿ قمٚمٞمف. أي: شمدظمٚمٝم٤م اًمٙمٗم٤مرة: يمٞمٛملم سم٤مهلل شمٕم٤ممم، وٟمذر وفمٝم٤مر:  )َوَٰم

٤م أو طمٙماًم: ذم يٛمٞمٜمف ومٕمؾ أو شمرك: إن ىمّمد اعمِمٞمئ٦م، واشمّمٚم٧م سمٞمٛمٞمٜمف ًمٗمٔمً  )إِْن ٠َمڅمَء اهلل; مَل ََيْٽمډَْم(

ـْ َ٘مٻَمَػ ٩َمٹَمڅمَل إِْن ٠َمڅمَء اهللَُ: »ًم٘مقًمف   .رواه أمحد وهمػمه «.مَلْ ََيْٽمډَْم ; َٰم

ـُ احِلٽمډُْم  ا(احلٜم٨م  ِّم ا٬مٿمټَِم٥ِم إَِذا ٫َمڅمَن(ب[ 368]س/)َوُيَس : يمٛمـ طمٚمػ قمغم )َٙمْٜمً

ومٕمؾ ُمٙمروه، أو شمرك ُمٜمدوب. وإن طمٚمػ قمغم ومٕمؾ ُمٜمدوب، أو شمرك ُمٙمروه: يمره طمٜمثف، وقمغم 

واضم٥م أو شمرك حمرم: طمرم طمٜمثف، وقمغم ومٕمؾ حمرم أو شمرك واضم٥م: وضم٥م طمٜمثف، وخيػم ذم 

                                      
 (. 3854( أظمرضمف أسمق داود )1)

﴾ذم ىمقل  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ ﴿ أٟمزًم٧م هذه أي٦م» ىم٤مًم٧م:  ( قمـ قم٤مئِم٦م 6663،4613)( أظمرج اًمٌخ٤مري 8)

 ش. اًمرضمؾ: ٓ واهلل وسمغم واهلل

 (.115( شم٘مدم )ص3)

 ش.ًمٞمٙمٚمٛمٜمل زيًدا»، وذم إصؾ: شًمٞمٙمٚمٛمـ زيد»، وذم ش: شٓ يٙمٚمٛمـ زيًدا»( يمذا ذم ب، وذم أ: (4

 ش.طمٜم٨م»( ذم أ، ب، ش: (5

(، واسمـ ُم٤مضمف 3864( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة. وأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اعمجتٌك )1538ًمؽمُمذي )(، وا8188( أظمرضمف أمحد )6)

 ( سمٛمٕمٜم٤مه ُمـ طمدي٨م أيب هريرة.8114)
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 ُم٤ٌمح، وطمٗمٔمٝم٤م ومٞمف أومم، وٓ يٚمزم إسمرار ىمًؿ، يم٢مضم٤مسم٦م ؾم١مال سم٤مهلل شمٕم٤ممم: سمؾ يًـ.

ًٓ ِٟمقى َزْوَٗمتِِف(  ـْ ٘مَرم َ٘مََل ؾمقاء يم٤من اًمذي  : ٕن حتريٛمٝم٤م فمٝم٤مر يمام شم٘مَدم)َوَٰم

ـْ َأٰمَ طمرُمف  ِه()َٰم : يم٘مقًمف: ُم٤م أطمؾ اهلل قمكّم طمرام وٓ زوضم٦م ًمف، أو ڇٍم َأْو ١َمٶَمڅمٍم َأْو ٬مِبڅَمٍس َأْو ٨َمْٜمِ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿: ٕن اهلل ؾمامه يٛمٞمٜم٤ًم سم٘مقًمف: ()مَل ََيُْرمْ ىم٤مل: ـمٕم٤مُمل قمكّم يم٤معمٞمت٦م: 

قمغم  واًمٞمٛملم .[8اًمتحريؿ: ]﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴿إمم ىمقًمف:  [1اًمتحريؿ: ]﴾پ  پ

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: )َوَٕمٻْمَزُٰمُف ٫َمٸَمڅمَرُة َيټِم٥ٍم إِْن ٩َمٶَمٻَمُف(، ء ٓ حترُمفاًمٌم

ِب »ىم٤مل:  ^ أي: اًمتٙمٗمػم. وؾم٥ٌم ٟمزوهل٤م: أٟمف [8اًمتحريؿ: ]﴾ٹٹ ـْ َأ٣ُمقَد إ٦ِم ُذْ ٬َم

 . ُمتٗمؼ قمٚمٞمفش. ا٬مٶَمَسؾِ 

 شمٕم٤ممم، أو ُمـ وُمـ ىم٤مل: هق هيقدي، أو يم٤مومر، أو يٕمٌد همػم اهلل، أو سمريء ُمـ اهلل

، وٟمحق ذًمؽ، ًمٞمٗمٕمٚمـ يمذا، أو إن مل يٗمٕمٚمف، أو إن يم٤من ^اإلؾمالم، أو اًم٘مرآن، أو اًمٜمٌل 

 أ[ وم٘مد ومٕمؾ حمرًُم٤م، وقمٚمٞمف يمٗم٤مرة يٛملم سمحٜمثف.858ومٕمٚمف: ]س/

 ّم ٫مٸمڅمرة ا٬مٿمټم٥م 

ِة َٰمَسڅم٫م٥ِمَ   ـْ ٬َمِزَٰمْتُف ٫َمٸَمڅمَرُة َيټِم٥ٍم َٔم٥ْمَ إ١ِْمٶَمڅمٍم ٣َم٧َمَ ، ًمٙمؾ ُمًٙملم ُمُد سُمٍر أو ()ُُيََٜمُ َٰم

أي: اًمٕمنمة ُم٤ًميملم، ًمٚمرضمؾ صمقب جيزئف ذم  )َأْو ٫مِْسَقُتِؿ(ٟمّمُػ ص٤مع ُمـ همػمه، 

ـْ مَل ََيِْد(صالشمف، وًمٚمٛمرأة درع ومخ٤مر يمذًمؽ،  مم٤م شم٘مدم ذيمره:  ؿمٞمًئ٤م )َأْو ٣ِمْتِؼ َر٪َمَبڇٍم، ٩َمټَم

ۉ  ې  ې   ۋ  ۅ ۅ  ۉ ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: )٩َمٲِمٿمڅَمُم َٖمََلَٖمڇِم َأَيڅمٍم(

                                      
 (.611،588( شم٘مدم )ص1)

 وهل ُمـ اعمتـ ذم أ.ش. قمٚمٞمف»( سمٕمده ذم أ، ب، ش (8

ٱ  ًمـ أقمقد ًمف. ومٜمزًم٧م ﴿ذسم٧م قمًال قمٜمد زيٜم٥م سمٜم٧م ضمحش و»...( وًمٗمٔمف 1474( ، وُمًٚمؿ )4918اًمٌخ٤مري )أظمرضمف ( 3)

 ش. ﴾  ک  ک  گ  گ -إمم  - ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(4
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، [89اعم٤مئدة: ]﴾ې ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ

)«٩مٲمٿمڅمم ٖمَلٖمڇم أيڅمم ٰمتتڅمٔمٶمڇم»وضمقسًم٤م: ًم٘مراءة اسمـ ُمًٕمقد:  )ُٰمَتتڅَمٔمٶَِمڇٍم( . ودم٥م يمٗم٤مرة وٟمذر (

 ومقًرا سمحٜم٨م، وجيقز إظمراضمٝم٤م ىمٌٚمف.

ومٕم٤مل: يم٘مقًمف: واهلل ٓ وًمق قمغم أ )َوَٰمـ ٬َمِزَٰمتف َأيَْمٌن ٪َمبَؾ ا٬مَتٺْمٸِمِٜم ُٰمقَٗمُبپَمڅم َواِ٘مٌد(

ٕهن٤م ; )٩َمٶَمٻَمٿمِف ٫َمٸَمڅمَرٌة َواِ٘مَدٌة(أيمٚم٧م، واهلل ٓ ذسم٧م، واهلل ٓ أقمٓمٞم٧م، واهلل ٓ أظمذت: 

أي:  )َوإِْن اْٙمَتٻَمَػ ُٰمقَٗمُبپَمڅم( يمٗم٤مرات ُمـ ضمٜمس واطمد، ومتداظمٚم٧م: يم٤محلدود ُمـ ضمٜمس.

أي: اًمٙمٗم٤مرشم٤من،  ()٬َمِزَٰمڅمهُ : شمٕم٤ممم )٫َمٵمپَِمڅمٍر َوَيټِم٥ٍم ٔمڅِمهلل(ُمقضَم٥م إيامن، وهق اًمٙمٗم٤مرة: 

ـٌ سمّمقم، وًمٞمس ًمًٞمده ُمٜمٕمف ُمٜمف، ويٙمٗمر )َومَل َيَتَداَٙمََل( : ًمٕمدم احت٤مد اجلٜمس. وُيٙمِٗمر ىِم

 يم٤مومر سمٖمػم صقم.

ٌِ()َباُب َجاِمِع األ  اٚمحٻمقف هبڅم ِيَنا

إڀَِمََم ٬مٺُِمِؾ وَ »: ًم٘مقًمف  :)ُيْرَٗمُع ِّم إَْيََمِن إ٦َِم ڀمٿَِمڇِم احَلڅم٬مِِػ إَِذا اْ٘مَتټَمٻَمپَمڅم ا٬مٻَمٸْمُظ(

)«اْٰمِرٍئ َٰمڅم ڀَمَقى . ومٛمـ ٟمقى سم٤مًمً٘مػ أو اًمٌٜم٤مء اًمًامَء، أو سم٤مًمٗمراش أو اًم٤ًٌمط إرَض: (

٣ُمِدَٰمڈْم ا٬مٽمِٿمڇُم;  )٩َمڃمِنْ  ىمدُم٧م قمغم قمٛمقم ًمٗمٔمف، وجيقز اًمتٕمريض ذم خم٤مـم٦ٌم ًمٖمػم فم٤ممل.

ذًمؽ قمغم اًمٜمٞم٦م، ومٛمـ طمٚمػ ًمٞم٘مْملم زيًدا طم٘مف  : ًمدًٓم٦مُرِٗمَع إ٦َِم َٟمَبچِم ا٬مٿَمټِم٥ِم َوَٰمڅم َهٿمََجپَمڅم(

همًدا، وم٘مْم٤مه ىمٌٚمف: مل حيٜم٨م إذا اىمت٣م اًم٥ًٌم أٟمف ٓ يتج٤موز همًدا، ويمذا ًمٞم٠ميمٚمـ ؿمٞمًئ٤م همًدا، 

                                      
(، واًمٓمؼمي ذم اًمتٗمًػم 18514(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )16114-16118( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )(1

 (.11/61(، واًمٌٞمٝم٘مل )4/1195(، واسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه )11/561)

 تـ ذم ش.( ُمـ اعم(8

 ش. ًمزُمت٤مه»( ذم ب: (3

 (.33( شم٘مدم )ص(4

 ش.وم٢مذا»( ذم ش: (5



 

713 

أو ًمٞمٗمٕمٚمٜمف همًدا، وإن طمٚمػ ٓ يٌٞمٕمف إٓ سمامئ٦م مل حيٜم٨م إٓ إن سم٤مقمف سم٠مىمؾ ُمٜمٝم٤م. وإن طمٚمػ 

ٜمَتِف: طمٜم٨م سم٠ميمؾ ظمٌزه، واؾمتٕم٤مرِة ٓ ينمب ًمف اعم٤مء ُمـ قمٓمش، وٟمٞمتف أو اًم٥ًٌم ىمٓمُع ُمِ 

)ُرِٗمَع إ٦َِم أي: اًمٜمٞم٦م وؾم٥ٌم اًمٞمٛملم اًمذي هٞمجٝم٤م:  )٩َمڃمِْن ٣ُمِدَم َذ٬مَِؽ(داسمتف، ويمِؾ ُم٤م ومٞمف ُمٜم٦م. 

)٩َمڃمَِذا َ٘مٻَمَػ: : ٕٟمف أسمٚمغ ُمـ دًٓم٦م آؾمؿ قمغم اعمًٛمك: ٕٟمف يٜمٗمل اإلهب٤مَم سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، ا٬مَتٶْمٿم٥ِِم(

اِويَؾ َأْو ِرَداًء َأْو ٣َمََمَٰمڇًم َو٬َمبَِسُف( َٓ ٬َمبِْسڈُم َهَذا ا٬مٹَمټِمٿمَص، َٓ ٫َمٻَمټْمڈُم  : طمٜم٨م،٩َمَجٶَمٻَمُف َهَ )َأْو: 

)َزْوَٗمڇَم ٩ُمََلٍن َهَذِه، أو:  طمٚمػ ٓ يمٚمٛم٧ُم  )َأْو( ويمَٚمٛمف: طمٜم٨م، َهَذا ا٬مٲَمبَِل، ٩َمٲَمڅمَر ٠َمٿْمًخڅم(

ڈْم ا٬مَزْوِٗمٿَمڇُم َواٚمٻِمُؽ وا٬مٲَمَدا٪مڇُم ُٖمَؿ )٩َمَزا٬مَ هذا،  )َأْو مَمٻُْمق٫َمُف َٟمٶِمٿمًدا( هذا َصِديٹَمُف ٩ُمََلڀًمڅم(

َ َأ٫َمٻْمڈُم حَلَؿ َهَذا احَلټَمؾ، ٩َمٲَمڅمَر ٫َمْبٱًمڅم( طمٚمػ  )َأْو(، : طمٜم٨م٫َمٻَمټَمپُمؿ( َٓ  ب[ 369]س/)

وأيمٚمف:  ٩َمٲَمڅمَر مََتًرا َأْو ِدْٔمًسڅم َأْو َٙمًَل( )َهَذا ا٬مُر١َمچَم طمٚمػ ٓ أيمٚم٧م  )َأْو( وأيمٚمف: طمٜم٨م،

ـَ ٩َمٲَمڅمَر ُٗمْبٽمڅًم، َأْو ٫َمٱْمٺًمڅم َوڀَمْحَقُه، ُٖمَؿ َأ٫َمَؾ(ٚم٧م طمٚمػ ٓ أيم )َأْو( طمٜم٨م، ; ـف)َهَذا ا٬مٻَمَب

ٕن قملم اعمحٚمقف قمٚمٞمف سم٤مىمٞم٦م: يمحٚمٗمف ٓ ًم٧ًٌم هذا اًمٖمزل ومّم٤مر صمقسًم٤م، : )َ٘مٽمډََم ِّم ا٬مٺُمِؾ(

ويمذا طمٚمٗمف ٓ يدظمؾ دار ومالن هذه ومدظمٚمٝم٤م وىمد سم٤مقمٝم٤م، أو وهل ومْم٤مء، أو ُمًجد، أو 

َٓ َأْن َيٽمِْقَي()مح٤مم، وٟمحقه،  اعمحٚمقف  )َٰمڅم َداَم(احل٤مًمػ، أو يٙمقن ؾم٥ٌم اًمٞمٛملم ي٘متِض  إِ

 ، ومُت٘مدم اًمٜمٞم٦ُم وؾم٥ٌُم اًمٞمٛملم قمغم اًمتٕمٞملم، يمام شم٘مَدم.)٣َمَٛم ٕمٻِْمَؽ ا٬مٲِمٸَمڇِم(قمٚمٞمف 

٬ُمُف )إ٦َِم َٰمڅم َيَتٽمڅَموَ ذم اًمٞمٛملم  )ُرِٗمَع(أي: اًمٜمٞم٦م واًم٥ًٌم، واًمتٕمٞملم:  )٩َمڃمِْن ٣ُمِدَم َذ٬مَِؽ(

ٟمُؿ، َوُهَق( ِٓ (أي: آؾمؿ  ا ٣ِمٌل، َوَ٘مٹِمٿمٹمٌل، َو٣ُمْرِّمٌ ، وىمد ٓ خيتٚمػ اعمًٛمك: )َٖمََلَٖمڇٌم: َذْ

                                      
 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(1

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، ب، ش.(8
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٣ِمُل(يم٤مٕرض واًمًامء واإلٟم٤ًمن واحلٞمقان وٟمحقه٤م،  )َٰمڅم ٬َمُف َٰمْقُوقٌع ُمـ إؾمامء  )٩َمڅم٬م٧َمْ

زيم٤مة واحل٩م واًمٌٞمع واإلضم٤مرة، : يم٤مًمّمالة واًمّمقم واًمَٰمْقُوقٌع ِّم ا٬مٻُمٷَمڇِم( ِّم ا٬م٧َمِع وَ 

ُف إ٦َِم اٚمَقُوقِع ذم اًمٞمٛملم ؾمقاء يم٤مٟم٧م قمغم ومٕمؾ أو شمرك،  )اٚمٴُْمٻَمُؼ(آؾمؿ  )٩َمـ( )َيٽمٮَْمِ

٣ِمِل ا٬مٲَمِحٿمِّح( : ٕن ذًمؽ هق اعمت٤ٌمدر إمم اًمٗمٝمؿ قمٜمد اإلـمالق، إٓ احل٩م واًمٕمٛمرة ا٬م٧َمْ

َٓ )٩مَ ل ومٞمف يم٤مًمّمحٞمح، ـومٞمتٜم٤مول اًمّمحٞمح واًمٗم٤مؾمد: ًمقضمقب اعمْم َٓ َيبٿِمُع، َأْو  ڃمَِذا َ٘مٻَمَػ 

: ٕن اًمٌٞمع أو اًمٜمٙم٤مح ٓ يتٜم٤مول )مَل ََيْٽمډَْم(ُمـ سمٞمع أو ٟمٙم٤مح:  َيٽمٺْمُِّح، ٩َمٶَمٹَمَد ٣َمٹْمًدا ٩َمڅمِٟمًدا(

)٫َمځمْن أي: سمام ٓ متٙمـ اًمّمح٦م ُمٕمف:  )َيټِمٿمٽمَُف ٔمََِم َيټْمٽَمُع ا٬مٲِمَحڇَم(احل٤مًمػ  )َوإِْن ٪َمٿَمَد( .اًمٗم٤مؾمد

َٓ َيبٿِمعُ  : ًمتٕمذر محؾ يٛمٞمٜمف قمغم قم٘مد صحٞمح، اخَلټْمَر، َأْو احُلَر; َ٘مٽمډَِم ٔمٲُِمقَرِة ا٬مٶَمٹْمِد( َ٘مٻَمَػ 

 .ويمذا إن ىم٤مل: إن ـمٚم٘م٧م ومالٟم٦م إضمٜمٌٞم٦م وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ: ـمٚم٘م٧م سمّمقرة ـمالق إضمٜمٌٞم٦م

َٓ  )٩َمڃمَِذايم٤مًمٚمحؿ،  هق اًمذي مل يٖمٚم٥م جم٤مزه قمغم طم٘مٞم٘متف: )احَلٹِمٿمٹِمُل(آؾمؿ  و َ٘مٻَمَػ 

 : يمُٙمْٚمٞم٦ٍم ويَمِرٍش وـمَِح٤مٍل وىمٚم٥ٍم ڀَمْحَقِه( ، ٩َمځَم٫َمَؾ ٠َمْحًَم َأْو ُِمًڅم َأْو ٫َمبًِدا وَ  حَلًَم  َيځْم٫ُمُؾ 

٤م ُمـ ذًمؽ إٓ سمٜمٞم٦م : ٕن إـمالق اؾمؿ اًمٚمحؿ ٓ يتٜم٤مول ؿمٞمئً )مَل ََيْٽمډَْم(وحلِؿ رأٍس وًم٤ًمٍن: 

َٓ  )َوإِنْ اضمتٜم٤مب اًمدؾمؿ،  ٫ْمِؾ ا٬مَبٿْمِض وا٬مَتټْمِر َواٚمٻِْمِّح َوا٬مَزْيُتقِن َيځْم٫ُمُؾ ُأْدًٰمڅم; َ٘مٽمډَِم ٔمځِمَ  َ٘مٻَمَػ 

قم٤مدة: يم٤مًمزي٧م واًمٕمًؾ واًمًٛمـ  ( ٔمِفِ   )َو٫ُمِؾ َٰمڅم ُيٲْمٴَمَبغُ : يم٤مجلٌـ واًمٚمٌـ، َوڀَمْحِقِه(

َٓ َيٻْمبَُس ٠َمٿْمئڅًم، ٩َمٻَمبَِس َٖمْقًٔمڅم َأْو ِدْر٣ًمڅم َأْو إن طمٚمػ  )َو( .واًمٚمحؿ: ٕن هذا ُمٕمٜمك اًمت٠مدم (

                                      
 ش.ُم٤م ًمف»( سمٕمده ذم أ: (1

 ( ُمـ اعمتـ ذم ب، ش.(8

 ش.وم٢من»( ذم أ، ب: (3

 ش.اًمٚمحؿ»( ذم أ، ب، ش: (4

 ش.أو»( ذم ش: (5

 ش.يّمٌغ»( ذم أ، ب: (6

 (.391ي ُم٤م يٖمٛمس ومٞمف اخلٌز صمؿ إدم، ويًٛمك ذًمؽ اًمٖمٛمقس: صٌٖم٤م سمٙمن اًمّم٤مد. اعمٓمٚمع )أش: ُم٤م يّمٓمٌغ سمف( »(7
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)َوإِْن  .: ٕٟمف ُمٚمٌقس طم٘مٞم٘م٦م وقمروًم٤م)َأْو ڀَمٶْمًَل; َ٘مٽمډَِم(أو قمامُم٦م، أو ىمٚمٜمًقة، ، َٗمْق٠َمٽمڅًم(

َٓ ُيٺَمٻِمُؿ إڀِْمَسڅمڀًمڅم; َ٘مٽمډَِم ٔمٺَِمََلِم( : ٕٟمف ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل ومٞمٕمؿ، طمتك )إڀِْمسڅمٍن( يمِؾ  َ٘مٻَمَػ 

 .َتفوًمق ىم٤مل: شمٜمح أو اؾمٙم٧م، و: ٓ يمٚمٛم٧م زيًدا، ومٙم٤مشمٌف أو راؾمٚمف: طمٜم٨م ُم٤م مل يٜمق ُمِم٤مومٝم

ـْ ٩َمٶَمٻَمُف; َ٘مٽمډَِم(إن طمٚمػ  )و( َٓ َيٸْمٶَمُؾ ٠َمٿمْئڅًم ٩َمَق٫َمَؾ َٰم : ٕن اًمٗمٕمؾ يْم٤مف إمم ُمـ ومٕمؾ )

َٓ َأْن َيٽمِْقَي وإٟمام احل٤مًمؼ همػمهؿ:  .[87اًمٗمتح: ]﴾ۋ  ۅ﴿قمٜمف، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  )إِ

َٕمُف ٔمٽِمٸَْمِسِف(  ، ومُت٘مَدم ٟمٞمتف: ٕن ًمٗمٔمف حيتٛمٚمف.ُٰمبڅَمَذَ

 أ[ :36]س/ )احَلٹِمٿمٹَمڇِم; قمغم : َٰمڅم ا٠ْمُتپِمَر ََمَڅمُزُه ٩َمٷَمٻَمچَم()ا٬مٶُمْرِّمُ آؾمؿ  )َو(

ذم  )وا٬ْمٷَمڅمئِِط(ذم اًمٕمرف ًمٚمٛمزادة، وذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٚمجٛمؾ اًمذي يًت٘مك قمٚمٞمف،  ٫َمڅم٬مَراَوَيڇِم(

څم(اًمٕمرف ًمٚمخ٤مرج اعمًت٘مذر، وذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٗمٜم٤مء اًمدار، وُم٤م اـمٛم٠من ُمـ إرض،  : )َوڀَمْحقمِهَ

، دون احل٘مٞم٘م٦م: ٕن احل٘مٞم٘م٦م ذم ا٬مٿمټَِم٥ُم ٔمڅِم٬مٶُمْرِف( )٩َمَتَتٶَمٻَمُؼ واًمٕمذرة،  يم٤مًمٔمٕمٞمٜم٦م، واًمداسم٦م،

)٩َمڃمَِذا َ٘مٻَمَػ ٣َمَٛم َوْطِء َزْوَٗمتِِف  ٟمحق ُم٤م ذيمر ص٤مرت يم٤معمٝمجقرة وٓ يٕمرومٝم٤م أيمثر اًمٜم٤مس.

ٝم٤م: ٕن أي: مج٤مع ُمـ طمٚمػ قمغم وـمئ )َوْطِء َداٍر; َٕمٶَمٻَمٹَمڈْم َيټِمٿمٽمُُف ٔمِِجََم٣ِمپَمڅم(طمٚمػ قمغم  َأْو(

 )ٔمُِدُٙمقِل ا٬مَداِر(شمٕمٚم٘م٧م يٛمٞمٜمف  )و(هذا هق اعمٕمٜمك اًمذي يٜمٍمف إًمٞمف اًمٚمٗمظ ذم اًمٕمرف، 

ـْ اًمتل طمٚمػ ٓ يٓم١مه٤م: عم٤م ُذيمر.  ِه; ٫َمټَم َٓ َيځْم٫ُمُؾ ٠َمٿمئڅًم، ٩َمځَم٫َمٻَمُف ُٰمْسَتپْمٻَمٺًمڅم ِّم ٨َمْٜمِ )َوإِْن َ٘مٻَمَػ 

َٓ َيځْم٫ُمُؾ َٟمټْمٽمڅًم، ٩َمځَم٫َمَؾ َٙمبٿِمٲًمڅم ٩مٿِمِف َٟم  َٓ َيٵْمپَمر ٩مٿِمِف ١َمٶْمټُمُف(َ٘مٻَمَػ  ـٌ  طمٚمػ  )َأْو(، مل حيٜم٨م; ټْم

َٓ َيځْم٫ُمُؾ َٔمٿمٳًْمڅم، ٩َمځَم٫َمَؾ ڀَمڅم١مٸًِمڅم; مَل ََيْٽمډَْم( )َوإِْن ٢َمپَمَر . ٤م: ٕن ُم٤م أيمٚمف ٓ يًٛمك ؾمٛمٜم٤ًم وٓ سمٞمًْم )

ـَ اٚمَْحٻُمقِف ٣َمٻَمٿمِف( ٍء ِٰم  : ٕيمٚمف اعمحٚمقف قمٚمٞمف.)َ٘مٽمډَِم(ومٞمام أيمٚمف:  ١َمٶْمُؿ َرْ

 

                                      
 ( ُمـ اعمتـ ذم ب، ش.(1

 ش.ومتٕمٚمؼ»( ذم ش: (8
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َٓ َيٸْمٶَمُؾ ٠َمٿْمئڅًم ٫َمٺَمََلِم َزْيٍد َوُدُٙمقِل َداٍر َوڀَمْحِقِه ٩َمٸَمٶَمٻَمُف ُٰمٺْمَرًهڅم; مَل ََيٽمډَْم( : )َوإِْن َ٘مٻَمَػ 

(ٕن ومٕمؾ اعمٙمره همػم ُمٜمًقب إًمٞمف،  ـْ َ ِه مِم  يٛمتٜمع سمٞمٛمٞمٜمف و )َوإِْن َ٘مٻَمَػ ٣َمَٛم ڀَمٸْمِسِف َأْو ٨َمْٜمِ

َٓ َيٸْمٶَمَؾ ٠َمٿْمًئڅم ٩َمٸَمٶَمٻَمُف ڀَمڅمِٟمٿًمڅم َأْو َٗمڅمِهًَل; َ٘مٽمډَِم ِّم ا٬مٴَمََلِق )َيٹْمٲِمُد َٰمٽمٶَْمُف; ٫َمڅم٬مَزْوَٗمڇِم َوا٬مقَ  ٬َمِد، َأ

أي: دون اًمٞمٛملم سم٤مهلل شمٕم٤ممم، واًمٜمذر، واًمٔمٝم٤مر: ٕن اًمٓمالق  )٩َمٹَمْط(سمٗمتح اًمٕملم  وا٬مٶَمتڅَمِق(

واًمَٕمَت٤مق طمؼ آدُمل، ومٚمؿ يٕمذر ومٞمف سم٤مًمٜمًٞم٤من واجلٝمؾ: يم٢مشمالف اعم٤مل واجلٜم٤مي٦م، سمخالف 

إن  )و(ٛملم سم٤مهلل شمٕم٤ممم وٟمحقه: وم٢مٟمف طمؼ هلل، وىمد رومع قمـ هذه إُم٦م اخلٓم٠م واًمٜمًٞم٤من، اًمٞم

ِه(طمٚمػ  َٓ َيټْمَتٽمُِع ٔمٿِمټَِمٿمٽمِِف ِٰمـ ُٟمٻمٴمڅَمٍن َو٨َمْٜمِ )٩َمٸَمٶَمٻَمُف; : يم٠مضمٜمٌل ٓ يٗمٕمؾ ؿمٞمًئ٤م، )٣َمَٛم َٰمـ 

)َوإِْن عم٤ًم أو ضم٤مهاًل، أي ؾمقاء ومٕمٚمف اعمحٚمقف قمٚمٞمف قم٤مُمًدا أو ٟم٤مؾمٞم٤ًم قم٤م، )ُٰمٴمٻَْمٹًمڅم(احل٤مًمػ  َ٘مٽمډَِم(

ُه(٤م، أو ُمـ ٓ يٛمتٜمع سمٞمٛمٞمٜمف، ُمـ ؾمٚمٓم٤من وأضمٜمٌل، أي: احل٤مًمُػ ٓ يٗمٕمؾ ؿمٞمئً  ٩َمٶَمَؾ ُهَق(  )َأْو ٨َمْٜمُ

ـْ ٪َمٲَمَد َٰمٽمٶَْمُف(أي: همػم ُمـ ذيمر  َ : يمام ًمق طمٚمػ ٓ )َٔمٶْمَض َٰمڅم َ٘مٻَمَػ ٣َمَٛم ٫ُمٻِمِف(: يمزوضم٦م ووًمد )مِم

ـْ : ًمٕمدم وضمقد اعمحٚمقف قمٚمٞمف: ٽمډَْم()مَل ََيْ ي٠ميمؾ هذا اًمرهمٞمػ، وم٠ميمؾ سمٕمْمف:  أو  ڀمٿِمڇَم( )َٰمڅم مَل َٕمٺُم

ب ُمٜمف: وم٢مٟمف حيٜم٨م.  أو ىمريٜم٦م: يمام ًمق طمٚمػ ٓ ينمب ُم٤مء هذا اًمٜمٝمر وَذِ

 ِذِر( َـّ)َباُب الي

ًمٖم٦م اإلجي٤مب، ي٘م٤مل: ٟمذر دم ومالن، أي: أوضم٥م ىمتٚمف. وذقًم٤م: إًمزام ُمٙمٚمػ خمت٤مر 

ف هلل شمٕم٤ممم ؿمٞمًئ٤م همػَم حم٤مل سمٙمؾ  ًَ  ىمقل يدل قمٚمٞمف.ٟمٗم

                                      
 ش.ًمف»( سمٕمده ذم أ، ش: (1
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َٓ َيٲِمُّح( و ـْ َٔمڅم٬مٍِغ ٣َمڅم٪مِؾٍ اًمٜمذر  ) َٓ ِٰم ـْ »خمت٤مٍر: حلدي٨م:  ()إِ ُر٩مَِع ا٬ْمٹَمٻَمُؿ ٣َم

)شَٖمََلٖمڇم اجَلڅمِهٻمٿَِمڇِم ّم  ڀَمَذْرُت  إِِِن ٫ُمٽمْڈُم »ٟمذر قم٤ٌمدة: حلدي٨م قمٛمر:  )٫َمڅم٩مًِرا( يم٤من )َو٬مَْق(، (

أي: ُمـ اًمٜمذر  )َوا٬مٲَمِحٿمُّح ِٰمٽمُف(. «َأْوِف ٔمٽِمَْذِركَ » :^وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل ش ٬َمٿْمٻَمڇمً َأْن َأ٣ْمَتٺمَِػ 

)اٚمٴُْمٻَمُؼ: ِٰمّْثُؾ َأْن َيٹُمقَل: هلل ٣َم٤َم ڀَمْذٌر، َومَل ُيَسِؿ ٠َمٿْمئڅًم; ٩َمٿَمٻْمَزُٰمُف اًمٜمذر : )ََخَْسڇُم َأ٪مَسڅمٍم: َأَ٘مُدَهڅم(

ْ ُيَسَؿ  څمَرُة ا٬مٽمَْذرِ ٫َمٸمَ : »^: عم٤م روى قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ٫َمٸَمڅمَرُة َيټِم٥ٍم( إَِذا مَل

طمًـ صحٞمح  ، وىم٤مل: طمدي٨مواًمؽمُمذي . رواه اسمـ ُم٤مضمف«٫َمٸَمڅمَرُة َيټِم٥مٍ 

ٍط َيٹْمٲِمُد  ب[. 859.]س/همري٥م )ا٬مّثڅَمِِن: ڀَمْذُر ا٬مٻَمَجڅمِج وا٬مٷَمٳَمچِم، َوُهَق َٕمٶْمٻمٿِمُؼ ڀَمْذِرِه ٔم٧َِمْ

: احَلټْمَؾ ٣َمٻَمٿمِف، َأْو ا٬متٲَْمِديَؼ، َأْو ا٬مَتٺْمِذيچَم( )َأوْ رط اعمٕمٚمؼ قمٚمٞمف، ـأي: ُمـ اًمِم اٚمٽَمَْع ِٰمٽمُْف(

أو إن مل يٙمـ هذا اخلؼم صدىًم٤م أو يمذسًم٤م، ومٕمكَم احل٩ُم ، يم٘مقًمف إن يمٚمٛمتؽ، أو إن مل أضسمؽ

: حلدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم، ىم٤مل: ٫َمٸَمڅمَرِة َيټِم٥ٍم(  )٩َمٿمَُخَٜمُ َٔم٥ْمَ ٩مٶِمٻمِِف، وَ أو اًمٕمتُؼ وٟمحقه: 

. رواه ؾمٕمٞمد «َو٫َمٸَمڅمَرُٕمُف ٫َمٸَمڅمَرُة َيټِم٥مٍ ، َٓ ڀَمْذَر ِّم ٨َمٳَمچٍم »ي٘مقل:  ^ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل

 )٩َمُحٺْمټُمُف ٫َمـ(، وم٢من ٟمذر ذًمؽ: )ا٬مّثڅَم٬مډُِم: ڀَمْذُر اٚمَُبڅمِح; ٫َمٻُمبِْس َٖمْقٔمِِف، َوُر٫ُمقِب َدأَمتِِف( .ذم ؾمٜمٜمف

ِه  ٺْمُروًهڅم ِٰمـ ١َمََلٍق َأوْ )َوإِْن ڀَمَذَر ٰمَ خيػم سملم ومٕمٚمف ويمٗم٤مرة يٛملم،  )ا٬مّثڅَمِِن(اًم٘مًؿ  ٨َمْٜمِ

َٓ َيٸْمٶَمٻَمُف(يمٗم٤مرَة يٛملٍم،  )َأْن ُيٺَمٸِمَر( ًمف اْٟمتُِحچَم( : ٕن شمرك اعمٙمروه أومم ُمـ ومٕمٚمف، )َو

                                      
 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، ش.(1

 ش. قم٤مىمؾ سم٤مًمغ»( ذم ب: (8

 (.684( شم٘مدم خترجيف ذم )ص(3

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(4

 (.1656( ، وُمًٚمؿ )8138( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )5)

 ( سمٜمحقه. 8187( أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف )6)

 ش. يمٗم٤مرة اًمٜمذر يمٗم٤مرة يٛملم»( سمٚمٗمظ 1645(، وُمًٚمؿ )1588( أظمرضمف اًمؽمُمذي )7)

 ش.سملم»( سمٕمده ذم أ، ب، ش: (8

 (. 3853،3855-3851(، واًمٜم٤ًمئل ذم اعمجتٌك )19888،19945،19955،19956( أظمرضمف أمحد )9)

 ( ُمـ اعمتـ ذم ب.(11
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)َصقِم َيقِم ٟمذر  )ُذِب اخَلټْمِر، َو( ٟمذر )ا٬مَرأمُِع: ڀَمْذُر اٚمٶَْمٲِمٿَمڇِم ٫َمـ(وإن ومٕمٚمف ومال يمٗم٤مرة. 

ـْ ڀَمَذَر َأْن : »: ًم٘مقًمف )٩َمََل ََيُقُز ا٬مَق٩َمڅمُء ٔمِِف(وأي٤مم اًمتنميؼ:  ا٬مٽمَْحِر()يقم  احَلٿْمِض، َو( َٰم

، واسمـ ُمـ مل يٗمٕمٚمف، روي ٟمحق هذا قمـ اسمـ ُمًٕمقد )َوُيٺَمٸِمُر(، «َيٶْمِِصَ اهللََ ٩َمََل َيٶْمٲِمفِ 

ل ُمـ ٟمذر صقًُم٤م ـ، وي٘مْمن ، وقمٛمران سمـ طمّملم وؾمٛمرة سمـ ضمٜمدبواسمـ قم٤ٌمس

)َأْو ُٰمٶَمٻَمٹًمڅم; ، أي: همػَم ُمٕمٚمؼ )اخَلڅمِٰمُس: ڀَمْذُر ا٬مَتَبـُرِر ُٰمٴْمٻَمٹًمڅم(ػم يقم طمٞمض. ُمـ ذًمؽ، هم

: يم٤مًمٕمٛمرة واًمّمدىم٦م وقمٞم٤مدة اعمريض، ومٛمث٤مل ٫َمٸِمٶْمِؾ ا٬مٲَمََلِة َوا٬مٲِمٿمڅمِم َواحَلڊِم َوڀَمْحِقِه(

ل، َأْو َٟمٻَمَؿ ـِهلُل َٰمِريٳم)٫َمٹَمْق٬مِِف: إِْن ٠َمٸَمك ااعمٓمٚمؼ: هلل قمكَم أن أصقم أو أصكم، وُمث٤مُل اعمٕمٚمؼ: 

 ْرُط; ٬َمِزَٰمُف ا٬مَق٩َمڅمُء ٔمِِف(ـ)٩َمُقِٗمَد ا٬مٱَم ُمـ صالة أو صقم وٟمحقه،  َٰمڅمِٓمَ ا٬مٷَمڅمئچَِم، ٩َمٻمٻَِمِف ٣َم٤َمَ ٫َمَذا(

ـْ ڀَمَذَر َأْن ُيٴمٿِمَع اهللََ ٩َمٻْمٿمُٴمٶِْمفُ »أي: سمٜمذره: حلدي٨م:  َٓ إَِذا ڀَمَذَر ، . رواه اًمٌخ٤مري«َٰم )إِ

ٕيب ًم٤ٌمسم٦م عم٤م  يمٗم٤مرة: ًم٘مقًمف  ُمـ يًـ ًمف: ومٞمجزئف ىمدر صمٚمثف وٓ يُمِٚمفِ  ڇَم ٔمََِم٬مِِف(ا٬مٲَمَد٪مَ 

ِزُئ ٣َمٽمَْؽ ا٬مّثُٻُمډُم »ٟمذر أن يٜمخٚمع ُمـ ُم٤مًمف صدىم٦م هلل شمٕم٤ممم:  ٟمذر  )َأْو(، رواه أمحدش. َُيْ

 ٺُمِؾ; ٩َمڃمڀَِمف َُيِْزئف(ا٬م )٣َمَٛم ُٖمٻُمډِم ُم٤م ؾمامه  )َيِزيُد(أي: ُمـ ُم٤مًمف: يم٠مًمػ،  )ٔمټُِمَسټًمك ِٰمٽمِف(اًمّمدىم٦م 

)، وٓ يمٗم٤مرة قمٚمٞمف، ضمزم سمف ذم اًمقضمٞمز)٪َمْدِر ا٬مُّثٻُمډِم( أن يتّمدق سمـ )وهمػمه ( ) .

                                      
 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(1

 ( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م.6696،6711( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )8)

 (.18888(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )15813( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ )3)

 (.18313( أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )4)

 (.19844(أظمرضمف قمٜمٝمام أمحد )5)

 ( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م .6696،6711( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )6)

 ش.سمٙمؾ ُم٤مًمف»ُمـ اعمتـ ذم أ، ش، وقم٤ٌمرة اعمتـ ذم ب: ( (7

 داود ، وأظمرضمف أسمقشأن أسم٤م ًم٤ٌمسم٦م...»( ُمـ طمدي٨م احلًلم سمـ اًم٤ًمئ٥م سمـ أيب ًم٤ٌمسم٦م 15749،16181( أظمرضمف أمحد )8)

 ( ُمـ طمدي٨م يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ.3381،3319)

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، ب، ش.(9

 (.585( اًمقضمٞمز )(11

 (: وهق إصح.199/ 8حرر)(، وىم٤مل ذم اعم454( يم٤معمٜمقر )(11
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)واعمذه٥م: أٟمف يٚمزُمف اًمّمدىم٦م سمام ؾمامه وًمق زاد قمغم اًمثٚم٨م، يمام ذم اإلٟمّم٤مف ، وىمٓمع سمف (

)ذم اعمٜمتٝمك )وهمػمه ( سم٠من ٟمذر اًمثٚم٨م ومام دوٟمف: اعم٠ًمًم٦م اعمذيمقرة: أي: قمدا  )َو٩مٿِمََم ٣َمَداَهڅم( (

ـْ ڀَمَذَر َأْن ُيٴمٿِمَع اهللََ ٩َمٻْمٿُمٴمٶِْمفُ »: ًمٕمٛمقم ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ طمدي٨م )اٚمَُسټَمك(اًمّمدىم٦ُم سمـ  )َيٻْمَزُٰمُف( )«َٰم ). 

ـْ ڀَمَذَر َصْقَم ٠َمپْمٍر( : ٕن إـمالق اًمِمٝمر )٬مَِزَٰمُف ا٬مَتتڅَمُٔمُع( ُمٕملم: يمرضم٥م، أو ُمٓمٚمؼ: )َوَٰم

)َوإِن ڀَمَذَر َأَيڅمًٰمڅم سم٤مهلالل، أو صمالصملم يقًُم٤م سم٤مًمٕمدد،  ي٘متِض اًمتت٤مسمع، ؾمقاء ص٤مم ؿمٝمًرا

ٕن إي٤مم ٓ دًٓم٦م هل٤م قمغم ; اًمتت٤مسمع )مَل َيٻْمَزْٰمُف(رة أي٤مم، أو صمالصملم يقًُم٤م: ـ: يمٕمِمَٰمٶْمُدوَدًة(

ٍط(اًمتت٤مسمع،  َٓ ٔم٧َِمْ اًمتت٤مسمع. وُمـ ٟمذر صقم اًمدهر  (  )َأْو ڀمٿَِمڇمِ : سم٠من ي٘مقل: ُمتت٤مسمٕم٦م، )إِ

أ[ ومٞمف رُمْم٤من، وٓ يقم  861وم٢من أومٓمر يمَٗمر وم٘مط سمٖمػم صقم، وٓ يدظمؾ ]س/ًمزُمف، 

هنل، وي٘مِض ومٓمره سمرُمْم٤من، ويّم٤مم ًمٔمٝم٤مر وٟمحقه ُمٜمف، ويٙمٗمر ُمع صقم فمٝم٤مر وٟمحقه، 

ك ويمَٗمر، ـوُمـ ٟمذر صقم يقم اخلٛمٞمس وٟمحقه ومقاومؼ قمٞمًدا أو أي٤مم شمنميؼ: أومٓمر وىمْم

٤مدر، وإن ٟمذر صقًُم٤م وأـمٚمؼ أو صقم سمٕمض وإن ٟمذر صالة وأـمٚمؼ: وم٠مىمٚمف ريمٕمت٤من ىم٤مئاًم ًم٘م

٤م أن يّمٚمَٞمٝم٤م ىم٤مئاًم، وإن ٟمذر رىم٦ٌم:  ًً يقم: ًمزُمف يقم سمٜمٞمتف ُمـ اًمٚمٞمؾ، وعمـ ٟمذر صالة ضم٤مًم

 وم٠مىمؾ جمزئ ذم يمٗم٤مرة.

 
 

 

                                      
 (.88/193( اإلٟمّم٤مف )(1

 (.8/563( ُمٜمتٝمك اإلرادات)(8

 (.4/383( يٜمٔمر اإلىمٜم٤مع )(3

 ( شم٘مدم خترجيف ىمري٤ٌم.(4

 ش.ٟمٞمتف»( ذم أ: (5
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 )نتاب الكطاء( 

 ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ًمٖم٦م: إطمٙم٤مم اًمٌمء، واًمٗمراغ ُمٜمف، وُمٜمف: 

. قمل، واإلًمزام سمف، وومّمؾ احلٙمقُم٤متشمٌٞملم احلٙمؿ اًمنم: . واصٓمالطًم٤م[18ومّمٚم٧م: ]

)َيٻْمَزُم اإِلَٰمڅمَم َأْن َيٽمٲِْمچَم ِّم ٫ُمِؾ : ٕن أُمر اًمٜم٤مس ٓ يًت٘مٞمؿ سمدوٟمف، و)َوُهَق ٩َمْرُض ٫مٸَِمڅمَيڇٍم(

: ٕن اإلُم٤مم ٓ يٛمٙمٜمف أن ي٤ٌمذ اخلّمقُم٤مت ذم مجٞمع اًمٌٚمدان )٪َمڅمِوٿمڅًم(سمٙمن اهلٛمزة  إ٪ِْمٻمٿِمٍؿ(

ٞمؿ ُمـ يتقمم ومّمؾ اخلّمقُم٤مت سمٞمٜمٝمؿ: ًمئال شمْمٞمع سمٜمٗمًف، ومقضم٥م أن يرشم٥م ذم يمؾ إىمٚم

ـْ ََيُِدهُ ًمٜمّم٥م اًم٘مْم٤مء  )َوَُيْتڅَمُر( احل٘مقق، : ٕن اإلُم٤مم ٟم٤مفمر ٣ِمٻْمًَم َوَوَر٣ًمڅم( )َأ٩ْمٳَمَؾ َٰم

: ٕن اًمت٘مقى رأس )وَيځمُْٰمُرُه ٔمَِتٹْمَقى اهلل(ًمٚمٛمًٚمٛملم، ومٞمج٥م قمٚمٞمف اظمتٞم٤مر إصٚمح هلؿ، 

أي: إقمٓم٤مَء احلؼ عمًتح٘مف ُمـ همػم ُمٞمؾ،  َرى ا٬مٶَمْدَل()أْن َيتََح  ي٠مُمره سمـ )و( .اًمديـ

َتپِمَد(  أي: إىم٤مُم٦م اًمٕمدل سملم إظمّم٤مم. )ّم إ٪ِمڅمَٰمتِِف( اًم٘م٤ميض )َوََيْ

وجي٥م قمغم ُمـ يّمٚمح ومل يقضمد همػمه ممـ وصمؼ سمف أن يدظمؾ ومٞمف إن مل يِمٖمٚمف قمام هق 

 أهؿ ُمٜمف، وحيرم سمذل ُم٤مل ومٞمف وأظمذه وـمٚمٌف وومٞمف ُم٤ٌمذ أهؾ.

: يمٗمقو٧م )َوڀَمْحَقُه( احلٙمؿ )َو٬َمٿمُتَؽ احُلٺْمَؿ، َأْو ٪َمٻَمْدُٕمَؽ(اعمقزم عمـ يقًمٞمف  ُل()٩َمٿَمٹُمق 

أو رددت أو ضمٕمٚم٧م إًمٞمؽ احلٙمؿ، أو اؾمتٜمٌتؽ، أو اؾمتخٚمٗمتؽ ذم احلٙمؿ. واًمٙمٜم٤مي٦م ٟمحق: 

)ِّم سم٤مًمقٓي٦م  )َوُيٺَمڅمٕمُِبُف( اقمتٛمدت أو قمقًم٧م قمٚمٞمؽ: ٓ يٜمٕم٘مد هب٤م إٓ سم٘مريٜم٦م ٟمحق: وم٤مطمٙمؿ.

٤ًٌم، ومٞمٙمت٥م ًمف اإلُم٤مم قمٝمًدا سمام وٓه، ويِمٝمد قمدًملم قمٚمٞمٝم٤م.  أي: إذا يم٤من ٶْمِد(ا٬مبُ  هم٤مئ

                                      
 ش.اخلّمقُم٤مت»( ذم ب، ش: (1

 ش.جيد»( ذم ب: (8

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(3

 ( ُمـ اعمتـ ذم ب.(4

 ش.سمٕمٞمًدا»( سمٕمده ذم ش: (5
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ـْ َٔمٶْمٍض( َيڇُم احُلٺْمِؿ ا٬مٶَمڅمَٰمڇُم ا٬مٸَمٲْمَؾ َٔم٥َم اخُلٲُمقِم، َوَأْٙمَذ احَلِؼ ٬مَِبٶْمٳِمپِمؿ ِٰم َٓ أي:  )َوُٕمٸمٿْمُد ِو

: يم٤مًمّمٖمػم، واعمجٜمقن، َر٠َمِديـ()َوا٬مٽمٵََمَر ِّم َأْٰمَقاِل ٨َمِٜم ا٬مـټمُ أظمَذه ًمرسمف ممـ هق قمٚمٞمف، 

، وا٬مٽمٵََمَر ِّم َسٸَمٍف َأْو ٩َمٻَمسٍ ٬مِ  )واحَلْجَر ٣َمَٛم َٰمـ َيْسَتْقِٗمُبفُ واًمًٗمٞمف، ويمذا ُم٤مل اًمٖم٤مئ٥م، 

َٓ َوَٓم هَلڅم( ١مپَِمڅم، َوَٕمٽمٸِْمٿمَذ ا٬مَقَصڅمَيڅم، َوَٕمْزِويڊَم َٰمـ   )َوإ٪َِمڅمَٰمڇمَ ُمـ اًمٜم٤ًمء،  ُو٪ُمقِف ٣َمټَمٻمِِف ٬مٿَِمٶْمټَمَؾ ٔم٧َِمْ

)َوا٬مٽمٵََمَر ِّم َٰمٲَمڅم٬مِِّح ٣َمټَمٻمِِف ٔمٺَِمِػ إََذى ُم٤م مل خيّم٤م سم٢مُم٤مم،  احُلُدوِد، َوإَِٰمڅمَٰمڇَم اجُلټُمٶَمڇِم َوا٬مٶِمٿمِد(

ـِ ا٬مٴُمُر٪َمڅمِت َوَأ٩ْمٽمٿَِمتپَِمڅم، َوڀَمْحَقُه( ٗمح ـ٤م سمٕم٤مُمؾ، وشمّمـ: يمج٤ٌمي٦م ظمراج وزيم٤مة، ُم٤م مل خيّم٣َم

٤ًمَب قمغم اًم٤ٌمقم٦م واعمِمؽميـ، ٜم٤مئف ًمٞمًتٌدل سمٛمـ يث٧ٌم ضمرطمف، ٓ آطمتـؿمٝمقده وأُم

 وإًمزاَُمٝمؿ سم٤مًمنمع.

: سم٠من يقًمٞمف ؾم٤مئر إطمٙم٤مم )٣ُمټُمقَم ا٬مٽمٵََمِر ِّم ٣ُمټُمقِم ا٬مٶَمټَمِؾ( اًم٘م٤ميض )َوََيُقُز َأْن ُيَق٦َم(

 )َأْو(: سم٠من يقًمٞمف إٟمٙمح٦م سمٛمٍم ُمثاًل، )ُيَق٦َم َٙمڅمًصڅم ٩مٿِمپِمََم(جيقز أن  )َو( .ذم ؾم٤مئر اًمٌٚمدان

څم()ِّم يقًمٞمف ظم٤مًص٤م  ب[ يقًمٞمف ؾم٤مئر إطمٙم٤مم سمٌٚمد ُمٕملم، أو يقًمٞمف  861، سم٠من ]س/َأَ٘مِدمِهَ

إٟمٙمح٦م سم٤ًمئر اًمٌٚمدان، وإذا وٓه سمٌٚمد ُمٕملم ٟمٗمذ طمٙمٛمف ذم ُم٘مٞمؿ سمف وـم٤مرئ إًمٞمف وم٘مط، 

وإن وٓه سمٛمحؾ ُمٕملم مل يٜمٗمذ طمٙمٛمف ذم همػمه، وٓ يًٛمع سمٞمٜم٦م إٓ ومٞمف: يمتٕمديٚمٝم٤م. 

ظمٚمٗم٤مئف، وم٢من مل جُيٕمؾ ًمف رء، وًمٞمس ًمف ُم٤م وًمٚم٘م٤ميض ـمٚم٥م رزق ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل ًمٜمٗمًف و

يٙمٗمٞمف، وىم٤مل ًمٚمخّمٛملم: ٓ أىمِض سمٞمٜمٙمام إٓ سمُِجْٕمٍؾ: ضم٤مز، وُمـ ي٠مظمذ ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل مل 

 ي٠مظمذ أضمرة ًمٗمتٞم٤مه وٓ خلٓمف.

ُط ِّم ا٬مٹَمڅمِِض ٣َم٧ْمُ ِصٸَمڅمٍت: ٫َمْقڀُمُف َٔمڅم٬مٷًِمڅم ٣َمڅم٪مًَِل( : ٕن همػم اعمٙمٚمػ حت٧م وٓي٦م )َوُيٱْمَٞمَ

٪َمْقٌم َو٬َمْقا َأْٰمَرُهْؿ َٰمڅم َأ٩ْمٻَمَّح : »: ًم٘مقًمف )َذ٫َمًرا(قن واًمًٞم٤م قمغم همػمه، همػمه، ومال يٙم

                                      
 ش.ًمٗمً٘مف» أ: ( سمٕمده ذم(1

 ش.ًمٗمٚمس»( ذم أ: (8
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: ٕن اإلؾمالم ذط )ُٰمْسٻمًَِم(: ٕن اًمرىمٞمؼ ُمِمٖمقل سمح٘مقق ؾمٞمده، )ُ٘مًرا(. «اْٰمَرَأةً 

(ًمٚمٕمداًم٦م،  ًٓ ٤ًٌم ُمـ ىمذف، ومال جيقز شمقًمٞم٦م اًمٗم٤مؾمؼ: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  )٣َمْد ٺ  ٺ  ﴿وًمق شم٤مئ

: ٕن إصَؿ ٓ يًٛمع )َٟمټِمٿمٶًمڅم(، [6]احلجرات: أي٦م ﴾ٿ  ٹٺ  ٿ ٿ  ٿ  

: )ُٰمَتٺَمٻِمًَم(: ٕن إقمٛمك ٓ يٕمرف اعمدقمل ُمـ اعمدقمك قمٚمٞمف، )َٔمٲِمًٜما(يمالم اخلّمٛملم، 

٤م ٤مقمً ـإمج )َُمَْتپِمًدا(ٕن إظمرس ٓ يٛمٙمٜمف اًمٜمٓمؼ سم٤محلٙمؿ، وٓ يٗمٝمؿ مجٞمع اًمٜم٤مس إؿم٤مرشمف، 

)زمــ طمـذيمره اسم )روع، ىم٤مًمف ذم اًمٗم(  اعم٘مٚمد ومٞمف إلُم٤مم )ِّم َٰمْذَهبِِف(ا جمتٝمدً  يم٤من )َو٬مَْق(.(

ُمـ إئٛم٦م: ومػماقمل أًمٗم٤مظ إُم٤مُمف وُمت٠مظمره٤م، وي٘مٚمد يم٤ٌمر ُمذهٌف ذم ذًمؽ، وحيٙمؿ سمف وًمق 

 اقمت٘مد ظمالومف.

)ىم٤مل اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ روط شمٕمتؼم طم٥ًم اإلُمٙم٤من، ودم٥م وٓي٦م ـ: وهذه اًمِم(

يمالم أمحد وهمػمه، ومٞمقمَم ًمٕمدٍم أٟمٗمُع اًمٗم٤مؾمَ٘ملِم وأىمُٚمٝمام إُمثؾ وم٤مُٕمثؾ، و إن قمغم هذا يدل 

)ىم٤مل ذم اًمٗمروع .ًذا، وأقمدُل اعم٘مِٚمَديـ، وأقمروُمٝمام سم٤مًمت٘مٚمٞمد : وهق يمام ىم٤مل. وٓ يِمؽمط (

ـَ اخلٚمؼ،  ٤ًٌم أو ورقًم٤م أو زاهًدا أو ي٘مًٔم٤م أو ُمثًٌت٤م ًمٚم٘مٞم٤مس أو طمً أن يٙمقن اًم٘م٤ميض يم٤مشم

 وإومم يمقٟمف يمذًمؽ.

ومحٙمؿ  )َٔمٿْمٽمپَُمََم َرُٗمًَل َيٲْمٻُمُّح ٬مٻِْمٹَمٳَمڅمِء(اصمٜم٤من وم٠ميمثر  -سمتِمديد اًمٙم٤مف- َ٘مٺَمَؿ()َوإَِذا  

َهڅم(سمٞمٜمٝمام:  ُمـ يمؾ ُم٤م يٜمٗمذ ومٞمف طمٙمؿ ُمـ وٓه  )ڀَمٸَمَذ ُ٘مٺْمټُمُف ِّم اٚمڅَمِل َواحُلُدوِد وا٬مٻِمٶَمڅمِن َو٨َمْٜمِ

                                      
 سمٙمرة. ( ُمـ طمدي٨م أيب4485،7199( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )1)

(، واإلومّم٤مح قمـ ُمٕم٤مين اًمّمح٤مح 4/14(. وذم اعم٠ًمًم٦م ظمالف قمٜمد إطمٜم٤مف، يٜمٔمر اعمٖمٜمل )87( يٜمٔمر ُمراشم٥م اإلمج٤مع )(8

 (.9/4(، اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م )11/138،131)

 (.557/ 3( اًمٗمروع)(3

 ـ ذم أ.( ُمـ اعمت(4

 (.338( يٜمٔمر آظمتٞم٤مرات اًمٗم٘مٝمٞم٦م )(5

 (.559/ 3( اًمٗمروع )(6
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ثامن وـمٚمح٦م إمم ، وحت٤ميمؿ قمإُم٤مم أو ٟم٤مئٌف: ٕن قمٛمر وُأسمًٞم٤م: حت٤ميمام إمم زيد سمـ صم٤مسم٧م

 ، ومل يٙمـ أطمد ممـ ذيمرٟم٤م ىم٤موًٞم٤م.سمـ ُمٓمٕمؿ ضمٌػم

 الَكاِضي( )َباُب َأَدِب

)َأْن َيٺُمقَن ٪َمِقًيڅم ِٰمـ ٨َمْٜمِ أي: يًـ  )َيٽمَْبٷِمل(أي: أظمالىمف اًمتل يٜمٌٖمل ًمف اًمتخٚمؼ هب٤م، 

ـْ ٨َمِٜم َو ، : ًمئال يٓمٛمَع ومٞمف اًمٔم٤مًمـُؿ، واًمٕمٜمُػ ود اًمرومؼ٣ُمٽمٍْػ( : ًمئال هي٤مسَمف ٶْمٍػ()٬مٿَمٽِمڅًم ِٰم

أي: شم١مدة وشم٠من: ًمئال  ()َذا أڀمڅمة: ًمئال يٖمْم٥م ُمـ يمالم اخلّمؿ، )َ٘مٻمٿِمًَم(ص٤مطم٥ُم احلؼ، 

ويًـ  .: ًمئال خيدقَمف سمٕمُض إظمّم٤مم)٩مٴِْمٽمڇٍَم( ذا )َو(شم١مدَي قمجٚمُتف إمم ُم٤م ٓ يٜمٌٖمل، 

أو ؾم٧ٌم أيًْم٤م أن يٙمقن قمٗمٞمًٗم٤م سمّمػًما سم٠مطمٙم٤مم ُمـ ىمٌٚمف، ويدظمؾ يقَم اصمٜملم أو مخٞمس 

٤م هق وأصح٤مسُمف أمجؾ اًمثٞم٤مب، وٓ يتٓمػم، وإن شمٗم٤مءل ومحًـ،  ًً ـْ ََمْٻمُِسُف ِّم ٓسم  )َو٬ْمٿَمٺُم

ل إًمٞمف، وًمٞمٙمـ جمٚمًف ـأ[ إن أُمٙمـ: ًمٞمًتقي أهؾ اًمٌٚمد ذم اعمْم 861]س/َوَٟمِط ا٬مَبٻَمِد( 

٤ًٌم وٓ سمقاسمً )٩َمِسٿمًحڅم( ٤م ، ٓ يت٠مذى ومٞمف سمٌمء، وٓ يٙمره اًم٘مْم٤مء ذم اجل٤مُمع، وٓ يتخذ طم٤مضم

)َيٶْمِدَل َٔم٥َم اخَلٲْمټَم٥ِم ِّم حَلٵمِِف َو٬َمٸْمٵمِِف  جي٥م أن )و(سمال قمذر إٓ ذم همػم جمٚمس احلٙمؿ، 

، ويرومع ضمٚمقؾًم٤م، وإن ؾمٚمؿ  َوََمْٻمِِسِف َوُدُٙمقهِلََم ٣َمٻَمٿمِف( ًٓ إٓ ُمًٚماًم ُمع يم٤مومر، ومٞم٘مدم دظمق

طمجتف، أو يْمَٞمٗمف، أطمُدمه٤م رد ومل يٜمتٔمر ؾمالم أظمر، وحيرم أن ي٤ًمر أطمَدمه٤م، أو يٚم٘مٜمف 

 أي: يًـ )َوَيٽمْبٷَِمل(أو يٕمٚمٛمف يمٞمػ يَدقمل، إٓ أن يؽمك ُم٤م يٚمزم ذيمره ذم اًمدقمقى، 

                                      
 (. 136/ 11(، اًمٌٞمٝم٘مل )1818( أظمرضمف اسمـ اجلٕمد ذم ُمًٜمده )1)

 (.868/ 5(، واًمٌٞمٝم٘مل )4/11(أظمرضمف اًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر )8)

 ش.آداب»( ذم ب، ش: (3

 ، واعمث٧ٌم ُمـ سم٤مىمل اًمٜمًخ.شأٟم٤مءة»(ذم إصؾ (4

 اعمتـ ذم أ، ش. ( ُمـ(5

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(6
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وم٢من ، إن أُمٙمـ )ُيٱَمڅمِوَرُهؿ ٩مٿِمََم ُيٱْمٺمُِؾ ٣َمٻَمٿمِف( أن )َأْن ََيَُّْضَ ََمْٻمَِسُف ٩ُمٹَمپَمڅمُء اٚمََذاِهچِم، َو(

 .[159 آل قمٛمران:] ﴾ڦ  ڤ  ڦ﴿اشمْمح ًمف احلٙمؿ طمٙمؿ، وإٓ أظمره: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ٓ َيٹْمٳِم٥َمَ َ٘مڅم٫مٌِؿ َٔم٥ْمَ اْٖمٽم٥َْمِ »ُمرومققًم٤م: خلؼم أيب سمٙمر; )َوََيُرُم ا٬مٹَمٳَمڅمُء َوُهَق ٨َمٳْمبڅَمُن ٫َمّثًِٜما(

، َأْو ِّم ٠ِمَدِة ُٗمقٍع، َأْو(وهق  )َأْو(، . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف«َوُهَق ٨َمٳْمَبڅمنُ  ـٌ
)٣َمٴمٍَش، ، ذم ؿمدة )َ٘مڅم٪مِ

: ٕن ذًمؽ يمٚمف َأْو َٰمٻَمٍؾ، َأْو ٫َمَسٍؾ، َأْو ڀُمٶَمڅمٍس، َأْو َٔمْرٍد ُٰمڂممِلٍ، َأْو َ٘مٍر ُٰمْز٣ِمڊٍم( )َهٍؿ،ذم ؿمدة  َأو(

)َوإِْن يِمٖمؾ اًمٗمٙمر اًمذي يتقصؾ سمف إمم إص٤مسم٦م احلؼ ذم اًمٖم٤مًم٥م، ومٝمق ذم ُمٕمٜمك اًمٖمْم٥م، 

طمٙمٛمف: عمقاوم٘م٦م  )٩َمځَمَصڅمَب احَلَؼ; ڀَمٸَمَذ(وطمٙمؿ ذم طم٤مل ُمـ هذه إطمقال  َٙمڅم٬َمَػ(

 ٬مٶمـ رٟمقل اهلل: »: حلدي٨م اسمـ قمٛمر ىم٤مل)٪َمبُقُل ِر٠ْمَقٍة(قمغم احل٤ميمؿ  )َوََيُْرُم(اب. اًمّمق

حيرم قمغم  )َو٫َمَذا(: طمدي٨م طمًـ صحٞمح، . ىم٤مل اًمؽمُمذيشا٬مَراِرَ َواٚمْرَٕم٭ِمَ  ^

(، . رواه أمحد«َهَداَيڅم ا٬ْمٶُمََمِل ٨ُمٻُمقٌل »: : ًم٘مقًمف )َهِدَيڇٍم(اًم٘م٤ميض ىمٌقُل  َٓ ا إذ )إِ

ـْ ٬َمُف ُ٘مٺُمقَٰمڇٌم( )مِمَـ ٫َمڅمَن ُُّيَڅمِديفِ يم٤مٟم٧م اهلدي٦م  َيتِِف إَِذا مَل َٕمٺُم َٓ ومٚمف أظمذه٤م: يمٛمٗم٧ٍم، ىم٤مل  ٪َمْبَؾ ِو

سملم يدي ظمّمقُم٦م، أو ومٕمٚمٝم٤م  وم٢من أطمس أن شم٘مدُمٝم٤م. اًم٘م٤ميض: ويًـ ًمف اًمتٜمزه قمٜمٝم٤م

إٓ  طم٤مل احلٙمقُم٦م: طمرم أظمذه٤م ذم هذه احل٤مل: ٕهن٤م يم٤مًمرؿمقة، ويٙمره سمٞمٕمف وذاؤه

ِة ا٬مٱُمپُمقِد( سمقيمٞمؾ ٓ يٕمرف سمف. َٓ ٔمَِحَّْضَ َٓ ََيْٺُمَؿ إِ : ًمٞمًتقذم هبؿ احلؼ، )َوُيْستََحچُم َأ

َٓ ُٕمٹْمبَُؾ ٠َمپَمڅمَدُٕمُف ٬َمُف(وحيرم شمٕمٞمٞمٜمف ىمقًُم٤م سم٤مًم٘مٌقل.  ـْ  َٓ ٚمَِ َٓ َيٽمٸُْمُذ ُ٘مٺْمټُمُف ٬مٽِمٸَْمِسِف َو : يمقاًمده )َو

                                      
 ( ُمـ اعمتـ ذم أ، ب، ش.(1

 ش.أيب سمٙمرة» (يمذا ذم إصؾ وسم٤مىمل اًمٜمًخ، واًمّمقاب: (8

 ( ُمـ طمدي٨م أيب سمٙمرة. 1717(، وُمًٚمؿ )7158( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )3)

(، ُمـ 8313) (، واسمـ ُم٤مضمف1337(، واًمؽمُمذي )3581(، وأسمق داود )6538،6778،6779،6831،6984( أظمرضمف أمحد )4)

 ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو. 

 (. 3/16( أظمرضمف اًمؽمُمذي )5)

 ( ُمـ طمدي٨م أيب محٞمد اًم٤ًمقمدي.83611( أظمرضمف أمحد )6)

 ش.ي٘مدُمٝم٤م»( ذم أ، ب، ش: (7
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وُمتك قمرو٧م ًمف أو ٕطمد ممـ ذيمر  ووًمده وزوضمتف، وٓ قمغم قمدوه: يم٤مًمِمٝم٤مدة،

 .طمٙمقُم٦م: حت٤ميمام إمم سمٕمض ظمٚمٗم٤مئف أو رقمٞمتف، يمام طم٤ميمؿ قمٛمر ُأسمًٞم٤م إمم زيد سمـ صم٤مسم٧م

وُمـ ، ويًـ أن يٌدأ سم٤معمحٌقؾملم، ويٜمٔمر ومٞمؿ طمًٌقا، ومٛمـ اؾمتحؼ اإلسم٘م٤مء أسم٘م٤مه

فمر، اؾمتحؼ اإلـمالق أـمٚم٘مف، صمؿ ذم أُمر أيت٤مم وجم٤مٟملم ووىمقف ووص٤مي٤م ٓ وزم هلؿ وٓ ٟم٤م

وًمق ٟمٗمذ إول وصٞم٦َم ُمقًص إًمٞمف أُمْم٤مه٤م اًمث٤مين وضمقسًم٤م، وُمـ يم٤من ُمـ أُمٜم٤مء احل٤ميمؿ 

، وُمـ ومًؼ قمزًمف، وٓ يٜم٘مض ُِمـ ًمألـمٗم٤مل واًمقص٤مي٤م اًمتل ٓ وِص هل٤م أىمره سمح٤مًمف

ب[ يم٘متؾ ُمًٚمؿ  861طمٙمِؿ ص٤مًمٍح ًمٚم٘مْم٤مء إٓ ُم٤م ظم٤مًمػ ٟمص يمت٤مب أو ؾمٜم٦م: ]س/

٤م، أو ٤م ىمٓمٕمٞمً أؾمقة اًمٖمرُم٤مء، أو إمج٤مقمً  أومٚمس سمٙم٤مومر، وضمٕمؾ ُمـ وضمد قملم ُم٤مًمف قمٜمد ُمـ

أي:  )َوَٰمـ اَد٣َمك ٣َمَٛم ٨َمِٜم َٔمْرَزٍة(ُم٤م يٕمت٘مده، ومٞمٚمزم ٟم٘مْمف، واًمٜم٤مىمض ًمف طم٤ميمٛمف إن يم٤من. 

(ـمٚم٥م ُمـ احل٤ميمؿ أن حييه٤م ًمٚمدقمقى قمٚمٞمٝم٤م:  أي: مل ي٠مُمر احل٤ميمؿ سم٢مطمْم٤مره٤م،  )مَل َُتََّْضْ

يم٤مٟم٧م سمرزة وهل: اًمتل شمؼمز ًم٘مْم٤مء طمقائجٝم٤م:  : ًمٚمٕمذر، وم٢من)َوُأِٰمَرْت ٔمڅِم٬مَتْق٫مٿِمِؾ(

)َيټِم٥ٌم; أي: همػَم اًمؼمزة إذا ويمٚم٧م  )َوإِْن ٬َمِزَٰمپَمڅم(، أطميت، وٓ يٕمتؼم حمرم حتي ُمٕمف

ٻِمٸُمپَمڅم( احل٤ميمؿ َأْرَٟمَؾ( ـْ َُيَ ٓ يٚمزم  )َو٫َمَذا(، ، ومٞمٌٕم٨م ؿم٤مهديـ ًمتًتحٚمػ سمحيِتام)َٰم

سمٕم٨م إًمٞمف ُمـ حيٚمٗمف.  وم٢من وضم٧ٌم قمٚمٞمف يٛملم ، وي١مُمر أن يقيِمؾ،()َٰمِريٌض  إطمْم٤مر

وي٘مٌؾ ىمقل ىم٤مض ُمٕمزول قمدل ٓ يتٝمؿ: يمٜم٧م طمٙمٛم٧م ًمٗمالن قمغم ومالن سمٙمذا، وًمق مل 

 يذيمر ُمًتٜمده، أو مل يٙمـ سمًجٚمف.
 

                                      
 (.731(شم٘مدم )ص(1

 ش.سمح٤مًمف أىمره»( ذم أ، ب، ش: (8

 ش.ومٚمس»اعمث٧ٌم ُمـ ش، وذم إصؾ ( (3

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(4

 ( ُمـ اعمتـ ذم ش.(5

 ش.اعمريض»( ذم أ، ب، ش: (6
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)ُِ  )َباُب َطِزيِل احُلِهِه َوِصَفِت

)إَِذا َ٘مََّضَ إ٬ِمٿمِف ـمريؼ يمؾ رء: ُم٤م شمقصؾ سمف إًمٞمف، واحلٙمؿ: ومّمؾ اخلّمقُم٤مت. 

ٕن ؾم١ماًمف قمـ اعمدقمل ُمٜمٝمام : )٪َمڅمَل: َأُيٺُمََم اٚمَُد٣ِمل(ؾمـ أن جيٚمًٝمام سملم يديف، و ِن(َٙمٲْمََم 

سم٤مًمٌٜم٤مء ًمٚمٛمٗمٕمقل، أي:  )َ٘مَتك ُيْبَدَأ(اًم٘م٤ميض  )٩َمڃمِْن َٟمٺَمڈَم(ٓ ختّمٞمص ومٞمف ًمقاطمد ُمٜمٝمام، 

ـْ َٟمَبَؼ ٔمڅِم٬مَد٣ْمَقىًمف ذًمؽ،  )َٗمڅمَز(طمتك شمٙمقن اًمٌداءة سم٤مًمٙمالم ُمـ ضمٝمتٝمام:   ٪َمَدَٰمُف( )٩َمټَم

احل٤ميمؿ قمغم ظمّمٛمف، وإن ادقمٞم٤م ُمًٕم٤م أىمرع سمٞمٜمٝمام، وم٢مذا اٟمتٝم٧م طمٙمقُمتف ادقمك أظمر إن 

، أراد، وٓ شمًٛمع دقمقى ُم٘مٚمقسم٦م، وٓ طم٦ًٌم سمحؼ اهلل شمٕم٤ممم: يمٕم٤ٌمدة وطمد ويمٗم٤مرة

وشمًٛمع سمٞمٜم٦م سمذًمؽ وسمٕمتؼ وـمالق ُمـ همػم دقمقى، ٓ سمٞمٜم٦م سمحؼ ُمٕملم ىمٌؾ دقمقاه، وم٢مذا 

 َأ٪َمَر ٬َمُف( )َوإِنْ  .٤ميمؿ ؾم١مال ظمّمٛمف قمٜمٝم٤م، وإن مل ي٠ًمل ؾم١ماًمفطمرر اعمدقمل دقمقاه ومٚمٚمح

سم١ًماًمف احلٙمؿ: ٕن احلؼ ًمٚمٛمدقمل ذم احلٙمؿ، ومال يًتقومٞمف إٓ  )َ٘مٺَمَؿ ٬َمُف ٣َمٻَمٿمِف(سمدقمقاه 

سم٠من ىم٤مل عمدع ىمرًو٤م أو صمٛمٜم٤ًم: ُم٤م أىمروٜمل أو ُم٤م سم٤مقمٜمل أو ٓ يًتحؼ  )َوإِْن َأڀْمٺَمَر( سم١ًماًمف.

، ؿمٞمًئ٤م ُمٜمف، أو ٓ طمؼ ًمف قمكَم: صح اجلقاب: ُم٤م مل يٕمؽمف سم٥ًٌم احلؼ قمكَم ُم٤م ادقم٤مه وٓ

َهڅم( احل٤ميمؿ )٪َمڅمَل(و َهڅم إِْن ٠ِمْئڈَم، ٩َمڃمِْن َأْ٘مََّضَ أي:  )٬مٻِْمټُمَد٣ِمل: إِْن ٫َمڅمَن ٬َمَؽ َٔمٿِمٽمڇٌَم ٩َمځمَ٘مَِّضْ

٤م وطمرم شمرديده٤م واٟمتٝم٤مره )َٟمټِمٶَمپَمڅم(اًمٌٞمٜم٦َم مل ي٠ًمهل٤م احل٤ميمؿ ومل يٚم٘مٜمٝم٤م، وم٢مذا ؿمٝمدت: 

َٓ ََيْٺُمُؿ(أي: سم٤مًمٌٞمٜم٦م إذا اشمْمح ًمف احلٙمؿ، وؾم٠مًمف اعمدقمل.  )َوَ٘مٺَمَؿ هِبَڅم(، وشمٕمٜمتٝم٤م  )َو

ل إمم ِتٛمتف ـوًمق ذم همػم طمٍد: ٕن دمقيز اًم٘مْم٤مء سمٕمٚمؿ اًم٘م٤ميض يٗمْم )ٔمٶِِمٻْمټِمِف(اًم٘م٤ميض 

                                      
 ش.وم٢من»( ذم أ، ب، ش: (1

 ( ُمـ اعمتـ ذم أ.(8

 ( ُمـ هٜم٤م يٌدأ ظمرم ذم اعمخٓمقط أ  إمم هن٤مي٦م اًمٙمت٤مب. (3
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٬َمُف ا٬مٿمټَِم٥َم ٣َمَٛم  َأنَ )َوإِْن ٪َمڅمَل اٚمَُد٣ِمل: َٰمڅمِٓم َٔمٿِمٽمڇَم; َأ٣ْمٻَمټَمُف احَلڅم٫مُِؿ  وطمٙمٛمف سمام يِمتٝمل.

طميُمل ويمٜمدي، وم٘م٤مل احليُمل:  ^ : عم٤م روي أن رضمٚملم اظمتّمام إمم اًمٜمٌلَٙمٲْمټِمِف(

ي٤م رؾمقل اهلل إن هذا همٚمٌٜمل قمغم أرض زم، وم٘م٤مل اًمٙمٜمدي: هل أريض وذم يدي، وًمٞمس ًمف 

٩َمٻَمَؽ »ىم٤مل: ٓ، ىم٤مل: ش ؟َأ٬َمَؽ َٔمٿِمٽمَڇمٌ »ًمٚمحيُمل:  ^ أ[ اًمٜمٌل 868ومٞمٝم٤م طمؼ، وم٘م٤مل ]س/ 

) شذح اعمٜمتٝمك»ىم٤مًمف ذم  ..وهق طمدي٨م طمًـ صحٞمحشَيټِمٿمٽمُفُ  )٣َمَٛم . وشمٙمقن يٛمٞمٜمف (

 )َأْ٘مٻَمٸَمُف َوَٙمَٛم َٟمبٿِمٻَمُف(اعمدقمل ُمـ اًم٘م٤ميض إطمالومف:  )٩َمڃمِْن َٟمځَمَل(، ًمٚمدقمقى ِصٸَمڇِم َٗمَقأمِِف(

َٓ ُيٶْمَتُد ٔمٿِمټَِمٿمٽمِِف(سمٕمد حتٚمٞمٗمف إي٤مه: ٕن إصؾ سمراءشمف،  أُمر  )٪َمْبَؾ(: يٛملم اعمدقمك قمٚمٞمف أي )َو

ذم اًمٞمٛملم ًمٚمٛمدقمل، ومال يًتقرم إٓ  حتٚمٞمَٗمف: ٕن احلٚمػ )َٰمْسځَم٬َمڇِم اٚمَُد٣ِمل(احل٤ميمؿ ًمف و

قمـ  سم٤مًمٜمٙمقل. رواه أمحد )٪َمڄَم ٣َمٻَمٿمِف(اعمدقمك قمٚمٞمف قمـ اًمٞمٛملم:  )َوإِْن ڀَمٺَمؾ(سمٓمٚمٌف، 

(ظمٚمٞم٧ُم ؾمٌٞمَٚمؽ،  ٻَمٸْمڈَم()إِْن َ٘م اًم٘م٤ميض ًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمف:  )٩َمٿَمٹُمقُل(، ط قمثامن َٓ حتٚمػ  )َوإِ

ظمغم  )٩َمڃمِْن َ٘مٻَمَػ اٚمٽُمٺمِر(سم٤مًمٜمٙمقل،  )٩َمڃمِْن مَل ََيْٻمِْػ ٪َمڄَم ٣َمٻَمٿمِف(سم٤مًمٜمٙمقل،  )٪َمٳَمٿْمڈُم ٣َمٻمٿِمَؽ(

)هِبَڅم، َومَل َٕمٺُمـ ا٬مٿمټَِم٥ُم اًم٘م٤ميض  )َ٘مٺَمَؿ(قمٚمٞمف:  )ُٖمَؿ إِْن َأْ٘مََّضَ اٚمَُد٣ِمل َٔمٿِمٽمڇًَم(احل٤ميمؿ ؾمٌٞمٚمف، 

هذا إذا مل يٙمـ ىم٤مل: ٓ سمٞمٜم٦م زم، وم٢من ىم٤مل ذًمؽ صمؿ أىم٤مُمٝم٤م: مل شمًٛمع: ٕٟمف  ڇًم ٬مٻِْمَحِؼ(ُٰمِزيٻمَ 

 ُمٙمذب هل٤م.

 

                                      
 ش.أٟمف»( ذم ش: (1

 ( ُمـ طمدي٨م وائؾ سمـ طمجر.139( أظمرضمف ُمًٚمؿ )8)

 .وومٞمف ىم٤مل: رواه ُمًٚمؿ سمٛمٕمٜم٤مه (11/884( ُمٕمقٟم٦م أوزم اًمٜمٝمك ذح اعمٜمتٝمك )(3

 ، وأؿم٤مر ذم ه٤مُمش إصؾ إمم أهن٤م ٟمًخ٦م.شًمٚمٛمدقمل»ب، ش:  ( ذم(4

 ش.احلؼ»( ذم ب، ش: (5

(، واسمـ 14781،14788اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ ) ( وقمٌد1897(، وأظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م )458( ُم٤ًمئؾ أمحد سمرواي٦م ص٤مًمح )6)

 (. 5/388(، واًمٌٞمٝم٘مل )81514أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ)
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َٓ ُُمََرَرًة( َٓ َٕمٲِمُّح ا٬مَد٣ْمَقى إِ : ٕن احلٙمؿ ُمرشم٥م قمٚمٞمٝم٤م، وًمذًمؽ ىم٤مل رؾمقل اهلل )َو

أي أن  )َٰمٶْمٻُمقَٰمڇَم اٚمَُد٣َمك ٔمِِف(أيًْم٤م إٓ ، وٓ شمّمح «٣َمَٛم ڀَمْحِق َٰمڅم َأْٟمټَمعُ  إڀَِمََم َأ٪ْمِِض و: »^

(; سمف شمٙمقن سمٌمء ُمٕمٚمقم: ًمٞمت٠مشمك اإلًمزام َٓ ; ٫َمڅم٬مَقِصٿَمڇِم(اًمدقمقى سمـ  )إِ ًٓ  )َٰمڅم ڀُمٲَمِحُحُف ََمْپُمق

: يمٕمقض )َٰمپْمًرا، َوڀَمْحِقِه(ضمٕمٚمف  )٣َمْبٍد ِٰمـ ٣َمبٿِمِدِه( اًمدقمقى سمــ )و(سمٌمء ُمـ ُم٤مًمف، 

ف سمام وضم٥م ًمف، ويٕمتؼم أن يٍمح سم٤مًمدقمقى، ومال يٙمٗمل: زم قمٜمده ظمٚمع، أو أىمَر سمف ومٞمٓم٤مًمٌ

ويمت٤مسم٦م،  يمذا، طمتك ي٘مقل: وأٟم٤م ُمٓم٤مًمٌف سمف، وٓ شمًٛمع سمٛم١مضمؾ إلصم٤ٌمشمف، همػم شمدسمػم وإيالد

ريـ ؾمٜم٦م ـوٓ سمد أن شمٜمٗمؽ قمام يٙمذهب٤م، ومال شمّمح قمغم إٟم٤ًمن أٟمف ىمتؾ أو هق ُمـ قمِم

)َٔمٿمٍْع قم٘مَد  )َوإِْن اَد٣َمك ٣َمٹْمَد ڀمٺَِمڅمٍح َأْو(٘م٤مق. وؾمٜمُف دوهن٤م، وٓ يٕمتؼم ومٞمٝم٤م ذيمر ؾم٥ٌم آؾمتح

څم( مُهَ و١مِِف(: يم٢مضم٤مرة: َأْو ٨َمْٜمِ : ٕن اًمٜم٤مس خمتٚمٗمقن ذم اًمنموط، وم٘مد ٓ )٩َمََل ُٔمَد ِٰمـ ِذ٫ْمِر ُذُ

يٙمقن اًمٕم٘مد صحٞمًح٤م قمٜمد اًم٘م٤ميض، وإن ادقمك اؾمتداُم٦م اًمزوضمٞم٦م مل يِمؽمط ذيمر ذوط 

څم; ُٟمټِمٶَمڈْم َد٣ْمَقاَهڅم()َوإِْن اَد٣َمڈْم اْٰمَر  .اًمٕم٘مد : أٌة ڀمٺَِمڅمَح َرُٗمٍؾ ٬مٴَِمٻَمچِم ڀَمٸَمٹَمڇٍم َأْو َٰمپْمٍر َأْو ڀَمْحِقمَهَ

ُمـ ٟمٗم٘م٦م وُمٝمر وهمػممه٤م:  )َوإِْن مَل َٕمَدع ِٟمَقى ا٬مٽمٺَِمڅمِح(ٕهن٤م شمدقمل طمً٘م٤م هل٤م شمْمٞمٗمف إمم ؾمٌٌف، 

)َوإِْن  ه٤م.دقمقاه٤م: ٕن اًمٜمٙم٤مح طمؼ اًمزوج قمٚمٞمٝم٤م، ومال شمًٛمع دقمقاه٤م سمحؼ ًمٖمػم )ملَ ُٕمٹْمَبؾ(

: ٕن أؾم٤ٌمب اإلرث ختتٚمػ ومالسمد ُمـ شمٕمٞمٞمٜمف، ويٕمتؼم )اإِلْرَث; َذ٫َمَر َٟمَبَبُف(إٟم٤ًمن  اَد٣َمك(

وإن يم٤مٟم٧م هم٤مئ٦ٌم ، شمٕمٞملم ُمدقمك سمف إن يم٤من طم٤مًضا سم٤معمجٚمس، وإطمْم٤مر قملم سم٤مًمٌٚمد ًمتٕملم

َٚمٍؿ، وإومم ذيمُر ىمٞمٛمتِٝم٤م أيًْم٤م ًَ  .وصٗمٝم٤م يم

ڈ  ڈ  ژ  ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ڇِم ٢َمڅمِهًرا َؤَمڅم١مٽِمڅًم()َوُٕمٶْمَتَٝمُ ٣َمَدا٬َمڇُم ا٬مَبٿِمٽمَ 

                                      
 ( سمٜمحقه، ُمـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م.1713) ( ، وُمًٚمؿ6967( أظمرضمف اًمٌخ٤مري )1)

 ( ُمـ اعمتـ ذم ب، ش.(8

 ، وأؿم٤مر ذم ه٤مُمش إصؾ إمم أهن٤م ٟمًخ٦م.شاؾمتٞمالد»( ذم ب، ش: (3
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)َوَٰمـ ، إٓ ذم قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ومتٙمٗمل اًمٕمداًم٦م فم٤مهًرا، يمام شم٘مدم .[8اًمٓمالق: ]﴾ژ

ب[ ممـ ًمف سمف ظمؼمة سم٤مـمٜم٦م سمّمح٦ٌم أو  868]س/  )٣َمٽمُْف(اًم٘م٤ميض  ُٗمپِمٻَمڈْم ٣َمَدا٬َمُتُف َٟمځَمَل(

وشمٕمديُؾ اخلّمؿ وطمده أو شمّمديُ٘مف  ُمٕم٤مُمٚم٦م وٟمحقمه٤م، وشُم٘مَدُم سمٞمٜم٦ُم ضمرٍح قمغم شمٕمديؾ،

، ومل )٣َمټِمَؾ هِبَڅم(أي: قمداًم٦َم اًمِم٤مهِد:  )٣َمَدا٬َمَتُف(اًم٘م٤ميض  )َوإِْن ٣َمٻمَِؿ( ًمٚمِم٤مهد شمٕمديٌؾ ًمف.

أي:  )َوإِْن َٗمَرَح اخَلٲْمُؿ ا٬مٱُمپُمقَد; ٫ُمٻِمَػ ا٬مَبٿِمٽمڇََم ٔمِِف(حيت٩م ًمتزيمٞم٦م، ويمذا ًمق قَمٚمِؿ ومً٘مف، 

 )٬َمُف َٖمََلًٖمڅمُمـ ادقمك اجلرح  )َوُأڀْمٵمَِر(رؤي٦م أو اؾمتٗم٤مو٦م، سم٤مجلرح، وٓ سمد ُمـ سمٞم٤من ؾمٌٌف قمـ 

)٩َمڃمِْن مَل أي: ُمالزُم٦م ظمّمٛمف ذم ُمدة اإلٟمٔم٤مر: ًمئال هيرب،  إِْن ١َمٻَمَبُف، َو٬مٻِْمټُمَد٣ِمل ُٰمََلَزَٰمُتُف(

: ٕن قمجزه قمـ إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم اجلرح ذم اعمدة )ٔمَِبٿِمٽمڇٍَم; ُ٘مٺمَِؿ ٣َمٻَمٿمِف(ُمدقمل اجلرح  َيځمِت(

ـَ اٚمَُد٣ِمل اًم٘م٤ميض  )َوإِن َٗمپِمَؾ(يمقرة دًمٞمٌؾ قمغم قمدم ُم٤م ادقم٤مه، اعمذ )َ٘مڅمَل ا٬مَبٿِمٽمڇَِم; ١َمٻَمچَم ِٰم

ِن َيٱْمپَمداِن أي: ذم اًمتزيمٞم٦م  )َوَيٺْمٸِمل ٩مٿِمپَمڅم(: ًمتث٧ٌم قمداًمتٝمؿ ومٞمحٙمؿ ًمف، َٕمْز٫مٿَِمَتپُمؿ( َٓ )٣َمْد

َٓ ُيٹْمَبُؾ ِّم ا٬مَٞمَِجَڇمِ أي: سمٕمداًم٦م اًمِم٤مهد.  ٔمٶَِمَدا٬َمتِِف( )اجَلْرِح ذم  )ا٬مَتْز٫مٿَِمڇِم َو(ذم  َو( )َو

َٓ ٪َمْقُل ٣َمْد٬م٥َِم(إمم ىم٤مض آظمر سمٙمت٤مسم٦م وٟمحقه  )وا٬مِرَٟمڅم٬َمڇِم( قمٜمد طم٤ميمؿ، َوا٬مَتٶِمريِػ( إن  )إِ

يم٤من ذًمؽ ومٞمام يٕمتؼم ومٞمف ؿمٝم٤مدُة قمدًملم، وإٓ ومحٙمؿ ذًمؽ طمٙمؿ اًمِمٝم٤مدة قمغم ُم٤م ي٠ميت 

ف، وم٢من يم٤مٟم٧م سم٤معمجٚمس ومٚمٞمس ًمف إٓ . وإن ىم٤مل اعمدقمل: زم سمٞمٜم٦م، وأريد يٛمٞمٜمشمٗمّمٞمٚمف

إطمدامه٤م، وإٓ ومٚمف ذًمؽ، وإن ؾم٠مل ُمالزُمتف طمتك ي٘مٞمٛمٝم٤م أضمٞم٥م ذم اعمجٚمس، وم٢من مل 

ٌََٚمُف طمؼ طمتك حيٌس سمف.  ُم٤ًموم٦م  )َوَُيْٺَمُؿ ٣َمَٛم ا٬مٷَمڅمئچِِم(حييه٤م ومٞمف سومف: ٕٟمف مل يث٧ٌم ًمف ىِم

ؾمقل اهلل إن أسم٤م ؾمٗمٞم٤من رضمؾ : حلدي٨م هٜمد، ىم٤مًم٧م ي٤م ر)إَِذا َٖمَبڈَم ٣َمٻَمٿمِف احَلُؼ(اًم٘مٍم 

َيٺْمٸِمٿمِؽ َوَو٬َمَدِك  ُٙمِذي َٰمڅم»ؿمحٞمح، وًمٞمس يٕمٓمٞمٜمل ُمـ اًمٜمٗم٘م٦م ُم٤م يٙمٗمٞمٜمل ووًمدي، ىم٤مل: 

، ومتًٛمع اًمدقمقى واًمٌٞمٜم٦م قمغم اًمٖم٤مئ٥م ُم٤ًموم٦م ىمٍم، وقمغم همػم . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف«ٔمڅِمٚمٶْمُروِف 

                                      
 (.538( شم٘مدم )ص 1)

 (.747،746قمدد اًمِمٝمقد )ص  ذم  ومّمؾ ذم ( ؾمٞم٠ميت 8)

 .. وشم٘مدم( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م1714( ، وُمًٚمؿ )5364اًمٌخ٤مري )أظمرضمف  (3)



731 

)٣َمَٛم ٤ًمن إٟم )َوإِْن اَد٣َمك( ُمٙمٚمػ وحيٙمؿ هب٤م، صمؿ إذا طمي اًمٖم٤مئ٥م ومٝمق قمغم طمجتف.

ر همػم ُمًتؽم، ـأو قمغم ُم٤ًمومر دون ُم٤ًموم٦م ىمّم َ٘مڅمرِضٍ ِّم ا٬مَبٻَمِد ٨َمڅمئچٍِم ٣َمـ ََمْٻمِِس احُلٺْمِؿ(

َٓ ا٬مَبٿِمٽمڇَِم(اعمدقمل  )َوَإَٔمك( ر جمٚمس احلٙمؿ: ٕٟمف ـقمٚمٞمف طمتك حيْم )ٔمَِبٿِمٽمڇٍَم; مَل ُٕمْسټَمع ا٬مَد٣ْمَقى َو

 يٛمٙمـ ؾم١ماًمف، ومٚمؿ جيز احلٙمؿ قمٚمٞمف ىمٌٚمف.

 )ِنَتاِب الَكاِضي ِإَلى الَكاِضي( ٘مٺمؿ )َباُب(

)٩مٿُمٹْمَبُؾ ٫مِتڅَمُب ا٬مٹَمڅمِِض إ٦َِم ا٬مٹَمڅمِِض ِّم ٫ُمِؾ ، : ًمدقم٤مء احل٤مضم٦مأمجٕم٧م إُم٦م قمغم ىمٌقًمف

واًمٓمالق واًم٘مقد واًمٜمٙم٤مح  )َ٘متَك ا٬مٹَمْذِف(ٔدُمل: يم٤مًم٘مرض واًمٌٞمع، واإلضم٤مرة،  َ٘مٍؼ(

(و .واًمٜم٥ًم: ٕهن٤م طم٘مقق آدُمل ٓ شمدرأ سم٤مًمِمٌٝم٤مت َٓ شمٕم٤ممم:  )ِّم ُ٘مُدوِد اهلل(ي٘مٌؾ  )

: يمنمب اخلٛمر: ٕن طم٘مقق اهلل شمٕم٤ممم ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمًؽم واًمدرء )٫َمَحِد ا٬مِزڀَمڅم َوڀَمْحِقِه(

 )٬مٿُِمٽمٸَِمَذُه(اًمٙم٤مشم٥م  )٩مٿِمََم َ٘مٺَمَؿ ٔمِِف(أ[ اًم٘م٤ميض  863يمت٤مب ]س/  )َوُيٹْمَبُؾ( .سم٤مًمِمٌٝم٤مت

: ٕن طمٙمؿ احل٤ميمؿ جي٥م إُمْم٤مؤه قمغم َواِ٘مٍد( )ِّم َٔمٻَمدٍ يمؾ ُمٜمٝمام  )َوإِْن ٫َمڅمَن(، اعمٙمتقب إًمٞمف

َٓ ُيٹْمَبؾ( يمؾ طم٤مل. َٓ َأْن َيٺُمقَن َٔمٿْمٽمپَُمََم اعمٙمتقب إًمٞمف  )٩مٿِمََم َٖمَبڈَم ٣ِمٽمَْدُه ٬مٿِمَْحٺُمَؿ(يمت٤مسمف  )َو )ٔمِِف; إِ

) ؿ جيز ُمع اًم٘مرب، ـقب إًمٞمف ومٚمـ٤مدة إمم اعمٙمتـؾ ؿمٝمـف ٟم٘مـر: ٕٟمـ٠ميمثـوم َٰمَسڅم٩َمڇُم ا٬مٹَمٮْمِ

، َو(٤مسمف ـيمت )َوََيُقُز َأْن َيٺْمُتچَم( .٤مدةـغم اًمِمٝمـٝم٤مدة قمـيم٤مًمِم ٌَف  )إ٦َِم ٪َمڅمٍض ُٰمٶَم٥َمٍ )إ٦َِم أن يٙمت

ـْ َيٲِمُؾ إ٬ِمٿمِف ٫َمتڅَمُٔمُف ِٰمـ ٪ُمٳَمڅمِة اٚمُْسٻمټِِم٥َم( ُمـ همػم شمٕمٞملم، ويٚمزم ُمـ وصؾ إًمٞمف ىمٌقًُمف:  ٫ُمِؾ َٰم

َٓ ، إمم ُمٕملَم ٕٟمف يمت٤مب طم٤ميمؿ ُمـ وٓيتف وصؾ إمم طم٤ميمؿ، ومٚمزُمف ىمٌقًمف، يمام ًمق يمت٥م  )َو

(يمت٤مب اًم٘م٤ميض  ُيٹْمَبُؾ( ـِ َٓ َأْن ُيٱْمپِمَد ٔمِِف ا٬مٹَمڅمِِض ا٬مٺَمڅمٕمچُِم ٠َمڅمِهَدْي قمدًملم يْمٌٓم٤من ُمٕمٜم٤مه  )إِ

)ُٖمَؿ َيٹُمقَل: أي: قمغم اًمِم٤مهديـ،  )٣َمٻَمٿْمپِمََم(اًم٘م٤ميض اًمٙم٤مشم٥ُم  )٩َمٿَمٹْمَرَأُه(وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف احلٙمؿ، 

ـِ ٩ُمََلٍن(٫مِتڅَميِب إ٦َِم ٩ُمََل  ا٠ْمپَمَدا َأَن هذا )ُٖمَؿ أو إمم ُمـ يّمؾ إًمٞمف ُمـ ىمْم٤مة اعمًٚمٛملم،  ٍن أْم

                                      
 (.88(، ُمراشم٥م اإلمج٤مع )85ٓسمـ اعمٜمذر )( يٜمٔمر اإلمج٤مع 1)
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ـِ ؿَمِٝمدا سمام ذم اًمٙمت٤مب، وم٢مذا وصال دومٕم٤مه إمم اعمٙمتقب  َيْد٩َمٶَمُف إ٬َِمٿْمپِمََم( أي: إمم اًمٕمدًملم اًمَذي

إًمٞمف، وىم٤مٓ: ٟمِمٝمد أٟمف يمت٤مب ومالن إًمٞمؽ، يمتٌف سمَٕمٛمٚمف، وآطمتٞم٤مُط ظمتُٛمف سمٕمد أن ي٘مرأ 

 ط، وإن أؿمٝمدمه٤م قمٚمٞمف ُمدرضًم٤م خمتقًُم٤م: مل يّمح.قمٚمٞمٝمام، وٓ يِمؽم

 )َباُب الِكِشَنِة(

: اًمٜمّمٞم٥م، وهل -سمٙمن اًم٘م٤مف-ُمـ ىمًٛم٧ُم اًمٌمء إذا ضمٕمٚمتَف أىم٤ًمًُم٤م، واًمِ٘مًؿ 

َٓ ٟمققم٤من: ىمًٛم٦ُم شمراٍض، وأؿم٤مر إًمٞمٝم٤م سم٘مقًمف:  َٓ َٕمٽمٹَْمِسُؿ إِ َٓ ََتُقُز ٪مِْسټَمڇُم إَْٰمََلِك ا٬َمتِل  (

ٍر( ُمـ أطمدمه٤م قمغم  ٣ِمَقٍض( )َردِ سمــ ٓ شمٜم٘مًؿ إٓ )َأْو(ٕمض اًمنميم٤مء، ، وًمق قمغم سمٔمََِّضَ

٫َمڅمِء(أظمر:  َٓ ٔمِِرَوڅم ا٬م٧ُمَ ارَ »: يمِٚمٝمؿ: حلدي٨م )إِ َر َوَٓ رِضَ ، . رواه أمحد وهمػمه«َٓ رَضَ

(وذًمؽ  ـِ إَْرِض ا٬َمتِل )وَ ، واًمِمجِر اعمٗمرِد، )٫َمڅم٬مُدْوِر ا٬مٲِمٷَمڅمِر، َواحَلََمِم َوا٬مٴمڅَمُ٘مقِن ا٬مٲَمٷِمَٜمي

َٓ ٪مٿِمټَمڇٍم ٫َمبٽِمڅَمٍء َأْو ٔمِْئٍر( أي: سمٕمض إرض:  )ِّم َٔمٶْمٳِمپَمڅم(، أو ُمٕمدن َٓ َٕمَتٶَمَدُل ٔمځِمَْٗمَزاَء َو

، دمقز سمؽماوٞمٝمام، وجيقز ومٞمٝم٤م ُم٤م جيقز ذم اًمٌٞمع ظم٤مص٦م، )٩َمپَمِذِه ا٬مٹِمْسټَمڇُم ِّم ُ٘مٺْمِؿ ا٬مَبٿْمِع(

ـْ اْٰمَتٽمََع(و َٓ َُيَْٝمُ َٰم ـْ ٪مِْسټَمتپِمڅم(ُمٜمٝمام  ) : ٕهن٤م ُمٕم٤موو٦م، وعم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمير، وُمـ )ِٰم

دقم٤م ذيٙمف ومٞمٝم٤م إمم سمٞمع أضمؼم، وم٢من أسمك سم٤مقمف احل٤ميمؿ قمٚمٞمٝمام وىمًؿ اًمثٛمـ سمٞمٜمٝمام قمغم ىمدر 

طمّمّمٝمام، ويمذا ًمق ـمٚم٥م اإلضم٤مرة وًمق ذم وىمػ. واًمير اعم٤مٟمع ُمـ ىمًٛم٦م اإلضم٤ٌمر 

ٗمؾ، وـمٚم٥م أطمدمه٤م ضمٕمؾ اًمًٗمؾ ٟم٘مُص اًم٘مٞمٛم٦م سم٤مًم٘مًٛم٦م، وَُمـ سمٞمٜمٝمام دار هل٤م قمٚمق وؾم

 .ًمقاطمد واًمٕمٚمق ٔظمر: مل حيؼم اعمٛمتٜمع

َر( )َوَأَٰمڅم َٰمڅماًمٜمقع اًمث٤مين: ىمًٛم٦م إضم٤ٌمر، وىمد ذيمره٤م سم٘مقًمف:  َٓ َرَد ذم ىمًٛمتف،  َٓ رَضَ )َو

                                      
(، وقمٌد اهلل سمـ أمحد ذم 8341)أيًْم٤م ( ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس، و أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف 8341(، واسمـ ُم٤مضمف )8865) أظمرضمف أمحد (1)

 ( ُمـ طمدي٨م قم٤ٌمدة.88778زوائد اعمًٜمد )

 ( ُمـ اعمتـ ذم ب.(8
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٫َمڅم٫م٥ِِم )وا٬مَد اًمقاؾمٕم٦ِم  ٣ِمَقٍض ِّم ٪مِْسټَمتِِف; ٫َمڅم٬مٹَمْرَيڇِم َوا٬مُبْستڅَمِن َوا٬مَداِر ا٬ْمٺَمبَِٜمِة َوإَْرِض(

ـْ ِٗمٽمٍْس َواِ٘مٍد; ٫َمڅمَْٕدَهڅمِن َوا٬َْٕمبڅَمِن َوڀَمْحِقَهڅم،  ا٬مَقاِٟمٶَمڇِم، َواٚمٺَمٿِمِؾ َواٚمَقُزوِن ِٰم

( ب[863]س/ يُؽ ٪مِسټَمَتپَمڅم; ُأْٗمِٝمَ إن اُمتٜمع ُمـ  )أَٙمُر ٣َمٻَمٿْمپَمڅم(ذيٙمف  إَِذا ١َمٻَمچَم ا٬م٧َمِ

، وي٘مًؿ طم٤ميمؿ قمغم اًم٘مًٛم٦م ُمع ذيٙمف، وي٘مًؿ قمـ همػم ُمٙمٚمػ وًمٞمف، وم٢من اُمتٜمع أضمؼم

هم٤مئ٥م ُمـ اًمنميٙملم سمٓمٚم٥م ذيٙمف أو وًمٞمف، وُمـ دقم٤م ذيٙمف ذم سمًت٤من إمم ىمًؿ ؿمجره 

وهل ىمًٛم٦م  )َوَهِذِه ا٬مٹِمْسټَمڇُم( .وم٘مط: مل جيؼم، وإمم ىمًؿ أروف: أضمؼم، ودظمؾ اًمِمجر شمًٌٕم٤م

َٓ َٔمٿمٌْع(حلؼ أطمد اًمنميٙملم ُمـ أظمر،  )إ٩ِْمَراٌز(اإلضم٤ٌمر  ٙم٤مم، ٕهن٤م خت٤مًمٗمف ذم إطم; )

ومٞمّمح ىمًؿ حلؿ هدي وأو٤مطمل، وصمٛمر خيرص ظمرًص٤م، وُم٤م يٙم٤مل وزًٟم٤م، وقمٙمًف، 

وُمقىمقف وًمق قمغم ضمٝم٦م، وٓ حيٜم٨م هب٤م ُمـ طمٚمػ ٓ يٌٞمع، وُمتك فمٝمر ومٞمٝم٤م همٌـ وم٤مطمش 

)ٔمٹَِمڅمِٟمٍؿ َيٽمٲِْمبُقڀَمُف َأْو أن يت٘م٤مؾمٛمقا  )َوََيُقُز ٬مٻِم٧ُم٫َمڅمِء َأْن يَِتٹَمڅمَٟمټُمقا ٔمځَِمڀْمٸُمِسپِمؿ، َو( سمٓمٚم٧م.

، ودم٥م قمٚمٞمف إضم٤مسمتٝمؿ: ًم٘مٓمع اًمٜمزاع، ويِمؽمط إؾمالُمف وقمداًمتف ٬مُقا احَلڅم٫مَِؿ ڀَمٲْمَبُف(َيسځمَ 

٤مُم٦م سمْمؿ اًم٘م٤مف قمغم  )َوُأْٗمَرُٕمُف(وُمٕمرومتف هب٤م، ويٙمٗمل واطمد إٓ ُمع شم٘مقيؿ،  ًَ وشمًٛمك اًمُ٘م

، وًمق ذط ظمالومف، وٓ يٜمٗمرد سمٕمْمٝمؿ سم٤مؾمتئج٤مره، وشمٕمدل )٣َمَٛم ٪َمْدِر إَْٰمََلِك(اًمنميم٤مء 

ضمزاء إن شم٤ًموت: يم٤معمٙمٞمالت واعمقزوٟم٤مت همػم اعمختٚمٗم٦م، وسم٤مًم٘مٞمٛم٦م إن ؾمٝم٤مم سم٤مٕ

٣ُمقا ٬َمِزَٰمڈْم ا٬مٹِمْسټَمڇُم(، اظمتٚمٗم٧م، وسم٤مًمرد إن اىمتْمتف : ٕن اًم٘م٤مؾمؿ )٩َمڃمَِذا ا٪ْمَتَسټُمقا َوا٪ْمَٞمَ

٣ُمقا َٗمڅمَز(يم٤محل٤ميمؿ وىمرقمتف يمحٙمٛمف،   سم٤محلَم أو همػمه، وإن ظمػم أطمدمه٤م )َو٫َمٿمَْػ ا٪ْمَٞمَ

٤مهؿ وشمٗمرىمٝمؿ، وُمـ ادقمك همٚمًٓم٤م ومٞمام شم٘م٤مؾمامه سم٠مٟمٗمًٝمام وأؿمٝمدا قمغم أظمر ًمزُم٧م سمرو

رو٤ممه٤م سمف: مل يٚمتٗم٧م إًمٞمف، وومٞمام ىمًٛمف ىم٤مؾمُؿ طم٤ميمٍؿ أو ىم٤مؾمٌؿ ٟمّم٤ٌمه: ي٘مٌؾ سمٌٞمٜم٦م، وإٓ 

طمٚمػ ُمٜمٙمر، وإن ادقمك يمٌؾ ؿمٞمًئ٤م أٟمف ُمـ ٟمّمٞمٌف: حت٤مًمٗم٤م وٟم٘مْم٧م، وعمـ ظمرج ذم ٟمّمٞمٌف 

 قمٞم٥م ضمٝمٚمف إُم٤ًمك ُمع أرش، أو ومًخ.

                                      
 ش.أطمدهؿ»( ذم ب: (1
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 الدعاِوي والبييات()باب 

 .أي: يٓمٚمٌقن [57يس: ]﴾ٿ ٿ  ٹ﴿اًمدقمقى ًمٖم٦م: اًمٓمٚم٥م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

واًمٌٞمٜم٦م: اًمٕمالُم٦م . واصٓمالطًم٤م: إو٤موم٦م اإلٟم٤ًمن إمم ٟمٗمًف اؾمتح٘م٤مَق رء ذم يد همػمه، أو ذُمتف

ـْ اٚمَد٣ِمل)اًمقاوح٦م: يم٤مًمِم٤مهد وم٠ميمثر. و ٥م، ومٝمق اعمٓم٤مًمِ  (ُٕمِركَ )قمـ اًمدقمقى  (إَذا َٟمٺَمڈَم : َٰم

هل٤م  )اإلڀمٺمڅمُر(ٓ  و( َٓ َٕمٲِمُّح ا٬مَد٣ْمَقى )وومٝمق اعمٓم٤مًَم٥م،  (ٰمـ إَذا َٟمٺَمڈَم مل ُيْٞمَكْ )واٚمَد٣َمك ٣َمٻَمٿمِف: 

ِف )إٓ  ، وهق احلر اعمٙمٚمػ اًمرؿمٞمد، ؾمقى إٟمٙم٤مر ؾمٗمٞمف ومٞمام ي١ماظمذ سمف ًمق أىمر سمف: (ٰمـ َٗمڅمئِِز ا٬متٮََمُ

أي:  ٬مف( ٩َمپِملَ  ٔمٿِمَِد أََ٘مِدمِهَڅم;)يمؾ ُمٜمٝمام أهن٤م ًمف، وهل  أي: ادقمك (إَذا َٕمَدا٣َمٿمڅَم ٣َمٿمٽْمڅًم)و .يمٓمالق وطمدٍ 

َٓ أْن َٕمٺُمقنَ وم٤مًمٕملم عمـ هل سمٞمده  ُمٕمٝم٤م: ايمتٗم٤مًء هب٤م،  (٩َمََل ََيْٻمُِػ )وي٘مٞمٛمٝم٤م،  (٬مَُف َٔمٿمٽِمڇَمٌ  )ٰمع َيټمٿمٽمِِف إ

( )٬مف;أي: اًمٕملَم اعمدقمك هب٤م  أهَنڅَم( َٔمٿمٽِمڇَمً )ُمٜمٝمام  (أ٪ََمڅمَم ٫ُمُؾ َواِ٘مدٍ  )َوإِنْ  ، )٬مٻْمخڅمِرِج ٔمِبٿَمٽِمَتِفِ هب٤م  ٪ُمِِضَ

َد٣َمك ڀَمڅمٌس دَِٰمڅمَء »٤م: :حلدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ُمرومققمً و٬مٷََمڈْم َٔمٿمٽِمڇَُم ا٬مداِٙمؾ( ٬مَْق ُيٶْمٴمَك ا٬مٽمڅَمُس ٔمَِد٣ْمَقاُهْؿ،ٓ 

ـَ ا٬مٿْمټَِم٥َم ٣َمَٛم اٚمَُْد٣َمك ٣َمٻَمٿمْفِ 
ا٬مْبٿَمٽِمڇَُم »: ٨م، وحلديوُمًٚمؿ . رواه أمحد«ِرَٗمڅمٍل َوأَْٰمَقاهَلْؿ، َو٬مٺَمِ

ـْ أڀَْمٺَمرَ أ[  375]س/  َوا٬مٿْمټَِم٥ُم ٣َمَٛم اٚمَد٣ِمل،  ٣َمَٛم  ، وإن مل شمٙمـ اًمٕملم سمٞمد . رواه اًمؽمُمذي«َٰم

أطمد وٓ صَمؿ فم٤مهر حت٤مًمٗم٤م وشمٜم٤مصٗم٤مه٤م، وإن ُوضمد فم٤مهٌر ٕطمدمه٤م قمٛمؾ سمف، ومٚمق شمٜم٤مزع اًمزوضم٤من ذم 

ام ومٚمٝمام، وإن يم٤مٟم٧م سمٞمدهيام حت٤مًمٗم٤م ىمامش اًمٌٞم٧م وٟمحقه: ومام يّمٚمح ًمرضمؾ ومٚمف، وهل٤م ومٚمٝم٤م، وهل

 ًمٚمث٤مين: ًم٘مقة يده. وشمٜم٤مصٗم٤مه٤م، وم٢من ىمقي٧م يُد أطمدمه٤م: يمحٞمقان: واطمٌد ؾم٤مئ٘مف، وآظمُر رايمٌف: ومٝمق

                                      
 ( ُمـ اعمتـ ذم ش.(1

 ش.وإذا»( ذم ش: (8

 ش.سمٌٞمٜم٦م»( ذم ب، ش: (3

 (. 3188،3898،3487( أظمرضمف أمحد )4)

 (.1711ُمًٚمؿ )، و( سمٜمحقه4558أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (5)

 ( ُمـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده. وىم٤مل: هذا طمدي٨م ذم إؾمٜم٤مده ُم٘م٤مل.1341( أظمرضمف اًمؽمُمذي )6)
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 َاداِت( َـّ)نتاُب الش

واطمده٤م ؿمٝم٤مدة، ُمِمت٘م٦م ُمـ اعمِم٤مهدة: ٕن اًمِم٤مهد خيؼم قمام ؿم٤مهده، وهل: اإلظم٤ٌمر 

  سمام قمٚمٛمف سمٚمٗمظ: أؿمٝمد، أو: ؿمٝمدت.

إذا ىم٤مم سمف ُمـ يٙمٗمل  ()وَمْرُض يمَِٗم٤مَي٦ٍم ومـ شمٕم٤ممم (طَمِؼ اهللِذم همػم  ُٛمُؾ اًمَِمَٝم٤مَدةِ حَتَ )

، وإن يم٤من قمًٌدا مل (َيْٙمٗمل شَمٕملَم قمٚمٞمفُمـ  إِْن مل ُيقضَمْد إٓ) ؾم٘مط قمـ سم٘مٞم٦م اعمًٚمٛملم، و

. ىم٤مل [888اًمٌ٘مرة: ]﴾ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ﴿جيز ًمًٞمده ُمٜمٕمف: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

. وٕن احل٤مضم٦م همػمه: اعمراد سمف اًمتحٛمؾ ًمٚمِمٝم٤مدة، وإصم٤ٌمِت٤م قمٜمد احل٤ميمؿقم٤ٌمس و اسمـ

٤ًٌم، يم٤مُٕمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ  شمدقمق إمم ذًمؽ إلصم٤ٌمت احل٘مقق واًمٕم٘مقد، ومٙم٤من واضم

َٛمَٚمَٝم٤مقَمغم ُمـ  وَمْرُض قَملْمٍ )أي: أداء اًمِمٝم٤مدة  (َوَأَداُؤَه٤م) .اعمٜمٙمر : ًم٘مقًمف َُمَتك ُدقِمل إًَِمٞمِف( حَتَ

 )و(. [883اًمٌ٘مرة: ]﴾ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڦ  ڦڦ  ٹ﴿شمٕم٤ممم: 

رٍ )قمغم أدائٝم٤م  )٪َمَدَر(حمؾ وضمقهب٤م إن  ، (أو َٰمڅم٬مِِف أو َأْهٻمِفِ  ّم َٔمَدڀمِِف أو ٣ِمْرِوفِ )يٚمح٘مف  (ٔمََِل رَضَ

ەئ  ەئ  وئ وئ  ﴿ويمذا ًمق يم٤من ممـ ٓ ي٘مٌؾ احل٤ميمؿ ؿمٝم٤مدشمف ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

أي:  )َوٓ ََيُِؾ ٫مِتََْمهُنڅَم(ؼم اٟمتٗم٤مء اًمير. يٕمت )و٫َمَذا ّم ا٬مَتَحټُمِؾ(، [888اًمٌ٘مرة: ]﴾ۇئۇئ

يمتامن اًمِمٝم٤مدة: عم٤م شم٘مدم، ومٚمق أدى ؿم٤مهد وأسمك أظمر، وىم٤مل: اطمٚمػ سمدزم: أصمؿ، وُمتك 

وضُمْٕمٍؾ قمٚمٞمٝم٤م، وًمق مل شمتٕملم قمٚمٞمف، ًمٙمـ إن  وضم٧ٌم اًمِمٝم٤مدة ًمزم يمت٤مسمتٝم٤م، وحيرم أظمذ أضمرةٍ 

                                      
 ( ًمٞمس ُمـ اعمتـ ذم ب، ش.(1

 ( ُمـ اعمتـ ذم ب، ش.(8

يٕمٜمل: ُمـ ﴾ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ﴿ ( قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ىمقًمف:161/ 11(، واًمٌٞمٝم٘مل)71/ 6ًمٓمؼمي ذم اًمتٗمًػم)( أظمرج ا3)

اطمتٞم٩م إًمٞمف ُمـ اعمًٚمٛملم ؿمٝمد قمغم ؿمٝم٤مدة إن يم٤مٟم٧م قمٜمده، وٓحيّٚمٚمف أن ي٠مسمك إذا ُم٤م ُدقمل. وأظمرج اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اًمتٗمًػم 

 يم٤من قمٜمدهؿ ؿمٝم٤مدة. ىم٤مل : إذا ﴾ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ﴿ومٞم٘مقًمف :  (: قمـ اسمـ قم٤ٌمس،8/563)
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ده ؿمٝم٤مدة سمحد هلل ومٚمف إىم٤مُمتٝم٤م قمجز قمـ اعمٌم أو شم٠مذى سمف: ومٚمف أضمرة ُمريمقب، وُمـ قمٜم

َٓ ٔمََِم َيٶْمٻَمټُمفُ )أطمٌد  (َأْن َيٱْمپَمَد )حيؾ  )وٓ(وشمريمٝم٤م.   ^ : ًم٘مقل اسمـ قم٤ٌمس: ؾمئؾ اًمٜمٌل(إ

. رواه ش٣َمَٛم ِٰمّْثٻمپَِمڅم ٩َمڅم٠ْمپَمْد َأْو َدعْ »، ، ىم٤مل: ٟمٕمؿش؟َٕمَرى ا٬مٱَمټْمَس »قمـ اًمِمٝم٤مدة، ىم٤مل: 

ُمـ ُمِمٝمقد قمٚمٞمف: يمٕمتؼ وـمالق وقم٘مد،  (ڇٍم أو َٟمََمعٍ ٔمُِرْؤيَ )واًمٕمٚمُؿ إُم٤م  ف.اخلالل ذم ضم٤مُمٕم

٩مٿمَم  اْٟمتٸَِمڅمَوڇمٍ )ؾمامع سمــ  )أو(ومٞمٚمزُمف أن يِمٝمد سمام ؾمٛمع، وًمق يم٤من ُمًتخٗمًٞم٤م طملم حتٛمؾ، 

٤ًٌم  (َيَتٶَمَذُر ٣ِمٻْمټُمفُ  )َوَو٪ْمٍػ قم٘مده ودواُمف،  )ٔمُِدوهِنڅَم; ٫مٽمََسچٍم َوَٰمْقٍت َوِٰمٻْمٍؽ ُٰمٴْمٻَمٍؼ وڀمٺَِمڅمٍح(هم٤مًم

تؼ وظمٚمع، وـمالق، وٓ يِمٝمد سم٤مؾمتٗم٤مو٦م إٓ قمـ قمدد ي٘مع هبؿ اًمٕمٚمؿ. : يمٕموڀَمْحِقَهڅم(

ـْ ٠َمپِمَد ٔمـ( ـَ ا٬مٶُمٹُمقِد ٩َمَلُٔمَد(قم٘مد  )َوَٰم ٰمـ ِذ٫ْمِر )ذم صح٦م ؿمٝم٤مدشمف سمف  )ڀمٺَِمڅمٍح َأْو ٨َمِٜمِه ِٰم

و١مِفِ  : ٓظمتالف اًمٜم٤مس ذم سمٕمض اًمنموط، ورسمام اقمت٘مد اًمِم٤مهد ُم٤م ًمٞمس سمّمحٞمح (ُذُ

ذيمر قمدد اًمروٕم٤مت، وأٟمف ذب ُمـ صمدهي٤م، أو ًمٌـ طمٚم٥م  َرَوڅمٍع()َوإِْن ٠َمپِمَد ٔمِ . صحٞمًح٤م

٪َمڇٍم(ؿمٝمد سمـ  )أو(ُمٜمف،  ؿمٝمد سمـ  )أو(ذيمر اعمنوق ُمٜمف، واًمٜمّم٤مَب، واحِلْرَز، وصٗمتٝم٤م،  )َهِ

ٍب( : سم٠من ي٘مقل: أؿمٝمد أٟمف ىم٤مل ًمف: ي٤م زاٍن، )٪َمْذٍف; ٩َمڃمڀَِمُف َيٲِمٸُمُف(ؿمٝمد سمـ  )أو(وصٗمف،  )ُذْ

اًمذي وىمع ومٞمف  )ٔمِِذ٫ْمِر ا٬مَزَٰمڅمِن واٚمٺََمڅمِن(إذا ؿمٝمد سمف  َوَيٲِمُػ ا٬مِزڀَمڅم()أو ي٤م ًمقـمل، وٟمحقه، 

ٰمڅم )اًمِم٤مهد  )َوَيْذ٫مُر(، ويمٞمػ يم٤من، وأٟمف رأى ذيمره ذم ومرضمٝم٤م، (اٚمْزِِنِ هبڅم)ذيمر  )و( ،اًمزٟم٤م

أي: ذم يمؾ ُم٤م يِمٝمد ومٞمف.  (ٔمِِف ّم ا٬مٺُمِؾ )احلٙمؿ  (َُيَْتٻمُِػ وب[  864]س/  ُيٶمتَٝمُ ٬مٻمُحٺمؿِ 

ق ؿمٝمد اصمٜم٤من ذم حمِٗمؾ قمغم واطمد ُمٜمٝمؿ أٟمف ـمٚمؼ أو أقمتؼ، أو قمغم ظمٓمٞم٥م أٟمف ىم٤مل أو وًم

 ومٕمؾ قمغم اعمٜمؼم ذم اخلٓم٦ٌم ؿمٞمًئ٤م مل يِمٝمد سمف همػممه٤م ُمع اعمِم٤مريم٦م ذم ؾمٛمع وسمٍم: ىُمٌال.

                                      
 ش.وم٘م٤مل زم»( سمٕمده ذم ش: (1

سمٕمد أن -(. ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم11469(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م )4/18(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م )4/71( أظمرضمف اًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء )8)

 : ٓ يٕمرف إٓ سمف.-أظمرضمف ذم شمرمج٦م حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ُمًٛمقل
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وُط ٰمـ ُٕمٹْمَبُؾ ٠َمپَمڅمَدُٕمُف: ِٟمَتڇٌم(  (ا٬مٲِمْبٿمڅَمنِ ا٬ْمُبٻُمقُغ، ٩َمََل ُٕمٹْمَبُؾ ٠َمپَمڅمَدُة )أطمده٤م:  )و ُذُ

، وٓ َٰمٶْمتقهٍ  ٩مَل ُٕمٹمبُؾ ٠مپمڅمدُة َمٽمقنٍ )ا٬مّثڅمِن: ا٬مٶَمٹْمُؾ، ُمٓمٚمً٘م٤م، وًمق ؿمٝمد سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض. 

: ٕهن٤م ؿمٝم٤مدة ُمـ )ّم َ٘مڅمِل إ٩َِمڅم٪َمتِف(إذا حتٛمؾ وأدى  (ُُيْٽمَُؼ َأْ٘مٿمڅَمڀًمڅم)ممـ اًمِمٝم٤مدة  َوُٕمٹْمَبُؾ(

َْٙمَرسِ ا٬ْمٺَمََلُم، ٩َمََل ُٕمٹْمَبُؾ ٠َمپَمڅمَدُة )ا٬مَّثڅم٬مډُِم:  .قم٤مىمؾ ْٕ : ٕن اًمِمٝم٤مدة (٩ُمپِمټَمڈْم إ٠َمڅمَرُٕمفُ ، و٬مق ا

ًم٘مقًمف  :)ا٬مَرأمُع: اإلٟمَلُم( ومت٘مٌؾ. (ٔمخٴِمف)إظمرس  )إٓ إذا أَداهڅم(يٕمتؼم ومٞمٝم٤م اًمٞم٘ملم، 

، ومال شم٘مٌؾ ُمـ يم٤مومر، وًمق قمغم ُمثٚمف، إٓ [95اعم٤مئدة: ]﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ﴿شمٕم٤ممم: 

 ٤مسمٞملم قمٜمد قمدم همػممه٤م.ذم ؾمٗمر قمغم وصٞم٦م ُمًٚمؿ أو يم٤مومر، ومت٘مٌؾ ُمـ رضمٚملم يمت

، ومال شم٘مٌؾ ُمـ ُمٖمٗمؾ وُمٕمروف سمٙمثرة ؾمٝمق وهمٚمط: ٕٟمف ٓ حتّمؾ )اخَلڅمِٰمُس: احِلٸْمُظ(

٤م: رقمً ـوهل ًمٖم٦م: آؾمت٘م٤مُم٦م، ُمـ اًمٕمدل ود اجلقر، وؿم )ا٬مَسڅمدُِس: ا٬مٶَمَدا٬َمڇُم( .اًمث٘م٦م سم٘مقًمف

: (٠َمٿْمئڅَمنِ )ًمٚمٕمداًم٦م  أي: (َوُيٶْمَتَٝمُ هلڅم)تدال أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف، ـف، واقمـف ذم ديٜمـاؾمتقاء أطمقاًم

ـِ )أطمدمه٤م:  أي: اًمّمٚمقات  (َأَداُء ا٬ْمٸَمَرائِضِ )ٟمققم٤من: أطمدمه٤م:  َوُهَق( ا٬مٲَمََلُح ّم ا٬مِدي

ومال شم٘مٌؾ ممـ داوم قمغم شمريمٝم٤م: ٕن ِت٤موٟمف سم٤مًمًٜمـ ، (ٔمُِسٽمٽَمپَِمڅم ا٬مَرإمَِبڇمِ )اخلٛمس، واجلٛمٕم٦م 

 )و(وزيم٤مة وطم٩م،  يدل قمغم قمدم حم٤مومٔمتف قمغم أؾم٤ٌمب ديٜمف، ويمذا ُم٤م وضم٥م ُمـ صقم

َٓ َيځمِِْتَ ٫َمبَِٜمةً  اٚمحڅمرم; اْٗمتٽِمڅَمُب )اًمث٤مين:  ـَ ، ٔمځَِم َٓ ُيْدِٰم واًمٙمٌػمة: ُم٤م ومٞمف طمد ذم  ٣مٛم َصٷِمَٜمٍة( َو

اًمدٟمٞم٤م، أو وقمٞمد ذم أظمرة: يم٠ميمؾ اًمرسم٤م أو ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ، وؿمٝم٤مدة اًمزور، وقم٘مقق اًمقاًمديـ. 

سمام دون اًم٘مذف، واؾمتامع يمالم واًمّمٖمػمة: ُم٤م دون ذًمؽ ُمـ اعمحرُم٤مت، يم٥ًِم اًمٜم٤مس 

سمٗمٕمؾ:  (٩مََل ُٕمٹْمَبُؾ ٠َمپَمڅمَدُة ٩َمڅمِٟمٍؼ )اًمٜم٤ًمء إضم٤مٟم٥م قمغم وضمف اًمتٚمذذ سمف، واًمٜمٔمر اعمحرم، 

يمزان وديقث، أو اقمت٘م٤مد: يم٤مًمراومْم٦م، واًم٘مدري٦م، واجلٝمٛمٞم٦م، ويٙمٗمر جمتٝمدهؿ اًمداقمٞم٦م. 

 .وُمـ أظمذ سم٤مًمُرظَمِص ومًؼ
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أي: اؾمتٕمامل  )وهق(أي: اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م،  (ُل اٚمُُْروَءةِ اْٟمتٶِْمََم )مم٤م يٕمتؼم ًمٚمٕمداًم٦م:  )ا٬مّثڅمِن( 

 قم٤مدة: يم٤مًمًخ٤مء، وطمًـ اخلٚمؼ، وطمًـ اعمج٤مورة، ٩مٶِْمُؾ ٰمڅم َُيَټِمٻُمُف َوَيِزْيٽمُُف()اعمروءة 

)قم٤مدة: ُمـ إُمقر اًمدٟمٞمئ٦م اعمزري٦م سمف، ومال ؿمٝم٤مدة عمّم٤مومع َواْٗمتٽِمڅَمُب ٰمڅم ُيَدڀِمُسُف َوَيٱِمٿمٽمُُف() ) ،

)وُمتٛمًخر ، وـمٗمٞمكم، ورىم٤مص، ( ـٍ )وُُمَٖم ، وُمتزٍي سمزي يًخر ُمٜمف، وٓ عمـ ي٠ميمؾ (

سم٤مًمًقق إٓ ؿمٞمًئ٤م يًػًما يمٚم٘مٛم٦م وشمٗم٤مطم٦م، وٓ عمـ يٛمد رضمٚمف سمٛمجٛمع اًمٜم٤مس، أو يٜم٤مم سملم 

، ٩َمَبٻَمَغ ا٬مٲَمبُِل، َو٣َمٹَمَؾ اٚمْجٽُمقنُ )ُمـ اًمِمٝم٤مدة،  (َوَٰمتَك َزا٬َمڈْم اٚمَقاڀمِعُ )ضم٤مًمًلم وٟمحقه. 

سمٛمجرد ذًمؽ: ًمٕمدم اعم٤مٟمع ًم٘مٌقهل٤م، وٓ َوَٕمڅمَب ا٬ْمٸَمڅمِٟمُؼ; ٪ُمبٻَِمڈْم ٠َمپَمڅمَدُُتُْؿ(  ،َوَأْٟمٻَمَؿ ا٬ْمٺَمڅم٩مِرُ 

شمٕمتؼم احلري٦م، ومت٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة قمٌد وأُم٦م ذم يمؾ ُم٤م ي٘مٌؾ ومٞمف طمر وطمرة، وشم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة ذي 

 صٜمٕم٦م دٟمٞمئ٦م: يمحج٤مم وطمداد وزسم٤مل.

 أ[ و٨مٜم ذ٬مؽ 376]س/  )باب مواىع الشَادة وعدد الشَود(

وهؿ: أسم٤مء وإن قمٚمقا، وإوٓد وإن ؾمٗمٚمقا  (٠َمپَمڅمَدُة ٣َمټُمقَدْي ا٬مٽَمَسچِم  َٓ ُٕمٹْمَبُؾ ) 

: يمِمٝم٤مدة إب ٓسمٜمف، وقمٙمًف: ًمٚمتٝمٛم٦م سم٘مقة اًم٘مراسم٦م، وشم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف (َٔمٶْمٳِمپِمْؿ ٬مَِبٶْمضٍ )

: يمِمٝم٤مدشمف (٬مٲَِمڅمِ٘مبِفِ  ٠َمپَمڅمَدُة َأَ٘مِد ا٬مَزْوَٗم٥ْمِ )شم٘مٌؾ  )وٓ(ٕظمٞمف، وصدي٘مف، وقمتٞم٘مف، 

، ومٚمق ؿمٝمد قمغم أسمٞمف، أو )٣مٻمٿمپمؿ(اًمِمٝم٤مدة  (وُٕمٹْمَبُؾ )دِت٤م ًمف: ًم٘مقة اًمقصٚم٦م، ًمزوضمتف، وؿمٝم٤م

ـْ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة  )وٓ(اسمٜمف، أو زوضمتف، أو ؿمٝمدت قمٚمٞمف: ىمٌٚم٧م، إٓ قمغم زوضمتف سمزًٟم٤م.  )َٰم

: يمِمٝم٤مدة اًمًٞمد عمٙم٤مشمٌف، وقمٙمًف، واًمقارِث سمجرح ُمقرصمف ىمٌؾ ڀَمٸْمٶًمڅم( ََيُُر إ٦م ڀَمٸْمِسف

أي: قمـ ٟمٗمًف سمِمٝم٤مدشمف  )َأْو َيْد٩َمُع ٣َمٽمپَْمڅم(٘مٌؾ ًمف سمديٜمف ذم ُمروف، اٟمدُم٤مًمف، ومال شم٘مٌؾ، وشم

                                      
 (.419ه ُمـ ىمٗم٤مه ومٞمّمٗمٕمف. اعمٓمٚمع )( اعمّم٤مومع: ُمـ يّمٗمع همػمه، ويٛمٙمـ همػم(1

٤ًٌم ٕن يًخر ُمٜمف. اعمٓمٚمع )(8  (. 419( اعمتٛمًخر: يٗمٕمؾ وي٘مقل ؿمٞمًئ٤م يٙمقن ؾمٌ

: هق اًمذي يدظمؾ اًمقًمٞمٛم٦م ُمـ همػم أن يدقمك إًمٞمٝم٤م. اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )اًمٓمٗمؾ(. (3  ( اًمُٓمَٗمْٞمكِمُ
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ًرا( :يمِمٝم٤مدة اًمٕم٤مىمٚم٦م سمجرح ؿمٝمقد اخلٓم٠م، واًمٖمرُم٤مء سمجرح ؿمٝمقد اًمديـ قمغم )رَضَ

٣َمُدٍو ٣مٛم )شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة  )وٓ(اعمٗمٚمس، واًمًٞمد سمجرح ُمـ ؿمٝمد قمغم ُمٙم٤مشمٌف سمديـ وٟمحقه، 

ـْ ٪َمَذ ٣َمُدِوِه;  ـْ ٠َمپِمَد ٣َمَٛم َٰم  واعمجروح قمغم اجل٤مرح، وٟمحقه، ٩َمف، َأْو ٪َمٴَمَع ا٬مٴَمِريَؼ ٣َمٻَمٿمِف(٫َمټَم

، واًمٕمداوة ذم اًمديـ همػم ُم٤مٟمٕم٦م، (أو ٨مټَمُف ٩مرُ٘مُف; ٩مپمق ٣مدُوه، وٰمـ َهه َٰمَسڅمَءَة ٠َمْخصٍ )

ومت٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة ُمًٚمؿ قمغم يم٤مومر، وؾمٜمل قمغم ُمٌتدع. وشم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة اًمٕمدو ًمٕمدوه وقمٚمٞمف ذم 

ف سمٕمّمٌٞم٦م وإومراط ذم محٞم٦م: يمتٕمّم٥م ىمٌٞمٚم٦م قمغم ىمٌٞمٚم٦م، قم٘مد ٟمٙم٤مح، وٓ ؿمٝم٤مدة ُمـ قمر

 وإن مل شمٌٚمغ رشم٦ٌم اًمٕمداوة.

 ذم قمدد اًمِمٝمقد 

رضم٤مل يِمٝمدون سمف، أو أٟمف أىمر  )واإِل٪ْمَراِر ٔمِف إٓ َأْرَٔمٶَمڇُم(واًمٚمقاط  (وٓ ُيٹْمَبُؾ ّم ا٬مِزڀَمڅم)

ذم  (ٺْمٸِملَويَ ) .[13]اًمٜمقر: أي٦م  ﴾ڇ ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ﴿سمف أرسمًٕم٤م: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ـْ إٔمك هَبٿِمټَمڇمً )٣مٛم اًمِمٝم٤مدة  ٌَف اًمتٕمزير. وُمـ قمرف سمِٖمٜمك وادقمك أٟمف َرُٗمَلِن( َٰم : ٕن ُمقضَم

: يم٤مًم٘مذف (وُيٹْمبَُؾ ّم ٔمٹمٿمڇِم احلدودِ )وم٘مػم ًمٞم٠مظمذ ُمـ زيم٤مة: مل ي٘مٌؾ إٓ سمثالصم٦م رضم٤مل. 

رضمالن، وٓ شم٘مٌؾ ومٞمف ؿمٝم٤مدة  (ٹِمٲَمڅمصِ )ا٬مذم  )و(واًمنمب واًمنىم٦م وىمٓمع اًمٓمريؼ، 

َٓ َٰمڅملٍ )َوَٰمڅم ٜم٤ًمء: ٕٟمف يً٘مط سم٤مًمِمٌٝم٦م. اًم َٓ ُيٹْمٲَمُد ٔمِِف اٚمڅمُل ، ٬َمٿمَْس ٔمٶُِمٹُمقَٔمڇٍم َو َوَيٴَمٻمُِع ٣مٻمٿمف ، َو

ٍء َوإِيٲَِمڅمٍء إ٬َِمٿْمِف( ا٬مِرَٗمڅمُل  َٓ ذم همػم ُم٤مل:  ٨َمڅم٬مِبڅًم; ٫َمٽمٺَِمڅمٍح و١َمََلٍق وَرْٗمٶَمڇٍم َوُٙمٻْمٍع َوڀَمَسچٍم َوَو

)٫َمڅم٬مَبٿْمِع، وإََٗمِؾ، اعم٤مل:  (ٰمڅم ُيٹْمٲَمُد ٔمِفِ ، وُيٹْمَبُؾ ّم اٚمڅملِ  )و، دون اًمٜم٤ًمء )ُيٹْمَبُؾ ٩مٿمف َرْٗمََلِن(

: يم٤مًم٘مرض واًمرهـ واًمٖمّم٥م واإلضم٤مرة واًمنميم٦م )َوڀَمْحِقه(أي: ذم اًمٌٞمع،  واخِلٿمڅَمِر ٩مٿمف(

واًمِمٗمٕم٦م ووامن اعم٤مل وإشمالومف واًمٕمتؼ واًمٙمت٤مسم٦م واًمتدسمػم واًمقصٞم٦م سم٤معم٤مل واجلٜم٤مي٦م إذا مل 

: ًم٘مقًمف َرُٗمٌؾ َواْٰمَرَإَٔمڅمِن( )رٗمَلن وى أؾمػم شَمُ٘مُدَم إؾمالُمف عمٜمع رىمف: شمقضم٥م ىمقًدا، ودقمق

                                      
 ش.أو»( ذم ب، ش: (1
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، وؾمٞم٤مق أي٦م يدل قمغم [888]اًمٌ٘مرة: ﴾ک  ک  ک  ک  گ  گ﴿شمٕم٤ممم: 

 : ًم٘مقل اسمـ قم٤ٌمس: إن رؾمقل اهلل(َرُٗمٌؾ َوَيټِم٥ُم اٚمَُْد٣ِمل)و اظمتّم٤مص ذًمؽ سم٤مُٕمقال.

. وجي٥م شم٘مديؿ اًمِمٝم٤مدة قمٚمٞمف، ٓ رواه أمحد وهمػمه «دِ ٪َمڄَم ٔمڅِم٬ْمٿَمټِم٥ِم َٰمَع ا٬مٱَمڅمهِ » ^

سم٤مُمرأشملم ويٛملم، وي٘مٌؾ ذم داء داسم٦م وُمقوح٦م ـمٌٞم٥ٌم وسمٞمٓم٤مٌر واطمد ُمع قمدم همػمه، وم٢من مل 

; ٫َمٶُمٿمُقِب ا٬مٽمَِسڅمِء ََتْڈَم څم٣َمٻَمٿمِف ا٬مِرَٗمڅمُل ٨َمڅم٬مِبً  )َوَٰمڅم ٓ َيٴَمٻمِعُ ب[  865يتٕمذر وم٤مصمٜم٤من. ]س/

َدةِ، ، َوا٬مُّثٿُمقَٔمڇمِ  َوا٬مَبٺَمڅمَرةِ ، ا٬مِّثٿمڅَمِب  َٓ ْٟمتپِْمََللِ وا٬مَرَوڅمِع، وواحَلٿْمِض، َوا٬مِق ِٓ أي: ساخ  (ا

يم٤مًمَرشَمؼ واًم٘مرن واًمٕمٗمؾ، ويمذا ضمراطم٦م وهمػمه٤م ذم مح٤مم  )َوڀَمْحقه(اعمقًمقد قمٜمد اًمقٓدة، 

: حلدي٨م طمذيٗم٦م: أن (ُيٹمَبُؾ ٩مٿمف ٠مپمڅمدُة اٰمرأٍة ٣َمْدلٍ )وقمرس وٟمحقمه٤م مم٤مٓ حييه رضم٤مل: 

وروى أسمق اخلٓم٤مب  .. ذيمره اًمٗم٘مٝم٤مء ذم يمتٌٝمؿأضم٤مز ؿمٝم٤مدة اًم٘م٤مسمٚم٦م وطمده٤م ^ اًمٜمٌل

)َوا٬مَرُٗمُؾ . شَُيْزُئ ّم ا٬مَرَوڅمِع ٠َمپَمڅمَدُة اْٰمَرَأٍة َواِ٘مَدةٍ »ىم٤مل:  ^ قمـ اسمـ قمٛمر قمـ اًمٜمٌل

ـْ َإَٔمك وأومم: ًمٙمامًمف،  ٩مٿمف ٫َمڅمٚمَْرَأِة( أي:  ٍد َوَيټِم٥ٍم()٠َمڅمهِ إٔمك ٔمــ َأْو( ٔمَِرُٗمٍؾ َواْٰمَرَإَٔم٥ْمِ )وَٰم

: ٕن ىمتؾ اًمٕمٛمد يقضم٥م (٪َمَقٌد وٓ ٰمڅمٌل )أي: سمام ذيمر  ا٬مٹَمَقَد; مل َيّْثُبڈْم( )٩مٿِمََم ُيقِٗمچُم طمٚمٗمف 

وإن ىمٚمٜم٤م اًمقاضم٥م أطمدمه٤م، ، اًم٘مّم٤مص، واعم٤مل سمدل ُمٜمف، وم٢مذا مل يث٧ٌم إصؾ مل جي٥م سمدًمف

)َو إْن إٔمك  ن اظمتٞم٤مره.مل يتٕملم إٓ سم٤مظمتٞم٤مره، ومٚمق أوضمٌٜم٤م سمذًمؽ اًمدي٦م: أوضمٌٜم٤م ُمٕمٞمٜم٤ًم سمدو

٪َمڇٍم; َٖمَبڈَم اٚمڅَمُل(أي: سمرضمؾ واُمرأشملم، أو رضمؾ ويٛملم  ٔمَِذ٬مَِؽ( )ُدوَن : ًمٙمامل سمٞمٜمتف، )ّم َهِ

 )ّم(أي: سمرضمؾ واُمرأشملم، أو رضمؾ ويٛملم )َو إْن إٔمك ٔمَِذ٬مَِؽ(  : ًمٕمدم يمامل سمٞمٜمتف،ا٬مٹَمٴْمِع(

                                      
 ش.أو»( ذم ش: (1

 (.1718أظمرضمف ُمًٚمؿ ) (8)

( ُمـ طمدي٨م طمذيٗم٦م. ىم٤مل 11/151(، واًمٌٞمٝم٘مل )4/833،838(، واًمدارىمٓمٜمل )596رضمف اًمٓمؼماين ذم إوؾمط )( أظم3)

 اًمدارىمٓمٜمل: حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ مل يًٛمٕمف ُمـ إقمٛمش، سمٞمٜمٝمام رضمؾ جمٝمقل. 

ىم٤مل: رضمؾ  : ُم٤م جيقز ذم اًمرو٤مقم٦م ُمـ اًمِمٝمقد؟طؾمئؾ رؾمقل اهلل » ( قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل :  4911،4911،5877( أظمرج أمحد )8)

 ش.أواُمرأة
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 وَٕمّثْبڈُُم ): ٕن سمٞمٜمتف شم٤مُم٦م ومٞمف، (َٖمَبڈَم ٬مف ا٬مٶِمَقُض )اُمرأشمف قمغم قمقض ؾمامه:  )ُٙمٻْمِع(دقمقى 

 : إلىمراره قمغم ٟمٗمًف، وإن ادقمتف هل: مل ي٘مٌؾ ومٞمف إٓ رضمالن.(ا٬مَبٿْمٽمُقڀَمڇُم ٔمټُمَجَرِد َد٣ْمَقاهُ 

 ّم ا٬مٱمپمڅمدة ٣مٛم ا٬مٱمپمڅمدة 

، (ِِض )وٓ ُٕمٹْمَبُؾ ا٬مٱَمپَمڅمَدُة ٣مٛم ا٬مٱَمپَمڅمَدِة إٓ ّم َ٘مٍؼ ُيٹْمَبُؾ ٩مٿمف ٫مِتڅَمُب ا٬مٹَمڅمِِض إ٦م ا٬مٹَمڅم

وهق طم٘مقق أدُمٞملم، دون طم٘مقق اهلل شمٕم٤ممم: ٕن احلدود ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمًؽم واًمدرء 

َٓ ََيْٺُمُؿ(سم٤مًمِمٌٝم٤مت،  )إٓ أن َٕمتٶمَذَر ٠مپمڅمدُة أي: سم٤مًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة  )هبڅم(احل٤ميمؿ  )َو

) ، أو ظمقف ُمـ ؾمٚمٓم٤من، أو همػمه: ٕٟمف إذا إصِؾ ٔمټمقٍت، أو ٰمرٍض، أو ٨َمٿْمبڇٍم ٰمسڅم٩مڇَم ٪َمٮْمٍ

ُمٙمـ احل٤ميمَؿ أن يًٛمع ؿمٝم٤مدة ؿم٤مهدي إصؾ: اؾمتٖمٜمك قمـ اًمٌح٨م قمـ قمداًم٦م ؿم٤مهدي أ

اًمٗمرع، ويم٤من أطمقط ًمٚمِمٝم٤مدة، وٓ سمد ُمـ دوام قمذر ؿمٝمقد إصؾ إمم احلٙمؿ، وٓ سمد 

 .صؾأيًْم٤م ُمـ صمٌقت قمداًم٦م اجلٛمٞمع، ودوام قمداًمتٝمؿ، وشمٕمٞملم ومرٍع ٕ

 َٓ َٓ ََيُقُز ٬مٱَِمڅمِهِد ا٬ْمٸَمْرِع َأْن َيٱْمپَمَد إ َْصِؾ، ٩َمٿَمٹُمقَل()َو ْٕ ٣ِمٿَمُف ٠َمڅمِهُد ا ؿم٤مهد   َأْن َيْسَٞمْ

اؿمٝمد أين أؿمٝمد أن ومالًٟم٤م أىمر قمٜمدي سمٙمذا،  )ا٠ْمپَمْد ٣مٛم ٠َمپَمڅمَدِِت ٔمٺَِمَذا، َأْو:(إصؾ ًمٚمٗمرع: 

وٟمحقه، وإن مل يًؽمقمف مل يِمٝمد: ٕن اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمٜمٞم٤مسم٦م، وٓ يٜمقب 

)٣ِمٽمَْد احَلڅم٫مِِؿ أي: ؾمٛمع اًمٗمرع إصؾ يِمٝمد  هِبَڅم( َيْسټَمٶَمُف َيٱْمپَمُد )قمٜمف إٓ سم٢مذٟمف، إٓ أن 

، ڀمحِقه()إ٦َم َٟمَبچٍم ٰمـ ٪َمْرٍض، أو ٔمٿمٍع، أوأي: يٕمزو ؿمٝم٤مدشمف  )َيٶْمُزوَهڅم(ؾمٛمٕمف  أو(

ومٞمجقز ًمٚمٗمرع أن يِمٝمد: ٕن هذا يم٤مٓؾمؽمقم٤مء، وي١مدهي٤م اًمٗمرع سمّمٗم٦م حتٛمٚمف. وشمث٧ٌم 

وًمق قمغم يمؾ أصؾ ومرع، ويث٧ٌم احلؼ سمٗمرع ُمع أصؾ ؿمٝم٤مدة ؿم٤مهدي إصؾ سمٗمرقملم، 

                                      
 ش.صمٌت٧م»( ذم ش: (1

 ش.ي٘مر»( ذم ب، ش: (8

 ش.و»( ذم ش: (3
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وإذا َرَٗمَع )آظمر، وي٘مٌؾ شمٕمديؾ ومرع ٕصٚمف، وسمٛمقشمف وٟمحقه، ٓ شمٕمديؾ ؿم٤مهد ًمرومٞم٘مف. 

احلٙمؿ: ٕٟمف ىمد شمؿ ووضم٥م اعمِمٝمقد سمف ًمٚمٛمِمٝمقد ًمف،  (٠مپمقُد اٚمڅمل ٔمٶمد احُلٺْمِؿ; مل ُيٽمٹَْمْض 

ي: يٚمزم اًمِمٝمقَد اًمراضمٕملم سمدُل اعم٤مل، اًمذي أ (وَيٻْمَزُٰمپُمْؿ ا٬مٳَمََمنُ )وًمق يم٤من ىمٌؾ آؾمتٞمٗم٤مء، 

 ؿمٝمدوا سمف ىم٤مئاًم يم٤من أو شم٤مًمًٗم٤م: ٕهنؿ أظمرضمقه ُمـ يد ُم٤مًمٙمف سمٖمػم طمؼ وطم٤مًمقا سمٞمٜمف وسمٞمٜمف،

ومال همرم قمغم ُمزك، إذا رضمع اعمزيمك: ٕن احلٙمؿ شمٕمٚمؼ سمِمٝم٤مدة  (دوَن ٰمـ َز٫َمڅمُهؿْ )

ٔم٤مهر طم٤مل اًمِمٝمقد، وأُم٤م أ[ ًمف سم٤معمزيملم: ٕهنؿ أظمؼموا سم 866اًمِمٝمقد، وٓ شمٕمٚمؼ ]س/ 

 (ٖمؿ َرَٗمَع ا٬مٱمڅمهُد; ٨َمِرمَ ، ٔمٱمڅمهٍد ويټم٥مٍ )اًم٘م٤ميض  (وإْن َ٘مٺَمؿَ )سم٤مـمٜمف ومٕمٚمٛمف إمم اهلل شمٕم٤ممم. 

: ٕن اًمِم٤مهد طمج٦م اًمدقمقى: ٕن اًمٞمٛملم ىمقل اخلّمؿ، وىمقل اخلّمؿ اٚمڅمَل ٫ُمٻَمف()اًمِم٤مهد 

ًٓ قمغم ظمّمٛمف، وإٟمام هق ذط احلٙمؿ، ومٝمق يمٓمٚم٥م احلٙمؿ. وإن  رضمٕمقا ىمٌؾ ًمٞمس ُم٘مٌق

احلٙمؿ ًمٖم٧م، وٓ طمٙمؿ وٓ وامن، وإن رضمع ؿمٝمقد ىمقد أو طمد سمٕمد طمٙمؿ، وىمٌؾ 

 اؾمتٞمٗم٤مء: مل يًتقف، ووضم٧ٌم دي٦م ىمقد.

 َعاِوي(َيِننِي يف الد)َباب ال

، وٓ  ًٓ أي: سمٞم٤من ُم٤م يًتحٚمػ ومٞمف، وُم٤م ٓ يًتحٚمػ ومٞمف، وهل شم٘مٓمع اخلّمقُم٦م طم٤م

)شمً٘مط طمً٘م٤م و : يمدقمقى دومع زيم٤مة، ويمٗم٤مرة، وٟمذر، (بڅَمَداِت ّم ا٬مٶمِ )ُمٜمٙمر  (ٓ ُيْستَحٻَمُػ )(

 شمٕم٤ممم: ٕهن٤م يًتح٥م ؾمؽمه٤م واًمتٕمريض ًمٚمٛم٘مر هب٤م ًمػمضمع قمـ إىمراره، (وٓ ّم ُ٘مدوِد اهلل)

): عم٤م شم٘مدمّم ٫ُمِؾ َ٘مٍؼ ٔدٰمٍل()قمغم صٗم٦م ضمقاسمف سمٓمٚم٥م ظمّمٛمف  (وُيْستَْحٻَمُػ اٚمٽُمٺْمِرُ ) ُمـ  (

ـَ ا٬ْمٿَمټِم٥َم ٣َمَٛم اٚمُْ : »ىمقًمف 
)إٓ ا٬مٽمٺمڅمَح، وا٬مٴمَلَق، وا٬مَرْٗمٶَمڇَم،  ،شَد٣َمك ٣َمٻَمٿْمفِ َو٬َمٺمِ

                                      
 ( ُمـ اعمتـ ذم ب.(1

 (.741( شم٘مدم )ص (8
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وا٬مٽمََسچَم، )ًمألُم٦م،  (وآٟمتٿمَلدَ  وا٬مقَٓء،)يمدقمقى رق ًم٘مٞمط،  واإليَلَء، وأصَؾ ا٬مرِق(

، وٓ ي٘مّمد هب٤م (وا٬مٹَمَقَد، وا٬مٹَمْذَف  ًٓ  ُمـ ذًمؽ: ٕهن٤م ًمٞم٧ًم ُم٤م
ٍ
، ومال يًتحٚمػ ُمٜمٙمُر رء

 يًتحٚمػ ؿم٤مهد أٟمٙمر حتٛمؾ اًمِمٝم٤مدة، وٓ طم٤ميمؿ اعم٤مل، وٓ ي٘م٣م ومٞمٝم٤م سم٤مًمٜمٙمقل. وٓ

أٟمٙمر احلٙمؿ، وٓ وِص قمغم ٟمٗمل ديـ قمغم ُمقص، وإن ادقمك وِص وصٞم٦م ًمٚمٗم٘مراء، 

، وم٢من ٟمٙمٚمقا ىم٣م قمٚمٞمٝمؿ، وُمـ شمقضمف قمٚمٞمف طمؼ جلامقم٦م طمٚمػ وم٠مٟمٙمر اًمقرصم٦م: طمٚمٗمقا

و٣َمڇمُ )ًمٙمؾ واطمد يٛمٞمٜم٤ًم، إٓ أن يروقا سمقاطمدة.  شمٕم٤ممم،  (ټِم٥ُم ٔمڅِمهلَلِا٬ْمٿمَ )هل  (َوا٬مٿمټَِم٥ُم اٚم٧ْمُ

ـَ قَمٌِْد  ^ ومٚمق ىم٤مل احل٤ميمؿ عمٜمٙمر ىمؾ: واهلل ٓ طمؼ ًمف قمٜمدي: يمٗمك: ٕٟمف اؾمتحٚمػ ُريَم٤مَٟم٦َم سْم

َٓ ُٕمٷَمٻَمظُ ). َيِزيَد ذم اًمٓمالق، وم٘م٤مل: واهلل ُم٤م أردت إٓ واطمدة َٓ ٩مٿِمََم ٬مف )اًمٞمٛملم  (َو إ

ٚمٚمح٤ميمؿ شمٖمٚمٞمٔمٝم٤م، وإن أسمك : يمجٜم٤مي٦م ٓ شمقضم٥م ىمقًدا، وقمتؼ، وٟمّم٤مب زيم٤مة، وم(َٙمٴَمرٌ 

 احل٤مًمػ اًمتٖمٚمٞمظ: مل يٙمـ ٟم٤ميماًل.

 

 

 

 
 

                                      
 ش.قمغم ٟمٗمل اًمٕمٚمؿ»( سمٕمده ذم ش: (1

(، وأظمرضمف أيْم٤م أمحد، يمام ذم إـمراف اعمًٜمد 8151(، واسمـ ُم٤مضمف )1177) (، واًمؽمُمذي8818،8817( أظمرضمف أسمق داود )8)

 (، ومل أىمػ قمٚمٞمف ذم اعمٓمٌقع ُمـ اعمًٜمد. يمٚمٝمؿ أظمرضمف ُمـ طمدي٨م ريم٤مٟم٦م.13/711(، وإحت٤مف اعمٝمرة )5/459اعمٕمتكم )
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 )ِنَتاُب اإِلِقَزاِر( 

وهق: آقمؽماف سم٤محلؼ، ُم٠مظمقذ ُمـ اعم٘مر، وهق اعمٙم٤من، يم٠من اعم٘مر جيٕمؾ احلؼ ذم 

ـْ ُٰمٺَمٻَمٍػ(اإلىمرار  )َيٲِمُّح( ُمقوٕمف، وهق إظم٤ٌمر قمام ذم ٟمٗمس إُمر، ٓ إٟمِم٤مء. و ، ٓ )ِٰم

، (ُِمْتڅَمٍر ٨َمْٜمِ َُمُْجقٍر ٣مٻمٿمف)، همػم ُم٠مذون ذم دم٤مرة، ومٞمّمح ذم ىمدر ُم٤م أذن ًمف ومٞمف، ُمـ صٖمػم

هذا حمؽمز ىمقًمف: )خمت٤مر(،  (ٰمـ ُٰمٺْمَرهٍ )اإلىمرار  (وٓ َيٲِمُّح )ومال يّمح ُمـ ؾمٗمٞمف إىمرار سمامل، 

إٓ أن ي٘مر سمٖمػم ُم٤م أيمره قمٚمٞمف: يم٠من يٙمره قمغم اإلىمرار سمدرهؿ، ومٞم٘مر سمديٜم٤مر، ويّمح ُمـ 

ان، وُمـ أظمرس سم٢مؿم٤مرة ُمٕمٚمقُم٦م، وٓ يّمح سمٌمء ذم يد همػمه، أو حت٧م وٓي٦م همػمه: ؾمٙمر

يمام ًمق أىمر أضمٜمٌل قمغم صٖمػم، أو وىمػ ذم وٓي٦م همػمه، أو اظمتّم٤مصف، وشم٘مٌؾ ُمـ ُم٘مر 

َوإِْن ُأ٫ْمِرَه ٣مٛم َوْزِن )دقمقى إيمراه سم٘مريٜم٦م: يمؽمؾمٞمؿ قمٚمٞمف، وشم٘مدم سمٞمٜم٦م إيمراه قمغم ـمقاقمٞم٦م. 

اًمٌٞمع: ٕٟمف مل يٙمره قمغم اًمٌٞمع،  )َصَّح(أي: ًمقزن ُم٤م أيمره قمٚمٞمف:  ٬مَِذ٬مَِؽ( فُ َٰمڅمٍل، ٩َمبڅَمَع ِٰمٻْمٺمَ 

ويّمح إىمرار صٌل أٟمف سمٚمغ سم٤مطمتالم إذا سمٚمغ قمنًما، وٓ ي٘مٌؾ سمًـ إٓ سمٌٞمٜم٦م: يمدقمقى 

: ًمٕمدم (ّم ِصَحتِف ٔم٭مٍء; ٩مٺمڃم٪ْمراِره)، وًمق خمقوًم٤م وُم٤مت ومٞمف (وٰمـ َأ٪َمَر ّم َٰمَرِوف)ضمٜمقن. 

طم٤مل  (ٔمڅمٚمڅمِل ٬مقارٍث )أي: إىمرار اعمريض  (إٓ ّم إ٪مراِره)ف ومٞمف، ب[ ِتٛمت 866]س/ 

٩مَل )إىمراره: سم٠من ي٘مقل: ًمف قمكم يمذا، أو يٙمقن ًمٚمٛمريض قمٚمٞمف ديـ، ومٞم٘مر سم٘مٌْمف ُمٜمف، 

اعمريض  (وإن َأ٪َمرَ )هذا اإلىمرار ُمـ اعمريض: ٕٟمف ُمتٝمؿ ومٞمف، إٓ سمٌٞمٜم٦م أو إضم٤مزة،  (ُيٹْمَبُؾ 

: ٕن اًمزوضمٞم٦م دًم٧م قمغم اعمٝمر (پْمُر اٚمِّْثِؾ ٔمڅم٬مزوِٗمٿَمڇِم، ٓ ٔمڃم٪مراِره٩مٻمپمڅم ٰمَ ; ٰٓمرإٔمِف ٔمڅم٬مٲَمَداِق )

ّم )أي زوضمَتف  (أڀمف ٫َمڅمَن َأَٔمڅمهَنڅم)اعمريض  (و٬مق أ٪مرَ )ووضمقسمف، وم٢مىمراره إظم٤ٌمر سم٠مٟمف مل يقومف، 

وإن )، سمذًمؽ إن مل شمّمدىمف: ٕن ىمقًمف همػم ُم٘مٌقل قمٚمٞمٝم٤م سمٛمجرده (ِصَحتِف; مل َيْسٹُمْط إِْرُٖمپمڅم

                                      
 ( ُمـ اعمتـ ذم ش.(1
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أي: همػَم وارث: سم٠من أىمر ٓسمـ اسمٜمف،  )٬مَِقاِرٍث ٩َمٲَمڅمَر ٣ِمٽمَْد اٚمْقِت َأْٗمٽمَبٿِمڅًم(اعمريض سمامل  (َأ٪َمرَ 

 )ٓ أڀمف(اقمت٤ٌمًرا سمح٤مًمتف: ٕٟمف يم٤من ُمتٝماًم،  )مل َيٻْمَزْم إ٪مراُره(وٓ اسمـ ًمف، صمؿ طمدث ًمف اسمـ: 

 )وإن َأ٪َمَر( .: سمؾ هق صحٞمح ُمقىمقف قمغم اإلضم٤مزة: يم٤مًمقصٞم٦م ًمقارث)َٔمڅم١مٌِؾ(أي: اإلىمراَر 

اإلىمرار  )َصَّح(ؿمٞمًئ٤م:  )أو أ٣مٴمڅمُه(: يم٤مسمـ اسمٜمف، ُمع وضمقد اسمٜمف، )٬مٷمِٜم وارٍث(اعمريض 

: ًمٕمدم اًمتٝمٛم٦م إذ ذاك. وُم٠ًمًم٦م اًمٕمٓمٞم٦م ذيمره٤م ذم )وإن َصڅمَر ٣ِمٽمد اٚمقِت وارٖمڅًم(واإلقمٓم٤مء، 

اًمؽمهمٞم٥م، واًمّمحٞمح: أن اًمٕمؼمة ومٞمٝم٤م سمح٤مل اعمقت: يم٤مًمقصٞم٦م، قمٙمس اإلىمرار. وإن أىمر 

ـٌ سمامل، أو سمام يقضمٌف : مل ي١مظمذ سمف إٓ سمٕمد قمت٘مف، إٓ ُم٠مذوًٟم٤م ًمف ومٞمام يتٕمٚمؼ سمتج٤مرة، وإن ىِم

٣مٛم )، وًمق ؾمٗمٞمٝم٦م (وإْن َأ٪َمَرِت اٰمرأةٌ )أىمر سمحد أو ـمالق أو ىَمقد ـمرف: أظمذ سمف ذم احل٤مل. 

ٞمٝم٤م، وٓ ِتٛم٦م ومٞمف، إىمراره٤م: ٕٟمف طمؼ قمٚم اٖمٽمڅمِن; ٪ُمبَِؾ()أي: اًمٜمٙم٤مَح  (ڀَمٸْمِسپمڅم ٔمٽمٺمڅمٍح ومل َيَد٣ِمفِ 

وإن يم٤من اعمدقمل اصمٜملم: ومٛمٗمٝمقم يمالُمف: ٓ ي٘مٌؾ، وهق رواي٦م، وإصح: يّمح إىمراره٤م، 

)شاعمٜمتٝمك»ضمزم سمف ذم  )وهمػمه ( وم٢من ضمٝمؾ وم٘مقل ، . وإن أىم٤مُم٤م سمٞمٜمتلم ىمدم أؾمٌؼ اًمٜمٙم٤مطملم(

صح ; (ٽمٺِمڅمِح ٔمڅم٬م) اعمجؼِم  (وإن َأ٪َمَر و٬مٿُمپمڅم) .وزم، وم٢من ضمٝمٚمف اًمقزم ومًخ٤م، وٓ شمرضمٞمح سمٞمد

إىمراره سمف: ٕٟمف يٛمٚمؽ  )َصَّح(أن يزوضمٝم٤م:  )ا٬مذي َأِذڀَمڈْم ٬مف(أىمر سمف اًمقزم  )أو( إىمراره

قم٘مد اًمٜمٙم٤مح قمٚمٞمٝم٤م، ومٛمٚمؽ اإلىمرار سمف: يم٤مًمقيمٞمؾ، وُمـ ادقمك ٟمٙم٤مح صٖمػمة سمٞمده: ومرق 

ٽمقٍن )ٔمٽِمََسچِم صٷمٍٜم أو َمإٟم٤ًمن  )وإن َأ٪َمَر( .طم٤ميمؿ سمٞمٜمٝمام، صمؿ إن صدىمتف إذا سمٚمٖم٧م: ىُمٌؾ

، وًمق أؾم٘مط سمف وارصًم٤م ُمٕمرووًم٤م: ٕٟمف همػم ُمتٝمؿ ذم ََمْپمقِل ا٬مٽمََسچِم أڀمف أمٽمُف; َٖمَبڈَم ڀَمَسُبف(

                                      
 ش.يم٤مجلٜم٤مي٦م»( سمٕمده ذم ب، ش: (1

 (.8/691( ُمٜمتٝمك اإلرادات )(8

 (.383( يٜمٔمر اًمتٜم٘مٞمح اعمِمٌع )(3

 ( ُمـ اعمتـ ذم ش.(4

 ش. رء ُمٚمؽ اإلىمرار سمف: يم٤مًمقيمٞمؾ يٛمٚمؽ قم٘مد اًمٌٞمع اعمقيمؾ ومٞمف ومٞمّمح إىمراره سمفٕن ُمـ ُمٚمؽ إٟمِم٤مء »( سمٕمده ذم ب، ش: (5
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اعم٘مر، وذط  )َٰمٿِمتڅًم; َوِرَٖمُف(اعم٘مر سمف  )٩َمڃمْن ٫َمڅمَن(إىمراره: ٕٟمف ٓ طمؼ ًمٚمقارث ذم احل٤مل، 

ن اعم٘مر سمف ُمٙمٚمًٗم٤م ومال اإلىمرار سم٤مًمٜم٥ًم إُمٙم٤من صدق اعم٘مر، وأٓ يٜمٗمَل سمف ٟم٤ًًٌم ُمٕمرووًم٤م، وإن يم٤م

 )ٔم٭مٍء ٩َمٲَمَد٪َمُف; َصَّح(ُمٙمٚمػ  )٣مٛم ٠َمْخٍص(إٟم٤ًمن  اَد٣َمك( )وإنسمد أيًْم٤م ُمـ شمّمدي٘مف، 

ـْ َأ٪َمرَ »شمّمدي٘مف وُأظمذ سمف: حلدي٨م:  واإلىمرار يّمح سمٙمؾ ُم٤م أدى ُمٕمٜم٤مه:  .«َٓ ٣ُمْذَر ٚمَِ

أو اشمزهن٤م، أو اىمٌْمٝم٤م، أو يمّمدىم٧م، أو ٟمٕمؿ، أو أٟم٤م ُم٘مر سمدقمقاك، أو أٟم٤م ُم٘مر وم٘مط، أو ظمذه٤م، 

 أطمرزه٤م، وٟمحقه، ٓ إن ىم٤مل: أٟم٤م أىمر، أو: ٓ أٟمٙمر، وجيقز أن شمٙمقن حمً٘م٤م، وٟمحقه.

َٓ َٕمٻْمَزُٰمٽمِل، وڀمحِقه( : يَمـ: )واذا َوَصَؾ ٔمڃِم٪ِْمَراِرِه ٰمڅم ُيْسٹِمٴُمُف، ِٰمّْثُؾ َأْن َيٹُمقَل: ٬مف ٣َم٤َمَ َأ٬ْمٌػ 

٬َْمُػ( )٬َمِزَٰمفُ شمٚمٗم٧م:  أًمػ ُمْم٤مرسم٦م، أو وديٕم٦مًَمف قمكم أًمػ ُمـ صمٛمـ مخر، أو: ًمف قمكم  ْٕ : ٕٟمف ا

ًمف قمكم أًمػ وىمْمٞمتف، أو  )َوإِْن ٪َمڅمَل:(أىمر سمف، وادقمك ُمٜم٤مومًٞم٤م ومل يث٧ٌم، ومٚمؿ ي٘مٌؾ ُمٜمف، 

أي: ىمقل اعم٘مر  )٩َمٹَمق٬ُمُف(، أو سمرئ٧م ُمٜمف: )َو٪َمٳَمٿْمُتف(يمذا  )٫َمڅمَن ٬َمُف ٣َم٤َم(سمرئ٧م ُمٜمف، أو ىم٤مل: 

ن ُم٘مًرا، وم٢مذا طمٚمػ ظمكم ؾمٌٞمٚمف: ٕٟمف رومع ُم٤م أصمٌتف سمدقمقى اًم٘مْم٤مء ، وٓ يٙمق)ٔمٿِمټَِمٿمٽمِِف(

(أ[ ىمقًمف، 867ُمتّماًل، ومٙم٤من اًم٘مقل ]س/  ـْ )أْو ، ومٞمٕمٛمؾ هب٤م، )َٔمٿِمٽمڇٌَم(قمٚمٞمف  )ٰمڅم مل َٕمٺُم

ْف ٔمَِسَبچِم احَلِؼ( ُمـ قم٘مد أو همّم٥م أو همػممه٤م، ومال ي٘مٌؾ ىمقًمف ذم اًمدومع، أو اًمؼماءة  َيٶْمَٞمِ

يقضم٥م احلؼ قمٚمٞمف. ويّمح اؾمتثٜم٤مء اًمٜمّمػ وم٠مىمؾ ذم اإلىمرار: ومٚمف  إٓ سمٌٞمٜم٦م: ٓقمؽماومف سمام

قمكم قمنمة إٓ مخ٦ًم: يٚمزُمف مخ٦ًم، وًمف هذه اًمدار وزم هذا اًمٌٞم٧م: يّمح وي٘مٌؾ وًمق يم٤من 

أي:  )َوإِْن ٪َمڅمَل: ٬مُف ٣َم٤َمَ ِٰمڅمَئڇٌم، ُٖمَؿ َٟمٺَمڈَم ُٟمٺُمقًٕمڅم ُيټْمٺمٽِمُُف ا٬ْمٺَمََلُم ٩مٿمف، ٖمؿ ٪مڅمل: ُزُيق٩ًمڅم( أيمثره٤م.

: ٕن اإلىمرار طمّمؾ ُمٜمف سم٤معم٤مئ٦م ُمٓمٚمً٘م٤م، )أو ٰمڂمٗمٻمڇم; ٬َمِزَٰمُف ٰمڅمئڇٌم َٗمٿِمَدٌة ٘مڅم٬ًمڇٌم(، ُمٕمٞم٦ٌمً 

                                      
 ش.إذا»( ذم ب: (1

 ش.ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م: ٓ أصؾ ًمف، وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه قمغم إـمالىمف صحٞمح٤م(: »787( ىم٤مل اًمًخ٤موي ذم اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م )8)
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ومٞمٜمٍمف إمم اجلٞمد احل٤مِل، وُم٤م أشمك سمف سمٕمد ؾمٙمقشمف ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف: ٕٟمف يرومع سمف طمً٘م٤م ًمزُمف، 

ـٍ ُٰمڂَمَٗمٍؾ( ق ىم٤مل: : سم٠من ىم٤مل سمٙمالم ُمتّمؾ: ًمف قمكم ُم٤مئ٦م ُم١مضمٚم٦م إمم يمذا، وًم)َوإِْن َأ٪َمَر َٔمَدْي

ذم  )٩مٹمقل اٚمٹِمُر ٰمع َيټِمٿمٽمِِف(، وىم٤مل: هل طم٤مًَم٦م: )٩َمځَمڀْمٺَمَر اٚمٹَمُر ٬َمف إََٗمَؾ(صمٛمـ ُمٌٞمع وٟمحقه، 

شم٠مضمٞمٚمف: ٕٟمف ُم٘مر سم٤معم٤مل سمّمٗم٦م اًمت٠مضمٞمؾ، ومٚمؿ يٚمزُمف إٓ يمذًمؽ، ويمذا ًمق ىم٤مل: ًمف قمكم أًمػ 

ـَ أىمر أٟمف  )أو(ض، وأىمٌ )َوإِْن َأ٪َمَر َأڀَمُف َوَهچَم(ُمٖمِمقؿم٦م، أو ؾمقد: ًمزُمف يمام أىمر،  )َرَه

ِه(إٟم٤ًمن  )أو َأ٪َمَر(ُم٤م قم٘مد قمٚمٞمف،  َوَأ٪ْمَبَض( ـٍ أو ٨َمْٜمِ : ُمـ صداق أو أضمرة أو )ٔمٹَِمْبِض َٖمټَم

ْ ََيَحِد اإِل٪ْمَراَر(اعم٘مر اإلىم٤ٌمَض أو  )ُٖمَؿ َأڀْمٺَمَر(ضمٕم٤مًم٦م وٟمحقه٤م،  اًمّم٤مدَر ُمٜمف،  )ا٬مٹَمْبَض، ومَل

، أي: حتٚمٞمُٗمف، وم٢من ٟمٙمؾ طمٚمػ هق، ٩َمٻَمُف َذ٬مَِؽ()قمغم ذًمؽ:  )وَٟمځَمَل إْ٘مََلَف َٙمٲْمټِمِف(

)َوإِْن َٔمڅمَع ٠مٿمًئڅم، أو َوَهَبف، أو َأ٣ْمَتٹَمف، وطمٙمؿ ًمف: ٕن اًمٕم٤مدة ضم٤مري٦م سم٤مإلىمرار سم٤مًم٘مٌض ىمٌٚمف، 

اًمٌمَء اعمٌٞمَع أو اعمقهقَب، أو اعمٕمَتَؼ  )َأَن َذ٬مَِؽ(اًم٤ٌمئع، أو اًمقاه٥م، أو اعمٕمتؼ  ُٖمَؿ َأ٪َمَر(

ْ ُيٹْمبَْؾ ٪َمق٬ُمُف( )٫َمڅمَن ٬مٷَِمِٜمِه; : ُمـ اهل٦ٌم )ومل َيٽمٸَْمِسْخ ا٬ْمَبٿْمُع َوٓ ٨َمُٜمه(: ٕٟمف إىمرار قمغم همػمه، مَل

(ًمٚمٛم٘مر ًمف: ٕٟمف ومَقشمف قمٚمٞمف،  )َو٬َمِزَٰمْتُف ٨َمَراَٰمُتُف(واًمٕمتؼ،  ـْ ُم٤م سمٕمتف أو وهٌتف  )َوإِْن ٪مڅمل: مل َيٺُم

َٓ َأْن سمٞمٜمتف،  )٪ُمبٻَِمڈْم(سمام ىم٤مًمف:  څمَم َٔمٿِمٽمڇًَم()َوَأ٪مَ اًمٌٞمع وٟمحقه،  )ِٰمٻْمٺمِل ُٖمَؿ َٰمٻَمٺْمتف َٔمٶْمَد(وٟمحقه  )إ

ـَ ِٰمٻمٺمِف(ىم٤مل:  َيٺُمقَن ٪مد َأ٪َمَر أڀمف ِٰمٻْمٺُمُف أو( ُمٜمف سمٞمٜم٦م:  )مَلْ ُيٹْمبَْؾ(، وم٢من ىم٤مل ذًمؽ: )إڀمف ٪َمَبَض َٖمټَم

ٕهن٤م شمِمٝمد سمخالف ُم٤م أىمر سمف، وإن مل ي٘مؿ سمٞمٜم٦م مل ي٘مٌؾ ُمٓمٚمً٘م٤م. وُمـ ىم٤مل: همّم٧ٌم هذا 

ٓ: سمؾ ُمـ قمٛمرو، أو: همّمٌتف ُمـ زيد، وهمّمٌف هق ُمـ قمٛمرو، أو ىم٤مل: اًمٕمٌد ُمـ زيد، 

 هق ًمزيد: سمؾ ًمٕمٛمرو: ومٝمق ًمزيد، ويٖمرم ىمٞمٛمتف ًمٕمٛمرو.

 ّم اإل٪مرار ٔمڅمٚمجټمؾ 

أي:  )٬مف(إٟم٤ًمن  )إَذا ٪َمڅمَل(وهق: ُم٤م اطمتٛمؾ أُمريـ وم٠ميمثر قمغم اًمًقاء، ود اعمٗمن. 

ٌء، أو)ًمزيد ُمثاًل  أو يمذا يمذا، أو يمذا ويمذا، أو ًمف قمكم رء  )٫َمَذا( ىم٤مل ًمف قمكمَ  (٣َم٤َمَ َرْ

ُه(أي: ًمٚمٛمِ٘مر:  )٪مٿِمَؾ ٬مف(ورء:   (٩َمڃمِْن َأَٔمك)أي: ومن ُم٤م أىمررت سمف: ًمٞمت٠مشمك إًمزاُمف سمف،  )٩َمِنْ
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ه(شمٗمًػَمه:  ُه ٔمَِحِؼ ٠ُمٸْمٶَمڇٍم َأوْ )٩َمڃمِْن : ًمقضمقب شمٗمًػمه قمٚمٞمف، )ُ٘مبَِس َ٘مَتك ُيٸَمِنَ ومنه  (٩َمَنَ

٤م آظمر، أو ٓ يدقمَل ؿمٞمًئ٤م،  َٰمڅمٍل; ٪ُمبَِؾ( )ٔمځِم٪ََمَؾ  ًً شمٗمًػمه، إٓ أن يٙمذسمف اعم٘مر ًمف، ويدقمَل ضمٜم

ُه(ومٞمٌٓمؾ إىمراره،  ، أو يمٚم٥م ٓ ي٘متٜمك، )ٔمټَِمٿْمَتڇٍم َأْو ََخٍْر(أي: ومن ُم٤م أىمر سمف جمٛماًل  )َوإِْن ٩َمَنَ

٤مـمس، وٟمحقه: ، وطم٦ٌم سُمر، أو رد ؾمالم، أو شمِمٛمٞم٧م قم(٪م٧ِْمِ َٗمْقَزةٍ )سمام ٓ يتٛمقل يمـ )أو(

: )ٔمٺَِمٻْمچٍم ُٰمبڅَمٍح ڀَمٸْمٶُمُف(ُمٜمف شمٗمًػمه  )و ُيٹْمَبُؾ(ُمٜمف ذًمؽ: عمخ٤مًمٗمتف عم٘مت٣َم اًمٔم٤مهِر،  )مَلْ ُيٹْمَبْؾ(

ب[ اعمِ٘مر:  867: ٕٟمف طمؼ آدُمل، يمام ُمر. وإن ىم٤مل ]س/ )أو َ٘مِد ٪َمْذٍف(ًمقضمقب رده، 

ؾ ُم٤م ي٘مع قمٚمٞمف آؾمؿ، ٓ قمٚمؿ زم سمام أىمررُت سمف: طمٚمػ إن مل يّمدىمف اعم٘مر ًمف، وهمرم ًمف أىم

وإن ُم٤مت ىمٌؾ شمٗمًػمه مل ي١مظمذ وارصمف سمٌمء، وًمق ظمٚمػ شمريم٦م: ٓطمتامل أن يٙمقن اعم٘مر سمف 

طمَد ىمذف، وإن ىم٤مل: ًمف قمكم ُم٤مل، أو ُم٤مل قمٔمٞمؿ، أو ظمٓمػم، أو ضمٚمٞمؾ، وٟمحقه: ىمٌؾ 

 ٌػ; ُرِٗمعَ ٬مُف ٣َمَٛمَ َأ٬مْ )إٟم٤ًمن قمـ إٟم٤ًمن:  (َوإِْن ٪َمڅمَل )شمٗمًػمه سم٠مىمؾ ُُمَتَٛمَقٍل طمتك سم٠مم وًمد، 

ُه ٔمِِجٽمٍْس(أي: إمم اعم٘مر: ٕٟمف أقمٚمؿ سمام أراده،  ّم َٕمٸْمِسِٜم ِٗمٽمِْسف إ٬َِمٿْمِف( واطمد ُمـ  )٩َمڃمِْن ٩َمَنَ

ذًمؽ: ٕن ًمٗمٔمف حيتٛمٚمف،  )َأْٗمٽمڅَمٍس; ٪ُمبَِؾ ِٰمٽمُْف(ومنه سمــ )أو(ذه٥م أو ومْم٦م أو همػممه٤م، 

صمقب، وٟمحقه، أو ديٜم٤مر وإن ومنه سمٜمحق يمالب مل ي٘مٌؾ، وًمف قمكم أًمػ ودرهؿ، أو و

، أو أًمػ إٓ درمًه٤م: وم٤معمجٛمؾ ُمـ وأًمػ، أو أًمػ ومخًقن درمًه٤م، أو مخًقن وأًمػ

ضمٜمس اعمٗمن ُمٕمف، وًمف ذم هذا اًمٕمٌد ذك أو ذيم٦م، أو هق زم وًمف، أو هق ذيم٦م سمٞمٜمٜم٤م، أو 

غم ًمف ومٞمف ؾمٝمؿ: ُرضمع ذم شمٗمًػم طمّم٦م اًمنميؽ إمم اعم٘مر، وًمف قمكم أًمػ إٓ ىمٚمٞماًل: حيٛمؾ قم

ةٍ )٬َمُف ٣َم٤َم اعم٘مر قمـ إٟم٤ًمن:  )وإِذا ٪َمڅمَل(ُم٤م دون اًمٜمّمػ،  : ، ٬َمِزَٰمُف َٖمََمڀمٿَِمڇٌم(َٰمڅم ٔم٥م ِدْرَهٍؿ َو٣َم٧َمَ

ةٍ، أو(ًمف قمكَم  )َوإِْن ٪َمڅمَل:(ٕن ذًمؽ هق ُم٘مت٣َم ًمٗمٔمِف،  ىم٤مل: ًمف قمكَم  )ٰمڅم ٔم٥م ِدْرَهٍؿ إ٦َم ٣َم٧َمَ

ٍة; ٬َمِزَٰمفُ ٰمـ ِدْرَهٍؿ إ٦َم ) : ًمٕمدم دظمقل اًمٖم٤مي٦م، وإن ىم٤مل: أردت سم٘مقزم ُمـ ٶَمڇٌم(ٕمِْس  ٣َم٧َمَ

درهؿ إمم قمنمة جمٛمقَع إقمداد أي: اًمقاطمد وآصمٜملم واًمثالصم٦م وإرسمٕم٦م واخلٛم٦ًم 

                                      
 ش.يرضمع»( ذم ش: (1

 ( ُمـ اعمتـ ذم ش.(8

 ش.درهؿ»( سمٕمده ذم ب، ش (3

 ش.ًمزُمتف»( ذم ش: (4
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واًمًت٦م واًمًٌٕم٦م واًمثامٟمٞم٦م واًمتًٕم٦م واًمٕمنمة: ًمزُمف مخ٦ًم ومخًقن. وًمف ُم٤م سملم هذا احل٤مئط 

درهؿ، أو حت٧م درهؿ، أو ُمع إمم هذا احل٤مئط: ٓ يدظمؾ احل٤مئٓم٤من، وًمف قمكم درهؿ ومقق 

درهؿ، أو ومقىمف، أو حتتف، أو ُمٕمف درهؿ، أو ىمٌٚمف، أو سمٕمده درهؿ، أو درهؿ: سمؾ درمه٤من: 

څم(إٟم٤ًمن قمـ آظمر:  )َوإِْن ٪َمڅمَل(ًمزُمف درمه٤من،  ، ويرضمع )٬َمُف ٣َم٤َمَ دِْرَهٌؿ َأْو ِديٽمڅَمٌر; ٬َمِزَٰمُف َأَ٘مُدمُهَ

 )َوإِْن ٪َمڅمَل(ىم٤مل: ًمف درهؿ: سمؾ ديٜم٤مر: ًمزُم٤مه.  ٕطمد اًمِمٞمئلم، وإنش أو»ذم شمٕمٞمٞمٜمف إًمٞمف: ٕن 

)٩َمٌص ّم ىم٤مل: ًمف  )ِٟمٺِم٥ٌم ّم ٪مَِراٍب، أو(ىم٤مل: ًمف قمكم  )٬َمُف ٣َم٤َمَ مََتٌْر ّم ِٗمَراٍب أو(اعمِ٘مر: 

: يمـ: ًمف صمقب ذم ُمٜمديؾ، أو قمٌد قمٚمٞمف قمامُم٦م، أو داسم٦م قمٚمٞمٝم٤م هج، أو زي٧م َٙمڅمَٕمٍؿ، وڀمحَقه(

ََوِل( )٩َمپُمَق ُٰمٹِمرٌ : ذم ِزق ْٕ ، دون اًمث٤مين، ويمذا ًمق ىم٤مل: ًمف قمامُم٦م قمغم قمٌد، أو ومرس ٔمڅِم

ُمنضم٦م، أو ؾمٞمػ ذم ىمراب، وٟمحقه، وإن ىم٤مل: ًمف ظم٤مشمؿ ومٞمف ومص، أو ؾمٞمػ سمِ٘مراب: يم٤من 

إىمراًرا هبام، وإن أىمر ًمف سمخ٤مشمؿ وأـمٚمؼ، صمؿ ضم٤مءه سمخ٤مشمؿ ومٞمف ومص، وىم٤مل: ُم٤م أردُت اًمٗمَص: 

رة، ًمٞمس إىمراًرا سم٠مروٝم٤م، ومال يٛمٚمؽ همرس ُمٙم٤مهن٤م ًمق مل ي٘مٌؾ ىمقًمف. وإىمراره سمِمجر أو ؿمج

ذه٧ٌم، وٓ يٛمٚمؽ رب إرض ىمٚمٕمٝم٤م، وإىمراره سم٠مُم٦م ًمٞمس إىمراًرا سمحٛمٚمٝم٤م، وًمق أىمر 

 سمًٌت٤من ؿمٛمؾ إؿمج٤مر، وسمِمجرة ؿمٛمؾ إهمّم٤من.

وهذا آظمر ُم٤م شمٞمن مجُٕمف، واهللَ أؾم٠مُل أن يٕمؿ ٟمٗمُٕمف، وأن جيٕمٚمف ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف 

٤ًٌم ًمٚمٗمقز ًمد يف سمجٜم٤مت اًمٜمٕمٞمؿ. واحلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت، اًمٙمريؿ، وؾمٌ

واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد و قمغم آًمف وصحٌف قمغم ُمدى إوىم٤مت. آُملم. ىم٤مل 

ذًمؽ ضم٤مُمٕمف وُم١مًمٗمف وم٘مػم رمح٦م رسمف اًمٕمكم، ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ صالح اًمديـ سمـ طمًـ 

ٌُٝمقيت احلٜمٌكم، قمٗم٤م اهلل قمٜمف. وومرهم٧م ُمٜمف ذم يقم اجلٛمٕم٦م  سمـ أمحد سمـ قمكم سمـ إدريس اًم

صم٤مًم٨م ؿمٝمر رسمٞمع اًمث٤مين، ُمـ ؿمٝمقر ؾمٜم٦م صمالث وأرسمٕملم وأًمػ، واحلٛمد هلل وطمده، وصغم 

.اهلل وؾمٚمؿ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد و قمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم. واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أقمٚمؿ

                                      
 ش.فمرف»( ذم ش: (1

صمؿ ىم٤مل اًمٜم٤مؾمخ: سمٚمغ ُم٘م٤مسمٚم٦م وشمّمحٞمًح٤م سملم ؾمٌع ٟمًخ: ش. واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم»( سمٕمده ذم إصؾ يمالم همػم واوح وًمٕمٚمف: (8

ٟمًختلم ُمـ اًمٓمٌع، ومخس ٟمًخ ظمٓمٞم٦م ُمٕمتؼمة ُمّمحح٦م، سمٕمْمٝم٤م قمغم ظمط اعم١مًمػ، وذًمؽ سمٛم٘م٤مسمٚم٦م اًمٗم٘مػم إمم اهلل 

  .هـ1341دي ؾمٜم٦م سمـ ٟم٤مس اًمًٕم اًمرمحـ قمٌد
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