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وَؤَٔضٌَْنَب بٌَُِْهَ اٌْىِزَبةَ ثِبٌْحَكِّ ُِصَذِّلًب ٌَِّب ثََُْٓ ََذََْهِ ِِْٓ اٌْىِزَبةِ وَُِهَُِّْنًب عٍََُْهِ 

فَبحْىُُْ ثَُْنَهُُْ ثَِّب ؤَٔضَيَ اٌٍَّهُ وَالَ رَزَّجِعْ ؤَهْىَاءَهُُْ عََّّب جَبءَنَ ِِْٓ اٌْحَكِّ ٌِىًٍُّ 

ُْ شِشْعَخً وَِِنْهَبجًب وٌََىْ شَبءَ اٌٍَّهُ ٌَجَعٍََىُُْ ؤَُِّخً وَاحِذَحً وٌََىِْٓ جَعٍَْنَب ِِنْىُ

ٌَُِجٍُْىَوُُْ فٍِ َِب آرَبوُُْ فَبعْزَجِمُىا اٌْخَُْشَادِ بًٌَِ اٌٍَّهِ َِشْجِعُىُُْ جَُِّعًب 

 َّب وُنزُُْ فُِهِ رَخْزٍَِفُىَْفَُُنَجِّئُىُُْ ثِ
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 املكد١َ

ٍٗل قٛاعل ايلٜٔ بهحاب٘ احملهِ، ٍُٚٝل َعاقـٌ ايعًـِ اطابـ٘     احلُل هلل اينٟ َ

هًـِ ٚبـلا٥ع   ٢ًٓٚ اهلل ع٢ً ذلُل عةلٙ ٚهًٛي٘ اكلـٔـٖٛ وٛاَـع اي   ؽٚأظهِ

 ٚع٢ً آي٘ ؿيإ ايعًِ ٚاحله١ُ. ؽٚايهوّاحلهِ، ٚٚكا٥ع ايعًِ 

 :ٚبعل

١ٍُ ٚؾٛا٥ل ـّل١ ج٘ةط  ٍ ا٭ظهاّ، ٚجطًع٘ َٔ ٓٛأ يًطايتؾٗنٙ قٛاعل َٗ

نإ عٓ٘ قل جػٝت، ٚجٓظِ ي٘ َٓرٛه اكلٌا٥ٌ مل ًًو ٚاظل ٚجكٍٝل َآؿن ايؿك٘ َا 

بايةاٍ مل غا١ٜ َٔ اإلعصاٍ مل  ٓػٚجكوث عًٝ٘ نٌ َحةاعل، ؾًكل ً ي٘ ايِٛاهك،

ٍّ ٛك بٗا ايحلهٍٜ ٖنا ايهحاث اكلكوه نُاك٠ ع١ًُٝ َكٔؽ إٔ أٗع ٌٜري٠ ٚيٝاٍ أٜا

اْحـةخ ؾٝ٘ بعض ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ اييت جعِ أنرو ا٭بٛاث  ؽك٘يطًة١ ن١ًٝ ايؿ

٭شٌ بٝإ ايكاعل٠ ايؿك١ٝٗ  اٚإؾلٚمل ٜ٪يـ ٭شٌ بٝإ ق١ٝ٘ ع١ًُٝ حبح١ؽ  ايؿك١ٝٗؽ

ع٢ً أًًٛث يػٟٛ قوٜت  ينا شا٤د َطايةَ٘ٚلهنٗا ٚجطةٝكاجٗا َٚا ٜحعًل بٗا. 

هلل ايع١ُٔ يهحاث غري ٜٚأب٢ ا َٔ ايعةاهاد اكلـحٔو٠. َٔ أمٖإ ايطًة١ بعٝلّا

نحاب٘، ٚأهشٛ ا٫غحؿاه يٞ َٔ اخلطأ ؾٝ٘، ٚأًأي٘ إٔ ٜٛؾكٓا ئٛاث ايكٍٛ 

٫ ٚ ٘ٚإٔ ٜوىقٓا اشحٓاث أًةاث اييٜؼ ٚايييٌ، إْ٘ قوٜت دلٝت كلٔ ًأي ؽٚايعٌُ

 طلٝت َٔ إٜاٙ هشا ٚعًٝ٘ جّٛنٌ.

 

عباس كاشف الغطاء
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 متٗٝد

 أْٛاع ايكٛاعد:

حةعــو مل ايؿكــ٘ اإلًــ٬َٞ ايــنٟ ٜــوّٚ ايةًــٛؽ إػل هجةــ١  إٕ َــٔ ٗــوٚهٜاد اكل

 َٔ ايكٛاعل: بر٬ذ١ أْٛاعا٫شحٗاك ايِوعٞ اإلظاط١ 

ٜٚوجهـــي عًٝٗــا قٝــاَ اًـــحٓةال ايؿكٗــا٤ يٮظهـــاّ     ٓــٛي١ٝ: ا٭ايكٛاعــل  : ا٭ٚػل

 .ؽ ٖٚٞ قٛاعل عًِ أٍٓٛ ايؿك٘ايِوع١ٝ ايؿوع١ٝ ايه١ًٝ

ا عًُــا٤ احلــلٜز ي٘ــةط ايوٚاٜــاد ايكٛاعــل احللٜرٝــ١: ٖٚــٞ ايــيت ٚٗــعٗ: ايراْٝــ١

ٚقةٍٛ ا٭ًاْٝل ٚاحلهِ عًٝٗا بائـع١ أٚ اي٘ـعـؽ ٚاحـوؾ ٚايحعـلٌٜ ي٬عحُـاك      

ــلٜز أٚ قٛاعــل        ــ٢ُ بأٓــٍٛ احل ــاك ٚا٫ًــحٓةالؽ ٚجٌ ــ٢ ائــعٝػ مل ا٫شحٗ عً

 احللٜز.  

ٖٚـٞ أظهـاّ نًٝـ١ جٓـلهط لـخ نـٌ َٓٗـا دلُٛعـ١ َـٔ           :ؿكٗٝـ١ اي: ايكٛاعـل  ايراير١

ؽ ٖٚــٞ ايكٛاعــل ايهًٝــ١ مل ايؿكــ٘    اكلحِــاب١ٗ َــٔ أبــٛاث ُــح٢   اكلٌــا٥ٌ ايِــوع١ٝ  

 .اإل٬ًَٞ

ٚباإلظاط١ بٗنٙ ايكٛاعل لٌٔ يًؿكٝ٘ ًَه١ ا٫شحٗاك ايِوعٞ، ؾـٝعظِ قـله   
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 ايؿكٝ٘ ٚجح٘ػ َٓاٖض ا٫ًحٓةال يلٜ٘.

اييت جهـٕٛ   (ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ)ع٢ً ايؿكٝ٘ لكٝك٘ ٚايةعز عٓ٘ ٖٞ  ٚللا ٜٓةػٞ

 ّ نرري٠ ٚجةحين عًٝٗا ايؿوٚع عا١َ.مهٜع١ يًٍٛٓٛ إػل أظها

 تعسٜف ايكٛاعد ايفك١ٝٗ

 ايكٛاعد يػ١:

 :قٛاعــل ايةٝــخٚايكٛاعــل ـلــع قاعــل٠، ٚايكاعــل٠ ٖــٞ ا٭ٓــٌ ٚا٭ًــاَ،  

 ٘  :يكٛيــ٘ جعــاػل (2)أٟ ايرةــاد ٚا٫ًــحكواه ؽَٚعٓــاٙ َــأؿٛم َــٔ ايكعـٛك  ؽ(1)أًاًـ

فَععإَرًَ اٌٍَّععهُ ثُنَُْععبَٔهُُْ ِِععَٓ    ؼ، ٚنــنيو (3)غوَبِعْععَّبعًُُِ وَبِرْ ََشْفَعععُ بِثْععشَاهُُُِ اٌْمَىَاعِععذَ ِِععْٓ اٌْجَُْععذِ    ]

 .(4)غاٌْمَىَاعِذِ

: ٖــٞ ايِــ٤ٞ ايعــاّ ايــنٟ ؿلهــٔ جطةٝكــ٘ عًــ٢ شي٥ٝــاد أٚ   نــنيو ايكاعــل٠ٚ

 َؿوكاد جٟٓ٘ٛ ُٗٓٗا.

 ايكاعد٠ ايفك١ٝٗ اصطالحًا:

يٌٝل ٚعوؾٗا ا ٖٞ اييت جحُ٘ٔ ا٭ظهاّ اكلحٓاظو٠ يًٌُا٥ٌ احي١ٝ٥ اكلحِاب١ٗ،

ٖـٞ ق٘ـ١ٝ نًٝـ١ ٜفعـوف َٓٗـا أظهـاّ       )َري عًٞ مل ظاُٝح٘ عًـ٢ قـٛاْغل ا٭ٓـٍٛ:    

   .(5)(شي٥ٝاد َٛٗٛعٗا

                                                           

  .515ٖ/ 1ط. ائعاؾ/ احٖٛوٟ: 1
  .(قعل)َاك٠  157ٖ/ 1ط. يٌإ ايعوث/ ابٔ َٓظٛه: 2

 .317 اٯ١ٜ ًٛه٠ ايةكو٠: .3

 .16 اٯ١ٜ ًٛه٠ ايٓعٌ: .4
  .5ٖ/ 3طحملكل ايكُٞ: . قٛاْغل ا٭ٍٓٛ/ ا5
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أٚ ٖٞ ظهِ نًـٞ أٚ قـإْٛ عـاّ ٜٓـلهط لحـ٘ دلُٛعـ١ َـٔ اكلٌـا٥ٌ ايِـوع١ٝ          

. ٖٚــنٙ ايحعــاهٜـ جهــاك جهــٕٛ (1)اكلحِــاب١ٗ جِــابّٗا صلعــٌ احلهــِ ايهًــٞ ِٜــةٗٗا 

إ ايكاعـل٠ ايؿكٗٝـ١ ؾٝٗـا يٛيٝـ١ ٚاجٌـاع ؼلـا جٓطـٟٛ        َحكاهب١ؽ ٚايكله اكلحؿل عًٝـ٘  

عًٝ٘ َٔ ك٫ي١ؽ ٚؼلا ٜٟٓ٘ٛ لحٗا َٔ أظهاّؽ ٖٚٞ َٔ ٖنٙ ايياٜٚـ١ جعـٍل  َٔـلهّا    

 ٚأًاًّا ٭ظهاّ ؾوع١ٝ جةحين عًٝٗا جؿوٜعاد نرري٠.

 ايػا١ٜ َٔ ايكٛاعد ايفك١ٝٗ:

ٛاعــل ٫ جكــٌ أُٖٝــ١ ايةعــز عــٔ ايكٛاعــل ايؿكٗٝــ١ عــٔ أُٖٝــ١ ايةعــز مل ايك 

 ا٭ٓــٛي١ٝ، ؾايكٛاعــل ا٭ٓــٛي١ٝ جهُــٔ أُٖٝحٗــا َــٔ ؿــ٬ٍ ٚقٛعٗــا مل طوٜــل        

ايؿكٝــ٘ ؾاًــحٓةال دلُٛعــ١ ا٭ظهــاّ ايؿكٗٝــ١، ٚنــنيو ا٭َــو مل ايكٛاعــل ايؿكٗٝــ١، 

 ٌٜحعغل بٗا مل لٌٔٝ دلُٛع١ َٔ ا٭ظهاّ ايؿك١ٝٗ.

إٕ ايعُـٌ بايكاعـل٠ ايؿكٗٝـ١ أعظــِ ؾا٥ـل٠ َـٔ ايعُــٌ بـايؿوٚع احي٥ٝـ١ نْٛٗــا         .3

عُـٌ ايؿكٝـ٘ ٚجًٛـع ْظواجـ٘ ايؿكٗٝـ١ؽ ؾٗـٞ فُـع يًؿكٝـ٘ ا٭ظهـاّ ايؿوعٝـ١           جٌٌٗ 

ايعلٜل٠ ٚاكلٌا٥ٌ احي١ٝ٥ اكلحٓاذو٠ مل عةـاهاد ٚشٝـي٠ؽ ٚـلـٌ َٔـكٛي١ؽ ٚجوانٝـت      

ٚفعًـ٘ ًـٌٗ   عا١َ ُٚا١ًَ ج٘ةط عًِ ايؿكـ٘ؽ ٚجٌٓـل أظهاَـ٘ؽ ٚجكٍوبـ٘ يٮمٖـإؽ      

 جهٜٛٔ اكلًه١ ايؿك١ٝٗ.احلؿظ ٚاي٘ةطؽ ٚجةعلٙ عٔ ايٌٓٝإؽ ٚجٌاعل مل 

َعوؾ١ ايكٛاعـل ايؿكٗٝـ١ لؿـي عًـ٢ جُٓٝـ١ ٚجًٛـٝع اكلًهـ١ ايؿكٗٝـ١. ٚقـل أٚهك           .1

إٕ ٖـنٙ ايكٛاعـل ايؿكٗٝـ١ نـرري٠ ايعـلك عظُٝـ١ اكلـلك        )ايكوامل أٛٓـٗا َـا ْٔـ٘    

َِح١ًُ ع٢ً أًـواه ايِـوع ٚظهُـ٘، ٚعظُٝـ١ ايٓؿـع ٚبكـله اإلظاطـ١ بٗـا ٜعظـِ          

                                                           

ؽ طةع ح١ٓ ايةٝإ ايعوبٞؽ 301. ايؿك٘ اإل٬ًَٞ َِٚوٚع ايكإْٛ اكللْٞ اكلٛظلؽ ُؿٝل ايعاْٞؽ 1ٖ
  ّ.3965ايكاٖو٠ؽ 



 31                                                                                                                                                                                  متهيذ

 .(1)(قله ايؿكٝ٘ ِٜٚوف

ــ١ مل    ايكٛاعــ .1 ــليٌٝ مل اكلٌــا٥ٌ ايؿكٗٝ ــٌ اكلوشــع ٚاي ــ١ ؽلر ــ١ل ايؿكٗٝ ؾكــلإ  ظاي

 ايليٌٝ ايًؿظٞ.

ؽ ؾٗـٞ  يهٌ قاعل٠ كٚه نةري مل َعوؾ١ أظهاّ احي٥ٝاد بٌـٗٛي١ ٚب٘ـةط كقٝـل    .8

.ًُّ٘  جٌٌٗ جعًِٝ ايؿك٘ ٚجع

إْٗا جٌاعل عًـ٢ اهجةـال ٌَـا٥ٌ ايؿكـ٘ بأبٛابـ٘ اكلحعـلك٠ بٛظـلاد َٛٗـٛع١ٝ          .5

ــل   ــلف ٚاظ ــود ٖٚ ــا غ ٘     صلُعٗ ــةط ــ٘ ٚٗ ــػط ايؿك ــ٢ ٗ ــاعل عً ــا ٌٜ ــظ  لل ٚظؿ

 ا٭ظهاّ.

مل عـلّ ٚقٛعـ٘   اينٟ ِٜـحػٌ مل ٌَـا٥ٌ ايؿـوٚع،     (اجملحٗل)إْٗا جٌاعل ايؿكٝ٘   .6

ج٘ــةط  مل ايًــةٍ ٚا٫ُــهاٍ عٓــلَا جحعــاهد أَاَــ٘ ايؿــوٚع ؾايكٛاعــل ٖــٞ ايــيت 

 .ايؿوٚع إػل أٓٛهلا وشعاكلٌا٥ٌ ؼلٝيإ كقٝل، ٚجٓظِ ا٭ظهاّ اكلحِاب١ٗ، ٚج

َٔ ا٫ًحؿاك٠ َـٔ  ٔ ٫هجةال ايٛذٝل بغل ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ ٚعًِ احلكٛم ؿلّهإٕ ا .7

َـٌ بـغل   ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ مل دلاٍ عًِ احلكٛمؽ ٚبلٜٗٞ حباش١ َاًـ١ إػل ٖـنا ايحعا  

 عًُٞ ايؿك٘ ٚاحلكٛم مل عٔوْا.

ــ١         .8 ــناٖت ايؿكٗٝ ــغل اكل ــبن١ ب ــا َِ ــت َٛاهكٖ ــٕٛ مل أغً ــ١ جه ــل ايؿكٗٝ ايكٛاع

ٝٗا قًٌٝ شلّاؽ ٚهلنا ٌْحطٝع إٔ ٌْـحـلَٗا نًٛـ١ًٝ جعاَـٌ    اإل١َٝ٬ًؽ ٚاخل٬ف ؾ

بغل اكللاهَ ايؿك١ٝٗ اكلـحًؿ١ مل ايؿوٚع ٚاحي٥ٝاد ؾٗٞ ١َُٗ يًحعوف عًـ٢ ايؿكـ٘   

 اكلكاهٕ.

                                                           

   .7ؽ 1/ 3ٖ. ايؿوٚم/ اإلَاّ ايكوامل/ ط1
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جــلٜٚٔ ايكٛاعــل ايؿكٗٝــ١ ٚجةٜٛةٗــا ٌٜــٌٗ ا٭َــو كلــٔ ٜوٜــل إٔ ٜحعــٍوف عًــ٢           .9

 (1)غل.ا٭ظهاّ اإل١َٝ٬ً ٚايكٛاْغل احلكٛق١ٝ َٔ قةٌ غري اكلًٌُ

 :ضبب ْشٛء ايكٛاعد ايفك١ٝٗ

بعل نرو٠ اكلٌـحصلاد ٚاحلـٛاكس ٚايحٌـا٫٩د بٌـةت اعحٓـام أعـلاك غؿـري٠        

 َٔ بًلإ رلحًؿ١ يإل٬ًّ ْٗض ايؿكٗا٤ إػل إكلاّ دلُٛعـ١ َـٔ اكلٌـا٥ٌ لـخ ٗـابط     

ٞ      َعٚقٛاعل َعٝٓـ١ يٝف  عًـ٢ ـلٝـع اكلٌـا٥ٌ     ٝـِٓٗ عًـ٢ جطةٝـل ظهـِ ايكاعـل٠ ايِـوع

ل ٓٝػخ ْٖٔٛ ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ بايحلهٜض ع٢ً أٜلٟ ايؿكٗـا٤  اكلٓطةك١ عًٝٗا. ٚق

مل عٔــٛه َحعــلك٠ ؿ٬ؾــا يًٓٔــٖٛ ايكاْْٛٝــ١، ؾــإ ؾكٗــا٤ ايكــإْٛ ٜٓظــوٕٚ َــٔ   

ايعاّ يٝٓطةل ع٢ً احي٥ٝاد بعهٍ ؾكٗـا٤ ايِـوٜع١ ؾـاِْٗ مل جـٓظريِٖ ٌٜـحكو٩ٕٚ      

 ل.احي٥ٝاد ٌٜٚحٓةطٕٛ َٓٗا قاعل٠ ٚٗابط١ ن١ًٝ جٓطةل ع٢ً ـلٝع اكلٔاكٜ

 ْبر٠ تازخي١ٝ َٔ ايكٛاعد ايفك١ٝٗ:

ٍَْٚخ بعل جلٜٚٔ عًِ ايؿك٘ؽ ٚقل اعح٢ٓ ؾكٗا٤ َله١ً  ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ ك

١ٍٓاخلًؿا٤ بايكٛاعل ايؿك١ٝٗ ناْٛا أًةل َٔ غريِٖ مل  (2)ؽ ٚؾكٗا٤ احلٓؿ١ٝ ؿا

ٚٗع ايكٛاعل؛ ٭ٕ طةٝع١ ؾكِٗٗ ٚافاِٖٗ سلٛ ايوأٟؽ ٚٚشٛك ايؿك٘ ا٫ؾباٗٞ 

ًعِٗ مل ايؿوٚع شعًِٗ ٜعًُٕٛ ع٢ً إصلاك قٛاعل ن١ًٝ لهِ ٖنٙ بِٝٓٗؽ ٚجٛ

 ايؿوٚع اكلحٓاؾو٠. 

أَا ًا٥و ؾكٗا٤ اكلناٖت اإلًـ١َٝ٬ ؾكـل ُـاع ا٫ٖحُـاّ بٗـا مل ايكـوٕ ايٌـابع        

 ٚايرأَ يهرو٠ ايحلٜٚٔ بٗا.

                                                           

  .16ْظو٠ ل١ًًٝٝ إػل ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ/ ًعٝل ٬ٖيٝإ/ . 1

  .99/ ايٓلٟٚ/ ايكٛاعل ايؿك١ٝٗعًٞ . 2
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ؾصنٚه ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ مل ْٖٔٛ ا٭٥ُـ١   Šأَا ؾكٗا٤ َله١ً أٌٖ ايةٝخ 

ٚبـلأ بةٝاْٗـاؽ ؾكـل    ٔ ايكـٍٛ بـأِْٗ أٍٚ َـٔ ؾـحػ ٖـنا ايةـاث       ؽ ٚؿلهـ Šاكلعَٔٛغل 

عًـ٢ ج٬َـنجِٗ قٛاعـل نًٝـ١      ˆٚأعكةـ٘ اإلَـاّ ائـاكم     ˆأ٢ًَ اإلَاّ ايةـاقو  

)ا٭ُٝا٤ َطًك١ َامل ٜوك عًٝو أَـو ْٚٗـٞؽ ٚنـٌ ُـ٤ٞ ٜهـٕٛ ؾٝـ٘ ظـ٬ٍ ٚظـواّ         

 .(1)ؾٗٛ يو ظ٬ٍ أبلّا َامل جعوف احلواّ َٓ٘ ؾحلع٘(

: )إؾلا عًٝٓا إٔ ًْكٞ إيـٝهِ ا٭ٓـٍٛ ٚعًـٝهِ    ˆاكم ٚهٟٚ عٔ اإلَاّ ائ

 .  (2)إٔ جؿٍوعٛا(

ّٝ  :ٔايكٛاعد ايفك١ٝٗ ال تٓخصس يف عدد َع

إٕ ايكاعل٠ ايؿك١ٝٗ جوشع مل ظكٝكحٗا إػل ظهِ ُوعٞ عاّ ي٘ ًـع١ ٚيٛيٝـ١   

ٝح٘ــػ إٔ ايكٛاعــل ايؿكٗٝــ١ ٫  ؾجملُٛعــ١ ٌَــا٥ٌ ؾكٗٝــ١ ٖــٞ ؼلٓييــ١ اكلٔــاكٜل يــ٘،   

غل بٌ ؿلهٔ َٔ ؿ٬ٍ َواشعـ١ ايهحـت ايؿكٗٝـ١ احلٔـٍٛ عًـ٢      جٓعٔو مل علك َع

ٚ أ (ضلـوّ َـٔ ايوٗـاع َـا ضلـوّ َـٔ ايٌٓـت       )قٛاعل ؾك١ٝٗ نرري٠ َـٔ قةٝـٌ قاعـل٠    

نـٌ ُـول   )أٚ  (َٔ ظـاى ًَـو  )أٚ  (اية١ٓٝ ع٢ً َٔ اٍكع٢ ٚايُٝغل ع٢ً َٔ أْهو)

ٔ َــا عًــ٢ احملٌــٓغل َــ )أٚ  (َــا ؿــايـ ايهحــاث ايعيٜــي َٚكح٘ــ٢ ايعكــل   ْاؾــن إ٫ّ

 .(ًةٌٝ

 :ايكٛاعد ايفك١ٝٗ َصادز

 إٕ مل ايكوإٓ ايهوِٜ ٚا٭ظاكٜز ايِوٜؿ١ َٔ ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ َا ؿلهٔ

 ايؿكٗا٤ اًحـواش٘ َُٓٗا، ٚأمنو ع٢ً ًةٌٝ اكلراٍ ٫ احلٔو.

                                                           

   .178/ 1ٖط /حباه ا٭ْٛاه. اجملًٌٞ/ 1
 .61/ 17ٖط. احلو ايعاًَٞ/ ًٚا٥ٌ ايِٝع١/ 2
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 وَالَ رٍُْمُعىا ؼ، (1)غالَ َُىٍَِّعُُ اٌٍَّعهُ َٔفْغًعب بِالَّ وُعْععَهَب    ؼ مل ايكوإٓ ايهـوِٜ أَرًـ١ َٓٗـا:    أ٫ٚ:

وَالَ رَعععضِسُ وَاصِسَحِ وِصْسَ ؼ، (3)غالَ بِوْعععشَافَ فِعععٍ اٌعععذَِِّٓ ؼ، (2)غثِإََْعععذَِىُُْ بٌَِعععً اٌزَّهٍُْىَعععخِ 

َُشَِذُ اٌٍَّهُ ثِىُعُْ اٌُُْغْعشَ وَالَ   ؼ، (5)غَّْٓ اضْطُشَّ غَُْشَ ثَبغٍ وَالَ عَبدٍ فَالَ بِصَُْ عٍََُْهِفَؼ، (4)غؤُخْشَي

ؾٗنٙ ايٖٓٔٛ ايِوع١ٝ ايكوآْٝـ١ ٖـٞ َٔـاكه يهـرري َـٔ       ..(6)غَُشَِذُ ثِىُُْ اٌْعُغْشَ

 ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ.

 مل اي١ٌٓ ايِوٜؿ١: ذاْٝا:

إٕ اي١ٌٓ ايِوٜؿ١ جعحـ  اكلٔـله ايـو٥ٍٝ مل جأًـٍٝ ايكٛاعـل ايؿكٗٝـ١، ؾـةعض        

 ا٭ظاكٜز ايِوٜؿ١ ٖٞ ؼلراب١ ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ ايه١ًٝ، َٓٗا:

 إؾلا ا٭عُاٍ بايٓٝاد. .1

 ٫ ٗوه ٫ٚ ٗواه. .2

 ػوّ بايػِٓ.اي .3

 ا٭َٛه ؼلكآلٖا. .4

 :تدٜٚٔ ايكٛاعد ايفك١ٝٗ

ٍٕٚ بعض ايؿكٗا٤ ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ ٚ ِ      أيؿـٛا ك  ؾٝٗـا نحةـا ٌَـحك١ً، َٚـٔ أبـوىٖ
                                                           

  .186ًٛه٠ ايةكو٠: اٯ١ٜ . 1

  .395ًٛه٠ ايةكو٠: اٯ١ٜ . 2

  .156ًٛه٠ ايةكو٠: اٯ١ٜ . 3

  .368ًٛه٠ ا٭ْعاّ: اٯ١ٜ . 4

  .371ًٛه٠ ايةكو٠: اٯ١ٜ . 5

  .385ًٛه٠ ايةكو٠: اٯ١ٜ . 6
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 اإلَا١َٝ: عٓل

 .(ٖـ716 د:) ايع١َ٬ احلًٞ /قٛاعل ا٭ظهاّ مل َعوؾ١ احل٬ٍ ٚاحلواّ  .1

ــٗٝل ا٭ٍٚ    .2 ــل/ ايِ ٌ (ٖـــ786 د:)ايكٛاعــل ٚايؿٛا٥ ــ ــٔ قة ــلنحٛه  ، ذلكــل َ اي

 ايٌٝل عةل اهلاكٟ احلهِٝ/ َطةٛع وي٥غل.

بـٞ عةـل اهلل ايؿاٗـٌ    ٭/ ›ْ٘ل ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ عًـ٢ َـنٖت أٖـٌ ايةٝـخ      .3

 .  (ٖـ816د: )اكلكلاك ايٌٝٛهٟ 

 د:)ٞ قـ آوايبٔ ذلُـل أبـٛ مه   َُٗاد أكي١ ا٭ظهاّ/ أفلل عٛا٥ل ا٭ٜاّ مل   .4

 .قاعل٠ ؾك١ٝٗ عا٥ل٠ؽ ٚنٌ عا٥ل٠ جعل (88)ٚقل جُ٘ٔ ع٢ً ، (ٖـ3118

ــ 3116د: )بًػ١ ايؿكٝ٘/ ايٌٝل ذلُل َٗلٟ حبو ايعًّٛ ايطةاطةـا٥ٞ   .5 ؽ ٚطةـع  (ٖ

 مل أهبع١ دلًلاد.

ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ/ ايِـٝف ْآـو َهـاهّ ايِـرياىٟؽ َطةـٛع مل أهبعـ١ دلًـلادؽ          .6

 قاعل٠ ؾك١ٝٗ. (10)كهَ ؾٝ٘ 

 طةٛع.َ ٜوٚاْٞ/ذلُل باقو ا٫/ ايِٝف كهَٚ ؽلٗٝل١ٜ مل ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ  .7

 .(ٖـ3118 :د)شعؿو ناُـ ايػطا٤ ايِٝف / ايكٛاعل ايٌح١ عِو  .8

أشــيا٤  ًــةع١ (ٖـــ3195 :د)َــريىا ظٌــٔ ايةصٓــٛهكٟ    ٝــ١/ٗايكٛاعــل ايؿك .9

 َطةٛع.

 ٜوٚاْٞ.ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ/ ايِٝف باقو ا٫ .11

ٝـ١ ؿائـ١ؽ ٚإٕ ناْـخ    ٗمل جهـٔ قٛاعـل ؾك   ايهحت اييت منوْاٖابعض ٖنٙ ٚ

 ١ٝ ٚقٛاعل سل١ٜٛ.جِ٘ بغل كؾحٝٗا قٛاعل أٓٛي
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 :١ٝٗأقطاّ ايكٛاعد ايفك

كٛاعــل ايجكٌــِ ايكٛاعــل ايؿكٗٝــ١ ظٌــت ايحكا٥ٗــا مل ٚظــل٠ َٛاٗــٝعٗا َرــٌ    

جكٌُٝٗا ظٌـت  أؿو٣ مل َٛٗٛع َعغل، ٚجاه٠ أٚ ايؿك١ٝٗ مل اي٠٬ٔ أٚ مل ايةٝع، 

 عَُٛٝحٗا ٚؿٔٛٓٝحٗا.

 :أقطاّ ايكٛاعد حطب ايعُّٛ ٚارتصٛص ملٛاضٝعٗا ٖٚٞ

ٚقاعــل٠ ايحصــاٚى ؾاْٗــا  (جعــاك ٫)نكاعــل٠  بابــّا ؾكٍٗٝــّا ٚاظــلّاؽختــٕ قٛاعــل : أ٫ّٚ

 ؿا١ٓ بةاث اي٠٬ٔ.

ْؿــٞ )ٚقاعــل٠  (ٗــوه ٫) َرــٌ قاعــل٠ ،ؾكٗــٞ أنرــو َــٔ بــاث  قٛاعــل جعــِ: ذاْٝــّا

 .َٔ َعا٬َد ٚعةاكاد ـحًؿ١اكل ايؿك٘ ؾاْٗا جعُإ أبٛاث (ايعٌو

ــ  ــ  أل ايؿكٗٝــــ١ ٖـــٞ  ؾايكٛاعـ ٛاث رلحًؿــــ١ وٟ مل أبــــظهــــاّ عاَـــ١ ؾكٗٝــــ١ فـ

   ٌ ِ إْٗـا   إ٫ّ ا٭ٓـٛي١ٝ  َٚٛٗٛعاجٗا ٚإٕ ناْخ أؿـٕ َـٔ اكلٌـا٥ َـٔ اكلٌـا٥ٌ    أعـ

 ايؿك١ٝٗؽ ؾٗٞ ناي ىق بغل ا٭ٍٓٛ ٚايؿك٘.

 ٌُ ع٢ً ظهـِ ُـوعٞ أٓـ٬ّ   حٖٚنا ا٬ف اكلٌا٥ٌ ا٭ٓٛي١ٝ ؾاْٗا اَا ٫ جِ

َـ         ّا بٌ ٜهٕٛ ٚاقعّا مل طوٜل اًـحٓةاط٘ يهـرري َـٔ اكلٌـا٥ٌؽ ٚإَـا جح٘ـُٔ ظهُـّا عا

ايِوع١ٝ احاه١ٜ ؾُٝا ٫ ْٕ ؾٝـ٘ َـٔ غـري اؿحٔـاٖ ؼلٛٗـٛع كٕٚ آؿـو        ناي ا٠٤

 بٌ فوٟ مل ـلٝع اكلٛٗٛعاد اما ؾكل ؾٝٗا ايٕٓ.

 :أبسش ممٝصات ايكٛاعد ايفك١ٝٗ

 أٚ (ٗوه ٫ٚ ٗـواه  ٫)إْٗا َٛٗٛع١ بعةاه٠ َٛشي٠ ؾكل جٔاؽ بهًُحغل َرٌ:  .3

ًــ١ًٗ احلؿــظؽ بعٝــل٠ ايٌٓــٝإؽ ؾٗــٞ  .(٫ ٌٜــكط اكلٌٝــٛه باكلعٌــٛه)ب٘ــع نًُــاد 

٭ْٗـا ٓـٝػخ بعةـاه٠ شاَعـ١ ًـ١ًٗ جةـٍٝٔ ذلحٛاٖـاؽ ؾُحـ٢ منـو أَـاّ ايؿكٝـ٘ ؾــوع أٚ            
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 ٌَأي١ ؾاْ٘ ٜحننو ايكاعل٠.

جحعـاهد ظٛاٖوٖـا لـخ هابـط     قـل  إْٗا ـلعخ ايؿـوٚع احي٦ٜٝـ١ اكلِـحح١ ايـيت      .1

 .إيٝٗاايوشٛع ٌٌٜٗ َٔ ؿ٬ي٘ ٚٚاظل 

ــرري    .1 ــله ن ــ١ ايك ــ١ شًًٝ ــل ايؿكٗٝ ــواه اي  ايكٛاع ــ٢ أً ــح١ًُ عً ــلك َِ ــوٜع ٠ ايع حِ

ــاّ؛ ٭ٕ      ــلاؾٗا ايعاَــ١ؽ ٬َٚنــاد ا٭ظه ٚظهُــ٘ مل إكهاى َكآــل ايِــوٜع١ ٚأٖ

َ٘ــُٕٛ ايكٛاعــل ايؿكٗٝــ١ ٜفعطــٞ جٔــٛهّا ٚاٗــعّا عــٔ اكلكآــل ٚايػاٜــادؽ َرــٌ    

 .(ْؿٞ احلوط مل ايِوٜع١ اإل١َٝ٬ً)ٚ (٫ ٗوه ٫ٚ ٗواه)قاعل٠ 

ٔ إْٗا جٌـاعل ٚجٌـٌٗ عُـٌ     .8 طـ٬ع  يٛٗـعٞ ٚايكـاْْٛٞ ٚؽلٓعـ٘ ؾوٓـ١ ا٫    ا اكلكـٓ

ؽ َٚعوؾــ١ ايكٛاعــل  ٚأٖلاؾــً٘ــ٬َٞ بوٚظــ٘ َٚ٘ــُْٛ٘ ٚأًٌــ٘    عًــ٢ ايؿكــ٘ اإل 

ايو١ٌٝٝ٥ ي٬شحٗاك مل َلاهى ا٭ظهاّ ايرابح١ يًؿوٚعاد اكلـحًؿـ١ مل أبـٛاث ايؿكـ٘ؽ    

 .(1)ٚجكلّ ايعٕٛ هلِ ٫ًحُلاك ا٭ظهاّ َٓ٘ؽ َٚواعا٠ احلكٛم ٚايٛاشةاد ؾٝ٘

ــو ا .5 ــًُغلؽ ٚإٔ َٛاٗــع       إٕ أنر ــ١ اكلٌ ــام عٓــل أ٥ُ ــع اجؿ ــل ايؿكٗٝــ١ َٛٗ يكٛاع

ــناٖت          ــل اكل ــا٥ٌ عٓ ــِ اكلٌ ــ٢ ؾٗ ــز عً ــاعل ايةاظ ــا جٌ ــري٠ؽ ؾاْٗ ــا ٌٜ ــ٬ف ؾٝٗ اخل

 .()اإل١َٝ٬ًؽ ٚجٛؾو ي٘ اجملاٍ مل كهاًحٗا كها١ً َكاه١ْ

 :يكاعد٠ ايفك١ٝٗ ٚاملطأي١ ايفك١ٝٗٔ اـايفسم بٝ

نٌ ٤ُٞ يو طاٖو ظح٢ جعًِ )ي٘ إٔ ايكاعل٠ ايؿك١ٝٗ َٛٗٛعٗا عاّ َٚرا

 ؽؾً٘ َعاحاد يٛي١ٝ كلٛٗٛعاد َحعلك٠ ٚمل ٜ٪ؿن مل َٛٗٛع َعغل (بٓصاًح٘

                                                           

 ايحعوٜـ بايؿك٘ ؛ اكللؿٌ مل196ٖ/ 3ط. اكللؿٌ يلها١ً ايحِوٜع اإل٬ًَٞ/ ائابْٛٞ: 1

  .110: يبًُاإل٬ًَٞ/ ك. 

  .11. ايكاعل٠ ايه١ًٝ/ ذلُٛك َٔطؿ٢ عةٛك: 2
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ُٚوث اخلُو ) (اي٠٬ٔ ٚاشة١)إَا اكلٌأي١ ايؿك١ٝٗ ؾإٔ َٛٗٛعٗا ؿاٖ َٚراي٘ 

ؾ٬  (ظواّ ؾاكلٌأي١ ا٭ٚػل ؿا١ٓ ؼلٛٗٛع اي٠٬ٔ ٚايرا١ْٝ ؼلٛٗٛع ُوث اخلُو

 حٓحض َٓٗا أظهاّ.جطةٝكاد هلا حبٝز ٌٜ

 أبسش ممٝصات املطأي١ األصٛي١ٝ

اكلٌاي١ ا٭ٓٛي١ٝ ٖٞ ايكٛاعل ايعا١َ اكلُٗل٠ حلاش١ ايؿكٝ٘ إيٝٗا مل جِـٕٝ 

 ٖٚٞ:ايٛظا٥ـ ايه١ًٝ يًُهًؿغل، ا٭ظهاّ ٚ

اْٗا للٗل٠ حلاش١ ايؿكٝ٘ ايٝٗا مل جِـٕٝ ٚظـا٥ـ اكلهًؿـغل، َرـٌ ٓـٝػ١ ا٭َـو       .3

 .َٚاكجٗا ٚننا اكلِحل

ًحٔــعاث مل أظهــاّ ٚٚظــا٥ـ نًٝــ١، ؾايةعــز عــٔ ظصٝــ١ ا٫     ا إٕ ْحا٥صٗــ .1

 ٫ٕ ْحا٥صٗا اظهاّ ٚٚظا٥ـ ُـ١ٝٔ. أٓٛي١ٝ أحباذاايِةٗاد اكلٛٗٛع١ٝ يٌٝخ 

كٕٚ بــاث ٚؼلٛٗــٛع َعــغل كٕٚ آؿــو، بــٌ جِــٌُ ـلٝــع   بابــّا ْٗــا ٫ ختــٕ إ  .1

ٕ ايةعز عـٔ ٦ٖٝـ١   ااكلٛٗٛعاد مل ـلٝع أبٛاث ايؿك٘ َُٗا ٚشل هلا َٔلام، ؾ

 ةاث كٕٚ باث.بطلحٕ  اكج٘ ٫ا٭َو َٚ

 :اعد٠ ايفك١ٝٗ ٚايكاعد٠ األصٛي١ٝٔ ايكـايفسم بٝ

ل مل ايحـــلٜٚٔ َـــٔ ايكٛاعـــل ايؿكٗٝـــ١ؽ ٭ٕ ايكٛاعـــل  ايكٛاعـــل ا٭ٓـــٛي١ٝ أًـــة .3

جٌةل ا٭ظهاّ ايؿك١ٝٗؽ ٚأَا ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ ؾٗٞ ٫ظك١ ٚجابع١ يٛشـٛك   ا٭ٓٛي١ٝ

 ايؿك٘ ٚأظهاَ٘ ٚؾوٚع٘.

ًـحـواط ٚاًـحٓةال ا٭ظهـاّ    ٫ ٗـل ٌحـلّ َٔ قةٌ اجملح٭ٓٛي١ٝ جإ ايكاعل٠ ا .1

ــ١ َــٔ   ٚٗــعخ نــأكٚاد  ٚاجملحٗــل ؾكــط،   باشوا٥ٗــا، ٚايــيت طلــحٕ  أكيحٗــاايؿكٗٝ
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 شحٗاك.ي٬ًحٓةال ٚا٫

ايكاعل٠ ايؿك١ٝٗ ؾٗٞ ـلع ا٭ظهاّ اكلحٓـاظو٠ يٮظهـاّ احي٥ٝـ١ اكلحِـاب١ٗ      أَا

غـري دلحٗـل بحطةٝكٗـا    ٚؿلهٔ إ صلوٟ ايعٌُ بٗا َٔ قةٌ نٌ َهًـ ظح٢ إما نـإ  

 ع٢ً ْؿٌ٘ يًعٌُ ع٢ً ٚؾكٗا.

 أقــٌ َــٔ ا٫ؿــح٬ف َــٔ ايكٛاعــل ايؿكٗٝــ١ؽ   ا٫ؿــح٬ف مل ايكٛاعــل ا٭ٓــٛي١ٝ   .1

ٌـ ٚم ايكٛاعـل ايؿكٗٝـ١ؽ يـنا     اـ٬ف ا٥ٌ عكًٝـ١  يو ٭ٕ ايكٛاعل ا٭ٓٛي١ٝ أنروٖا َ

ــ١       ــل ايؿكٗٝ ــا ايكٛاع ــحػريؽ أَ ــلٍ ٫ٚ ج ــ٬ جحة ــاد ؾ ــٛي١ٝ بايرة ــل ا٭ٓ جحٔـــ ايكٛاع

 ٌٝخ ذابح١ ٚإؾلا جحػري أظٝاّْا بحػٍٝو ا٭ظهاّ.ؾً

َـٔ   َـا )َرـٌ  ْحاشٗا كا٥ُـّا ٖـٛ ظهـِ نًـٞ أٚ ٚظٝؿـ١ نًٝـ١       إايكاعل٠ ا٭ٓٛي١ٝ  .8

عًـ٢ نـٌ    ٜٓطةـل ٖٚهـنا ايهًـٞ    (ٜلٍ ع٢ً ايٛشـٛث  ا٭َو) ؽ(عاّ إ٫ ٚقل ؿٕ

ُـ   بُٝٓا ايكاعل٠ ايؿك١ٝٗ  ؽٜٓلهط لح٘ َا ٝـ  ّاؿ٬ٍ جطةٝكٗـا جكـلّ ظه أٚ ٚظٝؿـ١   ّاشي٥

 .(٫ٚ ٗواه ٗوه َرٌ قاعل٠ ٫) شي١ٝ٥

جطةٝل ايكاعل٠ ا٫ٓٛي١ٝ ٫ًـحٓةال اظهـاّ ُـوع١ٝ نًٝـ١ َػـاٜو٠ يـنيو احلهـِ         .5

 ٌْحؿٝل ٌَا٥ٌا٭ٓٛي١ٝ ايعاّ َرٌ ظص١ٝ ؿ  ايرك١ َٔ ؿ٬ٍ جطةٝل ٖنٙ ايكاعل٠ 

 .َػاٜو٠ اعل٠ يٌٝخ َٔاكٜل هلا إؾل

 ّ ُــوع١ٝ شي٥ٝــ١ ٖــٞ  بُٝٓــا ايكاعــل٠ ايؿكٗٝــ١ عٓــل جطةٝكٗــا سلٔــٌ عًــ٢ أظهــا

ِو مل زلاًـح٘ ؾٗـٛ   إ نٌ ٤ُٞ ٜف)ٖٚٞ  (ايطٗاه٠)َٔاكٜل ينيو ايعاّ نكاعل٠ 

ايكاعـل٠ ايؿكٗٝـ١ ٌٜـحؿاك َٓٗـا     ؾ ٖٚٞ أظهاّ جحؿل َع َُْ٘ٛٗا. (ذلهّٛ بايطٗاه٠

ا٭ٓــٛي١ٝ ٌٜــحؿاك َٓٗــا مل دلــاٍ مل دلــاٍ ايحطةٝــل عًــ٢ َٔــاكٜكٗاؽ بُٝٓــا ايكاعــل٠ 

 و٠ يًكاعل٠ ا٭ٓٛي١ٝ.ًحٓةال ٭ظهاّ أؿو٣ َػاٜا٫
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ايكاعــل٠ ا٭ٓــٛي١ٝ ٖــٞ قاعــل٠ آيٝــ١ َــا ٫ ٜٓظــو ؾٝٗــاؽ بــٌ ٜٓظــو بٗــا ؾكــطؽ ٚأَــا   .6

ايكاعل٠ ايؿك١ٝٗ ٜٓظو ؾٝٗاؽ ؾٗٞ ْؿٌٗا ظهِ نًٞ إهلٞؽ جرةـخ بٗـا أظهـاّ نًٝـ١     

 أؿو٣ ٚجهٕٛ َٓظٛهّا ؾٝٗا.

 ٔ ايكاعد٠ ٚايطابط:ـايفسم بٝ

حُٝٝـي بُٝٓٗـا عٓـل ايعًُـا٤ مل     مل ا٭ٓـٌؽ يهـٔ ٚقـع اي   ايكاعل٠ ؼلع٢ٓ اي٘ـابط  

ٛ ا٭ؿــري٠ عكـٛك اي ػ ٌَـحعلس غــري َٛاؾـل كلــا آـطًػ عًٝــ٘ مل عًــِ    َٔــطً ؽ ٖٚـ

ــ١    ا٭ٓــٍٛ ٚايؿكــ٘ ؽ ٚميــو بــإٔ ايكاعــل٠ لــٝط بــايؿوٚع ٚاكلٌــا٥ٌ مل أبــٛاث ؾكٗٝ

ؾاْٗــا جطةــل عًــ٢ أبــٛاث ايعةــاكاد       (ا٭َــٛه ؼلكآــلٖا  )رلحًؿــ١ؽ َرــٌ قاعــل٠    

 إلؿلإ ٚغريٖا َٔ أبٛاث ايؿك٘.ٚاحٗاك ٚا ٚاحٓاٜاد ٚايعكٛك

ــ٘ صلُــع ايؿــوٚع ٚاكلٌــا٥ٌ    ــٌ   أَــا اي٘ــابط ؾاْ َــٔ بــاث ٚاظــل َــٔ ايؿكــ٘ َر

َٔ ظكٛم اهلل كٕٚ َـا جعًـل بـ٘ ظـل آكَـٞ نايكٔـاٖ        (َا قةً٘ ٍتصفَٜاإل٬ًّ )

 ٍ ــا ــٛاث ُــح٢ؽ    )ؽ ٜكــٍٛ ايٌــٝٛطٞ:  ٚٗــُإ اكل ٭ٕ ايكاعــل٠ فُــع ؾوٚعــّا َــٔ أب

ؽ ٜٚكــٍٛ أبــٛ ايةكــا٤ بعــل جعوٜـــ ايكاعــل٠ (1)(ٚاي٘ــابط صلُــع ؾــوٚع بــاث ٚاظــل

ــاث ٚاظــل   ) ــغل ايكاعــل٠   (2)(ٚاي٘ــابط صلُــع ؾوٚعــّا َــٔ ب ــل ب . ٚإٕ ٖــنا ايحؿوٜ

يـٍٝ جؿوٜكـّا ظحُـّا شاىَـّاؽ ؾكـل ٜـننو نـرري         بٌعٓل َعظِ ايعًُا٤ؽ يٍٝ ٚاي٘ابط 

 َٔ ايعًُا٤ قٛاعل ؾك١ٝٗ ٖٚٞ مل ظكٝكحٗا ٗابط.

 ايفسم بٝـٔ ايكٛاعد ٚايٓعسٜات:

كٛاعل إؾلا ج٘ةط ٚفُع ايؿوٚع ٚاحي٥ٝاد ايؿك١ٝٗؽ ٜٚعحُل عًٝٗا ايؿكٝـ٘  إٕ اي

                                                           

  .7ٖ/ 3ط. ا٭ُةاٙ ٚايٓظا٥و/ ايٌٝٛطٞ: 1

  .88ٖ/ 8ط. ايهًٝاد/ أبٛ ايةكا٤: 2
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مل َعوؾ١ ا٭ظهاّ ايِـوع١ٝ. أَـا ايٓظوٜـاد ايؿكٗٝـ١ ؾٗـٞ كًـاجري َٚؿـاِٖٝ نـ ٣         

جِهٌ ْظاَّا َحها٬َّ مل شاْت نةري َٔ شٛاْـت احلٝـا٠ ٚايحِـوٜع ٚإ نـٌ ْظوٜـ١      

ٜـ     ١ جكـّٛ عًـ٢ أهنـإ ُٚـوٚل     جٌُِ دلُٛع١ َٔ ايكٛاعـل ايؿكٗٝـ١ؽ نُـا إ ايٓظو

يــنا ايٓظوٜــ١ مل  َٚكَٛــاد أًاًــ١ٝؽ ٚنــرريّا َــا ختًــٛ َــٔ بٝــإ ا٭ظهــاّ ايؿكٗٝــ١.  

ــيت َٛٗــٛعٗا نًــٞ لحــ٘          ــين ايكاعــل٠ ايهــ ٣ اي ــطًػ ايعــوف احلــلٜز جع َٔ

َٛٗٛعاد َحِاب١ٗ مل ا٭هنإ ٚايِـوٚل ٚا٭ظهـاّ ايعاَـ١ؽ ٚإٕ يهـٌ َٛٗـٛع      

كاعــل٠ ايؿكٗٝــ١ بأْٗــا لحــاط مل جهٜٛٓٗــا إػل ؿآــ١ؽ ٚؽلحــاى عــٔ اي ّاُٚــوٚط ّاأهناْــ

أَـا  أهنإ ُٚوٚل ٚأظهاّ حبٝز جٌُِ شاْةّا نةريّا َٔ ايؿك٘ ٚجًٔػ أًاًّا ي٘. 

ايكٛاعـل ؾـ٬ ٜٛشــل هلـا أهنـإ ُٚــوٚلؽ ٚجٓطـٟٛ عًـ٢ عــلك نـةري َـٔ ا٭ظهــاّ         

   .(1)ايؿك١ٝٗ ٚايؿوٚع ٚاكلٌا٥ٌ

ٞ  ايع ٠ مل ايعكٛك اكلكآل )َراٍ ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ   (ٚاكلعاْٞ ٫ ا٭يؿـاظ ٚاكلةـاْ

 اييت جؿٌو ٓٝػ١ ايعكل َٚٛٗٛع٘ يحعلٜل اٯذاه اكلبجة١ عًٝ٘.

اييت جحٓاٍٚ ـلٝع ايعكٛك ايِوع١ٝ مل  (ْظو١ٜ ايعكل)َٚراٍ ايٓظوٜاد ايؿك١ٝٗ 

ــاهؽ َٚٛقــع      رلحًـــ أظهاَٗــا ٚأطواؾٗــا َــٔ ايحعوٜـــ ٚا٭هنــإ ٚايِــوٚل ٚاٯذ

 ٣.ايعكل بغل َٔاكه ا٫يحياّ ا٭ؿو

 ٚايٓظوٜاد. اكلٌا٥ٌبغل ٚاحلآٌ إ ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ ٖٞ ايًٛط 

 

                                                           

  .115ٖ/ 3ط؛ اكللؿٌ ايؿكٗٞ ايعاّ/ اييهم: 10. ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ/ عةل اهلل عياّ: 1





 

 

 

 

 أواًل: 

 قاعد٠ ايٝد

إ اكلواك َٔ ايٝل يٍٝ ؿٔـٖٛ ٜـل اكلًهٝـ١ بـٌ ؼلؿَٗٛٗـا ايعـاّ ايِـاٌَ يٝـل         

يٌـــًط١ اؾــإ نٝؿٝـــ١   ٚاكلٌــحعري ٚايـــٛكعٞؽ  ا٭ٚقـــافاكلايــو ٚاكلٌـــحأشو َٚحــٛيٞ   

 رلحًؿ١.ٓاؾع ٚا٫ًح٤٬ٝ ع٢ً ا٫َٛاٍ ٚاكل

  تعسٜف قاعد٠ ايٝد. 1

ٖــٞ َــٔ ايكٛاعــل ايــيت ٜعحُــلٖا ايؿكٝــ٘ مل اكلعــا٬َد ٚايك٘ــا٤ يًعهــِ َــٔ   

 ُٔ ي٘ ا٫ًح٤٬ٝ ع٢ً ٤ُٞ حبٝـز نـإ ايِـ٤ٞ ٚاقعـّا مل ظٛىجـ٘ؽ     ؿ٬هلا باكلًه١ٝ ؾ

َاه٠ ع٢ً اكلًه١ٝؽ ؾُٔ نإ ٫بٌـّا يًرـٛث   أٜٚعّل َٔ جٛابع٘ ؾنيو ا٫ًح٤٬ٝ ٜهٕٛ 

ي٘ ًٝاه٠ أٚ نحاث أٚ كاه ٚأُةاٙ ميو ٜٚحٔوف  ؽ أٚي٘ ويف اكلاٜحٔوف ؾٝ٘ جٔو

إٔ  إ٫ّ ؾنيو بٓؿٌ٘ ٜعّل أَاه٠ عًـ٢ ًَهٝحـ٘ يـنيو ايِـ٤ٞؽ     مل ميو جٔوف اكل٬ىؽ

 ؾحٌكط أَاه١ٜ ايٝل عٔ ا٫عحةاه.ميو  ٚسلٖٛا ع٢ً ؿ٬ف ١جكّٛ بٝٓ

 ملاذا مسٝت قاعد٠ ايٝد. 2

٤٬ ٚنـٕٛ ايِـ٤ٞ لـخ جٔـوف     عـٔ قاعـل٠ ايٝـل نٓاٜـ١ عـٔ ا٫ًـحٝ       ؾكل عٍةـو 

ٚيعـٌ  ٗـا احاهظـ١ اخلآـ١ بٓعـٛ احلكٝكـ١.      ٚيٍٝ اكلكٔٛك ب ايِـٕ ٚمل ظٛىج٘ؽ
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 اكلٓاًة١ مل ا٫ًحعا١ْ بايٝل يًحعةري عٔ ميو ٖٞ إ ايحٔوف ٚا٫ًح٤٬ٝ ٜكـع عـاك٠ّ  

ٚاحلٝــاى٠ جكــع عــاك٠  ؽاحلٝــاى٠بايٝــلؽ ٚإٕ اكلِٓــأ ا٫ٍٚ كلًهٝــ١ ا٫ٌْــإ ا٭ُــٝا٤ ٖــٞ 

 عِةو بايٝل نٓا١ٜ ع٢ً ا٫ًح٤٬ٝ.بايٝل ينا 

 ايتدٜٚٔ ايتازخيٞ يًكاعد٠. 3

ايِـٝف   حبرٗـا ٚ ؽعٛا٥ل ا٫ٜاّ اػل ٖنٙ ايكاعل٠ اقٞ مل نحاثايٓوجعود ايِٝف 

ٚنحـت ايِـٝف    يـ٘ ٚأُٜٗـا ٜكـلّؽ    امل َةعز ا٫ًحٔعاث عٓل جعاهٗٗ ا٭ْٔاهٟ

 ل.ا٭ٓؿٗاْٞ ٓاظت نحاث ْٗا١ٜ ايلها١ٜ هًاي١ ٌَحك١ً مل قاعل٠ ايٝ

 ٟ ايٝدٔ قاعد٠ ايٝد ٚقاعد٠ أخباز ذـايفسم بٝ. 4

ؿةـاه  إَا قاعل٠ أ ؽْؿٍ ايٝل أَاه٠ ع٢ً ًَه١ٝ ٓاظةٗاإ قاعل٠ ايٝل جعين إٔ 

ًـح٤٬ٝ عًـ٢ ُـ٤ٞ ؾـاما أؿـ  عـٔ       ا٫مٟ ايٝل ؾاكلكٔٛك َٓٗا إ َٔ ناْـخ يـ٘ ٜـل    

ــلإم مل ميــو ٚنــإ إؿةــاه    ٓف  ظصــ١. ٙظــاٍ َــٔ أظٛايــ٘ نهْٛــ٘ طــاٖوّا أٚ زلٌــّا 

ل بايٝــل كٕٚ ْؿــٍ ايٝــل َرــٌ ؿةــاه اكلكٍٝــإؿةــاه مٟ ايٝــل ٖــٛ اإلٚاحلصــ١ مل قاعــل٠ 

 .َر٬ّ ؿةاه ؼلًه١ٝ ايٌٝاه٠ اػل ؿايلاإل

 ٔ قاعد٠ ايٝد ٚقاعد٠ ع٢ً ايٝدـبٝ ايفسم. 5

بُٝٓـا قاعـل٠ عًـ٢ ايٝـل ٜـواك       إ قاعل٠ ايٝل ٜواك بٗا شعًٗا أَاه٠ ع٢ً اكلًوؽ 

 قاعل٠ أؿو٣ ٌَحك١ً.بٗا شعٌ ايٝل ًةةَا يًُ٘إ ٖٚٞ 

 َدزى ايكاعد٠. 6

   .٫ُو مل ظص١ٝ ايٝل ٚك٫يحٗا ع٢ً اكلًو

ؿلهـٔ   ٫ -ٚإٕ ناْـخ نـرري٠  -اكلٌحلٍ بٗا ع٢ً ايكاعل٠  ا٭ؿةاه إٕ ا٭ؿةاه: أ٫ّٚ:

ٚإؾلـا جـلٍ عًـ٢ ايكاعـل٠ مل احًُـ١ؽ ٖٚـنٙ        ؽمل َـٛاهك ايِـو   إط٬قـاّ ايحٌُو بٗـا  
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 َٓٗا:١ٝٚ ٬٥ا٭ؿةاه ٖٞ إهُاك١ٜ إػل ايٌري٠ ايعك

إٕ  قاٍ: ؾلى مل ظلٜز _عٔ ا٫َاّ ائاكم  رُإٔ عب ٓعٝع١ فلاك . أ

ألهِ ؾٝٓا ا٬ف ظهِ اهلل مل اكلًٌُغل؟ قاٍ:  قاٍ ٭بٞ بهو: _أَري اكل٪َٓغل 

اية١ٓٝ؟ أْا ؾٝ٘ َٔ جٌأٍ  ؾإ نإ مل ٜل اكلًٌُغل ٤ُٞ ؿلًهْٛ٘ أكعٝخفؽ قاٍ: ٫

: ؾاما نإ مل ٜلٟ ؽ قاٍلعٝ٘ ع٢ً اكلًٌُغلج نٓخ أًأٍ اية١ٓٝ ع٢ً َا ىإٜا ؾكاٍ:

مل ٜلٟ ٚقل ًَهح٘ مل ظٝا٠  ع٢ً َا ٤ُٞ١ ؾأكع٢ ؾٝ٘ اكلًٌُٕٛ جٌأيين ايةٝٓ

ٍٞؽ ًأيحين اية١ٓٝ  ٚبعلٙ fهًٍٛ اهلل  ٚمل جٌأٍ اكل٪َٓغل اية١ٍٓٝ ع٢ً َا اٍكعٛٙ عً

  .(1)(آؿوٙ إػل ع٢ً َا أكعٝخ عًِٝٗ...

قاٍ ي٘ هشٌ: إما ) _ ائاكم هٚا١ٜ ظؿٕ بٔ غٝاس عٔ أبٞ عةل اهلل . ب

 قاٍ ايوشٌ: أُٗل ؛ي٘؟ قاٍ: ْعِاْ٘  لهأٜخ ٦ُّٝا مل ٜلٟ هشٌ صلٛى يٞ إٔ أُٗ

ٌّأ _اْ٘ ي٘ ؾًعً٘ يػريٙ. ؾكاٍ ابٛ عةل اهلل ائاكم  لاْ٘ مل ٜلٙ ٫ٚ أُٗ  ؾٝع

ؾًعً٘ يػريٙ ، ؾُٔ أٜٔ شاى يو إ  _ايِوا٤ َٓ٘؟ قاٍ: ْعِ. ؾكاٍ ابٛ عةل اهلل 

إٔ ٜٚٔري ًَهّا يو ذِ جكٍٛ بعل اكلًو ٖٛ يٞ ٚلًـ عًٝ٘؟ ٫ٚ صلٛى جِبٜ٘ 

ي ٖنا صفيٛ مل َٜ :_أبٛ عةل اهلل  اػل َٔ ٓاه ًَه٘ َٔ قةً٘ إيٝو؟ ذِ قاٍ جٌَٓة٘

 .(2)(مل ٜكِ يًًٌُُغل ًٛم

ٚايوٚاٜــ١ ٓــوضل١ؽ إٕ ايٝــل يــٛ مل جهــٔ كيــ٬ّٝ عًــ٢ اكلًــو يــيّ ايعٌــو ا٭نٝــلؽ  

مل ٜكـِ هلـِ    َٚعًّٛ أْ٘ إما مل ٜكِ يًٓـاَ ًـٛم  يٓظاّؽ ٚاحلوط ايِلٜلؽ ٚاؿحٌ ا

 بًل ٫ٚ كاه ٫ٚ ٤ُٞ َٔ أَٛه َعاُِٗ ٚكْٝاِٖ ٚكِٜٓٗ.

                                                           

 / ابٛاث نٝؿ١ٝ احلهِ ٚأظهاّ ايلع15.٣ٛ/ باث 191/ 17ٖط /ًا٥ٌ/ احلو ايعاًَٞٛاي . 1

 اكلٔله ْؿٌ٘. . 2



 املنتخب من القىاعذ الفقهية                                                                                      18

مل أَـوا٠ ؽلـٛد    _بٞ عةل اهلل ائاكم اإلَاّ أَٛذك١ ٍْٜٛ بٔ ٜعكٛث عٔ  . ت

َٚـا نـإ    َا نإ َٔ َحاع ايٌٓا٤ ؾٗٛ يًُوأ٠ؽ) قةٌ ايوشٌ أٚ هشٌ قةٌ اكلوأ٠. قاٍ

نإ َٔ َحاع ايوشٌ ٚايٌٓـا٤ ؾٗـٛ بُٝٓٗـا، َٚـٔ     َا ٚ ٍ ؾٗٛ يًوشٌؽَٔ َحاع ايوشا

 .(1)(اًحٛػل ع٢ً ٤ُٞ َٓ٘ ؾٗٛ ي٘

ٚاٗع١ ايل٫ي١ ع٢ً ظص١ٝ  (َٔ اًحٛػل ع٢ً ٤ُٞ َٓ٘ ؾٗٛ ي٘)ٕ ـل١ً اؾ

 ايٝل.

قًـخ: ؾوشـٌ ٚشـل مل    ) _َـاّ ائـاكم   ٓعٝع١ ـلٝـٌ بـٔ كهاط عـٔ اإل    . ث

قًـخ   أٚ ٜ٘ـع ؾٝـ٘ ُـ٦ٝاّ   ٘ غـريٙ  ٜلٙ مل ٓٓلٚق ٜلؿٌ اظٌل _قاٍ  كٜٓاهّا ٓٓلٚق٘

 .(2)(ؾٗٛ ي٘ _ : قا٫ٍ

َـلهى يكاعـل٠ ايٝـل ٖـٞ ًـري٠ ايعكـ٤٬ احاهٜـ١ عًـ٢          أِٖإ  ذاّْٝا: ًري٠ ايعك٤٬:

      ٘  ايحعاٌَ َع ٓاظت ايٝل َعا١ًَ اكلايو، ؾُٔ ناْـخ يـ٘ ٜـل عًـ٢ كاه ْحعاَـٌ َعـ

ما ٖٚةٗـا قةًٓـا ٖةحـ٘، ٚإٕ عـاك٠     أهاك بٝعٗـا اُـبٜٓاٖا َٓـ٘، ٚإ   َعا١ًَ اكلايو، ؾـاما  

 ايعك٤٬ قل شود ع٢ً ميو، ٚظٝز اْ٘ مل ٜوكع عٓٗا ؾٗٞ لل٘ا٠.

ٖٚنٙ ايٌري٠ إؾلا ِْأد َٔ اكلةاك٨ ا٭ٚي١ٝ مل ظٍٔٛ اكلًوؽ ؾاْٗا ِْأد 

ظُٝٓا ِْأ َٔ ْاظ١ٝ احلٝاى٠ ع٢ً ا٭ُٝا٤ اييت جٛشل مل عامل ايطةٝع١ؽ ٖٚٞ 

احاهظ١ؽ ذِ شا٤د بعل ميو ا٭ٚي١ٜٛ َعحُل٠ مل ًابل ا٭ىَإ ع٢ً ايٝل 

 .(3) ا٫عحةاه١ٜ ايحِوٜع١ٝ

 ها٤ َٓٗا:آَاه١ٜ ايٝل ٖٞ عل٠ أ١ٝ ع٢ً ٥ٕ َلهى ٖنٙ ايٌري٠ ايعك٬إ
                                                           

 .1ؾ /بٛاث َٝياد ا٭ىٚاطأ َٔ 8ايةاث/ 136/ 16ٖط // احلو ايعاًًَٞٛا٥ٌاي  1.

 .3ؾ /ًكط١/ اي1/ باث886/ 15ٖ/ احلو ايعاًَٞ/ طايًٛا٥ٌ . 2

  .181ٖ/ 3ط. ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ/ ايِٝف َهاهّ ايِرياىٟ: 3
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 ّانـ ٓعاث ا٭ٜلٟ نِْٛٗ ٬َّأؿحاه ش١ٗ ايػًة١ أٟ إٔ غايت اايِٝف ايٓا٥ٝين   . أ

 .(1)ع٢ً اكلًه١ٝ عٔ ك٫يحٗاٖٚنا ٜلٍ  غآةغلٚيٌٝٛا 

ٚظٝؿـ١ عًُٝـ١ ٜوشعـٕٛ إيٝٗـا     عح  إٕ قاعـل٠ ايٝـل   أايعواقٞ ا٤ أغا ٗٝايِٝف  . ب

ٗــٌ بــايٛاقعؽ ؾــإ ايعكــ٤٬ نُــا هلــِ أَــٛه ٜوشعــٕٛ إيٝٗــا َــٔ بــاث احمل ظــوٚف 

يٛاقعؽ نُا ٖٛ احلاٍ مل ؿ  ايرك١ ٚبكٝـ١ ا٭َـاهاد نـنيو هلـِ     ا عٔنْٛٗا ناُؿ١ 

 َعـا٬َجِٗ ٫ ًـحكا١َ ْظـاّ   ٕ اأأَٛه ٜوشعٕٛ إيٝٗا عٓل اًـححاه ايٛاقـع َـٔ بـاث     

 بنيو. جحِ إ٫ّ

ؾكــاٍ احملحُــٌ ؽلٌــو  ايــوأٜغل ٞايِــٝف ا٭ْٔــاهٟ مل ايوًــا٥ٌ أُــاه اػل نًــ  . ت

ايعك٤٬ بايٝل َٔ باث ايػًة١ َٚٔ احملحٌُ نْٛ٘ َٔ باث ايٛظٝؿ١ ايع١ًُٝ ذِ هشـػ  

 .(2)ٖٞ ايػًة١ َاه١ٜ ايٝلأَلهى نٕٛ 

ًـري٠ ايعكـ٤٬   اعحـ  ايػًةـ١ ٖـٞ َـلهى      ايٌٝل ايِٗٝل ذلُـل بـاقو ائـله     . ث

ٔ       ظٝــز إ ايعكــ٬   ٤ ٜةٓــٕٛ عًــ٢ ايٝــل شٗــ١ ايهاُــؿ١ٝ ي٬ًــح٤٬ٝ اخلــاهشٞ عــ

 .(3)ًح٤٬ٝ ايحِوٜعٞ اينٟ ٖٛ عةاه٠ أؿو٣ عٔ اكلًه١ٝا٫

اكللع٢ ع٢ً ايكاعل٠ ؾٗٛ ذلحٌُ اكللهى ظٝز ضلحٌُ  اإلـلاع :اإلـلاعذايرّا: 

٘. ٚقاٍ ايٌٝل ايٌري٠ ؾٗٛ إـلاع َلهنٞ ٫ ظص١ ؾٝأٚ   ا٭ؿةاهاًحٓاكٙ اػل

ٖٚٞ َٔ ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ اكل١ًٌُ ؾكّٗٝا ٚقاّْْٛٝا ) ايِٗٝل ايٌٝل ذلُل ائله

                                                           

 .13/ 1ٖ/ ذلُل جكٞ اي ٚشوكٟ/ طْٗا١ٜ ا٭ؾهاه . 1

 .809 / ايِٝف ذلُل عًٞ ايهاظُٞ/ؾٛا٥ل ا٭ٍٓٛ . 2

 .308ٖ/ 1ط / ايٌٝل ذلُل ائله/حبٛس مل ُوؾ ايعو٠ٚ ايٛذك٢ . 3
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 .(1)(اكلًٌُغل عًُا٤ إـلاعٚعًٝٗا  ٚعك٬ّْٝا َٚحِوعّٝا

 ضابط ايٝد. 7

َاه٠ ع٢ً اكلًو يًٌـري٠ ايعك٥٬ٝـ١ صلـله إ سلـلك اكلكٔـٛك َـٔ نـٕٛ        إٔ ايٝل إ

نـٕٛ ايِـ٤ٞ َكةٛٗـّا بايٝـل نكـةض ايكًـِ       اي٤ِٞ لخ ايٝل ٚاْـ٘ ٫ ٜكٔـل شيَـّا    

ْٗــا يٌٝــخ أاه يًصــيّ بحعكــل ايٝــل مل َرــٌ ايٌــٝاه٠ ٚايــلاه عوؾــّا ٚاحلــاٍ   ٜٓٚايــل

ٕ ه٥ـٍٝ  اٟ لـخ قـله٠ ايحٔـوف ؾـ    أَكة١ٗٛ مل ايٝل ٚنـنيو ٫ ٜهؿـٞ ايحٔـوف    

 قاكه ع٢ً ايحٔوف مل ٤ُٞ. ٭ْ٘ أُٝا٤ل ع٢ً ـلٝع َا مل ايلٚي١ َٔ ٥امايلٚي١ 

ٝل عةاه٠ عـٔ جٔـوف ايِــٕ مل ُـ٤ٞ ٚٚقٛعـ٘ مل ظٛىجـ٘       ٚاحلآٌ إ اي

حبٝــز ٜفعــّل َــٔ جٛابعــ٘ عوؾــا، ٜٚةكــ٢ ايوشــٛع اػل ايعــوف ٖــٛ اكلٝــيإ ا٭ًاًــٞ   

يحِـــٕٝ ٓــلم ايٝــل ٚعلَــ٘ؽ ؾُــٔ بٝــلٙ َؿحــاؾ ايــلاه َــع ًــهٔ ايػــري ؾٝٗــا ٫   

 مل جهٔ ٌَه١ْٛ. إمأٜلم نْٛ٘ ٓاظت ٜل عًٝٗا ا٬ف َا 

ايٌٓـة١ إػل أُــاٖ ٌَـٝطؤٜ عًـ٢ ُـ٤ٞ ٚاظـل       ٚقل ٜحعاهد أسلا٤ ايٝـل ب 

بأسلا٤ رلحًؿ١ؽ ٚنٌ ٜلعٞ نْٛ٘ َايهّاؽ نلع٣ٛ اكلِبٟ ٚٓاظت ايـلنإ مل َحـاع   

ٜهٕٛ بٝل اكلِبٟ َٔ كنإ غريٙؽ ؾاكلِـبٟ ٜـلعٞ أْٗـا ًَهـ٘ اُـباٖا َـٔ غـريٙؽ        

ٚٓاظت ايلنإ ٜلعٞ اْ٘ َٔ أَحعح٘ؽ ُٖٚا مل ايلنإؽ ؾـ٬ ٜةعـل إٔ ٜكـاٍ بهـٕٛ     

ــٌ  ــ١ؽ         ن ــلٙ ظكٝك ــاع بٝ ــٕٛ اكلح ــبٟ ن ــ١ اكلِ ــٔ شٗ ــاعؽ ؾُ ــ٢ اكلح ــل عً ــا ماد ٜ َُٗٓ

ٍٛع   ٚٓاظت ايلنإ َٔ ش١ٗ نْٛ٘ مل ظٝط١ ًًطاْ٘ ٚاًح٥٬ٝ٘ؽ ٖٚنا ْا٧ُ َٔ جٓـ

ايٝــل بــاؿح٬ف اكلكاَــادؽ ٚقــل ٜهــٕٛ بعــض ٖــنٙ ا٭ٜــلٟ أقــ٣ٛ َــٔ بعــضؽ ٚقــل  

 جحٌا٣ٚ ؾححعاهدؽ ٚحلٌ ايلعاٟٚ َكاّ آؿو.

                                                           

 .17/ 1ٖ/ م1ط / ايٌٝل ذلُل ائله/َا ٚها٤ ايؿك٘ . 1
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 ٚ أَاز٠قاعد٠ ايٝد أصٌ أ. 8

ًحٔـعاث عٓـل اشحُاعُٗـا    ٕ ع٢ً جكلّ قاعل٠ ايٝـل عًـ٢ ا٫  ٛاجؿل ا٭ٓٛيٝ

َـاه٠، َٚـٔ اعح ٖـا    أمل َٛهك ٚاظل ؾُٔ شعًٗا هلا ش١ٗ ايهِـ ٚايطوٜك١ ؾٗـٞ  

ٔ  ٚشـٛك ناُــ َعحـ    علّ ٚظٝؿ١ ع١ًُٝ عٓل  ٗـ   عـ ٚإَـا ٚشـ٘    أٓـٌ.  ٞايٛاقـع ؾ

اٗػؽ ٚإٕ قًٓـا ٖـٞ   جأؿو قاعل٠ ايٝل عٔ ا٭َاهاد ؾإٔ ناْخ ٖٞ َٔ ا٭ٍٓٛ ؾٛ

إ بٓـا٤ ايعكـ٤٬ عًـ٢ ايٝـل ٜكـلّ عًـ٢       ٖـٛ  َٔ ا٭َاهادؽ ؾٛش٘ جكلّ ايةٝٓـ١ عًٝٗـا   

ٍٕ  ؽ ؾـإ قاَـخ ا٭َـاه٠    (اكلايه١)إحلام ايٝل اكلِهٛن١ بايٝل ايعوؾ١ٝ ايِوع١ٝ  عًـ٢ أ

ُـو بٓظـو ايعـوفؽ َٚعـ٘ ٫ دلـاٍ       ٖنا اي٤ِٞ اينٟ بٝل ذلُل ٖٛ يعًٞؽ ؾ٬ ٜةكـ٢ 

 حلام.يإل

ٍٕ َا بٝلٙ نإ يعًٞؽ ٚقل اْحكٌ إيٝ٘ؽ ؾـإ ايعكـ٤٬   ٚننيو يٛ  ٜـوٕٚ  أقِو ذلُل ا

 قواهٙ إٔ ايعغل يعًٞ أق٣ٛ َٔ كهش١ نِـ ايٝل أْٗا ي٘.كهش١ ايهِـ مل إ

 ايٝد ع٢ً املٓافع. 9

ًـ     ايعغل  إٔ ايٝل ع٢ً ع٢ًايٌري٠  اْعكلد َـا ٚٗـع   أ وؽنْٛٗـا أَـاه٠ عًـ٢ اكل

ٌٌ هـا ؾٗـٌ سلهـِ ؼلًهـ٘     ٚعًُٓا بعلّ نْٛ٘ َاي ّاكاه ايٝل ع٢ً اكلٓؿع١ َرٌ ًهٔ هش

 ٤َـٔ ًـري٠ ايعكـ٬    ٔكٝايكله اكلحـ ؾإ  ايٝل؟ بأَاه٠٠  أّ ٫ ؽلٌو هشاع٢ً اكلٓؿع١ با

اكلٓـاؾع ٌَـحك٬ّ عـٔ ايعـغل ؾٗـٛ َِـهٛى        ًَـو ٚأَـا   ؽذةـاد ًَـو ايعـغل بايٝـل    إٖٛ 

ًّما نإ إْعِ  اكلحٝكٔؽؾٝكحٔو ع٢ً ايكله  َٚـٔ  مل ٓـع١ جٔـوؾاج٘.    ؾا٭ٌٓؽ ُّاٌَ

ا جٛشـل با٫ًـحٝؿا٤ ُـ٦ّٝا    ؾلإٓاؾع يٍٝ هلا ٚشٛك ؾعًٞ يححعًل ب٘ ايٝل ٚاكلعًّٛ إٔ اكل

 ؾ٬ جٌُِ قاعل٠ ايٝل اكلٓاؾع. .ؾ٦ِّٝا

 :تطبٝكات
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ايٝـل  ظٗٛه ظـاٍ  بٌ اكل٬ى ؾٝٗا  اكلايه١ٝؽ ا٭ٜلٟإ ٬َى ظص١ٝ ايٝل يٍٝ غًة١  .3

 ٖٚٛ َكح٢٘ طةعٗا ا٭ٚيٞ.

يـت مل ا٫ٜـلٟ احاهٜـ١    اعٝـإ اكلٛقٛؾـ١ؽ ؾـإ ايػ   مل ا٫ اْكًةخإ ٖنٙ ايػًة١ قل  .1

 سلٛ ناْخ ٖٛ علّ اكلايه١ٝ. بأٟ بكا٤ًظلٚذّا أٚ عًٝٗا 

ايعاهٜـ١ أٚ ايعـلٚإ ذـِ ُـو مل      أٚ ناإلشـاه٠ بعٓـٛإ اكلًـو    ناْخ ايٝـل ٫  إما .1

 .ؾ٬ جهٕٛ ظص١ مل ميواْك٬بٗا ًَهّا 

 حلاٍ.اي١ ايٌابك١ اكلِهٛن١ ااحلاه٠ اكلًه١ٝ يًٝل مل َأاشوا٤  .8

 اكلًه١ٝ. ذةادَاه٠ ايٝل إلأ٣ َٔ ١ٛ أقٓايةٝ .5

ٓـ  ِــٕ ايؿ٬ْـٞ عًـ٢    ايعًِ ُـٕ َـٔ اخلـاهط إ اًـح٤٬ٝ     إما .6  ١عـغل ؿا

ٝـ  يٍٝ اًح٤ً٬ٝ ٚيهـٔ جةكـ٢ ٜـلٙ عًـ٢      ؾحٌـكط ٜـلٙ عـٔ ايل٫يـ١ عًـ٢ اكلًـوؽ       ّاَايه

 ع٢ً ًَه٘ هلا. اكلٓاؾع كي٬ّٝ

ُـو   ؾ٬ ُةٝٗٗا يًػري أٚ أَا١ْمل ٜلٙ أْ٘ ًَه٘ أٚ  مل بعض َا اإلٌْإُو  يٛ .7

 مل أشوا٤ ظهِ اكلًو عًٝ٘ َامل جكِ قو١ٜٓ ع٢ً ًَو غريٙ.

اما نـإ   ٜعًِ كلٔؽ ؾكاعل٠ ايٝل جرةخ ًَهٝحـ٘ يـ٘.   َٔ ٚشل ٦ُّٝا مل ٓٓلٚق٘ ٫ٚ .8

 .ٜٙحٔوف بائٓلٚم ٚظلٙ كٕٚ غري

ُــٕ أؿـو ًَهٝحـ٘ كلـا مل ٜـل       اٍكعـ٢ ٕ آاظت ايٝل ع٢ً ٤ُٞ عًٝ٘ ايُٝغل ؾ .9

 عًٝ٘ اية١ٓٝ ٢ٌُٜٚ اكللعٞ.ؾ ايٝل تٓاظ

َـٔ ًـةل   ) يـ٘.  ًهـاّ ةاظاد ايعا١َ أٚ غ١ُٝٓ احلوث جٔةػ َٚٗع ايٝل ع٢ً اكل .30
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٘   َا إػل َـٔ أظٝـا    fعـٔ ايـٓيب    ؽ(1)(مل ٌٜةل إيٝ٘ أظل َٔ اكلًٌُغل ؾٗٛ أظـل بـ

٘ف  .(أهّٗا َٛاجّا ؾٗٞ ي

ا .33

 اه٠ ع٢ً اكلًه١ٝ.كلٓاؾع ٚٗع ايٝل عًٝٗا مل جهٔ أَحلكٛم ٚا

 ٓع١ أؾعاٍ اكلًٌِ. إلٓاي١ ايحنن١ٝاه٠ ع٢ً ًِ أَٜل اكلٌ .31

قةــٍٛ قــٍٛ ٓــاظت ايٝــل مل أظــٛاٍ ايعــغل ايــيت لــخ ٜــلٙ نْٛٗــا زلٌــ١ أٚ      .31

 طاٖو٠.

 

                                                           

  .363/ 3ٖ. اكلهاًت/ ايِٝف ا٭ْٔاهٟ/ ط1









 

 

 

 

 ثانيًا: 

 قاعد٠ ْفٞ اذتسج ٚايعطس

ٍٕ َع٢ٓ احلوط يػ١: نـرري٠ؽ ٚيهـٔ ٫ ختـوط ك٫يحٗـا عـٔ       َاك٠ ظوط جطًل ع٢ً َعا

رري ايِـصو َـر٬ّؽ ٚأظوشـ٘ إيٝـ٘ أحـأٙؽ      َع٢ٓ اي٘ٝل. ؾٝكاٍ َهإ ظوط أٟ ٍٗٝل ن

ٚأَا ا٫ًحعُاٍ اٯؿو يًعوط ؾٗٛ ؼلع٢ٓ اإلذـِ ٚاحلـواّؽ ٜٚكـاٍ:     .(1)ٍٚٗٝل عًٝ٘

 أظوط اَوأج٘ بطًك١ أٟ ظوَٗا.

ٖٛ َٓـع ٚقـٛع أٚ بكـا٤ احلـوط عًـ٢ ايعةـاك ؼلٓـع ظٔـٛي٘          َع٢ٓ احلوط آط٬ظّا:

 .(2)ابحلا٤ أٚ بحـؿٝؿ٘ أٚ جلاهن٘ بعل لكل أًةاب٘

 :ذتسج ع٢ً أْٛاعا

 إٕ ايعٌو ٚاحلوط مل ا٭ؾعاٍ ٜهٕٛ ع٢ً أقٌاّ:

ّٔ        أ٫ّٚ: ٔـّا  ٜةًؼ ظلّا ٫ ٜطٝـل اكلهًــ لًُـ٘ؽ ٖٚـنا ؿـاهط عـٔ ايكاعـل٠ خت

 ليٌٝ بط٬ٕ جهًٝـ َا ٫ ٜطام.ي
                                                           

  .118ٖ/ 1ط. يٌإ ايعوث/ ابٔ َٓظٛه: 1

. هؾع احلوط مل ايِوٜع١ اإل١َٝ٬ً/ ايلنحٛه ٜعكٛث عةل ايٖٛاث/ هًاي١ كنحٛهاٙ/ شاَع١ ا٭ىٖو/ 2

3971.ّ  
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ٜهــٕٛ كٕٚ َــا ٫ ٜطــامؽ ٚيهــٔ لًُــ٘ ٜٛشــت اؿــح٬ٍ ايٓظــاّؽ ٖٚــٛ    ذاْٝــّا:

ايٝـ اكلٛشةــ١ ٫ؿــح٬ٍ ايٓظــاّ؛ ٭ٕ  نــنيو ؿــاهط عــٔ ذلــٌ ايهــ٬ّؽ يكــةػ ايحهــ  

 اكلكٔل ا٭مس٢ ٚا٭ق٢ٔ يًِاهع اكلكلَ َٔ جهايٝؿ٘ يٍٝ إ٫ ظؿظ ايٓظاّ.

ايعٌو ٚاحلوط ٌٜحًيّ اي٘وه مل ا٭َٛاٍ ٚا٭ْؿٍ ٚا٭عـوادؽ ٖٚـنا    ذايرّا:

 كاؿٌ مل قاعل٠ ْؿٞ اي٘وه.

ّ إٕ ايعٌــو ٚاحلــوط يــٍٝ إ٫ دلــوك اكلِــك١ ٚاي٘ــٝلؽ ٖٚــنٙ ا٭ظهــا    هابعــّا:

 احلوش١ٝ ٖٞ َٛهك ايكاعل٠.

 :ٙريايتكطِٝ َٔ حٝح حمٌ تأث

ْـ اْؿوكا  إماَا أٚمنوا َعّاؽ  إماإ احلوط ْؿٌٞ ٚايعٌو بلْٞ  عٓـ٢ ٚاظـل   ؼل انا

ــ١   ــاؾ١ طًٜٛ ــنٟ ؿلِــٞ ٌَ ــخ  ؾاي ــخ اما    ل ــ٘ بُٝٓــا ايةٓ ــٕٛ عٌــوّا عًٝ ايِــٍُ ٜه

 َاّ ابٝٗا.أظوط عًٝٗا إ جػحٌٌ  ْٗاٌ ؾاػٌُخ ٚشت عًٝٗا اياظحً

: ايعٌو ايةلْٞ أٚ اكلايٞ: َا نـإ جـأذريٙ ٚاقعـّا عًـ٢ ايةـلٕؽ مل احلـاٍ أٚ اكلـاٍؽ        أ٫ّٚ

ــ١ ايظــاٖو٠ؽ      ــأذري اكلةاُــو عًــ٢ ايكــ٠ٛ ايةلْٝ نايــلؿٍٛ مل ا٭عُــاٍ ايِــاق١ ماد ايح

 نّٔٛ اكلوٜضؽ ٚايلٚاّ ع٢ً قٝاّ ايًٌٝ.

ُـ     ٔ ٜوجهـت  ذاّْٝا: احلوط ايٓؿٌٞ أٚ اكلعٟٓٛ: ؾُا نإ جأذريٙ ٚاقعـّا عًـ٢ ايـٓؿٍؽ ن

ؿطأ ؾٝحأمل ئلٚهٙ َٓ٘ؽ أٚ ٜكّٛ بعٌُ ؾٝٓلّ ع٢ً اهجهاب٘ إٜاٙؽ ؾـإ ٖـنٙ ا٭َـٛه    

 مل ايٓؿٍ. ّاٚأكل ّاللس قًك

َٚٔ ٖنا احلوط ايِو اكلٛهس ي٘ٝل ائله ٚايح ّ ٚاحيع يهٌ َا ضلٌٔ 

وََِعْٓ َُعشِدْ ؤَْْ   بٌةت ٗعـ اإلؿلإ ايةاعز ع٢ً ا٫ط٦ُٓإ ٚا٫ًحكواهؽ قاٍ جعاػل: ؼ
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 .(1)غَُضٍَِّهُ ََجْعًَْ صَذْسَفُ ضَُِّمًب حَشَجًب وَإَََّّٔب ََصَّعَّذُ فٍِ اٌغََّّبءِ

ٖٚــنإ ايكٌــُإ ن٬ُٖــا َٓؿــٞ ٚعاحُٗــا اإلًــ٬ّ ٚميــو َــٔ ؿــ٬ٍ ْؿــٞ 

ايعٌو با٭كي١ ايِوع١ٝؽ ٚقل أٚشل ايًٛا٥ٌ يحـًٕٝ اكلهًـ َـٔ احلـوط ٚايعٌـو    

 .نايحٛب١ ٚايهؿاهاد ٚغريٖا

 :َطُٕٛ ايكاعد٠

ّ  أٖٚنٙ قاعل٠ ْؿٞ احلوط ٚاي٘وه ٚايٌٓٝإ ٚاحٗـٌ   اكلهـوٙ ٚاكل٘ـطو    أظهـا

 اإلًـ١َٝ٬ ج٢ٌُ بايعٓاٜٚٔ ايرا١ْٜٛؽ ٖٚنٙ ا٭ظهاّ جهِـ َل٣ َواعا٠ ايِـوٜع١  

 كلٔاحل ايعةاك.

 ؽعًـ٢ ايعةـاك  احلـوط  اكلكٔٛك َٔ قاعل٠ ْؿٞ احلوط نٌ ظهِ ٌٜـحًيّ ذةٛجـ٘   ؾ

َـ   عؿـا٤ إث ايٛٗـ٤ٛ أٚ ايػٌـٌ أٚ ٚشـٛث    ٛٚشَرٌ  نِــ اكلـوأ٠    ١ايًعٝـ١ أٚ ظو

 .و ؾاما اًحًيّ احلوط ٜهٕٛ َوؾٛعّاأَاّ ايطةٝة١ يًؿعٕ ٚغري ميعٛهجٗا 

ٚقل ْٕ ايهحاث ايهوِٜ ع٢ً ْؿٞ احلوط مل ًـٛه٠ احلـض مل ًـٝام بٝـإ َـٔ      

ََبؤََُّهَعب اٌَّعزََِٓ آَِنُعىا اسْوَعُعىا     ٚجعاػل: ؼؾكاٍ ًةعاْ٘  اإل١َٝ٬ًع٢ً ا٭١َ عي ٚشٌ اهلل 

وَجَبهِعذُوا فِعٍ اٌٍَّعهِ حَعكَّ جِهَعبدِفِ       (77)اعْجُذُوا وَاعْجُذُوا سَثَّىُُْ وَافْعٍَُىا اٌْخَُْشَ ٌَعٍََّىُُْ رُفٍِْحُعىَْ  وَ

َّّبوُُْ            ُْ بِثْعشَاِهَُُ هُعىَ عَع ٍَّعَخ ؤَثِعُُى ِِ ْٓ حَعشٍَط  ِٓ ِِع ُْ فِعٍ اٌعذَِّ ُُْى ًَ َعٍَع ُْ وََِب َجَع ُهَى اْجزَجَبُو

ُّىا         اٌُّْغٍِّْنيَ ِِْٓ ُْىُُْ وََرُىىُٔعىا شُعهَذَاءَ َعٍَعً اٌنَّعبطِ فَعَإِلُ َُُىىَْ اٌشَُّعىيُ شَعِهُذًا َعٍَع ٌِ ًُ َوِفٍ هَزَا  لَْج

 ٚمل ٖـنٙ  .(2)غاٌصَّالَحَ وَآرُىا اٌضَّوَبحَ وَاعْزَصُِّىا ثِبٌٍَّهِ هُىَ َِعىْالَوُُْ فَعنِعَُْ اٌَّْعىًٌَْ ؤَِعْعَُ اٌنَّصِع ُ     
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ٚعـلّ شعـٌ   ًـ٬ّ ٚاكلٓـ١ عًـ٢ اكلٌـًُغلؽ     ١َ اإلأحلوط عٔ اٯ١ٜ ايِوٜؿ١ ٖٛ هؾع ا

ــ٘ جعــاػل    ــلٜٔ بكٛي وََِععب جَعَععًَ عٍََععُْىُُْ فِععٍ اٌععذَِِّٓ ِِععْٓ حَععشَطٍ ٍَِِّععخَ ؤَثِععُىُُْ      ؼاحلــوط مل اي

 عةاه٠ عٔ علّ جِوٜع ا٭ظهاّ اكلٌحًي١َ ذةٛجٗا يًعوط. ؽ يٍٝ إ٫ّ(1)غبِثْشَاهَُُِ

ٛيـ١ َـٔ قةـٌ ايِـاهع اكلٌـُا٠ با٭ظهـاّ       ٚاكلواك َٔ ايلٜٔ ٖـٞ ا٭ظهـاّ اجملع  

ايؿكٗٝــ١ َــٔ ايطٗــاه٠ اػل ايــلٜادؽ ؾــاكلٓؿٞ ٖــٛ ْؿــٍ احلهــِ ايــنٟ ِٜٓــأ َــٔ قةًــ٘   

 اي٘ٝل ٚاحلوط.

 :َدزى ايكاعد٠

 ٖٞ:ا٭كي١ ع٢ً َلهى قاعل٠ ْؿٞ احلوط 

 ايهحاث ايعيٜي .1

ً   ؼقٛي٘ جعاػل  . أ ؤَوْ عٍََعً عَعفَشٍ ؤَوْ جَعبءَ ؤَحَعذِ      وَبِْْ وُنْزُُْ جُنُجًب فَعبََّّهَّشُوا وَبِْْ وُنْعزُُْ َِشْضَع

ىهِىُُْ ِِنْىُُْ ِِْٓ اٌْغَبئِطِ ؤَوْ الََِغْزُُْ اٌنِّغَبءَ فٍََُْ رَجِذُوا َِبءً فَزَََُُّّّىا صَعُِذًا ََُِّّجًب فَبِْغَحُىا ثِىُجُ

شَِعذُ ٌُُِطَهِّعشَوُُْ وٌَُُِعزَُِّ ِٔعَّْزَعهُ     وَؤََْذَِىُُْ ِِنْهُ َِب َُشَِذُ اٌٍَّهُ ٌَُِجْعَعًَ عٍََعُْىُُْ ِِعْٓ حَعشَطٍ وٌََىِعْٓ َُ     

إ اكلــواك باحعــٌ ايــنٟ ْؿــاٙ اهلل جعــاػل ٖــٛ   .(2)غٍعٍََععُْىُُْ ٌَعٍََّىُععُْ رَرْععىُشُوَْ 

   .احعٌ ايحِوٜعٞ ٫ احعٌ ايحهٜٛين

ٔ   اايحـُِٝ نُرـ  ٖنٙ اٯ١ٜ ؾٔـًخ ظهـِ    :أ٫ّٚ ؽ نُـا منـود   ٍ يٓؿـٞ احلـوط مل ايـلٜ

 ايحـُِٝ عٓــل اكلــود ٚعٓـل ايٌــؿو ٚعٓـل ؾكــلإ اكلــا٤   اٯٜـ١ ذــ٬س ظـا٫د يحٌــٜٛؼ   
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ــ يغل كلٛشةاجــ٘ اظــلُٖا ايػــا٥ط ايــنٟ ٜٛشــت ايٛٗــ٤ٛ ٚعٓــل جعٌــوٙ   اٚمنــود َر

ــ١ يًػٌــٌ ٚعٓــل ايعٌــو ٜٛشــت      إػلٜحةــلٍ  ــاْٞ ٬ٌََــ١ ايٌٓــا٤ اكلٛشة ــُِٝؽ اير ايح

 ايحُِٝ.

ــّا ــُِٝ ٚميــو باي٘ــوث عًــ٢ ا٭هد ايطٝةــ١ ٚاكلٌــػ عٓٗــا    ذاْٝ : منــود نٝؿٝــ١ ايح

 حعـت يٌٜـةت ا  ٛش٘ ٚايٝلٜٔؽ َٚعوٚف إ ميو َٔ ابٌـط ا٭عُـاٍؽ ٚايـنٟ ٫   باي

ؽ ٖٚنا ٜٔػ َر٬ّ ها٥عّا يوؾع احلوط ٚنٝــ ٜحةـلٍ ايػٌـٌ    ٫ٚ ٌٜحػوم ٚقحّا ط٬ّٜٛ

 اػل جهًٝـ ايحُِٝ.

منود اٯ١ٜ نٝؿ١ٝ ْؿٞ احلوط نكاعل٠ عا١َ يعُّٛ أيؿاظٗـا ٚٗـوث ا٭َرًـ١     ذايرا:

ًـ  ىاكد ايكاعل٠ جةٝاّْا ؽ ؾكلاكلا٤ َٔ ايٌؿو ٚاكلود ٚعلّ ٚشلإ  ٢كلعوؾ١ نٝـ ٜةح

ضلـٍ بـا٭مل ٚاي٘ـعـ ٚؿطـو      ؾعٓلَااكلوٜض  َاؾااكلوٜض ٚاكلٌاؾو بائعٛبادؽ 

عـٔ اكلـا٤ ٚهؼلـا ؿطـو      ٚا٫بحعـاك هٖـام  اإلاكلٌاؾو ؾ ٚإَااًحـلاّ اكلا٤ عًٝ٘ اظٝاّْاؽ 

 ايٍٛٓٛ إيٝ٘.

ٌُُْغْعشَ         وََِْٓ وَبَْ َِشَِضًب ؤَوْ عَ]: قٛي٘ جعاػل ث. ٍَّعهُ ِثىُعُْ ا ََّعبٍَ ؤُخَعشَ َُشَِعذُ اٌ ًٍَ عَفَشٍ َفعِعذَّحِ ِِعْٓ َؤ

 .(1)[وَالَ َُشَِذُ ثِىُُْ اٌْعُغْشَ

   :ضاعرتا

 (ٜوٜـــل اهلل بهـــِ)باٯٜـــ١ ٫ظحُـــاٍ اؿحٔـــاٖ قٛيـــ٘   ا٫ًـــحل٫ٍ٫ ؿلهـــٔ 

ٍِ بك١ٝ ا٭بٛاث ايؿك١ٝٗؽ ؾاأٖٛ ائّٛ ٚ ٘ ؿلهٔ احٛاث  ٫ْ٘ ٜع يـٍٝ عًـ١    بأْـ

ًـيّ كٚهإ احلهـِ َـلاهٖا    ييٛ نإ ع١ً  ٭ْ٘ٝحٌُو بعُّٛ ايع١ً بٌ ٖٛ ظه١ُؽ ي
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 ظح٢ ٚيٛ مل ٜعٌو عًٝ٘ ائّٛ. اإلؾطاهٚاحلاٍ إٔ اكلٌاؾو ًٜيَ٘ 

ؽ اٯ١ٜ ْاؾ١ٝ يًحهًٝـ ؼلا يٍٝ مل (1)غالَ َُىٍَُُِّ اٌٍَّهُ َٔفْغًب بِالَّ وُعْعَهَب: ؼقٛي٘ جعاػل . ج

٫ ٜ٘ٝل عًٝ٘ ٫ٚ ضلوط ؾٝ٘ؽ ؾل٫ي١ اٯ١ٜ ٫ ايًٛعؽ ٚايًٛع َا ٌٜع اإلٌْإ ٚ

ٜةًؼ َل٣ ٫ َا ٖٛ مل ظلٚك طاقح٘ ٚمل ٌَٝٛهٙؽ ٫ َا  ٜهًـ اإلٌْإ إ٫ّ

 ع٢ً هؾع اٯٜادبةعض ٖنٙ  _َاّ ٚقل اًحلٍ اإل ايطاق١ ٚاجملٗٛك.

ٖنا ٚاَراي٘ ٜعوف َٔ نحاث اهلل أٌَػ ع٢ً  _ا٭ظهاّ احلوش١ ظٝز قاٍ 

 .(عًٝهِ َٔ ظوطَا شعٌ اهلل ) اكلواه٠

ؽ إٕ اٯٜــ١ ايهوؿلــ١ جٓؿــٞ (2)غوََِععب جَعَععًَ عٍََعُْىُُْ فِععٍ اٌععذَِِّٓ ِِععْٓ حَععشَطٍ ] قٛيــ٘ جعــاػل: . د

 احلوط عٔ ايلٜٔؽ ؾكل شا٤ احلوط ْهو٠ مل ًٝام ايٓؿٞ للا ٜؿٝل ْؿٞ عاّ.

 اي١ٌٓ ايِوٜؿ١ .2

عرود ؾأْكطع  _قًخ ٭بٞ عةل اهلل ) _َاّ ائاكم َا هٟٚ عٔ اإل . أ

: ٜعوف ٖنا _٤ٛٗ؟ قاٍ ٢ًٛ آةعٞ َواه٠ ؾهٝـ آٓع بايظؿوٟ ؾصعًخ ع

وََِب جَعًََ عٍََُْىُُْ فٍِ اٌذَِِّٓ ِِْٓ ؼ :ٚأُةاٖ٘ َٔ نحاث اهلل عي ٚشٌؽ قاٍ اهلل عي ٚشٌ

 .(إٌَػ عًٝ٘ (3)غحَشَطٍ

اْا ٌْاؾو ؾوؼلا بًٝٓا بايػلٜو َٔ ) _ٞ بٔري قاٍ قًخ ٭بٞ عةل اهلل بعٔ أ . ب

١ٜ ؾحهٕٛ ؾٝ٘ ايعنه٠ ٜٚةٍٛ ؾٝ٘ ائيب ٜٚحةٍٛ ؾٝ٘ شاْت ايكو إػلاكلطو ٜهٕٛ 

وط ؾإ عود مل قًةو َٓ٘ ٤ُٞ ؾكٌ ٖهنا ٜعين أ) _ايلٚاث ٚجوٚس ؾكاٍ 
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وََِب جَعًََ ] :ٕ اهلل عي ٚشٌ ٜكٍٛذِ جٛٗأ ؾإ ايلٜٔ يٍٝ ؼلٍ٘ٝلؽ ؾااكلا٤ بٝلى 

 .(1)غعٍََُْىُُْ فٍِ اٌذَِِّٓ ِِْٓ حَشَطٍ

إ اخلٛاهط ٗٝكٛا ع٢ً اْؿٌِٗ وٗاي١ ) :نإ ٜكٍٛ _عٔ ا٭َاّ ايةاقو  . ت

 .(ٚإ ايلٜٔ أًٚع َٔ ميو

 .(بعرخ ع٢ً ايِوٜع١ ايٌُع١ اي١ًٌٗ) fٚقٛي٘  . ث

 ـلاعاإل .1

٫ظحُاٍ بـإ َـلهى اجملُعـغل ٖـٛ     ْ٘ َلهنٞ ٮؾ باإلـلاع ا٫ًحل٫ٍ٫ ؿلهٔ 

ؽ ٭ٕ اكللهنٞ يٍٝ ظصـ١  ٚاإلـلاعؽ ١ٚاي١ٌٓ ايِوٜؿ ايعيٜي ايٖٓٔٛ َٔ ايهحاث

َــلهى  ؽ َٚــع ٚشــٛك_ ح٘ عــٔ هأٟ ا٭َــاّٝؿُـــلــاع ٖــٞ باعحةــاه ناظصٝــ١ اإل

 ضلحٌُ اًحٓاك اجملُعغل إيٝ٘.

 ايعكٌ .4

ــٔ  ــحل٫ٍ٫ ؿله ــوطؽ      ا٫ً ــٞ احل ــل٠ ْؿ ــ٢ قاع ــٌ عً ــ٘بايعك ــاع   ٫ ٭ْ ــو٣ اَحٓ ٜ

ايحهًٝـ با٭َو ايِامؽ نٝـ ٚقل ٚقع ايحهًٝـ با٭َو ايِام مل ايِـوا٥ع ايٌـابك١   

٘ ع٢ً ايـنٜٔ َـٔ   ٫ٚ لٌُ عًٝٓا إٓوّا نُا فلًحهبٓا ) جِري إيٝ٘ اٯ١ٜ ايهوؿل١ نُا

 .و عةاه٠ عٔ ا٭َو ايِاماإلٓؾإ  (قةًٓا

ايعكٌ ؿلٓع َٔ ايحهًٝـ با٭َو غري اكلكـلٚهؽ ٚيهـٔ اكلؿـوٚد إ احلـوط     ٚإؾلا 

 غري اكلكلٚه بٌ ٖٛ ا٭َو ايِام. يٍٝ ٖٛ ا٭َو

إٔ ٜطـام اٚ غـري   هـٔ  ٫ٚ اَحٓإ مل هؾع َا٫ ؿل ي٬َحٓإٚهكد  ذِ إ ايكاعل٠
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ٓـ٢  عؿـغل ٖـنا اكل  ًّهط ٖٛ شعٌ ظهِ ٜٛشت اي٘ـٝل عًـ٢ اكل  َكلٚه عًٝ٘ؽ بٌ احلو

ــاهى ٚجعــاػل يطؿــا ٚنوَــّا مل صلعــٌ ا٭ظهــاّ     ّاأٚ قةٝعــ ّايــٍٝ للحٓعــ ٚيهــٔ اهلل جة

ؿٔـٖٛ ا٭َـ١ اكلوظَٛـ١ نواَـ١      إػل١ بايٌٓة١ اػل ـلٝع ايعةاك أٚ بايٌٓة١ ٝاحلوش

كٕٚ  ايِــوٜؿ١ ١ٕ َــلهى ايكاعــل٠ ٖــٞ ايهحــاث ٚايٌــٓا َٚــٔ ٖــنا ٜظٗــو fيٓةٝٓــا 

 .ٚاإلـلاعايعكٌ 

 :ٔ اذتسج ٚايطسزـايفسم بٝ

احلوط ٖٛ اكلِك١ ٚاي٘ٝل كٕٚ عـلّ ايكـله٠ عًـ٢ ايِـ٤ٞؽ ٚيـٍٝ نـٌ َِـك١        

ظوشّا بٌ ٖٛ عةاه٠ عـٔ ؿٔـٖٛ اكلِـك١ ايِـلٜل٠ ٚميـو ٭ٕ ـلٝـع ايحهـايٝـ        

عخ ـلٝـع ايحهـايٝـ ظوشٝـ١    ؾٝٗا َِك١ ؾًٛ ؾٌود احلوط باكلِـك١ اكلطًكـ١ ٭ٓـة   

 ايحهًٝـ َأؿٛم َٔ ايهًؿ١ ٚاكلِك١. ٫ٕ

ٚاي٘وه ٖٛ ايـٓكٕ إَـا مل اكلـاٍ اٚ ايةـلٕ أٚ غريُٖـا ؾُـا ٫ ٜهـٕٛ ْكٔـّا ٫         

ٕ   ٜهٕٛ ٗوهّا ٖٚنا ا٬ؾ٘ مل احلوطؽ ؾأْ٘ اكل  ِك١ ٚيٛ مل جهٔ َِـح١ًُ عًـ٢ ايـٓك

كلِـك١ ايِـلٜل٠ َـٔ كٕٚ    ْـ٘ قـل ٜةًـؼ ا   كلا٤ ايةاهك مل ايِحا٤ ايكـاهٖؽ ؾا ناي٤ٛٗٛ با

 َود ع٢ً ايةلٕ. طوٚ

 :َجاٍ اذتسج دٕٚ ايطسز

اػل احلـضؽ   ا٫ًـحطاع١ اٟٚ َكـلاه  ٌـ يٛ ظٌٔ اكلهًـ ع٢ً َكلاه َٔ اكلـاٍ ٜ 

ٕ ٚشــٛث ٓــوؾ٘ مل احلــض ٫ ٜٛشــت اي٘ــوه اٚنــإ حباشــ١ اػل ُــوا٤ بٝــخ بــ٘ؽ ؾــ

 .٢ ايٛقٛع مل اكلِك١ٓٛشت احلوط ؼلعؾلا ٜإؼلع٢ٓ ايٓكٕ ٚ

 :ٕٚ اذتسجَجاٍ ايطسز د

 .إما اًحًيّ اي٤ٛٗٛ ىٜاك٠ اكلود ٚجأؿو بوأٙ
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 :٠ ْفٞ اذتسج ع٢ً األدي١ األٚي١ٝتكدّ قاعد

ٍٕ ــ١ؽ       إ ــٛ احلهَٛ ــ١ ٖ ــ١ ا٭ٚيٝ ــ٢ ا٭كي ــٞ احلــوط عً ــل٠ ْؿ ــلِٜ قاع ــ٘ جك  (1)ٚش

ؽ ٚجوٜــل إ جــةغل إ ْٗــا ْــاظو٠ اػل ا٭كيــ١ ا٭ٚيٝــ١أ٢ ؾكاعــل٠ ٫ ظــوط ظانُــ١ ؼلعٓــ

ظحــ٢ حلايــ١  ١ل اذةــاد ا٭ظهــاّ بِــهٌ َطًــل ُٚــاًَ جًــو ا٭كيــ١ ا٭ٚيٝــ١ ٫ جوٜــ

مل صلعـٌ عًـ٢   ٚجعـاػل  ٕ اهلل ًـةعاْ٘  ؽ ؾـا ؽ بٌ ٖٞ ختحٕ حباي١ علّ احلـوط احلوط

 ْؿٞ احلوط مل جِوٜعاج٘ ٚكٜٓ٘.ع٢ً ميو ليٌٝ ايعةاكٙ احلوط ٚ

ؾليٌٝ ٚشٛث ايٛٗـ٤ٛ َـر٬ّ ٜرةـخ ٚشـٛث ايٛٗـ٤ٛ بِـهٌ َطًـل ُٚـاٌَ         

هـِ ظوشـٞ ؼلـا مل ميـو ٚشـٛث      ظوط ٜٓؿٞ نٌ ظح٢ حلاي١ احلوط ٚكيٌٝ ْؿٞ احل

 اي٤ٛٗٛ.  

 :ٔ قاعد٠ ْفٞ اذتسج بهجس٠ ايتخصٝصٖٚ

احٗـاك   ػل ٖٚٓٗا بٌ جٔةػ ٌَحٗص١ٓ ؾُـر٬ّ ٕ نرو٠ ختٕٔٝ ايكاعل٠ ٜ٪كٟ اا

ؽ ٖٚهـنا  ظوشٞ ٚقل ؿوط ٚشٛب٘ عٔ ايكاعل٠ ٖٚٛ ٚاشـت بـايوغِ نْٛـ٘ ظوشـاّ    

ّ   ظو١َ ايؿواه أٚ ٚشٛث جٌـًِٝ ايـٓؿٍ يًعـل ٚايكٔـاٖ      . ٚغريٖـا َـٔ ا٭ظهـا

ًــحل٫ٍ بٗــنٙ ٫ ٜعــوف ؾــ٬ ؿلهــٔ ا٫ ٕ يًكاعــل٠ َعٓــ٢ دلٗــ٫ّٛأًٜٚــيّ َــٔ ٖــنا 

   .ايكاعل٠

٘   ٚيهٔ ؿلهٔ ايوك ع٢ً ٖنا اإلُـهاٍ بـإ ايكاعـل٠ ْـاظو٠ اػل َـا       ٜهـٕٛ هؾعـ

ٝـّا ؾـ٬ فـوٟ ايكاعـل٠     ٥ٕ هؾعٗـا مل ٜهـٔ عك٬  أؼلا عك٥٬ّٝا ٖٚنٙ اكلٛاهك اكلـ١ٔٔ 

عك٥٬ـٞ أذةاجٗـا كلـا ٜبجـت َـٔ اكلٔـاحل ٚظؿـظ ايٓظـاّ ؾـ٬ َعٓـ٢           ؾٝٗا بـٌ ا٭َـو اي  

 يوؾعٗا.
                                                           

ايليٌٝ  . ٖٛ نٕٛ أظل ايليًٝغل ْاظوّا إػل ظاٍ ايليٌٝ اٯؿو ُٚاهظّا ي٘ َٚؿٌوّا كلُْ٘ٛ٘ؽ ؾ1٢ٌُٝ
  .316 :اكلِهٝين /ايٓاظو ظانُّا ٚاكلٓظٛه إيٝ٘ ذلهَّٛا. آط٬ظاد ا٭ٍٓٛ
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 :زفع اذتسج ايٓٛعٞ أٚ ايشخصٞ

ٚاحلــوط ايِـٔــٞ ٖــٛ احلــوط ؽ ْٛعٝــّا أؿــو٣احلــوط جــاه٠ ٜهــٕٛ ُـٔــّٝا ٚ

 ٚ َــا احلــوط ايٓــٛعٞ ؾٗــٛ  أؽ أٛٓــ٘ يــنيو ايرابــخ هلــنا ايِـــٕ أٛٓــ٘ أ

احلـاٍ مل ٚشـٛث ايٛٗـ٤ٛ ظايـ١     ايرابخ يٓـٛع ايٓـاَ أٟ غـايةِٗ نُـا ٖـٛ       احلوط

يػايت اكلوٗـ٢ ٚإٕ مل ٜهـٔ ظوشٝـّا بًعـاظ بعـض اكلوٗـ٢.       اكلودؽ ؾاْ٘ ظوشٞ 

ٌٗ قاعل٠ ْؿٞ احلوط جٓؿٞ ا٭ظهـاّ  ؾايٓٛعٞ  ج٘اؾ احلوط ايِـٔٞ ٚاحلوطاٚب

ا٭ٚيٝــ١ مل ظايــ١ يــيّٚ احلــوط ايِـٔــٞ باخلٔــٖٛ ٫ٚ ٜهؿــٞ احلــوط ايٓــٛعٞؽ  

عُــٔ نــإ ذةــٛد ايٛشــٛث مل ظكــ٘ ظوشٝــّا  ٛشــٛث ايٛٗــ٤ٛ َــر٬ّ ٫ ٜوجؿــع إ٫ّؾ

أٚ إ ايكاعـل٠ جٓؿـٞ    ايٓـٛع ٚايػايـت.    عـاظ باخلٖٔٛ ٫ٚ ٜهؿٞ نْٛ٘ ظوشّٝا بً

ٕ ايٛٗـ٤ٛ  احلوط ايِـٔـٞ ؾـا   ٫ٚ ًٜيّ لكل ا٭ظهاّ ظاي١ احلوط ايٓٛعٞ أّٜ٘ا

ٜوجؿــع ٚشٛبــ٘ مل ظــل نــٌ َــوٜض ظحــ٢ َــٔ مل ٜهــٔ ذةــٛد ايٛشــٛث مل ظكــ٘     

 ظوشّٝا.

عل٠ ْؿٞ احلوط جٓؿٞ احلوط ايِـٔٞ ٭ٕ ميو ٖـٛ اكلحةـاكه   ٕ قاأٚائعٝػ 

ٚاحلُـٌ  ؽ (شعٌ عًـٝهِ مل ايـلٜٔ َـٔ ظـوط     َا)ٚاكلؿّٗٛ َٔ يٌإ كيٌٝ ايكاعل٠ 

اهلل  ذِ إٕ هؾع احلـوط للـا اَـعلِ    قو١ٜٓ ٖٚٞ َؿكٛك٠. إػلع٢ً احلوط ايٓٛعٞ ضلحاط 

ٌ ُـــٕ جعــاػل بــ٘ عًٝٓــاؽ ٖٚــنا ٜكح٘ــٞ إٔ ٜهــٕٛ ايوؾــع ًَعٛظــّا ؾٝــ٘ ظــاٍ نــ   

 عٔ ُـٕ بًعاظ ُـٕ آؿو؟!حبٌت ْؿٌ٘ؽ ٚإ٫ّ ؾأٟ اَحٓإ مل هؾع احلهِ 

 :زفع اذتسج زخص١ أّ عصمي١

ّ ٌٖ اكلكٔٛك َـٔ ايكاعـل٠ هؾـع     كٕٚ ايوؿٔـ١ أّ اكلكٔـٛك َٓٗـا هؾـع      اإليـيا

ًّــ ٚاجـ٢ بـاإل    ١ٔ َعّاٚايوؿ اإليياّ يياّ بـايوغِ َـٔ نْٛـ٘    ؟ أٟ يٛ ؾود اْـ٘ جه

 ؟ ؾًٛ اج٢ باي٤ٛٗٛ ٚيٛ نـإ ظوشٝـاّ  ع َٓ٘ ٓعٝعّاظل اكلهًـ ؾٌٗ ٜكظوشٝا مل 
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 ٌٗ ٜكع ٓعٝعّا؟ؾ

ــوأٟ ا٭ٍٚ:  ــ٢ اي ــع   ؾعً ــٛ هؾ ــياّٖ ــوؿٍ   اإلي ــ٘ َ ــ١ أٟ أْ ــوى كٕٚ ايوؿٔ ٕ مل ج

 اي٤ٛٗٛ َر٬ّ ٚيٍٝ ؼلًيّ ب٘.

ــاْٞ:  ــوأٟ اير ًَــيّ بــبى  ؽ أٟ إ اكلهًـــإٕ ايوؾــع ٚاهك بٓعــٛ ايعيؿلــ١  ٚعًــ٢ اي

 ّٔا مل ميو.اي٤ٛٗٛ َر٬ ٚيٍٝ َوٍؿ

ٕ ٚايوأٟ ايـواشػ ؼلـا إ ايكاعـل٠ ْؿـٞ احلـوط ٚاهكٙ مل َـٛهك        عًـ٢ ا٭َـ١    ا٫َحٓـا

: هؾـع ايٛشـٛث ٚبكـا٤ اكلـ٬ى     ُٖٚـا  لٍ ع٢ً َطًةغل مل إٓ ٚاظلٞ جؾٗ اإل١َٝ٬ً

ٛ ؿعٚايوشعإؽ ٚعًٝ٘ ؾاحلهِ بٔع١ اي اهك احلـوط ٖٚـٛ اكلٓاًـت    ٌ احلوشٞ مل َـ

 يياّ كٕٚ ايوؿ١ٔ.اٟ هؾع اإل

 :األحهاّ ايٛضع١ٝ تعِ قاعد٠ ْفٞ اذتسج

جوؾع قاعل٠ ْؿٞ ظوط ا٭ظهاّ ايٛٗع١ٝ نُا جوؾع ا٭ظهاّ ايحهًٝؿ١ٝؽ ٚيهـٔ  

 ناْـخ  قل جوؾع احلهِ ايحهًٝؿٞ احلوشٞ كٕٚ احلهِ ايٛٗعٞ َرايـ٘ يـٛ إٔ هشـ٬ّ   

 ضلهِ وٛاى ؿوٚشٗا َـٔ بٝحٗـا  ا َٓعاُوج٘ ييٚشح٘ ١٦ًٝ حبٝز ٜ٘وبٗا ٜٚ٪مٜٗا ؾٗ

جٌــحٛشت  إمْــ٘ؽ ٭ٕ ظوَــ١ اخلــوٚط بــلٕٚ ٗاَــٔ كٕٚ أمٕ ىٚشٗــا اػل بٝــخ أًٖــ

احلوط هلاؽ ٚيهٔ ٖنا ٜوؾع احلهِ ايحهًٝؿٞ ٖٛ ٚشٛث طاع١ اييٚط كٕٚ احلهـِ  

َٚرـاٍ هؾـع احلهـِ ايٛٗـعٞ بكاعـل٠ ْؿـٞ احلـوط ٖـٛ          ؽايٛٗعٞ ٖٛ بكا٤ اييٚشٝـ١ 

يـيّٚ ايةٝـع مل ظــا٫د ايػـظلؽ ؾاْـ٘ ٜبجــت عًٝـ٘ ٚقـٛع اكلػةــٕٛ مل احلـوطؽ ؾــٝعهِ        

 ى ؾٌـ٘ ؽلٌهّا بايكاعل٠.ايةٝع ٚشٛبعلّ ييّٚ ا

 :شسٚط ايعٌُ بايكاعد٠ َٔ قبٌ ايفكٝ٘

إٔ ٫ ٜهــٕٛ اكلــٛهك للــا ٫ ٜوٗــ٢ ببنــ٘ ٚيــٛ نــإ ايؿعــٌ ظوشٝــّا ُــاقّا عًــ٢   .3
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اكلهًـــ نايٛاشةــاد ايــيت بــين اإلًــ٬ّ عًٝٗــا نائــ٠٬ ٚايينــا٠ ٚٓــّٛ ُــٗو     

 ٍ.هَ٘إ ٚاحلض ٚأَراهلا للا ٫ ٜو٢ٗ ايِاهع ببنٗا ع٢ً نٌ ظا

إٔ ٫ ٜهٕٛ للا ٫ ٜو٢ٗ بؿعً٘ ٫ُحُاي٘ ع٢ً اكلؿٌـل٠ ايعظُٝـ١ نكحـٌ ايـٓؿٍ      .1

احملو١َ ٚاييْا ٚايًـٛال ٚايؿـواه عٓـل اييظــ ٚاهجهـاث اكلعاًَـ١ ايوبٜٛـ١ ٚايكُـاه         

 ُٚوث اخلُو ًٚا٥و احملوَاد ايهةري٠.

 :تطبٝكات

٭ٕ  ايحعوؿلٝـــ١ غـــري احملٔـــٛه٠شـــٛاى اهجهـــاث بعـــض ا٭طـــواف مل ايِـــة١ٗ   .3

 مل اطواؾٗا ٚاشت ايعٌو. ٝالا٫ظح

 .ايٛشٛب١ٝ غري احملٔٛه٠ شٛاى جوى بعض ا٭طواف مل ايِة١ٗ .1

 

 



 

 

 

 

 ثالثًا: 

 ٔـقاعد٠ ضٛم املطًُٝ

َـاه٠  أٖٚـٞ   اكلٌـًُغلؽ بـغل  َٔ ايكٛاعل اكل١ُٗ اييت ٜٓحؿع بٗا مل ايحعـاّٜ   ٖٞ

ّ حبوَـ١  نٝح٘ ذلهٛناينٟ ِٜو مل ج ِؾُر٬ّ إ احلٝٛإ اكلأنٍٛ ايًع ع٢ً ايحنن١ٝؽ

ؽ ؾ٫ًٛ ٖـنٙ ايكاعـل٠   ١ٝؿن َٔ ًٛم اكلًٌُغل ؾاْ٘ ذلهّٛ باحلًجٓاٍٚ حل١ُ إ٫ إما ُأ

 نٝحٗا.ن٫ ؿلهٔ ُوا٤ ايًعِ َٔ ا٭ًٛام ٚا٭نٌ َٓٗا ٫ظحُاٍ علّ ج

 :أٚاًل: َطُٕٛ ايكاعد٠

ٜـ بأٜكٔل َٔ ايكاعل٠  ؽ أٟ إٔ احلٝـٛإ اكلٛشـٛك مل   ايحننٝـ١ ايٌـٛم عًـ٢    ١َاه

منــٞ عًــ٢ ٚؾــل ايطوٜكــ١ ايِــوع١ٝ ٚإٔ جننٝحــ٘ ظٔــًخ َــع  ًــٛم اكلٌــًُغل قــل 

ٜـ ؽ ؾـإ احلٝـٛإ إ  ـلٝع ايِوٚل اكلعح ٠ مل صلـي جٓـاٍٚ حلُـ٘ ٫ٚ ائـ٠٬      ىنما مل 

 ؽًحٔـعاث ٫ؽلٌهّا با اَٗن١ٝ ظهِ عًٝ٘ بعلنحايؽ ٚإما ُو مل ٭ْ٘ َٝح١ َع شًلٙ

ٖــام ُـو مل ظٔـٛهلا يـ٘ عٓـل إى     ماؾـا  ٢َــننٕ احلٝـٛإ ظايـ١ ظٝاجـ٘ مل ٜهـٔ     اؾـ 

ظٍصـ١ ٚضلهـِ عًـ٢ احلٝـٛإ      ا٫ًحٔـعاث هٚظ٘ اًحٔعت ميو ايعـلّ. ٖٚـنا   

ِِ بعــلّ شــٛاى جٓــاٍٚ حلُــ٘ ٫ٚ ائــ٠٬ مل شًــلٙؽ ٚزلاًــح٘   ايحننٝــ١بعــلّ  َٚــٔ ذــ

ما نإ احلٝٛإ َٔ ًـٛم  ايوطٛب١. ٚيهٔ إ َع ي٘ بآابحٗاٚجٓصٍ ايٝل ٚاكل٬بٍ 
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 .ايحنن١ْٝ٘ ذلهّٛ بؾا ًٌُغلاكل

 َاه١ٜ ًٛم اكلًٌُغل.أٚايطٗاه٠ ؾنيو أشٓيب عٔ  ٚإَا اذةاد اكلًه١ٝ

 :ثاًْٝا: َدزى ايكاعد٠

 ايوٚاٜاد ايِوٜؿ١:. 1

 ايةاقو أبا شعؿوا٭َاّ ذلُل بٔ ًٌَِ ظٝز ًأيٛا ٚ ه٠ٓعٝع١ ؾٌ٘ٝ ٚىها - أ

ًّعّٛ َٔ ا٭ًٛام ٫ٚ ٜلهٟ َا ٓٓع ايكٔابٕٛ ؾكاٍ:  _ ٌْ)عٔ ُوا٤ اي إما  ُن

 .(1)(نإ مل ًٛم اكلًٌُغل ٫ٚ جٌأٍ عٓ٘

ايؿوا٤ ٫ بأَ باي٠٬ٔ مل ) _َٛذك١ اًعام بٔ عُاه عٔ ايعةل ائاحل  - ث

؟ اإل٬ًّٕ نإ ؾٝٗا غري أٌٖ اؽ قًخ: ؾاإل٬ًّايُٝاْٞ ٚؾُٝا ٓٓع مل أهد 

 .(2)(قاٍ: إما نإ ايػايت عًٝٗا اكلًٌُغل ؾ٬ بأَ

ٜلهٟ  ًأيح٘ عٔ ايوشٌ ٜأجٞ ايٌٛم ؾِٝبٟ شة١ ؾوا٤ ٫)َُ٘و٠ ايةٝيْطٞ  -ط

أًٜٔٞ ؾٝٗا؟ ؾكاٍ: ْعِ يٍٝ عًٝهِ اكلٌأي١ؽ إ أبا  ّ غري َننا٠أننا٠ ٖٞ َ

ٍٕ ايلٜٔ أًٚع نإ ٜكٍٛ: إ اخلٛاهط ٗٝكٛا ع٢ً اْؿٌِٗ  _شعؿو  وٗايحِٗؽ إ

 .(3)(َٔ ميو

اييت جةاع مل ايٌٛمؽ عٔ اخلؿاف  _ قاٍ ًأيخ ابا عةل اهلل يبًٓعٝع١ احل - ك

 . ٚايظاٖو ٖٛ ًٛم اكلل١ٜٓ(4)(١ بعَٝٓ٘ٝح اْٗأٌٚٓ ؾٝٗا ظح٢ جعًِ  ُبا)ؾكاٍ: 

 أٟ ًٛم اكلًٌُغل.

                                                           

 .3ؾ/ / أبٛاث اينبا٥ػ19/ باث 98/ 36ٖ/ ط/ احلو ايعاًَٞايًٛا٥ٌ . 1

 .5ؾ/ أبٛاث ايٓصاًاد/ 50باث / 891/ 1ٖطايًٛا٥ٌ/  . 2

 .1ؾ/ أبٛاث ايٓصاًاد/ 50باث  /856/ 8ٖط ايًٛا٥ٌ/ . 3
    .890ٖ/ 1ط. ايًٛا٥ٌ/ 4
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 ٖٚٞ جلٍ ع٢ً مّ ايٌ٪اٍ ٚايؿعٕ ظنهّا َٔ اٜكاع اكل٪َٔ ْؿٌ٘ مل اكلِك١.

   .ًٌَُّا أًٌٖ٘ٛم اكلًٌُغل ٫ َطًل ايٌٛم ٖٚٛ َا نإ انرو ٖٛ بعحةاه ٚا٫

 ٌُو بٌري٠ اكلحِوع١ايح. 2

ــ      ن٢ بــايوغِ َــٔ إ  ن١ اكلــايحعاَــٌ بٌــٛم اكلٌــًُغل ُٚــوا٤ حلَٛٗــا َعاًَ

نــ٘ نحُــٌ إَــا اْــ٘ مل ٜسلنٝــ١ احلٝــٛإ بــٌ نايكٔـاث ايــنٟ جِــبٟ َٓــ٘ ٫ زلــيّ بح 

٫ عًــ٢ ايٛشــ٘ ايِــوعٞ، َٚــٔ لــٍوط عــٔ ايِــوا٤ ٚا٭نــٌ عفــِل    ٙنــامأٚ  ًــّاأًا

 ايعاّ اينٟ ٌٜري عًٝ٘ اكلًٌُٕٛ. ا٫فاَٙٓعوؾّا عٔ 

ٚ حٌُ ٖنٙ ايٌـري٠  سل٫ٚ  بـٌ ظحـ٢ مل   ، اكلحـأؿو٠  مل ايعٔـٛه  ظآـ١ً َحصـلك٠ 

ٌ         _ ١ُ٥عٔو ا٭  نـإ اكلٌـًُٕٛ ِٜـبٕٚ ايًعـِ َـٔ ايٌـٛم ٚمل صليَـٛا إ نـ

ــِ إ ٖــنٙ ايٌــري٠ ٫  ١ايكٔــابغل صلــوٕٚ ايحننٝــ  ــاط  ذ َ٘ــا٤ َــٔ ايِــاهع  إ إػللح

َحًكـا٠ َـٔ ايِـاهع اكلكـلَ ٚإ٫ّ مل جهـٔ       ٭ْٗـا ٝـ١ؽ بـٌ ٖـٞ ظصـ١     ٥ايعك٬ايٌري٠ ن

 حِوع١.ًري٠ َ

 .ايحنن١ِٜٝبٕٚ َٔ ايٌٛم َٔ كٕٚ جؿعٕ عٔ  عابِٗٚأٓٚنإ ا٭١ُ٥ 

 ـًٔٛم اكلًٌُٝاؿح٬ٍ ايٓظاّ بعلّ ظص١ٝ . 3

ّ  إٕ مل  ›ؽ ظحـ٢ ٚهك عـِٓٗ   ٫ىّ علّ ظص١ٝ ًٛم اكلًٌُغل اؿح٬ٍ ايٓظـا

إما ًٜـيّ إ   (1)(يٛ مل صلي ٖنا مل ٜكِ يًٌُـًُغل ًـٛم  )هٚا١ٜ ظؿٕ بٔ غٝاس 

ٛى ُوا٤ ايًعِ َـٔ ايٌـٛم ٚأنًـ٘ ٫ٕ    ٜنبػ نٌ ؾوك ًٌَِ احلٝٛإ يٓؿٌ٘ؽ ٫ٚ صل

نٝـ١ احلٝـٛإ   نٜرةـخ عـلّ ج   ؾا٫ًحٔـعاث  َـاكاّ َٛشـٛكاّ   ايحننٝـ١ اظحُاٍ عـلّ  
                                                           

/ 1ط؛ َٔ ٫ ضل٘وٙ ايؿكٝ٘/ ائلٚم: 3/ َٔ أبٛاث ايِٗاكاد/ ؾ187ٖ/ 7ط. ايهامل/ ايهًٝين: 1

  .1107/ ؾ53ٖ
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 اكلِهٛى َٚٔ ذِ علّ شٛاى أنً٘.

 : َاز٠ ع٢ً ايترن١ٝأٌٖ ٜد املطًِ أٚ ضٛم املطًُٝـٔ ثايجًا: 

٢ كلعٖٓٞ ٜل اكلٌـًِ ٚيـٍٝ ًـٛم اكلٌـًُغل بـا      ايحنن١ٝإٕ أَاه٠  ايكٍٛ ا٭ٍٚ:

ايــلقٝلؽ بــٌ ًــٛم اكلٌــًُغل أَــاه٠ عًــ٢ أَــاه٠ؽ ؾايوٚاٜــاد ايِــوٜؿ١ جعٍةــو بهًُــ١   

ايٌٛم ٚيهٔ ٫ سلحٌُ إ جوٜل ميو ايةٓا٤ اخلاٖ اينٟ ٌُِٜ ع٢ً احملـ٬د بـٌ   

عحةاهٙ ِٜ٘ اكلًٌُغل ٚايهاُــ عـٔ نـٕٛ ايٝـل اكلـأؿٛم َٓٗـا ٜـلّا ٌَـ١ًُ. ؾُـا          با

 .ايحنن١ٝاه٠ ع٢ً ْأؿنٙ َٔ حلِ َٔ ٜل ١ًٌَُ مل ب٬ك ايهؿاه أَ

 ِهٛى جننٝح٘ أَاه٠ عًـ٢ ايحننٝـ١  ٚجظٗو مثو٠ ٖنا ايكٍٛ ؾُٝا مل جهٔ ع٢ً اكل

أٚ جٔــوف اكلٌــًِ بــٌ مل ٜهــٔ إ٫  مل ٜــل   اإلًــ٬َّــٔ ًــٛم اكلٌــًُغل أٚ أهد 

اكلًٌِ َٔ كٕٚ اُْ٘اّ جٔوؾ٘ اكلحٛقـ عًـ٢ ايحننٝـ١ إيٝٗـا اٚ ًـٛم اكلٌـًُغل أٚ      

ايًعِ مل ٜل اكلًٌِ ٖٚـٛ   نُا يٛ ٚشل ؽ٢ ايحنن١ٝغري ميو َٔ ا٭َاهاد ايلاي١ عً

َاه١ٜ ٜـل اكلٌـًِ   آًا بةٕ قماٖت يٝأنً٘ اٚ يًٝكٝ٘ ٜٚٓةنٙؽ ؾا٘ ْمل ايطوٜل ٚمل ٜعًِ أ

مل  ؾًــِ صلــٛى جوجٝةٗــا َــا آذــاه ايحننٝــ١ عًــ٢ ٖـنا ايًعــِ ٚإ٫ بٓؿٌـٗا شــاى جوجٝــت  

 ِٜٓ٘ إيٝٗا ايحٔوف اكلحٛقـ ع٢ً ايحنن١ٝ.

 َاه٠ ع٢ً ايحنن١ٝ ٚميوأإٔ ايٝل اكل١ًٌُ ٖٞ لاْٞ اػل ٚقل مٖت احملكل اهلُ

َٔ هٚا١ٜ امساعٝـٌ بـٔ عٌٝـ٢ عـٔ احًـٛك ايؿـوا٤ ِٜـبٜٗا ايوشـٌ مل ًـٛم َـٔ           

: _اًــٛام احةــٌؽ أٌٜــأٍ عــٔ مناجــ٘ اما نــإ ايةــا٥ع ٌَــًُّا غــري عــاهف؟ قــاٍ   

ٛ     إٕ جٌأيٛا عٓ٘ أْحِ أعًٝهِ ) ٕ ما هأٜحِ اكلِـونغل ٜةٝعـٕٛ ميـوؽ ٚإما هأٜـحِ ٜٔـً

 .(1)(ؾٝ٘ ؾ٬ جٌأيٛا عٓ٘

                                                           

  .891/ 1ًٖٛا٥ٌ/ احلو ايعاًَٞ/ طاي. 1
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ٚجٔـوف   اإل٬ًّا٭َاه٠ ع٢ً ايحنن١ٝ ًٛم اكلًٌُغل ٚاهد  ايكٍٛ ايراْٞ:

َا ٜل اكلًٌِ ؾ٬ كيٌٝ ع٢ً أَاهجٗا ع٢ً ايحنن١ٝ. ْعـِ ٖٓايـو ؿـ  ٚاظـل     أاكلًٌِؽ 

٫ إ احلهـِ باحلًٝـ١ ؾٝـ٘ َوجـت     إٚاهك مل ٜل اكلًٌِ ٖٚٛ ؿ  امساعٌٝ بٔ ع٢ٌٝ 

اكلحٛقـــ عًــ٢ ايحننٝــ١ َــٔ اكلٌــًِ كٕٚ دلــوك نْٛــ٘ مل ٜــلٙ عًــ٢ لكٝــل ايحٔــوف 

 َاه١ٜ ايٝل ؼلا ٖٞ ٜل.  أٚنٕٛ ايحٔوف َٛهكّا ٫ٚ طلٕٔ ايٛاهك ؾ٬ ٜلٍ 

ٚجٔــوف اكلٌــًِ عًــ٢ ايحننٝــ١   اإلًــ٬ّهد أٚ ظصٝــ١ ًــٛم اكلٌــًُغل  ذــِ

ٕ َوشــع احُٝــع اػل إنٖت ٓــاظت احــٛاٖو ائــع١ أّ ٫؟ ؾــ ٭ٓــاي١َوشعٗــا 

ٌ ؾعٌ اكلٌـًِ  إٓاي١ ائع١ مل  َاهٜـ١ ايٝـل اجملـوك٠ عـٔ     أميـو ظهـِ بعـلّ     ٚ٭شـ

   .ايحٔوف اكلحٛقـ ع٢ً ايحنن١ٝ

جرةـخ ٓـع١    إٔاكلٌـًِ  أٓاي١ ائع١ مل ؾعٌ ٚاعبد احملكل اهلُلاْٞ بإٔ 

ايعٌُ ائاكه َٔ اكلًٌِ اكلِهٛى مل ٓعح٘ يًِو مل ٚشٛك بعـض ُـوا٥ط٘ ٫ٚ   

اكلكاّ جرةخ ٓع١ ايةٝع أٚ ٓـع١   جرةخ ٚشٛك اكلِهٛى ٚلكك٘ مل اخلاهطؽ ؾٗٞ مل

ــ١ اكلِــهٛن١ نــٞ جٔــػ ائــ٠٬       ــ١ اَــا أْٗــا جرةــخ ايحننٝ ائــ٠٬ ؼلِــهٛى ايحننٝ

 ٓاي١ ائع١.أَاه١ٜ ٖنٙ ا٭َٛه اػل أ إلهشاعاكلِب٣ ؾٝ٘ ؾ٬ؽ ؾ٬ ٚش٘ 

ايٌٛم اَاه٠ عٔ ايحنن١ٝ يٓهحـ١ عك٥٬ٝـ١ ٖٚـٞ ايهاُـؿ١ٝ عـٔ نـٕٛ ايةـا٥ع         ٍٕإ

ْٛٗا جطةل ايِوا٥ط ايِوع١ٝ يًحنن١ٝؽ ٚنًحا ايهاُؿٝحغل ًٌَُّا ٚناُؿٝح٘ ٜلٙ عٔ ن

جٌحٓل إػل ايػًة١ ؾايػايت مل ايٌٛم ِٖ ًٌَُٕٛؽ ؾايٌٛم ٜهِـ عـٔ نـٕٛ ايٝـل    

 اكلأؿٛم َٓٗا ٜل ١ًٌَُ.

ٚجظٗو ايرُو٠ يٛ نإ ًٛم اكلًٌُغل ٖٛ ا٫َاه٠ ع٢ً ايحنن١ٝ حلهِ ؼلـا مل ٜـل   

اـ٬ف َـا مل ٜهـٔ اَـاه٠ ٌَـحك١ً بـٌ       ايهاؾو اكلٛشٛك مل ًٛم اكلًٌُغل بايحنن١ٝؽ 
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نإ اَاه٠ ع٢ً ا٫َاه٠ يًعًـِ بعـلّ لكـل ٜـل يًٌُـًِ ايـيت ٖـٞ اإلَـاه٠ ؾـ٬ أذـو           

 يٌٛم اكلًٌُغل.

أٚ ْعِ مل ٓٛه٠ ايِو بحعكل ٜل اكلًٌِ بإ ايِو مل نٕٛ مٟ ايٝـل ٌَـًُّا   

 َاه١ٜ ًٛم اكلًٌُغل.أناؾوّا ضلهِ ؼلًٌُٝح٘ ؼلكح٢٘ ايٌٛمؽ ٖٚنا َع٢ٓ 

 :ٔـضٛم املطًَُٝاز١ٜ أ: شسائط ًازابع

ايٌـٛم   أٓـعاث ؾُٝا اما نإ ايطـابع ايعـاّ عًـ٢     ايحنن١ٝايٌٛم أَاه٠ ع٢ً  .1

 أٚ غايةِٗ ًٌَُٕٛؽ أَا اما نإ عهٍ ميو ؾ٬ أَاه٠ يًٌٛم. اإل٬ًّ

كٕٚ بعـض ا٭ظيَـ١ أٚ احًـٛك    ٛهعًِ بإٔ أٓعاث ًٛم اكلٌـًُغل ٌٜـح   إما .2

ــري     ــٓٛع١ مل ايــلٍٚ غ ــ١ اكلٔ ــًِ ايحــاشو    ًــ٬اإلأٚ ا٭ظنٜ ــلّ َةــا٠٫ اكلٌ ١َٝؽ ٚع

ٍُــ٘ ا٭هبــاؾ ؾــ٬ صلــٛى ُــوا٩ٖا اًــحٓاكّا إػل  غــري ٖٚــٛ ايحننٝــ١ب ًَحــيّ كٜٓٝــّا بــٌ ٖ

ًــ٬ّ أٚ يــ٘ بعــل ٗــعـ اكلةــا٠٫ بحعــايِٝ اإل  ٫ أَاهٜــ١أَــاه٠ ايٌــٛم ٭ٕ ايٌــٛم  

 اْعلاَٗا.

ـَـ      إما .3  نا٠نٚشـل مل ًــٛم اكلٌـًُغل بعــض احملـ٬د اكلِــح١ًُ عًـ٢ حلــّٛ غـري 

ٚعًُٓــا بــنيو َــٔ كٕٚ جِـٝٔــٗا ؾــ٬ بــل َــٔ ٖصــو ايِــوا٤ َــٔ جًــو احملــ٬د   

 ن٢.نع٢ً غري اكل باُحُاي٘يٌكٛل ايٌٛم عٔ ا٭َاه١ٜ بعل ايعًِ 

يـٛ نـإ ٜحعاَـٌ َـع ايًعـِ بعٓـٛإ ا٭نـٌ         ايحننٝـ١ إ ٜل اكلًٌِ أَـاه٠ عًـ٢    .4

ٗا مل اكليبًـ١  ٚاحًٛك يًةٝع ٚيةٌٗا مل اي٠٬ٔ أَا اما نإ ٜحعاٌَ بٗا َٔ اشٌ ايكا٥

 أٚ اإلظوام ؾ٬ ٜعح  ايٌٛم أَاه٠ أٚ ٜل اكلًٌِ أَاه٠.

 :ٔـٔ املطًُٝـال فسم بٝ :خاَطًا

ٌـ   ايحننٝـ١ َـاه٠ عًـ٢   أًٛم اكلٌـًُغل   ًُغل ٫ٚ طلـٕ َـنٖت َـٔ    يعُـّٛ اكل
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١َٝ٬ً ٚإٕ مٖت ـلٗٛه ايؿكٗـا٤ أٟ اٖـٌ ايٌـ١ٓ اػل ايكـٍٛ بطٗـاه٠      اكلناٖت اإل

 مبا٥ػ أٌٖ ايهحاث ٚميو يٛشٗغل:ٚظ١ًٝ  لباغ١شًل اكلٝح١ باي

 أط٬م ايٖٓٔٛ ٚعلّ جكٝٝل ن١ًُ اكلًٌُغل ؾٝٗا بؿوق١ كٕٚ أؿو٣. .1

إ ايطابع ايعـاّ يٌـٛم اكلٌـًُغل مل عٔـو ٓـلٚه ايٓٔـٖٛ اظحٛا٩ٖـا عًـ٢          .2

َاَٝــ١ كٕٚ غريٖــِ ًٜــيّ ختٔــٕٝ ٣ غــري اإلَاَٝــ١ ٚختٔٝٔــٗا باإلَــناٖت أؿــو

 ٌَحٗصٔ عوؾّا.ٜهٕٛ ا٭نرو اينٟ 

 :ضالّٓٛع أزض اإل: َصضادضًا

 ايحننٝـ١ ا٭ظي١َ ٚاحًٛك اكلٔٓٛع١ مل ب٬ك غري اكلٌـًُغل ذلهـّٛ عًٝٗـا بعـلّ      .1

 قاجٗا بايوطٛب١.ٚزلاًحٗا عٓل ٬َ

ط٦ُٓـإ  ك اكلًٌُغل َرٌ جونٝا اما ظٔـٌ ا٫ ا٭ظي١َ ٚاحًٛك اكلٔٓٛع١ مل ب٬ .2

 .عًٝٗا ايحنن١ٝبٔع١ ايهحاب١ اكلهحٛب١ عًٝٗا ضلهِ ب

 





 

 

 

 

 رابعًا: 

 ٚال ضساز ضسز قاعد٠ ال

ّ ٖٚٞ َٔ ايكٛاعل اكل١ُٗ ايـيت جٓؿـٞ    ؿـٞ  ٓؾح  ِٜٓـأ َٓٗـا اي٘ـوهؽ   يتايـ  ا٭ظهـا

ما جوجت عًٝـ١  اّٛ ٔٚننيو ْؿٞ ٚشٛث اي ؽما نإ ٗوهّٜاإٚشٛث اي٤ٛٗٛ ؾُٝا 

 .اي٘وه

َ٘ احلهِ اي٘وهٟ مل ُـوع٘ ٚكٜٓـ٘    ٖٚٞ ٌَحُل٠ َٔ أؿةاه ايِاهع بعلّ شعً

هٟ اكعــا٤ باْحؿــا٤ اكلٛٗــٛع اي٘ــو ايِــاهع ٖــٞ ظهــِهًٝؿٝــّا نــإ أٚ ٚٗــعّٝا أٚ ج

 شعٌ احلهِ ي٘.علّ بعٓا١ٜ 

 :: َطُٕٛ ايكاعد٠أٚاًل

مل  ظهِ ٜحٌـةت َـٔ ذةٛجـ٘ ٗـوه عًـ٢ اكلهًــ ؾٗـٛ َوؾـٛع ٚغـري ذابـخ           ٌن

صلـٛى   نُـا ٫  نُـا هؿـٕ بـايحُِٝ ٚهؿـٕ بايحكٝـ١ ٚأشـاى جـوى ائـّٛؽ         يِوٜع١ا

ي٘ـوه َرًـ٘ ٚاكلكٔـٛك َـٔ ميـو هؾـع       َكاب١ً اي٘ـوه با  ٫ٚ باٯؿؤٜاي٘وه  إٜكاع

 اي٘وه ٚاكل٘و٠.

ــٛع   ــل٠ َٛٗـ ــوهٟ أٚ اكلٛٗـــٛع     ذلُـــٍٛؽٚؾًًكاعـ ــٛعٗا احلهـــِ اي٘ـ َٛٗـ
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ٚذلُٛهلا اإلؿةاه عٔ علّ شعٌ ميو احلهِ ظكٝك١ أٚ عـلّ   اخلاهشٞ اي٘وهٟؽ

 بًعاظ علّ ظهُ٘. كعا٤ًاميو اكلٛٗٛع جٓي٬ّٜ ٚ

 :َدزى ايكاعد٠ثاًْٝا: 

 :. اٯٜاد ايِوٜؿ1١

وَاٌْىَاٌِذَادُ َُشْضِعَْٓ ؤَوْالَدَهَُّٓ حَىٌَُِْْٓ وَبٍَُِِِْٓ ٌَِّْٓ ؤَسَادَ ؤَْْ َُزَُِّ اٌشَّضَبعَخَ وَعًٍََ ؼ :جعاػلقاٍ  . أ

ُ َٔفْظِ بِالَّ وُعْعَهَب الَ رُضَبسَّ وَاٌِذَحِ ثِىَ وَالَ ٌَذِهَب اٌَّْىٌُْىدِ ٌَهُ سِصْلُهَُّٓ وَوِغْىَرُهَُّٓ ثِبٌَّْعْشُوفِ الَ رُىٍََُّ

جُنَبحَ عٍََُْهَِّب وَبِْْ َِىٌُْىدِ ٌَهُ ثِىٌََذِفِ وَعًٍََ اٌْىَاسِسِ ِِضًُْ رٌَِهَ فَةِْْ ؤَسَادَا فِصَبالً عَْٓ رَشَاضٍ ِِنْهَُّب وَرَرَبوُسٍ فَالَ 

ْزُُْ َِب آرَُْزُ ُْ ثِبٌَّْعْشُوفِ وَارَّمُىا اٌٍَّهَ ؤَسَدْرُُْ ؤَْْ رَغْزَشْضِعُىا ؤَوْالَدَوُُْ فَالَ جُنَبحَ عٍََُْىُُْ بِرَا عٍََّّ

 إهٗاع٘ا٭ّ بٛيلٖا ببى  إٗواه٢ْٗ ًةعاْ٘ عٔ  (1)غوَاعٍَُّْىا ؤََّْ اٌٍَّهَ ثَِّب رَعٍَُّْىَْ ثَصِ ِ

نُا اْ٘ ٢ْٗ عٔ اٗواه ا٫ث بٛيلٙ ؼلٓع هىقٗٔ  يةعض احٗادؽ أبٝ٘ع٢ً  غٝظّا

 يٛيل ؾٝح٘وه َٓ٘ ايٛيل.ؾُٝحٓعٔ عٔ اهٗاع ا ؽل٠ ايوٗاعٚنٌٛجٗٔ باكلعوٚف َ

ؤَعْىِنُىهَُّٓ ِِْٓ حَُْعشُ عَعىَنزُُْ ِِعْٓ وُجْعذِوُُْ وَالَ رُضَعبسُّوهَُّٓ ٌِزُضَعُِّمُىا       ؼ :قٛي٘ جعاػل . ب

جُعىسَهَُّٓ  هَُّٓ ؤُعٍََُْهَِّٓ وَبِْْ وَُّٓ ؤُوالَدِ حًٍَّْ فَإَْٔفِمُىا عٍََُْهَِّٓ حَزًَّ ََضَعَْٓ حٍََّْهَُّٓ فَةِْْ ؤَسْضَعَْٓ ٌَىُُْ فَأرُى

ْٗــ٢ ًــةعاْ٘ عــٔ    (2)غوَؤْرَِّععشُوا ثَُْععنَىُُْ ثَِّعْععشُوفٍ وَبِْْ رَعَبعَععشْرُُْ فَغَزُشْضِعععُ ٌَععهُ ؤُخْععشَي      

نُا أٚٓـ٢   ع٢ً اكلطًكاد مل ايٌه٢ٓ ٚايٓؿك١ مل أٜاّ علجٗٔ. ا٭ٗواه ٚايح٘ٝٝل

ٗـ٢ عـٔ ايوشـٛع     ْ (3)غوَالَ رُّْغِعىُىهَُّٓ ضِعشَاسًا ٌِزَعْزَعذُوا   ؼبٗٔ مل َٛٗع أؿو بكٛيـ٘  

                                                           

  .111ًٛه٠ ايةكو٠: اٯ١ٜ . 1

  .6ًٛه٠ ايط٬م: اٯ١ٜ . 2

  .113ًٛه٠ ايةكو٠: اٯ١ٜ . 3
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يوغة١ ؾٝٗٔ بٌ يطًت ا٫ٗـواه بٗـٔ نايحكٔـري مل ايٓؿكـ١      اػل اكلطًكاد ايوشع١ٝ ٫

 أٚ يحطٌٜٛ اكلل٠ ظح٢ جًصأ اػل بنٍ َٗوٖا.

َُىصُِىُُْ اٌٍَّهُ فٍِ ؤَوْالَدِوُُْ ٌٍِزَّوَشِ ِِضًُْ حَظِّ اٌْإُٔضََُُِْٓ فَعةِْْ وُعَّٓ ِٔغَعبءً    ؼ :قٛي٘ جعاػل . ت

َّّب رَشَنَ فٍََهَُّٓ صٍُُضَب َِب رَشَنَ وَبِْْ وَبَٔذْ وَاحِذَحً فٍََهَب اٌنِّصُُْ وٌَِإَثَىََْهِ ٌِىًُِّ وَاحِذٍ ِِنْهَُّب اٌغُّذُطُ ِِ فَىْقَ اصْنَزَُِْٓ

ىَحِ فٍَِإُِِّهِ اٌغُّذُطُ ِِْٓ ثَعْعذِ  بِْْ وَبَْ ٌَهُ وٌََذِ فَةِْْ ٌَُْ ََىُْٓ ٌَهُ وٌََذِ وَوَسِصَهُ ؤَثَىَافُ فٍَِإُِِّهِ اٌضٍُُّشُ فَةِْْ وَبَْ ٌَهُ بِخْ

اٌٍَّعهِ  وَصَُِّخٍ َُىصٍِ ثِهَب ؤَوْ دٍََْٓ آثَبئُوُُْ وَؤَثْنَبئُوُُْ الَ رَذْسُوَْ ؤََُّهُُْ ؤَلْشَةُ ٌَىُعُْ َٔفْعًعب فَشَِضَعخً ِِعْٓ     

ِ      (1)غبَِّْ اٌٍَّهَ وَبَْ عًٍَُِّب حَىًُِّب  ٢ْٗ اهلل عـٔ ا٫ٗـواه بـايٛاهس ٚج٘ـٝٝع ظكـٛقٗ

مل اي١ٝٓٛ بإ ٜٛٓٞ بـةعض ايٛٓـاٜا اشعاؾـّا عًـِٝٗ ٚكؾعـّا هلـِ عـٔ ظكٗـِ أٚ         

 .كؾعّا يًُرياس عٓ٘عًٝ٘ ٜكو بلٜٔ يٍٝ 

ٗـواه ناجـت ايـلٜٔ    إْٗـ٢ عـٔ    (2)غوَالَ َُضَبسَّ وَبرِتِ وَالَ شَهُِذِ] :قٛي٘ جعاػل . ث

ٝـ   ؿلٌ أٚ ِٜٗل ؼلـا  مل بإ ٜهحت َا ٚايِاٖل عًٝ٘ أٚ ع٢ً ايةٝعؽ  ؽ٘مل ٌٜحِـٗلٙ عً

أكٚا ظـل   إماٗواه بايهحاث ٚايِـٗلا٤  ٗٞ باإلايِوٜؿ١ ع٢ً ايٓ اٯ١ٜٚؿلهٔ فلٌ 

 ١ٜ ايِوٜؿ١.ا٭قٛاٍ مل جؿٌري اٯ اؿح٬فايهحاب١ ٚايِٗاك٠ ع٢ً 

 . ا٭ظاكٜز ايِوٜؿ١:2

 (3)ق١ٝ٘ مسو٠ بٔ شٓلث اييت هٚاٖـا ذلُـل بـٔ ٜعكـٛث ايهًـٝين مل ايهـامل       . أ

                                                           

  .33ًٛه٠ ايٌٓا٤: اٯ١ٜ . 1

  .181ًٛه٠ ايةكو٠: اٯ١ٜ . 2

َٔ أظٝا٤  31باث / 818/ 15ٖط // احلو ايعاًًَٞٛا٥ٌ؛ اي191ٖ /5/ ايهًٝين/ طايهامل . 3
 .1ؾ /اكلٛاد
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 ٔ ؿايــل عــٔ أبٝــ٘ عــٔ عةــل اهللعــل٠ َــٔ أٓــعابٓا عــٔ أفلــل بــٔ ذلُــل بــعــٔ )

ــاقو        ــو اية ــٞ شعؿ ــٔ أب ــٔ ىهاه٠ ع ــري ع ــٔ به ــاٍ: _ب ــلث   ق ــٔ شٓ ــو٠ ب ٍٕ مس  ا

ٟ ٚنـإ َٓـيٍ    يوشـٌ َـٔ ا٭ْٔـاهؽ    (1)نإ يـ٘ عـنم مل احلـا٥ط     بةـاث   ا٭ْٔـاه

ــ٘ ٫ٚ ٌٜــحأمٕ ؾهًُــ٘ ا٫ْٔــاهٟ إ ٌٜــحأمٕ إما      ايةٌــحإؽ ــ٘ اػل شلًح  ٚنــإ ؿلــو ب

ؾِـها إيٝـ٘ ٚؿـ ٙ     fا٫ْٔاهٟ اػل هًـٍٛ اهلل  ؾًُا جأٍب٢ شا٤  شا٤ ؾأب٢ مسو٠ؽ

ــ : ؾأهًـــــٌ إيٝـــــ٘ هًـــــٍٛ اهلل     ــو٠ بكـــــٍٛ ا٫ْٔـــــاهٟ َٚـــــا    fاخلـــ   ٚؿٍةـــ

 ٔ رُبًـؼ بـ٘ ايـ   ؾًُـا ًـاَٚ٘ ظحـ٢     ًـحأمٕ ؾـأب٢ؽ  اا ٚقاٍ: إٕ أهكد ايـلؿٍٛ ؾ ُه

ــا ــا٤ اهللؽ َ ــ١ؽ       ُ ــو مل احٓ ــّل ي ــنم ؿل ــا ع ــو بٗ ــاٍ: ي ــعؽ ؾك ــأب٢ إٔ ٜةٝ ــأب٢ إٔ  ؾ  ؾ

ــٌؽ ــاٍ  ٜكة ــٍٛ اهللؾك ــت ٚأه  f هً ــاهٟ أمٖ ــ٘ ؾ يٮْٔ ــ٘ إيٝ ــ٘ ٫اّ ب ــوه ٫ٚ ْ ٗ 

 .(ٗواه

 :اعرتاض

َـو بـايكًع مل ٌٜـحٓل إػل    إٔ ا٭ؿحاهٙ اكلريىا ايٓا٥ٝين ٚايٌـٝل اخلـ٥ٛٞ َـٔ    َا ا

ــل٠  ــواه )ايكاع ــوه ٫ٚ ٗ ــٓيب    (٫ ٗ ــ١ اي ــحٓل اػل ٫ٜٚ ــا اً ــّا   fٚإؾل ــ٘ ظانُ ٚنْٛ

ًـ   ٢ ايٓظـاّ أَـو بـايكًع    ٚٚظٝؿح٘ ظؿظ  ايٓظاّؽ ؾُٔ باث نْٛ٘ صلت عًٝ٘ احلؿـاظ ع

 ٚيٍٝ َٔ باث قاعل٠ ٫ ٗوه.

 ادتٛاب:

مٖـت  إ) fظُٝٓا أَو بـايكًع عًـٌ بكٛيـ٘ ٫ ٗـوهؽ ظٝـز قـاٍ        fٕ ايٓيب إ

ؾإ ميو ٚاٗػ مل نٕٛ ايكاعل٠ قـل   (ٗوه ٫ٚ ٗواه ؾاقًعٗا ٚاهّ ب٘ إيٝ٘ ؾاْ٘ ٫

 منود نحعًٌٝ يٮَو بايكًع.

                                                           

 احلا٥ط: ايةٌحإ. . 1
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 ٚايطًٛٞ ٚائـلٚم عـٔ عكةـ١    ٌَأي١ ايِؿع١: ه٣ٚ اكلِاٜف اير٬ذ١ ايهًٝين . ث

ــٔ   ــل ع ــٔ ؿاي ــاّ ب ــاكم  اإلَ ــل اهلل ائ ــٞ عة ــٍٛ اهلل   _أب ــ٢ هً ــاٍ: ق٘  fق

ٗـوه ٫ٚ ٗـواهؽ ٚقـاٍ إما     ٚقـاٍ ٫  بايِؿع١ بغل ايِونا٤ مل ا٭هٗغل ٚاكلٌانٔ.

 .(2)(ٚظلد احللٚك ؾ٬ ُؿع١ (1)اٍهؾخ ا٭هف

 ٞ يـــيّٚ اي٘ـــوهيًِـــوٜو ٖـــ (ظـــل ايِـــؿع١)إٕ ايعًـــ١ ٚاحلهُـــ١ مل شعـــٌ 

ٕ ٖـنا احلـل ذابـخ مل    اٚ ؽٜو٢ٗ بـأٟ ُـوٜو   ٫ اإلٌْإعٓل ؾكلٙؽ ؾإ  ٚاإلٗواه

اهؾـخ   إما) :_واك َـٔ قٛيـ٘   بعلٖا ؾ٬ ُـؿع١ ٖٚـٛ اكلـ    ٚأَاةٌ ايك١ٌُؽ قاكلِاع ٚ

 .(ٚظلد احللٚك ؾ٬ ُؿع١ ا٭هد

ٌَأي١ َِـاهث ايٓــٌ ٚؾ٘ـٌ اكلـا٤ؽ ؾكـل ه٣ٚ ايهًـٝين بٌـٓلٙ إػل عكةـ١ بـٔ          شـ. 

أٖـٌ   بـغل  fق٢٘ هًٍٛ اهلل )قاٍ:  _بٞ عةل اهلل ائاكم أاإلَاّ ؿايل عٔ 

 ؽ ٚق٢٘ بغل أٖـٌ ايةاكٜـ١ أْـ٘ ٫   (3)اية٦و أْ٘ ٫ ؿلٓع ْكع اكلل١ٜٓ مل َِاهث ايٓـٌ:

ٚا٫ّ يًعاقةــ١  (4)(ٗــواه ٗــوه ٫ٚ ؿلٓــع ؾ٘ــٌ َــا٤ يُٝٓــع ؾ٘ــٌ نــ٤٬ ؾكــاٍ ٫  

 .(ايهٮ ؿلٓع ؾٌ٘ اكلا٤ اينٟ عاقةح٘ اكلٓع َٔ ؾاٌٗ أٟ ٫)َٚع٢ٓ احللٜز 

 : تٛضٝح املفسداتثايجًا

اي٘ــوه ٖــٛ ايــٓكٕ ايــنٟ ٜــلؿٌ عًــ٢ ايِــ٤ٞ عٓــل أٓــٌ ايًػــ١ؽ ٖٚــٛ ٗــل  

ؽ ؾاي٘وه ٜطًل عٓل أٌٖ ايًػـ١ ٜـواك بـ٘ ايٓكٔـإ ٚعًـ٢ ا٭م٣ َطًكـّا إم       (5)ايٓؿع

                                                           

 ا٭هؾ١: احلل ايؿآٌ َا بغل ايلٚه ٚاي٘ٝاع. . 1
 .1ؾ َٔ أبٛاث ايِؿع١/ 5باث / 139/ 37ٖ/ احلو ايعاًَٞ: طًٛا٥ٌاي . 2
 ْكع اية٦و: اٟ ؾٌ٘ َا٥ٗا.  .3
 .1ؾ َٔ اظٝا٤ اكلٛاد/ 7ايةاث  /810/ 15ٖاحلو ايعاًَٞ/ ط /ايًٛا٥ٌ . 4

 .888ؽ 8ٖيٌإ ايعوثؽ ط . 5
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 .(1)ٌُِٜ اكل٘اٜك١ يلِٜٗ

ؽ بـٌ جعُـِٝ ايـٓكٕ يًعـل     اي٘وه أْ٘ ايـٓكٕ مل اكلـاٍ أٚ ايةـلٕ أٚ ايعـود    ٚ

ٞ ُٚوعٞ مل ق١ٝ٘ َعٝٓـ١ ؾـاكلٓع َـٔ للاهًـح٘ حلكـ٘      ٥ؾُٔ نإ ي٘ ظل عك٬ ؽننيو

ؾُــر٬ّ َــٔ ظــل ايِـــٕ إ ٜعــّٝ مل كاهٙ ظــوّا ٚاحلًٝٛيــ١ كٕٚ   ؽاكلــننٛه ٗــوه

 للاه١ً ظك٘ ٗوه.

طلــحٕ بــايٓكٕ مل اكلــاٍ أٚ ايعــود أٚ ايةــلٕؽ بــٌ    ٚاحلآــٌ إ اي٘ــوه ٫

ؿلهـٔ جعوٜؿـ٘: ٖـٛ ا٭م٣    ٚ ايحصاٚى ع٢ً ظكٛم ا٭ؿـؤٜ ٚايحعـلٟ عًٝٗـا ٗـوه.    

اينٟ ٜٔٝت ايِـٕ مل احٌِ أٚ ايعود أٚ اكلاٍ أٚ أٟ ُإٔ ذلبّ ُـوعّا َـٔ   

 .(2)ُ٪ْٚ٘ ْا٦ُّا عٔ اظلاس عٌُ غري َِوٚع

 :ـٔ ايطسز ٚايطساز: ايفسم بٝزابعًا

ٕ  نًيت إٕ ٚايحؿوٜـل بُٝٓٗـا    ؽايهًُحغل جِبنإ مل َع٢ٓ ايٓكٕ ٚيهٔ جحُٝـيا

ٚ َٔــله بٝ اًــِٖــٛ إٕ اي٘ــوه   ًــِآُــا اي٘ــواه َٔــلهؽ ٚايؿــاهم بــغل اكلٔــله 

اكلٔله ٖٛ إٕ اكلٔـله ٖـٛ ايل٫يـ١ عًـ٢ احلـلس َـٔ ظٝـز ٓـلٚهٙ َـٔ ايؿاعـٌ           

٘ اًِ اكل ُابٝٓ عًـ٢ ايٌٓـة١ اػل ايؿاعـٌ ؾُـر٬ّ      ٔله ك٫يح٘ ع٢ً احللس كٕٚ ك٫يحـ

ِف ىٜل بايك١ٝ٘ ذابخ ؾٗـٛ َٔـله أ  ايعًِ إما يٛظظ ٌَٓٛبّا اػل ايؿاعٌ ٚقٌٝ َع َـا  ًِ

 ًِ َٔله.ما قٌٝ ايعًِ ؿري َٔ احٌٗ ؾٗٛ اا

ؾــإ اي٘ــوه ٖــٛ ْؿــٍ ايــٓكٕ بــ٬ حلــاظ ظٝرٝــ١ ٓــلٚهٙ َــٔ ايؿاعــٌؽ بُٝٓــا    

                                                           

ؽ ِْو كاه 6ٖ /7طايعغلؽ ايؿواٖٝلٟؽ لكٝل: ك. َٗلٟ اكلـيَٚٞ ٚك. ابواِٖٝ ايٌاَوا٥ٞ/  . 1
 بػلاكؽ ٚىاه٠ اإلع٬ّ ٚايركاؾ١. احاظظؽ

اي٘وه مل ايؿك٘ اإل٬ًَٞ/ هًاي١ كنحٛهاٙ/ عةل احةاه فلل ظٌغل ُواه٠/ شاَع١  . ْظو١ٜ ْؿ2ٞ
  .13ّ/ 3990ٖ -ٖـ 3830بػلاك/ ن١ًٝ ايلهاًاد ايل١ٜٝٓ ٚاإل١َٝ٬ً/ 
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ظٝر١ٝ ائـلٚه َـٔ ايؿاعـٌ ًَعٛظـ١ ٚإ نًُـ١ اي٘ـوه جـلٍ عًـ٢         ٜهٕٛ اي٘واه 

ٍُــل  هْؿــٍ ايــٓكٕ ٚنًُــ١ اي٘ــواه جــلٍ عًــ٢ اي٘ــو ائــاكه َــٔ ايؿاعــٌ عــٔ جع

باكل٬ىَــ١ ايعك٥٬ٝــ١ جِــوٜع ايًٛــا٥ٌ ايٛقا٥ٝــ١  ْٚكــٕ. ٚلــوِٜ ا٫ٗــواه ٌٜــحةطٔ

نِ. ؾُـٔ  اميـو نٔـ٬ظ١ٝ يًعـ    باعطـا٤ َاّ لكل ايظًـِ أٚ بكا٥ـ٘ ٚيـٛ    أٚايٛقٛف 

 ٚؿاهشـاؽ ٚميـو   ايًٛا٥ٌ مل اكلكاّ قًع ايٓـ١ً إم بلٕٚ قًعٗا ٜةكـ٢ مسـو٠ كاؿـ٬ّ   

ٜهؿـٞ يًٛقـٛف أَـاّ     ٚدلـوك َٓعـ٘ بـلٕٚ ا٫ًـح٦نإ ٫     ٗواهؽٌٜحًيّ اًحُواه اإل

ؽ مل كؾـع اي٘ـوه أَـو    ٠نـإ قًـع ايٓـًـ١ ٖـٞ ايًٛـ١ًٝ ايٛقا٥ٝـ١ اكلٓعٔـو        ُاؾً ًُ٘ظ

 ي٘ بايكًع.آ٢ًٓ اهلل عًٝ٘ ٚ

ٕ اي٘واه ؾعٌ ا٫ذٓغل ٚاي٘وه ؾعـٌ ايٛاظـلؽ أٚ اجملـاىا٠ عًـ٢ اي٘ـوه      إٚقٌٝ 

أٚ اإلٗواه بـايػري ؼلـا ٫ ٜٓحؿـع بـ٘ؽ اـ٬ف اي٘ـوه ؾاْـ٘ اإلٗـواه ؼلـا ٜٓحؿـعؽ أٚ إٔ           

 ٚاي٘وه أعِ َٓ٘.  اإلٗواه عُلٟ 

 :ز: املكصٛد َٔ قاعد٠ ايطسخاَطًا

َٔ ْاظٝـ١ ايحِـوٜع   اكلهًـ ْؿٞ لكٝل اي٘وه مل ظل َٔ ايكاعل٠ إ اكلكٔٛك 

 ّ ؾهـٌ ظهـِ ٜهـٕٛ ذةٛجـ٘ ٌَـحًيَّا يً٘ـوه ٜهـٕٛ َٓؿٝـّاؽ ٚإٕ ا٫ٗــواه          ؽٚا٭ظهـا

ٚلوؿلــ٘ ٌٜــحةطٔ باكل٬ىَــ١  اإلٗــواهيــٛظظ مل شٓةــ١ ائــلٚه َــٔ ايؿاعــٌ ْٚؿــٞ 

ٝــ١ جِــوٜع ايًٛــا٥ٌ ايٛقا٥ٝــ١ ٚايٛقــٛف أَــاّ لكــل ايظًــِ أٚ بكا٥ــ٘. ؾُــر٬ّ  عك٥٬اي

هاه ؾًـٛ ْفٗـٞ ُــٕ عـٔ ا٫ظحهـاه ٚبـايوغِ َـٔ ميـو أظحهـو          ظحايٓٗٞ عٔ ا٫

ؾصا٤ احلانِ ٚأؿوط ايًٌع احملحهو٠  ٚباعٗا مل ِٜهٌ ع٢ً ميـو بـإ ايٓٗـٞ عـٔ     

ٜـوٕٚ ٚشـٛك ٬َىَـ١ بـغل     بـٌ   أنرـوؽ  ظحهاه ٫ا٫ٌٜحٛشت إ٫ لوِٜ  ا٫ظحهاه ٫

ٍٍٚ كٕٚ ايرـاْٞ أُـة٘ بايحؿهٝـو      لوِٜ ا٫ظحهاه ٚجِوٜع اي١ًًٝٛ ايٛقا٥ٝـ١ ٚإٔ ا٭
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 بغل اكلح٬ىَغل.

ِــٌُ كؾعــ٘ قةــٌ ٚقٛعــ٘ؽ حَطًكــّاؽ ؾؾكاعــل٠ ْؿــٞ اي٘ــوه جٛشــت َٓــع اي٘ــوه 

ٚهؾع٘ بعل ٚقٛع٘ؽ ؾٝهٕٛ اكلواك ْؿـٞ َاٖٝـ١ اي٘ـوه مل كٜـٔ اإلًـ٬ّؽ أٟ يـٍٝ مل       

ُـ        أظهاّ كٜٔ  ٝـ  ّااإلًـ٬ّ َـا ٜٛشـت اي٘ـوه ٚاي٘ـواه ًـٛا٤ أنـإ ظه أٚ  ّاجهًٝؿ

ٌُِ ـلٝع أبٛاث ايؿك٘ َعـا٬َد ٚعةـاكاد ًـٛا٤ أٗـو بٓؿٌـ٘ أّ      ج ٞؾٗ ّاٚٗعٝ

بػريٙؽ ؾاي٤ٛٗٛ أٚ ايػٌٌ إما اًحًيّ ٗوهّا ٜهٕٛ َٓؿّٝاؽ ٚاحلض إما اًحًيّ ٗـوهّا  

َٓؿـٞ مل ايِـوع ؾـ٬     ٫ صلتؽ ٚإج٬ف َاٍ ايػري بلٕٚ جلاهى ٗوه عًٝ٘ عوؾّا ؾٗٛ

بل َٔ جلاهن٘ؽ ٚاحاٌٖ بايػظل ٚايعٝت ٜهٕٛ ؽلًٝو َاي٘ للا ٖٛ كٕٚ قُٝحـ٘ ٗـوه   

 عًٝ٘ ؾٝصت جلاهن٘ باخلٝاه أٚ اإلهْ إػل غري ميو َا ٜة٢ٓ ع٢ً ْؿٞ اي٘وه.

 :ايطسز املٓفٞ ٚشسٚط٘

  ٟ ٚاي٘ـوه اكلـاكٟ ٜحُرـٌ     ،إٕ اي٘وه اكلٓؿٞ ٖٛ اي٘وه اكلاكٟ ٚاي٘ـوه اكلعٓـٛ

ب١ احٌل١ٜ أٚ اخلٌاه٠ اكلاك١ٜؽ ٚاَا اي٘ـوه اكلعٓـٟٛ ٖٚـٛ ٜحُرـٌ بـاإلؿ٬ٍ      باإلٓا

ــ١       ــٍ ايِــوف ٚايهواَ ــٛ نــإ ا٭م٣ ؿل ــا ي ــ١ نُ ــُع١ أٚ ؼلٔــًع١ غــري َايٝ أٚ ايٌ

 ايعاطؿ١ أٚ غريٖا.

 َا ايِوٚل اييت صلت إٔ جحٛؾو مل اي٘وه اكلٓؿٞ ٖٚٞ:أٚ

 ْ٘ قل ٚقع أٚ ذلكل ايٛقٛع.أٚقٛع اي٘وه ؼلع٢ٓ  .3

 َاًّا حبل ذلبّ ُوعّا.إٔ ٜهٕٛ  .1

 إٔ ٜعٍلٙ ايِوع أٚ ايعوف ٗوهّا. .1

 

 :ايطاز ٚشسٚط٘
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اي٘ــاه َــٔ أٚقــع اي٘ــوه بكٔــل أٚ بػــري قٔــلؽ رلحــاهّا أٚ َ٘ــطوّاؽ عاكلــّا أٚ    

ؾٝهـٕٛ  ؽ غـري قٔـل  َةاُوّا أٚ َحٌةةّاؽ ؾًٛ أظلس اإلٌْإ ٗوهّا بػريٙ عـٔ   شا٬ّٖ

 ذِؽ ٚإؾلا ًٜيّ ذلـلس اي٘ـوه  قل اهجهت ؾع٬ّ غري َِوٚع ؾًٝيَ٘ ايُ٘إ كٕٚ اإل

بوؾع اي٘ـوه عـٔ ايػـري باي٘ـُإ أٚ سلـٛٙ بٌـةت ؾعًـ٘ؽ ٚايؿعـٌ ٖٓـا أعـِ َـٔ إٔ            

ٜهٕٛ َاكّٜا أٚ ٜهٕٛ َعّٜٓٛاؽ ذِ ايؿعٌ اي٘ـاه قـل ٜكـع َةاُـو٠ أٚ جٌـةٝةّاؽ ُٚـول       

اعحةاهٙ ٗاهّا أٟ ذللذّا يً٘وه ٓع١ إًٓاك اي٘وه إيٝ٘ؽ ؾاينٟ ٌٜـٓل إيٝـ٘ اي٘ـوه    

ؾٗٛ اي٘اهؽ ًٜٚيّ وـ  اي٘ـوهؽ ٫ٚ ِٜـبل مل اي٘ـاه إٔ ٜهـٕٛ ما       ُوعّا أٚ عوؾّا

أ١ًٖٝ مل ايُ٘إ بٌ ظح٢ يٛ نإ غري للٝي أٚ دلّْٓٛا أٚ ٓةّٝا أٚ ْا٥ُّا ٚجوجت ع٢ً 

 ؾعً٘ ٗوه ؾٗٛ ٗأَ.

 :ضسز نجس٠ ختصٝص قاعد٠ ال :ضادضًا

أٟ إ ٖٓايـو أظهـاّ    ؽٗوه قل طـوأد عًٝٗـا ختٔٝٔـاد نـرري٠     إٕ قاعل٠ ٫

ٗـوه نُـا ٖـٛ احلـاٍ مل      جوجؿع بكاعـل٠ ٫  ٗوه١ٜ ٫ٚرري٠ ذابح١ مل ا٬ً٫ّ ٖٚٞ ن

أٚ ايٝـل ٚبـاث    بـاإلج٬ف احللٚك ٚايلٜاد ٚايحعيٜياد ٚايكٔاٖ ٚباث ايُ٘إ 

ٚنرـو٠   اخلٍُ ٚايينا٠ ٚاحلض ٚاحٗاك ٚا٫ْؿـام عًـ٢ اييٚشـ١ ٚبـاث ايهؿـاهادؽ     

 عًـ٢ عَُٛٗـا حبٝـز ٫   ايحـٕٔٝ ٜٛشت ٖٚٔ ايكاعل٠. ذِ إ ايعُـٌ بايكاعـل٠   

 .ٚا٫يحياّ  بحـٔٝٔٗا ًٜيّ ٖٚٓٗا ًٜيّ ختٔٝٔٗا ًٜيّ ؾك٘ شلٜل

 ادتٛاب:

ْـ٘ ٗـوه   أإ اي٘وه مل ا٭َر١ً اكلننٛه٠ مل ا٫عباد ٚغريٖا مل ٜعل ٜٔلم 

ؾـإ ٖـنٙ ا٫ظهـاّ ٚايكـٛاْغل جعـٛك بـايٓؿع اػل اجملحُـع ٚاؾـواكٙ ؾاي٘ــوه          ؽ٥ٞـ عك٬

ٜعـٍلٖا ايعكـ٤٬ ٗـوهّا أٚ عًـ٢      ٞ ٥٫ٚٗوه عك٬ ايٓاجض َٓٗا مل ٜعل ٜٔلم عًٝٗا

ا٭قٌ ٜعّل ٗوهّا غري أْ٘ ٗوه َكةٍٛ يـل٣ ايعكـ٤٬ؽ ٚظـلٜز ْؿـٞ اي٘ـوه ظُٝٓـا       
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 ايعك٥٬ٞ. ٜهٕٛ ٗوهّا ع٢ً اكلٌح٣ٛ  ٗوه ٜكٔل ْؿٞ َا ٜكٍٛ ٫

 :ضسز يألحهاّ ايعد١َٝ ال: مشٍٛ قاعد٠ ضابعًا

 عــٔ يٛهلــا  يٮظهــاّ ايعلَٝــ١ ؾ٘ــ٬ ا٭ظهــاّٗــوه جِــٌُ  إ قاعــل٠ ٫

٘ ايٛشٛكٜـ١  ؾٛشــٛث ايٛٗــ٤ٛ ظهــِ ٚشــٛكٟ   ٗــوه ٚيهــٔ ٖــٌ  قاعــل٠ ٫ جِـًُ

جِــٌُ َــر٬ّ عــلّ ذةــٛد ظــل ايطــ٬م يػــري ايــيٚط عٓــل عــلّ قٝاَــ٘ بايٓؿكــ١ عًــ٢  

  ٞ ٚعــلّلَاييٚشــ١ أٚ حلةٌــ٘ َــل٠ ىَٓٝــ١ طًٜٛــ١  ج٘ــو باييٚشــ١ ؾٗــٛ ظهــِ  عــ   

يٛهلـا يٮظهـاّ ايعلَٝـ١    نٖت بعـض ايؿكٗـا٤ اػل   ؾـ اْحؿا٥٘ ٌٜـحٛشت اي٘ـوه؟   

ٚمٖت احملكل ايٓا٥ٝين َٔ إ ٫ىّ يٍٛ ايكاعل٠ يٮظهاّ ايعلَٝـ١ جأًـٍٝ ؾكـ٘    

شلٜل إم ًٜيّ ٓريٚه٠ أَو ايط٬م بٝـل اييٚشـ١ مل ظايـ١ ج٘ـوهٖا ؾُـٔ ظكٗـا إ       

 .أظلٜنٖت إيٝ٘  غوٜت ٫جطًل ْؿٌٗا ٚيٛ مل ٜطًكٗا ىٚشٗا ٖٚنا 

 :اعرتاض

ٗـوه ْـاظو    ٫ ٕ ظـلٜز َٝـ١ ٭ لظهـاّ ايع ٗوه غري ُاٌَ يٮ إ ظلٜز ٫

ٛيــ١ ايــيت شعًــٗا ايِــاهع ُٚــوعٗا يٝٓؿٝٗــا مل ظايــ١ اي٘ــوهؽ ٚعــلّ  عيٮظهــاّ اجمل

 ٫ّٛ َٔ قةً٘ يًُِٝ٘ احللٜز.عاحلهِ يٍٝ أَو دل

 :ادتٛاب

ٗوه ْؿٞ اي٘وه اي٬ىّ َٔ اكلٛقـ ايِوعٞؽ ؾؿـٞ   إ اكلكٔٛك َٔ ظلٜز ٫

ًٜيّ َٓ٘ اي٘وه ع٢ً اكلهًؿغل َٚٔ ايٛاٗػ  مل ٜحـن ايِاهع َٛقؿا ععامل ايحِوٜ

إ علّ ظهِ ايِاهع برةـٛد ظـل ايطـ٬م يًيٚشٝـ١ أٚ يًعـانِ ايِـوعٞ َٛقــ        

ؾــ٬  .ا٭َرًــ١بكٝــ١  إػلٖٚهــنا بايٌٓــة١  ؽَــٔ قةــٌ ًٜــيّ َٓــ٘ اي٘ــوه عًــ٢ اييٚشــ١  

 ٛي١.عَٛشت يحـٕٔٝ احللٜز مل ؿٖٔٛ ا٫ظهاّ اجمل
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 :ضسز ع٢ً األدي١ األٚي١ٝ تكدِٜ حدٜح ال

 ٭ْ٘ ؽايحـٕٔٝا٭ٚي١ٝ  َٔ قةٌٝ  ش١ٗ ٗوه ع٢ً أكي١  ٕ جكلِٜ ظلٜز ٫إ

هأًّا ٚعلّ بكا٤  إيػا٩ٙٗوه ع٢ً ا٭كي١ ا٭ٚي١ٝ ًٜيّ  يٛ مل ٜكلّ ظلٜز ٫

ًٜيّ إيػا٤ ا٭كي١ ا٭ٚي١ٝ هأًّا ٚإؾلا ًٜيّ  يٛ قٍلّ ؾاْ٘ ٫ ي٘ؽ ٖٚنا ا٬ف َا َٛهك

ٖنا ايكةٌٝ قٍلّ ا٫َو بغل كيًٝغل َٔ ؼلٛاهك علّ اي٘وهؽ ٚنًُا كاه  اؿحٔآٗا

 ٗوه مل اكلكاّ. هأًّا ٖٚٛ ظلٜز ٫ ٚإيػا٩َٙا ًٜيّ َٔ علّ جكلؿل٘ 

 ٗـوه عًـ٢ ا٭كيـ١    ظـلٜز ٫  (1)ٖٚٓايو ٚش٘ أؿو ٖٛ يًحكلِٜ ٖـٛ ظهَٛـ١  

 ا٭ٚي١ٝ ٖٚنا ايٛش٘ ٖٛ اكلعوٚف بغل اكلحأؿؤٜ.

 :ٔ اذته١َٛ ٚايتخصٝصـٚايفسم بٝ

يًليٌٝ ايراْٞ ؾا٭ٍٚ ٖٛ احلانِ  نٌ َُٓٗا ٌَامل ٕ ايلي٬ٕٝ يٌإاما نا

ٚايليٌٝ ايراْٞ ٚايؿاًل يٍٝ بعامل نإ  ؽٚايراْٞ ٖٛ احملهّٛ َرٌ أنوّ نٌ عامل

 .ٌٝ ا٫ٍٚ ؾٗٓا اكلٛهك َٛهك ظه١َٛيٌإ ايراْٞ ٌَاكلّا يًلي

يًـليٌٝ ا٫ؿـو َرـٌ أنـوّ نـٌ       َُٓٗـا َٓـافُ   ٌما نـإ ايـلي٬ٕٝ يٌـإ نـ    إَا أ

ٍٚ اؾٝـّا يـٮ  نـإ يٌـإ ايـليٌٝ ايرـاْٞ َٓ     ؽٌ ايراْٞ ٫ جهوّ نـٌ ؾاًـل  ٚايليٝ ؽاملع

 ٖٚنا ٖٛ ايحـٕٔٝ.

 :اآلت١ٝضساز ايكٛاعد  ضسز ٚال : ٜتفسع ع٢ً قاعد٠ الثآًَا

 ايطسز ٜصاٍ. 1

                                                           

. إٕ احله١َٛ عةاه٠ عٔ نٕٛ كيٌٝ ْاظوّا إػل ظاٍ كيٌٝ آؿوؽ ُٚاهظّا َٚؿٌوّا كلُْ٘ٛ٘ؽ ًٛا٤ نإ 1

ٛي٘ؽ ًٚٛا٤ نإ ايٓظو بٓعٛ ايحًٛع١ أّ ايح٘ٝلؽ ًٚٛا٤ نإ ك٫ي١ ايٓاظو ْاظوّا إػل َٛٗٛع٘ أّ إػل ذلُ

بٓعٛ اكلطابك١ أٚ ا٫يحياّؽ ًٚٛا٤ نإ َحكلَّا أّ َحأؿوّا ؾ٢ٌُٝ ايليٌٝ ايٓاظو ظانُّا ٚاكلٓظٛه إيٝ٘ 

  .316ذلهَّٛا. آط٬ظاد ا٭ٍٓٛ/ اكلِهٝين: 
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ؾُــٔ ًــًط َٝيابــ٘ عًــ٢ طوٜــل عــاّ  ؽذــاهٙآصلــت إٔ ٜوؾــع اي٘ــوه ٚجــياٍ  أٟ

ٔ َـٔ إىايـ١ اي٘ـوه بايهاَـٌ يٌـةت      ؾاما مل ٜحُه إٔ ٜوؾع٘. ٜ٘ح٘وه ب٘ اكلاه٠ ؾعًٝ

ٛ َا نُا يٛ جوجت ع٢ً إىايح٘ ٗوه للاذٌؽ ؾٝياٍ ظ٦ٓٝن ؼلا أَهـٔ   ايؿكٗـا٤ ؼلـا    اَٚرًـ

كاه شاهٙ ؾاْ٘ ٜهؿٞ إ ٜ٘ع ًحاه٠ مسٝهـ١ لصـت    يٛ ؾحػ أظل ُةانّا ٜطٌ ع٢ً

 ايو١ٜ٩ إم ب٘ ٜٓلؾع اي٘وه.

 اإلَهإايطسز ٜدفع بكدز . 2

ميـو بهـٌ ًٚـ١ًٝ ناؾٝـ١ؽ      ؽاإلَهإٛع٘ قله أٟ صلت إٔ ٜلؾع اي٘وه قةٌ ٚق

ٜٚكٔل بٗـا َٓـع    .ايعلٚ إلهٖاثؾايٛقا١ٜ ؿري َٔ ايع٬ط. ؾٛشٛث ايعل٠ ايهاؾ١ٝ 

اي٘وه قةٌ ٚقٛع٘ أٟ باحلًٝٛي١ كْٚ٘ؽ ٚميو بٛٗع ايحِوٜعاد اي٬ىَـ١ ايـيت َـٔ    

ُـأْٗا إٔ ؽلٓـع ٚقـٛع اي٘ـوهؽ ؾـ٬ ٜٔـٌ ا٭َـو إػل ايوؾـع إ٫ عٓـل ايحصـاٚى ٚعــلّ           

ؤُوٌِْعٍ اٌََْجَعبةِ    وٌََىُعُْ فِعٍ اٌْمِصَعبحِ حََُعبحِ ََعب     ] حياّؽ ٜٚحُرٌ ميو مل جِوٜع ايعكٛبادا٫ي

ــاهاد يكٛيـــ٘ جعـــاػل:  (1)[ٌَعٍََّىُعععُْ رَزَّمُعععىَْ وَالَ رَعععإْوٍُُىا ؤَِْعععىَاٌَىُُْ ] ٚجِـــوٜع اخلٝـ

 .(2)[ثَُْنَىُُْ ثِبٌْجَبًَِِّ

 ٜصاٍ مبجً٘: ايطسز ال. 3

اشة١ ؾ٬ ٜـياٍ ب٘ـوه َرًـ٘ أٚ أعظـِ َٓـ٘ ؾـ٬ ٜـياٍ        ىايح٘ ٚإاي٘وه اما ناْخ 

ؾ٬ صلٛى إىايح٘ باظلاس ٗوه َرً٘ ٭ْـ٘   ٚايؿح١ٓ باحلةٍ ٚاحلصي. ا٫ؿح٬لٗوه 

مل ٖنٙ ائٛه٠ ٫ ٜعل إىايح٘ ظكٝك١ٝؽ ؾإ ٫ ٗوه ٫ٚ ٗواه اكلواك باي٘ـواه عـلّ   

 َايٞ.شٛاى َكاب١ً اي٘وه باي٘وه. ؾ٬ صلٛى إج٬ف َاٍ أظل بٌةت أْ٘ أجًـ 

                                                           

  .379ًٛه٠ ايةكو٠: اٯ١ٜ . 1

  .388 ًٛه٠ ايةكو٠: اٯ١ٜ. 2
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4 .ُّ  ٌ أخف ايطسزٜٔ يدفع أشدُٖا:حت

اي٘وه ا٭ُل ٖٛ اي٘ـوه ايـنٟ ًٜعـل باكل٘ـوٚه أم٣ أنـ  أٚ ؿٌـاه٠ َايٝـ١        

ٍٛد َٓؿع١ أ١ًٝٓ ٚبعهٌـ٘ اي٘ـوه ا٭ؿــ ٚقـل أطًـل ؾوٜـل َـٔ        أن   أٚ ٖٛ َا ٜؿ

ٚآؿـوٕٚ أطًكـٛا عًٝـ٘ جٌـ١ُٝ      ؽايؿكٗا٤ ع٢ً اي٘وه ا٭ُل ج١ٌُٝ اي٘وه ايؿاظّ

ْ٘ عٓـل جعـاهد ٗـوه أُـل أٚ أنرـو َـع ٗـوه        أ. َٚؿاك ايكاعل٠ (1)اي٘وه ا٭نرو

 أؿـ أٚ أقٌ ؾريجهت اي٘وه ا٭ؿـ يلؾع اي٘وه ا٭ُل أٚ ا٭نرو.

صلٛى إٔ ٜياٍ اي٘وه ب٘ـوه أؿــ َٓـ٘ؽ ٚاي٘ـوه ا٭ُـل ٜـياٍ ب٘ـوه أؿــ         

 .ؿٛؾّا َٔ اهل٬ى ْؿٌَ٘رٌ ىهع ا٭هد مل غري ٌَحعكٗاؽ  أؿن َاٍ ايػري 

 ص يدفع ايطسز ايعاّ:حتٌُ ايطسز ارتا. 5

ٜكٔل باي٘وه اخلاٖ َا ٜٔٝت ؾـوكّا عًـ٢ ظـل٠ؽ أَـا اي٘ـوه ايعـاّ ؾٗـٛ َـا         

ٜٔٝت أنرـو َـٔ ؾـوك أٚ ـلاعـ١ غـري ذلٔـٛه٠ؽ ٚعٍةـو ايِـٗٝل ا٭ٍٚ عـٔ اي٘ـوه           

ْ٘ إما جعاهد ٗـوه ًٜعـل بؿـوك أٚ    أ. َٚؿاك ايكاعل٠: (2)ايعاّ بأْ٘ أعظِ َؿٌل٠

ؾٝعـٍود  ٚ عُـّٛ ايٓـاَ ؾاْـ٘ ٜـو٣ ايعـاّ      دلُٛع١ ق١ًًٝ َع ٗـوه ًٜعـل اجملُـٛع أ   

 ايؿوك يً٘وه ٜٚحعًُ٘ كؾعّا يً٘وه اينٟ ؿلهٔ إٔ ٜٔٝت اجملُٛع.

ايٌكٛل َع ج٘وه ٓاظة٘ ؿٛؾّا َٔ ًـكٛطٗا   إػل ي٬ْٗلا١ّ ٝياٯ ا٭ب١ٖٝٓلّ 

اهٟ ٚاكلؿًــٍ ٚإ ج٘ــوهٚا هــٚشــٛاى ظصــو اكلؿــيت اكلــاشٔ ٚايطةٝــت احاٖــٌ ٚاكل

 أهٚاظٗـِ  ٚكٜـِٓٗ َٚـاهلِؽ َٚٓٗـا  ايحٌـعري عٓـل       كؾعّا ي٘وهِٖ  عـٔ احُاعـ١ مل  

 إماك١ يًعوٜــل ٓــجعــلٟ أهبــاث ايطعــاّ مل بٝعــ٘ بػــظل ؾــاظّؽ ٖٚــلّ ايــلٚه اكل٬ 

                                                           

  .385. ايٓظو١ٜ ايعا١َ يًُعا٬َد/ ايِٝف أبٛ ١ًٓ/ ْظو١ٜ احلل/ 1
  .388ٖ/ 3ط. ايكٛاعل ٚايؿٛا٥ل/ ايِٗٝل ا٭ٍٚ/ 2
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 ؿٝـ ًوٜاْ٘.

  :تاضعًا

ٗـواه ٖـٛ اي٘ـوه ايِـٔـٞ ٫ اي٘ـوه       ٗـوه ٫ٚ  اي٘وه اكلٓؿٞ مل قاعـل٠ ٫ 

ت اي٘ــوه ٚاكلــواك باي٘ــوه ايِـٔــٞ ٖــٛ إٔ اكلٓــال مل هؾــع احلهــِ جوجــ  ؽايٓــٛعٞ

    ٕ احلهـِ ٗـوهّٜا مل ظـل ُــٕ       ايِـٔٞ اخلاهشٞ عًٝـ٘ ؾُـٔ اكلُهـٔ إٔ ٜهـٛ

 ؿو.آؿو بٌ يِـٕ ٚاظل مل َٛهك كٕٚ َٛهك آكٕٚ ُـٕ 

ٚإٕ مل ِٜٓأ َٓ٘ ٗوه مل بعض  َا اي٘وه ايٓٛعٞ نٕٛ احلهِ ٗوهٜا ْٛعّاأٚ

ٚايظــاٖو َــٔ احلــلٜز ايِــوٜـ ٖــٛ اي٘ــوه       ا٭ظٝــإ أٚ يــةعض ا٭ُـــاٖ.  

َعٓـ٢ احلهَٛـ١ هؾـع نـٌ ظهـِ مل نـٌ َـٛهك ِْـأ َٓـ٘           ٭ٕ ؛ٓٛعٞاي ايِـٔٞ ٫

 ٗوه.

ــإ ٜكح٘ــٞ إٔ ٜهــٕٛ ايوؾــع  ٗــواه مل َكــاّ ا٫ ٗــوه ٫ٚ ٕ ظــلٜز ٫ٚإ َحٓ

إ٫ّ هؾــع احلهــِ عــٔ ُـــٕ بًعــاظ   ٚؽ ٌــت ْؿٌــ٘حببًعــاظ ظــاٍ نــٌ ُـــٕ  

 ؾٝ٘. اَحٓإؿو أٟ آُـٕ 



 

 

 

 

 خامسًا: 

 قاعد٠ ع٢ً ايٝد

 أٚاًل: َطُٕٛ ايكاعد٠:

إٕ نٌ َٔ اًحٛػل ع٢ً َاٍ غريٙ ٚٚقع لخ )َٔ قاعل٠ ع٢ً ايٝل: ٜكٔل 

 .(ٜلٙ نإ ٗآَا ي٘ ٚإٕ مل ٜحًـ أٚ جًـ عٓل غريٙ

ؾاما هنت ُـٕ ًٝاه٠ غريٙ َٔ كٕٚ َٛاؾك١ َايهٗا نإ ٗآَا هلا 

ًَٚيَّا باهشاعٗا إيٝ٘ ًاكل١ؽ ؾاما جعٝت بعض أشيا٥ٗا أٚ ًوقخ َٓ٘ ٚيٛ َع 

 ٗآَّا هلا. لؿظ٘ ايهاٌَ عًٝٗا نإ

ٚمٖت ـلٗٛه ايؿكٗا٤ إػل إٔ ا٭ٌٓ مل ايُ٘إ ٖٛ هك ايعغل قةٌ جًؿٗا؛ 

٭ْٗا اكلٛشت ا٭ًٓٞ إما مل جحػري جػريّا ؾاظِّا؛ ٭ٕ احلل َحٌٔ بايعغل َةاُو٠ؽ 

 أَا هك بلٍ ايعغل َٔ اكلرٌ أٚ ايك١ُٝ ؾٗٛ رلًٕ.

ايو بوكٖا ؾهٌ َٔ ُٗٔ عّٝٓا ٚشت عًٝ٘ هكٙ إػل اكلايوؽ ًٛا٤ طايت اكل

 أّ ٫ َاكاَخ ايعغل باق١ٝ. 
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 ايفسم بٝـٔ قاعد٠ ع٢ً ايٝد ٚقاعد٠ اإلتالف: ثاًْٝا:

ٍُل  إما أجًـ ُـٕ َاٍ ايػري ؾٗٛ ي٘ ٗأَ ؾُٝا إما نإ عٔ قٔل ٚجع

ٜٚهٕٛ ايُ٘إ ذابحا عًٝ٘ ٖٚنٙ ٖٞ قاعل٠ اإلج٬فؽ بُٝٓا قاعل٠ ع٢ً ايٝل ؾُٝا 

ننيو ٗآَا ؾاما ظلس اإلج٬ف َٔ كٕٚ يٛ جًـ َٔ غري جعُل ٫ٚ جؿوٜط ٜهٕٛ 

قٔل ٚجعُل َٔ قةٌ اكلٌحٛيٞ ع٢ً ايعغل ناْخ قاعل٠ ع٢ً ايٝل كاي١ ع٢ً 

 ايُ٘إ.

 :ثايجا: ايفسم بٝـٔ قاعد٠ ع٢ً ايٝد ٚقاعد٠ ايٝد

ٔ ٕ َاؾَاه١ٜ ايٝل ع٢ً اكلًه١ٝ أْ٘ مل قاعل٠ ايٝل ٜواك إذةاد أإٕ ايؿاهم ٖٛ 

ي٘. ٖٚنا ا٬ؾ٘ مل قاعل٠  ع٢ً نْٛ٘ َايهّا أَاه٠ناْخ ي٘ ٜل ع٢ً ٤ُٞ ؾنيو 

 ٗأَ ي٘. ٕ اكلٌحٛيٞ ع٢ً َاٍ غريٙ ٖٛأْ٘ ٜواك إذةاد اع٢ً ايٝل ؾ

 زابعًا: َدزى ايكاعد٠:

. ٖٚٛ (ع٢ً ايٝل َا أؿند ظح٢ ج٪كٟ) fاحللٜز اكلِٗٛه عٔ ايٓيب  .3

َٛشٛك مل عٛايٞ اي٦ًايٞ ٭بٞ ـلٗٛه ا٭ظٌا٥ٞ ٌَٚحلهى احمللس 

رريّا َا ٌٜحِٗل ب٘ ايؿكٗا٤ مل نحةِٗ ايؿك١ٝٗ ٚأٚهلِ ايِٝف ٚن .(1)ايٓٛهٟ

أٌٖ اي١ٌٓ ٌَٓلّا مل نحةِٗ ه٣ٚ . ٚيهٔ (2)ايطًٛٞ مل نحاث اخل٬ف

ٚايةٝٗكٞ مل  ؽ(3)فلل بٔ ظٓةٌ مل ٌَٓلٙأمسو٠ بٔ شٓلث ؾوٚاٙ )عٔ 

 . ٚازلةاه ٗعـ ًٓل ايوا١ٜٚ بعٌُ اكلِٗٛه َٔ ايؿوٜكغل.(4)ًٓٓ٘
                                                           

/ َريىا ٌَحلهى ايًٛا٥ٌ ؛306ؾ /118ٖ /3ط عٛايٞ اي٦ًايٞ/ ابٔ أبٞ ـلٗٛه ا٭ظٌا٥ٞ/ . 1

 .88ٖ /37ظٌغل ايٓٛهٟ/ ط

 .11اخل٬فؽ نحاث ايػٔتؽ ٌَأي١  . 2

  .31ٖ/ 5طٌَٓل أفلل بٔ ظٓةٌ: . 3

  . 95ٖ/ 6ط. ايٌٓٔ ايه ٣/ ايةٝٗكٞ: 4
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ل٠ ايوٚاٜاد اخلا١ٓ ايٛاهك٠ مل أبٛاث ايعاه١ٜ ٜٚلٍ ع٢ً ٖنٙ ايكاع .1

ٚاإلشاه٠ ٚاكل٘اهب١ ٚايؤٖ ٚغري ميوؽ للا ٜلٍ ع٢ً إ اكلٌحعري أٚ 

اكلٌحأشو أٚ ايعاٌَ أٚ اكلوجٗٔ إما ظٌٔ َٓ٘ ايحعلٟ أٚ ايحؿوٜط ؾٗٛ 

 ٗأَ يحًـ ايعغل ٚيٍٝ ميو إ٫ ٫ٕ ٜلٙ جٓكًت إػل ٜل غري أ١َٝٓ. 

ع٢ً  (ايًٌط١ٓ ع٢ً اكلاٍ)ٚقاعل٠  (اكلًٌِ اظباّ َاٍ)ك٫ي١ قاعل٠  .1

ايحٔوف مل َاٍ ايػري َٔ كٕٚ إمْ٘ؽ ؾًٛ  قاعل٠ ع٢ً ايٝل بعلّ شٛاى

 جٔوف ؾٝ٘ ٚجًٌط عًٝ٘ ؾحًـ نإ ٗآَا ٚإ٫ّ اْحٗهخ احلو١َ يًُاٍ.

إٕ بٓا٤ ايعك٤٬ ٫ ٜيايٕٛ ضلهُٕٛ بُ٘إ َٔ اًحٛػل ع٢ً ٤ُٞ بػري  .8

 عُل أٚ جؿوٜط.ظل ذِ جًـ عٓلٙ ٚيٛ مل ٜهٔ عٔ ج

 : قاعد٠ ع٢ً ايٝد يًخهِ ايتهًٝفٞ ٚاذتهِ ايٛضعٞ:خاَطًا

عٔ ا٫ًح٤٬ٝؽ ٚإٕ َٔ اًحٛػل  ١إٕ اكلواك َٔ ايٝل مل قاعل٠ ع٢ً ايٝل نٓاٜ

ٕ ٜحعكل َٓ٘ ايوك ايهاٌَؽ ٚإؾلا عٍةو بايٝل ٭ْٗا أع٢ً ٤ُٞ ؾٗٛ عًٝ٘ ايُ٘إ إػل 

اعل٠ ع٢ً ايٝل ْاظو٠ إػل احلهِ اي١ًًٝٛ عاك٠ يحعكل ا٫ًح٤٬ٝ. ٚايظاٖو إٔ ق

ايحهًٝؿٞؽ أٟ ع٢ً ايٝل ظؿظ َا أؿند إػل ىَإ أكا٥٘ؽ ؾُٝا إما ناْخ ْاظو٠ إػل 

ٚإَا إما ناْخ ايكاعل٠ ْاظو٠ إػل ْؿٍ اكلاٍ ؾهنيو جرةخ احلهِ  ؽؾعٌ اكلهًـ

ٍٕ شاى  ايٛٗعٞ ٖٚٛ ايُ٘إ ؾُٔ اًحٛػل ع٢ً ًٝاه٠ غريٙ َر٬ ٚكؾعٗا إػل ذا

 هشٛع ٓاظةٗا ا٭ٍٚ َٚطايةح٘ بٗا يًُ٘إ.يل٣ ايعك٤٬ 

عاّ ٌُِٜ نٌ ٤ُٞ نُا إٔ ايٝل عا١َ  (َا أؿند)ٚاكلٍٛٓٛ مل قٛي٘ 

جٌُِ ايٝل ا٭١َٓٝ ٚاخلا١ٓ٥ ٚاي٘ا١َٓ ٚيهٔ اًحرٓخ ايٝل ا٭١َٓٝ إما مل جحعل أٚ 

كلا ناْخ  ؾاْٗاجؿول. ٚايٝل ٖٓا نٓا١ٜ عٔ ايًٌط١ ع٢ً ٤ُٞ ٫ احاهظ١ اكلعوٚؾ١ؽ 
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ٓاهد نٓا١ٜ عٔ ٖنا اكلع٢ٓ ؾًٛ ظًٔخ ايًٌط١  يًًٌط١ ع٢ً ا٭ُٝا٤ غايةّا ًةةّا

 بػري ايٝل ؾ٬ ُو اْ٘ كاؿٌ مل ايكاعل٠.

يٍٝ اكلواك ب٘ ا٭ؿن اخلاهشٞ بايٝل أٚ غريٖاؽ بٌ ايحًٌط ع٢ً  (ا٭ؿن)ٚ

ؾٗٞ ي٬ًحع٤٬ نُا ٖٛ ا٭ٌٓ ؾٝٗا  (ع٢ً)٤ُٞ ٚيٛ مل ٜهٔ بأؿنٙ. ٚإَا يؿظ١ 

اكلأؿٛم٠ جٌحكو ع٢ً ٜل آؿنٖاؽ ٜٚهٕٛ ذكًٗا عًٝٗا َا مل ج٪كٖا إػل ؾهإٔ ا٭ُٝا٤ 

 ٓاظةٗا.

 ضادضًا: مشٍٛ قاعد٠ ع٢ً ايٝد يًُٓافع ٚاألعُاٍ:

ٚقع ايةعز مل إٔ قاعل٠ ع٢ً ايٝل جٌُِ اكلٓاؾع نُا جٌُِ ا٭عٝإؽ ٫ٕ 

 ٚا٭كا٤ ظٝز ٫ ؿلهٔ لكك٘ بايٌٓة١ إػل غري (ظح٢ ج٪كٟ)ايكاعل٠ مل مًٜٗا قٛي٘ 

 ا٭عٝإ ؾحـٕ ايكاعل٠ بٗا.

ٚاكلٓاًت ايوشٛع إػل ايٌري٠ ايعك١ٝ٥٬ كٕٚ ايكاعل٠ بأيؿاظٗا اخلا١ٓ 

 ي٘عـ ًٓل احللٜز ٚإما هشعٓا إػل ايٌري٠ ايعك١ٝ٥٬ ؾاْٗا جرةخ ايُ٘إ يًُٓاؾع

مْ٘ إ٭ْ٘ َاٍ ؾٛد ع٢ً ٓاظة٘. ؾًٛ اًحٛػل ُـٕ ع٢ً ًٝاه٠ غريٙ بلٕٚ 

ٚس أٟ ْكٔإ ؾٝٗا ًٛا٤ أْحؿع بونٛبٗا أّ ٫؟ ٚأهشعٗا بعل ّٜٛ َٔ كٕٚ ظل

 ؾٗٛ ُٜ٘ٔ اكلٓؿع١ ايؿا٥ح١ ًٛا٤ ناْخ ٌَحٛؾا٠ أّ مل جهٔ ٌَحٛؾا٠.

 : املجٌ أٚ ايك١ُٝ:ضابعًا

٫ إُهاٍ مل إٔ ايعغل اكلأؿٛم٠ َٔ ايػري َٔ كٕٚ َٛاؾك١ َايهٗا ًٜيّ هِكٖا 

خ ايعغل باق١ٝ ٚميو ع٢ً عغل غريٙ ٚشت هٍكٙ إيٝ٘ َاكاَ نا١ًَ إيٝ٘ ؾُٔ اًحٛػل

إلهشاع ذ٬ذ١ ظكٛم ٖٚٞ ايِـ١ٝٔ ٚايٓٛع١ٝ ٚاكلاي١ٝؽ ذِ إ جعنه هك ايعغل 

ٕ جعنه هك اؾ يحًؿٗا ٚشت ُٗإ اكلرٌ حلؿظ احلكغل ايةاقٝغل ُٖا ايٓٛع١ٝ ٚاكلاي١ٝؽ
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 اكلرٌ ؾايك١ُٝ أٟ احلل اكلايٞ ؾكط.

ًٝٗا بلٕٚ إمٕ ٚاكللاه ع٢ً ايك١ُٝ ق١ُٝ ّٜٛ ا٭كا٤ ٫ٕ ايعغل با٫ًح٤٬ٝ ع

ٕ ايكاعل٠ جكٍٛ ع٢ً اَايهٗا ذابح١ بٓؿٌٗا مل م١َ اكلٌحٛيٞ ظح٢ َع جعنه اكلرٌؽ ؾ

ايٝل َا أؿند أٟ إٔ ْؿٍ َا أؿنج٘ ذابخ مل اين١َ ٚجِٓػٌ ب٘ ظح٢ ج٪كٜ٘ ؾٗٛ 

ٕ اباٍم مل اين١َ ظح٢ َع جعنه اكلرٌ ٫ٚ ٜٓحكٌ إػل ايك١ُٝ إم ٫ َٛشت ينيو ؾ

أؿند بكا٤ َا اًحٛػل عًٝ٘ مل م١َ اكلٌحٛيٞ ظح٢ َع  َكح٢٘ إط٬م ع٢ً ايٝل َا

 جًؿ٘ بٌ ٚظح٢ بعل جعنه اكلرٌ.

 : بدٍ اذتًٝٛي١ ٚأدس٠ ايٝد:ثآًَا

ؿحًـ ايؿكٗا٤ مل عغل مل ٜحعكل جًؿٗا ٚباإلَهإ هك اكلٌحٛيٞ عًٝٗا إػل ا

١ َايهٗا بعل ؾب٠ َٔ ايئَ ؾٌٗ ًٜيّ كؾع َرًٗا أٚ قُٝحٗا إػل اكلايو يةلٍ احلًٝٛي

َٚراي٘ َرٌ ًكٛل ؿامت مل ظٛد ٚضلحاط إػل عل٠ أٜاّ إلؿواش٘ ٚهؼلا ٌٜحلٍ 

بكاعل٠ ع٢ً ايٝل ُٗإ بلٍ احلًٝٛي١. ٚقل مٖت بعض ايؿكٗا٤ إػل ايحأٌَ 

 ٚايحٛقـ يًُ٘إ بةلٍ احلًٝٛي١ يًِو مل ميو ٚا٭ٌٓ ؾٝ٘ اي ا٠٤ عٔ بلٍ

 احلًٝٛي١.

 : األدس٠ ع٢ً زد ايعٝـٔ:تاضعًا 

عًٝٗا إما ناْخ َٛشٛك٠ ٚباإلَهإ هّكٖا ٚيهٔ نإ  ٌحٛػلإٕ ايعغل اكل

 ١ٝ.ٌري٠ ايعك٥٬يًٗنٙ ا٭شٛه ع٢ً اكلٌحٛيٞ ؾ ؽهّكٖا ضلحاط إػل أشٛه

 : عُّٛ ايكاعد٠ يًذاٌٖ ٚايصػري:عاشسًا

 بايػّا ٕ ايُ٘إ ع٢ً َٔ ٚٗع ٜلٙ ع٢ً َاٍ غريٙ إما نإ عاكلّاإَعًّٛ 

ِ ٚٗعٞ ٖٚٛ ٫ َاْع َٔ يٛي٘ ٚننيو احاٌٖ ٚائيب ٭ٕ ايُ٘إ ظه
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 يًصاٌٖ ٚائػري ٚإؾلا اينٟ ٫ ًُُِٜٗا ٖٛ احلهِ ايحهًٝؿٞ باخلٖٔٛ.

ث ايوك َر٬ ٖٛ ظهِ جهًٝؿٞ ٫ ٌُِٜ غري ايةايؼ ا٬ف ٛٚعًٝ٘ ؾٛش

ايُ٘إ يٛ لكل ايحًـ عٓلٙ ؾاْ٘ ٫ ذلنٚه مل يٛي٘ ي٘ؽ غاٜح٘ ٜهٕٛ اكلهًـ 

 بايلؾع َٔ أَٛاٍ ائيب ٖٛ ٚيٝ٘.

ْ٘ أ ٖهنا احلاٍ ؾُٝٔ ٚٗع ٜلٙ ع٢ً َاٍ ايػري ٖٚٛ شاٌٖ بنيو َحـ٬ّٝٚ

 ْ٘ ٗأَ ي٘ يٛ جًـ عٓلٙ بٌ ٚيٛ مل ٜحًـ عٓلٙ.اًَه٘ ؾ

 حادٟ عشس: اضتجٓاء ايكاعد٠ َٔ األَا١ْ:

ٕ ٜل ا٭َا١ْ ٫ إُهاٍ مل علّ ُٗاْٗا ظح٢ َع لكل ايحًـ عٓلٖاؽ ٚميو إ

ُإ ايٝل ٗٝك١ َٔ ا٭ٍٚ ٚذللٚك٠ َٔ ٭ٕ ايٌري٠ ايعك١ٝ٥٬ اييت ٖٞ َلهى ي٘

ٚأٚكعٛا عٓلٙ  ايةلا١ٜ حبلٚك ايٝل غري ا٫َا١ْٝؽ ؾإ ايعك٤٬ إما ا٥حُٓٛا ُـّٔا

َا٫ ٚجًـ يلٜ٘ ؾ٬ ضلهُٕٛ عًٝ٘ بايُ٘إ إ٫ إما ؾٍول ٚجعل٣. ٚأٜلج٘ ايوٚاٜاد 

ايكا١ٝٗ بإٔ ٜل ا٭َا١ْ ٫ جهٕٛ ٗا١َٓ إ٫ّ َع ايحعلٟ ٚايحؿوٜط هٟٚ مل 

إ جحِٗ َٔ  ويقاٍ: يٍٝ  fإٕ هًٍٛ اهلل ) _عٝع١ عٔ اإلَاّ ايةاقو ائ

 . ٚائعٝع١ جلٍ بٛٗٛؾ ع٢ً ايُ٘إ َع لكل ايحعلٟ ٚايحؿوٜط.(قل ا٥حُٓح٘

 حاصٌ أحهاّ قاعد٠ ع٢ً ايٝد:

قاعل٠ ع٢ً ايٝل يًُ٘إ ؾٗٞ عةاه٠ عٔ نٕٛ ايٝل ايػآة١ ًةت يُ٘إ  .3

 ٓاظةٗا ٚإٕ ٚقع ايحًـ كلحًـ مساٟٚ.

 ٚ ٚهك ع٢ً اكلاٍ ْكٕ أٚ عٝت.أ  .1

 ٚايٝل ا٭١َٝٓ إما ؿوشخ عٔ ا٭َا١ْ بايحعلٟ أٚ بايحؿوٜط ؾٗٞ ٗا١َٓ.  .1



 

 

 

 

 سادسًا

 قاعد٠ ايكسع١ ٚاالضتخاز٠

َأؿٛم َٔ قوع: أٟ ٗوث اي٤ِٞ. ٜكاٍ قوعخ اي٤ِٞ  جعوٜـ ايكوع١ يػ١:

 .(1)أقوع٘ ٗوبح٘ؽ ٚاإلقواع ٚاكلكاهع١: ٖٞ اكلٌا١ُٖ

يحعغل اكلطًٛث مل ا٭َٛه  فايعٌُ اكلعٗٛك اكلحعاه) ط٬ظّا:جعوٜـ ايكوع١ آ

اكلِحة١ٗؽ ؾاما اُحة٘ ا٭َو ٚمل ٜهٔ ايطوٜل إػل نِؿ٘ ؾٝحًٌٛ بٗا يحعٝغل 

 . (2)(اكلطًٛث

 نٝف١ٝ ايكسع١: 

مل جحكٝل ايؿكٗا٤ بطوٜك١ أٚ نٝؿ١ٝ ذللك٠ مل إشوا٤ ايكوع١ؽ إم اكلِٗ عٓلِٖ 

ٗٞ قل جحِ بايهحاب١ ع٢ً ا٭ٚهام أٚ غريٙؽ ؽلا١َٝ إشوا٥ٗا بأٟ طوٜك١ ناْخ ؾ

ٚجٓكٝػ َٛٗٛعٗا ٜٛنٌ إػل ايعوف عاك٠ ٚع٢ً ٖنا ا٭ًاَ ٚع  جاهٜف 

اًحعُاهلاؽ ؾإ ٖٓايو نٝؿٝاد َع١ٓٝ ؽلخ ايكوع١ ؾٝٗا ٚؿلهٔ اًحعلاس طوم 

أؿو٣ جةعّا يحػٝري اييَإ ٚاكلهإ ٚا٭عواف َٓٗا: جعًِٝ ايٌٗاّ أٚ ايهحاب١ ع٢ً 
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 بٛاًط١ اخلٛاجِٝ أٚ نحاب١ أشيا٤ اكلكٌّٛ مل هقاع.ايٌٗاّ أٚ 

 َطُٕٛ ايكاعد٠: أٚاًل:

ٖٚٞ َٔ ايكٛاعل اكلعٍُٛ بٗا مل نرري َٔ أبٛاث ايؿك٘ عٓل اُحةاٙ ظاٍ  

ٕ ايٛاقع إما أُهٌ مل َٛهك ٚمل إ ؽاكلٛٗٛعاد ٚعلّ َعوؾحٗا ع٢ً َا ٖٞ عًٝٗا

جعٝٝٓ٘ إػل ا٫قباع ؿلهٔ جِـٝٔ٘ َٔ ؿ٬ٍ أَاه٠ أٚ أٌٓ ؾُٝهٔ اكلٔري مل 

 ٚميو بهحاب١ قطع َحعلك٠ ًٚعت ٚاظل٠ َٓٗا.

 ٚاًحِهٌ بعض ايؿكٗا٤ ع٢ً عُّٛ ٖنٙ ايكاعل٠ مل ايعٌُ بٗاؽ بٌ شٛىٚا

 رل١ٓٛٔ عٌُ بٗا ا٭ٓعاث. مل َٛاهك ايعٌُ بٗا إ٫ّ

 ثاًْٝا: َدزى ايكاعد٠:

 ا٭كي١ ع٢ً ظص١ٝ ايكوع١

 : ايهحاث ايهوِٜ: أ٫ّٚ

 (380)بِرْ ؤَثَكَ بًٌَِ اٌْفٍُْهِ اٌَّْرْحُىِْ  (319)وَبَِّْ َُىُٔظَ ٌَِّْٓ اٌُّْشْعٍَِنيَ ي٘ جعاػل: ؼقٛ اٯ١ٜ ا٭ٚػل:

 .(1)غ(383)فَغَبهََُ فَىَبَْ ِِْٓ اٌُّْذْحَضِنيَ 

ؾٌاِٖ ؾهإ َٔ )اكلٌا١ُٖ ٖٛ ا٫قباعؽ قاٍ ايواغت مل َؿوكاج٘ 

ب٘ ي٘وث احلظ. ؿوشخ  ؽ ٚايٌِٗ ٖٛ َا ٜو٢َ(اًحُٗٛا اقبعٛا) (اكللظ٘غل

 مل إيكا٥٘ بايةعو. _ايكوع١ ع٢ً ايٓيب ٍْٜٛ 

قلاّ ع٢ً ٬ٖى أظل بايكوع١ عٓل اي٘وٚه٠ أٚ إٕ ظاٖو اٯ١ٜ شٛاى اإل

ُةٗٗا ؾٌٗ ٖنا أَو شا٥ي ؿلهٔ احلهِ ؼلكح٘اٙ ظح٢ مل ايِوٜع١ اإل١َٝ٬ً ٚيٛ 
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ٌأي١ ٫ أٚ ٫؟ ٚاكل _أشحُع ؾٝ٘ ـلٝع ايِوا٥ط اييت اشحُعخ مل أَو ٍْٜٛ 

 ختًٛ عٔ إُهاٍ ٚلحاط إػل جأٌَ.

 ٚقد ٜعرتض ع٢ً االضتدالٍ باآل١ٜ َٓٗا:

إٕ ايٛاقع١ ٚقع١ مل ايِوا٥ع ايٌابك١ ٫ٚ ٜلٍ ع٢ً اإلَ٘ا٤ مل ُوٜع١ 

 يٓا. ّااإل٬ًّ ؾِوع َا قةًٓا يٍٝ ُوع

إٔ اٯ١ٜ ايهوؿل١ ٓوضل١ مل اُباى ٍْٜٛ اينٟ ٖٛ ْيب َعّٔٛ مل احٛاث: 

ٕ ايٌهٛد عٔ جأْٝت ايؿعٌ ٌٜحؿاك َٓ٘ أ١ُ مل ا٫قباعؽ َ٘اؾا إػل ع١ًُٝ اكلٌاٖ

 اإلَ٘ا٤ ذِ اًحٔعاث ظهِ ايِوٜع١ ايٌابك١ ٚعلّ ٌْـ٘.

وََِب وُنْذَ ٌَذََْهُِْ بِرْ ٍَُْمُىَْ ؤَلْالََِهُُْ ؤََُّهُُْ ََىْفًُُ َِشَََُْ وََِب قٛي٘ جعاػل: ؼ اٯ١ٜ ايرا١ْٝ:

 .(1)غصُِّىَْوُنْذَ ٌَذََْهُِْ بِرْ ََخْزَ

كيخ اٯ١ٜ ايِوٜؿ١ ع٢ً ظص١ٝ ا٫قباع ع٢ً نؿاي١ َوِٜ بٓخ عُوإ اييت 

 َوِٜ ١يًةٝخ اكلكلَؽ ؾحٓاؾٌٛا ع٢ً ؿلَ الَحٗاناْخ َٔ أًو٠ َعوٚؾ١ 

أٟ ا٭ق٬ّ اييت ناْٛا ٜهحةٕٛ بٗا ايهحاث  ؽؾاجؿكٛا ع٢ً ا٫قباع ٚأيكٛا أق٬َِٗ

ؿًٗاؽ ٖٚنا ٜلٍ ع٢ً هؾ اؿقًِ ىنوٜا ؾاْ٘ ط ـلٝعّا إ٫ّ خاكلكلَ مل ايٓٗو ؾػطٌ

 ظص١ٝ ايكوع١.

عٔ جؿٌري  َع أؿٛج٘ؽ ٜكٍٛ ايط ًٞ ْك٬ّ _ٚمل ق١ٔ ًٜٛـ اٯ١ٜ ايراير١: 

ؾًُا شٗيِٖ ٚأعطاِٖ ٚأظٌٔ إيِٝٗ مل ايهٌٝؽ قاٍ هلِ: َٔ )عًٞ بٔ إبواِٖٝ 

كاٍ: أْحِ؟ قايٛا سلٔ قّٛ َٔ أهد ايِاّؽ هعا٠ أٓابٓا احٗل ؾص٦ٓا ؾلحاهؽ ؾ
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يعًهِ عٕٝٛ ش٦حِ جٓظوٕٚ عٛه٠ ب٬كٟ؟ ؾكايٛا: ٫ ٚاهلل َا سلٔ وٛاًٍٝؽ ٚإؾلا 

سلٔ أؿ٠ٛ بٓٛ أث ٚاظلؽ ٖٚٛ ٜعكٛث بٔ إًعام بٔ إبواِٖٝ ؿًٌٝ ايوفلٔؽ 

ٚبعل إٔ أؿ ٚٙ بكٔحِٗؽ طًت  (1)(ْ٘ ْيب اهللٚيٛ جعًِ بابٝٓا يُهوَٓا عًٝوؽ ؾا

 ّايهٞ ٍٜٔلم َكايحِٗ إٔ هلِ أؿ (ٓٝاَغلب)َِٓٗ إٔ ٜأجٛٙ بأؿِٝٗ اينٟ َٔ أبِٝٗ 

يهٓ٘ قاٍ هلِ كعٛا عٓلٟ ه١ٖٓٝ  (ًٓواٚك عٓ٘ أباٙ)آؿو بكٞ عٓل أبٝ٘ؽ ؾكايٛا ي٘ 

ظح٢ جأجْٛٞ بأؿٝهِ ؾاقبعٛا بِٝٓٗ ؾأٓابخ ايكوع١ يعٕٛ ٚنإ أظٌِٓٗ هأٜا 

 ._مل ًٜٛـ ؾـًٛٙ ه١ٖٓٝ عٓل ًٜٛـ 

يًةكا٤. ؾهاْخ ايكوع١  ؾهاْخ ايكوع١ ٖٞ اكلـوط عٓلِٖ يحعٝغل أظلِٖ

 طوٜك١ َعوٚؾ١ حلٌ اكلِهٌ.

 ذاّْٝا: اي١ٌٓ ايِوٜؿ١:

 ٖٓايو أؿةاه عا١َ كاي١ ع٢ً ظص١ٝ ايكوع١ َٓٗا:

عٔ ٤ُٞ ؾكاٍ  _أبا احلٌٔ  اإلَاّ ًأيخ)ٓعٝع١ ذلُل بٔ ظهِٝ  .3

ٝ٘ ايكوع١. قًخ ي٘: إٕ ايكوع١ ختط٤ٞ ٚجٔٝت. قاٍ: ؿيٞ: نٌ دلٍٗٛ ؾ

َُٕٚ٘ٛ ٖنٙ ايوٚا١ٜ عا١َ يعلّ  (2)(نٌ َا ظهِ اهلل يٍٝ ؼلـط٧

 .(نٌ دلٍٗٛ)ختٕٔ احلهِ باخل١َٛٔ ٚاكلٓاىع١ بٌ عٓٛاْٗا 

أبٞ عةل اإلَاّ ٚ _أبٞ شعؿو ايةاقو ٚاإلَاّ  _ٚهك عٔ أَري اكل٪َٓغل  .1

 .(3)(احلهِ بايكوع١ ؾُٝا أُهٌ اأِْٗ أٚشةٛ) _اهلل ائاكم 
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 أَا ا٭ؿةاه اخلا١ٓ ؾٗٞ نرري٠ َٓٗا:

ايوشٌ ) _ائاكم أبٞ عةل اهلل  اإلَاّ بٔ عُو عٔ ٓعٝع١ إبواِٖٝ .1

: ٜكوع بِٝٓٗ ؾُٔ _قاٍ: أٍٚ للًٛى أًَه٘ ؾٗٛ ظو ؾٛهس ذ٬ذ١ قاٍ 

 .(1)(أٓاب٘ ايكوع١ أعحل. قاٍ: ٚايكوع١ ١ًٓ

َا )أْ٘ قاٍ: _ اٯيًٛٞ مل هٚؾ اكلعاْٞ عٔ اإلَاّ ائاكم  ه٣ٚ .8

ٌّ ؾٛٗٛا أَوِٖ إػل اهلل عي ٚشٌ إ٫ ؿوط ً ِٗ احمللؽ ٚقاٍ: جكاهع قٛ

أٟ ق١ٝ٘ أعلٍ َٔ ايكوع١ إما ؾٛد ا٭َو إػل اهلل ًةعاْ٘ ٚجعاػلؽ 

 (3).(2)غفَىَبَْ ِِْٓ اٌُّْذْحَضِنيَ  فَغَبهََُأيٍٝ اهلل جعاػل ٜكٍٛ: ؼ

ايٍُٓاّ اينٟ نإ َٔ بغل  _مل ق١ٝ٘ اًحع٬ّ ٢ًَٛ بٔ عُوإ  .5

عرُإ بٔ ي٘ؽ ؾكل ه٣ٚ  (عي ٚشٌ)أٓعاب٘ بايكوع١ؽ ٚباضلا٤ َٔ اهلل 

ائاكم أبٞ عةل اهلل  اإلَاّ ع٢ٌٝ مل ْٛاكهٙ عٔ بعض أٓعاب٘ عٔ

: إٕ بعض أٓعابو ِٜٓ عًٝو _إٕ اهلل أٚظ٢ إػل ٢ًَٛ )قاٍ:  _

ؾاظنهٙؽ ؾكاٍ: ٜا هث ٫ أعوؾ٘ ؾأؿ ْٞ ب٘ ظح٢ أعوؾ٘ؽ ؾكاٍ ٜا ٢ًَٛ: 

؟ قاٍ: ٜا هث ؾهٝـ أٓٓع؟ عًٝو اي١ُُٝٓ ٚجهًؿين إٔ أنٕٛ ؾلاَّا عةخف

ٕ ايٌِٗ ٜكع مل م أٓعابو عِو٠ؽ ذِ جكوع بِٝٓٗؽ ؾااهلل جعاػل ؾٍو قاٍ

ٕ ايٌِٗ ٜكع عًٝ٘ؽ قاٍ: ٛ ؾِٝٗؽ ذِ جؿوقِٗ ٚجكوع بِٝٓٗ ؾاايعِو٠ اييت ٖ

ٕ ايٌٗاّ جكوع قاّؽ ؾكاٍ: ٜا هًٍٛ اهلل أْا ٓاظةو أؾًُا هأ٣ ايوشٌ 
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 .(1)(٫ ٚاهلل ٫ أعٛك أبلّا

 fهطل١ٝ يعةل اكلطًت شل ايٓيب ظاكذ١ عةل اكلطًت ٚهكد احلاكذ١ ايحا .6

ؾاْ٘  اينٟ نإ ي٘ جٌع بٓغلؽ ؾٓنه مل ايعاُو إٕ هىق٘ اهلل جعاػل غ٬َّا

ؽ ؾًِ ٜكله إٔ ٜنحب٘ حملةح٘ ايِلٜل٠ ي٘ ٚظٝز نإ (عةل اهلل)ٜنحب٘ ؾوىم 

ؾصا٤ بعِو٠ َٔ اإلبٌ ؾٌاِٖ عًٝٗا ٚع٢ً عةل اهللؽ ؾـوشخ  ٓػريّا

ٔ نٌ َو٠ عِو٠ َٔ اإلبٌؽ ٚختوط ايٌٗاّ ع٢ً عةل اهلل ؾأؿن ٜيٜل َ

اّ ١ٗؽ ؾـوشخ ايٌاهلل إػل إٔ ٌٚٓ علك اإلبٌ إػل َا٥ايٌٗاّ ع٢ً عةل 

 .  (2)(وٖآععًٝٗاؽ قاٍ عةل اكلطًت: اٯٕ عًُخ ف إٔ هبٞ قل هٗٞ بٗا ؾ

 ذايرا: ايٌري٠ ايعك١ْٝ٬:

٫ ُو مل اْعكاك ايكوع١ مل ا٭َٛه اكلِه١ً َرٌ ايكوع١ مل علك ذللٚك 

ط إػل بٝخ احلواّ ٚقةٍٛ ايط٬ث مل ايهًٝاد أٚ َٓػ اييَا٫د ايلها١ًٝ يًعصا

 ٚغريٖا. 

 .(ٚايكوع١ ١ًٍٓ) _ٖٚنٙ ايٌري٠ يعًٗا لل٘ا٠ ٚايليٌٝ قٛي٘ 

 َٛزد ايكسع١:

إٕ َٛهك ايكوع١ ٜهٕٛ ؿآّا بايِةٗاد اكلٛٗٛع١ٝ ٫ ايِةٗاد احله١ُٝؽ 

ا أعِ َٔ ميوؽ أٟ مل ٚايكوع١ ٫ ختحٕ مل باث ايحٓاىع ٚايك٘ا٤ؽ بٌ َٛهكٖ

 عُّٛ اجملٍٗٛ ٚاكلِحة٘ ٚاكلِهٌ ظح٢ شعًخ طوٜكّا يًٍٛٓٛ إػل احلٌ ٚإىاي١

 ا٫ُحةاٙ ٚاإلُهاٍ ٚاحٗاي١ مل اكلٛٗٛعاد.
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 ايكسع١ ٚظٝف١ َطًك١:

ــو      ــحةاٙ ا٭َـ ــل اُـ ــا عٓـ ــل إعُاهلـ ــٔ ٭ٟ أظـ ــ١ ؿلهـ ــ١ َطًكـ ــ١ ٚظٝؿـ  إٕ ايكوعـ

ا٭ؾـواك ٚعٓـل ايحـياظِؽ     ٚاًحعهاَ٘ ٚاْػـ٬م ـلٝـع طـوم اكلعوؾـ١ ائـوضل١ بـغل      

َــا )ٚٚقـع ايحٔـوٜػ ؾٝٗـا بعٓـٛإ ايكـّٛ نُـا ٜظٗـو َـٔ إطـ٬م ايوٚاٜـاد َٚٓٗـا:            

ٍٛٗــٛا أَــوِٖ إػل اهلل إ٫ّؾجكــاهع قــّٛ  يــٍٝ َــٔ قــّٛ  )ٚ (1)(ؿــوط هلــِ احلــل  ؿ

ــِ أقوعــٛا   ٍٛٗــٛا أَــوِٖ إػل اهلل ذ ــّٛ  )ٚ (2)(ؽ إ٫ ؿــوط ًــِٗ احملــل ؾ ــا َــٔ ق َٚ

ٍٛٗٛا أَوِٖ إػل اهلل  .  (3)(إ٫ ؿوط ايٌِٗ ا٭ٓٛث ٚأيكٛا ًٗاَِٗ عي ٚشٌ ؾ

ٕ ؾٝٗا ايعُّٛ أؾٝةلٚ َٔ ٖنٙ ايوٚاٜاد اييت اًحكطعخ َٓٗا َٛٗع ايِاٖل 

يهٌ قّٛ ٚيٍٝ ؾٝٗا اؿحٔاٖؽ أٟ َٔ ظل نٌ أظل ايكٝاّ بٗا َع جواٗٞ 

أطواف ايٓياع مل ايًص٤ٛ إػل طوف ذايز ٜكّٛ بع١ًُٝ ا٫قباع بِٝٓٗ إم بعل ميو 

 باحلٌ اكلوٗٞ حُٝع ا٭طواف. ٜهٕٛ اخلوٚط

 ايكسع١ زخص١ أّ عصمي١:  

٫ىّ ايحعٝغل ًٛا٤  ّاٚقع اخل٬ف مل َٛاهك ا٫يحياّ بٗاؽ ؾؿُٝا إما نإ أَو

ٖا ٩نإ ي٘ ٚاقع ذابخ دلٍٗٛ أّ ٫ؽ ٚمل ٜهٔ طوٜل آؿو يًحعٝغل ؾٝصت إشوا

 يحعٝغل ميو ايٛاقع اجملٍٗٛ.

ايحعٝغل ؾ٬ ًٜيّ أ٬ّٓ ايعٌُ بايكوع١ؽ ٚأَا مل غريٙ للا يٍٝ ٖٓايو أَو ٫ىّ 

٫ٚ ا٭ؿن ؼلكح٘اٖاؽ ٚإؾلا جهٕٛ ٖٞ َٔ باث أظل ا٭طواف اكلـٍٝو مل إشوا٥ٗا 

 ٚيٍٝ َٔ باث ؾود إشوا٥ٗا بايناد.
                                                           

  .91ٖ/ 1ط. َٔ ٫ ضل٘وٙ ايؿكٝ٘/ ائلٚم/ 1

  .157ٖ/ 17ط/ احلو ايعاًَٞ/ ايًٛا٥ٌ. 2

 .131ٖ/ 16ط/ احلو ايعاًَٞ/ ايًٛا٥ٌ . 3
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 َاز٠ أّ أصٌ:ايكسع١ أ

إٕ َٛٗٛع ايكوع١ ٖٛ اجملٍٗٛ ؼلا ٖٛ دلٍٗٛؽ ْظري ًا٥و ا٭ٍٓٛ اييت 

١ ٚا٫ًحٔعاثؽ ؾ٬ دلاٍ يلع٣ٛ احلًَٝٛهكٖا ؿٖٔٛ ٓٛه٠ ايِوؽ نأٓاي١ 

َاه١ٜ مل ايكوع١ بٌ ٖٞ أٌٓ عٓل ايعكٌ ٚعٓل ايِاهع ٜوشع إيٝٗا ؾُٝا مل ا٭

٭ٕ ايكوع١ يٍٝ  ؽَاه٠ إ٬ٓؾأٜهٔ َوشػ مل ايةغلؽ ٚمل ٜهٔ ٖٓايو أٌٓ أٚ 

هلا ش١ٗ ايهاُؿ١ٝ عٔ ايٛاقع بٌ جهٕٛ َطابكحٗا يًٛاقع َٔ باث ا٫جؿام ٫ ؼلع٢ٓ 

حٔاكف ايلا٥ُٞ أٚ ا٭نروٟ باهاك٠ اهلل جعاػل ٚا٭ًةاث ايػٝة١ٝ ٚإٕ يًعاٍ ٚاي

 بٌ ٫ ؿلهٔ ا٫يحياّ ب٘. اغاٜحٗ ٠بعٝل ايهٓٗ ١للهٓ خناْ

 االضتخاز٠: 

ا٫ًحـاه٠ بايكوإٓ ايهوِٜ أٚ بايٌةع١ ْٛع َٔ أْٛاع ايكوع١ؽ ؾاْ٘ إما أُهٌ 

د اكلأذٛه٠ ذِ ع٢ً إٌْإ أَو ٜؿٛٗ٘ إػل اهلل جعاػلؽ ذِ ٜلعٛ بةعض ايلعٛا

 ٌٜحـري اهلل ؾٝعٌُ ع٢ً طةل ا٫ًحـاه٠.

ٕ ا٫ًحـاه٠ ٖٞ ؼلع٢ٓ طًت أاكلِٗٛه عٔ عًُا٤ ايًػ١  جعوٜـ ا٫ًحـاه٠ يػ١:

اخلري٠ َٔ اهلل ًةعاْ٘ ٚجعاػل عٓل احلري٠ ٚعلّ ايكطع مل ا٭َٛه اييت جٛاش٘ 

َا ٖٛ ؿري ؿاه اهلل يو أٟ أعطاى )اإلٌْإ مل ظٝاج٘ ايع١ًُٝؽ قاٍ ابٔ َٓظٛه: 

يوؽ ٚاخلري٠ بٌهٕٛ ايٝا٤: ا٫ًِ َٔ ميوؽ ٚاًحـاه اهلل: طًت َٓ٘ اخلري٠ؽ 

 .(1)(ٜكاٍ: اًحـو اهلل طلو يوؽ ٚاهلل طلري ايعةل إما اًحـاهٙ

ا٫ًحـاه٠ عٓل ايؿكٗا٤ ٜواك بٗا ْؿٍ اكلع٢ٓ  جعوٜـ ا٫ًحـاه٠ آط٬ظّا:

ٕ ٌٜأٍ اهلل ًةعاْ٘ إٔ صلعٌ اخلري ؾُٝا أهاك إٜكاع٘ َٔ أؾعاٍؽ أايًػٟٛؽ ؾٗٞ 

                                                           

  .167ٖ/ 8ط /. ابٔ َٓظٛه/ يٌإ ايعوث1
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 ٚإٔ ٜٛؾك٘ كلا طلحاه ي٘ ٌٜٚٝوٙ ي٘ؽ أٟ أْ٘ قل هشػ مل ْؿٌ٘ أظل ا٭ؾعاٍ ٚهغت

 .(1)ؾٝٗا

 ايفسم بٝـٔ ايكسع١ ٚاالضتخاز٠:

إ ا٫ًحـاه٠ جًحكٞ َع ايكوع١ مل ظاٍ ايحؿٜٛض ٚايحًٌِٝ إػل اهلل جعاػل 

ُلٙ إػل َطابك١ احلهِ ايظاٖوٟ يًعهِ ايٛاقعٞ يًك١ٝ٘ؽ ٚايطًت َٓ٘ إٔ ٜو

 ٚؿلهٔ إـلاٍ ايؿوٚم ؼلا ٜأجٞ:

ــِ       .3 ــّٛ ٚاقعــّاؽ ٚاكلــةِٗ ظــاٖوّاؽ ؾــ٬ ٜفعً إٕ ايكوعــ١ إؾلــا جهــٕٛ يٮَــو اكلعً

ــياظِ        ــع ج ــت َ ــٛعٗا مل ايػاي ــحةاٙ َٛٗ ــٞ ٫ُ ــوعٞ احي٥ ــا ايِ ظهُٗ

احلكــــٛمؽ بُٝٓــــا جهــــٕٛ ا٫ًــــحـاه٠ ؾُٝــــا ٜعًــــِ ظهُٗــــا ايِــــوعٞ   

 َٛٗٛعٗا.ٚ

َا ٜهٕٛ إشوا٤ ايكوع١ غايةّا ٫ىَّاؽ ٫ٚ ؿلهٔ احلٝاك عٔ ْحٝصحٗا ٚعلّ  .1

ا٫يحياّ بٗاؽ نُا مل ايِا٠ اكلٛط٠٤ٛؽ أٚ جلاعٞ عل٠ أُـاٖ بة٠ٛٓ 

ايٛيل أٚ غريٖاؽ ٭ٕ ؾٝٗا ؾّ٘ا يٓياٍع قا٥ِ أٚ ظٌ َِهٌ َحعٌو ظً٘ 

 أَٛه َةاؾ ع٢ً ا٭طواف اكلكبع١. بُٝٓا ٜلٚه ا٭َو مل ا٫ًحـاه٠ بغل

يهٔ ِٜو مل ٬ٓظٗا ٚؾٌاكٖا مل عاشً٘ أٚ آشً٘ؽ ؾاما مل ٜٓح٘ أَوٙ 

ًٌٍ بٗا يهِـ َا ٖٛ ٬ٓظ٘ ٚهؾع ظريج٘ ٚصلٛى ي٘  إػل طوٜل بٍٝٔ ٜحٛ

 بعل إشوا٥ٗا علّ ا٫يحياّ بٓحٝصحٗا أٚ جطةٝكٗا.

ايكوع١ جهٕٛ بغل ُـٔغل أٚ عل٠ أُـاٖ مل ايػايتؽ جيافلخ  .1

أظلِٖ بايكوع١ؽ أَا ا٫ًحـاه٠ ؾعاك٠ َا ظكٛقِٗ ؾأهاكٚا إؿواط 

                                                           

  .739ٖ/ 3ط /ايطوضلٞدلُع ايةعؤٜ/ . 1
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جهٕٛ عٓل ُـٕ ٚاظل أهاك ؽلٝٝي أٚ جوشٝػ أَؤٜ ٓعفَت عًٝ٘ 

 ا٫ؿحٝاه بُٝٓٗا. 

 اذته١ُ َٔ االضتخاز٠:

ٕ ٫ أإٕ ا٭ٌٓ مل ا٫ًحـاه٠ اينٟ ٜلٍ عًٝ٘ أنرو ا٭ؿةاه اكلعح ٠ ٖٛ 

ٌ بوب٘ جعاػل ٜهٕٛ اإلٌْإ ٌَحةلّا بوأٜ٘ َعحُلا ع٢ً ْظوٙ ٚعكً٘ؽ بٌ ٜحًٛ

ٜٚحٛنٌ عًٝ٘ مل ـلٝع أَٛهٙؽ ٜٚكو عٓلٙ وًٗ٘ ؼلٔاحل٘ؽ ٜٚؿٛد ـلٝع ميو 

ؼلا ٖٛ ؿري ي٘ مل أؿوٙ ٚأ٫ٚٙؽ نُا ٖٛ ُإٔ ايعةل  جٞأٜٕ أإيٝ٘ؽ ٜٚطًت َٓ٘ 

احاٌٖ ايعاشي َع ٫َٛٙ ايعامل ايكاكهؽ ؾٝلعٛ بأظل ايٛشٛٙ َٔ ايلعٛاد َع 

َٔ ايلعا٤ إٔ مل ضل٘وٙ ٤ُٞ َٔ ميوؽ ذِ اي٠٬ٔ أٚ بلْٚٗا بٌ ؼلا ضل٘و بةاي٘ 

 ٜو٢ٗ بهٌ َا ٜبجت ع٢ً ؾعً٘ َٔ ْؿع أٚ ٗو.

ٚبعل ميو ا٫ًحـاه٠ َٔ اهلل ًةعاْ٘ ٚجعاػل ذِ ايعٌُ ؼلا ٜكع مل قًة٘ؽ 

ايًِٗ إْٞ أًحـريى ؿري٠ يٞ أٚ يؿ٬ٕ أْخ )ٜٚػًت ع٢ً ظٓ٘ أْ٘ أًٓػ ي٘. 

 .(أعًِ ؾُٝا ٖٛ ٓاحل ٚاخلري٠ يٞ

 ف١ ع٢ً َشسٚع١ٝ االضتخاز٠:األخباز ايشسٜ

َا ُأبايٞ إما اًحـود اهلل ع٢ً أٟ ) _َا هٟٚ عٔ اإلَاّ ائاكم  .3

ٚنإ أبٞ ٜفعًُين ا٫ًحـاه٠ نُا ٜعًُين ايٌٛه٠  _طومل ٚقعخؽ قاٍ 

 .(1)(َٔ ايكوإٓ

 fنإ هًٍٛ اهلل )قاٍ  ±هٟٚ عٔ شابو بٔ عةل اهلل ا٭ْٔاهٟ  .1

                                                           

  .111ٖ/ 88ط /احمللس ذلُل باقو اجملًٌٞ /ايةعاه ؛83ٖ/ 8طاحلو ايعاًَٞؽ  ايًٛا٥ٌ/. 1
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 .(1)(عًُٓا ايٌٛه٠ مل ايكوإٜٓعًُٓا ا٫ًحـاه٠ مل ا٭َٛه نًٗا نُا ٜ

 نٝف١ٝ االضتخاز٠:

(ِِ ِٔ ايِوَظٝ َُ َ٘ ايِوْظ  ً ِِ اي ٌْ ايًِٗ ؾاطو ايٌُاٚاد ٚا٭هد عامل ايػٝت  َب

ٚايِٗاك٠ ايوفلٔ ايوظِٝ أْخ لهِ بغل عةاكى ؾُٝا ناْٛا ؾٝ٘ طلحًؿٕٛ اًأيو 

ٌُٗغل حبل ذلُل ٚآٍ ذلُل إٔ جًٔٞ ع٢ً ذلُل ٚآٍ ذلُلؽ ٚإٔ ختوط يٞ ؿري اي

مل كٜين ٚكْٝاٟ ٚآؿوجٞ ٚعاقة١ أَوٟ مل عاشٌ أَوٟ ٚآشً٘ أْو ع٢ً نٌ 

٤ُٞ قلٜوؽ َا ُا٤ اهلل ٫ ق٠ٛ إ٫ باهلل ٢ًٓ اهلل ع٢ً ذلُل ٚآٍ ذِ جهحت َا جوٜل 

ذِ فٌٝ ايوقاع ؾأؿلا  (رلري٠ أٟ)مل ايوقعحغل أؾعٌ أٚ ٫ جؿعٌ ٚجهٕٛ ايراير١ غؿ٬ 

عت اًحكةاٍ ايكة١ً عٓل إشوا٥ٗاؽ ؿوشخ عًُخ عًٝ٘ ٫ٚ ختايـ. ٌٜٚح

ٚاًحعةاث إٔ ٜهٕٛ ع٢ً طٗاه٠ؽ ٚمل َهإ ُوٜـ ناكلٌصلؽ ٚىَإ نّٝٛ 

 احُع١. 

 

                                                           

  .80ٖ/ 6ط / ايٌٓا٥ٞ/ًٓٔ ايٌٓا٥ٞ ؛351/ ايةـاهٟ/ . ا٭كث اكلؿوك1





 

 

 

 

 :سابعًا

 قاعد٠ ايتك١ٝ

 : ايتك١ٝ يػ١:أٚاًل

ًِ أَله َٔ اجك٢ ٜحكٞؽ ٚاجكٝخ اي٤ِٞ ظنهج٘ؽ ؾايحك١ٝ َٔله ٚايحك٣ٛ 

 َٔله.

 :: ايتك١ٝ اصطالحًاثاًْٝا

ٕ احلل ًٚب ا٫عحكاك ؾٝ٘ َٚهاؽل١ اكلـايؿغل ٚجوى َظاٖوجِٗ ؼلا نحُا)ايحك١ٝ 

أَو كٜين خلٛف اي٘وه َٔ  إؿؿا٤) أٚؽ (1)(ٜعكت ٗوهّا مل ايلٜٔ ٚايلْٝا

 .(2)(ايحعؿظ َٔ ٗوه ايػري ؼلٛاؾكح٘ َٔ قٍٛ أٚ ؾعٌ رلايـ يًعل)ؽ أٚ (إظٗاهٙ

َٔ حك١ٝ ِٖ أنرو َٔ اظحاط إػل للاه١ً اي ›جةاع َله١ً أٌٖ ايةٝخ أإٕ 

ايحك١ٝ مل َكابٌ احلهاّ  ›بغل باقٞ اكلناٖتؽ ؾكل اًحعٌُ ا٭١ُ٥ ا٭طٗاه 

                                                           

/ (ٖـ831د ). جٔعٝػ ا٫عحكاكاد/ ايِٝف اكلؿٝل أبٛ عةل اهلل ذلُل بٔ ذلُل بٔ ايٓعُإ ايعه ٟ 1

  .66ٖـ: 3838بريٚد/ يةٓإ/ طػ/ 

/ َطةٛع١ ُٗٔ نحاث (ٖـ3183د )١/ ايِٝف ا٭ْٔاهٟ َوج٢٘ بٔ ذلُل بٔ أَغل . هًاي١ مل ايحك2ٝ

  .110ٖ/ 7طاكلهاًت: 
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 ايظ١ًُؽ َٚاهًٗا أٓعاث ا٭١ُ٥ مل ا٭ؿن َِٓٗ ِْٚو عًَِٛٗ.

 :ثايجًا

 ايحك١ٝ كٜلٕ ا٭ق١ًٝ اكلػًٛب١. . أ

 ٖٞ أَو ؾطوٟ حلؿظ ايٓؿٍ.  . ث

 شـ. ايعكٌ ضلهِ بٗا.

٫ٚ بعٔو كٕٚ  e يةٝخأَو بِوٟ غري رلحٕ بأجةاع َنٖت أ١ُ٥ أٌٖ ا . ك

 عٔو.

ؾايحك١ٝ جٌُِ احاْت ايؿكٗٞ ٚا٫عحكاكٟ ٚاكلٛاقـ ايٌٝا١ًٝؽ ٚنٌ َا  

ٗواهؽ ؾٝصٛى ي٘ ايحٌُو بايحك١ٝ كؾعّا هلنا إٜحعود ي٘ اإلٌْإ َٔ ؿٛف أٚ 

اخلطو ًٛا٤ مل ا٭ظهاّ ايؿك١ٝٗ أٚ ايعكٝل١ٜ أٚ اكلٛاقـ ايٌٝا١ًٝ أٚ ا٫شحُاع١ٝ. 

 س شٗاد:ؾايحك١ٝ ؽلاهَ مل ذ٬

ؽ ٜٚواك بٗا ايحك١ٝ اييت ؿلاهًٗا اكلًٌِ مل (ايحك١ٝ اإل١َٝ٬ً)ش١ٗ اإل٬ًّ  ا٭ٚػل:

 َكابٌ ايهؿو ٚأًٖ٘.

٭ٕ ٖنٙ ايحك١ٝ َٔ ا٭ٚػل؛  أُلؽ ٖٚٞ (ايحك١ٝ اإلؿلا١ْٝ)ش١ٗ اإلؿلإ  ايرا١ْٝ:

ؿلاهًٗا اكلًٌِ مل َكابٌ َٔ ِٜبى َع٘ مل اإل٬ًّؽ ٚيهٔ طلحًـ َع٘ مل 

 أٚ اكلعحكل.اكلنٖت 

َٔ ايرا١ْٝ؛ ٭ْٗا جك١ٝ ؿلاهًٗا أُل ؽ ٖٚٞ (ايحك١ٝ ايع١ًُٝ)ش١ٗ ايعٌُ  ايراير١:

اإلٌْإ اكل٪َٔ َٔ أٌٖ اإلؿلإ اينٜٔ طلايؿْٛ٘ مل ايوأٟ أٚ اكلٛقـ ايؿهوٟ أٚ 

ٞ ايػاية١ مل ايةًلإ اكلٌحةل٠ أٚ اجملحُعاد اييت جعاْٞ ٖايٌٝاًٞؽ ٖٚنٙ ايحك١ٝ 
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 أى١َ.

 ايتك١ٝ َفاِٖٝ تٓايف

 ٖٓايو َؿاِٖٝ جٓامل ايحك١ٝ َٓٗا:

ٖٛ إظٗاه ؿ٬ف َا ٜةطٔ اإلٌْإؽ ٜٚحعكل ميو باؿحٝاهٙؽ َٚٔ  أ٫ّٚ: ايٓؿام:

كٕٚ ظاش١ أحأج٘ إيٝ٘ؽ ٚايٓؿام َنَّٛ قةٝػ عٓل ايعك٤٬ؽ ٚع٢ً ٖنا جؿبم ايحك١ٝ 

 عٔ ايٓؿام بؿٛاهم علٜل٠:

ٕؽ بُٝٓا ايٓؿام عهٍ ايحك١ٝ ذةاد ايكًت باإلؿلإ ٚظٗٛه ؿ٬ؾ٘ بايًٌا .3

 ميوؽ ؾٗٛ ذةاد ايكًت ع٢ً ايةاطٌ ٚإظٗاه احلل ع٢ً ايًٌإ ؾكط.

ايحك١ٝ ٫ جهٕٛ َٔ غري إٗواه أٚ ًَٔع١ َعحل بٗا ُوعّاؽ أَا ايٓؿام ؾٗٛ  .1

ٍٍ َٔ ميو.  ؿا

ايحك١ٝ ذلُٛك٠ عٓل عك٤٬ ايٓاَؽ بُٝٓا ايٓؿام هم١ًٜ جٛشت اسلطال  .1

 ٓاظةٗا.

اْع١ؽ ٖٚٞ ؿ٬ف َا ُٜ٘و اإلٌْإ ٚإظٗاه َا ٜٛاؾل اكلٔيػ١  :ذاّْٝا: اكللا١ٖٓ

اٯؿؤٜ َٔ أشٌ شًت ايٓؿع ٚاكلًٔع١ؽ بُٝٓا ايحك١ٝ ؾٝٗا كؾع اي٘وه ٚاخلطوؽ 

ٚؾٝٗا نُا إ اكلحكٞ ؿلاهَ ايحك١ٝ ٖٚٛ ٜعًِ بأظك١ٝ َنٖة٘ؽ بُٝٓا اكللأٖ ٫ ٜعًِ 

 َع١ٝٔ ٖٚٞ َن١ََٛ.

رين ع٢ً ظامل أٚ َةحلع ٜٚٔله ٚاكللا١ٖٓ مل ايظاٖو ٖٞ ايحييـ ننبّاؽ نُٔ ٜ

 بلعح٘ ظكّا.

ٖٞ اجملا١ًَ ٚايحٛاؾل ٭شٌ ايحعاّٜ ٚايحؿاعٌ ا٫شحُاعٞؽ ع٢ً  ذايرّا: اكللاها٠:



 املنتخب من القىاعذ الفقهية                                                                                      86

إٔ ٫ ٜ٪كٟ إػل ٗٝاع اكلؿاِٖٝ ٚبايحايٞ اينٚبإؽ أٚ ع٢ً ظٌاث اكلةاك٨ ؾٝعّٝ 

ؽ ؾعٔ اكلًٌِ مل اخللاع. ْعِ ٌٜحعٌٔ ايحٛاؾل ٭شٌ إٜٔاٍ اٯؿؤٜ إػل اكلةاك٨

أَوْٞ هبٞ ؼللاها٠ ): gقاٍ: قاٍ هًٍٛ اهلل  ‡اإلَاّ أبٞ عةل اهلل ائاكم 

ٚإؾلا ٖٞ طوٜل . ؾاكللاها٠ يٌٝخ ْؿاقّاؽ (1)(ايٓاَ نُا أَوْٞ بأكا٤ ايؿوا٥ض

مل ظلٜر٘ ايِوٜـ إم  gيًٍٛٓٛ إػل ايػا١ٜؽ ٖٚنا َا أُاه إيٝ٘ ايوًٍٛ ا٭عظِ 

ََٔ مل ٜهٔ ؾٝ٘ مل ٜكِ ي٘ )قاٍ:  عٌُ: ٚهع ضلصيٙ عٔ َعآٞ اهللؽ ٚؿًل ذ٬س 

 .(2)(ٜلاهٟ ب٘ ايٓاَؽ ٚظًِ ٜوك ب٘ شٌٗ شاٌٖ

 ١ ايتك١ٝ:ٝزابعًا: األدي١ ايشسع١ٝ ع٢ً َشسٚع

 ايكوإٓ ايهوِٜ:

ُْظَ الَ ََزَّخِزْ اٌُّْاِِْنُىَْ اٌْىَبفِشََِٓ ؤَوٌَُِْبءَ ِِْٓ دُوِْ اٌُّْاِِْنِنيَ وََِْٓ ََفْعًَْ رٌَِهَ فٍََؼ قوله تعاىل: .3

 .(3)غِِْٓ اٌٍَّهِ فٍِ شٍَْءٍ بِالَّ ؤَْْ رَزَّمُىا ِِنْهُُْ رُمَبحً وََُحَزِّسُوُُْ اٌٍَّهُ َٔفْغَهُ وَبًٌَِ اٌٍَّهِ اٌَّْصِ ُ

٢ْٗ ًةعاْ٘ ٚجعاػل عٔ اختام ايهاؾؤٜ أٚيٝا٤ؽ ٚا٫ًحعا١ْ بِٗ مل 

٤ ا٭َٛه َٚٔ ؾعٌ ميو َٔ اكل٪َٓغل ؾًٍٝ َٔ اهلل مل ٤ُٞؽ ٚاهلل بوٟ

بِالَّ ؤَْْ رَزَّمُىا ؼ َِٓٗ ٚيٌٝٛا مل ١ٜ٫ٚ اهلل ٚهعاٜح٘ؽ ذِ اًحر٢ٓ َٓ٘ َكاّ ايحك١ٝ

 ٕ َػًٛبغلؽٕٛ ٜهٕٛ ايهؿاه غايةغل ٚاكل٪َٓأٚاكلع٢ٓ إ٫ّ  (4)غِِنْهُُْ رُمَبحً

ؾٝـاؾِٗ اكل٪َٔ إٕ مل ٜظٗو َٛاؾكحِٗ ٚمل ضلٌٔ ايعِو٠ َعِٗؽ ؾعٓل٥ن 

                                                           

  .اًحعةاث َلاها٠ ايٓاَ/ 313باث  /100ٖ/ 31ط/ احلو ايعاًَٞ/ ايًٛا٥ٌ. 1

  .803ٖ/ 71ط. حباه ا٭ْٛاه/ احمللس ذلُل باقو اجملًٌٞ: 2

  .18ًٛه٠ آٍ عُوإ: اٯ١ٜ . 3

  .18ٕ: اٯ١ٜ ًٛه٠ آٍ عُوا. 4
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عٔ ْؿٌ٘ َٔ غري  جِٗ جك١ٝ َٓ٘ ٚكؾعّاظٗاه َٛكجِٗ بًٌاْ٘ َٚلاهاإصلٛى 

إٔ ٜعحكلؽ ؾاٯ١ٜ ٓوضل١ مل شٛاى ايحك١ٝ مل ايلٜٔ عٓل اخلٛف ع٢ً ايٓؿٍ 

ؾٗٞ شا٥ي٠ مل ا٭قٛاٍ نًٗا ٚا٭ؾعاٍ َا علا ايكحٌ ٚايلَا٤ ٚأؾٌاك 

 ايلٜٔ.

جُهُ ُِطَّْئٌِّٓ ثِبإلمِيَبِْ وٌََىِْٓ وَفَشَ ثِبٌٍَّهِ ِِْٓ ثَعْذِ بِميَبِٔهِ بِالَّ َِْٓ ؤُوْشِفَ وَلٍَْ َِْٓقٛي٘ جعاػل: ؼ .1

 .(1)غَِْٓ شَشَحَ ثِبٌْىُفْشِ صَذْسًا فَعٍََُْهُِْ غَضَتِ ِِْٓ اٌٍَّهِ وٌََهُُْ عَزَاةِ عَظُُِِ

٘ ٚأَ٘ مس١ٝ ٚٓٗٝت ٚب٬ٍ ٚظةاث ٝإْٗا ْييخ مل عُاه ٜٚاًو أب

ظٝز أؿنِٖ ايهؿاه ٚعنبِٖٛ ٚأنوِٖٖٛ ع٢ً ن١ًُ ايهؿو ٚاي ا٠٤ 

ؾًِ ٜعطِٗ أبٛ عُاه ٚأَ٘ ؾكح٬ؽ ٚناْا أٍٚ  ٬ًfّ ٚهًٍٛ اهلل َٔ اإل

ُٗٝلٜٔ مل اإل٬ًّ ٚأعطاِٖ عُاه بًٌاْ٘ َا أهاكٚا َٓ٘ؽ ؾأؿ  ًةعاْ٘ 

إٕ عُاه ): fبنيو هًٍٛ اهلل ؾكاٍ قّٛ نؿو عُاهؽ ٚقاٍ هًٍٛ اهلل 

َٔ قوْ٘ إػل قلَ٘ ٚاؿحًط ا٭ؿلإ بًعُ٘ ٚكَ٘ؽ ذِ شا٤ عُاه  ٤ًَٞ إؿلاّْا

ى ؾكاٍ: ُو ٜا هًٍٛ اهللؽ ٤ٖٚٛ ٜةهٞؽ ؾكاٍ: َا ٚها fػل هًٍٛ اهلل إ

هلحِٗ اريؽ ؾصعٌ هًٍٛ اهلل ؿلٌػ آَا جونخ ظح٢ ًْخ َٓو ٚمنود 

كاي١ ع٢ً شٛاى  ؾاٯ١ٜ. (إٕ عاكٚا يو ؾعل هلِ ؼلا قًخعٝٓٝ٘ ٜٚكٍٛ 

 ايحك١ٝ باظٗاه ن١ًُ ايهؿو َٔ كٕٚ قٔل عٓل اي٘وٚه٠.

جًٌُ ُِآِِِْ ِِْٓ آيِ فِشْعَىَْْ ََىْزُُُ بمِيَبَٔهُ ؤَرَمْزٍُُىَْ سَجُالً ؤَْْ ََمُىيَ سَثٍِّ وَلَبيَ سَقٛي٘ جعاػل: ؼ .1

 .(2)غاٌٍَّهُ وَلَذْ جَبءَوُُْ ثِبٌْجَُِّنَبدِ ِِْٓ سَثِّىُُْ

                                                           

  .306ًٛه٠ ايٓعٌ: اٯ١ٜ . 1

  .18ًٛه٠ غاؾو: اٯ١ٜ . 2



 املنتخب من القىاعذ الفقهية                                                                                      88

لهٞ عٔ ق١ٔ َ٪َٔ آٍ ؾوعٕٛ ٚاظحصاش٘  ٖنٙ اٯ١ٜ َٚا بعلٖا

ؾٗٞ كاي١ ع٢ً شٛاى ع٢ً قَٛ٘ ْكًٗا ايكوإٓ بًٌإ ايكةٍٛ ٚايوٗاؽ 

نحُإ ا٭ؿلإ عٓل اخلٛف ع٢ً ايٓؿٍ َٚرً٘. ٫ٚ ُو إ نحُإ اإلؿلإ 

٫ ؿلهٔ عاك٠ ؼلصوك اإلظٗاه عٔ َهٕٓٛ ايكًت بٌ ٫ طلًٛ عٔ إظٗاه 

ؿ٬ؾ٘ؽ ٫ًُٝا إما نإ ميو َل٠ ط١ًٜٛ نُا ٖٛ ظاٖو ظاٍ َ٪َٔ َٔ آٍ 

مل بعض أعُاهلِ  ؾوعٕٛ. ؾهحُإ إؿلاْ٘ ٫ ٜحٌٝو إ٫ با٫ُباى َعِٗ

 ٚجوى بعض ٚظا٥ـ اكل٪َٔ اخلا١ٓ ب٘. ؾاٯ١ٜ كيٌٝ ع٢ً شٛاى ايحك١ٝ.

 ا٭ظاكٜز ايِوٜؿ١:

 ٫ ُو مل جٛاجو ا٭ؿةاه ايلاي١ ع٢ً شٛاى ايحك١ٝ ٖٚٞ ع٢ً طٛا٥ـ:

 ايطا٥ؿ١ ا٭ٚيـ٢:

َا جلٍ ع٢ً إ ايحك١ٝ جوَ اكل٪َٔ ٚظوىٙ ٚشٓح٘ؽ ٚقل ٚهك هٚاٜاد علٜل٠ 

 َٓٗا:

 .(1)(ايحك١ٝ جوَ اكل٪َٔ ٚايحك١ٝ ظوى اكل٪َٔ) _ائاكم عٔ اإلَاّ  .3

 .(2)(ايحك١ٝ جوَ اهلل بٝٓ٘ ٚبغل ؿًك٘) _عٔ اإلَاّ ائاكم  .1

ٚهٚاٜاد ٖنٙ ايطا٥ؿ١ جلٍ ع٢ً شٛاى ايحك١ٝ مل َٛاهك اخلٛف حلؿظ ايٓؿٍ 

 ٚايحكا٤ ب٘ نُا ٜحك٢ باحلوث عٔ ٗوباد ايعلٚ باح١ٓ ٚايبَ ٚأُةاُٖٗا.

 ايطةك١ ايرا١ْٝ:

كٜٔ  ي٘ؽ ٚإ جٌع١ أعِاه ايلٜٔ ٖٞ ايحك١ٝؽ ٚإٕ ١َا ٜلٍ اْ٘ ٫ كٜٔ كلٔ ٫ جكٝ

                                                           

  .306/ 3ٖ. َا ٚها٤ ايؿك٘/ ايٌٝل ذلُل ائله/ ط1

  .107/ 36ٖ/ احلو ايعاًَٞ/ طايًٛا٥ٌ. 2
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 َٓٗا: بلْٚٗا ٜهٕٛ ْاقّٔا

إٕ جٌع١ أعِاه ايلٜٔ مل ايحك١ٝؽ ٫ٚ كٜٔ ) _هٟٚ عٔ اإلَاّ ائاكم  .3

 .(1)(كلٔ ٫ جك١ٝ ي٘

٫ كٜٔ كلٔ ٫ جك١ٝ ي٘ ٚ ٫ إؿلإ كلٔ ٫ ٚهع ) _هٟٚ عٔ اإلَاّ ائاكم  .1

 .(2)(ي٘

 ايطا٥ؿ١ ايراير١:

َا كٍ ع٢ً إ ايحك١ٝ َٔ أعظِ ايؿوا٥ضؽ ٚإٔ أنوَهِ عٓل اهلل أعًُهِ 

 بايحك١ٝ ٚإٕ ا٭ؿلإ بلْٚٗا ناحٌل ب٬ هأَ َٚٓٗا:

 وعملواؼ: جعاػل قٛي٘ جؿٌري مل _َا هٟٚ عٔ اإلَاّ احلٌٔ ايعٌهوٟ  .3

 ايٓة٠ٛ ٚاعحكاك ايحٛظٝل بعل نًٗا ايؿوا٥ض ق٘ٛا): قاٍ غالصاحلات

 اهلل، مل ا٫ؿٛإ ظكٛم ق٘ا٤: ؾوٗإ ٚأعظُٗا: قاٍ ٚاإلَا١َ،

 .(3)(ٚشٌ عي اهلل أعلا٤ َٔ ايحك١ٝ ٚاًحعُاٍ

َرٌ َ٪َٔ ٫ جك١ٝ ي٘ نُرٌ شٌل ٫ ) :f: قاٍ هًٍٛ اهلل _ٚعٓ٘  .1

 .(4)(هأَ ي٘

ايحك١ٝ َٔ أؾٌ٘ أعُاٍ اكل٪َٓغل ٜٕٔٛ بٗا )قاٍ أَري اكل٪َٓغل:  _ٚعٓ٘  .1

                                                           

  .137/ 1ٖ. ايهامل/ ايهًٝين/ ط1

  .101/ 68ٖ. حباه ا٭ْٛاه/ اجملًٌٞ/ ط2

  .113/ 36ٖ. ايًٛا٥ٌ/ احلو ايعاًَٞ/ ط3
  .111/ 36ٖ. ايًٛا٥ٌ ايعاًَٞ/ ط4

  .111/ 36ٖ/ احلو ايعاًَٞ/ ط .119/ 73ٖ. حباه ا٭ْٛاه/ اجملًٌٞ/ ط4
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 .(1)(ؤْٜؿٌ٘ ٚإؿٛاْ٘ عٔ ايؿاش

 اذته١ُ َٔ ايتأنٝد ع٢ً ايتك١ٝ يف األحادٜح ايشسٜف١:

إٕ عٛاّ ايِٝع١ نرريّا َا ٜكَٕٛٛ باكلعاه١ٗ أَاّ احلهَٛاد اكلحٛاي١ٝ  .3

 ختطٝط ؾًٝكٕٛ بأْؿٌِٗ إػل ايحًٗه١.  عًِٝٗ َٔ كٕٚ عل٠ ٫ٚ

يٛ مل ٜهٔ ٚاشةّا ْٚاؾعّاؽ عٛاّ ايِٝع١ إع٬ٕ عكٝل٠ احلل ٚ ٜو٣ .1

صلًت إ٫ ايٖٛٔ ٚاي٘وه ع٢ً اكلنٖت َٚكلًاج٘  ٖا ٚيٛ ملٚإؿؿا٤

 .ّاظواَ

ٚإٕ  ٚنؿوّا ٚدلوك منو ن١ًُ ايِوى ُونّا ٜو٣ عٛاّ ايِٝع١ ايحك١ٝ ننبّا .1

 ظٗاه ن١ًُ ايهؿو جك١ٝ.إبا٭ؿلإ ٚينا به٢ عُاه بعل  ّانإ ايكًت َط٦ُٓ

َٔ عٛاّ ايِٝع١ ٚبعض ؿٛآِٗ ناْٛا ٜبنٕٛ ايعِو٠ َٔ  إٕ نرريّا .8

كلًٌُغل ٭ِْٗ إٕ أظٗوٚا عكٝلجِٗ احلل هؼلا ٚقعٛا باخلطو غريِٖ َٔ ا

ناْٛا َكٔؤٜ مل أكا٤  اٚاي٘وه ٚشًت ايةػ٘ا٤ ٚايعلا٠ٚؽ ٚإٕ أؿؿٖٛ

ظٗاه احلل َوجهةغل ا٭نامٜت ؾريٕٚ ا٭هشػ جوى ايعِو٠ إَا عًِٝٗ َٔ 

ايعِو٠ َعِٗ باكلعوٚف ٚظٌٔ اكلٔاظة١  eَعِٗ. ؾٓلبِٗ ا٭١ُ٥ 

 ٚاحٛاه.

ل ا٭بٛاث ع٢ً ايعلٚؽ ٫ باث اكل٘و٠ ؾكط بٌ باث ايحعٝري ايحك١ٝ جٌ .5

ٚايًّٛ ٚغريٖاؽ ؾٗٞ احلٔٔ احلٔغل اينٟ ٫ ٜكلهٕٚ ظٗٛهٖا ٫ٚ 

ًؿ١ً ايوع١ٝؽ قاٍ  ٌَٜٔحطٝعٕٛ ي٘ ْكةا. ٜٚهٕٛ زلا٠ ا٭١ُ٥ ُٚٝعحِٗ 

يٍٝ َٓا َٔ مل ًٜيّ ايحك١ٝ ْٜٚٔٛٓا عٔ ًؿ١ً ): _اإلَاّ ائاكم 
                                                           

  .119/ 73ٖ. حباه ا٭ْٛاه/ اجملًٌٞ/ ط1
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 .(1)(ايوع١ٝ

 أقطاّ ايتك١ٝ:: خاَطًا

إٕ ايحك١ٝ ٫ جٓعٔو مل ظؿظ ا٭ْؿٍ ٚكؾع اخلطو عٓٗا أٚ عٔ َا ٜحعًل بٗا 

َٔ ا٭عواد ٚا٭َٛاٍؽ بٌ قل ٜهٕٛ ميو حلؿظ ٚظل٠ اكلًٌُغل ٚشًت احملة١ 

 ظٗاه ايعكٝل٠ ٚايلؾاع عٓٗا.إٚكؾع اي٘ػا٥ٔ ؾُٝا يٍٝ ٖٓايو كٚاع ١َُٗ إػل 

ايوًاي١ بٓعٛ أظٌٔ نُا مل ق١ٔ ؿوؽ َٔ جةًٝؼ أنُا أْ٘ قل ٜهٕٛ كلٔاحل 

إبواِٖٝ ٚاظحصاش٘ ع٢ً َعَةَل٠ ا٭ٓٓاّ أٚ ًَٔع١ أؿو٣ نُا مل ق١ٔ ًٜٛـ 

 َع أؿٛج٘. ؾٗٞ جهٕٛ ع٢ً أقٌاّ ذ٬ذ١:

ايحك١ٝ ايكٌِ ايرايز: ايحك١ٝ ايحعةٝيب ٚايكٌِ ايراْٞ: ٚ ايحك١ٝ اخلٛمل ايكٌِ ا٭ٍٚ:

 كلٔاحل أؿو.

 ٚجٓكٌِ ايحك١ٝ باعحةاه اكلٛٗٛع:

ٖٚٞ ؾُٝا ناْخ َِٓأ ايحك١ٝ ٖٛ اخلٛف ٭شٌ كؾع  يكٌِ ا٭ٍٚ: ايحك١ٝ اخلٛؾ١ٝ:ا

اي٘وه َٔ ايػريؽ بإٔ طلاف إٜٔاٍ اي٘وه إيٝ٘ ًٛا٤ نإ اي٘وه ع٢ً ْؿٌ٘ؽ أٚ 

 عوٗ٘ أٚ َاي٘ أٚ َا ٜحعًل ب٘.

ٖٚٞ جهٕٛ يًُلاها٠ َٔ ؿٛف أٚ  ايكٌِ ايراْٞ: ايحك١ٝ اكللاهاج١ٝ أٚ ايحعةٝة١ٝ:

ٚ حلٌٔ َعاُو٠ؽ ٜٚهٕٛ اكلكٔٛك َٓٗا ٖٛ شًت اكلٛك٠ ٚايحعةٝتؽ ٗوه ؾعًٞؽ أ

 ؾايحك١ٝ اكللاهاج١ٝ جحٛاؾل ًَٚٔع١ اكلًٌُغل؛ ٭ْٗا جٕٔٛ ٚظلجِٗ.

ٖٚٞ ْٛع َٔ أْٛاع ايحك١ٝ مل أًًٛث عٌُؽ ٖٚٞ  ايكٌِ ايرايز: ايحك١ٝ ايهحُا١ْٝ:

                                                           

  .866/ 33ٖ. ايًٛا٥ٌ/ احلو ايعاًَٞ/ ط1
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يٓاَ ع٢ً احلؿاظ ع٢ً ا٭ؾهاه ٚا٭ؾواك ٚايحلهط مل إعطا٤ ا٭ؾهاه ٚرلاطة١ ا

ايلع٠ٛ ًو١ٜ ذِ ع١ًٝٓ نُا مل بلا١ٜ ايلع٠ٛ  دَكلاه عكٛهلِؽ نُا بلأ

 اإل١َٝ٬ً.

ؿؿا٤ ٢ٓ ٚاظل ٬َٚى عاّ ٖٛ إٚغري ؿؿٞ أْٗا بأـلعٗا جِبى مل َع

ظٗاه ؿ٬ؾٗا كلًٔع١ أِٖ َٔ اإلظٗاه ؾا٭َو مل ـلٝعٗا كا٥و بغل إايعكٝل٠ أٚ 

بؿعٌ ا٭ٍٚ ٚجوى ايراْٞؽ َٔ غري  اكلِٗؽ ٚايعكٌ ٚايٓكٌ ضلهُإ ٚأجوى ا٭ِٖ 

ِٖ ظؿظ ايٓؿَٛ أٚ ا٭عواد ا٭ؾوم بغل إٔ جهٕٛ اكلًٔع١ اييت ٖٞ 

ٚا٭َٛاٍؽ أٚ شًت احملة١ ٚكؾع عٛاٌَ ايِكام ٚايةػ٘ا٤ ٚغري ميو للا ٫ 

 ضل٢ٔ.

 :حهِ ايتك١ٝ:ضادضًا

ٕ اكلًٔع١ إمل َٛاٗع باكلع٢ٓ ا٭ؿٕؽ ٚ فٛىإٕ ايحك١ٝ فت مل َٛاٗع ٚ

عؿظ بؿعٌ ايحك١ٝ إٕ ناْخ للا صلت ظؿظٗا ٚضلوّ ج٘ٝعٗا ٚشةخ ايحك١ٝ. اييت جٓ

ٚإٕ نإ  (احٛاى باكلع٢ٓ ا٭ؿٕ)ٚإٕ ناْخ ٌَا١ٜٚ كلًٔع١ جوى ايحك١ٝ شاىد 

 ؾعهُّٗا جابع ي٘. أظل ايطوؾغل هشعّا

 ٚإٕ َٛهك ٚشٛبٗا ٜعًِ ؼلنام ايِوع ٚأ١ُٖٝ بعض اكلٔاحل ٚهشعاْٗا

ايعكٌ نُا مل َٛاهك ظؿظ ايٓؿَٛ إما ناْخ ع٢ً بعض نُا ؿلهٔ نِـ ميو ب

 ٚأُةاٖ٘. ايحك١ٝ ؼلرٌ جوى اكلٌػ ع٢ً ايوشًغل ٚا٫نحؿا٤ باكلٌػ ع٢ً اخلؿغل َر٬ّ

ٕ إٔ جاهنٗا ٜعاقت عًٝ٘ؽ ٚإٔ ايحك١ٝ َٔ ايلٜٔ ٚأؾايوٚاٜاد ايلاي١ ع٢ً 

جونٗا َرٌ جوى اي٠٬ٔ ٚأَراٍ ٖنٙ ايحعةرياد ْاظو٠ إػل َٛاهك ايٛشٛث. ؾعهِ 

ْ٘ جعةلٟ ننيو عكًٞ ؾ٬ ختحٕ بكّٛ كٕٚ قّٛ ١ًَٚ كٕٚ أعٔ  ٛبٗا ؾ٬ّ٘ٚش



 91                                                                                                                                                                   قاعذة التقية

أؿو٣ نُا أْ٘ قل ٜوشػ ميو ع٢ً اإلؿؿا٤ ٚجهٕٛ ايحك١ٝ َوشٛظ١ ٚجونٗا 

 .ٚؾ٬ّ٘ هاشعّا

نٌ ميو َٓٛل بايظوٚف اخلا١ٓ َٚا ؾٝٗا َٔ ايِوا٥ط ٚاحٗادؽ َٚٔ ٖٓا 

ؿآّا   ؼلٛاٗع ا٭ظهاّ ظوؾّاقل صلل ايؿكٝ٘ ايةاهع اجملاٖل ايعاهف بيَاْ٘ اخلةري

كلٛهك احلو١َ أٚ ايهوا١ٖٝ ؾٝعهِ ع١ْٝ٬ حبو١َ ايحك١ٝ ٚاحٗاك با٭َٛاٍ  َٓطةكّا

ٕ احلهِ ؿاٖ بنيو ايظوف ٚاييَإؽ ٚهؾض اكللاه٠ ؾٝٗاؽ ؾ٬ ُو أٚا٭ْؿٍ 

 ٚيٍٝ ظهُّا كا٥ُّٝا.

 : عُّٛ ايتك١ٝ:ضابعاًًً

ط٬ظّا ٫ٚ كي٬ٝ ٫ ٜٓةػٞ ايِو مل علّ اؿحٔاٖ ايحك١ٝ يػ١ ٚآ

ؿؿا٤ ايعكٝل٠ أٚ إأٖٛ َا نإ مل قةاٍ أٌٖ اي١ٌٓ َٔ َنٖت ايعا١َؽ ٖٚٞ 

عٌُ كٜين مل إظٗاهٙ َٔ اي٘وه ٚإؾلا ٬َنٗا مل ا٭ٌٓ قاعل٠ ا٭ِٖ ٚاكلِٗ 

نٚه ا٭ُل ٚإْٗا قاعل٠ عك١ًٝ جِٗل ب٘ ـلٝع احملٚجوشٝػ احملنٚه ا٭ؿـ يوؾع 

أْهوٖا بعض بايًٌإ يةعض ايلٚاعٞ ؾٗٛ  ايعك٤٬ ع٢ً اؿح٬ف َِاهبِٗؽ ٚيٛ

 َ٪َٔ بٗا باحٓإ ٚجظٗو مل أعُاي٘ ٚأظٛاي٘ عٓل اٗطواهٙ إيٝٗا.

َٚٔ ايٛاٗػ اْ٘ يٍٝ مل ٤ُٞ َٔ ميو اؿحٔاٖ بأٌٖ اي١ٌٓؽ بٌ ٫ ؾوم 

مل ميو بِٝٓٗ ٚبغل ايهاؾؤٜ أٚ ظ١ًُ ايِٝع١ؽ بٌ َا ٜةحًٞ ب٘ نرري َٔ ايٓاَ 

١ُ ايِٝع١ أنرو ٚأِٖ للا ٜةح٢ً ب٘ فاٙ غريِٖؽ ٚإٕ مل ٫ًُٝا اي٘عؿا٤ مل قةاٍ ظً

 ٜهٔ ميو مل ايعةاكاد بٌ نإ مل غريٖاؽ ٚقل ٜحك٢ َٔ ظ١ًُ ايِٝع١ مل عٔوْا

 ؼلا ٫ ٜحكٞ َٔ أٌٖ اي١ٌٓ.
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 : َٛازد حتسّ ايتك١ٝ:ثآَاًًً

ٖٛ نٌ َٛهك جهٕٛ اكلًٔع١ اكلبجة١ ع٢ً جوى ايحك١ٝ أعظِ َٔ ؾعًٗاؽ للا ٫ 

ع اكلكلَ ببنٗا أٚ ٌٜحكٌ ايعكٌ مل احلهِ حبؿظٗا. َٚٔ ٖنٙ ٜو٢ٗ ايِاه

 اكلٛاهك:

٫ صلٛى ايحك١ٝ مل ؾٌاك ايلٜٔ إما اًحًيّ ميوؽ ٚجيييٍ أهنإ اإل٬ًّ  .3

ٚذلٛ ايِعا٥وؽ ٚجك١ٜٛ ايهؿوؽ ٚنٌ َا ٜهٕٛ ظؿظ٘ أِٖ مل ْظو ايِاهع 

َٔ ظؿظ ايٓؿَٛ ٚا٭َٛاٍ ٚا٭عواد للا ِٜوع هلا احٗاك ٚايلؾاع 

ٗا ٚيٛ بًؼ َا بًؼ ٜٚهٕٛ جِـٕٝ ٖنا ا٭َو َٔ قةٌ اجملحٗلٜٔ عٓ

أبٛ  اٙٗا َا هٚٓايؿكٗا٤ؽ ٚنرري َٔ ايوٚاٜاد جلٍ ع٢ً ميو ْٓكٌ ٚاظل٠ َ

إػل إٔ قاٍ:  _أبٛ عةل اهلل ائاكم اإلَاّ فلي٠ ايرُايٞ قاٍ: قاٍ 

ٚأِٜ اهلل يٛ كعٝحِ يحٓٔوْٚا يكًحِ ٫ ْؿعٌ إؾلا ْحكٞ! ٚيهاْخ ايحك١ٝ )

قل قاّ ايكا٥ِ َا اظحاط إػل  ٚيٛ ،ظت إيٝهِ َٔ آبا٥هِ ٚأَٗاجهِأ

. ٚك٫يح٘ ع٢ً (1)(يحهِ عٔ ميو ٚ٭قاّ مل نرري َٓهِ ظل ايٓؿامٌَا٤

غري  _ٚقع ايلٜٔ مل اخلطو ٚاًحٓٔاه اإلَاّ إما ييّٚ جوى ايحك١ٝ ؾُٝا 

أقاّ ظل اكلٓاؾل ع٢ً نٌ  عصٌ اهلل ؾوش٘ؿؿ١ٝ ع٢ً أظلؽ ؾاما قاّ ايكا٥ِ 

َٔ اكع٢ ييّٚ ايحك١ٝؽ ؾايحك١ٝ مل ٖنا اكلٛهك َٚرً٘ َٔ أُل احملوَاد 

 نلٖا.ٚٚأ

٫ فٛى ايحك١ٝ مل ايلَا٤ؽ ؾاما بًػخ ايحك١ٝ ايلّ ؾايٛاشت هؾ٘ٗا ٚعلّ  .1

ِٖؽ ٚإؾلا شعًخ ايحك١ٝ حلكٔ ٩٭ٕ اكل٪َٓغل جحهاؾأ كَا ؽاخلٛد ؾٝٗا

                                                           

  .115/ 36ٖ/ احلو ايعاًَٞ/ طايًٛا٥ٌ. 1
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١ ٚناْخ ْاق٘يلّ ؾ٬ َع٢ٓ يحِوٜعٗا ايلَا٤ ٚظؿظ ايٓؿَٛ ؾاما بًػخ ا

يًػود نُا يٛ أَو ايًٌطإ احا٥و بكحٌ اكل٪َٔ ٚيٛ مل ٜكحً٘ يكحً٘ ؾ٬ 

 صلٛى قحٌ اكل٪َٔ جك١ٝ ظح٢ ٫ ٜكحٌ. ٚايوٚاٜاد كاي١ ع٢ً ٖنا َٓٗا َا

إؾلا شعٌ ايحك١ٝ يٝعكٔ بٗا ايلّ ؾاما )قاٍ:  _هٟٚ عٔ اإلَاّ ايةاقو 

 .(1)(بًؼ ايلّ ؾًٍٝ جك١ٝ

ٚقل ٚهكد هٚاٜاد مل  ايٓةٝنؽِوث ٚن ٘ ْٕؾُٝا ٚهك ؾٝ ظو١َ ايحك١ٝ .1

لوِٜ ايحك١ٝ مل ُوث اخلُو ٚاكلٌػ ع٢ً اخلؿغل َٚحع١ احلض َٓٗا َا 

ٚايحك١ٝ مل نٌ ٤ُٞ إ٫ مل ايٓةٝن )قاٍ  _هٟٚ عٔ اإلَاّ ائاكم 

 .(2)(ٚاكلٌػ ع٢ً اخلؿغل

ذ٬س ٫ أجكٞ ) _ٚيهٔ ايوٚا١ٜ ايٛاهك٠ عٔ اإلَاّ ائاكم 

ٚيهٔ بايٌٓة١  (3)(كلٌػ ع٢ً اخلؿغل َٚحع١ احلضُوث اخلُو ٚا :ؾٝٗٔ

إػل ُٝعح٘ إما ٌٚٓ ا٭َو إػل اخلطٛه٠ ع٢ً ايٓؿَٛ ٚا٭عواد 

ٚا٭َٛاٍ شاى ايحك١ٝ ؾٝٗا. ؾاْ٘ مل ٜكٌ اإلَاّ ايٛاشت عًٝهِ إٔ ٫ 

ٚنأْ٘ َٔ رلحٔاد اإلَاّ  ّاجحكٛا ؾٝٗٔ أظلّا بٌ قاٍ ٫ أجكٞ ؾٝٗٔ أظل

_. 

ي٘وٚه٠ ؾاما مل ٜهٔ ٖٓايو ٗوٚه٠ مل ٜهٔ ٫ فٛى ايحك١ٝ مل غري ا .8

ٖٓايو جك١ٝ ٭ؿن اخلٛف مل َٛٗٛعٗاؽ ٚايليٌٝ َا هٟٚ عٔ اإلَاّ 

ايحك١ٝ مل نٌ ٗوٚه٠ ٚٓاظةٗا أعًِ بٗا ظغل ْيٍ )قاٍ:  _ايةاقو 

                                                           

  .888/ 33ٖ. ايًٛا٥ٌ/ احلو ايعاًَٞ/ ط1
  .339/ 3ٖٚها٤ ايؿك٘/ ايٌٝل ذلُل ائله/ ط . َا2
  .153/ 15ٖ. ايًٛا٥ٌ/ احلو ايعاًَٞ/ ط3
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ايحك١ٝ مل نٌ ٤ُٞ ٜ٘طو إيٝ٘ أبٔ آكّ ؾكل ). َا هٟٚ عٓ٘ أّٜ٘ا (1)(بٗا

٘ف اهلل ي٘  .(2)(أظً

اى ا٭عواف ٖٚلّ ايعظا٥ِ َٔ اكلكلًادؽ نُرٌ ايهعة١ ٫ جك١ٝ مل اْحٗ .5

وَاد ريٖا َٔ ا٭َٛه اييت جعل ٖحهّا حلاكلِوؾ١ ٚاكلِاٖل اكلِوؾ١ ٚغ

 اكلًٌُغل ٚإم٫هلِ.

٫ جك١ٝ ؾُٝا ٜ٪كٟ إػل اهلوط ٚاكلوط ٚاؿح٬ٍ ايٓظاّ ٚغريٖا َٔ  .6

 احملظٛهاد ُوعّا أُل َٔ اخلطو.

 يهفس ٚايرباء٠:ن١ًُ ا إظٗاز: حهِ ايتك١ٝ يف تاضعًا

أجؿل ع٢ً شٛاى ايحهًِ به١ًُ ايهؿو ٚاي ا٠٤ بايًٌإ َع ظؿظ ا٭ؿلإ 

بايكًت ٚاحٓإ عٓل اخلطو ع٢ً ايٓؿٍ ٚاخلٛفؽ ٚاؿحًؿٛا مل ايواشػ ٖٛ جوى 

 و بايحك١ٝ.ه أٚ ؾعٌ َا ٜٓلؾع ب٘ اي٘وه ٚاخلطايحك١ٝ ٚلٌُ اي٘و

ٔ أٌٖ ايهٛؾ١ أؿنا هش٬ٕ َ) _ؾليٌٝ احٛاى َا هٟٚ عٔ اإلَاّ ايةاقو 

ـف _ؾكٌٝ هلُا أبو٥ا عٔ أَري اكل٪َٓغل  ًةٌٝ  ًٞؾ ٨ ٚاظل َُٓٗا ٚأب٢ اٯؿو ؾ

ا٭ٍٚ اينٟ بو٨ ٚقحٌ اٯؿوؽ ؾكاٍ إَا اينٟ بو٨ ؾوشٌ ؾكٝ٘ مل كٜٓ٘ ٚإَا اينٟ 

 .(3)(مل ٜ ٤ ؾوشٌ جعصٌ إػل اح١ٓ

 : حهِ ايعبادات ٚاألعُاٍ ايصادز٠ تك١ٝعاشسًا

عُاٍ ائاكه٠ جك١ٝ جهٕٛ دلي١ٜ ٫ٚ ضلحاط اإلعاك٠ مل إٕ ايعةاكاد ٚا٭

                                                           

  .351. َا١٥ قاعل٠ ؾك١ٝٗ/ ايٌٝل ذلُل ناظِ اكلٔطؿٟٛ/ 1

  .868. ايؿٛا٥ل ايط١ًٝٛ/ احلو ايعاًَٞ/ 2

  .113/ 1ٖ. ايهامل/ ايهًٝين/ ط3
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 ايٛقخ أٚ ؿاهش٘ يًعُّٛ ايوٚاٜاد َٓٗا:

ٚنٌ ٤ُٞ ٜعًُ٘ اكل٪َٔ بِٝٓٗ كلهإ ) _َا هٟٚ عٔ اإلَاّ ائاكم  .3

 .(1)(ايحك١ٝ للا ٫ ٜ٪كٟ إػل ايؿٌاك مل ايلٜٔ ؾاْ٘ شا٥ي

بٔ آكّ ايحك١ٝ مل نٌ ٤ُٞ ٜ٘طو إيٝ٘ ا) _َا هٟٚ عٔ اإلَاّ ايةاقو  .1

. ٚغريٖا َٔ ايوٚاٜاد اييت جلٍ ع٢ً احٛاى َٔ (2)(ؾكل أظً٘ اهلل ي٘

ظٝز احلهِ ايحهًٝؿٞؽ ٚعَُٛٗا ٜلٍ ع٢ً شوٜاْٗا مل ايعةاكاد ٚغري 

ايعةاكادؽ ٫ًُٚٝا إٕ ايحك١ٝ مل ايعةاكاد َٔ أظٗو َٔاكقٝٗا َٚٔ 

ايحك١ٝ  أُلٖا ٚأنروٖا ابح٤٬ّاؽ ٚاحٛاى ايحهًٝؿٞ باجٝإ ايعةاك٠ ع٢ً ٚش٘

يلؾع َا ٜبجت ع٢ً جون٘ َٔ اي٘وه ٚإٕ نإ ٫ ٜٓامل ٚشٛث أعاكجٗا 

مل ايٛقخ أٚ ؿاهش٘ إما أهجؿع ايعنهؽ ٚيهٔ ٖنا أَو ضلحاط إػل بٝإ 

يػايت ايٓاَ ٚايحٛشٝ٘ إيٝ٘ؽ ًٚهٛد ٖنٙ ايعَُٛاد ًٚا٥و أكي١ 

 ٚشٛث ايحك١ٝ عٔ اإلُاه٠ إػل ٚشٛث ايك٘ا٤ أٚ اإلعاك٠ للا ٜٛشت

 إ وٛاى ا٫نحؿا٤ ؼلا ٜ٪ج٢ جك١ٝؽ ٚيٛ مل جهٔ ايعَُٛاد ًابك١.ا٫ط٦ُٓ

ؾاحلآٌ شٛاى ا٫نحؿا٤ بايعةاكاد اييت ٜ٪ج٢ بٗا جك١ٝ مل َٛاهكٖاؽ 

 نُا مل ا٭ٚاَو ايٛاقع١ٝ ا٫ٗطواه١ٜ.

 يًٛحد٠: حهِ ايصال٠ خًف املخايف حتبٝبًا

ٌٖ  شيا٤ اي٠٬ٔ ؿًـ أٌٖ اي١ٌٓ عٓل اخلٛفؽ ٚيه٫ٔ إُهاٍ مل ٓع١ إ

صلٛى اي٠٬ٔ ؿًؿِٗ عٓل علّ اخلٛف َٔ باث ظٌٔ ايعِو٠ َعِٗ ٚايحعةت 

                                                           

  .889/ 3ٖ. ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ/ ايِٝف َهاهّ ايِرياىٟ/ ط1
  .868. ايؿٛا٥ل ايط١ًٝٛ/ احلو ايعاًَٞ/ 2
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ميو  إيِٝٗؽ نُا مل ًَِٛ احلض يٮؿ٠ٛ اإل١َٝ٬ًؽ ٚايظاٖو َٔ ا٭ؿةاه هشعإ

 .ٚايٓلث إيٝ٘ َ٪نلّا

ٜٚكوأ مل ْؿٌ٘ ٜٚأجٞ ؼلا ٜأجٞ ب٘ َٓؿوكّا ٚيهٔ  ا٫ْؿواكٜٚأجٞ باي٠٬ٔ ب١ٝٓ 

 ـ:مل ميو ٭ؿةاهَٚٔ ا ،ٜأجٞ با٭ؾعاٍ َعِٗ

ٜا ىٜل ؿايكٛا )قاٍ:  _َا ه٣ٚ ىٜل ايِعاّ عٔ اإلَاّ ائاكم  .3

ايٓاَ بأؿ٬قِٗ ًٓٛا مل ٌَاشلِٖ ٚعٛكٚا َوٗاِٖ ٚأُٗلٚا 

ْهِ إما ٛا ا٭١ُ٥ ٚاكل٪مْغل ؾاؾعًٛاؽ ؾاشٓا٥يِٖؽ ٚإٕ اًحطعحِ إٔ جهْٛ

َا نإ أظٌٔ َا  ٖ٪٤٫ احعؿو١ٜ هظِ اهلل شعؿوّا اؾعًحِ ميو قايٛ

٪كث أٓعاب٘ؽ ٚإما جونحِ ميو قايٛا ٖ٪٤٫ احعؿو١ٜ ؾعٌ اهلل وعؿو َا ٜ

مل اي٠٬ٔ مل ٌَاشلِٖ َعٓاٙ َعِٗ  .(1)(نإ أ٤ًٛ َا ٜ٪كث أٓعاب٘

 ٚوُاعحِٗؽ ٚشٛاى ا٭شيا٤ بٗنٙ اي٠٬ٔ َعِٗ ظٌت اإلط٬م اكلكاَٞ.

َٔ ٢ًٓ َعِٗ مل ائـ ) _َا ه٣ٚ احلًيب عٔ اإلَاّ ائاكم  .1

 .f)(2)ٔ ٢ًٓ ؿًـ هًٍٛ اهلل ا٭ٍٚ نإ نُ

اكلًٔٞ َعِٗ مل ائـ ا٭ٍٚ نايِاٖو ) _َا ه٣ٚ اإلَاّ ائاكم  .1

 .(3)(ًٝؿ٘ مل ًةٌٝ اهلل

ٕ ٚش٘ ايِة٘ أْٗا دلي١ٜ ٚأٚايظاٖو ٖنٙ ايوٚاٜاد جلٍ شٛاى اي٠٬ٔ ٚ

باي٠٬ٔ ؿًـ هًٍٛ اهلل َٔ ظٝز أذوٖا مل عي اكلًٌُغل ُٚٛنحِٗ ٚقِٔ 

 ؼلٔ ِٜٗو ًٝؿ٘ مل ًةٌٝ اهلل.ظٗٛه ا٭علا٤ ٚينا ُة٘ 

                                                           

  .810/ 8ٖ. ايًٛا٥ٌ/ احلو ايعاًَٞ/ ط1

  .180/ 1ٖ. ايهامل/ ايهًٝين/ ط2

  .851/ 3ٖ. ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ/ ايِٝف َهاهّ ايِرياىٟ/ ط3
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 : عدّ املٓدٚح١ يف ايتك١ٝ:عشساذتادٟ 

ٚقع ايه٬ّ بغل ايؿكٗا٤ مل اعحةاه علّ اكلٓلٚظ١ َٚا ٜهٕٛ ب٘ ايؿواه مل 

 ايحك١ٝؽ ع٢ً أقٛاٍ:

ؽ نُا ظه٢ عٔ ايِٗٝلٜٔ ا٭ٍٚ علّ ا٫عحةاه علّ اكلٓلٚظ١ َطًكّا ا٭ٍٚ:

 د ٚشاَع اكلكآل.ٚايراْٞ ٚاحملكل ايراْٞ مل ايةٝإ ٚايوٚ

 نُا ظه٢ عٔ ٓاظت اكللاهى. اعحةاه علّ اكلٓلٚظ١ َطًكّا ذاْٝٗا:

ايحؿٌٔٝ بغل َا نإ َحعًل ايحك١ٝ َأمْٚا ؾٝ٘ باخلٖٔٛ ٚٚهك ؾٝ٘ كيٌٝ  ذايرٗا:

 .ؿاٖ ؾٗٛ ٓعٝػ دلي ًٛا٤ نإ ٖٓايو َٓلٚظ١ أّ ٫ َرٌ اي٠٬ٔ َحهحؿّا

ْٗا مل نٌ ٗوٚه٠ أايلاي١ ع٢ً ٚبغل َا نإ ايليٌٝ عًٝ٘ ٖٛ عَُٛاد ايحك١ٝ 

ٚاٗطواه ؾ٬ ٜٔػ ايعٌُ إ٫ عٓل علّ اكلٓلٚظ١ يعلّ ٓلم اي٘وٚه٠ بلْٚ٘ 

 ناإلؾطاه مل ّٜٛ ُٗو هَ٘إ نُا احملهٞ عٔ احملكل ايراْٞ.

 فٗٓايو صٛز ثالخ:

ع٢ً اَحراٍ احلهِ ايٛاقعٞ َٔ كٕٚ  : َا إما نإ اكلحكٞ قاكهّاائٛه٠ ا٭ٚػل

كلهإ نُا إما نإ عًُ٘ مل ايظاٖو ع٢ً ٚؾل َنٖت اكلحك٢ جعوٜض مل اييَإ ٚا

ؿًـ أَاَِٗ )ؽ نُٔ ٜكوأ َر٬َّٓ٘ؽ َع إجٝاْ٘ بايعٌُ ائعٝػ ا٫ؿحٝاهٟ ٚاقعّا

ا ٫ ٜٔػ ايحك١ٝ ؾٝ٘ يٛشٛك ٫ ٜكوأ َٔ كٕٚ أٟ ذلنٚهؽ ؾٗنا للٖٚٛ ٜوِٜٗ أْ٘  ًوّا

 .(اكلٓلٚظ١ ب٬ ظاش١ إػل جػٝري ىَاْ٘ أٚ َهاْ٘

: َا إما نإ مل ٗوٚه٠ بايٌٓة١ إػل بعض ايٛقخ كٕٚ ؽلاَ٘ ؾًٛ يرا١ْٝائٛه٠ ا

 أهاك اي٠٬ٔ َر٬ّ مل أٍٚ ٚقحٗا مل ؿلهٓ٘ إ٫ بايحك١ٝؽ ؾٗنا ٓعٝػ دلي ٫ٚ ٜعح 

 علّ اكلٓلٚظ١ مل ؽلاّ ٚقحٗا.
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: َا إما نإ مل ٗوٚه٠ بايٌٓة١ إػل َهإ ؿاٖ كٕٚ ـلٝع ائٛه٠ ايراير١

أٚ اكلٌصل احلواّ َع  ٢ًf جوى ايحك١ٝ مل ٌَصل ايٓيب ا٭َه١ٓ نُٔ ٫ ٜكله ع

دلي ؾ٬ ٜعح  علّ  قلهج٘ ع٢ً ايعٌُ ائعٝػ ايحاّ مل غريُٖاؽ ٖٚنا أّٜ٘ا

 اكلٓلٚظ١ مل نٌ َهإ.

 عشس: خمايف١ ايتك١ٝ: ْٞايجا

يٛ ؿايـ اكلهًـ ايحك١ٝ مل َٛاهك ٚشٛبٗا ؾٌٗ ٜهٕٛ ايعٌُ اكلـايـ ي٘ 

ا إما ٢ًٓ َٓؿوكا ؾُٝا اقح٘خ ايحك١ٝ احُاع١ َع ؽ نُٚإ نإ عآّٝا ٓعٝعّا

ٚيًِٝف ا٭عظِ ؽ أٚ ٖٓايو جؿٌٔٝ. هلاؽ أٚ ٜؿٌل ايعٌُ َطًكّا احلّأَ ٫ ٜواٙ ٓ

 ايِٝف ا٭ْٔاهٟ جؿٌٔٝ مل ميو ع٢ً ٓٛهجغل:

َحعلا َع ايعةاك٠ نايٌصل٠  َاما نإ ايعٌُ اكلـايـ ي٘ أَوّا ائٛه٠ ا٭ٚػل:

َٚرً٘ ايٛقٛف بعوؾاد ّٚٓٛ ّٜٛ )اقح٘ا٥ٗا جونٗا ع٢ً ايبب١ احل١ٌٝٓٝ َع 

ؾٗٓا  (ايِو إما ؿايـ اعحكاكٙ ٫ اعحكاك رلايؿ٘ مل جعغل ّٜٛ عوؾ١ ّٜٚٛ ايعٝل

 مٖت إػل ؾٌاك ايعٌُ.

ؿاهشّا عٔ ايعةاك٠ نبى  ّاؾُٝا إما نإ ايعٌُ اكلـايـ ي٘ أَو ائٛه٠ ايرا١ْٝ:

ؾعًٗا ؾٗٓا ظهِ بائع١ ٚإٕ ايكةض أٟ ايحهحـ مل اي٠٬ٔ إما اقح٘خ ايحك١ٝ 

 ؿايـ.

ٚايٛش٘ مل ميو ٖٛ كؿٍٛ اكلٌأي١ مل ٌَأي١ اشحُاع ا٭َو ٚايٓٗٞؽ ؾؿٞ 

َّٓٗٝا عٓ٘ ٫ ًٜٔػ يًحكوث  ا٭ٍٚ ٜهٕٛ ايٌصل٠ أٚ ْؿٍ ايٛقٛف ٚائٝاّ ذلوَّا

اكلعح  مل ٓع١ ايعةاك٠ ا٬ف ايراْٞ ؾإٔ احلواّ أَو ؿاهط عٔ عةاكج٘ َرٌ ايٓظو 

 ١ ظاٍ اي٠٬ٔ.إػل ا٭شٓةٝ
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 عشس: ايتك١ٝ ٚادب ْفطٞ أّ غريٟ: جايحاي

ؿحًـ مل إٔ ايحك١ٝ ٚاشت ْؿٌٞ ٜبجت ع٢ً جون١ ايعكاث ٚغريٙ َٔ آذاهٙ ا

أّ ٚاشت غريٟ َكلَٞ ؼلاي٘ َٔ آذاه رلحًؿ١ؽ ٚاينٟ ٌٜحؿاك باك٨ ا٭َو َٔ 

أكيحٗا ٖٛ ايٛاشت ايػريٟ ؾاْٗا ُوعخ حلكٔ ايلَا٤ ٚظؿظّا عٔ اي٘وه ايلٜين 

ٚايلْٟٝٛؽ نُا إٕ ايليٌٝ ايعكًٞ ٫ ٜكح٘ٞ أىٜل َٔ اكلكل١َٝ. ٚيهٔ ايٓاظو 

 بؿعٕ ٜو٣ إ ايحك١ٝ ٚاشت ْؿٌٞ ٚميو ٭َؤٜ:

ط٬قاد أكي١ ايحك١ٝ ٚشٛبٗا ْؿٌٞ عٓل اخلٛف َٔ إٕ ايظاٖو َٔ أ ا٭َو ا٭ٍٚ:

اي٘وه ًٛا٤ جوجت ع٢ً جونٗا ٗوه أّ ٫ؽ ٚإَا َا منو َٔ ظكٔ ايلَا٤ مل 

 د ؾأْٗا َٔ قةٌٝ احله١ُ ٫ ايع١ً.ايوٚاٜا

ٕ جوى ايحك١ٝ بٓؿٌ٘ إيكا٤ ايٓؿٍ مل ايحًٗه١ؽ ٫ أْ٘ َكل١َ هلا َٚٔ أ ا٭َو ايراْٞ:

 اكلعًّٛ إٔ ميو بٓؿٌ٘ ظواّ ؾبى ايحك١ٝ بٓؿٌٗا ظواّ ٜبجت عًٝٗا ايعكاث.

 :(ايكطِ ايجايح يًتك١ٝ)ايسابع عشس: أقطاّ ايتك١ٝ 

ٓٛع ا٭ٍٚ ايحك١ٝ اخلٛؾ١ٝ َا ٜهٕٛ ايػود َٓٗا عوؾخ ايٓٛعغل َٔ ايحك١ٝؽ اي

ظؿظ ايٓؿَٛ ٚا٭عواد ٚايلٜٔ ٚايٓٛع ايراْٞ ايحك١ٝ ايحعةة١ٝ ؾٗٞ حًت اكلٛك٠ 

ٚـلع ايه١ًُ ٚا٥ح٬ف ايؿوق١ ٚجٛظٝل ٓـ اكلًٌُغل ع٢ً اؿح٬ف َناٖةِٗ مل 

َكابٌ أعلا٤ اإل٬ًّ ٚأعلا٤ احلل. ٖٚٓايو ْٛع ذايز ٖٚٛ َا ٜكابٌ اإلُاع١ 

ْ٘ ظهِ ًٝاًٞ ُوع حلؿظ اكلنٖت ٚيٛ مل ٜهٔ ٖٓايو ؿٛف أٚ ؽإماع١ ايٌوٚ

ع٢ً أظل أٚ دلاٍ حًت اكلٛك٠ ٚجٛظٝل ايه١ًُ. ٚقل ٚهكد أؿةاه مل َُٕ٘ٛ 

 ميو َٓٗا:

قاٍ َٔ أماع عًٝٓا ظلٜرٓا ؾٗٛ ؼلٓيي١ ) _َا هٟٚ عٔ اإلَاّ ائاكم  .3
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 .(1)(َٔ شعلْا ظكٓا

. َٚؿاك ٖنٙ (2)(هلل اإلؿلإَٔ أماع عًٝٓا ظلٜرٓا ًًة٘ ا)ٚعٓ٘  .1

ظٗاه غريٙ َٔ اكلٛاهك اييت إا٭ظاكٜز ٚشٛث نحُإ عكٝل٠ احلل أٚ 

كلا مل إماعحٗا عٓل  اجهٕٛ َٔ ا٭ًواه اييت صلت نحُاْٗا عٔ غري أًٖٗ

 اي٘وه... غري أًٖ٘ َٔ

ٚاحلكٝك١ إٔ ٖنا ايٓٛع َٔ ايحك١ٝ ٜوشع إػل ايٓٛع ا٭ٍٚ مل َٛاهك جك١ٝ 

 اخلٛف.

 

                                                           

  .150/ 36ٖ. ايًٛا٥ٌ/ احلو ايعاًَٞ/ ط1

  . اكلٔله ْؿٌ٘.2



 

 

 

 

 منًا: ثا

 قاعد٠ ايطًط١ٓ

إٕ قاعل٠ ايًٌط١ٓ َٔ ايكٛاعل ايعك١ٝ٥٬ قةٌ إٔ جهٕٛ قاعل٠ ؾك١ٝٗؽ ٚقل 

١ًُّ يل٣  ُاع ا٫ًحل٫ٍ بٗا مل شٌ أبٛاث اكلعا٬َدؽ ٚإْٗا َٔ ايكٛاعل اكلٌ

ايؿكٗا٤ؽ ٚإ اكلٌحؿاك َٔ قاعل٠ ايًٌط١ٓ ٖٛ ايحٔوف يهٌ َايو ؼلاي٘ نٝـ ُا٤ؽ 

اكلعح  اينٟ طلايـ احللٚك ايِوع١ٝؽ ؾً٘ ظو١ٜ جا١َ مل إ٫ َا ؿوط َٓٗا بايليٌٝ 

 ايحٔوف إ٫ َا ٜفٌحر٢ٓ َٓٗا.

 َع٢ٓ ايطًط١ٓ يػ١:

 .(1)ايًٌط١ٓ ؼلع٢ٓ اكلًو ٚايحعهِ ٚايحُهٔ َٔ ايحٔوف

 :َع٢ٓ ايطًط١ٓ اصطالحًا

مٖت بعض ايؿكٗا٤ بإٔ ايًٌط١ٓ ؼلع٢ٓ اكلًه١ٝ ٚاإلظاط١ؽ ٖٚٞ َٔ ا٭َٛه 

١ ٫ ٚشٛك هلا مل اخلاهطؽ ٚقل مفنود ايًٌط١ٓ مل َةعز ا٫عحةاه١ٜ ايعك٥٬ٝ

 .(2)جعوٜـ ايةٝع

                                                           

  .3866ٖ/ 1ط. يٌإ ايعوث/ ابٔ َٓظٛه: 1

/ 3طذلُل ظٌغل اإلٓؿٗاْٞ ؛ ظا١ُٝ اكلهاًت/ 53ٖ/ 1ط. َٔةاؾ ايؿكا١ٖ/ ايٌٝل اخل٥ٛٞ 2
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 َدزى ايكاعد٠أٚاًل: 

ََبؤََُّهَب اٌَّزََِٓ آَِنُىا الَ رَإْوٍُُىا ؤَِْىَاٌَىُُْ ثَُْنَىُُْ  ؼ :قٛي٘ جعاػل :ايكوإ ايهوِٜأ٫ّٚ: 

وَالَ رَمْزٍُُىا ؤَٔفُغَىُُْ بَِّْ اٌٍَّهَ وَبَْ  ثِبٌْجَبًَِِّ بِالَّ ؤَْْ رَىُىَْ رِجَبسَحً عَْٓ رَشَاضٍ ِِنْىُُْ

  .(1)غثِىُُْ سَحًُِّب

مل َاي٘ إ٫ َٔ طوم  إٌْإٌٜحؿاك َٓٗا أْ٘ ٫ صلٛى َيافل١ أٟ 

َع١ٓٝ ٚهكد مل ايِوع. كيخ ع٢ً علّ شٛاى أنٌ أَٛاٍ ايٓاَ إ٫ َٔ 

ؽ ٚشعٌ ظو١َ اكلاٍ غلطوم ؿا١ٓ َِوٚع١ؽ جةحين ع٢ً هٗا ايطوؾ

ًةاث ): ٖنا ٜٓظو احللٜز اكلعوٚف إػلحٌ ا٭ْؿٍ ٚنأْ٘ نعو١َ ق

نعو١َ  اكلًٌِ ؾٌٛم ٚقحاي٘ نؿو ٚأنٌ حلُ٘ َع١ٝٔ هلل ٚظو١َ َاي٘

 .(2)(كَ٘

ُىا اٌْخَجُِشَ ثِبٌطَُِّّتِ وَالَ رَإْوٍُُىا ؤَِْىَاٌَهُُْ ] :قٛي٘ جعاػل -3 وَآرُىا اٌَُْزَبًَِ ؤَِْىَاٌَهُُْ وَالَ رَزَجَذٌَّ

 .(3)[ىُُْ بَِّٔهُ وَبَْ حُىثًب وَجِ ًابًٌَِ ؤَِْىَاٌِ

ع٢ً ظؿظ أَٛاي٘ ٫  ٖٚنا كيٌٝ ع٢ً إٔ اإلٌْإ يٛ مل ٜهٔ قاكهّا

بل إٔ لؿظ َٔ طوٜل َٔ ٜكله ع٢ً ميوؽ ٚإٔ ايٛيٞ صلت عًٝ٘ نُاٍ 

 عظُّٝا. مثّاإا٫ظحٝال ؾٝ٘ؽ ٚإ٫ أهجهت 

مل ٚايحعةري بأَٛايهِ ٚأَٛاهلِ كيٌٝ ٚاٗػ ع٢ً اكلًه١ٝ اخلا١ٓ 
                                                                                                                                            

ٖ333.  

  .19 اٯ١ٜ :. ًٛه٠ ايٌٓا1٤

  .183ٖ/ 31ط /احلو ايعاًَٞ ايًٛا٥ٌ/. 2

  .1اٯ١ٜ  :ايٌٓا٤ . ًٛه٠ 3
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 ٖنٙ ا٭َٛاٍ ٫ ًَه١ٝ اجملحُع.

وَآرُىا اٌنِّغَبءَ صَذُلَبرِهَِّٓ ِٔحٍَْخً فَةِْْ َِّجَْٓ ٌَىُُْ عَْٓ شٍَْءٍ ِِنْهُ َٔفْغًب فَىٍُُىفُ ؼ :قٛي٘ جعاػل -1

 .(1)غهَنُِئًب َِشَِئًب

كيخ ع٢ً أْ٘ ٫ صلٛى ايحٔوف مل ٤ُٞ َٔ أَٛاهلِ احلا١ًٓ َٔ 

 .بأمْٗٔ ٚهٗأٖ طوٜل ائلام إ٫ّ

 : اي١ٌٓ ايِوٜؿ١:ذاّْٝا

 .(ايٓاَ ًٌَطٕٛ ع٢ً أَٛاهلِ) :قاٍ -3

منــو ؾكٗــا٤ اإلَاَٝــ١ ٖــنا احلــلٜز مل نحــةِٗ ايؿكٗٝــ١ َــٔ غــري ًــٓل   

ــةِٗ     ــا٤ مل نحـ ــً٘ ايؿكٗـ ــ٘ اكلِـــٗٛهؽ بـــٌ أهًـ هٚا٥ـــٞ ٚيهـــٔ قـــل عُـــٌ بـ

ا٫ًـحل٫ي١ٝ إهًـاٍ اكلٌـًُادؽ ظحـ٢ شعًــٛا َؿـاكٙ َـٔ ايكٛاعـل ايؿكٗٝــ١        

مل َـٛاهك ُـح٢ؽ ٚإلمٕ ٖـنا ٜهـٕٛ عًُـِٗ ٖـنا       ٗـا  اكل١ًٌُؽ ًٜٚحص٦ٕٛ إيٝ

   (2)يٖٛٔ اخل  ٚٗعؿ٘. شابو

إٕ ئاظت اكلاٍ إٔ ٜعٌُ ؼلاي٘ َا ُا٤ ) :_ َاّ ائاكمهٟٚ عٔ اإل -1

ٕ ُا٤ جٔلم ب٘ؽ ٚإٕ ُا٤ جون١ إػل إٔ ٜأجٝ٘ إٕ ُا٤ ٖٚة٘ ٚإ َاكاّ ظّٝا

 .(3)(اكلٛد

ٕ ي٘ ػ ؾٝٗا بأث اكلراٍ كلا ٚقع ايحٔوٜإٕ منو اهلة١ ٚائلق١ َٔ با

                                                           

  .8 اٯ١ٜ ايٌٓا٤: . ًٛه1٠

  .339ٖ/ 1ط. َٔةاؾ ايؿكا١ٖ/ اخل٥ٛٞ: 2

  .11/ ١ٝ1ٖ/ ايِٝف َهاهّ ايِرياىٟ/ ط. ايكٛاعل ايؿك3ٗ
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 إٔ ٜٔٓع ؼلاي٘ َا ُا٤ؽ ٚيٌٝخ ايًٌط١ ع٢ً اكلاٍ غري ٖنا.

ٓاظت اكلاٍ أظل ؼلاي٘ َا كاّ ؾٝ٘ ) :_َاّ ائاكم هٟٚ عٔ اإل  -1

 .(1)(٤ُٞ َٔ ايوٚؾ ٜ٘ع٘ ظٝز ِٜا٤

اإلٌْإ أظل ؼلاي٘ َا كاّ ايوٚؾ مل ) :_َاّ ائاكم هٟٚ عٔ اإل -8

ٌُِٜ أْٛاع  (أظل)ٚ (أٚػل)ؾاط٬م ايوٚاٜاد قٛي٘  .(2)(بلْ٘

ٜاد اي١ٝٓٛ بايرًز نحـٕٔٝ ٚجكٝل هٚا ايحٔوؾاد ايٓاق١ً ٚغري ايٓاق١ً.

ط٬قاد بػري َود اكلٛد بٓا٤ ع٢ً نٕٛ َٓصياد اكلوٜض َٔ ٖنٙ ا٫

ط٬م ايًٌط١ٓ ع٢ً اكلاٍ ٫ َٔ ا٭ٌٓؽ ٫ ٜ٘و باكلكٔٛك ؾإ إ ايرًز

 ط٬قاد ٜكةٌ ايحكٝٝل َُٗا ٚهك كيٌٝ عًٝ٘.نٌا٥و ا٫

 ٕ اإلـلاع ظاٖو نًُاد ايكّٛ ظٝز إهًاهلا إهًاٍ اكلًٌُادؾا را اإلـلاع:ذاي

 :: كيٌٝ ايعكٌ ٚبٓا٤ ايعك٤٬هابعّا

ٖنٙ ايكاعل٠ عك١ٝ٥٬ قةٌ إٔ جهٕٛ ُوع١ٝ بٌ ٖٞ َٔ ايكٛاعل ايؿطو١ٜ ؾإ 

 أْهوٖٚامل ؾطو٠ اإلٌْإؽ ؾإ ايٓاَ ـلٝعّا ٫ ٜٓهوٖٚا ؾإ  ٚشنٚهّا هلا أ٫ّٛٓ

أظل ٜيافل٘  اظحؿظ ب٘ ٫ٚ ؽ ؾإ نٌ أظل إما ظؿو ؼلآٍهوٖٚا ع٬ُّؾ٬ ٜ يؿظّا

عًٝ٘ وُٝع أْٛاع ايحًٌط بٌ ظح٢ احلٝٛاْاد جِبى  ١ٓؾٝ٘ؽ ٜٚو٣ مل ْؿٌ٘ ايًٌط

 .ّاقةٌٝ إَ٘ا٤ َا عٓل ايعك٤٬ ٫ جأًٌٝ بٗا عايِومل ٖنٙ ايكاعل٠ؽ ؾٝهٕٛ ظهِ 

اكلِوٚعؽ ْٚؿٛم ة٘ َٚعًّٛ إٔ اإل٬ًّ شعٌ َايه١ٝ نٌ إٌْإ َٔ طوم نٌ

 ؽ ٚعلّ شٛاى َيافلح٘ بػري إمْ٘.جٔوؾاج٘ اكلِوٚع١

                                                           

  .198/ 39ٖ/ احلو ايعاًَٞ/ طايًٛا٥ٌ. 1

  .199/ 39ٖ/ احلو ايعاًَٞ/ طايًٛا٥ٌ. 2
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ٚأْ٘ ٫ )ٚ (1)(إٕ ظو١َ َاٍ اكلًٌِ نعو١َ كَ٘) :g ٚهك عٔ ايوًٍٛ

 .(2)(بطٝت ْؿٌ٘ ًٌَِ إ٫ّ َو٨اضلٌ َاٍ 

 أقطاّ ايطًط١ٓ:

 أٚاًل: ضًط١ٓ ايفسد:

ـ ٜوٜلؽ إٕ يهٌ إٌْإ ًًط١ ع٢ً أَٛاي٘ ٜؿعٌ ؾٝٗا َا ِٜا٤ ٜٚكًةٗا نٝ

بٌ ٫ ٜٓامل  أؿ٬ق١ٝؽٚقٝٛك  ُوع١ٝٚيهٔ ٖنا اكلع٢ٓ ٫ ٜٓامل للٜلٖا حبلٚك 

 ٭ظهاّ ايِوع. ٛاهك٠ عًٝٗا َٔ طوٜل بٓا٤ ايعك٤٬ ٚطةكّاايهرري٠ ايا٫ًحرٓا٤اد 

ْعِ ظلكٖا ايهحاث ايعيٜي ٚاي١ٌٓ ايِوٜؿ١ َٔ ظٝز َحعًكٗا جاه٠ َٚٔ 

ير١ ٚاحلكٛم اكلحعًك١ بٗا هابع١ ٚغري ْاظ١ٝ طوم نٌةٗا أؿو٣ ٚنٝؿ١ٝ َٔوؾٗا ذا

 ميو.

 ْاح١ٝ املتعًل: :أ

ّ ايِوع نٌ َا ؾٝ٘ ٚش٘ َٔ ٚشٛٙ ايؿٌاكؽ َرٌ اكلٝح١ ٚايلّ ٚحلِ ؾكل ظٍو

اخلٓيٜو ٚحلّٛ ايٌةاع ٚاخلُوؽ ٚنٌ ٤ُٞ َٔ ٚشٛٙ ايٓصٍؽ ٚنٌ َٓٗٞ عٓ٘ َا 

ه ٚآ٫د ٜحكوث ب٘ يػري اهلل عي ٚشٌ نا٭ٓٓاّ ٚنٌ بٝع ًَٗٛ ب٘ نآ٫د ايكُا

 اي٬ٍ٘ ٚ َا أُة٘ ميو. نحت ايهؿو ٚايِوى َرٌ ٘ب َا ٜك٣ٛايًٗٛ ٚنٌ 

 : طسم نطبٗا ٚحتصًٝٗا:ب

ؾ٬ صلٛى لٌٔٝ َا ٜةاؾ ًَه٘ َٔ طوٜل َع١ْٛ ايظاكلغل ٚأؿن ايو٠ُٛ 

ٚايػّ ٚاخلٝا١ْ ٚايٌعو ٚايِعٛم٠ ٚايكُاه ٚجعًِٝ َا ضلوّ جعًُٝ٘ ٚايؿعِا٤ 

 ؽللا ضلوّ ؾعً٘ ؾإ اهلل إما ظوّ ٦ُّٝا ظوّ مثٓ٘ٚايًعت بآ٫د ايًٗٛ ٚغري ميو 
                                                           

 .13/ 1ٖايكٛاعل ايؿك١ٝٗ/ ايِٝف َهاهّ ايِرياىٟ/ ط . 1

  . اكلٔله ْؿٌ٘.2
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كٕٚ أنواٙ ٚ ٫  ٚأُبل مل طوم نٌةٗا احل٬ٍ إٔ جهٕٛ فاه٠ عٔ جواٍد

َٔ ايحٔوف مل أَٛاي٘ؽ  ٚٓلٚه ايعكل عٔ ايةايؼ ايعاقٌ اكلحُهٔ ُوعّا ؽشةاهإ

غوه١ٜ ٫ٚ هب١ٜٛؽ ٚغري ميو َٔ ايِوٚل. نُا إٔ جًٌط ع٢ً  ٚنٕٛ اكلعا١ًَ غري

 اٍ إٔ ٫ ٜهٕٛ َٛشةا يً٘وه ع٢ً اكلًٌُغل.اكل

 :: َصسف املاٍدـ

يٍٝ َٔوف اكلاٍ َطًكّا مل اإل٬ًّ بٌ ٫ بل إٔ ٫ ٜهٕٛ ؾٝ٘ إًواف ٫ٚ 

ٗواه بايػري ٫ٚ شٛٙ اكلعآٞ ٚطوم ايؿٌاكؽ ٫ٚ اإلإٔ ٜٔوف مل ٚجةنٜو ٫ٚ 

إظواق٘ أٚ نُا مل ٜرةخ جًٌط اإلٌْإ ع٢ً َاي٘ باج٬ؾ٘ أٚ  .إـلا٫ّبا٭ْؿٍ 

 .ؾٌاكٙإ

ٜحكًت ؾٝ٘ نٝـ ِٜا٤ ٫ ٜٓامل  أَٛاي٘ع٢ً  ٕ نٕٛ اإلٌْإ ًٌَطّاإٚاحلآٌ: 

ؽ بٌ أظهاّ أبٛاث اكلعا٬َد ع٢ً ًعحٗا ٝٝلٙ بكٝٛك رلحًؿ١ َٔ ُح٢ احٗادجك

 ؾلا ُوعخ يةٝإ جًو ايكٝٛك.إ

 اعرتاض ٚدٛب:

٤ ٚغريِٖ إٕ عُّٛ قاعل٠ ايًٌط١ٓ أٚ ايحًٌط ٫ ٜٓاؾٝٗا جعًل ظل ايؿكوا

مل ٜوك ع٢ً ختٔٝٔٗا  َرٌ أبٛاث ايينا٠ ٚاخلٍُ ٚغريُٖاؽ ؾٗٞ قاعل٠ عا١َ َا

ٚجكٝلٖا كيٌٝ ؿاٖؽ ؾٗٞ ظص١ مل ـلٝع أبٛاث اكلعا٬َد َا مل ٜٛشل كيٌٝ 

 ؿاٖ طلايؿٗا.

 مشٍٛ قاعد٠ ايطًط١ٓ يًخكٛم:

ايٓاَ ع٢ً أَٛاهلِ ٚمل ٜوك جًٌطِٗ ع٢ً  ١ٓٚهك مل ا٭ؿةاه ايِوٜؿ١ ًًط

 يحًٌط ايٓاَ ع٢ً ظكٛقِٗ ؼلا ًٜٞ:ِ ٚيهٔ ايؿكٗا٤ اًحليٛا ع٢ً اظكٛقٗ
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بٓا٤ ايعك٤٬ ٚقةٛهلِ ًًط١ٓ نٌ مٟ ظل ع٢ً ظكٛق٘ بعل علّ هكع  -3

 ايِاهع عٓ٘.

ع٢ً أَٛاي٘ نإ  ٭ٚي١ٝ ؾإ اإلٌْإ إما نإ ًٌَطّاايحٌُو بكٝاَ ا -1

 ع٢ً ظكٛق٘ َٔ باث أٚػل. ًٌَطّا

 قاعد٠ ايطًط١ٓ ع٢ً األْفظ:

ٌإ َحًٌط مل إهاكج٘ ع٢ً ْؿٌ٘ مل طاع١ اهلل ٚؾعٌ َا صلٛى ي٘ ؾعً٘ إٕ اإلْ

حبٌت ظهِ ايِوعؽ بٌ قل ٜعٍةو عٔ ٖنٙ ايًٌط١ باكلًه١ٝ نُا ٚهك مل قٛي٘ جعاػل 

عٔ أَوٙ قاٍ عٓل عٔٝإ بين إًوا٥ٌٝ ٚؿوٚشِٗ  _ ظها١ٜ عٔ ايٓيب ٢ًَٛ

 (1)غغٍِ وَؤَخٍِ فَبفْشُقْ ثَُْنَنَب وَثََُْٓ اٌْمَىَِْ اٌْفَبعِمِنيَلَبيَ سَةِّ بٍِِّٔ الَ ؤٍَِِْهُ بِالَّ َٔفْؼ َٔ قا٥ٌ:عي 

  ايِوٜع١ اإل٬ًّ حبلٚك ٚقٝٛك:ٚيحًٌط اإلٌْإ ع٢ً ْؿٌ٘ مل

ٕ ٜهٕٛ أاإلٌْإ قاكه ع٢ً إٔ ٜحًٌط ع٢ً ْؿٌ٘ باشاهجٗاؽ ؾٝصٛى  إٕأ٫ّٚ: 

 هٔ أَٛا٫ّٕ مل جإٕ أؾعاٍ اإلٌْإ احلو ٚع٢ً نٌ أَو َِوٚع أهاكٙؽ ٭ أشريّا

 بايؿعٌ ٚيهٓٗا أَٛاٍ بايك٠ٛ.

 .ٚاإلشةاه اإلنواٙإٕ اإلٌْإ َحًٌط ع٢ً ْؿٌ٘ مل عكل ْهاظ٘ ٚعلّ ذاّْٝا: 

مل  ٗاإيكا٥ع٢ً ْؿٌ٘ مل قحًٗا َٔ كٕٚ أٟ َ ه أٚ  اإلٌْإمل ٜحًٌط ذايرا: 

ٚاي٘وه بٗا ع٢ً  أع٘ا٥٘ايحًٗه١ مل غري َا أِٖ َٓ٘ؽ ٚننيو مل ٜحًٌط مل ْكٕ 

٤ُٞ َٔ ميو غري شا٥ي ٖٚنا ايحًٌط مل ٜرةخ ٭ظل  أٟٚعكً٘ؽ ؾإ شٌُ٘ 

 ع٢ً ْؿٌ٘.

                                                           

  .١ٜ15 اٯ :. ًٛه٠ اكلا٥ل1٠
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 ضًط١ٓ اجملتُع: ثاًْٝا: 

 ٖٞ ًًط١ٓ ايٓاَ ـلٝعّا ع٢ً اكلاٍ ايعاّؽ َرٌ احةاٍ ٚاكلٝاٙ ٚأَراهلاؽ ٫ٚ

هُىَ اٌَّزٌِ خٍََكَ ] ٌُٜػ يؿوك َٔ ا٭ؾواك أٚ ش١ٗ َع١ٓٝ بايًٌط١ٓ عًٝ٘ؽ يكٛي٘ جعاػل:

٫ ضلٌ َٓع ): ‡ؾكل هٟٚ عٔ اإلَاّ ائاكم , (1)[ب فٍِ اََسْضِ جَُِّعًبٌَىُُْ َِ

اكلًٌُٕٛ ُونا٤ مل ذ٬ذ١: مل اكلا٤ ): gؽ ٚقاٍ هًٍٛ اهلل (2)(اكلًػ ٚايٓاه

 .(3)(ٚايهٮ ٚايٓاه

ٚضلهِ ايعكٌ بعلّ اإلَهإ يؿوك َٔ ا٭ؾواك إٔ طلحٕ بًٌط١ٓ ع٢ً اكلٛاهك 

ًٜيّ َٓ٘ اؿح٬ٍ ايٓظاّ ا٫قحٔاكٟ يًُصحُع  ايطةٝع١ٝؽ أٚ ش١ٗ َع١ٓٝؽ ؾاْ٘

 ٚايلٚي١.

 ثايجًا: ضًط١ٓ ايدٚي١:

إٕ ًًط١ٓ ايلٚي١ ٖٞ ًًط١ ايلٚي١ ٖٚٞ يٌٝخ ًًط١ َطًك١ؽ نُا إْٗا 

يٌٝخ ٌَحُل٠ َٔ ماد ايلٚي١؛ ٭ٕ ايلٚي١ ؼلراب١ َ٪١ًٌ قا١ْْٝٛ ٫ ؽلٓػ يٓؿٌٗا 

٬مؽ ٚإؾلا َوجةط١ باح١ٗ ايًٌط١ؽ نُا إٔ ٚظٝؿحٗا ٫ جكح٘ٞ ٖنٙ ايًٌط١ باإلط

اكلاسل١ َٔ ظٝز ايٌع١ ٚاي٘ٝل َٚح١ًٔ با٭َا١ْ ٚايوعا١ٜ اكلٛن١ً يًلٚي١ َٚٓٛط١ 

 باكلٌ٪ٚيٝاد اييت ع٢ً عاجكٗا ؾ٬ّ٘ إػل إٔ ايًٌط١ يٌٝخ كا١ُ٥.

 قاعد٠ ايطًط١ٓ ٚقاعد٠ ايطسز:

ٖٓايو ؿ٬ف بغل ايؿكٗا٤ مل قاعل٠ ايًٌط١ٓ عٓل َعاهٗحٗا يكاعل٠ ٫ ٗوه 

نعؿو بًٛع١ عٓل   ٌَأي١ شٛاى جٔوف اكلايو مل ًَه٘ عٓل ج٘وه شاهٙ ؾاظِّامل
                                                           

  .19 اٯ١ٜ ايةكو٠:. ًٛه٠ 1

  .151/ 303ًٌٖٞ/ ط. حباه ا٭ْٛاه/ اجمل2

  .89ٖ/ 6ط. ٌْٝ ا٭ٚطاه/ ايِٛناْٞ: 3
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ب٦و شاهٙؽ أٚ شعٌ كاهٙ َلبػ١ أٚ َطع١ٓؽ ٚقل أٚٗػ ايٌٝل عًٞ ايطةاطةا٥ٞ 

َكل١َ يٮظاكٜز ٫ٕ قاعل٠ ٫ ٗوه جهٕٛ  ١ٓٓاظت ايوٜاد بإٔ قاعل٠ ايًٌط

 َعاه١ٗ ؾُٝا يٛ قٔل ا٭ٗواه.

 جعاهد عُّٛ قاعل٠ ايًٌط١ٓ ٚقاعل٠ ٫ ْٔاف ٖٓايو عل٠ ٓٛه ملٚاإل

 ٗوه ٖٚٞ:

 ما ييّ َٔ جوى جٔوف اكلايو مل ًَه٘ ٗوه عًٝ٘ ٜعحل ب٘.إ -3

 ما ييّ َٔ جون٘ ايحٔوف ٗوه ٚيهٔ ٜؿٛد بعض َٓاؾع٘.إ -1

إما مل ًٜيّ ٤ُٞ َٔ ٗوه عًٝ٘ ٫ٚ ٜؿٛد بعض َٓاؾع٘ بٌ ٜعح   -1

 ٗا.ايحٔوف عةرّا أٚ يةعض اكلٓاؾع احي١ٝ٥ اييت ٫ ٜعحل ب

ٗواه بايػري ؾكط َٔ كٕٚ إ ًَه٘ اإلإما نإ قٔلٙ َٔ ايحٔوف مل  -8

 ٜٓحؿع ب٘.

٫ هٜت مل علّ شٛاى ايحٔوف مل ائٛه٠ ايوابع١ يعُّٛ قاعل٠ ٫ 

أَا ائٛه ايةاق١ٝ ؾإ جعاهد ٗوه اكلايو ٚاحاه ؾُٝا ٫  ؽٗوه ؾكط

َٔ ييّ  إماطلوط جٔوف اكلايو مل ًَه٘ عٔ احللٚك ايعك١ٝ٥٬ؽ ٚننيو 

 ؽ َٔ كٕٚ ٚهٚك ٗوه عًٝ٘.ؾٛد َٓؿع٘ َٓ٘ جوى جٔوؾ٘

 ْطب١ قاعد٠ ايتطًط َع ايٛادبات املاي١ٝ:

ٕ َا كٍ ع٢ً ٚشٛث ايينا٠ ٚاخلٍُ مل أَٛاٍ ايٓاَ َٚا كٍ ع٢ً ذةٛد إ

ًٍّ حبهِ احلانِ  مل ايرًز اكلاٍ يًُٝخ إما أ٢ٓٚ ب٘ؽ ٚننا َا كٍ ع٢ً ظصو اكلؿ

ُّىا ؤَََّّٔب غَنِّْزُُْ ِِْٓ شٍَْءٍ فَإََّْ ٌٍَِّهِ خُُّغَهُ وٌٍَِشَّعُىيِ وٌَِزٌِ اٌْمُشْثًَ وَاعٍَْؼ :ٚغريٖا ع٢ً قٛي٘ جعاػل



 املنتخب من القىاعذ الفقهية                                                                                      331

  .(1)غوَاٌَُْزَبًَِ وَاٌَّْغَبوِنيِ وَاثِْٓ اٌغَّجًُِِ

يٛ إ ) :_. ٚقٛي٘ (ٚمل أَٛاهلِ ظل َعًّٛ يًٌا٥ٌ ٚاحملوّٚ) :ٚقاٍ

أكي١ جعًل ٖنٙ  ٍٕأُو  ؾ٬ (2)(ِغل اري٥يهاْٛا عاايٓاَ أكٚا ظكٛقِٗ 

 ٬ ٜةك٢ ُو مل ختٔٝٔٗا بٗا.ؾايٛاشةاد اكلاي١ٝ ظان١ُ ع٢ً قاعل٠ ايًٌط١ٓ 

                                                           

  .١ٜ83 اٯ :. ًٛه٠ ا٭ْؿا1ٍ

  .83/ 1ٖ؛ ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ/ ايِٝف َهاهّ ايِرياىٟ/ ط897/ 1ٖ. ايهامل/ ايهًٝين/ ط2



 

 

 

 

 تاسعًا:

 قاعد٠ ايشسٚط

 تعسٜف ايشسط:

ٖٛ اإليياّ ٚا٫يحياّؽ أٟ اإليياّ اكلكٝل با٫يحياّ. ٚاحُع ُوٚل  ايِول يػ١:

 ُٚوا٥ط.

 ٚقع َٛٗٛعّا ؿكٗا٤ؽ ٚقلآط٬ؾ ؿاٖ يًِوع ؾٝ٘ ٚعٓل اي ايِول آط٬ظّا:

عًُا٤ ا٭ٍٓٛ عٔ ايٛاشت جهًِ . ْعِ (1)يٮظهاّ مل ايِوٜع١ اإل١َٝ٬ً

١ٜ احيا٤ عٓل ٍلبف ٫)ؾٛا اح١ًُ ايِوط١ٝ ٖٞ اكلِوٚل ٚايٛاشت اكلطًلؽ ٚعٍو

  .(ك٫يحٗا ع٢ً هبط احيا٤ بايِول ود ظٍٔٛ ايِولؽ أٚؾ

ٕ ايِوٚلؽ ٚاًحلٍ ٚأٍٚ َٔ جعود يًِول ايِٝف ا٭ْٔاهٟ ٚأؾوك عٓٛا

بايًؿظؽ ؾإ ايِول يػ١ َطًل اإليحياّؽ  ٚعلّ اؿحٔآ٘ ؽطا٠ابٍُِٛ عكل اكلع

  .(ؾٌُِٝ َا نإ بػري يؿظ

 ا٭ًٍِٚٗٝل ييحعوٜـ ايِول شا٤ مل نحاث ايكٛاعل ٚايؿٛا٥ل أَا أقلّ ْٕ 

 ٫ مل ٙؽاكل٪ذو مل جأذري جأذري َا ٜحٛقـ عًٝ٘ ٚعوؾّا ؽٚايِول يػ١ ايع١َ٬) بكٛي٘:
                                                           

 . 133 اكلِهٝين/ . َٔطًعاد ايؿك٘/ 1
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يطٗاه٠ نا ايٛشٛك َٔ ٚشٛكٙ ٫ ؽعلّاي ًٜ٘يّ َٔ علَ أْ٘ َ٘ٚٔ ؿآٝح ٙؽٚشٛك

  .(1)(ًينا٠احلٍٛ ي٠٬ٔ ٚيً

ؾًِ ٌٜحعٌُ ايِول مل يٌإ ايِاهع  ؽ١ٝعًِول ظكٝك١ ُويٚاحلآٌ يٍٝ 

 مل َعٓاٙ ايعومل.  ٫إٚايٖٓٔٛ 

 ايسبط يف ايشسط:

ّٜٛٓٝا نايوبط اكلحعكل بغل َؤٜ قل ٜهٕٛ ٚاقعّٝا جه٭إ ايوبط ٚايحكٝٝل بغل إ

ُوعّٝا نايوبط اجملعٍٛ بغل ايطٗاه٠ ٚاي٠٬ٔؽ  اعحةاهّٜاٚقل ٜهٕٛ  ايع١ً ٚاكلعًٍٛؽ

اكلحعاقلٜٔ َٚطًٛبُٗا نحًٌِٝ اية٘اع١  إلهاك٠طل٘ع  شعًّٝا اعحةاهّٜاٚقل ٜهٕٛ 

 مل َهإ َا. 

 تكطُٝات ايشسط:

 : ايِول احلكٝكٞ ٚايِول ا٫عحةاهٟ:ايكٌِ ا٭ٍٚ

؛ ُول ظكٝكٞ جهٜٛين ُٚول اعحةاهٟ شعًٞ إػلايِول َةل٥ٝا  ٜٓكٌِ

ا مل َكاّ َُأؿٛم ؾٝٗ ماجّٝا ظكٝكّٝا ٕ ايوبط بغل اي٦ِٝغل جاه٠ ٜهٕٛ هابطّاٚميو ٭

نايوبط بغل  ّاهؾعأٚ  ٚٗعّا ؽجٓاي٘ ٜل احعٌ ٚا٫عحةاه حبٝز ٫ ؽاخلًل ٚايحهٜٛٔ

 احاعٌ ٚللٜلٙ.  إهاك٠ ٜحةع شعًّٝا ؿو ٜهٕٛ اعحةاهّٜاآٚايٓاه ٚاحلواه٠ؽ 

 ناُبال َعًَٛاج١ٝ ايعٛٗغل مل اكلعا٬َد.

 : ٚايِول احعًٞ ٜٓكٌِ:ايكٌِ ايراْٞ

 أ٫ّٚ: ٜٓكٌِ ايِول احعًٞ باعحةاه شاعً٘ َٚٔلهٙ إػل:

                                                           

  .68/ 3ٖ. ايكٛاعل ٚايؿٛا٥ل/ ايِٗٝل ا٭ٍٚ/ ط1
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 ايِوٚل ايعك١ًٝؽ ناُبال ايكله٠ مل ايحهًٝـ. .3

 ايِوٚل ايعك١ٝ٥٬ؽ ناُبال اكلاي١ٝ مل ايعٛٗغل. .1

 ناُبال ايةًٛؽ مل ايحهًٝـ.ايِوٚل ايِوع١ٝؽ  .1

ًِّ ئًعٛك إػل ايٌطػ. .8 ٌٍ  ايِوٚل اكلاك١ٜؽ ناُبال اي

 ُوٚل اكلحعاقلٜٔؽ ٖٚٞ َا ٜحؿل عًٝٗا ايطوؾإ مل ايعكل. .5

 جٓكٌِ ايِوٚل احع١ًٝ بًعاظ َٛهكٙ ًٚع١ كا٥وج٘ ٚٗٝكٗا: ذاّْٝا:

ايِوا٥ط ايعا١َ ايرابح١ مل ـلٝع َٛاهك ايحهًٝـؽ نايةًٛؽ ٚايعكٌ  .3

 ؿحٝاه.ٚا٫

ايِوا٥ط اخلا١ٓ ايرابح١ مل بعض َٛاهك ؼلكح٢٘ كيٌٝ ميو اكلٛهك  .1

 ناُبال ايكةض مل بٝع ائوفؽ ٚعلّ اييٜاك٠ مل بٝع احلٓط١ باحلٓط١.

عٓٔو  إػلٚبايكٝاَ  َِوٚط٘ إػلٗاؾح٘ إٜٓكٌِ ايِول احعًٞ بًعاظ  ذايرّا:

 :إػلاييَإ 

 ايؿصو مل ائّٛ. ناُبال غٌٌ اكلٌحعا١ٗ قةٌ طًٛع ؽايِول اكلحكلّ .3

 ناُبال ا٫ًحكةاٍ مل اي٠٬ٔ. ؽايِول اكلكاهٕ .1

ًٌُحعا١ٗ ايه ٣ مل ٓع١ يناُبال ايػٌٌ ايًًٝٞ  ؽاكلحأؿوايِول  .1

 ّٓٛ َٜٛٗا ايٌابل.

 :إػل ٜٙٓكٌِ ايِول احعًٞ بًعاظ اًحك٬ي١ٝ جعٗلٙ ٚاهجةاط٘ بػري هابعّا:

 ايٛعل: ٖٚٛ ايحعٗل ا٫بحلا٥ٞ. .3
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 ؿو.آكلوجةط بعكل ٖٚٛ ايحعٗل ا :ايِول .1

ٚا٫هجهاىٟ  ؽؾ ب٘ مل َعل ايعكلَرٌ ايِول اكلٍٔو أؿو٬ٝ٣د ٖٔٓايو جؿٚ

 ايُ٘ين نِول ائع١ ٚاكلةين ع١ًٝ ايعكل.

 :حمٌ ايهالّ يف ايشسط

ٚقع ن٬َٓا ع٢ً َؿوك٠ ٚاظل٠ َٔ جًو ايحكٌُٝاد ٖٚٛ ؿٖٔٛ ايِول 

كلا مل ميو َٔ  إٜكاع أٚظلُٖا مل ُٗٔ عكل أ أٚاجملعٍٛ َٔ قةٌ اكلحعاقلٜٔ 

 مل عكٛكٙ َٚعا٬َج٘. يإلٌْإأ١ُٖٝ ن ٣ باحلٝا٠ ا٫شحُاع١ٝ اي١َٝٛٝ 

 أٚاًل: َدزى ايكاعد٠:

 ا٭ؿةاه

ُبل ُوطّا اٜكٍٛ َٔ  ٘مسعح)قاٍ:  ‡ َاّ ائاكمٟ عٔ اإلَا هٚ . أ

ؽ ي٘ؽ ٫ٚ صلٛى ع٢ً اينٟ اُبل عًٝ٘ رلايؿّا يهحاث اهلل ؾ٬ صلٛى

 (1).(اؾل نحاث اهلل عيٚشٌٚاكلًٌُٕٛ عٓل ُوٚطِٗ للا ٚ

اكلًٌُٕٛ عٓل ُوٚطِٗؽ إ٫ نٌ ): ‡َا هٟٚ عٔ اإلَاّ ائاكم  . ث

 (2).(ُول ؿايـ نحاث اهلل عي ٚشٌ ؾ٬ صلٛى

نإ ٜكٍٛ:  ‡ بٔ أبٞ طايتاإٔ عًٞ  ‡ َاّ ايةاقوٟ عٔ اإلٚه َا . د

٘ ُوطّا ؾًٝـ هلا ب٘ؽ ؾإ اكلًٌُغل عٓل ُوٚطِٗ إ٫ ٔ ُول ٫َوأجََ)

 (3)٫ّ أٚ أظٌ ظواَّا.ُوطّا ظٍوّ ظ٬

                                                           

 َٔ أبٛاث اخلٝاه. 6/ نحاث ايحصاه٠/ باث 36/ 38ٖو ايعاًَٞ/ طاحل ايًٛا٥ٌ/ .1

 اكلٔله ْؿٌ٘. . 2

 .َٔ أبٛاث اخلٝاه 6/ نحاث ايحصاه٠/ باث 37/ 38ٖاحلو ايعاًَٞ/ ط ايًٛا٥ٌ/ .3
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اكل٪َٕٓٛ عٓل ): قاٍ g يٞ عٔ هًٍٛ اهللاي٦ًاٛايٞ عَا مل  . س

 (1).(ُوٚطِٗ

  املساد َٔ ايكاعد٠: ثاًْٝا:

صلت ع٢ً نٌ ًٌَِ َٚ٪َٔ إٔ ٜهٕٛ  ٘ايكاعل٠ ٖٛ أْ ٖنٕٙ اكلواك َٔ إ

بنيو  ٘ايٛؾا٤ ي َ٘و ؾٝصت عًٝبأيحيّ يِـٕ اما إ ٘ؽ ؼلع٢ٓ أْ٘يحياَاذابحّا عٓل 

مل  g ايه ٣ ايه١ًٝ ائاكه٠ عٔ ايٓيب َٙوؽ ٚميو َٔ ش١ٗ ٚٗٛؾ إٔ ٖنا٭

اكلًٌُٕٛ عٓل  g٘ شٞؽ ؾكٛيهَو ؿاأعٔ  إلؿةاهاِْا٤ احلهِ ٫ إَكاّ 

ف باي٬ّ ٜؿٝل ايعُّٛ صلت إٔ ٭ٕ احُع اكلعٍو ؛ُوٚطِٗ: أٟ ـلٝع اكلًٌُغل

 g ؾٜٗٛرةحٛا عٓل ـلٝع ُوٚطِٗ. ٫ٕٚ ايِوٚل ـلع َ٘اف ٜؿٝل ايعُّٛؽ 

ضلهِ ع٢ً ـلٝع اكلًٌُغل بًيّٚ ايرةٛد عٓل ـلٝع ُوٚطِٗ. ؾٝهٕٛ اكلع٢ٓ 

 اؼل يػريٙ ٫ ّايحي ؼلاٖٛ ٚشٛث ايٛؾا٤ ع٢ً نٌ ًٌَِ  (اكلًٌُٕٛ عٓل ُوٚطِٗ)

 غريٙ بأَو. إيياََ٘ع٢ٓ ٭ٕ ٜهٕٛ ذابحّا عٓل  ٫ ٘٭ْ ؛يّ غريٙحاي

  :يجًاثا

ايٛؾا٤ بايِوٚل ائعٝع١ مل  قلؿلّا ٚظلٜرّا ع٢ً ٚشٛث ٚا٫جؿام اإلـلاع

  َلهنٞ يٛشٛك ايوٚاٜاد اكلعح ٠. اإلـلاعُٗٔ ايعكٛك اي٬ى١َ. ٚيهٔ ٖنا 

 :: ايشسط يف ايكاعد٠زابعًا

ايظاٖو ظٌت اكلحؿاِٖ ايعومل ٖٛ إٔ ٜهٕٛ ايِول مل ايكاعل٠ ٖٛ ؼلع٢ٓ 

غريٙ  إيياَ٘ؼلع٢ٓ إٔ ٜهٕٛ  ؽؿوآمل ُٗٔ عكل َٚعا١ًَ أٚ أَو  ٤بِٞ ٘إيياَ

ٚيٍٝ َع٢ٓ ايِول َطًل  ؽؿوآَوبٛطّا بأَو  ٤ِٞؽ أٚ ايحياَ٘ يػريٙ ب٤ِٞب

                                                           

  َٔ أبٛاث اخلٝاه. 8/ نحاث ايحصاه٠/ باث 103/ 31َٖريىا ظٌغل ايٓٛهٟ/ ط . ٌَحلهى ايًٛا٥ٌ/1
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 ٚا٫يحياّ.  اإليياّ

  :شسائط صخ١ ايشسٚط ضُٔ ايعكٛد خاَطًا:

 ٘اكلِوٚل عًٝ ٕ٘ اينٟ ًٜحيّ بإؼلع٢ٓ  ٘إٔ ٜهٕٛ َكلٚهّا يًُِوٚل عًٝ -3

 ٕ٘ نإ ايِول أٟ َا ايحيّ بإ ٘ؽصلاكٙ كؿ٬ّ لخ قلهجإيًُِوٚل ٜهٕٛ 

١ ٝٚجًو اخلٔٛٓ ؽّا بنيو ايٛٓـَُ٘ٓح ٘ا٭ؾعاٍ أٚ نإ جًٌُٝ َٔ

 .َٔ ا٭ٚٓاف ٚاحلا٫د ٘ا ايحيّ  بٕ نإ َإ ٘لخ قلهج

 ُول إٔ صلعٌ أٚ ٙؽٗا عٓلإٔ جهٕٛ ايٌٝاه٠ ٓاحل١ َل٠ بكا٥ َلَوَُؾُٔ 

ؾٗنٙ ُوٚل باط١ً  .ّاأجيٚشو بِول إٔ جًلٟ ٚيل أٚ قاٍ ؽٌو هطةاةاي

صلٛى ُوعّا ناُبال إٔ ٜٔٓع ايحُو قلوّا  ٫َا ٖٛ   اُبالنُا إٔ 

 .ٕ اكلُحٓع ُوعّا ناكلُحٓع عك٬ّٚميو ٭ ؛باطٌ

ٚيهٔ ٖنا ايِول كاؿٌ  ؽمنوٙ ايؿكٗا٤ ٖٚنا َا ؽإٔ ٜهٕٛ ًا٥ػّا ُوعّا -1

َكلٚهّا بغل إٔ ٜهٕٛ  ٘ؾوم مل علّ نْٛ ٫ ٘٭ْ ؛٭ٍٚامل ُٗٔ ايِول 

 جٛهٜزَرٌ ُول  ،١ٜٝٓٛٗاد جه٘ َٔ ش١ٗ اكلٓع ايِوعٞ أٚ حعلّ قلهج

 ٜوس. َٔ ٫

هٔ ي٘ َاي١ٝ عٓل جٕ مل ؽ ٚإعٓل ايعك٤٬ ٘غود َعحل ب ٘إٔ ٜهٕٛ للا ؾٝ -1

ٕ إ ٖ٘نا ايِول ٖٛ أْ اُبالمل  ٘اكلاٍؽ ٚايٛش ٘باىا٥ٜةنيٕٛ  ايعك٤٬ ٫

ِوٚل جهٕٛ يٚشٛث ايٛؾا٤ با ١ٚأكي ؽمل ٜهٔ ننيو ؾٝهٕٛ يػّٛا

 . ا ايِولَٓٔوؾ١ عٔ َرٌ ٖن

ُبال ؾعٌ ذلوّ أٚجوى إٛ رلايؿّا يًهحاث ٚاي١ٌٓ ايِوٜؿ١. أٟ ٜه إٔ ٫ -8

 ؽايِاهع ٘ٚاشتؽ ٚاي٘ابط مل ميو ٖٛ إٔ ٜهٕٛ ايِول ْاؾّٝا كلا أذةح
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جوى ٚاشت ٜهٕٛ ٖنا  ٚأ ظواّ اهجهاث ٘ؾًٛ ُول عًٝ ؽأَٚرةحّا كلا ْؿاٙ

احلواّ ٚجوى ايٛاشت  اهجهاث٭ٕ  ؛ايِول رلايؿّا يًهحاث ٚاي١ٌٓ قطعّا

 ؿاٙ  ايِاهع َٚٓع عٓ٘. ْللا 

جون٘ ًٛا٤ نإ  أٚ ؽظواّ يٍٝ بٛاشت ٫ٚ ٚأَا يٛ ُول عًٝ٘ ؾعٌ َا

٭ٕ ايِاهع مل ؿلٓع عٔ  ؛َهوّٖٚا ؾ٬ ٜهٕٛ رلايؿّا ٌَحعةّا أٚ َةاظّا أٚ

 ؾًٍٝ ايِول ْاؾّٝا ؽ٫ٚ عٔ جونٗا ؽاإلييا١َٝغري  ا٭ظهاّؾعٌ َحعًكاد 

  .ةحّا كلا ْؿاٙرَٚ ةح٘ ايِوع أذأكلا 

أٟ ٫ ٜهٕٛ َٓاؾّٝا كلُٕ٘ٛ ايعكل  ؽٜهٕٛ َٓاؾّٝا كلكح٢٘ ايعكل إٔ ٫ -5

ٍٚ ؽٚآذاهٙ ؽ أٚ بعحو ٖنا ع َٓٗاحجٌحُ بِول إٔ ٫شحو َٛنًيت َر٬ّ ى

 .٘جحٔوف ؾٝ اكلاٍ بِول إٔ ٫

 . ؽ َرٌ ٖةح٘ ٫بٓ٘ أٚ أظل أٓلقا١ٝ٘٥ذاه ايعكل ايعوؾآ - أ

 ح٢ََٔ ايةٝخ  إٔ جِبل اخلوٚط ؽايِوع١ٝ اٯذاهَٓاؾّٝا يةعض   - ث

 ؽعًٝ٘ إٔ ٜأمٕ هلا اخلوٚط ؾُٝا صلٛى اخلوٚط يُٛوطخ ؽْعِ ُا٤د.

مٕ يًـوٚط اإلناخلوٚط جملايٍ ايعيا٤ صلت ايٛؾا٤ بٗنا ايِول. أَا 

 ّ ؾ٬. احملٍو إػل

 ٭ْ٘ ؛غريٙ ٕ نإ مل ُٗٔ عكل ايةٝع أٚإٜٚهٕٛ ايِول دل٫ّٛٗ ٫ إٔ  -6

ٕ ُول اجملٍٗٛ ٌٜوٟ ٭ ؛ٚنٌ َعا١ًَ غوه١ٜ باط١ًؽ ايػوه إػلٜك٘ٞ 

و اكلعا١ًَ بايِول اجملٍٗٛ ًحبٝز ٓاهد ج ؽْؿٍ اكلعا١ًَ إػلوٗايح٘ 

 . غوه١ٜ

 ؽ ؼلع٢ٓ إٔ ٚشٛك اكلًحيّ ب٘ مل َكاّيًُعاٍ ّاٜهٕٛ ايِول ٌَحًيَ ٫ إٔ  -7
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 ؛ٜهٕٛ ذلا٫ّؽ ٚميو نكٍٛ ايِاهل بعحو بِول إٔ جةٝع٘ َين ا٫َحراٍ

 .يًلٚهٌَحًيّ  ٭ْ٘

 ثالث١ أقطاّ بٌ أزبع١:ايشسٚط ع٢ً 

٠ علٍ ايكاٚيكله اكلحٝكٔ َٔ جٓاٖنا ٖٛ ا ؽُٗٔ ايعكل اي٬ىّ ملَننٛه٠  .3

 .ي٘

اكلوبٛط١ بعكل اكلِٓأ٠  ٚاكلحعٗلاد اكلٌحك١ً غري ا٫بحلا١ٝ٥ يحياَاداإل .1

 اهجةال ٫ٚ ؽعكل مل ايةغل أ٬ّٓ ٌَحكٌ ظٝز ٫ باِْا٤ٚيهٔ  ؽيًؿظبا

يكاعل٠ ختّٔٔا اهط عٔ لخ ٖنٙ اٖٚنا ايكٌِ ٖٛ اخل .نايٛعل ُاٝٓٗب

 .ـلاعاإلأٚ ختّٔٝٔا ب

ٚٚقع ايعكل َةّٓٝا عًٝ٘  ؽٖٛ َا ٜهٕٛ ايحةاْٞ ٚايحٛاؾل عًٝ٘ ؿاهط ايعكل  .1

 صلت ايٛؾا٤ أّ ٫؟ أٚ ؽٖٛ ذلٌ ايه٬ّٚ .ايعكلَعل َٔ كٕٚ منوٖا مل 

  .َٔ منوٖا مل ايعكل ل٫ب

بٌ نإ  ؽايعكل َةّٓٝا عًٝ٘ ٜكع ملٚ ؽٚايحةاْٞ عًٝ٘ قة٬ّ ٪ايحٛاطٖٛ إٔ ٜكع   .8

 .جًعل بايكٌِ ايراْٞ ٖٞٚ ؽع٫ّٛ٘ٓ ػؿظاٍ ايعكل َ

 تطبٝكات ع٢ً ايشسط: 

ٌف ؾكطؽ ٚيٍٝ ي٘ ه ايِول مل ايعكل ؾًًُِوٚل ي٘ ؿٝاه ايؿجعٍن إما .3

 ْ.هاإل

ٜكٌِ ايرُٔ ع٢ً  ايرُٔ مل اكلعا١ًَ اكلِوٚط١ أٚ ايعكل اكلِوٚل ٫ إٕ .1

ؽ ؾ٬ ٜكع ٤ُٞ يًُعا١ٗٚ ٚاكلةاكي١ وؾّاط لاكلةٝع َر٬ ٚايِولؽ ؾًٍٝ ايِو

  .٥٘ىأَ ايرُٔ با
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ٕ نإ َحعًل ايِول ٖٛ ااييٚش١ َٔ بًلٖا ؾ إؿواطُبل علّ ايٛ  .1

 ٚإَاايهحاثؽ  ؿ٬فؿواشٗا ؾٗنا إمل  ١٘ اييٚط ع٢ً ىٚشحٓعلّ ًًط

 نإ ُول ا٫يحياّ بإٔ ٫ ٜعٌُ ًًطٓح٘ ؾ٬ ذلنٚه ؾٝ٘. إما

 





 

 

 

 

 املصادز

 .هوِٜايكوإٓ اي

أذو اخل٬ف ايؿكٗٞ مل ايكٛاعل اكلـحًـ ؾٝٗا َٚل٣ جطةٝكٗا مل ايؿوٚع  .3

ايلنحٛه ذلُل امساعٌٝ ذلُل َِعٌ/ هًاي١ كنحٛهاٙ/ اكلعآو٠/ 

 ٖـ.3810ـ  1009ايطةع١ ايرا١ْٝ/ كاه اي٬ٌّ/ ايكاٖو٠/ 

/ (ٖـ156د )/ أبٛ عةل اهلل ذلُل بٔ إمساعٌٝ ايةـاهٟ ا٭كث اكلؿوك .1

ّ/ ايٓاُو: كاه ايؿهو يًطةاع١ ٚايِٓو 3910 -ٖـ 3188 ايطةع١ ا٭ٚػل/

 ٚايحٛىٜع/ بريٚد.

 طٞٝٛش٬ٍ ايلٜٔ عةل ايوفلٔ ايٌ /ا٭ُةاٙ ٚايٓظا٥و مل ايٓعٛ .1

 ّ.3975-ٖـ3195 ايكاٖو٠/ طةع ُون١ ايطةاع١ ايؿ١ٝٓ/ /(ٖـ933)

١ٜ اهلل احلاط اكلريىا عًٞ آ /آط٬ظاد ا٭ٍٓٛ َٚعظِ أحباذٗا .8

 ٖـ.3831 قِ اكلِوؾ١/ َطةع١ اهلاكٟ/ اخلا١ٌَ/ايطةع١  هٝين/ِاكل

ِْو َهحة١  (ٖـ3116 د) /ايٌٝل ذلُل َٗلٟ حبو ايعًّٛبًػ١ ايؿكٝ٘ .5

 ايطةع١ ايوابع١/ ايٓصـ ا٫ُوف َهحة١ ائاكم/ ايعًُغل ايعا١َ/
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 ٖـ.3801 طٗوإ/

  / ذلُل باقو اجملًٌٞحباه ا٭ْٛاه احاَع١ يلهه أؿةاه ا٭١ُ٥ ا٭طٗاه .6

لكٝل: ايٌٝل إبواِٖٝ اكلٝازلٞ ٚذلُل باقو ايةٗةٛكٟ/ ٖـ(/ 3330)د 

/ ايٓاُو: َ٪١ًٌ ايٛؾا٤/ 3981 -ٖـ 3801ايطةع١ ايرا١ْٝ اكلٔعع١/ 

 بريٚد.

ٖـ(/ 3800/ ايٌٝل ذلُل باقو ائله )د حبٛس مل ُوؾ ايعو٠ٚ ايٛذك٢ .7

 ّ/ َطةع١ اٯكاث/ ايٓصـ ا٭ُوف.3971 -ٖـ ١ًٓ3191 ايطةع 

ف اكلؿٝل ذلُل بٔ ذلُل بٔ ايٓعُإ ايعه ٟ / ايِٝجٔعٝػ ا٫عحكاكاد .8

ّ/ 3991 -ٖـ 3838ٖـ(/ لكٝل: ظٌغل كهناٖٞ/ 831ايةػلاكٟ )د 

 ايٓاُو: كاه اكلؿٝل يًطةاع١ ٚايِٓو/ بريٚد.

ٖـ(/ 3163/ ايِٝف ذلُل ظٌغل اإلٓؿٗاْٞ )د ظا١ُٝ اكلهاًت .9

 ٖـ/ اكلطةع3838١لكٝل: عةاَ ذلُل آٍ ًةاع ايكطٝؿٞ/ ايطةع١ ا٭ٚػل/ 

  ايع١ًُٝ.

ٖـ(/ 860ايِٝف أبٛ شعؿو ذلُل بٔ احلٌٔ ايطًٛٞ )د اخل٬ف/  .30

ٖـ/ ايٓاُو: َ٪١ًٌ ايِٓو 3807لكٝل: دلُٛع١ َٔ احملككغل/

 اإل٬ًَٞ/ قِ اكلِوؾ١.

/ ايِٝف باقو ا٫ٜوٚاْٞ/ َ٪١ًٌ ايؿك٘ كهَٚ ؽلٗٝل١ٜ مل ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ .33

 .ٖـ/ قِ اكلكل3816١ًيًطةاع١/ ايطةع١ ايراير١/ 

 / ايِٝف َوج٢٘ بٔ ذلُل بٔ أَغل ا٭ْٔاهٟ اي١ مل ايحك١ٝهً .31
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 ٖـ(/ َطةٛع١ ُٗٔ نحاث اكلهاًت.3183)د 

/ ايلنحٛه ٜعكٛث عةل ايٖٛاث/ هًاي١ هؾع احلوط مل ايِوٜع١ اإل١َٝ٬ً .31

 ّ.3971كنحٛهاٙ/ شاَع١ ا٭ىٖو/ 

ٖـ(/ ايٓاُو: كاه 858أفلل بٔ احلٌغل ايةٝٗكٞ )د / ايٌٓٔ ايه ٣ .38

 ايؿهو.

ٖـ(/ 101/ أبٛ عةل ايوفلٔ أفلل بٔ ُعٝت ايٌٓا٥ٞ )د يٌٓا٥ًٞٓٔ ا .35

ّ/ ايٓاُو: كاه ايؿهو يًطةاع١ ٚايِٓو 3910 -ٖـ 3188ايطةع١ ا٭ٚػل/ 

 ٚايحٛىٜع/ بريٚد.

ٖـ(/ لكٝل: أفلل 191/ إمساعٌٝ بٔ فلاك احٖٛوٟ )د ائعاؾ .36

ّ/ ايٓاُو: كاه 3987 -ٖـ 3807عةل ايػؿٛه عطاه/ ايطةع١ ايوابع١/ 

 ِ ي٬ًُٜغل/ بريٚد.ايعً

/ افلل بٔ ذلُل اييهقا/ ٌْك٘ ٚهاشع٘ ٚٓعع٘ ُوؾ ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ .37

-ٖـ3801ايلنحٛه عةل ايٌحاه ابٛ غل٠/ ِْو كاه ايػوث اإل٬ًَٞ/ 

3981.ّ 

لكٝل: ايلنحٛه ٖـ(/ 375/ اخلًٌٝ بٔ أفلل ايؿواٖٝلٟ )د ايعغل .38

ٖـ/ ١ْٝ3830/ َٗلٟ اكلـيَٚٞ ٚايلنحٛه إبواِٖٝ ايٌاَوا٥ٞ/ ايطةع١ ايرا

 ايٓاُو: َ٪١ًٌ كاه اهلصو٠.

/ ايِٝف ذلُل بٔ عًٞ بٔ عٛايٞ اي٦ًايٞ ايعيٜي١ٜ مل ا٭ظاكٜز ايل١ٜٝٓ .39

ٖـ(/ لكٝل: 880إبواِٖٝ ا٭ظٌا٥ٞ اكلعوٚف بابٔ أبٞ ـلٗٛه )د سلٛ 
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 احلاط آقا دلحة٢ ايعواقٞ/ َطةع١ ًٝل ايِٗلا٤/ قِ.

ٍ ايكوامل اكلايهٞ / ُٗاث ايلٜٔ أبٞ ايعةاَ أفلل بٔ إكهٜايؿوٚم .10

 ٖـ(.688)د 

/ ُؿٝل ايعاْٞ/ طةع ايؿك٘ اإل٬ًَٞ َِٚوٚع ايكإْٛ اكللْٞ اكلٛظل .13

 ّ/ ايكاٖو3965.٠ح١ٓ ايةٝإ ايعوبٞ/ 

ٖـ(/ لكٝل: 3308/ ذلُل بٔ احلٌٔ احلو ايعاًَٞ )د ايؿٛا٥ل ايط١ًٝٛ .11

ٖـ/ 3801ايٌٝل َٗلٟ اي٬ىٚكٟ ٚايِٝف ذلُل كهٚكٟ/ ١ًٓ ايطةع 

 يع١ًُٝ/ قِ.اكلطةع١ ا

 / ايِٝف ذلُل عًٞ ايهاظُٞ اخلواًاْٞ ؾٛا٥ل ا٭ٍٓٛ .11

جعًٝل: ايِٝف آغا ٗٝا٤ ايعواقٞ/ لكٝل: ايِٝف هفلخ ٖـ(/ 3165)د 

ٖـ/ ايٓاُو: َ٪١ًٌ ايِٓو اإل٬ًَٞ/ 3806اهلل ا٭هانٞ/ ١ًٓ ايطةع 

 قِ.

 / ذلُٛك َٔطؿ٢ عةٛك.ايكاعل٠ ايه١ًٝ .18

ٌٝل ذلُل جكٞ احلهِٝ/ ايطةع١ / ايايكٛاعل ايعا١َ مل ايؿك٘ اكلكاهٕ .15

 ّ/ بريٚد.1003 -ٖـ 3811ا٭ٚػل/ 

/ مساظ١ آ١ٜ اهلل ايِٝف ظٌٔ احٛاٖوٟ/ ايطةع١ ايكٛاعل ا٭ٓٛي١ٝ .16

 ّ.1030-ٖـ3813ا٭ٚػل/ اكلعاهف يًُطةٛعاد/ بريٚد/ 

/ َهحة١ ذاهٖاآايكٛاعل ايؿك١ٝٗ يًؿك٘ اإل٬ًَٞ ِْأجٗاؽ هشاهلاؽ  .17

 اٖو٠.ّ/ ايك3911ايهًٝاد ا٭ىٖو١ٜ/ 
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/ أ.ك. ذلُل َٔطؿ٢ ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ ٚجطةٝكاجٗا مل اكلناٖت ا٭هبع١ .18

 ّ.1007-ٖـ3818اييظًٝٞ/كاه ايؿهو/ كَِل/ ايطةع١ ا٭ٚػل/ 

/ ايٌٝل َريىا ظٌٔ ايةصٓٛهكٟ اكلًٟٛٛ/ َطةع١ ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ .19

 اٯكاث/ ايٓصـ ا٫ُوف.

 بريٚد. / ايِٝف ذلُل  جكٞ ايؿكٝ٘/ كاه ا٭ٗٛا٤/ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ .10

/ آ١ٜ اهلل ْآو َهاهّ ايِرياىٟ/ ايٓاُو َله١ً ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ .13

 ٖـ.3833/ ايطةع١ ايراير١/ ‡اإلَاّ أَري اكل٪َٓغل 

/ ايطةع١ ا٭ٚػل/ كاه احللٜز/ عةل اهلل عياّ/ ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ .11

 ٖـ.3816ايكاٖو٠/ 

عةل اهلل ذلُل بٔ  أبٛ/ ايكٛاعل ٚايؿٛا٥ل مل ايؿك٘ ٚا٭ٍٓٛ ايعوب١ٝ .11

ٖـ(/ لكٝل ايلنحٛه عةل 786د َهٞ ايعاًَٞ اكلعوٚف بايِٗٝل ا٭ٍٚ )

ايٓصـ ّ/ 3980اهلاكٟ احلهِٝ/ َِٓٛهاد ـلع١ٝ َٓحل٣ ايِٓو/ 

 .ا٫ُوف

ٖـ(/ لكٝل ٚجعًٝل: عًٞ 119ذلُل بٔ ٜعكٛث ايهًٝين )د ايهامل/  .18

ٖـ/ ايٓاُو: كاه ايهحت اإل١َٝ٬ً/ 3167أن  ايػؿاهٟ/ ايطةع١ ايراير١/ 

 ٕ.طٗوا

د احلٌٝين ) ٢/ أبٛ ايةكا٤ ايهؿٟٛ/ أٜٛث بٔ ًَٛايهًٝاد .15

 كَِل.ّ/ 3983ٚىاه٠ ايركاؾ١/  ايٓاُو: (/ٖـ3098

/ اإلَاّ ايع١َ٬ أبٛ ايؿٌ٘ ـلاٍ ايلٜٔ ذلُل بٔ َهوّ يٌإ ايعوث .16
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ٖـ/ ايٓاُو: 3805ٖـ(/ ١ًٓ ايطةع 733بٔ َٓظٛه ا٭ؾوٜكٞ اكلٔوٟ )د 

 آكاث احلٛى٠.

ذلُل ناظِ اكلٔطؿٟٛ/ ايطةع١ ايراير١/  ٌٝلَا١٥ قاعل٠ ؾك١ٝٗ/ اي .17

 ٖـ/ َطةع١ َ٪١ًٌ ايِٓو اإل٬ًَٞ/ قِ.3837

كها١ً َكاه١ْ َع  اكلاٍ اكلرًٞ ٚاكلاٍ ايكُٝٞ مل ايؿك١ اإل٬ًَٞ .18

 / ايِٝف ايلنحٛه عةاَ ناُـ ايػطا٤.ايكإْٛ

ٖـ(/ ١ًٓ 3813/ ايٌٝل ذلُل ذلُل ٓاكم ائله )د َا ٚها٤ ايؿك٘ .19

 ّ/ ايٓاُو: احملةغل يًطةاع١ ٚايِٓو/ قِ.1007 -ٖـ 3817ايطةع 

/ ايلنحٛه َٔطؿ٢ اييهقا/ كاه ايؿهو/ ايطةع١ اكللؿٌ ايؿكٗٞ ايعاّ .80

 ا٭ٚػل/ بريٚد.

 َطةع١ يب/ً/ ذلُل َٔطؿ٢ ُايؿك٘ اإل٬ًَٞباكللؿٌ مل ايحعوٜـ  .83

 ّ.3959 -ٖـ 3197/ ايحأيٝـكاه 

/ اكلطةع١ / عةل ايوفلٔ ائابْٛٞاكللؿٌ يلها١ً ايحِوٜع اإل٬ًَٞ .81

 ّ/ كَِل.3978 -ٖـ 3198ايحعا١ْٝٚ/ 

ٖـ(/ ١ًٓ ايطةع 3085/ ايِٝف ؾـو ايلٜٔ ايطوضلٞ )د دلُع ايةعؤٜ .81

 ٖـ/ ايٓاُو: َوجٟ٘ٛ.3161

ٖـ(/ 588/ أبٛ عًٞ ايؿٌ٘ بٔ احلٌٔ ايط ًٞ )د دلُع ايةٝإ .88

لكٝل: ح١ٓ َٔ ايعًُا٤ ٚاحملككغل/ جكلِٜ: ايٌٝل ذلٌٔ ا٭َغل ايعاًَٞ/ 

 ّ/ ايٓاُو: ا٭عًُٞ يًُطةٛعاد/ بريٚد.3995 -ٖـ 3835طةع ١ًٓ اي
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/ اكلريىا ظٌغل ايٓٛهٟ ايط ًٞ ٌَحلهى ايًٛا٥ٌ ٌَٚحٓةط اكلٌا٥ٌ .85

آٍ ّ/ َ٪١ًٌ 3987 -ٖـ 3808ٖـ(/ ايطةع١ ا٭ٚػل احملكك١/ 3110)

 إلظٝا٤ ايباس/ بريٚد. Šايةٝخ 

: كاه ٖـ(/ ايٓاُو183/ أبٛ عةل اهلل أفلل بٔ ظٓةٌ )د ٌَٓل أفلل .86

 ٓاكه/ بريٚد.

/ آ١ٜ اهلل اكلِهٝين/ قِ اكلِوؾ١/ َ٪١ًٌ باث َٔطًعاد ايؿك٘ .87

 اهلاكٟ.

ٖـ(/ ايطةع١ 3831/ ايٌٝل أبٛ ايكاًِ اخل٥ٛٞ )د َٔةاؾ ايؿكا١ٖ .88

 ا٭ٚػل احملكك١/ اكلطةع١ ايع١ًُٝ/ قِ/ ايٓاُو: َهحة١ ايلاٚهٟ.

(/ ٖـ3183/ ايِٝف َوج٢٘ بٔ ذلُل بٔ أَغل ا٭ْٔاهٟ )د اكلهاًت .89

ٖـ/ 3835لكٝل: ح١ٓ لكٝل جواس ايِٝف ا٭عظِ/ ايطةع١ ا٭ٚػل/ 

 َطةع١ باقوٟ/ قِ.

ٖـ(/ 183/ ايِٝف ذلُل بٔ عًٞ ائلٚم )د َٔ ٫ ضل٘وٙ ايؿكٝ٘ .50

جٔعٝػ ٚجعًٝل: عًٞ أن  ايػؿاهٟ/ ايٓاُو: َ٪١ًٌ ايِٓو اإل٬ًَٞ/ 

 قِ.  

لاك بٔ / ـلاٍ ايلٜٔ َكْ٘ل ايكٛاعل ايؿك١ٝٗ ع٢ً َنٖت اإلَا١َٝ .53

وعِٞ ايٓصؿٞ/ ايطةع١ اكلَهحة١ آ١ٜ اهلل  /ٖـ(816عةل اهلل ايٌٝٛهٟ )د 

 ٖـ.3801ا٭ٚػل/ 

/ ايِٝف أفلل ؾُٗٞ أبٛ ١ًٓ )د ايٓظو١ٜ ايعا١َ يًُعا٬َد .51
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 ٖـ(.3818

/ عةل احةاه فلل ظٌغل ُواه٠/ ْظو١ٜ ْؿٞ اي٘وه مل ايؿك٘ اإل٬ًَٞ .51

يل١ٜٝٓ اإل١َٝ٬ً/ هًاي١ كنحٛهاٙ/ شاَع١ بػلاك/ ن١ًٝ ايلهاًاد ا

 ٖـ.3830

ٖـ(/ 3163/ ذلُل جكٞ بٔ عةل ايهوِٜ اي ٚشوكٟ )د ْٗا١ٜ ا٭ؾهاه .58

 ٖـ/ ايٓاُو: َ٪١ًٌ ايِٓو اإل٬ًَٞ/ قِ.١ًٓ3805 ايطةع 

/ عًٞ بٔ ذلُل بٔ عًٞ ايُٝين ٌْٝ ا٭َطاه َٔ أًواه َٓحك٢ ا٭ؿةاه .55

ه ّ/ ايٓاُو: كا3971ٖـ(/ ١ًٓ ايطةع 3155ايِٛناْٞ احلٓةًٞ )د 

 احٌٝ/ بريٚد.

/ ذلُل بٔ احلٌٔ احلو ًٚا٥ٌ ايِٝع١ إػل لٌٔٝ ٌَا٥ٌ ايِوٜع١ .56

ٍ ايةٝخ إلظٝا٤ ايباس/ آٖـ(/ لكٝل: َ٪١ًٌ 3308ايعاًَٞ )د 

 ٖـ.3838
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 صدازات َؤضط١ ناشف ايػطاء ايعا١ََٔ إ

ا٭شٛب١ ايٓصؿ١ٝ مل ايوك ع٢ً ايؿحا٣ٚ ايٖٛاب١ٝؽ جأيٝـ: آ١ٜ اهلل ايعظ٢ُ ايِٝف  .3

 ٖـ(ؽ لكٝل: َ٪١ًٌ ناُـ ايػطا٤ ايعا١َ.3163) ٖاكٟ ناُـ ايػطا٤ 

 أظهاّ اكلحاشوؽ جأيٝـ: آ١ٜ اهلل ايعظ٢ُ ايِٝف َٗلٟ ناُـ ايػطا٤  .1

 اُـ ايػطا٤ ايعا١َ/ ايِٝف لٌغل ايةًلاٟٚ.ٖـ(ؽ لكٝل: َ٪١ًٌ ن3189)

ٖـ(ؽ 3111) اإلَا١َؽ جأيٝـ: آ١ٜ اهلل ايعظ٢ُ ايِٝف عةاَ ناُـ ايػطا٤  .1

 لكٝل: َ٪١ًٌ ناُـ ايػطا٤ ايعا١َ.

 ايةعز ايًػٟٛ عٓل عًُا٤ ناُـ ايػطا٤ؽ جأيٝـ: ا٭ًحام ًعل ْع١ُ عًٞ. .8

 ٤.حبٛس َٚكا٫دؽ جأيٝـ: ايِٝف ايلنحٛه عةاَ ناُـ ايػطا .5

ايحعاكٍ ٚايحعاهد ٚايبشٝػؽ جأيٝـ: آ١ٜ اهلل ايعظ٢ُ ايِٝف عًٞ ناُـ  .6

 ٖـ(ؽ لكٝل: َ٪١ًٌ ناُـ ايػطا٤ ايعا١َ.3833) ايػطا٤ 

 ايلهاًاد ايٓع١ٜٛ عٓل آٍ ناُـ ايػطا٤، جأيٝـ: ايلنحٛه باًِ ؿريٟ. .7

 -ٖـ 3818كيٌٝ رلطٛطاد َ٪١ًٌ ناُـ ايػطا٤ ايعا١َؽ اإلٓلاه اخلاٍَ ) .8

 علاك: قٌِ اينؿا٥و يًُـطٛطاد.ّ(ؽ إ1031

 هًاي١ مل ؾٔ ايحصٜٛلؽ جأيٝـ: آ١ٜ اهلل ايعظ٢ُ ايِٝف ٖاكٟ ناُـ ايػطا٤  .9

 ٖـ(ؽ لكٝل: َ٪١ًٌ ناُـ ايػطا٤ ايعا١َ/ ايلنحٛه ؿًٌٝ اكلِاطلٞ.3163)

 ؽ جأيٝـ: آ١ٜ اهلل ايِٝف ذلُل هٗا ناُـ ايػطا٤ `ىٜل بٔ عًٞ  .30

 ٤ ايعا١َ/ ايلنحٛه ؿًٌٝ اكلِاطلٞ.ٖـ(ؽ لكٝل: َ٪١ًٌ ناُـ ايػطا3166)

ائٛد َٚاٖٝح٘ ٚايؿوم بغل اي٘اك ٚايظا٤ َٚا ًٜعل بنا ايًؿظ َٔ ايؿٛا٥لؽ  .33

ٖـ(ؽ لكٝل: 3166) جأيٝـ: آ١ٜ اهلل ايِٝف ذلُل هٗا ناُـ ايػطا٤ 
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َ٪١ًٌ ناُـ ايػطا٤ ايعا١َ/ أ. ك. ذلُـل ناظـِ ايةهـا٤ؽ ّ. ؾ١ًٝ٘ عةًٛٞ 

 ٌغل ايؿح٬ٟٚ.ايعاَوٟؽ ّ. هؾاٙ عةل احل

 ايػٝت ٚايِٗاك٠ؽ جأيٝـ: آ١ٜ اهلل ايِٝف ذلُل هٗا ناُـ ايػطا٤  .31

 ٖـ(ؽ لكٝل: َ٪١ًٌ ناُـ ايػطا٤ ايعا١َ.3166)

ايؿٌاك اإلكاهٟ مل اكلٓظٛه اإل٬ًَٞؽ جأيٝـ: ايِٝف ايلنحٛه عةاَ ناُـ  .31

 ايػطا٤.

 ٤ ايكٛاعل ايٌح١ عِوؽ جأيٝـ: آ١ٜ اهلل ايعظ٢ُ ايِٝف شعؿو ناُـ ايػطا .38

ٖـ(ؽ لكٝل: َ٪١ًٌ ناُـ ايػطا٤ ايعا١َ/ ايِٝف ايلنحٛه عةاَ 3118)

 ناُـ ايػطا٤.

نِـ ابٔ ايوٗا عٔ ؾك٘ ايوٗاؽ جأيٝـ: آ١ٜ اهلل ايعظ٢ُ ايِٝف عًٞ ناُـ  .35

ٖـ(ؽ لكٝل: َ٪١ًٌ ناُـ ايػطا٤ ايعا١َ/ َٔطؿ٢ ْاشػ 3833) ايػطا٤ 

 ائواف.

٬َٞؽ جأيٝـ: ايِٝف ايلنحٛه عةاَ اكلاٍ اكلرًٞ ٚاكلاٍ ايكُٝٞ مل ايؿك٘ اإلً .36

 ناُـ ايػطا٤.

دلُٛع١ آذاه عًُا٤ آٍ ناُـ ايػطا٤ؽ قوٖ يٝيهٟؽ إعلاك َ٪١ًٌ ناُـ  .37

 ايػطا٤ ايعا١َ بايحعإٚ َع َوني ايةعٛس ايهُةٝٛجو١ٜ يًعًّٛ اإل١َٝ٬ً. 

 اكللؿٌ إػل ايِوٜع١ اإل١َٝ٬ًؽ جأيٝـ: ايِٝف ايلنحٛه عةاَ ناُـ ايػطا٤. .38

 ١ٌٝٓٝؽ جأيٝـ: آ١ٜ اهلل ايعظ٢ُ ايِٝف ٖاكٟ ناُـ ايػطا٤ اكلكةٛي١ احل .39

 ٖـ(ؽ لكٝل: َ٪١ًٌ ناُـ ايػطا٤ ايعا١َ.3163)

 اكلٓحـت َٔ ايكٛاعل ايؿك١ٝٗؽ جأيٝـ: ايِٝف ايلنحٛه عةاَ ناُـ ايػطا٤. .10

 اكلًٛٛع١ ايٛذا٥ك١ٝؽ ٓله َٓٗا أهبع١ أشيا٤ؽ إعلاك قٌِ ايٛذا٥ل ٚا٭هُؿ١. .13

احلٌٔ احعؿوٟؽ جأيٝـ: آ١ٜ اهلل ايعظ٢ُ ايِٝف عةاَ ْةن٠ ايػوٟ مل أظٛاٍ  .11

 .ٖـ(ؽ لكٝل: َ٪١ًٌ ناُـ ايػطا٤ ايعا3111١َ) ناُـ ايػطا٤ 


