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n 
 املقدمة
مثلالدددددددددر  للل،وجعددددددددد لالن مددددددددد تلوال ددددددددد رل،احلمدددددددددخلقلالدددددددددريل  ددددددددد لال دددددددددم اتلوا رض

ًٌلللبدددددد لول عددددددخل ن،ل  ددددددخ ل ددددددًخالكفدددددد وا يلهددددددفيدددددديلكمدددددد ل  ب دددددد ل دددددد للوجل مب رًكددددددلالطيبًدددددد كثدددددد
واهدددددداهخ يللددددددخا لل،إ لبدددددديلددددديلهدددددداعي يلاهددددداع  ولمدددددد ل ل دددددد للو ل دددددد ةل ول،لوعنددددديولهدددددد    ي

ل.لواها ف  لو ت بلإلييلل،الريل ل ض لم ل  عولبيلع يي
و شدددددددهخل نل لإلدددددددديلإ لاقلو دددددددخ ل لشدددددددد  لللدددددددي،لو شددددددددهخل نل مدددددددخاًلعبددددددددخ لورهدددددددد ليل

 للوهدددددد ولت دددددد يمًلل،وصدددددد بيل،وع ددددددلل لدددددديل،صدددددد للاقلع يدددددديل،و دددددد يلال بيددددددٍل،هدددددديخلا  هدددددد ٍ
ًٌل ل.لإذلل  ملالخ  للاكث

 ،،أما بعد

 م  ددددد لع دددددللل ددددد نلرهددددد ليل مدددددخلصددددد للاقلع يددددديلوهددددد ولل-هدددددب   يلوتعددددد ذلل-فددددد نلاقل
رضدددددد انلاقلل–فقدددددد ملال دددددد  بولل،وحتمدددددد لا م  ددددددول لتب يدددددد ل ددددددرالالددددددخ  ل،ب لافقدددددديل لد  ددددددي

وتدددددد بع  ولإذلل نل هدددددد تلل،مثلجدددددد علمدددددد لبعددددددخ ولالادددددد بع نل،بددددددرللل ددددددٌل يدددددد مل–ع دددددديهول
فقدددددديدلاقللخ  دددددديلل،وجتدددددد  لال دددددد سلع ددددددللال ددددددربل لد دددددد لاقل،وكثدددددد تلا  ددددددخاثل،الفددددددن

ل،ودت ي ددددددديل،و شددددددد  ال لجتميعددددددديل،و ددددددد م البددددددد م  ل، لكددددددد ف  الدو ددددددديدرجددددددد  ًل لكددددددد لع ددددددد
ٌاًللا بيددددد لشددددد عيلالدددددريلجع ددددديلاقلم ددددد  ليولل، خمدددددوللدددددرالالدددددخ  ل،وحت  ددددد  ل،وتخو  دددددي وت هددددد
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  ل ع ددددددددددد  هولو  دددددددددددولج ددددددددددديمو مل،عنيمدددددددددددو

چ ڀ ڀ      پ
ل. (1)

واجاهددددختلكدددد لع عددددول دددد لع ددددولل،ف هضدددد لكدددد لط لفددددولا دددد ولياه ل يدددد لل ددددرالالددددخ  
واجتهددددددد للل،دوت هددددددع ل دددددددر لا هدددددد لل،وت الددددددد لجهدددددد د ولع ددددددللمددددددد لالقدددددد ونل،مدددددد لالع دددددد م

ل.لو    لهنضولواهعول،لك ه ل  ل خمولش علاق
                                                

ل187  و:ل للعم ان،له رةل(ل1)
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ٌل   دددددهلإنلا   ددددد نلا   ددددد لع دددددللت دددددل،للددددد ل ابددددد توامدددددا تلا ل،ةفدددددخو  لكاددددد لكثددددد

عجبدددد ًل مدددد مل ددددر لالثدددد وةلالضدددد موللفقهدددد علا هدددد ملر ددددولمدددد لحلدددد لب لعدددد دللاال ادددد لليقدددد لم
ٌاثلل-هدددددددب   يلوتعددددددد ذل-مثلإنلاقلل،مددددددد ل  بددددددد تلا هددددددد م   فدددددددنلل ددددددد لمددددددد ل دددددددرالا ددددددد

ًٌللاجددددددد عًل وتقخميددددددديلل،ع ددددددديوكشددددددد لال قددددددد بلل،ف ددددددد نل بدددددددخلمددددددد لاهددددددداثم ر لوإ  اجددددددديل،اكبددددددد
 .،لوم يل رالال ا بلالريلبٍل  خ   والب  ثٍل،وط بلالع ول،ل م  ت 

ل،وكدددددددد نللددددددددخيلر بددددددددولشددددددددخ خةل لإ دددددددد اجلبعدددددددددل ددددددددر لا    طدددددددد تلدراهددددددددولوحتقيقدددددددد ًل
ل بدددددد ل(ا  ا دددددد ر)لبعدددددددلا جدددددد اعلمدددددد لكادددددد بللحتقيدددددد لإذللف  اددددددخ  لبا فيدددددد لاقلوفضدددددد ي

لجمم عولم لال م ع.م لل–لاقلر يل–ل(ل دل858)ل وندع ل يب
  عول  دددددولالفقددددديلب   افقدددددولع دددددللدو دددددخل  مددددد ل دددددر لا  معدددددولا ب ركدددددول ث دددددول لك يدددددولالشددددد

لف دددددد نل  دددددديمل لالا قيدددددد لمدددددد لبخا ددددددولكادددددد بلالبيدددددد ل،ل ا قيدددددد لوالنهدددددد رل، وعد ددددددرالا شدددددد
ل.لهن  ولكا بلالشفعول هول

مدددد ل  ددددولا عامددددخللوفدددد لا دددد ه لل(ا  ا دددد ر)  دددديملمدددد لكادددد بلل لحتقيدددد هدددد تلو ددددخل
 بددددددديلالقدددددد رئلال دددددد )لب  دددددديل ل ددددددد للذكدددددد ت:ل)  ندددددد :لم جدددددد لكدددددددرا(ل   دددددد لولع دددددد للالفقددددددي،

ال قدددددد لعدددددد لكادددددد لالددددددىاجو،لكمدددددد لف  ق دددددد دلذكدددددد لذلددددددللم   دددددد ً لو ددددددخلت دددددد رلذلددددددلل ل
ٌةل  ه دهددددد لوال افعددددد ل،ال ددددد ويذكددددد  للاعامدددددختل لذكددددد لا وجددددديلا عامدددددخةلع دددددللمددددد  للال بددددد
ل فددددد نلدلل جدددددخلع دددددخهل لا  لددددد ،دمددددد لع دددددل  لحتقيددددد لالقددددد للا عامدددددخل لا دددددر   لو  لمددددد

مددددد ،لاليالابددددد ل جددددد  وللمثددددد للال م ددددد ،لنلمددددد لالشددددد فعيو،ولرج ددددديلا اددددد   للرجعددددد لإذللمددددد 
ٌه و  ي ٌازي–ل   ل ذك ل  ل.م لب بلإف دةلالق رئلال  )ل-ك لش

اعامدددددددختل لال قددددددد لمددددددد لاتمددددددد علع دددددددلل  ددددددد ولدارلال اددددددد لالع ميدددددددو،ل هددددددد دلو دددددددخل
ل. ققيه ل لإ  اجل صلا  ل 

 مخل لل   ولدارلا رش دلُخة،لحتقي ل عامختلعفب بلال ب لو هلكا بلال  ولل م 
لمثلوجختلال   ولال  بقول ج دلف عامخهت ل لبقيولال ا ب.لجني لا  يع ،

وصددددد للل،و نل ع دددددمًلمددددد لا  ددددد لوال لددددد ل،اهددددداقب لمددددد لالعمدددد  هدددد للاقلا ع  دددددولفددددديول
ل.لاقلوه ولع لل بي  ل مخلوع لل ليلوص بيلوه و
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 أسباب اختيار املوضوع

 لقد اخترت البحث في هذا الموضوع لألسباب التالية:
لخ لم دتددددددديل يددددددد ل عدددددددلفهددددددد ل   ددددددد ل،وم ضددددددد ع ًلل، يمدددددددولال اددددددد بلالع ميدددددددولشددددددد  ًلل–1

عدددددًلفيددددديلم لفددددديلببيددددد نلا ددددد  ل لمدددددرا  لا لمدددددول يددددد لل،ِدددد لم هددددد عولفقهيدددددولشددددد م و
و ددددددد لمددددددد ل  دددددددخ لا  لددددددد ل صددددددد لولمددددددد لل،ا ددددددد  ل لمدددددددر  لالشددددددد فع رك لوبدددددددل،ا ربعدددددددو

 لفيددددددديلع دددددددللدور  ددددددد لا  امددددددد ملب اددددددد بلا ا ددددددد»:ل يددددددد ل قددددددد لل،تددددددد لي ل دددددددرالال اددددددد ب
 لاددددددرا  لا  دددددد لفٍلوا كافدددددد علِ لددددددولمددددددرا   حلدمشدددددد  ٌلا  دددددد اللوال جدددددد  لمدددددد لالا دددددد

بي هدددد لوتقدددددخ)للحمدددد لاعا ددددد علا  لدددد لا   شددددولا  دددد اللو دلاهددددد لوالىجدددديل،«ا عدددد ملمدددد هو...
ٌ لم لا   الل ل ن  .ل لالق للال اجحلم ه لع لل 

و  فدددد ل لذلدددددللم  عادددديلبدددديلالشدددددي للم  لددددولا  لدددد لالع ميددددوللدددددخىلع مدددد علع ددددد  ،ل–ل2
و شددددهخلذلددددللل(1)«كدددد نلإمدددد ملالشدددد فعيول لع ددددد  »احل ب دددد لبق لددددي:للو بدددد ل مددددخلبدددد ل خامدددد

ل ر لا  ه عولا  فيولالولمس   لا  ا  ر.ل
و ددددددددخل هدددددددد ل لكا بدددددددديلا  ا دددددددد ر،لل نلم لدددددددد ل ددددددددرالال ادددددددد بل ددددددددخلورللالقضدددددددد ع،ل–ل3

إ دددددد اجل ددددددرال هدددددديم ل لبدددددد بلالبيدددددد ع،لومدددددد لبعددددددخ لمدددددد ل بدددددد ابل ددددددهلهن  ددددددولال ادددددد بلو ل
ل.إث اعلل  بلالع ولوالب  ثٍلال ا بلل  ش لوالا قي 

ٌ لمدددددد لا ددددددرا  لالث ثددددددولل-ل4  ل نلا مدددددد ملدتيدددددد لا ددددددر  لالشدددددد فع لعم مدددددد ًلعدددددد ل دددددد
د لاقللدددددديلفقددددددخل  ددددددل،ب ف ددددددينلمر بدددددديل صدددددد  ًلوف وعدددددد ًلدو للل-ر دددددديلاقلتعدددددد ذلل-الشدددددد فع ل

ٌةال بيدددد لا دددد اديل مدددد ل ددددٌلواهدددد ولبي دددديللوب ل دددد خلالعدددد رل،ل،لي قدددد ل ددددرالالاددددخو  للبخ ددددولكبدددد
كددددددد نلإنلجهددددددخلال بيددددددد لا دددددد اديلللفدددددديم  ل نل قددددددد ل:لوبددددددٍلالشدددددد فع ،لومددددددد ل ددددددٌلمب ل دددددددو،

عنيمددددددددولف صدددددددولفهدددددددد ل،ل(2)ث ر وعددددددددخملا دددددددخل  دددددددخلمق تمدددددددد تلاهددددددداق ارلا ددددددددر  لالشددددددد فع ،
لل ط علع لل رالا ر  لالعنيو.

                                                

ل(.21/126هٌل ع ملال ب عللل رت مل)ل(1)
 (.105(لا خ  لإذللمر  لا م ملالش فع ل)ص:2)
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ل،والبددددددددددد  ثٍل،وتقخميددددددددددديلل ددددددددددد بلالع دددددددددددول،  دو شدددددددددددل، نلإ ددددددددددد اجل دددددددددددرالال اددددددددددد بل-5
وابا ددددددددد عل،لو خمدددددددددولل ع دددددددددول،م ددددددددد هول لالقيددددددددد ملبدددددددددبعدلال اجددددددددد لالقضددددددددد عوالعددددددددد م ٍل ل
 .لل ج لوا ث بول

 : الدراسات السابقة
وك يددددددولل،وم اهدددددد ولكدددددد لمدددددد لم كدددددد لا  ددددددللفي دددددد لل ب دددددد ثلوالخراهدددددد تل،بعددددددخلالب دددددد 

وا عهدددددددخلالعددددددد رللل،و ملالقددددددد ى،ل  عول لجددددددد معولا مددددددد مل مدددددددخلبددددددد لهددددددع دلا هددددددد ميودالشدددددد
و ددددددخلل،  دددددد  لا فددددد دةلب  دددددديلدلل ددددداولت ددددددجي ل دددددرالال ادددددد بل لدراهدددددولهدددددد بقو،لل قضددددد ع

ل.لم لال مي لا ولل ل رالا    طلا قخمو ُرفق لا ف داتلب   ول
سدددددب ة زدددددك الددددد ز   و  ددددد   وتحقيدددددا  قسدددددام هدددددذا الم  دددددو دراسدددددة قدددددام ب وقدددددد

 :الثالث ز هم في تحقيا هذا الم  و  المبارك
ٌيل.للا ول:لال مي  لالشي لاحل  لب لعبخاقلب ل مخلع 
،لإذللهن  ددددددددددولكادددددددددد بلال ددددددددددد ةل،ل(/ 1)  دددددددددديبيلمدددددددددد لكادددددددددد بلال هدددددددددد رةلل  ددددددددددولل و بددددددددددخ

ل.ل(ل  ول120)وعخدلا ل احلل(،/ 120)ل  و
ل.الع   لب لعبخاقلب لهعخلا قب لالشي لعبخلالث ين:لال مي 
،لإذللهن  ددددددددولكاددددددد بلاحلددددددد لل  ددددددددول(/ 120)  ددددددديبيلمددددددد لكادددددددد بلا  ددددددد ل لل  دددددددولل و بدددددددخ

ل.ل(ل  ول120)وعخدلا ل احلل(،/ب241)
ٌي.لالشي لال اب :لال مي  له دللب لص   حلا  
وعدددددخدللل  ددددد ح،ا،لإذللهن  دددددولكاددددد بلل(/ 115)ل  دددددوللقددددد اض  ددددديبيلمددددد لكاددددد بلالل و بدددددخ
ل.ل(ل  ول127)ا ل احل
له   نلب لص حللا     .لالشي لا  مس:لال مي 
 .(ل  ول115)وعخدلا ل احللالعخة،إذللهن  ولكا بلل،ال خاقل  يبيلم لكا بل و بخ

لال مي لال  دس:لعبخالع   لب لع  لال وم .
ل(.105)و بخ ل  يبيلم لكا بلال ض ع،لإذللهن  ولكا بلا   و،لوعخدلا ل احل

لال مي :لال  ب :لشي ٍلب ل مخلالعبخرل.
ل(.102و بخ ل  يبيلم لكا بلاحلخودل،إذللهن  ولكا بلج م لا   ار،لوعخدلا ل احل)
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 خطة البحث
ل،لو  مٍ،لوفه رس،لك لا رل:لا اضم لالب  لمقخمو،لودتهيخًل

 : اآليت تضمنوت: املقدمة

 .لا فاا  يول-
 .   هب بلا اي رلا  ض عل-
 . الدراسات السابقة -
 .    ولالب  ل-
 .  م ه لالب  ل-

 التنهيد:
ل.(ع  ونلاب ل يب)وفييلحملولع لع  لا  ل ل

:  ويتضؿن:الدِّراسة: القسه األول

 :لوفييلهبعولمب    ،()ابن أبي عصرون التعريف بالمؤل ِّف: الفصل األول

ل.لولقبيل،وك يايل،و  بيل،امسي:لالمبحث األول
ل.لف تيولولل،و ش تيل،م لخ :لالمبحث الثاني
ل:للوفيه ز لبانل،،لوت مير شي  ي:لالمبحث الثالث
ل.لشي  ي:لا    لا ول
ل.لت مير :لا    لالث ين

ل.ل ي تيلالعم يو:لالمبحث الرابع
ل.لعقيختيولل،مر بي:لالمبحث ال ازس
ل.لوث  علالع م علع ييل،م   ايلالع مي و:لالمبحث السادس
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ل.ل ث ر لالع مي و:لالمبحث السابع
 :لوفييلهاولمب    ،التعريف بكتاب )االنتصار( :الفصل الثاني
ل.لإذللا  لِّ ل  بايت ثي لول،لحتقي لاهولال ا بل:المبحث األول
ل.لوم   ايل،ال ا ب هي ول:لالمبحث الثاني
ل.ل لالق ولا  ادلحتقيقيم ه لا  لِّ لل:المبحث الثالث
ل.لم  درلا  لت ل لكا بيل لالق ولا  ادلحتقيقيل:المبحث الرابع

ل.لحتقيقيلالاع   لا     تلال ا بل لا  علا  ادل:المبحث ال ازس
ل .لم،لومن ذجلم هاٍا  يلاٍوص لال   لالمبحث السادس:
 . النص احملقق : القسه الثاني

ل(لل  و114و ق ل )لالبيوع إلى نهاية  تاب الشف ة كا بزك بداية 
 : الفهارس

لالا ليو:ذ   لالب  لب لفه رسل
 .لفه سلاآل  تلالق   يو -1
ل.لفه سلا   د   -2
 .لفه سلاآلث ر -3
 .لفه سلا ع م -4
 فه سلا شع ر. -5
 .لفه سلا      تلالع ميولوا لف ظلال   بو -6
 فه سلا م ك لوالب خان.ل -7
 .للفه سلا   درلوا  اج  -8
 .للفه سلاحملا   ت -9
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بيان منهج التَّحقيق 
 : الم هج اآلتيسرت في تحقيا هذا الج   زك الم  و  وفا لقد 

ابدددددددددولا-ل(1) لت كيددددددددد  ددددددددد وللالدددددددددولت جدددددددددخلاعامدددددددددختل لإ ددددددددد اجلالددددددددد صلع دددددددددللال ل 
ولال  ددددددد مددددددد لا دددددددا  لوجددددددد دل لالددددددد م ل ددددددد للمددددددد لا شددددددد رةلل(2)ب ل ددددددد يم  يول-الفددددددد تح
 ل.ا   ى
هدددددددددولا م لددددددددد لفددددددددد ل  اعددددددددخلالول دددددددد طلا  مددددددددد لا دددددددد ادلحتقيقددددددددديل  دددددددد  لالق دددددددددولل 

مق ر دددددولال  ددددد ولولضددددب لمددددد لباددددد جلإذللضددددب ،لى ددددديو،لولبع مددددد تلاللما لادددد ااحلددددخ  ،لمددددد ل
  شيو.لقل لاحلإثب تلالف لولل،ص لب ل   لا   ىا 

وجدددددختلمددددد ل  مددددد للولكددددد نلالددددد صل دددددٌلواضدددددح،لفددددد نهدددددق ل لالددددد ص،ل وجدددددخلإذالل
 ددددد درلالدددددول ق ددددد لعبددددد رةل ولمددددد لا  ددددد  ،ل  ددددد درلالدددددول قددددد لع هددددد لاالددددد قصلمددددد لا  دددددرال

،ل]ل[ ددددددرا:ل ،لٍمعقدددددد فالو ضددددددعيلبددددددٍل،فهدددددد ،لفدددددد  ًل ثبدددددد لذلددددددلل لالدددددد صول دددددد  لِ ل ا
 دددددرالدلل جدددددخلمددددد ل  دددددخللوإنرالالددددد قص،ل ددددد مددددد ل ُللا  دددددخرلالدددددري شددددديولإذللحل لالو شدددددٌل

                                                

ت كي :ل  لب دلالىكلب دلالا    لو خ ولال ٍ،لوالاب ،لوا  خل،للوال يم ك،لوال  ،لوا ف ،لل(1)
ف رابل  ل ا:لوالبج  ك،لوالبرك ،لو ذكس،لو فش ق،لو   ي ،لو ولل خ ولم لجهولا   مٍل

لتق ل لالش قلا وه  لمخ  و له لعش ة لا شه رة لا ه دلوللومخال هو لم لالشم للالب   بخ  
م ل خودلِ  ولل،وم لا   بلالع اقلوه ر  لوالب  لا ا ه ل،وم لالش قل رمي ي لوإ  انل،وج رجي 

م   ل،ل(23/ل2 خانل)معجولالبع صماه ل  ق ة.لل.وم لال  بلِ لإجيولوالي   نلوب   ر  ل،م لو ربص
ل  (.ar.wikipedia.org،لع  انلال اب :ل) و  يبيخ 

م ابدددددددو،لو دددددددخلل117لخم  طددددددد تا  ابدددددددولال ددددددد يم  يو:لحتددددددد ىلا  ابدددددددول لاط ر ددددددد لالعددددددد ملع دددددددللل(2)
فهددددد سلا    طددددد تلالع بيدددددول»صدددددخرللددددد لفهددددد سلعددددد يبل لثددددد ثلجم دددددخاتلوتف صدددددي ه لكددددد آل :ل

 مدددددددخلال ددددددديخلالدددددددخ يو،ل مددددددد دلهددددددديخل و  ددددددد ،لل-«لوالىكيدددددددولوالف رهددددددديول لا  ابدددددددولال ددددددد يم  يو
،لوتقدددددد ل ل1927ا  ابددددددول لعدددددد مل‘ل ددددددد،ليلت ه دددددد ل1431ل ددددددف لالع ميددددددو،ل:لهددددددقيفولاجددددددخة

 The Earliest.لCo., Inc&للJeremy Norman ت كيدد ،لمخ  ددولاهدد  ب ل.ل
Universal Bibliography (988 – 990ل

ل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://www.historyofinformation.com/index.php?id=257
http://www.historyofinformation.com/index.php?id=257
http://www.historyofinformation.com/index.php?id=257
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 شددددددديولبعبددددددد رةلاحلإذللذلدددددددلل للو شدددددددٌل،(...) ددددددرا: ،ل  ق ًدددددددالدددددد قصلجع ددددددد ل لم ضدددددددعيل
،لو  هدددددددٍل، قددددددد لهددددددد   و ،لو ضدددددددعه لبدددددددٍتا افددددددد لمددددددد لذلدددددددللالددددددد قصلكقددددددد رل:ل عبددددددد رةل

لذلددددددللالددددددد قصل  دددددد نلبامدددددد ل نلمدددددد ل(،لمثل جاهددددددخللبيددددددد ن...عبدددددد رةلهدددددد   و...) ددددددرا:ل 
وثتقدددددد ل دددددد درلالددددددولا للمدددددد ل دددددد لو لالدددددد ص،ل لالددددددريلقال ددددددي لل شدددددديولمدددددد ل دددددد حل لا

 م ه لال ص.ل
ل لوع دددددلل  ددددد ر لاحلدددددر دددددولال   دددددو،للع دددددللميي ددددديمعقددددد فاٍ،لوللبدددددٍلمددددد لً لل  ضددددد ل  ًدددددل 
 ،لو  مدددددددد لإذللال جدددددددديلا ميددددددددلد لمدددددددد لال   ددددددددو،ل ول)ب(ا   ددددددددل  مدددددددد لإذللال جددددددددييل(لالددددددددر )

 لمدددددد لول  جدددددديلا ميدددددد،ل/ [5] ددددددرا:ل م ددددددول   لمدددددد لال   ددددددولادا   ددددددل شددددددٌلل  جدددددديلفمددددددثً ل
 .ل/ب[5]ال   ولذاهت ل

ل،الاهدددددددولال ددددددد رةإذللم اضددددددعه ل لكاددددددد بلاقلذاكدددددد ًلبع و ددددددد لاآل ددددددد تلالق   يددددددوللختدددددد   ل
 .لللينعثم ال م ،لم لكا بولاآل  تلب ل هولاللر ولاآل ول ول

حلدددددخ  ل لالكددددد نلل  لمددددد لكاددددد لال ددددد و،لفددددد نا   د ددددد لال ب  دددددولمددددد لم ددددد درللختددددد   ل
وإنللإذلل  دددددددخه ،للو ل،خ  لإليهمددددددد حلدددددددالفددددددد ينل كافددددددد لبعددددددد و ل  دددددددخه لل ول،ٍال ددددددد ي 

 .ايدرجل  لالع ول لبي ن لم لإذللم  در ،لم لذك لك وله لف ينل ع لٌل ل لك ن
لا ص يو.م لمن هنِّللٍالا بعولل،اآلث رلال اردةل لالب  لع لال   بوخت   لل  
لا دددددددر  لالشددددددد فع ،لمددددددد لبيددددددد ن لددددددد ل ل  لا الدددددددول دددددددرك للوجددددددديا ولت ثيددددددد لا  ددددددد اللل

  .ل ر عامخةل لا   درلا ب ل ج علإذللاذلللم ه ،لولعامخل ا
إذللل ول،وجدددددددختلنعامدددددددخةلإ  لا  لددددددد لمددددددد لم ددددددد درل  لا دددددددالدددددددول  ردللت ثيددددددد لا  ددددددد ال
 ل.ر لا   ا  ق  للى   للم  در
الاع ي لالع م لع للا   ل لال اردةل لالب  ،لوالولحتا جلإذللتع ي .ل 
لك  لف ظلال   بولم لضب ه لب لش  .ل     تلالع ميوالاع   لب  ل، 
دا  ة.خمولع   طلت ل ول لاملال اردلذك  ولا ع ت عل 
ال اردة.لوالب خانل،  ج لب  م ك الاع   لال  
 .  و لالم ل ش تلإلييلوف  ل   لال ا ب،للض لفه رسولل
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 طاقة شكر وعرفانب

وصدد   لالفضدد لا   دد ل، (1)«ال يشكككرا ام  ككي ال يشكككر النكك س: »ىماا   
ل،لف يلاحلمخلوليلالش  .ل-هب   يلوتع ذلل- لك لش عل  لالع  لالقخ  ل

 فددددددد تًل ل دددددددرالا قددددددد ملا بددددددد ركل نل تقدددددددخملب لشددددددد  لا   ددددددد لبعدددددددخلشددددددد  لاقلتعددددددد ذلللو 
لل الخيلال  ميٍلع لل   لرع  اهم لوت بياهم .

ع دددددللمددددد لوجدددددخ  ل ،لومشددددد ف لالفضددددد عللدددددر لا  معدددددولا ب ركدددددول ث دددددول لمعددددد رللمدددددخ   ول
ل.م م هولشهخلل لا مي م هولم لدعولوم  عخةل

ا هدددددددا ذلالدددددددخكا ر:ل/ مدددددددخل عقددددددد بلبددددددد للفضدددددددي ولشدددددددي  لال ددددددد )للل لوالشددددددد  لم صددددددد
والددددددريلل، ددددددر لال هددددد لول مدددددخل  هددددد لالددددددخ   ي/لالدددددريلتفضدددددد لبقبددددد للا شدددددد ا لع دددددلل

ٌةلدونلضدددددج ل ولل،لقيددددد لم ددددديلكددددد لالدددددخعولوا  ددددد عخة وحتمددددد لا هددددد  ولوا ت ددددد  تلال ثددددد
و ل هدددددا ي ل نل و ل قددددديلل،كددددد لالشددددد  لولالدددددخع عللف ددددديلمدددددًل-مددددد لكثددددد ةلمشددددد   يلل-م ددددد 

ل دددددخلالعددددد نلوال  دددددح،لف هدددددولو ددددد لكددددد لالعددددد م ٍل ل دددددر لا  معدددددولا ب ركدددددو ،لوكددددد لمددددد لمدددددخت
ل.ف هولمًلالخع عل، لم لعب راتلالش  لوالث  ع  لمهم ل دُلعيًع لج   لالش  ،لول

لكم ل ش  لص  ملالفضي و:
لا ها ذلالخكا ر:ل  ٍلب لعبخاقلالعبيخي.
لوا ها ذلالخكا ر:لإب ا يولب لمب ركلال   ين.

لال ر  لتفض لبقب للم   شولال ه لو،لوجتشم لع  عل  اعهت ل.ل
 لعمددددد لع دددددللصدددددرب  ،لوحتم هددددد لكثددددد ةلا شددددد  رللب لشددددد  لزوجدددددولال  ميدددددولكمددددد ل  دددددصلب

                                                

(،لوالًىمددددددري،لكادددددد بل3/403دب،لبدددددد بل لشدددددد  لا عدددددد و ل)(لل   جدددددديل بدددددد لداود،لكادددددد بلا 1)
  ددددددد ل»(،لو ددددددد ل:ل4/339الدددددددربلوال ددددددد و،لبددددددد بلمددددددد لجددددددد عل للالشددددددد  ل ددددددد ل   ددددددد لإليدددددددلل)

ل«.ص يح
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–لت فيدددددد لاقل دددددد  ،لف مدددددد للدددددديسلب لي ددددددٌل،لفدددددد  م لبي همدددددد لوالب دددددد لالع مدددددد ل،القضدددددد ل 
لذلل.رلل لحتق لم لا ج اعلا عي ولل ب  لل لل،لوهتي و  عخهت مثلمل-ع لوج 

ل .والحمد هلل رّب ال الميك، وصلى اهلل على نبي ا زحمد وعلى آله وصحبه  جم يك
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حملة عن عصر ابن أبي عصرون 
ٌاتل،با دددددددد راتلالجدددددددد يلا دددددددد مسلالقدددددددد نلم ا دددددددد ل لم ا هدددددددد لالعدددددددد دللمدددددددد  لوت يدددددددد
ل.ا ه م لالع دللدوللع للالا ثٌلإذلل دت

لوالدددددولال ددددد يبيولالجمددددد تلهدددددبق لالدددددولالفدددددىةل دددددر ل لل وندع دددددل يبلابددددد ل شددددد لولقدددددخ
 حتدددددددد   (2)م ددددددددد لبي مدددددددد ل،العب هدددددددديولل   فددددددددول  ضددددددددعو (1)ب ددددددددخادلك  دددددددد لل يدددددددد ل ت يهدددددددد 
 اًماا ين )معاالم ووماا ة سمعاا  (4)دمشاا  طمؽاا  آ  طماالم  ذم ،ل(3)اًمػاا ـمؿقلم ؾمااقط ة

                                                

جعف لل ب لمخ  ولوجع ه لم      لم ل وللل ع جو،لك نلب خادل ص لا  ب ري:لاب ل  لل:ب خادل(1)
لث ين لو  للا  ف علا    ر، ل  بلال ف حلالعب سل ب ل    لا ا ه ل خلك نلمخ  ولالعب هيٍ،

لول541له ولعم رهت ل لوش علال  فو، لوم اقلله، لالع دل ل  لت  عي لع ل لالع و لم اك  ك   ل  و
لال م  لم  ل  ون للعخة لوالخارهٍ ل  ليًلل،ل ع م ع لالع اق،ل و   لعه ر و ل لوللع صمو لمخ  و  كرب

لالع اق لالخولو.، ل  لوالاع يم  لوا داري لا  ا  دي لا  ك  لا خ  و لمعجولوتُعارب لالب خانل  ن 
للل(..orgwikipediaar.،لع  انلال اب :ل) م   لو  يبيخ ،ل(1/456)
لم ل2) لال مسيو  ل  ل( لد   اه  لع بيو لدولو لعه ريلدميق اط  ،ا ه م : لفيه  لاحل و ل ل ،و ن م لم   تق 

لاماخاد ف  قي  ال ك لالشم رللالش   لم ل  رة دا  ل شبيلج   ةلهي  ع ،ل ي لتق  هي ي ،لولخ ه 
.لمسي لا  لب لم  ا)لب ل  ملب ل  ح،لع ييلال  م،لو  لدولولع ب ةلل ق رات   رةل هي لفه 

،لع  انل م   لو  يبيخ ل(.263 ث رلالب دلو  ب رلالعب دل)ص:ل. طي لا رضلت ابً لو بعخ  ل  اب ًل
للل(..orgwikipediaar.ال اب :ل)

ه(،ل  لل مخل567-359ع عولم لالشيعولا م ميول ضع لم  لحل مهول  للفىةلم ل)ل(ٖ)
ل  ف ع ل هنولجم سلو كث  ول لال  سلب لف طميٍ،لو وللي  ا لا ع ف ي:لمس  ولجه و اب ل يبلب  

ل (.ل1/271(،لالع اصولم لالق اصول)1/476ز  د و.لم ج لالا ر  لا ه م ل)
دارلم لل  لولل،  خل  خملمخنلالع دلل-ب   لالخاللوفاحلا يو،لوم هولم ل    لا يو-:ل(لدمش 4)

لو  لدمش  لالريلب     لب لب ل  ينللبًل ميو،لمسي لب هولص  به  لل  م   حلع ييل  اه ل  بي
ه   ول  ب لو الب  لا بيدلا ا ه  كولع 80بعخل  ارللاآلنلتدمش لولل ٌلذلل.ل:ال  م،لو ي 

لالش  يو للب  ن لجب ل لب رتف ع ل ضبو لع ل لوتق  لالب  690، له ح لع  لالع صمولو ل،م لاآلن  
،لع  انلال اب :ل م   لو  يبيخ ،ل(237ا ع  رل ل ربلا    رل)ص:لا ع وفوللخولوله ر  .لال وضل

(.orgwikipediaar..)للل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
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 كاور) إمم سمبغا اد اعمؼتػاي اًمعبا د اخلؾقػا  ىمبا  مان ـا معق   يما   اًماي  (1)أك (

  .(3)طمؾب حيؽ  يم   اًمي  (2)(زكؽي اًم ين

 اهلجاا ت ىمباا  ماا  ومااؽمة ذم ًمؾؿسااؾؿلم اًمػؽ ياا  احل ًماا  اضااط سم  وىماا 

 اًمتااي احلزسمقاا  واًمتؽاات ت ،اعميهبقاا   اقم تااًمصاا اكتشاا ر طمقاا  ،اًمصااؾقبق 

 ويما   شمعتؼا ، مل سما  يعتؼا  مل مان يما  -شمؽػاػم ورسما - سمع دإو ىمص ءإ ممإ شمعؿ 

 ظماا  األ احلقاا ة مظاا ه  قمااغم اًمسااق   آصماا ر  اعمتشاات  اًمػؽاا   اًموضااع هلاايا

 ذم اعمجتؿاااع مؼومااا ت وأضاااع  ،واالىمتصااا دي  ،واًمسق ؾماااق  ،االضمت قمقااا 

  .(4)واًمـؽس ت ًمؾفزائ  قم ض  وضمعؾه اًم اظم ،

                                                

مددخب لدولل و دل هددا ذ لط ا ددٍلل-بفدداحلالمدد ةلوضددولال دد نلوبعددخ  لراعل-(لا مددٌلمعددٍلالددخ  ل  دد ل1)
ٌةل ًٌا،ل  دددد لال دددد والخ   ددددو،لم صدددد ًف لبدددد ل  يلوالشددددج عو،ل بًدددد لل ع مدددد علبخمشدددد ،لكدددد نلعدددد  ً ل دددد

 (.9/234وال    ع،لكثٌلال خ ولوالرب،لت  له ول رب لو ربعٍلومخ م لو.لال ا لب ل في تل)
،للق لب   للالع دل،لو مٌلا  م ٍ،لوتق ل قله ق  ب  عم دلالخ  لز     ب لالق هول م دلب  (2)

لإم رتيل لمش   لا  ض، لب ب  لوف تي لر و لالشهيخ لالخ   لب  ر للق  لكم  لا ه م، لولي  ا   ك،
لوت خىالش م معنو لالث  يو ، لال  يبيو لبضول  م و ل  م لمث للم د  ، لوإهق ط ،لالف طميٍ م رتي
 (.5/184ه(.لوفي تلا عي نل)569 لم  .لت  له ول)لالعب ه لل   يفول وا  بو

ٌاتلطيبولال اعلص ي ولالىبو.لل له رل  ٍلو  عول   ل(ٖ) ٌةلا  ل  ل.ل  ي و:لمخ  ولعنيمولكث
:لالفق اعلفيق للا معول  ملب ب ه لو ا خقلل ل  ميلب  ل-ال  ملع يي-لا  ي لك ن:لال ج ج 
ل رضه ل ل  رعل ي لم لعنيمولبربكولا خ  ول ر لتع ذللاقل صلولقخلبرلل،لف مي ل،   
لا عل  قللعر  ًللوالاٍ،لوالاف حلوا شم ،لوال  م،لوالخ  ،لوا ي ر،لوالب ي ،لوال م و،لالق  ،
ل ل ث را   ، لا ع وفو. له ر   لمخن لم  لمخ  و لاآلن م   لل.(183:ص)لالعب دلو  ب رلالب دلو  
للل(..orgwikipediaar.،لع  انلال اب :ل) و  يبيخ 

لال ي ينلللللللل4) لع ه ن لم جخ لل خكا ر لالقخس، لع دت لو  را لالخ  ، لص ح لجي  ل ه  ل  را )
ل(.ل61)ص:ل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82_%D8%B3%D9%86%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82_%D8%B3%D9%86%D9%82%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 وتف صول هذا الضعف كام ييل: 

:احلياة االقتصاديةأوًلا:  

 اًمعؼااكم اًمتصااور قمااغم يعتؿاا ا  االىمتصاا ديلم اًمتخؾاا  وأ  ،االزدهاا ر إ 

 قمااغم اًمتصااور هاايا ىماا   وماانذا كػاا  ،اإل وـماا   ،اًمؽسااب ـماا   يوضمااه اًمااي 

 وؿماا ع ،االىمتصا دي  احلقا ة ازدها ت  وعااعمشاا كػا  واإل ، وعااعمشا اًمؽساب

 اًم ظم ء.

 احلقاا ة اكتؽساا   وقم ااعمشاا اًمطاا   قمؽاا  اًمتصااور هاايا شمشااؽ  إذا أماا 

 هياا   األو  اًمعؼااكم اًمتصااور أل  وذًماا  األزماا ت، وقمؿاا  االىمتصاا دي 

 هياا   سمقااـ  ،اعمجتؿااع مصااؾح  إمم كػاا  واإل ،اًمؽسااب ـماا   ظماا   ماان

 ؿماامو  قمااغم اًمؼاا ئؿلم دور ومقؽااو  اًمؼااو ، اًمػاا د مصااؾح   ًمتحؼقاا  اًمثاا ي

 اًمـاا س أياا   ذم ماا  يـفبااو  اًماايين اعمحتؽاا ين، اًمـاا هبلم دور االىمتصاا د

  .(1)األؾمع ر ورومع ، ائباواًمض ،واالطمتؽ ر ،سم ًمغش

 همااػم أؾماا  قمااغم  -اًمػااؽمة هااي  ذم – اًمؽسااب وؾماا ئ  ىم ماا  ؾؼاا وم

 طمتااى ،اجُلباا ة واسمتاازاز ، ائبااًمضاا أكااواع ذم شمػــاا  وم ًم وًماا   وقم ،امشاا

   ،اسمؿصاا يؿاا و  اًماايين اعمغاا ب طمجاا ج قمااغم رضائااب اًمػاا ـمؿقو  وماا  

                                                

(ل  ددددرال هدددد لجيدددد لصدددد حلالددددخ  ،لو  ددددرالعدددد دتلالقددددخس،لل ددددخكا رلم جددددخلع هدددد نلال ددددي ينلللللللل1)
لوم لبعخ  (.لل75)ص:ل
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  وػااي إصما اء   اإلدارة أماور قمااغم اًمؼا ئؿو  أصما   اعم رؾماا ت هاي  ظما   ومان

 .(1)اًمتصور

 واألماا اء، ،اًمساا ـملم سماالم اًمػااتن كشااوب أصمـاا ء ذم اجلـاا  ومعاا   ويماايًم 

  بقوت.واًم اًمتج ري ، اعمح تو اعم  ، ومقـفبو  اًمػ ص  يستغؾو  طمق 

 ،األىمااوات كاا رة ذم وظم صاا  ،األؾمااع ر رومااع ذم اًمتجاا ر شمػااـن ويماايًم 

 .(2)واحل ضم ت

 واعمؽموماالم ،األهمـقاا ء ؿماافوات قمااغم  تااىمتصاا ومؼاا  اإلكػاا   وؾماا ئ  أماا 

 مؾػووماا    ًمبـاا   ضمباا   ماان اًمصااق  ذم جاًمااثؾ أًمااواح هلاا  حتؿاا  يم كاا  اًماايين

 .(3)واخلقش سم ًمصو 

 ،اًمطاا   وملمهؾاا  اإلكػاا  ، ماان ؿمااق    شمـاا  ومؾاا  اًمع ماا  اعمصاا ًم  وأماا 

 اًمتااي -واًمػاا ات  دضمؾاا مثاا  – اًمػقضاا ك ت ومؽثاا ت واًماا  ، ،واًمساا ود

 اًماايين اًمؾصااو  يمثاا  طمتااى األماان وأمهاا  ،اًمع ماا  اعم اوماا  أهؾؽاا 

  .(4)اًمتج رة وىمواوم  اًم ي  سمؿح صق  يؽمسمصو 

                                                

 لوفيدددددد تلا عيدددددد نلل(لمدددددد لذكدددددد  لابدددددد ل   دددددد ن16/528،لالبخا ددددددولوال ه  ددددددول)(ل ُ ندددددد لابدددددد لكثدددددد1ٌ)
ةلالدددد ز  لالفدددد طم لبددددخرلا مدددد رلل يدددد لذكدددد ل  دددديلتدددد كل)هددددام لول لدددد ل لددددد ل(لعدددد لثدددد ول5/126)

لم ي ن(،لو ٌلذلللكثٌل.لل600د   ر(ل)
 يدددد لذكدددد ل،ل(5/20 ُ نددد ل مث ددددولمددد ل ددددرالال ددد علذك  دددد لابددد لت دددد يلبددد ديل لال جدددد ملال ا ددد ةل)ل(2)

ل نلالبيضولبيع لبخ   ر،لوال ف ج ولكرلل،لوفقخلالخ ي .ل
(لج  بًدددد لمدددد ل يدددد ةل يبل  ددددد ل  ددددخلبدددد ل15/783 لالبخا ددددولوال ه  ددددول)ل(ل ُ ندددد لوصدددد لابدددد لكثدددد3ٌ)

ل د(.ل542م وانلال  ديلوارللب  لومي رفٍلا ا ىفله ول)
ل(.لل65)ص:لل  رال ه لجي لص حلالخ  لو  رالع دتلالقخسل(4)
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 أيما  طمتاى اجلاوع، رضوب مان اعمساؾؿلم مجا هػم قم كا  يمؾاه هلايا وكتقج 

 قماان اجلااوع فماا ه ة وشمااواشم ت األهناا ر، ضااػ   قمااغم اعمتساا ىمط اًمااور 

 أ  وذيماا وا ،اجلااوز  واسماان ،سماا د  شمغاا   واسماان ،يمثااػم اسماان مثاا  أ اعماامرظملم

اا  سمعضااف  أيماا  اًمـاا س  وضماا  ،مصااا  أهاا  أيمثاا  وماا ت اجلااوع، ماان سمعض 

 ،اًمااب ء  اواكتشاا ،اًمػؼاا  وقماا  واًمغاا ء، اجلااوع ماان هباا  طماا    عماا  معظؿفاا 

 اعمجتؿعاا ت مقاازت ؾمااؿ  وأصاابح  ،ؾمااـ  سمعاا  ؾمااـ  اعمصاا ئب وحتاا رت

 .(1)اإلؾم مق 

  

                                                

ل(.ل5/15(ل ُ ن :لال ج ملال ا  ةل)1)
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:احلياة االجتناعيةثانًيا:  

 احلقااا ة ذم آصم رمهااا  اعميهبقااا  وؿماااقوع اًمػؽ يااا ، احلقااا ة ًمػسااا د يمااا  

 اًمعصاابق  مػاا هق  وطمؾاا  ،اإلؾماا مق  األماا  مػفااو  اهناا ر ومؼاا  ،االضمت قمقاا 

 سمحاااوادث ـم ومحااا  اًمتااا ري  ويمتاااب واعميهبقااا ، ،واإلىمؾقؿقااا  ،اًمعشااا ئ ي 

 ًمؾحقاا ة اًمع ماا  اًمصااػ  وملصاابح  اخلاا م ، اًمؼاا   ظماا   واًمػااتن اًمشااج ر

 االكشااغ   إمم اعمجتؿااع   اواكصاا ،رضابواإل اًمشااغب هااي االضمت قمقاا 

 واًمؽس ء. ،ءاًمغيا طمو  شم ور اًمتي اًمصغػمة اًمقومق  سمؼض ي  

 اًمػساا د هاايا وصاا طمب واألظماا  ، اًمؼااق  وؾمااؼط  ،اًمـػاا    اواكتشاا

  ،اًمزكاا  ؿماا عو ،احلاا   مصاا رقم  أًمعاا ب ؿماا قم  ومؼاا  اًمؾفااو، ذم مضاا قمػ ت

 واجلوار . ،اعم هي واكتنمت اخلؿ ، وذب

 واًمعباا دات، اًمشااع ئ  أداء قمااغم  تااىمتصاا ومؼاا  اًم يـقاا  اعم رؾماا ت أماا 

 .(1)واعمع م ت ،اًمع ىم ت ذم اًم يـي اًمتوضمقه آصم ر واظمتػ 

 :احلياة السياسية :ثالًثا

 اًمؼاا   مان يمباػم وضمازء اخلا م  اًمؼا   هن يا  ذم اإلؾما مق  اًم وًما  يم كا 

 ،اًمّشاا  قم ىماا ت حتؽؿفاا  ودوياا ت متـ ومساا ، مم ًماا  إمم شمـؼساا  اًمساا دس

 ؾمااـ ، مـفاا  ختاا  مل شمؽاا د وطما وب ،رصاقماا ت ذم وماا ظمؾ  واًمطؿااع، يبا واًم   

 ومؽاا كوا اعمسااؾؿلم، قم ماا  ماان اًم قم ياا  قمااغم اقم ت اصاااًم هااي  واكعؽساا 

                                                

(لدارلصددددددددد در،ل56-55(،لال   دددددددددول بددددددددد لجبدددددددددٌل)ص:ل16/511وال ه  دددددددددول)(ل ُ نددددددددد :لالبخا دددددددددول1)
ٌوت. لب
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ا واالضمت قمااي، االىمتصاا د  واًمتػؽاا  ،واًمـفااب ،ًمإليااياء يتع ضااو   ويمثااػم 

  وي تاًماا رؤؾماا ء سماالم اًمؼ ئؿاا  اخلصااوم ت هااي  األقماا اء اؾمااتغ  ماا 

 قماا   اًمصااؾقبقو  ومعؾااه ماا  وهاايا سملهؾفاا ، وومتؽااوا ،اًمااب د ومفاا مجوا اعمسااؾؿ ،

 .(1)لها(509)

 أماا اء يماا   اعمجاازأة اًمسق ؾمااق  اًماا وي ت هااي  نماا دوًماا  يماا  داظماا  وذم

 والئفاا  ويبقعااو  واًمثااورات، االكؼ سماا ت يؼااودو  اًمؼاا دة ويمباا ر ،اجلااقش

 ماان يمثااػمة ذورا اعمسااؾؿو  وًمؼااي ،واهلاا اي  األقمطقاا ت طمسااب ًمؾساا ـملم

 سمان صا ىم  ؿماقخف  ىما   طمقا  اًمػا ات ضاػ   قماغم اًمب ويا  مزيا  سمـي ىمبقؾ 

 ذم اًمعباا د اخلؾقػاا  قمااغم قم ياا ة طماا وب   سمااش األؾماا   دسمااق  سماان مـصااور

 .(3)اًمش   وسم د ،(2)اًمع ا  من اعمج ورة اعمـ ـم  وذم ،سمغ اد

                                                

(،لو ُ نددددد :لاحل كدددددولال ددددد يبيو،لل دددددعيخلعبدددددخل85(ل  نددددد :ل  دددددرال هددددد لجيددددد لصددددد حلالدددددخ  ل)ص:ل1)
ل(.16/225(،للالبخا ولوال ه  ول)1/110الفا حلع ش رل)

إذللعب دانلط ً ،لوم لالق دهيولإذلل   انلع ض ً.ل رضه للا  ص :ل   يولمشه رة،لو  لم لالع اقل(2)
 عخلل رضلاقل  اعلو ص ه لت بولو عرل لم ع.لو  لك اه ولالق دةلم لا   يو،لو   ه ل ص  بل

لالربا لو رب ب لال اج و لواآلراع لال اف ة، لوالعق ل لال  يمو، لوا عض ع لال  ي و لك لا بخان ل  عو
ص  عو.لوال  ل لع يهولال خرلل ث ةلا ش ار،لوم  لال ي لوال ه ر.ل   ملل لعبخلاقلب لا ب ركلهبعول

لالعب دل)ص: لالب دلو  ب ر ل ث ر للرلل. لكف رة لت خقلب بعولعش لدرهً  ل  مً  م   ل،ل(419عش 
للل(..orgwikipediaar.،لع  انلال اب :ل) و  يبيخ 

(،ل  ددددددرال هددددددد لجيددددددد لصددددددد حل1/115ل دددددددعيخلعبددددددخلالفاددددددد حلع شددددددد رل)صل(لاحل كددددددولال ددددددد يبيو،3)
ل(.85الخ  ،لو  رالع دتلالقخس،لل خكا رلم جخلع ه نلال ي ينل)ص:ل
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 يؼتؾاو  ويما كوا واًمػا ـمؿقلم، اًمعب ؾماقلم سمالم يتؾوكاو  احلجا ز أما اء ويم  

 .(1)أمواهل  ويلظميو  ،احلج ج

 اًمتااي اًمػ ـمؿقاا  اًم وًماا  مااع م ياا  رصاع ذم اًماا وي ت هااي  دظمؾاا  يماا 

 ـم ىمتفا  اؾماتـػي اًماي  اًمصاا اع هايا ،اًمعب ؾماق  اخل وما  شمؼاويض قمغم قمؿؾ 

 واًمبنمي . اعم دي 

 ويـػاايو  اعماامام ات حيقؽااو  اًمباا ـمـقو  يماا   ومؼاا  اًمشاا   سماا د أماا 

 اًمسااوري  واًمسااواطم  (2)ومؾسااطلم اًمصااؾقبقو  اطمتاا  وقمـاا م  ،االهمتقاا الت

 ،ومؾاااويمف  اًمصاااؾقبقلم سماالم اء يساااتعقـو  واًمػاا ـمؿقو  اًمب ـمـقااا  راطماا 

 الهمتقا   سمؿحا وًمتلم وىما موا اًمساـي. اًمعا مل ضا  اعمح ًمػا ت معفا  ويعؼ و 

 .(3)سملقمجوسم  اًمث كق  اعمح وًم  من كج  اًمي  األيويب اًم ين ص ح اًمسؾط  

                                                

(،ل  ددددددرال هدددددد لجيدددددد لصدددددد حلالددددددخ  ،لو  ددددددرال5/256ال جدددددد ملال ا دددددد ةل بدددددد لت دددددد يلبدددددد ديل)ل(1)
ل(.74لع دتلالقخس،لل خكا رلم جخلع ه نلال ي ينل)ص:

،لمسيدددد لبف  دددد  نلبددددد لفدددد ن،لمددددد لولددددخلك عدددد نلبددددد ل دددد ملبددددد ل:ل ل ولل  دددد ازلالشددددد مف  دددد ٍل(2)
 ددددد ل رضلتشدددد  لا ددددد علا  ددددد يبلمدددد لال ددددد   لالشددددد   لوللو يددددد ل دددددٌلذلددددل.ل دددد حلع يددددديلال دددد م،

علا  دددد يبلتقدددد ل ل  دددد لالشدددد قلا وهدددد ل يدددد لتشدددد  لا دددد ل،لولل ب دددد لا ا هدددد ل ددددهلهندددد لا ردن
م ؤ ددد لمددد لا م ددد رلوال دددي ل،ل،لولال ددد يبلمددد لبددد دلالشددد م،لوت ددد لبدددٍل ددد يبل هدددي لومشددد رلل ف  قيددد 

ٌةلمثددد لت رفيدددوللمدددخنللوفيهددد ،لو شدددج ر  ل  ي دددولود  ر ددد ل  ددد و،لو ددد ل زكدددللبددد دلالشددد م   يدددد ،لإكثددد
.لالدددددد وضل  راضدددددديه لال يدددددد نلا هدددددد الي و قدددددد ملع ددددددلل،ل،لو ههدددددد لالقددددددخسو دددددد ة،لو دددددد ب س،لوالت ددددددخ

ل(.441ا ع  رل ل ربلا    رل)ص:ل
(ل ُ نددددد :ل  دددددرال هددددد لجيددددد لصددددد حلالدددددخ  ،لو  دددددرالعددددد دتلالقدددددخس،لل دددددخكا رلم جدددددخلع هددددد نل3)

ل(.87ال ي ينل)ص:ل
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ل  بدددددددولوإ  مدددددددولالف طميدددددددولالخولدددددددولع دددددددللالقضددددددد علالدددددددخ  لصددددددد حلال ددددددد   نلواهدددددددا  ع
ل دددددددددخع  لدمشددددددددد ل لع ددددددددد ونل يبل بددددددددد ل رهددددددددد لمثلبب ددددددددخاد،لالعب هددددددددد لل   يفدددددددددولا معددددددددو
لع ددددد ونل يبلابدددد لوكدددد نلال دددد يبيٍلمدددد لعقددددخ  لدمشدددد ل مدددد اعل   ددددخلالددددولا تف  يددددول فشدددد ل
لوا دددددا  ل،الدددددخ  ل ددددد رلوفددددد ةلبعدددددخل-(1)الشددددد ملإذللم دددددد لمددددد لالدددددخ  لصددددد حل دددددخوملببدددددر
لذلدددددلل لشددددد  يلا تف  يدددددولع دددددلل و ًلل   ددددد لدلل  ددددديلالقددددد لل دددددرالو   دددددخل-لبعدددددخ لمددددد لا مددددد اع
ٌةلالش  ددددددي تلمدددددد لكدددددد نللو  دددددديل  صددددددولو ضدددددد تيل،الشدددددد ملمدددددد اع لشدددددد ن ل،اتامدددددد ل لال بدددددد
ل،ا  دددد يبلالددددخ  لصدددد حلمعدددد داةل لا هددددام ارلط بدددد الالددددر  لا مدددد اعلضددددخلو دددد ل  دددديلوث  يدددد ًل
لل.(2)الش ملب دلإذلل خوميلضخلوالعم 

ل مددددددد لالشددددددد ملبددددددد دلل  لدددددددللو ضدددددددع ل،ال ددددددد يبيٍلو ددددددد ربل،الدددددددخ  لصددددددد حلو دددددددخم
ل.(3)الخ  لص ح

ك  دددددددد ل  دددددددددخللل-ر ددددددددديلاق-ولعدددددددد لاحل لددددددددولا جام عيدددددددددولوال ي هدددددددديوللع ددددددددد لا  لدددددددد ،ل
ا هدددددددب بل لالاددددددد لي لع دددددددللا دددددددر  لا قددددددد رنلبدددددددخ  ل  لددددددديل لمقخمدددددددولال اددددددد بلور  ددددددد ل

ب ادددددد بلا ا ددددددد لفيدددددديلع ددددددللمشدددددد  ٌلا  دددددد اللوال جدددددد  لمدددددد لالا ددددددد  حلاددددددرا  للا  امدددددد م
ل.ا   لفٍلوا كاف علِ لولمرا  لا ع ملم هو... 

 

 

 

                                                

إذللِدددد لالدددد وملع ضدددد ً لوالشددددد مللطددددد :ل دددد لمدددد لالفدددد اتلإذللالعددددد   لطدددد ً ،لومدددد لجب دددد ل(لالشدددد م1)
.ل ددددد لا رضلا قخهدددددولالدددددولجع هددددد لاقلم ددددد ً ل  بيددددد ع،لومهدددددب لالددددد   ،لو ددددد لا  بيددددد علوا وليددددد ع

  اؤ ددددد لطيددددد لوم ؤ ددددد لعدددددربلو   هددددد ل   ددددد لال ددددد سل  قددددد ًلو  قددددد ًلوز ددددد ً.ل ثددددد رلالدددددب دلو  بددددد رل
ل.ل(205:ص)لالعب د

ع دددددددللالخولدددددددولالف طميدددددددولوحت  ددددددد لبيددددددد للوجهددددددد د ل لالقضددددددد عل(ل  نددددددد :لصددددددد حلالدددددددخ  لا  ددددددد يب2)
لوم لبعخ  (.ل450ص:لا قخس،لد.لع  ل مخلال    يبلل)

ل(ل  ن لا  خرلال  ب .لٖ)
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 .()ابن أبي عصرون بالمؤل ِّفالتعريف : الفصل األول

 : وومقه ؾمبع  مب طم 

 . وًمؼبه ،ويمـقته ،وكسبه ،اؾمؿه: اعمبح  األو 

 . ووم شمهو ،و كشلشمه ،موًم  : اعمبح  اًمث ي

 : وومقه مطؾب   ،وشم مقي  ،ؿمقوظمه: اعمبح  اًمث ًم 

 . ؿمقوظمه : اعمطؾب األو 

 . شم مقي : اعمطؾب اًمث ي

 . واًمعؿؾق ،  قؿؾ: طمق شمه اًمعاعمبح  اًم اسمع

 . وقمؼق شمه ،ميهبه: اعمبح  اخل م 

 . وصمـ ء اًمعؾ ء قمؾقه ،مؽ كته اًمعؾؿق  : اعمبح  اًمس دس

 : آصم ر  اًمعؾؿق  . اعمبح  اًمس سمع
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 .التعريف  باملؤلف ابن أبي عصرونالفصـل األول: 

 . اسمه، وىسبه، وكنوته، ولقبكهادبحث األول: 

لال د يلالاميم ل ل يب لب  دُ ون ل يبلع    لب  لا  ه   لاقلب  ل بو لب  ل مخ لعبخاقلب    
 . (1) ب لهعخل،  ض لالقض ة،لش  لالخ  ل،دمش ا ص ،لالش فع ،ل    ل

جدددددددخ ل)بددددددد ب ل يبلع ددددددد ون(لولع ددددددديل  دددددددبولإذللهدددددددب لت دددددددميولا  لددددددد لدلل  ددددددد لع دددددددللول
ومدددددددخارسلتدددددد الل لهدددددد ر  ل هدددددد اقللو لب ل يبلع دددددد ون،بددددددد كدددددد نل  قدددددد لالددددددريلللا دددددد مسل
 .  بًولإذللا  ل الع  و يوللاهوحتم ل

 . كولده، وىشكيته، ووفك تهادبحث الث ين: 

والعمدددددد لادددددد لل، شدددددد لع ددددددلل دددددد لالع ددددددولوالدددددداع وولل، ددددددد(492) لهدددددد ولل(2)ولدددددخلب   صدددددد 
ٌتي،ل يدددددد ل فددددددنلالقدددددد  نلال دددددد )لو دددددد ل ل تع ددددددو،ل هدددددد تلمس تدددددديلمدددددد ل دددددد لل دددددد اعةلهدددددد

و  دددددرلالفقددددديلمددددد لل،وتفقددددديللددددد ل(3)واهددددد  مقابددددد لالعمددددد ،لودرسلال  ددددد لوا صددددد ٍ،لود ددددد 
ٌةلالفقه ع،لمثل  رتلم محلش  يولالفقهيولتاب  رلبق ة  . 

                                                

(لوفي تلا عي نل3/33(،لطبق تلالش فعيول ب ل  ض لشهبولل)21/125هٌل ع ملال ب علل)ل(1)ل
ل(.6/465شرراتلالر  ل)ل،(4/256)العربل ل  ب رلم ل ربلل،(3/53)و  ب عل ب  علال م نل

بددددددٍلالفدددددد اتل:ل لا   دددددد لال دددددد يبلمدددددد لدج ددددددو،لومسيدددددد للددددددرالا هددددددول هندددددد لوصدددددد  لا  صدددددد ل(2)
ج ددددددو،لوب دددددد تي ه ل  ي ددددددو،لوضددددددي عه لوم درع هتدددددد ل اددددددخة،لودج ددددددو،لوشدددددد بل   هدددددد لمدددددد لمدددددد علالختل

ٌة،لو ددددد لمخ  ددددددولعايقدددددولضدددددد مولواحلجدددددد رةو ب ياهددددد لبددددد  صل ،لولددددد لرهدددددد تي لعنيمدددددولوكددددد رلكثدددددد
ل(.563ع يه له رانلوثيق ن.لال وضلا ع  رل ل ربلا    رل)ص:ل

لت دددددملل دددددر لواهددددد لوك  ددددد لاحلجددددد ج،ل  لددددد لم ضدددددعه ل لواهددددد ل بددددد لك  ددددد ل   دددددول:واهددددد ل(3)
لواهددددد لمدددد لبدددد لق بلكدددد نلال  دددددم:لابدددد ل دددد للاحلجدددد جلواهدددد لمددددد لذك هتدددد لو ددددخلالق دددد لواهدددد 
لالدددددول دددددر لواهددددد ل بدددددًل نل بددددد ل و لاحلجددددد جلب   ددددد لالدددددول ددددد لالق ددددد لواهددددد ل  دددددمللم ضددددد 
م  دددددددد لل.(353/ل5)لالب ددددددددخانلواهدددددددد  ً.لمعجددددددددولف ددددددددم   ل ددددددددر لبدددددددديلمثلواهدددددددد  لاليدددددددد ملتددددددددخعل
ل(.للar.wikipedia.org،لع  انلال اب :ل) و  يبيخ 
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فددددددخرتسللدددددد ،لو  بدددددد لع يدددددديلل ددددددد(545)هدددددد ولل  دددددد مددددددخة،لو ددددددخملل(1)هدددددد ج رمثلهدددددد  لل
مددددخارسل للوبدددديللدددديلل، دددد لر ىلمدددد ل  تدددديل لالفقدددديلصدددد  به ل دددد رلالددددخ  ل مدددد دلبدددد لز  دددد 

ا ددددددش  لع يهددددد ،لف صدددددب  للخ ددددديلمددددد ل ،لوجع دددددي(4)وبع بدددددل،ل(3)و دددددص،ل(2)و ددددد ة،ل  ددددد 
ل.ا   ملم  ولفقهيول   ولت   يللا  ولمه مل ع لل لا  اقب 

ل  

                                                

لف  ددددولهندددد ل:ل دددد لب  ددددولالث ثدددد ر،لومددددخ  اه لاحلضدددد ،لو دددد لك هدددد لمدددد لا   دددد ة،لو لهدددد ج رهدددد ج رل(1)
 .(326:لص)لا    رل ربل لا ع  رلالف ات.لال وضل ل   ل هلومي لا  ب ر،

ٌةلمخ  ددددول دددد ة:ل(2) ٌةلعنيمددددولكبدددد ٌات،لكثدددد لا هدددد اقل ف ددددولال  عددددو،لواهددددعولا هددددع ر،لر ي ددددولا دددد
،لتقدددد لو ددددص و  دددد  دمشدددد  خ  ددددولهدددد ر ولحتادددد لا  تبددددولال ابعددددولمدددد ل يدددد لال دددد  نلبعددددخو دددد لم
،لوت تفدددد لعددد لهددد حلالب دددد ل هنددد لالع صددد  ،لتقدددد لع دددل  فندددول ددد ة ،لو ددد لم كدددد هددد ر    لوهددد 

 .(300/ل2)لالب خانلكو.لمعجو210،لوتبعخلع لدمش للوهبعٍلمى  ارللم لاٍ

الث لثددددولمددد ل يددد لعدددخدلال ددد  ن،لبعددددخلدمشددد لو  ددد ،لتقددد لع ددددلللخ دددص:لمخ  دددولهددد ر تو،لتعدددل(3)
هندددد لالع صدددد ل لم  قددددولزراعيددددول  ددددبول دددد لهدددده لال دددد ب،لما هدددد ولالددددب دلوواصدددد ولاحمل فندددد تل

كددددوللل162وا ددددخنلا   بيددددولب حمل فندددد تلوا ددددخنلال دددد   يتولوالشددددم ليتولوالشدددد  يو،لع ددددللبعددددخل دددد ارلل
م اصدددد تل لهدددد ر  لِ ددددولم  عهدددد ،لو دددد لو دددد لالعقددددخةلا كددددربلل ل،مدددد لمشدددد للالع صددددمولدمشدددد 

مدددد ل ك ددددبه لم  ًعدددد لجت ر ًدددد لف  ددددًخالمخ  ددددولب لشدددد ملمدددد ل وهدددد لمددددخهن ،لو لجيدددد زلفيهدددد لال دددد  لكمدددد ل
جيدددد زل ل  دددددخ ل  ددددديلاهددددول عجمددددد ،لمسيددددد لب جدددد لمددددد لالعمددددد ل ل  ددددملل دددددص،لو قددددد ل:لرجددددد ل

 دددد رل ل دددددربلالدددد وضلا عل.مدددد لع م ددددو،ل دددد ل وللمدددد ل  لدددد ،لولدددد لهندددد لعندددديول شدددد بلم دددديل   هدددد 
ل(.للar.wikipedia.org،لع  انلال اب :ل) م   لو  يبيخ ،ل(184لا    رل)ص:

(لبع بل:لمخ  وللب   يولتق ل ل   لهه لالبق علالريلاشاه لب    لووف ةل  صي يلال راعيول ماخادل4)
فيه ،لوإذلل   لشيخلال وم نلمع بخلض مولو خلل،و  ارةلمي  لهن لال ي  ينلالولت ويل راضييل، راضيي

بع بللبع لاقلتع ذللإلي سلال ملع ييلال  م،لوك نل   لبع بللص ول خعللبعً لوالبع لب  ول
اليم لال ب،لف مي لبعب دةل   ه لبعً لواهولا  ض لبل.لال وضلا ع  رل ل ربلا    رل)ص:ل

 (.ar.wikipedia.org،لع  انلال اب :ل) م   لو  يبيخ ،ل(109

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A
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،لوورلل نددددددددد لا و ددددددددد  ،ل(1)ب ل  اليدددددددددوإذلدت  هددددددددد ،لودترسللدمشددددددددد مثل دددددددددخملمعددددددددديل
،لوتفقددددددديل(3)ود ددددددد رلربيعددددددول،وهدددددد ج رل،(2) ددددددد ان ضدددددد علل،لمثلورل  ددددددد مثلرجدددددد لإذلل

،لمثلورلل ضدددددددددددد ع  لهدددددددددددد ول( ددددددددددددد570)هدددددددددددد وللدمشدددددددددددد ع يدددددددددددديل لمددددددددددددو،لمثلعدددددددددددد دلإذلل
ا خرهددددددددددددولبدددددددددددديلولل،لوصدددددددددددد  لالا دددددددددددد  ي ،لو  دددددددددددد  لالقدددددددددددد اعاتلوالفقددددددددددددي، ددددددددددددد(573)

ل،وت ددددددمللبددددددرللل  ددددددبولإليددددددي،لومخرهددددددول  دددددد ىلِ دددددد ،لدمشدددددد  لل(4)الع ددددددد و يو
ل.واشاه لذك  ،لوعنول خر 

                                                

ال  اليددددو:لمخرهددددولب ل او ددددولالشددددم ليولال  بيددددولمشدددد رللمشددددهخلعثمدددد نلا عدددد و لاآلنلاشددددهخلال  لدددد ل(ل1)
مددددد لا ددددد م لا مددددد ي.ل ددددد للابددددد لشدددددخادل لذكددددد لمددددد ل لا ددددد م لمددددد لا دددددخارس:لا خرهدددددولال  اليدددددول
وتعددددددد  لب لشدددددددي ل  ددددددد لا قخهددددددد .لو ددددددد لل لم ضددددددد ل  ددددددد :لال وا ددددددد لب  ددددددد م :لال او دددددددولال  اليدددددددول

شددددددي ل  ددددددد لا قخهدددددد ،لوت  ددددددد لإذللال دددددد ارل،لر همدددددد لاقلتعددددددد ذللل دددددد نلال ددددددد ارللم  دددددد بولإذللال
ل(.313/ل1احمل وهو.لالخارسل لت ر  لا خارسل)لر يلاقلتع ذللد  لإذللدمش 

 قدددد ل:لب   دددد ل دددد انل  دددد ل:لمخ  ددددولمدددد لد دددد رلمضدددد ،ل خميددددولعايقددددو،ل ل ددددخرىلمددددهلب يدددد ،ل دددد ان(ل2)
،لل  هدددد لإبدددد ا يولع يدددديلال دددد ملو دددد ل بدددد للدددد طلع يدددديلال دددد م،لو قدددد ل:ل دددد رن،لوإليدددديلت  دددد ل دددد ان

  ي ددددولا دددد علوالشددددج ،لولدددد لرهدددد تي لوعمدددد راتلوم ضددددعه ل لم ددددا لمدددد لا رض،لبددددي للدددد لجبدددد ل
ل(.191:لش م لم  فول  مٍ.لال وضلا ع  رل ل ربلا    رل)ص

 ددددددد لل  ددددددخلبدددددد ل مدددددددخلل.ومشددددددد للا   دددددد ةلالع بيددددددول،وشدددددد قل،د دددددد رلربيعددددددو:ل ب لدددددد لربيعدددددددولوهدددددد ل(3)
المددددراين:ل وللد دددد رلربيعددددولب ليم مددددولمبددددخ   لمدددد ل ع  دددد ل و لدارل دددد ان،لو دددد لوادل قدددد لللدددديلبدددد كل

ل،لو دددد لاآلنل قدددد لبدددد لق بلمدددد ووادل قدددد لللدددديلاتدددد زةل عدددد  لواديل عدددد ملواهددددولالدددد اديل ف دددديل ع مددددو
ل(.5/293معجولالب خانل)ل  فنول  طولبًلدتيو.

ابدددددد ل يبلع دددددد ون،لدا دددددد لبدددددد يبلالفدددددد جلوال  دددددد ،للا خرهددددددولالع دددددد و يو:ل  شدددددد ع  لفقيدددددديلالشدددددد مل(4)
شدددد   لالق عددددو،لو دددد يبلا دددد م لا  ددددول جدددد لالددددر  ،ل دددد للابدددد لكثددددٌ:لع ددددخلهدددد  قولبدددد بلالرب ددددخل

  ددددددد ،ل  ددددددد :لصددددددد رتلدار لاآلنل ي ددددددد ر وللعمددددددد رةلال دددددددٌ،لوا رضل ب لدددددددولدار لبي همددددددد لعددددددد ضلال 
لرر اددددددديل لل مخرهدددددددولوبقددددددد لاآلنل ثددددددد رلعم رتددددددديل  ابددددددد .لومددددددد لو ددددددد لا خرهدددددددولعشددددددد ةل ددددددد ارا  ،ل
ٌاطل ل   ددددددول   دددددد ةلوم دددددديلببع بددددددللم رعادددددد نلمع وفادددددد نلاآلنلبددددددخ  لال ددددددي لو ددددددخر هم ل و  دددددد ل دددددد

ل(.302/ل1عش ةل  ار  .لالخارسل لت ر  لا خارسل)
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، حمقااي اًماا ين حمؿاا  سماان اًمزيماايكاا ب قمـااه اًمؼاا    دمشاا وعماا  وزم ىمضاا ء 

سم ًمـق سما ، ، ويمتاب هلا  شمؼؾقا  مان اًمساؾط   صا ح اًما ين أوطم  اًما ين داودو

وًما   حمقاي اًما ين مان هماػم أ  يعاز   اًمؼضا ء  اًمساؾط     ، ىمؾ ااوعم  ومؼ  سمص

  ؾماـلم، واسمـاه حمقاي اًما ين اقمؿي ذم آظما  قمؿا   ىمبا  موشماه سمعشا اًمواًم ، وىم 

، وصااـ  ضماازءا  ًمطقػاا   ذم ضمااواز اًمؼضاا ءحمؿاا  يـااوب قمـااه وهااو سماا   قمااغم 

 ىمض ء األقمؿى، وهو قمغم ظم   ميهب اًمش ومعي. 

ماان    اذم احلاا د  قمشااسم مشاا   -رمحااه اه-اسماان أيب قمصااا و  وشمااوذم 

سماه ؾماـ    مع ووماه ، وهاي لاًمتاي أكشا اعم رؾما  اًمعصاا وكق رمض  ، ودومن ذم 

وأؾمااؽـه ومسااق  ضمـ شمااه، وأحلؼـاا  سمااه ذم ضمـاا ت  رمحااه اه شمعاا مم،( هااا585)

 . (1)اًمـعق 

  

                                                

(،ل3/33(،لطبقددددددددد تلالشددددددددد فعيول بددددددددد ل  ضددددددددد لشدددددددددهبولل)21/125هدددددددددٌل عددددددددد ملال دددددددددب علل)ل(1)ل
(،لا عددددددددد مل6/465(،لشدددددددددرراتلالدددددددددر  ل)3/54وفيددددددددد تلا عيددددددددد نلو  بددددددددد عل ب ددددددددد علال مددددددددد نل)

ل(.4/124ل  رك  ل)
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 :، وتال وذهشووخه: ادبحث الث لث

 شووخهادطلب األول: 

مماا  يميماا  طماا   اسماان أيب قمصااا و  قمااغم اًمعؾاا ، ورؾمااوخ ىم مااه ومقااه، 

 :ومـف  :ىم ر  أكه أظمي اًمعؾ  قمن قمؾ ء أضم ء، ومش ي  ومض ء وقمظق 

 .هك(411 -هك 564)ادرتضكى الشهرزوري  - 1

أسمااو حمؿاا  قمباا  اه سماان اًمؼ ؾماا  سماان اعمظػاا  سماان قمااكم سماان اًمؼ ؾماا  هااو 

ا  عم شمضاااىاعمـعااوت سم اًمشااف زور  ، ويماا   أسمااو حمؿاا  اعمااييمور مشاافور 

واًما ين، ويما   مؾاق  اًماوقمظ، أىما   سمبغا اد ماّ ة يشاتغ  سم حلا ي   ،سم ًمػض 

ورو  احلاا ي ، وًمااه  ،اًمؼضاا ءوشمااومم هباا   ،واًمػؼااه، صماا  رضمااع إمم اعموصاا 

 .(1)ؿمع  رائ 

  هك(.445-566) الش فعي الفقوه مخوس ابي اإل  م  - 2

 مخق  سمن حمؿ  سمن طمسلم سمن حمؿ  سمن  اسمن كص احلسلم ،اه قمب  وأسمهو 

، وؾمؿع اًمغزازمه قمغم ث، ومتػؼّ    وهو طم   سمغ ادىم   اًمي  اجلفـي اًمؽعبي اعموصكم 

سمن اعمظػ  اًمش مي، وأيب  حمؿ  ، واًمؼ  اسمن ـمؾح  اًمـع زم، وـم اد اًمزيـبيمن 

ووزم ىمض ء ، أيب كصا  سمن ودقم  وؾمؿع سم عموص  من . احلؿق  ، وقم ة اه قمب 

  .رضمع إمم سمؾ  ، صم  اًم طمب  م ة

وهو إم   وم ض ، هبي . ، ومح ث هب سمع  األرسمعلم ومخ  م ئ  سمغ ادوىم   

   : مـف  وًمه مصـػ ت .اعمـظ ، طمسن األظم  ، مؾق  اًمشقب ، يمثػم اعمحػوظ

                                                

ل(ل.ل3/49(،لوفي تلا عي نل)7/126طبق تلالش فعيولال ربىلل  ب  ل)ل(1)ل

http://www.hamsmasry.com/vb/t21456/
http://www.hamsmasry.com/vb/t21456/
http://www.hamsmasry.com/vb/t21456/
http://www.hamsmasry.com/vb/t21456/
http://www.hamsmasry.com/vb/t21456/
http://www.hamsmasry.com/vb/t21456/
http://www.hamsmasry.com/vb/t21456/
http://www.hamsmasry.com/vb/t21456/
http://www.hamsmasry.com/vb/t21456/
http://www.hamsmasry.com/vb/t21456/
http://www.hamsmasry.com/vb/t21456/
http://www.hamsmasry.com/vb/t21456/
http://www.hamsmasry.com/vb/t21456/
http://www.hamsmasry.com/vb/t21456/
http://www.hamsmasry.com/vb/t21456/
http://www.hamsmasry.com/vb/t21456/
http://www.hamsmasry.com/vb/t21456/
http://www.hamsmasry.com/vb/t21456/
http://www.hamsmasry.com/vb/t21456/
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، (ًممًممة اعمـ ؾم و)، (أظمب ر اعمـ م تو)، (حت ي  اًمغقب )و، (مـفج اًمتوطمق )

مـفج و)، (وم ح اعموض  قمغم ميهب زي  سمن صم سم و)، (األسم ارمـ ىمب و)

 .(1)(اعم ي 

 هك(.455 -553بي حممد الّدب س البدري الب رع ) عبد ام احلسني وأب - 3

سمان أمحا  سمان حمؿا  سمان  قمب  اه احلسلم سمن حمؿا  سمان قمبا  اًموها ب وأسمهو 

سمان ؾماؾق   سمان وهاب اًماوزي  ااحلسلم سمن قمبق  اه سمان اًمؼ ؾما  سمان قمبقا  اه 

كسااب  إمم سمقااع  –سم س احلاا رصمي ماان سمـااي احلاا رث سماان يمعااب سماان قمؿاا و اًماا ّ 

  .اعمـعوت سم ًمب رع -كسب  إمم اًمب ري  حمؾ  سمبغ اد –اًمب ر   -اًمّ سم 

ًمغوي   مؼ ئ   طمسن اعمع وم  اًمش قم  اعمشفور األديب اًمبغ اد : يم   كحوي   

  سمصـو  اآلداب، وأوم د ظمؾؼ   يمثػما ، ظمصوص   سمنىم اء اًمؼ آ  اًمؽ ي .

وقمبقاا  اه  ،وهااو ماان سمقاا  اًمااوزارة، ومجاا   اًمؼ ؾماا  يماا   وزياا  اعمعتضاا 

 اعمشفور.يم   وزي ا  أيض  ، وؾمؾق   سمن وهب اًموزي  

قاا  وشمواًم ،واًمباا رع اعمااييمور ماان أرسماا ب اًمػضاا ئ ، وًمااه مصااـػ ت طمساا  

ومقفاا   (ـم ائاا  اًمطاا  )، و(اًمشااؿ  اعمـااػمة ذم اًمؼاا اءاتمـفاا  )هم يباا ، 

 .(2)ديوا  ؿمع  ضمق وًمه  ،وطمؽ  ،وأمث   ،أؿمع ر

 .سبعؼ اءات اًمسمبغ اد سم ًماسمن أيب قمصا و  قمؾقه وىم أ 

                                                

ل(.ل13/51(،لال ا لب ل في تل)38/80)لت ر  لا ه مللإلم ملالر مل(1)
(،ل4/68(،لشددددددرراتلالددددددر  ل بدددددد لالعمدددددد دل)2/181(لوفيدددددد تلا عيدددددد نلو  بدددددد عل ب دددددد علال مدددددد نل)2)

ل(.ل1/639معجولا  لفٍللعم لرض لك  لول)
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 . (كه 451 - 565) سبط اخلو ط - 5

قمباا  اه سماان قمااكم سماان أمحاا  ؾماابط اخلقاا ه، وهااو قمااغم   اسم ًمعشاايماا  ىماا أ 

  . يماا   قم عماا  اىماا اء سمبغاا اد ذم قمصااحمؿاا ، اعمعاا و  ؿمااق  اإل ، أيباًمبغاا اد 

االظمتقاا ر ذم اظماات   )و (،اًماابفج)واًمـحااو. ماان يمتبااه  ،واًمؾغاا  ،تسماا ًمؼ اءا

 (،جيااا زاإل)و (،اًم وضااا )و (،دمشااا ذم و) (،مصااا ر ة أئؿااا  األااًمعشااا

  .(1)تاًمؼ اءايمؾف  ذم  ( ةااًمتبص)و

 أبو عيل الف رقي )د.ت(. – 4

ااه و    هااو احلساان سماان إسماا اهق  سماان و ،أيب قمااكم اًمػاا رىميقمااغم  ذم واؾمااطشمػؼ 

ؾمااـ  صماا ث وصم صماالم  (2)ؿمااق  اًمشاا ومعق  وًماا  سمؿق وماا رىملم قمااكم سماان سم هااو 

صما  ارحتا  إمم اًمشاق   ،حمؿا  سمان سمقا   اًمؽا زرويشمػؼاه قماغم اًمي   ،وأرسمع ئ 

وطمػااظ قمؾقااه  ،اسماان اًمصااب غوشمػؼااه قمااغم  ،وطمػااظ قمؾقااه اعمفاايب ،أيب إؾمااح 

اا ،اًمشاا م  ا حلػااظ اًمؽتاا سملم يؽاا ر جمااود   ،ا صاا طمب طماا   زاهاا   ويماا   ورقم 

 وومم ىمضا ء واؾماط ،ومج قما  ،أيب ضمعػا  سمان اعمساؾؿ وىما  ؾماؿع مان  ،قمؾقف 

 .(3)وهب  شموذم ذم اعمح   قمن مخ  وشمسعلم ؾمـ  ،م ة

                                                

ل(.2/260)(،لمعجولا  لفٍل4/105(لا ع ملل  رك  ل)1)
لال دددد سلوبعدددددل رمي يددددو،لو ددددخودلا   دددد ةل ددددخودلبددددٍل رمي يددددو،ل رضلمدددد لمعدددد و لمي فدددد ر ٍ:لب ددددخل(2)

لمددددد   اٍلع دددددللدج دددددولشددددد   ل لا   ددددد ة،لو ددددد لبددددد دلمددددد ل عدددددخ  لوبعضدددددهول رمي يدددددو،لمددددد ل عدددددخ  
لبدددد لعيدددد ضلصدددد عو،لوفا هدددد لمث هدددد ل عددددخل لو للدددد ل نددددٌل لاي فدددد ر ٍلا  دددد  عولوا عدددد ر لم هدددد ،
لالعدددد اضلوا   د ددد لالا دددلللددد لت ددد  لجبددد ،لمددد ل ضددديدل لال  ددد ،لو ددد لصددد حلمثددد لع دددلل ددد و

 .ل(567:لص)لا    رل ربل لا ع  رلوال ب ي ت.لال وض

ل(.3/193م  ةلا   نلل ي فع ل)ول(،ل4/85(لشرراتلالر  ل)3)
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 هك(.418 -579أبو الفتح أمحد بي عيل بي بره ن الّش فعي ) - 6

-  ها  أيب اًمػات  أمحا  سمان قماكم سمان سم  األصاو  قمان اسمن قمصاا و  وأظمي 

 ،اًمؽقا  اهلا ادو ،واًمشا ر ،اًمغازازمشمػؼاه قماغم اًماي  اًمشا ومعي  -سمػت  اًمبا ء

وًمااه ومقااه  ،ويماا   هااو اًمغ ًمااب قمؾقااه ،وذم األصااو  ،وسماا ع ذم اعماايهب

 ،وهمػمهاا  (،اًمااوضمقز)و (،اًموؾمااقط)و (،اًمبسااقط) :اًمتصاا كق  اعمشاافورة مـفاا 

طماا   ب سمااه اعمثاا  ذم اويماا   ذيمقاا  يضاا ،اا واطماا   س سم ًمـظ مقاا  ؿمااف   درّ و

ىمصا   اًمطا ب مان اًماب د طمتاى  ، مان أقما   اًما ينوصا ر قمؾا   ، اإلؿمؽ  

ااامااان ًمقؾاااه يُ   صااا ر مجقاااع هنااا ر  وىمطعااا وإًمؼااا ء  ،ذم األؿماااغ   ُب قم  و  ت  س 

 .(1)اًم روس

أيب اًمؼ ؾماا  هباا  اه سماان حمؿاا  سماان قمباا  اًمواطماا  سماان احلصاالم وؾمااؿع ماان 

 .(2)ها(525)اعمتورم ؾمـ   اًمع ا مسـ   ،اًمبغ اد  اًمؽ شمب اًمشقب ي

ا  سم ان قماكم سم ان أ مح  ا  هب  اهيم  ؾمؿع   ،  ، أيبسم ن حُم ؿ  اًمؼميما ت اسمان اًمبخا ر  

أسماا  ، وأسماا  اًمؼ ؾماا  اًمت ـااوظميؾمااؿع و، سمغاا ادأطماا  قماا و  ( هااا 519 -434)

ويم   صحق  اًمس  ع وهمػمه ،، احلسن اًمب ىم ي
(3).  

  

                                                

ل(.1/173(،لا ع ملل  رك  ل)7/137(لال ا لب ل في تل)1)
ل(.9/260وال  م ل لب لا ثٌل)(،ل17/268(لا  انول)2)
ل(.17/230(،لا  انول)11/306(لت ر  لا ه مل)3)
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  ت زيذهالم لب الثاني: 
بدددددددد لع ولوالاع دددددددديو،لف ددددددددول قا ددددددددد لع ددددددددللط دددددددد لالع ددددددددولل-ر دددددددديلاقل–تددددددددي ي وامددددددددا تل

حلذلدددددللمددددد ل ددددد للا دددددخارسلالدددددولف  ددددد ،لبددددد ل ددددد ملب شدددددد ل دددددرالالع دددددولوتع يمدددددي،لو اضددددد
 ملب لاددددددددخر س،ل لكمدددددددد ل دددددددد،لو  دددددددد ،للا خرهددددددددولالع ددددددددد و يول:،لوم هدددددددد دمشدددددددد   ل ل  شدددددددد 
ل دددددخلختددددد جلع دددددلل خ دددددي،لولوبع بدددددل،لو دددددص،لو ددددد ة ددددد ل  رالدددددخ  لِ ددددد ،لالدددددولب  لوا خرهددددد

لعخدلكبٌلم لط بلالع ولم هو:لل
 .هد ( ٔٚ٘ - 44ٗ) الحافظ ابك عسا ر - ٔ

ل،احلدددد فنل،ا دددد رخل،الخمشددددق ل،ع دددد لبدددد لاحل دددد لبدددد ل بددددولاق،ل بدددد لالق هددددو،لثقددددولالددددخ  
ل،  رلالشدددددد ميو،لورفيددددددد لال ددددددمع ينل)صددددددد   لا   دددددد ب(ل لر  تدددددددي ددددددخثلالدددددددخِّلل،ال   لددددددو

ل، عدددددد  لبادددددد ر  لابدددددد لع دددددد ك ل(،ال بددددددٌلتدددددد ر  لدمشدددددد )لدددددديلوللم لددددددخ لووف تدددددديل لدمشدددددد ول
ٌه لكثٌشع يتبيٍلكربلا فىيل لم ل   لإذلل يبلاحل  لا و) ل.(1)(،لو 

 .هد( ٕٓٙ- ٔٗ٘)زوفا الديك بك قدازة  - ٕ
مثلالخمشدددددددق لاحل ب ددددددد ،ل بدددددددد لل،عبدددددددخلاقلبددددددد ل مدددددددخلبدددددددد ل خامدددددددولا مددددددد عي  لا قخهدددددددد 

شددددد حل(لا  دددددً)ل:قيدددددي،لمددددد ل كددددد ب لاحل  ب دددددو،للددددديلت ددددد  ي ،لم هددددد الفل،ل مدددددخ،لم فددددد لالدددددخ  
ٌهدددددول لا   ددددد ل لالفقدددددي،لو)روضدددددولال ددددد   (ل ل صددددد للالفقدددددي،لدبددددديلخما ددددد  لكثدددددٌ،لور ددددد ل 

ل.ل(2)،لوفيه لوف تيدمش  د(،لف   مل  ل رب له ٍ،لوع دلإذللل561ه ول)لب خادإذلل
 هد(.ٖ٘ٙ-4ٗ٘القاضي  بي نصر بك الشيرازي ) - ٖ

،لبددد ل يدددد ا مدددخلبددد لالعدددخللا مدددد مل بدددولاقلبددد ل مدددخلبدددد ل بدددولاقلبددد لبدددَلبدددد لب دددخارل
ٌازيلمثلالخمشق ل  .الش فع مشسلالخ  ل ب ل   لالش

ومس لم ل يبل ع لل  ةل،ل لب لهي رلال ويل،لوع عود ج زلليل ب لال   لال ج ي،لو  
ٌ ولكثٌ.لل لب لعبخلاحل رث داب لاحلب يبل،لوا  ي ل يبلالربك تلا ض ل،لو 

                                                

ل(.4/273(لا ع ملل  رك  ل)1)
ل(.4/67(،لا ع ملل  رك  ل)16/610(،لوالبخا ولوال ه  ول)45(لخما  لطبق تلاحل  ب ول)2)
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ٌ و.ثلع يلالربزارلل،لواب ل  ي ل،لوا  رريل،لواب لال  ب   ل،لواب لال  ب ين ختل ل،لو 
 .  لبعخل ي بو :ل  ل  خل ض ةلالش ملاهاقً لو  للاب لاحل ج
ل، لاخرهدددددددددولالعمددددددددد دلال  تددددددددد لمثلت كهددددددددد ،لمثلدرسلب لشددددددددد ميولال دددددددددربىددرسل بددددددددد ل  ددددددددد

ال،لم ددددديحلل،لم ضددددد لا   ددددد مل،لعدددددخ)لاحمل بددددد ة،لهددددد ك  لو ددددد رًل لج ددددديً لوكددددد نلر ددددديلاقلرليً ددددد
 ه(.635ل)ت:  لالع ولوال وا ولوالاخر سدالش  ،لم  رلال جي،ل كث لو ايل ل ش

 (.هد4ٗٙ-4٘٘)ابك الجمي ي شيخ الديار المصرية  - ٗ
هدددددد مولبدددددد لللدددددد علالددددددخ  ل بدددددد لاحل دددددد لع دددددد لبدددددد ل بددددددولاقلبدددددد ل،الع مددددددولا فددددددولا قدددددد ئ

ل.ا  ي لا خرسل،الش فع ل، يدا  ل،ا   ولال  م 
ًٌل،ل دولددددددخل دددددد ملال  دددددد لهدددددد ولت دددددد لومخ ددددددٍلومخددددددسلم لددددددولا دددددد ل،او فددددددنلالقدددددد  نلصدددددد 

ل،لوبب خادلم لشهخةلال  تبو.لم لاحل فنلاب لع  ك وارحت لبيل ب  ل،لف م ل
وتددددددد لب لعشددددددد لع دددددددلل يبلاحل ددددددد لالب ددددددد ل  ،لوع دددددددللالق ضددددددد لشددددددد  لالدددددددخ  لبددددددد ل يبل

، اًمؼاااااا ه ة ،لو كثددددد لع دددددي،لوبددددد عل لا دددددر  ،لو  ددددد لُددددد م  ددددد ون،لوتفقددددديلع يددددديع

لوا اه لإلييلمشي ولالع و.ل
لبخمش  لل،و  صل،ق   ةوالل،وا ول،وروىلال ثٌ لوال ض لروىلع ي لوا  رري، الربزارل،

لو   لكثٌ لالفاحلالق ش ل، لو ب  ٌازي، لواب لالش لوع شل رجحلم لت عٍله ولال ربي، ،
للو  لم خدلالفا وى،لواف لا  لول،ل   لالا  ن،لم  خلزم  ي.ل. و   مًل
  هد( ٗ٘ٙ-ٕٚ٘)  بو بكر ابك ال حاس - ٘

بددددد ل يبلاعبدددددخلاقلل،ل بددددد لب ددددد لابددددد لال  ددددد سالعمددددد دللروىلعددددد لابددددد ل يبلع دددددد ونلو ددددد 
احل دددد لبدددد لع دددد لبدددد لعبددددخلالبدددد   لبدددد ل  هدددد لا   دددد ريلالخمشددددق لابدددد ل اتددددخلاحل دددد لبدددد 

وكدددددد نلذالبخمشدددددد ،لو دددددد ل  دددددد لمدددددد ل ددددددخثلع ددددددي،ل و شدددددد  ال  دددددد سلا صددددددولولددددددخلا ددددددد ،ل
 . (1)ال  ش و ٌ،لوليلعق رل ق ملبي،لوك نلبخثلم للفنيلا  نل،وفض ل،د  

                                                

ل(.23/308(لهٌل ع ملال ب علل)1)
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 . ةالعملوّ العلموّة، وحو ته ادبحث الرابع: 

 :ةحو ته العلمو  ادطلب األول: 

  واًمعؿاا  سماا  شمعؾاا ، ،قمااغم طمااب اًمعؾاا  واًمااتعؾ اسماان أيب قمصااا و  كشاال 

أظماي اًمػؼاه مان و ،وشمػؼاه هبا  ، ظم  واؾماطورطم  ذم ؾمبق  حتصاق  اًمعؾا  وما

 .ظمػمة اًمػؼف ء

 هااا(545)ؾمااـ   طمؾاابماا ة، وىماا    هباا ؾمااؽن و ،ؾمااـج راكتؼاا  إمم صماا  

إذ متؾؽفاا ،  مااع كااور اًماا ين حمؿااود زكؽااي  دمشاا ، ورطماا  إمم وماا ّرس هباا 

صماا  قماا د إمم ، طمؾااب، ووزم كظاا  األوىماا  ، صماا  رضمااع إمم سم ًمغزاًمقاا وّدرس 

 ها(.570)ؾمـ   دمش 

 :حو ته العملوةادطلب الث ين:  

و ، ووصاا  سملكااه ماان أومؼااه األطا از اًمومؼقفاا   ماان اسماان أيب قمصااا و  يما   

ويماا   متوطماا ا  ذم  ،ماا   أصااح ب اًمشاا ومعي يوماايا إوأكااه  ،  اأهاا  قمصاا

 اًمت ًمق :وىم  شمؼّؾ  اسمن أيب قمصا و  اًموفم ئ   ،اًمعؾ  واًمعؿ 

 :   اإلرشاف عذ بن ء اددارسأوالا

 إلذا  ومؽؾػااه سماازكؽااي قمـاا  كااور اًماا ين اسماان أيب قمصااا و  شمؼاا   ًمؼاا  

 .(1)وهمػمه  وسمعؾب  ،ومحص ،طمؾبذم  قمغم سمـ ء اعم ارس

  

                                                

ل(.3/54(لوفي تلا عي نل)1)
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 القض ءث ىوا : 

ومـحاه  ، ي ر سمؽا ًمؼ  شمومم اسمن أيب قمرصاو  اًمؼضا ء ًمـاور اًما ين زكؽاي ًما

 .(1)ص طمق ت واؾمع 

يماا    يماا    صاا ح اًماا ين األيااويبًمسااؾط    اًمشاا  وعماا  ظمضااع  سماا د 

ذم  اًمؼضاا ءسماا كو أضمؾااه وّمااو  ىم ضااق   قمؾقفاا ، وعماا  ؿمااع  اًماا ين اًمشااف زور  

أيب اًمػضا ئ  اًمؼ ؾما  سمان حياي سمان قمبا  اه اعمؾؼاب إمم اسمان أظمقاه  اًمشا  سم د 

ومل يساع صا ح اًما ين ؾماو  اعمواومؼا  قماغم هايا اًمتػاويض أل   ضق ء اًما ين

مان اًم شماب اًمعؾقا  اًمتاي  اًمؼضا ءأها  ًمؾؼضا ء ًماق  إال ، وأل   ،ضق ء اًما ين

 .(2)ال يـػع ومقف  شموري 

األمور سم مش  الؾمتؼب    وىم  يم ك  ًمؽ   اًم ين اًمشف زور  ضمفود ذم هتق  

وهيا  ،ألكه اقمتؼ  أكه أيمػل من سم ىمي األم اء عمـ زًم  اًمع و اًمصؾقبي ،ص ح اًم ين

اًمعؿ  من األقم   اعمجق ة اًمتي حتسب ًمؽ   اًم ين اًمشف زور ، طمق  وضع 

ي ىمح اًم ين قمغم سم وومّض  ص  ،اعمصؾح  اًمع م  ًمؾؿسؾؿلم ومو  يم  اقمتب ر

إال أ  : (3)اًميين أمضوا اًمصؾ  مع اًمع و اًمصؾقبي  اًمش جمؿوع األم اء ذم سم د 

ص ح اًم ين سمع  ووم ة يم   اًم ين اًمشف زور  يم   مقؾه ًمتعقلم اسمن أيب 

واألدسمق ، ومؽ كته يمشق  ًمؾؿيهب  ،اًمعؾؿق  تهؼوة ؿمخصقًم اًمؼض ء و  قمغم اقمص

                                                

ل(.3/54ا عي نل)ل(لوفي ت1)
ل(.1/326(لص حلالخ  لوجه د ل لالقض علع للالخولولالف طميول)2)
ل(.1/452(لص حلالخ  لوجه د ل لالقض علع للالخولولالف طميول)3)
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ص ح اًم ين طمب ، و(1)وىم  ؿمف  ًمه معظ  اعمع رصين هبيااًمش ومعي ذم زمـه، 

وأكه أراد أ   ،كه يم   ؿم ومعق   أوشمؼ ي ه  ؾمق  و ،ألشمب ع ميهب اًمش ومعي األيويب

طم  اًم وًم  قمغم أؾم س اعميهب اًمش ومعي.  يو 

يمبااػمة  و  قمااغم درضماا  اواسماان أيب قمصاا ،قم ىماا ت صاا ح اًماا ينويم كاا  

هااو اًمااي  شمااومم اإلذا  قمااغم شماازويج   و  اويماا   اسماان أيب قمصاا ،ماان اعمت كاا 

ص ح اًم ين سم خلا شمو  قمصاؿ  اًما ين سمـا  األماػم معالم اًما ين أكا  وزوضما  

قماا    دمشاا اًمتااي يم كاا  شمؼااق  سمؼؾعاا   -ىمباا  ووم شمااه  -اًمسااؾط   كااور اًماا ين 

 .(2)لا(ه572)

حتبااي  صاا ح اًماا ين األيااويبوضمااود ؿمخصااق ت ه ماا  ذم دوًماا  سم إلضاا وم  إمم 

اًمػؼقااه  :مااـف  و  ، اإمم قمباا اه سماان أيب قمصاا اًمشاا  أ  يسااـ  ىمضاا ء ىمضاا ة 

واًماي  شمتؾؿاي قماغم يا   قمبا  اه  ،قمقسى اهلؽ ر  أطم  أما اء صا ح اًما ين

ؿماا  ذم أ  هلاا شملم اًمشخصااقتلم أصماا ا  يمبااػما  ذم ضمعاا   وال ، و اسماان أيب قمصاا

، اًمؼضاا ءويسااـ  إًمقااه  ، و اصاا ح اًماا ين يؿقاا  إمم قمباا اه سماان أيب قمصاا

  .(3)ومياهب ، س ومق  ييهبو  وهيوو  مش ربوم ًمـ  

  

                                                

ل(.1/326(لص حلالخ  لوجه د ل لالقض علع للالخولولالف طميول)1)
ل(لا  ج لال  ب .2)
 (.1/326لخولولالف طميول)(لص حلالخ  لوجه د ل لالقض علع للا3)
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 : محله البش رة إىل اخلالفة العب سوةث لثا : 

 و  اماان اعمفاا   اجلؾقؾاا  اًمتااي ىماا   هباا  اًمؼاا   ذ  اًماا ين سماان أيب قمصاا

، سمؼطاع صا ح اًما ين ا(ها567)هي مح  اًمبشا رة إمم اخل وما  اًمعب ؾماق  ؾماـ  

يء اوإىم متفاا  ًمؾخؾقػاا  اًمعباا د اعمستضاا ،اخلطباا  ًمؾخؾقػاا  اًمػاا ـمؿي اًمع ضاا 

ي  اًمبشا رة شمؼا أ سمؽا  م يـا  يؿا  هبا ، ومسا ر إمم ويمتاب معاه كساخ  هلا ،سم ه

ومل يااؽم  م يـاا  إال دظمؾفاا  هبااي  اًمبشاا رة اجلؾقؾاا  اًمؼاا ر، وىماا أ ومقفاا   ،سمغاا اد

وظما ج  ،اعمويماب سمغا ادطمتاى وصا  إمم  ،هيا اعمـشور اًمعظاق  اخلطا  واًماييم 

معظؿاالم جلؾقاا  مااورد ،  ،مؽا ملم خلطااػم ورود  سمغاا ادإمم شمؾؼقاه مجقااع أهاا  

  .(1)وكث ت قمؾقه دك كػم األكع   وطمبى سمؽ  إطمس   وإيم ا 

 :ادش ركة بآرائه دم احلو ة السو سوةرابعا : 

 احلقااا ة و  مشااا ريم   ذم ااؾماااتؿ  اًمؼااا   ذ  اًمااا ين سمااان أيب قمصااا

سمعؾؿه وآرائاه، وؾماػػما  ًمصا ح اًما ين إمم اخل وما  اًمعب ؾماق  سمبغا اد  اًمسق ؾمق 

اا ،ا(هاا583)طمتااى يم كاا  موىمعاا  طمطاالم ؾمااـ     اعممرظمااو  مشاا ريمته وأيم 

ًمصاا ح اًماا ين ذم هااي  اعموىمعاا  اًمعظقؿاا  اًمتااي وماات  اه هباا  معظاا  ماا   

 .(2)اًمس طم  اًمش مي وسمق  اعمؼ س

  

                                                

ع دددددددللالخولدددددددولالف طميدددددددولوحت  ددددددد لبيددددددد لا قدددددددخسللوجهددددددد د ل لالقضددددددد عل(لصدددددد حلالدددددددخ  لا  ددددددد يب1)
(1/457.) 
 (لا  خرلال  ب .2)
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 .  ذهبه وعقودتهادبحث اخل  س: 

، يماا  ضماا ء ذم ـمبؼاا ت ياًمشاا ومعاإلماا    أماا  ميهبااه ومفااو قمااغم ماايهب

 .(1)«ؿمق  اًمش ومعق » :قمـه اًميهبياًمش ومعق ، سم  ىم   اإلم   

يماا   إماا   أصااح ب »: مووماا  اًماا ين اسماان ىم امااه اعمؼاا دوىماا   قمـااه 

 .(2)«اًمش ومعي ذم قمرص 

وىم أت سمخط اًمشاق  اعمووما ، ىما  : ؾماؿعـ  درؾماه ماع أظماي » :اًميهبيىم   

واكؼطعـاا ، ومسااؿع  أظمااي يؼااو : دظمؾاا  قمؾقااه سمعاا ، ومؼاا  : مل  ،أيب قمؿاا 

اكؼطعاات  قمـاايت ىمؾاا : إ  ك ؾماا   يؼوًمااو  إكاا  أؿمااع  ، ومؼاا  : واه ماا  أكاا  

 . (3)«أؿمع  

وأظمشاى أ  شمؽاو  احلؽ يا  موضاوقم  » :ذم كؼا  هاي  اًم وايا  اًمسابؽيىم   

وهمؾبا  اًمظان سمال  أسما  قمؿا  ال  و  أؿماع   اًمعؼقا ة: اًمؾؼطع سمل  اسمن أيب قمصا

أ  يااييم  هاايا اًمؼااو ، وال أطماا  يتجاا أ ذم ذًماا  اًمزماا   قمااغم إكؽاا ر  جيااؽمئ

 و  اماايهب األؿمااع  : ألكااه ضماا دة اًمط ياا ، وال أفماان أ  اسماان أيب قمصاا

 :يػتخاا  إذ ذا  هباا ، ويعاا شمبف  قمااغم االكؼطاا ع، وًمااق  ذم احلؽ ياا  ماان ىموًمااه

م  يؼا ب قمـا   صاحته هماػم أهنا  اكؼطعا  قمـاه  «إمم آظم ه ...ومسؿع  أظمي»

ًمؽوكه خم ًمػ   هلا  ذم اًمعؼقا ة، واه يعؾا  ؾمابب االكؼطا ع، ويما   اعمووما  وأسماو 

                                                

 (.21/125هٌل ع ملال ب علل)ل(1)
ل(.لل2/33(،لطبق تلالش فعيول ب ل  ض لشهبول)6/465شرراتلالر  ل)ل(2)
 (.21/129هٌل ع ملال ب علل)ل(3)
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وال ك ومعاه، وإكا  كـؽا  وكا ومع  ،قمؿ  مان أها  اًمعؾا  واًما ين ال كـؽا  ذًما 

 ،ماان ؿمااقخـ  شمع ضااه يماا  وىماا  ًمااييم  اًمعؼ ئاا ، وومتحااه ألسمااواب مؼػؾاا 

ويماا   اًمسااؽوت قماان مثاا  هاايا ظمااػما  ًمااه ذم ىمااؼم ، ويم مااه ومااق  ال ي ريااه، 

 . (1)«وًمؽن إذا أراد اه أم ا  سمؾغه ،وآظم شمه

يثباا  ًمعؼقاا ة، اعممًماا  ا رمحااه اه شمعاا مم ا  ماا  -ومااق  سمحثاا -ومل أضماا  

يماا   هااو اًمساا ئ  ذم ذًماا   واعماايهب األؿمااع   واألصاا  اًمساا م ، الؾمااق 

سما  كؼا  اًماّيهبي ، يثبا  سملكاه أؿماع   اًموىم ، ومل أضم  من يما   اعممًما  ما 

، ويما  ىما   "واه ما  أكا  أؿماع  "ىما  :  شمصا حيه سملكه ًمق  سملؿماع  ، طمقا  

وال أطماا  يتجاا أ ذم ذًماا  اًمزماا   قمااغم إكؽاا ر ماايهب األؿمااع  : » :اًمساابؽي

 . «ألكه ضم دة اًمط ي 

 اًمـؼ  اًمس سم  م  يكم: من ظم   واًمي  يب و

اا  مـااه مااع اعماايهب إ اًمساابؽيحم وًماا  اإلماا   -1 كؽاا ر اًم واياا  شمع ـمػ 

 األؿمع   يمع دشمه.

أ  ًمؾ ضماا  اضمتفاا دات  اا ًم  ومقفاا  اعماايهب  -واه أقمؾاا -يباا و -2

 األؿمع  .

ااا   -3
اا  واًمسااما : ًمم ت واإلضم سماا  شمظفاا  هااي  االضمتفاا دات اعمخ ًمػاا      اًم 

وال أطماا  يتجاا أ ذم  »طمقاا  ىماا  :  ،اًمساابؽيشمؾااتؿ  ماان ظماا   كؼاا  اإلماا   

 .« ذًم  اًمزم   قمغم إكؽ ر ميهب األؿمع  : ألكه ضم دة اًمط ي 

                                                

 (.7/134طبق تلالش فعيولال ربىللل  ب  لل)ل(1)
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يماا  طمصااؾ  مـااه  االؾمااتػ دةأكـاا  ذم جماا   سمحاا  ومؼفااي، وال يؿـااع -4

 -رمحفا  اه شمعا مم–اًمـاوو  واسمان طمجا   اًمعظقؿالممان اإلما ملم  االؾمتػ دة

مااع شملصم مهاا  سمعؼقاا ة األؿماا قم ة، وىماا  يمتااب اه اًمؼبااو  عممًمػاا هت  واالؾمااتػ دة 

 اًمعظقؿ  مـف .
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 . وثن ء العلامء علوه ، ك ىته العلمو ةادبحث الس دس: 

ًماب د  اًمعؾا  ـمؾاب ذم شماهرطم ؼا  شمؼا   اًمؽا   قمان وم مؽ كته اًمعؾؿقا  أم  

وىما   -ؿماقوظمهمبحا   ذميما  ما   - قمغم أي   قمؾا ء يمبا ر طمق  خت جؿمتى، 

  مؽ كتااه اًمعؾؿقاا  ماان فااوشمظ محاا  راياا  اًمتاا ري ، واًمتاالًمق ، واًماا قموة،

 .ظم   صمـ ء اًمعؾ ء قمؾقه

 ثن ء العلامء علوه: 

اًمشق  اإلما   اًمع ما ، اًمػؼقاه اًمبا رع، اعمؼا ئ األوطما ، ؿماق  »: اًميهبيىم   

 . (1)«اًمش  اًمش ومعق ، ىم   اًمؼض ة، ذ  اًم ين، قم مل أه  

قم روماا   سم عماايهب،  ،ويماا   ماان أقمقاا   األماا ، وأقم مفاا : »اًمساابؽيىماا   و

متواضاع    ،يـا   ظماػما  د   ،مشا را  إًمقاه ذم حتؼقؼا ت اًمػؼاه ،واألصاو ، واخلا  

 . (2)«مأل اًمب د شمص كق  وشم مية ،مقؿو  اًمـؼقب  ،ؾمعق  اًمطؾع 

  ، وإًمقاه اعمـتفاى ذم ايما   أومؼاه أها  قمصا» :أسماو قمؿا  سمان اًمصا حىما   و

  .(3)«اًمػت و  واألطمؽ  

 ي  سمؽ ماه ىمبا  وصااو  ايم كاا  اًمػتاو  سم ًما ي ر اعمصاا »: اإلؾماـو وىما   

    .(4) «اًمؽبػم إًمقف  اًم اومعي

                                                

ل(.21/125هٌل ع ملال ب علل)ل(1)
ل(.7/133طبق تلالش فعيولال ربىلل)ل(2)
ل(.6/465شرراتلالر  ل)ل(3)
ل(.لل2/33طبق تلالش فعيول ب ل  ض لشهبول)ل(4)
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إماا    قمصااا و يماا   اسماان أيب »ىماا   اًمشااق  مووماا  اًماا ين سماان ىم اماا : 

 ل.(1)«أصح ب اًمش ومعي

اًمػؼقااه اًمشاا ومعي اعمؾؼااب ذ  اًماا ين: يماا   ماان » :اسماان ظمؾؽاا  وىماا   

 .(2)«واكتنم أم   ،وومض ء قمرص ، وممن ؾم ر ذيم   ،أقمق   اًمػؼف ء

 سماان حمؿا  سمان اه قمباا  ؾماع  أسماو اًما ين ذ  اًمؼاا  » :اسمان يمثاػموىما   

   .(3)«االكتص ر يمت ب ًمه ،اًمش ومعق  أئؿ  أطم  قمرصو  سمن اه هب 

  

                                                

ل(.لل2/33(،لطبق تلالش فعيو،ل ب ل  ض لشهبول)6/465شرراتلالر  ل)ل(1)
ل(.ل3/53وفي تلا عي نلل)ل(2)
ل(.16/609البخا ولوال ه  ول)ل(3)ل
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 .آث ره العلمو ةادبحث الس بع: 

ومؼا  وصاػه  ، و  ؿمخصاق  متؿقازة هلا  ؾما هت  اًمػ يا ةايما   اسمان أيب قمصا

 .(1)«م م   وم ض   مصـػ   إ»ص طمب اًمـجو  اًمزاه ة سملكه يم   : 

، عككدة  ًلفكك تأيب عصكككرون لقككد ركككر العلككامء دم تككراتها ل  كك م ابككي و

 وهي:

 (ة اعمايهبااإلرؿم د ذم كصا )مل يؽؿؾاه، وذهاب وماق  هناب ًماه سمحؾاب ، ،

 كؼؾه قمـه ذم اًم وض  ذم اًمع ري  ومؼط.

 (وهااواالكتصاا ر )  ضماازء  ذم أرسمعاا  جمؾاا ات، وهااو اًمؽتاا ب اعماا اد حتؼقاا

 .مـه

 (  اًمتـبقه ذم مع وم  األطمؽ). 

 (  اًمتقسػم ذم اخل) . ذم أرسمع  جمؾ ات ، 

 ( اًميريع  ذم مع وم  اًمنميع). 

 (صااػوة اعماايهب قمااغم هن ياا  اعمطؾااب) ذم ؾماابع  جمؾاا ات. يوضماا  مـااه ،

 اسمع سمؽميمق . اعمجّؾ  اًم ّ 

 (ظمي اًمـظ آم)  .ذم جمؾ ين 

 (خمترص ذم اًمػ ائض) . 

 ( اعم ؿماا) وهااو أطمؽاا   جماا دة سمؾػااظ وضمقااز، يم كاا  اًمػتااو  ذم جمؾاا ين ،

  قمؾقه ذم مرص.

                                                

ل(.6/109(لال ج ملال ا  ةلل)1)
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   (اعمفيب)وموائ . 

 ( اعمواوم  واعمخ ًم) . 

 ( ومت و  اسمن) قمرصو . 

 اا ذم ضمااواز ىمضاا ء األقمؿااى، وهااو قمااغم ظماا   ماايهب   صااـ  يمت سم 

 .(1)اًمش ومعي

والشماازا  هااي  اعممًمػاا ت خمطوـماا  مل شمطبااع طمتااى اآل ، ومل أقمثاا  هلاا  قمااغم 

 مؽ  .

  

                                                

الشدددددد فعيولال ددددددربىل(،لطبقدددددد تل21/128(،لهددددددٌل عدددددد ملال ددددددب عل)2/1654(لكشدددددد لالن دددددد نل)1)
ل(،لصدددددددددد حلالددددددددددخ  لا  دددددددددد يب2/30(،لطبقدددددددددد تلالشدددددددددد فعيول بدددددددددد ل  ضددددددددددللشددددددددددهبول)ل7/134)

ل(.1/456ع للالخولولالف طميولوحت   لبي لا قخسل)لوجه د ل لالقض ع
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 الت َّعريف بكتاب )االنتصار( الفصل الثاني:

 وومقه ؾمت  مب طم : 

 إمم اعممًم  .  وشموصمق  كسبتهاعمبح  األو : حتؼق  اؾم  اًمؽت ب، 

 ومؽ كته.  ،اعمبح  اًمث ي: أمهق   اًمؽت ب

اًمؼس  اعم اد اًمؽت ب من ظم   اعمبح  اًمث ًم : مـفج اعممًم   ذم 

 حتؼقؼه. 

 اعمبح  اًم اسمع: مص در اعممًّم  ذم يمت سمه ذم اًمؼس  اعم اد حتؼقؼه. 

اعمبح  اخل م : اًمتع ي  سمؿصطؾح ت اًمؽت ب ذم اجلزء اعم اد 

 حتؼقؼه. 

 وك ذج مـف .  ،اعمبح  اًمس دس: وص  اًمـسخ  اخلطق 
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 التعريف بكتاب )االنتصار(: الفصل الثاني
 . إىل ادًلف ىسبتهوتوثوق ، حتقوق اسا الكت ب: ادبحث األول

  :  اسا الكت بحتقوق أوالا

 ، ( يماا  ضماا ء ذم مؼّ ماا  يمت سمااهاالنتصااار): ؾمااّؿى اعممًماا  يمت سمااه هااياًمؼاا  

سمعاض اعمتالظم ين زاد و، وهو االؾم  اًماي  أمجعا  قماغم أصاؾه يمتاب اًماؽماضم 

االنتصاااااار ملااااا    ): مااااان أصاااااح ب اًمػفااااا رس ذم اًمتساااااؿق 

            . (1)(الصافعي

واًمؽتاا ب ذم كسااخه اعمخطوـماا  اًمتااي سملياا يـ  ضماا ء سم ؾماا  االكتصاا ر يماا   

إالّ زيا دة قماغم هايا اًمؼا ر ضماا ءت ، ويما  ؾما   ممًّمػااه ،كصا  قمؾقاه اًماؽماضم 

: طمقااُ  ضماا ءت يماا  يااكم، اًمـسااخ  اًمؽميمقاا قمااغم هماا   اعمجّؾاا  األو  ذم 

 . (ن األخبار واالختياراالنتصار ملا ُجرِّد يف امل    م)

متاه ولعل هذه الزي دة  : طمقا  يؼاو : مساتػ دة  مان مـطاو  اعممًّما  ذم مؼ  

اىتصكك راا دكك  تضككمنه  ككي واه سمؽ مااه اعمسااتع   قمااغم سمؾااوغ هااي  اإلرادة »

طمقاا  أضااقػ  : «. . .  االىتصكك روىماا  ؾمااؿقته سمؽتاا ب ، األخبكك ر واالختوكك ر

وىماا  يؽااو  ذًماا   -يماا  هااو فماا ه  -إمم اًمعـااوا  اعمؼ ماا سمعااض أًمػاا ظ 

 . واه أقمؾ ، ّ وم   من اًمـ ؾم اشمص

  

                                                

ل(.1/238)(،ل خ ولالع رفٍل1/174(لكش لالن  نل)1)
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 : ىسبة الكت ب إىل ادًلفث ىوا : 

الؿماا   ذم يمااو  هاايا اًمؽتاا ب سمؽ ًمااه هااو يمتاا ب االكتصاا ر اعمـسااوب إمم 

 : وذًم  ًمع ة اقمتب رات : واعم اد حتؼقؼه  ،اسمن أيب قمرصو 

أ  ًمااه أيمثاا  ماان يمتاا ب هباايا  أ  يماا  ماان شماا ضم  ًمؾؿمًماا  مل يااييم  -1

وكاص  اعممًما  كػساه ذم مؼ ما  هايا اًمؽتا ب اعما اد حتؼقؼاه قماغم أكاه  ،اًمعـوا 

وماا    قمااغم أكااه يمتاا ب : ( هؽاايا جماا دا  قماان اإلضاا وم ت االنتصااار)  ؾماا    سمااا

 . االكتص ر اعمـسوب إًمقه 

يماا  :  و  امـسااوسم  إمم اعممًماا  اسماان أيب قمصاا أ  مجقااع أضماازاء اًمؽتاا ب -2

 . يظف  قمغم هم   يم  ضمزء مـف  

 ،وأسمواسمااه ماان أوًمااه إمم آظماا   ،أ  اًمؽتاا ب ضماا ء متسؾساا   ذم يمتبااه -3

مماا  : وضماا ء مـفجااه وـم يؼتااه ذم قماا   مساا ئؾه وشمؼ ي هاا  واطماا ا  ال  تؾاا  

 . ي   قمغم أ  اًمؽت ب رء واطم 

 ، و اقمصاان سماا ر الكصااو  اًمعؾاا ء ذم اًمـؼاا  قماان يمتاا ب االكتصاا -4

وإكاا  كبفاا  قمااغم هاايا : »ورد ذم اعمجؿااوع ًمؾـااوو  ماان ىموًمااه وماان ذًماا  ماا 

أكااه ًمااو اهمتساا   : و األيب ؾمااع  سماان أيب قمصاا االنتصااارأل  ذم يمتاا ب 

أو فمفاا  شمغااػم  ًمااو  ،مج قماا  ذم ماا ء ًمااو وماا   قمااغم ىماا ر يمػاا يتف  اؾمااتوقمبو 

 . (1)«ص ر مستعؿ   ذم أص  اًموضمفلم ،ظم ًمػه

                                                

 (.10/184اتم عل)ل(1)
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 :االنتصااار  و  ذم يمتاا باوىماا   اسماان أيب قمصاا» :اًمساابؽيماا  ورد قماان 

عماا  ذم ذًماا  ماان  ،وماان سمعضااف  طماا  سمؿـزًماا  احلاا ة قمااغم فماا ه  اعماايهب

  .(1)«االطمتق ه ذم األطمؽ  

وىماا   اًمػاا رىمي ذم وموائاا  »ذم وماات  اًمباا ر : –رمحفاا  ه–وىماا   اسماان طمجاا 

وماان  ضاا   اًموىماا  قماان  ،اءة ؾمااج ة همااػم شمـزياا شمسااتحب ىماا اعماايهب: ال 

 و  ذم اوواومؼااه اسماان أيب قمصاا ،ىم أهتاا  ىماا أ ماا  أمؽاان مـفاا  وًمااو سملياا  ؾمااج ة

 .(2)«االنتصاريمت ب 

وىماا   »ذم معاا   ضمااواز اًمصاا ة قماان اعمقاا : –رمحااه اه–وىماا   اًمـااوو 

سماان أيب قمصااا و  ماان اًمشااق  أسمااو ؾمااع  قمباا اه سماان حمؿاا  سماان هباا  اه 

 .(3)«إمم اظمتق ر هيا االنتصاراعمتلظم ين ذم يمت سم   أصح سمـ 

 

  

                                                

ل(.1/149)لفا وىلال ب  ل(1)
ل(.2/379فاحلالب ريل)ل(2)
شددددد حلو دددددخلجددددد عتلعبددددد رةلال ددددد ويل  دددددرالو نهددددد لبددددد نلال ددددد يحلومددددد للالشدددددي ل بددددد لهعخ....ل(3)

 (.1/90ع للم  ول)لال  وي
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 . أمهوة الكت ب، و ك ىته العلموة: ادبحث الث ين

أمهقاا  يمبااػمة ذم اعماايهب اًمشاا ومعي، وذًماا  عماا  يتؿتااع  االكتصاا رإ  ًمؽتاا ب 

، ظمصوصاا   أكااه يماا   إماا    و  ماان مؽ كاا  قمؾؿقاا اأيب قمصاا سمااه اإلماا   اسماان

 .اًمش ومعق  ذم قمرص 

ويميًم  شمليت أمهقا  اًمؽتا ب مان ظما   ما  يتسا  سماه مان اؾماتقع ب أىماوا  

، ومـ ىمشاااتف  واًمااا د آلراء اعمخ ًمػااا وكصاااو  اًمشااا ومعق ، ويمااايًم  كؼااا  ا

 .قمؾقف 

 يم  شمتض  أمهقا  هايا اًمؽتا ب ذم يمثا ة مان كؼا  قمـاه مان أئؿا  اًمشا ومعق :

أل  ذم  :وإكاا  كبفاا  قمااغم هاايا» ومؼاا  : ،ذم اعمجؿااوع اًمـااوو ومؼاا  كؼاا  قمـااه 

 و  أكاه ًماو اهمتسا  مج قما  ذم ما ء ًماو ايمت ب االكتص ر أليب ؾمع  سمان أيب قمصا

أو فمفا  شمغاػم  ًماو ظم ًمػاه صا ر مساتعؿ    ،وم   قمغم ىما ر يمػا يتف  اؾماتوقمبو 

 . (1)«ذم أص  اًموضمفلم

 احلػا  شمساوي  يؾزماه أكاه اجلؿفاور صاححه يمايا :ىمؾا »: اًم وض ىم   ذم و

 (،االكتصاا ر) وصاا طمب،  (اعمجاا د)ذم  اًمطقااب أسمااو اًمؼاا   مااـف  ،هـاا 

 وهااو ،(احلؾقاا ) ذم واًم وياا ي (،اعمؼـااع) ذم اعمحاا مكم ىمطااع وسمااه ،وهمػممهاا 

 ومنكااه :يؾزمااه ال أكااه (اعمحاا ر) ذم اًم اومعااي سمتصااحق  غااؽميُ  وال، األصاا 

 .(2)«أقمؾ  واه(. اعمح ر  اخمتص) ذم قمؾقه كبف  ضعق 

                                                

 (.10/184(لاتم عل)1)
ل(.4/438(لروضولال  لبٍل)2)
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 و  ذم اوىماا   اسماان أيب قمصاا» ، ومؼاا  :ذم اًمػتاا و  اًمساابؽيكؼاا  قمـااه و

عما  ذم  :ومان سمعضاف  طما  سمؿـزًما  احلا ة قماغم فما ه  اعمايهب :يمت ب االكتص ر

  .(1)«ذًم  من االطمتق ه ذم األطمؽ  

 طمقاا  ىماا  : ذم وماات  اًمباا ر  –رمحااه اه  – اسماان طمجاا قمـااه  كؼاا يماايا و

 ،ال شمسااتحب ىماا اءة ؾمااج ة همااػم شمـزياا  :وىماا   اًمػاا رىمي ذم وموائاا  اعماايهب»

وواومؼاه  ،هتا  ىما أ ما  أمؽان مـفا  وًماو سمليا  ؾماج ةاءومن  ض   اًموىم  قمان ىم 

   .(2)« و  ذم يمت ب االكتص رااسمن أيب قمص

اًمؼاا   أيب حيقااى  مااـف     ماان قمؾاا ء اًمشاا ومعق وكؼاا  قمـااه اعمتاالظم  يماا 

ع  »: ، طمقاا  ىماا  زيم ياا  األكصاا ر  ذم أؾمااـى اعمط ًمااب ااُب  :وماا  
م اا ُ  دم  ي   ماان اًم  

اوممعم  إسمم م  هم  ًممبم  ا     مان اًم   قم  ىممؾ ا    ضم  وم عُ  ،و  ق ا   ا ء   إ    مـفا  وم  إم    ،ؿم  ا    و  ػ   إسمما    ظم  ًم 

ب ؾ اا م  اا  ذم اًم  ف 
قمم إم    ك و  اا ء   و  اا  ؿم  ف  ع  وم  ب ؾ اا م  إسمماا م  هم  ًمماابم  ماان د    اًم 

ةم  ًمماايم  
 أو ،احل  اا رضم

بمقؾ اا م  ؼ  ااُ ، ًمااي  اًم  ي 
ب  دم إم    اًم  ىُمااوا و  ػ    ت ُف    ماان :أ    - شم  م  اازم اا ُ  ًم  ي  اايُ  -اًم   ظم  تُم  اا ُ  وم  ص 

 طمم

ا    يم  اطمم ؾ ا م م  إسمما م  هم  ًممابم  مان و  : أو سم  تماهم بمقؾ  ا    إ    صُما    ىم  ت ؾ ػ  اعُ  اظم    أ ك او 
اي   إسممؾماهم  ُأظمم

: من ث  م نم    األ  يم  ي   وم  ات و  ا    اؾم 
ا ء   وم ؿم اوممعُ  ؿم  ىممقا    ،اًما   ايُ  :و  ظم  اطمهم  يُما    مان ُيم  س 

 إال   سممؼم

ع   أ     ت ااؼم   ذ   م  ي 
ُ  ،سمماا أل   ااؼم  ُقج  اات حم    وم  اايم م  قمااغم اعم ُس  قُ   ،أ ظم  ااحم اًمت ص  ، ماان و  شممااهم ي  د   زم

سممهم  ح   و  زم   رص   اح     ،اعم ُت او  ص  ُب  و  ا طمم ا رم  ص  ص 
ك تم
   االم

ت ضا وهاو ،اًمث ا يم ا   م  ىا ُمؼ   يم 

                                                

 (.1/149)ل(لفا وىلال ب  1)
 (.2/379(لفاحلالب ريل)2)
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ق اُ   اًم اومعي ـ اى طم  ا ةم، ذم ك ظماػمم م  قماغم ذًما  سم  يم  ُ   اًمز  األ  و  اومماُ   هاو و   ًمـم ظماػمم م  اعم ُو 

تم   م  ذم اعم  اظم    إسمم م  أ ك و 
ب ؾ  م «اًم 

(1). 

 اعمؼقؿااو  أو ،اعمساابوىمو  ىماا   وًمااو»: ذم مغـااي اعمحتاا ج اًمشااا سمقـيىماا   و

 سما ب ذم اًم وضا  ذم ما  قماغم سمابعض سمعضاف  يؼتا   أ  جياز مل ،مس وم  ظمؾ 

 صاا ة متاا  إذا اجلؿعاا : ذم اعماالموملم اؾمااتخ   ضمااواز قماا   ماان اجلؿعاا 

 وماانذا ،طمصااؾ  اجل قماا  أل  :األصاا  ذم همػمهاا  ذم ويماايا ،دوهناا  اإلماا  

 هماػم ذم اجلاواز هـا  أصاؾف  يما   ىامؼتضا ًمؽان ،ومضاؾف  كا ًموا وم اد  أمتوه 

 :وىماا   ،اعمجؿااوع ذم ويماايا ،اًمتحؼقاا  ذم صااححه يماا  اعمعتؿاا  وهااو اجلؿعاا ،

 .(2)«اعمـع االكتص ر سمتصحق  شمغؽم وال اقمتؿ  ،

 سمعا ر  يما   ومان »: اعمؾؼاب سما ًم مكم اًمصاغػم ؿماف ب اًما ين اًما مكمىم   و

 ،اعماا ورد  ًمؼااو  :طمصااته اؾمااتح  اعماا ة ذم ألـمؾااع وًمااوال  يمااؼمد، ؾماابب

 ،سمؾاا  أو ،ـمؾااع وهااو اكؼضاا  وإ  ،ذياا  اًمع ماا  أ  :اًمصااحق  واًم وياا ي

ا ،اجلاياذ إمم واًمتبؼقا  اًمتعفا  اعم ًما  وقماغم ،مـف  طمصته ومؾؾع م   ذم عما   ظم وم 

 .(3)«قمؾقف  أكه من واعم ؿم  االكتص ر

ًُمااهُ »: ذم اًمتحػاا  اًمبجػمماايىماا   و م )م:  ىم و  ااػم    هم 
م
اء اا ر   وممقااهم . (اعم ُؽ  شم اابم  أ د   ذمم  إفم ف 

رم  حم  اا    اا   ض  م إمك اا    ،اإل  أ   و  ااز  قح  م  ذمم  أ ضم 
ااحم ااو  م  اًمص  ؽ 

ؾ اابم  ًمم اا  اعم ُغ  قف 
اا    ومم ض   ،اعم ُع  و 

                                                

 (.9/139(ل هيلا   ل ل لش حلروضلال  ل ل)1)
 (.1/392(لم ًلاحملا جل)2)
ل(.5/255(لهن  ولاحملا جل)3)
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اءُ  اءُ  وم اا أل  د  سم ااا   م اإل  ااا  و  قف 
اا    ومم

اطمم ُح  و  ؾ اااُب  أ     ر   ذ   اعم ُغ  ةم  ذمم  و  ااا  
ػ  ؾمم ـ اااى  اًم  ع  م 

ؾمقاا م  اا    اًمت ع  ت ص    وم  ظم 
م
اء ى سمماال د  ااؿ  ااق  م  اعم ُس  ؾس 

ااي   ًمم اا    يم  ؼ  ت ح  ُ ، شم  ااػ  ًُمااهُ  اًمص  اءُ :) ىم و  أ د   و 

م م  ااػم  ـ ااهُ  هم  اا   م ُوضُمااودم  :أ    (  قم  ع 
ؾ اا م  ًمم ق ااهم  اعم ُع  ؾ  ُهااو   قم  اءُ  و  ـ ااهُ  األ  د 

ًُمااهُ  مم ىم و  اا : و  قم   ُمت ؼم  

ااق       ًم 
ق اا   ًُمااهُ . سممؼ  ب ُطااُ  : ) ىم و  ؾ هُ (  شم  ااؽ  ت ش  ُب  اؾم  اا طمم اا رم  ص  ص 

ك تم
اان   االم

ق ااُ   مم  إ    طم 

ؼ     ع      اًم 
ق     ،وم  ؾمم ؾ ع    : ىم      ،سم ط    : ُيؼ  ُ   وم ؽ  اد   وم  ػ  م  سُمط    ُ  اعم ُ     .(1)«اًمص 

 اؾمتحسان صما »: ، ومؼا  ذم اًمػتا و  ؿايتاهلق اسمان طمجا يميًم  كؼا  قمـاه  و

 .(2)«ذًم  يضعػه عمن يمؾه اًمؾق  ىمق   يؽ   االكتص ر: ص طمب ىمو 

، ومؽ كتااه اًمعؾؿقاا  ممًمػااهقمؾااو ؿماال  ومؽ كتااه مهقاا  اًمؽتاا ب أل يشااف يماا  

مان  اسمان اًمؼاق ويمايًم   ،ؿمق  اإلؾما   اسمان شمقؿقا  ومؼ  كؼ  قمـه ،اًمتي متقز هب 

وماا  ذًماا  إال عمؽ كاا   -طمتااى اآل  ااًمااي  الياازا  مػؼااود  -يمتاا ب )اعم ؿماا ( 

 اعممًم  اًمعؾؿق  قمؿوم  .

  هاسمشا اًميما  يعؼا  أ  ًمإلما   ضما ز وإ »: ؿمق  اإلؾما   اسمان شمقؿقا  ىم  

 رىما ب اًمعؼا  هبايا اًميما  ًماه قمؼا ت مان يؿؾا  ومف  ،وكحوه  اًمؽـ ئ  سمؼ ء

 ذًماا  قماان اعمسااؾؿلم مؾاا  وياازو  ،وكحوهاا  ،واًماا يورة ،واًمؽـاا ئ  ،اًمبقااع

 مل وإذا مبقااعت صمؿاان قماان شمؽااو  ال اجلزياا  أ  ألضماا  ،ال أ  اًمعؼاا ، هباايا

 يايؼتضا سمسابب قمفا ه  واكاتؼض ،سمايًم  االكتػا ع قماغم وسمؼاوا ذًم  يؿؾؽوا

 ومان  ،أقمؼباوا أو ،يعؼباوا ومل ،همعا اًميما  قمؼا  وىماع مان سمؿاوت إم  ،اكتؼ ضه

                                                

ل(.5/457(لحتفولاحلبي لع للش حلا  ي ل)1)
 (.1/37اليام ل)لاب ل ج (لفا وىل2)
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 وماق  اًمشا ومعي قمؾقاه كاص يما  اًميما  قمؼا  معفا  يساتلك  أوالدها  إ : ىمؾـ 

 ذم  و اقمصاا أيب اسماان واظمتاا ر ، اًمع اىمقااو  وصااححه ،اسماان اًمصااب غ طمؽاا  

 ال أ   هاسمشا إال اًميما  ًمؽا  أقمؼا  ال: يؼاو  أ  اًموىما  إلما   ومفا  اعم ؿم ،

 ضمفا  اًمتاي يما ألموا  ومتؽاو  اًمعؼا ، ذم واًما يورة ،واًمبقاع اًمؽـ ئ  شم ظمؾوا

 .(1)«مستحؼوه 

ا ، وسمالم مجقاع اًمعؾا ء سمالم يم  أ  ًمؽتا ب )االكتصا ر( مؽ كا  قمؾؿقا   قمؿوم 

 قمغم وضمه اخلصو . قمؾ ء اًمش ومعق 

واعمسا ئ  قماغم  اًمؽتا ب مان طمقا  شمؼساق  األسماواب،ذم اعممًما  ىم  ؾما ر و

إال أكااه متقااز قمـااه سمـؼاا  آراء اعمااياهب اًمػؼقفاا   ـم يؼاا  اعمفاايب ًمؾشااػماز ،

راء أصااح ب آو واحلـ سمؾاا ، واًمظ ه ياا ، ،عم ًمؽقاا وا ،األظماا   ماان احلـػقاا 

 واألوزاقماااي، ،اسمااان قمققـااا و ،اًمثاااور ؾماااػق   مثااا   ،اعماااياهب األظمااا  

ماان ، ومقعاا  وهمااػمه  ،إؾمااح   سماان راهويااهو ،اسماان أيب ًمااقغمو واًمعـااؼم ،

 ذم اعمجؿااوع، اًمـااوو ًمؽتااب اعمؼ ركاا  ذم اعماايهب اًمشاا ومعي قمااغم ـم يؼاا  ا

 .واعم ورد  ذم احل و 

مان االؾمات ال  اؿماتؿ  قمؾقاه  مان ظما   ما  ق  اًمؽت بوشمتض  يميًم  أمه

يمااايًم  و ،واألطم ديااا  اًمـبويااا ، واآلصمااا ر ،اًمؽثاااػمة سم آليااا ت اًمؼ آكقااا 

 .ومجؿع سملم اًمـؼ  واًمعؼ  االؾمت ال  سم ًمـظ :

                                                

 (.3/1187(،لل    مل   لالرمول)3/244(لا  اخركلع للجمم علالفا وىل)1)
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 ما  وشما ضمق  واًما د قمؾقفا : مـ ىمشا  أدًما  اعمخا ًمػلم،يميًم  اؿماتؿ  قماغم و

 وهم ًمب   يـترص عميهبه. ي ا  راضمح  ، 

 ككنهج ادًلككف دم الكتكك ب  ككي خككالل القسككا ادككراد ادبحككث الث لككث: 

 .حتقوقه

 :دم النق ط الت لوة تتضح  ع مل  نهج ادًلف دم القسا ادراد حتقوقه

 كجاا  اعممًماا  أطمق كاا   يسااتـ  ذم اعمساالًم  إمم :ماان طمقاا  االؾماات ال  أوال:

أىمااوا  ماان ذًماا   أو ماان اًمسااـ ، وأطمق كاا   يضااق  إمم ،دًمقاا  ماان اًمؼاا آ 

 اًمؼق س. وأطمق ك   يستـ  ذم اعمسلًم  إمم ،من سمع ه  وأ ،اًمصح سم 

شمعؾقاا  ومؼفااي مبـااي قمااغم  صم كقاا : ىماا  يسااتـ  ذم سمعااض االؾماات الالت إمم

 :مـاه مسالًم  سما ًمق  يمثا ة يمؾؿا  ؽا د ختؾاوشموهايا ال  أو ومؼفق ، ىم قم ة أصوًمق ،

  (.ـ)ًم

 هكؼؾاا وماان ذًماا   ،اًمشااع  وأ ذًماا  االؾماات ال  سم ًمؾغاا ، وىماا  يضااق  إمم

 ،اعمؼصااودةعؾاا  أ  اًمطعاا  هااو اًمذم معاا   االؾماات ال   ًمبقاا  سماان رسمقعاا  قماان

 ، ومؼ  :طم ي  قمب دة سمن اًمص م وذًم  ذم 

 لوىم   ًمبق : 

 .كُّ َطَ اُزَهادُب زا يُمدٌس َ َواسِ ددددددددُغبْ         َوهدددددددددددددددازُُع ُشلْ دددددددددددٍد تَد َ ددِر قَدهْ دددَ فّ ددُ لم
اًمشػماز  ذم هم ًمب   اسمن أيب قمصا و  يت سمع  :من طمق  شم شمقب اعمس ئ  : صم ًمث  

ويييم  ذم  واًمب ب إمم ومصو ، يؼس  اًمؽت ب إمم أسمواب،(، طمق  اعمفيب) هيمت سم
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الف  للبٍلمعق فاٍللا ه لوىم  ىمؿ  سموضع شمسؿق  هلي   سمعض اًمػصو  وم وقم  ،
ل لمن هن ، لل م  لو لوالب   لال ص ل لو  لم ل  لللع للالق رئ، فه سلا  ض ع ت،

لت ميولاجاه د ول خل   نلال  ابل  فه .
وظما رج  سماييم  اخلا   داظما   قمان اعمفايب،يمتا ب )االكتصا ر( وىم  متقاز 

واعم ًمؽقا ،  مان احلـػقا ، ومـ ىمشا  أدًما  أصاح ب اعماياهب األظما   اعميهب،

 .من يمتب اًمش ومعق  اعمؼ رك    ، ومقعأطمق ك   واًمظ ه ي  واحلـ سمؾ ،

 ،ؾماػق   سمان قمققـا و واألوزاقماي، ،اًمثاور يم  ياييم  أىماوا  اًمتا سمعلم مثا  

  وهمػمه .

  قماغم ذيما  ا : أم  مان طمقا  كساب  اعمسا ئ  ألصاح هب  وملطمق كا   يؼتصاراسمع  

وأطمق كاا   يااييم  أىمااوا  اعمااياهب  ،وأطمق كاا  يااييم  وضمفاالم وضمااه واطماا ،

اًمؼاا ئ   ظماات  وذًماا  كظاا ا  ًمشاا ة اال قاا :ػـ  احلاأىمااوظمصوصاا    ،األظماا  

 .قمن احلـػق  دىمقؼ   ذم اًمغ ًمب ًمـؼ وضم ء ا سملم اعميهبلم،

ما  ذيما   اسمان أيب قمصاا و ، ظما    يؽو  اًمصاواب قمـا  احلـػقا   وأطمق ك  

وإ  همصااب ؿمااق   ، وم هـااه اعم ًماا  قمـاا  اًمغ صااب، مل يااؼمأ »: وماان ذًماا  ىموًمااه

 «.ًمؾحـػق  ظم وم   من اًمض  ،

ُ اعم   ًممااُ  »قػاا : واًمصااواب قماان أيب طمـ ااػم  ت خ  ، ال   ،ي  ااب 
ن  اًم غ  صم ااؿ  اانم   ض  وم 

: إال   اهم سم ؾ ا   ك ػ 
ان  مم ه  ر  ، و  ا   ب الم   أ ك اُه آضم   ك اُه شم 

: ألم منم هت  اعم ُا     و 
ات ل ضمم ُع قماغم اعم ُس 

ضمم ي   

إم    ، و  نم ه   اًماا  
اا   م ااُ  ه  منم قمااغم ماا  هااو طُمؽ  هت  ااُن اعم ُاا   ي  ااُؼُط د  نم ي س  ه  أ    ذم اًماا  

ت ل ضمم  ن  اعم ُس  ؿ  اُع ض  ضمم مُن ي    هت  اعم ُا   ، و  ن  اؿ  ابم سمما   ض 
اُع قماغم اًم غ  صم ضمم من  ي    هت  ، أو اعم ُا     
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ا،  اُ ور  غ   م 
شممهم ور  ُ اػم  ص 

اّ  ومقاه، ًمم ، وم ا   ؿم  ا   م منم سمم ًمض  هت   أ ي ض  ، أ م   ُرضُماوُع اعم ُا  
ـمهم ي  سمم  

ات ػ  د   إم   اؾم   ك اُه و 
: وم ألم ات ل ضمم م ا  ُرضُماوُع اعم ُس  أ م  او    وهااو  و 

ان  سممعم
، ًم ؽم ا م ع  ؾ ا   اعم  ـ ػ 

مم

ب ه  اعم ُود ع   ل ؿم  ُغُ وُر، وم  ُ  اًم  ؼ  ق ت ح  ُة، وم  ضُم    األ 
(1). 

ا  قماـف  ومؾ  يؽان اًمـؼا  اعم ًمؽق أم   اإلما   كؼؾاه قمان ما  ؿان ذًما  وم ،دىمقؼ 

 .واًمسػن ذم احلقوا  واًمثق ب، م ًم  ذم صمبوت اًمشػع 

 وصمبوهتاا  قمـاا   ومااق  ذًماا ، واًمصااواب قماان م ًماا  قماا   صمبااوت اًمشااػع  ذم

 .(2) يؼب  اًمؼسؿ 

 .ظم وم   عم ًم  ،ومن م ت وقمؾقه ديو  شمعؾؼ  اًم يو  سمؽميمته: وىموًمه

 .(3)واًمصواب قمـ  م ًم  أ  اًم ين يتعؾ  سم ًمؽميم 

يمؿااايهب احلـ سمؾااا ،  ،وأطمق كاا   ياااييم  اًمااا وايتلم ذم اعماااياهب األظمااا   

أو   ا ًم  اعماايهب،وًمؽـاه يتعاا   عما   وأطمق كا   ال ياييم  اعمااياهب األظما  ،

ومفااو ذم اًمغ ًمااب ال يتعاا   إال ، واًمسااؾ  ،يواومؼااه ماان أىمااوا  اًمصااح سم 

ج سماييم  ؿماواذ اآلراء يما  ؾماـبقـه يعا     وأطمق كا    ،ًمألىموا  اعمشافورة ذم اعمسا ًم 

 ذم مواضعه.

                                                

ل(.9/263(،ل  شيولاب لع بخ  ل)7/145(لبخال لال   ل ل)1)

(،لالبهجدددددول ل14/402وال ددددد ابلعددددد لم لدددددل:لثبددددد تلالشدددددفعولفددددديول قبددددد لالق دددددمو.لا خو دددددول)ل(2)
 (.436(،لال   ل)ص:2/184الا فول)ش حل

ٌةل)5/218(لا خو ول)3) ل(.9/263(،لالر 
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كجاا  اعمصااـ  أطمق كاا   ياا ضم  ذم اعماايهب  :ظم مساا : ماان طمقاا  اًمؽمضمااق 

األوضماااه دو   يوأطمق كااا   حيؽااا ،أو اًمطااا   ،أو اًمؼاااوًملم ،أطمااا  اًماااوضمفلم

ويعضا   سما  يا ا   ،  ًمـػساه ذم شما ضمق  أما  ما   رأي اورسم  أسم   أطمق ك ا ،شم ضمق 

 ويييم  قمؾ  ذًم  . ،اقم ض   

 .اعمعتؿ  ظم ومهو ،ورسم  وه  ذم شم ضمق  أطم  اًموضمفلم ذم اعميهب

 وماان ذًماا  ماا  هااو ظماا   اعمعاا و ، وىماا  يؼااع مـااه أطمق كاا   طمؽ ياا 

ًمضااع  اعمؾاا  ومقااه: وقماا     :قمااغم أصاا  اًمااوضمفلم واعماا ء ال رسماا  ومقااه :ىموًمااه

 .اًمتؿو  ًمه

 .(1)سم ًمشيوذووصػه قمغم هيا اًمتصحق   اًمـوو قمؾ  وىم  

 سمقاا   طم ًمااهدو   اًماا ًمق  وماا سم  يااييم  :ؾم دؾماا : أماا  سم ًمـسااب  عمـ ىمشاا  األدًماا 

 .أو كحو  ،ضع صح ، أو من 

 ،أىمااوا  اعمحاا صملم ذم ذًماا  ضااعػه، ويااييم ًم  ورسماا  يااييم  اًماا ًمق  وياا د

 .وًمؽن هيا األم  ىمؾق 

  .اورورسم  ذيم   دو  أ  يييم  من  ،مص ر  إمماحل ي   وىم  حيق 

                                                

 لاتمدددددد ع:ل فيدددددديلوجهدددددد نلمشدددددده ران لذك هدددددد لا  دددددد  لبددددددخلي هم ،ل صدددددد هم :لل دددددد للال دددددد ويل(1)
بدددد م،ل  ددددرالصددددد  يلإمدددد ملاحلدددد مٍ،لوال افعددددد ،لوا مهدددد ر،لو دددد لال ددددد اب،لو ل  ددددىلبا ددددد يحل
صدددد   لا  ا دددد رلا ب  ددددولف  دددديلشدددد ذ ،لو ددددخلذكدددد لال ددددي ط ل لجدددد ا  لالعقدددد دلب  دددديلبدددد ملال بدددد ل

(،ل5/111لقددددددددددددددخ).ل  ندددددددددددددد :لاحلدددددددددددددد ويلال بددددددددددددددٌ) لا دددددددددددددد ع،لوا د دددددددددددددد ن،لع ددددددددددددددللا صددددددددددددددحلوا
ل(.1/63(،لج ا  لالعق دل)9/497اتم ع)
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ذم طمؽ ياا   (رو )وًمؾؿصااـ  دمااوز ذم أًمػاا ظ احلاا ي ، ومفااو يسااتخ  : 

   ضااعػه، قـااورد  مب ،ورسماا  ذيماا  اؾماات ال  اعمخاا ًم  ،األطم دياا  اًمصااحقح 

وًمـا  قماغم م ًما  يمايا ..... وًمـا  قماغم وما      ذم اًم د، ومقؼو  ماث  :ورسم  ومّص 

 يميا.

ومواضااع  سماا ب اًمع رياا ، يماا  ومعاا  ذم ،ؾماا سمع  : يؽثاا  اًمسااؼم واًمتؼسااق 

)وماان   ورود اجلؿؾاا :وي طمااظ ذًماا  ماان ظماا   يمثاا ة  ،أظماا   ماان اًمؽتاا ب

 .يم   يميا كظ ت ...(
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ل.  ص در ادًلّف دم كت به دم القسا ادراد حتقوقه: ادبحث الرابع

   : ص در ادًلف دم الكت ب عمو  ا : ادطلب األول

  ، قم روماا   سم عماايهب، ا و  ماان أومؼااه أهاا  قمصااااسماان أيب قمصاا يعاا 

 ،أيب اًمػات ، أمحا  سمان سم ها  واخل  ، ومؼ  أظمي هايا اًمعؾا  قمان  ،واألصو 

، وأها  ؿماقوظمهيما  ؾماب  ذًما  ذم ذيما   أيب قماكم اًمػا رىميوشمػؼه قمغم اًمؼا   

 واإلمجااا ع، واًمساااـ ، ،اًمؽتااا باًمع مااا  ذم )االكتصااا ر( هاااي:  مصااا در 

 .واًمؼق س

 واًمشاا ومعق ، واعم ًمؽقاا ، ،احلـػقاا  يماا   يـؼاا  قمؿاان ؾماابؼه ماان ومؼفاا ءيماا  

ؾمااػق   مثاا   ،راء أصااح ب اعمااياهب األظماا  آو واحلـ سمؾاا ، واًمظ ه ياا ،

إؾماح   سمان و ،اسمان أيب ًماقغمو واًمعـاؼم ، واألوزاقماي، ،اسمان قمققـا و ،اًمثور 

 وهمػمه . ،راهويه

ل:  ص در ادًلف دم الكت ب خصوص ا ادطلب الث ين: 

والؾماق  ذم اجلازء ظمصوصا  ، مص در كاص اعممًما  قماغم اًمـؼا  قمـفا   هـ  

ل :يم آليت وهياخل   يب ذم اًمتحؼق ، 

 األم -1

ومل ياييم   مجعاه اًمباويطي، ،حمؿا  سمان إدريا  اًمشا ومعييمت ب األ  ًمإلما    

اعماامذ   اًم سمقااع سماان ؾمااؾق   اعماا اد  ،حمؿاا  أيباؾمااؿه، وىماا  كسااب إمم اإلماا   

 .وهو  اًمبويطي مجعهومـسب إًمقه دو  من   ،اسمؿص
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  اىماا   ذم اعمفاا ت: وهااو كحااو  مخساا  قمشاا»: ذم ) اإلطمقاا ء ( اًمغاازازمىماا   

  «.ا متوؾمط   جمؾ   

اا» :(مـ ىمبااه) ذم اسماان طمجاا ىماا    م ئاا  وكقاا  وأرسمعااو   يمتااب اإلماا   ةُ    وقمم

اا ،وسموسمااه ،  ايمت سماا   ومساا    اًمشااق  ؿمااؿ  ورشمبااه قمااغم  اعمساا ئ  واألسمااواب أيض 

اعمتاورم  ؾماـ  شمساع  اًمشا ومعي، اًمؾبا   األؾماع د حمؿا  اسمان أمحا  سمان  ،اًم ين

 .)1)وأرسمعلم وؾمبع ئ 

 ادهذب -5

قمـاه اعممًما   وىما  كؼا  قمـا  قمؾا ء اًمشا ومعق ، يمبػمة  مؽ ك ؽت ب اعمفيبوًم

واعمساا ئ ، وذيماا  اخلاا   داظماا   ،ذم اًمػصااو  ؾماا ر قمااغم ـم يؼتااه، ويمثااػما  

واًمؽمضمااق  داظماا  اعماايهب إال أ  اعممًماا  ًمااه شم ضمقح شمااه اخل صاا   ،اعماايهب

اًموضماه اًماي  يا ا  معتؿا ا  ذم اعمايهب  اظمتقا راًمتي   ًم  ومقفا  اًمشاػماز  ذم 

 .قمـ  قمؾ ء اًمش ومعق 

صماا  أ  » اعمفاايب:ااا ذم اعمجؿااوع قماان  ا رمحااه اه شمعاا مم اًمـااوو  ىماا  

أمجعااالم، وقمااان ؾمااا ئ  قمؾااا ء  - اه قماااـف  ر  -أصاااح سمـ  اعمصاااـػلم 

واؿمااتف   اعمسااؾؿلم أيمثاا وا اًمتصاا كق  يماا  ىماا مـ ، وشمـوقمااوا ومقفاا  يماا  ذيم كاا ،

ومها  يمت سما    ،واًموؾماقط ،مـف  ًمت ري  اعم رؾمالم وسمحا  اعمشاتغؾلم اعمفايب

                                                

(،لمقخمدددددولحتقيدددددد لكاددددد بلا ملل ددددددخكا رلرفعددددد لفدددددد زيلعبددددددخا    ل2/1397(لكشددددد لالن دددددد نل)1)
ل(.1/14)
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قماكم سمان يوؾما  سما اهق  سمان إؾماح   إأسماو م ما   ضمؾاق  : إقمظق   صـػف  

ر  اه  - حمؿاا  اسماان حمؿاا  سماان حمؿاا  اًمغاازازموأسمااو طم ماا   ،اًمشااػماز 

  اه اًمؽاا ي  دواقمااي وىماا  ووّماا ،وؾماا ئ  أقم هلاا  مااـف  وشمؼباا  ذًماا  ،-قمااـف 

قمااغم االؿمااتغ   هباايين اًمؽتاا سملم، وماا   - رمحفاا  اه -اًمعؾاا ء ماان أصااح سمـ  

وطمساان كقاا  ذيـاا  اإلماا ملم، وذم هاايين  ،ذا  اال جل ًمااتف ، وقمظاا  وم ئاا هت 

وسمحاا  اعمحصااؾلم اعمحؼؼاالم، وطمػااظ اًمطاا ب  ،اًمؽتاا سملم دروس اعم رؾماالم

ومانذا  ،واألمصا ر هاي  األقمصا ر ذم مجقاع اًمـاواطمي، وذم ،ىااعمعتـلم وماق  مضا

يما   مان أها  األماور  وضم ًماتف  قمـا  اًمعؾا ء يما  ذيم كا ، ،يم ك  يما  وصاػـ 

وأضمااز  اًمعوائاا : وماان  ومااقف   ،أقمظاا  اًمػوائاا  ومااقف إذ  ، طمف ااًمعـ ياا  سمشاا

وومقفاا  يمتااب مع ووماا  ممًمػاا  ومؿـفاا  ماا   مواضااع يمثااػمة أكؽ هاا  أهاا  اعمع وماا ،

ومقحتا ج  ،ومـفا  ما  ضمواسماه صاحق  موضماود قمتقا  ًمق  قمـاه ضماواب ؾما ي ،

   مع ومتااه، ويػتؼاا  إمم اًمعؾاا  سمااه ماان مل اإمم اًموىمااو  قمااغم ذًماا  ماان مل ختصاا

 ،وأؾماا ء اًمـؼؾاا  ،واًمؾغاا ت ويماايًم  ومااقف  ماان األطم دياا ، ،حتااط سمااه ظمؼمشمااه

واألصاااو  اعمػتؼااا ة إمم  واعمسااا ئ  اعمشاااؽ ت، واالطماااؽمازات،واًمااا واة 

 .(1)وشمبققـه سملوض  اًمعب رات وشمت ت م ال سم  من حتؼقؼه، وم وع،

 سمااييم  اخلاا   داظماا  اعماايهب، قماان اعمفاايب،يمتاا ب االكتصاا ر وىماا  متقااز 

 مااان احلـػقااا ، ومـ ىمشااا  أدًمااا  أصاااح ب اعماااياهب األظمااا  ،ه، وظم رضمااا

                                                

ل(.1/3(لاتم علش حلا هربل)1)
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 ماان يمتااب اًمشاا ومعق  اعمؼ ركاا ،  أطمق كاا  ، ومقعاا واًمظ ه ياا  واعم ًمؽقاا ، واحلـ سمؾاا ،

 ،ؾمااػق   سماان قمققـاا و واألوزاقمااي، ،اًمثااور يماا  يااييم  أىمااوا  اًمتاا سمعلم مثاا  

 وهمػمه .

أومضااؾف  اًمتااي طمؼؼفاا  اًماا يمتور حمؿاا   وىماا  ـمبااع اًمؽتاا ب قماا ة ـمبعاا ت،

معتؿاا ا  وىماا  طماا   ماان ظم ًمااه قمااغم سمقاا   اًماا اضم  ذم اعماايهب، اًماازطمقكم،

 ، واًم اومعي.اًمـوو يمثػما  قمغم م  رضمحه 

 خمترص ادزين  -3

 ،اًمشا ومعق  أيمثا  شما او اًمتاي يتا اوهل  اعمشافورة   وهو أطم  اًمؽتاب اخلؿسا

 .ذم )اًمتفييب( اًمـوو ؾم ئ ة ذم يم  األمص ر يم  ذيم    وهي

أرسماع  ؾماـ ، اعمتاورم إؾما قمق  سمان حيقاى اعمازي اًمشا ومعيًمشق  اإلم   صـّػه ا

وهااو أو  ماان صااـ  ذم ماايهب اًمشاا ومعي، ىماا   ًمؾفجاا ة، وؾمااتلم وماا ئتلم 

 وقماغم مـواًماه رشمباوا،   اعمازي ( مان اًما كق  قمايراء،ااسمن رسيج : خت ج ) خمتصا

 ودارؾمااو  ًمااه، ،واًمشاا ومعق  قماا يمػو  قمؾقااه ،وذطمااوا ، وااوًمؽ مااه ومساا

 واجلؿاع ،  معؾا اوخمتصا، صما  يما كوا سمالم ؿما رح مطاو  ومط ًمعو  سمه ده ا ،

مااـف  معااؽم  أكااه مل ياا ر  ماان طمؼ ئؼااه همااػم اًمقسااػم يماا سمن رسيااج، وماان 

ؾمااـ    ، اعمتااورمـماا ه  سماان قمباا  اه اًمطااؼم ، أيب اًمطقااب   ذح  :ذوطمااه

قمااكم سماان قمقسااى   ، وذح أيب اًمػتااوحًمؾفجاا ة مخاا  وأرسمعاالم وأرسمع ئاا 

يب إؾماااح   أوذح  ،ًمؾفجااا ة   وؾمااابع ئ اؾماااـ  قمشااا اعمتاااورم ،اًمشااا ومعي

صم كقاا   ، ذم كحااوأرسمعاالم وصم صم ئاا اعمتااورم ؾمااـ   إسماا اهق  سماان أمحاا  اعماا وز 
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 اعمتااورم ؾمااـ  أمحاا  سماان سمشااا  سماان قماا م  اعماا وز وذح أيب طم ماا   أضماازاء،

حمؿا  يمباػم، وذح  أيب رساىما  ذح ، وهاو  ًمؾفجا ة اصمـتلم وؾماتلم وصم صم ئا 

 ، وأيب قمباا  اه ،ًمؾفجاا ة  ة وأرسمع ئاا اقمشاا  ، اعمتااورم  ؾمااـ سماان حيقااى اًمشاا ومعي

وذح  أيب قمااكم طمساالم )احلساان( سماان ىم ؾماا   ،مسااعود سماان أمحاا  اعمسااعود 

 ،اعمسااؿى: )سم إلومصاا ح(و ،ًمؾفجاا ة اًمطااؼم  اعمتااورم ؾمااـ  مخساالم وصم صم ئاا 

اعمسااؿى: )سم ًمشاا ذم(، اعمتااورم   اًمشاا ر حمؿاا  سماان أمحاا  وذح اإلماا   أيب سمؽاا 

  ؾمااـ تااورماعم حمؿاا  سماان أمحاا ، وؿمااؿ  اًماا ين ًمؾفجاا ة ؾماابع ومخساا ئ  ؾمااـ 

 . )1)وهو ًمق  سمت   ًمؾفج ة، شمسع وأرسمعلم وؾمت ئ 

 الش  ل-5

  سمن اًمصاااب غسمااا  ، اعمعااا و األيب كصااا اًمشااا م  ذم ومااا وع اًمشااا ومعق ،

: اسمان ظمؾؽا  ىما    ًمؾفجا ة، اًمش ومعي، اعمتاورم ؾماـ  ؾمابع وؾمابعلم وأرسمع ئا 

وأشمؼـفا   ًمه يمتا ب اًمشا م ، وهاو مان أصا  يمتاب أصاح سمـ ، ،يم   صمبت   ص حل   

 .أدًم 

 وله رشوح وتعلوق ت  نه : 

اعمتاورم  ؾماـ  ؾمابع  اًمشا راًمبغا اد   حمؿ  سمان أمحا ذح  ًمإلم   أيب سمؽ  

ويما   سمؼااي مان إيم ًماه كحااو  )اًمشا ذم(، ؾماا  :  ين جمؾا ا ،اذم قمشا ومخسا ئ ،

 .وأرسمع ئ اخلؿ  هيا ذم ؾمـ  أرسمع وشمسعلم 

                                                

ل(.1/12(،لهتر  لا مس عل)2/1635(لكش لالن  نل)1)
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اعمتااورم ؾمااـ  صماا   وصم صماالم  ،عااث   سماان قمباا  اعمؾاا  اًمؽاا د وذح ًم

 .وؾمبع ئ 

اعمتاورم  ومخا  اًما ين قماث   سمان قماكم احلؾبايالسمن ظمطقاب اجلؼميـاي  وذح

 .(1)شمسع وصم صملم وؾمبع ئ  ؾمـ 

 : يم  يكم، واًمؼ ه ة األزه  تيطمؼ  أضمزاء مـه ذم ضم مع واًمؽت ب

 .اًمسق  رضوا  حمؿ  مجع  :حتؼق ( آظم  يمت ب اًمبقع إممسمقع اًمؼماءة )

 أؾما م  حمؿا  سمان قمبا  :حتؼقا ( يمتا ب اًمويم ًما  طمتاىمن يمتا ب اًمصاؾ   )

 .احلؾق  اهلوار 

اًمعظاق   حمؿا  سمان قمبا  :حتؼقا ( يمتا ب اًمشاػع  طمتاىومن يمت ب اإلىم ار )

 .اًمعـ ي

 وىم  ىمؿ  سم ًمتح   قمـف  ذم ضم مع  اًمؼ ه ة واألزه  ومؾ  أضم ه .

وهاايا ظماا   اًمعاا دة  اإلؾماا مق ،ذم اجل معاا  طمؼؼاا  األسمااواب  ؾماا ئ و

 ومقف .يم م    م  ومنكه حيؼ  أكه إذا شم  حتؼق  يمت ب ذم ضم مع  طمق 

 و  ذم أرسمعاا  مواضااع ومؼااط ذم اجلاازء اعماا اد اوىماا  كؼاا  قمـااه اسماان أيب قمصاا

 حتؼقؼه.

 احل وي-4

 قمااكم سماان حمؿاا  اعماا ورد  أيب احلساانًمؾؼاا    احلاا و  اًمؽبااػم ذم اًمػاا وع،

                                                

 (.3/354(،لشرراتلالر  ل)2/1025)(لكش لالن  نل1)
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ذم     اًمشاا ومعي، اعمتااورم ؾمااـ  مخساالم وأرسمع ئاا ، وهااو يمتاا ب قمظااق ،ااًمبصاا

 .ا مل يمًم  ذم اعميهب مثؾهأكه صم صمو  جمؾ    :ويؼ   ،  جمؾ اتاقمش

قماا   ومقااه أىمااوا     اعماازي ذطماا   مطااوال ،اخمتصاااعماا ورد  ذح ومقااه 

وسمالم آراء اعماياهب  سمقـفا  مؼ ركا    اإلما   اًمشا ومعي، وأوضماه أصاح سمه سملدًمتفا ،

ًمااػمضم  ذم  ،واًمظ ه ياا  ،واحلـ سمؾاا  ،واعم ًمؽقاا  ،اًمػؼفقاا  األظماا   مثاا  احلـػقاا 

 .(1)اكتص را  عميهبه ظمت   يم  مسلًم  ميهب اإلم   اًمش ومعي:

 العلامء دم  عرفة  ذاهب الفقه ء حلوة-6

ومل  اًمؼػا  ، ،اًمشا ر حمؿا  سمان أمحا  سمؽا  ػه اإلم   ؾماق  اًما ين أسماوصـّ 

وهاو  واؾماؿه يا   قماغم موضاوقمه، أو اظمتصا را  آلظما ، ؽن ذطم   ًمؽتا ب،ي

داظما  وظما رج اعمايهب  قمغم همزارة ما  ومقاه مان قما   الضمتفا دات اًمػؼفا ء،

مما  ىمّؾا  مان  إالّ كا درا ، األدًما  إال أكاه ال ياييم  مع طمسان شم شمقبفا : اًمش ومعي،

 اًمؼقؿ  اًمعؾؿق  ًمه.

وواوماا  ماا   اعمسااتظف  سماا ه اًمعباا د،   ًمؾخؾقػاا ـ  ُصاا وهااو يمتاا ب يمبااػم،

: وًمااايًم  يؾؼاااب هااايا اًمؽتااا ب وقمااا   قمااان اعمجؿاااع قمؾقاااه، ،ومعؾاااه

صماا   ،)سم عمسااتظف  (، وذيماا  ذم يماا  مساالًم  االظماات   اًمواىمااع سماالم األئؿاا 

 .(1) ح ًمؾؿستظف  اوهو يم ًمش ،صـ  اعمعتؿ 

                                                

ل(.506(،لا خ  لإذللمر  لالش فع لا م ملالش فع )ص:ل1/628(لكش لالن  نل)1)
ل(.507ا خ  لإذللمر  لالش فع لا م ملالش فع )ص:لل(،1/690(لكش لالن  نل)1)
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 ادعتمد-7

ذم اًمؼساا  اعماا اد حتؼقؼااه ومل يـؼاا  قمـااه اعممًماا   ،اًمشاا راعمعتؿاا  أليب سمؽاا  

يػتؼاا  ذم األظمااي سم ًمشااػع  إمم  ال :ومصاا  ،إال ماا ة واطماا ة ذم سماا ب اًمشااػع 

 طم يم .

قمؿا   ىما   أسماو ،، اًمؽتا ب اعمشافور ذم اعمايهبوهو يم ًمنماح  ًمؾؿساتظف  

  .وهو هم يب :اسمن اًمص ح

 ال -سمعاا  سمااي  اًموؾمااع ذم اًمبحاا  قمـااه-  ومل أضماا   مل يطبااع،واًمؽتاا ب 

 . )1)وال مطبوقم    خمطوـم  ،

  

                                                

 (.1/89(لطبق تلالفقه علالش فعيول)1)



 قسم الدراسة  صار البن أبي عصرون                  تاالن

 

70 

التعريكككف بمصكككطلح ت الكتككك ب دم ا كككزء ادكككراد : ادبحكككث اخلككك  س 

 . حتقوقه

سم ايا  اًمؽتا ب، واًماي   اص مان ثاػمة أم  سم ًمـساب  ًمؾؿصاطؾح ت ومفاي يم

  ، وهي:م  كحؼؼه مـف  مؽ ر مع م  ىمبؾه، وكييم  مـف  م  يتعؾ  سم عميهب

وىماا  يؽااو  ، -رمحااه اه-األىمااوا : هااي أىمااوا  اإلماا   اًمشاا ومعي  -1

 وضم ياا ا ، وىماا  يؼااوهل  ضم ياا ين، أو ىماا ي    ؽوكاا اًمؼااوال  ىماا يؿلم، وىماا  ي

ياا ضم  أطماا مه ، وىماا  ال اًمشاا ومعي ذم وىماا ، وىماا  يؼااوهل  ذم وىمتاالم، وىماا  

 ي ضم .

 ،أصاااح ب اًمشااا ومعي اعمـتسااابلم إمم ميهباااه آراءاألوضماااه: هاااي  -2

  ضموهناا  قمااغم أصااوًمه، ويسااتـبطوهن  ماان ىمواقماا  ، وجيتفاا و  ذم سمعضااف ، 

اا  وإ  مل يلظماايوه   ذم اعماايهب ماان أصااؾه، وال يؼاا   ًماا أ  ًمألصااح ب وضمف 

  اًموضمفاا   وىماا  يؽااو، قمتؿاا  قمااغم ىم قماا ة أصااوًمق  ًمإلماا   اًمشاا ومعياإال إذا 

  اًمؼااوًملم، وإذا ًمشخصاالم، أو ًمشااخص، واًمااي  ًمشااخص يـؼساا  يم كؼساا 

قمااغم ىم قماا ة أصااوًمق  همااػم اًمؼ قماا ة اًمتااي ذيم هاا  اإلماا     يماا   اًماا أ  مبـق اا

 ومؾق  هيا اًم أ  وضمف   ذم اعميهب اًمش ومعي. ،اًمش ومعي

اًمطااا  : هاااي اظمااات   األصاااح ب ذم طمؽ يااا  اعمااايهب، ومقؼاااو   -3

ىمااوال ، أو وضمفاا  ، ويؼااو  اآلظماا : ال جيااوز إال سمعضااف  مااث  : ذم اعمساالًم  

أو وضمااه واطماا ، أو يؼااو  أطماا مه : ذم اعمساالًم  شمػصااق ، ويؼااو   ،ىمااو  واطماا 

 اآلظم : ومقف  ظم   مطؾ .
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أو األىماااوا  ًمإلمااا    ،األفمفااا : هاااو اًمااا أ  اًمااا اضم  مااان اًمؼاااوًملم -4

، أ  يماا  مااـف   سماالم اًمؼااوًملم ىموي اا االظماات  وذًماا  إذا يماا    ،اًمشاا ومعي

دًمقا  ىماو ، وشما ضم  أطما مه  قماغم اآلظما ، وما ًم اضم  مان أىماوا  يعتؿ  قماغم 

اًمشاا ومعي طمقـ ااي هااو األفمفاا ، ويؼ سمؾااه اًمضااعق  اعم ضمااوح، ويعااؼم قماان 

 اعم ضموح سمؼوهل : وذم ىمو .

اعمشاافور: هااو اًماا أ  اًماا اضم  ماان اًمؼااوًملم، أو األىمااوا  ًمإلماا    -5

ماان أىمااوا   وماا ًم اضم اًمشاا ومعي، إذا يماا   االظماات   سماالم اًمؼااوًملم ضااعقػ  ، 

اًمش ومعي طمقـ اي هاو اعمشافور، ويؼ سمؾاه اًمضاعق  اعم ضماوح، اًماي  يعاؼم قمـاه 

 أيض  سمؼوهل : ذم ىمو .

ذم اعماايهب اًمشاا ومعي، اعمـتساابو   راءاألصااح ب: هاا  أصااح ب اآل -6

إمم اًمشاا ومعي وميهبااه، و  ضمااو  اآلراء اًمػؼفقاا  قمااغم أصااوًمه، ويسااتـبطوهن  

ظماايو  ماان أصااؾه، ويسااؿو  وإ  مل يل ،ماان ىمواقماا  ، وجيتفاا و  ومقااه سمعضااف 

 .اإلؾمػ ايقـيأصح ب اًموضمو  يم ًمؼػ  ، وأيب طم م  

 سماالم ماان اًمشاا ومعي اعماايهب ذم اًماا اضم  اًمػؼفااي احلؽاا  هااو: األصاا  -7

 ًمؽا  ويما   األصاح ب، آراء سمالم اخلا   ىماو  إذا وذًما ، األصح ب آراء

 رأ  دًمق  ىمو  وفم ه ، ومقعؼم قمن اًم أ  اعمعتؿ  واًم اضم  سما : األص .

اًمصااحق : وهااو اًموضمااه اًماا اضم  ماان آراء األصااح ب سم ًمصااحق ، إذا  -8

يما   اًماا أ  اآلظما  ذم هم ياا  اًمضاع ، وم ًموضمااه اعمعتؿا  هااو اًمصاحق ، وهاايا 
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وضاعػه مان ضمفا  صم كقا ،  ،يشع  سمؽمضمقحه واقمت د  من ضمفا ، وسمػسا د مؼ سمؾاه

 ويعؼمو  قمن اعم ضموح سمؼوهل : وذم وضمه يميا.

 اإلماا   اًمشاا ومعي، اًمااـص: هااو اًمؼااو  اعمـصااو  قمؾقااه ذم يمتااب -9

وؾمااؿي ذًماا  كصاا  : ألكااه م ومااوع اًمؼاا ر، ًمتـصااقص اإلماا   قمؾقااه، أو ألكااه 

م ومااوع إمم اإلماا   ماان ىمااوهل : كصصاا  احلاا ي  إمم وماا  : إذا رومعتااه إًمقااه. 

 أو ىمو  خم ج. ،ويؽو  ذم اعمؼ سم : وضمه ضعق 

اعماايهب: وهااو اًماا أ  اًماا اضم  قمـاا  وضمااود اظماات   األصااح ب ذم  -10

 ـم يؼتلم أو أيمث . طمؽ ي  اعميهب سمييم ه 

اًمتخاا يج: هااو أ  جيقااب اًمشاا ومعي سمحؽؿاالم خمتؾػاالم ذم صااورشملم  -11

ومل يظفاا  ماا  يصااؾ  ًمؾػاا   سمقااـف ، ومقـؼاا  األصااح ب ضمواسمااه ذم  ،متشاا هبتلم

يماا  صااورة إمم األظماا  ، ومقحصاا  ذم يماا  صااورة مااـف  ىمااوال : مـصااو ، 

خماا ج  وخماا ج، وم عمـصااو  ذم األومم خماا ج ذم اًمث كقاا ، واعمـصااو  ذم اًمث كقاا 

  : ومااقف  ذم األومم، ويؽااو  ذم يماا  مساالًم  ىمااوال : مـصااو  وخماا ج، ويؼاا

واًمغ ًمااب ذم مثاا  هاايا قماا   إـمباا   األصااح ب  ،ىمااوال  سم ًمـؼاا  واًمتخاا يج

ومااـف  ماان يباا   وم ىماا  سماالم ، قمااغم اًمتخاا يج، سماا  مااـف  ماان  اا ج

 رسماا  ألكااه اًمشاا ومعي، إمم يـسااب ال اعمخاا ج اًمؼااو  أ  :واألصاا  اًمصااورشملم.

 . رىم وم ومييم  ومقه، روضمع

  ااجل ياا : هااو اًمؼااو  اًمػؼفااي اًمااي  ىم ًمااه اإلماا   اًمشاا ومعي سمؿصاا -12

، ورواشمااه: اًمبااويطي، واعماازي، واًم سمقااع اعماا اد ، وطم مؾاا   ، شمصااـقػ   أو إومتاا ء 
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وهمااػمه ، وأهاا  اًمؽتااب اجل ياا ة: األ ، واإلماا ء، وخمترصاا اًمبااويطي، 

 وخمترص اعمزي.

وهااو   : شمصااـقػ  اًمعاا ا إلماا   اًمشاا ومعي ذم ىم ًمااه ا اًمؼاا ي : هااو ماا  -13

ن أو إومتا ء  سمال  يػتاي سماه، ورواشماه مج قماه أؿماف ه : اإلما   أمحا  سماا ،)احلجا (

-وىما  رضماع قمـاه اًمشا ومعي  - ، وأسماو صماورايطمـب ، واًمزقمػا اي، واًمؽ اسمقسا

 . -رمحه اه

وضم ياا ،  ،ىمااوال : ىماا ي  -رمحااه اه شمعاا مم-ًمؾشاا ومعي ويماا  مساالًم  ومقفاا  

وقمؾقااه اًمعؿاا ، أل  اًمؼاا ي  م ضمااوع قمـااه، واؾمااتثـى  ،وم جل ياا  هااو اًمصااحق 

وىما ًموا: يػتاى ومقفا  سم ًمؼا ي ، ويـصاو  قمؾقفا  ذم  ،مج قم  كحو قمنماين مسالًم 

 .ااًمؽتب طمرص  

وًمااق  يماا  ىمااو  ذم اجل ياا   اا ًم  اًمؼاا ي ، وًمااق  يماا  ىماا ي  م ضمااوع 

 وجي ريه. ،ؼهيواوم ومـه م  ،  ًم  اًمؼ ي  قمـه، سم  هـ   ذم اجل ي  م 

أو  ،  ًمؾشاا ومعياًمؼاا ي  ًمااق  ماايهب   :واقمؾاا  أ  ىمااوهل »: اًمـااوو ىماا   

  قمـه، أو ال ومتو  قمؾقاه، اعما اد سماه ىما ي  كاص ذم اجل يا  قماغم ظم وماه، م ضموقم  

أماا  ىماا ي  مل   ًمػااه ذم اجل ياا ، أو مل يتعاا   ًمتؾاا  اعمساالًم  ذم اجل ياا  ومفااو 

ومل ي ضماع  ،واقمتؼا د ، ويعؿا  سماه، ويػتاى قمؾقاه، ومنكاه ىم ًماهمايهب اًمشا ومعي 

وإكا  أـمؾؼاوا أ  اًمؼا ي   صما  ىما  : قمـه، وهيا اًمـوع وىمع مـه مسا ئ  يمثاػمة...

 .(1)«م ضموع قمـه وال قمؿ  قمؾقه ًمؽو  هم ًمبه يميًم 

                                                

 (.1/231(لاتم عل)1)

https://mail.google.com/mail/?tab=wm#_ftn1
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أو اعمصااطؾ  اًمااي  ياا   قمؾقااه ضااع  اًمؼااو  أو صااقغ  اًمتضااعق : 

 اًموضمه، ومؿن ذًم :

 أو األص  ظم ومه. ،ق  يميا: ومفو وضمه ضعق ، واًمصحق ىم - أ

 وذم ىمو  يميا: وم ًم اضم  ظم ومه. - ب

، وياا   قمااغم اًمتؿاا يض  رو : وهاايا ًمػااظ يسااتعؿ  ذم ؾمااـ  احلاا ي - ت

 .(1)وضع  احل ي 

  

                                                

(،لا  دددددددددد    تلع ددددددددددخل1/149(،لمقخمددددددددددولالبيدددددددددد نلل عمدددددددددد اينل)3/123)(لمقخمددددددددددولا هددددددددددربلل1)
 (.123الفقه عللوا ص ليٍل)ص:ل

https://mail.google.com/mail/?tab=wm#_ftn1
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 . وصف النسخ اخلطوة، وىامرج  نه : دبحث الس دسا

: وصف النسخ اخلطوة:  أوالا

، وهااو اًمشااػع ؽتاا ب اًمبقااوع ويـتفااي سمؽتاا ب سماًمؼساا  اعماا اد حتؼقؼااه أ يباا 

  :قمب رة قمن كسختلم

 النسخة الرتكية -ٔ
وهااي اًمـسااخ  اعموضمااودة سمؿؽتباا  اًمػاا شم   ،اًمـسااخ  اعمعتؿاا ة ذم اًمتحؼقاا 

 :يكم سم ًمسؾق كق  وشمتص  سم 

 . ( ًموطم 114) اًمؾوطم ت قم د-1

   .وضمه، قمشا و  ذم يم  ( ؾمط ا  40)قم د األؾمط  ذم اًمؾوطم  -2

 . شمؼ يب    ( يمؾؿ 17إمم )، (12اًمؽؾ ت ذم يم  ؾمط  )وقم د -3

 . كسخ  واطم ة: عدد ىسخ ادخطوط-4

 . مؽتب  اًمػ شم  سم ًمسؾق كق :  ك ن النسخة-5

 . ومؼه ؿم ومعي، (1492): حمػوفم  حت  رىم : رقمه -6

 . ال يظف : ت ريخ النسخ -7

 . مل يظف : اسا الن سخ  -8

 :  زاي  ادخطوط -9

وظما    مان اًماـ ؼص  ،وومقاه م طما   ومجا   ،يمتب سمخط  كسا   واضا   : أوال  

 . إال سمعض اًمسؼط اًمقسػم  ،ذم اًمغ ًمب
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دة ماان اعمخطااوه دائاا ة : صم كقاا    اا   اًمـ ؾماا  ذم مواضااع متعاا   ؾم  أكااه ىماا  ر 

اا رت طمتااى آظماا  اعمخطااوه وسماا اظمؾف  كؼطاا  مصااؿت  هباايا اًمشااؽ   : وشمؽ 

ومع رضااتف   ،عـاي أكاه ىماا  اكتفاى مان م اضمعا  هااي  اًمـساخ  اعمخطوـما ي مما 

 . قمغم كس  أظم   

اًمتااي شموضااع    يوضماا  ذم سمعااض مااواـمن اعمخطااوه قم ماا  اإلحلاا: صم ًمثاا   

ااؼط ذم هااوامش ضم كبق اا   ،قمـاا  م اضمعاا  اًمـ  ؾماا  ًمؾؿخطااوه إلصمباا ت اًمس 

 . ظم رج ؾمطور اًمؽت ب

ااؿى: راسمعاا    ااػح ت اًمقؿـااى ماان يماا   ًمااوح ماا  ُيس  : يوضماا  ذم أؾمااػ  اًمص 

صاح   وهايا يبالم ،قماغم سما ء اًمصاػح  اًمتاي شمؾقفا  وهي اًم تي شما    ،سم ًمت عؼقب 

 . اًمصػح ت شم شمقب

مثاا   ،وسمعااض اًمؽؾاا ت ،متققااز رؾماا  اخلااط ذم يمت سماا  اًمعـاا وين: ظم مساا   

 . سم ؾم   همؾقظ أمح   ،وًمـ  ،وىم   ،وومص  ،يمت ب: يمؾؿ 

سمعااض  ام قماا  األًمااواح قماا د مااع  مؽماسمط اا ضماا ء اًمؽتاا ب شمسؾساا : ؾم دؾماا   

دو  أ   /ب 19/أ قماان اًمؾوطماا  13/ب، واًمؾوطماا  12اًمتؼاا ي  ذم اًمؾوطماا  

 .    ذًم  سمتسؾس  اًمؽت ب

ان   با ىمم ورسما  يؽاو  مان ، وهيا رسم  يؽو  من ىمبا  اًمـ ؾما  ىما   سمتجؾقا   م 

وموضااع سمعضااف  ذم  ،ومجااع أوراىمااه طمقاا  شماا اظمؾ  قمؾقااه األورا ، اعمخطااوه

 . أو من ىم   سمتصوي  اعمخطوه، همػم موضعف 
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 النسخة األزهرية-ٕ
 : يكم وشمتص  سم 

سم عمؽتبااا  وهاااو ( 3) اعمجّؾااا  رىمااا اًمؼسااا  اعمااا اد حتؼقؼاااه يؼاااع ذم -1

اًمبقااوع ويـتفااي  طمقاا  يباا أ سمؽتاا ب (93862)حتاا  رىماا   ،(1)األزه ياا 

وهااو سماايًم  مغاا ي  ًمؾجاازء اًمث ًماا  ماان ،  (ًموطماا  248)ويؼااع ذم  ،سم ًمسااب 

 ذم اًمبا ء واًمـف يا ، وقما د األًماواح واجلازء اًماي   صاـي مـاه اًمؽميمق اًمـسخ  

اًمزمقاا   ومفااو يتبااع   اضماازء سمسااقط ماان سماا ب اًمؼاا  ام قماا ،  (ًموطماا  196)

 . سمع  يليت اًمي  

ا ذم يماا    اؾماابع  قمشاا ،( ؾمااط ا  34قماا د األؾمااط  ذم اًمؾوطماا  )-2 ؾمااط  

 . ذم يم  ؾمط  شمؼ يب   يمؾؿ   (12)وقم د اًمؽؾ ت  ،وضمه

 . كسخ  واطم ة: عدد ىسخ ادخطوط -3 

 . ؽتب  األزه ي اعم:  ك ن النسخة -5 

 . ومؼه ؿم ومعي، (93862): حمػوفم  حت  رىم : رقمه  -4 

 . ال يظف : ت ريخ النسخ -6 

 . مل يظف : اسا الن سخ - 7

 :  زاي  ادخطوط -8 

                                                

لا  ابدددددولا ز   دددددو:لتقددددد ل لم ددددد ،لمخ  دددددول  ددددد ،لشددددد رعلا  ددددديولالدددددخالو،ل مددددد مل  عدددددولا ددددد دت ات،(ل1)
ل.library@azhar.edu.eg خم  طلع للا  ى  .ل52000وحتا يلع لل

ل

mailto:library@azhar.edu.eg
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 . يمتب سمخط كسخي واض  ومجق : أوال  

 . وؾم مته من اًمسؼط ،ؾمفوًم  ىم اءشمه: صم كق   

ألزه يا  مـؼوًما  قمان صم ًمث  : ًم   اعمؼ رك  سمالم اًمـساختلم يظفا  أ  اًمـساخ  ا

سماا ًمق  اًمتطاا سم  ذم ؾمااؼوه يمؾاا ت ماان يماا  اًمـسااختلم،  اًمـسااخ  اًمؽميمقاا 

 ؾملسمقـه ذم مواضعه.

يماا   ،هم ًمباا    واعمتط وماا وىماا  ؾمااؼط  ماان اعمخطااوه اهلؿاازات اعمتوؾمااط  

ف  ذم يمثاػم مان اعمواضاع مثا  ؾُماق  يما  أ  اهلؿاز ىما  ؾُما، أسم ًم  اًم اء واًمواو

 . مؽ   إمض ؤ   ووإمض ، وسم   مؽ   سم ئ، مؽ   ؾم  

إضا وم  إمم اًمساؼط ، ويميًم  ذم اًمؽا   شما اظم  سمالم اًمقا ء واألًما  اعمطويا 

، يمظفااور اًمتاا ء اعم سموـماا  هاا ء  ، واًمتـااوين قمؿوماا   ، اًمؽثااػم ذم إقمجاا   احلاا و 

 .وأطمق ك   شمب   األًم  اعمطوي  سم ًمطويؾ 

ووما  ماـفج ، ًميا ومؼا  متا  يمت سما  ذًما  طمساب اًم ؾما  اإلم ئاي احلا ي 

 مع م طمظ : ،من ىمب  ىمس  اًمػؼه اعمعتؿ اًمبح  

أل  ذم : قماا   اإلؿماا رة ذم احلااوار إمم اًمػاا و  اًمغااػم ضماا ي ة سم إلصمباا ت

 ًمؾحوار ال ـم ئ  من ورائه، وهي: اإصمب هت  شمؽثػم  

 .واًمـو  ،واًمؼ   ،مث  إمه   اًمػ ءكؼط احل و  اعمفؿؾ ،  (1

يماا  ذم م ًماا   ،أطمق كاا   ماان وؾمااط اًمؽؾؿاا اعمحيووماا  األًمػاا ت إصمباا ت  (2

 .وإسم اهق 
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 .: دقم ءيمؾؿ  ذم أواظم  اًمؽؾ ت مث اعمحيووم  اهلؿزة إصمب ت  (3

، قمػااىمثاا  سماا   األًماا ، األًماا  اعمؼصااورة ذم صااورة اًمقاا ء إصمباا ت  (4

 .قمػ : سم  

 .شمشتبه سم ألًم  اعمؼصورةًمؽي ال اًمق ء ذم آظم  اًمؽؾؿ  إصمب ت كؼط  (5

أواظماا  األومعاا   يمت سماا  األًماا  اًمػ رىماا  اًمتااي ختااتص سمااواو اجل قماا  ذم  (6

 : سم قموا.مث 

ىمواقماا  اإلماا ء صاا  ووماا  وماان مهاازة اًممهاازة االسمتاا اء )اًمؼطااع( متققااز  (7

 .احل ي 

: صمب  لوم ،ومص  األقم اد (8  (.صمؾثؿ  )سم    (صم ث م  ) مث  

  



 قسم الدراسة  صار البن أبي عصرون                  تاالن

 

80 

 ثانًيا: مناذج من النسخ اخلطية:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال س ة التر ية بكتاب البيوعصفحة غ ف الج   الثاني زك  تاب االنتصار والذي يبد  
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 ال س ة التر ية الصفحة األولى زك اللوحة الثانية، وتبد  بكتاب البيوع
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 الصفحة األخيرة زك الج   المراد تحقيقه زك ال س ة التر ية
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 ال س ة األزهرية غ ف الج   الثالث يبد  بكتاب البيوع
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 الصفحة األولى زك الج   المراد تحقيقه ال س ة األزهرية
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 الصفحة األخيرة زك ال س ة األزهرية
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(1)بسم اهلل الرمحن الرحًم
 

 واهلل الميسر والمعين
 (3)البيوع (2)كتاب

 (ْ)البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
............................................................................

                                                

ملبؽتدد املا نمل  ددـ مل ب لوسددؿؾ ملكتدد املالوقدد  مل-رمحدداملا ململ-ابتدد املانفددـ ( ُ)  اقتدد ا ب

 .  يفملالو ا ةملب لوسؿؾ مليفملمؽ تو تامل خطوا  ر  لا

ملال د2)مل تبد ب نملكب مل ُكْتد و ت ُاملمعر فمل اجلؿد ملُكُتد و
نملد(ملالؽِ ْتود بنمل كِت بد بنمل كِت بد ب ْؽُتوداملكب مليب ي ب

طَّا.مللس نملالعرامل) تَّوباملخب  (.مل1/698 كب

ندد ملقوؾددا ملندد ملالدديفملانملدد مليفملكت بدداملالؽدد  مل دد ملالعودد  ا ململ(ملمـ  ددو ملكتدد املالوقدد  3)مل

 ارشففدد ملالفددد ة:ملرش مليفملالوقددد  مللت قددد ملمفددد ل ملالوددد نمل ؾقفددد نمل  ددديملمددد مل

 ي  ملاحلق ة.ملرض ر

ملال ددرا نمل الوقد ملال ددلغد ب ملدد ملال دمل(ملالوق 4) د  ب ي نملدرا ملايضد بنمل  د ملمد ملإدد ا نملبب

د  ملاذد ا،نملففد ملمد مل دُاملايضب وب  د بنمل ب  ب وِقعد بملرشا،نمل  د ملذد ونمل قق  دا ملمب ْقعب بنمل مب يوقعاملبب

ر  ملمو  لد ملديفملال دملانو  لد .مل  ـد ملإاـد فملالوقد ملإد ا نمل الوقد مليفملالؾغد  ملمطؾد 

 ؼد ملمع  دد مل د ململان لملانتؼد  ملب ند لملانتؼد  ملكؾقؽد بنمل كؾؽد ب.مل  ـد ملان لؽقد  ملالوقد 

دّ.ة .مل  ملمو  لد ملمد لملبدعلمل د مل صدامل فدد  .ملوعند الشادعية  غد ملمـد ف نمل ٓملُمتعدُ مللب

 دد مل صددامل"خيددرعمل ؼدد  ملالت، دد  نمل ملقدد :  ململ"مو  لدد ملمدد لملبددعل"قدد :  مل 

(نمل1/427.ملُيـظددر مللسدد نملالعددرامل)اي ملٓملبدد ملمدد ملصؼدد مللددقغ ملالوقدد مل" فدد  

(نملا ددـيفملانط لدد مليفملرش:ملر ددد مل74(نملالتعريػدد  مل)  44 تدد رملالفددح :مل)  

مل(.3/4(نملا ذق ملإ  ك ملالط لونيمل)4/3الط ل مل)
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 اظفدددرملال صددد ،مل، (ِ)چٹٹٹڤڤچ: لؼ لددداملتعددد ى؛ (ُ)صددد   

مل ـدامل د ملنملانملانرا ملهب.،ملأي ملانمليؽد نمل  مد بمليفملكديملبقد : (ّ)اخلؿس  إٓملمد ملُلِديب

 . ا ملك نمليفملمعـ ،، لس نملكوقا

مل  

                                                

ملإلدديمليفملالوقدد 1) ململ-رمحدداملا ملتعدد ى-احلددينمل خيملخيدد ل مليفملولددبملإٓملابدد ملادد  ململ(ملٕنَّ

فعـدد ،ملإلدديمليفملالعؼدد  مل العفدد  ملالددوط ننمل لعدديملقفدد ،ملمدد ملولددبمل  دد رملالعؼدد  نمل

اجلؾقدديملل دد:ملم ا دد ململ(ن7/117.ملالوـ يدد ملرش:ملا: ايدد مل) لددقذملوا مل ؼدد ملالوقدد 

(نملإاؽددد  مليفمل7/5(نملانغـددديملٓبدد ملق امدد مل)4/5(نملإ مل)6/5رملاخلؾقدديمل)د تفدد

 (.2/3ال لملإاؽ  مل)

 .مل275نمل ي  ملالوؼرة  رةململ(2)مل

ملال  فعيمليفملكت باملإ مل)3)مل  (.مل4/5(ملوكرمل .،ملال ص ،ملمػفؾ ب
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 .  (ٓ)(ْ) كػ ،ملان ين، (ّ)(ِ)(ُ) اخت ر،ملال  فعي
 .(ٔ)أف يكوف عامان يف كل بي : كالوجه الثاين

كبػىيػَّنىه على لساف نبيه، الذم أحكم اهلل فرضه يف كتابه (ٕ)يكوف من اجململأف : كالثالث
(ٖ). 

 .أف يكوف داخالن فيهما: كالراب 
  

                                                

عبػػػػ  يبيػػػػ  بػػػػن  بػػػػن السػػػػايد بػػػػن عبيػػػػ  بػػػػنؿبمػػػػ  بػػػػن إدريػػػػب بػػػػن ال بػػػػاس بػػػػن عثمػػػػاف بػػػػن  ػػػػاف  (مل1)
ها ػػػػم بػػػػن اؼببلػػػػد بػػػػن عبػػػػ  منػػػػاؼ الور ػػػػو اؼببلػػػػ ، كلػػػػ   ػػػػن  طبسػػػػ  كمايػػػػ ، كمػػػػات يف  خػػػػػر 
يػػػػػػـو مػػػػػػن رجػػػػػػد  ػػػػػػن  أربػػػػػػ  كمػػػػػػايت ، كلػػػػػػه أربػػػػػػ  كطبسػػػػػػوف  ػػػػػػن . ين ػػػػػػر:  بوػػػػػػات ال وهػػػػػػا     

 (.ُٕإ حاؽ الشريازم )ص: 

 (. ٓ/ْا ـ ) (ِ) 
يسػػػػػتحد الاضػػػػػو كالػػػػػاحم علػػػػػى البَّػػػػػحاب  كالتػػػػػاب   فمػػػػػن ب ػػػػػ هم مػػػػػن ال لمػػػػػا ، »( قػػػػػاؿ النػػػػػوكم: ّ)

كال بػػػػاد، ك ػػػػاير ا خيػػػػار، فيوػػػػاؿ: رضػػػػو اهلل عنػػػػه، أك رضبػػػػه اهلل، ككبػػػػو ذلػػػػ ، كأمػػػػا مػػػػا قالػػػػه ب ػػػػ  
فوػػػػػػػ ،  ال لمػػػػػػػا : أف قولػػػػػػػه: رضػػػػػػػو اهلل عنػػػػػػػه ـببػػػػػػػوص بالبػػػػػػػحاب ، كيوػػػػػػػاؿ يف  ػػػػػػػريهم: رضبػػػػػػػه اهلل

فلػػػػيب كمػػػػا قػػػػاؿ؛ ك، يوافػػػػح عليػػػػه، بػػػػل البػػػػحي  الػػػػذم عليػػػػه اعبمهػػػػور، ا ػػػػتحبابه كد،يلػػػػه أكثػػػػر 
 (.ّّْ/ّين ر: ال توحات الرباني  على ا ذكار النواككي  )«. بىػمن أف رب

، ناصػػػػر ( إظباعيػػػل بػػػن وبػػػي بػػػػن إظباعيػػػل بػػػن عمػػػرك بػػػػن إ ػػػحاؽ، ا مػػػاـ اعبليػػػل، أبػػػػو إبػػػراهيم اؼبػػػبينْ)
اؼبػػػػذهد، كبػػػػ ر ظبايػػػػه، كلػػػػ   ػػػػن  طبػػػػب ك ػػػػب   كمايػػػػ ، كحػػػػ ث عػػػػن الشػػػػاف و، كن ػػػػيم بػػػػن ضبػػػػاد 
ك رينبػػػػػا، كأخػػػػػذ عػػػػػن اؼبػػػػػبين خاليػػػػػح مػػػػػن علمػػػػػا  خرا ػػػػػاف، كال ػػػػػراؽ، كالشػػػػػاـ، ككػػػػػاف جبػػػػػل علػػػػػم، 

يف كصػػػػ ه: لػػػػو نػػػػا،رل الشػػػػيباف لقلبػػػػه، ك ػػػػويف لسػػػػ  بوػػػػػ   قػػػػاؿ الشػػػػاف و  منػػػػا،ران، ؿبًاجػػػػان،
 (.ّٗ/ِمن  هر رمضاف  ن  أرب  ك ت  كمايت . ين ر:  بوات الشاف ي  الكربل )

 (.مل147(مل ترصملان ينمل مل)5)مل

 (.مل14/162(نملانجؿ  ملرش:ملانف.امل)5/9(ملاحل  يملالؽو مل)6)

 (.مل14/163(نملانجؿ  ملرش:ملانف.امل)14نمل5/8(ملاحل  يملالؽو مل)7)مل

 (.مل5/7(نملاحل  يملالؽو مل)4/5(ملإ مللؾ  فعيمل)8)مل
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فاؼبختػػػػػػػػػار أنػػػػػػػػػه عمػػػػػػػػػـو ؛ (ُ)أف يكػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػن ال ػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػذم أيرًيػػػػػػػػػ ى بػػػػػػػػػه اػبػػػػػػػػاص: كاػبػػػػػػػػامب
 . كيب  ا،حتًاج دبا مل ىبيىص منه، ـببوص

 .(ْ)  فال يب  بي ها البَّ فأمَّ ؛ (ّ)[ـبتار]إ، من بالغ عاقل (ِ)ك، يب 
إجػػػػػػازة  كيوػػػػػػ  علػػػػػػى، (ٗ)يبػػػػػػ  بيػػػػػ  البػػػػػػ  اؼبميػػػػػػب: (ٖ)(ٕ)كأضبػػػػػػ ، (ٔ)(ٓ)كقػػػػػاؿ أبػػػػػػو حني ػػػػػػ 
 . ك، ين و  عن  أضب  إ، بإذف الويل، الويل عن  أ  حني  

                                                

 ( اؼبرج  السابح. ُ) 

( للبيػػػػػوع أالأػػػػػ  أركػػػػػاف، كلكػػػػػل ركػػػػػن  ػػػػػركط؛ كهػػػػػو كالتػػػػػايل: ال اقػػػػػ اف، كالبػػػػػيق ، كاؼب وػػػػػود عليػػػػػه، ِ) 
 كنبا ال اق اف.  البي   ركطكاؼببن  ابت أ بأكؿ  رط من 

 (  وب  من )أ(، كاؼبثب  من )ب(. ّ) 

 (. ٗ/ّ(، ركض  البالب  )َُ/ّ( اؼبهذب يف فوه الٌشاف و )ْ) 

صػػػػقار  شبػػػػان  يف حيػػػػاة، كلػػػػ   ػػػػن  ( أبػػػػو حني ػػػػ  هػػػػو: الن مػػػػاف بػػػػن أابػػػػ ، التيمػػػػو بػػػػالو، ، الكػػػػويفٓ)
البػػػػػحاب ، إمػػػػػاـ اغبن يػػػػػ ، ال ويػػػػػه اجملتهػػػػػ  ا وػػػػػح، أحػػػػػ  ا يمػػػػػ  ا رب ػػػػػ  عنػػػػػ  أهػػػػػل السػػػػػن . قيػػػػػل: 

، حسػػػػػن اؼبنبػػػػػح كالبػػػػػورة، يف أخالقػػػػػه جػػػػػوادان  أصػػػػػله مػػػػػن فػػػػػارس كلػػػػػ  كنشػػػػػأ بالكوفػػػػػ . ككػػػػػاف كريبػػػػػان 
ين ػػػػػػػر: كعػػػػػػػن ا مػػػػػػػاـ الشػػػػػػػاف ٌو: النػػػػػػػاس عيػػػػػػػاؿ يف ال وػػػػػػػه علػػػػػػػى أ  حني ػػػػػػػ .  .جهػػػػػػػورٌم البػػػػػػػوت
 (. ّٔ/ٖ) ا عالـ للبركلو، (ِٔ/ُ) اغبن ي   بواتاعبواهر اؼبضي  يف 

 (. ِٕٗ/ٓ( البحر الرايح  رح كنب ال قايح )ٔ) 
 اهلل عبػػػػ  بػػػػن حيػػػػاف بػػػػن اهلل عبػػػػ  بػػػػن إدريػػػػب بػػػػن أضبػػػػ  بػػػػن ؿبمػػػػ  بػػػػن حنبػػػػل بػػػػن هػػػػالؿ بػػػػن أ ػػػػ  (ٕ)

 ربيػػػػ   ػػػػهر يف  ػػػػويف .النبيػػػػ  صبيػػػػ  كعلػػػػى عليػػػػه اهلل صػػػػلوات إبػػػػراهيم بػػػػن إظباعيػػػػل ينتهػػػػو نسػػػػبه إى
  مػػػػ  اهلل علػػػػى اؼبتوكػػػػل قػػػػاؿ  ػػػػن ، ك ػػػػب وف  ػػػػب  كلػػػػه كمػػػػايت  كأرب ػػػػ  إحػػػػ ل  ػػػػن  مػػػػن اآلخػػػػر
 اغبنابلػػػػػػ  ين ػػػػػر:  بوػػػػػات .حنبػػػػػػل بػػػػػن أضبػػػػػ  علػػػػػى صػػػػػػلي  لػػػػػ   ػػػػػوى  ػػػػػػاهر: بػػػػػن اهلل عبػػػػػ  ابػػػػػن
(ُ/ٖ). 

 (. ُٗ/ُُ(، الشرح الكبري على منت اؼبون  )ُٗ/ُُ(، ا نباؼ )ُٗ/ُُ( اؼبون  )ٖ) 

( كقػػػػػ  حػػػػػ دل ال وهػػػػػا  بسػػػػػب   ػػػػػن ، كاؼبػػػػػراد  ػػػػػن إذاانتهػػػػػى إليهػػػػػا عػػػػػرؼ مضػػػػػارل، كمناف ػػػػػه، ككأنػػػػػه ٗ)
، كب ػػػػ  النػػػػاس يوػػػػوؿ التٍَّمييػػػػبي قػػػػوة يف الػػػػ ماغ مػػػػأخوذ مػػػػن ميػػػػبت ا  ػػػػيا  إذا فرقتهػػػػا ب ػػػػ  اؼب رفػػػػ  ا

 .(َْٖص:)(، اؼببباح اؼبنري يف  ريد الشرحالكبري َْٔ/ْيستنب   ا اؼب اين.اؼبهذب )
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و ععععن ال ععععا ث حتعععع  ، يبعععع بي حتعععع   عععن ال  عععع: رُِفعععال ال عععععث  ععععن    عععع »: قولػػػػه  لنػػػا:
،  أقوالػػػػػه ك، أف الػػػػػهربى تىػػػػػ ٍ  ػي كهػػػػػذا يوتضػػػػػو أف ، ، (ُ)«و عععععن المح عععععون حتععععع  ي يععععع ، يسعععععتي  

ك نػػػػػه  بػػػػػػرؼ ؛ ليلوػػػػػ  خبػػػػػه يف أ ػػػػػيا  فبوػػػػػػو فيمػػػػػا  ػػػػػواها علػػػػػى موتضػػػػػػى الل ػػػػػ  أف ال َّ إ،َّ 
 .  فلم يب  منه كح   اؼباؿ؛ يف اؼباؿ

فػػػػػإف كػػػػػاف بقػػػػػري حػػػػػح مل  (ّ)اؼبكػػػػػرلكأمػػػػػا ، للخػػػػػرب كاؼب ػػػػػى؛ فػػػػػال يبػػػػػ  بي ػػػػػه (ِ)أمػػػػػا اجملنػػػػػوفك 
 . يب  بي ه

                                                

(،كتػػػػػػػػػاب اغبػػػػػػػػػ كد، بػػػػػػػػػاب: اجملنػػػػػػػػػوف يسػػػػػػػػػرؽ أك يبػػػػػػػػػيد حػػػػػػػػػ ان، َْٖ( أخرجػػػػػػػػػه أبػػػػػػػػػو داكد )ص:ُ) 
(، ٖٓٔ/ُاجػػػػػػه )(،كتػػػػػػاب اغبػػػػػػ كد، بػػػػػػاب فػػػػػػيم ،هبػػػػػػد عليػػػػػػه اغبػػػػػػ ، كابػػػػػػن مِّ/ْكالامػػػػػػذم )

، ك ػػػػريهم مػػػػن حػػػػ يث عايشػػػػػ  رضػػػػو عنهػػػػا، بأل ػػػػاظ ـبتل ػػػػػ  بػػػػاب  ػػػػالؽ اؼب تػػػػول كالبػػػػقري كالنػػػػػايم
كاؼب ػػػػى كاحػػػػػ . قػػػػػاؿ ابػػػػػن اؼبلوػػػػن: عهػػػػػذا اغبػػػػػ يث قاعػػػػػ ة مػػػػػن قواعػػػػ  ا  ػػػػػالـ، يػػػػػ خل فيػػػػػه مػػػػػا ، 
وببػػػػػػػى مػػػػػػػن ا حكػػػػػػػاـ، لػػػػػػػه  ػػػػػػػرؽ أقواهػػػػػػػا  ريػػػػػػػح عايشػػػػػػػ  رضػػػػػػػو عنهػػػػػػػاع. ين ػػػػػػػر: البػػػػػػػ ر اؼبنػػػػػػػري 

ؿ ا لبػػػػػػاين: صػػػػػػػحي ، كقػػػػػػ  كرد مػػػػػػن حػػػػػػػ يث عايشػػػػػػ ، كعلػػػػػػو، كأ  قتػػػػػػػادة. إركا  (. قػػػػػػآِِ/ّ)
 (. ْ/ّالقليل )

نػػػػػادران.  إ، اؼبسػػػػػتويم الػػػػػنه  علػػػػػى ا ف ػػػػػاؿ، كا قػػػػػواؿ كقػػػػػوع يبنػػػػػ  حبيػػػػػث ال وػػػػػل اخػػػػػتالط :( اعبنػػػػػوفِ)
 .(ُُّ:ص) الت اري 

كػػػػػػاف ًإى ( عبىىػػػػػػأى ّ)
ى
ػػػػػػأي  الشػػػػػػو ، كاؼب ًى ٍػػػػػػأن، كعبييػػػػػػو ان  يػىٍل ػػػػػػأن  عبى ًى ًػػػػػػ ى  كمىٍل ػػػػػػأى  عبىىػػػػػػأن  كعبى ًى ًً ػػػػػػ ي  كاٍلتى ٍل  كأىعٍبػػػػػػٍأت... كالتػَّ
ًً ػػػػػ  ٍل  ،ػػػػػػاهرل خػػػػػالؼي  باً نيػػػػػػه أىمػػػػػران   ىػػػػػػٍأً ى  أىفٍ  ًإى أىعبٍىػػػػػأىؾى  قػػػػػػ  كأىنػػػػػه اً عبٍىػػػػػػا ً  مػػػػػن  ػىٍ ً لػػػػػػ  اً ٍكرالي..كالتػى

ػػػ  ػػػػه. كقػػػػاؿ ابػػػػن حًػػػػر ًف ػػػػالن   ػىٍ  ىػػػػل أىف ًإى كأىٍحوىجى  ، دبػػػػا القػػػػري إلػػػػباـ : هػػػػو-رضبػػػػه اهلل   ػػػػاى - ىٍكرىهي
 كاؼبػػػػأمور بػػػػه، يهػػػػ د مػػػػا إيوػػػػاع علػػػػى قػػػػادران  فاعلػػػػه يكػػػػوف أف ا كؿ: أرب ػػػػ : ا كػػػػرال ك ػػػػركط يريػػػػ ل.
 الثالػػػث: ذلػػػ ، بػػػه أكقػػػ  امتنػػػ  إذا أنػػػه ،نػػػه علػػػى يقلػػػد أف الثػػػاين: بػػػال رار، كلػػػو الػػػ ف  عػػػن عػػػاجبان 
 مػػػػا كيسػػػػتثى مكرهػػػػان  ي ػػػػ  ،  ػػػػ ان  ضػػػػربت  كػػػػذا    ػػػػل مل إف قػػػػاؿ فلػػػػو فوريػػػػان  بػػػػه ماهػػػػ دل يكػػػػوف أف
 مػػػػػا اؼبػػػػػأمور مػػػػػن ي هػػػػػر ، أف الرابػػػػػ : ، ىبلػػػػػ . بأنػػػػػه ال ػػػػػادة؛ جػػػػػرت أك جػػػػػ ان  قريبػػػػػان  زمنػػػػػا ذكػػػػػر إذا

 حػػػػى فيتمػػػػادل أنبلػػػػ  كيوػػػػوؿ: ينػػػػبع أف كأمكنػػػػه فػػػػأكًف البنػػػػا، علػػػػى أكػػػػرل كمػػػػن اختيػػػػارل علػػػػى يػػػػ ؿ
 علػػػػػى ا كػػػػػرال بػػػػػ  فػػػػػرؽ ك، عكسػػػػػه، ككػػػػػذا فبلػػػػػح كاحػػػػػ ة، أالأنػػػػػا،  لػػػػػح لػػػػػه: قيػػػػػل ككمػػػػػن ينػػػػػبؿ،
 بقػػػػري الػػػػن ب كوتػػػػل التأبيػػػػ  علػػػػى ؿبػػػػـر هػػػػو مػػػػا ال  ػػػػل مػػػػن كيسػػػػتثى اعبمهػػػػور، عنػػػػ  كال  ػػػػل الوػػػػوؿ،

 .(ُُّ/ُِ) حًر ،بن البارم ، فت (ِٕ/ُ) ال رب حح. لساف
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 .(ُ)اؼبكرلكيو  على إجازة اؼبال  ، يب : كقاؿ أبو حني  

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹچ :  اى قوله لنا:

 ،(ِ)چڇڍ ڇ ڇ ڇ چچ چ ڄڄڄڃڃڃڃچ
كج ل ما مل يوج  فيه ، كأبلغ أ باب الوواـ، ه أكىف مواص  ا ناـ نَّ ؛ كرفخص ا كل بالذ  

 . الااضو من قبيل البا ل اغبراـ
، (ْ)« عععععن  عععععرا  إنمعععععا البيعععععا»: قػػػػػاؿ النَّػػػػػ أف (ّ)كل أبػػػػػو  ػػػػػ ي  اػبػػػػػ رمكرى 

،  فلػػػػػػػم يبػػػػػػػ ؛ ضبػػػػػػػل عليػػػػػػػه بقػػػػػػػري حػػػػػػػح قػػػػػػػوؿه ك نػػػػػػػه ، إ، عػػػػػػػن  ػػػػػػػراض كػػػػػػػوف البيػػػػػػػ  فن ػػػػػػػى أين
 . كاؼبسلم إذا أيٍكرًلى على كلم  الك ر

                                                

ػػػػػػيم: عبيػػػػػػ  اؼبكػػػػػػرلُ)  فا ػػػػػػ  موقػػػػػػوؼ، ، موقػػػػػػوؼ فوػػػػػػ  كبيػػػػػػ  ال ضػػػػػػويلع. كقػػػػػػاؿ ابػػػػػػن  ( قػػػػػػاؿ ابػػػػػػن قبي
عابػػػػػ ين: ع...اؼبوقػػػػػػوؼ مػػػػػن قسػػػػػػم البػػػػػػحي ، كموتضػػػػػال أف بيػػػػػػ  اؼبكرهكػػػػػذل ؛ لكػػػػػػن صػػػػػػرحوا يف  
كتػػػػاب ا كػػػػرال أنػػػػه يثبػػػػ  بػػػػه اؼبلػػػػ  عنػػػػ  الوػػػػب  لل سػػػػاد، فهػػػػو صػػػػري  يف أنػػػػه فا ػػػػ ، كإف خػػػػال  

وػػػػ  فا ػػػػ ان ل ػػػػ ـ الرضػػػػا، الػػػػذم هػػػػو  ػػػػرط بويػػػػ  ال وػػػػود ال ا ػػػػ ة...كأفاد يف اؼبنػػػػار ك ػػػػرحه أنػػػػه ين 
الن ػػػػاذ، كأنػػػػه با جػػػػازة يبػػػػ  كيػػػػبكؿ ال ساد...فبػػػػٌ  كونػػػػه فا ػػػػ ان موقوفػػػػان، ك،هػػػػر أف اؼبوقػػػػوؼ منػػػػه 

، كمنػػػػػه صػػػػػحي  كبيػػػػػ  عبػػػػػ  أك صػػػػػ  ؿبًػػػػػورين، كأمثلتػػػػػه كثػػػػػريةع. البحػػػػػر الرايػػػػػح فا ػػػػػ  كبيػػػػػ  اؼبكػػػػػرل
 (.ُِ/ٕر اؼبختار )(، رد ا تار على ال ُّْ/ٓ)

 . ِٗ(  ورة النسا :  ي : ِ) 
  بػػػػػػن عػػػػػوؼ بػػػػػػن  -كهػػػػػو خػػػػػ رة - (  ػػػػػ   بػػػػػن مالػػػػػػ  بػػػػػن  ػػػػػناف بػػػػػػن عبيػػػػػ  بػػػػػػن أ لبػػػػػ  بػػػػػن ا  ػػػػػػرّ)

بػػػػػقر بأحػػػػػ ، اغبػػػػػارث بػػػػػن اػبػػػػػبرج ا نبػػػػػارم اػببرجػػػػػو، أبػػػػػو  ػػػػػ ي  اػبػػػػػ رم مشػػػػػهور بكنيتػػػػػه ا ت
كا تشػػػػه  أبػػػػول  ػػػػا، ك ػػػػبا هػػػػو مػػػػا ب ػػػػ ها،. مػػػػات  ػػػػن  أربػػػػ  ك ػػػػب   كقيػػػػل: أربػػػػ  ك ػػػػت ، كقػػػػاؿ 
اؼبػػػػػ ايت: مػػػػػات  ػػػػػن  أػػػػػالث ك ػػػػػت ، كقػػػػػاؿ ال سػػػػػكرم: مػػػػػات  ػػػػػن  طبػػػػػب ك ػػػػػت . ا صػػػػػػاب  يف 

 (.ٖٓ/ِسبييب البحاب  )
حبػػػػػػاف يف (،كتػػػػػػاب التًػػػػػػارات، بػػػػػػاب: بيػػػػػػ  اػبيػػػػػػار، كابػػػػػػن ِّٕ، ّٕٔ/ِ( أخرجػػػػػػه ابػػػػػػن ماجػػػػػػه )ْ) 

اؼبنهػػػػػػو عنػػػػػػه، كالبيهوػػػػػػو يف السػػػػػػنن الكػػػػػػربل  (، كتػػػػػػاب البيػػػػػػوع، بػػػػػػاب: البيػػػػػػ َّْ/ُُصػػػػػػحيحه )
(،كتػػػػػاب البيػػػػػػوع، بػػػػػاب: مػػػػػػا جػػػػػػا  يف بيػػػػػ  اؼبضػػػػػػبر، كبيػػػػػػ  اؼبكػػػػػرل. كصػػػػػػححه ا لبػػػػػػاين يف ِٗ/ٔ)

 (. ُِٓ/ٓإركا  القليل )
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ػػػػػػٍن عليػػػػػػه اغبػػػػػػح علػػػػػػى بيػػػػػػ  مالػػػػػػه  ي ػػػػػػا   فأمػػػػػػا إذا كػػػػػػاف ا كػػػػػػرال حبػػػػػػح كاغبػػػػػػاكم إذا أىٍكػػػػػػرىلى مى
أكػػػػرل علػػػػى كلمػػػػ   (ُ)[إذا]كػػػػاغبر  ،   نػػػػه قػػػػوؿ ضبػػػػل عليػػػػه حبػػػػح فبػػػػ ؛ فإنػػػػه صػػػػحي ؛ اغبػػػػح

 . (ِ)ا  الـ
أك ، ب تػػػػػػػػػػػػػػ : كا هبػػػػػػػػػػػػػػاب أف يوػػػػػػػػػػػػػػوؿ [/أِ]، إ، بإهبػػػػػػػػػػػػػػاب كقبػػػػػػػػػػػػػػوؿ ك، ين وػػػػػػػػػػػػػػ  البيػػػػػػػػػػػػػػ 

أك ]،أك سبلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ،ابت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : يوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ كالوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ أف، كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبههما، ملكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
بػػػػػػػػػه. كيف قولػػػػػػػػػػه:  ، فهػػػػػػػػػذا مت ػػػػػػػػػح علػػػػػػػػػى ان وػػػػػػػػػاد البيػػػػػػػػػ (ْ)أك مػػػػػػػػػا أ ػػػػػػػػػبه ذلػػػػػػػػػ  ،(ّ)[قبلػػػػػػػػػ 

كجه ، يػيٍ تى ُّ بهع ملكت ع
(ٓ)  . 

ػػػػػػا اؼب ا ػػػػػػاة ، كفيػػػػػػه كجػػػػػػه أنػػػػػػه يكػػػػػػوف (ٕ)علػػػػػػى ،ػػػػػػاهر اؼبػػػػػػذهد فػػػػػػال ين وػػػػػػ   ػػػػػػا البيػػػػػػ  (ٔ)فأمَّ
 .  (ٖ)بي ا

كى عن أ  حني   أنه قاؿ: الت ا و بي   .(ٗ)كوبي
                                                

 (  ل  يف )أ( كاؼبثب  من )ب(. ُ) 

 (.ٗ/ّ(، ركض  البالب  )ُُ/ّيف فوه الٌشاف و )( اؼبهذب ِ) 

 ( بياض يف )أ(، كاؼبثب  من نسخ  )ب(. ّ) 

( هػػػػػػػذا الوجػػػػػػػه ا كؿ، كقػػػػػػػاؿ النػػػػػػػوكم يف اجملمػػػػػػػوع: كهػػػػػػػو اؼبشػػػػػػػهور مػػػػػػػن مػػػػػػػذهبنا. اؼبهػػػػػػػذب يف فوػػػػػػػه ْ)
 (. ّّٖ/ّ(، ركض  البالب  )ُُٖ/َُ(، اجملموع  رح اؼبهذب )ُُ/ّالٌشاف و )

( هذا الوجه حكال اؼباكردم أنه ليب ببري ؛  نه مست مل يف اؽبب ، كادعى اؼباكردم أنه ا ص ، قاؿ ٓ)
، ين ر: اجملموع «النوكم: كليب كما قاؿ بل اؼبذهد ا كؿ، كبه قب  اؼببن  )الشريازم(، كاعبمهور

 (. ُُٖ/َُ رح اؼبهذب )

ناكله الباي  السل   دكف إهباب ك، قبوؿ، ين ر: م ًم ( بي  اؼب ا اة: أف يناكؿ اؼبشام الثمن للباي ، فئ)
 (. َِْ(، كاؼب ا اة لق : اؼبناكل . ين ر ـبتار البحاح )ص: ُُْ/ُلق  ال وها  )

 (. ٖ/ّ(، حا ي  اعبمل على  رح اؼبنه  )َُ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ )ٕ)

، كحبمػػػػ  بوػػػػل، كقيػػػػل: هػػػػو ( هػػػػذا الوجػػػػه منوػػػػوؿ عػػػػن ابػػػػن  ػػػػري  كالركيػػػػاين يف ا وػػػػرات كر ػػػػل خبػػػػبٖ)
مػػػػػا دكف نبػػػػػػاب السػػػػػػرق . قػػػػػػاؿ النػػػػػػوكم يف الركضػػػػػػ : ليسػػػػػ  بي ػػػػػػان علػػػػػػى اؼبػػػػػػذهد. ين ػػػػػػر: ركضػػػػػػ  

 (.ّّٖ/ّالبالب  )

اؼببسػػػػػوط ، (ُِٗ/ٓالبحػػػػػر الرايػػػػػح )، (ِْٕ/ٔا ػػػػػي  الربهػػػػػاين ل مػػػػػاـ برهػػػػػاف الػػػػػ ين ابػػػػػن مػػػػػازة )( ٗ)
 . (ُٔ/ُٗللسرخسو )
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ما ييً  ُّلي الناس بي نا : البي (ُ)قاؿ مال 
(ِ)  . 

ككقػػػػػػػػػ  ، ا،  ػػػػػػػػػاؽ كقػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػى أف مػػػػػػػػػا ذكرنػػػػػػػػال بي ا بػػػػػػػػػ  عليػػػػػػػػػه أحكػػػػػػػػػاـ البيػػػػػػػػػ  أفَّ  لنػػػػػػػػا:
كليسػػػػػػػػػػػػ  يف ، الػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػى م ػػػػػػػػػػػػى البيػػػػػػػػػػػػ ا ف ػػػػػػػػػػػػاؿ اجملػػػػػػػػػػػػردة عػػػػػػػػػػػػن ا قػػػػػػػػػػػػواؿ ال َّ ا،خػػػػػػػػػػػػتالؼ يف 
 .فال  لحح به؛ م ى اؼبت ح عليه

ػػػػػػ،(ّ)بً ٍلػػػػػيف حػػػػػ يث اغبً كمػػػػػا نوػػػػػل عنػػػػػه ، فهػػػػػو ل ػػػػػ  يػػػػػ ؿ علػػػػػى م ػػػػػى البيػػػػػػ (ْ)ح ى كالوى
 .(ٓ)«هما لك بدرهمين، أو خذهما بدرهمين»: كهو قوله

                                                

 ،فويػػػػه ا مػػػػ  ،اغبػػػػاف  ،ا مػػػػاـ ،بػػػػن عمػػػػرك بػػػػن اغبػػػػارث مالػػػػ  بػػػػن أنػػػػب بػػػػن مالػػػػ  بػػػػن أ  عػػػػامر (ُ)
بػػػػن اإمػػػػاـ دار اؽبًػػػػرة،كهم حل ػػػػا  عثمػػػػاف  ،ال ويػػػػه ،اؼبػػػػ ين ، ػػػػيس ا  ػػػػالـ أبػػػػو عبػػػػ  اهلل ا صػػػػبحو

قواؿ،كأمػػػػػػا كفا ػػػػػػه ا أصػػػػػػ   علػػػػػػى: كلػػػػػػ   ػػػػػػن  أالأو سػػػػػػ     عبيػػػػػػ  اهلل التيمػػػػػػو أخػػػػػػو  لحػػػػػػ
ككػػػذل  قػػػاؿ ابػػػن كهػػػد. كقػػػاؿ ابػػػن  ػػػحنوف: ، فوػػػاؿ أبػػػو مبػػػ د: ل شػػػر مضػػػ  مػػػن ربيػػػ  ا كؿ

يف  ػػػػػػػن   س و ػػػػػػػب   كمايػػػػػػػ  رضبػػػػػػػ  اهلل عليه. ػػػػػػػذكرة  :يف حػػػػػػػادم عشػػػػػػػر ربيػػػػػػػ  ا كؿ،ككلهػػػػػػػم قػػػػػػػالوا
 (.َِٕ/ُاغب اظ للذه  )

 نه مل  ؛كهو اؼبختار ،اج  دليالن لرٌ هو ا، ك كا تحسنه ابن البباغ( قاؿ النوكم: ُِ/ٔ( مواهد اعبليل )ِ)
كفبن اختارل اؼبتويل كالبقوم  ،يب  يف الشرع ا ااط ل   فوجد الرجوع إى ال رؼ كقريل من ا ل اظ

كهذا هو  كقاؿ اؼبتويل: كهذا هو اؼبختار لل تول ككذا قاله  خركف،. كقاؿ أيضان: ك رينبا كاهلل أعلم
 (.ُُٖ/َُموع )(، اجملّّٗ/ّ. ركض  البالب  )اؼبختار

( مثػػػػػل ضبػػػػػل كأضبػػػػػاؿ ك : ( اغبًٍلػػػػػبّ) كسػػػػػا  هب ػػػػػل علػػػػػى ،هػػػػػر الب ػػػػػري ربػػػػػ  رحلػػػػػه كاعبمػػػػػ  )أىٍحػػػػػالسه
(، ال ػػػػػػػايح يف  ريػػػػػػػد ِّٓ/ِ ريػػػػػػػد اغبػػػػػػػ يث للخبػػػػػػػا  )( بسػػػػػػػاط يبسػػػػػػػ  يف البيػػػػػػػ . )اغبًٍلػػػػػػػب

 (. ٕٔ(، كـبتار البحاح )ص:ُِٕ(، اؼببباح اؼبنري )ص:َّْ/ُاغب يث للبـبشرم )

 (. ََْ(، اؼببباح اؼبنري )ٖٔٓ/ِمن اآلني  م ركؼ. ا كم كا ي  ا ع م ) ( الوى ىح:ْ)

، كابػػػػن ماجػػػػه بػػػػاب مػػػػا جػػػػا  يف بيػػػػ  مػػػػن يبيػػػػ (، كتػػػػاب البيػػػػ ، ُّٓ/ّ( أخرجػػػػه الامػػػػذم يف  ػػػػننه )ٓ)
 دىاكيد أىبيػػػػػػػو (،كتػػػػػػػاب التًػػػػػػػارات، بػػػػػػػاب بيػػػػػػػ  اؼببايػػػػػػػ ة. قػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػن حًػػػػػػػر: رىكىالي َْٕ/ُيف  ػػػػػػػننه )
ػػػػػػػػػاًيوُّ  كىالتػ ٍرًمػػػػػػػػػًذمُّ، أىٍيضنػػػػػػػػػا، ػػػػػػػػػنه  التػ ٍرًمػػػػػػػػػًذمُّ: ـبيٍتىبىػػػػػػػػػرنا، قىػػػػػػػػػاؿى  كىالنَّسى ػػػػػػػػػً يثً  ًمػػػػػػػػػنٍ  إ،َّ  نػىٍ رًفيػػػػػػػػػهي  ،ى  حىسى     حى
فى  اٍ ىٍخضىػػػػػػرً  ػػػػػػالى ًٍ ػػػػػػاؿً  ً ىٍهػػػػػػلً  اٍلوىبَّػػػػػػافً  ابٍػػػػػػني  عىٍنػػػػػػهي، كىأىعىلَّػػػػػػهي  اغبٍىنىً ػػػػػػو   بىٍكػػػػػػرو  أىً   عىػػػػػػنٍ  بٍػػػػػػًن عى  بىٍكػػػػػػرو  أىً   حى
، ػػػػػػارًم  أىنَّػػػػػػهي  عىػػػػػػنٍ  كىنػىوىػػػػػػلى  اغبٍىنىً ػػػػػػو  : اٍلبيخى ً يثيػػػػػػهي  يىًبػػػػػػ ُّ  ،ى  قىػػػػػػاؿى  التلخػػػػػػيص قػػػػػػاؿ ا لبػػػػػػاين: ضػػػػػػ ي . .حى
 (.ُّٕ/ّ، إركا  القليل )(ّْ/ّ) اغببري
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ونأخعععععععذ    عععععععا ( 2)ك عععععععا نبيعععععععا ا بععععععع  بالعععععععّدنانير»: (ُ)ككػػػػػػػذل  قػػػػػػػوؿ ابػػػػػػػن عمػػػػػػػر
 .(ْ)«(ّ)راهثالدّ 

ككػػػػػػذا الوػػػػػػوؿ يف اؽببػػػػػػ  ، فيػػػػػػه أنػػػػػػه مل يوجػػػػػػ  ل ػػػػػػ  يػػػػػػ ؿ علػػػػػػى اؼب ػػػػػػى اؼببلػػػػػػوباػبػػػػػػرب لػػػػػػيب 
، لوجػػػػػود  يػػػػػد الػػػػػن ب  ػػػػػا؛ إ، أنػػػػػه ، مبالبػػػػػ  بػػػػػ  النػػػػػاس فيهػػػػػا يف اآلخػػػػػرة، كاؽب يػػػػػ  ككبونبػػػػػا

 . ككقوع ا،ختالؼ فيها
 . (ٓ)فإنه ين و  به البي  .ب ت : فواؿ، ب ت: أما إذا قاؿ اؼبشام

                                                

 لػه ككػاف النبػوم، اؼبب ػث مػن أػالث  ػن  كلػ  ال ػ كم، الور ػو ن يػل بن ( عب  اهلل بن عمر بن اػببابُ)
 ببػػػ ر  ػػػلم ك عليػػػه اهلل صػػػلى النػػػ  علػػػى كعػػػرض كهػػػاجر، أبيػػػه، مػػػ  كأ ػػػلم عشػػػرة، أػػػالث بػػػ ر يػػػـو

 أرب نػػا عػػاش  ػػنه، عشػػرة طبػػب ابػػن يوم ػػذ كهػػو فأجػػازل، باػبنػػ ؽ، مث فكػػذل ، بأحػػ  مث فا تبػػقرل،
 .(َُٕ/ِ) البحاب  سبييب يف ا صاب  أالث. أك اأنت   ن  كمات كشبان ،

يٍػنىاري ِ) ، كأىصػػػػله ًدنَّػػػػاره  :( الػػػػ   فولبػػػػ  ًإحػػػػ ل  ،دىنػػػػاًنري، كدينػىٍينًػػػػري :بالتشػػػػ ي  بػػػػ ليل قػػػػوؽبم فار ػػػػو مي ىػػػػرَّبه
كالػػػػ ينار: صبػػػػ  دنػػػػانري، نػػػػوع مػػػػن النوػػػػود ،النػػػػون  يػػػػا  لػػػػ الَّ يلتػػػػبب باؼببػػػػادر الػػػػ  ذبػػػػو  علػػػػى ًف َّاؿو 

 مػػػػن الشػػػػ ري حبػػػػ  ِٕ يسػػػػاكما الذهبيػػػػ ، نػػػػوع مػػػػن النوػػػػود الذهبيػػػػ  زنػػػػ  الواحػػػػ  منهػػػػا عشػػػػرين قريا نػػػػ
 (.ُّْ/ّ(، لساف ال رب )ُٖٖلق  ال وها  )ص:  راما.م ًم ْ،ِٓ يساكم

راًهيمي، كزعم  يبويه :( صب  ال  ٍرهىمً ّ) راًهيمى إمبا جا  يف  :دىراًهمي ابن  ي ل، كجا  يف  كسريل ال َّ أىف ال َّ
 ً .ػػػػػػاريػػػػػػػػػػػػػػػػػادي البَّيػػػػػػػػػػ َّراًهيًم  ػىٍنوػػػػػػػػيىالػػػ ٍ ػػػػػػػػػنى اًجرىة ػػػػػػل  هػػػػػػػػو كػػبى فػػػػػػػػػ اها اغبى ػػػػػػػػػػً و يى ػػػػػػػ ىنال رزدؽ:
ٍرهىمه  :قاؿ ابن برم ٍت، كرجل مي ى  ىبَّهى خركج اغببى من رب  مىناظًبًها بار  اع ال راهم عن ا ىصاب ؛ إذا نيًو ى

راًهًم حكال أىبو زي  قاؿ  :أىم -ك، ف ل له- لكنػه إذا كجػ   :قػاؿ ابػن جػت ،ديٍرًهػمى  :مل يوولػواك  :كثري ال َّ
راًهمً  ،ا ػػم اؼب  ػػوؿ ا ػػتووا مػػن  ،فال  ػػل حاًصػػله، كدىٍرنبىىًتاػبيبَّػػازل ا ت ارت،فبػػارت علػػى أ ػػكاؿ الػػ َّ

دىٍرنبىىًتاػبيبَّػػػازل فلػػػيب مػػػن قػػػوؽبم رجػػػل :كأىمػػػا قػػػوؽبم :الػػػ راًهًم ًفٍ ػػػالن، كإف كػػػاف أىعًميٌػػػان قػػػاؿ ابػػػن جػػػت
ٍرهىمه.  رامان.لسػػػػاف ال ػػػػرب 1ُِِٖحبػػػػ  ْٖ يسػػػػاكم دكانػػػػحٔكهو قب ػػػػ  نو يػػػػ  مػػػػن ال ضػػػػ كز ا ميػػػػ ى

 (.ُٖٓم ًم لق  ال وها )ص:، (ِٖٓ/ّ)

هىًد ًمنى اٍلوىرًًؽ، رقم، كابن ماجه كتاب البيوع، ،(ّٕٔ)ص:  ( أخرجه أبو داكدْ) باب يف اٍقًتضىاً  الذَّ
قاؿ:  ك ريهم. -كالورؽ من الذهد-باب اقتضا  الذهد من الورؽ كتاب التًارات، ،(َٕٔ/ِ)

(، كتاب ّّٓ/ّالامذم: هذا ح يث ،ن رفه مرفوعان إ، من ح يث ظباؾ بن حرب(( الامذم )
ال راي  يف زبري   كا لباين كق ه.  -رضبه اهلل   اى-ابن حًر البيوع باب ما جا  يف البرؼ، كرج  

 . (ُْٕ/ٓ)إركا  القليل  (،ُٓٓ/ِأحاديث اؽب اي  )
 (. ِّْ/َُ(، اجملموع  رح اؼبهذب )ُُ/ّ( اؼبهذب يف فوه الشاف و )ٓ)
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ك، بػػػػػػػ  مػػػػػػػن الوبػػػػػػػوؿ بل ػػػػػػػ  ، بل ػػػػػػػ  ا، ػػػػػػػت عا  ، يبػػػػػػػ  البيػػػػػػػ : (ُ)كقػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػو حني ػػػػػػػ 
 .  (ِ)كبه قاؿ أضب ، قبل : فيووؿ، اؼباضو

كا هبػػػػػػػػػػػػاب  ، أف كػػػػػػػػػػػػل عوػػػػػػػػػػػػ  ان وػػػػػػػػػػػػ  با هبػػػػػػػػػػػػاب كالوبػػػػػػػػػػػػوؿ ان وػػػػػػػػػػػػ  با، ػػػػػػػػػػػػت عا  لنػػػػػػػػػػػػا:
 . كما لو  أخر  فان و  به البي ؛ ك ف ا، ت عا   ضمن م ى الوبوؿ، (ّ)كالنكاح

 ف ؛ إ، أف يت وبػػػػػػػه الوبػػػػػػػوؿ ه ، ين وػػػػػػػ  البيػػػػػػػ فإنٌػػػػػػػ، ب تػػػػػػػ : فوػػػػػػػاؿ؟أب تت: أمػػػػػػػا إذا قػػػػػػػاؿ
 . ا ت هاـ كليب ا تًابنا .؟أب تت

مل ين وػػػػػػ  ؛ بيػػػػػػ   ػػػػػػل   فوبػػػػػػل اؼبكتػػػػػػوب إليػػػػػػه عنػػػػػػ  قػػػػػػرا ة الكتػػػػػػاببكلػػػػػػو كتػػػػػػد إى رجػػػػػػل 
فػػػػػػػال ين وػػػػػػػ  ال وػػػػػػػ  بػػػػػػػه  ، علػػػػػػػى الوػػػػػػػوؿ مػػػػػػػن قػػػػػػػادرو   ػػػػػػػله ه فً  نَّػػػػػػػ؛ (ْ)يف أصػػػػػػػ  الػػػػػػػوجه  البيػػػػػػػ 

 . كاغباج   ن ف  بتوكيل من ي و  م ه، كا  ارة من النا ح

  

                                                

 (. ْ/ِ(، ا،ختيار لت ليل اؼبختار )ُْٖ/ُ( اعبوهرة النرية )ُ)

 (. ٕ/ٔ(، اؼبقت )ٓ/ّ( الكايف يف فوه ا ماـ أضب  بن حنبل )ِ)

 (. ُٓ/ٓ( البياف مذهد ا ماـ )ّ)

(، كهػػػػػػذا الوجػػػػػػه هػػػػػػو ُُ/ّ نػػػػػػه موضػػػػػػ  ضػػػػػػركرة. ين ػػػػػػر: اؼبهػػػػػػذب ) ( الوجػػػػػػه الثػػػػػػاين: ين وػػػػػػ  البيػػػػػػ ْ)
ين ػػػػػػػر: اجملمػػػػػػػػوع  ػػػػػػػرح اؼبهػػػػػػػػذب  -رضبػػػػػػػه اهلل-البػػػػػػػحي ، كاؼب تمػػػػػػػ  خالفػػػػػػػػان ؼبػػػػػػػا ذكػػػػػػػرل اؼببػػػػػػػػن  

(َُ/ُٖٔ .) 
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 فصل

 [خيار اجمللس]

يف فسػػػػػػخه كإمضػػػػػػايه مادامػػػػػػا  (ُ)أبػػػػػػ  لكػػػػػػل كاحػػػػػػ  مػػػػػػن اؼبتبػػػػػػاي   اػبيػػػػػػار إذا ان وػػػػػػ  البيػػػػػػ 
 . (ِ)يف اجمللب

 . خيار اجمللب، يثب  : (ْ)كمال ،(ّ)كقاؿ أبو حني  
المتبايعععععععععان بالليععععععععار  ععععععععا لععععععععث »: قػػػػػػػػاؿ النَّػػػػػػػػ أف ر كل ابػػػػػػػػن عمػػػػػػػػمػػػػػػػػا رى  لنػػػػػػػػا:
 . (ٓ)«اختر: أو ي ول أحدهما لآلخر، يت رقا

صػػػػػاحبه علػػػػػى مػػػػػا  [ب/ِ] ػػػػػرؽ فهػػػػػو أف يت رقػػػػػا با بػػػػػ اف حبيػػػػػث لػػػػػو كلػػػػػم أحػػػػػ نبا أمػػػػػا التَّ 
 .  (ٔ)جرت به ال ادة مل يسم 

 .  (ٖ)دب ارقتهما ؾبلب ال و  يلـب البي : (ٕ)ال نربمكقاؿ 
  

                                                

: ا، ػػػػمي ًمػػػػن ا،ٍختيىػػػػارً ُ) ػػػػرٍيً ا ٍمرىين؛إمػػػػا إٍمضىػػػػا  البيػػػػ  ،( اػبيػػػػاري كهػػػػو علػػػػى  ،أك فٍسػػػػخه ،كهػػػػو  لػػػػد خى
ػػػػػػػػػرط ،لًػػػػػػػػػبأالأػػػػػػػػػ  أضػػػػػػػػػرب: ًخيىػػػػػػػػػار اجملٍ  كًخيػػػػػػػػػار النًَّويبىػػػػػػػػػ .النهاي  يف  ريػػػػػػػػػد ا أػػػػػػػػػر  ،كًخيػػػػػػػػػار الشَّ

(ِ/ُٖٗ.) 
 (.ّْٗ/ّ(، ركض  البالب  )ُُ/ّ/ّ( اؼبهذهد يف فوه الشاف و )ِ)
 (. ِِٖ/ٓ( ب اي  البناي  يف  ر يد الشراي  )ّ)

 (. ُُّ/ٓ(، من  اعبليل  رح ـبتبر خليل )ُّْ/ِ( التلو  يف ال وه اؼبالكو )ْ)

؟. إذا مل يوقػػػػػػػ  يف اػبيػػػػػػػار هػػػػػػػل هبػػػػػػػوز البيػػػػػػػ  ، بػػػػػػػاب(، كتػػػػػػػاب البيػػػػػػػوعْٔ/ّ( أخرجػػػػػػػه البخػػػػػػػارم )ٓ)
 «.اؼبتباي اف»ب ؿ: « البي  اف»

 (. ُُ/ّاؼبهذب يف فوه الشاف و )( ٔ)
ك كػػػػاف أوػػػػ  ؿبمػػػػود، مػػػػات هػػػػػ، ٕٓكيل الوضػػػػا   ػػػػن   ،عبيػػػػ  اهلل بػػػػن اغبسػػػػن بػػػػن اغببػػػػ  ال نػػػػربم( ٕ)

 (. ُٗين ر الببوات للشريازم )ص(، ٕ/ٕ ن  شباف ك ت  كماي . هتذيد التهذيد )

(، ُِْ/َُ( حكػػػػػػػال الركيػػػػػػػاين، عػػػػػػػن عبيػػػػػػػ  اهلل بػػػػػػػن اغبسػػػػػػػن ال نػػػػػػػربم،. اجملمػػػػػػػوع  ػػػػػػػرح اؼبهػػػػػػػذب )ٖ)
 (. ْْ/ٓاغباكم الكبري )
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أنعععععععذ كعععععععان إ ا ا عععععععتر   عععععععي ا    ععععععع  »: عػػػػػػػن ابػػػػػػػن عمػػػػػػػر  (ُ)مػػػػػػػا ركل نػػػػػػػاف  لنػػػػػػػا:
كهػػػػػػػػذا يػػػػػػػػ ؿ علػػػػػػػػى أف اللػػػػػػػػبـك دب ارقتػػػػػػػػه لبػػػػػػػػاحبه ، دب ارقتػػػػػػػػه ، (ِ)«ليحعععععععع  البيععععععععا؛ أ ر ععععععععا  
ك، وببػػػػػػل إ، دبػػػػػػػا ، فحمػػػػػػػل علػػػػػػى اؼبت ػػػػػػػارؼ؛  رؽ كأ لوػػػػػػهالشػػػػػػرع كرد بػػػػػػػالتَّ  ك فَّ ؛ (ّ)اجمللػػػػػػب
 . ذكرنال

ػػػػػػككػػػػػػذا لػػػػػػو مى ، مل يسػػػػػػو  خيارنبػػػػػػا ،أك كبوهػػػػػػا ،كلػػػػػػو ج ػػػػػػل بينهمػػػػػػا حػػػػػػاجب مػػػػػػن  ػػػػػػاةو  يا شى
 . ه ، ي     رقان  نَّ ؛ م ان 

، أك بػػػػػاع منهمػػػػػا كنبػػػػػا ربػػػػػ  ك،يتػػػػػه، أك اعبػػػػػ  إذا ا ػػػػػال مػػػػػن ابنػػػػػه أك ابػػػػػن ابنػػػػػه فأمػػػػا ا ب
فػػػػإف اػبيػػػػار يسػػػػو  يف هػػػػذل البػػػػورة دب ارقتػػػػه ؾبلػػػػب ال وػػػػ  علػػػػى ،ػػػػاهر ، ك ػػػػوى  ػػػػريف ال وػػػػ 

 . (ْ)اؼبذهد
خيػػػػػار ، يثبػػػػػ  يف هػػػػػذل البػػػػػورة : قيػػػػػلك  ،(ٓ)، يسػػػػػو  إ، أف ىبتػػػػػار إمضػػػػػا  البيػػػػػ : كقيػػػػػل
 .  (ٔ)اجمللب

                                                

ا ماـ اؼب   الثب ، عامل اؼب ين ، أبو عب  اهلل الور و، مث ال  كم ال مرم، موى ابن عمر  :( ناف ُ)
 ن   ب  عشرة كم  ، كقاؿ ابن عيين  كأضب  بن حنبل:  ن   كفاة ناف  :كراكيته، كق  ذكرنا أف ا،ص 

م  على أنه حً  وؿ  اذ، بل ا  و  ا  س  عشرة كم  ،كقوؿ ميموف بن مهراف: كرب كذهد عوله، ق
كقاؿ ابن خراش:  ،ا. قاؿ ابن    : كاف أو ، كثري اغب يث. كقاؿ ال ًلو كالنسايو: م ين أو مبلون 

 (.ٓٗ/ٓأو  نبيل. ين ر  ري أعالـ النبال  )
(، كل  ػػػػػػػه: َُِٕرقػػػػػػم )، بػػػػػػػاب كػػػػػػم هبػػػػػػوز اػبيػػػػػػار، (، كتػػػػػػاب البيػػػػػػوعْٔ/ّ( أخرجػػػػػػه البخػػػػػػارم )ِ)

 «.ا ي ًبه فارؽ صاحبهكاف ابن عمر إذا ا ال  ي ن »
كػػاف كهػػو ،ػػاهر يف أٌف ابػػن عمػػر »قػػاؿ ابػػن حًػػر: ( ُٖ/ٓ( البيػػاف يف ذهػػد ا مػػاـ الشػػاف و )ّ)

مل يبلػغ ابػن عمػر الٌنهػو كهػو »مث عود على هذا ال  ل فواؿ:«.يذهد إى أٌف الت ٌرؽ اؼبذكور با ب اف
ػلُّ لىػهي أى  كى،ى : »قولػه  ٍشػيى ى أىٍف يىٍسػتىًويلىهي ف وبًى ( كاغبػػ يث ْٕ/ّالتلخػيص اغببػري )«. يػي ىػارًؽى صىػاًحبىهي خى

باب ما جا  يف البي   باػبيار مػا مل  ،، كتاب البيوع(ْٕٓ/ّ)الامذم الذم ذكرل ابن حًر أخرجه 
 (. كقاؿ حسن.ُِْٕ)يت رقا، اغب يث 

 (. ُْٗ/َُ( كقاؿ النوكم يف اجملموع: كهو اؼبذهد. اجملموع )ُِ/ّ( اؼبهذب يف فوه الشاف و )ْ)

( هػػػػػذا قػػػػػوؿ أ  إ ػػػػػحاؽ اؼبػػػػػركزم حكػػػػػال النػػػػػوكم عػػػػػن اؼبػػػػػاكردم، كقػػػػػاؿ كهػػػػػو اؼبػػػػػذهد. اؼبهػػػػػذب يف ٓ)
 (. ُْٗ/َُ(، اجملموع )ُِ/ّفوه الشاف و )

 (. ُْٗ/َُم. اجملموع  رح اؼبهذب )( هذا قوؿ صبهور أصحابنا، حكال النوكم عن اؼباكردٔ)
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إذ لػػػػػيب م ػػػػػه ، كيسػػػػػو  دب ارقتػػػػػه اجمللػػػػػب، خيػػػػػار اجمللػػػػػبأنػػػػػه بيػػػػػ  من وػػػػػ  يثبػػػػػ  فيػػػػػه  لنػػػػػا:
 . عاق  ي ارقه
فيسو  ؛ اخات: فيووؿ، أك فسخه اخا إمضا  البي : خاير فهو أف يووؿ لباحبهكأما التَّ 

 . فيختار :م نال ،(ِ)«اختر :أو ي ول أحدهما ل احبذ»: لووله (ُ)اػبيار
فمن ، الوب  بإأبات اػبيار ال سس  فَّ ؛ ان سس ال و ، ف سس، فإف اختار أح نبا ال سس

 . عليه حكمه (ّ)[كق ]اختارل 
، بإ ػػواط حوػػه منػػه  نػػه  بػػري ؛ أمػػا إذا اختػػار أحػػ نبا ا مضػػا   ػػوب  خري ػػه يف ال سػػس

 . ك بوى اػبرية يف ال سس لباحبه
 نػػػه مل يوجػػػ  منػػػه مػػػا ؛   سػػػو  خػػػرية السػػػاك مل، فسػػػك ، ا إذا خػػػري أحػػػ نبا صػػػاحبهفأمَّػػػ

أو ي عول أحعدهما »: لوولػه(ْ)ك سػو  خػرية مػن خػريل يف أصػ  الػوجه ، يوتضو ا  واط
ريل ج ػػل لػػه مػػا كػػاف لػػه يػػه بتخك نَّػػ، قػاؿ مل يبػػح اػبيػػار ؽبمػػا(ٓ)[إذا]فػػ ؿ أنػػه ؛ »اختععر :ل ععاحبذ

فإنػػه ملكهػػا مػػا مل  كػػن مالكػػ  ، خبػػالؼ مػػن خػػري زكجتػػه يف البػػالؽ؛ فسػػو  ،مػػن خيػػار ال سػػس
 .   بوو على حوه من ذل ل  فإذا مل يبيى ، له

ككػػػػػػذل  لػػػػػػو أكرهػػػػػػا عليهمػػػػػػا يف ، هػػػػػػا علػػػػػػى الت ػػػػػػرؽ أك التخػػػػػػايرمل يسػػػػػػو  خيارنبػػػػػػاكرً كإف أي 
، أك النولػػػػػػػ  علػػػػػػػى  ػػػػػػػري ا،ختيػػػػػػػار، يوجػػػػػػػ  منهمػػػػػػػا إ، السػػػػػػكوته مل  نَّػػػػػػػ؛ (ٔ)أصػػػػػػ  الػػػػػػػوجه 

 . فال يسو  بذل  حوهما من اػبيار

                                                

 (. ُّ/ٓ( اغباكم الكبري )ُ)

 (. ٕٗ(  و ـ زبرهبه )ص: ِ)

 ( يف كال النسخت  )كقر( كالبواب ما أأبته؛ لتوق  فهم السياؽ عليه. كاهلل أعلم. ّ)

( كهػػػػػػػو البػػػػػػػػحي ، كا  ػػػػػػػح عليػػػػػػػػه ا صػػػػػػػحاب، كمػػػػػػػػنهم: البقػػػػػػػوم، كاؼبتػػػػػػػػويل، كالركيػػػػػػػاين، كالراف ػػػػػػػػو، ْ)
(، اجملمػػػػػػوع  ػػػػػػرح ُٕٓ/ْك خػػػػػػركف، كمػػػػػػا ذكػػػػػػرل النػػػػػػوكم. ين ػػػػػػر: ال بيػػػػػػب  ػػػػػػرح الػػػػػػوجيب للراف ػػػػػػو )

 (.َُّ/ِ(، حلي  ال لما  يف م رف  مذاهد ال ها  )ُٖٗ/َُاؼبهذب )

 (. ُِ/ّؼبهذب للشريازم ) و  من كال النسخت ، كاؼبثب  من ا( ٓ)
: ، يسو ، كبه -كهو البحي -( الوجه ا كؿ: يسو ، كهو قوؿ أ  إ حاؽ اؼبركزم، كالوجه الثاين ٔ)

 (. ََِ/َُ(، اجملموع )ُِ/ّقب  الشيس أبو حام ، كهو قوؿ صبهور البحاب. اؼبهذب )
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ج ػػػػػػل كػػػػػػل  [/أّ]ه ك نَّػػػػػػ؛ ك، ي تػػػػػػرب  راضػػػػػػيهما يف الت ػػػػػػرؽ كمػػػػػػا ، ي تػػػػػػرب يف اػبيػػػػػػار
 . كما كاف عليه ، ي ترب رضال فيه، كاح  منهما على صاحبه باػبرية

 نػػػػػػه خيػػػػػػار ؛ (ُ)فالشػػػػػػرط با ػػػػػػل يف أصػػػػػػ  الػػػػػػوجه ، ، خيػػػػػػار ؽبمػػػػػػا كلػػػػػػو  باي ػػػػػػا علػػػػػػى أفٍ 
 . كخيار الش   ،  فال يب  إ وا ه قبل سبامه، يثب  ب   سباـ البي 
أ،هػػػػػػػر م نييػػػػػػػه »: فوػػػػػػػ  قػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػاف و، (ِ)«إال بيعععععععا الليعععععععار»: كأمػػػػػػػا قولػػػػػػػه 

أحػػػػ نبا صػػػػػاحبه ب ػػػػػ  كا، ػػػػت ،ؿ كالويػػػػػاس أف ىبػػػػػري  ،كأك،نبػػػػػا بالسػػػػػن ، عنػػػػ  أربػػػػػاب اللسػػػػاف
 . (ْ)«ك، أقوؿ باؼب ى اآلخر، كقويل هذا»: قاؿ، (ّ)«كما أف الت رؽ ب   البي ،  البي 

ػػػػػػا يف أصػػػػػػ  الػػػػػػوجه  كيببػػػػػػل البيػػػػػػ  ،  ه  ػػػػػػرط ينػػػػػػايف موتضػػػػػػى ال وػػػػػػ  فأببلػػػػػػه نَّػػػػػػ؛ (ٓ)أيضن
، إذا ب تػػػػػػ  فأنػػػػػػ  حػػػػػػر: ف لػػػػػػى هػػػػػػذا إذا قػػػػػػاؿ ل بػػػػػػ ل؛ بشػػػػػػرط أف ، يبلػػػػػػ  كمػػػػػػا لػػػػػػو باعػػػػػػه
 .(ٔ)كمى باعه بي ان يثب  فيه اػبيار عتح، مل ي تح، فباعه  ذا الشرط

 
  

                                                

يػػػػار أابػػػػ ، كالوجػػػػه الثالػػػػث: الوجػػػػه ا كؿ: يبػػػػ  البيػػػػ  ك،خيػػػػار، كالوجػػػػه الثػػػػاين: يبػػػػ  البيػػػػ  كاػب( ُ)
كبػػػػه قػػػػاؿ النػػػػوكم، كأ  إ ػػػػحاؽ الشػػػػريازم. ين ػػػػر: اؼبهػػػػذب يف  -كهػػػػو البػػػػحي  -، يبػػػػ  البيػػػػ  
 .(ُٕٗ/َُ(، اجملموع )ُّ/ّفوه الشاف و )

 . باب البي اف باػبيار ما مل يت رقا، ، كتاب البيوعْٔ/ّ( أخرجه البخارم ِ)

 (. ٗ/ْ( ا ـ للشاف و )ّ)

 اؼبرج  السابح. ( ْ)

، كقػػػػػػاؿ بػػػػػػه أبػػػػػػو : ، يبػػػػػػ  البيػػػػػػ -كهػػػػػػو البػػػػػػحي -، كالوجػػػػػػه الثػػػػػػاين الوجػػػػػػه ا كؿ: يبػػػػػػ  البيػػػػػػ ( ٓ)
 (. ُّ/ّإ حاؽ. ين ر اؼبهذب يف فوه الشاف و )

 (. ّٓ/ٓ(، اغباكم الكبري )ِّ/ٓ( البياف يف مذهد ا ماـ )ٔ)
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 (1)فصل

 [خيار الشرط]

ىبتلػػػػػػ  : كقػػػػػاؿ مالػػػػػ ، (ّ)أالأػػػػػ  أيػػػػػاـ يف البيػػػػػوع الػػػػػ  ، ربػػػػػا فيهػػػػػا (ِ)كهبػػػػػوز  ػػػػػرط خيػػػػػار
مل هبػػػػػػػب  ،كال اكهػػػػػػػ ،ف اؼببيػػػػػػػ  فبػػػػػػػا ، يبوػػػػػػػى أالأػػػػػػػ  أياـفػػػػػػػإف كػػػػػػػا، بػػػػػػػاختالؼ ا مػػػػػػػواؿذلػػػػػػػ  

 . بو ر ما يبوى ؛(ْ)اػبيار فيها أالأ  أياـ
كػػػػاف جػػػػ م قػػػػػ  بلػػػػغ مايػػػػػ  : قػػػػػاؿ، (ٓ)ؿبمػػػػػ  بػػػػن وبػػػػػي بػػػػن حبػػػػاف بػػػػػن منوػػػػذمػػػػا ركل  لنػػػػا:

: فوػػػػػػػاؿ لػػػػػػػه ر ػػػػػػػوؿ اهلل ، ك، يػػػػػػػباؿ ىبػػػػػػػ ع، ك، الشػػػػػػػرا  ك، يػػػػػػػاؾ البيػػػػػػػ ، كأالأػػػػػػػ   ػػػػػػػن 
 . (ٕ)«بالليار      أيام وأنت، (6) ن بايعتذ ف   ال خ ب »

                                                

 ( انتول اؼبؤل  إى النوع الثاين من أنواع اػبيار، كهو: خيار الشرط. ُ)
 أالأػػػػػ  علػػػػى ميٌ  ػػػػػه أقػػػػل، ك،  ىبًيػػػػ ي  أك أيػػػػػاـ أالأػػػػ  اػبيػػػػػار اؼبت اقػػػػ ين أحػػػػ  يشػػػػػاط أف الشػػػػرط ( خيػػػػارِ)

ػػػػػاف و، عنػػػػػ  أيػػػػػاـ  فهػػػػػو أف النًَّويبىػػػػػ ً  ًخيىػػػػػاري  التَّ ػػػػػرُّؽ، كأٌمػػػػػا حػػػػػاؿ مػػػػػن أك ال وػػػػػ  حػػػػػاؿ مػػػػػن أٌكؽبػػػػػا الشَّ
ػػػػر  ذلػػػػ . الت ري ػػػػات ككبػػػػو فيػػػػه؛ يكػػػػن مل  ػػػػر ا فيػػػػه البػػػػاي ي  يػىٍلتػػػػبـي  أك الػػػػرَّدَّ  ييوًجػػػػدي  عيػػػػده  بػػػػاؼببي  يىٍ هى

 .(ُٖٗ/ِ) ا أر  ريد يف ، النهاي (َُٕ: ص)

 (. ُّ/ّ( اؼبهذب يف فوه الشاف و )ّ)
 (.ِّ/ٓالذخرية )(، ّْٔ/ِ( التلو  )ْ)

( ؿبم  بن وبي بن حىٌباف ب ت  اؼبهمل  ك ش ي  اؼبوح ة، ابن منوذ ا نبارم اؼب ين، أو  فويه، من ٓ)
(، ُٖٔ/ٓالراب  ، مات  ن  إح ل كعشرين، كهو ابن أرب  ك ب    ن . ين ر  ري أعالـ النبال  )

 (. ُِٓ وريد التهذيد ص )

ؼبخادعػػػػػػػ ، كاػًبالبػػػػػػػ : أف زبىٍليػػػػػػػد اؼبػػػػػػػرأة قلػػػػػػػد الرجػػػػػػػل بػػػػػػػألب  الوػػػػػػػوؿ كأخلبػػػػػػػه. كامػػػػػػػرأة ( اػًبالبػػػػػػػ : أ)
. كرجػػػػػػػل خلبػػػػػػػوت أم ذك خ ي ػػػػػػػ ، ين ػػػػػػػر ال ػػػػػػػ   بػػػػػػػ ، أم: مذهبػػػػػػػ  لل ػػػػػػػؤاد، ككػػػػػػػذل  خلػػػػػػػوبه خالَّ

 (. ِّْ/ِ(،  ريد اغب يث ،بن  الـ )َِٕ/ْ)
قػػػػػػاؿ مالػػػػػػه، كتػػػػػػاب ا حكػػػػػػاـ، بػػػػػػاب اغبًػػػػػر علػػػػػػى مػػػػػػن ي سػػػػػػ  ،  (ٖٕٗ/ُ، )أخرجػػػػػه ابػػػػػػن ماجػػػػػػه( ٕ)

: -رضبػػػػػه اهلل   ػػػػػاى -كقػػػػػاؿ ابػػػػػن حًػػػػػر هػػػػػذا إ ػػػػػناد ضػػػػػ ي  لتػػػػػ ليب ابػػػػػن إ ػػػػػحاؽ. البوصػػػػػريم:
أىػػػػػ ى  ذىلًػػػػػ ى  لىػػػػػ  كىجي ًػػػػػلى » عقػىٍوليػػػػػهي: أنػػػػػان  اػٍبًيىػػػػػاري  كىلىػػػػػ » ًركىايىػػػػػ و: كىيف  ،«أىيَّػػػػػاـو  أىالى  ،ى  قيػػػػػلٍ » ًركىايىػػػػػ و: ، كىيف «أىالى

بىػػػػػ ى، كىاٍ ػػػػػاىًطٍ  أنػػػػػا اػٍبًيىػػػػػارى  ًخالى : قىػػػػػاؿى  «أىالى ػػػػػًذلً  الرَّاًف ًػػػػػوُّ ػػػػػا الر كىايىػػػػػاتي  كىهى  يف  كىلىػػػػػٍيبى  اٍلً ٍوػػػػػهً  كيتيػػػػػدً  يف  كيلُّهى
ٍشػػػػػػهيورىةً  اغبٍىػػػػػػً يثً  كيتيػػػػػػدً  ، (ِٓ/ّع. مبػػػػػػباح البجاجػػػػػػ   ػػػػػػرح  ػػػػػػنن ابػػػػػػن ماجػػػػػػه للبوصػػػػػػريم )«اٍلمى

(، كهػػػػػػػو ُٖٖ/ٔ) لسلسػػػػػػل  البػػػػػػػحيح ، كاغبػػػػػػ يث حسػػػػػػػنه ا لبػػػػػػػاين. ا(َٓ/ّ) اغببػػػػػػػري التلخػػػػػػيص
 (.ِّٕ/ٓو يف الكربل )عن  البيهو
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، كبيػػػػ  الب ػػػػاـ بالب ػػػػاـ، فػػػػال هبػػػػوز  ػػػػرط (ِ)، كهػػػػو البَّػػػػرؼ(ُ)أمػػػػا البيػػػػوع الػػػػ  فيهػػػػا الربػػػػا
، كؽبػػػػذا ، هبػػػػوز أف يت رقػػػػا قبػػػػل قػػػػب  فيهػػػػا؛  نَّػػػػه ، هبػػػػوز التَّ ػػػػرؽ فيهػػػػا قبػػػػل سبػػػػاـ البيػػػػ  اػبيػػػػار

 .  (ّ)ال وض ، فإذا  رط فيها اػبيار   رقا قبل التماـ
كهبػػػػوز  ػػػػػرط اػبيػػػػػار فيمػػػػا دكف أالأػػػػػ  أيػػػػػاـ؛  نٌػػػػه إذا جػػػػػاز  ػػػػػرط الثالأػػػػ  فمػػػػػا دك ػػػػػا أكى، 

 ك، هبوز  رط ما زاد على أالأ  أياـ كلو دع  اغباج  إليه. 
كقػػػػػاؿ مالػػػػػ : إذا كانػػػػػ  ضػػػػػي   ، يبكػػػػػن الوقػػػػػوؼ عليهػػػػػا يف أالأػػػػػ  أيػػػػػاـ جػػػػػاز أف يشػػػػػاط 

 . (ْ)ما أراد
  : هبوز ما ا  وا على  ر ه كا جل.(ٗ)، كأضب (ٖ)(ٕ)، كأبو يو  (ٔ) (ٓ)كقاؿ ؿبم 

                                                

 (. ُِٕ/َُ(، اجملموع  رح اؼبهذب )ُّ/ّ( قاؿ النوكم: بال خالؼ. اؼبهذب )ُ)
 علػػػػى كيبلػػػػح أجنبيػػػػ ، ب ملػػػػ  ك نيػػػػ  عملػػػػ  ا،قتبػػػػاد: مبادلػػػ  : مػػػػن يبػػػػ ؿ نوػػػػ ان بنوػػػػ ، كيفالبػػػراؼ (ِ)

 .(ُّٓ/ُ) الو ي  أيضان. اؼب ًم اؼببادل    ر

 (.ِِْ/َُ(، اجملموع  رح اؼبهذب )ُّ/ّاؼبهذب يف فوه الشاف و )( ّ)

 (.َُِ/ِب اي  اجملته  ) (،َّٓ/ٔمواهد اعبليل ) (،ّّْص: الكايف )( يين ر: ْ)
  ن  بوا   ؿبم  فول  ال راؽ، أبول ق ـ دمشح، أعماؿ من حر تا قري  من الشيباين، اهلل عب  أبو هو (ٓ)

 مال ، كا ماـ كا كزاعو، ا ع م، ا ماـ من ال لم كظب  بالكوف ، كنشأ كماي ، كأالأ  اأنت 
 كاف ال  اـ. كاؼبشايس الكراـ ال لما  من ك ريل الشاف و، ا ماـ عنه كركل ك اـ، بن كمس ر كالثورم،
 الر ي  ؽباركف قاض كهو كماي  كشبان  أرب  أك أالث  ن   ا كمات أ هر أرب   اؼب اين قضا  على
 .(ُِِ/ّ) اغبن ي   ن .  بوات ك توف أالث كعمرل

 (.ِّّ/ُاعبوهرة النرية ) (،ّٕ/ٔالبحر الرايح )( ٔ)
 عن ال وه أخذ يو  ، أبو ،ا نبارم حبت  بن     بن خنيب بن حبيد ي ووب بن إبراهيم بن (ٕ)

 يف الوضا   ولي  إليه كاف قاضينا أعلم ع، عمر: أبو قاؿ خل ا ، لثالأ  الوضا  أ  حني  ، ككيل ا ماـ
 ببق اد مات أو . اؼب يى: كابن م  ، كابن أضب ، قاؿ يو  ع، أبا إ، القرب إى الشرؽ من اآلفاؽ
 .(ُُٔ/ّ) اغبن ي  ين ر:  بوات ق(.ُُٖ) كقيل: ق(،ُِٖ)  ن 

 . (ِّّ/ُ)اعبوهرة النرية  (،ّٕ/ٔالبحر الرايح )( ٖ)

 (. ِْٖ/ُُ(، ا نباؼ )ِْٖ/ُُ(، الشرح الكبري )ِْٖ/ُُ( اؼبون  )ٗ)
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 ععععا أكععععد لمععععث أوسععععا  مععععا كععععع  رسععععول »: أنػػػػه قػػػػاؿ(ُ)ل عػػػػن عمػػػػركً مػػػػا ري  لنػػػػا:
وإن سععععل  ، إن رضععععي أخععععذ، كععععع  لععععذ   ععععدة    عععع  أيععععام، (2)لحبععععان بععععن    ععععذ اهلل 
كاغباجػػػػػػ   نػػػػػػ ف  بػػػػػػأكثر الوليػػػػػػل كهػػػػػػو الثالأػػػػػػ  ، أجيػػػػػػب  جػػػػػػل اغباجػػػػػػ ك نػػػػػػه عػػػػػػذرنا ؛ (ّ)« ععععععر 
 ، فال حاج  إى البيادة عليه.(ْ)فإف اهلل   اى ظبَّاها قريبان ، [/بّ]ا ياـ 

ك، ينولػػػػػد صػػػػػحيحنا حبػػػػػذؼ ؛ (ٓ)فسػػػػػ  الشػػػػػرط كالبيػػػػػ ، كإف  ػػػػػرط أكثػػػػػر مػػػػػن أالأػػػػػ  أيػػػػػاـ
 .(ٔ)كفيه كجه فا  ، البيادة يف م ة الثالأ 

                                                

 بنػػػػػ  حنتمػػػػػ  ح ػػػػػص، كأمػػػػه أبػػػػو ال ػػػػػ كم الور ػػػػو عمػػػػر بػػػػػن اػببػػػػاب بػػػػػن ن يػػػػل بػػػػػن عبػػػػ  ال ػػػػػبل (ُ)
 ا رب ػػػػػا  يػػػػػـو اػبل ػػػػػا  الرا ػػػػػ ين،   ػػػػػنأػػػػػاين . ـبػػػػػبـك بػػػػػن عمػػػػػر بػػػػػن اهلل عبػػػػػ  بػػػػػن اؼبقػػػػػرية بػػػػػن ها ػػػػػم
 ا ػػػػػـر هػػػػػالؿ صػػػػػباح ا حػػػػػ ، يػػػػػـو كدفػػػػػن كعشػػػػػرين، أػػػػػالث  ػػػػػن  اغبًػػػػػ  ذم مػػػػػن بوػػػػػ  ليػػػػػاؿ  ربػػػػػ 
 كعشػػػػرين ككاحػػػػ  أ ػػػػهر كطبسػػػػ   ػػػػن  عشػػػػر خالفتػػػه ككانػػػػ  كعشػػػػرين، كقيػػػػل  ػػػػري ذلػػػػ ، أربػػػػ   ػػػن 
 .(ِْٔ/ّ) القاب  بكر. ين ر: أ   كأ   اهلل ر وؿ م  كقرب يومان،

( حىبَّػػاف بػػن مينوػػذ بػػن عمػػرك بػػن عبيػػ  بػػن خنسػػا  بػػن مبػػذكؿ بػػن عمػػرك بػػن  ىػػٍنم بػػن مػػازف بػػن النًػػار، ِ)
ا كمػػا ب ػػ ها، هػػو جػ  ؿبمػػ  بػػن وبػػي بػػن حبػػاف،  ا نبػارم، اػببرجػػو اؼبػػازين، لػػه صػػحب ، ك ػه  أحػػ ن

 (. ّْٕ/ُ يس مال .  ويف يف خالف  عثماف. أ   القاب  )
(، كالبيهوػػػػػػػػو يف الكػػػػػػػػربل ََّٕ(، رقػػػػػػػػم )ٔ/ْ، )كتػػػػػػػػاب البيػػػػػػػػوع  ( أخرجػػػػػػػػه الػػػػػػػػ ارقبت يف  ػػػػػػػػننه،ّ) 

كىقػػػػػػاؿ ،ى يػيػػػػػٍركىل عىػػػػػػٍن ع. قػػػػػػاؿ البيل ػػػػػو: ين ػػػػػػرد بػػػػػه ابػػػػػػن ؽبي ػػػػػ ( كقػػػػػاؿ عَُٖٕٔ(، رقػػػػػم )ِْٕ/ٓ)
ًي ىػػػػ ى  ػػػػرَّدى بًػػػػًه ابٍػػػػني ؽبى ٍ ػػػػنىاًد،  ػى ى ا اٍ ً ػػػرى إ،َّ ً ىػػػػذى  ػػػػنادل ضػػػػ  ، غبػػػػاؿ عبػػػػ  إ( كيف ٖ/ْ. نبػػػػد الرايػػػػ  )عيمى

 . اهلل بن ؽبي  ، فإنه ض ي  اغب يث

غببػػػػاف بػػػػن منوػػػػذ فلػػػػم أجػػػػ   ل ػػػػل اؼببػػػػن  يوبػػػػ  عهػػػػ ة الثالأػػػػ  ا يػػػػاـ الػػػػ  ج لهػػػػا الر ػػػػوؿ  (ْ)
نػػػػػص بػػػػػأف اهلل ظبػػػػػى الثالأػػػػػ  أيػػػػػاـ قريبػػػػػان، إ، ماجػػػػػا  يف هػػػػػذا اغبػػػػػ يث كحػػػػػ يث اؼببػػػػػراة كمل  سػػػػػمى 

 قريبان.
(  ف اػبيػػػػػار  ػػػػػػرر، فػػػػػال يػػػػػػباد علػػػػػى مػػػػػػا كرد يف اػبػػػػػرب. قػػػػػػاؿ النػػػػػوكم: ك، ينولػػػػػػد ال وػػػػػ  صػػػػػػحيحنا ٓ) 

 (. ُّ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ الشاف و )ُِٖ/َُعن نا بال خالؼ. اجملموع )

( كهػػػػو أف ال وػػػػ  يبػػػػ  حبػػػػذؼ البيػػػػادة يف ؾبلػػػػب ال وػػػػ ، كبػػػػه قػػػػاؿ ؿبمػػػػ  بػػػػن قا ػػػػم بػػػػن  ػػػػًاع، ٔ) 
 تمػػػػػ : ال وػػػػػ  با ػػػػػل، قػػػػػاؿ النػػػػػوكم: عكهػػػػػو البػػػػػحي  با  ػػػػػاؽ ا صػػػػػحابع. كالوجػػػػػه الثػػػػػاين كهػػػػػو اؼب

 (.ُِٗ/َُين ر اجملموع )
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، يسػػػػػػػتور : كمػػػػػػػن أصػػػػػػػحابه مػػػػػػػن قػػػػػػػاؿ، (ُ)ينولػػػػػػػد بػػػػػػػذل  صػػػػػػػحيحان : حني ػػػػػػػ كقػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػو 
يوػػػػػػػ  موقوفنػػػػػػػا علػػػػػػػى : كمػػػػػػػنهم مػػػػػػػن قػػػػػػػاؿ، (ِ)فسػػػػػػػادل إ، بػػػػػػػ خوؿ اليػػػػػػػـو الثالػػػػػػػث قبػػػػػػػل حذفػػػػػػػه

 .  (ّ)اغبذؼ
ا لنػػػػػا: فػػػػػال ينولػػػػػد صػػػػػحيحنا باغبػػػػػذؼ؛ أنػػػػػه ان وػػػػػ  فا ػػػػػ ن

 رنب  بػػػػػكمػػػػػا لػػػػػو باعػػػػػه درنبنػػػػػا (ْ)
 . فال يتبور حذفه؛ رطاؼب س  ن ب الشَّ  ك فَّ ، مث حذؼ أح نبا دكف اآلخر

،  ف ا،عتبػػػػػػػػار فيػػػػػػػػه بالشػػػػػػػػرط، كهبػػػػػػػػوز أف يشػػػػػػػػاط اػبيػػػػػػػػار ؽبمػػػػػػػػا ك حػػػػػػػػ نبا دكف اآلخػػػػػػػػر
مث زبػػػػايرا قبػػػػل مضػػػػى الػػػػثالث  ،كإف  ػػػػرط خيػػػػار أالأػػػػ  أيػػػػاـ، فكػػػػاف علػػػػى حسػػػػد مػػػػا  ػػػػر ه

 .  (ٓ)كما لو مض  م ة اػبيار كمل يلبمال،   و  اػبيار
 .  (ٔ)ضو اؼب ة، يلـب إ، دب: كقاؿ مال 

 . (ٕ)فإذا زاؿ يثب  موجد ال و ، أنه  ىريَّ موتضى ال و  بشر ه لنا:
  

                                                

 (.َُّ/ْ(، بي  اغبوايح )ٖ/ٔ(،البحر الرايح )ِّّ/ُاعبوهرة النرية )( ُ) 

(، بيػػػػػػػ  ٗ/ٔ(،البحػػػػػػػر الرايػػػػػػػح )ِّّ/ُاعبػػػػػػػوهرة النػػػػػػػرية )( صػػػػػػػاحد هػػػػػػػذا الوػػػػػػػوؿ )زفػػػػػػػر(. يين ػػػػػػػر: ِ) 
 (.َُّ/ْاغبوايح )

انًي  ى ( ّ)   (.َُّ/ْ(، بي  اغبوايح )ٗ/ٔالبحر الرايح ). كهو قػىٍوؿي اٍلً رىاًقي  ى كىاػٍبيرىا ى

 (. َّ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ٗٔ/ٓ( اغباكم الكبري )ْ) 

 (. ُْ/ّ( اؼبهذب فوه ا ماـ )ٓ) 

 (.ََُ/ّ(،حا ي  ال  وقو )ّّْص: الكايف يف فوه أهل اؼب ين  )( ٔ) 

 (. ّٖ/ٓ(، اغباكم الكبري )ّٕ/ٓياف يف مذهد ا ماـ )( البٕ) 
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 فرع

 [إذا شرط عدو املخادعة]

، أبػػػػػ  لػػػػػه اػبيػػػػػار الػػػػػثالث، عىػػػػػاًلمىٍ  كانػػػػػا حبكػػػػػم البػػػػػيق  «ال خ بععععع »: إذا قػػػػػاؿ يف البيػػػػػ 
 .  (ُ)جاًهلىٍ   اأك 

 .  (ّ)من قاؿ: إف كاف أح نبا جاهالن بذل  فيحتمل كجه  (ِ)كمن أصحابنا
ػػػػػػػان علػػػػػػػى اػبيػػػػػػػار؛ فػػػػػػػال يػيٍ ػػػػػػػذىر فيهػػػػػػػا جاهػػػػػػػله لنػػػػػػػا: أف النَّػػػػػػػ  ج ػػػػػػػل هػػػػػػػذل الل  ػػػػػػػ  علىمى

 .(ْ) هلهً 
؛  نٌػػػػػه أبػػػػػ  بالشػػػػػرط، فثبػػػػػ  ؼبػػػػػن (ٓ)كهبػػػػػوز أف يشػػػػػاط اػبيػػػػػار  جنػػػػػ  يف أصػػػػػ  الوػػػػػول 

 يػػػػػًرط لػػػػػه، ك نػػػػػه قػػػػػ   ػػػػػ عو اغباجػػػػػ  إليػػػػػه بػػػػػأف يكػػػػػوف ا جنػػػػػ  أعػػػػػرؼ حبػػػػػاؿ اؼببيػػػػػ ، كلػػػػػيب 

                                                

 (. ُِٕ/َُ(، اجملموع )َُٗ/ْ( ال بيب  رح الوجيب )ُ) 

 (. ُِٕ/َُ( اؼبتويل، كابن الوباف، ك خركف. ين ر: اجملموع  رح اؼبهذب )ِ) 

كهػػػػذا  ػػػػاذ ضػػػػ ي ، بػػػػل  ىلػػػػ ؛  ف م  ػػػػم النػػػػػاس »( الوجػػػػه ا كؿ: يثبػػػػ  اػبيػػػػار، قػػػػاؿ النػػػػوكم: ّ) 
الوجػػػه الثػػػػاين كهػػػػو الػػػػراج : ، يثبػػػػ ، ين ػػػػر: اجملمػػػػوع «  ي رفػػػوف ذلػػػػ ، كاؼبشػػػػام  ػػػػري عػػػػارؼ بػػػػه،
 (. َُٗ/ْ(، ال بيب  رح الوجيب )ُِٕ/َُ)

 (. ُِٕ/َُ(  وٌ ـ رد النوكم على هذا الت ليل. اجملموع  رح اؼبهذب )ْ) 
بػػأف ؛ اغباجػػ  إى  ػػر ه ل جنػػ كردبػػا دعػػ  ، نػػه ج ػػل إى  ػػر هما للحاجػػ  ( الوػوؿ ا كؿ: يبػػ ؛ ٓ) 

قػػػاؿ أصػػػحابنا: هبػػػوز  ػػػرط اػبيػػػار لل اقػػػ ين ك حػػػ نبا ». قػػػاؿ النػػػوكم: يكػػػوف أعػػػرؼ باؼبتػػػاع منهمػػػا
كالشرط، كهو  با صباع، فاف  ر ه  جن  فوو،ف مشهوراف: أصحهما با  اؽ ا صحاب، يب  البي 

، نص عليه يف ا،مال ، كيف اعبام  الكبري، كبه قب  القبايل، -رضبه اهلل-ا  هر من نبوص الشاف و 
يػػذكر فيػػه خالفػػا كلػػيب كمػػا ادعػػى. ك ػريل، كنوػػل إمػػاـ اغبػػرم  يف النهايػػ  ا  ػػاؽ ا صػػحاب عليػه، كمل 

. اير ا حكػاـفال يثب  لقري اؼبت اقػ ين كسػ، نه حكم من أحكاـ ال و  با ل؛  الووؿ الثاين: أف البي 
يف فوػه  اؼبهػذبصػحي ، كالشػرط با ػل. ين ػر  الووؿ الثالث: حكال اؼباكردم عن ابن  ري : أف البيػ 

 (. َِِ/َُاجملموع  رح اؼبهذب )( ُْ/ّ) الشاف و
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اػبيػػػػػار الثابػػػػػ  بالشػػػػػرط مػػػػػن حكػػػػػم ال وػػػػػ  حػػػػػى ، يثبػػػػػ  لقػػػػػري اؼبت اقػػػػػ ين، بػػػػػل هػػػػػو حكػػػػػم 
 .(ُ)الشرط، فيختص به ا جن  اؼبشركط له دكف من  ر ه يف أص  الوجه 

 . (ّ)، كبه قاؿ أبو حني  (ِ)ف ل جن  كؼبن  ر ه لهكالثاين: يكو 
 لنا: أف أبو ه بالشرط فال يثب  لقري من  رط له. 

إذا ا ػػػػػال  ػػػػػي نا بشػػػػػرط اػبيػػػػػار علػػػػػى أنػػػػػه ، ي سػػػػػس حػػػػػى يسػػػػػتأمر فالننػػػػػا، فلػػػػػه أف ي سػػػػػس 
بقػػػػػػػػري إذنػػػػػػػػه كا ػػػػػػػػت مارل،  ػػػػػػػػري أنػػػػػػػػه ، يوػػػػػػػػوؿ أمػػػػػػػػرين بال سػػػػػػػػس حػػػػػػػػى يػػػػػػػػأمرل حػػػػػػػػى ، يكػػػػػػػػوف  

كاذبنػػػػػػا
؛ ؼبػػػػػػا بينػػػػػػال أنػػػػػػه يثبػػػػػػ  بالشػػػػػػرط، كمل يشػػػػػػر ه إ، لن سػػػػػػه (ٓ)كهػػػػػػذا أصػػػػػػ  البػػػػػػريو ، (ْ)

دكف فػػػالف؛ فػػػػال يوػػػ  علػػػػى إذنػػػػه، كإمبػػػا ذكػػػػر ذلػػػػ  زجػػػرنا عػػػػن الكػػػػذب، كالبريػػػح الثػػػػاين: أنػػػػه 
، ك،ػػػػػػاهر الل ػػػػػػ  أنػػػػػػه هبػػػػػػوز  ػػػػػػرط اػبيػػػػػػار مػػػػػػن  ػػػػػػري (ٔ)، هبػػػػػػوز ال سػػػػػػس إ، أف يػػػػػػأمرل فػػػػػػالف

 /أ[  أقي . ْ]
 .(ٕ)الرؤي هو يف خيار : كقيل
كأ،هػػػػػر ا،حتمػػػػػا،ت ، هػػػػػو بنػػػػػا  علػػػػػى اختبػػػػػاص ا جنػػػػػ  اؼبشػػػػػركط لػػػػػه اػبيػػػػػار بػػػػػه: كقيػػػػػل

 . (ٖ)أنه منبؿ على  رط الثالأ  ا ياـ

                                                

(، ركضػػػػػػػػ  ُِِ/َُين ػػػػػػػػر اجملمػػػػػػػػوع )«. كأصػػػػػػػػحهما عنػػػػػػػػ  اعبمهػػػػػػػور؛ ، يثبػػػػػػػػ »( قػػػػػػػاؿ النػػػػػػػػوكم: ُ)
 (. ْْٖ/ّالبالب  )

 (. ُِْ/َُ( صح  هذا الووؿ الركياين، ين ر: اجملموع  رح اؼبهذب )ِ)

 (.ُْ/ِ( اللباب يف  رح الكتاب )ُِٕ/ٓب اي  البناي  )( ّ)

 (. ّّ/ٓمذهد ا ماـ )(، البياف يف ُٓ/ّ( اؼبهذب يف فوه الشاف و )ْ)

 (. ِِِ/َُ( نول اؼباكردم هذا عن أ  إ حاؽ اؼبركزم كالببري  كاف . ين ر اجملموع )ٓ)

أصػػػػػ ي كأقػػػػػرب إى ،ػػػػػاهر الػػػػػنص؛  نػػػػػه قػػػػػاؿ: مل هبػػػػػب لػػػػػه أف : »-عػػػػػن هػػػػػذا الوػػػػػوؿ –( قػػػػػاؿ النػػػػػوكم ٔ)
 (، ركضػػػػػػػػ  البػػػػػػػػالب ِِِ/َُين ػػػػػػػػر: اجملمػػػػػػػػوع )«. ي سػػػػػػػػس، كمل يوػػػػػػػػل: مل هبػػػػػػػػب لػػػػػػػػه أف يكػػػػػػػػذب

(ّ/ْْٖ .) 
 .(َُٕ: ص) ( خيار الرؤي : هو أف يشام مامل يرل، كيردل خبيارل. الت ري اتٕ)
 (. ِِِ/َُ( كهذ هو البحي  با  اؽ ا صحاب كبه قب  اعبمهور، كما ذكرل النوكم يف اجملموع )ٖ)
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، (ُ)كػػػػػػاف ابتػػػػػػ ا  م  ػػػػػػه مػػػػػػن حػػػػػػ  الت ػػػػػػرؽ يف أصػػػػػػ  الػػػػػػوجه   كإذا  ػػػػػرط اػبيػػػػػػار يف البيػػػػػػ 
 .  (ِ)من ح  ال و : كالوجه الثاين

ف لػػػػػػى ، فػػػػػػال يضػػػػػػاؼ أبو ػػػػػػه إى الشػػػػػػرط؛ رعأف اػبيػػػػػػار يف مػػػػػػ ة اجمللػػػػػػب أابػػػػػػ  بالٌشػػػػػػ لنػػػػػػا:
ابتػػػػػ ا    فَّ ؛ (ّ)هػػػػػذا إف  ػػػػػرط أف يكػػػػػوف ابتػػػػػ اؤل مػػػػػن حػػػػػ  ال وػػػػػ  صػػػػػ  يف أصػػػػػ  الػػػػػوجه 

 . ي ليب ك،  كهذا ينوبه من الثالأ ،  ة م لـواؼب
الت ػػػػػرؽ ببػػػػػل فشػػػػػرط أف يكػػػػوف مػػػػػن حػػػػػ  ، كلػػػػو فرعنػػػػػا علػػػػػى أف ابتػػػػػ ا ل مػػػػن حػػػػػ  ال وػػػػػ 

 . (ٓ)كيبي  على الثالث،  ف ابت ا  اؼب ة يبري ؾبهو،ن ؛ (ْ)كجهان كاح ان 
  

                                                

(  ف مػػػػا قبػػػػل الت ػػػػرؽ اػبيػػػػار أابػػػػ  فيػػػػه بالشػػػػرع، فػػػػال يثبػػػػ  فيػػػػه بشػػػػرط اػبيػػػػار. هػػػػذا اختيػػػػار ابػػػػن ُ)
«. قػػػػػػوؿ ابػػػػػػن الوبػػػػػػاف لػػػػػػيب بشػػػػػػو »الوبػػػػػػاف كابػػػػػػن اؼبرزبػػػػػػاف، كقػػػػػػاؿ النػػػػػػوكم نوػػػػػػالن عػػػػػػن الركيػػػػػػاين: 

 (. ِِّ/َُ( اجملموع  رح اؼبهذب )ُٓ/ّاؼبهذب يف فوه الشاف و )

 ابتػػػػػ اؤها مػػػػػن حػػػػػ  ال وػػػػػ  كا جػػػػػل، قػػػػػاؿ النػػػػػوكم: كأصػػػػػحها (   ػػػػػا مػػػػػ ة ملحوػػػػػ  بال وػػػػػ ؛فاعتربِ)
با  ػػػػػاؽ ا صػػػػػحاب مػػػػػن حػػػػػ  ال وػػػػػ . هػػػػػذا قػػػػػوؿ ابػػػػػن اغبػػػػػ اد كقػػػػػاؿ النػػػػػوكم نوػػػػػالن عػػػػػن الركيػػػػػاين: 

(، ُٓ/ّاؼبهػػػػػذب يف فوػػػػػه الشػػػػػاف و )«. كقػػػػػوؿ ابػػػػػن اغبػػػػػ اد هػػػػػو البػػػػػحي  عنػػػػػ  صبيػػػػػ  اؼببػػػػػن  »
 (. ِِّ/َُاجملموع  رح اؼبهذب )

ه قبػػػػ  اؼببػػػػن ، كال راقيػػػػوف، كصباعػػػػ ، كجهػػػػا كاحػػػػ ان؛ كالوجػػػػه الثػػػػاين: أنػػػػه مر ػػػػد ( قػػػػاؿ النػػػػوكم: كبػػػػّ) 
 (. ِِّ/َُعلى ابت ا  م ة اػبيار. اجملموع  رح اؼبهذب )

 ( اؼبرج  السابح. ْ) 

 (. ّْ/ٓ( البياف يف مذهد ا ماـ )ٓ) 
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 فرع

 [اخليار لوقت معلوو]

،  نػػػػػػػه ؾبهػػػػػػػوؿ؛ مل يبػػػػػػػ ، كيل اػبيػػػػػػػار إى  لػػػػػػػوع الشػػػػػػػمب مػػػػػػػن القػػػػػػػ  ،ب تػػػػػػػ : إذا قػػػػػػػاؿ
؛ (ُ)إى كقػػػػػ   لوعهػػػػػا مػػػػػن القػػػػػ  صػػػػػ : قػػػػػاؿكلػػػػػو ، سػػػػػا بػػػػػالقيم أكثػػػػػر مػػػػػن أالأػػػػػ  أيػػػػػاـكقػػػػ  يي 

 .  بل  كإف مل ،  نه كق  م لـو
ك، ، كهػػػػو  ػػػػووط الوػػػػرص،  نػػػػه ، بػػػػ  أف يقػػػػرب كػػػػل يػػػػـو؛ إى  رك ػػػػا: ككػػػػذل  لػػػػو قػػػػاؿ

 .  (ِ)ي خل ما ب   القركب يف اؼب ة
 .  (ّ)كيف حضورل، كهبوز ؼبن له اػبيار أف ي سس يف  يب  صاحبه 

 .  (ْ)هبوز له ال سس إ، يف حضور صاحبه، : كقاؿ أبو حني   كؿبم 
كػػػػػػالبالؽ ،  ، يوػػػػػػ  علػػػػػػى رضػػػػػػا مػػػػػػن عليػػػػػػه فػػػػػػال ي توػػػػػػر إى حضػػػػػػورل  و ٍوػػػػػػعى  فػػػػػػ ي أنػػػػػػه رى  لنػػػػػا:
 . وز للمودع فسخها يف  يب  اؼبودعهب؛ كالودي  

  

                                                

 (. ُِٔ/َُ(، اجملموع )ُُٗ/ْ( ين ر ال بيب  رح الوجيب للراف و )ُ) 

 (. ِٗ/ٓ( البياف يف مذهد ا ماـ )ِ) 

 (. ُٔ/ّ( اؼبهذب يف فوه الشاف و )ّ) 

 (.ٓٗ/ٕ رح الب اي  )البناي  يف  (،ِّٕ/ُاعبوهرة النرية )( ْ) 
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 فصل

 [تصرف أحد املتعاقديً باملبيع]

، كاؽببػػػػػػ ، كالبيػػػػػػ ، اؼبت اقػػػػػػ ين يف اؼببيػػػػػػ   بػػػػػػرفنا ي توػػػػػػر إى اؼبلػػػػػػ  كػػػػػػال تحإذا  بػػػػػػرؼ أحػػػػػػ  
 . ككبو ذل 

ه  نَّػػػػػػػػ (ُ)؛ ؼبلػػػػػػػػ كرد إى ا، كػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػ  فسػػػػػػػػخنا منػػػػػػػػه لل وػػػػػػػػ ؛  فػػػػػػػػإف كػػػػػػػػاف الباي اؼبتبػػػػػػػػرؼ
 .  (ِ)فً ل ردنا إى اؼبل  كال سس،  برؼ ي تور إى اؼبل 

عتوػػػػػان كػػػػػاف ، كرضػػػػػان بإمضػػػػػايه ،كإف كػػػػػاف اؼبتبػػػػػرؼ هػػػػػو اؼبشػػػػػام كػػػػػاف ذلػػػػػ  إجػػػػػازة للبيػػػػػ 
ػػػػػا كػػػػػاف : (ْ)كالثػػػػػاين، (ّ)أك  ػػػػػريل يف أصػػػػػ  الػػػػػوجه  كإف كػػػػػاف ، ل مضػػػػػا  ااختيػػػػػارن إف كػػػػػاف عتون

 ريل مل يكن إمضا ن له
(ٓ) . 

اعبميػػػػػػ  يف حػػػػػػح البػػػػػػاي    فَّ ؛ أنػػػػػػه  بػػػػػػرؼ ي توػػػػػػر إى اؼبلػػػػػػ  فكػػػػػػاف إجػػػػػػازة كػػػػػػال تح لنػػػػػػا:
، اؼبشػػػػػػام اعباريػػػػػػ  اؼببي ػػػػػػ  يف حضػػػػػػرة البػػػػػػاي  ك ػػػػػػو كلػػػػػػو ، فكػػػػػػذل  يف حػػػػػػح اؼبشػػػػػػام،  ػػػػػػوا 

  فَّ ؛ (ٔ)كمل يسػػػػػو  خيػػػػػار البػػػػػاي  يف أصػػػػػ  الػػػػػوجه ،  ػػػػػو  خيػػػػػار اؼبشػػػػػام، ف لػػػػػم ك ػػػػػك 
كمػػػػػػػا لػػػػػػو خػػػػػػػرؽ أوبػػػػػػػه كهػػػػػػػو ،  السػػػػػػكوت عػػػػػػػن اؼبتبػػػػػػػرؼ يف حوػػػػػػػه ، يسػػػػػػو  حكػػػػػػػم  بػػػػػػػرفه

                                                

 كق  اػبيار. (ُ)
أنػػػػػه ،  :كعػػػػػن أضبػػػػػ  ركايػػػػػ ( ّٔ/ٓ(، البيػػػػػاف مػػػػػذهد ا مػػػػاـ )ِِٔ/َُ( اجملمػػػػوع  ػػػػػرح اؼبهػػػػػذب )ِ) 

كمػػػػػن كجػػػػػ    ،فلػػػػػم يكػػػػػن  بػػػػػرفه فيػػػػػه ا ػػػػػاجاعا لػػػػػه  ،  ف اؼبلػػػػػ  انتوػػػػػل عنػػػػػه ؛بػػػػػذل  ين سػػػػػس البيػػػػػ 
 (.ُٗ/ٔ. اؼبقت ) ماله عن  م لب فتبرؼ فيه

(، ُٔ/ّ( كبػػػػػػه قػػػػػػاؿ ا صػػػػػػػبخرم، كالنػػػػػػوكم، كا صػػػػػػحاب. ين ػػػػػػػر: اؼبهػػػػػػذب يف فوػػػػػػه الشػػػػػػػاف و )ّ) 
 (. َٓ/ٓ(، اغباكم الكبري )ِِٖ/َُاجملموع  رح اؼبهذب )

 ( قاله أبو إ حاؽ اؼبركزم. ين ر اؼبراج  السابو . ْ) 

كيبكن  »...( لو  فٌرؽ ابن ق ام  ب   برؼ اؼبشام الذم يسو  اػبيار من  ريل   ريوان جي ا فواؿ: ٓ) 
كما ،  ،اب  لي لم  ريها، يببل اػبيار كركوب ال ٌ   ، ما قب  به من ا، تخ اـ ذبرب  اؼببي   : أف يواؿ

 (.ُٗ/ٔ. اؼبقت )«اب  غباجتهكركوب ال ٌ    ، يببل اػبياريوب  به ذل  

كمػا لػو رأل رجػال ىبػرؽ أوبػه ،  فػال يسػو  عليػه حكػم التبػرؼ، ه  كوت عن التبرؼ يف ملكهنٌ  ( ٔ) 
فػإذا ؛ نه أمكنه أف يبن ه ؛ ينوب ، قاؿ النوكم يف الركض : كهو أصحهما. كالوجه الثاين: فسك  عنه

 (.ْٕٓ/ّركض  البالب  )(، ُٔ/ّاؼبهذب ).  ك  كاف ذل  رضا بالبي 
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ككػػػػػذل  لػػػػػو ك  هػػػػػا ، فإنػػػػػه ، يسػػػػػو  مهرهػػػػػا بسػػػػػكو ه، [/بْ]جاريتػػػػػه  ك ػػػػػو أك ،  ػػػػػاك 
 .   ل  الباي يف 

أك ، كمل يكػػػػػن لػػػػػه كتابػػػػػ ،(ُ)أك خػػػػػرس، أك أيٍ ًمػػػػػوى عليػػػػػه، كبػػػػػا كى فػػػػػإف جيػػػػػنَّ مػػػػػن لػػػػػه اػبيػػػػػار
،ر يف لنػػػػػػافنػػػػػػاب ا،  نػػػػػػه حػػػػػػح مػػػػػػايل؛ (ِ)،ر يف مالػػػػػػهلنػػػػػػاانتوػػػػػػل اػبيػػػػػػار إى ا؛ إ ػػػػػػارة م هومػػػػػػ 

كفهمػػػػػ  ، فأمػػػػػا إذا علمػػػػػ  كتابتػػػػػه، مالػػػػػه فيػػػػػه عنػػػػػ  فوػػػػػ  أهليتػػػػػه منابػػػػػه كسػػػػػاير حووقػػػػػه اؼباليػػػػػ 
 .  حلناإ ار ه فهو كا

 . (ّ)انتول إى كارأه خيار الشرطفإف كاف يف ، كإف مات من له اػبيار
 .  (ٖ)يببل باؼبوت: (ٕ)كأضب ، (ٔ)كأبو حني  ، (ٓ)(ْ)كقاؿ الثورم

 . (ٗ)فال يببل باؼبوت كخيار الرد بال يد، أنه خيار أاب  يف م اكض  لنا:
                                                

. لساف ال رب( اػبىرىسي ُ)  .(ْٔ/ّ) : ذهاب الكالـ ًعٌيان، أىك ًخٍلوى ن خىًرسى خىرى ان كهو أىٍخرىسي

 (. َِّ/َُ( اجملموع  رح اؼبهذب )ِ)

 ( اؼبب ر السابح. ّ)

 اؼبػؤمن  أمػري اهلل، عبػ  أبػو مضػر، مػن منػاة، عب  بن أور بت من ،(   ياف بن   ي  بن مسركؽ الثورمْ)
 اؼبنبػػػور كراكدل الكوفػػػ ، يف كنشػػػأ كلػػػ . كالتوػػػول الػػػ ين علػػػـو يف زمانػػػه أهػػػل  ػػػي  كػػػاف. اغبػػػ يث يف

  لبػػه كاؼب ينػػ ، مث مكػػ  فسػػكن هػػػ ُْْ  ػػن  الكوفػػ  مػػن فػػأى، كخػػرج اغبكػػم، يلػػو أف علػػى ال با ػػو
البػقري   الكبػري، كاعبػام  اعبػام  الكتػد من له مستخ يان  فيها فمات الببرة إى فتوارل، كانتول اؼبه م،
 .فنسػػيته.  ػػي ا ح  ػػ  كالمػػه مػػا مػػن. اغب ػػ  يف  يػػ  ككػػاف يف ال ػػراي  ككتػػاب اغبػػ يث، يف كالنبػػا
 .(َُْ/ّ) للبركلو ا عالـ

 (. ّّْ/ُُ(، الشرح الكبري )ّٕ/ٓ( البياف يف مذهد ا ماـ )ٓ)

 (. ُْ/ِ(، اللباب  رح الكتاب )ِّٕ/ُ( اعبوهرة النرية )ٔ)

 ( ّّّ/ُُ(، ا نباؼ )ّّّ/ُُ( الشرح الكبري )ٕ)

( كمنشأ اػبالؼ ب  ال ريو  هو هل اػبيار مت لح باؼبشي   فال يورث أـ مت لح باؼباؿ فينتول إى الورأ ؟ ٖ)
ب اي  اجملته  ،بن ر   كبا كؿ قاؿ اغبن ي  كاغبنابل ، كأخذ بالثاين اؼبالكي  كالٌشاف ي . يين ر: 

يف الت ري  بال وه اؼب خل : يف اؼب خل. يين ر الشيس ؿبم  مبب ى  ل كأ ار إى ذل   ،(ُْٖ/ِ)
 (.َٔٓصا  المو كقواع ل )

 (. ّٕ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ُٕ/ّ( اؼبهذب يف ال وه الشاف و )ٗ)
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ػػػػػػا خيػػػػػػار اجمللػػػػػػبكإف كػػػػػاف يف  ا يف أصػػػػػػ  (ُ)كينتوػػػػػل إى الػػػػػػوارث، مل يببػػػػػػل أيضن قػػػػػػو،ن كاحػػػػػػ ن
 .(ِ)البرؽ الثالأ 
ا يف حػػػػػػػػػػػح اؼبكا ػػػػػػػػػػػد: (ّ)كيف الثػػػػػػػػػػػاين ، ك، يببػػػػػػػػػػػل يف بيػػػػػػػػػػػ  اغبػػػػػػػػػػػر، يببػػػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػػػو،ن كاحػػػػػػػػػػػ ن

 . أنه على قول : (ْ)كالثالث
فػػػػػػإف كػػػػػػاف يف ، خيػػػػػػار الشػػػػػػرطأنػػػػػػه خيػػػػػػار أابػػػػػػ  يف عوػػػػػػ  بيػػػػػػ  فلػػػػػػم يببػػػػػػل بػػػػػػاؼبوت ك لنػػػػػػا:

كعلػػػػػػم مػػػػػػػن حػػػػػػػ  اؼبػػػػػػػوت يثبػػػػػػ  لػػػػػػػه اػبيػػػػػػػار إى انوضػػػػػػػا  ، كالػػػػػػػوارث حاضػػػػػػػر، خيػػػػػػار الشػػػػػػػرط
ػػػػػ؛ (ٓ)اؼبػػػػػ ة

ى
 لػػػػػم حػػػػػى مضػػػػػ  اؼبػػػػػ ة يثبػػػػػ  لػػػػػه اػبيػػػػػار كإف مل يى ، وركث فيػػػػػه نػػػػػه قػػػػػايم موػػػػػاـ اؼب
يثبػػػػ  لػػػػه اػبيػػػػار يف مثػػػػل اؼبػػػػ ة الػػػػ  بويػػػػ  : (ٕ)كيف الثػػػػاين، (ٔ)علػػػػى ال ػػػػور يف أصػػػػ  الػػػػوجه 

 . منه ب   اؼبوت
فكػػػػاف علػػػػى ال ػػػػػور  ، فبوػػػػو مبلػػػػح اػبيػػػػػار، أنػػػػه فػػػػات البمػػػػػاف الػػػػذم  ػػػػرط فيػػػػػه اػبيػػػػار لنػػػػا:

فلػػػػػػػه اػبيػػػػػػػار إى أف ، كالػػػػػػػوارث حاضػػػػػػػر خيػػػػػػػار اجمللػػػػػػػبكإف كػػػػػػػاف يف ، كخيػػػػػػػار الػػػػػػػرد بال يػػػػػػػد
 . (ٖ)أه فيه نه قايم مواـ مور  ؛ يت رقا أك يتخايرا

مل يثبػػػػػ  إ، ، أك ا جػػػػػازة، أك اختػػػػػار ال سػػػػػس، اجمللػػػػػبفػػػػػإف كػػػػػانوا صباعػػػػػ  كفػػػػػارؽ ب ضػػػػػهم 
 .فال هبوز  ب يضه،  نه خيار كاح ؛ ما ا  ووا عليه

 
                                                

 (. ٕٓ/ٓ(، اغباكم الكبري )ُٕ/ّ( اؼبهذب يف ال وه الشاف و )ُ)

عنػػػػػ   كهػػػػػو قػػػػوؿ أ  إ ػػػػػحاؽ اؼبػػػػػركزم، كأكثػػػػر أصػػػػػحابنا اؼبتوػػػػػ م ، كهػػػػو أصػػػػػحها»( قػػػػاؿ النػػػػػوكم: ِ)
 (. َِّ/َُين ر: اجملموع  رح اؼبهذب )« ا صحاب

 (. ٕٓ/ٓ(، اغباكم الكبري )ُٕ/ّ( اؼبهذب يف ال وه الشاف و )ّ)

 (. َِّ/َُ(، اجملموع  رح اؼبهذب )ٕٓ/ٓ(، اغباكم الكبري )ُٕ/ّ( اؼبهذب )ْ)

 (. ّٗ/ٓ( البياف يف مذهد ا ماـ )ٓ)

ك ػػػػريل: هػػػػذا ،ػػػػاهر نبػػػػه يف ا ـ. ين ػػػػر اجملمػػػػوع  ػػػػرح ( قػػػػاؿ النػػػػوكم: كهػػػػو أصػػػػحها، قػػػػاؿ الركيػػػػاين، ٔ)
 (.َُٓ/ّالو ي  )(، ُْْ/ّ(، ركض  البالب  )َِّ/َُاؼبهذب )

 (.َُٓ/ّالو ي  )( ُْْ/ّ(، ركض  البالب  )َِّ/َُ( ين ر: اجملموع )ٕ) 

 (. ّٗ/ٓ( حكى ال مراين الوجه  عن ابن البباغ. البياف يف مذهد ا ماـ )ٖ) 
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 .  كليب بشو  ؼبا ق منال، (ُ)أنه ين سس :كيف اختيار ب ضهم ال سس كجه
 .  (ِ)أك  ح نبا ،ك، فرؽ ب  أف يكوف اػبيار ؽبما

كإف كػػػػػػػػػاف ، مل ينتوػػػػػػػػػل اؼبلػػػػػػػػػ ، للبػػػػػػػػػاي أك ، إف كػػػػػػػػػاف اػبيػػػػػػػػػار ؽبمػػػػػػػػػا: ؿ أبػػػػػػػػػو حني ػػػػػػػػػ كقػػػػػػػػػا
 .  (ّ)كمل ي خل يف مل  اؼبشام، للمشام خرج عن مل  الباي 

فيًػػػػػػػد أف ينولػػػػػػػه إى ، كهػػػػػػػذا قػػػػػػػ  نوػػػػػػػل اؼبلػػػػػػػ ، أف اؼبلػػػػػػػ  ، بػػػػػػػ  لػػػػػػػه مػػػػػػػن مالػػػػػػػ  لنػػػػػػػا:
كإف كػػػػػػػاف الػػػػػػػوارث  ايبنػػػػػػػا أبػػػػػػػ  لػػػػػػػه اػبيػػػػػػػار إى أف ي ػػػػػػػارؽ ، فػػػػػػػإف اػبيػػػػػػػار ، يبن ػػػػػػػه، اؼبشػػػػػػػام

 .  ةيف م ة اػبيار كما ،  كرل ا جاز ك، يكرل التواب  ، (ْ)ؾبلب البالغ
  

                                                

: عكمػػػػػى فسػػػػػس ب ضػػػػػهم كأجػػػػػاز ب ضػػػػػهم فوجهػػػػػاف مشػػػػػهوراف حكانبػػػػػا ابػػػػػن الوبػػػػػاف، ( قػػػػػاؿ النػػػػػوكمُ) 
، كأصػػػػػحهما: ين سػػػػػس  كالواضػػػػو حسػػػػػ  كاؼبتػػػػػويل كالركيػػػػاين، ك ػػػػػريهم أحػػػػػ نبا: ، ين سػػػػس يف  ػػػػػو

يف اعبميػػػػ  كػػػػاؼبورث لػػػػو فسػػػػس يف حيا ػػػػه يف ب ضػػػػه كأجػػػػاز يف ب ػػػػ ، قػػػػاؿ: اؼبتػػػػويل ك، خػػػػالؼ أنػػػػه 
 (. ِِّ/َُ، يب   ال سس؛  ف فيه إضرار بال اق  ا خرع. اجملموع  رح اؼبهذب )

 (. ّٗ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ِِّ/َُاجملموع  رح اؼبهذب )( ِ) 
 (.ِّٗ/ِلت ليل اؼبختار )( ا،ختيار ّ) 

 (. ِْ/ٓ(،  اي  اؼببلد يف دراي  اؼبذهد )ّّْ/ْ( رب   ا تاج يف  رح اؼبنهاج )ْ) 
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 فصل

 مع اخليار[ ]اىتكال امللك يف البيع

ف ػػػػو انتوػػػػاؿ اؼبلػػػػ  فيػػػػه أالأػػػػ  ، خيػػػػار اجمللػػػػبالشػػػػرط أك  [/أٓ]ككػػػػل بيػػػػ  جػػػػاز فيػػػػه خيػػػػار 
كالوػػػػػوؿ ، علػػػػػى مػػػػػا يكػػػػػوف مػػػػػن إجػػػػػازة البػػػػػاي  أك فسػػػػػخهأنػػػػػه موقػػػػػوؼ : (ِ)أصػػػػػحها ؛(ُ)أقػػػػػواؿ
كبػػػػػه ، كهػػػػػو اؼبتبػػػػػور يف اػبػػػػػالؼ، كيلػػػػػـب بانوضػػػػػا  اػبيػػػػػار، أنػػػػػه ينتوػػػػػل بػػػػػن ب ال وػػػػػ : (ّ)الثػػػػاين

كهػػػػػػو يف مػػػػػػ ة ، أنػػػػػػه ، ينتوػػػػػػل اؼبلػػػػػػ  إ، بانوضػػػػػػا  مػػػػػػ ة اػبيػػػػػػار: (ٓ)كالثالػػػػػػث، (ْ)قػػػػػػاؿ أضبػػػػػػ 
  مػػػػػػػا ، ؛ خاصػػػػػػػ  خيػػػػػػػار الشػػػػػػػرطيف (ٕ)كأبػػػػػػػو حني ػػػػػػػ ، (ٔ)كبػػػػػػػه قػػػػػػػاؿ مالػػػػػػػ ، اػبيػػػػػػػار للبػػػػػػػاي 

 . خيار اجمللبيثبتاف 
كلػػػػػػػو ملػػػػػػػ  ؼبلػػػػػػػ  التبػػػػػػػرؼ ، (ٖ)أنػػػػػػػه ، يبلػػػػػػػ  اؼبشػػػػػػػام التبػػػػػػػرؼ يف مػػػػػػػ ة اػبيػػػػػػػار لنػػػػػػػا:

؛ كفرقػػػػػػ  ا بػػػػػػ اف ،  وجػػػػػػد انتوػػػػػػاؿ اؼبلػػػػػػ ، البمػػػػػػاف وًضػػػػػػكمي ، كهػػػػػػو الوػػػػػػب ، لوجػػػػػػود  ػػػػػػر ه
ا   نػػػػػه إمػػػػػا ؛ (ٗ)فأعتوػػػػػه البػػػػػاي  ن ػػػػػذ عتوػػػػػه علػػػػػى ا قػػػػػواؿ كلهػػػػػاف لػػػػػى هػػػػػذا إف كػػػػػاف اؼببيػػػػػ  عبػػػػػ ن

                                                

 (. ّٔٔ/ّ(، اغباكم الكبري )َْ/ٓ( البياف يف مذهد ا ماـ )ُ) 

(، َْٓ/ّ( نوػػػػل ال مػػػػػراين عػػػػػن الشػػػػػيس أ  حامػػػػػ : بػػػػػأف هػػػػػذا أضػػػػػ   ا قػػػػػواؿ. ركضػػػػػ  البػػػػػالب  )ِ) 
 (. َْ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ِّٔ/َُاجملموع )

( قػػػػػاؿ الراف ػػػػػو: كهػػػػػو أصػػػػػحهما. نوػػػػػل ال مػػػػػراين عػػػػػن الشػػػػػيس أ  حامػػػػػ  بػػػػػأف هػػػػػذا أصػػػػػ  ا قػػػػػواؿ. ّ) 
(، البيػػػػػػػاف يف ُُٗ/ْ(، ال بيػػػػػػػب  ػػػػػػػرح الػػػػػػػوجيب )ِّٔ/َُ(، اجملمػػػػػػػوع )َْٓ/ّركضػػػػػػػ  البػػػػػػػالب  )
 (. ُْ/ٓمذهد ا ماـ )

(، الشػػػػػػػػرح الكبػػػػػػػري علػػػػػػػػى مػػػػػػػنت اؼبونػػػػػػػػ  َِّ/ُُؼ )( ا نبػػػػػػػاؼ يف م رفػػػػػػػػ  الػػػػػػػراج  مػػػػػػػػن اػبػػػػػػػالْ) 
(ُُ/َِّ .) 

( قػػػػاؿ النػػػػوكم: كا صػػػػ  عنػػػػ  عامػػػػ  ا صػػػػحاب  ػػػػرد ا قػػػػواؿ يف صبيػػػػ  ا حػػػػواؿ. ركضػػػػ  البػػػػالب  ٓ) 
 (. َْ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ِّٔ/َُ(، اجملموع )َْٓ/ّ)

 .(َُّ/ّ) حا ي  ال  وقو( ٔ) 

 (.ُّ/ٔ) البحرالرايح(،َّْ/ْ)  بي  اغبوايح( ٕ) 

 (. َْ/ٓ( البياف يف مذهد ا ماـ الشاف و )ٖ) 

 (. ِّٔ/َُ( اجملموع  رح اؼبهذب )ٗ) 



 االنتصار البن أبي عصرون                            قسم التحقيق

 

999 

 .  كإما فا س لل و ، مال 
 : لاؼبشام من  ري رضا الباي  مل ىب كإف أعتوه

أنػػػػػػػه   نػػػػػػػا بٌينػػػػػػا؛ عتوػػػػػػه ن ػػػػػػذفػػػػػػإف أجػػػػػػػازل ، كإمػػػػػػا أف ي سػػػػػػػخه، إمػػػػػػا أف هبيػػػػػػب البػػػػػػػاي  البيػػػػػػ 
كيػػػػػػرد ال بػػػػػػ  إى ، أنػػػػػػه مل يبػػػػػػادؼ ملكػػػػػػه بٌينػػػػػػا نػػػػػػا ؛ كإف فسػػػػػػخه مل ين ػػػػػػذ، صػػػػػػادؼ ملكػػػػػػه

 .  نه عاد إى ملكه؛ باي ه
كيكػػػػػػوف فسػػػػػخنا للبيػػػػػػ  الػػػػػػذم ، أك كهبػػػػػه ن ػػػػػػذ ؼبػػػػػػا ذكر ػػػػػه يف عتوػػػػػػه، كإف بػػػػػاع البػػػػػػاي  اؼببيػػػػػػ 

 . (ُ) رط فيه اػبيار
فػػػػػػإف كػػػػػػاف مػػػػػػن  ػػػػػػري رضػػػػػػا البػػػػػػاي  فحكمػػػػػػه حكػػػػػػم مػػػػػػا لػػػػػػو ؛ كإف باعػػػػػػه اؼبشػػػػػػام أك كهبػػػػػػه

؛ (ِ)ف ػػػػػل ذلػػػػػ  برضػػػػػا البػػػػػاي  ن ػػػػػذ  بػػػػػرفه كصػػػػػ  يف أصػػػػػ  الػػػػػوجه كإف ، كقػػػػػ  بينتػػػػػه، أعتوػػػػػه
 .  ف اؼبن  غبح الباي  فباؿ بإذنه

حكػػػػػم مػػػػػن ، ي تػػػػػح عليػػػػػه إذا ، كاغبكػػػػػم فيمػػػػػا إذا ا ػػػػػال مػػػػػن ي تػػػػػح عليػػػػػه يف مػػػػػ ة اػبيػػػػػار
 . كق منال، أعتوه يف اؼب ة

كعلػػػػػػى ، ملكػػػػػػه:   ػػػػػػا علػػػػػػى قػػػػػػوؿو ؛ (ّ)كإف كػػػػػػاف اؼببيػػػػػػ  جاريػػػػػػ  مل يبنػػػػػػ  البػػػػػػاي  مػػػػػػن ك  هػػػػػػا
فػػػػإذا أقػػػػ ـ علػػػػى ك  هػػػػا فوػػػػ  قبػػػػ  بػػػػه فسػػػػس ال وػػػػ  كالػػػػرد إى ، يبلػػػػ  ردهػػػػا إى ملكػػػػه: قػػػػوؿو 
 . فلم يلبمه اغب ؛ ملكه

: كيف قػػػػػوؿو ، موقػػػػػوؼ: كيف قػػػػػوؿو ، ملػػػػػ   ػػػػػريل:   ػػػػػا يف قػػػػػوؿو ؛ كيبنػػػػػ  اؼبشػػػػػام مػػػػػن ك  هػػػػػا
ػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػ ي نا ، يسػػػػػػػػػػلبه علػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػوط    لػػػػػػػػػػح بو  ػػػػػػػػػػه  كك ػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػإف خػػػػػػػػػػال  ، يبلكهػػػػػػػػػػا ملكن

 نػػػػػػه ؛ كحريػػػػػػ  الولػػػػػػ ، كأبػػػػػػوت النسػػػػػػد،  ػػػػػػووط اغبػػػػػػ : أالأػػػػػػ  ، خػػػػػػالؼ فيهػػػػػػا؛  ػػػػػػت أحكاـ
 .  (ْ)افي  يف هذل ا حكاـكالشبه  ك، أدىن أحواله أف يكوف كط   به 
                                                

 (. ِّٕ/َُ(، اجملموع  رح اؼبهذب )ْْ/ٓ( البياف يف مذهد ا ماـ )ُ) 

( هػػػػػػذا الوجػػػػػػه ا كؿ، قػػػػػػاؿ النػػػػػػوكم: علػػػػػػى ا صػػػػػػ ؛  ف اؼبنػػػػػػ  مػػػػػػن التبػػػػػػرؼ غبػػػػػػح البػػػػػػاي ، كقػػػػػػ  ِ) 
الثػػػػاين: ، يبػػػػ  بي ػػػػه؛  نػػػػه ابتػػػػ أ بػػػػه قبػػػػل أف يػػػػتم ملكػػػػه عليػػػػه. ين ػػػػر: اؼبهػػػػذب يف  رضػػػػو، كالوجػػػػه
 (. ْٖٓ/ّ(، ركض  البالب  )َِ/ّفوه الشاف و )

 (. ْٓ/ٓ( البياف يف مذهد ا ماـ )ّ) 

(، كقػػػػػػػػػػػػ  ِّٗ-ِّٖ/َُ(، اجملمػػػػػػػػػػػػوع )ْٕ، ْٔ/ٓ( البيػػػػػػػػػػػػاف يف مػػػػػػػػػػػػذهد ا مػػػػػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػػػػػاف و )ْ) 
 لها يف هذين اؼبب رين. كج ت   ري ات هذل اؼبسأل  بكام
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فػػػػػػػإف أجػػػػػػػػاز البػػػػػػػػاي  ، اؼبهػػػػػػػػر :أحػػػػػػػ ها، علػػػػػػػى اخػػػػػػػػتالؼ ا قػػػػػػػواؿ كا حػػػػػػػػواؿ أالأػػػػػػػ   بػػػػػػػػىك 
 لنػػػػػػػاكإف ق، أك ملكهػػػػػػػا بػػػػػػػن ب ال وػػػػػػػ ، اؼبلػػػػػػػ  موقػػػػػػػوؼ لنػػػػػػػامل يلػػػػػػػـب اؼبشػػػػػػػام إف ق (ُ)[البيػػػػػػػ ]

ملػػػػػػ   [/بٓ] نػػػػػػه كط  يف ، (ِ)يبلكهػػػػػػا بانوضػػػػػػا  اػبيػػػػػػار لبمػػػػػػه اؼبهػػػػػػر علػػػػػػى أصػػػػػػ  الػػػػػػوجه 
 .  كالوط  ، يستباح با باح ، فإف اػب م   ستباح با باح ؛  ريل خبالؼ أجرة اػب م 

، اؼبلػػػػػػ  بػػػػػػن ب ال وػػػػػػ أك حبػػػػػػوؿ ، ك، يلبمػػػػػػه قيمػػػػػػ  الولػػػػػػ  إذا فرعنػػػػػػا علػػػػػػى قػػػػػػوؿ الوقػػػػػػ 
  ػػػػا علوػػػػػ  ؛ (ّ)، يبلػػػػ  إ، بانوضػػػػػا  اػبيػػػػار لبمػػػػه قيمػػػػػ  الولػػػػ  يف أصػػػػ  الػػػػػوجه  لنػػػػاكإف ق

كإمبػػػػػا  ػػػػػأخر التوػػػػػوًن إى ،   ػػػػػا حػػػػػاؿ ا  ػػػػػالؼ؛ بػػػػػه يف ملػػػػػ  البػػػػػاي  كا،عتبػػػػػار حبػػػػػاؿ ال لػػػػػوؽ
 .  نه ، يتبور أبو ه حال  ا، تحواؽ؛ ح  الوض 

عنا على الوول  ا كل ، كإف فرَّعنا على أ ا مل  الباي  مل  بر ك بري اعباري  أـ كل  إف فرَّ 
 . (ْ)أـ كل  له يف اغباؿ؛   ا علو  يف  ري ملكه، كهل  بري أـ كل  له إذا ملكها؟على قول 

                                                

 ( يف )أ( )الباي (، كاؼبثب  من )ب(. ُ) 

 ،ك، قيمػػػػػػ  الولػػػػػػ ، أك موقػػػػػػوؼ مل يلبمػػػػػػه اؼبهػػػػػػر، قلنػػػػػػا إف اؼبلػػػػػػ  للمشػػػػػػامهػػػػػػذا الوجػػػػػػه ا كؿ: إف ( ِ) 
نػػػػػػه كط  يف  . قػػػػػػاؿ الشػػػػػػريازم يف اؼبهػػػػػػذب: كهػػػػػػو اؼبػػػػػػذهد؛ فبلوكتػػػػػػه؛  اك بػػػػػػري اعباريػػػػػػ  أـ كلػػػػػػ  

. كقػػػػاؿ الراف ػػػػو: فػػػػإف اػب مػػػػ   سػػػػتباح با باحػػػػ  كالػػػػوط  ، يسػػػػتباح؛ اػب مػػػػ كىبػػػػال  ، ملػػػػ  البػػػػاي 
إف اؼبلػػػػػ   :كإف قلنػػػػػاعلػػػػػى أصػػػػػ  الػػػػػوجه . كقػػػػػاؿ النػػػػػوكم: كهػػػػػو قػػػػػوؿ اعبمهػػػػػور. كالوجػػػػػه الثػػػػػاين: 

(، ُِ/ّ. اؼبهػػػػذب )، يلبمػػػػه كمػػػػا ،  لبمػػػػه أجػػػػرة اػب مػػػػ  :كقػػػػاؿ أبػػػػو إ ػػػػحاؽ، للبػػػػاي  ف ليػػػػه اؼبهػػػػر
 (. ِّٗ/َُاجملموع ) (،ُٗٗ/ْال بيب  رح الوجيب )

كالوػػػػػػوؿ يف كجػػػػػػوب قيمػػػػػػ  الولػػػػػػ  علػػػػػػى اؼبشػػػػػػام كػػػػػػالووؿ يف هػػػػػػذا الوجػػػػػػه ا كؿ، قػػػػػػاؿ الراف ػػػػػػو: ع( ّ) 
كا،عتبػػػػار حبػػػػاؿ الوضػػػػ  أ،  ػػػػرل أف قيمػػػػ  ،  ػػػػا كضػػػػ ته يف ملكػػػػه ؛ ،  لبمػػػػهع. الوجػػػػه الثػػػػاين: اؼبهػػػػر

(، ُِ/ّيف فوػػػػه الشػػػػػاف و )، اؼبهػػػػذب (ُٗٗ/ْال بيػػػػب  ػػػػرح الػػػػػوجيب ). الولػػػػ    تػػػػرب حػػػػاؿ الوضػػػػػ 
 (.ْٓ/ٓاغباكم يف فوه الشاف و )

ا بًنػىٍ ًب اٍل ىٍوً ، صىارىٍت لىهي قاؿ اؼباكردم: ع( ْ)  ا بػىٍ  ي، فىًإٍف ًقيلى: إًنَّهي قىٍ  كىافى مىلىكىهى ا اٍلميٍشاىًم ًفيمى كىًإٍف مىلىكىهى
انىٍ  عىًلوىٍ  ًمٍنهي حًبيرٍّ  ؛أيَـّ كىلى و  ا قىٍ  كى ا ًإ،َّ بًاٍل ىٍوً  كىاً،ٍفًاىاًؽ، أىٍك ً ىنػَّهى يف ًمٍلًكًه. كىًإٍف ًقيلى: إًنَّهي ملٍى يىكيٍن مىاًلكن

انىػٍ  عىًلوىػ ٍ  ػا قىػٍ  كى ؟ عىلىػى قػىػٍولىٍ ً، ً ىنػَّهى ػٍل  ىكيػوفي أيَـّ كىلىػ و لىػهي أىـٍ ،ى ًمٍنػهي حًبيػرٍّ يف  ًقيلى: ًإفَّ اٍلًمٍلػ ى ميرىاعنى،فػىهى
قػػاؿ الشػػريازم يف اؼبهػػذب: عكعلػػى قػػوؿ أ  ال بػػاس  بػػري أـ كلػػ ، كمػػا   تػػح إذا أعتوهػػا . ع ىػػرٍيً ًمٍلػػ و 

 (.ٓٓ/ٓاغباكم يف فوه الشاف و )(، ُِ/ّعن لع. اؼبهذب )
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، كردهػػػػػػػا إى ملكػػػػػػػه لػػػػػػػـب اؼبشػػػػػػػام اؼبهػػػػػػػر إف قلنػػػػػػػا إ ػػػػػػػا يف ملػػػػػػػ  كإف فسػػػػػػػس البػػػػػػػاي  البيػػػػػػػ 
ػػػػػا، ك،  بػػػػػري اعباريػػػػػ  أـ كلػػػػ  يف اغبػػػػػاؿ، كهػػػػػل  بػػػػػري أـ  البػػػػاي ، أك موقوفػػػػػ ، كقيمػػػػػ  الولػػػػ  أيضن

 . (ُ)كل  إذا ملكها؟على قول 
 ف ؛ (ِ)إنػػػػػػػػه ملكهػػػػػػػػا بػػػػػػػػن ب ال وػػػػػػػػ  مل هبػػػػػػػد عليػػػػػػػػه اؼبهػػػػػػػػر يف أصػػػػػػػػ  الػػػػػػػػوجه  لنػػػػػػػاكإف ق

ػػػػػا علػػػػػى أ،هػػػػػر الػػػػػوجه ، الػػػػػوط  صػػػػػادؼ ملكػػػػػه   ػػػػػا علوػػػػػ  بػػػػػه يف ؛ (ّ)ك بػػػػػري أـ كلػػػػػ  أيضن
 . حح الباي  يف ال سس ، ىبرجها عن أف  كوف فبلوك  له حي بٍ ك ى ، ملكه

أف الولػػػػػ  لػػػػػه  :(ْ)فأصػػػػػ  الوػػػػػول ، كإف كػػػػػاف اؼببيػػػػػ  جاريػػػػػ  حػػػػػامالن فولػػػػػ ت يف مػػػػػ ة اػبيػػػػػار
مػػػػا قابلػػػػه قسػػػػ  مػػػػن الػػػػثمن ب ػػػػ  ا،ن بػػػػاؿ   فَّ ؛ الػػػػثمنكيوابلػػػػه قسػػػػ  مػػػػن ، حكػػػػم يف البيػػػػ 

كزبػػػػػال  اؼب ينػػػػػ  فإ ػػػػػا ،  نسػػػػػد إى اعبملػػػػػ  نسػػػػػب  ، قابلػػػػػه قبػػػػػل ا،ن بػػػػػاؿ كػػػػػا جبا  الشػػػػػاي  
كإف ، فػػػػػػإف أمضػػػػػػى ال وػػػػػػ  كانػػػػػػا للمشػػػػػػام، كهػػػػػػو مػػػػػػ  ا ـ دبنبلػػػػػػ  ال ينػػػػػػ  اؼببي تػػػػػػ ، م لومػػػػػػ 

 .  (ٓ)فسخال كانا للباي 

                                                

 ( اؼبرج  السابح. ُ) 

تيػػػػهي الوجػػػػه ا كؿ: ( ِ)  ػػػػا عىًلوىػػػػٍ  بًػػػػًه يف ًمٍلًكػػػػهً  ؛لىػػػػٍيبى عىلىٍيػػػػًه ًقيمى تيػػػػهي عىلى . كالوجػػػػه الثػػػػاين: ً ىنػَّهى ػػػػا ؛ ٍيػػػػًه ًقيمى ً ىنػَّهى
 ف قلنػػػػػا اؼبلػػػػػ  للبػػػػػاي  مل يثبػػػػػ  مث إف   البيػػػػػ إفػػػػػ»قػػػػػاؿ النػػػػػوكم يف اجملمػػػػػوع:   ىضىػػػػػ يهي يف  ىػػػػػرٍيً ًمٍلًكػػػػػًه.
مث ، ف ػػػػو أبو ػػػػه حين ػػػػذ الوػػػػو،ف اؼبشػػػػهوراف فػػػػيمن ك ػػػػ  جاريػػػػ   ػػػػريل بشػػػػهب ، أك ملكهػػػػا ب ػػػػ  ذلػػػػ 

ب ػػػػػػ   كعلػػػػػػى الوجػػػػػػه الضػػػػػػ ي  النػػػػػػا،ر إى اؼبػػػػػػاؿ يثبػػػػػػ  إذا   البيػػػػػػ ، يثبػػػػػػ  ، صػػػػػػحهماأملكهػػػػػػا 
اؼبهػػػػذب يف فوػػػػه «.  بينػػػػا أبػػػػوت ا، ػػػػتيالد ف   البيػػػػ إكعلػػػػى قػػػػوؿ الوقػػػػ  ، ا، ػػػػتيالد بػػػػال خػػػػالؼ

 (.ْٓ/ٓ(،اغباكم يف فوه الشاف و )ِّٗ/َُاجملموع  رح اؼبهذب )(، ُِ/ّالشاف و )

 اؼبرج  السابح. ( ّ) 

؛ كهػػػػػو البػػػػػحي »( هػػػػػذا الوجػػػػػه ا كؿ، قػػػػػاؿ النػػػػػوكم: كهوأصػػػػػحهما، كقػػػػػاؿ الشػػػػػريازم يف اؼبهػػػػػذب: ْ) 
«. ا مػػػػن الػػػػثمن ب ػػػػ  ا،ن بػػػػاؿ أخػػػػذ قسػػػػبا مػػػػن الػػػػثمن قبػػػػل ا،ن بػػػػاؿ كػػػػاللنف مػػػػا أخػػػػذ قسػػػػبن  

 فلػػػػم يأخػػػػذ قسػػػػبان ، ال تػػػػحنػػػػه يتب هػػػػا يف  ؛ ك، قسػػػػ  لػػػػه مػػػػن الػػػػثمن، ، حكػػػػم لػػػػهكالوجػػػػه الثػػػػاين: 
(، البيػػػػػػػاف يف ِّْ/َُ(، اجملمػػػػػػػوع )ِِ/ّ. اؼبهػػػػػػػذب يف فوػػػػػػػه الشػػػػػػػاف و )مػػػػػػػن الػػػػػػػثمن كا عضػػػػػػػا 

 (. ْٕ/ٓمذهد ا ماـ )
 ( اؼبرج  السابح.ٓ) 
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 (ُ)]أك[كإف  لػػػػػػػػ  اؼببيػػػػػػػػ  يف يػػػػػػػػ  اؼبشػػػػػػػػام يف مػػػػػػػػ ة اػبيػػػػػػػػار فلمػػػػػػػػن لػػػػػػػػه اػبيػػػػػػػػار ال سػػػػػػػػػس 
كهبػػػػػد  ، سػػػػػس ال وػػػػػ  بتل ػػػػػهنأنػػػػػه ي :(ّ)كفيػػػػػه  ريػػػػػح  خػػػػػر، (ِ)ا مضػػػػػا  علػػػػػى ،ػػػػػاهر اؼبػػػػػذهد

، كال وػػػػػػ  بػػػػػػػاؽ،  ف اؼببيػػػػػػػ  يتلػػػػػػ  إى بػػػػػػػ ؿ؛ كالبػػػػػػػحي  هػػػػػػو ا كؿ، علػػػػػػى اؼبشػػػػػػػام الويمػػػػػػ 
فػػػػػػػإف فسػػػػػػس ال وػػػػػػػ  ، فوجػػػػػػػد أف يثبػػػػػػ  اػبيػػػػػػار؛ قايمػػػػػػ كاغباجػػػػػػ  ال اعيػػػػػػ  إى إأبػػػػػػػات اػبيػػػػػػار 

 . (ْ)كإف أمضى ال و  فو  هل  يف ملكه فيستور عليه الثمن، ضمنه اؼبشام بالويم 
كإف كػػػػػػػػػاف للبػػػػػػػػػاي  ، ال وػػػػػػػػػ  عإف كػػػػػػػػػاف اػبيػػػػػػػػػار للمشػػػػػػػػػام كحػػػػػػػػػ ل  : كقػػػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػػػو حني ػػػػػػػػػ 

 .  (ٓ)عان سس
اػبيػػػػػػػار إذا كػػػػػػػاف للمشػػػػػػػػام   فٌ ؛ كهػػػػػػػػذا  نػػػػػػػاق  علػػػػػػػى مذهبػػػػػػػػه: (ٔ)قػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػيس ا مػػػػػػػاـ

كلػػػػو  لػػػػ  قبػػػػػل الوػػػػب  مػػػػػن ، فكيػػػػػ  يػػػػتم ال وػػػػ  عليػػػػػه [/أٔ]كحػػػػ ل فمػػػػا انتوػػػػػل اؼبلػػػػ  إليػػػػه 
فػػػإذا  لػػػ  فهػػػو ،  ػػػري  ػػػرط اػبيػػػار كػػػاف  ل ػػػه مػػػن البػػػاي  مػػػ  أنػػػه قػػػ  دخػػػل يف ملػػػ  اؼبشػػػام

 . كاهلل أعلم. (ٕ)مل ي خل يف ملكه أكى أف ، يستور
  

                                                

 ( يف كال النسخت  )ك( كالبواب ما أأب ؛ لتوق  فهم السياؽ عليه. ُ) 

نػػػػص علػػػػى هػػػػذا الوجػػػػه الشػػػػريازم يف اؼبهػػػػذب دكف ذكػػػػر للوجػػػػه الثػػػػاين، كقػػػػاؿ ال مػػػػراين: كهػػػػو قػػػػوؿ ( ِ) 
(، ِِ/ّأكثػػػػػر ا صػػػػػحاب، كقػػػػػاؿ ابػػػػػن البػػػػػباغ: ك هػػػػػو أصػػػػػ . كنػػػػػص عليػػػػػه النػػػػػوكم يف اجملمػػػػػوع )

البيػػػػػػػػاف يف مػػػػػػػػذهد  (،ْٔ/ٓ(،اغبػػػػػػػػاكم يف فوػػػػػػػػه الشػػػػػػػػاف و )ِِْ/َُاجملمػػػػػػػػوع  ػػػػػػػػرح اؼبهػػػػػػػػذب )
 (. ْٗ/ٓا ماـ )

ال مراين عن الواضو أ  البيد: أف الشاف و نص عليه يف ب   كتبه. اؼبهذب يف فوه كنول ( ّ) 
 (. ْٗ/ٓالبياف يف مذهد ا ماـ ) (،ِِْ/َُاجملموع  رح اؼبهذب )(، ِِ/ّالشاف و )

 (. ْٗ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ الشاف و )ِِ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ الشاف و )ْ) 

 (. َِ/ٔ(، البحر الرايح  رح كنب ال قايح )ِّٗ/ِ( ا،ختيار لت ليل اؼبختار )ٓ) 

 ي ت اؼببن  رضبه اهلل   اى. (ٔ)
 (   ليح اؼببن  على قوؿ أ  حني   رضبهما اهلل   اى. ٕ) 
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 باب ما جيىز بًعه وما ال جيىز

 . كقبب ،(ُ) اهر: ا عياف على ضرب 
 . كقبب دبالقاة النًا  ، قبب يف ن سه: فضرباف (ِ)فأما النًب

فػػػػػال هبػػػػػوز بيػػػػػ   (ّ)كالسػػػػػرج ، كاػبمػػػػػر، كاػبنبيػػػػػر، فأمػػػػػا الػػػػػنًب يف ن سػػػػػه فمثػػػػػل الكلػػػػػد
 . (ْ) و  من ذل 

ػػػػػػػػهبػػػػػػػػوز بيػػػػػػػػ  : كقػػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػػو حني ػػػػػػػػ  كيف ركايػػػػػػػػ  ، هبػػػػػػػػوز بيػػػػػػػػ  الكلػػػػػػػػد ،  جً رٍ الكلػػػػػػػػد كالس 
 .  (ٔ)يف بي  اػبمر كابتياعها ل اؼبسلم ذميان كهبوز أف يوكَّ ، (ٓ)ال وور

ا: كمن أصحاب مال  من قاؿ  . إ، أنه يب ، (ٕ)هبوز بي  اؼبأذكف يف إمساكه كإف كاف مكركهن

                                                

 م ًػم لقػػ  ال وهػػا  .أكػاف مبهػػرا لقػريل أـ  ػػري مبهػػر بكسػػراؽبا ، مػاخال مػػن النًا  ، ػػوا : ( البػاهرُ)
 .(ِٗٓص: )

ًىبي ِ) بي -ب تحت  –( النَّ ًً ًيبي -ب ت و فكسرو  –، كالنَّ بي -ب ت و فضىمٍّ –، النَّ ًٍ ، -فسيػكوفو  ب ت و  -، كالنَّ
بي  ًٍ ػػ ن، كقػػاؿ الرٌا ػػد يف ًضػػ ُّ البػػاهر :-بكسػػرو فسيػػكيوف-كالػػن  ػػريـى، قبىٍسػػان كقبىىا ى ػػًم ى ككى ، كقػػ  قبىيػػبى أػىٍوبيػػه، كسى

ضىٍربه ييٍ رىؾي باغبىا ًَّ ، كضىٍربه ييٍ رىؾ بالبىًبريىًة، كعلى  :النًَّا ى ي ضىٍربىافً  :الػميٍ رىدات، ك ىًب ىه اؼببن  ي يف البىٌباًير
يٍشػػرًًك ى يف اآليىػػ

مػػ .قٍل ي الثٌػػاين كىصىػػ ى اهللي بػػه اؼب يتػىٌو  
ػػًرمُّ أىنَّػػه ؾبىىػػازه  :  اؼب  -ُكالنًا ػػ  علػػى أنػػواع:  .كذكػػرى البَّـبىٍشى

 -ب .قبا   مقل  ، كهو:ما ،خػالؼ فيهػا كػالبوؿ، كالقػاي ، كالػ ـ، كاؼبيتػ  -أ: حويوي ، كهو على نوع 
ع بالنًا  ، كأعبال ما أغبوه الشر : قبا   حكمي  -ِ.قبا   ـب   ، كهو اؼبختل  فيها،كبوؿ مايؤكل غبمه
  ػػػػػاج ال ػػػػػركس .كاغبػػػػػ ث ا صػػػػػقر اؼبوجػػػػػد للوضػػػػػو  حكمهػػػػػا كهػػػػػو اغبػػػػػ ث ا كػػػػػرب اؼبوجػػػػػد للقسػػػػػل،

 .(ْْٓص: ) ، م ًم لق  ال وها (ّٓٓ/ُٔ)
  قً رٍ  ً : فيواؿ، بالكاؼ ف رب  إى اعبيم كالواؼ( كأصلها ) رك ، كلم  أعًمي ،  الببل: ( الس ٍرًج ي ّ) 

، كإمبا كسر أكله ؼبوافو  ا بني  ال ربي (، ركث: )كإمبا أقوؿ، ، أدرم كي  أقوله: كعن ا صم و، أيضان 
ين ر: لساف ال رب  ك، هبوز ال ت  ل و  ف ل  بال ت  على أنه قاؿ يف ا كم )ً ٍرًج ه( ك ) ىٍرًج ه(.

 (. ِِٓ(، اؼببباح اؼبنري )ص:َْٔ/ْ)
 (. ّّٖ/ٓ(، اغباكم الكبري )ِّ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ الشاف و )ْ) 

 .(ّْٕ/ٔا ي  الربهاين ل ماـ برهاف ال ين ابن مازة )(، ُٕٖ/ٔ( البحر الرايح )ٓ) 

 .(ّْٖ/ٔا ي  الربهاين ل ماـ برهاف ال ين ابن مازة )، (ُٕٖ/ٔالبحر الرايح )( ٔ) 

 (. ُُ/ّ(، حا ي  ال  وقو )َٕ/ٔ( مواهد اعبليل يف  رح خليل )ٕ) 
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 والميتعععععع ، اللمععععععر، بيععععععا حععععععرم اهلل إن»: قػػػػػػاؿالنَّػػػػػ أف  (ُ)مػػػػػػا ركل جػػػػػػابر لنػػػػػا:
 . (ِ)«واألص ام والل زير،
، (ٔ)«ن    ن  من المع » :النَّ أف (ٓ)كأبو هريرة، (ْ)(ّ)]أبو مس ود[كركل 

 . كقسنا عليهما  اير النًا ات، كاػبمر، كاؼبيت ، كاػبنبير، فنص على الكلد

                                                

بػػػػػن ك ػػػػػد بػػػػػن  ػػػػػنم بػػػػػن ك ػػػػػد بػػػػػن  ػػػػػلم  ا نبػػػػػارم  ( جػػػػػابر بػػػػػن عبػػػػػ  اهلل بػػػػػن عمػػػػػرك بػػػػػن حػػػػػراـُ)
السػػػػلمو، يكػػػػى أبػػػػا عبػػػػ  اهلل كأبػػػػا عبػػػػ  الػػػػرضبن، كأبػػػػا ؿبمػػػػ  كقػػػػاؿ علػػػػو بػػػػن اؼبػػػػ يت: مػػػػات جػػػػابر 
ب ػػػ  أف عٌمػػػر، فأكصػػػى أ، يبػػػلو عليػػػػه اغبًػػػاج. قلػػػ : كهػػػذا موافػػػح لوػػػػوؿ اؽبيػػػثم بػػػن عػػػ م: إنػػػػه 

لػػػػػه، كهػػػػػو أف اغبًػػػػػاج  ػػػػػه   مػػػػػات  ػػػػػن  أربػػػػػ  ك ػػػػػب  . كيف البػػػػػربم ك ػػػػػاريس البخػػػػػارم مايشػػػػػه 
جناز ػػػػه، كيوػػػػاؿ: مػػػػات  ػػػػن  أػػػػالث ك ػػػػب  ، كيوػػػػاؿ: إنػػػػه عػػػػاش أرب ػػػػا ك سػػػػ    ػػػػن . ا صػػػػاب  يف 

 (.ِِِ/ُسبييب البحاب  )
(، كمسػػػػػلم  ِِّٔ، بػػػػػاب بيػػػػػ  اؼبيتػػػػػ  كا صػػػػػناـ، رقػػػػػم )، كتػػػػػاب البيػػػػػوع(ْٖ/ّ)( أخرجػػػػػه البخػػػػػارم ِ) 

 (. ُُٖٓؼبساقاة، باب ربرًن بي  اػبمر كاؼبيت  كاػبنبير كا صناـ )(، كتاب آْٔ/ُ)
بػػػػن أ ػػػػرية بػػػػن عبيػػػػ  بػػػػن خػػػػ ارة بػػػػن عػػػػوؼ بػػػػن اغبػػػػارث بػػػػن اػبػػػػبرج  ( عوبػػػػ  بػػػػن عمػػػػرك بػػػػن أ لبػػػػ ّ)

ا كمػػػػا  ن ا نبػػػارم، أبػػػو مسػػػ ود البػػػ رم، مشػػػهور بكنيتػػػه، ا  وػػػوا علػػػى أنػػػه  ػػػه  ال وبػػػ  ك ػػػه  أحػػػ
كقيل:باؼب ينػػػػػػػػ . ا صػػػػػػػػاب  يف سبييػػػػػػػػب  ،بالكوفػػػػػػػػ  -علػػػػػػػػى البػػػػػػػػحي  - رب   مػػػػػػػػات ب ػػػػػػػػ ا  .ب ػػػػػػػػ ها

 (.ِِٓ/ِالبحاب  )

 ( يف كال النسخت  )ابن مس ود( كهو  بحي ، كالبواب ما أأبتنال من البحيح .ْ) 
ك ػػػػػػػػو اليمػػػػػػػػاين،  ا مػػػػػػػػاـ، ال ويػػػػػػػػه اجملتهػػػػػػػػ  اغبػػػػػػػػاف ، صػػػػػػػػاحد ر ػػػػػػػػوؿ اهلل ( ٓ) ، أبػػػػػػػػو هريػػػػػػػػرة ال َّ

كػػػػػاف يف اعباهليػػػػػ    :، كيوػػػػػاؿاختىلًػػػػػ  يف اظبػػػػػه علػػػػػى أقػػػػػواؿ صبػػػػػ ، أرجحهػػػػػا عبػػػػػ  الػػػػػرضبن بػػػػػن صػػػػػخر
، هريػػػػػرة. أ ػػػػػلم يف عػػػػػاـ خيػػػػػرب أبػػػػػاعبػػػػػ  الػػػػػرضبن ككنػػػػػال   اظبػػػػػه عبػػػػػ  رػػػػػب، فسػػػػػمال ر ػػػػػوؿ اهلل

، ككػػػػػػػاف وبضػػػػػػػر مػػػػػػػػا ، وبضػػػػػػػرل  ػػػػػػػاير اؼبهػػػػػػػػاجرين ككػػػػػػػاف مػػػػػػػن أح ػػػػػػػ  أصػػػػػػػػحاب ر ػػػػػػػوؿ اهلل
 كلػػػػػػه  كا نبػػػػػار، ، ػػػػػػتقاؿ اؼبهػػػػػػاجرين بالتًػػػػػػارة كا نبػػػػػػار حبػػػػػوايًهم، مػػػػػػات  ػػػػػػن   سػػػػػػ  كطبسػػػػػػ

(، ا صػػػػػػػاب  يف سبييػػػػػػػػب ُّٖ/ٓأ ػػػػػػػػ  القابػػػػػػػ  يف م رفػػػػػػػ  البػػػػػػػػحاب  )شبػػػػػػػاف ك ػػػػػػػب وف  ػػػػػػػػن . ين ػػػػػػػر: 
 (.ُٗٗ/ٕالبحاب  )

 ، باب شبن الكلد.(، كتاب البيوعْٖ/ّبخارم )( أخرجه الٔ) 
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، كاػبنبيػػػػػػػر، كػػػػػػػاػبمر،  فػػػػػػػإف مل يكػػػػػػػن فيهػػػػػػػا من  ػػػػػػػ  مباحػػػػػػػ ؛ فين ػػػػػػػر فيهػػػػػػػا، كأمػػػػػػػا اقتناؤهػػػػػػػا
عػػػػػػن  النَّػػػػػ رجػػػػػالن  ػػػػػػأؿ أف (ِ)أنػػػػػػبؼبػػػػػا ركل ؛ (ُ)كال ػػػػػػذرة مل هبػػػػػب اقتناؤهػػػػػػا، كاؼبيتػػػػػ 

 .   ه لم هببك نه ؛ (ّ)«أهرق ا»: كقاؿ، فكرهه؛ خالاػبمر يبن  
كالبػػػػي  فػػػػذل  جػػػػايب ، كاؼبا ػػػػي ، برعكأمػػػػا مػػػػا فيػػػػه من  ػػػػ  مباحػػػػ  كالكلػػػػد يوتػػػػى غب ػػػػ  الػػػػ

 عععععععن اقت ععععععع  كعب عععععععا، إال  »: قػػػػػػػاؿ أف ر ػػػػػػػوؿ اهلل  [] (ْ)أبيػػػػػػػه عػػػػػػػن ؼبػػػػػػػا ركل  ػػػػػػػامل
 .  (ٓ)«كع  صيد أو  ا ي ، ن ص  ن أكره ك  يوم قيراطان

ك ف ا،نت ػػػػػػػػاع بػػػػػػػػه يف هػػػػػػػػذل ا  ػػػػػػػػيا  فبػػػػػػػػا ؛ (ٔ)«أو زرع»: كيف حػػػػػػػػ يث أ  هريػػػػػػػػرة
 . فًاز اقتناؤل، ك، يوـو  ريل فيه موامه م  خ   مؤنته، سبب اغباج  إليه

مػػػػػػػػاؿ فأ ػػػػػػػػبه   نػػػػػػػػه ح ػػػػػػػػ ؛ (ٕ)كهبػػػػػػػػوز اقتنػػػػػػػػاؤل غب ػػػػػػػػ  الػػػػػػػػ ركب علػػػػػػػػى أصػػػػػػػػ  الػػػػػػػػوجه 
كب  مػػػػػن يبػػػػػباد ،ك، فػػػػػرؽ يف اقتنايػػػػػه للبػػػػػي  بػػػػػ  البػػػػػياد كاؼبكتسػػػػػد بػػػػػه، اؼبنبػػػػػوص عليػػػػػه

 .  ف اػبرب ي م؛ (ٖ)به أحيانا
                                                

 (. َّٖ/ٓ(، اغباكم الكبري )ِّ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ )ُ) 
( أنب بن مال  بن النضر بن ضمضم بن زي  بن حراـ بن جن ب بن عامر بن  نم بن ع م بن ِ)

من  أكثرك عشر  ن ، خ ـ ر وؿ اهلل صلى اهلل عليه ك لم  ،أبو ضببة ا نبارم اػببرجو ،النًار
 (.ُِٔ/ُا صاب  يف سبييب البحاب  ): مات  ن  أالث ك س  . ين ر .الركاي  عنه

كصػػػػػححه  .، بػػػػاب ماجػػػػا  يف اػبمػػػػػر ىبلػػػػل(،كتػػػػاب البيػػػػػوعَْٔ)ص: يف  ػػػػػننه داكدبػػػػو أأخرجػػػػه ( ّ) 
مشػػػػػػػػػػػػكاة  صػػػػػػػػػػػػحي .إ ػػػػػػػػػػػػنادل  (، كقػػػػػػػػػػػػاؿ ا لبػػػػػػػػػػػػاين:َّٔ/ٔالبػػػػػػػػػػػػ ر اؼبنػػػػػػػػػػػػري )يف ابػػػػػػػػػػػػن اؼبلوػػػػػػػػػػػػن 

 (.َُّٖ/ُاؼببابي )
، أبو عمر، كيواؿ: أبو عب  اهلل اؼب ين ال ويه، ركل عن (  امل بن عب اهلل بن عمر بن اػبباب ال  كمْ)

، قاؿ ابن اؼبسيد: كاف عب اهلل ك ريهمأيوب، كعن زي  بن اػبباب،  أبيه، كأ  هريرة، كأ  راف ، كأ 
هتذيد التهذيد : مات  ن     كماي . ين ر .أ به كل  عمر به، ككاف  امل أ به كل  عب اهلل به

(ُ/ٕٔٔ.) 
 .ليب بكلد صي  أك ما ي  من اقتى كلبان (، كتاب الذباي ، باب ٕٖ/ٕ) ( أخرجه البخارمٓ) 

 . كبياف نسخ  ،ا مر بوتل الكالب(، كتاب اؼبساقاة، باب ّْٔ( صحي  مسلم )ص: ٔ) 

. اؼبهػػػػذب يف فوػػػػه ، هبػػػػوز للخػػػػربهػػػػذا الوجػػػػه ا كؿ: قػػػػاؿ النػػػػوكم: كهػػػػو أصػػػػحها. كالوجػػػػه الثػػػػاين: ( ٕ) 
 (. ّٕٔ/َُاجملموع ) (،َّٓ/ّركض  البالب  )(، ِْ/ّالشاف و )

 (. ّٕٔ/َُ(، اجملموع  رح اؼبهذب )ِْ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ )ٖ) 
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ػػػػػا ماأباحػػػػػه و ػػػػػل إى انت ػػػػػاع  ؛(ِ)لت لػػػػػيم يف أصػػػػػ  الػػػػػوجه ل (ُ)ككهبػػػػػوز اقتنػػػػػا  اعبػػػػػر    رعلشَّ
ى  ريوان   . (ّ)كال باغ  فكاف جايبان  ،له  ػى ى َّ
 . (ْ)من مبا رة النًا   [/بٔ]ك ربي  البركع به ؼبا فيه ، اقتنا  السرج كيكرل 

قبا ػػػػػ  كأحػػػػػ نبا  أصػػػػػا اكأمػػػػػا الػػػػػنًب دبالقػػػػػاة النًا ػػػػػ  فهػػػػػو  ػػػػػاير ا عيػػػػػاف البػػػػػاهرة إذا 
يػػػػػػرد   ف البيػػػػػػ ؛ (ٓ)جػػػػػػاز بي ػػػػػػه إصباعنػػػػػػا، فػػػػػػإف كانػػػػػػ  جامػػػػػػ ة كػػػػػػالثوب؛ فين ػػػػػػر فيهػػػػػػا، ر ػػػػػػد

 . (ٔ)على الثوب كهو  اهر

                                                

لقػػػػ  قػػػػاؿ ابػػػػن السػػػػكي : كالكسػػػػر  -كال ػػػػت ، كالضػػػػم-كلػػػػ  الكلػػػػد كالسػػػػباع  -بالكسػػػػر - ( اعبػػػػٍركي ُ)
أفبػػػػ ، كقػػػػاؿ يف البػػػػارع: اعبًػػػػٍرك البػػػػقري مػػػػن كػػػػٌل  ػػػػو ، كاعبًػػػػٍركىة أيضنػػػػا البػػػػقرية مػػػػن الوثػػػػا   ػػػػبه  
ػػػػرىأى  ػػػػرىأى  مثػػػػل: كتػػػػاب كأىٍجػػػػرو  مثػػػػل أفلػػػػب، كاٍجتػى ببػػػػقار أك،د الكػػػػالب للينهػػػػا كن ومتهػػػػا، كاعبمػػػػ   أٍجتػى
علػػػػى الوػػػػوؿ بػػػػاؽبمب أ ػػػػرع بػػػػاؽبًـو عليػػػػه مػػػػن  ػػػػري  وقػػػػ  كا، ػػػػم  اعبيػػػػٍرأىةي كزاف  رفػػػػ ، كجىرَّأٍ يػػػػهي عليػػػػه 

ػػػػرًم ه  ػػػػرَّأى، هػػػػو كرجػػػػل جى ًى ػػػػرىا ىةن، أيضنػػػػ -بػػػػاؽبمب–بالتشػػػػ ي ، فػىتى ، جى ػػػػريؤى ا علػػػػى ف يػػػػل ا ػػػػم فاعػػػػل مػػػػن جى
 (.َٗص:مثل: ضخم ضخام . اؼببباح اؼبنري يف  ريد الشرح الكبري )

. قػػػػػػاؿ النػػػػػػوكم يف نػػػػػػه إذا جػػػػػػاز اقتنػػػػػػاؤل للبػػػػػػي  جػػػػػػاز اقتنػػػػػػاؤل لت لػػػػػػيم ذلػػػػػػ  الوجػػػػػػه ا كؿ:  هػػػػػػذا( ِ) 
، . كالوجػػػػه الثػػػػاين: أصػػػػحهما اعبػػػػواز، ذكرنبػػػػا اؼببػػػػن  بػػػػ ليلهما؛ فيػػػػه كجهػػػػاف مشػػػػهورافاجملمػػػػوع: 
(، ِٓ/ّ. اؼبهػػػػػػػػػػػػذب يف فوػػػػػػػػػػػػه الشػػػػػػػػػػػػاف و )نػػػػػػػػػػػػه لػػػػػػػػػػػػيب فيػػػػػػػػػػػػه من  ػػػػػػػػػػػػ  وبتػػػػػػػػػػػػاج إليهػػػػػػػػػػػػا ؛ هبػػػػػػػػػػػػوز
 (.ِٕٔ/َُاجملموع)

 (. ٓٓ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ِٓ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ الشاف و )ّ)

قلػػػػ : إذا كػػػػاف يف الكلػػػػد من  ػػػػ  كهػػػػو ح ػػػػ  الػػػػبرع، ف ػػػػو الٌسػػػػرج  من  ػػػػ  مباحػػػػ  كهػػػػو مبايػػػػه  (ْ) 
كالواعػػػػػػ ة أف عاؼبشػػػػػػو  ذبلػػػػػػد التيسػػػػػػريع كعإذا ضػػػػػػاؽ ا مػػػػػػر كزيػػػػػػادة إنتاجػػػػػػه، كسبػػػػػػب اغباجػػػػػػ  إليػػػػػػه، 

فينبقػػػػػػػػو أف يلحػػػػػػػػح بالكلػػػػػػػػد ب ػػػػػػػػ ـ الكراهػػػػػػػػ  إ، أف يوػػػػػػػػاؿ: إف الكلػػػػػػػػد أجيػػػػػػػػب اقتنػػػػػػػػاؤل  ا سػػػػػػػػ ع.
يتباي ونػػػػػػه أهػػػػػػل ا مبػػػػػػار  أفٌ بػػػػػػالنص. لػػػػػػذل  أجػػػػػػاز أبػػػػػػو حني ػػػػػػ  اقتنػػػػػػا  السػػػػػػرج  م لػػػػػػاٌل ذلػػػػػػ  بػػػػػػ

 (.ِٖٔ/ُ. ين ر: اعبوهرة النرية )فكاف إصباعان   ، لبركعهم من  ري نكري

 (.  ِٖٔ/َُاجملموع )قاؿ النوكم يف اجملموع: بال خالؼ، كنولوا فيه إصباع اؼبسلم . ( ٓ) 

(، اغبػػػػػػػػػاكم ٓٓ/ٓ(، البيػػػػػػػػػاف يف مػػػػػػػػػذهد ا مػػػػػػػػػاـ )ِٓ/ّ( اؼبهػػػػػػػػذب يف فوػػػػػػػػػه ا مػػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػػاف و )ٔ) 
 (.ّْٖ/ٓالكبري )
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مل هبػػػػػػب  ،ككبػػػػػػول، (ُ)كالػػػػػػ بب ،فػػػػػػإف كػػػػػػاف فبػػػػػػا ، يبهػػػػػػر بالقسػػػػػػل كاػبػػػػػػل، كإف كػػػػػػاف ماي نػػػػػػا
 . فلم هبب بي ه كا عياف النًس ؛  نه قبب ، يبهر بالقسل؛ (ِ)بي ه إصباعا

ػػػػػا جػػػػػاز بي ػػػػػه يف أصػػػػػ  الػػػػػوجه  كإف كػػػػػاف ماي نػػػػػا قبسن
 نػػػػػه يبكػػػػػن  بهػػػػػريل باؼبػػػػػا  فهػػػػػو  ؛ (ّ)

 . كالثوب
يبكػػػػػػن  سػػػػػػػلها   ه ه عىػػػػػػ نَّػػػػػػ؛ (ْ)كإف كػػػػػػاف دهننػػػػػػا فإنػػػػػػه يبهػػػػػػر بالقسػػػػػػل يف أصػػػػػػ  الػػػػػػوجه 

 . فًاز  بهريها كالثوب ،باؼبا 
  

                                                

: الكثػػػػػػػػري، كالػػػػػػػػ  ٍبب: عسػػػػػػػػل التٍَّمػػػػػػػػر كعبػػػػػػػػار ه.  ػػػػػػػػاج ال ػػػػػػػػركس مػػػػػػػػن جػػػػػػػػواهر الوػػػػػػػػاموس ( الػػػػػػػػ ببُ) 
 (. ُٗٓ(، اؼببباح اؼبنري يف  ريد الشرح الكبري )ص: ْٕ/ُٔ)

 (. ِٖٔ/َُاجملموع )قاؿ النوكم يف اجملموع: بال خالؼ، كنولوا، فيه إصباع، اؼبسلم . ( ِ) 

. قػػػػاؿ النػػػػوكم فلػػػػم هبػػػػب بي ػػػػه كػػػػاػبمر، يبهػػػػر بالقسػػػػل نػػػػه قبػػػػب ، ؛ ، هبػػػػوز بي ػػػػهالوجػػػػه ا كؿ: ( ّ) 
؛ هبػػػػػوز بي ػػػػػه: الثػػػػػاينكالوجػػػػػه «.  ، هبػػػػػوز كبػػػػػه قبػػػػػ  القػػػػػبايل يف البسػػػػػي  :أصػػػػػحهما»يف اجملمػػػػػوع: 

نػػػػػػه ، يبهػػػػػػر بػػػػػػل  ؛ بي ػػػػػػه. كالوجػػػػػػه الثالػػػػػػث: اعبػػػػػػـب بػػػػػػالببالف فأ ػػػػػػبه الثػػػػػػوب؛ نػػػػػػه يبهػػػػػػر باؼبػػػػػػا  
؛ نولػػػػه النػػػػوكم يف اجملمػػػػوع البهػػػػارة كػػػػاػبمر يتخلػػػػليسػػػػتحيل ببلو ػػػػه قلتػػػػ  مػػػػن صػػػػ   النًا ػػػػ  إى 
الو ػػػػػػػػػي   (،ُّٓ/ّركضػػػػػػػػػ  البػػػػػػػػػالب  )(، ِٓ/ّعػػػػػػػػػن الركيػػػػػػػػػاين. اؼبهػػػػػػػػػذب يف فوػػػػػػػػػه الشػػػػػػػػػاف و )

 (. ِٗٔ/َُ(، اجملموع )ُٖ/ّ)

الوجػػػػػػه ا كؿ: ، يبهػػػػػػر؛  نٌػػػػػػه يبكػػػػػػن عبػػػػػػرل مػػػػػػن النًا ػػػػػػ  فلػػػػػػم يبهػػػػػػر كاػبػػػػػػل. قػػػػػػاؿ النػػػػػػوكم: ( ْ) 
كهػػػػػػػو ،ػػػػػػػاهر نػػػػػػػص ، دهػػػػػػػاف بالقسػػػػػػػلمػػػػػػػن ا    ػػػػػػػوهػػػػػػػر صػػػػػػػحاب أنػػػػػػػه ، يبكالبػػػػػػػحي  عنػػػػػػػ  ا 

كصبهػػػػور ، مػػػػذهد الشػػػػاف و كهػػػػوم، قػػػػاؿ صػػػػاحد اغبػػػػاك  ،البػػػػربم وكبػػػػه قػػػػاؿ أبػػػػو علػػػػ، الشػػػػاف و
أنػػػػه : ثالػػػػثالجػػػػه كالوجػػػػه الثػػػػاين: يبهػػػػر؛  نػػػػه يبكػػػػن  سػػػػله باؼبػػػػا ، فهػػػػو كػػػػالثوب. كالو «. أصػػػػحابه

كهػػػػو ، أبػػػػو البيػػػػد كالركيػػػػاين وكفبػػػػن ذكػػػػر هػػػػذا الوجػػػػه الواضػػػػ، ك، يبهػػػػر السػػػػمن، يبهػػػػر البيتوكبػػػػول
 (.ِٗٔ/َُاجملموع  رح اؼبهذب )(، ِٓ/ّ. اؼبهذب يف فوه الشاف و ) اذ
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ا فأل وهععععععا و ععععععا حول ععععععا»: (ُ)وػػػػػػ  يف السػػػػػػمن يف ال ػػػػػػأرة  كأماقولػػػػػػه  ، إن كععععععان كا ععععععد 
بػػػػػ ليل أنػػػػػه هبػػػػػوز إمسػػػػػاكه لال تبػػػػػباح  ،فهػػػػػذا أمػػػػػر ا ػػػػػتحباب،(ِ)«وإن كعععععان  ا ع عععععا فعععععأري وه

ػػػػػػا دبػػػػػػن مل  ػػػػػػرد م اعبتػػػػػػه ك بهػػػػػػريلأك يكػػػػػػوف ا مػػػػػػر ـب، (ّ)بػػػػػػه كعلػػػػػػى هػػػػػػذا ؛ ؼبػػػػػػا قػػػػػػ منال؛ بوصن
 .  (ْ)هبوز بي ه يف أص  الوجه 

 ، كلو مل يبهر بالقسل. (ٓ)كقاؿ أبو حني  : هبوز بي ه
، كإذا مل يبهػػػػػر كػػػػػاف كاػبػػػػػل الػػػػػنًب، أنػػػػػه إذا  هػػػػػر بالقسػػػػػل كػػػػػاف كػػػػػالثوب الػػػػػنًب لنػػػػػا:

 . ك لو الس ن كال كاب به، كهبوز ا، تبباح بالبي  النًب
ػػػػػ :(ٕ)(ٔ)النبػػػػػر[ كحكػػػػػو عػػػػػن ]أ  فويػػػػػػل ، (ٖ)حم الػػػػػنًبأنػػػػػػه ، هبػػػػػوز  لػػػػػو السػػػػػػ ن بالشَّ

  . (ٗ)ك لو الس ن، بالتسوي  بينهما يف ا، تبباح

                                                

( كهػػػػػذا فيمػػػػػا إذا ما ػػػػػ  فيػػػػػه، أمػػػػػا إذا أخرجػػػػػ  كهػػػػػو حيػػػػػ  فػػػػػال ينببػػػػػح عليهػػػػػا اغبكػػػػػم، كأكرد ابػػػػػن ُ) 
 ؤخػػػذ ال ػػػأرة كمػػػا  :قػػػاؿ ؟بػػػن عبػػػاس  ػػػ ل عػػػن فػػػأرة ما ػػػ  يف ظبػػػناعػػػن عكرمػػػ  أف حًػػػر يف ال ػػػت  

كإمبػػػػػا ما ػػػػػ  حيػػػػػث  ،إمبػػػػػا كػػػػػاف كهػػػػػو حيػػػػػ  :قػػػػػاؿ .أف أأرهػػػػػا كػػػػػاف يف السػػػػػمن كلػػػػػه :فولػػػػػ  .حوؽبػػػػػا
عػػػن  :كقػػػاؿ فيػػػه ،كأخرجػػػه أضبػػػ  مػػػن كجػػػه  خػػػر ،كرجالػػػه رجػػػاؿ البػػػحي . قػػػاؿ ابػػػن حًػػػر: كجػػػ ت

إمبػػػػػا جػػػػػاؿ كفيػػػػػه الػػػػػركح مث  :قػػػػػاؿ ؟ألػػػػػيب جػػػػػاؿ يف اعبػػػػػر كلػػػػػه :كفيػػػػػه ،جػػػػػر فيػػػػػه زيػػػػػ  كقػػػػػ  فيػػػػػه جػػػػػرذ
 .(ٗٔٔ/ٗبن حًر )،فت  البارم  .حيث مات ا تور

 . (، كتاب الذباي ، من ح يث ابن عباس ٕٗ/ٕ( أخرجه البخارم )ِ) 

 (. ّٖٓ/ٓ(، اغباكم الكبري )ٔٓ/ٓ( البياف يف مذهد ا ماـ )ّ) 

، كقػػػػػاؿ اؼبػػػػػاكردم: «اؼبشػػػػػهور مػػػػػن مػػػػػذهبنا؛ أنػػػػػه ، يبكػػػػػن  سػػػػػله، ك، يبػػػػػ  بي ػػػػػه»قػػػػػاؿ النػػػػػوكم: ( ْ) 
ػػػػػٍذهىدى » ػػػػػٍ  بىاً ػػػػػله  فىمى سى ػػػػػا ًإذىا قبًى ػػػػػاًفً وُّ أىفَّ  ىٍسػػػػػلىهىا ،ى هبىيػػػػػوزي كى،ى يبيًٍكػػػػػني، كىبػىيػٍ يهى اغبػػػػػاكم يف فوػػػػػه «.  الشَّ

 (.ِٗٔ/َُ(،اجملموع )ّْٖ/ٓالشاف و )

 .(ُِٖ/ُالبحر الرايح )( ٓ) 

، ( أبػػػػو نبػػػػر عبػػػػ  السػػػػي  بػػػػن ؿبمػػػػ  بػػػػن عبػػػػ  الواحػػػػ  بػػػػن أضبػػػػ  بػػػػن ج  ػػػػر، اؼب ػػػػركؼ بػػػػابن البػػػػباغٔ)
يف كقتػػػػػه، ككانػػػػػ  الرحلػػػػػ  إليػػػػػه مػػػػػن الػػػػػبالد، ككػػػػػاف  ويػػػػػان حًػػػػػ   ال ويػػػػػه الشػػػػػاف و،كاف فويػػػػػه ال ػػػػػراق 

صػػػػاغبان، مػػػػن مبػػػػن ا ه كتػػػػاب )الشػػػػامل( يف ال وػػػػه، ك)ال ػػػػ ة( يف أصػػػػوؿ ال وػػػػه، ككانػػػػ  ك،د ػػػػه  ػػػػن  
أرب مايػػػػ  ببقػػػػ اد، ككػػػػ  ببػػػػرل يف  خػػػػر عمػػػػرل. ك ػػػػويف  ػػػػن   ػػػػب  ك ػػػػب   كأرب مايػػػػ  ببقػػػػ اد. ين ػػػػر: 

 (.ْْٔ/ُٖلنبال  )(،  ري أعالـ إُِ/ّكفيات ا عياف )
 ( يف كال النسخت :)النبر(، كل له  بحي ، كصوابه: )أ  النبر(.ٕ)

 ( ما قيل يف السرج  يبكن أف يواؿ فيه.ٖ) 
 (.ُُٔ/ٓ( جا  يف اغباكم، كمل أج ل عن أ  النبر. اغباكم الكبري )ٗ) 
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أف يبا رل  ا، تبباح قلَّ  ك فَّ ؛ ا تبوا لو كالبَّ ، ؽ بأف ا، تبباح ا تهالؾكمنهم من فرَّ 
 . مكركل ؼبا فيه من مبا رة النًا  كاعبمي  ، لو يبا رل كثريان كيف البَّ ، إ، نادرنا
، فا كؿ كاغبشرات، كضرب فيه من   ، ضرب ، من    فيه: أ ا األ يان الطاهرة فضربانو 

، كالقراب الكبري، (ِ)كاغب أة، (ُ)طب كما ، يبباد كالرَّ ، كما ، يؤكل، يبباد من السباعكما ، 
كأخذ ال وض عنه منأكالؼباؿ ، ما ، يبباد ، من    فيه  فٌ ؛ فال هبوز بي ها، (ّ)كا بو 
 . (ْ)كبذؿ ال وض يهمن قبيل الس ه، بالبا ل

؛ (ٓ)كهبػػػػػػوز بيػػػػػػ  دار ،  ريػػػػػػح ؽبػػػػػػا، كبيػػػػػػ  بيػػػػػػ  مػػػػػػن دار ،  ريػػػػػػح لػػػػػػه يف أصػػػػػػ  الػػػػػػوجه 
  نَّه يبكن ا،نت اع به بأف يتخذ له  ريونا. 

؛  مكػػػػػػػاف (ٔ)كلػػػػػػذل  إذا بػػػػػػاع ال هػػػػػػ  كال يػػػػػػػل، قيػػػػػػل بأنسػػػػػػهما يبػػػػػػػ  يف أصػػػػػػ  الػػػػػػوجه 
 التوصل إى ا،نت اع  ما. 

                                                

، يأكل اعبي ، كهو من اػببايث كليب من ( الرىطبىى ي ُ)  :  اير أبو ي ييشًبه النىٍسر يف اػبلو ، يواؿ له ا نوؽي
 (. ُٕٖ(، اؼببباح اؼبنري )ص: ِّٔ/ِالبي ، كاعبم  رخم.  اج ال ركس )

اغبػػػػػػ أة؛  ػػػػػػاير مػػػػػػن اعبػػػػػػوارح يػػػػػػنو  علػػػػػػى اعبػػػػػػرذاف، كالػػػػػػ كاجن، كا   مػػػػػػ ، ككبوهػػػػػػا يوػػػػػػاؿ: هػػػػػػو  (ِ)
 .(ُٗٓ/ُ)  ًم الو ي أخب  من اغب أة. اؼب

الي ي اللٍَّوفً  :كالبػيٍو  ي  ،البػىوى ي  (ّ) ٍكذو بػيٍوً  الذُّرىل أىم بي  ا ى نم   ،كيف ح يث أى  مو ى ،زبى فأىمر لنا بذى
كمنهم من خص  ،فيه  واد كبياض :ا ىبو  ما خالى  بياضىه لوفه  خر ك يراب أىبو  :كقيل ،صب  أىٍبو 

ٍلب ،أىنه أىمر بوتل طبب من ال كاٌب كعى َّ منها القيرابى ا ىبٍػوى ى  :كيف اغب يث ،يف ص رل بياض :فواؿ  اككى
 .(ّْٓ/ُلساف ال رب ). أىبٍػوى 

 (. ُّٖ/ٓ(، اغباكم يف ال وه الشاف و )ِٔ/ّ( اؼبهذب يف ال وه الشاف و )ْ) 

نػػػػه  ؛ يبػػػػ . كالوجػػػػه الثػػػػاين: ،نت ػػػػاع بػػػػه فلػػػػم يبػػػػ  بي ػػػػه نػػػػه ، يبكػػػػن ا؛ ، يبػػػػ الوجػػػػه ا كؿ: ( ٓ) 
، هػػػػذاف الوجهػػػػاف مشػػػػهوراف ». قػػػػاؿ النػػػػوكم: فينت ػػػػ  بػػػػه فيبػػػػ  بي ػػػػه، يبكػػػػن أف وببػػػػل لػػػػه  ريػػػػح

 (.ِْٕ/َُاجملموع )(، ِٔ/ّاؼبهذب )«. صح  البي  :أصحهما

(، كين ػػػػر: البيػػػػاف يف مػػػػذهد ا مػػػػاـ ِِٕ/َُ( قػػػػاؿ النػػػػوكم: يبػػػػ  بي ػػػػه بػػػػال خػػػػالؼ. اجملمػػػػوع )ٔ) 
 (. ِٕ/ْ(، ال بيب  رح الوجيب )ُٔ/ٓ)
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/أ[ اؼبشػػام ذلػػ  ٕكلػػو كانػػ  الػػ  ،  ريػػح ؽبػػا يليهػػا ملػػ  للبػػاي  يبكػػن ا ػػتبراقه، كميٍلػػ  ]
نػه يوتضػو ا، ػتبراؽ مػن ملػ  البػاي ، كقيػل: البريػح فوػ  قيػل: إبػالبريح الشَّػارع، كأ لػح ذكػر 

 من الشَّارع، كهو أ،هر؛  نه ، يبل  على الباي  إ، ما صرح بتمليكه.
ك ػػػػػيل   ػػػػػرعها اهلل   ػػػػػاى للوصػػػػػوؿ  البيػػػػػ   فَّ ؛ كأمػػػػػا مػػػػػا فيػػػػػه من  ػػػػػ  فا صػػػػػل جػػػػػواز بي ػػػػػه

كمسػػػػن ل (ُ)فػػػػال هبػػػػوز بي ػػػػه إصباعػػػػان ، يسػػػػتثى مػػػػن ذلػػػػ  اغبػػػػركلكػػػػن ، إى مػػػػا أبػػػػاح ا،نت ػػػػاع بػػػػه
قععععععال ربمعععععث:    عععععع  أنعععععا خ ععععععم ث يععععععوم »: قػػػػػػاؿ النَّػػػػػ أف  مػػػػػا ركل أبػػػػػو هريػػػػػػرة 

ا  ععععث  ععععدر -و ععععن ك ععععت خ ععععمذ خ ععععمتذ-ال يا عععع  وركعععع  بععععاع ، ركعععع  أ طعععع  بععععي   ععععد 
 البيػػػػ ك ف ؛ (ِ)«وركعععع  اسععععتأكر أكيععععر ا فاسععععتوف    ععععذ ولععععث يوفععععذ أكععععره، حععععر ا فأكعععع   م ععععذ

 . كاغبر ، مل  فيه، نول للمل 
 . (ٓ)(ْ)، خالفنا ل اكد(ّ)كأـ الول  ، يب  بي ها

                                                

 (. ٕٓ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ِٔ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ الشاف و )ُ) 

 . باب إمث من باع حران ، (، كتاب البيوعِٖ/ّ( صحي  البخارم )ِ) 

كقاؿ «. فلم هبب، كيف بي ها إبباؿ ذل ، نه ا تور ؽبا حح اغبري  »قاؿ الشريازم يف اؼبهذب: ( ّ) 
كنول اػبرا انيوف أف ، صحاب ك  اهرت عليه نبوص الشاف وهكذا قب  به ا »النوكم يف اجملموع: 

مبا مثل إك ، ليب للشاف و فيه اختالؼ قوؿ :فواؿ صبهورهم ،لشاف و مثل الووؿ يف بي ها يف الو ًنل
كفبن  ،أنه هبوز بي  أـ الول : للشاف و قوؿ ق ًن :  انياكقاؿ كثري من اػبر  ،إى مذهبقريل إ ارةالووؿ 

كالشيس أبو ؿبم  ككل ل إماـ اغبرم  ، كالبي ،ينو، نًسحكال صاحد التوريد كالشيس أبو علو ال
كعام  أهل ال لم، كمل ىبال ، فيه إ، الشي   كداكد.  كبه قاؿ عمر،«.  كالقبايل ك ريهم

 (. ٕٓ/ٓالبياف يف مذهد ا ماـ ) (،ِٕٓ/َُ(،اجملموع )ِٕ/ّاؼبهذب)

 زاهػػػػػ ان  كػػػػػاف ؛( أبػػػػو  ػػػػػليماف بػػػػػن علػػػػػو بػػػػػن خلػػػػػ  ا صػػػػػبهاين ا مػػػػػاـ اؼبشػػػػػهور اؼب ػػػػػركؼ بال ػػػػػاهرمْ)
 أكثػػػػػر مػػػػن ككػػػػاف ك رينبػػػػػا، أػػػػور، كأ  راهويػػػػه، بػػػػن إ ػػػػػحاؽ عػػػػن ال لػػػػم أخػػػػػذ الػػػػورع، كثػػػػري مػػػػتولالن 
 ككػػػػػاف كتػػػػػاب ، عليػػػػػه كالثنػػػػػا  فضػػػػػايله يف كصػػػػػن  عنػػػػػه، اهلل رضػػػػػو الشػػػػػاف و ل مػػػػػاـ   بػػػػػبان  النػػػػػاس

 علػػػػى ؿبمػػػػ  بكػػػػر أبػػػػو كلػػػػ ل ككػػػػاف بال اهريػػػػ ، ي رفػػػػوف كثػػػػري صبػػػػ  ك ب ػػػػه مسػػػػتول، مػػػػذهد صػػػػاحد
 ببقػػػػػ اد، نشػػػػػأ .ببقػػػػػ اد ال لػػػػػم ريا ػػػػػ  إليػػػػػه كانتهػػػػػ  -   ػػػػػاى اهلل  ػػػػػا  إف ذكػػػػػرل ك ػػػػػيأ  - مذهبػػػػػه
 .(ِٓٓ/ِ) ا عياف ين ر: كفيات .كمايت   ب    ن   ا ك ويف

(. كالػػػػػػذم يف ا لػػػػػػى عػػػػػػ ـ جػػػػػػواز بيػػػػػػ  ٕٓ/ٓ(، البيػػػػػػاف يف مػػػػػػذهد ا مػػػػػػاـ )ِٕٔ/َُ( اجملمػػػػػػوع )ٓ) 
 (.َُِٓ، مسأل  رقم ُٗ/ٗا ك،د. يين ر: ا لى )أمهات 
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؛ (ُ)«ن ععععععع   عععععععن بيعععععععا أ  عععععععات األوال »: النَّػػػػػػػ أف مػػػػػػػا ركل ابػػػػػػػن عمػػػػػػػر لنػػػػػػػا:
 . كيف بي ها إبباله، حح اغبري  أاب  ؽبا  فَّ 

كؽبػػػػػػػذا ؛  نػػػػػػػه صػػػػػػػار كاػبػػػػػػػارج عػػػػػػػن ملكػػػػػػػه؛ (ِ)ك، هبػػػػػػػوز بيػػػػػػػ  اؼبكا ػػػػػػػد يف أصػػػػػػػ  الوػػػػػػػول 
 . فهو كال ب  للبي ، ي ف  أرش اعبناي  إليه

 .  (ْ)هبوز ما مل يتبل به حكم حاكم: كقاؿ أبو حني  ، (ّ)ك، هبوز بي  اؼبوقوؼ
ػػػػػػػػػا خبيػػػػػػػػػرب أصػػػػػػػػػاب عمػػػػػػػػػر  : قػػػػػػػػػاؿمػػػػػػػػػا ركل ابػػػػػػػػػن عمػػػػػػػػػر  لنػػػػػػػػا: فػػػػػػػػػأ ى  (ٓ)أرضن
، «إن  عععععع ت حبسععععععت أصععععععع ا و  ععععععدقت ب ععععععا»: فوػػػػػػاؿ ، يسػػػػػػتأمرل فيهػػػػػػا النَّػػػػػػ 
، (ٔ)«وال يعععععورث، وال يوهععععع ، صعععععدق  ال يبعععععاع أصعععععع افت عععععد  ب عععععا  معععععر»: قػػػػػاؿ

                                                

(، كتػػاب اؼبكا ػػد، كإ ػػنادل ضػػ ي ، كالثابػػ  أف النهػػو صػػ ر ِّٔ/ٓ( أخرجػػه الػػٌ ارقبت يف  ػػننه )ُ) 
ذكر البياف (، ُٕٔ/َُ)صحي  ابن حباف من عمر رضو اهلل عنه كما أخرجه ابن حباف يف صحيحه 

كهػػػذا (، قػػاؿ ا لبػػاين: عِّْْ، رقػػػم )هػػات ا ك،دبػػأف عمػػربن اػببػػاب هػػػو الػػذم  ػػى عػػػن بيػػ  أم
فيما ب  ، ك إف مل يو  عليه عمػر، بػل هػذا  بالبب  ، ين و أف يكوف هناؾ  و ص ر من الن  

هػػػػػػو ال ػػػػػػاهر مػػػػػػن ؾبموعا حاديػػػػػػث الػػػػػػواردة يف البػػػػػػاب، فإ ػػػػػػا ك إف كانػػػػػػ  م رداهتػػػػػػا ، زبلػػػػػػو مػػػػػػن 
 .(ُْٔ/ٓالسلسل  البحيح )ع. ض  ،فمًموعها فبا يووم النهو

كؽبػػػػػذا ، يرجػػػػػ  أرش اعبنايػػػػػ  عليػػػػػه  ،نػػػػػه كاػبػػػػػارج مػػػػػن ملكػػػػػه ؛ اعب يػػػػػ  ، هبػػػػػوزالوجػػػػػه ا كؿ: يف ( ِ) 
، صػػػػحابا ، البػػػػحي  با  ػػػػاؽ». قػػػػاؿ النػػػػوكم يف اجملمػػػػوع: فلػػػػم يبلػػػػ  بي ػػػػه كمػػػػا لػػػػو باعػػػػه ،إليػػػػه

يف الوػػػػػػ ًن هبػػػػػػوز كالوجػػػػػػه الثػػػػػػاين: «.  كقبػػػػػػ  بػػػػػػه صباعػػػػػػ ، كهػػػػػػو نػػػػػػص الشػػػػػػاف و يف اعب يػػػػػػ  ببالنػػػػػػه
(،اجملمػػػػػوع ِٕ/ّ) يف فوػػػػػه الشػػػػػاف و اؼبهػػػػذب. فػػػػال يبنػػػػػ  مػػػػػن البيػػػػػ ، ف عتوػػػػػه  ػػػػػري مسػػػػػتور ؛ بي ػػػػه
 (.ِْٖ/ُٖ(،اغباكم يف فوه الشاف و )ِٖٕ/َُ)

 ( َٔ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ِٖ/ّ( اؼبهذب يف ال وه الشاف و )ّ) 

 (. ُِٖ/ٔ(، ب اي  البناي  يف  ر يد الشراي  )ِٕٓ،ّْٗ/ُ( حا ي  ابن عاب ين )ْ) 
 كهػػػػػو كثػػػػػرية، كلبيػػػػػل مػػػػػبارع، ذات الشػػػػػاـ، أراد ؼبػػػػػن اؼب ينػػػػػ  مػػػػػن بػػػػػرد شبانيػػػػػ  علػػػػػى حبػػػػػوف ( خيػػػػػرب:ٓ)

كهػػػػػو اآلف ؿباف ػػػػػ  م ركفػػػػػ   وػػػػػ  رػػػػػاؿ اؼب ينػػػػػ   .أهلهػػػػػا اغبمػػػػػى   ػػػػػارؽ ك، اغبمػػػػػى بكثػػػػػرة موصػػػػػوف 
 . (ِٗص: ) ال باد كأخبار البالد  أار .كلم  َُٓاؼبنورة 

 ،كتاب الشركط، باب  ركط الوق .ُٖٗ/ّ( أخرجه البخارم ٔ) 



 االنتصار البن أبي عصرون                            قسم التحقيق

 

998 

ف هػػػػػر أنػػػػػه أقػػػػػرل ، فال ػػػػػاهر مػػػػػن حالػػػػػه أنػػػػػه ، يسػػػػػتأمر يف البػػػػػ ق  إ، كيبل ػػػػػه علػػػػػى صػػػػػ تها
 . على ذل 

ر بَّ مي ػال كهبوز بي 
 . (ِ) بري مبلونا مل هببإف كاف التَّ  :كقاؿ أبو حني  ، (ُ)

: النَّػػػػ فوػػػػاؿ ، ر  المػػػػان لػػػػه لػػػػيب لػػػػه مػػػػاؿ  ػػػػريلأف رجػػػػالن دبَّػػػػمػػػػا ركل جػػػػابر لنػػػػا:
 . (ْ) يمفا اال نى ، (ّ)«؟ ن ي تريذ   ي»

 . ر بَّ مي ػفًاز بي ه كال،  نه أب  له حح اغبري  بووؿ السي  كح ل؛ (ٓ)بب  كهبوز بي  اؼب تح 
، كاؼبشػػػػػػػػركب، يف اؼبػػػػػػػػأكوؿ (ُ)بيػػػػػػػػ  مػػػػػػػػا  ػػػػػػػػول ذلػػػػػػػػ  مػػػػػػػػن ا عيػػػػػػػػاف اؼبنت ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػاكهبػػػػػػػػوز 
، ركالػػػػػػ َّ ، كا كػػػػػػل، كاب بػػػػػػالركوب ٌ يف الػػػػػػمػػػػػػن اغبيػػػػػػواف كمػػػػػػا ينت ػػػػػػ  بػػػػػػه ، كاؼبشػػػػػػمـو، كاؼبلبػػػػػػوس

 . كالبوؼ، كالبي  [ٕب/]، سلكالنَّ 
                                                

بَّرُ) : مػػػػن أعتػػػػح عػػػػن دبػػػػر فمبلوػػػػه: أف ي لػػػػح عتوػػػػه دبػػػػوت مبلػػػػح، كػػػػإف مػػػػ  فأنػػػػ  حػػػػر. أك ( الػػػػػمي ى
دبػػػػوت القالػػػػد كقوعػػػػه: كػػػػإف مػػػػٌ  إى  ػػػػن . كاؼبويػػػػ : أف ي لوػػػػه دبػػػػوت مويػػػػ  كػػػػإف مػػػػ  مػػػػن مرضػػػػو 

(، البيػػػػػػاف يف مػػػػػػذهد ا مػػػػػػاـ ِٖ/ّ، اؼبهػػػػػػذب يف ال وػػػػػػه الشػػػػػػاف و )(َُّ:ص) هػػػػػػذا. الت ػػػػػػاري 
 (. ٖٓ/ٓالشاف و )

 .(ُِٗ/ْالبحر الرايح )(، َُِ/ْاي  )( ب اي  البنِ) 

باب (، كتاب البكاة، ّٖٔ/ُ، كمسلم )باب بي  اؼبباي ة، (، كتاب البيوعٗٔ/ّ( أخرجه البخارم )ّ) 
 . جواز بي  اؼب بر

 ، كابنػػػػه إبػػػػراهيم لػػػػه رؤيػػػػ ، ضػػػػببه ( ن ػػػػيم بػػػػن عبػػػػ  اهلل ال ػػػػ كم، النحػػػػاـ، قػػػػاؿ البخػػػػارم: لػػػػه صػػػػحبْ) 
ا كثػػػر ب ػػػػت  النػػػوف، ك شػػػػ ي  اغبػػػا ، كضػػػػببه ابػػػن الكلػػػػ  بضػػػم النػػػػوف، كزب يػػػ  اغبػػػػا  كهػػػو لوػػػػد 
ن ػػػػػيم؛ قيػػػػػل: إنػػػػػه قتػػػػػل يػػػػػـو مؤ ػػػػػه يف حيػػػػػاة النػػػػػ  صػػػػػلى اهلل عليػػػػػه ك ػػػػػلم. ين ػػػػػر: ا صػػػػػاب  يف سبيػػػػػب 

 (. ِْٖ/ٔالبحاب  )

عتوػػػػػػه علػػػػػػى صػػػػػػ   صػػػػػػحي  ، خػػػػػػالؼ فيػػػػػػه ؼبػػػػػػا ذكػػػػػػرل بيػػػػػػ  اؼب لػػػػػػح »قػػػػػػاؿ النػػػػػػوكم يف اجملمػػػػػػوع: ( ٓ) 
كإ، مل يوػػػػػل أحػػػػػ  بػػػػػببالف بيػػػػػ  ، ف الػػػػػنص أبػػػػػ  يف اؼبػػػػػ بر ؛ مبػػػػػا قا ػػػػػه علػػػػػى اؼبػػػػػ برإك ، اؼببػػػػػن 

كبلػػػػػػوع الشػػػػػػمب أك ؿبتملػػػػػػ   ،  ك ػػػػػػوا  كانػػػػػػ  البػػػػػػ   ؿبووػػػػػػ  الوجػػػػػػود، اؼب لػػػػػػح عتوػػػػػػه علػػػػػػى صػػػػػػ  
(،اجملمػػػػػػػوع ِٕ/ّ) يف فوػػػػػػػه الشػػػػػػػاف و اؼبهػػػػػػػذب«. ك  ػػػػػػػاى أعلػػػػػػػم، كاهلل  ػػػػػػػبحانه كػػػػػػػ خوؿ الػػػػػػػ ار

(َُ/ِٕٖ.) 

 (. ُٔ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ِٖ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ الشاف و )ُ) 
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 صبػػػػػاع علمػػػػػا  ا مبػػػػػار ؛ كال وػػػػػار، كا راضػػػػػو، كاعبػػػػػوارم، س مػػػػػن ال بيػػػػػ لنػػػػػاكمػػػػػا يوتنيػػػػػه ا
ك ػػػػػػوا  يف ذلػػػػػ  مػػػػػػا كػػػػػػاف يف حػػػػػػـر اهلل ، (ُ)يف صبيػػػػػ  ا عبػػػػػػار علػػػػػػى ذلػػػػػػ  مػػػػػن  ػػػػػػري إنكػػػػػػار

 .   اى أك يف  ريل
 .(ْ)كهو ركاي  عن أضب ، ، هبوز بي  رباع مك : (ّ)كمال (ِ)كقاؿ أبو حني  

أضػػػػػاؼ ، (ٓ)چۓڭڭڭڭۇۇچ: قولػػػػه   ػػػػاى لنػػػػا:
 .واؿكما أضاؼ ا م،  يار إليهمال ٌ 

فأضػػػػاؼ الربػػػػػ  إليػػػػه إضػػػػاف  اؼبلػػػػػ  ، (ٕ)«(ٔ)هعععع   عععععر  ل ععععا   يعععع   عععععن ربععععا»: كقػػػػاؿ 
 .  إى اؼبال 

 ار  بععععععن  بععععععد الحععععععارث أن  بععععععاع لععععععذ أ ععععععر نععععععافا»:كل أف عمػػػػػػر بػػػػػػن اػببػػػػػػابكري 
 .«فابتا  ا بأربع  آالف  رهث، لعحبس (8)بمم   ن ص وان بن أ ي 

، إحععععععداهما بسععععععتين أل  ععععععا، وا ععععععتر   عاويعععععع   ععععععن حمععععععيث بععععععن حععععععزام  اريععععععن بممعععععع »
 . (ٗ)«واألخر  بأربعين أل  ا

                                                

 (. ِِٖ/َُ(، اجملموع )ِٖ/ّ( اؼبهذب يف فوه الشاف و )ُ) 
 (. ٓٔ/ٕ(،  ب  اغبوايح  رح كنب ال قايح )ُْٔ/ٓ( ب اي  البناي  )ِ) 

 (. ِْٕ/ُّ( اؼب كن  )ّ) 

 (. ِٕ/ُُ( قاؿ اؼبرداكم: هذا هو اؼبذهد اؼبنبوص. ا نباؼ يف م رف  الراج  من اػبالؼ )ْ) 

 [. ٖ(  ورة ]اغبشر:  ي  ٓ) 

 (.ِّ/ِكهو دار ا قام . ال ايح يف  ريد اغب يث ك ا أر ) ،: صب  رىٍب ( الرَّباعٔ)
هل ، بل  : الراي  يـو ال ت   باب أين ركب النَّ (، كتاب اؼبقازم، ُْٕ/ٓ( أخرجه البخارم )ٕ) 

، رباع( كتاب اؼبنا  ، باب دكر مك ، بل  : ِْٗ/ْ. كيف  نن النسايو ) رؾ لنا عويل منب،
 (.  ُٔ/ُُكنب ال ماؿ )كق  جا   ذا الل   يف  

بن صب  بن عمرك بن هبيص بن ك د بن لؤم بن  ( ص واف بن أمي  بن خل  بن كهد بن حذاف ٖ)
 الد، الور و اعبمحو اؼبكو، أ لم ب   ال ت ، كركل أحاديث، كحسن إ المه،  ويف  ن  إح ل 

 (. ِٔٓ/ِكأرب  . ين ر  ري أعالـ النبال  )
(، كتاب اػببومات، باب الرب ، كاغببب ُِّ/ّ( أخرجه البخارم يف صحيحه   ليوا ببيق  اعبـب )ٗ) 

 .  يف اغبـر
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فًػػػػػػػػػػػاز بي هػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػاير ، ا صػػػػػػػػػػػ ق  مؤبػػػػػػػػػػػ ةهػػػػػػػػػػػعلي ذبػػػػػػػػػػػرك  ػػػػػػػػػػػا أرض حيػػػػػػػػػػػ  فبلوكػػػػػػػػػػػ  مل 
 .  (ُ)ا راضو

 .(ِ)كهبوز بي  لن اآلدميات
كهػػػػػػػػو ب يػػػػػػػ  مػػػػػػػػن . (ْ)ك، وبػػػػػػػػل  ػػػػػػػربه لقػػػػػػػػري البػػػػػػػقار، هػػػػػػػػو قبػػػػػػػب: (ّ)كقػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػن بشػػػػػػػار

 . اؼبذهد
 .(ٓ)لكن ، هبوز بي ه، هو  اهر: كقاؿ أبو حني  
 .  (ٔ)كبه قاؿ مال 

كعلػػػػى أ  حني ػػػػ  أنػػػػه  ػػػػاهر منت ػػػػ  بػػػػه؛ ، لنػػػػا: أنػػػػه  ػػػػذا  لهدمػػػػو فكػػػػاف  ػػػػاهرنا كالب ػػػػاـ
 فًاز بي ه كلن الشاة.

                                                

 (. ِٔ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ِٖ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ )ُ) 

ركضػػػػ  البػػػػالب   .«هػػػػذا اؼبػػػػذهد ،فيػػػػه، بيػػػػ  لػػػػن اآلدميػػػػات جػػػػايب عنػػػػ نا ، كراهػػػػ »قػػػػاؿ النػػػػوكم:  (ِ) 
 (. ُٔ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ِٕٖ/َُ(، اجملموع )ّٓٓ/ّ)

يتكرر ذكرل يف  ،  أح  كبار الشاف ي  أبو الوا م عثماف بن   ي  بن بشار اؼب ركؼ با مبا و( هو ّ) 
ابن اؼبنادم: كاف للناس فيه  ، قاؿكهو أ تاذ ابن  ري  ،كالربي  ،من أصحاب اؼببين، كتد اؼبذهد

 (.َُّ/ِلتاج ال ين السبكو )  بوات الشاف ي  الكربلق(، ِٖٖ)مات يف  ن  . من   

. قػػػػاؿ النػػػػػوكم: مبػػػػا يػػػػػرى بػػػػه البػػػػقري للحاجػػػػػ ، كأنػػػػػه إكالركيػػػػاينم، كالشا ػػػػو، اؼبػػػػػاكرد( حكػػػػال عنػػػػه ْ) 
 ،فالبػػػػواب جػػػػواز بي ػػػػػه ،كقػػػػ   ػػػػػبح بيانػػػػه يف بػػػػاب إزالػػػػ  النًا ػػػػػ ، كهػػػػذا الوجػػػػه  لػػػػ  مػػػػػن قايلػػػػه»

 «.ك،نػػػص للشػػػاف و يف اؼبسػػػػأل  هػػػذا مػػػػذهبنا:قػػػػاؿ ،صػػػحابهكػػػذا قالػػػػه ا  :قػػػاؿ الشػػػيس أبػػػػو حامػػػ 
 (.ّّّ/ٓ(، اغباكم )ِٖٖ/َُ(، اجملموع )ّٓٓ/ّركض  البالب  )

 . (ِٖٔ/ُ( اعبوهرة النرية )ُِٓ/ُٓاؼببسوط للسرخسو )( ٓ) 

( مواهػػػػػػد اعبليػػػػػػل ُِٖ/ِب ايػػػػػػ  اجملتهػػػػػػ  )( كالبػػػػػػواب عػػػػػػن مالػػػػػػ  جػػػػػػواز بيػػػػػػ  لػػػػػػن اآلدميػػػػػػات. ٔ) 
 (.ٔٔ/ٔح ـبتبر اػبليل )لشر 
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 ػػػػػػػ ل ؼبػػػػػػا ركم أف ابػػػػػػن عبػػػػػػاس؛ (ُ)ككتػػػػػػد ال وػػػػػػػه كا دب، كهبػػػػػػوز بيػػػػػػ  اؼببػػػػػػاح 
ك نػػػػه  ػػػػاهر منت ػػػػ  بػػػػه ، (ِ)«ال بععععأس يأخععععذون أكععععور أيععععدي ث»: عػػػػن بيػػػػ  اؼببػػػػاح  فوػػػػاؿ

 . فًاز بي ه كساير ا عياف الباهرة
أنػػػػػه إف كػػػػػاف م ػػػػػه قػػػػػب  :كم عنػػػػػهكري .(ْ)، هبػػػػػوز: كقػػػػػاؿ أبػػػػػو حني ػػػػػ ،(ّ)كهبػػػػػوز بيػػػػػ  دكد الوػػػػػب

 .  (ٓ)جاز
 . (ٔ)لنا: أنه  اهر منت   به فًاز بي ه كساير ا عياف الباهرة اؼبنت    ا

بنػػػػػا  علػػػػػى أصػػػػػ  ، نت ػػػػػ   ػػػػػوإف مل يؤكػػػػػلكبػػػػػي  كػػػػػل  ػػػػػاهر يي ، دكد الوػػػػػب(ٕ)بػػػػػبركهبػػػػػوز بيػػػػػ  
 . كاهلل أعلم. (ٖ)الوجه  يف  هارة مت اغبيواف الباهر

  
                                                

مث إف ، جرةكنسخه با ، جار هإك ، ا  ح أصحابنا على صح  بي  اؼببح  ك رايه»( قاؿ النوكم: ُ) 
كق  صرح ب  ـ ، ك،اهر هذل ال بارة أنه ليب دبكركل، ك رينباأنه هبوز بي هو، كال ارم، عبارة اؼببن 
قيل » قاؿ البريمو: «. كهو نص الشاف و، كالبحي  من اؼبذهد أف بي ه مكركل، الكراه  الركياين

إف الثمن يتوجه إى ال فت ؛  ف كالـ اهلل   اى ، يباع، كقيل: ذل  ب ؿ من أجرة النسس، قاؿ: 
هذا   بيل اؼبذهد. اؼبهذب يف فوه « ، ك، يكرل الشرا كيكرل بي  اؼببح ، كقيل: يكرل البي 

 (. ّٔ/ٓالبياف يف مذهد ا ماـ ) (،ِٖٔ/َُموع )(، اجملِٗ/ّالشاف و )

 ، باب كراهي  بي  اؼببح .(،كتاب البيوعِٕ/ٔ( أخرجه البيهوو يف السنن الكربل )ِ) 

فهو كال ب ور  ،نه حيواف  اهر منت   به ؛ ا  ح أصحابنا على جواز بي  دكد الوب ( قاؿ النوكم:ّ) 
 (. ِٕٖ/َُ(، اجملموع )ْٔ/ٓ. البياف يف مذهد ا ماـ الشاف و )كالنحل ك رينبا

 (. ٖٓ/ٔ(، البحر الرايح )ِٓ/ِ( ا،ختيار لت ليل اؼبختار )ْ) 

 (. ْٔ/ِ(، اللباب يف  رح الكتاب )ُْْ/ٓ( ب اي  البناي  )ٓ) 

 (. ُّٔ/ُ(، الو ي  يف اؼبذهد )ِٕٖ/َُ( اجملموع  رح اؼبهذب )ٔ) 

بػػػػبر الوػػػب ؾبػػػاز علػػػػى التشػػػبيه ببػػػبر البوػػػػل  :كقػػػػوؽبم لػػػب   الػػػ كد، بػػػػبر البوػػػل ككبػػػول -كي ػػػت – ( البػػػبرٕ)
 (.ٕٕلبقرل. الت اري  )ص

. نػػػػػه  ػػػػػاهر منت ػػػػػ  بػػػػػه فهػػػػػو كبػػػػػي  الػػػػػ جاج هػػػػػذا الوجػػػػػه ا كؿ: قػػػػػاؿ النػػػػػوكم: كهػػػػػو أصػػػػػحها؛ ( ٖ) 
. كاػبنبيػػػػػر، فلػػػػػم هبػػػػػب بي ػػػػػه كالكلػػػػػد، نػػػػػه عػػػػػ  قبسػػػػػ  ؛ هبػػػػػب بي ػػػػػهنػػػػػه قبػػػػػب مل كالوجػػػػػه الثػػػػػاين: أ

 (.ُّٔ/ُالو ي  ) (،ِٕٖ/َُ(،اجملموع )ِٗ/ّ) يف فوه الشاف واؼبهذب 
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 باب ما نهٌ عنه من بًع الػرر وغريه

ن   »: النَّ أف  ؼبا ركل أبو هريرة ؛ (ُ)مرة ال  مل زبلحث، هبوز بي  اؼب  ـك كال
 . (ِ)« ن بيا الغرر

يف كصػػػػػػػػػػػ  [أ/ٖ](ّ)كمنػػػػػػػػػػػه قػػػػػػػػػػػوؿ عايشػػػػػػػػػػػ ، مػػػػػػػػػػػا انبػػػػػػػػػػػول عنػػػػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػػػػرل: ررى كالقىػػػػػػػػػػػ
(ْ)البػػػػ يح

 :«كاؼب ػػػػ ـك قػػػػ  انبػػػػول، أم علػػػػى  يػػػػه. «فعلععععرل ر ن ععععر ا سعععع م  ععععع   لععععّره 
رنار فكاف  ؛ هأمرلليع

(ٓ) . 
  

                                                

 (. ٓٔ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )َّ/ّ( اؼبهذب يف فوه الشاف و )ُ) 

 .ببالف بي  اغبباة كالبي  الذم فيه  ررباب ، (، كتاب البيوعُْٔ( أخرجه مسلم )ِ) 

كأ ػػػػػهر  ، البػػػػػ يو  بنػػػػػ  البػػػػػ يح أـ اؼبػػػػػؤمن ، زكج النَّػػػػػ  ( عايشػػػػػ  بنػػػػػ  أ  بكػػػػػر البػػػػػ يحّ) 
ػػػػوؿ اللَّػػػػًه  كثػػػػرينا، قبػػػػل اؽبًػػػػرة بسػػػػنت ، كهػػػػو بكػػػػر، كركت عػػػػن النَّػػػػ   نسػػػػايه،  بكجهػػػػا رى ي

(، َٖٕٓ( )رقػػػػػػػم: ٖٖ/ٔق(. أ ػػػػػػػ  القابػػػػػػػ  )ٖٓق(. كقيػػػػػػػل:  ػػػػػػػن  )ٕٓيشػػػػػػػ   ػػػػػػػن  )ك وفيػػػػػػػ  عا
 (.ُُُْٔ( )رقم: ُِّ/ٖ(، ا صاب  )َِْٖ(، )رقم: ُٖٖ/ْا، تي اب )

عب  اهلل بن عثماف بن عامر بن عمرك بن ك د بن     بن  يم بن مرة بن ك د بن لؤم الور و  ( هوْ)
 قحاف  أ  قحاف ، كا م أ  بن الب يح بكر أبو. ك د بن مرة يف اهلل ر وؿ م  يلتوو. التيمو

 أ  عم ابن  كهو مرة بن  يم بن     بن ك د بن عامر بن صخر بن   لمى اػبري أـ عثماف، كأمه
 ويف ليل   . لم ك عليه اهلل صلى اهلل ر وؿ كصحد ب  ل أمه أ لم  مث بكر، أبو أ لم قحاف ،

خالفته  نت  كأالأ  ة الثالأا  لثماف خلوف من صبادل اآلخرة كهو ابن أالث ك ت   ن ، ككان  م 
 .(ٕ :ص)رضا   م  عنه، اهلل رضو الب يح بكر ين ر: أبو .أ هر كنب 

ٍشػػػػهيورىًة الَّػػػػً  ٓ)  ػػػػا اٍلمى ٍشػػػػهيوره ًمػػػػٍن صبيٍلىػػػػً  خيٍببىًتهى ػػػػ ى فىمى ػػػػٍذكيوري عىػػػػٍن عىاًيشى  ( قػػػػاؿ يف اجملمػػػػوع: كىأىمَّػػػػا اٍ ىأػىػػػػري اٍلمى
ـي  ٍ ػػػػػالى ػػػػػً  كىاٍ ً ػػػػػٍتً  النُّػػػػػوًف كىالش  ػػػػػوى ًب ى ـً هي ٍ ػػػػػالى ػػػػػرى اٍ ً ػػػػػا كىفىضىػػػػػايًلىهي، كقوؽبػػػػػا: نىشى ػػػػػا أىٍحػػػػػوىاؿى أىبًيهى ػػػػػرىٍت ًفيهى  ذىكى

ػػػػً  إىى مىػػػػا  ؾبىٍػػػػ ًلمى ػػػػرًُّؽ اٍلكى ػػػػرى ًمػػػػٍن ا  ػػػػالـ كدخلػػػػه مػػػػن ا،ختالفػػػػات كى ػى ى ريكره بًاٍ ًضىػػػػافىً  أىٍم: رىدَّ مىػػػػا انٍػتىشى
ػػػػػافى عىلىٍيػػػػػًه يف زىمىػػػػػاًف النَّػػػػػ   ػػػػػرىادي ًبوىٍوؽًبىػػػػػا عىلىػػػػػى  ىػػػػػر ًل. كىاىللَّػػػػػهي  ػى ىػػػػػاىى أىٍعلىػػػػػمي. اؼبهػػػػػذب يف كى ػػػػػوى اٍلمي ، كىهي

 (. ُِٗ/َُاجملموع  رح اؼبهذب )(، َّ/ّفوه ا ماـ )
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يف ب ػػػػػػػػػػػ  ، (ُ)«ن ععععععععععع   عععععععععععن بيعععععععععععا المعاو ععععععععععع »: النَّػػػػػػػػػػػ أف ، كركل جػػػػػػػػػػػابر
رهتػػػػػػػػا شبفػػػػػػػإف ، مػػػػػػػرة  عػػػػػػػػواـ أك  ػػػػػػػن  مسػػػػػػػػتوبل ثي ػػػػػػػت بيػػػػػػػػ  ال، الركايػػػػػػػات عػػػػػػػػن بيػػػػػػػ  السػػػػػػػػن 

 .  (ِ)م  كم 
هػػػػػػذا هػػػػػػو ، (ّ) ػػػػػػرعي  عليػػػػػػهك، ك،يػػػػػػ  ، ك، هبػػػػػوز بيػػػػػػ  مػػػػػػا مل يبلكػػػػػػه مػػػػػػن  ػػػػػػري إذف مالكػػػػػػه

 .  (ْ)أف بي  ال ضويل ك رايه يب  موقوفنا على ا جازة: قوؿ ق ًنوبكى فيه ك ، اؼب ركؼ

 .  (ٓ)ك، يو   راؤل، يب  بي ه موقوفنا: كقاؿ أبو حني  

 . ركايتاف يف ا مرين (ٕ)كعن أضب ، (ٔ)يو  اعبمي  على ا جازة: كقاؿ مال 
  

                                                

 ،كعػػػػػن اؼبخػػػػػابرة ،كاؼببابنػػػػػ  ،بػػػػػاب النهػػػػػو عػػػػػن ا اقلػػػػػ ، (، كتػػػػػاب البيػػػػػوعِٔٔ( أخرجػػػػػه مسػػػػػلم )ص ُ) 
 . كعن بي  اؼب اكم  كهو بي  السن  ،كبي  الثمرة قبل ب ك صالحها

: كأصب ػػػػػوا علػػػػػى أف بيػػػػػ  الثمػػػػػار  ػػػػػن ، ، اؼبنػػػػػذرابػػػػػن (، قػػػػػاؿ ٓٔ/ٓ( البيػػػػػاف يف مػػػػػذهد ا مػػػػػاـ )ِ) 
 (.ُِٗهبوز. ا صباع ،بن اؼبنذر )ص 

، كبػػػػػػه قبػػػػػػ  اؼببػػػػػػن ، البػػػػػػحي  أف ال وػػػػػػ  با ػػػػػػل كهػػػػػػذا نبػػػػػػه يف اعب يػػػػػػ قػػػػػػاؿ النػػػػػػوكم: كهػػػػػػو ( ّ) 
(، َّ/ّ. اؼبهػػػػػذب يف ال وػػػػػه الشػػػػػاف و )كثػػػػػركف مػػػػػن اػبرا ػػػػػاني أكا ، ككثػػػػػريكف، كصبػػػػػاهري ال ػػػػػراقي 

 (. ٔٔ/ٓالبياف يف مذهد ا ماـ ) (،ِّٗ/َُاجملموع )

، ف أجػػػػاز صػػػػ  البيػػػػ ؛ إجػػػػازة اؼبالػػػػ إعلػػػػى  أنػػػػه ين وػػػػ  موقوفػػػػان  :كهػػػػو الوػػػػ ًن ،الوػػػػوؿ الثػػػػاينهػػػػذا ( ْ) 
، يف اللبػػػػػػػاب وكصباعػػػػػػ  مػػػػػػن ال ػػػػػػػراقي  مػػػػػػنهم ا ػػػػػػامل، كهػػػػػػذا الوػػػػػػوؿ حكػػػػػػػال اػبرا ػػػػػػانيوفكإ، لقػػػػػػا، 
 (،ِّٗ/َُاجملمػػػػػػػػػوع )(، َّ/ّاؼبهػػػػػػػػػذب يف ال وػػػػػػػػػه الشػػػػػػػػػاف و ) .كصػػػػػػػػػاحد البيػػػػػػػػػافو، كالشا ػػػػػػػػػ

 (. ٔٔ/ٓالبياف يف مذهد ا ماـ )

 (. ِْٓ/ٔ(، البحر الرايح  رح كنب ال قايح )َُٓ/ٓ( ب اي  البناي  )ٓ) 

 (. ِٗ/ٔ(،مواهد اعبليل لشرح ـبتبر اػبليل )ُِ/ّحا ي  ال  وقو )( ٔ) 

 (. ٖٓ/ُُ(، الشرح الكبري )ٕٓ/ُُا نباؼ يف م رف  الراج  من اػبالؼ )( ٕ) 
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ال  بععععععععا  ععععععععا لععععععععيس »: قػػػػػػػػاؿ النَّػػػػػػػػ أف  (ُ)مػػػػػػػػا ركل حكػػػػػػػػيم بػػػػػػػػن حػػػػػػػػباـ لنػػػػػػػػا:
 .  (ّ)فلم يب  بي ه كالبري يف اؽبوا ، ك نه ، يو ر على  سلمه، (ِ)«  د 

ك، هبػػػػػوز بيػػػػػ  مػػػػػا مل يسػػػػػتور ملكػػػػػه عليػػػػػه كا عيػػػػػاف اؼبملوكػػػػػ  باؼب اكضػػػػػ  قبػػػػػل قبضػػػػػها مػػػػػن 
 . (ْ)أم جنب كان 

 . (ٓ)هبوز بي  ال وار قبل قبضه: كقاؿ أبو حني   كأبو يو  
كيف ، إف كػػػػػاف اؼببيػػػػػ  مكػػػػػيالن أك موزكننػػػػػا أك م ػػػػػ كدنا مل هبػػػػػب بي ػػػػػه قبػػػػػل قبضػػػػػه: كقػػػػػاؿ أضبػػػػػ 

 . (ٔ) ريل من ا عياف هبوز
 .  (ٕ)كما  وال هبوز، بي  الب اـ قبل قبضه ، هبوز: كقاؿ مال 

 . (ٖ)«  بضذال  با  ا لث »: قاؿ النَّ ما ركل حكيم بن حباـ أف  لنا:

                                                

، ابػػػػن أخػػػػو ( حكػػػيم بٍػػػػن حػػػػباـ بٍػػػػن خويلػػػػ  بػػػػن أ ػػػػ  بػػػػن عبػػػ  ال ػػػػبل بػػػػن قبػػػػو، الور ػػػػو ا  ػػػػ مُ) 
ل ػػػػػواـ. مولػػػػػ ل قبػػػػػل ال يػػػػػل بػػػػػثالث عشػػػػػرة  ػػػػػن  علػػػػػى خ هبػػػػػ  بنػػػػػ  خويلػػػػػ ، كابػػػػػن عػػػػػم الػػػػػببري بٍػػػػػن ا

اخػػػػػػػتالؼ يف ذلػػػػػػػ . كعػػػػػػػاش مايػػػػػػػ  كعشػػػػػػػرين  ػػػػػػػن ،  ػػػػػػػت   ػػػػػػػن  يف اعباهليػػػػػػػ ، ك ػػػػػػػت   ػػػػػػػن  يف 
(، ُِّْ(، )ِِٓ/ُق(. أ ػػػػػػػػػ  القابػػػػػػػػػ  )ٖٓق(، كقيػػػػػػػػػل:  ػػػػػػػػػن  )ْٓا  ػػػػػػػػػالـ، ك ػػػػػػػػػويف  ػػػػػػػػػن  )

 (.ِّ/ُا صاب  )

لي  يفبػػػػػاب ، (، كتػػػػػاب البيػػػػػوعّٖٗ( أخرجػػػػػه أبػػػػػو داكد )ص:ِ)  ػػػػػًل يىًبيػػػػػ ي مىػػػػػا لىػػػػػٍيبى ًعٍنػػػػػ ى ، كالامػػػػػذم الرَّجي
(. قػػػػاؿ ُِِّ، رقػػػػم )بػػػػاب مػػػػا جػػػػا  يف كراهيػػػػ  بيػػػػ  مػػػػا لػػػػيب عنػػػػ ؾ، (، كتػػػػاب البيػػػػوعِٓٓ/ّ)

(، ْْٔ/ٔالامػػػػػذم: حػػػػػ يث حسػػػػػن صػػػػػحي ، قػػػػػاؿ  ا لبػػػػػاين: عصػػػػػحي ع. ين ػػػػػر: البػػػػػ ر اؼبنػػػػػري )
 (.ُِّ/ٓإركا  القليل )

 (. ُّ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ الشاف و )ّ) 

 (. ُّ/ّ(، اؼبهذب يف فوه ا ماـ الشاف و )ُِِ/ٓ( اغباكم الكبري )ْ) 

 (.ِٔٓ/ُاعبوهرة النرية )(، ُّٗ/ٔ( البحر الرايح  رح كنب ال قايح )ٓ) 

 (. ّْٗ/ُُ(، ا نباؼ )ّْٗ/ُُ(، الشرح الكبري )ّْٗ/ُُاؼبون  )( ٔ) 

 (.ُِّ/ٓ( الذخرية )ٖٔ/ٗاؼب كن  )( ٕ) 

، بػػػػػاب بيػػػػػ  الب ػػػػاـ قبػػػػػل أف يسػػػػػتوىف، كهػػػػػو (، كتػػػػاب البيػػػػػوعْٓ/ٔ( أخرجػػػػه النسػػػػػايو يف الكػػػػػربل )ٖ) 
، مػػػػن حػػػػ يث ابػػػػن مػػػػا يػػػػذكر يف بيػػػػ  الب ػػػػاـ كاغبكػػػػرة ، بػػػػابكتػػػػاب البيػػػػوعٖٔ/ّعنػػػػ  البخػػػػارم،  

 .«من ابتاع   اما فال يب ه حى يوبضه»بل  :  عمر 
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وربعععع  ، ان  ععععث  ععععن بيععععا  ععععا لععععث ي بضععععوا»: قػػػػاؿ النَّػػػػ أف  (ُ) يكركل عتػػػػاب بػػػػن أ ػػػػ
 . (ِ)« ا لث يضم وا

ن ععععع  أن  بععععععاع السععععععا حيعععععع   بتعععععاع حتعععععع  »: النَّ أنػػػػػكركل زيػػػػػ  بػػػػػن أابػػػػػػ 
 . (ّ)«رحال ث يحوزها التحار إل 

 . (ْ)  ؿ على ع ـ جواز بي  كل ما مل يوب  ا خباركهذل 
 ف ال تػػػػػػح لػػػػػػه ؛ ن ػػػػػػذ عتوػػػػػػه يف أصػػػػػػ  الػػػػػػوجه  (ٓ)[فأعتوػػػػػػه البػػػػػػاي ]كإف كػػػػػػاف اؼببيػػػػػػ  عبػػػػػػ ان 

 . خبالؼ البي  كىً رىايى ه  (ٔ)[قػيوَّةه ]
كهبػػػػوز بيػػػػ  مػػػػا ملكػػػػه مػػػػن  ػػػػري م اكضػػػػه قبػػػػل قبضػػػػه، كػػػػاؼبوركث، كاؼبوصػػػػى بػػػػه، كمػػػػا رجػػػػ  

 . فًاز بي ها كاؼببي  ب   الوب ،  ف اؼبل  فيها مستور؛ إليه ب سس عو 
كعػػػػػػوض ، كبػػػػػػ ؿ اؼبتلػػػػػػ ،  مػػػػػػ فػػػػػػإف كػػػػػػاف ديننػػػػػػا مسػػػػػػتورنا يف الذ  ، كأمػػػػػػا الػػػػػػ يوف فين ػػػػػػر فيهػػػػػػا

فهػػػػػػػو كػػػػػػػاؼببي  ب ػػػػػػػ  ،  ف ملكػػػػػػػه عليػػػػػػػه مسػػػػػػػتور؛ (ٕ)فبػػػػػػػن هػػػػػػػو يف ذمتػػػػػػػهجػػػػػػػاز بي ػػػػػػػه ، الوػػػػػػػرض

                                                

بٍػػػػػػن قبػػػػػػو بػػػػػػن      ( عتٌػػػػػاب بٍػػػػػػن أ ػػػػػػي  بٍػػػػػن أىً  ال ػػػػػػيص بٍػػػػػػن أميػػػػػ  بٍػػػػػػن عبػػػػػػ  رػػػػػب بٍػػػػػػن عبػػػػػػ  منػػػػػاؼُ) 
ػػػػ ،  ػػػ  أ ػػػلم يػىػػػٍوـ فػػػت  مكَّ كػػػالب بٍػػػن مػػػرة اٍلويرىً ػػػٌو ا مػػػوم. يكػػػى أبػػػا عىٍبػػػ  الػػػرَّضٍبىن، كقيػػػل: أىبيػػػا ؿبيىمَّ

ػػػػػػػ  ب ػػػػػػػ  ال ػػػػػػػت  ؼبػػػػػػػا  ػػػػػػػار ًإىى حنػػػػػػػ . أ ػػػػػػػ  القابػػػػػػػ  ) كا ػػػػػػػت مله النَّػػػػػػػ   (، ِْٓ/ّعىلىػػػػػػػى مكَّ
 (.َُِّ/ّ(، ا، تي اب )ّٔٓ/ْا صاب  )

كهػػػو منكػػػػر  ػػػػذا  و  ػػػرد بػػػػه وبػػػي بػػػػن صػػػاٌف ا يلػػػػ(، كقػػػػاؿ: ُّّ/ٓ الكػػػربل )( أخرجػػػه البيهوػػػػو يفِ) 
 ا  ناد.

(، َُّٓ، رقػػم )بػىٍيػػً  البَّ ىػػاـً قػىٍبػػلى أىٍف ييٍسػػتػىٍوىفى  يفبػػاب ، (، كتػػاب البيػػوعّٖٗ/ّ( أخرجػػه أبػػو داكد )ّ) 
ارقبت ) (، ك ػػن ل جيػػػ  َْ/ِ) اؼبسػػت رؾ،كتاب البيػػػوع(، كاغبػػػاكم يف ُِّٖ(، رقػػم )ّٖٗ/ّكالػػ َّ

 (. ِّ/ْان ر نبد الراي  )

 (. ٗٔ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ّّ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ )ْ) 

(  ػػػػػػوب  مػػػػػػن كػػػػػػال النسػػػػػػخت  كالسػػػػػػياؽ يوتضػػػػػػيها، كقػػػػػػ  أأبتناهػػػػػػا مػػػػػػن اؼبهػػػػػػذب يف فوػػػػػػه ا مػػػػػػاـ ٓ) 
(ّ/ُّ .) 

 )أ( )قوله( كالتبويد من )ب(.  ( يفٔ) 

 (. ُٕ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ُّ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ الشاف و )ٕ) 
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 ف ملكػػػػػػه عليػػػػػػػه ؛ (ُ)كهبػػػػػػوز بي ػػػػػػػه مػػػػػػن  ػػػػػػػري مػػػػػػن هػػػػػػو يف ذمتػػػػػػػه يف أصػػػػػػ  الػػػػػػػوجه ، قبضػػػػػػه
 . فوجد أف يب  بي ه؛ عليه [/بٖ]كال اهر كونه مو كرنا ، مستور

فإف كاف مسلمنا فيه مل هبب بي ه، م   ري مستوركإف كاف ما يف الذ  
ؼبا ركل أبو   ي  ؛ (ِ)

ك  ل ابن ، (ّ)« ن أسعث في  يء ف  ي رفذ إل   يره»: قاؿالنَّ أف اػب رم
ك     مان(ْ)]آخذ[: فواؿ، كمل هب   ل  اغبلل، أ لم يف حلل دقاؽ يف رجلو عباس 

خذ برأس المال  ع  ا أو : وقال، فمرهذ ابن  باس»، حعتين  ن الح   حع   ن الدّ 
ك ف اؼبل  يف ، مر أف ي ود إى رأس مالهكأي ، فنهى عن أف ي تاض عن اؼبسلم فيه، (ٓ)«  م ا

 . سس ال و  فيه ني نه ردبا   ذر ف؛ اؼبسلم فيه  ري مستور
: قػػػػػػػػاؿؼبػػػػػػػػا ركل ابػػػػػػػػن عمػػػػػػػػر ؛ (ٔ)كإف كػػػػػػػػاف شبننػػػػػػػػا يف بيػػػػػػػػ  جػػػػػػػػاز يف أصػػػػػػػػ  الوػػػػػػػػول 

ك عععععععت أبيعععععععا ا بععععععع  بعععععععالب يا بالعععععععدنانير، ف خعععععععذ العععععععدراهث، وأبيعععععععا بالعععععععدراهث، ف خعععععععذ »
                                                

( هػػػػػذا الوجػػػػػه ا كؿ: قػػػػػاؿ الشػػػػػريازم يف اؼبهػػػػػذب: كهػػػػػو ا ،هػػػػػر. كقػػػػػاؿ النػػػػػوكم: كهػػػػػو أصػػػػػحهما؛ ُ) 
نػػػػه  ؛ ، هبػػػػوز: الثػػػػاين. كالوجػػػػه ف ال اهرأنػػػػه يوػػػػ ر علػػػػى  سػػػػليمه إليػػػػه مػػػػن  ػػػػري منػػػػ  ك، جحػػػػود 

. فلػػػم هبػػػػب ؛كذلػػػ   ػػػرر ، حاجػػػ  بػػػه إليػػػه ،نػػػه ردبػػػا من ػػػه أك جحػػػػ ل ؛ ، يوػػػ ر علػػػى  سػػػليمه إليػػػه
اؼبهػػػػػػذب . كا كؿ أ،هػػػػػػر ،ف ال ػػػػػػاهر أنػػػػػػه يوػػػػػػ ر علػػػػػػى  سػػػػػػليمه إليػػػػػػه مػػػػػػن  ػػػػػػري منػػػػػػ  ك، جحػػػػػػود

 (.ُّّ/َُ(،اجملموع )ِّ/ّ)
 (. ِّ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ )ِ) 

بػػػػػػاب مػػػػػػن أ ػػػػػػلم يف  ػػػػػػو  فػػػػػػال يبػػػػػػرفه إى (، كتػػػػػػاب التًػػػػػػارات، ٕٔٔ/ِ)ابػػػػػػن ماجػػػػػػه ( أخرجػػػػػػه ّ) 
ػػػػػٍه أىٍيضنػػػػا عىػػػػٍن عىًبيَّػػػػػ ى عػػػػن النػػػػ  ( قػػػػػاؿ البيل ػػػػو: عِِّٖ، رقػػػػم ) ػػػػريل مر ػػػػػالن،  كىرىكىالي ابٍػػػػني مىاجى

ا ػػػػػٍ  ن ، إركا  (ُٓ/ْالرايػػػػػ   حاديػػػػػث اؽب ايػػػػػ  )نبػػػػػد ع. كقػػػػػاؿ ا لبػػػػػاين: ضػػػػػ ي . كمل يىػػػػػٍذكيٍر ًفيػػػػػًه  ى
 (.ُِٓ/ٓالقليل )

 (.ِّ/ّ( يف كال النسخت  )خذ( كالبواب ما أأبته من اؼبهذب )ْ) 

 (.ِّ/ّ( كا أر ذكرل يف اؼبهذب كمل أق  عليه يف كتد اغب يث اؼبهذب يف فوه ا ماـ )ٓ) 

كأف يوػػػػػػب  ، هػػػػػػو عليػػػػػػه الػػػػػػ ين الػػػػػػ ينممن ميبػػػػػػ  بشػػػػػػرط أف يوػػػػػػب  مشػػػػػا هػػػػػذا الوجػػػػػػه ا كؿ: ( ٔ) 
كركل . كالوجػػػػه الثػػػػاين: فػػػػاف   رقػػػػا قبػػػػل قػػػػب  أحػػػػ نبا ببػػػػل ال وػػػػ  ،بػػػػاي  الػػػػ ين ال ػػػػوض يف اجمللػػػػب

فيػػػػه  نػػػػه قػػػػ  ين سػػػػس البيػػػػ  ؛ ف ملكػػػػه  ػػػػري مسػػػػتور عليػػػػه ؛ أنػػػػه ، هبػػػػوز؛ اؼبػػػػبين يف جام ػػػػه الكبػػػػري
: أصػػػػػحهما . قػػػػػاؿ النػػػػػوكم:كػػػػػاؼببي  قبػػػػػل الوػػػػػب ؛  فلػػػػػم هبػػػػػب بي ػػػػػه، أك بػػػػػالرد بال يػػػػػد، بتلػػػػػ  اؼببيػػػػػ 

 (. ُِّ/َُ)اجملموع (، ِّ/ّكهو اعب ي  جوازل، كالو ًن من ه. اؼبهذب يف فوه الشاف و )
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ٓملبدددلسملإواملاف قدددتعنمل لدددقذملبقدددـؽعمل»: ف عععال ف.كرتدددامللؾـودددينملالددد ك ك 

ففدد ملكدد نوق ملبعدد ملنمل ٕكدداملٓملخي دديفملاكػسدد دملالعؼدد ملفقدداملبدد :  نمل(ُ)«يش 

  .الؼوض

ا مل ااد ب ٓب  ٓملجي زملبق ملكجد  ملالؽت بد ملقوديملقوضدف مليفملالد ملالطدريؼنيملقد 
نمل(ِ)

مل.مل(ّ)اتنيمل  ملبق ملرقوـقاكامل  ملق لنيملمومل  يفملالث ين

مل.ملانملانؾبملفقف ملغ ملمستؼرمللـ  

ؿددرةمل دد ملإذددج رملث النمل فددقعملٓملكؼدديملك لعؼدد رنمل الؼددوضملفددقعمليـؼدديملالـؼددي

مل.(ُ)التخؾق 

                                                

 .ٓٗ(  بح زبرهبه ص ُ) 

ر:ملٕكدداملد دد.املال صدداملإ ل ملقدد لملال دد ازيمليفملانفدد.ا مل  دد ملانـفدد  مليفملانختفدد( ِ) 

ٓمليؿؾؽدداملمؾؽدد بملمسددتؼرابنملفؾدد مليفدد ملبقعدداملك نسددؾ ملفقددانمل قدد لملالـدد  ينمل الرافعددي ململ

(نمل14/313(نملانجؿددد  مل)3/33  ددد ملالدددحفعنملانفددد.امليفملفؼددداملال ددد فعيمل)

احلددد  يمليفملفؼددداملال ددد فعيململ(ن4/344الددد صق مل)مل(ملالع يددد رش:7/532ال  دددق مل)

(18/244.) 

: كيف بيػػػػػػػ  قبػػػػػػػـو اؼبكا ػػػػػػػد قبػػػػػػػل الوػػػػػػػب   ريوػػػػػػػاف: »( الوجػػػػػػػه الثػػػػػػػاين: قػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػريازم يف اؼبهػػػػػػػذبّ) 
بيػػػػػ  قبػػػػػـو الكتابػػػػػ  قػػػػػاؿ القػػػػػبايل: «. أنػػػػػه علػػػػػى قػػػػػول  بنػػػػػا  علػػػػػى الوػػػػػول  يف بيػػػػػ  رقبتػػػػػه: أحػػػػػ نبا
 كخػػػػػرج ابػػػػػن  ػػػػػري ، عنػػػػػه كجهػػػػػاف  ػػػػػتب اؿكيف ا،،  ف ضػػػػػمانه أيضػػػػػا با ػػػػػل ل ػػػػػ ـ لبكمػػػػػه؛ با ػػػػػل
 كجهػػػػػػاف: فيػػػػػػه زيػػػػػػ ؟ عػػػػػػن حػػػػػػح الػػػػػػ اف  ذمػػػػػػ   ػػػػػػربأ ، كقػػػػػػاؿ الراف ػػػػػػو: كهػػػػػػلأنػػػػػػه يبػػػػػػ  بي ػػػػػػه؛ قػػػػػػو،ن 

 اؼبشػػػػػام، هػػػػػل الكتابػػػػػ ، كقبضػػػػػها قبػػػػػـو بػػػػػاع إذا فيمػػػػػا الوػػػػػول  علػػػػػى مبنيػػػػػاف كنبػػػػػا أصػػػػػحهما: ن ػػػػػم
الػػػػػػ اف . اؼبهػػػػػػذب يف فوػػػػػػه  إى اؼبوبػػػػػػوض رد الوػػػػػػاب  يػػػػػػربأ، ف لػػػػػػى ، قلنػػػػػػا: فػػػػػػإف اؼبكا ػػػػػػد؟ ي تػػػػػػح

  ػػػػػػرح ال بيػػػػػػب ،(ِْْ/ُٖاغبػػػػػػاكم يف فوػػػػػػه الشػػػػػػاف و ) (،ِّٓ/ٕالو ػػػػػػي  )(، ّّ/ّالشػػػػػػاف و )
 .(َّٖ/ْ) الوجيب
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ككط  اعباريػػػػػػػ  يف يػػػػػػػ  البػػػػػػػاي  ، (ِ)التخليػػػػػػػ  فيمػػػػػػػا ينوػػػػػػػل قػػػػػػػب : كمػػػػػػػن أصػػػػػػػحابنا مػػػػػػػن قػػػػػػػاؿ
 . إذا ا ال اؼبوض  الذم فيه اؼببي  فوبضه كاف قبضنا للمبي ك ، قب 

 .  (ْ)كبه قاؿ مال ، (ّ)التخلي  قب  يف اعبمي : كقاؿ أبو حني  
ن عععععع  أن  بععععععاع السعععععععا حيعععععع  »: النَّػػػػػػ أف : (ٓ)مػػػػػػا ركل زيػػػػػػ  بػػػػػن أابػػػػػػ  لنػػػػػا:

 .(ٔ)«اع حت  يحوزها التحار في رحال ثتل بْ  عُ 
ف    رسول اهلل ؛  ن الركبان كرافا  ك ا ن تري الطعام »: قاؿعمر  بناكركل 

، كأ لوه يف ب  و ، رع كرد بالوبض و ب  و الشٌ  ك فٌ ، (ٕ)«أن يبيعذ حت  ي  عذ  ن  مانذ
 . زر كالرجوع يف اؼببلح أك اؼبت ارؼ كما رج  إليه يف اغب ،فوجد إ باع اؼبب 

                                                

 (. ّّ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ )ُ) 

( هذا الوجه ا كؿ: قاؿ ال مراين: كهو ا ص ، أف التخلي ،  وـو مواـ الوب . كالوجه الثاين: ، يوـو ِ) 
ذل  مواـ الوب ، كالودي   إذا كض ها ب  ي يه، فال يكوف قبضان، حى إف مل وب  ها إى أف ضاع  

ككبوها فوبضه بالنول إى ، كاغبيتاف، خشاب كاغببوبكا ،  ما ينول يف ال ادة»يضمن. قاؿ النوكم: مل 
 ،أك  ريل، أك  ارع أك مسً ، أك مواتم، مكاف ، اختباص للباي  به  وا  نول إى مل  اؼبشا 

لبياف يف (، اّّ/ّاؼبهذب يف فوه الشاف و )«. التخلي فيه  وكفيه قوؿ حكال اػبرا انيوف أنه يك 
 (. ُّّ/َُ(، اجملموع )ٕٓ/ٓمذهد ا ماـ )

 (.ِْْ/ٓ(،ب اي  البناي  )ُِ/ِاللباب يف  رح الكتاب )( ّ) 

 .(ُْٓ/ّالشرح الكبري لل ردير )( ْ) 
    بػػػػػن  ػػػػػنم بػػػػػن عػػػػػوؼ بػػػػػن عبػػػػػ  بػػػػػن عمػػػػػرك بػػػػػن ( زيػػػػػ  بػػػػػن أابػػػػػ  بػػػػػن الضػػػػػحاؾ بػػػػػن زيػػػػػ  بػػػػػن لػػػػػوذافٓ)

فػػػػػػػت لم   اهلل ر ػػػػػػػوؿ أمػػػػػػػرل اػببرجػػػػػػػو، مػػػػػػػن كتػػػػػػػاب الػػػػػػػوحو، ا نبػػػػػػػارم، النًػػػػػػػار بػػػػػػػن مالػػػػػػػ 
 حػػػػرب مػػػات اليػػػػـو هريػػػرة: أبػػػو قػػػػاؿ  ػػػويف كؼبػػػا كقيػػػػل  ػػػري ذلػػػػ . كأرب ػػػ  طبػػػب  ػػػػن   ػػػويف السػػػرياني .

 .(ُِٔ/ِ) القاب  أ   خل نا. منه عباس ابن يف هب ل أف اهلل كعسى ا م ، هذل
 (.ُّْ و ـ زبرهبه )ص: ( ٔ)
ك ععععا »، بػػػػاب ببػػػػالف بيػػػػ  اؼببيػػػػ  قبػػػػل الوػػػػب ، بل ػػػػ : (، كتػػػػاب البيػػػػوعُٖٔأخرجػػػػه مسػػػػلم )ص ( ٕ)

 عععن الممعععان العععذي  نبتعععاع الطععععام، فيبعععع   عي عععا  عععن يأ رنعععا بانت العععذ فعععي ز عععان رسعععول اهلل 
 «.قب  أن نبيعذ ،ابتع اه فيذ إل   مان سواه
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 فصل

 [يكدر على تسلينهبيع ما ال ]

ػػػػػا كػػػػػاف،  بيػػػػػ  مػػػػػا ، يوػػػػػ ر علػػػػػى  سػػػػػليمه، هبػػػػػوز  ، أك  ػػػػػري فبلػػػػػوؾ ،كػػػػػالبري يف اؽبػػػػػوا  فبلوكن
ػػػػػػػا ػػػػػػػا كػػػػػػػاف الػػػػػػػربج أك م توحن  ككػػػػػػػذل  السػػػػػػػم  يف، د إى برجػػػػػػػه أك مل يػػػػػػػأل وٍ   ال ىػػػػػػػلًػػػػػػػأى ، مقلون

كاؼبػػػػػػاؿ اؼبقبػػػػػػوب يف يػػػػػػ  ، (ُ)ريكال ػػػػػػرس ال ػػػػػػا، كال بػػػػػػ  اآلبػػػػػػح، مػػػػػػل الشػػػػػػارداعبككػػػػػػذل  ، اؼبػػػػػػا 
 .  (ِ)القاصد

 . (ّ)أنه أجاز بي  اآلبحابن عمر  [/أٗ]كيركل عن 
 . (ٓ)إذا عرؼ موض ه جاز بي ه: (ْ)كقاؿ ابن  ريين

  

                                                

( ال ػػػػايرة: مؤنػػػػػث ال ػػػػػاير، ك ػػػػػاة عػػػػػايرة: مػػػػػاددة بػػػػػ  قبي ػػػػػ  ،  ػػػػػ رم أيهمػػػػػا  تبػػػػػ . اؼب ًػػػػػم الػػػػػوس ُ)
 .(ّٗٔ/ِ) ي 

 (. ّّ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ )ِ)

كهػػػػػذا ا أػػػػػر عػػػػػن ابػػػػػن عمػػػػػر ب مػػػػػذكور يف   (ِّٔ/ٓ(، اغبػػػػػاكم )ّّ/ّ( اؼبهػػػػػذب يف فوػػػػػه ا مػػػػػاـ )ّ)
 كتد ال وه؛ كمل أق  عليه فيما حبث من كتد اغب يث كا أر.

 أنػػػػػب مػػػػػوى الببػػػػرم، ا نسػػػػػو ا،نبػػػػػارم، بكػػػػر أبػػػػػو ا، ػػػػالـ،  ػػػػػيس ا مػػػػػاـ، ،( ؿبمػػػػ  بػػػػػن  ػػػػريينْ)
 علػػػػػى كا بػػػػه مث أنػػػػب، سبلكػػػػ  جرجرايػػػػػا،  ػػػػ  مػػػػن أبػػػػول ، كػػػػػاف اهلل ر ػػػػوؿ خػػػػادـ مالػػػػ ، ابػػػػن

 رأل ؼبػػػػا أخػػػػذل مػػػػن أنػػػػب فػػػػامتن  حلولػػػػه، قبػػػػل الكتابػػػػ  مػػػػاؿ لػػػػه كعًػػػػل فوفػػػػال، اؼبػػػػاؿ، مػػػػن ألػػػػوؼ
   ًيػػػػػل فألبمػػػػػه ، عمػػػػػر إى فحاكمػػػػػه يرأػػػػػه، أف كأمػػػػػل التًػػػػػارة، مػػػػػن مالػػػػػه كثػػػػػر قػػػػػ   ػػػػػريين

 ب ػػػػ ل ككلػػػػ ت عمػػػػر، خالفػػػػ  مػػػػن بويتػػػػا لسػػػػنت  ؿبمػػػػ  أخػػػػو كلػػػػ :  ػػػػريين بػػػػن أنػػػػب اؼبؤجػػػػل، قػػػػاؿ
 النػػػبال  أعػػػالـ ين ػػػر  ػػػري .كمايػػػ  عشػػػرة شبػػػاف  ػػػن : كيوػػػاؿ كمايػػػ ، عشػػػرين  ػػػن  قابلػػػ ، مػػػات بسػػػن 

(ْ/َٔٔ). 
(  كمل أقػػػػػػ  علػػػػػػى هػػػػػػذا ا أػػػػػػر عػػػػػػن ابػػػػػػن ِّٔ/ٓ(، اغبػػػػػػاكم )ٖٕ/ٓ( البيػػػػػػاف يف مػػػػػػذهد ا مػػػػػػاـ )ٓ) 

أػىنىا عىبَّػػػػػادي بٍػػػػػني ا، كفيػػػػػه: (ُُٔ/َُمبػػػػػن  ابػػػػػن أ   ػػػػػيب ) ػػػػػريين إ، يف  ػػػػػ َّ ، حى ػػػػػاـً ، عىػػػػػٍن ًهشى ٍل ىػػػػػوَّاـً
ا ًفيًه  ىوىا ن. ا بًبػىٍيً  اٍلقىرىًر إذىا كىافى ًعٍلميهيمى ، أىنَّهي كىافى ،ى يػىرىل بىٍأ ن  عىًن اٍبًن ً ريًينى، عىٍن  يرىٍي و
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هبػػػػػػػػوز بيػػػػػػػػ  السػػػػػػػػم  يف بركػػػػػػػػ  : (ّ)(ِ)أ  ليلػػػػػػػػى ، كابػػػػػػػػن(ُ)كقػػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػػر بػػػػػػػػن عبػػػػػػػػ  ال بيػػػػػػػػب
 .  (ْ) مامنا كحكال ب   أصحابنا قو،ن ، يل وأكإف لـب يف أخذل مؤن  ، ع يم 
اؼبوبػػػػػود منهػػػػػا  ك فَّ ، كيف بيػػػػػ  هػػػػػذل ا  ػػػػػيا   ػػػػػرر كبػػػػػري، عػػػػػن بيػػػػػ  القػػػػػرر  يػػػػػه  لنػػػػػا:

ال   ععععععتروا السععععععمك فععععععي »: أنػػػػػػه قػػػػػػاؿ (ٓ)عػػػػػػن ابػػػػػػن مسػػػػػػ ودكقػػػػػػ  ركم ، منبػػػػػػوو عنػػػػػػه حالػػػػػػه

                                                

 عبػػػػػ  بػػػػن رػػػػػب عبػػػػ  بػػػػػن أميػػػػ  بػػػػن ال ػػػػػاص أ  بػػػػن عمػػػػر بػػػػن عبػػػػػ  ال بيػػػػب بػػػػػن مػػػػركاف بػػػػن اغبكػػػػػم (ُ)
 أمػػػػػري السػػػػػي ، ال ابػػػػػ ، الباهػػػػػ ، اجملتهػػػػػ ، ال المػػػػػ ، اغبػػػػػاف ، ا مػػػػػاـ، كػػػػػالب، بػػػػػن قبػػػػػو بػػػػػن منػػػػػاؼ
 أ ػػػػػ  الرا ػػػػ ، الباهػػػػ ، اػبلي ػػػػػ  اؼببػػػػرم، مث اؼبػػػػ ين ا مػػػػػوم، الور ػػػػو، ح ػػػػص، أبػػػػػو حونػػػػا، اؼبػػػػؤمن 

 مػػػن بوػػػ  ل شػػػر اعبم ػػػ  يػػػـو ضبػػػص أرض مػػػن ظب ػػػاف بػػػ ير مػػػات: الضػػػرير عمػػػر أبػػػو أميػػػ ، قػػػاؿ بػػػت
 كطبسػػػػ   ػػػػنت  خالفتػػػػه ككانػػػػ  رجػػػػد، يف:  اي ػػػػ  كنبػػػػ ، كقػػػػاؿ  ػػػػن  كأالأػػػػوف  سػػػػ  كلػػػػه رجػػػػد،
 .(ُْٓ/ٓ) النبال  أعالـ ين ر:  ري .كأيامنا أ هر

 الػػػػرضبن عبػػػػ  أبػػػػو كقاضػػػػيها، الكوفػػػػ  م ػػػػ  ا،مػػػػاـ، ، ال المػػػػ ،ؿبمػػػػ  بػػػػن عبػػػػ  الػػػػرضبن بػػػػن أ  ليلػػػػى (ِ)
 ػػػػي ان،  أبيػػػػه عػػػػن يأخػػػػذ مل صػػػػ ، كهػػػػذا أبػػػػول ك ػػػػب  ، كمػػػػات نيػػػػ   ػػػػن  الكػػػػويف، كلػػػػ  ا نبػػػػارم،

  ػػػػػػهر يف مػػػػػػات: قلػػػػػػ  كم ػػػػػػ ، كأرب ػػػػػػ  شبػػػػػػاف  ػػػػػػن  يف ليلػػػػػػى أ  ابػػػػػػن مػػػػػػات: ك ػػػػػػريل البخػػػػػػارم قػػػػػػاؿ
 .(َُّ/ٔ) النبال  أعالـ ين ر:  ري .رمضاف

 (. ِٓ/ُ(، جواهر ال وود )ِّْ/ٖ( ا ـ )ّ) 
ككػػػػػاف  ،أك مىاًجػػػػػلو أك أىصبىىػػػػػ و ؿب ػػػػػورة ،كإذا كػػػػػاف السػػػػػم  يف ب ػػػػػر: »قػػػػػاؿ الشػػػػػاف و رضبػػػػػه اهلل   ػػػػػاى( ْ) 

فػػػالبي  فيػػػه  ،كهػػػو ، يؤخػػػذ حػػػى يبػػػاد ،البػػػاي  كاؼبشػػػام يريانػػػه فباعػػػه مالكػػػه أك  ػػػي ا منػػػه يػػػرال ب ينػػػه
فيػػػ ف  كقػػػ   ،ك، بيػػػ  عػػػ  موػػػ كر عليهػػػا حػػػ   بػػػاع ،ضػػػمون ل أنػػػه لػػػيب ببيػػػ  صػػػ   مبىػػػبا ػػػل مػػػن قً 

كلكنػػػػػه  ،فيكػػػػػوف علػػػػػى مشػػػػػايه يف مو ػػػػػه اؼبخػػػػػا رة يف قبضػػػػػه ،يبكػػػػػن أف يبػػػػػوت فينػػػػػنت قبػػػػػل أف يوػػػػػب 
جػػػػاز بي ػػػػه كمػػػػا هبػػػػوز إذا أخػػػػرج فوضػػػػ   ،كيؤخػػػػذ باليػػػػ  مكانػػػػه ،لػػػػو كػػػػاف يف عػػػػ  مػػػػا  ، يبتنػػػػ  فيػػػػه

 (.ِّْ/ٖا ـ )«. على ا رض

، من الٌسابو  إى ا  الـ، كفٌبن  ه كا ب ران، كأح  اؼببٌشرين بن مس ود بن  افل اؽبذيلٌ عب  اللَّه ( ٓ)
باعبٌن ، أقرب الناس ظبتنا كد،ِّ كه ينا بر وؿ اللَّه ت كما قاؿ حذي  ، م ٌلم أهل الكوف  كقاضيها، كقرأ 

كحـر حرامه، فويه يف ال ين عامل بالٌسن ، قاؿ وبي بن عتب : ععاش أالأا ك ت  الور ف فأحٌل حالله 
(، َِٖ/ّ)،بن ا أري  ن ع، كقاؿ ب ضهم: مات قبل عثماف بثالث  ن . ين ر: أ   القاب  

 (.ُِٗ/ْا صاب  يف سبييب البحاب  ،بن حًر )
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كهػػػػػػػذا فايػػػػػػػ  يف ، اؼبوبػػػػػػود الوصػػػػػػػوؿ إى اؼببيػػػػػػ  كا،نت ػػػػػػػاع بػػػػػػه  فٌ ك ؛ (ُ)«فإنعععععععذ  عععععععرر المععععععاء
 . فوجد أف ، يب  البي ، هذل البورة

ك، ، كالسػػػػػػػمك  يف بركػػػػػػػ  صػػػػػػػقرية، صػػػػػػػقري كعليػػػػػػػه بػػػػػػػاب مقلػػػػػػػحأمػػػػػػػا إذا بػػػػػػػاع  ػػػػػػػرينا يف بػػػػػػػرج 
شػػػػػاه  مػػػػػا فيهػػػػػا مػػػػػن يككػػػػػاف مػػػػػا  الربكػػػػػ  صػػػػػافينا ، ها إى   ػػػػػدخػػػػػذ، وبتػػػػػاج يف أ بنهػػػػػرتبػػػػػل  

أك فبػػػػػن يوػػػػػػ ر علػػػػػى أخػػػػػػذل عنػػػػػػ  ، أك بػػػػػػاع اؼبقبػػػػػوب مػػػػػػن  اصػػػػػػبه ، ػػػػػػرؼ قػػػػػ رليك ، السػػػػػم 
فال وػػػػػػػػ  يف هػػػػػػػػذل البػػػػػػػػور كلهػػػػػػػػا ، كا ػػػػػػػػاجاعهأك اآلبػػػػػػػػح فبػػػػػػػػن يوػػػػػػػػ ر علػػػػػػػػى  سػػػػػػػػليمه ، البيػػػػػػػػ 
 . مكاف الوب  كانت ا  القرر ؛ صحي 

 .  (ِ)كأوب من أياب،  يك ب  من عب،  ك، هبوز بي  ع  ؾبهول 
كأػػػػوب مػػػن أالأػػػ  أأػػػػواب إذا  ػػػرط لػػػػه ، هبػػػوز بيػػػػ  عبػػػ  مػػػن أالأػػػػ  أعبػػػ : كقػػػاؿ أبػػػو حني ػػػػ 

 . (ّ)فيها اػبيار
 .  (ْ)فال يب  إ، يف ؿبل مت   كالنكاح؛ م اكض ك نه عو  ، أف هذا بي   رر لنا:

ب تػػػػػ  : كإف قػػػػػاؿ، (ٓ) نػػػػػه م لػػػػػـو الوػػػػػ ر كالبػػػػػ  ؛ مػػػػػن صػػػػػربة مشػػػػػاه ة ق يػػػػػبكهبػػػػػوز بيػػػػػ  
ق يبنا منها إ، مكوكنا
 .  فا م لومام  ، (ٕ)ص  (ٔ)

                                                

  ك ري  رر فيها ال  البيوع من عنه ينهى ما ، كتاب البيوع، باب(ُّٖ/ٓ) للبيهوو البقرل ( السننُ)
 كىأى ىارى ، أىضٍبى ي  عليه، كقاؿ ابن حًر ػ رضبه اهلل   اى ػ: رىكىالي  موقوؼ أنه ذل . كقاؿ البيهوو: البحي 

 .(ُٗٔ :ص) ا حكاـ أدل  من اؼبراـ كىقػٍ يهي. بلوغ اىلبَّوىابى  أىفَّ  ًإىى 
 (. ِّٕ/ٓالكبري )(، اغباكم ّْ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ )ِ) 

(،اعبػػػػػػػوهرة النػػػػػػػرية ِٔ/ِاللبػػػػػػػاب يف  ػػػػػػػرح الكتػػػػػػػاب )( كالبػػػػػػػواب عنػػػػػػػ  أ  حني ػػػػػػػ  جػػػػػػػواز ذلػػػػػػػ . ّ) 
(ُ/ِْٔ.) 
 (. ّْ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ )ْ) 

 (. ُِّ/ٓ( اغباكم الكبري )ٓ) 

ػػػػوؾ: ا ػػػػػمه للمكيػػػػػاؿ. كقػػػػػاؿ ابػػػػػن ا أػػػػػري: مكيػػػػػاؿ م ػػػػػركؼ  هػػػػػل ال ػػػػراؽ: اؼبكػػػػوؾ( ٔ)  كىبىٍتلػػػػػ   ،كاؼبكُّ
النهايػػػػػ  ، (ْٕٔ/ٔا كػػػػػم كا ػػػػػي  ا ع ػػػػػم ) .موػػػػػ ارلي بػػػػػاختالؼ اصػػػػػبالًح النػػػػػاس عليػػػػػه يف الػػػػػبالد

 .(َّٓ/ْيف  ريد ا أر )
 (. ٖٗ/ٓ( البياف يف مذهد ا ماـ )ٕ) 
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؛ الػػػػػػػ ينار ؾبهػػػػػػػوؿ مػػػػػػػنقػػػػػػػ ر الػػػػػػػ رهم  مل هبػػػػػػػب  فٌ ، ب تػػػػػػػ  بػػػػػػػ ينار إ، درنبنػػػػػػػا: كلػػػػػػػو قػػػػػػػاؿ
 .  (ُ)راهم م لوم  عن نباإ، إذا كاف قيم  ال ينار من ال ٌ ، ب  ل ؾبهو،ن فيكوف الباقو 

؛ أوبان أك ي اب تػػػػػ   ػػػػػ: كوولػػػػػه،  (ِ)ك، هبػػػػػوز بيػػػػػ  ال ػػػػػ  القايبػػػػػ  إذا جهػػػػػل جنسػػػػػها أك نوعهػػػػػا
 . نه بي   رر

أك ، ب تػػػػػػ  ال بػػػػػػ  البقبػػػػػػو الػػػػػػذم يف دارم: أك نوعهػػػػػػا بػػػػػػأف قػػػػػػاؿ، فأمػػػػػػا إذا علػػػػػػم جنسػػػػػػها
فػػػػػالبي  با ػػػػػل ، زقبيػػػػػاف أك عبػػػػػ اف، إذا كػػػػػاف أوبػػػػػاف مركيػػػػػاف، يف كمػػػػػوركم الػػػػػذم مى ػالثػػػػػوب الػػػػػ

 . (ّ)يف أص  الوول 
عنػػػػػػه: أف للبػػػػػػاي  : يبػػػػػػ ، كإذا ر ل اؼبشػػػػػػام أبػػػػػػ  لػػػػػػه اػبيػػػػػػار، كركم (ْ)كقػػػػػػاؿ أبػػػػػػو حني ػػػػػػ 
 اػبيار، كرج  عنه.

                                                

 (. ِِّ/ٓ(، اغباكم )ٖٗ/ٓ( البياف يف مذهد ا ماـ )ُ) 

 (. َٖ/ٓالبياف يف مذهد ا ماـ )(، ٕٕ/ْ( ا ـ للشاف و )ِ) 

 ػػػػػػى عػػػػػػن : »أف ر ػػػػػػوؿ اهلل غبػػػػػػ يث أ  هريػػػػػػرة ؛ يف اعب يػػػػػػ  ، يبػػػػػػ الوجػػػػػػه ا كؿ: ( ّ) 
. فلػػػػم يبػػػػ  مػػػػ  اعبهػػػػل ببػػػػ   اؼببيػػػػ  كالسػػػػلم، نػػػػه نػػػػوع بيػػػػ ك ؛  ػػػػرر كيف هػػػػذا البيػػػػ ، «بيػػػػ  القػػػػرر

كحكػػػػال عػػػػنهم ، كالربيػػػػ ، كالبػػػػويبو، اؼبػػػػبين :كثػػػػركف ببالنػػػػه فبػػػػن صػػػػححهكصػػػػح  ا قػػػػاؿ النػػػػوكم: 
صػػػػ  كعليػػػػه كهػػػػو ا ، كالراف ػػػػو يف ا ػػػػرر، كاؼببػػػػن  يف التنبيػػػػهم، اؼبػػػػاكرد كصػػػػححه أيضػػػػان م، اؼبػػػػاكرد
نػػػػػه عوػػػػػ  علػػػػػى ك ؛ كيثبػػػػػ  لػػػػػه اػبيػػػػػار، كالبػػػػػرؼ يبػػػػػ : قػػػػػاؿ يف الوػػػػػ ًنكالوجػػػػػه الثػػػػػاين: «. فتػػػػػول
(،اجملمػػػػػػػػػوع ّٓ/ّ) يف فوػػػػػػػػػه الشػػػػػػػػػاف و اؼبهػػػػػػػػػذب. فًػػػػػػػػػاز مػػػػػػػػػ  اعبهػػػػػػػػػل ببػػػػػػػػػ ته كالنكػػػػػػػػػاح، عػػػػػػػػػ 

 (.َٖ/ٓالبياف يف مذهد ا ماـ )(،ِّٓ/َُ)

 (.ِِّ/ْ(، بي  اغبوايح )ُّٔ/ٓب اي  البناي  )( ْ) 
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ػػػػػػػػ  (ُ)قػػػػػػػػػاؿ النخ ػػػػػػػػو كببػػػػػػػػح  البيػػػػػػػػ  ، (ٓ)(ْ)كا كزاعػػػػػػػػػو،(ّ)، كاغبسػػػػػػػػػن الببػػػػػػػػرم(ِ)، كالشَّ
 . إذا كص ه، (ٕ)كمال ، (ٔ)كإ حاؽ، كال نربم

  
                                                

 ػػػػػود، اليمػػػػػاين مث ا مػػػػػاـ، اغبػػػػػاف ، فويػػػػػه ال ػػػػػراؽ، أبػػػػػوعمراف، إبػػػػػراهيم بػػػػػن يبيػػػػػ  بػػػػػن قػػػػػيب بػػػػػن ا  (ُ)
الكػػػػػويف، أحػػػػػ  ا،عػػػػػالـ، كهػػػػػو ابػػػػػن مليكػػػػػ  أخػػػػػ  ا، ػػػػػود بػػػػػن يبيػػػػػ ، ركل عػػػػػن خالػػػػػه، كمسػػػػػركؽ، 
كعلومػػػػ  بػػػػن قػػػػيب، كالواضػػػػو  ػػػػري ، كخلػػػػح  ػػػػواهم مػػػػن كبػػػػار التاب  .مػػػػات  ػػػػن   ػػػػ  ك سػػػػ  . 

 (.َِٓ/ْين ر  ري أعالـ النبال  )
ا مػػػػاـ، عالمػػػػ   -كذك كبػػػػار: قيػػػػل مػػػػن أقيػػػػاؿ يبػػػػن-عػػػػامر بػػػػن  ػػػػراحيل بػػػػن عبػػػػ  بػػػػن ذم كبػػػػارهػػػػو ( ِ)

ال بػػػػر، أبػػػػػو عمػػػػرك اؽبمػػػػػ اين مث الشػػػػ  ، كيوػػػػػاؿ: هػػػػػو عػػػػامر بػػػػػن عبػػػػ  اهلل، ككانػػػػػ  أمػػػػه مػػػػػن  ػػػػػ  
جلػػػو، . كقػػػػاؿ الواقػػػػ م: مػػػػات  ػػػػن  طبػػػػب كم ػػػػ ، عػػػػن  ػػػػب  ك ػػػػب    ػػػػن ، كقػػػػاؿ ال ػػػػالس: يف أكؿ 

 (.ِٓٗ/ْعالـ النبال  ). ين ر  ري أماي  ن     ك 
كقيػػػػل  ػػػػري ذلػػػػ ، ، أبػػػػو  ػػػػ ي ، مػػػػوى زيػػػػ  بػػػػن أابػػػػ  ا نبػػػػارم، ( اغبسػػػػن بػػػػن أ  اغبسػػػػن )يسػػػػار(ّ)

ـ  ػػػػػػلم  أـ اؼبػػػػػػؤمن  اؼبخبكميػػػػػػ ، نشػػػػػػأ اغبسػػػػػػن بػػػػػػوادم الوػػػػػػرل، كانػػػػػػ  أـ اغبسػػػػػػن مػػػػػػو،ة  كقيػػػػػػل:  
ىببػػػػد، ك ػػػػه  يػػػػـو الػػػػ ار كلػػػػه يوم ػػػػذ أربػػػػ  عشػػػػرة  ػػػػن . مػػػػات كحضػػػػر اعبم ػػػػ  مػػػػ  عثمػػػػاف، كظب ػػػػه 

يف أكؿ رجػػػػػػد، ككانػػػػػػ  جناز ػػػػػػه مشػػػػػػهودة، صػػػػػػلوا عليػػػػػػه عويػػػػػػد اعبم ػػػػػػ  بالببػػػػػػرة، فشػػػػػػي ه اػبلػػػػػػح، 
 (.ٕٖٓ/ْكازدضبوا عليه، حى إف صالة ال بر مل  وم يف اعبام . ين ر  ري أعالـ النبال  )

كزاعػػػو، كػػػاف ،  ػػػيس ا، ػػػالـ، كعػػػامل أهػػػل الشػػػاـ، أبػػػو عمػػػرك ا عبػػػ  الػػػرضبن بػػػن عمػػػرك بػػػن وبمػػػ  (ْ)
يسػػػػكن دبحلػػػػ  ا كزاع، كهػػػػو ال ويبػػػػ  البػػػػقرية ،ػػػػاهر بػػػػاب ال ػػػػراديب ب مشػػػػح، مث ربػػػػوؿ إى بػػػػريكت 

 ا كزاعػػػػػو مػػػػػات: اؼبػػػػػ يت ابػػػػػن ك ػػػػػريهم، قػػػػػاؿ التػػػػػاب   مػػػػػن كثػػػػػري كخلػػػػػحا  ػػػػػا إى أف مػػػػػات. مراببنػػػػػ
 .(َُٕ/ٕ) النبال  أعالـ ين ر:  ري .كماي  كطبس  إح م  ن 

 (. ّّٓ/َُ(، اجملموع )ُّ/ٔ(، اؼبقت )َٖ/ٓ( يين ر: البياف يف مذهد ا ماـ )ٓ) 

، اػببرجػػػػو، النًػػػػارم، أ   لحػػػػ  زيػػػػ  بػػػػن  ػػػػهل، ا،نبػػػػارم البػػػػحا بػػػػن  ( إ ػػػػحاؽ بػػػػن عبػػػػ  اهللٔ)
 ،اؼبػػػػػػػ ين، ال ويػػػػػػػه، أحػػػػػػػ  الثوػػػػػػػات، ظبػػػػػػػ  مػػػػػػػن عمػػػػػػػه، أنػػػػػػػب بػػػػػػػن مالػػػػػػػ ، كأ  مػػػػػػػرة مػػػػػػػوى عويػػػػػػػػل

 ػػػػػن  اأنتػػػػػ   .كصباع ،كعنػػػػػه: عكرمػػػػػ  بػػػػػن عمػػػػػار، كنبػػػػػاـ بػػػػػن وبػػػػػي، كمالػػػػػ ، كابػػػػػن عيينػػػػػ ، كصباعػػػػػ 
وليػػػػػ  بػػػػػن عبػػػػػ اؼبل ، عػػػػػن كبػػػػػو مػػػػػن كأالأػػػػػ . كقيػػػػػل:  ػػػػػن  أربػػػػػ  كأالأػػػػػ  كم ػػػػػ .  ػػػػػويف يف خالفػػػػػ  ال

 (.ّّ/ٔشبان   ن . ين ر:  ري أعالـ النبال  )
 (.ٓٓٓ/ُُ( اؼب كن  )ٕ) 
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 . إذا كص ه بشراي  السلم ص : (ُ)كقاؿ أضب 
أك باع النول يف با ن ، كما لو جهل اعبنب كالنوع،  [/بٗ]فلم يب  ؛ أنه بي   رر لنا:
ك، فرؽ ب  ، متقريناب  ل شبر ل ، كما ركال من اػبرب فمحموؿ على ما إذا ر ل قبل ال و ، التمر

 . كمن أصحابنا من قاؿ الوو،ف، (ِ)أك أح نبا على اؼبذهد اؼبشهور ،عن اؼبت اق ين يقيدف أ
ا، فػػػػػإف مل يشػػػػػاه  البػػػػػاي ، إذا  ػػػػػاه ها البػػػػػاي  دكف اؼبشػػػػػام  (ّ)فال وػػػػػ  با ػػػػػل قػػػػػو،ن كاحػػػػػ ن
، القػػػػػررك نػػػػػه يضػػػػػاع  ، عػػػػػن  ػػػػػريل إخبػػػػػاران بػػػػػ ها ي نػػػػػه ؛  ػػػػػاه ها اؼبشػػػػػام أك مل يشػػػػػاه ها

 . ك ضاع ه ، يس  باب اعبواز،  ف أصل القرر كاؼ؛ كالبحي  هو ا كؿ
أك  ػػػػري  ، ػػػػوا  كػػػػاف قػػػػابالن للتقيػػػػري، مث ا ػػػػاال صػػػػ  البيػػػػ ، مث  ػػػػاب عنػػػػه، فػػػػإف رأل اؼببيػػػػ 

 .(ْ)قابل

                                                

 (. ََُ/ُُ(، الشرح الكبري على منت اؼبون  )ّّ/ٔ( اؼبقت ،بن ق ام  )ُ) 

 إذا، يب كالوجه الثاين: «. أنه ، يب  بي  القايدر: كا ،ه»هذا الوجه ا كؿ: قاؿ النوكم: ( ِ) 
(،اجملموع ُٕٓالسراج الوهاج )ص: . على الوص ، كنوعه اعتمادان ، كص  بذكر جنسه

 (.ِٓ/ِ(،مقت ا تاج )ِّٔ/َُ)

كاػبيػػػػار يف جانػػػػد البػػػػاي  ، نػػػػه يوتضػػػػى اػبيػػػػار ؛ اف مل يػػػػرل البػػػػاي  فبا ػػػػل قب نػػػػإفػػػػ»( قػػػػاؿ النػػػػوكم: ّ) 
 (.ِّٔ/َُاجملموع )«.   ب 

( هػػػػػػذا الوجػػػػػػه ا كؿ، لكػػػػػػن الػػػػػػذم يف اؼبهػػػػػػذب صػػػػػػح  ذلػػػػػػ  فيمػػػػػػا كػػػػػػاف  ػػػػػػري قابػػػػػػل للتقػػػػػػري، قػػػػػػاؿ ْ) 
فػػػػػإف كػػػػػاف فبػػػػػا ، يتقػػػػػري   ،مث ا ػػػػػاال ،مث  ػػػػػاب عنػػػػػه ،كأمػػػػػا إذا رأل اؼببيػػػػػ  قبػػػػػل ال وػػػػػ  »الشػػػػػريازم: 

كقػػػػػ  حبػػػػػل ال لػػػػػم ، ف الرؤيػػػػػ   ػػػػػراد لل لػػػػػم بػػػػػاؼببي  ؛ اؼبػػػػػذهد ... كهػػػػػوكال وػػػػػار ك ػػػػػريل جػػػػػاز بي ػػػػػه
 كإف كجػػػػػ ل ناقبػػػػػان ، أخػػػػػذلى مث كجػػػػػ ل علػػػػػى البػػػػػ   ا ك  ،ف لػػػػػى هػػػػػذا إذا ا ػػػػػاال؛ تو مػػػػػ بالرؤيػػػػػ  اؼب
. كقػػػاؿ النػػػوكم: عكأصػػػحها:  ردنبػػػا فيمػػػا نػػػه مػػػا التػػػـب ال وػػػ  فيػػػه إ، علػػػى  لػػػ  البػػػ   ؛ فلػػػه الػػػرد

( ِّٔ/َُاجملمػػػػػػػػػوع ) (،ّٕ/ّاؼبهػػػػػػػػػذب)مل يػػػػػػػػػرل اؼبت اقػػػػػػػػػ ين، أك أحػػػػػػػػػ نبا، ك، فػػػػػػػػػرؽ بينهمػػػػػػػػػاع. 
 (.ٔ/ٓؼببلد يف دراي  اؼبذهد )كيين ر:  اي  ا
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 . (ُ)أنه ، ب  من موارن  الرؤي  لل و  :كفيه كجه على الووؿ اعب ي 
كلػػػػػػػػػػػيب بشػػػػػػػػػػػو ؛  ف الوبػػػػػػػػػػػ  بالرؤيػػػػػػػػػػػ  حبػػػػػػػػػػػوؿ ، (ْ)(ّ)،كاغبكػػػػػػػػػػػم(ِ)قػػػػػػػػػػػاؿ ضبػػػػػػػػػػػادكبػػػػػػػػػػػه 

ال لػػػػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػػػػاؼب وود عليػػػػػػػػػػػػػػه، كذلػػػػػػػػػػػػػػ  حاصػػػػػػػػػػػػػػل بالرؤيػػػػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػػػػابو  خبػػػػػػػػػػػػػػالؼ الشػػػػػػػػػػػػػػهادة يف 
أك إ،هػػػػػػػػػػػار ، فػػػػػػػػػػػال بػػػػػػػػػػػ  أف يوػػػػػػػػػػػ  عليػػػػػػػػػػػه،(ٓ)النكػػػػػػػػػػػاح، فػػػػػػػػػػػإف الوبػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػا إأبػػػػػػػػػػػات ال وػػػػػػػػػػػ 

 . فال ب  أف يوج  م ه،  رفه
يكػػػػن مضػػػػى مػػػػن البمػػػػاف مػػػػا ي لػػػػم أنػػػػه ، يوػػػػ  هػػػػذا إذا مل ، كا صػػػػل يف كػػػػل موجػػػػود بوػػػػاؤل

، أخػػػػػذل ا كل ف لػػػػػى هػػػػػذا إذا كجػػػػػ ل علػػػػػى البػػػػػ  ، علػػػػػى صػػػػػ تها يف مثلػػػػػه  بوػػػػػىك، ، يف مثلػػػػػه
 . د لنوبانهكإف كج ل ناقبنا أب  له خيار الرٌ ، ك، خيار له

 نػه ؛ (ٔ)فػالووؿ قػوؿ اؼبشػام، ك، نوػص  قػريمػا : كقػاؿ البػاي ، قػ  نوػص: كإف قاؿ اؼبشػام
 . ر اوً فال يؤخذ منه إ، على الب   ال  يي ؛ ـقار فهو كال، يؤخذ منه الثمن

                                                

أنػػػػه ، هبػػػػوز  :( هػػػػذا الوجػػػػه الثػػػػاين: كحكػػػػى ال راقيػػػػوف، كالشػػػػيسي أبػػػػو علػػػػو عػػػػن أ  الوا ػػػػم ا مبػػػػا وُ) 
يف اعب يػػػػػ ؛  ف الرؤيػػػػػ   ػػػػػرط يف ال وػػػػػ ، فػػػػػاعترب، كجودهػػػػػا يف حػػػػػاؿ ال وػػػػػ  كالشػػػػػهادة يف النكػػػػػاح. 

 (.ٔ/ٓ(،  اي  اؼببلد يف دراي  اؼبذهد )ّٕ/ّاؼبهذب يف فوه الشاف و )
أبو إظباعيل بن مسلم الكويف، أصله من  ، ال الم ، ا ماـ، فويه ال راؽ،( ضباد بن أ   ليمافِ)

بن مال ، ك  وه بإبراهيم النخ و، كح ث أيضنا   ي  بن اؼبسيد، كعامر اأصبهاف، ركل عن أنب 
الش  ، كصباع . كأكرب  يس له: أنب بن مال ، كركل عنه:  لميذل ا،ماـ أبو حني  ، كابنه إظباعيل 

خلح، ككاف أح  ال لما  ا ذكيا ، كالكراـ ا  خيا . بن ضباد، كاغبكم بن عتيب ، كهو أكرب منه، ك ا
 (.ُِّ/ٓمات ضباد  ن  عشرين كماي . ين ر  ري أعالـ النبال  )

، ا ماـ الكبري، عامل أهل الكوف ، أبو ؿبم  الكن م، مو،هم الكويف، كيواؿ: أبو ( اغبكم بن عتيب ّ)
عب  اهلل، ح ث عن أ  جحي   السوايو، ك ري  الواضو، كعب  الرضبن بن أ  عمرك، كيواؿ: أبو 

ليلى، كأ  كايل  ويح بن  لم ، كإبراهيم النخ و، كخلح  واهم. مات  ن  طبب عشرة كماي . 
 (.َِٖ/ٓين ر:  ري أعالـ النبال  )

مػػػػػػػذهد ا مػػػػػػػاـ (، البيػػػػػػػاف يف َُْ/ُُ(، الشػػػػػػرح الكبػػػػػػػري )ّٓ/ٔ( يين ػػػػػػر: اؼبقػػػػػػػت ،بػػػػػػػن ق امػػػػػػػ  )ْ) 
(ٓ/ٖٓ .) 

 (. ٖٓ/ٓ( البياف يف مذهد ا ماـ )ٓ) 
 (. ٖٓ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ّٕ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ الشاف و )ٔ) 
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فهػػػػػػو  ػػػػػػري جػػػػػػايب ،  لريرػػػػػػاك ، ب ػػػػػػمالفػػػػػػإف كػػػػػػاف قػػػػػػ  ذاؽ ، (ُ)كأمػػػػػػا بيػػػػػػ  ا عمػػػػػػى ك ػػػػػػراؤل
أك علػػػػػى الوػػػػػوؿ ، ك ػػػػػوا  فرعنػػػػػا علػػػػػى اؼبػػػػػذهد،عمو مثأك كػػػػػاف ببػػػػػريان ، (ِ) ػػػػػوا  كػػػػػاف أكمػػػػػه

 . اآلخر على أص  الوجه 
 . يب  بي ه ك راؤل كيثب  له اػبيار إذا ؼبسه: (ّ)حني  كقاؿ أبو 

 . كهو الرؤي  خبالؼ الببري، كفو  ما يثب  له اػبيار، ر منهقر أنه سبكن ال لنا:
عليػػػػػػه زمػػػػػػاف  ويػػػػػػل ، يبوػػػػػػى فيػػػػػػه علػػػػػػى  كمػػػػػػرَّ ، ككػػػػػػذل  لػػػػػػو كػػػػػػاف رأل اؼببيػػػػػػ  قبػػػػػػل ال مػػػػػػى

 .(ْ) ف ال لم باؼببي   ري حاصل؛ ص ته
ككػػػػػاف فبػػػػػا ، ، ك  ػػػػػاؿ البمػػػػػافأ، عليػػػػػه زمػػػػػاف قليػػػػػل ، يتقػػػػػري يف مثلػػػػػهأمػػػػػا إذا كػػػػػاف قػػػػػ  مػػػػػر 

 .  (ٓ)غببوؿ ال لم باؼب وود عليه؛ فبي ه ك راؤل صحي ، يتقري ببوؿ البماف
 .  نه خيار نوباف الب   ، خيار الرؤي ؛ كإف علم بتقريل عما كاف عليه فله اػبيار

تلػػػػػػػػػػ  أجػػػػػػػػػػباؤل يف زبفػػػػػػػػػػإف كػػػػػػػػػػاف فبػػػػػػػػػػا ، ، ب ػػػػػػػػػػ  اؼببيػػػػػػػػػػ  دكف ب ضػػػػػػػػػػه [/أَُ]كإف رأل 
 .  (ٔ)ص  البي ، أك اعبرة من ال بب، كالبربة من الب اـ،  ال ادة

                                                

 (. ّّٖ/ٓ(،اغباكم يف فوه الشاف و )ّٕ/ّ) يف فوه الشاف و اؼبهذب( ُ) 

 (.ٕٗٗ/ِ( الكمه: ال مى يول  به ا نساف )ِ)
 (.ِّٔ/ِ(،ا،ختيار لت ليل اؼبختار )ِٓ/ٔ)البحر الرايح ( ّ) 

 (. ٕٖ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ّّٕ/َُاجملموع  رح اؼبهذب )( ْ) 
بػػػػػن  هنػػػػػا عػػػػػ ـ التقػػػػػري. ك وػػػػػ ـ قولػػػػػه: فػػػػػإف رأل ٕٖ/ٓالبيػػػػػاف يف مػػػػػذهد ا مػػػػػاـ ) (ٓ) 

ي
( يشػػػػػاط اؼب

  وا  كاف قابالن للتقيري أك  ري قابل.، اؼببي ، مث  اب عنه، مث ا اال ص  البي 
ك  ػػػػػػاهرت عليػػػػػػػه ، صػػػػػػػحاباؼبػػػػػػذهد، كبػػػػػػػه قبػػػػػػ  ا  كهػػػػػػػو»( هػػػػػػذا الوجػػػػػػه ا كؿ: قػػػػػػػاؿ النػػػػػػوكم: ٔ) 

 (. ِّّ/َُاجملموع )«. نبوص الشاف و
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؛ (ّ)رؤيػػػػػ  بػػػػػا ن البػػػػػربة  تػػػػػربأنػػػػػه ي: عػػػػػن الشػػػػػاف و( ِ)(ُ)]البػػػػػ لوكو أبػػػػػو  ػػػػػهل[كحكػػػػػى 
 . (ْ) ف ال اهر أف البا ن كال اهر

كػػػػػػػاعبوز يف ،  الوقػػػػػػػوؼ علػػػػػػػى صبي هػػػػػػػا  ػػػػػػػحلكػػػػػػػن ، تلػػػػػػػ  أجػػػػػػػباؤلزبككػػػػػػػذل  إف كػػػػػػػاف فبػػػػػػػا 
 . كرؤي  أ اس اغبيباف،  اعتبارهافسو  ؛ يف رؤي  با نه مشو   فَّ ؛ قشرل ا   ل

 :كيف الثػػػػػػاين، يف أصػػػػػ  البػػػػػريو (ٓ)كػػػػػالثوب اؼببػػػػػوم مل هبػػػػػػب،  كإف كػػػػػاف فبػػػػػا ، مشػػػػػو  فيػػػػػػه
 . منه  ي ان ر يف بي  ما مل يي  (ٔ)أنه على الوول 

إى إأبػػػػػػات اػبيػػػػػػار لػػػػػػه يف  وضػػػػػػ ك نػػػػػػه ي، أنػػػػػػه ، حاجػػػػػػ   ػػػػػػ عو إى  ػػػػػػرؾ رؤيػػػػػػ  باقيػػػػػػه لنػػػػػػا:
 .  كارباد ص تها، القن اربادب ضه دكف ب   م  

                                                

 يف كال النسخت  ) هيل الب لوكو( كهو  بحي .( ُ)
 اغبن ػػػػو بشػػػػر بػػػػن إبػػػػراهيم بػػػػن عيسػػػػى بػػػػن ( ؿبمػػػػ  بػػػػن  ػػػػليماف بػػػػن ؿبمػػػػ  بػػػػن  ػػػػليماف بػػػػن هػػػػاركفِ)

 عبػػػػػرل، البػػػػػ لوكو،  ػػػػػيس  ػػػػػهل أبػػػػػو الكبػػػػػري، ا  ػػػػػتاذ ا مػػػػػاـ ال ًلػػػػػو، حني ػػػػػ  بػػػػػت مػػػػػن نسػػػػػبنا
 ك ػػػػري كالتبػػػػوؼ كالكػػػػالـ، كال ػػػػركض، كالشػػػػ ر، كاللقػػػػ ، كالت سػػػػري، كالنحػػػػو، ال وػػػػه، يف كقتػػػػه كإمػػػػاـ
.  ػػػػػػوىف أصػػػػػػناؼ مػػػػػػن ذلػػػػػػ   كػػػػػػاف الػػػػػػذم اجمللػػػػػػب يف كدفػػػػػػن كأالشبايػػػػػػ ، ك ػػػػػػت   سػػػػػػ   ػػػػػػن  ال لػػػػػػـو
 .(ُْٗ/ٔ) للبركلو ، ا عالـ(ُٕٔ/ّ) الكربل الشاف ي  فيه. ين ر:  بوات ي رس

رؤيػػػػ   وأنػػػػه ، يك ػػػػ:  ػػػػاذان  قػػػػو،ن و أبػػػػو  ػػػهل البػػػػ لوك ىكحكػػػػ»( هػػػذا الوجػػػػه الثػػػػاين: قػػػػاؿ النػػػػوكم: ّ) 
 (. ِّّ/َُاجملموع )«.  يولبها لي رؼ با نهابل يشاط أف  ؛،اهر البربة

 (.ٕٖ/ٓالبياف يف مذهد ا ماـ )( ْ) 
كمػػػػػػا مل يػػػػػرل فيػػػػػه اػبيػػػػػػار كذلػػػػػ  ، هبػػػػػوز يف عػػػػػػ  ، ف مػػػػػػا ر ل ، خيػػػػػار فيػػػػػه هػػػػػذا الوجػػػػػه ا كؿ: ( ٓ) 

لػػػػػو ا ػػػػػال الثػػػػػوب : قػػػػػاؿ الو ػػػػػاؿ يف  ػػػػػرح التلخػػػػػيص :قلػػػػػ ». قػػػػػاؿ النػػػػػوكم يف الركضػػػػػ : كاحػػػػػ ة
كمل وبسػػػػػن  يػػػػػه لػػػػػـب اؼبشػػػػػام مؤنػػػػػ  ، كاختػػػػػار ال سػػػػػس ككػػػػػاف لبيػػػػػه مؤنػػػػػ ، فنشػػػػػرل اؼببويوصػػػػػححنال

«. فػػػػإف مؤنػػػػػ  الػػػػرد علػػػػػى اؼبشػػػػػام؛ كنولػػػػه إى بيتػػػػػه فوجػػػػ  بػػػػػه عيبػػػػػان ، كمػػػػػا لػػػػو ا ػػػػػال  ػػػػػي ان ؛  البػػػػو
البيػػػػػػػاف يف مػػػػػػػذهد ا مػػػػػػػاـ  (،ّْٕ/ّركضػػػػػػػ  البػػػػػػػالب  )(، ّٖ/ّاؼبهػػػػػػػذب يف ال وػػػػػػػه الشػػػػػػػاف و )

(ٓ/ٖٖ.) 

، فلػػػه الػػػػرد فيمػػػا مل يػػػػرل -صػػػػ كهػػػو ا  -ف صػػػػححنالإفػػػ» صػػػػ ؛ قػػػاؿ النػػػػوكم: الوجػػػػه هػػػو ا كهػػػذا( ٔ) 
 (.ُّّ/َُ) عاجملمو «. مساؾ ما ر لإك 
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كفيػػػػػػػه كجػػػػػػػه ، أنػػػػػػػه ، هبػػػػػػوز بيػػػػػػػ  البػػػػػػاقلو ا خضػػػػػػػر يف قشػػػػػػرل: علػػػػػػى (ُ)كقػػػػػػ  نػػػػػػػص يف ا ـ
ككػػػػػػػػذل  قػػػػػػػػالوا يف ، (ٓ)كأضبػػػػػػػػ ، (ْ)كمالػػػػػػػػ ، (ّ)كهػػػػػػػػو قػػػػػػػػوؿ أ  حني ػػػػػػػػ ، (ِ)ـبػػػػػػػػرج أنػػػػػػػػه هبػػػػػػػػوز

 . كاللوز يف الوشر ا على إذا كاف ر ب  ،اعبوز
 . هبوز بي هفال ؛ أنه ؾبهوؿ الو ر ؾبهوؿ الب   لنا:

 .للًهال  (ٕ)، يب  بي ه يف أص  الوجه  (ٔ)ككذل  اؼبس  يف النافً 

                                                

 (. ُّٕ/ْ( هذا الوجه ا كؿ، كهو نص الشاف و ػ رضبه اهلل   اى ػ يف ا ـ )ُ) 

؛  نػػػػػه يبػػػػػاع يف صبيػػػػػ  البلػػػػػ اف مػػػػػن  ػػػػػري ( هػػػػػذا الوجػػػػػه الثػػػػػاين، كهػػػػػو قػػػػػوؿ أ   ػػػػػ ي  ا صػػػػػبخرمِ) 
 (. ٖٗ/ٓ(، البياف يف مذهد )ّٖ/ّإنكار. اؼبهذب يف فوه ا ماـ )

 (.ُِّ/ُ(، اعبوهرة النرية )ِّّ/ِ( ا،ختيار يف   ليل اؼبختار )ّ)

 . (ّْٕ/ِالتلو  )( ْ)

 .(ّّ/ْاؼبب ع  رح اؼبون  ) ،(ِْٓاؽب اي  على مذهد ا ماـ أضب  )ص: ( ٓ)

ككعػػػػا  اؼبسػػػػ  يف جسػػػػم  .كثػػػػرية اؼببػػػػر  : ػػػػحاب  نافًػػػػ  :كيوػػػػاؿ ،الػػػػري  الشػػػػ ي ة اؽببػػػػوب :النافًػػػػ ( ٔ)
. مي ػػػػػػرَّبه عػػػػػػن نافىػػػػػػهٍ النافًػػػػػػ . (ّٖٗ/ِنػػػػػػواف . اؼب ًػػػػػػم الو ػػػػػػي  ): ال ػػػػػػ   .: ًكعىػػػػػػا ي اؼبًٍسػػػػػػً ، ؾبػػػػػػازه

 .(ِْٔ/ٔ اج ال ركس من جواهر الواموس )
كهػػػػو ،ػػػػاهر الػػػػنص؛  نػػػػه ؾبهػػػػوؿ الوػػػػ ر ؾبهػػػػوؿ » :قػػػػاؿ الشػػػػريازم يف اؼبهػػػػذب ،( هػػػػذا الوجػػػػه ا كؿٕ)

، يبػػػػ  بي ػػػػه  ،كهػػػػو البػػػػحي »: كقػػػػاؿ النػػػػوكم«.  البػػػػ  ، كذلػػػػ   ػػػػرر مػػػػن  ػػػػري حاجػػػػ  فلػػػػم هبػػػػب
كهػػػػػو »، كال مػػػػراين يف البيػػػػاف، «ك ػػػػري م توحػػػػػ  أفيهػػػػا، مبلوػػػػا  ػػػػػوا  بيػػػػ  م هػػػػا، أك دك ػػػػػا م توحػػػػ ، 

  فيهػػػػػا صػػػػػالح للمسػػػػػ ؛ ًػػػػػهبػػػػػوز بي هػػػػػا؛  ف الناف: الوجػػػػػه الثػػػػػاين: قػػػػػاؿ أبػػػػػو ال بػػػػػاسك «. نبػػػػػوصاؼب
ف كانػػػػػ  إالوجػػػػػه الثالػػػػػث: ك  ف بوػػػػػا ل فيهػػػػػا أكثػػػػػر فًػػػػػاز بي ػػػػػه فيهػػػػػا؛ كػػػػػاعبوز يف الوشػػػػػر ا  ػػػػػ ل. 

كبػػػػه قبػػػػ  » :النػػػػوكم، كإ، فػػػػال، قػػػػاؿ كمل يت ػػػػاكت شبنهػػػػا صػػػػ  البيػػػػ  ،م توحػػػػ  ك ػػػػاه  اؼبسػػػػ  فيهػػػػا
(، اغبػػػػػاكم يف ّٗ/ّكمل أجػػػػػ ل يف البيػػػػػاف. اؼبهػػػػػذب يف فوػػػػػه الشػػػػػاف و )«. اؼبتػػػػػويل، كصػػػػػاحد البيػػػػػاف

 (. ُٗ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )َّْ/َُ(، اجملموع )ّّْ/ٓفوه الشاف و )
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 . (ِ)ما زاؿ يتبيد به  نه ؛ (ُ)لنًا ته، كهو خبأ :كمن الناس من قاؿ
؛  نػػػػه مسػػػػتور دبػػػػا ، يػػػػ خر فيػػػػه، كػػػػالثمر يف (ّ)ككػػػػذل  البٌلػػػػ  يف قشػػػػرل يف أصػػػػ  الػػػػوجه 

،(ٓ)، خالفػػػػػػػا    حني ػػػػػػػ (ْ)ككػػػػػػػذل  اغبنبػػػػػػػ  يف  ػػػػػػػنبلها يف أصػػػػػػػ  الوػػػػػػػول  جػػػػػػػاز، اعبػػػػػػػراب
                                                

أنه  :كبي ه جايب. كحكو عن  اي   من الشي   ،كا ت ماله حالؿ ،(قاؿ اؼباكردم: أما اؼبس  فباهرُ)
 ؛ نه دـ جام  يف جل  حيواف  ري مأكوؿ. كهذا قوؿ مردكد ؛قبب ، وبل ا ت ماله، ك، هبوز بي ه

قاؿ ك .وٌ لً ًٍ ق  ا ت مله، كأه ال إى النًا و، كقبله يف ه ي  اؼبووقب ال ً  ك ف ر وؿ اهلل 
عن الشي    اؼباكردم يف كتاب البيوع ىاؼبس   اهر با صباع، كهبوز بي ه با صباع، كق  حك: النوكم

اجملموع  .هو قبب ، هبوز بي ه، كهو  ل  فاحش ـبال  ل حاديث البحيح  :إ م قالوا
 .(ّّْ/ٓاغباكم يف فوه الشاف و ) ،(َّْ/َُ)

( مػػػن ُٗٗم )كتػػػاب اعبنػػػايب، بػػػاب مػػػا جػػػا  يف اؼبسػػػ  للميػػػ ، رقػػػ ،(َّٖ/ّ)الامػػػذم  ه( أخرجػػػِ) 
قػػػاؿ أبػػػو «. أ يػػػد البيػػػد اؼبسػػػ : »قػػػاؿ ر ػػػوؿ اهلل  :قػػػاؿ حػػػ يث أ   ػػػ ي  اػبػػػ رم 

(،ككػػاف ذلػػ  يف َُٓ/ُ. كصػػححه ابػػن اؼبلوػػن يف البػػ ر اؼبنػػري )عيسػػى: هػػذا حػػ يث حسػػن صػػحي 
م رقه صلى اهلل عليه ك لم، غب يث عايش  رضو اهلل عنها )) كأين أن ر إى كبػي  البيػد يف م ػارؽ 

  (،كتاب اللباس باب ال رؽ.ُّٔ/ْاهلل صلى عليه ك لم((صحي  البخارم)ر وؿ 
فلػػم يبػػ  بي ػػه   ،، هبػػوز بي ػػه؛  ف اؼبوبػػود مسػػتور دبػػا ، يػػ خر فيػػه :إ ػػحاؽ وأبػػ: قػػاؿ (الوجػػه ا كؿّ)

هبػػوز؛  نػػه مسػػتور دبػػا يؤكػػل م ػػه مػػن  :الوجػػه الثػػاين: قػػاؿ أبػػو علػػو بػػن أ  هريػػرةك  كػػالتمر يف اعبػػراب.
كيبػػػ  بيػػػػ  النخػػػػل يف قشػػػػرل يف »فًػػػػاز بي ػػػػه فيػػػػه كالوثػػػا  كاػبيار.قػػػػاؿ النػػػػوكم يف الركضػػػػ :  ،الوشػػػر
 (. ُٔٓ/ّ(، ركض  البالب  )ّٗ/ّاؼبهذب )«.ا ص 

 ػػػػػى عػػػػػن بيػػػػػ  ال نػػػػػد : »أف النَّػػػػػٌ  ؼبػػػػػا ركل أنػػػػػب  ؛هبػػػػػوز: -يف الوػػػػػ ًن -الوجػػػػػه ا كؿ (ْ)
ػػػاًفً وُّ «كعػػػن بيػػػػ  اغبػػػد حػػػى يشػػػػت  ،حػػػى يسػػػود الى ىنىػػػا يف بػىٍيػػػً  اغٍبًٍنبىػػػػً  يف : رىضًبىػػػهي اللَّػػػػهي  . قػػػاؿ الشَّ فىخى

ػػػػا بػىٍ ػػػػ ي النػػػػاس، كاجتم ػػػػوا علػػػػى إجىازىهًتىػػػػا ػػػػٍنبيًلهىا، كمػػػػا كػػػػاف يف مىٍ نىاهى  :الوجػػػػه الثػػػػاين: يف اعب يػػػػ ، ك  ي
، هبػػػػوز؛  نػػػػه ، ي لػػػػم قػػػػ ر مػػػػا فيهػػػػا مػػػػن اغبػػػػد، ك، صػػػػ   اغبػػػػد، كذلػػػػ   ػػػػرر ،  ػػػػ عو اغباجػػػػ  

ؿ: النوكم،كأصػػػػػػػحها الوبػػػػػػػ  بػػػػػػالببالف يف اعبميػػػػػػػ  للًهػػػػػػل بأحػػػػػػػ  اؼبوبػػػػػػػودي  ،قػػػػػػاإليػػػػػػه فلػػػػػػػم هبب
، (َُٔ/ْ(. ا ـ )ُٗٗ/ٓ(، اغبػػػػػػػػػػاكم يف فوػػػػػػػػػه الشػػػػػػػػػػاف و )ّٗ/ّؼبهػػػػػػػػػذب )ك  ػػػػػػػػػذر التوزيػػػػػػػػػػ . ا

مث بلقػػػػػه حػػػػػ يث  -ي ػػػػػى بػػػػالووؿ بػػػػػاعبواز-(، قػػػػػاؿ ابػػػػػن اؼبنػػػػذر: كان ػػػػػرد الشػػػػػاف وِّْ/َُاجملمػػػػوع)
 (.ُِٗابن عمر فرج  عنه. ا صباع )ص 

 (. ُِّ/ُ(، اعبوهرة النرية )ِّّ/ِ( ا،ختيار يف   ليل اؼبختار )ٓ)
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 .(ِ)، كأضب (ُ)كمال 
ن عععع   ععععن بيععععا الحععععع  »: كمػػػػا ركم أنػػػػه ، أنػػػػه  ثبػػػػ  اعبهالػػػػ  بوػػػػ رها كصػػػػ تها لنػػػػا:

،  ككػػػػػػذل  كػػػػػػل حػػػػػػدٍّ يف كمامػػػػػػه، كالػػػػػػذُّرة، كالشػػػػػػ ري،  أراد اغبػػػػػػد ال ػػػػػػاهر، (ّ)«حتعععععع  ي ععععععتد
 ف ؛ (ٓ)فإنػػػػػػػػه هبػػػػػػػػوز علػػػػػػػػى أ،هػػػػػػػػر الػػػػػػػػوجه ، إ، ا رز يف قشػػػػػػػػر ه، كالسمسػػػػػػػػم، (ْ)خنكالػػػػػػػػ ُّ 

 . (ٔ)فهو كاعبوز يف قشر ه الس لى، ال ادة ادخارل فيها
ن عععع   ععععن بيععععا الحععععع  »: لنػػػػا: أنػػػػه  ثبػػػػ  اعبهالػػػػ  بوػػػػ رها كصػػػػ تها، كمػػػػا ركم أنػػػػه 

، أراد اغبػػػػػػد ال ػػػػػػاهر، كالشػػػػػػ ري، كالػػػػػػذُّرة، ككػػػػػػذل  كػػػػػػل حػػػػػػدٍّ يف كمامػػػػػػه،  (ٕ)«حتعععععع  ي ععععععتد

                                                

 (. ُِٓ/ِ(، ب اي  اجملته  )ُٗ/ٔ(مواهد اعبليل لشرح ـبتبر اػبليل )ُ)
كعػػػػن بيػػػػ   ، ػػػػى عػػػػن بيػػػػ  الثمػػػػار حػػػػى يبػػػػ ك صػػػػالحهاع أف النػػػػ   :كلنػػػػا»قػػػػاؿ ابػػػػن ق امػػػػ : ( ِ)

 ،كأبػػػػػػي   ػػػػػػنبله ،فم هومػػػػػػ  إباحػػػػػػ  بي ػػػػػػه إذا بػػػػػػ ا صػػػػػػالحه ع.كيػػػػػػأمن ال اهػػػػػػ  ،السػػػػػنبل حػػػػػػى يبػػػػػػي 
ك، يبػػػػ   ،فًػػػػاز بي ػػػػه كالرمػػػػاف كالبػػػػي  كالوشػػػػر ا  ػػػػ ل ؛ك نػػػػه مسػػػػتور حبايػػػػل مػػػػن أصػػػػل خلوتػػػػه

الكػػػػايف (، كيين ػػػػر: ُُٔ/ٔاؼبقػػػػت ) «إ، بػػػػه لفإنػػػػه ، قػػػػواـ لػػػػه يف  ػػػػًر  .لػػػػيب مػػػػن مبػػػػلحته :قػػػػوؽبم
 .(َُُ/ّفوه ابن حنبل )يف 

، بػػػػػػػاب بيػػػػػػػ  الثمػػػػػػػار قبػػػػػػػل أف يبػػػػػػػ ك صػػػػػػػالحها، رقػػػػػػػم ، كتػػػػػػػاب البيػػػػػػػوع(ّٖٕ)( أخرجػػػػػػػه أبػػػػػػػو داكد ّ)
، كتػػػػػاب مػػػػػا جػػػػػا  كراهيػػػػػ  بيػػػػػ  الثمػػػػػرة حػػػػػى يبػػػػػ ك صػػػػػالحها، رقػػػػػم (ُِٓ/ّ)(، كالامػػػػػذم ُّّٕ)
، بػػػػػػاب النهػػػػػػو عػػػػػػن بيػػػػػػ  الثمػػػػػػار قبػػػػػػل أف يبػػػػػػ ك ، كتػػػػػػاب البيػػػػػػوع(ْٕٕ/ِ)(، كابػػػػػػن ماجػػػػػػه ُِِٖ)

، بػػػػػػاب (،كتػػػػػػاب البيػػػػػػوعّٗٔ/ُُين ػػػػػػر صػػػػػػحي  ابػػػػػػن حبػػػػػػاف ) ا لبػػػػػػاين.، كابػػػػػػن حبػػػػػػاف ك صػػػػػػالحها
 (. َِٗ/ٓإركا  القليل )البيوع اؼبنهو عنها، 

 .اا كمبركعنػػػػينبػػػػ  برينػػػػ ،أملػػػػب كحػػػػد السمسػػػػمنبػػػػات عشػػػػ  مػػػػن النًيليػػػػات حبػػػػه صػػػػقري الػػػػ ٍُّخني:  (ْ)
 .(ِٕٔ/ُاؼب ًم الو ي  )

 (. َّٖ/ٗ(، اجملموع  رح اؼبهذب )ُٖٕ/ِ( رب   ا تاج )ٓ)
 (.َّٖ/ٗاجملموع  رح اؼبهذب ) ( ٔ)
، بػػػػػاب بيػػػػػ  الثمػػػػػار قبػػػػػل أف يبػػػػػ ك صػػػػػالحها، كالامػػػػػذم ، كتػػػػػاب البيػػػػػوع(ّٖٕ)( أخرجػػػػػه أبػػػػػو داكد ٕ)

كراهيػػػػػػػػػ  بيػػػػػػػػػ  الثمػػػػػػػػػرة حػػػػػػػػػى يبػػػػػػػػػ ك صػػػػػػػػػالحها، كابػػػػػػػػػن ماجػػػػػػػػػه يف  ، كتػػػػػػػػػاب مػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػا  (ُِٓ/ّ)
،ابػػػػن حبػػػػاف ، بػػػػاب النهػػػػو عػػػػن بيػػػػ  الثمػػػػار قبػػػػل أف يبػػػػ ك صػػػػالحها رقم، كتػػػػاب البيػػػػوع(ْٕٕ/ِ)
، بػػػػػػاب البيػػػػػػوع اؼبنهػػػػػػو عنهػػػػػػا، (، كتػػػػػػاب البيػػػػػػوعّٗٔ/ُُين ػػػػػػر صػػػػػػحي  ابػػػػػػن حبػػػػػػاف ) ا لبػػػػػػاين.ك 

 (. َِٗ/ٓإركا  القليل )
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 ف ؛ (ُ)خن، كالسمسػػػػػػػػػم، إ، ا رز يف قشػػػػػػػػػر ه، فإنػػػػػػػػػه هبػػػػػػػػػوز علػػػػػػػػػى أ،هػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػوجه كالػػػػػػػػػ ُّ 
 . (ِ)ال ادة ادخارل فيها، فهو كاعبوز يف قشر ه الس لى

كأما ما يكوف حبه ،اهرنا يف  نبله، كالش ري كالذُّرة، فإنه هبوز بي ها فيه، كعليه وبمل  يه 
 عن اغبد حى يشت ، ك نه ، جهال  يف ق رل ك، ص ته ب  ل مشاه  ه.  

  

                                                

 (. َّٖ/ٗ(، اجملموع  رح اؼبهذب )ِٕ/ٓ( رب   ا تاج )ُ)
 (.ّّْ/َُاجملموع  رح اؼبهذب )( ِ)
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 فصل

 []حكه بيع جمهول الكدر

ػػػػ ربة مل يبػػػػ ؛  نػػػػه بيػػػػ  ، فػػػػإف قػػػػاؿ: ب تػػػػ  ب ػػػػ  هػػػػذل الٌبػػػػ(ُ)ر ٍ ، هبػػػػوز بيػػػػ  ؾبهػػػػوؿ الوى
  رر يو  على الوليل كالكثري. 

/ب[ ق باهتػػػػػػا، ككػػػػػػذل  َُصػػػػػػ ، كإف مل ي لمػػػػػػا قػػػػػػ ر ] ،كإف قػػػػػػاؿ: ب تػػػػػػ  هػػػػػػذل الٌبػػػػػػربة
إذا قػػػػػػاؿ: هػػػػػػذل ا رض، أك هػػػػػػذا الثػػػػػػوب، كنبػػػػػػا ، ي لمػػػػػػاف ذرعا مػػػػػػا، ككػػػػػػذل  لػػػػػػو علػػػػػػم بػػػػػػه 

الباي  فلم يػيبىينهي 
(ِ) . 
 : إذا علم به الباي  مل يب  حى يبينه له. (ّ)كقاؿ مال 

 .  (ْ)و ح باؼبشاملنا: أف  رر اعبهال  انت ى بالرؤي ، ك ركه بياف ما علمه ، ي
: كأكػػػػػرل بيػػػػػ  البػػػػػربة جبافنػػػػػا؛  نػػػػػه ، ي لػػػػػم قػػػػػ رها علػػػػػى -رضبػػػػػه اهلل  - (ٓ)قػػػػػاؿ الشػػػػػاف و

 اغبويو . 
كإف قػػػػػػاؿ: ب تػػػػػػ  ألػػػػػػث هػػػػػػذل البػػػػػػربة، أك رب هػػػػػػا، أك ب تكهػػػػػػا إ، ألثهػػػػػػا أك رب هػػػػػػا صػػػػػػ ؛ 

 .  (ٕ)عرؼ ما  بوى ب  ل (ٔ)ها ]ك[ ف من عرؼ اعبمل  عرؼ جب 
البػػػػػربة إ، ق يػػػػػبنا منهػػػػػا، أك هػػػػػذل الػػػػػ ار، أك هػػػػػذا الثػػػػػوب إ، ذراعنػػػػػا كإف قػػػػػاؿ: ب تػػػػػ  هػػػػػذل 

؛  ف اؼببيػػػػػ  مػػػػػا  بوػػػػػى ب ػػػػػ  منػػػػػه، فػػػػػإف علمػػػػػا ق ػػػػػبات البػػػػػربة، أك ذرعػػػػػاف الثػػػػػوب صػػػػػ  البيػػػػػ 
، كإف مل ي لمػػػػػػا ذلػػػػػػ  مل يبػػػػػػ ؛   مػػػػػا ، ي لمػػػػػػاف قػػػػػػ ر اؼببيػػػػػػ   الو يػػػػػب كالػػػػػػذراع كهػػػػػػو م لػػػػػـو

 .  (ٖ)ه؛ فببلب   اؼبستثى من
                                                

 (. ُُّ/ٓيف مذهد ا ماـ )(، البياف َْ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ الشاف و )ُ)
 (. َْ/ّ(اؼبهذب يف فوه الشاف و )ِ)
 (.ّْ/ِ(، البهً  يف  رح التح   )ٖٓ/ٔ(مواهد اعبليل لشرح ـبتبر اػبليل )ّ)
 (. َْ/ّ(اؼبهذب يف فوه الشاف و )ْ)
 (. ُّّ/ْ( ا ـ )ٓ)
 (. َْ/ّكاؼبثب  من اؼبهذب للشريازم ) ،النسخت  ماب  الوو    و  من كال (ٔ)
 (. َْ/ّاؼبهذب يف فوه الشاف و ) (ٕ)
 (.َْ/ّاؼبهذب يف فوه الشاف و ) (ٖ)
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أ مػػػػػػػا إذا مل  :، كفيػػػػػػػه كجػػػػػػػه(ُ)صػػػػػػػ  ،كإف قػػػػػػػاؿ: ب تػػػػػػػ  عشػػػػػػػرة أق ػػػػػػػرة مػػػػػػػن هػػػػػػػذل البػػػػػػػربة
، كهػػػػػػػو خػػػػػػػالؼ نػػػػػػػص الشػػػػػػػاف و، كاؼب ػػػػػػػى فيػػػػػػػه أنػػػػػػػه م لػػػػػػػـو (ِ)ي لمػػػػػػػا قػػػػػػػ ر ق باهتػػػػػػػا مل يبػػػػػػػ 

 الو ر، م لـو الب  ؛ فال كجه لببالنه. 
 مل يب .  ،: إف كان  البربة أكثر من عشرة أق رة(ّ)كقاؿ داكد

لنػػػػػا: مػػػػػا قػػػػػ منال مػػػػػن أف اؼببيػػػػػ  م لػػػػػـو الوػػػػػ ر م لػػػػػـو البػػػػػ  ، فاعبهػػػػػل بالبػػػػػاقو ب ػػػػػ ل منهػػػػػا 
 ، يو ح. 

فػػػػػػػإف قػػػػػػػاؿ البػػػػػػػػاي : أعبيػػػػػػػ  مػػػػػػػػن أ ػػػػػػػ لها، كقػػػػػػػػاؿ اؼبشػػػػػػػام: ،  خػػػػػػػػذ إ، مػػػػػػػن رأ ػػػػػػػػها، 
 فاػبيار إى الباي ، كمن حيث أعبال لـب أخذل؛  نه أعبال ما عو  عليه. 

الثػػػػػػػػوب أك الػػػػػػػػ ار، فػػػػػػػػإف كػػػػػػػػاف ي لمػػػػػػػػاف قػػػػػػػػ ر كإف قػػػػػػػػاؿ: ب تػػػػػػػػ  عشػػػػػػػػرة أذرع مػػػػػػػػن هػػػػػػػػذا 
 : ، يب . (ٓ). كقاؿ أبو حني  (ْ)الذرعاف ص 

، فإنػػػػػػه ، فػػػػػػرؽ بػػػػػػ  أف يبي ػػػػػػه عشػػػػػػرنبا، أك عشػػػػػػرة مػػػػػػن مايػػػػػػ  ذراع، كإف مل  لنػػػػػػا أنػػػػػػه م لػػػػػػـو
؛  نػػػػػه إف ج لػػػػػ   ػػػػػاي   فيهمػػػػػا مل ي لػػػػػم نسػػػػػبتها مػػػػػن اعبملػػػػػ ، (ٔ)ي لمػػػػا قػػػػػ ر الػػػػػذرعاف ببػػػػػل

                                                

كهػػػػػو اؼبػػػػػذهد اؼبنبػػػػػوص، ك بػػػػػه قبػػػػػ  اؼببػػػػػن  ك ػػػػػاير ال ػػػػػراقي  ك وايػػػػػ   ،يبػػػػػ  :قػػػػػاؿ النػػػػػوكم (ُ)
فبػػػػػار كػػػػػالبي  بػػػػػ رهم مبلػػػػػح؛ فإنػػػػػه يبػػػػػ ، كينػػػػػبؿ علػػػػػى  ،مػػػػػن  ػػػػػريهم؛  ف اؼببيػػػػػ  م لػػػػػـو الوػػػػػ ر

 النوػػػػػ  القالػػػػػد، ك، يشػػػػػاط أف يبػػػػػ  صػػػػػ   الػػػػػ رهم، ك، كزنػػػػػه لكونػػػػػه م ركفػػػػػان، ككػػػػػذا البػػػػػاع، كيف
فتػػػاكل الو ػػػاؿ أنػػػػه كػػػاف إذا  ػػػػ ل عػػػن هػػػذل اؼبسػػػػأل  ي ػػػى بالبػػػػح  مػػػ  أنػػػه ي توػػػػ  الػػػببالف، فيوػػػػاؿ 

يػػػػػػ رضػػػػى اهلل عنهػػػػػػ ، عػػػػن اعتوػػػػػادم. اجملمػػػػػوع يسػػػػػت تيت عػػػػن مػػػػػذهد الشاف  : اؼبسػػػػت  فيوػػػػػوؿ ؟لػػػػه
(َُ/ّْٓ .) 

ب تػػػػػ   :كمػػػػػا لػػػػػو فػػػػػرؽ صػػػػػي ا ا، كقػػػػػاؿ  ، يبػػػػػ  البيػػػػػ  ،هػػػػػذا الوجػػػػػه الثػػػػػاين، كهػػػػػو اختيػػػػػار الو ػػػػػاؿ (ِ)
فإنػػػػػػػه ، يبػػػػػػػ  علػػػػػػػى اؼبػػػػػػػذهد، كبػػػػػػػه قبػػػػػػػ  ا صػػػػػػػحاب إ، الواضػػػػػػػو أبػػػػػػػا البيػػػػػػػد  ،صػػػػػػػاعان منهػػػػػػػا

 (. ّْٓ/َُ) فبححه.اجملموع
 (.َِٖ/ٔيين ر: اؼبقت )( ّ)
 (. ٔٗ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ُْ/ّاؼبهذب يف فوه الشاف و ) (ْ)
 (.ٔ/ُّ(، اؼببسوط للسرخسو )ُّٓ/ٓالبحر الرايح ) (ٓ)
 (.  ٔٗ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ُْ/ّاؼبهذب يف فوه الشاف و ) (ٔ)
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هػػػػػػػو ؾبهولػػػػػػػ  البػػػػػػػ   ـبتل ػػػػػػػ ؛  ف أجػػػػػػػبا  ا رض كالثػػػػػػػوب كإف ج لػػػػػػػ  يف جانػػػػػػػد م ػػػػػػػ ، ف
 زبتل  ، ؿبال . 

مل يب  يف أص   ،كإف قاؿ: ب ت  عشرة أذرع ابت اؤها من هاهنا، كمل ي   ا،نتها 
فإف كاف فبا ،  ؛كا،نتها  ،؛ ؼبا ذكرنال من اختالؼ ا جبا ، كإف ب  ا،بت ا (ُ)الوجه 

ا ،ينوص قيمته بالوب  ص  كجهنا كاح ن
، كإف كاف فبا ينوص قيمته بالوب  ص  على (ِ)

 ؛  نه ضرر رضو به ؼببلح  ر ها؛ فب  بي ه م ه. (ّ)الوجه 
بػػػػػػ رهم، فػػػػػػإف علمػػػػػػا  (ْ)/أ[: ب تػػػػػػ  هػػػػػػذا السػػػػػػمن مػػػػػػ  ال ػػػػػػرؼ كػػػػػػلُّ ]ًمنىػػػػػػا[ُُكإف قػػػػػػاؿ ]

 .(ٓ)ص ، كإف مل ي لما مل يب . هكذا حكال يف اؼبهذب ،مو ار السَّمن كال َّرؼ
  

                                                

قػػػػػػػاؿ .  ف أجػػػػػػػبا  اؼببيػػػػػػػ  ـبتل ػػػػػػػ ، كقػػػػػػػ  ينتهػػػػػػػو إى موضػػػػػػػ  ىبػػػػػػػال  ا،بتػػػػػػػ ا  ؛هػػػػػػذا الوجػػػػػػػه ا كؿ (ُ)
 :شػػػػاه . قػػػػاؿ النػػػػوكم نػػػػه يي  ؛الوجػػػػه الثػػػػاين: يبػػػػ ك «. كصػػػػح  الركيػػػػاين يف البحػػػػر هػػػػذا» :النػػػػوكم

هريػػػػػػػػرة، كصػػػػػػػػححه  ، كأ  علػػػػػػػػى بػػػػػػػػن أ اؼبػػػػػػػػركزمأصػػػػػػػػحهما البػػػػػػػػح ، كهػػػػػػػػو قػػػػػػػػوؿ أ  إ ػػػػػػػػحاؽ 
(، البيػػػػػاف ُْ/ّاؼبهػػػػػذب يف فوػػػػػه الشػػػػػاف و ) القػػػػػرر. ػػػػػا  ،نت ؛اف ػػػػػو، ك ػػػػػريهما كثػػػػػركف مػػػػػنهم كالرَّ 
 (.  ّْٗ/َُ(، اجملموع )ٕٗ/ٓيف مذهد ا ماـ )

 (. ّْٗ/َُكبه قب  اؼببن  كاعبمهور. اجملموع ) (ِ)
البػػػػحي  اؼبنبػػػػوص أنػػػػه  :الوجػػػػه ا كؿ: ، يبػػػػ ،  نػػػػه  ػػػػرط إدخػػػػاؿ نوػػػػص يف عػػػػ  اؼببيػػػػ . قػػػػاؿ (ّ)

 نػػػػه رضػػػػو دبػػػػا يػػػػ خل  ؛الوجػػػػه الثػػػػاين: يبػػػػ ك اؼببيػػػػ . ، يبػػػػ ؛  نػػػػه  ػػػػرط إدخػػػػاؿ نوػػػػص يف عػػػػ  
(، ٕٗ/ٓ(، البيػػػػػػػػاف يف مػػػػػػػػذهد ا مػػػػػػػػاـ )ُْ/ّعليػػػػػػػػه مػػػػػػػػن الضػػػػػػػػرر.اؼبهذب يف فوػػػػػػػػه الشػػػػػػػػاف و )

 (.  ّْٗ/َُاجملموع )
ٍيػػػػػػػلي أىك اؼبًيػػػػػػػبافي الَّػػػػػػًذم ييػػػػػػػوزىفي بًػػػػػػػًه، ًب ػػػػػػػتً  اؼبًػػػػػػػيًم مىوبيػػػػػػػوره  )أ(( يف ْ) ىنىػػػػػػػا: الكى

)مػػػػػػن(، كيف ب )منػػػػػػػا(، كاؼب
ػػػػػػٍمن ك ريل،...ك ثنيتػػػػػػه: مىنىػػػػػػواًف كمىنىيػػػػػػاًف. لسػػػػػػاف  ييٍكتىػػػػػػدي  بػػػػػػا ىل ، كاؼبًكيػػػػػػاؿ الَّػػػػػػًذم يىًكيلػػػػػػوف بًػػػػػػًه السَّ
 (. ِّٗ/ٖال رب )

 (. ِْ/ّاؼبهذب يف فوه ا ماـ ) (ٓ)
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 . (ِ) أنه يب .كا تًازل ا ماـ أبو نبر بن البباغ :فيه كجهنا (ُ)كحكى ال اركو
قػػػػاؿ الشػػػػيس ا مػػػػاـ: كهػػػػو البػػػػحي  عنػػػػ م؛  نػػػػه لػػػػو باعػػػػه كػػػػل كاحػػػػ  منهمػػػػا من ػػػػردنا كػػػػل 
ًمػػػػػنى بػػػػػ رهم صػػػػػ ، فكػػػػػذل  إذا صبػػػػػ  فيهمػػػػػا، كمػػػػػا لػػػػػو خلػػػػػ  السػػػػػمن بػػػػػاللن فباعهمػػػػػا كػػػػػل 

خلػػػػح لػػػػه، كمػػػػا أف اللػػػػن موبػػػػود ؼبػػػػا خلػػػػح لػػػػه، ك نػػػػه ًمػػػػنى بػػػػ رهم، فػػػػإف ال ػػػػرؼ موبػػػػود ؼبػػػػا 
صػػػػػ ،كإف مل ي لمػػػػػا  ،كال ػػػػػرؼ بػػػػػ رهم م لػػػػػـو-كقػػػػػ   ػػػػػاه ل-لػػػػػو قػػػػػاؿ: ب تػػػػػ  هػػػػػذا السػػػػػمن

علػػػػػى أنػػػػػه  :فيػػػػػه(ّ)كز مػػػػػا، فكػػػػػذل  إذا قػػػػػ ر الػػػػػثمن دبوػػػػػ ار كز مػػػػػا، كربمػػػػػل حكايػػػػػ  اؼبهػػػػػذب
وبسػػػػد عليػػػػه باعػػػػه السػػػػمن كػػػػل ر ػػػػلو بػػػػ رهم، علػػػػى أف يػػػػرد ال ػػػػرؼ م ػػػػه ك، يكػػػػوف مبي نػػػػا، ك 

 بوزنه، فإنه ، يب  عبهال  الثمن يف اعبمل  كالت بيل. 
  

                                                

أحػػػػ  أيمػػػػ  ا صػػػػحاب  ( عبػػػػ  ال بيػػػػب بػػػػن عبػػػػ  اهلل بػػػػن ؿبمػػػػ  بػػػػن عبػػػػ  ال بيػػػػب، أبػػػػو الوا ػػػػم الػػػػ اركوُ)
ػػػػػا ؿببػػػػػالن   ،كانتهػػػػػى التػػػػػ ريب إليػػػػػه ببقػػػػػ اد ،  وػػػػػه علػػػػػى أ  إ ػػػػػحاؽ اؼبػػػػػركزم ،كرف ػػػػػايهم، كػػػػػاف فويهن

كأخػػػػػذ عنػػػػػه عامػػػػػ   ػػػػػػيوخ  ،بػػػػػن اؼبرزبػػػػػافاكعليػػػػػه   وػػػػػه الشػػػػػيس أبػػػػػو حامػػػػػ  ا  ػػػػػ رايت ب ػػػػػ  مػػػػػوت 
 ػػػػويف  ػػػػن  طبػػػػب ك ػػػػب   كأالشبايػػػػ . ين ػػػػر:  بوػػػػات الشػػػػاف ي   .ل اآلفػػػػاؽك ػػػػريهم مػػػػن أهػػػػ ،بقػػػػ اد

 (.َّّ/ّالكربل )
 (.ََُ/ٓ( البياف يف مذهد ا ماـ )ِ)
 (. ّٕٔ/ّ(، ركض  البالب  )ِْ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ )ّ)
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ٍنػػػػػ يكج ؛  نػػػػػه ؾبهػػػػػوؿ الوػػػػػ ر ؾبهػػػػػوؿ (ِ)يف أصػػػػػ  الػػػػػوجه  (ُ)ك، هبػػػػػوز بيػػػػػ  النَّحػػػػػل يف الكى
ا الب  ، فإف اجتم   فراخه يف موض ، ك وه ت، ص  بي ها كجهنا كاح ن
(ّ)  . 

 : ، هبوز بي  النحل. (ْ)كقاؿ أبو حني  
 لنا: أنه م لـو الو ر كالب   ،اهر منت   به. 

ن عععععع   ععععععن  بععععععأن ال  بععععععي »؛ ؼبػػػػػػا ركل ابػػػػػػن عمػػػػػػر: (ٓ)ك، هبػػػػػػوز بيػػػػػػ  اغبمػػػػػػل يف الػػػػػػببن
ًر: ا ػػػػػػاا  مػػػػػػا يف ا رحػػػػػػاـ(ٔ)«الملْحععععععرِ  ًٍ ، كالػػػػػػػمى

؛ ك نػػػػػػه  ػػػػػػرر، فػػػػػػإف بػػػػػػاع حيواننػػػػػػا، ك ػػػػػػرط  (ٕ)
؛  نػػػػػه م لػػػػػـو الوجػػػػػود، كي  ػػػػػى عػػػػػن اعبهػػػػػل ببػػػػػ ته (ٖ)الوػػػػػول كونػػػػػه حػػػػػامالن صػػػػػ  يف أصػػػػػ  

مل هبػػػػػب؛  نػػػػػه  ػػػػػرط مػػػػػا ، يوػػػػػ ر عليػػػػػه،  ،للت ػػػػػذر، فػػػػػإف  ػػػػػرط أ ػػػػػا  لػػػػػ  ب ػػػػػ  يػػػػػـو أك  ػػػػػهر
 ؛ ،قااف الشرط البا ل به. كيببل به البي 

                                                

 (.ُٕٔ/ٍٔخبىًف(.  اج ال ركس  )ػى بًاٍل ىٍت : )ً ٍبهي اؼب (ُ)
: هبوز بي ه؛  نه ي رؼ مو ارل حاؿ دخوله كخركجه. قاؿ النوكم :ال باسالوجه ا كؿ: قاؿ أبو  (ِ)

اغباج    عو إليه ك، سبكن رؤيته ؾبتم ان، إ، يف غب   لبي    ا ص  البح ؛  نه ي رؼ  البان، ك،فٌ »
 الوجه الثاين: ،ك «. ذل  حرج يف نادر من ا حواؿ، فلو ا ا   رؤيته ؾبتم ان ،متن  بي ه  البا كيف

ت؛  نه ق  يكوف يف الكن كج ما ، ىبرج، كصححه الركياين ي  رايهبوز، كهو قوؿ أ  حام  ا 
 (. ِّٓ/ّ(، ركض  البالب  )ّّٓ/َُ(، اجملموع )ِْ/ّأيضان. اؼبهذب يف فوه الشاف و )

 (. ّّٓ/َُاجملموع ) (ّ)
 .(ّْٕ/ٔمازة )ا ي  الربهاين ل ماـ برهاف ال ين ابن (، َِٖ/ٓالبحر الرايح ) (ْ)
 (. َُُ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ الشاف و )ِْ/ّاؼبهذب يف فوه ا ماـ ) (ٓ)
البيهوػػػػو يف الكػػػػربل ك  بػػػػاب أجػػػػل بأجػػػل،كتػػػػاب البيػػػوع، ،(َٗ/ٖ)( أخرجػػػه عبػػػػ  الػػػرزاؽ يف مبػػػػٌن ه ٔ) 

 (. ُّْ/ْ(، باب النهو عن بي  حبل اغببل ،كضٌ  ه اؽبيثمو يف ؾبم  البكاي  )ٕٓٓ/ٓ)
 (. ِٖٗ/ْ( يين ر: النهاي  يف  ريد اغبيث )ٕ) 
الوجػػػػػػه الثػػػػػػاين: هبػػػػػػػوز؛  ف ك با ػػػػػػل؛  نػػػػػػه ؾبهػػػػػػوؿ الوجػػػػػػػود ؾبهػػػػػػوؿ البػػػػػػ  .  الوجػػػػػػه ا كؿ: البيػػػػػػ  (ٖ)

ال ػػػاهر أنػػػه موجػػػود كاعبهػػػل بػػػه ، يػػػؤأر؛  نػػػه ، سبكػػػن رؤيتػػػه ف  ػػػو عػػػن اعبهػػػل بػػػه كأ ػػػاس الػػػ ار. 
 .(ّْٓ/َُ(، اجملموع )ِْ/ّالبح .اؼبهذب ) :  ا صحابأصحهما عن :قاؿ النوكم
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إذا قػػػػػػػ رل بأيػػػػػػػاـ م لومػػػػػػػ  إذا عػػػػػػػرؼ  (ِ)، خالفنػػػػػػػا ؼبالػػػػػػػ (ُ)ك، هبػػػػػػػوز بيػػػػػػػ  اللػػػػػػػن يف الٌضػػػػػػػرع
 : هبوز يف البماف اليسري. (ّ)كقاؿ اغبسن.ق ر حال ا

ال  بيعععععععوا ال ععععععوف  ععععععع    ععععععر »بأنػػػػػػه قػػػػػػاؿ:  (ْ)لنػػػػػػا: مػػػػػػا ركم عػػػػػػن ابػػػػػػن عبػػػػػػاس
، (ٔ)؛ ك  مًهػػػػػوؿ الوجػػػػػود، كالوػػػػػ ر، ك]البػػػػػ  [(ٓ)«، وال  بيععععععوا الععععععبن فعععععي الضعععععرعالغععععع ث

أمبا وبلد ق رنا م لومنا، فس  الشرط كال و ؛  نه ، يبكن الوفا  به :كلو  رط
(ٕ) . 

 .  (ٗ)خالفا    حني   ،(ٖ)جاز كلو باع  اة على أ ا لبوف
، كيأخػػػػػذ اغبيػػػػػواف  (ُ)قسػػػػػبنا مػػػػػن الػػػػػثمن، كحكػػػػػم ا ػػػػػااط ]ب ػػػػػ [ لنػػػػػا: أف كجػػػػػودل م لػػػػػـو

 أك لبنه.  (ِ)حكم ا ااط ]ضبله[

                                                

 (. ّٓ/ُ(، جواهر ال وود )ِْ/ّاؼبهذب يف فوه ا ماـ ) (ُ)
 (. ْٖٓ/ٕ(، مواهد اعبليل لشرح ـبتبر اػبليل )َِ/ْالشرح الكبري لل ردير ) (ِ)
 .(ََّ/ٔاؼبقت ) ،(ِّّ/ٓ( اغباكم الكبري يف فوه مذهد ا ماـ الشاف و )ّ)
 عم اؽبارو، ابن الور و ال باس أبو ،اهلل بن عباس بن عب  اؼببلد بن ها م بن عب  مناؼ ( عب ْ)

 .اؽباللي  خبف بن اغبارث بن  الكربل لباب  كأمه كل ل، أكرب كهو ال باس بابنه كت ، اهلل ر وؿ
 القاب  بالباي . أ   ك ت  شباف  ن  ا م .  ويف هذل حرب اليـو كاهلل مات: اغبن ي  ابن قاؿ
(ّ/ُٖٔ). 

(، بػػػػاب مػػػػا جػػػػا  يف النهػػػػى عػػػػن بيػػػػ  البػػػػوؼ علػػػػى ،هػػػػر َّْ/ٓ( أخرجػػػػه البيهوػػػػو يف الكػػػػربل )ٓ) 
القػػػػػػنم كاللػػػػػػن يف ضػػػػػػركع القػػػػػػنم كالسػػػػػػمن يف اللػػػػػػن، كقػػػػػػاؿ   ػػػػػػرد برف ػػػػػػه عمػػػػػػر بػػػػػػن فػػػػػػركخ، كلػػػػػػيب 

ابػػػػػن حًػػػػػر كق ػػػػػه. يين ػػػػػر:  كرجػػػػػ  البيل ػػػػػو، كقػػػػػ  أر ػػػػػله عنػػػػػه ككيػػػػػ ، كركال  ػػػػػريل موقوفنػػػػػا.بػػػػػالوول، 
 . (ُُ/ْ،نبد الراي )(َُٓ/ِال راي  يف زبري  أحاديث اؽب اي  )

 ( ماب  الوو   مكرر يف نسخ  أ. ٔ)
 (. ّْ/ّاؼبهذب يف فوه ا ماـ ) (ٕ)
ن، كإف كػػػػاف اللػػػػن ؾبهػػػػو،ن. اجملمػػػػوع قػػػػاؿ النػػػػوكم: أصبػػػػ  اؼبسػػػػلموف علػػػػى بيػػػػ  حيػػػػواف يف ضػػػػرعه لػػػػ (ٖ)

 (. َُْ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ّٕٓ/َُ)
(، ا ػػػػػػي  الربهػػػػػػاين ل مػػػػػػاـ برهػػػػػػاف الػػػػػػ ين ابػػػػػػن ِٕ/ٔالبحػػػػػػر الرايػػػػػػح )(، ُِٕ/ٓ( بػػػػػػ اي  البػػػػػػناي  )ٗ)

 (.ّٔٗ/ٔمازة )
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: (ٓ)، كالليػػػػػػػث بػػػػػػػن  ػػػػػػػ  (ْ)كقػػػػػػػاؿ مالػػػػػػػ  ،(ّ)ك، هبػػػػػػػوز بيػػػػػػػ  البػػػػػػػوؼ علػػػػػػػى ،هػػػػػػػر القػػػػػػػنم
 .  (ٔ)هبوز

ن عععععع  أن  بععععععاع الومععععععرة حتعععععع  يبععععععدو »: أف النَّػػػػػػ   لنػػػػػػا: مػػػػػػا ركل ابػػػػػػن عبػػػػػػاس 
؛ ك نػػػػػػه متبػػػػػػل بػػػػػػاغبيواف، /ب[ُُ] (ٕ) «، أو يبععععععاع صععععععوف  ععععععع    ععععععر الغعععععع ثصعععععع ح ا

 فال هبوز إفرادل بالبي  كساير ا عضا . 

  

                                                

 (.ب)( ماب  الوو    و  من ُ)
 ضبلته.  (ب)يف نسخ   (ِ)
 ،، هبػػػػوز بيػػػػ  البػػػػوؼ علػػػػى ،هػػػػر القػػػػنم، كيف كجػػػػه هبػػػػوز بشػػػػرط اعبػػػػب: عقػػػػاؿ النػػػػوكم يف الركضػػػػ  (ّ)

اؼبهػػػػػػػػػػذب يف فوػػػػػػػػػػه الشػػػػػػػػػػاف و كين ػػػػػػػػػػر: (، ّٕٓ/ّركضػػػػػػػػػػ  البػػػػػػػػػػالب  ) ع. كهػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػاذ ضػػػػػػػػػػ ي 
 (. ّٓ/ُ(، جواهر ال وود )ّْ/ّ)

 (. ُّّ( الكايف يف فوه أهل اؼب ين  )ص: ْ)
 أبػػػػو الػػػػ يار ؼببػػػػري ، كعػػػػامل ا، ػػػػالـ،  ػػػػيس اغبػػػػاف ، ا،مػػػػاـ، ،( الليػػػػث بػػػػن  ػػػػ   بػػػػن عبػػػػ  الػػػػرضبنٓ)

 مػػػػن ال ػػػػرس، مػػػػن كبػػػػن: يوولػػػػوف بيتػػػػه ،ػػػػاعن، كأهػػػػل بػػػػن أابػػػػ  ابػػػػن خالػػػػ  مػػػػوى ال همػػػػو، اغبػػػػارث
  ػػػػن  يف مبػػػػر أعمػػػػاؿ أ ػػػػ ل مػػػػن قريػػػػ  بورقشػػػػن ة كمولػػػػ ل .الوػػػػول  بػػػػ  منافػػػػاة ك، .أصػػػػبهاف أهػػػػل
 زمانػػػه. مػػػػات يف بػػػال تول ا ػػػتول قػػػ  الليػػػث كػػػاف:  ػػػ   ابػػػن البػػػحي ، كقػػػاؿك سػػػ   علػػػى  أربػػػ 
 .(ُّٔ/ٖ) النبال  أعالـ ين ر:  ري .كم   ك ب   طبب  ن 

 (. ّٖٓ/َُ(، اجملموع  رح اؼبهذب )َُْ/ٓالبياف يف مذهد ا ماـ ) يين ر:( ٔ)
البػػػػػوؼ علػػػػػى ،هػػػػػر (، بػػػػػاب مػػػػػا جػػػػػا  يف النهػػػػػى عػػػػػن بيػػػػػ  َّْ/ٓأخرجػػػػػه البيهوػػػػػو يف الكػػػػػربل ) (ٕ)

القػػػػػػنم كاللػػػػػػن يف ضػػػػػػركع القػػػػػػنم كالسػػػػػػمن يف اللػػػػػػن، كقػػػػػػاؿ   ػػػػػػرد برف ػػػػػػه عمػػػػػػر بػػػػػػن فػػػػػػركخ، كلػػػػػػيب 
. يين ػػػػر: رف ػػػػه ابػػػػن حًػػػػرك  كضػػػػ   كالبيل ػػػػو،  بػػػالوول، كقػػػػ  أر ػػػػله عنػػػػه ككيػػػػ ، كركال  ػػػػريل موقوفنػػػا.

 .(ُُ/ْ،نبد الراي )(َُٓ/ِال راي  يف زبري  أحاديث اؽب اي  )
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 فصل

 [ ] شروط الثنً

بػػػػػثمن مبلػػػػػح يف موضػػػػػ  لػػػػػيب فيػػػػػه  ، فػػػػػإف باعػػػػػه(ُ)إ، بػػػػػثمن م لػػػػػـو البػػػػػ   ك، هبػػػػوز البيػػػػػ 
؛  نػػػػػه عػػػػػوض يف عوػػػػػ  بيػػػػػ  لػػػػػيب فيػػػػػه عػػػػػرؼ، فببػػػػػل ال وػػػػػ  عليػػػػػه نوػػػػػ  مت ػػػػػارؼ ببػػػػػل البيػػػػػ 

 عبهالته. 
 : النوود ،  ت   بالتَّ ي . (ّ). كقاؿ أبو حني  (ِ)كإذا باع بثمن م      

؛ فت ينػػػػػ  بػػػػالتَّ ي  كػػػػػاؼببي ، كإف مل يػػػػػرل اؼبت اقػػػػػ اف، أك لنػػػػا: أ ػػػػػا أحػػػػػ  ًعوىضػػػػو عوػػػػػ  البيػػػػػ 
 أح نبا، فحكمه حكم ع ـ الرؤي  يف اؼببي  على ما ق منال. 

، فػػػػػػال يبػػػػػػ  مػػػػػػ  إ، بػػػػػػثمن م لػػػػػػـو الوػػػػػػ ر؛  نػػػػػػه عػػػػػػوض يف عوػػػػػػ  البيػػػػػػ  ك، يبػػػػػػ  البيػػػػػػ 
 .  (ْ)اعبهل بو رل كاؼببي 

كإف بػػػػاع بػػػػػثمن ؾبهػػػػوؿ الوػػػػػ ر، كبيػػػػػ  السػػػػل   برقمهػػػػػا، أك دبػػػػا بػػػػػاع بػػػػػه فػػػػالف  ػػػػػل ته، كنبػػػػػا 
، فاعبهػػػػػػػل ، ي لمػػػػػػػاف ذلػػػػػػػ  يف حالػػػػػػػ  ال وػػػػػػػ ، فػػػػػػػالبي  با ػػػػػػػل؛  نػػػػػػػه عػػػػػػػوض يف عوػػػػػػػ  البيػػػػػػػ 

 بو رل يبن  صحته كاؼبسلم فيه. 
، يبػػػػػػ ، كجػػػػػػوزل  :(ٔ)كقػػػػػػاؿ مالػػػػػػ  ،(ٓ)كإف باعػػػػػػه بػػػػػػثمن م ػػػػػػ  جبافنػػػػػػا كػػػػػػرل كصػػػػػػ  ال وػػػػػػ 

 . (ٖ)، كاغبلو، كالنورة(ٕ)يف الترب
                                                

 (. ّْ/ّماـ )اؼبهذب يف فوه ا  (ُ)
 اؼبرج  السابح. (ِ)
 (.ُّٗ/ٔ، البحر الرايح )(ُُ/ِاللباب  رح الكتاب ) (ّ)
 (. َُٔ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ْْ/ّاؼبهذب يف فوه ا ماـ ) (ْ)
 (.َُُ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ْْ/ّاؼبهذب يف فوه ا ماـ ) (ٓ)
 (.َْ/ٗاؼب كن  )( ٔ)
الػػػػذهد كال ضػػػػ   ػػػػري مببػػػػوع، مػػػػن التبَّػػػػار، فػػػػإذا  يبًػػػػ  كضيػػػػرب دنػػػػانري كدراهػػػػم فهػػػػو ( التػػػػرب : جػػػػوهر ٕ)

 .(ُْٔ/ُ) ع  من ع  الشو  كهو خاًلب . ال ايح يف  ريد اغب يث كا أر
ـبتػػػػػار  .هػػػػػو السػػػػػبيك  :(، كقيػػػػػل: النوػػػػػرةِٖٗ/ِ: هػػػػػو ال ضػػػػػ  اؼبذابػػػػػ . أ ػػػػػاس البال ػػػػػ   )( النوػػػػػرةٖ) 

 (. َّٓص:البحاح  )
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 . (ُ)لنا: أف  رر اعبهال  انت ى باؼبشاه ة كما يف الترب، كالنورة، كاغبلو
كإف قػػػػػاؿ: ب تػػػػػ  هػػػػػذا الوبيػػػػػ ، كػػػػػل  ػػػػػال بػػػػػ رهم، أك هػػػػػذل البػػػػػربة، كػػػػػل ق يػػػػػب بػػػػػ رهم، 

 . (ِ)البي كنبا ، ي لماف ع د  يال الوبي ، ك، ق باف البربة ص  
 : ، يب . (ّ)كقاؿ أبو حني  

لنػػػػػا: أف  ػػػػػرر اعبهالػػػػػ  ينت ػػػػػو بػػػػػال لم بالٌت بػػػػػيل، كمػػػػػا ينت ػػػػػو بػػػػػال لم باعبملػػػػػ ، فوجػػػػػد أف 
 .  (ْ)يب 

كإف كػػػػػػاف لرجػػػػػػل عبػػػػػػ اف، فبػػػػػػاع أحػػػػػػ نبا مػػػػػػن رجػػػػػػل، كاآلخػػػػػػر مػػػػػػن رجػػػػػػل  خػػػػػػر يف عوػػػػػػ  
، كقسػػػػػ  الػػػػػثمن علػػػػػى قػػػػػ ر قيمتهمػػػػػا، كهػػػػػو أصػػػػػ  قػػػػػويل (ٓ)صػػػػػ  البيػػػػػ  ،كاحػػػػػ ، بػػػػػثمن كاحػػػػػ 

قػػػػػػػو،ن  : أنػػػػػػػه يببػػػػػػػل البيػػػػػػػ (ٔ)أحػػػػػػػ  البػػػػػػػريو  اؼبثبتػػػػػػػ  علػػػػػػػى كتابػػػػػػػ  ال بػػػػػػػ ين، كالبريػػػػػػػح الثػػػػػػػاين
ا.   كاح ن

لنػػػػػا: أف الػػػػػثمن م لػػػػػـو حالػػػػػ  ال وػػػػػ ، كمػػػػػا  بػػػػػ  بالتوسػػػػػي  ، يوػػػػػ ح يف صػػػػػحته، كمػػػػػا لػػػػػو 
 باع  وبا ك ي ا بأل ، كصار كما لو باعهما من رجل كاح . 

                                                

 (. َُُ/ٓ( البياف يف مذهد ا ماـ )ُ)
 (. ُّٔ/ّ(، ركض  البالب  )ْْ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ )ِ)
 (. ِِٖ/ُ، اعبوهرة النرية )(ُُ/ِاللباب  رح الكتاب ) (ّ)
 (. ْْ/ّاؼبهذب يف فوه ا ماـ ) (ْ)
الووؿ ا كؿ: يببل ال و ؛  ف ال و  : أنه على قول  ،كهو قوؿ أ  ال باس ،هذا البريح ا كؿ (ٓ)

فإف مل ي لم ق ر ال وض يف كل كاح  منهما ببل؛ كما لو باع كل كاح   ،الواح  م  اأن  عو اف
كيوسم ال وض عليهما على ق ر قيمتهما. قاؿ  ،الووؿ الثاين: يب ك  منهما يف ص و  بثمن ؾبهوؿ.

كالبحي  قوؿ أ  ال باس؛  ف الكتاب  أيضان،   س  ب ساد ال وض، كق  نص » :ؼبهذبالشريازم يف ا
فيها على قول ؛ فإف قاؿ ب ت  بأل  مثواؿ ذهبا كفض  فالبي  با ل؛  نه مل يب  الو ر من كل كاح  

ح  أنه إذا كان  عبي ا ب وض كا ىعل ػ رضبه اهللػ  نص الشاف و»قاؿ النوكم: «. منهما فكاف با ال
فسادها، كنص على أنه لو  كالثاين:صح  الكتاب ، كيوزع ال وض عليهم بالويم ،  :قول ، أح نبا ىعل

«. با ل أف البي  :فا ااهم بثمن كاح  ،ا ال عبي ان من مالكيهم أك ككيلهم كلكل كاح  عب  م  
 (.                                                   ّٓٔ/َُ(، اجملموع )ِْٔ/ّ(، ركض  البالب  )ّْْ/ّاؼبهذب )

قػػػػػػو،ن،  يببػػػػػػل البيػػػػػػ  :كأبػػػػػػو إ ػػػػػػحاؽ ا صػػػػػػبخرمكقػػػػػػاؿ أبػػػػػػو  ػػػػػػ ي   :قػػػػػػاؿ الشػػػػػػريازم يف اؼبهػػػػػػذب (ٔ)
 (. ّْْ/ّي س  ب ساد ال وض. اؼبهذب يف ال وه الشاف و )  ف البي ؛ كاح ان 
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 . (ُ)كإف قاؿ: ب ت  بأل  مثواؿ ذهد كفض ، مل يب 
 : يب  كهب ل الثمن بينهما نب   منهما. (ِ)كقاؿ أبو حني  

م لػػػػػـو مػػػػن أحػػػػػ  النوػػػػػ ين؛ فببػػػػػل، كضبلػػػػػه علػػػػػى النبػػػػػ  ، لنػػػػا: أنػػػػػه مل ي وػػػػػ  علػػػػػى قػػػػػ ر 
 يب ؛ إذ ليب فيه عرؼ، فليب هو بأكى من  ريل من ا جبا . 

ا، أك بػػػػػأل   نسػػػػػي  ، مل يبػػػػػ ؛  نػػػػػه مل ي وػػػػػ  علػػػػػى  كهكػػػػػذا لػػػػػو قػػػػػاؿ: ب تػػػػػ  بػػػػػأل  نوػػػػػ ن
 . (ّ)عوض م  ، فهو كما لو باع بأح  النو ين

  

                                                

 (. ّٓٔ/ّ(، ركض  البالب  )ّْٓ/ّاؼبهذب يف ال وه الشاف و ) (ُ)
 (.ُِٗ/ْ(،  بي  اغبوايح )ُُٗ/ٔالبحر الرايح ) (ِ)
 (. ْٓ/ّ(، اؼبهذب يف فوه ا ماـ )ُّْ/ٓ( اغباكم الكبري )ّ)
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 فصل

 []يف البيوع امليهي عيها

علػػػػػى  ػػػػػرط مسػػػػػتوبل، كمًػػػػػو  اؼببػػػػػر، كقػػػػػ ـك اغبػػػػػاج ككبػػػػػول؛  نػػػػػه  ، هبػػػػػوز   ليػػػػػح البيػػػػػ 
 . (ُ)بي   رر

/أ[ كهػػػػػػو أف يوػػػػػػوؿ: إذا ؼبسػػػػػػ  الثػػػػػػوب بيػػػػػػ ؾ كمل  نشػػػػػػرل، ُِ] ك، يبػػػػػػ  بيػػػػػػ  اؼبالمسػػػػػػ 
 . فو  كجد البي 

، كهػػػػػو أف يبيػػػػػ  الثػػػػػوب بػػػػػالثوب، علػػػػػى أنػػػػػه إذا نبػػػػػذ كػػػػػل كاحػػػػػ  منهمػػػػػا (ِ)ك، بيػػػػػ  اؼبنابػػػػػذة
يبيػػػػػ  الثػػػػػوب بػػػػػثمن، علػػػػػى أنػػػػػه إذا نبػػػػػذل فػػػػػال خيػػػػػار ، كقيػػػػػل: هػػػػػو أف أوبػػػػػه فوػػػػػ  كجػػػػػد البيػػػػػ 

، كقيػػػػػل: إف اؼبػػػػػراد بػػػػػه نبػػػػػذ اغببػػػػػا، كهػػػػػو أف يوػػػػػوؿ: ب تػػػػػ  مػػػػػا كقػػػػػ  عليػػػػػه اغببػػػػػا مػػػػػن (ّ)لػػػػػه
، كقيػػػػػػل: هػػػػػػو أف يبي ػػػػػػه مػػػػػػن ا رض مػػػػػػا كق ػػػػػػ  عليػػػػػػه اغببػػػػػػاة، (ْ)أػػػػػػوب، أك عبػػػػػػ و، أك أرض

، ككػػػػػل (ٓ)بيػػػػػ كقيػػػػػل: هػػػػػو أف يبي ػػػػػه  ػػػػػي نا، علػػػػػى أنػػػػػه إذا كق ػػػػػ  عليػػػػػه اغببػػػػػاة فوػػػػػ  كجػػػػػد ال
: ن ععععع   عععععن بيعتعععععين»: أف النَّػػػػػ  ؛ ؼبػػػػػا ركم أبػػػػػو  ػػػػػ ي  اػبػػػػػ رم (ٔ)ذلػػػػػ  فا ػػػػػ 

ن ععععععع   عععععععن بيعععععععا »: : أف النَّػػػػػػػ  ، كركل ابػػػػػػػن عمػػػػػػػر (ٕ)«الم ابعععععععذة، والم  سععععععع 
، كالنهػػػػػػو يوتضػػػػػػو فسػػػػػػاد اؼبنهػػػػػػو عنػػػػػػه؛  ف هػػػػػػذل ال وػػػػػػود مػػػػػػاددة بػػػػػػ  جهالػػػػػػ  (ٖ)«الح ععععععاة

 اؼب وود عليه كاقااف  رط فا   بال و ، ككل كاح  منهما كاؼو يف ا بباؿ. 

                                                

 (. ُُٓ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ الشاف و )ْٓ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ الشاف و )ُ)
 (. ُُٓ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ الشاف و )ْٔ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ الشاف و )ِ)
 (. ُّٕ/َُ( اجملموع )ّ)
 (. ْٔ/ّاؼبهذب يف فوه ا ماـ الشاف و ) (ْ)
 (.ُّٕ/َُاجملموع ) (ٓ)
 (. ُّٕ/َُ(، اجملموع )ْٔ/ّ(اؼبهذب يف فوه ا ماـ الشاف و )ٔ)
 .، باب بي  اؼبنابذة(، كتاب البيوعَٕ/ّأخرجه البخارم )( ٕ)
، اغببػػػػػاة كالبيػػػػػ  الػػػػػذم فيػػػػػه  ػػػػػرر بػػػػػاب ببػػػػػالف بيػػػػػ ، (، كتػػػػػاب البيػػػػػوعُْٔأخرجػػػػػه مسػػػػػلم )ص ( ٖ)

 (.ُُّٓرقم )
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: بػػػػػػأف يبيػػػػػػ   ػػػػػػل   بػػػػػػثمن إى (ِ)كفسػػػػػػرل الشػػػػػػاف و- (ُ)ك، هبػػػػػػوز بيػػػػػػ  حبػػػػػػل اغببلػػػػػػ 
ؼبػػػػػا ركل  -فوػػػػػاؿ: أف يبيػػػػػ  نتػػػػػاج الناقػػػػػ  (ْ)(ّ)أف  لػػػػػ  الناقػػػػػ ، كيلػػػػػ  ضبلهػػػػػا. كفسػػػػػرل أبػػػػػو عبيػػػػػ 

، ك نٌػػػػػػه علػػػػػػى   سػػػػػػري (ٓ)«ن عععععع   ععععععن بيعععععا حبعععععع  الحبععععععع »أف النَّػػػػػػ   ابػػػػػن عمػػػػػػر 
ؾبهػػػػػػػػػوؿ، كعلػػػػػػػػػى   سػػػػػػػػػري أ  عبيػػػػػػػػػ : بيػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػ ـك  (ٔ)الٌشػػػػػػػػػاف و: بيػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػثمن إى ]أجػػػػػػػػػل[

 كؾبهوؿ. 
ن عععععععع   ععععععععن »: أف النػػػػػػػػ   ك، هبػػػػػػػػوز بي تػػػػػػػػاف يف بي ػػػػػػػػ ؛ ؼبػػػػػػػػا ركل أبػػػػػػػػو هريػػػػػػػػرة 

أحػػػػػػ ها: أف يوػػػػػوؿ: ب تػػػػػ  هػػػػػػذل السػػػػػل   بػػػػػػأل  كلػػػػػذل    سػػػػػرياف؛ ، (ٕ)«فعععععي بيععععععع  بيعتعععععين
. كالثػػػػػاين: أف يوػػػػػوؿ: عبػػػػػ م هػػػػػذا بػػػػػأل  علػػػػػى أف  بي ػػػػػت عبػػػػػ ؾ (ٖ)نوػػػػػ ان، أك بػػػػػأل   نسػػػػػي  

ك نػػػػػه يف إحػػػػػ ل البػػػػػور   مل ي وػػػػػ  علػػػػػى شبػػػػػن م ػػػػػ ، كيف الثانيػػػػػ  علػػػػػح بي ػػػػػه علػػػػػى بػػػػػأل ؛ 
 .  (ٗ)بي  صاحبه

  
                                                

 (.                         ّٖٗ/ّ(، ركض  البالب  )ْٔ/ّ( اؼبهذب يف ال وه الشاف و )ُ)
 (. ِْْ/ْا ـ للشاف و ) (ِ)
 كبػػػػػو صػػػػػاحد مؤدبػػػػػا خرا ػػػػػاف، كػػػػػاف أهػػػػػل أبنػػػػػا  مػػػػن كهػػػػػو عبيػػػػػ  أبػػػػػا  ػػػػػالـ، كيكػػػػػى بػػػػػن ( الوا ػػػػمّ)

 يػػػػػبؿ مالػػػػػ ، كمل بػػػػػن نبػػػػػر بػػػػػن أابػػػػػ  أيػػػػػاـ  ر ػػػػػوس قضػػػػػا  ككيل كال وػػػػػه، اغبػػػػػ يث كعربيػػػػػ ،  لػػػػػد
 منػػػػه، كحػػػػ  النػػػػاس كظبػػػػ  كتبػػػػان  اغبػػػػ يث، كصػػػػن   ريػػػػد  ػػػػا ف سػػػػر بقػػػػ اد كقػػػػ ـ كلػػػػ ل، كمػػػػ  م ػػػػه
 .(ّٖٓ/ٗ) الكربل كمايت . الببوات كعشرين أرب   ن  دبك  فتويف

 (. ّٖٗ/ّ(، ركض  البالب  )ْٕ/ّاؼبهذب يف ال وه الشاف و ) (ْ)
 .، باب بي  القرر كحبل اغببل ، كتاب البيوع(َٕ/ّ)( أخرجه البخارم ٓ)
 . (ب)كاؼبثب  من  ،)أجهل( )أ(( يف ٔ)
(، كابػػػػػػػػػػػػػن حبػػػػػػػػػػػػػاف يف صػػػػػػػػػػػػػػحيحه َُُْٖ، رقػػػػػػػػػػػػػم )(ُّْ/ُٔ)يف مسػػػػػػػػػػػػػن ل أضبػػػػػػػػػػػػػ  أخرجػػػػػػػػػػػػػه  (ٕ)

، قػػػػػػػاؿ نوػػػػػػػ ان  دينػػػػػػػاران  ذكػػػػػػػر البجػػػػػػػر عػػػػػػػن بيػػػػػػػ  الشػػػػػػػو  دب ػػػػػػػ  دينػػػػػػػار نسػػػػػػػي   كبتسػػػػػػػ  (، ّْٕ/ُُ)
 .(ُْٗ/ٓ)إركا  القليل  . ا لباين: صحي 

 (. ّٗٗ/ّ(، ركض  البالب  )ْٕ/ّاؼبهذب يف ال وه الشاف و ) (ٖ)
للخػػػػػرب، ك نػػػػػه   ػػػػػرط  يف عوػػػػػ ، كذلػػػػػ  ، يبػػػػػ ؛ فػػػػػإذا  ػػػػػو  كجػػػػػد أف يضػػػػػاؼ إى  ؛( ، يبػػػػػ ٗ)

الػػػػػثمن صػػػػػار ؾبهػػػػػو،ن فػػػػإذا أضػػػػػي  إى  ،شبػػػػن السػػػػػل   بػػػػػإزا  مػػػػػا  ػػػػو  مػػػػػن الشػػػػػرط، كذلػػػػػ  ؾبهػػػػػوؿ
 (. ّٗٗ/ّ(، ركض  البالب  )ْٕ/ّفببل. اؼبهذب يف ال وه الشاف و )
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 فصل

 [ ] مبايعة مً يعله أٌ ماله حراو

د و سػػػػػػػػػػػػ م؛ ؼبػػػػػػػػػػػػا ركل أبػػػػػػػػػػػػو (ُ)ك، هبػػػػػػػػػػػػوز مباي ػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػن ي لػػػػػػػػػػػػم أف صبيػػػػػػػػػػػػ  مالػػػػػػػػػػػػه حػػػػػػػػػػػػراـ
 .  (ّ)«ن    ن حعوان الماهن، و  ر البغي»: أفَّ الن   (ِ)الب رم

، أك زنػػػػػا، فػػػػػإف باعػػػػػه دبػػػػػاؿ ي لػػػػػم أنػػػػػه حػػػػػراـ مل (ْ)كإف كػػػػػاف لػػػػػه حػػػػػالؿ كحػػػػػراـ مػػػػػن مكػػػػػب
؛  ف النهػػػػو  ػػػػو  (ٓ)يبػػػػ ؛ ؼبػػػػا قػػػػ منال مػػػػن اػبػػػػرب، كإف كػػػػاف ي لػػػػم أنػػػػه حػػػػالؿ فػػػػال بػػػػأس بػػػػه

كا كى  ركػػػػػػه؛ ؼبػػػػػػا ركل الن مػػػػػػاف بػػػػػػن  ،فهػػػػػػو مكػػػػػػركل ،ك، حرمتػػػػػػه بػػػػػػال لم، كإف مل ي لػػػػػػم حلػػػػػػه
، الحععععععع ل بعععععععّين، والحعععععععرام بعععععععّين»يوػػػػػػػوؿ:  قػػػػػػػاؿ: ظب ػػػػػػػ  ر ػػػػػػػوؿ اهلل  (ٔ)بشػػػػػػػري

وبعععععين  لعععععك أ عععععور  ت عععععاب ات، وسأضعععععرب لمعععععث فعععععي  لعععععك  عععععو  ، إن اهلل  (7)/ب[33]

                                                

 (. ْٕ/ّاؼبهذب يف ال وه الشاف و ) (ُ)
 (.َُِ و م   رصبته )ص  (ِ)
 .باب مهر البقو كالنكاح ال ا  (، كتاب البالؽ، ُٔ/ٕأخرجه البخارم )( ّ)
(ْ: ، مث  أيضان، كفاعله ضرب باب من مب ر هو ك اعبباي ، ( الػمىٍكبي مىٍكسنا،   اؼبأخوذ ظبو مىكَّاسه

، على باؼبب ر، كصب   سمي   يأخذل اؼبػىٍكًب؛ فيما ا ت ماؿ  لد كق  فلوس ك فلب مثل ميكيوسو
  قاؿ الشاعر: البي ، كالشرا . عن  ،لما السلباف أعواف

 .(ِْٕص:) اؼبنري ًدٍرهىًم. اؼببباح مىٍكبي  اٍمريؤه  بىاعى  مىا كيل   كيف  إً ىاكىةه    ال ًػػػػػرىاؽً  أىٍ ػػػػػػػػػػػوىاؽً  كيل   كىفػػًو

 (. ّْٕ/َُ( اجملموع )ٓ)
 ،، اػببرجػػػػو، كهػػػػو مشػػػػهور( الن مػػػػاف بػػػػن بشػػػػري بػػػػن  ػػػػ   بػػػػن أ لبػػػػ  بػػػػن جػػػػالس بػػػػن زيػػػػ  ا نبػػػػارمٔ)

ى إمػػػػرة ضبػػػػص، كضػػػػم الكوفػػػػ  إى عبيػػػػ  إنولػػػػه مث لػػػه ك بيػػػػه صػػػػحب  ا ػػػػت مله م اكيػػػػ  علػػػػى الكوفػػػ ، 
بػػػن يبيػػػ  كمػػػات عػػػن اكؼبػػػا ا ػػػتخل  م اكيػػػ   ،اهلل بػػػن زيػػػاد، ككػػػاف بالشػػػاـ ؼبػػػا مػػػات يبيػػػ  بػػػن م اكيػػػ 

قػػػػػرب دعػػػػػا الن مػػػػػاف إى ابػػػػػن الػػػػػببري، مث دعػػػػػا إى ن سػػػػػه، فواق ػػػػػه مػػػػػركاف بػػػػػن اغبكػػػػػم ب ػػػػػ  أف كاقػػػػػ  
كذلػػػػػ  يف  ػػػػػن  طبػػػػب ك ػػػػػت . ا صػػػػػاب  يف سبييػػػػػب  ،فوتػػػػل الن مػػػػػاف بػػػػػن بشػػػػري ،ضػػػػحاؾ بػػػػػن قػػػػػيبال

 (.َِْ/ٔالبحاب  )

 ( حبل يف اللوح   و ًن ك أخري. ٕ)
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عععع ، وإن  عععع  ِحم  عععع  اهلل  عععععال  حععععرام، وإن  ععععن يععععرع حععععول الحمعععع  يو ععععك  عععععال  حلمل ِحمل
 .(ُ)«أن يلالطذ
وبععععععين  لععععععك أ ععععععور  ت ععععععاب ات، ال يععم ععععععا كويععععععر  ععععععن ال ععععععاس، فمععععععن ا  عععععع  »كريكم: 

 .(ِ)«ال ب ات، استبرأ لدي ذ ولعرضذ، و ن وقا في ال ب ات، وقا في الحرام
يريبعععععك إلععععع   عععععا  ع  عععععا »قػػػػػاؿ: أنػػػػػه  (ْ)بػػػػػن علػػػػػو عليهمػػػػػا السػػػػػالـ (ّ)كركل اغبسػػػػػن

 .(ٓ)«ال يريبك

                                                

، بػػػػػػاب اجتنػػػػػػاب الشػػػػػػبهات، كابػػػػػػن حبػػػػػػاف يف (، كتػػػػػػاب البيػػػػػػوعّْٕأخرجػػػػػػه أبػػػػػػو داكد يف  ػػػػػػننه )( ُ)
، رقػػػػػم ا خبػػػػػار عػػػػن كصػػػػػ  حالػػػػػ  مػػػػن يتػػػػػورع عػػػػػن الشػػػػبهات يف الػػػػػ نياذكػػػػػر (، ْٖٗ/ِصػػػػحيحه )

( صػػػػػػػػػػححه ا لبػػػػػػػػػػاين. الت ليوػػػػػػػػػػات اغبسػػػػػػػػػػاف يف الت ليوػػػػػػػػػػات علػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػحي  ابػػػػػػػػػػن حبػػػػػػػػػػاف ُِٕ)
(ِ/ُّْ.) 
 .باب فضل من ا تربأ ل ينه(، كتاب ال لم، َِ/ُأخرجه البخارم )( ِ)
بػػػػػن ها ػػػػػم بػػػػػن عبػػػػػ  منػػػػػاؼ اؽبػػػػػارو،  ػػػػػب   ( اغبسػػػػػن بػػػػػن علػػػػػو بػػػػػن أ   الػػػػػد بػػػػػن عبػػػػػ  اؼببلػػػػػدّ)

، كروبانتػػػػػه، أمػػػػػري اؼبػػػػػؤمن ، أبػػػػػو ؿبمػػػػػ ، كلػػػػػ  يف نبػػػػػ   ػػػػػهر رمضػػػػػاف  ػػػػػن  أػػػػػالث ر ػػػػػوؿ اهلل
مػػػػػن اؽبًػػػػػرة، كركل الامػػػػػذم مػػػػػن حػػػػػ يث أ ػػػػػام  بػػػػػن زيػػػػػ  قػػػػػاؿ:  رقػػػػػ  النػػػػػ  صػػػػػلى اهلل عليػػػػػه ك 
 ػػػػلم يف ب ػػػػ  اغباجػػػػ ، فوػػػػاؿ: هػػػػذاف ابنػػػػام كابنػػػػا ابنػػػػ ، اللهػػػػم إين أحبهمػػػػا فأحبهمػػػػا، كأحػػػػد مػػػػن 

بػػػػن  ػػػػناف، حػػػػ أنا أ لبػػػػ  بػػػػن أ  مالػػػػ :  ػػػػه ت اغبسػػػػن يػػػػـو اكد وببهمػػػػا، قػػػػاؿ الواقػػػػ م: حػػػػ أنا دا
مػػػػػات، كدفػػػػػن يف البويػػػػػػ  فرأيػػػػػ  البويػػػػػػ  كلػػػػػو  رحػػػػػػ  فيػػػػػه إبػػػػػػرة مػػػػػا كق ػػػػػػ  إ، علػػػػػى رأس إنسػػػػػػاف. 

 (.ُُ/ِين ر: ا صاب  يف سبييب البحاب  )
كقػػػػ   لػػػػد هػػػػذا يف عبػػػػارة كثػػػػري مػػػػن النسػػػػاخ للكتػػػػد، أف : »_ رضبػػػػه اهلل   ػػػػاى_ ( قػػػػاؿ ابػػػػن كثػػػػري ْ)

ععليػػػػػه السػػػػػالـع مػػػػػن دكف  ػػػػػاير البػػػػػحاب ، أك: عكػػػػػـر اهلل  : ػػػػػرد علػػػػػو رضػػػػػو اهلل عنػػػػػه، بػػػػػأف يوػػػػػاؿي
ػػػػػاكل بػػػػػ  البػػػػػحاب  يف ذلػػػػػ ؛ فػػػػػإف  كجهػػػػػهع، كهػػػػػذا كإف كػػػػػاف م نػػػػػال صػػػػػحيحان، لكػػػػػن ينبقػػػػػو أف ييسى

كأمػػػػري اؼبػػػػؤمن  عثمػػػػاف بػػػػن ع ػػػػاف  أكى بػػػػذل  منػػػػه،  ،هػػػػذا مػػػػن بػػػػاب الت  ػػػػيم كالتكػػػػرًن، فالشػػػػيخاف
 (. ِّٖ/ُُ  سري ابن كثري )«. م أصب  رضو اهلل عنه

(، كتػػػػػػاب ِِٔ/ٖ(، كالنسػػػػػػايو )َٔ(، كتػػػػػػاب صػػػػػػ   الويامػػػػػ ، بػػػػػػاب )ٖٔٔ/ْأخرجػػػػػه الامػػػػػػذم )( ٓ)
«. هػػػػػذا اغبػػػػػ يث جيػػػػػ  جيػػػػػ » داب الوضػػػػػا ، بػػػػػاب اغبكػػػػػم با  ػػػػػاؽ أهػػػػػل ال لػػػػػم. قػػػػػاؿ النسػػػػػايو: 

 (.ُٓٓ/ٕكصححه ا لباين. إركا  القليل )
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؛  ف ال ػػػػاهر فبػػػػا يف يػػػػ ل أنػػػػه لػػػػه؛ فػػػػال وبػػػػـر فػػػػإف باعػػػػه صػػػػ  البيػػػػ  ، كإف أخػػػػذ منػػػػه مل وبػػػػـر
 .  (ُ)بالشَّ 
ػػػػػالح   كأمػػػػػا بيػػػػػ  ال نػػػػػد فبػػػػػن ي بػػػػػرل للخمػػػػػر، كبيػػػػػ  البَّبيػػػػػد فبػػػػػن يتخػػػػػذل نبيػػػػػذان، كبيػػػػػ  السَّ

، كبيػػػػػػ  القػػػػػػالـ فبػػػػػػن ا ػػػػػػتهر بالليا ػػػػػػ ، كا مػػػػػػ  (ِ)فبػػػػػػن ي بػػػػػػى اهلل   ػػػػػػاى بػػػػػػه يف قبػػػػػػ  البريػػػػػػح
فبػػػػػػن يتخػػػػػػذها للقنػػػػػػا ؛ فػػػػػػإف اعتوػػػػػػ  البػػػػػػاي  أف اؼبشػػػػػػام يتخػػػػػػذها ؽبػػػػػػذل اؼب اصػػػػػػو حػػػػػػـر عليػػػػػػه 

باعتوػػػػػػادل، كإف مل ي توػػػػػػ  ذلػػػػػػ  كلكػػػػػػن  ػػػػػػ  فيػػػػػػه، فهػػػػػػو مكػػػػػػركل؛  بي هػػػػػػا منػػػػػػه؛  نػػػػػػه مؤاخػػػػػػذ
ؼبوضػػػػػػػػػ  الريبػػػػػػػػػػ ، كإف بػػػػػػػػػاع يف اغبػػػػػػػػػػال ، فػػػػػػػػػالبي  صػػػػػػػػػػحي ؛  ف ا ػػػػػػػػػـر ، يرجػػػػػػػػػػ  إى ن ػػػػػػػػػػب 

 . (ّ)البي 

  

                                                

 (. ُُٗ، ُُٖ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ الشاف و )ْٖ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ )ُ)
 ػػػػػذا  وا كنبيػػػػػذان، كأنػػػػػه ي بػػػػػفػػػػػإف ربوػػػػػح ازبػػػػػاذل لػػػػػذل  طبػػػػػرن » :ىػػػػػػ ػػػػػػ رضبػػػػػه اهلل   ػػػػػاؿ قػػػػػاؿ النػػػػػوكم (ِ)

حكانبػػػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػػن البػػػػػػػػػػػػباغ، كاؼبتػػػػػػػػػػػػويل، كالبقػػػػػػػػػػػػوم يف  ػػػػػػػػػػػػرح  :ف ػػػػػػػػػػػػو ربريبػػػػػػػػػػػػه كجهػػػػػػػػػػػػاف ،السػػػػػػػػػػػالح
يكػػػػػػرل   :-كاؼبتػػػػػػويل عػػػػػػن أكثػػػػػػر ا صػػػػػػحاب، يننولػػػػػػه الركيػػػػػػا– :أحػػػػػػ نبا ،، ك ػػػػػػريهم،كالركيايناؼبختبػػػػػػر

، كأصػػػػػحهما ، كبػػػػػه قبػػػػػ  الشػػػػػيس أبػػػػػو حامػػػػػ  القػػػػػبايل يف ا حيػػػػػا  :كراهػػػػػ   ػػػػػ ي ة، ك، وبػػػػػـر  ،وبػػػػػـر
ك رينبػػػػػا مػػػػػن ا صػػػػػحاب، فلػػػػػو باعػػػػػه صػػػػػ  علػػػػػى الػػػػػوجه  كاف كػػػػػاف مر كبػػػػػان للكراهػػػػػ ، أك التحػػػػػرًن 

بػػػػػال ًور بالقلمػػػػػاف كبيػػػػػ  ال نػػػػػد كبيػػػػػ  القلمػػػػػاف اؼبػػػػػرد اغبسػػػػػاف ؼبػػػػػن عػػػػػرؼ : قػػػػاؿ القػػػػػبايل يف ا حيػػػػػا 
 (. ّّٖ/َُاجملموع )«. ككذا كل  برؼ ي ضى إى م بي  :للخمار قاؿ

 (. ُِِ-ُُِ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ الشاف و )ْٖ/ّ( اؼبهذب )ّ)
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 فصل

 [ ] حكه بيع املصحف، وأحاديث الرسول، والعبد املسله مً الكافر

كال بػػػػػ  اؼبسػػػػػلم مػػػػػن الكػػػػػافر؛  نػػػػػه ، ك، هبػػػػػوز بيػػػػػ  اؼببػػػػػح ، كأحاديػػػػػث ر ػػػػػوؿ اهلل 
ػػػػػػػقىار، كاؼببػػػػػػػح  كا حاديػػػػػػػث لالبتػػػػػػػذاؿ، فػػػػػػػإف خػػػػػػػال  كبػػػػػػػاع  ي ػػػػػػػرض ال بػػػػػػػ  للمهانػػػػػػػ  كالبَّ

 . (ُ)منه، فالبي  با ل يف أص  الوول 
 .  (ّ)رب على إزال  ملكه عنه، كهو ركاي  عن مال هبك  ،يب : (ِ)كقاؿ أبو حني  

لنػػػػػػا: أنػػػػػػه عوػػػػػػ  يبنػػػػػػ  مػػػػػػن ا ػػػػػػت امته غبرمػػػػػػ  ا  ػػػػػػالـ؛ فمنػػػػػػ  مػػػػػػن ابت ايػػػػػػه كالنكػػػػػػاح، فػػػػػػإف 
ا ػػػػػال الكػػػػػافر مسػػػػػلمنا ي تػػػػػح عليػػػػػه
ا علػػػػػى أحػػػػػ  البػػػػػريو  ،(ْ) ، كالبريػػػػػح (ٓ)صػػػػػ  قػػػػػو،ن كاحػػػػػ ن

 . (ٔ)أنه على الوول  :الثاين

                                                

حػػػػػػراـ بػػػػػػال  ا مسػػػػػػلما مػػػػػن مسػػػػػػلم، أك  ػػػػػريل، فهػػػػػػذا البيػػػػػ إذا ا ػػػػػال الكػػػػػػافر عبػػػػػ ن »قػػػػػاؿ النػػػػػػوكم:  (ُ)
با ػػػػػل؛  نػػػػػه عوػػػػػ  منػػػػػ  منػػػػػه غبرمػػػػػ  ا  ػػػػػالـ، فلػػػػػم يبػػػػػ  كتػػػػػبكي   الوجػػػػػه ا كؿ: البيػػػػػ «. خػػػػػالؼ

فبػػػػػػن ، ك كصػػػػػح  اعبمهػػػػػور قػػػػػػوؿ الػػػػػببالف، كهػػػػػو البػػػػػحي »اؼبسػػػػػلم  مػػػػػن الكػػػػػافر. قػػػػػػاؿ النػػػػػوكم: 
حد ا،نتبػػػػػػار، ، كالقػػػػػػبايل، كصػػػػػػاالبقػػػػػػومصػػػػػػححه اؼببػػػػػػن  يف التنبيػػػػػػه، كاعبرجػػػػػػاين يف التحريػػػػػػر، ك 

الوجػػػػه الثػػػػاين: يبػػػػ ؛  نػػػػه  ػػػػبد يبلػػػػ  بػػػػه ال بػػػػ  الكػػػػافر، فًػػػػاز أف يبلػػػػ  ك «. كالراف ػػػػو، ك خػػػػركف
(، ُِّ/ٓ(، البيػػػػػاف يف مػػػػػذهد ا مػػػػػاـ الشػػػػػاف و )ْٗ/ّبػػػػػه ال بػػػػػ  اؼبسػػػػػلم؛ كػػػػػا رث. اؼبهػػػػػذب )

 (. ّْٖ/َُاجملموع )
 .(ُُّ/ُّ(، اؼببسوط )ِّٗ/ِ(ب اي  البناي  )ِ)
 .(ُٓ/ٔيف  رح ـبتبر خليل )( مواهد اعبليل ّ)
 (. ّٓٓ/ٗ(، اجملموع  رح اؼبهذب )ّٗٗ/ِ( القرر البهي  يف  رج البهً  )ْ) 
 نػػػػػه وببػػػػػل لػػػػػه مػػػػػن الكمػػػػػاؿ باغبريػػػػػ  أكثػػػػػر فبػػػػػا يلحوػػػػػه مػػػػػن  ؛يبػػػػػ  قػػػػػو،ن كاحػػػػػ ان  :(قػػػػػاؿ الشػػػػػريازمٓ)

(، اجملمػػػػػػػػػػوع ْٗ/ّكقػػػػػػػػػػاؿ النػػػػػػػػػػوكم: كأصػػػػػػػػػػحهما البػػػػػػػػػػح  قب ػػػػػػػػػػان. اؼبهػػػػػػػػػػذب ) .ؽالبػػػػػػػػػػقار بػػػػػػػػػػالر  
(َُ/ّٖٓ   .) 

الوػػػػػوؿ ا كؿ: يبػػػػػ ؛  ف ملكػػػػػه ، يسػػػػػتور عليػػػػػه، كإمبػػػػػا ي تػػػػػح عليػػػػػه باؼبلػػػػػ ، فيحبػػػػػل لػػػػػه كمػػػػػاؿ  (ٔ)
الووؿ الثػػػػػاين: ، يبػػػػػ ؛  نػػػػػه يبلػػػػػ  بػػػػػه اؼبسػػػػػلم، فلػػػػػم يبػػػػػ  كػػػػػا جن . اؼبهػػػػػذب يف فوػػػػػه ك اغبريػػػػػ .

 (. ّٖٓ/َُ(، اجملموع )ُِّ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ْٗ/ّالشاف و )
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ا؛ فوجػػػػػد أف يبػػػػػ ، خبػػػػػالؼ مػػػػػن بالشػػػػػرا  إى رببػػػػػيل اغبريػػػػػ  لػػػػػه قب نػػػػػلنػػػػػا: أنػػػػػه يتوصػػػػػل 
 ، ي تح عليه. 

فػػػػػإف ملػػػػػ  الكػػػػػافر عبػػػػػ ان مسػػػػػلمنا بػػػػػا رث، أك أ ػػػػػلم يف يػػػػػ ل، أيًمػػػػػرى بإزالػػػػػ  ملكػػػػػه عنػػػػػه يف 
ػػػػػقىارنا علػػػػػى ا  ػػػػػالـ، فػػػػػإف باعػػػػػه مػػػػػن مسػػػػػلم، أك كهبػػػػػه (ُ)اغبػػػػػاؿ ؛  ف يف إبوايػػػػػه يف ملكػػػػػه صى

 مر. إيال، أك أعتوه  و  عنه ا 
؛  ف اؼبكا ػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػ ، (ِ)مل ىبػػػػػػػػػرج عػػػػػػػػػن عهػػػػػػػػػ ة ا مػػػػػػػػػر يف أصػػػػػػػػػ  الوػػػػػػػػػول  ،كإف كا بػػػػػػػػػه

 كلذل  لو زكجه، أك  جرل، مل يبؿ ملكه عنه، كيؤمر بإزال  ملكه عنه. 
، كؽبػػػػػػػذا  ب هػػػػػػػػا يف (ّ)ك، هبػػػػػػػوز بيػػػػػػػ  اغبامػػػػػػػل دكف ضبلهػػػػػػػا؛  نػػػػػػػػه يف حكػػػػػػػم ال ضػػػػػػػو منهػػػػػػػا

أك  ،كالرجػػػػػػػل، ككػػػػػػػذل  إذا ا ػػػػػػػتثى اللػػػػػػػن ،عتوهػػػػػػػا كبي هػػػػػػػا، فػػػػػػػال هبػػػػػػػوز إفػػػػػػػرادل بػػػػػػػالبي  كاليػػػػػػػ 
 أك البي .  ،البوؼ

: لوولػػػػػػػػه  (ْ)/أ[ بػػػػػػػػ  اعباريػػػػػػػ  ككلػػػػػػػػ ها لػػػػػػػػ كف  ػػػػػػػب   ػػػػػػػػن ُْك، هبػػػػػػػوز أف ي ػػػػػػػػرؽ ]
 ععععععن فععععععر  بععععععين والععععععدة وولععععععدها، فععععععر »: كلوولػػػػػػه ، (ٔ)«والععععععدة بولععععععدها (ٓ)ال  ول ععععععذ»

                                                

 (. ُِِ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ْٗ/ّفوه ا ماـ الشاف و ) ( اؼبهذب يفُ)
اػبػػػػػارج مػػػػػن ملكػػػػػه يف التبػػػػػرفات. قػػػػػاؿ النػػػػػوكم:  الوجػػػػػه ا كؿ: يوبػػػػػل منػػػػػه؛  ف بالكتابػػػػػ  يبػػػػػريؾ (ِ)

الوجػػػػػه الثػػػػػاين: ، يوبػػػػػل؛  نػػػػػه عوػػػػػ  ك  ػػػػػا، ك كػػػػػوف كتابػػػػػ  صػػػػػحيح .  : ا،كت ػػػػػا أصػػػػػحهما با  ػػػػػاقهم
 (. ّٕٖ/َُ(، اجملموع )ْٗ/ّكا جارة. اؼبهذب ) ،كالتبكي  ه، يبيل اؼبل ، فال  يوبل من

 (. ُُٖ/ٗ(، اغباكم الكبري يف فوه مذهد الشاف و )ْٗ/ّاؼبهذب يف فوه الشاف و ) (ّ)
 (. ُْٕ/ّ(، ركض  البالب  كعم ة اؼب ت  )َٓ/ّاؼبهذب يف فوه الشاف و ) (ْ)
: ذهػػػػاب ال وػػػػل، كالتحػػػػري مػػػػن  ػػػػ ة الوجػػػػ  كاغبػػػػبف،أك اػبػػػػوؼ كالولػػػػه ذهػػػػاب ال وػػػػل ل وػػػػ اف الولػػػػه( ٓ)

 (.ِّّاغببيد. ـبتار البحاح )ص:
ا ـ  تػػػػبكج فيسػػػػو  حوهػػػػا مػػػػػن حضػػػػان  الولػػػػ  كينتوػػػػػل (، بػػػػػاب ٓ/ٖأخرجػػػػه البيهوػػػػو يف الكػػػػربل ) (ٔ)

ًي ىػػػػػػ كىيف ًإٍ ػػػػػػنىادل ابٍػػػػػػن قػػػػػػاؿ ابػػػػػػن اؼبلوػػػػػػن: . (ُُٖٓٔ، رقػػػػػػم )إى ج  ػػػػػػه كىكىقػػػػػػ  يف . كقػػػػػػاؿ أيضػػػػػػان: ؽبى
ا اغبىػػػػػً يث بػػػػػالثبوت ػػػػػذى البػػػػػ ر  .فػىلى ىلَّػػػػػهي ، ػػػػػر لىػػػػػهي ببرًيػػػػػح صىػػػػػًحيحى  ...أقضػػػػػي  ابٍػػػػػن الٌبػػػػػالح كصػػػػػ  هى

 .(ُٗٓ-ُٖٓ/ٔاؼبنري )
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 . (ُ)«يوم ال يا   اهلل بي ذ وبي أحبتذ
ك، هبػػػػػػوز بيػػػػػػػ  فيمػػػػػػػا ب ػػػػػػ ل إى  ػػػػػػػن البلػػػػػػػوغ إذا كػػػػػػػاف م توػػػػػػرنا إى ك التهػػػػػػػا، فػػػػػػػإف ا ػػػػػػػتقى 

 . (ّ)أنه على قول  يف اغبال  :، كالثاين(ِ)هذا أص  البريو  ،جاز
فيػػػػه مػػػػن إضػػػػاعته، كقػػػػ  أمػػػػن ذلػػػػ  يف حػػػػاؿ دكف حػػػػاؿ كػػػػاف  لنػػػػا: النهػػػػو عػػػػن الت ريػػػػح ؼبػػػػا

 .  (ٓ)، خالفا    حني  (ْ)فرؽ يف اؼبوض  الذم من نال فالبي  با ل
 (ٔ)أف عليٌػػػػػػان علنػػػػػػا: مػػػػػػا ركم 

  ؛ (ٕ)عفػػػػػػرد البيػػػػػػ  فػػػػػػرؽ بػػػػػػ  الوالػػػػػػ ة ككلػػػػػػ ها؛ فنهػػػػػػال
 ك نه بي   و عنه ؼب ى فيه؛ فببل كبي  اغبر. 

  

                                                

(، كتػػػػػاب السػػػػػري، بػػػػػاب كراهيػػػػػػ  الت ريػػػػػح بػػػػػ  السػػػػػ ، قػػػػػاؿ الامػػػػػػذم: ُّْ/ْأخرجػػػػػه الامػػػػػذم ) (ُ)
كال مػػػػػل علػػػػػى هػػػػػذا عنػػػػػ  أهػػػػػل ال لػػػػػم مػػػػػن  ،حسػػػػػن  ريػػػػػدكهػػػػػذا حػػػػػ يث  ،كيف البػػػػػاب عػػػػػن علػػػػػو

. كقػػػػػاؿ: صػػػػػحي  (، كتػػػػػاب البيػػػػػوعٓٓ/ِكأخرجػػػػػه اغبػػػػػاكم يف اؼبسػػػػػت رؾ )ك ػػػػػريهم.     أصػػػػػحاب النَّػػػػػ
 على  رط مسلم، كمل ىبرجال.

فػػػػػػال هبػػػػػػوز  ،ل مػػػػػػـو ا خبػػػػػػار، ك نػػػػػػه  ػػػػػػري بػػػػػػالغ :ا كؿ، قػػػػػػاؿ الشػػػػػػريازم يف اؼبهػػػػػػذبوػػػػػػوؿ هػػػػػػذا ال (ِ)
 نػػػػػه  ؛هبػػػػػوز :الثػػػػػاين وػػػػػوؿالك ، كمػػػػػا لػػػػػو كػػػػاف لػػػػػه دكف  ػػػػػب   ػػػػػن . الت ريػػػػح بينػػػػػه كبػػػػػ  أمػػػػػه يف البيػػػػػ 

كأ،هرنبػػػػا إى  ػػػػن  :مسػػػػتقت عػػػػن حضػػػػانتها، فًػػػػاز الت ريػػػػح بينهمػػػػا كالبالغ.قػػػػاؿ النػػػػوكم يف الركضػػػػ 
ب ػػػػػػ  البلوغ.اؼبهػػػػػػذب يف فوػػػػػػه الشػػػػػػاف و  التميػػػػػب  ػػػػػػب   ػػػػػػن  أك شبػػػػػػاف  ػػػػػػن   وريبػػػػػػان، كيكػػػػػػرل الت ريػػػػػػح

 (. ُْٕ/ّ(، ركض  البالب  )َٓ/ّ)
 (. ُْٕ/ّ(، ركض  البالب  )َٓ/ّاؼبهذب يف فوه الشاف و ) (ّ)
 (. ُّٗ/َُ( اجملموع )ْ)
 (.ِِٓ/ُ(، اعبوهرة النرية )َُْ/ّ( اؼببسوط للسرخسو )ٓ)
 ، أبػػػػو اغبسػػػػن،الور ػػػػو اؽبػػػػارو( علػػػػو بػػػػن أ   الػػػػد بػػػػن عبػػػػ  اؼببلػػػػد بػػػػن ها ػػػػم بػػػػن عبػػػػ  منػػػػاؼ ٔ)

ككػػػػاف قتػػػػل علػػػػو يف ليلػػػػ  السػػػػاب  عشػػػػر مػػػػن  ػػػػهر رمضػػػػاف  ػػػػن  أرب ػػػػ  مػػػػن اؽبًػػػػرة، كمػػػػ ة خالفتػػػػه 
طبػػػػػب  ػػػػػػن  إ، أالأػػػػػ  أ ػػػػػػهر كنبػػػػػػ   ػػػػػهر،  نػػػػػػه بويػػػػػ  ب ػػػػػػ  قتػػػػػػل عثمػػػػػاف يف ذم اغبًػػػػػػ   ػػػػػػن  

كأالأػػػػ ، ككانػػػػ  كق ػػػػ  اعبمػػػػل يف صبػػػػادل  ػػػػن   ػػػػ  كأالأػػػػ ، ككق ػػػػ  صػػػػ   يف  ػػػػن   ػػػػب  طبػػػػب 
كأالأػػػػػ ، ككق ػػػػػ  النهػػػػػركاف مػػػػػ  اػبػػػػػوارج يف  ػػػػػن  شبػػػػػاف كأالأػػػػػ ، مث أقػػػػػاـ  ػػػػػنت  وبػػػػػرض علػػػػػى قتػػػػػاؿ 

 (.ِٗٔ/ْالبقاة، فلم يتهيأ ذل  إى أف مات. ين ر: ا صاب  يف سبييب البحاب  )
(، كتػػػػػػاب البيػػػػػػوع، بػػػػػػاب مػػػػػػا جػػػػػػا  يف كراهيػػػػػػ  الت ريػػػػػػح بػػػػػػ  ُٕٓ/ّ) أخرجػػػػػػه الامػػػػػػذم يف  ػػػػػػننه( ٕ)

الوالػػػػػ ة ككلػػػػػ ها. قػػػػػاؿ ابػػػػػن عبػػػػػ  اؽبػػػػػادم: فيػػػػػه ميمػػػػػوف بػػػػػن أ   ػػػػػيب  صػػػػػاٌف اغبػػػػػ يث، لكنػػػػػه كثػػػػػري 
كضػػػػػ  ه ا لبػػػػػػاين يف ضػػػػػ ي   ػػػػػػنن  ا ر ػػػػػاؿ، كمل يػػػػػ رؾ عليػػػػػػا. ككػػػػػذا قػػػػػػاؿ اغبػػػػػاف  ابػػػػػن حًػػػػػػر. 

 (.ْٓ/ْالراي  )(، نبد ٖٗ/ْالامذم.  نوي  أحاديث الت ليح )
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 .  (ِ)، خالفا    حني  (ُ)ك، وبـر الت ريح ب  ا خوين
لنػػػػػػػا: أف النهػػػػػػػو كرد يف الت ريػػػػػػػح بػػػػػػػ  الوالػػػػػػػ ة ككلػػػػػػػ ها، كهػػػػػػػذا ، يوجػػػػػػػ  يف الت ريػػػػػػػح بػػػػػػػ  

 كاهلل أعلم.  .ا خوين؛  ف كل كاح  منهما مستقن عن ك ال  اآلخر
  

                                                

، كبػػػػػػػػػه قبػػػػػػػػػ  اعبمهػػػػػػػػػور. اجملمػػػػػػػػػوع  ػػػػػػػػػرح اؼبهػػػػػػػػػذب ،اؼبػػػػػػػػػذهد أنػػػػػػػػػه يكرل :( قػػػػػػػػػاؿ النػػػػػػػػػوكمُ) ك،وبػػػػػػػػػـر
(َُ/ِّٗ .) 

 (. ُِٓ/ٓاؼببسوط للشيباين ) (ِ)
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 (1)من الشروط وما ال يفسده باب ما يفسد البًع

، كػػػػػػالرد بال يػػػػػػد، فػػػػػػإف كػػػػػػاف فبػػػػػػا يوتضػػػػػػيه البيػػػػػػ  ؛ ػػػػػػر نا ن ػػػػػػرت فيػػػػػػه إذا  ػػػػػػرط يف البيػػػػػػ 
كالتسػػػػليم، كمػػػػػا أ ػػػػبههما، مل يببػػػػػل ال وػػػػػ  بشػػػػر ه؛  ٌف إ ػػػػػالؽ ال وػػػػػ  يوتضػػػػيه، فلػػػػػم يببػػػػػل 

 بشر ه فيه. 
يوتضػػػػػػيه، كلكػػػػػن فيػػػػػػه مبػػػػػلح  للمت اقػػػػػ ين كاػبيػػػػػػار، كا جػػػػػل، كالػػػػػػرهن، كإف كػػػػػاف فبػػػػػا ، 

 كالضم ، مل يببله؛  فَّ الٌشرع كرد  ذا الشراي  على ما نبينها يف مواض ها. 
، كحكػػػػػى أبػػػػػو (ِ)صػػػػػحي  علػػػػػى اؼبػػػػػذهد اؼبشػػػػػهور فأمػػػػػا إذا  ػػػػػرط عتػػػػػح اؼببيػػػػػ ، فػػػػػإٌف البيػػػػػ 

 لٌشرط با ل. أف ال و  صحي ، كا (ّ)أور
فا ػػػػػػػػػػ ، إ، أف اؼبشػػػػػػػػػهور عػػػػػػػػػػن أ   كأصػػػػػػػػػػحابه: أف البيػػػػػػػػػ  (ْ)كاؼبشػػػػػػػػػهور عػػػػػػػػػػن أ  حني ػػػػػػػػػ 

 أف ال ب  مضموف بالثمن اؼبسمى يف ال و .  :حني  
 .  (ٔ): يضمنه بالويم ، كهو ركاي   اذة عن أ  حني  (ٓ)كقاؿ أبو يو   كؿبم 

  

                                                

 (. ُِٗ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )َٓ/ّاؼبهذب يف فوه ا ماـ ) (ُ)

م  ػػػػم كتبػػػػه، كقبػػػػ  بػػػػه اؼببػػػػن  البػػػػحي  اؼبشػػػػهور الػػػػذم نػػػػص عليػػػػه الشػػػػاف و يف »قػػػػاؿ النػػػػوكم:  (ِ)
اؼبهػػػػػػذب يف فوػػػػػػه ا مػػػػػػاـ «.  صػػػػػػحي ، كالشػػػػػػرط ،ـز يلػػػػػػـب الوفػػػػػػا  بػػػػػػه أف البيػػػػػػ  :كأكثػػػػػػر ا صػػػػػػحاب

 (. ّٓٗ/َُ(، اجملموع )َٓ/ّ)
 (. َُُ/ْال بيب بشرح الوجيب للراف و ) (ّ)
 (. ّّٗ/ٔالربهاين ) (، ا ي ِِّ/ٓ(، ب اي  البناي  )ِْٔ/ُاعبوهرة النرية ) (ْ)
 اؼببادر السابو . (ٓ)
 (. ّّٗ/ٔ( ا ي  الربهاين )ٔ)
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 جايب.  : أف البي (ِ)عن أ  حني   (ُ)كركل اغبسن بن زياد
ا ػػػػػػات بريػػػػػػػرة، ك ػػػػػػرط مواليهػػػػػػػا عتوهػػػػػػا، كك، هػػػػػػػا، فػػػػػػأنكر النَّػػػػػػػ   لنػػػػػػا: أف عايشػػػػػػػ  

، وقضعععععاء ا عععععتري ا وأ ت ي عععععا؛ ف عععععر  اهلل أو ععععع » ػػػػػرط الػػػػػو، ، كأقػػػػػر علػػػػػى ال تػػػػػح، كقػػػػػاؿ: 
 . (ّ)«اهلل أح ، والوالء لمن أ ت 

ك نػػػػػه بيػػػػػ  مضػػػػػموف بػػػػػػالثمن اؼبسػػػػػمى يف عوػػػػػ ل؛ فكػػػػػاف عوػػػػػػ ل صػػػػػحيحنا كسػػػػػاير البيػػػػػػوع  
هػػػػػا، كإف أى عػػػػػن إعتاقػػػػه مل هبػػػػػرب عليػػػػػه، لكػػػػػن يثبػػػػػ  للبػػػػػاي  ا اؼبشػػػػػام فباعبػػػػايبة، فػػػػػإف كىفَّ  ػػػػػ

/ب[ ُْ]؛  نػػػػػػػه ملكػػػػػػػه بػػػػػػػالثمن، كلكنػػػػػػػه (ْ)اػبيػػػػػػػار يف فسػػػػػػػس ال وػػػػػػػ  علػػػػػػػى أصػػػػػػػ  الػػػػػػػوجه 
 ػػػػرط للبػػػػاي   ػػػػي نا لػػػػه فيػػػػه  ػػػػرض صػػػػحي ، فػػػػإذا مل يػػػػوؼ بػػػػه لػػػػه يثبػػػػ  لػػػػه اػبيػػػػار، كمػػػػا لػػػػو 

، كأ ػػػػو  اؼببالبػػػػ  بػػػػال تح مل يكػػػػن  ػػػػرط رهنػػػػا، فػػػػامتن  مػػػػن  سػػػػليمه، فػػػػإف أجػػػػاز البػػػػاي  البيػػػػ 

                                                

بػػػن اكؿبمػػػ   ،، ركل عػػػن ا مػػػاـ، كعنػػػه ابػػػن ظباعػػػ ( اغبسػػػن بػػػن زيػػػاد اللؤلػػػؤم مػػػوى ا نبػػػار الكػػػويفُ)
ا ػػػػػتػيٍ ًى يومنػػػػػا فأخبػػػػػأ كمل ي  ػػػػػر باؼبسػػػػػت  ، فػػػػػاكال  نػػػػػه:إبػػػػػن أيػػػػػوب؛ قيلا ػػػػػًاع البلخػػػػػو، ك ػػػػػ ب  

منادينػػػػػػا ينػػػػػػادم: أ، إف اغبسػػػػػػن ا ػػػػػػت ى يػػػػػػـو كػػػػػػذا عػػػػػػن مسػػػػػػ ل  فأخبػػػػػػأ، فمػػػػػػن كػػػػػػاف أفتػػػػػػال اغبسػػػػػػن 
فلريجػػػػػ  إليػػػػػه، كمكػػػػػث أالأػػػػػ  أيػػػػػاـ ، ي ػػػػػ  حػػػػػى عػػػػػاد إليػػػػػه السػػػػػايل فأعلمػػػػػه خبب ػػػػػه كردل إى اغبػػػػػح، 

عشػػػػر ألػػػػ  حػػػػ يث وبتػػػػاج إليػػػػه ال وهػػػػا ،  أػػػػتكعػػػن ؿبمػػػػ  بػػػػن ظباعػػػػ  أنػػػػه قػػػػاؿ: ظب ػػػػ  ابػػػػن جػػػػري  ا
كذكػػػػر أنػػػػه كػػػػاف يكسػػػػو فباليكػػػػه فبػػػػا يكسػػػػو ن سػػػػه، ككػػػػاف ، ي ػػػػا مػػػػن الن ػػػػر ىف ال لػػػػم، مػػػػات  ػػػػن  

 (.ٔٓ/ِ ب  أك شباف ك ت  كماي  يف خالف  اؼبه م رضب  اهلل عليه. ين ر:  بوات اغبن ي  )

 .(ُٓ/ُّ( اؼببسوط للسرخسو )ِ)
 كتاب ال تح، باب الو،  ؼبن أعتح.(،  ُُٔأخرجه مسلم )ص ( ّ)
فػػػػإذا امتنػػػػ  أجػػػػرب عليػػػػه كمػػػػا لػػػػو نػػػػذر عتػػػػح  ،الوجػػػػه ا كؿ: هبػػػػرب عليػػػػه؛  نػػػػه عتػػػػح مسػػػػتحح عليػػػػه (ْ)

أنػػػػه حػػػػح هلل   ػػػػاى كػػػػال تح اؼبلتػػػػـب  :كأصػػػػحهما» :عبػػػػ  مث امتنػػػػ  مػػػػن إعتاقػػػػه.قاؿ النػػػػوكم يف اجملمػػػػوع
الوجػػػػػه ك كهػػػػػو أ،هرنبػػػػػا.  :كقػػػػػاؿ الراف ػػػػػو، «احػػػػػح هلل   ػػػػػاى أجػػػػػرب عليػػػػػه قب نػػػػػ :فػػػػػإذا قلنػػػػػا« بالنػػػػػذر

؛  نػػػػه ملكػػػػه بػػػػال وض، كإمبػػػػا  ػػػػرط للبػػػػاي  الثػػػػاين: ، هبػػػػرب بػػػػل يثبػػػػ  للبػػػػاي  اػبيػػػػار يف فسػػػػس البيػػػػ 
(، اغبػػػػػػاكم يف فوػػػػػػه ُٓ/ّأبػػػػػػ  للبػػػػػػاي  اػبيػػػػػػار. اؼبهػػػػػػذب يف فوػػػػػػه الشػػػػػػاف و ) حوػػػػػػا فػػػػػػإذا مل يػػػػػػ ً 

 (. ُُُ/ْللراف و ) (، ال بيب  رح الوجيبّٓٗ/َُ(، اجملموع )ُّٓ/ٓالشاف و )
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 ػػػػػر ه  ؛  نػػػػػه حػػػػػحه (ُ)لل بػػػػػ  ك، للحػػػػػاكم إجبػػػػػار اؼبشػػػػػام علػػػػػى ا عتػػػػػاؽ يف أصػػػػػ  الػػػػػوجه 
 لن سه، فسو  بإ وا ه، كالرهن، كالٌضم ، ك و  حح ال ب   ب ان غبح الباي . 

ك، يرجػػػػػ  بشػػػػػو ، كبػػػػػ   فػػػػػإف مػػػػػات ال بػػػػػ  قبػػػػػل إعتاقػػػػػه، فللبػػػػػاي  اػبيػػػػػار بػػػػػ  إجػػػػػازة البيػػػػػ 
، ؛  نػػػػػػه فا ػػػػػػه عػػػػػػوض  ػػػػػػر ه يف البيػػػػػػ (ِ)فسػػػػػػخه كالرجػػػػػػوع بالويمػػػػػػ  يف أصػػػػػػ  الوجػػػػػػول الثالأػػػػػػ 

فخػػػػػري كمػػػػػا لػػػػػو كػػػػػاف ال بػػػػػ  باقينػػػػػا كامتنػػػػػ  مػػػػػن إعتاقػػػػػه، كالثػػػػػاين: لػػػػػيب لػػػػػه إ، الػػػػػثمن اؼبسػػػػػمى، 
 كالثالث: له الثمن كما نوص منه بشرط ال تح. 

، فالٌشػػػػػرط كالبيػػػػػ  صػػػػحيحاف، كمػػػػػا لػػػػػو (ّ)أف ي توػػػػه ب ػػػػػ   ػػػػػهر مػػػػثالن  كلػػػػو  ػػػػػرط يف البيػػػػػ  
ه يف اغبػػػػػػػػػاؿ كبػػػػػػػػػا كى؛  نػػػػػػػػػه أب ػػػػػػػػػ  يف منافػػػػػػػػػاة موتضػػػػػػػػػى ال وػػػػػػػػػ ، هػػػػػػػػػذا أصػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػرط عتوػػػػػػػػػ

 ، كيكوف اغبكم فيه عن  ؿبله كما لو  رط عتوه ناجبان. (ْ)الوجه 
                                                

الوجه الثاين: ك  الوجه ا كؿ: ، يسو ؛  نه عتح مستحح، فال يسو  بإ واط اآلدمو كاؼبنذكر. (ُ)
فإنه يسو  »يسو ؛  نه حح  ر ه الباي  لن سه، فسو  بإ وا ه كالرهن كالضم . قاؿ النوكم: 

أف  رط الرهن كالك يل  :ؿبم  اعبويت للشيس أ  على اؼبذهد، كبه قب  اعبمهور، كفيه كجه ض ي 
(، ّٓٗ/َُ(، اجملموع )ُٓ/ّاؼبهذب يف ال وه الشاف و ). «كا جل ، يب  إفرادل با  واط
 (. ُّّ/ٓالبياف يف مذهد ا ماـ )

ف يػػػػه  ،لػػػو مػػػػات هػػػذا ال بػػػ  قبػػػل اعتاقػػػه»ذكػػػر يف اجملمػػػوع أرب ػػػ  أكجػػػه كلػػػػيب أالأػػػ ، قػػػاؿ النػػػوكم:  (ِ)
لػػػػػيب علػػػػػػى اؼبشػػػػػػال إ،  :اؼببػػػػػػن  بأدلتهػػػػػا أصػػػػػػحها ذكرهػػػػػػا ،منهػػػػػا أالأػػػػػػ  مشػػػػػهورة ،كجػػػػػػهأرب ػػػػػ  أ

يلبمػػػػه مػػػػػ  اؼبسػػػػمى قػػػػػ ر الت ػػػػاكت دبثػػػػػل نسػػػػبته مػػػػػن  :كالثػػػػػاين. مل يلتػػػػػـب  ػػػػريل ى؛  نػػػػهالػػػػثمن اؼبسػػػػػم
ر اؼبسػػػمى ٍشػػػفيًػػػد قػػػ ر عي  ،قيمتػػػه مػػػن  ػػػري  ػػػرط ال تػػػح مايػػػ  كبشػػػر ه  سػػػ وف :ف يوػػػاؿأبػػػ ،اؼبثػػػل
كيرجػػػػػ  ، كيلػػػػػـب اؼبشػػػػػال قيمػػػػػ  ال بػػػػػ  ل وا ػػػػػه يف يػػػػػ ل ين سػػػػػس البيػػػػػ  :كالثالػػػػػث ى.ا إى اؼبسػػػػػممضػػػػػافن 
ف  ػػػػا  فسػػػػخه إك  ،لػػػػه  ػػػػري اؼبسػػػػمى   ػػػػوللبػػػػاي  اػبيػػػػار إف  ػػػػا  أجػػػػاز ال وػػػػ  ك،  :كالرابػػػػ  .بػػػػالثمن

 رجػػػػػػػ  النػػػػػػػوكم كالراف ػػػػػػػو الوػػػػػػػوؿ ا كؿ، كرجػػػػػػػ  ابػػػػػػػن. إذنا فوػػػػػػػ  كرجػػػػػػػ  بويمػػػػػػػ  ال بػػػػػػػ  ،كرد الػػػػػػػثمن
(، ّٓٗ/َُ(، اجملمػػػػػػػػوع )ِٓ/ّا مػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػاف و ) فوػػػػػػػػهابػػػػػػػػ . اؼبهػػػػػػػػذب يف عبػػػػػػػػركف الوجػػػػػػػػه الرَّ 
 (. ُّّ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ُُِ/ْال بيب  رح الوجيب )

 (. َْٓ/ّ(، ركض  البالب  كعم ة اؼب ت  )ُّْ/ٓ( البياف يف مذهد ا ماـ )ّ)
با ػػػػػل يف صبيػػػػػ  ذلػػػػػ ، كقيػػػػػل: إنػػػػػه كشػػػػػرط ا عتػػػػػػاؽ،  ا صػػػػػ  أف البيػػػػػ  :النػػػػػوكم، ك قػػػػػاؿ الراف ػػػػػو (ْ)

كصبيػػػػػػػػ  مػػػػػػػػا  ػػػػػػػػبح يف  ػػػػػػػػرط ا عتػػػػػػػػاؽ م ػػػػػػػػركض فيمػػػػػػػػا إذا مل يت ػػػػػػػػرض للػػػػػػػػو، . ركضػػػػػػػػ  البػػػػػػػػالب  
 (. ُّْ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ُُّ/ْ(، ال بيب رح الوجيب )َْٓ/ّ)
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ا بشػػػػػػػرط أف ي توػػػػػػػه، مث باعػػػػػػػه مػػػػػػػن أالػػػػػػػث بشػػػػػػػرط أف ي توػػػػػػػه، مل يبػػػػػػػ   كإذا ا ػػػػػػػال عبػػػػػػػ ن
  بي ػػػػػه خبػػػػػالؼ ؛  نػػػػػه باعػػػػػه كقػػػػ    لػػػػػح بػػػػػه حػػػػح لقػػػػػريل، فلػػػػػم يبػػػػ(ُ)بي ػػػػه يف أصػػػػػ  الػػػػوجه 

 ما لو أعتوه ككيل اؼبشام ا كؿ؛  نه قايم موامه كفبتثل أمرل. 
؛ (ِ)كلػػػػػػو كانػػػػػػ  جاريػػػػػػ  فأحبلهػػػػػػا قبػػػػػػل إعتاقهػػػػػػا أعتوهػػػػػػا ب ػػػػػػ  ا حبػػػػػػاؿ يف أصػػػػػػ  الػػػػػػوجه 

غبػػػػػػاؿ خبػػػػػػالؼ مػػػػػػا لػػػػػػو بلقػػػػػػ   ف ا ػػػػػػتحواقها ال تػػػػػػح بسػػػػػػبد ا حبػػػػػػاؿ ، يبنػػػػػػ  بتخيػػػػػػريل يف ا
 ل ال تح ب   التل . بوفإ ا ،  

، كحكػػػػػى فيهػػػػػا قػػػػػوؿ  خػػػػػر: (ّ)كلػػػػػو بػػػػػاع ك ػػػػػرط ال تػػػػػح كالػػػػػو،  ببػػػػػل  ػػػػػر هما كالبيػػػػػ  م ػػػػػان 
عمػػػػػػالن حبػػػػػػ يث بريػػػػػػرة، كهػػػػػػو قػػػػػػوؿ (ْ)، كيلػػػػػػـب ال تػػػػػػح، كيببػػػػػػل  ػػػػػػرط الػػػػػػو، أنػػػػػػه يبػػػػػػ  البيػػػػػػ 

 حسن. 
كلػػػو باعػػػػه دارنا ك ػػػػرط كق هػػػػا ببػػػػل البيػػػػ 
كمػػػػا لػػػػو بػػػػاع عيننػػػػا ك ػػػػرط الٌتبػػػػ ؽ  ػػػػا، هػػػػذا ،  (ٓ)

 أص  الوجه  خبالؼ ال تح، فإنه مبت على التقليد. 

                                                

 :كالشػػػػػػرط. كالوجػػػػػػه الثالػػػػػػث كالوجػػػػػػه الثػػػػػػاين: يبػػػػػػ  البيػػػػػػ  .قػػػػػػاؿ النػػػػػػوكم: اؼبشػػػػػػهور ،يبػػػػػػ  البيػػػػػػ  (ُ)
(، البيػػػػػػاف يف ُُّ/ْ(، ال بيػػػػػػب  ػػػػػػرح الػػػػػػوجيب )َّْ/ّيببػػػػػػل ال وػػػػػػ  كالشػػػػػػرط. ركضػػػػػػ  البػػػػػػالب  )

 (.ُّْ/ٓ(، اغباكم )ُّْ/ٓمذهد ا ماـ )
كهػػػػػػػو  :، كقػػػػػػػاؿ ال مػػػػػػػراين«علػػػػػػػى البػػػػػػػحي ، كبػػػػػػػه قبػػػػػػػ  اعبمهػػػػػػػور» :( الوجػػػػػػػه ا كؿ: قػػػػػػػاؿ النػػػػػػػوكمِ)

حبػػػػاؿ، فػػػػال هبػػػػوز  ػػػػأخريل إى كقػػػػ  مو ػػػػػه. البػػػػحي ؛  ف ا ػػػػتحواقها لل تػػػػح قػػػػ  ا ػػػػتحح قبػػػػػل ا 
. قػػػػاؿ النػػػػوكم: عػػػػن هػػػػذا الوجػػػػه  ػػػػاذ .الوجػػػػه الثػػػػاين: ، هبػػػػرب؛  ف عتوهػػػػا قػػػػ  ا ػػػػتحح با حبػػػػاؿك 

 .(ُّْ/ٓلبياف يف مذهد ا ماـ )(، أّٗ/َُ(، اجملموع )َْْ/ّركض  البالب  )
 (. ُّْ/ٓ(، اغباكم الكبري )ّٔٗ/َُاجملموع ) . البحي  اؼبشهور ( قاؿ النوكم: كهوّ)
 (. ُّْ/ٓ(، اغباكم الكبري )ُُِ/ْ(، ال بيب  رح الوجيب )ّٔٗ/َُاجملموع ) (ْ)
 :كالشػػػػػػرط. كالوجػػػػػػه الثالػػػػػػث كالوجػػػػػػه الثػػػػػػاين: يبػػػػػػ  البيػػػػػػ  .قػػػػػػاؿ النػػػػػػوكم: اؼبشػػػػػػهور ،يبػػػػػػ  البيػػػػػػ  (ٓ)

(، البيػػػػػػاف يف ُُّ/ْ(، ال بيػػػػػػب  ػػػػػػرح الػػػػػػوجيب )َّْ/ّركضػػػػػػ  البػػػػػػالب  ) يببػػػػػػل ال وػػػػػػ  كالشػػػػػػرط.
 (.ُّْ/ٓ(، اغباكم )ُّْ/ٓمذهد ا ماـ )
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، بػػػػػأف بػػػػػاع بشػػػػػرط أف ، يبي ػػػػػه كإف  ػػػػرط مػػػػػا  ػػػػػول ذلػػػػػ  مػػػػن الشػػػػػركط الػػػػػ   نػػػػػايف البيػػػػ 
 (ُ)ًفٍل ػػػػػ  ك، ي توػػػػػه، أك بػػػػػاع دارا بشػػػػػرط أف يسػػػػػكنها مػػػػػ ة، أك أوبنػػػػػا ك ػػػػػرط أف ىبيبػػػػػه لػػػػػه، أك

 . (ِ)ك رط أف وبذكها، ببل الٌشرط كالبي  صبي ا
، ، كقػػػػػاؿ ابػػػػػن أ  ليلػػػػػى: ي سػػػػػ  الشػػػػػرط، كيبػػػػػ  البيػػػػػ : ي سػػػػػ  البيػػػػػ (ّ)كقػػػػػاؿ أبػػػػػو حني ػػػػػ 

 .  (ٓ)، كأضب (ْ)كهو قوؿ النخ و، كاغبسن
 كالشرط جايباف.  : البي (ٕ)(ٔ)كقاؿ ابن  ربم 

، كم لػػػػػـو أنػػػػػه مل ينػػػػػه عػػػػػن  ػػػػػرط (ٖ)«ن ععععع   عععععن بيعععععا و عععععر »: لنػػػػػا: مػػػػػا ركل أنػػػػػه 
يوتضػػػػػػيه ال وػػػػػػ ، ك، عمػػػػػػا فيػػػػػػه مبػػػػػػلح  اؼبت اقػػػػػػ ين، فت ػػػػػػ  النهػػػػػػو عمػػػػػػا خػػػػػػال عػػػػػػن هػػػػػػذين 

 /أ[ الشر  . ُٓ]

                                                

ػػػػػح، فل ػػػػػ  الشػػػػػو  ( ًفٍل ػػػػػ ُ)  لػػػػػ : الشَّ : بكسػػػػػر ال ػػػػػا  كإ ػػػػػكاف الػػػػػالـ، كهػػػػػو الوب ػػػػػ  مػػػػػن اعبلػػػػػ ، كال ى
 . (َُْ/ٗ)، اجملموع (ِٖٔ/ُ)فل ان  ووته. كم ى وبذكها أم هب لها حذا . الن م 

 (. ُّٔ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ِٓ/ّاؼبهذب يف فوه ا ماـ ) (ِ)
(، بػػػػػػػػػ اي  البػػػػػػػػػناي  ِْٕ/ُ(، اعبػػػػػػػػػوهرة النػػػػػػػػػرية )ِٖٗ/ٔ( البحػػػػػػػػػر الرايػػػػػػػػػح  ػػػػػػػػػرح كنػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػ قايح )ّ)

(ٓ/ُٔٗ .) 
(، الشػػػػػػرح ْٓ/ُجػػػػػػواهر ال وػػػػػػود )كيين ػػػػػػر: (، َْٕ/َُيف اجملمػػػػػػوع ) نوػػػػػػل ذلػػػػػػ  عػػػػػػنهم النػػػػػػوكم( ْ)

 (. ِِّ/ُُالكبري )
 (. ِِّ/ُُ(، الشرح الكبري )ٕٓ/ّ( الكايف يف فوه ابن حنبل )ٓ)
، فويػػػػػه ال ػػػػػراؽ، أبػػػػػو  ػػػػػربم ، قاضػػػػػو الكوفػػػػػ ، حػػػػػ ث عػػػػػن أنػػػػػب بػػػػػن مالػػػػػ ،  بػػػػػن  ػػػػػربم عبػػػػػ  اهلل (ٔ)

بػػػػػن كاألػػػػػ ، كأوػػػػػه أضبػػػػػ  بػػػػػن حنبػػػػػل، كأبػػػػػو حػػػػػا  الػػػػػرازم،  ػػػػػويف  ػػػػػن  أربػػػػػ  كأرب ػػػػػ  االب يػػػػػل عػػػػػامر 
 (. ّْٗ-ّْٕ/ٔكماي . ين ر:  ري أعالـ النبال )

(، َْٔ/َُ( كبػػػػػػه قػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػن  ػػػػػػرين، كعبػػػػػػػ اهلل بػػػػػػػن  ػػػػػػػربم ، كضبػػػػػػاد بػػػػػػػن أ   ػػػػػػػليماف. اجملمػػػػػػػوع )ٕ)
 (. ْٓ/ُجواهر ال وود )

ػػػػػػرىاينُّ (، كقػػػػػػاؿ ابػػػػػن حًػػػػػػر:ّّٓ/ْأخرجػػػػػه البػػػػػػرباين يف ا ك ػػػػػ  ) (ٖ) ػػػػػهي اىلبَّبػى ا اىٍلوىٍجػػػػػػًه أىٍخرىجى ػػػػػذى عكىًمٍن هى
.بلوغ اؼبراـ من أدل  .(ُٓٔ  ا حكاـ )ص:يف  اىٍ ىٍك ىً ع كىهيوى  ىرًيده
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يف  فأمػػػػػا حػػػػػ يث عايشػػػػػػ   ،(ُ)فسػػػػػاد اؼبنهػػػػػو عنػػػػػػه با  ػػػػػاؽ ال وهػػػػػا كالنهػػػػػو يوتضػػػػػو 
 ػػػػػػػػرط الػػػػػػػػو،  فيحتمػػػػػػػػل أف يكػػػػػػػػوف الشػػػػػػػػرط  وػػػػػػػػ ـ علػػػػػػػػى ال وػػػػػػػػ ، أك  ػػػػػػػػأخر عنػػػػػػػػه، كمػػػػػػػػا يف 
حػػػػػػ يث جػػػػػػابر ، فإنػػػػػػه  ػػػػػػرط ؼبػػػػػػا باعػػػػػػه الب ػػػػػػري أف وبملػػػػػػه عليػػػػػػه حػػػػػػ  ب ثػػػػػػه إى الػػػػػػيمن، فػػػػػػإف 

 . (ِ)قب  اؼببي  يف هذل ال وود مل يبلكه
: إذا قبضها بإذف الباي ، ككاف ق  ظبَّى ؽبا عوضنا له قيم  ملكها بالوب ، (ّ)كقاؿ أبو حني  

كلباحبها أف يرج  فيها، فيأخذها ببكاي ها اؼبن بل ، إ، أف يكوف  برؼ  برفنا يبن  من 
 الرجوع، فيأخذ قيمتها، كيكرل للمشام الٌتبرؼ فيها. 

، كمل يػػػػػػذكر ال ػػػػػػوض ملكهػػػػػػا بػػػػػػالوب ، كإف كإذا ك  هػػػػػػا ردهػػػػػػا كمهرهػػػػػػا كإف قػػػػػػاؿ: ب تكهػػػػػػا
 . (ْ)قاؿ: ب تكها بقري عوض، مل يبل  بالوب 

ػػػػػا، فأمػػػػػا  لنػػػػػا: أنػػػػػه موبػػػػػوض عػػػػػن بيػػػػػ  فا ػػػػػ ؛ فلػػػػػم يبلكػػػػػه كمػػػػػا لػػػػػو كػػػػػاف الػػػػػثمن ميتػػػػػ  أك دمن
، كهبػػػػػػوز أف يكػػػػػػوف ذلػػػػػػ  (ٓ)حػػػػػػ يث بريػػػػػػرة فيحتمػػػػػػل أف يكػػػػػػوف الشػػػػػػرط  ػػػػػػابونا علػػػػػػى ال وػػػػػػ 

، مث «ا ععععععععتري وا ععععععععترطي ل ععععععععث»قػػػػػػػػاؿ ؽبػػػػػػػػا:   نػػػػػػػػه ؛ خاصػػػػػػػػ  يف حػػػػػػػػح عايشػػػػػػػػ  
خبػػػػد كحكػػػػم بببالنػػػػه عووبػػػػ  ؽبػػػػم، كليوػػػػ  اغبكػػػػم يف اغبادأػػػػ  ب ػػػػ  كقوعهػػػػا، فإنػػػػه أبلػػػػغ مػػػػن 

 اؼبن  قبل الوقوع؛  نه دف ، كالٌ ف   ك  من اؼبن . 
فبػػػػا لػػػػه من  ػػػػ  لبمػػػػه فػػػػإف كػػػػاف اؼببيػػػػ  باقينػػػػا كجػػػػد ردل؛  نػػػػه يف يػػػػ ل بقػػػػري حػػػػح، فػػػػإف كػػػػاف 

أجػػػػػرة مثلػػػػػه ؼبػػػػػػ ة بوايػػػػػه يف يػػػػػػ ل، ك ػػػػػوا  ا ػػػػػػتوىف من  تهػػػػػا، أك  ل ػػػػػػ  ربػػػػػ  يػػػػػػ ل؛   ػػػػػا يػػػػػػ  
عاديػػػػ  فضػػػػمن  اؼبن  ػػػػ  ب واهتػػػػا فيهػػػػا كيػػػػ  القاصػػػػد، كإف  لػػػػ  لبمػػػػه قيمتػػػػه أكثػػػػر مػػػػا كانػػػػ  

                                                

ك رينبػػػػا قػػػػوؿ  كالراف ػػػػو، ،كحكػػػػى إمػػػػاـ اغبػػػػرم يف اجملمػػػػوع:  قػػػػاؿ النػػػػوكم يوبػػػػ  الشػػػػاف ي ، هكل لػػػػ (ُ)
 (.ّْٓ/ٗ) اجملموع أف البي  ،ي س  بالشركط ال ا  ة.: أور عن الشاف و  ريد حكال أبو

(، ّٓ/ّ)الشػػػػػػاف و اؼبهػػػػػػذب يف فوػػػػػػه ا مػػػػػػاـ  يوجػػػػػػد اؼبلػػػػػػ .  نػػػػػػه قػػػػػػب  يف عوػػػػػػ  فا ػػػػػػ ، فػػػػػػال (ِ)
 (. ُّٔ/ٓاغباكم الكبري )

 (. ِْٖ/ُ(، اعبوهرة النرية )َُٓ/ٔالبحر الرايح  رح كنب ال قايح ) (ّ)
 (. ُّٖ/ٓ( البياف يف مذهد ا ماـ )ْ)
 ب ر السابح.اؼب (ٓ)
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، كفيػػػػػه كجػػػػػه أنػػػػػه يلبمػػػػػه قيمتهػػػػػا (ُ)مػػػػػن حػػػػػ  الوػػػػػب  إى حػػػػػ  الٌتلػػػػػ  علػػػػػى ،ػػػػػاهر اؼبػػػػػذهد
؛ فلبمػػػػػػه (ّ) ، كالبػػػػػػحي  هػػػػػػو ا كؿ؛   ػػػػػػا  ػػػػػػري مضػػػػػػمون  ب ػػػػػػ كاف(ِ)كال اريػػػػػػ   كقػػػػػػ  الٌتلػػػػػػ 

قيمتهػػػػا أكثػػػػر مػػػػا كانػػػػ  كاؼبقبػػػػوب ، كزبػػػػال  ال اريػػػػ ، فإنػػػػه لػػػػو ردهػػػػا ناقبػػػػ  با، ػػػػت ماؿ مل 
 . (ْ)يضمن نوبا ا، كهذل لو نوب  با، ت ماؿ ضمن النوباف

لبمػػػػػػػػه ضػػػػػػػػماف  كإف حػػػػػػػػ أ  فيهػػػػػػػػا زيػػػػػػػػادة مث ذهبػػػػػػػػ  يف يػػػػػػػػ ل، بػػػػػػػػأف ظبنػػػػػػػػ ، مث هبلػػػػػػػػ ،
ػػػػػػػمىن ال ايػػػػػػػ  علػػػػػػػى ،ػػػػػػػاهر اؼبػػػػػػػذهد الس 
،  نػػػػػػػه عػػػػػػػ  هبػػػػػػػد (ٔ)، كفيػػػػػػػه كجػػػػػػػه ، ي تػػػػػػػ  بػػػػػػػه(ٓ)

 ضما ا ، يسو  اغبح بتل ها فضمن زيادهتا كاؼبقبوب . 
كإف كان  جاري  فو  ها مل يلبمه اغب ؛  ف له  به  فيها؛  نه ي تو  أ ا ملكه، كلوياـ 

 و  اغب  فيه عن الوا  ، كهو من  لها؛  نه كط ا، ككجد عليه مهر مثاػبالؼ يف ملكه ؽب
الضماف، فلبمه به اؼبهر، كالوط  بشبه  اؼبل ، فإف كان  بكرنا لبمه مهر بكر /ب[ ُٓأهل ]

، فوجد ضمانه كالي ، كمهر البكر هبد؛ (ٕ)كأرش البكارة؛  ٌف البكارة جب  من صبل  مضمون 
                                                

ذبػػػػد الويمػػػػ  أكثػػػػر فبػػػػا كانػػػػ  مػػػػن حػػػػ  الوػػػػب  إى  :قػػػػاؿ النػػػػوكم: أصػػػػحها با  ػػػػاؽ ا صػػػػحاب (ُ)
ه ـبا ػػػػػد يف كػػػػػل غب ػػػػػ  مػػػػػن جهػػػػػ  الشػػػػػرع بػػػػػردل. اؼبهػػػػػذب يف فوػػػػػه قبػػػػػوب؛  نَّػػػػػحػػػػػ  التلػػػػػ  كاؼب

 (.  ََْ/َُ(، اجملموع )ّٓ/ّالشاف و )
يػػػػػػـو  :سػػػػػػأل  كجػػػػػػه أالػػػػػػثه مػػػػػػأذكف يف إمسػػػػػػاكه فضػػػػػػمن قيمتػػػػػػه يػػػػػػـو التلػػػػػػ  كال اريػػػػػػ ، كيف اؼب نَّػػػػػػ (ِ)

 (. ََْ/َُ(، اجملموع )ّٓ/ّ ريد. اؼبهذب ) قاؿ النوكم: كهو .الوب 
ػػػػ  : الثػػػاينصػػػاحد البيػػػافضػػػبرب اؼب ػػػى بػػػل الػػػذم يف كتػػػد الشػػػاف ي  عكسػػػه. حيػػػث قػػػاؿ ( كػػػالـ مّ)

ػػػػػ: أنػػػػه يلبمػػػػه قيمتهػػػػا أكثػػػػر مػػػػا كانػػػػ  مػػػػن حػػػػ  قبضػػػػها إى أف  ل ػػػػ ؛  نػػػػه قػػػػب   كهػػػػو البػػػػحي 
.ضػػػػمنها بويمتهػػػا أكثػػػر مػػػا كانػػػػ  مػػػن حػػػ  الوػػػػب  .مضػػػموف يف عػػػ  هبػػػد رٌدهػػػػا، فػػػإذا هلكػػػ .

 .(ُّٗ/ٓاف يف مذهد ا ماـ )إى ح  التل ، كاؼبقبوب. البي
 (. ّٓ/ّاؼبهذب يف فوه الشاف و ) (ْ)
كقػػػػػاؿ النػػػػػوكم: هػػػػػذا هواؼبػػػػػذهد اؼبنبػػػػػوص. اؼبهػػػػػذب  .كهواؼبنبػػػػػوص :قػػػػػاؿ الشػػػػػريازم يف اؼبهػػػػػذب (ٓ)

 (. َُْ/َُ(، اجملموع )ّٓ/ّيف فوه الشاف و )
قاؿ النوكم: عنه  . ف الباي  دخل يف ال و ، ليأخذ ب ؿ ال   دكف البيادة ؛( الوجه الثاين: ،يضمنٔ)

 (. َُْ/َُ(، اجملموع )ّٓ/ّكجه ض ي  حكال اؼببن ، كالبواب، هوا كؿ. اؼبهذب )
 (.َُْ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ الشاف و )ْٓ/ّ( اؼبهذب يف فوه ا ماـ الشاف و )ٕ)
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بول  فهو حر؛ ؼبا بينال من قياـ الشبه ، كذبد  نه ا توىف من    فرج مل يو أ قبله، كإف أ   
عليه قيمته؛  نه أ ل  رقه على مالكها باعتوادل، فلبمه قيمته، كييووَّـ ب   الوض ؛  نه ، 

 بيل إى  وويبه قبله هذا إذا كض ته حينا
(ُ) . 

 :  لبمه قيمته يـو ا اكم . (ِ)كقاؿ أبو حني  
ت الويمػػػػػػػػ  يف أقػػػػػػػػرب ا حػػػػػػػػواؿ إليػػػػػػػػه، فػػػػػػػػإف لنػػػػػػػػا: أف الضػػػػػػػػماف هبػػػػػػػػد بػػػػػػػػا  الؼ فػػػػػػػػاعترب 

كضػػػػػػػ ته ميتنػػػػػػػا مل يلبمػػػػػػػه ضػػػػػػػػمانه؛  نػػػػػػػه يضػػػػػػػمنه باغبيلولػػػػػػػػ  إذا كػػػػػػػاف حينػػػػػػػا كمل يوجػػػػػػػػ 
، كإف (ّ)

فيػػػػػه، ك،  بػػػػػػري أـ  ل؛   ػػػػػا  ل ػػػػػ  بسػػػػػػبد   ػػػػػ َّ (ْ)ما ػػػػػ  اعباريػػػػػ  مػػػػػػن الػػػػػو،دة لبمػػػػػه قيمتػػػػػػه
أـ كلػػػػ  علػػػػى  كلػػػػ  يف اغبػػػػاؿ؛   ػػػػا علوػػػػ  بػػػػه يف  ػػػػري ملػػػػ ، فػػػػإف ملكهػػػػا ب ػػػػ  ذلػػػػ  صػػػػارت

 . (ٓ)أص  الوول 
فػػػػػػػإف  ػػػػػػػرس أك بػػػػػػػى يف هػػػػػػػذل ا رض، مل يكػػػػػػػن للبػػػػػػػاي  قلػػػػػػػ  القػػػػػػػراس كالبنػػػػػػػا ، إ، بشػػػػػػػرط 

 . (ٔ)ضماف النوباف، كله أف يبذؿ قيمتها كسبلكها. كهذا قوؿ  ريد
كقػػػػػاؿ أبػػػػػو يو ػػػػػ ، ، (ٕ)كقػػػػػاؿ أبػػػػػو حني ػػػػػ : ينتوػػػػػل حوػػػػػه إى الويمػػػػػ  كيسػػػػػو  عػػػػػن ا رض

كيولػػػػػػ  القػػػػػػراس كييػػػػػػرد ا رض. كهػػػػػػذا أ ػػػػػػبه دبػػػػػػذهبناكؿبمػػػػػػ : يػػػػػػنو  البنػػػػػػا  
، فػػػػػػإف حكمػػػػػػه (ُ)

 . كاهلل أعلم. (ِ)حكم القاصد يف صبي   برفا ه

                                                

 (.ُُْ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ْٓ/ّو )اؼبهذب يف فوه ا ماـ الشاف  (ُ)
 (. ِْٗ/ِ(، ا،ختيار لت ليل اؼبختار )ُّٓ/ٔالبحر الرايح  رح كنب ال قايح ) (ِ)
 (. ُُْ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ْٓ/ّاؼبهذب يف فوه ا ماـ الشاف و ) (ّ)
 راج  السابو .اؼب (ْ)
ر، الوجػػػه الثػػػاين: ،  بػػػري أـ كلػػػ ؛   ػػػا علوػػػ    ػػػا علوػػػ  منػػػه حًبيػػػ ؛لػػػه ان الوجػػػه ا كؿ:  بػػػري أمػػػ (ٓ)

(، ْٓ/ّقػػػػػػاؿ النػػػػػػوكم: كهوأصػػػػػػحهما. اؼبهػػػػػػذب يف فوػػػػػػه ا مػػػػػػاـ الشػػػػػػاف و ) .منػػػػػػه يف  ػػػػػػري ملكػػػػػػه
 (. ُِْ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )َِْ/َُاجملموع )

 (. ْٓ/ُ( قاؿ السيو و عن  الثالأ . جواهر ال وود )ٔ)
(، ا ػػػػػػي  الربهػػػػػػاين ل مػػػػػػاـ برهػػػػػػاف الػػػػػػ ين ابػػػػػػن مػػػػػػازة ُٗٓ/ٔيػػػػػػح  ػػػػػػرح كنػػػػػػب الػػػػػػ قايح )( البحػػػػػػر الرإ)

(ٔ/ِِٗ .) 
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 باب تفريق الصفقة

فيمػػػػػػا هبػػػػػوز، كببػػػػػػل فيمػػػػػػا ،  بػػػػػ  مػػػػػػا هبػػػػػوز كمػػػػػػا ، هبػػػػػوز، صػػػػػػ  البيػػػػػ  إذا صبػػػػػ  يف البيػػػػػػ 
: أنػػػػػه يببػػػػػل يف (ٓ)، كمالػػػػػ (ْ)، كالوػػػػػوؿ الثػػػػػاين، كهػػػػػو قػػػػػوؿ داكد(ّ)هبػػػػػوز علػػػػػى أصػػػػػ  الوػػػػػول 

اعبميػػػػػػ   ػػػػػػوا  كػػػػػػاف فبػػػػػػا ، هبػػػػػػوز بي ػػػػػػه، أك فبػػػػػػا هبػػػػػػوز بي ػػػػػػه، أبػػػػػػ  بػػػػػػنص أك  ػػػػػػريل، أك كػػػػػػاف 
، أك لػػػػػػػػيب دبػػػػػػػػاؿ، إ، أف  ػػػػػػػػا[مػػػػػػػػا،ن يوػػػػػػػػوؿ: إذا بػػػػػػػػاع ملكػػػػػػػػه كملػػػػػػػػ   ػػػػػػػػريل، صػػػػػػػػ  يف (ٔ)]مالكن

 .  (ٕ)ملكه، ككق  يف مل   ريل على ا جازة
كقاؿ أبو حني  : إف كاف ال ساد يثب  يف أح نبا بنص، أك إصباع كاغبر، ببل يف اعبمي ، 
كإف أب  بقرينبا ص  فيما هبوز، كببل فيما ، هبوز، كإف باع ماله، كماؿ  ريل: كق  يف ماؿ 

ا، ببل يف اعبمي  ريل على ا جازة، كلو صب  ب  ذكو كماكؾ الٌتسمي   ، خالفان (ٖ)عم ن
ا، أك طبب ماي  إى ال با ، أك ديننا على  ريل ، لباحبيه كقالوا: فمن باع عب نا خبمب ماي  نو ن

 ركايتاف كالوول .  (َُ)، كعن أضب (ٗ)أنه ي س  يف اعبمي 
                                                

كىًإٍف اٍمتػىنى ى من ذل  ًقيلى لًٍلميٍشاىًم لى  اػٍبًيىاري ب  أىٍف يػىٍولى ىهي من »: قاؿ الشاف و رضبه اهلل   اى (ُ)
ًر فػى ىلىٍيًه قً  ًى  (. ِٗ/ْا ـ )«. يمىتيهي إٍف كان  له ًقيمى ه أك رىدُّ البي اٍ ىٍرًض، كما أىٍفسى ى عىلىٍي  من الشَّ

 (.ِِٗ/ٔ(، ا ي  الربهاين ل ماـ برهاف ال ين ابن مازة )ُٗٓ/ٔ( البحر الرايح )ِ)
، هبػػػػػوز، كيبػػػػػ  فيمػػػػػا هبػػػػػوز؛  نػػػػػه لػػػػػيب إببالػػػػػه   يمػػػػػاالوجػػػػػه ا كؿ:   ػػػػػرؽ البػػػػػ و  فيببػػػػػل البي  (ّ)

فيهمػػػػا لببالنػػػػه يف أحػػػػ نبا بػػػػأكى مػػػػن  بػػػػحيحه فيهمػػػػا لبػػػػحته يف أحػػػػ نبا؛ فببػػػػل ضبػػػػل أحػػػػ نبا 
قػػػػػاؿ النػػػػػوكم يف  .فبػػػػػ  فيمػػػػػا هبػػػػػوز كببػػػػػل فيمػػػػػا ، هبػػػػػوز ،كبويػػػػػا علػػػػػى حكمهمػػػػػا ،علػػػػػى اآلخػػػػػر

ل ال وػػػػ  فيهمػػػػا. اؼبهػػػػذب يف فيببػػػػ ،الوجػػػػه الثػػػػاين: أف البػػػػ و  ،   ػػػػرؽك كهػػػػو أصػػػػحهما.  :اجملمػػػػوع
 (. ْٓ/ُ(، جواهر ال وود )ُِْ/َُ(، اجملموع )ٓٓ/ّفوه الشاف و )

 (. ُٔ/ٗ( ا لى )ْ)
 (.  ُْٖ/ٗاؼب كن  ) (ٓ)
 ملكان كاؼبثب  من نسخ  ب.  )أ(يف  (ٔ)
 (. ّٖٔ/ِ(، التلو  )ُِ/ّحا ي  ال  وقو ) (ٕ)
 (.َِٓ/ُاعبوهرة النرية )(، ُْٖ/ٔالبحر الرايح  رح كنب ال قايح ) (ٖ)
 (. ّٖٖ/ٔ( ا ي  الرباين يف ال وه الن ماين )ٗ)
 (. ِٕ/ّين ر الكايف يف فوه ابن حنبل ) .يب  ، :كالركاي  الثاني  .يب  :( الركاي  ا كىَُ)
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/أ[ إببالػػػػػػه يف أحػػػػػػ نبا بػػػػػػأكى مػػػػػػن  بػػػػػػحيحه ُٔلنػػػػػػا: أنػػػػػػه لػػػػػػيب إببالػػػػػػه فيهمػػػػػػا  جػػػػػػل ]
لبػػػػػحيحه يف أحػػػػ نبا، فوجػػػػػد أف يثبػػػػ  لكػػػػػل كاحػػػػػ  منهمػػػػا حكػػػػػم ن سػػػػه، كمػػػػػا لػػػػػو فيهمػػػػا 

أفػػػػػرد كػػػػػل كاحػػػػػ  ب وػػػػػ  يثبػػػػػ  للمشػػػػػام اػبيػػػػػار لت ػػػػػرؽ البػػػػػ و  عليػػػػػه، فػػػػػإف اختػػػػػار إمسػػػػػاؾ 
فيػػػػػػػػػه مل يلبمػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػثمن إ، قػػػػػػػػػ ر حبػػػػػػػػػته كقسػػػػػػػػػبه يف أصػػػػػػػػػ   اعبػػػػػػػػػايب، كإمضػػػػػػػػػا  البيػػػػػػػػػ 

 . (ِ)يبسكه  مي  الثمن :، كيف الووؿ الثاين(ُ)الوول 
لنػػػػػػا: أنػػػػػػه بػػػػػػذؿ الػػػػػػثمن يف موابلػػػػػػ  اؼببي ػػػػػػ ، فػػػػػػال يلبمػػػػػػه يف أحػػػػػػ نبا إ، قػػػػػػ ر حبػػػػػػته، ك، 

؛  نػػػػػه (ّ)ف أخػػػػػذل  ميػػػػػ  الػػػػػثمن، ك، إذا أمسػػػػػكه باغببػػػػػ  يف أصػػػػػ  الػػػػػوجه إخيػػػػػار للبػػػػػاي  
 .دخل على ببرية، كأف اؼبشام ، يأخذ أح  اؼببي    مي  الثمن

؛ (ْ)أف الوػػػػػول  فيمػػػػػا يتوسػػػػػ  الػػػػػثمن فيػػػػػه علػػػػػى الويمػػػػػ  كعلػػػػػى ا جػػػػػبا  :كأصػػػػػ  البػػػػػريو 
نػػػػػػػص علػػػػػػػى الوػػػػػػػول  فيمػػػػػػػا إذا بػػػػػػػاع الثمػػػػػػػرة قبػػػػػػػل إخػػػػػػػراج البكػػػػػػػاة، كالثمػػػػػػػرة  (ٓ)إ، أف الشػػػػػػاف و

 يوس  الثمن فيها على ا جبا . 
  

                                                

( هػػػػػػذا الوجػػػػػػه ا كؿ؛  نػػػػػػه مل يبػػػػػػذؿ صبيػػػػػػ  ال ػػػػػػوض إ، يف موابلتهمػػػػػػا، فػػػػػػال يؤخػػػػػػذ منػػػػػػه صبي ػػػػػػه يف ُ)
(، ٔٓ/ّقػػػػػػػاؿ النػػػػػػػوكم: كهػػػػػػػو أصػػػػػػػحهما. اؼبهػػػػػػػذب يف فوػػػػػػػه ا مػػػػػػػاـ الشػػػػػػػاف و ) .اموابلػػػػػػػ  أحػػػػػػػ نب
 (. ُْٓ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )ُْْ/َُاجملموع للنوكم )

فيبػػػػري الػػػػثمن كلػػػػه يف موابلػػػػ  اآلخػػػػر. اؼبهػػػػذب يف فوػػػػه ا مػػػػاـ  ؛(  ف مػػػػا ، يوابػػػػل ال وػػػػ  ، شبػػػػن لػػػػهِ)
 (. ُْْ/َُ(، اجملموع للنوكم )ٔٓ/ّالشاف و )

فيثبػػػػػ  لػػػػػه اػبياركمػػػػػا يثبػػػػػ  للمشػػػػػام.  ،( الوجػػػػػه ا كؿ: لػػػػػه اػبيػػػػػار؛  نػػػػػه  ب ضػػػػػ  عليػػػػػه البػػػػػ و ّ)
قػػػػػاؿ النػػػػػوكم:  . نػػػػػه دخػػػػػل علػػػػػى ببػػػػػرية؛  ف اغبػػػػػر ،يؤخػػػػػذ منػػػػػه الػػػػػثمن ؛الوجػػػػػه الثػػػػػاين: ،خيارلػػػػػهك 

 .(ُْٓ/َُ(، اجملموع للنوكم )ٔٓ/ّكهو أصحهما. اؼبهذب )
كأصػػػػػػحهما  ػػػػػػرد الوػػػػػػول  يف اغبػػػػػػاؿ كرجػػػػػػ  اؼببػػػػػػن  كا صػػػػػػحاب هػػػػػػذا البريػػػػػػح؛ »النػػػػػػوكم:  قػػػػػػاؿ (ْ)

 ف الشػػػػػاف و نػػػػػص يف كتابػػػػػا ـ ك ػػػػػريل علػػػػػى الوػػػػػول  يف بيػػػػػ  الثمػػػػػرة قبػػػػػل إخػػػػػراج البكػػػػػاة، كالثمػػػػػػرة 
 (.ُْْ/َُ(، اجملموع للنوكم )ِٓ، ِْ/ِاؼبهذب )«. يتوس  الثمن عليها با جبا 

 (. ُّٖ/ّ( ا ـ للشاف و )ٓ)
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كلػػػػػػو صبػػػػػػ  بػػػػػػ  حاللػػػػػػ  فتلػػػػػػ  أحػػػػػػ نبا قبػػػػػػل الوػػػػػػب ، ان سػػػػػػس ال وػػػػػػ  فيػػػػػػه كحػػػػػػ ل قػػػػػػو،ن 
ا على أص    .  (ُ)البريو ؛  ف موجد ا بباؿ فيهماكاح ن

مػػػػػػػا جهالػػػػػػػ  ال ػػػػػػػوض، أك اعبمػػػػػػػ  بػػػػػػػ  اغبػػػػػػػالؿ كاغبػػػػػػػراـ، كمل يوجػػػػػػػ  كاحػػػػػػػ  منهمػػػػػػػا، لكػػػػػػػن إ
ا؛  ف الػػػػػػثمن  يثبػػػػػػ  للمشػػػػػػام اػبيػػػػػػار لت ريػػػػػػح البػػػػػػ و  عليػػػػػػه، كيبضػػػػػػيه حببػػػػػػته قػػػػػػو،ن كاحػػػػػػ ن

كؿ أ ػػػػػبه، ، كا (ِ)أنػػػػػه علػػػػػى قػػػػػول  :قابلهمػػػػػا، فلػػػػػم يتقػػػػػري  ػػػػػالؾ أحػػػػػ نبا، كفيػػػػػه  ريػػػػػح أػػػػػاف
فإنػػػػه صبػػػػ  يف ال وػػػػ  بػػػػ  ؾبهػػػػوؿ كم لػػػػـو بػػػػثمن كاحػػػػ ؛ فيببػػػػل ال وػػػػ  فيهمػػػػا بنػػػػا  علػػػػى الوػػػػوؿ 
البػػػػحي ، كأنػػػػه يأخػػػػذ اعبػػػػايب حببػػػػته مػػػػن الػػػػثمن، كاجملهػػػػوؿ ، ي لػػػػم مػػػػا ىببػػػػه حػػػػى ي لػػػػم مػػػػا 

 ىبص اعبايب؛ فببل فيهما. 
الػ ينار ب شػرين كإف صب  ب  بي  كإجارة، أك بيػ  كصػرؼ بػأف قػاؿ: ب تػ  هػذا الثػوب كهػذا 

درنبػػػػػا، أك بػػػػػ  عبػػػػػ ين  ػػػػػرط اػبيػػػػػار يف أحػػػػػ نبا ب ينػػػػػه، صػػػػػ  ال وػػػػػ  يف اعبميػػػػػ  علػػػػػى أصػػػػػ  
 .  (ْ)يببل ال و  فيهما :، كهبرم على كل كاح  منهما حكمه، كيف الثاين(ّ)الوول 

لنػػػػا: أف اخػػػػتالؼ حكػػػػم ال وػػػػ ين ، يبنػػػػ  البػػػػح ، كمػػػػا لػػػػو صبػػػػ  بػػػػ  مػػػػا فيػػػػه  ػػػػ    كمػػػػا 
 ،      فيه. 

                                                

 نػػػػه  ؛الوجػػػػه الثػػػػاين: يبسػػػػ  اعبػػػػايب  ميػػػػ  الػػػػثمن قػػػػو،ن كاحػػػػ ان ك الوجػػػػه ا كؿ: يببػػػػل قػػػػو،ن كاحػػػػ ان.  (ُ)
ػػػػاًبًه ًمػػػػنى الػػػػػثَّمىًن » :قػػػػػاؿ اؼبػػػػاكردم .مل يبػػػػح إ، إهبػػػػاب الػػػػثمن ًؿ حًبًسى ػػػػوى أىصىػػػػػ ُّ أىٍف ييًوػػػػيمى عىلىػػػػى اغبٍىػػػػػالى كىهي

ػػػػػا جى ىػػػػػالى الػػػػػثَّمىنى يف ميوى  ؛كىًقٍسػػػػػًبهً  ـً ً ىنػَّهيمى ًؿ كىاغبٍىػػػػػرىا فػىلىػػػػػٍم هبىيػػػػػٍب أىٍف هبيٍ ىػػػػػلى الػػػػػثَّمىني يف ميوىابػىلىػػػػػً   ؛ابػىلىػػػػػً  اغبٍىػػػػػالى
ـً  لي ديكفى اغبٍىػػػػرىا ًؿ كىٍحػػػػ ى ا اٍلوىػػػػٍوًؿ  ؛اغبٍىػػػػالى ػػػػذى ػػػػري مىػػػػا  ىضىػػػػمَّنيهي بىػػػػٍذؿي اٍلبىػػػػايًً  كىقػىبيػػػػوؿي اٍلميٍشػػػػاىًم، فػى ىلىػػػػى هى ً ىنَّػػػػهي  ىيػٍ
ػػػػػاًبًه ًمػػػػػػنى الػػػػػثَّمىنً ًإًف اٍختىػػػػػارى اٍلميٍشػػػػػاىًم اٍلمي  لي حًبًسى ػػػػػذى ًؿ كىأىخى ـى عىلىػػػػػػى اغبٍىػػػػػالى كالوجػػػػػه الثالػػػػػث: يوسػػػػػػم «. وىػػػػػا

. اؼبهػػػػػػػذب يف فوػػػػػػػه ، قػػػػػػػاؿ النػػػػػػػوكم: كأصػػػػػػػحهما التوسػػػػػػػي اؼبسػػػػػػػمى عليهمػػػػػػػا علػػػػػػػى قػػػػػػػ ر قيمتهمػػػػػػػا
، اجملمػػػػػػػػوع (ُْٔ/ّ(، البيػػػػػػػػاف يف مػػػػػػػػذهد ا مػػػػػػػػاـ )ِٓٗ/ٓ( اغبػػػػػػػػاكم الكبػػػػػػػػري )ٔٓ/ّالشػػػػػػػػاف و )

(َُ/ُْٖ) . 
 (. ٕٓ/ّ(، اؼبهذب )ِٓٗ/ٓ(، اغباكم الكبري )ُْٖ، ُْٕ/ّيف مذهد ا ماـ )( البياف ِ)
. اؼبهػػػػػػذب يف فوػػػػػػه ، كأصػػػػػػحهما يوسػػػػػػ  ال ػػػػػػوض عليهمػػػػػػا بالويمػػػػػػ ( قػػػػػػاؿ النػػػػػػوكم: كهػػػػػػو أصػػػػػػحهماّ)

 (. ُْٖ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ )َِْ/َُ(، اجملموع )ٔٓ/ّا ماـ الشاف و )
(، البيػػػػػػػاف يف مػػػػػػػذهد ا مػػػػػػػاـ َِْ/َُ(، اجملمػػػػػػػوع )ٔٓ/ّ)يف فوػػػػػػػه ا مػػػػػػػاـ الشػػػػػػػاف و اؼبهػػػػػػػذب  (ْ)

(ٓ/ُْٖ .) 
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ا، صبػػػػػػػ  بػػػػػػػ  بيػػػػػػػ  كنكػػػػػػػاح كإف علػػػػػػػى أصػػػػػػػ   ك، البيػػػػػػػ ، (ُ)مل يببػػػػػػػل النكػػػػػػػاح قػػػػػػػو،ن كاحػػػػػػػ ن
 ؛ ؼبا ق مته، كيوس  ال وض على ق ر قيم  اؼببي  كعلى مهر اؼبثل. (ِ)الوول 

كصػػػػػػح  الكتابػػػػػػ  بنػػػػػػا  علػػػػػػى الوػػػػػػوؿ  ،كحػػػػػػ ل ببػػػػػػل البيػػػػػػ  ،(ّ)كإف صبػػػػػػ  بػػػػػػ  بيػػػػػػ  ككتابػػػػػػ 
كقيمػػػػػػػ  الرقيػػػػػػػح،  ،البػػػػػػػحي  يف   ريػػػػػػػح البػػػػػػػ و ، كيوسػػػػػػػ  ال ػػػػػػػوض علػػػػػػػى قػػػػػػػ ر قيمػػػػػػػ  اؼببيػػػػػػػ 

 /ب[ اؼبوى قيم  رقيوه. ُٔكيستحح ]
؛  نػػػػػه خيػػػػػار (ْ)كلػػػػػو باعػػػػػه عبػػػػػ ين  ػػػػػرط اػبيػػػػػار يف أحػػػػػ نبا ، ب ينػػػػػه ببػػػػػل ال وػػػػػ  فيهمػػػػػا

 كاهلل أعلم. ؾبهوؿ.
  

                                                

 (. ُِْ/َُاجملموع ). خالؼ بال: قاؿ النوكم يف اجملموع (ُ)
فػػػػإف صػػػػححنانبا، كزع اؼبسػػػػمى علػػػػى قيمػػػػ  اؼببيػػػػ   ،البػػػػح  :أصػػػػحهما»: قػػػػاؿ النػػػػوكم يف اجملمػػػػوع (ِ)

 (.  ُِْ/َُاجملموع )«. كمهر اؼبثل، كإ، كجد يف النكاح مهر اؼبثل
: قػػػػاؿ النػػػػوكي و اجملمػػػػوع .كإف قلنػػػػا: ،  ػػػػرؽ، ببػػػػل .كصػػػػح  الكتابػػػػ    ػػػػرؽ، ببػػػػل البيػػػػ  :إف قلنػػػػا (ّ)

  ريػػػػ  علػػػػى اؼبػػػػذهد اؼبشػػػػهور    بػػػػببالف البيػػػػ ذكػػػػركل مػػػػن الوبػػػػ مالبػػػػح ، كهػػػػذا الػػػػذ :أصػػػػحهما»
(، اجملمػػػػػػػوع ٖٓ/ّاؼبهػػػػػػػذب )«. شػػػػػػػاذ السػػػػػػػابحالي سػػػػػػػ  بالشػػػػػػػرط ال ا ػػػػػػػ ، كفيػػػػػػػه الوػػػػػػوؿ  أف البيػػػػػػ 

 (.ُْٗ/ٓ(، البياف يف مذهد ا ماـ الشاف و )ُِْ/َُ)
 .(ُْٗ/ٓالبياف يف مذهد ا ماـ الشاف و )(، ُِْ/َُاجملموع  رح اؼبهذب ): ين ر (ْ)
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 (1)باب الربا

                                                             

 كاختػػػػار ،ربػػػ اف كتثييتػػػ  بػػػػا و ، فيكتػػػ  ،يربػػػ  ربػػػػا مػػػ  كهػػػ  -مقصػػػػ ر – اوربػػػاقػػػاؿ اويػػػ كم  " (ُ) 
  اوثعلػػػػػي قػػػػػاؿ ،اوبصػػػػػري ف كغلطهػػػػػ  ،أكوػػػػػ  ى اوكسػػػػػرة بسػػػػػب  باويػػػػػا  كتثييتػػػػػ  كتبػػػػػ  اوك فيػػػػػ ف
 اطتػػػػ  تعلمػػػػ ا اضتجػػػػاز أهػػػػ  ؛ف  بػػػػاو اك كتبػػػػ   فتػػػػاإ  اوفػػػػرا  كقػػػػاؿ ،بػػػػاو اك اظتصػػػػ   ى كتبػػػػ  
 أبػػػ  قرأهػػػا ككػػػ و   قػػػاؿ ،وغػػػته  علػػػ  اطتػػػ  صػػػ رة فعلمػػػ ه  ،اوربػػػ ا كوغػػػته  ،اضتػػػ ة أهػػػ  مػػػ 

 اوبػػػػػػاق ف أكقػػػػػر  ،اوػػػػػرا  كسػػػػػرة بسػػػػػػب  باإلماوػػػػػ  كاوكسػػػػػا   ،زتػػػػػ ة كقػػػػػػرأ ،اكبػػػػػاو   ماوعػػػػػ ك  شتػػػػػاؾ
 كاورمػػػػػا  - كاويػػػػػا  ،كاوػػػػػ اك بػػػػػا و ، – كتبػػػػػ  ى باطتيػػػػػار كأنػػػػػ   قػػػػػاؿ ،اوبػػػػػا  وفت ػػػػػ  بػػػػػاوتف ي 
 ،اورجػػػػػػػ  كأرىب ،او يػػػػػػػادة كأصػػػػػػػل  اوربػػػػػػػا ى وغػػػػػػػ  -كاوت فيػػػػػػػ  باوضػػػػػػػ - كاوربيػػػػػػػ  - كاظتػػػػػػػ  بػػػػػػػاظتي 
 باإلرتػػػػػاع،كاظتكاتػػػػػ   ،كاوعبػػػػػ  ،حتػػػػػرب اوربػػػػػا اورجػػػػػ  كاظتػػػػػرأة يسػػػػػت م ى. ك باوربػػػػػا عامػػػػػ   كأرمػػػػػ 

سػػػػػػ ـ كػػػػػػاف ا ى دار اإلفمػػػػػا كػػػػػػاف  رامنػػػػػ ،كدار اضتػػػػػػرب ،سػػػػػػ ـكال فػػػػػرؽ ى حترنتػػػػػػ  بػػػػػ  دار اإل
أك مسػػػػػل  ك ػػػػػره سػػػػػ ا  دخلهػػػػػا اظتسػػػػػل   ،سػػػػػ ا  جػػػػػرل بػػػػػ  مسػػػػػلم  ،ا ى دار اضتػػػػػرب رامنػػػػػ
كقػػػػاؿ أبػػػػ   ،كأبػػػػ  ي سػػػػ  كاصتمهػػػػ ر ، كأزتػػػػ، كبػػػػ  قػػػػاؿ ماوػػػػ  ،هػػػػ ا مػػػػ هبيا ،أـ بغػػػػ   ،بأمػػػػاف
كال بػػػػ  مسػػػػلم    يهػػػػػاجرا  ،ال لتػػػػـر اوربػػػػا ى دار اضتػػػػرب بػػػػ  اظتسػػػػػل  كأهػػػػ  اضتػػػػرب   ييفػػػػ 
سػػػػػػػل  رجػػػػػػػ ف فيهػػػػػػػا ك  أأك  ،كإذا بػػػػػػػاع مسػػػػػػػل  ضتػػػػػػػره ى دار اضتػػػػػػػرب درقتػػػػػػػا بػػػػػػػ رقت  ،ميهػػػػػػػا

 . (ْٖٔ/ٗ) اظته ب شرح اجملم عجاز".  ب رقت يهاجرا فتبايعا درقتا 
 إىل باوػػػػ رقت  اوػػػػ ره  بيػػػػ  فهػػػػ   اويسػػػػا  كأمػػػػا. كنسػػػػا  نقػػػػ ،  ضػػػػرباف كاوربػػػػاكقػػػػاؿ اظتػػػػاكردم  

  اويقػػػ  كأمػػػا. ا مػػػ  رتيػػػ  حترنتػػػ  علػػػ  أرتػػػ  قػػػ  كاوػػػ م ،اصتاهليػػػ  ربػػػا مػػػ  اظتعهػػػ د كهػػػ  أجػػػ ،
 ذوػػػػ  حتػػػػرب اوفقهػػػػا  ككافػػػػ  اوصػػػػ اب  رتهػػػػ ر فمػػػػ ه  بيػػػػ ، يػػػػ ا باوػػػػ رقت  اوػػػػ ره  بيػػػػ  فهػػػػ 

 عبػػػػػاس، بػػػػػ  اهلل عبػػػػػ   كهػػػػػ  كإبا تػػػػػ  ،إ  وػػػػػ  إىل اوصػػػػػ اب  مػػػػػ  ستسػػػػػ   كذهػػػػػ كاويسػػػػػا ،
  خبػػػػػ ي  تعلقػػػػػا عػػػػػازب بػػػػػ  كاوػػػػػ ا  أرقػػػػػ ، بػػػػػ  كزيػػػػػ  زيػػػػػ ، بػػػػػ  كأسػػػػػام  اوػػػػػ ب ، بػػػػػ  اهلل كعبػػػػػ 
إنماااا  »  قػػػػاؿ أنػػػ   اويػػػػي عػػػ  ركل زيػػػػ  بػػػػ  أسػػػام  أف عبػػػػاس ابػػػ  بػػػػ  اسػػػت ؿ مػػػػا  أ ػػػ قتا

 مػػػػا  كاوثػػػاي. اويقػػػ  ى اوربػػػا انتفػػػػا  علػػػ  دؿ اويسػػػي   ى اوربػػػا أثبػػػ  فلمػػػػا. «الربااا  ااااي ال  ااا   
 كبييهمػػػػا باوك فػػػػ  بػػػػ راه  دراهػػػػ  يل شػػػػري  بػػػػاع  قػػػػاؿ اظتيهػػػػاؿ أه عػػػػ  دييػػػػار بػػػػ  عمػػػػرك ركا 

 ذوػػػػػ  علػػػػ  عػػػػاب فمػػػػا ،اوسػػػػػ ؽ ى بعتهػػػػا وقػػػػ   فقػػػػاؿ .هػػػػػ ا يصػػػػل  أرا  مػػػػا  فقلػػػػ . فضػػػػ 
 كػػػػػ ا كجتارتيػػػػػا اظت ييػػػػػ   اهلل رسػػػػػ ؿ قػػػػػ ـ  فقػػػػػاؿ فسػػػػػأوت ، عػػػػػازب بػػػػػ  ا اوػػػػػ   فأتيػػػػػ  أ ػػػػػ ،
= . «ا ب ااا  ااااب بااااس باااسي ةمااا   ااا   ن ااا    ااااب   ااار ا اااسمااا   ااا    ااا   »    اويػػػي فقػػػاؿ
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  كق وػػػػػ  سػػػػػب ان  كتعػػػػػاىل، چڤڤ  ڤچ  كمػػػػػ  اوكبػػػػػا ر وق وػػػػػ  تعػػػػػاىل ،اوربػػػػػا  ػػػػػراـ

پ  ٻ پ پ ٻ چ كق وػػػػػ ، چہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ہچ

 .چڀ ڀ ڀٺ ڀ  پ
 .   يبعث م  ق    (ُ)قاؿ اظتفسركف

  

                                                                                                                                                                             

 كهػػػ ا. ذوػػػ  مثػػػ  يل فقػػػاؿ فسػػػأوت  يتػػػ فأت ميػػػا، جتػػػار أعظػػػ  كػػػاف فإنػػػ  أرقػػػ  بػػػ  زيػػػ  كأتيػػػ =
 اوصػػػػػػام  بػػػػػػ  عبػػػػػادة  ػػػػػػ يث  أ ػػػػػػ ها  أ اديػػػػػث أربعػػػػػػ  ذوػػػػػػ  حتػػػػػرب علػػػػػػ  كاو الوػػػػػػ . نػػػػػ 
 أه  ػػػػػ يث  كاوثػػػػػاي. «إال ساااااساا ب اااااساا  ااااا ا ب ااااا »  كق وػػػػػ . اوبػػػػػاب صػػػػػ ر ى ر ٍكػػػػػذً  اظتقػػػػػ ـ
 يالفضااااااا  ب لفضااااااا »   اهلل رسػػػػػػػ ؿ قػػػػػػػاؿ  قػػػػػػػاؿ  اطتػػػػػػ رم سػػػػػػػعي  أه عػػػػػػػ  اظتت كػػػػػػ 

 ةالمعطااااااي اآل اااااال أرباااااا ي اقاااااا  اساااااا  اد أة زاد اماااااا  ةالاااااالذه ب لاااااالذه سااااااساا ب ااااااساا
ال تب عاااااسا »  قػػػػػاؿ  اويػػػػػي أف عثمػػػػػاف عػػػػػ  عػػػػػامر بػػػػػ  ماوػػػػػ   ػػػػػ يث  كاوثاوػػػػػث. «ساااااساا

كاورابػػػػػ    ػػػػػ يث سػػػػػعي  بػػػػػ  يسػػػػػار عػػػػػ  أه  .«ذم ب لااااا رذم  الااااا    ر ب لااااا    ر   ةال الااااا ر 
ةالاااااا رذم ب لاااااا رذم ال اضاااااا   يالاااااا    ر ب لاااااا    ر»قػػػػػػاؿ   أف رسػػػػػػ ؿ اهلل   هريػػػػػػرة

ففيػػػػ  ج ابػػػػاف  أ ػػػػ قتا   «إنماااا  الرباااا  اااااي ال  اااا   »  كق وػػػػ  ،. كأمػػػػا  ػػػػ يث أسػػػػام «ب  هماااا 
وسػػػػا   سػػػػػأو  عػػػػ  اوتفاضػػػػ  ى جيسػػػػػ   كهػػػػ  جػػػػ اب اونػػػػػافع   أنػػػػ  جػػػػ اب مػػػػػ  اويػػػػي 

كأغفػػػػ  سػػػػ اؿ  ، فيقػػػػ  أسػػػػام  جػػػػ اب اويػػػػي «إنماااا  الرباااا  اااااي ال  اااا   »فقػػػػاؿ   ؼتتلفػػػػ 
كال كتػػػػ ز نسػػػػي  .  ،ااوسػػػػا  . كاوثػػػػاي  أنػػػػ  ػتمػػػػ ؿ علػػػػ  اصتػػػػي  او ا ػػػػ  كتػػػػ ز اوتماثػػػػ  فيػػػػ  نقػػػػ ن 

علػػػػػػ  أف ابػػػػػػ  عبػػػػػػاس اظتسػػػػػػت ؿ حػػػػػػ يث أسػػػػػػام  رجػػػػػػ  عػػػػػػ  م هبػػػػػػ   ػػػػػػ  وقيػػػػػػ  أبػػػػػػ  سػػػػػػعي  
كركل وػػػػ    يثػػػػ   ؟.اويػػػػاسكقػػػػاؿ وػػػػ   يػػػػا ابػػػػ  عبػػػػاس، إىل مػػػػ  تأكػػػػ  اوربػػػػا كتطعمػػػػ  ، اطتػػػػ رم

فقػػػػاؿ ابػػػػ  عبػػػػاس  يػػػػا أيهػػػػا اويػػػػاس، إف هػػػػ ا ربػػػػا كػػػػاف مػػػػ ، كإي أسػػػػتغفر اهلل  عػػػػ  اويػػػػي 
 نػػػػ   ؛كزيػػػػ  بػػػػ  أرقػػػػ  فميسػػػػ خ، كأتػػػػ ب إويػػػػ . كأمػػػػا  ػػػػ يث أه اظتيهػػػػاؿ عػػػػ  اوػػػػ ا  بػػػػ  عػػػػازب

 .(ٕٕ-ٕٔ/ٓ) اونافع  فق  ى اضتاكم كحترب اوربا متأخر. ،مركم ع  أكؿ اعتجرة
 (. ّّٔ/ّباظتأث ر ) او ر اظتيث ر ى اوتفس ، (َٓ/ُتفس  اب  اظتي ر ) (ُ) 
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أ ااااااا  الرباااااااا ي ةمس  ااااااااسي  اهلل  لعااااااا  رسااااااااس »  قػػػػػػػػاؿ  مسػػػػػػػع د ابػػػػػػػ  كركل

 .(ُ)«ة  تبسي ةش ذ ه
ي الكب ئر سبعي أةَّلُه  الشرك ب هلل تع ل »  قاؿ  اويَّيٌ أف  ةكركل أب  هرير 

ةالفرار م   سم ي أ   كبرةا   م  ب ارا  ةأ   م   ال ي ةأ   الرب ي ةق   نفس بغ ر حقه 
 .(ّ)«انقبب إل  اإلعراب بع  ذجره (ِ)]ة[يةرمي المحص  تي ال حف

  أم، (ْ)چوئ وئچ  كميػػػػػػػػػ  ق وػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػاىل، او يػػػػػػػػػادة  كمعػػػػػػػػػ  اوربػػػػػػػػػا ى اولغػػػػػػػػػ 
 .كمي  شت  ما ارتف  م  ا رض رب ة، زادت

ػػػػػػػ كتػػػػػػػرؾ ، سػػػػػػػا يَّ كاو، كهػػػػػػػ  اوتفاضػػػػػػػ ، رع خصػػػػػػػ  هػػػػػػػ   او يػػػػػػػادة بأشػػػػػػػيا  معل مػػػػػػػ كاونَّ
 .(ٓ)«إال ِمْثب  بمث    ا  ب   ع     بع  »  اوتقابض ي ؿ عل  ذو  ق و 

                                                             

 باب وع  آك  اوربا كم كل .كتاب اظتساقاة كاظت ارع ، (،ُٓٔ)ص  ( أخرج  مسل ُ) 
 . ُِْ/ُٓكاظتثب  م  مسي  اوب ار ،اويس ت  ب كف كاك اوعط  ك ( ى  ِ) 
كبااااااا ئر أةلهااااااا و اإلشاااااااراك بااااااا هللي ةق ااااااا  ال»بلفػػػػػػػ    ُِْ/ ُٓ( أخرجػػػػػػػ  اوبػػػػػػػ ار ى مسػػػػػػػي   ّ) 

الاااااا فس بغ اااااار حقهاااااا ي ةأ اااااا  الرباااااا ي ةأ اااااا  ماااااا   ال  اااااا مي ةااااااارار  ااااااسم ال حاااااافي ةرمااااااي 
كفيػػػػػ   ،، قػػػػػاؿ اعتيثمػػػػػ   "ركا  اوبػػػػػ ار«عاااااراب بعااااا  ذجرتاااااسالمحصااااا  تي ةاالن قااااا   إلااااا  اأ

كغ قتػػػػا". غتمػػػػ   ،كابػػػػ   بػػػػاف، عمػػػػر بػػػػ  أه سػػػػلىم ، ضػػػػعف  شػػػػعب  كغػػػػ  ، ككثقػػػػ  أبػػػػ   ػػػػام
انقااااااااابب إلااااااااا  ة »بػػػػػػػػػ كف زيػػػػػػػػػادة  (. كأصػػػػػػػػػ  اضتػػػػػػػػػ يث ى اوصػػػػػػػػػ ي   ِِٗ/ُ كا ػػػػػػػػػ  )او

اج  بااااسا ال اااابع المسبقاااا تي قاااا لساو  اااا  رسااااس  »، كوفػػػػ  اوب ػػػػارم  «عااااراب بعاااا  ذجاااارهاأ
قااااا  و الشااااارك بااااا هللي ةال اااااحري ةق ااااا  الااااا فس ال اااااي حااااارم اهلل إال بااااا لح ي  ؟اهلل ةماااا  ذااااا 

حاااااافي ةقاااااالل المحصاااااا  ت الم م اااااا ت ةال ااااااسلي  ااااااسم ال  ةأ اااااا  الرباااااا ي ةأ اااااا  ماااااا   ال  اااااا مي 
 (، كتاب اضت كد، باب رم  احملصيات.ُٕٓ/ٖاوب ارم ). «الغ ابت

 .ٓ، آي   اضتجس رة ( ْ) 
اوربػػػػػا ى اويقػػػػػ  كاويسػػػػػي  ، مػػػػػ   ػػػػػ يث بػػػػػاب ( كتػػػػػاب اوبيػػػػػ ع، ّٓ/ٖمعرفػػػػػ  اوسػػػػػي  كا ثػػػػػار ) (ٓ) 

. «...ب ااااا  إال ساااااساا ب اااااسااي ع  ااااا  بعااااا  ي  ااااا ا  ...»بلفػػػػػ    عبػػػػػادة مػػػػػ  اوصػػػػػام  
 (. ْٔٔ/ٔاوب ر اظتي  )ى  كص    اب  اظتلق 
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، كاوتمػػػػػر، كاونػػػػػع ، اضتيطػػػػػ   سػػػػػت  كا عيػػػػػاف اوػػػػػ  نػػػػػ  اونػػػػػرع علػػػػػ  حتػػػػػرب اوربػػػػػا فيهػػػػػا

شتعػػػػػػػػ    قػػػػػػػػاؿ (ُ) ظتػػػػػػػػا ركل عبػػػػػػػػادة بػػػػػػػػ  اوصػػػػػػػػام ؛ كاوفضػػػػػػػػ ، كاوػػػػػػػػ ه ، كاظتلػػػػػػػػ 
ةال ماااااااار ي ي ةالفضاااااااا  ب لفضاااااااا الاااااااالذه ب لااااااالذهنهاااااااا  عااااااا  ب ااااااااع » رسػػػػػػػ ؿ اهلل 

ةالم اااااال باااااا لم ل إال سااااااساا ب ااااااساا ع  اااااا  ي ةالشااااااع ر ب لشااااااع ري رِ ر باااااا لبُ ةالبُااااااي باااااا ل مر
كاوت ػػػػػػرب غػػػػػػ  مقصػػػػػػ ر عليهػػػػػػا بػػػػػػ  كتػػػػػػ  ، (ِ)«اقاااااا  أرباااااا  اماااااا  زاد أة اساااااا  ادي بعاااااا  

 .(ّ)ه ا م ه  اوقياسي  رتيعان  .تعليل  كتع يت 
ػػػػػػكنػي ، (ْ)كأهػػػػػػ  اوظػػػػػػاهر، كقػػػػػػاؿ داكد ، اوربػػػػػػا متػػػػػػت  اػػػػػػا كرد فيهػػػػػػا اوػػػػػػي   (ٓ)اوقيػػػػػػاس اةي فى

 .  (ٕ()ٔ)كب  قاؿ طاككس، كاإلبا   ى غ ها مطلق 

                                                             

ب  غي  ب  سا  ب  ع ؼ ب  عمرك ب   ( عبادة ب  اوصام  ب  قي  ب  أصـر ب  فهر ب  ثعلب ُ) 
 ،كاوثاني  ،عقب  ا كىلشه  او ع ؼ ب  اطت رج ا نصارم اوساظت ، يك  أبا او وي ، ككاف نقيبا

، مات باورمل  سي  كمعلمان  كاظتناه  كلها، ه كجه  عمر إىل اوناـ قاضيان  كاوثاوث ، كشه  ب ران 
 (.ِٖ/ْ(، اإلصاب  )ٔٓ/ّأس  اوغاب  )أرب  كث ث ، كه  اب  اثي  كسبع . ييظر  

 (،كتاب اظتساقاة، باب اوصرؼ كبي  او ه .ْٔٔص ي  مسل  ) (ِ) 
 (. ْٖٗ/ٗاجملم ع ولي كم ) ، (ُّٔ/ٓاف ى م ه  اإلماـ )(اوبيّ) 
 (.  ْٖٔ، ْٕٔ/ٖاحملل  الب   ـ  ) ( ييظر ْ) 
، كق  ساؽ ا دو  كا ق اؿ  (ٓ)  أما نفاة اوقياس مطلقان فه  اوظاهري ، كعل  رأسه   أب  ػتم  اب   ـ 

كأق او  باورد  ،يق، كتتبع ا أدوت اوكث ة عل  نف  اوقياس ى اونرع مطلقان، كق  ردَّ علي  أ م  اوت ق
كنفي  م   ،كاويقض، كبيي ا أن  وي  ك  قياس معت ، كما ال نتك  رد اوقياس اوص ي  اظتيضب 

كم  ا  م  او ي  تتبع ا أق اؿ اوظاهري  بيف  اوقياس كردكا عليه   اإلماـ اب  اوقي  رزت   اونرع.
نق ، كاوسرخس ، كغ ه  كث . إع ـ اظت قع  (، كأب   ف  او مإع ـ اظت قع )اهلل ى كتاب  

 (.ُُٗ/ِ(، أص ؿ اوسرخس  )ُٖٓ/ٖ(، اولباب ى علـ  اوكتاب )ِِٕ/ُ)
 (. ٗ/ِ(، اونرح اوكب  عل  منت اظتقي  )ُٖ/ٓ( اضتاكم اوكب  )ٔ) 
اشتػػػػ  ذكػػػػ اف،   م مػػػػ اله ، اوفارسػػػػ ، يقػػػػاؿ، أبػػػػ  عبػػػػ  اهلل اضتمػػػػ  طػػػػاككس بػػػػ  كيسػػػػاف اويمػػػػاي (ٕ) 

كقيػػػػ   بعػػػػ  ذوػػػػ ، كاهلل أعلػػػػ .  ،كطػػػػاككس، ثقػػػػ  فاضػػػػ ، مػػػػ  اوثاوثػػػػ  مػػػػات سػػػػي  سػػػػ  كما ػػػػ 
 (. ْٗ-َْ/ٓس  أع ـ اويب   )  ييظر
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ى كػػػػ ف اوقيػػػػاس  جػػػػ   ويػػػػا ى كجػػػػ د اظتعػػػػ  ى غ هػػػػاكنػيبػىػػػػ، أف نػيبػىػػػػ و ، فيلػػػػـ  اضتكػػػػ  فيػػػػ ؛  و

فأمػػػػػػػػا مػػػػػػػػا متػػػػػػػػت  بفػػػػػػػػ  اوفقػػػػػػػػ  فيػػػػػػػػ ؿ عليػػػػػػػػ  بق وػػػػػػػػ  ، (ُ)يػػػػػػػػ كر ى ا صػػػػػػػػ ؿوكػػػػػػػػ  هػػػػػػػػ ا 

كقػػػػػػ  بييػػػػػػا أف اوربػػػػػػا هػػػػػػ  او يػػػػػػادة فيقتضػػػػػػ  حتػػػػػػرب كػػػػػػ  زيػػػػػػادة ، (ِ)چڤڤ  ڤچ تعػػػػػػاىل
 .ى بي  إال ما اتفقيا عل  جت ي  
ال تب عااسا الطعااا م ب لطعااا م إال »  ؿقػػػا اويَّػػيٌ أف  (ّ)كركل معمػػر بػػ  عبػػػ  اهلل

ڭ /أ[ُٕ]ڭ ڭچ  اسػػ  وكػػػ  مػػػا يطعػػ  قػػػاؿ اهلل تعػػػاىل  كاوطعػػػاـ، (ْ)«ثااا بم ب  ثْ ِماا

 .كأراد ب  او با  ، (ٔ)چې  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ  كقاؿ، (ٓ)چڭ
                                                             

يييظػػػػػػر ى  جيػػػػػػ  اوقيػػػػػػاس  رفػػػػػػ  اضتاجػػػػػػ  عػػػػػػ  ؼتتصػػػػػػر ابػػػػػػ  اضتاجػػػػػػ  وتػػػػػػاج اوػػػػػػ ي  اوسػػػػػػبك  ( ُ) 
(، شػػػػػػػػػػػػػرح ؼتتصػػػػػػػػػػػػػر اوركضػػػػػػػػػػػػػ  ُِّٖ/ْلػػػػػػػػػػػػػ  )(، اوعػػػػػػػػػػػػػ ة شػػػػػػػػػػػػػرح اوعمػػػػػػػػػػػػػ ة  ه يعَْٔ/ْ)
 (، كغ ها م  كت  ا ص ؿ.ِْٕ/ّ)

 .ِٕٓاوبقرة  س رة ( ِ) 
( معمػػػر بٍػػػ  عىٍبػػػ  اولَّػػػً  بٍػػػ  نضػػػل  بٍػػػ  عبػػػ  اوعػػػ ل بٍػػػ   رثػػػاف بٍػػػ  عػػػ ؼ بٍػػػ  عيبػىٍيػػػ  بٍػػػ  عػػػ يج بٍػػػ  ّ) 

. كهػػػػ  معمػػػر بٍػػػػ  أىًه معمػػػػر، أسػػػػل  قػػػػ نتا كهػػػػاجر ًإىلى اضتبنػػػػ  عػػػ م بٍػػػػ  كعػػػػ  اوقرشػػػػ  اوعػػػػ كم
اعتجػػػػػرة اوثانيػػػػػ ، كتػػػػػأخرت هجرتػػػػػ  ًإىلى اظت ييػػػػػ ، كقػػػػػ مها مػػػػػ  أصػػػػػ اب اوسػػػػػفييت  مػػػػػ  اضتبنػػػػػ ، 

، يعػػػػ  ًى أهػػػػ  اظت ييػػػػ ، كهػػػػ  اوَّػػػػً م  لػػػػق شػػػػعر ػػػػ ؿ اولَّػػػػً   عػػػػاش عمػػػػرنا طػػػػ ي ن ًى  جػػػػ   رىسي
(، اإلصػػػػػػاب  ى دتييػػػػػػ  َْٔ/ْأسػػػػػػ  اوغابػػػػػػ  ى معرفػػػػػػ  اوصػػػػػػ اب  البػػػػػػ  ا ثػػػػػػ  ) اوػػػػػػ داع. ييظػػػػػػر 

 (.ُِٕ/ٔاوص اب  )
كتػػػػػػػاب   (،ْٗٔ)ص اضتػػػػػػػ يث هيػػػػػػػا بػػػػػػػاظتع ، كوفػػػػػػػ  اضتػػػػػػػ يث عيػػػػػػػ  مسػػػػػػػل   ( سػػػػػػػاؽ اظتصػػػػػػػي ْ) 

  بصػػػػاع قمػػػػ ، فقػػػػاؿ  أنػػػػ  أرسػػػػ  غ مػػػػ  عػػػػ  معمػػػػر بػػػػ  عبػػػػ  اهلل، مػػػػ  طريػػػػق اظتسػػػػاقاة كاظت ارعػػػػ 
 ، فػػػػ ه  اوغػػػػ ـ، فأخػػػػ  صػػػػاعان كزيػػػػادة بعػػػػض صػػػػاع، فلمػػػػا جػػػػا  معمػػػػران بعػػػػ ، ه اشػػػػا بػػػػ  شػػػػع ان 

اثػػػػػ   أخػػػػػ   بػػػػػ و ، فقػػػػػاؿ وػػػػػ  معمػػػػػر    فعلػػػػػ  ذوػػػػػ ؛ انطلػػػػػق فػػػػػرد ، كال تأخػػػػػ ف إال  مػػػػػث  ن 
ة اااا   نع م اااا   والطعاااا م ب لطعاااا م مااااثب بمثاااا ي قاااا  »يقػػػػ ؿ   فػػػػإي كيػػػػ  أشتػػػػ  رسػػػػ ؿ اهلل

 . «ل الشع ر سم 
 .ِْعب  س رة ( ٓ) 
 .ٓ اظتا  ة س رة  (ٔ) 
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المااااا ا  ؛إال اأساااااسدا أقم ااااا  ماااااع نب  ااااا  زم ن ااااا  م ل ااااا  نعااااا م »  كقاوػػػػػ  عا نػػػػػ 

 .(ُ)«ةال مر
  (ّ)(ِ)كقاؿ وبي 

ػػػػػػػػػػػػػٍل ى  يعىٌفػػػػػػػػػػػػػًر قػىٍهػػػػػػػػػػػػػ و تػىيىػػػػػػػػػػػػػازيعي شي
 ظت

ػػػػػا.    غيػػػػػٍب ه كى ىاًسػػػػػ ي مػػػػػا نتيىػػػػػ   طىعىاميهى

   
؛ اوثمييػػػػػػػػ  غاوبنػػػػػػػػا  كهػػػػػػػػ ،  ػػػػػػػػـر اوربػػػػػػػػا فيهمػػػػػػػػا بعلػػػػػػػػ  كا ػػػػػػػػ ةفأمػػػػػػػػا اوػػػػػػػػ ه  كاوفضػػػػػػػػ  في

                                                             

رضػػػػػػ  اهلل عػػػػػػ  عػػػػػػركة عػػػػػػ  عا نػػػػػػ  ؛ ،كتػػػػػػاب او هػػػػػػ  كاورقػػػػػػا ق(ُُِٗ)ص   ( أخرجػػػػػػ  مسػػػػػػل ُ) 
ه اعتػػػػػ ؿ  ،ه اعتػػػػ ؿ ،كاهلل يػػػػا بػػػػ  أخػػػػ  إف كيػػػػا وييظػػػػر إىل اعتػػػػ ؿ  "أهنػػػػا كانػػػػ  تقػػػػ ؿعيهػػػػا 

فمػػػػا   يػػػػا خاوػػػػ   قلػػػػ   قػػػػاؿ .نػػػػار ث ثػػػػ  أهلػػػػ  ى شػػػػهري  كمػػػػا أكقػػػػ  ى أبيػػػػات رسػػػػ ؿ اهلل
جػػػػػ اف  إال أنػػػػػ  قػػػػػ  كػػػػػاف ورسػػػػػ ؿ اهلل اوتمػػػػػر كاظتػػػػػا ؛ ؛ا سػػػػػ داف  قاوػػػػػ ؟ كػػػػػاف يعينػػػػػك 

 ."م  أوباهنا فسقييا  فكان ا يرسل ف إىل رس ؿ اهلل م  ا نصار ككان  عت  ميا  ،
ػػػػر بٍػػػػ  كػػػػ بِ)  ٍعفى بٍػػػػ  رىبًيعػػػػ  بٍػػػػ  عىػػػػاًمر بٍػػػػ  صعصػػػػع   ( وبيػػػ  بٍػػػػ  رىبًيعػػػػ  بٍػػػػ  عىػػػػاًمر بٍػػػػ  مىاوًػػػػ  بٍػػػػ  جى

ػػػػ ؿ اولَّػػػػ   ػػػػافى شػػػػاعرنا مػػػػ  ف ػػػػ ؿ اونػػػػعرا ، كفػػػػ  عىلىػػػػ  رىسي سػػػػي  كفػػػػ   اوعػػػامرم هيَّ اصتعفػػػػرم كى
ػػػػػر، فأسػػػػػل  ك سػػػػػ  إسػػػػػ م . ييظػػػػػر   ق مػػػػػ  بػػػػػ  ٍعفى بػػػػػ  االسػػػػػتيعاب ى معرفػػػػػ  ا صػػػػػ اب الجى
 (. َْ/ٓا ع ـ ول ركل  )(، َّٔ/ّعب  او  )

ػػػػر ّٖ( معلقػػػ  وبيػػػػ  بػػػ  ربيعػػػػ  اوبيػػػػ  رقػػػ  )ّ)  (، اونػػػػرح  اوعفػػػ  كاوتعفػػػػ   اإلوقػػػػا  علػػػ  اوعىٍفػػػػر كاوعىفى
اوقهػػػػػ   ا بػػػػػيض. اوتيػػػػػازع  اوتجػػػػػاذب. اونػػػػػل   اوعضػػػػػ ، كقيػػػػػ  هػػػػػ  بقيػػػػػػ  ك كقتػػػػػا أدب ا رض. 

غبسػػػػا . كاوغبسػػػػ   وػػػػ ف كلػػػػ ف اورمػػػػاد. اظتػػػػ   اصتسػػػػ ، كاصتمػػػػ  ا شػػػػ  . اوغػػػػب  رتػػػػ  أغػػػػب  ك 
، [ٖ]فيصوػػػػػػػػلى  چڱ ڱ ڱ ڱچكاوفعػػػػػػػػ  مىػػػػػػػػ َّ نتىيػػػػػػػػٌ ، كميػػػػػػػػ  ق وػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػاىل   ،اوقطػػػػػػػػ 

كميػػػ  شتػػػ  اوغبػػػار ميييػػػا النقطػػػاع أج ا ػػػ  عػػػ  بعػػػض، يقػػػ ؿ  هػػػ  تطػػػ ؼ كتػػػبغ   جػػػ  جػػػ ذر 
أك كػػػػػػػػ ب غػػػػػػػػب  ال يقطػػػػػػػػ   ،ملقػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ  ا رض أبػػػػػػػػيض، قػػػػػػػػ  جتاذبػػػػػػػػ  أعضػػػػػػػػا   ذ ػػػػػػػػاب

ػػػػػػا مػػػػػػ  صػػػػػػػف   طعامهػػػػػػا، أم ال تفػػػػػػا ى االصػػػػػػطياد فييقطػػػػػػ  طعامهػػػػػػػا، هػػػػػػ ا إذا جعلػػػػػػ  غبسن
اوػػػػػػ  اب، كإف جعلتهػػػػػػا مػػػػػػ  صػػػػػػف  اوكػػػػػػ ب فمعيػػػػػػا   ال يقطػػػػػػ  أصػػػػػػ ا ا طعامهػػػػػػا؛ كحتريػػػػػػػر 
ا أوقػػػػ  علػػػػ  أدب ا رض، كافاسػػػػت  كػػػػ ب أك  اظتعػػػػ   أهنػػػػا جتػػػػ  ى اوطلػػػػ   جػػػػ  فقػػػػ ها كوػػػػ ن

بػػػػػيض مػػػػػا خػػػػػ  أكجههػػػػػا كأكارعهػػػػػا،  ذ ػػػػػاب صػػػػػ ا   قػػػػػ  اعتػػػػػادت االصػػػػػطياد، كبقػػػػػر اوػػػػػ   
ص وػػػػػ و  قػػػػػاؿ قهػػػػػ . اوكسػػػػػ   اوصػػػػػي  ى اوبيػػػػػ . ييظػػػػػر  شػػػػػرح اظتعلقػػػػػات اوسػػػػػب  ولػػػػػ كزي )

أنػػػػ  عػػػػ  اول ػػػػ  طعامنػػػػا ى وغػػػػ  اوعػػػػرب، كويػػػػ و  علػػػػ    (.كجػػػػ  االسػػػػت الؿ باوبيػػػػ ََُ-ٗٗ
 .«ال تب عسا الطع م ب لطع م إال مثب  بمث  »أف اظتراد ح يث اويٌَّي 
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 .(ُ)كال تتع اقتا إىل ش   م  اظت زكنات ،فت ت  اضترم   ما

كبػػػػػػػػ  قػػػػػػػػاؿ ، (ّ)"اوعلػػػػػػػػ  فيهمػػػػػػػػا هػػػػػػػػ  اوػػػػػػػػ زف ى جػػػػػػػػي  كا ػػػػػػػػ "  (ِ)كقػػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػػ   ييفػػػػػػػػ 
 .(ٓ)(ْ)أزت 

 .(ٕ)زيادة كزف ى جي  كا    -م  أص اب أه  ييف - (ٔ)كقاؿ اورازم
تعييػػػػػ  ، فػػػػػإذا أبطليػػػػػا أ ػػػػػ قتا؛ اتفقيػػػػػا علػػػػػ  بطػػػػػ ف مػػػػػا عػػػػػ اها بػػػػػ  اوعلتػػػػػ أنػػػػػا   ويػػػػػا
 .ا خرل

كوػػػػػ   ،  ػػػػػاس كؿتػػػػ   ال ربػػػػػا فيهػػػػاأف اظتعمػػػػػ ؿ مػػػػ  اوي    ته  أهنػػػػػ  يق وػػػػ فعلَّػػػػ بيػػػػاف بطػػػػػ ف
كاوقصػػػػ  إىل اوصػػػػيع  فيهػػػػا ال ، كػػػػاف اوػػػػ زف علػػػػ  جػػػػرل فيهػػػػا اوربػػػػا كػػػػأكاي اوػػػػ ه  كاوفضػػػػ 

ك نػػػػػػا أرتعيػػػػػا علػػػػػػ  جػػػػػػ از إسػػػػػػ مهما ى  ؛ كزهنػػػػػػا مقصػػػػػػ دمترجهػػػػػا عػػػػػػ  ك هنػػػػػػا م زكنػػػػػ  كأفَّ 
كمػػػػػػا ال كتػػػػػػ ز   ،جػػػػػػاز إسػػػػػػ مهما فيػػػػػػ  ،كوػػػػػػ  كانػػػػػػ  اوعلػػػػػػ  ت جػػػػػػ  ى غ قتػػػػػػا، كػػػػػػ  مػػػػػػ زكف

، ككػػػػػ ف اوثمييػػػػػ  علػػػػػ  قاصػػػػػرة ال يقػػػػػ ح، كال اضتيطػػػػػ  ى اونػػػػػع  ،إسػػػػػ ـ أ ػػػػػ قتا ى ا خػػػػػر
، ا إذا   تيػػػػػػتق كتفيػػػػػػ  قطػػػػػػ  اإلضتػػػػػػاؽ كاوتع يػػػػػػ  أكىل ميهػػػػػػ، فإنػػػػػػ  يعلػػػػػػ   ػػػػػػا معػػػػػػ  اضتكػػػػػػ 

                                                             

 (. ّْٗ/ٗ(، اجملم ع شرح اظته ب ) ُّٔ/ٓ( اوبياف ى م ه  اإلماـ )ُ) 
 . (َٗتق م  تررتت  ص )( ِ) 
 (. ُِِ/ٔ(، اوب ر اورا ق شرح كي  او قا ق )ِٖٓ/ُ( اصت هرة اوي ة )ّ) 
(، َٖ/ّا كثػػػػػركف. ييظػػػػػػر  اوكػػػػػػاى )كاختػػػػػػار    ( كهػػػػػ  أشػػػػػػهر اوركايػػػػػات عيػػػػػػ ، قػػػػػػاؿ ى اوفػػػػػا قْ) 

 (. ُُ/ُِاإلنصاؼ )
 (.َٗتق م  تررتت  ص )( ٓ) 
كننػػػأ  ،كوػػػ  ب بػػػ  قريػػػ  مػػػ  قػػػرل أصػػػبهاف ( جريػػػر بػػػ  عبػػػ  اضتميػػػ  بػػػ  قػػػرط أبػػػ  عبػػػ  اهلل اوػػػرازمٔ) 

ا  ، ميهػػػػػا  مسػػػػػأو  جيايػػػػػ  اظتػػػػػ بر علػػػػػ  مسػػػػػ ىكأخػػػػػ  اوفقػػػػػ  عػػػػػ  أه  ييفػػػػػ  ،باوك فػػػػػ 
ثقػػػ ، كثػػػ  اوعلػػػ  ير ػػػ  إويػػػ ، مػػػات سػػػي  ذتػػػان  كما ػػػ  كهػػػ  ابػػػ  ذتػػػاف   سػػػي  ، قػػػاؿ ابػػػ  سػػػع 

 (. ُُ،َُ/ِكسبع  سي . ييظر  اصت اهر اظتضي  ى طبقات اضتيفي  )
 (. ُٗ/ْ( تبي  اضتقا ق )ٕ) 
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 .(ّ)كاظتطب ع، (ِ)كاوت ، (ُ)اظتص غكق  بييا انتقاص علته  كس ا  فيهما 

كاوكيػػػػػ  كاوػػػػػ زف ال  ،كاصتػػػػػي  شػػػػػرط، فاوعلػػػػػ  فيهػػػػػا أهنػػػػػا مطع مػػػػػ  ؛كأمػػػػػا ا عيػػػػػاف ا ربعػػػػػ 
 .(ْ)ه ا ه  اوق ؿ اوص ي ، أثر عتما

 (ٔ)كبػػػػػػػ  قػػػػػػػاؿ، (ٓ)"أك مػػػػػػػ زكفو  مكيػػػػػػػ و  جػػػػػػػي ً  مطع مػػػػػػػ ي أهنػػػػػػػا   "اوعلػػػػػػػ   ى اوقػػػػػػػ بكقػػػػػػػاؿ 
 .(ٕ)سعي  ب  اظتسي 

مػػػػػػ   (ٗ)كمػػػػػػ  أصػػػػػػ اب .(ٖ)"اوعلػػػػػػ  أهنػػػػػػا مكيػػػػػػ  مػػػػػػ  جػػػػػػي  كا ػػػػػػ "  كقػػػػػػاؿ أبػػػػػػ   ييفػػػػػػ 

                                                             

قيػػػػػػ ؿ  مىػػػػػا ًصػػػػػػيمى، كاٍوميصىػػػػػػاًغ كمي ػى ( كاظتػػػػػُ)  . كاٍومىصىػػػػػػاغي صي غي، كمى ىصيػػػػػػ غى ي. -بػػػػػاوفىٍت ً  -قىػػػػػاـو
  اضتيلًػػػػػػ   اظت

 (. ّٓٓ/ِِككتيٍمى ي اوصَّيومي عل  صاغى و، كسىيو و كسادىةو. ييظر  تاج اوعركس )
انظػر ى   كإفتػا-رزتػ  اهلل-  قاؿ ابػ  فػارس  مػا كػاف مػ  اوػ ه  غػ  مصػ غ، قػاؿ اونػافع  ( اوت ِ) 

ا، كال مضركب فل سا، كك و  م  ا رفاتن كاو نان  ما كاف كسارن  ،إىل أصل ، فاوت  م  او راه  اوت 
اونػ   أم كسػرت  جػ اذا. ييظػر  اظتصػباح  تي م  ق و  تػ ٍ   اوي اس، كسا ر اصت اهر، كأص  اوت 

 (. ِٔٗ)ص   ظ اونافع (، او اهر ى غري  أوفاٗٗاظتي  )ص  
( كطبػػػػػػ  اوػػػػػػ راه  كاوسػػػػػػي ، كغ قتػػػػػػا يطبعػػػػػػ  طبعػػػػػػان  صػػػػػػاغ ، كاوطبػػػػػػاع  اوػػػػػػ م يأخػػػػػػ  اضت يػػػػػػ ة ّ) 

أك سػػػػػكييان، أك سػػػػػيانان، أك ؿتػػػػػ  ذوػػػػػ ، كاوطبػػػػػ   اطتػػػػػت ، كهػػػػػ   ،اظتسػػػػػتطيل ، فيطبػػػػػ  ميهػػػػػا سػػػػػيفان 
مصػػػػ ر مػػػػ  بػػػػاب نفػػػػ ، كطبعػػػػ  اوػػػػ راه   ضػػػػربتها، كطبعػػػػ  اوسػػػػي  كؿتػػػػ    عملتػػػػ . ييظػػػػر  

 (. َّٓ(، اظتصباح اظتي  )ص  َْٗ/ٓوساف اوعرب )
 (. ّٔ/ُ) (، ج اهر اوعق دْْٗ/ٗ(. اجملم ع )ُْٔ/ٓ) ( اوبياف ى م ه  اإلماـْ) 
 (. ْْٗ/ٗ) (، اجملم عُْٔ/ٓ(، اوبياف ى م ه  اإلماـ )ِّ/ْ) ولنافع  ( ا ـٓ) 
 (. ّٖ/ٓ(، اضتاكم اوكب  )ُْٔ/ٓ) ( اوبياف ى م ه  اإلماـٔ) 
يسىيَّ  ب    فٕ) 

ًعي  ب  اظت يقظػ ، عػا  ب  أىه كه  ٍب  عىٍمػرك بػ  عا ػ  بػ  ًعٍمػراف بػ  ؼتػ ـك بػ   ( سى
اظت يي ، كسي  اوتابع ، كو  وسيت  مضتا م  خ ف  عيمىر ٍب  اطٍتىطَّاًب، كقي    رب  مض  ميها، 

 (. ِْٔ-ُِٕ/ْقاؿ أب  نعي ، كعل  ب  اظت ي   ت ى سي  ث ث كسبع . ييظر  س  أع ـ )
 اولباب ى شرح اوكتاب (،ِٖٓ/ُ) كه  أمش . ييظر  اصت هرة اوي ة ،اوق ر م  اصتي   ( كيقاؿٖ) 

(ِ/ّٕ-َْ .) 
 (. َْ/ِ) (، اولباب ى شرح اوكتابَِٔ/ِ( يقص  ب  ػتم  ب  اضتس . اصت هرة اوي ة )ٗ) 
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 .زيادة كي  ى جي  كا    قاؿ

 كعػػػػػػػ  أزتػػػػػػػ  .(ِ)أك مػػػػػػػا يعػػػػػػػ  ولقػػػػػػػ ت ى جػػػػػػػي  كا ػػػػػػػ " ،"اوقػػػػػػػ ت  (ُ)كقػػػػػػػاؿ ماوػػػػػػػ 
 . خرل مث  ق وياكا، إ  اقتا مث  ق ؿ أه  ييف   (ّ)ركايتاف

فػػػػ  كتػػػػ ز  ؛"كلمػػػػا كجبػػػػ  فيػػػػ  او كػػػػاة جػػػػرل فيػػػػ  اوربػػػػا  (ْ)كقػػػػاؿ ربيعػػػػ  بػػػػ  عبػػػػ  اوػػػػرزت 
 .(ٓ)كال شاة بنات " ،بي  بع  ببع ي 

 .(ٕ)"اصتي  او ا   ه  اوعل "  (ٔ)كقاؿ اب  س ي 
                                                             

 (.ْٗتق م  تررتت  ص )( ُ) 
( قػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػ  اضتاجػػػػػػػػ   "كعليػػػػػػػػ  ا كثػػػػػػػػر"، كقػػػػػػػاؿ بعػػػػػػػػض اظتتػػػػػػػػأخري   "كهػػػػػػػػ  اظتعمػػػػػػػػ ؿ بػػػػػػػػ  ى ِ) 

 عليػػػػ   ػػػػ اؽ اظتاوكيػػػػ ". ييظػػػػر  ب ايػػػػ  اجملتهػػػػ اظتػػػػ ه "، قػػػػاؿ ابػػػػ  رشػػػػ   "كهػػػػ  اوػػػػ م اسػػػػتقر 
 (. ْٕ/ّ) (،  اشي  او س ق  عل  اونرح اوكب َُّ/ِ)

ا كىل  ك نػػػػ  مكيػػػػ  جػػػػي ؛ نقلهػػػػا عػػػػ  أزتػػػػ  اصتماعػػػػ ،   ( كاوصػػػػ اب عػػػػ  أزتػػػػ  ثػػػػ ث ركايػػػػاتّ) 
كذكرهػػػػػا اطترقػػػػػػ ، كابػػػػػػ  أه م سػػػػػػ ، كهػػػػػػ  أشػػػػػهر اوركايػػػػػػات، كاوثانيػػػػػػ   ك نػػػػػػ  مطع مػػػػػػان جػػػػػػي  

طع مػػػػػػات، كمتػػػػػػرج ميػػػػػػ  مػػػػػػا عػػػػػػ اها، كاوثاوثػػػػػػ   ك نػػػػػػ  مطع مػػػػػػان جػػػػػػي  مكػػػػػػي ن أك في ػػػػػػت  باظت
 (. ُِٔ/ْ) (، اونرح اوكب َُ، ٗ/ُِ) (، اإلنصاؼَٖ/ّ) م زكنان. ييظر  اوكاى

عثمػػػػاف، كيقػػػػاؿ   ، مفػػػػ  اظت ييػػػػ ، كعػػػػا  او قػػػػ ، أبػػػػ اإلمػػػػاـ، اوػػػػرزت  فػػػػركخ ( ربيعػػػػ  بػػػػ  أه عبػػػػ ْ) 
أبػػػػػ  عبػػػػػ  اوػػػػػرزت  اوقرشػػػػػ  اوتيمػػػػػ ، مػػػػػ اله  اظتنػػػػػه ر بربيعػػػػػ  اوػػػػػرأم، مػػػػػ  مػػػػػ ايل آؿ اظتيكػػػػػ ر، 
ركل عػػػػ  أنػػػػ  بػػػػ  ماوػػػػ ، قػػػػاؿ ابػػػػ  سػػػػع   " تػػػػ ى سػػػػي  سػػػػ  كث ثػػػػ  كما ػػػػ  باظت ييػػػػ  فيمػػػػا 

 (. ٔٗ-ٖٗ/ٔ) أخ ي ب  او اق م". ييظر  س  أع ـ اويب  
،  كتػػػػػػ ز بيػػػػػػ  اضتيػػػػػػ اف بػػػػػػاضتي اف مػػػػػػ  جيسػػػػػػ  متفاضػػػػػػ ن ويػػػػػػ كم  قػػػػػػاؿ ا (ْٔ/ُجػػػػػ اهر اوعقػػػػػػ د ) (ٓ) 

 ،كاوركػػػػػػػ ب ،سػػػػػػػ ا  كػػػػػػػاف يصػػػػػػػل  ول مػػػػػػػ ،  كمػػػػػػػ ج كشػػػػػػػاة بنػػػػػػػات   ػػػػػػػاالن  ،كبعػػػػػػػ  ببعػػػػػػػ ي 
 .(َْٓ/ ٗ) اظته ب شرح اجملم عخاص . وألك   ـ، أكاويتاج ،ك كا 

خػادـ رسػ ؿ  وػ ، أبػ  بكػر ا نصػارم، ا نسػ  اوبصػرم، مػ ىل أنػ  بػ  مااإلسػ ـ، شػي  اإلماـ( ٔ) 
ي  مات ابػ  سػ ي  وتسػ  مضػ  مػ  شػ اؿ سػي  عنػر قيع  اورؤيا،  فاض ن  ، كاف فقيهان اهلل

 (.ُِِ/ّ، او اى باو فيات ولصف م )(َٔٔ/ْ) كما  . ييظر  س  أع ـ اويب  
 (. ْٔ/ُج اهر اوعق د ) ،(ّٖ/ٓ) (، اضتاكم اوكب ُٓٔ/ٓ) اونافع  اوبياف ى م ه  اإلماـ (ٕ) 
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االنتفػػػػػاع  مػػػػػا ال كتػػػػ ز بيػػػػػ  أ ػػػػػ قتا  "كػػػػػ  شػػػػػي   يتفػػػػاكت  (ُ)كقػػػػاؿ سػػػػػعي  بػػػػػ  جبػػػػ 

 .(ّ)"(ِ)[سريك باصتا] خ كال بي  او   ، كاضتيط  باونع ، كاوتمر باو بي  ،با خر
، ى اوػػػػػػػ وي  علػػػػػػػ  ميكػػػػػػػرم اوقيػػػػػػػاس مػػػػػػػ  اضتػػػػػػػ يث كاظتعػػػػػػػ [ /بُٕ] ويػػػػػػػا مػػػػػػػا قػػػػػػػ ميا 

ك ف اضتكػػػػػ  إذا علػػػػػق علػػػػػ  اسػػػػػ  منػػػػػتق كػػػػػاف ذوػػػػػ  علػػػػػ  فيػػػػػ  كػػػػػاوقط  ى اوسػػػػػرق  كاضتػػػػػ  
خػػػػػرج عػػػػػ  أف يكػػػػػػ ف  ؛فػػػػػإذا زرع ،وربػػػػػاكتػػػػػرم فيػػػػػ  ا مػػػػػا داـ مطع مػػػػػان   َّ ك ف اضتىػػػػػ؛ ى او نػػػػػا
فػػػ ؿ ؛  ػػػـر فيػػػ  اوربػػػا كصػػػار مطع مػػػان     فػػػإذا انعقػػػ  فيػػػ  اضتىػػػ، فلػػػ  لتػػػـر فيػػػ  اوربػػػا ؛مطع مػػػان 

، فعلػػػػػػػ  هػػػػػػػ ا يتعػػػػػػػ ل اضترمػػػػػػػ  إىل كػػػػػػػ  مطعػػػػػػػـ  مػػػػػػػ  ا قػػػػػػػ ات ،أف اوعلػػػػػػػ  ك نػػػػػػػ  مطع مػػػػػػػان 
دهػػػػػاف اظتطيبػػػػػػ  كأمػػػػػا ا ،  هنػػػػػا مطع مػػػػػ  اختيػػػػػاران  ؛كا دكيػػػػػ ، كاضتػػػػػ كات، كاوف اكػػػػػ ، كا داـ

 .(ْ)ففيها اوربا عل  أص  او جه 
فكأنػػػػػ  وػػػػػ  بػػػػػاع ، ٍيبيػػػػػ  جػػػػػاز بيعػػػػػ  متفاضػػػػػ ن "إذا اختلػػػػػ  طً   كقػػػػػاؿ أصػػػػػ اب أه  ييفػػػػػ 

                                                             

اضتػػػػاف  اظتقػػػػرئ اظتفسػػػػر اونػػػػهي ، أبػػػػ  ػتمػػػػ ، كيقػػػػاؿ  أبػػػػ   اإلمػػػػاـ، ( سػػػػعي  بػػػػ  جبػػػػ  بػػػػ  هنػػػػاـُ) 
بػػػػ  اوػػػػ اوي، مػػػػ اله  اوكػػػػ ى، ركل عػػػػ  ابػػػػ  عبػػػػاس فػػػػأكثر كجػػػػ د، كعػػػػ  ع ا سػػػػ معبػػػػ  اهلل 

. عػػػػ  بػػػػ  مغفػػػػ ، كعا نػػػػ ، كغػػػػ ه  مػػػػ  اوصػػػػ اب ، قػػػػرأ اوقػػػػرآف علػػػػ  ابػػػػ  عبػػػػاسااهلل 
أ ػػػػ   ا رضعمػػػرك بػػػ  ميمػػػ ف، عػػػػ  أبيػػػ  قػػػاؿ  "وقػػػ  مػػػػات سػػػعي  بػػػ  جبػػػ  كمػػػػا علػػػ   هػػػر 

قتلػػػػػػ  اضتجػػػػػػاج، ككػػػػػػاف قتلػػػػػػ  ى شػػػػػػعباف سػػػػػػي  ستػػػػػػ  كتسػػػػػػع .  .إال كهػػػػػػ  ػتتػػػػػػاج إىل علمػػػػػػ "
  (.ِّْ-ُِّ/ْييظر  س  أع ـ اويب   )

 اجملمػػػػػػػػ ع، (ُٗ/ْ) اوع يػػػػػػػػ  شػػػػػػػػرح اوػػػػػػػػ جي  اظتػػػػػػػػػيثب  مػػػػػػػػ )باصتػػػػػػػػاكرس( ك كػػػػػػػػ  اويسػػػػػػػػ ت   ى   (ِ) 
كقتػػػػػػا مػػػػػػ  جػػػػػػي  اوػػػػػػ رة غػػػػػػ  أف اوػػػػػػ رة  ،خ   ك بهمػػػػػػا صػػػػػػغاراصتػػػػػاركس كاوػػػػػػ   ك (. ُْٗ/َُ)

كعتػػػػا عػػػػ كؽ كبػػػػار، كهػػػػ  مػػػػ  أقػػػػ ات أهػػػػ  اوسػػػػ اد، كأهػػػػ   ،كأصػػػػ عتا كاوقصػػػػ  ،أضػػػػ   ميهػػػػا
 (. َِْظ غري  اونافع  )ص  اوسا  . ييظر  او اهر ى أوفا

 (. َُ/ُِ) (، اونرح اوكب  عل  منت اظتقي ّٖ/ٓاضتاكم اوكب  ) يييظر ( ّ) 
( هػػػػػ ا او جػػػػػ  ا كؿ، كهػػػػػ  اوصػػػػػ ي ،  نػػػػػ  مػػػػػأك ؿ، كإفتػػػػػا ال ي كػػػػػ   نػػػػػ  ييتفػػػػػ  بػػػػػ  فيمػػػػػا هػػػػػ  ْ) 

كاو جػػػػػ   أصػػػػػ هما كهػػػػػ   قػػػػػاؿ اويػػػػػ كم أكثػػػػػر مػػػػػ  ا كػػػػػ ؛ كهػػػػػ  اوػػػػػ م نػػػػػ  عليػػػػػ  اظتػػػػػ ه ،
  ال ربػػػػػػا فيهػػػػػػا؛  هنػػػػػػا تعػػػػػػ  و نتفػػػػػػاع برا  تهػػػػػػا دكف ا كػػػػػػ . ييظػػػػػػر  اظتهػػػػػػ ب ى فقػػػػػػ  اوثػػػػػػاي

 (. ْٖٗ-ْْٗ/ٗ(، اجملم ع شرح اظته ب )ُٔ/ّاونافع  )
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 .(ُ)ه "م  شتس  مرىب بقفي ي  م  غ  مرىب جاز كاو    قفي ان 

 ،ككػػػػػ و  اوبػػػػػ ر، كهػػػػػ  اوػػػػػركا  ، كإفتػػػػػا تقتػػػػػ  ظتػػػػػا هػػػػػ  أنفػػػػػ ، أهنػػػػػا مطع مػػػػػ  جػػػػػي   ويػػػػػا
أك  ،كسػػػػػ ا  كانػػػػػ  هػػػػػ   ا شػػػػػيا  ؽتػػػػػا نتكػػػػػ  كيلهػػػػػا ،سػػػػػم  ظتػػػػػا ذكرتػػػػػ  مػػػػػ  اوعلػػػػػ كدهػػػػػ  او

 .ال نتك  و ج د اوعل  فيها
 .كع ـ اوتم ؿ و  ؛وضع  اظتل  في ؛(ِ)كاظتا  ال ربا في  عل  أص  او جه 

كأمػػػػا اطتراسػػػػاي اوػػػػػ م ، كفيػػػػ  اوربػػػػػا و جػػػػ د اوطعػػػػ  فيػػػػػ  ،مػػػػػ  ا دكيػػػػ  (ّ)اوطػػػػ  ا رمػػػػ ك 
ػػػػػػ ي بػػػػػػ  يػيتػىفىكَّ
ككػػػػػػ و  مػػػػػػا ال يطعمػػػػػػ  ا دميػػػػػػ ف ، كوػػػػػػي  مػػػػػػ  أمػػػػػػ اؿ اوربػػػػػػا ،فأكلػػػػػػ  سػػػػػػف  (ْ)

 هنػػػػػػا ال تػػػػػػ خ  ؛ ال ربػػػػػػا ى شػػػػػػ   ميػػػػػػ ، (ٕ)كاوقصػػػػػػ ، (ٔ)كاضتنػػػػػػي ، (ٓ)كػػػػػػاوي ل  اختيػػػػػػاران 
 .ى مطلق اس  اوطعاـ

                                                             

 (. ِِّ/ٔ) (، اوب ر اورا ق شرح كي  او قا قَْٔ/ٕ) ( رد احملتار عل  او ر اظت تارُ) 
او جػػػػػ  اوثػػػػػاي  فيػػػػػ  اوربػػػػػا  نػػػػػ  ك ؿ، ( هػػػػػ ا او جػػػػػ  ا كؿ،  نػػػػػ  مبػػػػػاح ا صػػػػػ  ى غاوػػػػػ  ا  ػػػػػ اِ) 

. قػػػػػػػاؿ اويػػػػػػػ كم ى اجملمػػػػػػػ ع  "فيػػػػػػػ  كجهػػػػػػػاف منػػػػػػػه راف؛ ذكرقتػػػػػػػا اظتصػػػػػػػي  بػػػػػػػ ويلهما،  مطعػػػػػػػـ 
، هكػػػػػ ا صػػػػػ    إمػػػػػاـ اضتػػػػػرم ، كاورافعػػػػػ ، كاصتمهػػػػػ ر، كهػػػػػ  اوصػػػػػ اب، كال  أصػػػػػ هما  لتػػػػػـر
يغػػػػػػا بتصػػػػػػ ي  صػػػػػػا   االنتصػػػػػػار اإلبا ػػػػػػ  فإنػػػػػػ  شػػػػػػاذ"، كقػػػػػػ  ذكػػػػػػر اوسػػػػػػي ط  ى جػػػػػػ اهر 

 كاوقػػػػػ ب. ييظػػػػػر  اضتػػػػػاكم اوكبػػػػػ ، ، علػػػػػ  ا صػػػػػ د بأنػػػػػ  لتػػػػػـر اوربػػػػػا ى اظتػػػػػا ، كا دهػػػػػافاوعقػػػػػ  
 (. ّٔ/ُ) (، ج اهر اوعق دْٕٗ/ٗ) (، اجملم عُُُ/ٓ)

ميسػ ب إىل أرمػ  جبػ  مػ  اويػاس شتػ  بػ   كا رم ،. نتفا  عل  اوربا عي كاوص اب وي  في  ربا ال( ّ) 
 (. ّْٖ/ُر  اظتغرب ى ترتي  اظتعرب )بل ه . ييظ

. كاظتػػػػػػراد اظتعػػػػػػ  ا كؿ. اوت قيػػػػػػ  اوفاكهػػػػػػ  كأكػػػػػػ ، ميػػػػػػ  كاوتعجػػػػػػ ، باونػػػػػػ   اوتمتػػػػػػ   اوتفكػػػػػػ  (ْ) 
 .(َُْ  ص)ولمياكم  اوتعاري عل  مهمات 

 (. ّْٖ/ُ) اوتمر كغ  ، او ا  ة  ن اة. ييظر  اظتغرب ى ترتي  اظتعرب  ٌ (  ى ٓ) 
، قىػػػػػاؿى ًى ؼتيٍتىصىػػػػًر اٍوعىػػػػٍ ً  اضتٍىًنػػػػي ي   ( اضتٍىًنػػػػي ي ٔ)  اٍويىػػػػػاًب ي  اٍويىػػػػاًب ي ًمػػػػٍ  اويَّبىػػػػػاًت فىًعيػػػػ ه ًاىٍعػػػػ ى فىاًعػػػػ و

ػػػػػػػارىاًه   اضتٍىًنػػػػػػػي ي  اٍويىػػػػػػػاًب ي ًمػػػػػػػٍ  اوكػػػػػػػأل. قىػػػػػػػاوي ا  كىالى يػيقىػػػػػػػاؿي وًلرَّطٍػػػػػػػً   ًمػػػػػػػٍ  اٍوعيٍنػػػػػػػً ، كىقىػػػػػػػاؿى اٍوفى
 (. َُِييظر  اظتصباح اظتي  )ص  . ىًني ه 

ةي قىصىػػػػػبى ه. ييظػػػػػر  اظتصػػػػػباح اظتيػػػػػ  صىػػػػػقى ( )اوٕ)  ػػػػػاقي ي أىنىابًيػػػػػ ى كىكيعي بنػػػػػا، كىاٍو ىاً ػػػػػ ى ػػػػػافى سى ػػػػػ   نػىبىػػػػػاتو كى ( كي  ي
 (. ُُْ)ص 
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2:4 
 فصل

 [األصناف اليت ال حيشو فَوا الشبا]

فيجػػػػػ ز بيػػػػػ  ؛ كاظتنػػػػػركب ال لتػػػػػـر فيهػػػػػا اوربػػػػػا، كاظتػػػػػأك ؿ، كاوفضػػػػػ ، كمػػػػػا سػػػػػ ل اوػػػػػ ه 
ككتػػػػػػ ز اوتفػػػػػػرؽ ى بيعهػػػػػػا قبػػػػػ  اوتقػػػػػػابض سػػػػػػ ا  كانػػػػػػ  ، كنسػػػػػي   بعضػػػػػها بػػػػػػبعض متفاضػػػػػػ ن 
 .(ُ)م  جيس  أك جي  كا  

ـي   كقاؿ أب   ييف   .أزت ع   (ّ)كه  ركاي  .(ِ)ربا اويسي  اصتي  بانفراد  لتيىرو
    أمرناااااااي رسااااااااس  »  قػػػػػػػاؿ (ْ) كل عبػػػػػػػ  اهلل بػػػػػػػ  عمػػػػػػػرك بػػػػػػػ  اوعػػػػػػػاصمػػػػػػػا رى   ويػػػػػػػا

ا ب عااااااااااا البع اااااااااار باااااااااا لبع ر   ي أ  أجهاااااااااا  ج شاااااااااا  ي ةلاااااااااا س ع اااااااااا ن   هاااااااااار  اهلل
 .(ٓ)«ةب أبعرة

ربػػػػػػػػا فلػػػػػػػ  كتػػػػػػػر فيهمػػػػػػػا  ؛ك هنمػػػػػػػا مػػػػػػػاالف ال كتػػػػػػػرم فيهمػػػػػػػا ربػػػػػػػا اوفضػػػػػػػ  بعلػػػػػػػ  كا ػػػػػػػ ة
                                                             

 (. ِٔ/ّاظته ب ى فق  اونافع  ) ،(َٗ/ٓ( اضتاكم اوكب  )ُ) 
 (. ُٕٖ/ٓ) ( ب ا   اوصيا  َْٓ/ٕ( رد احملتار عل  او ر شرح تي ير ا بصار )ِ) 
 (. ََُ، ٗٗ/ُِ) (، اونرح اوكب ٕٗ/ّ) ( اوكاى ى فق  اإلماـ أزت ّ) 
ػػػػًعي  بٍػػػػ  سػػػػػه  بٍػػػػ  عىٍمػػػػرك بٍػػػػػ   ( عىٍبػػػػ  اولَّػػػػ  بٍػػػػ  عىٍمػػػػػرك بٍػػػػ  اوعػػػػاصْ)  بٍػػػػػ  كا ػػػػ  بٍػػػػ  هاشػػػػ  بٍػػػػػ  سى

ػػػػ  هصػػػػي  بٍػػػػ  كعػػػػ  بٍػػػػ  وػػػػ م اٍوقيرىًشػػػػٌ  اوسػػػػهم ، يكػػػػ  أىبيػػػػ  عىٍبػػػػ  اوػػػػرَّزٍتى ،   كقيػػػػ  ،أبػػػػا ػتيىمَّ
أيمػػػ  ريطػػػػ  بًٍيػػػػ  ميبػػػ  بٍػػػػ  اضتجػػػػاج اوسػػػػهم ، ككػػػاف أصػػػػغر مػػػػ  أىبًيػػػػً  بػػػاثي  عنػػػػرة سػػػػي ، أسػػػػل  

اػقبػػػػػ  أىبًيػػػػػً ، ككػػػػػاف فاضػػػػػ ن عاوػػػػػ ًى أف  قػىػػػػػرىأى اوقػػػػػرآف كاوكتػػػػػ  اظتتق مػػػػػ ، كاسػػػػػتأذف اويَّػػػػػٌي  ،من
ػػػػ ؿ اولَّػػػ ، أكتػػػ  مػػػػا أشتػػػ  ًى اورضػػػػا كاوغضػػػ ؟ قىػػػػاؿى  "  يكتػػػ  عىٍيػػػ ي، فػػػػأذف وىػػػ ي، فػىقىػػػػاؿى  يػػػا رىسي

دتييػػػػػ   ، اإلصػػػػػاب  ى(ْٗ-ٕٗ/ّنعػػػػػ ، فػػػػػإي ال أقػػػػػ ؿ إال  قنػػػػػا". ييظػػػػػر  سػػػػػ  أعػػػػػ ـ اويػػػػػب   )
 . (ُُُ/ْاوص اب  الب   جر )

(، كاوػػػػػػػػػػػػ ارقط  ى سػػػػػػػػػػػػيي  ُُْْْ)(، رقػػػػػػػػػػػػ  ِِ/ٖ)( أخرجػػػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػػػ  اوػػػػػػػػػػػػرزاؽ ى مصػػػػػػػػػػػػيف  ٓ) 
(، َُٖٔ)(، رقػػػػػػػػػػػػػ  ِٔ/ٓ)(، كاوبيهقػػػػػػػػػػػػػ  ى اوسػػػػػػػػػػػػػي  اوصػػػػػػػػػػػػػغرل َّّٓ)(، رقػػػػػػػػػػػػػ  ّٔ/ْ)

اضتػػػػػػاف  ابػػػػػػ   جػػػػػػر ل (، كقػػػػػػ ٌ ِِ/ْكجػػػػػػ د إسػػػػػػياد  ابػػػػػػ  عبػػػػػػ  اعتػػػػػػادم ى تيقػػػػػػي  اوت قيػػػػػػق )
 . (ُٗٓ/ِ)ي  او را .إسياد 
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2:5 
 .(ّ)باظتركم(ِ)اعتركمكاوث ب   ،(ُ)اويسي  

  

                                                             

ػػػػأى ُ)  ػػػػ ي  نىٍسػػػػأن كأىٍنسى ػػػػأى اونػػػػ  ى يػىٍيسى ػػػػرى ي   ( نىسى ػػػػٍهره كانػػػػ    اويًَّسػػػػي ى ي كاويًَّسػػػػ  ي، كاويًَّسػػػػ  ي   كاالٍسػػػػ  ،أىخَّ شى
ػػػػػرى  بػػػػػ . ييظػػػػػر  احملكػػػػػ   ٍي ى كاوبػىٍيػػػػػ ى أىخَّ ػػػػػأى ي اوػػػػػ َّ ػػػػػ  اهللي عيهػػػػػا، كأىٍنسى تػيػػػػػ ىخور  اوعىػػػػػرىبي ى اصتاهليػػػػػ  فيػىهى

 (. ْٗٓ/ٖكاحملي  ا عظ  )
ػػػػرىاة  بػػػػاوفت   م ييػػػػ  عظيمػػػػ  منػػػػه رة مػػػػ  أمهػػػػات مػػػػ ف خراسػػػػاف. ييظػػػػر  معجػػػػ  ِ)  ( نسػػػػب  إىل هى

 (. ّٔٗ/ٓاوبل اف )
( نسػػػػب  إىل مػػػػركى )مػػػػ  أشػػػػهر مػػػػ ف فػػػػارس(  كقػػػػ  نسػػػػ  إويهػػػػا قػػػػـ  مػػػػ  أهػػػػ  اضتػػػػ يث، مػػػػيه   ّ) 

 اظتػػػػركزم أبػػػػ  ي يػػػػ  ػتمػػػػ  بػػػػ  لتػػػػ  بػػػػ  خاوػػػػ  بػػػػ  ي يػػػػ  بػػػػ  مػػػػٌ ، كأبػػػػ  ركح بػػػػ  ي سػػػػ  اظتػػػػ ي 
 (. ٕٗ/ٓاوعاب . ييظر  معج  اوبل اف )
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2:6 
 فصل

 [ما ٍتعلل ببَع األصناف الشبٌٍة]

  با ييظر في ـ في  اورو ري كك  ما  ى 
كاوتفػػػػػػػرؽ قبػػػػػػػ   ،كاويسػػػػػػػي   ،اوتفاضػػػػػػػ   فػػػػػػػإف باعػػػػػػػ  أليسػػػػػػػ   ػػػػػػػـر فيػػػػػػػ  ا شػػػػػػػيا  اوث ثػػػػػػػ 

ال »  قػػػػػػػػاؿ[ /أُٖ] اويَّػػػػػػػػيٌ أف (ُ) ظتػػػػػػػػا ركل عبػػػػػػػػادة بػػػػػػػػ  اوصػػػػػػػػام ؛ اوتقػػػػػػػػابض
ةال ي لم ااااال بااااا لم لةال اي ةال ال مااااار بااااا ل مري تب عااااسا البااااار بااااا لبري ةال الشاااااع ر ب لشاااااع ر

ا ب اااااا ي   بعاااااا  ع   ااااااي باااااا لسر  إال مااااااثب بمثاااااا  (ِ)ةال الااااااسر ي الاااااالذه ب لاااااالذه ؛  اااااا  
ااااااخا ا   فااااا ذااااله اأكاااا  ل اب عااااسا   ااااف شاااا  م ي زاد أة اساااا  اد اقاااا  أرباااا  ياماااا 

ا ب      »(ّ). 
فػػػػإف كػػػػاف ؽتػػػػا لتػػػػـر فيهمػػػػا اوربػػػػا بعلػػػػ  كا ػػػػ ة كاوػػػػ ه  ؛ نظػػػػرت كإف باعػػػػ  بغػػػػ  جيسػػػػ 

كاوتفػػػػػرؽ قبػػػػػ   ،كبقيػػػػ   رمػػػػػ  اويسػػػػي   ، ػػػػػ  فيهمػػػػا اوتفاضػػػػػ  ،كاضتيطػػػػػ  باونػػػػع  ،باوفضػػػػ 
 .اوتقابض

 .(ٓ)كاوفض  قب  اوقبض" ،"كت ز اوتفرؽ فيما ع ا او ه   (ْ)كقاؿ أب   ييف 
اااااااخا ا   فااااا ذاااااله اأكاااا  ل اب عاااااسا  »      ػػػػ يث عبػػػػػادة بػػػػ  اوصػػػػام  ويػػػػا

ا ب اااااا  ؛ ك هنمػػػػػػا جيسػػػػػػاف لتػػػػػـر فيهمػػػػػػا اويسػػػػػػي   ؛كهػػػػػ ا يعػػػػػػ  اصتميػػػػػ ، «  اااااف شاااااا  م  اااااا  
ه  ،يعتػػػػػػ  فيػػػػػػ  اوتقػػػػػػابض في ػػػػػـر فيهمػػػػػػا تػػػػػػرؾ اوتقػػػػػػابض كاوػػػػػػ ه  كاوفضػػػػػ  إذا تبايعػػػػػػا بيعػػػػػػان 

كوػػػػػ  تفرقػػػػػا قبػػػػػ  اوقػػػػػبض بطػػػػػ  ، اوت ػػػػػاير كػػػػػاوتفرؽ  فَّ  ؛بطػػػػػ  اوعقػػػػػ  اوتقػػػػػابض ختػػػػػايرا قبػػػػػ 
                                                             

 . (ُٖٓتق م  تررتت  )ص  ( ُ) 
ػػػػػٍت ( ويغىػػػػػ  ًى اٍوػػػػػ ىرؽ ( كىاٍوػػػػػ ىرؽِ)  ٍسػػػػػًر كىاٍوفى ػػػػػ ى اٍوفضػػػػػ ، كراػػػػػا شتيػػػػػ  اوفضػػػػػ  كرقػػػػػان. ييظػػػػػر  )بًاٍوكى   كىهي

 (. ٕٓٓ/ٔ) احملك  كاحملي  ا عظ 
 . (ُٖٓ  )ص ختركت  تق ـ( ّ) 
 . (َٗتق م  تررتت  )ص  ( ْ) 
 (. ِّْ/ٔ) اورا ق شرح كي  او قا ق راوب (، ُِْ/ٕ) (  اشي  اب  عاب ي ٓ) 
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أك بػػػػػ راه  أك دنػػػػػػان  ، فػػػػػػإف تبايعػػػػػا دراهػػػػػػ  بػػػػػ نان  ى او مػػػػػػ  ،فكػػػػػػ و  إذا ختػػػػػايرا، اوعقػػػػػ 

فاوعقػػػػػػ   ؛كهيػػػػػػاؾ نقػػػػػػ  متعػػػػػػارؼ زتػػػػػػ  عليػػػػػػ ، أك أطلقاهػػػػػػا، بػػػػػػ نان  ى او مػػػػػػ  كت اصػػػػػػفاها
 ؛ همػػػػػػػػا باإل ضػػػػػػػػار ى اجمللػػػػػػػػ  كقبضػػػػػػػػهماككتػػػػػػػػ  تعييي، صػػػػػػػػ ي  كمػػػػػػػػا وػػػػػػػػ  كانػػػػػػػػا معييػػػػػػػػ 

ا ب ااااا »  وق وػػػػػ  ػػػػػكى كى ، فػػػػػإف تقابضػػػػػا ى اجمللػػػػػ ، « ااااا     أ ػػػػػ قتا أك ك قتػػػػػا اػػػػػا صػػػػػار جى
فػػػػػإف كػػػػػاف قبػػػػػ  ، إمػػػػػا أف يقػػػػػ  علػػػػػ  اوعيػػػػػ  قبػػػػػ  اوتفػػػػػرؽ أك بعػػػػػ  ؛ فػػػػػ  متلػػػػػ ، ابنػػػػػعيإويػػػػػ  

  ف؛ اوتفػػػػػرؽ كػػػػػاف وػػػػػ  اظتطاوبػػػػػ  اثلػػػػػ  سػػػػػليما كػػػػػاف اوعيػػػػػ  مػػػػػ  جيسػػػػػ  أك مػػػػػ  غػػػػػ  جيسػػػػػ 
 .اوعق  عل  مطلق ال عي  في 
أك مػػػػػ  غػػػػػػ   ،إمػػػػػا أف يكػػػػػػ ف مػػػػػ  جيسػػػػػػ  فػػػػػػ  متلػػػػػ  اوعيػػػػػػ ، كإف كجػػػػػ   بعػػػػػػ  اوتفػػػػػرؽ

 .جيس 
 ف اوتفػػػػػرؽ  صػػػػػػ  ؛ فػػػػػػإف كػػػػػاف ى اصتميػػػػػػ  بطػػػػػ  اوعقػػػػػػ  ،فػػػػػإف كػػػػػػاف مػػػػػ  غػػػػػػ  جيسػػػػػ 
انبػػػػػػػ  علػػػػػػػ  تفريػػػػػػػق  ،كإف كػػػػػػػاف بعضػػػػػػػ  مػػػػػػػ  غػػػػػػػ  جيسػػػػػػػ ، قبػػػػػػػ  اوقػػػػػػػبض ولمعقػػػػػػػ د عليػػػػػػػ 

كيصػػػػ  فيمػػػػا هػػػػ  مػػػػ  جيسػػػػ  كاوفضػػػػ  اوياعمػػػػ   ،  جيسػػػػ فيبطػػػػ  فيمػػػػا وػػػػي  مػػػػ؛ اوصػػػػفق 
،  نػػػػػػ  إذا أب وػػػػػػ  صػػػػػػار اوقػػػػػػبض بعػػػػػػ  اوتفػػػػػػرؽ؛ ك  تكػػػػػػ  وػػػػػػ  اظتطاوبػػػػػػ  باإلبػػػػػػ اؿ، باطتنػػػػػػي 

 .فإن  كت ز اوتفرؽ قب  قبض اظتسل  في  ،كذو  ال كت ز ى اوصرؼ خب ؼ اوسل 
أك  ،فلػػػػػػػػػػ  اطتيػػػػػػػػػػار ى رد اوكػػػػػػػػػػ  ؛كإف كػػػػػػػػػػاف اوعيػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػ  جيسػػػػػػػػػػ  وكيػػػػػػػػػػ  ى اوػػػػػػػػػػبعض

كمػػػػػػ  ج زنػػػػػػا وػػػػػػ  اإلبػػػػػػ اؿ   يكػػػػػػ  وػػػػػػ  فسػػػػػػ  ، كاإلبػػػػػػ اؿ إف كػػػػػػاف قبػػػػػػ  اوتفػػػػػػرؽ، مسػػػػػػاك إ
فػػػػػػإف وػػػػػػ  ، كإذا   كتػػػػػػ  وػػػػػػ  اإلبػػػػػػ اؿ، [/بُٖ] اوعقػػػػػػ  كمػػػػػػا وػػػػػػ  كجػػػػػػ  باظتسػػػػػػل  فيػػػػػػ  عيبػػػػػػان 

 .فس  اوعق  ى اوك 
كتلػػػػػػػ  اظتبيػػػػػػػ  ى يػػػػػػػ     يكػػػػػػػ  وػػػػػػػ  اورجػػػػػػػ ع ، فأمػػػػػػػا إذا كجػػػػػػػ  اوعيػػػػػػػ  بعػػػػػػػ  اوتقػػػػػػػابض

كيػػػػػػػرد مثػػػػػػػ  اوتػػػػػػػػاو  أك ، كوكػػػػػػػػ  يفسػػػػػػػ  اوعقػػػػػػػ ، اوتفاضػػػػػػػ   نػػػػػػػ  يػػػػػػػ دم إىل ؛(ُ)بػػػػػػػا رش
 .كيساج  اوثم ، قيمت  إف   يك  و  مث 

                                                             

  اونػػػػػػج  كؿت هػػػػػػا، كديػػػػػػ  اصترا ػػػػػػ ، كمػػػػػػا يسػػػػػػاد مػػػػػػ  ذتػػػػػػ  اظتبيػػػػػػ  إذا  هػػػػػػر فيػػػػػػ  عيػػػػػػ . ( ا رشُ) 
 (. ُّ/ُ) ييظر  اظتعج  او سي 
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 فصل

 [بَع مال الشبا بػري جنسى]

كاضتيطػػػػ   ،كاوفضػػػػ  باونػػػػع   ،كاضترمػػػػ  فيهمػػػػا بعلتػػػػ  ،فػػػػإف بػػػػاع مػػػػاؿ اوربػػػػا بغػػػػ  جيسػػػػ  
 ف ؛ كتػػػػػػػػرؾ اوتقػػػػػػػػابض ،ا كاويسػػػػػػػػ ،شػػػػػػػػيا  اوث ثػػػػػػػػ  اوتفاضػػػػػػػػ زاؿ اوت ػػػػػػػػرب ى ا  ،باوػػػػػػػػ ه 

 .(ُ)ا م  أرتع  عل  ج از إس ـ او ه  كاوفض  ى اضتيط  كاونع 
  

                                                             

امػػػػػ   اتفػػػػػق أهػػػػػ  اوعلػػػػػ  علػػػػػ  أف ربػػػػػا اوفضػػػػػ  ال كتػػػػػرم إال ى اصتػػػػػي  او ا ػػػػػ  إال قػػػػػاؿ ابػػػػػ  ق  (ُ) 
 بػػػػا خر أ ػػػػ قتا بيػػػػ  كتػػػػ ز ال  مػػػػا االنتفػػػػاع يتقػػػػارب شػػػػي   كػػػػ   قػػػػاؿ نػػػػ إف جبػػػػ  بػػػػ  سػػػػعي 

 ،نفعهػػػػػػػا يتقػػػػػػػارب  هنػػػػػػػا ؛كاوػػػػػػػ خ  كاوػػػػػػػ رة ،كاو بيػػػػػػػ  كاوتمػػػػػػػر ،كاونػػػػػػػع  كاضتيطػػػػػػػ  متفاضػػػػػػػ ن 
   ااااف ب لفضاااا  الاااالذه ب عااااسا»  اويػػػػي وقػػػػ ؿ  ؼتػػػػاو كهػػػ ا اصتػػػػي ، نػػػػ ع  غتػػػػرل فجػػػرل
 البػػػػ  اوكبػػػػ  اونػػػػرح .عليػػػػ  يعػػػػ ؿ فػػػػ  «شاااا  م   ااااف باااا لبر ال ماااار ةب عااااسا يب اااا  ا اااا    شاااا  م
 (.َُ/ُِ) ق ام 
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 فصل

 [ضابط حتذٍذ اجلنس من اجلنسني]

ككػػػػػػػ  شػػػػػػػي   رتعهمػػػػػػػا اسػػػػػػػ  كا ػػػػػػػ  مػػػػػػػ  أصػػػػػػػ  اطتلقػػػػػػػ  فهمػػػػػػػا جػػػػػػػي  كا ػػػػػػػ  كػػػػػػػاوتمر 
اوػػػػػػمىٍعًقل كاوتمػػػػػر ، (ُ)ياوػػػػػ  

ككػػػػػ  شػػػػػي   اختلفػػػػػا ى االسػػػػػ  اطتػػػػػاص مػػػػػ  أصػػػػػ  اطتلقػػػػػ  ، (ِ)
 .كاوتمر كاو بي  فهما جيساف ،كاضتيط  كاونع 
ال كتػػػػػػػػ ز ، اضتيطػػػػػػػػ  كاونػػػػػػػػع  جػػػػػػػػي  كا ػػػػػػػػ   (ْ)كاوليػػػػػػػػث بػػػػػػػػ  سػػػػػػػػع ، (ّ)كقػػػػػػػػاؿ ماوػػػػػػػػ 
 .(ٓ)كزتاد ،كاثل  قاؿ اضتك  ،اوتفاض  بييهما

لكااااااا  ب عاااااااسا »  قػػػػػػػاؿ فيػػػػػػػ   اويَّػػػػػػػيٌ أف    ػػػػػػػ يث عبػػػػػػػادة بػػػػػػػ  اوصػػػػػػػام  ويػػػػػػػا
ةال ماااار ب لشاااااع ر   اااااف شااااا  م ي ةالشاااااع ر بااااا ل مري الاااالذه بااااا لسر ي ةالاااااسر  ب لاااالذه

ك هنمػػػػػػا ال ينػػػػػػاكاف ى االسػػػػػػ  ،  كهػػػػػػ ا نػػػػػػ  ى اظتسػػػػػػأو  ال لتتمػػػػػػ  اوتأكيػػػػػػ، «ب اااااا   اااااا ا  
 .فكانا جيس  كاونع  كاو رة؛ اطتاص

                                                             

( نػػػػ ع جيػػػػ  مػػػػ  اوتمػػػػر، مػػػػ كر، أزتػػػػر منػػػػرب بصػػػػفرة، كيقػػػػاؿ  ـتػػػػ  بػػػػري، كـتلػػػػ  برنيػػػػ . ييظػػػػر  ُ) 
 (. ِٓ/ُاظتعج  او سي  )

ٌػػػػ  كبػػػػ  ،كاظتٍلجػػػػأ اضتصػػػػ   اظتػػػػػىٍعًق  (ِ)   بػػػػ  كمىعقػػػػ  ،مي ىيً ػاوػػػػ ميقػػػػرًفو  بػػػػ  مٍعًقػػػػ  بػػػػ  اهلل عبػػػػ  كاوػػػػ ي  شتي
ٍعقل ٌ ػاوػػػػػ اوتٍمػػػػػر إويػػػػػ  كيييسػػػػػ  ،باوبصػػػػػرة اويهػػػػػري  إويػػػػػ  ييضػػػػػاؼ اوػػػػػ م  يمي ػاوػػػػػ يىسػػػػػار  ى اظتغػػػػػرب. مى
 .(ٕٔ/ ِلمطرزم )و اظتعرب ترتي 

 (. ُّْ( اظت طأ )ص  ّ) 
 . (ُٖٓتق م  تررتت  )ص ( ْ) 
 علػػػػػػػػ  إط قػػػػػػػػ  يصػػػػػػػػ  ا عػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػ  كػػػػػػػػ ف، ك (َٖ/ٔ(، اظتغػػػػػػػػ  )ُُُ/ٓ) اضتػػػػػػػػاكم اوكبػػػػػػػػ  (ٓ) 

 أمػػػػػ ر علػػػػ  يطلػػػػػق كػػػػاضتي اف ،متمػػػػػاث  يكػػػػ ف عليػػػػػ  يصػػػػ ؽ مػػػػػا رتيػػػػ  أف ي جػػػػػ  ال ا خػػػػ 
ػػػػػ يكػػػػػ ف أف ذوػػػػػ  مػػػػػ  يلػػػػػـ  ك  ،كاوفػػػػػرس كاإلنسػػػػػاف شػػػػػ  بػػػػػ  متباييػػػػػ   بػػػػػاظتع  اكا ػػػػػ ن  اجيسن
 .(ُْ/ٕ) اوق ير فت  رحش. اوفقه 
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2:: 
 .علي  م ه فاوسي  مق َّ  (ِ)ع  سليماف ب  يسار (ُ)كما ركم

ككػػػػػ ف أ ػػػػػ قتا ييغػػػػػ  بػػػػػ  ا خػػػػػر ال ، (ّ) ػػػػػ يث معمػػػػػرك ػػػػػ يثيا خػػػػػاص متػػػػػ  عمػػػػػـ  
ا كاو ه  كاوفض   .كتعلهما جيسنا كا  ن

فإهنػػػػػػا تعتػػػػػػ  ، كاوػػػػػػ ه ، كاوعصػػػػػػ ، كاطتبػػػػػػ ، ا مػػػػػػا يت ػػػػػػ  مػػػػػػ  أمػػػػػػ اؿ اوربػػػػػػا كاوػػػػػػ قيقكأمػػػػػػ
ا ؛بأصػػػػػ عتا ػػػػػا كا ػػػػػ ن ػػػػػا، فهػػػػػ  جػػػػػي  كا ػػػػػ ، فػػػػػإف كانػػػػػ  أصػػػػػ عتا جيسن  ،كإف كانػػػػػ  أجياسن

 . هنا مست رج  ميها فكاف  كمهما  ك  وألص ؿ؛ فه  أجياس
كدهػػػػػػػػػ  ، كدهػػػػػػػػ  اوػػػػػػػػػ رد، (ْ)اونػػػػػػػػػ ج ا فعلػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػ؛ اظتطيبػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػي  كا ػػػػػػػػػ  كا دهػػػػػػػػاف

كإفتػػػػػػا تضػػػػػػاؼ إىل  ،اونػػػػػػ ج ف أصػػػػػػلها ؛ جػػػػػػي  كا ػػػػػػ (ٕ)كاو نبػػػػػػق، (ٔ)كاوبػػػػػػاف، (ٓ)اوبيفسػػػػػػج
                                                             

أخػػػػ    أف عبػػػػ   ( هػػػػ ا ا ثػػػػر أخرجػػػػ  ماوػػػػ  ى اظت طػػػػأ بسػػػػي   عػػػػ  نػػػػاف  أف سػػػػليماف بػػػػ  يسػػػػارُ) 
خػػػ  مػػػػ   يطػػػ  أهلػػػػ  »   اوػػػرزت  بػػػ  ا سػػػػ د بػػػ  عبػػػػ  يغػػػ ث فػػػ  علػػػػ  دابتػػػ  فقػػػػاؿ وغ مػػػ

، ِْٕ/ُ طػػػػأ ماوػػػػ  ركايػػػػ  ػتمػػػػ  بػػػػ  اضتسػػػػ ، . م«اثػػػػ  كال تأخػػػػ  إال مػػػػث ن  فاشػػػػا بػػػػ  شػػػػع ان 
 (.َٕٕباب اورج  ينام اونع  باضتيط ، رق  )

، عػػػػػا  اظت ييػػػػػ  كمفتيهػػػػػا، أبػػػػػ  أيػػػػػ ب، كقيػػػػػ   أبػػػػػ  عبػػػػػػ  اإلمػػػػػاـ، اوفقيػػػػػ ، ( سػػػػػليماف بػػػػػ  يسػػػػػارِ) 
ويػػػػػ ، كأخػػػػػ  عطػػػػػا  بػػػػػ  يسػػػػػار، كأبػػػػػ  عبػػػػػ  اهلل، اظتػػػػػ ي، مػػػػػ ىل أـ اظتػػػػػ مي  ميم نػػػػ  اعت  ،اوػػػػرزت 

مػػػ  علمػػػػا  اويػػػػاس بعػػػػ  سػػػػعي   كوػػػ  ى خ فػػػػ  عثمػػػػاف. كقػػػػاؿ ماوػػػ   كػػػػاف سػػػػليماف بػػػػ  يسػػػػار
، ككػػػػػاف سػػػػػعي  ال كتػػػػػاأ عليػػػػػ ، مػػػػػات سػػػػػي  سػػػػػب  مػػػػػا ي افػػػػػق سػػػػػعي ان  بػػػػػ  اظتسػػػػػي ، ككػػػػػاف كثػػػػػ ان 

 (. ْْٖ-ْْْ/ْكما  . ييظر  س  أع ـ اويب   )
 (.ُٖٔتق ـ ختركت  )ص  ( ّ) 
، (َِٓ/ُ) زىيٍػػػػػػػ  اوسمسػػػػػػػ . ييظػػػػػػػر  اظتعجػػػػػػػ  او سػػػػػػػي ، كهػػػػػػػ  ب مػػػػػػػ  شػػػػػػػ    معػػػػػػػرَّ ( اونػػػػػػػ جْ) 

 (. ِّٓ)ص   اظتصباح اظتي 
( نػىبىػػػػػػات زهػػػػػػرم مػػػػػػ  جػػػػػػي  )فيػػػػػػ ال( مػػػػػػ  اوفصػػػػػػيل  اوبيفسػػػػػػجي ، يػػػػػػ رع ول وييىػػػػػػ ، كو هػػػػػػ ر ، عىًطػػػػػػر ٓ) 

 (. ُٕ/ُظتعج  او سي  )اورَّاً  ى . ييظر  ا
 (. ُْٔ/ُ  ضرب م  اونجر، كا  هتا بان ". ييظر  وساف اوعرب )( قاؿ اصت هرم  " اوبافٔ) 
ة زنبقػػػػ ، كاو نبػػػػق  دهػػػػ  اويػػػػاشت . ٕ)  ػػػػ  اٍو ىاً ػػػػ ى ( نػىبىػػػػات مػػػػ  اوفصػػػػيل  او نبقيػػػػ  وىػػػػ ي زهػػػػر طيػػػػ  اورَّاً  ى

  (.َِْ/ُييظر  اظتعج  او سي  )
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ػػػػػػػػا كدهػػػػػػػػ  ، (ُ)كدهػػػػػػػػ  اصتػػػػػػػػ ز ،كهػػػػػػػػ   ا دهػػػػػػػػاف، مػػػػػػػػا اكتسػػػػػػػػب  مػػػػػػػػ  را  ػػػػػػػػ  اجملػػػػػػػػاكرة تعريفن

 هنػػػػػػا ؛ فيػػػػػػ  أجيػػػػػػاس (ْ)علػػػػػػ  أصػػػػػػ  اوقػػػػػػ و (ّ)كزيػػػػػػ  اوفجػػػػػػ ، كزيػػػػػػ  او يتػػػػػػ ف، (ِ)اولػػػػػػ ز
، (ٓ)كػػػػػػاوتمر اعتيػػػػػػ مفكانػػػػػػا جيسػػػػػػ   ؛ كا صػػػػػػ  ،ختػػػػػػاو  زيػػػػػػ  او يتػػػػػػ ف ى اوطعػػػػػػ  كاولػػػػػػ ف

، ككػػػػػػػػ و  دقيقهمػػػػػػػػا، كخبػػػػػػػػ  اضتيطػػػػػػػػ  جيسػػػػػػػػاف ،ككػػػػػػػػ و  خبػػػػػػػػ  اونػػػػػػػػع ، اوػػػػػػػػ يكاوتمػػػػػػػػر 
جػػػػػػػي  [ /أُٗ] ركايػػػػػػػ  أهنػػػػػػػا (ٕ)كعػػػػػػػ  أزتػػػػػػػ ، (ٔ)كاول مػػػػػػػاف أجيػػػػػػػاس علػػػػػػػ  أصػػػػػػػ  اوقػػػػػػػ و 

 .كا  

                                                             

 (. ُْٕ/ُ( ذتر يػي ٍكى . ييظر  اظتعج  او سي  )ُ) 
  ذتػػػػػر شػػػػػجر معػػػػػركؼ، قػػػػػاؿ ابػػػػػ  فػػػػػارس  كلمػػػػػ  عػػػػػره، او ا ػػػػػ ة وػػػػػ زة. ييظػػػػػر  اظتصػػػػػباح ( اولَّػػػػػٍ زي ِ) 

 (. ْٕٓاظتي  )ص  
 (. ٕٓٔ/ِ( نبات عني   يل، أك ثيا   اضت ؿ، كا  ت   فجل . ييظر  اظتعج  او سي  )ّ) 
فقػػػػػػاؿ ى أ ػػػػػػ  اوقػػػػػػ و  قتػػػػػػا جػػػػػػي  كا ػػػػػػ   نػػػػػػ   ( كاختلػػػػػػ  ى زيػػػػػػ  او يتػػػػػػ ف كزيػػػػػػ  اوفجػػػػػػ ْ) 

 علػػػػػ  اظتنػػػػػه ر؛  قػػػػػاؿ اورافعػػػػػ  ،رتعهمػػػػػا اسػػػػػ  او يػػػػػ  كاوثػػػػػاي أهنمػػػػػا جيسػػػػػاف كهػػػػػ  اوصػػػػػ ي 
 (،ٕٗ/ْاوع يػػػػػػػ  شػػػػػػػرح اوػػػػػػػ جي  ) (،َْ/ْ هنمػػػػػػػا متتلفػػػػػػػاف ى اوطعػػػػػػػ  كاولػػػػػػػ ف. ييظػػػػػػػر  ا ـ )

 (. ٔٔ/ّاظته ب ى فق  اونافع  )
ػػػػػاف، كىكىرىقيػػػػػ  ًمثٍػػػػػ ي كىرىؽ اطتًػػػػػ ىؼ اوَّػػػػػ م ٓ)  ثػػػػػ ، ككػػػػػ و  بػػػػػب د عيمى ( اوتٍَّمػػػػػري اعتًٍيػػػػػً م   كهػػػػػ  باوٌسػػػػػراة كى

 ، ٍيً ، كيىطٍػػػػػبي  بػػػػػ  اويَّػػػػػاسي ىٍسػػػػػج ى
يقػػػػػاؿ وػػػػػ  اوبػىٍل ػػػػػٌ . قػػػػػاؿ أىبيػػػػػ   ىييفػػػػػ   كقػػػػػ  رأىيتيػػػػػ  فيمػػػػػا بػىػػػػػٍ  اظت

ـه  ػػػػػػػجىري  ًعظىػػػػػػػا ػػػػػػػجىر اصتىػػػػػػػٍ ز، كذتىىػػػػػػػري  قػيػػػػػػػريكفه ًمثٍػػػػػػػ ي ذتىىػػػػػػػرى اوقىػػػػػػػرىظ. ييظػػػػػػػر  تػػػػػػػاج اوعػػػػػػػركس  كشى ًمثٍػػػػػػػ ي شى
(ُُ/َٖ .) 

كهػػػػػ    قػػػػػاؿ اورافعػػػػػ  ( هػػػػػ ا او جػػػػػ  ا كؿ،  هنػػػػػا فػػػػػرع  صػػػػػ ؿ هػػػػػ  أجيػػػػػاس فكانػػػػػ  أجياسػػػػػان،ٔ) 
 ف االسػػػػػ  اطتػػػػػاص كتمعهػػػػػا عيػػػػػ  ؛ كاو جػػػػػ  اوثػػػػػاي  أف اول ػػػػػ  كلػػػػػ  صػػػػػي  كا ػػػػػ . أصػػػػػ هما

ا، كال يكػػػػ ف اخػػػػت ؼ أن اعهػػػػا، دوػػػػي ن علػػػػ  اخػػػػت ؼ أجياسػػػػها؛ كقػػػػ  مػػػػاؿ  ػػػػ كث اوربػػػػا فيهػػػػ
 -ُٖٖ/ٓ(، اوبيػػػػػػػػػاف ى مػػػػػػػػػ ه  اإلمػػػػػػػػػاـ )ْٖ/ْى ا ـ إىل او جػػػػػػػػػ  ا كؿ. ييظػػػػػػػػػر  ا ـ ) اونػػػػػػػػػافع 

 (. ْٓ/ٓاضتاكم اوكب  )(، ٓٗ/ْاوع ي  شرح او جي  ) ،(ُٖٗ
 (. ِّ/ُِ(، اونرح اوكب  )ُّ/ُِ( اظتقي  )ٕ) 
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، كاوطػػػػػػ  صػػػػػػي ، فاإلنسػػػػػػ  كاو  نػػػػػػ  صػػػػػػي ، هػػػػػػ  ث ثػػػػػػ  أصػػػػػػياؼ  (ُ)كقػػػػػػاؿ ماوػػػػػػ 
 . (ِ)كاي  أخرل ع  أزت كه   ر ، كدكاب اظتا  صي 

ػػػػػػػا  ، أهنػػػػػػػا فػػػػػػػركع  صػػػػػػػ ؿ هػػػػػػػ  أجيػػػػػػػاس  ويػػػػػػػا  ،(ْ)كا دهػػػػػػػاف (ّ)كا دقػػػػػػػ فكانػػػػػػػ  أجياسن
كهػػػػػػ  ى ، فإهنػػػػػػا كػػػػػػ و  ؛كاوقصػػػػػػ   ػػػػػػا يبطػػػػػػ  بل ػػػػػػـ  اإلبػػػػػػ  كاوغػػػػػػي  كاخػػػػػػت ؼ ميافعهػػػػػػا

ككػػػػػػػ و  اوبقػػػػػػػر ، جػػػػػػػي  كا ػػػػػػػ فعلػػػػػػػ  هػػػػػػػ ا اإلبػػػػػػػ  كلهػػػػػػػا ، زعػػػػػػػ  اطتصػػػػػػػ  جػػػػػػػي  كا ػػػػػػػ 
 ري كزتيي ، كغيم ، كاو    أجياس

 ، كاوثعاو  جي  كا   كا ران ، كبقر  أجياس، (ٓ)
  

                                                             

 (. ِِّ/ٔ(، م اه  اصتلي  شرح ؼتتصر خلي  )َُّ/ٗ) ( اظت كن ُ) 
 (. ِّ/ُِ(، اونرح اوكب  )ِّ/ُِ( اظتقي  )ِ) 
ػػػػػػ ى مىػػػػػػٍ قي ؽه ّ)  ػػػػػػٍ  ى دىقَّػػػػػػا ًمػػػػػػٍ  بىػػػػػػاًب قػىتىػػػػػػ ى فػىهي كىدىًقيػػػػػػقي اضٍتًٍيطىػػػػػػً   ،( رتػػػػػػ  اوػػػػػػ قيق، يقػػػػػػاؿ  دىقػىٍقػػػػػػ ي اونَّ

ػػػ ى اوطًَّ ػػػػ ي أىٍيضنػػػا فىًعيػػػػ ه ًاىٍعػػػ ى  ػػػا، كىهي ػػػ ي عىلىػػػػ  أىًدقَّػػػ و. ييظػػػػر  اظتصػػػباح اظتيػػػػ  ى كىغىٍ ًهى مىٍفعيػػػػ ؿو كىكتيٍمى
 (. ُٔٔغري  اونرح اوكب  )ص  

( رتػػػ  دهػػػػ ، كاوػػػػ يه  باوضػػػػ   مػػػا يػػػػ ه  بػػػػ  مػػػػ  زيػػػػ  كغػػػ  ، كرتعػػػػ   ًدهػػػػاف باوكسػػػػر. ييظػػػػر  ْ) 
 (. َُٕ، ُٗٔاظتصباح اظتي  ى غري  اونرح اوكب  )ص  

، كا نثػػػػ  معركفػػػػ  كاوػػػػ كر ا وػػػػ اف زتييػػػػر  رتػػػػ  زتػػػػار، كاضتمػػػػرة مػػػػ  (ٓ)  ٍػػػػرىا ي، كاصتمػػػػ  أىزٍتىػػػػري ،  زتى ٍػػػػره زتي
ػػػػاًمًر؛  نػػػػ  علػػػػ  رتػػػػ  اضتيٍمػػػػرىةً  ذك بػػػػا ىزٍتىرً  أريػػػػ  اظتصػػػػب غ؛ فػػػػإف بػػػػ  أريػػػػ  إذا كهػػػػ ا  ال اسػػػػ  ا ى ى

 ،بػػػػػاضتمرة صػػػػػبغت  باوتنػػػػػ ي  زتىٍَّرتيػػػػػ ي  أزتػػػػػر، صػػػػػار اشػػػػػتٌ ، كأزٍتىػػػػػرَّ اونػػػػػ    اوبػػػػػأس كصػػػػ  كأزٍتىػػػػػرَّ 
ػػػػػ ػػػػػ ه، كزتييػػػػػره  كاصتمػػػػػ  نػػػػػادر باعتػػػػػا  زًتىػػػػػارىةه  ك أتػػػػػاف، كا نثػػػػػ  اوػػػػػ كر، اري اضًتمى ػػػػػرىةه  بضػػػػػمت ، زتًى  كأىزتًٍ
 اطتيفسػػػػػا  تنػػػػػب  دكيبػػػػػ  قػىبَّػػػػػافى  كزًتىػػػػػاري  كباإلضػػػػػاف ، كصػػػػػفا أهلػػػػػ  كجعػػػػػ  بػػػػػاوتي ي  أىٍهلًػػػػػ    كزًتىػػػػػاره 
 اونػػػػاـ كأهػػػػ  اظتطػػػػ م اجتمعػػػػ  كاونػػػػ   أ ػػػػ  ظتسػػػػها إذا كثػػػػ ة قػػػػ ا   ذات ميهػػػػا أصػػػػغر كهػػػػ 

 ضػػػػرب اوت فيػػػػ  مػػػػ  أكثػػػػر كتنػػػػ ي ها اظتػػػػي  كفػػػػت  اضتػػػػا  بضػػػػ  كاضتيٍمػػػػري  قفيلػػػػ ، قفػػػػ  يسػػػػم هنا
ػػػػري هػػػػ  اوسػػػػ اكم قػػػػاؿ زتيَّػػػػرىةه  او ا ػػػػ ة اوعصػػػػاف  مػػػػ   اظت ييػػػػ  كأهػػػػ  اجملػػػػرد  ى كقػػػػاؿ اوقػػػػ . اضتيمَّ

 .(ُُّص ) اوكب  اونرح غري  ى اظتي  اويغرة. اظتصباح اوبلب  يسم ف



 

 قسم التحقيق                              االنتصار البن أبي عصرون 

 

313 
 .كه  بعي . جي  كا   كه رى  (ّ)ما ع َّ  أن  قاؿ  (ِ()ُ)ك ك  ع  اوربي 

ػػػػػػػا، كإذا قليػػػػػػػا  إف اول مػػػػػػػاف جػػػػػػػي  كا ػػػػػػػ   ؛كعلػػػػػػػ  هػػػػػػػ ا  يػػػػػػػ اف اوب ػػػػػػػر أجيػػػػػػػاس أيضن
،  نػػػػ  ال يطلػػػػػق اسػػػػ  اول ػػػػػ  عليػػػػػ ؛ إنػػػػ  جػػػػػي  كا ػػػػ  بػػػػػانفراد   فػػػػ  ضتػػػػػ  اوسػػػػم  قػػػػػ ؿف

ػػػػػػػػػا كهػػػػػػػػػ  بعيػػػػػػػػػ  فإنػػػػػػػػػ  يسػػػػػػػػػم  ضتمن
چٺ ٺ ٺچ  قػػػػػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػػػػػاىل، (ْ)

(ٓ) ،
، إهنػػػػا أجيػػػػاس جػػػػاز بيػػػػ  ضتػػػػ  جػػػػي  مػػػػ  اضتيػػػػ اف بل ػػػػ  جػػػػي  آخػػػػر متفاضػػػػ ن   كإذا قليػػػػا

قػػػػر اوػػػػ    بل ػػػػ  بقػػػػر كضتػػػػ  ب، أك اإلبػػػػ  بل ػػػػ  اوغػػػػي  متفاضػػػػ ن  ،فيجػػػػ ز بيػػػػ  ضتػػػػ  اوبقػػػػر
كال ضتػػػػػػ  اصتػػػػػػ امي  بل ػػػػػػ   ،كال كتػػػػػػ ز بيػػػػػػ  ضتػػػػػػ  اوضػػػػػػأف بل ػػػػػػ  اظتعػػػػػػ ، اإلنػػػػػػ  متفاضػػػػػػ ن 
 . هنما جي  كا  ؛ اوبقر متفاض ن 

، كاإلويػػػػػػػػػػ ، كاونػػػػػػػػػػ   ،كاول ػػػػػػػػػ ، كاول ػػػػػػػػػ  ا زتػػػػػػػػػػر كاول ػػػػػػػػػ  ا بػػػػػػػػػػيض جػػػػػػػػػي  كا ػػػػػػػػػػ 

                                                             

ػػػُ)  ػػػ  ( أبػػػ  ػتيىمَّ ػػػ ى بٍػػػ ى مي سى ػػػ ى ابٍػػػ ى كىٍهػػػ و كىأىسى ػػػقه عىلىٍيػػػً ، شتًى ػػػرىاًدم ، ثًقىػػػ ه، ميتػَّفى ػػػلىٍيمىافى اٍومي  و اورَّبًيػػػ ي بٍػػػ ي سي
ػػػػػػ ىًي ، رىكىل عىٍيػػػػػػػ ي اوثقػػػػػػات، كهػػػػػػػ   ػػػػػػاًفًع و كىاٍومي ػػػػػػرىانػىهيٍ ، كىأىٍكثػىػػػػػػرى عىػػػػػػػً  اونَّ ػػػػػػعىٍي ى بٍػػػػػػ ى اولٍَّيػػػػػػػًث كىأىقػٍ كىشي

كسػػػػػبع  كما ػػػػػ ، أك قبلهػػػػػا  مهػػػػػات عيػػػػػ . م وػػػػػ   سػػػػػي  أربػػػػػ  صػػػػػا   اونػػػػػافع ، كراكم كتػػػػػ  ا
، طبقػػػػػػػات اونػػػػػػػافعي  البػػػػػػػػ  قاضػػػػػػػ  شػػػػػػػػهب  (َٗٓ-ٕٖٓ/ُِ) بعػػػػػػػاـ. ييظػػػػػػػر  سػػػػػػػػ  أعػػػػػػػ ـ اويػػػػػػػػب  

(ُ/ٔٓ) . 
  .(ٗٓ/ّركض  اوطاوب  )، (ٔٗ/ْفت  اوع ي  بنرح او جي  ) (ِ) 
ػػػا ى عىبْػػػا ًمػػػٍ  ( عىػػػّ)  ػػػ ي اٍومى ػػػًربى ًمػػػٍ  غىػػػٍ ً   بىػػػاًب قػىتىػػػ ى  َّ اورَّجي ـي شى ػػػا ، كىعىػػػ َّ اضتٍىمى ػػػرًبى ي ًمػػػٍ  غىػػػٍ ً تػىػػػيػىف  و شى

. ييظػػػر  اظتصػػػباح  ػػػرٍعو ػػػ  ي جىٍرعنػػػا بػىٍعػػػ ى جى ػػػا حتىٍسي ، كىأىمَّػػػا بىػػػاًق  اوطَّػػػٍ ً فىًإنػَّهى كىاب  ػػػا تىٍنػػػرىبي اوػػػ َّ مىػػػَ  كىمى
 (. ُّٕاظتي  ى غري  اونرح اوكب  )ص  

ال يػػػػػ خ  فيػػػػػ  ضتػػػػػ    إسػػػػػ اؽ، قػػػػػاؿ اونػػػػػ ازم  "كمػػػػػ  أصػػػػػ ابيا مػػػػػ  قػػػػػاؿ أه ( كهػػػػػ  اختيػػػػػارْ) 
اوسػػػػم ، كهػػػػ  اظتػػػػػ ه   نػػػػ  ال يػػػػ خ  ى إطػػػػػ ؽ اسػػػػ  اول ػػػػ ، كعتػػػػػ ا وػػػػ   لػػػػ  ال يأكػػػػػ  

  قػػػػػػػاؿ اورافعػػػػػػػ . اول ػػػػػػػ  لتيػػػػػػػث بأكػػػػػػػ  اوسػػػػػػػم  كهػػػػػػػ  اوػػػػػػػ م مػػػػػػػاؿ إويػػػػػػػ  اونػػػػػػػافع  ى ا ـ
اوع يػػػػػػػػ  شػػػػػػػػرح اوػػػػػػػػػ جي   ،(ْٖ/ْ. ييظػػػػػػػػر  ا ـ )كأصػػػػػػػػ هما أهنػػػػػػػػا أجيػػػػػػػػاس ك ي انػػػػػػػػات اوػػػػػػػػػ 

 (. ٔٔ/ّاظته ب ) (،ٔٗ/ْ)
 .ُِ ، آي فاطرس رة ( ٓ) 
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 .كاظت  أجياس ؼتتلف ، كاوكلي ، كاوط اؿ، كاوكب 

ػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػ  أصػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػ يل أ ػػػػػػػػػػ  ؛ ف كػػػػػػػػػػ  اول مػػػػػػػػػػا ك كػػػػػػػػػػ  ا وبػػػػػػػػػػاف فتكػػػػػػػػػػ ف أجياسن
كقيػػػػػ  فيهػػػػػا طريػػػػػق ثاوػػػػػث إهنػػػػػا جػػػػػي  كا ػػػػػ  ، (ِ)أهنػػػػػا جػػػػػي  كا ػػػػػ   كاوثػػػػػاي، (ُ)اوطػػػػػريق 
ا  .  (ّ)كه  اظتنه ر ع  أزت ، ق الن كا  ن
ػػػػػا كا دكيػػػػػ ، أهنػػػػػا فػػػػػركع  صػػػػػ ؿ هػػػػػ  أجيػػػػػاس  ويػػػػػا فعلػػػػػ  ، كا دهػػػػػاف ،فكانػػػػػ  أجياسن

 .  ونب ك  جي  م  اضتي اف جي  عل  انفراد اظت ه  اوص ي
  

                                                             

نػػػػػػػ  عليػػػػػػػ  اونػػػػػػػافع  ى ا ـ. كقػػػػػػػاؿ اونػػػػػػػ ازم ى اظتهػػػػػػػ ب  " هنػػػػػػػا تت وػػػػػػػ  مػػػػػػػ  اضتيػػػػػػػػ اف،  (ُ) 
ا ـ . كأ هرقتػػػػػػػػػػا عيػػػػػػػػػػ  ا كثػػػػػػػػػػري   قػػػػػػػػػػاؿ اورافعػػػػػػػػػػ  كاضتيػػػػػػػػػػ اف أجيػػػػػػػػػػاس، فكػػػػػػػػػػ و  ا وبػػػػػػػػػػاف،

اوبيػػػػػػػاف مػػػػػػػ ه  اإلمػػػػػػػاـ (، ٕٔ/ّاظتهػػػػػػػ ب ) (،ٕٗ/ْاوع يػػػػػػػ  شػػػػػػػرح اوػػػػػػػ جي  ) (،ْٗػػػػػػػػْٖ/ْ)
 (. َُِ/ٓ(، اضتاكم اوكب  )َُٗ/ٓ)

 (.ٕٔ/ّاظته ب ) (ِ) 
 (. ٖٔ/ّ(، اوكاى ى فق  اإلماـ أزت  )ُِْ/ُ( اعت اي  عل  م ه  اإلماـ أزت  )ّ) 
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 فصل

 [ششط التساًي يف بَع األصناف الشبٌٍة]

فيبػػػػػػػاع  ، ا شػػػػػػػيا  ا ربعػػػػػػػ  ال يبػػػػػػػاع شػػػػػػػ   ميهػػػػػػػا أليسػػػػػػػ  إال بعػػػػػػػ  اوتسػػػػػػػاكم ى اوكيػػػػػػػ  
الاااااااالذه »  قػػػػػػػػاؿ اويَّػػػػػػػػيٌ أف ظتػػػػػػػػا ركم عبػػػػػػػػادة بػػػػػػػػ  اوصػػػػػػػػام  ،كػػػػػػػػي  بكيػػػػػػػػ 

 يةالفضااااا  ب لفضاااا  تبرذاااا  ةع  هاااا  ةزنهاااا  باااااسز  يةزناااا  بااااسز  (1)[تبااااره ةع  ااااس] ب لاااالذه
اماااا   ي اااا ب بك اااا   يةالشااااع ر ب لشااااع ر يةالباااار باااا لبر يةال ماااار باااا ل مر يةالم اااال باااا لم ل

 .(ِ)«أة اس  اد اق  أرب  يزاد
 ، ف او اجػػػػػػ  تسػػػػػػاكيهما ى اظتكيػػػػػػ  ؛ كتػػػػػػ   ،أك كزنػػػػػػا بكيػػػػػػ  ،كإف باعهػػػػػػا كزنػػػػػػا بػػػػػػ زف

فػػػػػػإذا تسػػػػػػاكيا ى اوػػػػػػ زف   يعلػػػػػػ  بػػػػػػ و  تسػػػػػػاكيهما ى اوكيػػػػػػ  فقػػػػػػ  يكػػػػػػ ف بعػػػػػػض اوطعػػػػػػاـ 
 .أكزف م  بعض
   يصػػػػػػػػ  اوبيػػػػػػػػ  ،همػػػػػػػػالطعػػػػػػػػاـ بصػػػػػػػػ ة طعػػػػػػػػاـ كقتػػػػػػػػا ال يعلمػػػػػػػػاف كي(ّ)صػػػػػػػػ ةفػػػػػػػػإف بػػػػػػػػاع 

                                                             

 ( ى نس   )ب( )ت ها كعييها(. ُ) 
صػػػػػػػػ    ابػػػػػػػػ   بػػػػػػػػاف ى  ، ك كتػػػػػػػػاب اوبيػػػػػػػػ ع، بػػػػػػػػاب  بيػػػػػػػػ  اوػػػػػػػػ  (،ّْ/ٔ)( أخرجػػػػػػػػ  اويسػػػػػػػػا   ِ) 

  إسػػػػػػػياد  صػػػػػػػػ ي  علػػػػػػػ  شػػػػػػػرط مسػػػػػػػػل ، طا رنػػػػػػػاؤك (، قػػػػػػػاؿ شػػػػػػػػعي  ّٖٗ/ُُصػػػػػػػ ي   )
  قػػػػػػاؿ رسػػػػػػ ؿ اهلل   عػػػػػػ  أه سػػػػػػعي  اطتػػػػػػ رم قػػػػػػاؿ" كأصػػػػػػل  ى صػػػػػػ ي  مسػػػػػػل  بلفػػػػػػ  

كاظتلػػػػػ   ،كاوتمػػػػػر بػػػػاوتمر ،كاونػػػػػع  باونػػػػع  ،كاوػػػػػ  بػػػػاو ، كاوفضػػػػػ  باوفضػػػػ  ،اوػػػػ ه  باوػػػػ ه "
" ا خػػػػػػ  كاظتعطػػػػػػ  فيػػػػػػ  سػػػػػػ ا  ،فمػػػػػػ  زاد أك اسػػػػػػت اد فقػػػػػػ  أرىب ،ا بيػػػػػػ مػػػػػػث  اثػػػػػػ  يػػػػػػ ن  ،بػػػػػػاظتل 

(،كتػػػػػػاب اظتسػػػػػػاقاة، بػػػػػػاب بيػػػػػػ  اوصػػػػػػرؼ، كبيػػػػػػ  اوػػػػػػ ه  بػػػػػػاو رؽ ْٔٔصػػػػػػ ي  مسػػػػػػل  )ص 
 نق ان. 

  مػػػػػا رتػػػػػ  مػػػػػ  اوطعػػػػػاـ بػػػػػ  كيػػػػػ  ككزف، بعضػػػػػ  فػػػػػ ؽ بعػػػػػض. ييظػػػػػر  تػػػػػاج -باوضػػػػػ   -( اوصيػػػػػ ةّ) 
 (. ِٕٔ/ُِاوعركس )
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ال تباااااااااا ن الصاااااااااابرة مااااااااااا  »  قػػػػػػػػػػاؿ  اويَّػػػػػػػػػػيٌ أف  (ُ)ظتػػػػػػػػػػا ركل جػػػػػػػػػػابر؛[/بُِ]

 .(ِ)«الطع م ب لصبرة م  الطع م
صػػػػػػ   ،ككيلتػػػػػػا ف رجتػػػػػػا متسػػػػػػاكيت  ،طعػػػػػػاـ بصػػػػػػ ة طعػػػػػػاـ كػػػػػػي ن بكيػػػػػػ  صػػػػػػ ةكإف بػػػػػػاع 

اوبيػػػػػػ  فيمػػػػػػا  صػػػػػػ  ،كإف خرجتػػػػػػا متفاضػػػػػػلت ، و جػػػػػػ د شػػػػػػرط اإلبا ػػػػػػ  ؛اوبيػػػػػػ  ى رتيعهمػػػػػػا
 . (ٓ)يبط  ى اصتمي  (ْ)كى اوثاي، (ّ)تساكيا في  ى أص  اوق و 

كظتػػػ  نقصػػػ  صػػػ ت   ،فػػػاخت  بػػػاصت از؛ أف هػػػ ا اوقػػػ ر كجػػػ  فيػػػ  شػػػرط اإلبا ػػػ  دكف مػػػا زاد  ويػػػا
 .كب  أف كتي  اوعق  اق ار ص ت  ،وتفريق اوصفق  علي  ؛اطتيار ب  أف يفس  اوبي  ى اصتمي 

 ،باظتماثلػػػ ،  ف اظتقصػػػ د  صػػػ ؿ اوعلػػػ ؛ صػػػ  اوبيػػػ  ،طعػػػاـ بصػػػ ة شػػػع  ج افنػػػا ةصػػػ  كوػػػ  بػػػاع 
، فػإف خرجتػػا متسػاكيت  فػ  خيػػار ؛فػإف باعهػا كػػي  بكيػ ، كذوػ  وػي  بنػػرط ى صػ   هػ ا اوبيػػ 

 لػػ  اورضػػاكأجػػ  صػػا ب  ع ،أيقًػػرَّ اوعقػػ  ،فػػإف رضػػ  صػػا   او يػػادة ببػػ عتا ،كإف خرجتػػا متفاضػػلت 
ػػا،  ػػا كوػػـ  صػػػا    ،كإف رضػػ  صػػا   اوصػػػ ة اوياقصػػ  بقػػ ر صػػػ ت  مػػ  او يػػادة أيقًػػرَّ اوعقػػػ  أيضن

صػػػا ب  اقتضػػػػ  اوعقػػػ  إذا رضػػػػ  ا اوفػػػػ   صػػػػ ة ف كػػػػ  كا ػػػ  ميهمػػػػا ملػػػ  ؛ او يػػػادة اورضػػػػا بػػػ 
                                                             

 ا نصػارم، أب  عب  اهلل، كأب  عب  اورزت ، راـ ب  ثعلب  ب   راـ( جابر ب  عب  اهلل ب  عمرك ب   ُ) 
، مػات اوفقي ، م  أهػ  بيعػ  اورضػ اف، ركل علمػا كثػ ا عػ  اويَّػيٌ  ،اوسلم  اظت ي ،اطت رج 

 (.ِِ/ُ(، اإلصاب  )َّٕ/ّأس  اوغاب  )سي  ذتاف كسبع ، كه  اب  أرب  كتسع  سي . ييظر  
(، كتػػػػػػػاب اوبيػػػػػػػ ع، بػػػػػػػاب بيػػػػػػػ  اوص ػػػػػػػ ة مػػػػػػػ  اوطعػػػػػػػاـ ُُّ/ٕ)( أخرجػػػػػػػ  اويسػػػػػػػا   ى اوصػػػػػػػغرل ِ) 

كأصػػػػل  عيػػػػ   (،ِِِ/ّ) كصػػػػ    ا وبػػػػاي ى صػػػػ ي  سػػػػي  اويسػػػػا  باوص ػػػػ ة مػػػػ  اوطعػػػػاـ، 
برة ماااااا  الص ااااااب ااااااع  عاااااا نهاااااا  رسااااااس  اهلل  »بلفػػػػػػ  مسػػػػػل  مػػػػػػ   ػػػػػػ يث جػػػػػػابر

 ،(ُٗٔ)ص  مسػػػػػػل صػػػػػػ ي  «.   ع اااااام مك   هاااااا  ب لك اااااا  الم اااااام  ماااااا  ال ماااااارال ماااااار ال
 .بتمر اوق ر اجمله و  اوتمر ص ة بي  حترب باب، اوبي ع كتاب

 (. َُٖ/ٓ(، اضتاكم اوكب  )ٗٔ/ّ( اظته ب )ّ) 
 (. ُِٗ/ٓ(، اوبياف ى م ه  اإلماـ )َُٖ/ٓ( اضتاكم اوكب  )ْ) 
عيػػػػ  اونػػػػافع   اوػػػػبط ف ى اصتميػػػػ ؛  نػػػػ  كقػػػػ  علػػػػ  شػػػػ   بعضػػػػ   ػػػػ ؿ، كبعضػػػػ   ( كا صػػػػ ٓ) 

 (. ُِٗ/ٓ(، اوبياف ى م ه  اإلماـ )ُّْ/ْ راـ، فاوبي  مفس خ. ييظر  ا ـ )
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 .ي ج  فس   كاوعق  ، ن  تع ر اوعم  اقتض  اونرط ؛فيًس ى اوعق (ُ)تناٌ اكإف ، اونرط

 فصل

 [احلجاصاعتباس الكَل ًالٌصن بعشف ]

 (ِ)اضتجػازكاوػ زف فيمػا يػ زف بعػرؼ  ،فيعت  اوكي  فيما يكاؿ، فأما ما ع ا اظتيص ص علي 
ةالم ا ا  م ا ا  أذا   يالمك    مك    أذ  الم   ا »  وق و  ؛يٌ اويَّ في  ى زم  

انصػػػػػرؼ اوت ػػػػػرب إويػػػػػ  ى  ك ف مػػػػا كػػػػػاف يكػػػػػاؿ باضتجػػػػػاز زمػػػػػ  رسػػػػػ ؿ اهلل ؛(ّ)«مكااااا 
 .كك و  ما كاف ي زف، ف  كت ز أف يعت  بع  ذو ؛ اوتفاض  باوكي 

فػػػػػػإف كػػػػػػاف ؽتػػػػػػا ال نتكػػػػػػ   ، كال ى اوػػػػػػ زف ،ى اوكيػػػػػػ  اضتجػػػػػػازوػػػػػػ  ى كأمػػػػػػا مػػػػػػا ال أصػػػػػػ  
كإف كػػػػػاف ؽتػػػػػا ال نتكػػػػػ   ،  نػػػػػ  ال معيػػػػػار وػػػػػ  سػػػػػ ا ؛ كيلػػػػ  فإنػػػػػ  يعتػػػػػ  اوتسػػػػػاكم فيػػػػػ  بػػػػػاو زف

 يبػػػػ  إال  فػػػػإف كػػػػاف أشػػػػبهها بػػػػ  كػػػػي ن  ، اضتجػػػػازكيلػػػػ  ككزنػػػػ  اعتػػػػ  بأشػػػػب  ا شػػػػيا  بػػػػ  ى 
ػػػػػ ي ى جػػػػػ ا  اوصػػػػػي  إىل أشػػػػػب  ا شػػػػػيا  ،  كإف كػػػػػاف م زكننػػػػػا   يبػػػػػ  إال كزننػػػػػا، كػػػػػي ن  كمػػػػػا يػيٍرجى

كيرجػػػػػػػػ  فيمػػػػػػػػا ال يعرفػػػػػػػػ  اوعػػػػػػػػرب إىل أشػػػػػػػػب  ا شػػػػػػػػيا  اػػػػػػػػا ، اػػػػػػػػا  كمػػػػػػػػ  فيػػػػػػػػ  اوصػػػػػػػػ اب 
                                                             

بػػػػػ ا  رصػػػػػػهما   كتنػػػػػاح اطتصػػػػػػماف .تسػػػػػابق ا إويػػػػػػ  متيافسػػػػػ  فيػػػػػػ   ( تنػػػػػا  ا ى ا مػػػػػر كعليػػػػػػ ُ) 
ذا شػػػػ  بعضػػػػه  علػػػػ  بعػػػػض. ييظػػػػر  اظتصػػػػباح اظتيػػػػ  علػػػػ  اوغلبػػػػ ، تنػػػػاح َّ اوقػػػػـ  باوتضػػػػعي  إ

 (. ْْٕ/ُ(، اظتعج  او سي  )ُِٓى غري  اونرح اوكب  )ص  
( اضًتجػػػػاز  باوكسػػػػر، شتػػػػ   جػػػػازنا  نػػػػ  لتتجػػػػ  باصتبػػػػاؿ، كاضتجػػػػاز  جبػػػػ  ؽتتػػػػٌ   ػػػػاٌؿ بػػػػ  اوغػػػػ ر ِ) 

، فكأنػػػػػ  ميػػػػػ  كػػػػػٌ  كا ػػػػػ  ميهمػػػػػا أف متػػػػػتل  بػػػػػا خر فهػػػػػ   ػػػػػاج  بييهمػػػػػا ،غػػػػػ ر هتامػػػػػ  كؾتػػػػػ 
اثيتػػػػػػػا عنػػػػػػػرة دارنا  اظت ييػػػػػػػ ، كخيػػػػػػػ ، كفػػػػػػػ ؾ، كذك اظتػػػػػػػركة، كدار بلػػػػػػػٌ ، كدار أشػػػػػػػج ،  اضتجػػػػػػػاز

كدار م ييػػػػ ، كدار جهييػػػػ ، كنفػػػػػر مػػػػ  هػػػػػ ازف، كجػػػػٌ  سػػػػلي ، كجػػػػػٌ  هػػػػ ؿ، ك هػػػػػر  ػػػػرٌة ويلػػػػػ ، 
 .(ُِٖ/ِكؽتا يل  اوناـ شغ ، كب ا، معج  اوبل اف )

 كتػػػػػػاب اوبيػػػػػػ ع،  ،رضػػػػػػ  اهلل عيهمػػػػػػا مػػػػػػ   ػػػػػػ يث ابػػػػػػ  عمػػػػػػر(، ّٕٓ)ص ( أخرجػػػػػػ  أبػػػػػػ  داكد ّ) 
، معرفػػػػػ  اوسػػػػػي  كا ثػػػػػار «اظتكيػػػػػاؿ مكيػػػػػاؿ اظت ييػػػػػ »  صػػػػػل  اهلل عليػػػػػ  كسػػػػػل بػػػػػاب قػػػػػ ؿ اويَّػػػػػٌي 

 ،قػػػػػػاؿ ابػػػػػػ   جػػػػػػر  "كصػػػػػػ    ابػػػػػػ   بػػػػػػاف(،كتػػػػػػاب او كػػػػػػاة، بػػػػػػاب زكػػػػػػاة اوثمػػػػػػار، َُّ/ّ)
 . (ّّٕ/ِ) اوتل ي  اضتب . كأب  اوفت  اوقن م" ،كاوي كم ،كاو ارقط 
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 .ظتا ق مت ؛ (ُ)است بثت  أك استطابت  ه ا أص  او جه 

اوػػػػ م بيػػػػ  فيػػػػ  فػػػػإف اختلػػػػ  اوعػػػػرؼ  [/أُّ] كفيػػػػ  كجػػػػ  آخػػػػر أنػػػػ  يعتػػػػ  بعػػػػرؼ اوبلػػػػ 
 .(ِ)فإىل اوغاو  ،في 

ا  كقػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػ   ييفػػػػػػػ  ككػػػػػػػ و  اظت زكنػػػػػػػات ، "اظتكػػػػػػػي ت اظتيصػػػػػػػ ص عليهػػػػػػػا مكيلػػػػػػػ  أبػػػػػػػ ن
ا  .(ّ)كما   يي  علي  فاظترج  في  إىل عادة اوياس"، اظتيص ص عليها م زكن  أب ن

« ةالم ااااا ا  م ااااا ا  أذااااا  مكااااا  يالمك ااااا   مك ااااا   أذااااا  الم   ااااا »   ق وػػػػػ  ويػػػػػا
 .فيج  تق نت  عل  غ   ؛ه ا كاض  ى اوبياف

  

                                                             

 ف هػػػػػ ا اظترجػػػػػ  ى ا مػػػػػ ر اوػػػػػ  يقػػػػػ  فيهػػػػػا  ؛( كقػػػػػ  مػػػػػاؿ اوسػػػػػبك  ى اجملمػػػػػ ع إىل هػػػػػ ا او جػػػػػ ُ) 
(، ُْٗ/ٓاالشػػػػػػػتبا ، أف تػػػػػػػرد إىل أشػػػػػػػب  ا صػػػػػػػ ؿ  ػػػػػػػا. ييظػػػػػػػر  اوبيػػػػػػػاف ى مػػػػػػػ ه  اإلمػػػػػػػاـ )

 (. ِِٖ/َُ(، اجملم ع )َٕ/ّاظته ب ى فق  اإلماـ اونافع  )
ويػػػػػ كم ى اوركضػػػػػ   كأصػػػػػ ها  تعتػػػػػ  عػػػػػادة او قػػػػػ  ى بلػػػػػ  اوبيػػػػػ . هػػػػػ ا او جػػػػػ  اوثػػػػػاي، قػػػػػاؿ ا( ِ) 

اوع يػػػػ  شػػػػرح اوػػػػ جي   (،َٕ/ّاظتهػػػػ ب ى فقػػػػ  اإلمػػػػاـ اونػػػػافع  )كقػػػػاؿ اورافعػػػػ   كهػػػػ  اونػػػػب . 
 (.ّّٖ/ّركض  اوطاوب   )(، ُٖ/ْ)

 (. َُْ-َْٗ/ٕ(،  اشي  اب  عاب ي  )ُِٓ/ٔ( اوب ر اورا ق شرح كي  او قا ق )ّ) 
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 فصل

حكه بَع بعض ما حشو فَى الشبا ببعض من جنس ًاحذ ًمع ]

 [أحذهنا جنس آخش

بيػػػػ  بعضػػػػ  بػػػػبعض مػػػػ  جػػػػي  كا ػػػػ  كمػػػػ  أ ػػػػ قتا جػػػػي   كمػػػػا  ػػػػـر فيػػػػ  اوربػػػػا ال كتػػػػ ز
أك مػػػػػػػػػػ  عجػػػػػػػػػػ ة كدرهػػػػػػػػػػ  ، كبيػػػػػػػػػػ  ثػػػػػػػػػػ ب كدرهػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػ رقت   (ُ)آخػػػػػػػػػػر متاوفػػػػػػػػػػ  ى اوقيمػػػػػػػػػػ 

 (ْ)كدييػػػػػار سػػػػػاب رم(ّ)دييػػػػػار قاسػػػػػايكبيػػػػػ    ،كال بيػػػػػ  نػػػػػ ع  مػػػػػ  جػػػػػي  بيػػػػػ ع، (ِ)بػػػػػ رقت 
                                                             

 (. ُٔٗ/ٓ(، اوبياف ى م ه  اإلماـ )ُٕ/ّفق  اإلماـ ) ( اظته ب ىُ) 
 عجػػػػػ ة، اػػػػػ  اظتعركفػػػػػ  هػػػػػ   اظتسػػػػػأو  تعػػػػػرؼ اػػػػػ  عجػػػػػ ة، قػػػػػاؿ اويػػػػػ كم ى اوركضػػػػػ    "اوقاعػػػػػ ة (ِ) 

 اصتػػػػانب  مػػػػ  اوربػػػػ م يكػػػػ ف أ ػػػػ قتا ضػػػػرباف؛ كهػػػػ  صػػػػف  علػػػػ  اوعقػػػػ  ينػػػػتم  أف كمقصػػػػ د  
 متتلػػػػ  أف صػػػػ ر  فمػػػػ  اظتقصػػػػ دة، ةاوقاعػػػػ  تقػػػػ  فيػػػػ  جيسػػػػ ، فػػػػا كؿ يكػػػػ ف كاوثػػػػاي جيسػػػػا،
 أك كدرهػػػػػ ، عجػػػػػ ة اػػػػػ  كدرقتػػػػػا عجػػػػػ ة مػػػػػ  بػػػػػاع إذا كمػػػػػا أ ػػػػػ قتا، أك اوطػػػػػرف  مػػػػػ  اصتػػػػػي 
 شػػػػػع ، كصػػػػػاع  يطػػػػػ  بصػػػػػاع شػػػػػع  كصػػػػػاع  يطػػػػػ  صػػػػػاع بػػػػػاع أك بػػػػػ رقت ، أك عجػػػػػ ة، اػػػػػ م
 اوطػػػػػرف  مػػػػػ  اوصػػػػػف  أك اويػػػػػ ع متتلػػػػػ  أف صػػػػػ ر  شػػػػػع ، كمػػػػػ  بصػػػػػاع  أك  يطػػػػػ  بصػػػػػاع  أك
 اػػػػػ م أك صػػػػػي اي، كمػػػػػ  عجػػػػػ ة اػػػػػ  صػػػػػي اي كمػػػػػ  عجػػػػػ ة مػػػػػ  بػػػػػاع إذا كمػػػػػا ،أ ػػػػػ قتا أك

 أك جيػػػػ  دييػػػػار اػػػػا   ردي ػػػػ  دييػػػار كما ػػػػ  جيػػػػ ة دييػػػػار ما ػػػ  بػػػػاع أك صػػػػي اي، اػػػػ م أك عجػػػ ة
 اوصػػػػػػ ر هػػػػػ   مػػػػػ  شػػػػػ   ى اوبيػػػػػ  يصػػػػػ  فػػػػػ  ردم ، كما ػػػػػ  جيػػػػػ  اا ػػػػػ  أك كسػػػػػ ، أك ردم 

 .(ٖٔ/ّ) اوطاوب  ركض  اصتمه ر". ب  قط  او م اظتعركؼ اوص ي  ه  كنظا رها ه ا
ػػػػػافي ّ)    باوسػػػػػ  اظتهملػػػػػ ، آخػػػػػر  نػػػػػ ف، كأهلهػػػػػا يق وػػػػػ ف كاسػػػػػاف  م ييػػػػػ  كانػػػػػ  عػػػػػامرة آهلػػػػػ   ( قاسى

اػػػػػػا كرا   ، سػػػػػي  اويػػػػػػ ا   كا قطػػػػػػار ،كاسػػػػػػع  اوسػػػػػا ات متهٌ وػػػػػػ  ا شػػػػػػجار ،كثػػػػػ ة اطتػػػػػػ ات
 ف بغلبػػػػػػػ  اوػػػػػػػاؾ عليهػػػػػػػا. ييظػػػػػػػر  معجػػػػػػػ  اوبلػػػػػػػ اف اويهػػػػػػػر ى  ػػػػػػػ كد بػػػػػػػ د اوػػػػػػػاؾ، خربػػػػػػػ  ا

(ْ/ِٗٓ .) 
معػ ف  ،كهػ  م ييػ  عظيمػ  ذات فضػا   جسػيم  ننػاكر كاوعامػ  يسػم ن   ،-بفت  أكو -( نيساب رْ) 

 ا  أر فيما ط ف  م  اوب د م يي  كان  مثلها، ككاف اظتسلم ف فت  ه ،كميب  اوعلما  ،اوفض  
كبػ   ،ق صػل ان ُّ، كا م  عب  اهلل ب  عػامر بػ  كريػ  ى سػي   عه  عثماف ب  عفاف ى

 ( ُّّ/ٓ. ييظر  معج  اوبل اف )، كقي   إهنا فت   ى أياـ عمر ا جامعان 
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أك دييػػػػػػػػػػػػار صػػػػػػػػػػػػ ي  كدييػػػػػػػػػػػػار قراضػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػ يياري  ، أك سػػػػػػػػػػػػاب ري  ،اني بػػػػػػػػػػػػ يياري  قاسػػػػػػػػػػػػ

 .(ُ)أك ديياري  قراض  ،ص ي  
،  ػػػػ  وػػػػ  بػػػػاع خريطػػػػ  فيهػػػػا دنػػػػان  اا ػػػػ  دييػػػػار ،"كػػػػ  ذوػػػػ  جػػػػا    كقػػػػاؿ أبػػػػ   ييفػػػػ 

 .(ِ)"ف و  جا  
"كتػػػػػػ ز ى اويػػػػػػ ع  مػػػػػػ  جػػػػػػي  كا ػػػػػػ  كػػػػػػ ييار صػػػػػػ ي  كدييػػػػػػار قراضػػػػػػ    كقػػػػػػاؿ أزتػػػػػػ 

 .(ّ)ياري  قراض "ب يياري  ص ي   كدي
"اشػػػػاي  يػػػػػـ  خيػػػػ  قػػػػ دة فيهػػػػا خػػػػػرز   قػػػػاؿ (ْ)مػػػػا ركل فضػػػػاو  بػػػػػ  عبيػػػػ   ويػػػػا

ال »  فقػػػػػػػاؿيو فػػػػػػػ كرت ذوػػػػػػػ  وليوػػػػػػػ-كركم بتسػػػػػػػع  دنػػػػػػػان  -كذهػػػػػػػ  بسػػػػػػػبع  دنػػػػػػػان 
 .(ٓ)«تبع مث  ذلا ح    فص 

وقيمػػػػػػػ  مػػػػػػػ  أ ػػػػػػػ  اصتػػػػػػػانب  كجػػػػػػػ  أف ك ف اوعقػػػػػػػ  إذا اشػػػػػػػتم  علػػػػػػػ  مػػػػػػػاو  ؼتتلفػػػػػػػ  ا
 .يقس  ما يقابلهما م  اصتان  ا خر عليهما عل  ق ر قيمتهما

ػػػػػػا ككػػػػػػ و  وػػػػػػ  بػػػػػػاع سػػػػػػيفنا كشقصن
فإنػػػػػػ  يقسػػػػػػ  اظتا ػػػػػػ  علػػػػػػ  قيمػػػػػػ  اونػػػػػػق  ، اا ػػػػػػ  (ٔ)

                                                             

كقراضػػػػ  اوثػػػػ ب  مػػػػا يقطعػػػػػ   ،  مػػػػا سػػػػق  بػػػػاوقرض، يقػػػػاؿ  قراضػػػػ  اوػػػػ ه ، كاوفضػػػػ ( اوقراضػػػػ ُ) 
 (. ِٕٕ/ِياط باظتقراض  كيلقي . ييظر  اظتعج  او سي  )اطت

(، رد ٓٓ/ُْ(   أجػػػػػػ    ػػػػػػ ا اولفػػػػػػ ، كقػػػػػػ  جػػػػػػا  اعيػػػػػػا  عػػػػػػ  أه  ييفػػػػػػ . ييظػػػػػػر  اظتبسػػػػػػ ط )ِ) 
 (. ُّٓ، َّٓ/ٕاحملتار عل  او ر اظت تار )

 (. ِِْ/ُ( اعت اي  عل  م ه  اإلماـ أزت  )ّ) 
، اوقاضػػػػ ، اوفقيػػػػػ ، أبػػػػػ  ػتمػػػػػ  ي  بػػػػػ  أصػػػػػـر( فضػػػػاو  بػػػػػ  عبيػػػػػ  بػػػػ  نافػػػػػ  بػػػػػ  قػػػػػي  بػػػػ  صػػػػػهْ) 

، مػػػػ  أهػػػػػ  بيعػػػػ  اورضػػػػ اف، مػػػػات سػػػػت  ثػػػػػ ث صػػػػا   رسػػػػ ؿ اهلل، ا كسػػػػ  ا نصػػػػارم
-ُُّ/ّاؿ اطتليفػػػػػ   تػػػػػ ى سػػػػػي  تسػػػػػ  كستسػػػػػ . ييظػػػػػر  سػػػػػ  أعػػػػػ ـ اويػػػػػب   )قػػػػػكستسػػػػ ، ك 

 . (َُِ/ٓ  اوص اب  )، اإلصاب  ى دتيي(ُُٔ
 .باب بي  اوق دة فيها خرز كذه  كتاب اظتساقاة،(،ْٖٔ)ص ( أخرج  مسل  ٓ) 
ػػػػٍق ٔ)  ػػػػًقي   مثليػػػػ ، كميػػػػ  اوتَّنػػػػقي   اوتىج ًيىػػػػ ي. ييظػػػػر  ،   اصتػػػػ   مػػػػ  اونػػػػ   كاويصػػػػي ي ( اونو كاونَّ

 (. َْٓ/ُاظتغرب ى ترتي  اظتعرب )
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كنتسػػػػػ  اظتنػػػػػام اوسػػػػػي  ، فيأخػػػػػ  اونػػػػػفي  اونػػػػػق  بقػػػػػ ر قيمتػػػػػ  مػػػػػ  اوػػػػػثم ، كاوسػػػػػي 

 .بق ر قيمت  مي 
مػػػػػػث ن نصػػػػػػ  درهػػػػػػ  يكػػػػػػ ف درهػػػػػػ  ى  كقيمػػػػػػ  اظتػػػػػػ  ،كدرهػػػػػػ  بػػػػػػ رقت  (ُ)ا ْ كإذا بػػػػػػاع ميػػػػػػ

ككتػػػػ  ، كيبقػػػػ  نصػػػػ  درهػػػػ  ال مقابػػػػ  وػػػػ  مقابلػػػػ  اوػػػػ ره  كنصػػػػ  درهػػػػ  ى مقابلػػػػ  اظتػػػػ 
 .زت  اوعق  عل  مقتضاها س ا  أفض  إىل ص   أك إىل فساد

 ،حيطػػػػػػ  خاوصػػػػػػ (ِ)كافزي اع  يطػػػػػػ  فيهػػػػػػا شػػػػػػع  أك فػػػػػػ  تبػػػػػػ، كال يبػػػػػػاع خاوصػػػػػػ  انػػػػػػ ب  
 ف ذوػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػ دم إىل تفاضػػػػػػػػػػ  اضتيطتػػػػػػػػػػ  أك ؛ ككػػػػػػػػػػ و  اونػػػػػػػػػػع  ،أك منػػػػػػػػػػ ب  انػػػػػػػػػػ ب 

فػػػػػإف كػػػػػاف اظتنػػػػػ ب ؽتػػػػػا ال أثػػػػػر وػػػػػ  ى اوكيػػػػػ  كقليػػػػػ  اوػػػػػااب أك دقػػػػػاؽ اوتػػػػػنب   ، اونػػػػػع ي 
 .كق  أف ييف  عي  فس م  ب ،  ف ذو  لتص  ى شق ؽ اوطعاـ؛ ي ثر

؛ ى أ ػػػػػػػ قتا أك فيهمػػػػػػػا تػػػػػػػراب[ /بُٗ]  زكنػػػػػػػا اػػػػػػػ زكف   كتػػػػػػػ  أف يكػػػػػػػ ففػػػػػػػإف بػػػػػػػاع م
 . ف ذو  يظهر أثر  ى او زف كنتي  اظتماثل 

 ف مػػػػػػا فيهمػػػػػػا مػػػػػػ  ؛ ككػػػػػػ و  ال يبػػػػػػاع عسػػػػػػ  اوي ػػػػػػ  بعسػػػػػػ  اوي ػػػػػػ  قبػػػػػػ  أف يصػػػػػػف 
فػػػػػػإف كػػػػػػاف قػػػػػػ  صػػػػػػفيا مػػػػػػ  اونػػػػػػم  ، اونػػػػػػم  نتيػػػػػػ  مػػػػػػ  حتقيػػػػػػق اظتماثلػػػػػػ  بػػػػػػ  مػػػػػػايل اوربػػػػػػا

كإف صػػػػػفيا ،  ف أثػػػػػر اونػػػػػم  فيهمػػػػػا ال متتلػػػػػ  ؛قتا بػػػػػا خرجػػػػػاز بيػػػػػ  أ ػػػػػ ، باونػػػػػم 
 .كال ت ثر ى عق  ا ج ا  ، ف نار اوتصفي  ويي ؛ (ّ)باويار جاز ى أص  او جه 

                                                             

مكيػػػػػاؿ قػػػػ ب، اختلػػػػ  ى تقػػػػ ير  باوكيػػػػ  اظتصػػػػػرم، باوضػػػػ  كاوتنػػػػ ي ، كاصتمػػػػ  أمػػػػ اد،   ( اظتػػػػ ُ) 
قػػػػػ ر  اونػػػػػافعي  غػػػػػراـ( ك  ّْٓ( وػػػػػانا، كعيػػػػػ  اوث ثػػػػػ  يسػػػػػاكم )ّٗ.ُٖٓكمقػػػػػ ار  عيػػػػػ  اضتيفيػػػػػ  )

، أم ربػػػ  صػػػاع، بيصػػػ  قػػػ ح، كاظتاوكيػػػ  بي ػػػ  مػػػ  ذوػػػ ، كهػػػ  رطػػػ  كثلػػػث عيػػػ  أهػػػ  اضتجػػػاز
، (ٖٖٓ/ِكرطػػػػػػ ف عيػػػػػػ  أهػػػػػػ  اوعػػػػػػراؽ، كاصتمػػػػػػ   أمػػػػػػ اد، كمػػػػػػ اد. ييظػػػػػػر  اظتعجػػػػػػ  او سػػػػػػي  )

 (.ّٕٖمعج  وغ  اوفقها  )ص 
لى ى )اضتيطػ  تسػػموي  أىهػػ  اونػػاـ  متػػاو اوػػ  كىافي  ػػ     اوػ  كَّاف( 2)  ػيػٍ (، كهػػ  م ضػػ  إعػػ ؿ ى اضتيطػػ . اونَّ

 ، مادة  اونَّيل (.ِْٔ، مادة  زكف(، اظتصباح اظتي  )ِّٓ/ْيظر  وساف اوعرب )يي 
ػػػػػ ي  عػػػػػ   ؛( هػػػػ ا او جػػػػػ  ا كؿ، كهػػػػػ  اظتػػػػػ ه ّ)   ف نػػػػػار اوتصػػػػػفي  وييػػػػ  ال تعقػػػػػ  ا جػػػػػ ا ، كإفتػػػػػا دتيىيػو

اونػػػػػػػػم ؛ فصػػػػػػػػار كاوعسػػػػػػػػ  اظتصػػػػػػػػف  باونػػػػػػػػم ، كاو جػػػػػػػػ  اوثػػػػػػػػاي  ال كتػػػػػػػػ ز،  ف اويػػػػػػػػار تعقػػػػػػػػ  
(، اجملمػػػػػػ ع شػػػػػػػرح ِٖ/ّتسػػػػػػػاكيهما. ييظػػػػػػر  اظتهػػػػػػ ب ى فقػػػػػػػ  اونػػػػػػافع  ) أجػػػػػػ ا  ، فػػػػػػ  ييعلػػػػػػ 

 . (ُّٖ/ّ، ركض  اوطاوب  )(ّٓٗ/َُاظته ب )
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 ف ذوػػػػػػػػ  نتيػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ  ؛ كال مغن شػػػػػػػػ  اغن شػػػػػػػػ  ،كال تبػػػػػػػػاع فضػػػػػػػػ  صػػػػػػػػافي  اغن شػػػػػػػػ 

ككتػػػػػ ز أف ، خاوصػػػػػ  كمغن شػػػػػ  اوػػػػػ ه  باوػػػػػ ه ككػػػػػ و  ، حتقيػػػػػق اظتماثلػػػػػ  بػػػػػ  اوفضػػػػػت 
يبػػػػػػػػػػػاع اوػػػػػػػػػػػ ه  اظتغنػػػػػػػػػػػ ش كاوفضػػػػػػػػػػػ  اظتغن شػػػػػػػػػػػ  بسػػػػػػػػػػػا ر اوعػػػػػػػػػػػركض كاوسػػػػػػػػػػػل  ى أصػػػػػػػػػػػ  

أك اوفضػػػػ  مػػػػ   ،إذ وػػػػي  فيػػػػ  أكثػػػػر مػػػػ  اصتهػػػػ  اقػػػػ ار مػػػػا فيهػػػػا مػػػػ  اوػػػػ ه ؛ (ُ)اوػػػػ جه 
 .كذو  ال نتي  م  ص   اوعق  كاوبي  باويق  اصت اؼ، قياـ اظتناه ة فيهما

 

                                                             

ال كتػػػػ ز اوتعامػػػػ   ػػػػا علػػػػ  كجػػػػ ، أك فيهػػػػا خػػػػ ؼ، فػػػػإف ، ( قػػػػاؿ اوسػػػػبك   "اوػػػػ راه  اظتغن شػػػػ ُ) 
هػػػػػ   دراهػػػػػ  مغن شػػػػػ ، كال خػػػػػػ ؼ ى جػػػػػ از اوتعامػػػػػ   ػػػػػا، قػػػػػػاؿ اوقاضػػػػػ  أبػػػػػ  اوطيػػػػػػ   ال 

 (. ُِٖ/َُمتتل  أص ابيا ى ج از شرا  اوسل   ا ". ييظر  اجملم ع )
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 فصل

 [ع سطب مال الشبا بَابسىحكه بَ]

كاوعيػػػػػػػػ   ،كبيػػػػػػػ  اورطػػػػػػػػ  بػػػػػػػاوتمر،  كال يبػػػػػػػاع رطػػػػػػػ  مػػػػػػػػاؿ اوربػػػػػػػا بيابسػػػػػػػػ  علػػػػػػػ  ا رض
 .(ُ)كاوت  اوياب  باوت  اوطرم ،باو بي 

 .(ِ)"كت ز"  كقاؿ أب   ييف 
ػػػػػً  ى عػػػػػ  بيػػػػػ  اورطػػػػػػ   اويَّػػػػػيٌ أف  (ّ)مػػػػػا ركل سػػػػػع  بػػػػػ  أه كقػػػػػػاص  ويػػػػػا  سي

ااااااااااب و قااااااااا  ي نعااااااااامو قااااااااا لسا؟ أة  ااااااااا قذ الرناااااااااه إخا جاااااااااف»  فقػػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػػاوتمر
أ ػػػػ قتا علػػػػ  هي ػػػػ  االدخػػػػار كا خػػػػر علػػػػ  غػػػػ   ،ك هنمػػػػا مػػػػاالف مػػػػ  أمػػػػ اؿ اوربػػػػا؛(ْ)«ا  إخ

فلػػػػػػ  كتػػػػػػ  بيػػػػػػ  أ ػػػػػػ قتا بػػػػػػا خر   ؛اوػػػػػػ  االدخػػػػػػارهي ػػػػػػ  االدخػػػػػػار علػػػػػػ  كجػػػػػػ  يتفاضػػػػػػ ف  
 . هنما عل  هي   االدخار؛ (ٓ)كمتاو  اوتمر اضت يث باوعتيق، كاضتيط  باو قيق

   ،كاول ػػػػػػ  ،كاوعيػػػػػ  ،كأمػػػػػا بيػػػػػ  رطبػػػػػ  برطبػػػػػػ  فػػػػػإف كػػػػػاف ؽتػػػػػا يػػػػػػ خر يابسػػػػػ  كاورطػػػػػ 
 .(ٔ)كت  بي  رطب  برطب 

                                                             

 (.ُٗٗ/ٓ( اوبياف ى م ه  اإلماـ )ُ) 
 (. ُِٔ/ُ(، اصت هرة اوي ة )ُِِ/ٔ( كعي  صا بي   ال كت ز. ييظر  اوب ر اورا ق )ِ) 
  أهيػػػػػ  بػػػػػ  عبػػػػػ  ميػػػػػاؼ بػػػػػ  زهػػػػػرة بػػػػػ   ، كاسػػػػػ  أه كقػػػػػاص ماوػػػػػ  بػػػػػ( سػػػػػع  بػػػػػ  أه كقػػػػػاصّ) 

، كأ ػػػػ  مػػػػػ  ا كوػػػػػ بػػػػ  وػػػػػ م، أ ػػػػ  اوعنػػػػرة، كأ ػػػػػ  اوسػػػػابق  ابػػػػ  مػػػػػرة بػػػػ  كعػػػػػ  اكػػػػ ب 
كاضت يبيػػػػ ، كأ ػػػػ  اوسػػػػت  أهػػػػ  اونػػػػ رل، تػػػػ ى سػػػػي  ستػػػػ  كستسػػػػ . ييظػػػػر  سػػػػ   ا،شػػػػه  بػػػػ رن 

 . (ّٖ/ّ، اإلصاب  ى دتيي  اوص اب  )(ُِِ-ِٗ/ُ) اويب   أع ـ
بػػػػػاب  مػػػػػا يكػػػػر  مػػػػػ  بيػػػػػ  (، ِْٓص  ( )ركايػػػػ  ػتمػػػػػ  بػػػػػ  اضتسػػػػ ) اظت طػػػػػأ ( أخرجػػػػ  ماوػػػػػ  ىْ) 

(، كابػػػػػػػػػػػ   بػػػػػػػػػػػاف ى صػػػػػػػػػػػ ي   ُُٓٓط) ََُ/ّكأزتػػػػػػػػػػػ  ى اظتسػػػػػػػػػػػي  ، اوتمػػػػػػػػػػػر باورطػػػػػػػػػػػ 
 .(ِِ/ّ)ييظػػػػػػػر  اوتل ػػػػػػػي  اضتبػػػػػػػ   (، كصػػػػػػػ    اوامػػػػػػػ م كاضتػػػػػػػاك .ْٕٗٗ)( ِّٕ/ُُ)

 (.ََٕ/ّ)كك و  ص    ا وباي. يييظر  اوتعليقات اضتساف عل  ص ي  اب   باف 
 (. ِٖٓ/ِاوق ب. اظتعج  ا و سي  )  اوعتيق( ٓ) 
 (. َُِ/ٓ(، اوبياف ى م ه  اإلماـ )ْٕ/ّ( اظته ب )ٔ) 
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  (ٔ)كاظتػػػػػػ ي، (ٓ)كأزتػػػػػػ ، (ْ)كػتمػػػػػػ ، (ّ)كأبػػػػػػ  ي سػػػػػػ ، (ِ)كماوػػػػػػ ، (ُ) ييفػػػػػػ  كقػػػػػػاؿ أبػػػػػػ 

 . "كت ز"
فلػػػػػػ  كتػػػػػػ    ؛أهنمػػػػػػا علػػػػػػ  غػػػػػػ  هي ػػػػػػ  االدخػػػػػػار كقػػػػػػ  يتفاضػػػػػػ ف ى  ػػػػػػاؿ االدخػػػػػػار  ويػػػػػػا

 .كبي  اورط  باوتمر
 .كعل  أه  ييف  كبي  اضتيط  باو قيق

أك عيػػػػػػػ  ال كتػػػػػػ   ميػػػػػػػ  او بيػػػػػػ  كغ قتػػػػػػػا مػػػػػػػ   ،بنػػػػػػػا ال كتػػػػػػ   ميػػػػػػػ  اوتمػػػػػػرطى كإف كػػػػػػاف ري 
ا ؽتػػػػػا كمػػػػػاؿ ميفعتهػػػػػا كاوتػػػػػ ت كؿت هػػػػػ(ٕ)ا كاوتفػػػػػاح كاوسػػػػػفرج اوف اكػػػػ  اوػػػػػ  ال يػػػػػ خر يابسػػػػػه

ظتػػػػػا أكمػػػػػأت إويػػػػػ  مػػػػػ  أف  ؛فيجػػػػػ ز بيػػػػػ  رطبػػػػػ  برطبػػػػػ  ى أصػػػػػ  اوقػػػػػ و  ،ى  ػػػػػاؿ رط بتهػػػػػا
 .كك و  اولنب باولنب ظتا بييا ،  اؿ كماو   اؿ رط بت 

كإف كػػػػاف ، جػػػػاز ،فػػػػإف بػػػػاع مػػػػا يػػػػ خر يابسػػػػ  كفيػػػػ  نػػػػ اكة يسػػػػ ة اثلػػػػ  كػػػػاوتمر اضتػػػػ يث
 .  كت  ،رم اثل ل   اوطٌ ا ي زف كاوٌ ذو  ؽت

  

                                                             

 (. ُِٔ/ُ) (، اصت هرة اوي ةُْٖ/ُِ( اظتبس ط ولسرخس  )ُ) 
 (. ُّٗ/ِ( ب اي  اجملته  )ِ) 
 (. ُْٖ/ُِ) سرخس (، اظتبس ط ولُِٔ/ُ) ( اصت هرة اوي ةّ) 
 ( اظترجعاف اوسابقاف. ْ) 
 (. ٖٓ/ُِ) (، اإلنصاؼّٕ/ّ) ( اوكاى ى فق  اإلماـ أزت ٓ) 
 (. َُُ)ص   ( ؼتتصر اظت ئ) 
ػػػػػػ ً رَ   ذتىىػػػػػػره قػػػػػػاًبضه ميقىػػػػػػَ  ميػػػػػػاوسػػػػػػفرج  .  شػػػػػػجر مثمػػػػػػر مػػػػػػ  اوفصػػػػػػيل  او رديػػػػػػ اوسػػػػػػفرج ( ٕ)    َ مينى

، كأنفعيػػػػػػ  مػػػػػػا قػيػػػػػ ورى  ػػػػػكو ه ولعىطىػػػػػػً ، كإذا أيًكػػػػػػ ى علػػػػػػ  اوطعػػػػػاـً أٍطلىػػػػػػقى ب ػػػػػػ ي  ،ميسى كجيعًػػػػػػ ى  ،كأيٍخػػػػػػرًجى  ى
ػػػػػػػػػػػً مى. اوقػػػػػػػػػػػام س احملػػػػػػػػػػػي  ى كشي ػػػػػػػػػػػ ه كطيػػػػػػػػػػػ و ، اظتعجػػػػػػػػػػػ  او سػػػػػػػػػػػي  (َُُٓ)ص   مىكانىػػػػػػػػػػػ ي عىسى

(ُ/ّّْ). 
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 فصل

 [حكه بَع العشاٍا]

فهػػػػػ  بيػػػػػ  اورطػػػػػ  علػػػػػ  رؤكس اوي ػػػػػ  بػػػػػاوتمر علػػػػػ  كجػػػػػ  ا رض   (ُ)كأمػػػػػا بيػػػػػ  اوعرايػػػػػا 
ػػػػػػػػا خرصن
قبػػػػػػػػ  أف يتفرقػػػػػػػػا [ /أَِ] كينػػػػػػػػاه  اوتمػػػػػػػػر كيتقابضػػػػػػػػاف ،متػػػػػػػػرص علػػػػػػػػ  اوي ػػػػػػػػ  (ِ)
 .(ّ) ف و  جا ، بأب اهنما

 .(ْ)"ال كت ز حاؿ"  كقاؿ أب   ييف 
"ال كتػػػػػػػػ ز إال إذا كهػػػػػػػػ  ورجػػػػػػػػ  ذتػػػػػػػػرة ـتلػػػػػػػػ  كينػػػػػػػػق عليػػػػػػػػ  دخ وػػػػػػػػ  إىل   كقػػػػػػػػاؿ ماوػػػػػػػػ 

 . (ٔ)فينايها مي  خبرصها م  اوتمر يعجل  و " (ٓ) ا ط 
مػػػػػػا عرايػػػػػػاك    (ٗ)"قلػػػػػػ  و يػػػػػػ  بػػػػػػ  ثابػػػػػػ   قػػػػػػاؿ (ٖ)مػػػػػػا ركل ػتمػػػػػػ د بػػػػػػ  وبيػػػػػػ   (ٕ)ويػػػػػػا

                                                             

ا. اويَّ   ( كىاٍوعىرًيَّ ي ُ)  رى ي وًيىٍأكي ى ذتىىرىتػىهى  (. ُّّيظر  اظتصباح اظتي  )ص  يي ٍ لى ي يػيٍعرًيهىا صىاً بػيهىا غىيػٍ
ػػػػ ىٍرت اوتمػػػػر( اطتىػػػػٍرصً ِ)  ػػػػٍرـ ًإذا  ى ػػػػٍرصي اوي ػػػػً  كاوكى  ىف اضتىػػػػٍ رى  ،  اوتَّظىػػػػ  فيمػػػػا ال تىٍسػػػػتػىٍيًقيي ، كميػػػػ  خى

ػػػػػٍ ري مػػػػػػا علػػػػػػ    ، كاطتىػػػػػػٍرصي -باوكسػػػػػػر-كاالسػػػػػػ  اطتًػػػػػٍرص  ،ال ًإ اطػػػػػػ ًإفتػػػػػا هػػػػػػ  تقػػػػػػ يره ًبظىػػػػػَ    ى
ػػػػػ ىرى مػػػػػا عليهػػػػػا   كقػػػػػ  خىرىٍصػػػػػ  اوي ػػػػ ى كاوكػػػػػٍرـى أىٍخريصيػػػػػ  خىٍرصػػػػػان  ،اوي ػػػػ  مػػػػػ  اور طىػػػػػً  دتػػػػػران  ًإذا  ى

 (. ِِ/ٕكم  اوعيى  زبًيبان. ييظر  تاج اوعركس ) ،م  اور ط  دتران 
 (. ٕٔ/ّ) فع (، اظته ب ى فق  اوناَُٖ/ْ) ( ا ـّ) 
 (. ُْٓ/ٔ) (، شرح فت  اوق يرٕ/ِّ) ( اظتبس ط ولسرخس ْ) 
 (. ُِٔ/ِ) )قرا  (، كاوتص ي  م  ب اي  اجملته  كهناي  اظتقتص  اويس ت  ( ى ك ٓ) 
 (. ُّٓ/ِ) (، اوكاى ى فق  أه  اظت يي ُِٔ/ِ( ب اي  اجملته  كهناي  اظتقتص  )ٔ) 
 (. ُِّ/ٓ) اكم اوكب (، اضتْٓ/ّ) ( ا ـ ولنافع ٕ) 
اظتػػػػ ي، كوػػػػ   ،ا شػػػػهل  ،، أبػػػػ  نعػػػػي  االنصػػػػارم ا كسػػػػ ( ػتمػػػػ د بػػػػ  وبيػػػػ  بػػػػ  عقبػػػػ  بػػػػ  رافػػػػ ٖ) 

. كركل عيػػػػػػ  أ اديػػػػػػث يرسػػػػػػلها، تػػػػػػ ى سػػػػػػي  سػػػػػػب  كتسػػػػػػع ، باظت ييػػػػػػ  ى  يػػػػػػاة رسػػػػػػ ؿ اهلل
 .(ْٖٓ/ُ) اويب   أع ـ ى سي  س  كسبع . ييظر  س   كيقاؿ

بػػػ  عمػػػرك بػػػ  عبػػػ  عػػػ ؼ بػػػ  غػػػي  بػػػ  ماوػػػ   ( زيػػػ  بػػػ  ثابػػػ  بػػػ  اوضػػػ اؾ بػػػ  زيػػػ  بػػػ  وػػػ ذافٗ) 
، اوكبػػػػػ ، شػػػػػي  اظتقػػػػػر  ، كاوفرضػػػػػي ،  ػػػػػ ث عػػػػػ  اويَّػػػػػيٌ  اإلمػػػػػاـبػػػػػ  اويجػػػػػار بػػػػػ  ثعلبػػػػػ ، ا

 قػػػرآف بعضػػػ  أك كلػػػ ، مياقبػػػ  رتػػػ ، مػػػات سػػػي  ستػػػ  كأربعػػػ ، كقيػػػ كعػػػ  صػػػا بي ، كقػػػرأ عليػػػ  او
 (. ُْْ-ُْٔ/ِ) س  أع ـ اويب  (، ُِٕ/ِأس  اوغاب  ). ييظر  غ  ذو 
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اورطػػػػػػػػ   أفَّ مػػػػػػػ  ا نصػػػػػػػار شػػػػػػػك ا إىل رسػػػػػػػ ؿ اهللفسػػػػػػػم  رجػػػػػػػاالن ػتتػػػػػػػاج  ؟ هػػػػػػػ  

كعيػػػػػ ه  فضػػػػػ ؿ مػػػػػػ   ،ى أيػػػػػػ يه  يبتػػػػػاع ف بػػػػػ  رطبنػػػػػػا يأكل نػػػػػ  مػػػػػ  اويػػػػػػاس  ى ٍقػػػػػيػػػػػأن كال نػى 
اااااار ذ لهااااام أ   ب اااا عسا العرا ااااا  ب ركاااااه  ماااا  ال مااااار الااااال  ااااااي » ؛قػػػػ هت  مػػػػػ  اوتمػػػػر

ا ،(ُ)«ثاااام  ا  سنهااااا  رنب اااا  يأ اااا  هم كا غييػػػػا  ى أصػػػػػ  ، فهػػػػػ ا جػػػػا   ولفقػػػػرا  قػػػػػ الن كا ػػػػ ن
 .(ْ)كأزت ، (ّ)ولم ي خ فان (ِ)اوق و 
عاا  ب ااع الثَّماار  نهاا  رسااس  اهلل»  قػػاؿ(ٓ)مػػا ركل سػػه  بػػ  أه  ثمػػ   ويػػا

ك  يفػرؽ بػ  ، (ٔ)«نبا    ا  ه  أذ ه  رُ ي ب ل َّْمر إال أنس أرَ ذ اي الَعرا   تب ن ب ركه  تمر ا
 .ك ن  ن ع بي  فاست ل في  اوغ  كاوفق  كسا ر اوبي ع ؛اوغ  كاوفق 

                                                             

(، كاوبيهقػػػػػػػػػػػ  ى معرفػػػػػػػػػػػ  اوسػػػػػػػػػػػي  كا ثػػػػػػػػػػػار َُٓٓرقػػػػػػػػػػػ  )( َُُ/ْ)( ركا  اونػػػػػػػػػػػافع  ى ا ـ ُ) 
سػػػػػػػياد ميقطػػػػػػػ ، كعيػػػػػػػ  (. قػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػ  اظتلقػػػػػػػ   "ركا  اونػػػػػػػافع  بإُُِّٕ)(، رقػػػػػػػ  ََُ/ُُ)

، كأصػػػػػل  ى اوصػػػػػ ي   بػػػػػ كف هػػػػػ   اوقصػػػػػ " ييظػػػػػر   .اوبيهقػػػػػ  ى اظتعرفػػػػػ ، كضػػػػػعف  ابػػػػػ   ػػػػػـ 
 . (ٕٖٓ/ٔ)اوب ر اظتي  ى ختريج ا  اديث كا ثار او اقع  ى اونرح اوكب  

ييػا   ف اورخصػ  كردت ى  ػق اوفقػرا ، كا غ؛ ( ه ا اوق ؿ ا كؿ، اوثاي  ال كت ز ى  ق ا غييػا ِ) 
عل  ذو  اونػافع  ى ا ـ. ييظػر  ا ـ ن  ال ينارك هن  ى اضتاج ، كاظتعتم  ه  اوق ؿ ا كؿ، 

 (. ّْٖ، ّْٕ/َُ(، اجملم ع )ٕٕ/ّ(، اظته ب ى فق  اونافع  )ُُٓ/ْ)
 (. ُُٔ( ؼتتصر اظت ي )ص  ّ) 
 (. ّٔ/ُِ(، اونرح اوكب  عل  منت اظتقي  )ْٗ/ّ( اوكاى ى فق  اإلماـ أزت  )ْ) 
اهلل بػػػػ  سػػػػػاع ة بػػػػ  عػػػػػامر  ، اظتػػػػ ي ، كاسػػػػػ  أه  ثمػػػػ   عبػػػػػ ( سػػػػه  بػػػػػ  أه  ثمػػػػ  ا نصػػػػػارمٓ) 

بػػػ  اطتػػػ رج بػػػ  عمػػػرك بػػػ  ماوػػػ  بػػػ  أكس، وػػػ  صػػػ ب  مػػػ  ابػػػ  اضتػػػارث  بػػػ  عػػػ م بػػػ  غت عػػػ ا
 فػػػ  عيػػػ  كعػػػ  رجػػػاؿ مػػػ    كهػػػ  ابػػػ  ذتػػػاف سػػػي ، كقػػػ  ، كيقػػػاؿ قػػػبض اويَّػػػيٌ اويَّػػػيٌ 

 (. ِٔٓ/ُك ا  ق م . ييظر  رجاؿ مسل  )
كاويسػػػػػا   ى اوصػػػػػػغرل ، ى بيػػػػػ  اوعرايػػػػػا بػػػػػػاب،(كتػػػػػاب اوبيػػػػػ ع، ّٕٔ)ص  ( أخرجػػػػػ  أبػػػػػ  داكد ٔ) 

ب ػػػػػػػػارم ى اوهػػػػػػػػ  ك ، (ْٔٓٓبػػػػػػػػاب  بيػػػػػػػػ  اوعرايػػػػػػػػا باورطػػػػػػػػ ، ) (، كتػػػػػػػػاب اوبيػػػػػػػػ ع،َّٗ/ٕ)
كتػػػػػاب اوبيػػػػػػ ع، بػػػػػاب بيػػػػػػ  اوثَّمػػػػػػر   (،ٕٓ/ّيييظػػػػػػر  صػػػػػ ي  اوب ػػػػػػارم ) .بي ػػػػػ  وفظػػػػػػ  كاعيػػػػػا 

 عل  رؤكس اوي   باو َّه  كاوفض .
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إفتػػػػػا االعتبػػػػػار ، مػػػػػ  خصػػػػػ ص اوسػػػػػب  فػػػػػ  عػػػػػ ة بػػػػػ  (ُ)كمػػػػا ركا  زيػػػػػ  بػػػػػ  ثابػػػػػ 

طػػػػػػػػ  إذا اختلػػػػػػػػ  ن عهمػػػػػػػػا علػػػػػػػػ  أصػػػػػػػػ  طػػػػػػػػ  باور    ى اور  ككتػػػػػػػػ ز ذوػػػػػػػػ، بعمػػػػػػػػـ  اولفػػػػػػػػ 
 .  (ْ)ال كت ز مطلقنا  كاوثاوث، (ّ)كت ز مطلقنا  كاوثاي، (ِ)او ج   اوث ث 

فػػػػإذا اختلػػػػ  اويػػػػ ع ، أف أصػػػػ  هػػػػ ا اوبيػػػػ  جػػػػاز و جػػػػ د اضتاجػػػػ  إىل مػػػػا عيػػػػ  غػػػػ    ويػػػػا
  فقػػػػػ  كإذا احتػػػػػ، فصػػػػػار ى معػػػػػ  مػػػػػ  عيػػػػػ   دتػػػػػر كال رطػػػػػ  عيػػػػػ  ، حتقػػػػػق سػػػػػب  اضتاجػػػػػ 

كلتمػػػػػػػ   ػػػػػػػ يث ابػػػػػػػػ  ، كيػيتىػػػػػػػأكؿ  ػػػػػػػ يث زيػػػػػػػ  بػػػػػػػ  ثابػػػػػػػ  علػػػػػػػ  هػػػػػػػ ا، سػػػػػػػب  اضتاجػػػػػػػ 
 .عل  ما إذا احت  اوي ع عمر

    ظتػػػػػػػػػػا ركل  ؛ى عقػػػػػػػػػػ  كا ػػػػػػػػػػ  كال كتػػػػػػػػػػ ز بيػػػػػػػػػػ  اوعرايػػػػػػػػػػا فيمػػػػػػػػػػا زاد علػػػػػػػػػػ  ستسػػػػػػػػػػ  أكسػػػػػػػػػػق
 .(ٔ)«ةالم  برةي ةالم اب  ي نه  ع  المح ق  »  اويَّيٌ أف  (ٓ)جابر

 .(ٕ) بي  اضتيط  ى سيبلها اا   فرؽ  يط   المح ق  
  .(ُ)أف يبي  اوتمر ى رؤكس اوي   اا   فرؽ  ةالم اب  

                                                             

 بي  او بي  باو بي ، كاوطعاـ باوطعاـ.  باب(، كتاب اوبي ع، َُٕ/ِ)( أخرج  اوب ارم ُ) 
 (. ٖٕ/ّ( اظته ب ى فق  اإلماـ اونافع  )ِ) 
 ( اظترج  اوسابق. ّ) 
اونػػػػػػافع  ى ا ـ بق وػػػػػػ   "ال كتػػػػػػ ز ( كاو جػػػػػػ  اوثاوػػػػػػث هػػػػػػ  اوصػػػػػػ ي ، كهػػػػػػ  اوػػػػػػ م نػػػػػػ  عليػػػػػػ  ْ) 

؛ مػػػػ  أف رطػػػػ  برطػػػػ ،  نػػػػ  إذا نظػػػػر فيػػػػ  ى اظتعتقػػػػ ، فػػػػ  متػػػػرج مػػػػ  اورطػػػػ  باورطػػػػ  أبػػػػ ان 
يبػػػػػػاع غتهػػػػػػ ؿ اوكيػػػػػػ  إذا عػػػػػػاد دتػػػػػػرا كال خػػػػػػ  ى دتػػػػػػر بتمػػػػػػر غتهػػػػػػ يل اوكيػػػػػػ  معػػػػػػا، كال أ ػػػػػػ قتا 

ثػػػػػر كػػػػػي  غتهػػػػػ ؿ،  ف نقصػػػػػاهنما أبػػػػػ ا متتلػػػػػ ؛ فيكػػػػػ ف أ ػػػػػ  اوتمػػػػػري  بػػػػػا خر، كأ ػػػػػ قتا أك
 (. ٖٕ/ّ(، اظته ب ى فق  اونافع  )ْْ/ْ". ييظر  ا ـ )ا خرم  

 (.ُُٗ)ص  تررتت تق م  ( ٓ) 
 . احملاقل  اويه  ع  بي ، باب كتاب اوبي ع( ِٔٔ)ص ( أخرج  مسل  ٔ) 
، كاوربػػػػػ ،   . كاحملاقلػػػػ بيػػػػ  اوػػػػ رع قبػػػػ  بػػػػ ك صػػػػػ    (ٕ)  مفاعلػػػػ  مػػػػ  ذوػػػػػ ، كهػػػػ  اظت ارعػػػػ  باوث لػػػػثي

ا  ا رض بػػػػاو ، كقيػػػ . كغ قتػػػا ػػػٍيبلي  بػػػػاوٌ ، كقيػػػ   بيػػػػ    كقيػػػ  هػػػػ  اًٍكػػػاى هػػػػ  بػىٍيػػػ  اوطعػػػػاـ ى سي
 ، اوفػػػػػػا ق ى غريػػػػػػ  اضتػػػػػػ يث كا ثػػػػػػر(َِْ/ُييظػػػػػػر  أسػػػػػػاس اوب غػػػػػػ  )اوػػػػػػ رع قبػػػػػػ  إدراكػػػػػػ . 

(ُ/ِٖٗ)          . 
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 .(ِ)كرا  ا رض باوثلث أك اورب    برةةالم 

اويَّػػػػػػيٌ أف  ظتػػػػػػا ركل أبػػػػػػ  هريػػػػػػرة؛ (ّ)ى أصػػػػػػ  اوقػػػػػ و  كال كتػػػػػ ز ى ستسػػػػػػ  أكسػػػػػػق
كإذا كردت اورخصػػػػػػػ  ، (ٓ)«(ْ)أر اااااااذ ااااااااي العرا ااااااا  ا مااااااا  دة   م ااااااا  أةسااااااا » و

 .ى ق ر   جت  او يادة علي 
 (ٕ()ٔ)ت قػػػػػػػ  فيػػػػػػػ  ابػػػػػػػ  اضتصػػػػػػػ -؛فهػػػػػػػ  منػػػػػػػك ؾ فيػػػػػػػ  ،أك ستسػػػػػػػ  أكسػػػػػػػق م ك كقػػػػػػػ  ري 

ظتػػػػػا  ؛ى عقػػػػػ  كا ػػػػػ  ككتػػػػػ ز فيمػػػػػا دكف ستسػػػػػ  أكسػػػػػق، اضتكػػػػػ  علػػػػػ  ا صػػػػػ   فبقػػػػػ -راكيػػػػػ 
                                                                                                                                                                             

 كاوػػػػػػػمي افع  اويوػػػػػػ اع إىلم تػػػػػ دَّ   هنػػػػػػا؛ بػػػػػاوتٍَّمر اوي ػػػػػػ  ر يكس ى اوتمػػػػػػر بيػػػػػ   مي ابىي ي  اظت افعػػػػػػ ،اوػػػػػػ( ُ) 
 .                 (ِٖٗ/ُ) كا ثر اضت يث غري  ى اوفا ق. او فَّ ٍ  كه  او َّب ٍ  م 

ريج م  ا رض. ييظر  ؼتتار اوص اح   ابىرةي ػي ( اظتِ)   (. ٖٓص ) كه  اظت ارع  ببعض ما متى
 .دكف ستسػػػػ  أكسػػػػق  ف ا صػػػػ  هػػػػ  اضتظػػػػر، كقػػػػ  ثبػػػػ  جػػػػ از ذوػػػػ  فيمػػػػا ؛( هػػػػ ا اوقػػػػ ؿ ا كؿّ) 

كاوقػػػ ؿ ا كؿ هػػػػ  اوػػػ م مػػػاؿ إويػػػػ   .كاوقػػػ ؿ اوثػػػاي  كتػػػ ز وعمػػػػـ   ػػػ يث سػػػه  بػػػػ  أه  ثمػػػ 
(، اوبيػػػػػػػاف ى َٖ/ّ) (، اظتهػػػػػػػ ب ى فقػػػػػػػ  اونػػػػػػػافع ُِِ/ْ) اونػػػػػػػافع  ى ا ـ. ييظػػػػػػػر  ا ـ

 (. ُُِ، َُِ/ٓ) م ه  اإلماـ
بػػػػػ  خػػػػ ؼ بػػػػػ  اوعلمػػػػػا   هػػػػ  سػػػػػت ف صػػػػاعنا. كاو سػػػػػق  زتػػػػػ   -ككسػػػػ ؽ  ،أكسػػػػػاؽ، ك ( أكسػػػػقْ) 

ػػػػ ى ًسػػػػت  فى صىػػػػاعنا ًبصىػػػػاع اويَّػػػػٌي  ، كهػػػػ  ث ذتا ػػػػ  كعنػػػػركف رطػػػػ ن عيػػػػ  أهػػػػ  بعػػػػ . كىقيػػػػ   هي
ؽ، علػػػػػ  اخػػػػػت ؼ مقػػػػػ ار اوصػػػػػاع كاظتػػػػػ ، كذتػػػػػان ف رطػػػػػ ن عيػػػػػ  أهػػػػػ  اوعػػػػػرا  اضتجػػػػػاز، كأربعما ػػػػػ

احملكػػػػػػػػػ  كاحملػػػػػػػػػي  (، ُٖٓ/ٓايػػػػػػػػػ  ى غريػػػػػػػػػ  ا ثػػػػػػػػػر )اويهييظػػػػػػػػػر   كػػػػػػػػػم(ََِْكاو سػػػػػػػػػق= )
 (.ّٓ/ّ، اوفق  اإلس م  كأدو  )(ِٖٓ/ٔ) ا عظ 

اورجػػػػ  يكػػػػ ف وػػػػ  ؽتػػػػر أك شػػػػرب  بػػػػاب (، كتػػػػاب اضتػػػػرث كاظت ارعػػػػ ، ُُٓ/ّ)أخرجػػػػ  اوب ػػػػارم  (ٓ) 
 . أك  ا   أك ى ـت 

أبيػػػػ  كعكرمػػػػػ ، مػػػػ اله  اظتػػػػ ي،  ػػػػػ ث عػػػػ   ا مػػػػػ ماوفقيػػػػػ  أبػػػػ  سػػػػليماف  داكد بػػػػ  اضتيصػػػػ ، (ٔ) 
بػػػػ  ا ػػػػ ث عيػػػػ   ابػػػػ  إسػػػػ اؽ، كماوػػػػ ، كثقػػػػ  ، ك ، كأه سػػػػفياف مػػػػ ىل ابػػػػ  أه أزتػػػػ كا عػػػػرج

رجػػػػػػػاؿ . قػػػػػػػاؿ اوػػػػػػػ هي  "نػػػػػػػ ؿ عكرمػػػػػػػ  ى بيػػػػػػػ  داكد كتػػػػػػػ ى عيػػػػػػػ  ". ييظػػػػػػػر  معػػػػػػػ  مطلقػػػػػػػان 
 (. ِّٗ/ُ)ص ي  اوب ارم 

 اوتٍَّمًر ًإالَّ ًى اٍوعىرىايىا. بىابي حتىٍرًًب بػىٍيً  اور طىً  بً ، كتاب اوبي ع(،  ِْٔ)ص ( أخرج  مسل  ٕ) 
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 يةالسسااااااااااق   يالسساااااااااا  يذ اااااااااااي العرا اااااااااا أر اااااااااا»   اويَّػػػػػػػػػػيٌ أف  ركل جػػػػػػػػػػابر

 . كضت يث أه هريرة، (ُ)«ةاأربع  يةالثبث 
أك بػػػػػاع رجػػػػػ ف مػػػػػ  رجػػػػػ   ،ى عقػػػػػ  كا ػػػػػ  كإف بػػػػػاع رجػػػػػ  مػػػػػ  رجلػػػػػ  تسػػػػػع  أكسػػػػػق

 . ف عق  او ا   م  االثي  عق اف؛ ص  ى عق  كا  [ /بَِ] تسع  أكسق
 نػػػػػ  اي وػػػػػػ  ؛ كوػػػػػ  بػػػػػاع رجػػػػػ ف مػػػػػ  رجلػػػػػػ  تسػػػػػع  عنػػػػػر كسػػػػػقنا ى عقػػػػػػ  كا ػػػػػ  جػػػػػاز

 .أربع  عق د
سػػػػ ا    ،جػػػػاز كوػػػػ  بػػػػاع رجػػػػ  رتيػػػػ   ا طػػػػ  عرايػػػػا ال يبلػػػػم كػػػػ  كا ػػػػ  ميهػػػػا ستسػػػػ  أكسػػػػق

ا علػػػػػ  او جػػػػػ  اظتيهػػػػػ   ؛ كػػػػػاف مػػػػػ  شػػػػػ   كا ػػػػػ  أك مػػػػػ  رتاعػػػػػ  نػػػػػ    يعقػػػػػ  ميهػػػػػا عقػػػػػ ن
 .عي 

 نػػػػػػ  ذتػػػػػػػر  ؛كمػػػػػػا جػػػػػػاز مػػػػػػػ  بيػػػػػػ  اوعرايػػػػػػا ى اورطػػػػػػػ  بػػػػػػاوتمر جػػػػػػاز ى اوعيػػػػػػػ  باو بيػػػػػػ 
كإف ادخػػػػػػر يابسػػػػػػها ، كال كتػػػػػػ ز فيمػػػػػا سػػػػػػ اقتا مػػػػػػ  اوثمػػػػػػار، كنتكػػػػػػ  خرصػػػػػػ ، يػػػػػ خر يابسػػػػػػ 

ي أر ااااااذ ااااااا»  اويَّػػػػػػيٌ أف  (ّ)ظتػػػػػػا ركل زيػػػػػػ  بػػػػػػ  ثابػػػػػػ ؛ (ِ)ى أصػػػػػػ  اوقػػػػػػ و 

                                                             

(، كاضتػػػػػػػػػاك  ى مسػػػػػػػػػت رك  ُْٖٖٔ)(، رقػػػػػػػػػ  ُٓٓ/ِّ)( أخرجػػػػػػػػػ  اإلمػػػػػػػػػاـ أزتػػػػػػػػػ  ى اظتسػػػػػػػػػي  ُ) 
كابػػػػػ  خ نتػػػػػ  ى صػػػػػػ ي    ،"صػػػػػػ ي  علػػػػػ  شػػػػػرط مسػػػػػػل " كػػػػػاة. كقػػػػػاؿ  ( كتػػػػػاب اوُْٕ/ُ)
بػػػػػػػػاب  ذكػػػػػػػػر مبلػػػػػػػػم اوثمػػػػػػػػار اوػػػػػػػػ م يسػػػػػػػػت   كضػػػػػػػػ  قيػػػػػػػػ  ميػػػػػػػػ  ولمسػػػػػػػػاك  ى (، َُُ/ْ)

، قػػػػػاؿ ا عظمػػػػ  ػتقػػػػق صػػػػ ي  ابػػػػػ  لػػػػم جػػػػ اذ اورجػػػػ  مػػػػػ  اوثمػػػػار ذوػػػػ  اظتبلػػػػماظتسػػػػج  إذ أب
 .ؽ باوت  يثاس إكفي  تصري  اب   (َّٔ/ ّ)إسياد   س  ركا  أزت  خ نت   

خرصػػػػػػػان   ( هػػػػػػ ا اوقػػػػػػػ ؿ ا كؿ، كاوقػػػػػػػ ؿ اوثػػػػػػػاي  كتػػػػػػػ ز؛  نػػػػػػػ  ذتػػػػػػرة فجػػػػػػػاز بيػػػػػػػ  رطبهػػػػػػػا بيابسػػػػػػػهاِ) 
 اونػػػػػػػػػافع  ى ا ـ. ييظػػػػػػػػػر  ا ـ كاورطػػػػػػػػػ ، كا صػػػػػػػػػ   اوقػػػػػػػػػ ؿ ا كؿ، كهػػػػػػػػػ  اوػػػػػػػػػ م اختػػػػػػػػػار 

 (. ِّٖ/َُ) (، اجملم عَٖ/ّ(، اظته ب )ُُٔ/ْ)
 (.ُّٕ)ص  تررتت  تق م ( ّ) 
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وتفرقهػػػػػا  ؛ك نػػػػ  يتعػػػػػ ر خرصػػػػػها، ك  يػػػػػرخ  ى غػػػػػ  ذوػػػػػ  ،(ُ)«العرا اااا  بااااا ل مر ةالرناااااه

 .ى ا غصاف كاستتارها با كراؽ
 ف أ ػػػػػ قتا علػػػػػ  هي ػػػػػ  االدخػػػػػار علػػػػػ  ؛ كال يبػػػػػاع ميػػػػػ  مػػػػػا نػػػػػ ع نػػػػػ ا  اػػػػػا   ييػػػػػ ع نػػػػػ ا 

 .فل  كت  بي  أ  قتا با خر كاضتيط  باو قيق ،كج  يتفاض ف ى  اؿ االدخار
 نػػػػػػػ  ال تت قػػػػػػػق ؛ (ِ)كال كتػػػػػػػ ز بيػػػػػػػ  مػػػػػػػا نػػػػػػػ ع نػػػػػػػ ا  اػػػػػػػا نػػػػػػػ ع نػػػػػػػ ا  ى أصػػػػػػػ  اوػػػػػػػ جه 

 .اوتس ي  ى اوكي  وتجافيهما ى اظتكي 
  

                                                             

اوب ػػػػػػارم ( كتػػػػػاب اوبيػػػػػػ ع، بػػػػػاب ى بيػػػػػػ  اوعرايػػػػػا، كأصػػػػػػل  عيػػػػػ  ّٕٕأخرجػػػػػ  أبػػػػػػ  داكد، )ص  (ُ) 
 بػػػػػػاب اورجػػػػػػ  يكػػػػػػ ف وػػػػػػ  ؽتػػػػػػر أك شػػػػػػرب ى  ػػػػػػا   أك(، كتػػػػػػاب اضتػػػػػػرث كاظت ارعػػػػػػ ، ُُٓ/ّ)

 ـت . 
كاوقػػػػػ ؿ اوثػػػػػاي  كتػػػػػ ز وعمػػػػػـ   قػػػػػاؿ  اويػػػػػ كم ى اوركضػػػػػ   علػػػػػ  اوصػػػػػ ي ، ( هػػػػػ ا اوقػػػػػ ؿ ا كؿ،ِ) 

، كقػػػػ  سػػػػ ل اونػػػػي  أبػػػػ   امػػػػ  بػػػػ  «ال تبيعػػػػ ا اوتمػػػػر بػػػػاوتمر، إال سػػػػ ا ن بسػػػػ ا »  ق وػػػػ 
اظتسػػػػأوت ، كاحملػػػػامل ، كنصػػػػر اظتق سػػػػ   كيػػػػػا اوػػػػ جه  ى اظتسػػػػأوت  أيضػػػػان، كجػػػػـ  اوبغػػػػػ م ى 

ركضػػػػػػ  اوطػػػػػػاوب   (،ُٖ/ّظتي ، ككػػػػػػ و  اإلمػػػػػػاـ جػػػػػػـ  بػػػػػػاظتي . ييظػػػػػػر  اظتهػػػػػػ ب )اظتسػػػػػػأوت  بػػػػػػا
 (. َّٗ/َُ(، اجملم ع )ُِْ/ٓاوبياف ى م ه  اإلماـ )(، ّّٗ/ّ)
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 فصل

 [بَع النَئ باملطبٌخ من األصناف الشبٌٍة]

فػػػػػػػػ  يتسػػػػػػػػاكياف ى  ،  اويػػػػػػػػار تعقػػػػػػػػ  أجػػػػػػػػ ا  فٌ ؛ كتػػػػػػػػ ز بيػػػػػػػػ  ني ػػػػػػػػ  اطب خػػػػػػػػ  كػػػػػػػػي ن  كال 
اويػػػػػػار تعقػػػػػػ    فٌ ؛ كال كتػػػػػػ ز بيػػػػػػ  مطب خػػػػػػ  اطب خػػػػػػ ،  ف أصػػػػػػل  اوكيػػػػػػ  ،اوكيػػػػػػ  كال كزنػػػػػػا

ى  اوػػػػػػ   فػػػػػػ  تت قػػػػػػق اظتماثلػػػػػػ  بييهمػػػػػػا كػػػػػػي ن ؛ أجػػػػػػ ا  أ ػػػػػػ قتا أكثػػػػػػر مػػػػػػ  أجػػػػػػ ا  ا خػػػػػػر
 .(ُ)االدخار
ككتػػػػػػ ز بيػػػػػػػ  أ ػػػػػػػ قتا ؛ فهمػػػػػػا جػػػػػػػي  كا ػػػػػػػ  اوقصػػػػػػػ كعسػػػػػػػ   (ِ)عسػػػػػػػ  اوطػػػػػػ زدكأمػػػػػػا 

فهػػػػػ  كعسػػػػػ  اوي ػػػػػ   ، ف نارقتػػػػػا وييػػػػػ  ال تعقػػػػػ  ا جػػػػػ ا  ؛بػػػػػا خر كبعػػػػػض أ ػػػػػ قتا ببعضػػػػػ 
 .(ّ)اظتصف  باويار عل  او ج  اوص ي 

ف أ ػػػػ قتا مكيػػػػ    ؛كال كتػػػػ ز بيعػػػػ  بعسػػػػل ، ككػػػػ و  اوسػػػػكر كتػػػػ ز بيػػػػ  بعضػػػػ  بػػػػبعض
 .ف  يعت  اوتماث  فيهما ؛ هنما جيساف؛ ككت ز بيع  بعس  اوي   ،كا خر م زكف

  

                                                             

، كػػػػ  ذوػػػػ  كوػػػػي  عيػػػػ   ُ)  ( ككتػػػ ز عيػػػػ  ماوػػػػ  بيػػػػ  اول ػػػ  اوطػػػػرم بػػػػاظتطب خ متمػػػػاث ن أك متفاضػػػ ن
 ى اوكػػػػاى .ذوػػػػ  ى متاوفػػػػ  كغػػػػ  . اصتػػػػي  مػػػػ  عيػػػػ   أخرجتػػػػ  اوصػػػػيع   فٌ ؛ م ابيػػػػ  ذوػػػػ  ى
 .(ُّّص  ) اظت يي  أه  فق 

ػػػػػٍرزىٍد باوفارسػػػػػي ، كأىنػػػػػ  ؿتػػػػػ  مػػػػػ  ن ا يػػػػػ  باوفػػػػػٍأس، ِ)  ػػػػػكَّري فارسػػػػػ  معػػػػػٌرب، يريػػػػػ  تػىبػى ػػػػػٍرزىذي  اوس  ( اوطَّبػى
ػػػػػػػٍرزيد  ػػػػػػػٍرزىٍف، كقػػػػػػػاؿ يعقػػػػػػػ ب  طىبػى ػػػػػػػٍرزىؿ كطىبػى كاوتَّػػػػػػػ ى اوفػػػػػػػٍأس باوفارسػػػػػػػي ، ك كػػػػػػػ  ا ىصػػػػػػػمع   طىبػى

 (. َْٖ/ٓؿ كطىبػىٍرزيكف، قاؿ اب  سي    كه  مثاؿ ال أىعرف . ييظر  وساف اوعرب )كطىبػىٍرزي 
 ف نػػػػػػار اوتصػػػػػفي  وييػػػػػػ  ال ؛ قػػػػػػاؿ اورافعػػػػػ   كهػػػػػػ  أ هرقتػػػػػا؛ ( هػػػػػ ا او جػػػػػ  ا كؿ، كهػػػػػػ  اظتػػػػػ ه ّ) 

ػػػػ ي  عػػػػ  اونػػػػم ؛ فصػػػػار كاوعسػػػػ  اظتصػػػػفٌ  كاو جػػػػ  اوثػػػػاي  .   باونػػػػم تعقػػػػ  ا جػػػػ ا ، كإفتػػػػا دتيىيػو
اوع يػػػػػػػػ  شػػػػػػػرح اوػػػػػػػػ جي   اويػػػػػػػار تعقػػػػػػػػ  أجػػػػػػػ ا  ، فػػػػػػػ  ييعلػػػػػػػػ  تسػػػػػػػاكيهما. ييظػػػػػػػر   ف ؛ال كتػػػػػػػ ز

 (. ُِٔ/ٓ) (، اوبياف ى م ه  اإلماـِٖ/ّ) اظته ب ى فق  اونافع (، ْٗ/ْ)
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 فصل

 [حكه بَع احلب بالذقَل]

 .  (ِ()ُ) ه ث ر خ فان  ،كال كت ز بي  اضت  ب قيق  متفاض ن 
فهػػػػػػ  كبيػػػػػػ  اوصػػػػػػ ي  ، بػػػػػػاوط   أجػػػػػػ اؤ كإفتػػػػػػا تفرقػػػػػػ  ، أف اوػػػػػػ قيق عػػػػػػ  اضتيطػػػػػػ   ويػػػػػػا
 .كال ي ج  ؼتاوف  ى اضتك ، كاخت ؼ االس  ال مترج  ع  اصتي  ،باوقراض 

، كال ى اوػػػػػػػػػ زف علػػػػػػػػػ  اوقػػػػػػػػػ ؿ اظتنػػػػػػػػػه ر، كال كتػػػػػػػػ ز بيعػػػػػػػػػ  ب قيقػػػػػػػػػ  متمػػػػػػػػػاث ن ى اوكيػػػػػػػػػ 
 .(ّ)كلتك  في  ق ؿ غ  ثاب  عي 

كابػػػػػػػػ  ، (ٔ)كقتػػػػػػػادة، (ٓ)كاوي عػػػػػػػ ، كاوليػػػػػػػث، كبػػػػػػػ  قػػػػػػػاؿ ربيعػػػػػػػ . (ْ)كتػػػػػػػ ز  كقػػػػػػػاؿ ماوػػػػػػػ 

                                                             

 (. َُٖ/ٓ(، اضتاكم اوكب  )ُِٕ/ٓ( اوبياف ى م ه  اإلماـ )ُ) 
سػػػػي  سػػػػبع  كما ػػػػ ، قػػػػاؿ  ( إبػػػػراهي  بػػػػ  خاوػػػػ ، مفػػػػ  اوعػػػػراؽ، أبػػػػ  ثػػػػ ر اوكلػػػػي، كوػػػػ  ى  ػػػػ كدِ) 

اويسػػػػػػػػا    " ثقػػػػػػػػ  مػػػػػػػػأم ف"، قػػػػػػػػاؿ اطتطيػػػػػػػػ   "كػػػػػػػػاف يتفقػػػػػػػػ  أكالن بػػػػػػػػاورأم، كيػػػػػػػػ ه  إىل قػػػػػػػػ ؿ 
اوعػػػػػراقي ،  ػػػػػ  قػػػػػ ـ اونػػػػػاـ، فػػػػػاختل  إويػػػػػ ، كرجػػػػػ  عػػػػػ  اوػػػػػرأم إىل اضتػػػػػ يث، مػػػػػات ى صػػػػػفر 

 (. ٕٔ-ِٕ/ُِسي  أربع  كما ت . ييظر  س  أع ـ اويب   )
ق الن آخر، كقاؿ أكثر  اب  عب  اهلل  كت ز، فجع  أب  اوطي  ب  سلم  ه ( قاؿ اوكرابيس   " قاؿ أّ) 

فإف عي قتا كت ز  ؛كت ز ق الن كا  ان، كوع  اوكرابيس  أراد أبا عب  اهلل ماوكان، أك أزت  أص ابيا  ال
 (. َْْ/َُ(، اجملم ع )ِٖ/ٓ(، اوبياف ى م ه  اإلماـ )ِٖ/ّذو . ييظر  اظته ب )

 باويي  اظتقلي  كاضتيط  ،باطتب  كاوعج  ،باو قيق اطتب كت ز عي  ماو   كك و  (ّّٓ)ص   ( اظت طأْ) 
 .اصتي  م  عي   أخرجت  اوصيع   فٌ  ؛م ابي  ذو  ى عي   كوي  ذو  ك  كمتماث ن  متفاض ن 
  .(ُّّص ) اظت يي  أه  فق  ى اوكاى .ذو  ى متاوف  كغ  

، ككػاف مفػ  رىاًهي  ب  ي ي  ب  قي  ب  ا سػ د بػ  عىٍمػرك بٍػ  ربيعػ ( اإلماـ اضتاف ، فقي  اوعراؽ، إًبػٍ ٓ) 
، قليػ  اوتكلػػ ، كهػ  ؼتتػػ  مػػ  مت قيػػان  ، فقيهػان صػػاضتان  اوك فػ  هػػ  كاونػعي ى زماهنمػػا، ككػاف رجػػ ن 
 (. ِٕٓ-َِٓ/ْٓ  أع ـ اويب   )اضتجاج، مات سي  س  كتسع . ييظر  س

، كاف م  أكعي  اوعل ، كمػ  يضػرب بػ  م( قتادة ب  دعام  ب  قتادة، أب  اطتطاب اوسَّ كس  اوبصر ٔ) 
تػ ى  .ميػ  ث ثػ  سػي "  اظتث  ى ق ة اضتف ، قاؿ أب  ع ان   "شتع  قتادة يقػ ؿ  مػا أفتيػ  برأيػ

 (. ِّٖ-ِٗٔ/ٓقتادة سي  ذتاي عنر كما  . ييظر  س  أع ـ اويب   )
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 .(ُ)ش م 

 .ن  كت ز إذا تساكيا كزنان إ  -(ّ)كه  ق ؿ إس اؽ-(ِ)ى إ  ل ركايتي  كقاؿ أزت 
كال كتػػػػػػ ز بيػػػػػػ  ، كاطتنػػػػػػ  باطتنػػػػػػ  ،كتػػػػػػ ز بيػػػػػػ  اويػػػػػػاع  باويػػػػػػاع   (ْ)كقػػػػػػاؿ أبػػػػػػ   ييفػػػػػػ 

 . اوياع  باطتن 
يػ  اورطػػ   ػ  سػػ   عػ  بأف اوتماثػ  معتػػ  ى  ػاؿ اوكمػاؿ كاالدخػػار وق وػ   ويػا
 .(ٓ)«أ  قذ إخا جف؟ اق لساو نعمي اق  و اب إخا  »  [/أُِ] فقاؿ باوتمر

 .ك هنما  يطت  ال ػتاو    اوى اوكي  تفاض   او قيقي  كإذا ساكل اضتيط ى 
 فػػػػػ  كتػػػػػ ز أف يعتػػػػػ  فيهػػػػػا،  ف أصػػػػػ  اضتيطػػػػػ  هػػػػ  اوكيػػػػػ ؛ ال يصػػػػػ  (ٔ)كمػػػػا قاوػػػػػ  أزتػػػػػ 

ب قيقػػػػػػ  متمػػػػػػاث ن علػػػػػػ  اوقػػػػػػ ؿ  كتػػػػػػ ز بيػػػػػػ  دقيقػػػػػػ  كال، اظتسػػػػػػاكاة بػػػػػػاو زف كاضتيطػػػػػػ  باضتيطػػػػػػ 
 .(ٖ)كب  قاؿ اظت ي كق  أكمأ في  إىل ق ؿ آخر، (ٕ)اظتعركؼ

                                                             

، قاضػػػ  اوك فػػػ ،  ػػػ ث عػػػ  أنػػػ  بػػػ  ماوػػػ ، ( عبػػػ  اهلل بػػػ  شػػػ م ، فقيػػػ  اوعػػػراؽ، أبػػػ  شػػػ م ُ) 
زتػػػػػ  بػػػػػ   يبػػػػػ ، كأبػػػػػ   ػػػػػام اوػػػػػرازم، تػػػػػ ى سػػػػػي  أربػػػػػ  كأه اوطفيػػػػػ  عػػػػػامر بػػػػػ  كاثلػػػػػ ، كثقػػػػػ  أ
 (. ّْٗ-ّْٕ/ٔكأربع  كما  . ييظر  س  أع ـ اويب   )

 (. ْٓ/ُِ( اونرح اوكب  )ِ) 
 .( اظترج  اوسابقّ) 
 (. ّٔٔ/ٕ) ( اوبياي  ى شرح اعت اي ْ) 
 (.ُِِ)ص  ختركت  تقٌ ـ( ٓ) 
 .(ْٓ/ُِنصاؼ )(، اإلْْ/ُِ( اونرح اوكب  عل  منت اظتقي  )ٔ) 
هػػػػ ا او جػػػػ  اوثػػػػاي،  هنمػػػػا متسػػػػاكياف ى اضتػػػػاؿ، كال يتفاضػػػػ ف ى اوثػػػػاي، فجػػػػاز بيػػػػ  أ ػػػػ قتا  (ٕ) 

 عػػػػ  قػػػػاؿ اورافعػػػػ   "طتركجهػػػػا بػػػػا خر كاضتيطػػػػ  باضتيطػػػػ ، كاوصػػػػ ي  هػػػػ  اوقػػػػ ؿ بعػػػػ ـ اصتػػػػ از.
 يفػػػ  مػػػا هػػػ ا اوكمػػػاؿ  اوػػػ  علػػػ  اوع ضػػػاف كػػػاف باظتماثلػػػ ، كوػػػ  اوعلػػػ  اوكمػػػاؿ، كعػػػ ـ  اوػػػ 
 اظتهػػػػػػػػ ب ى فقػػػػػػػػ  اونػػػػػػػػافع  (،َٗ/ْاوع يػػػػػػػػ  شػػػػػػػػرح اوػػػػػػػػ جي  ) ييظػػػػػػػػر  اظتػػػػػػػػ ه ". مػػػػػػػػ  بػػػػػػػػ 
 .(ّٖ/ّ(. اظته ب ى فق  اإلماـ )َْٖ/َُ) (، اجملم عّٖ/ّ)

 .(َُُ)ص  ( ؼتتصر اظت يٖ) 



 

 قسم التحقيق                              االنتصار البن أبي عصرون 

 

334 
هػػػػػ  اوتماثػػػػػ  بييهمػػػػػا ى  ػػػػػاؿ اوكمػػػػػاؿ كاالدخػػػػػار  ويػػػػػا فلػػػػػ  كتػػػػػ  بيػػػػػ  أ ػػػػػ قتا ؛ أنػػػػػ  كتي

؛ ظتػػػػػػا ذكرنػػػػػػا  ى اوػػػػػػ قيق كأكىل (ُ)كال كتػػػػػػ ز بيػػػػػػ   بػػػػػػ  بسػػػػػػ يق ، بػػػػػػا خر كاويػػػػػػاع  باطتنػػػػػػ 
كال سػػػػػ يق  بسػػػػػ يق  ظتػػػػػا ، كال بيػػػػػ  سػػػػػ يق  ب قيقػػػػػ ،   يػػػػػ ه  اويػػػػػار بعػػػػػض أج ا ػػػػػ  نػػػػػ  قػػػػػ
 .(ِ)ق ميا 

 .(ٓ) يق متفاض ن كت ز بي  او قيق باوس    (ْ)كأب  ي س  (ّ)كقاؿ ماو 
كال كتػػػػػ ز بيػػػػػػ   بػػػػػػ   ،كركايػػػػػػ  ا صػػػػػ  أنػػػػػػ  ال كتػػػػػػ ز، كركا  أبػػػػػ  ي سػػػػػػ  عػػػػػ  أه  ييفػػػػػػ 

 .(ٔ)خبب  
كهػػػػػ  قيػػػػػاس قػػػػػ ؿ أه ثػػػػػ ر ى ، بيعػػػػػ  بػػػػػ  متفاضػػػػػ ن  كتػػػػػ ز  (ٕ)كقػػػػػاؿ أصػػػػػ اب أه  ييفػػػػػ 

 . اضتيط  باو قيق
كال كتػػػ ز بيػػػ  ، فلػػػ  كتػػػ  بيعػػػ  بػػػ  كاضتيطػػػ  باوػػػ قيق ؛أنػػػ  فػػػرع  صػػػ  لتػػػـر فيػػػ  اوربػػػا  ويػػػا

 .(ٖ)خب   خبب   إذا كانا رطب  أك أ  قتا

                                                             

اظتقػػػػػ  اضتػػػػػ ،  كيقػػػػػاؿ  اوسػػػػػ يق .  مػػػػػا يت ػػػػػ  مػػػػػ  اضتيطػػػػػ  كاونػػػػػع ، كاصتمػػػػػ   أسػػػػػ ق ( اوسػػػػػ يقُ) 
 (. ٖٓٓ/ْكاوس يق اوسبق اوف . ييظر  وساف اوعرب )

 (. َُٖ/ٓ( اضتاكم اوكب  )ِ) 
 (. ُّٕ/ِ) (، ب اي  اجملته ّّٓ)ص   ( اظت طأّ) 
( هػػػػ  اإلمػػػػاـ اجملتهػػػػ ، اوع مػػػػ  احملػػػػ ث، قاضػػػػ  اوقضػػػػاة، أبػػػػ  ي سػػػػ  يعقػػػػ ب بػػػػ  إبػػػػراهي  بػػػػ  ْ) 

كيػػػ  ا نصػػػارم اوكػػػ ى، كوػػػ  سػػػي  ثػػػ ث عنػػػرة ابػػػ  سػػػع  بػػػ  ألػػػ  بػػػ  مع  بيػػػ  بػػػ   بػػػي 
كما ػػػػػ ، قػػػػػاؿ اويسػػػػػا   ى طبقػػػػػات اضتيفيػػػػػ   "كأبػػػػػ  ي سػػػػػ  ثقػػػػػ "، مػػػػػات سػػػػػي  اثيتػػػػػ  كذتػػػػػان  

 (. ّٖٓ-ّٓٓ/ٖكما  . ييظر  س  أع ـ اويب   )
 (. َِٔ/ُ(، اصت هرة اوي ة )ّٔٔ/ٕ) ( اوبياي  شرح اعت اي ٓ) 
 (. َِٔ/ُ(، اصت هرة اوي ة )ّٔٔ/ٕ) اوبياي  شرح اعت اي  (ٔ) 
 ( اظترجعاف اوسابقاف. ٕ) 
 (. ُْْ/َُ) (، اجملم عّٖ/ّ) ( اظته ب ى فق  اونافع ٖ) 
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 .(ُ)كت ز إذا دتاث  كزننا  كقاؿ أزت 

  كجػػػػػ  يتفاضػػػػػ ف ى  ػػػػػاؿ اوكمػػػػػاؿ أنػػػػػ  جػػػػػي  فيػػػػػ  ربػػػػػا بًيػػػػػ ى بعضػػػػػ  بػػػػػبعض علػػػػػ  ويػػػػػا
كماوػػػػػػ  ى    فَّ ؛ كمتػػػػػػاو  بيػػػػػػ  اولػػػػػػنب بػػػػػػاولنب، كبيػػػػػػ  اطتبػػػػػػ  باضتيطػػػػػػ   ،فلػػػػػػ  كتػػػػػػ ؛ كاالدخػػػػػػار

؛ (ّ)ى أصػػػػ  اوقػػػػػ و (ِ)جػػػػػاز ،كإف جفػػػػ  كجعػػػػ  فتيتنػػػػػا كػػػػي ن بكيػػػػ ،  ػػػػاؿ مسػػػػاكات  هػػػػػ  
  ككتػػػػػ ز أف يكػػػػػ ف ولجػػػػػي، فهػػػػػ  كبيػػػػػ  اضتيطػػػػػ  باضتيطػػػػػ  ، هنمػػػػػا دتػػػػػاث  ى  اوػػػػػ  االدخػػػػػار

كمػػػػػا فيػػػػػ  مػػػػػ  اظتلػػػػػ  ال يػػػػػ ثر ، كيػػػػػ خر خػػػػػ ن ، او ا ػػػػػ   اوتػػػػػا ادخػػػػػار كاو بيػػػػػ  يػػػػػ خر زبيبػػػػػان 
 . ن  ييماع ى اظتا ؛ ى اظتكياؿ

  

                                                             

 (. ٓٓ/ُِ) (، اإلنصاؼٓٓ/ُِ) ( اظتقي ُ) 
 (. ُِٗ/ٓاف ى م ه  اإلماـ )(، اوبيْٖ/ّ( اظته ب ى فق  اإلماـ اونافع  )ِ) 
 نػػػػ  ال يعلػػػػ  تسػػػػاكيهما ى  ػػػػاؿ اوكمػػػػاؿ، فلػػػػ   ؛( هػػػػ ا او جػػػػ  ا كؿ، كاو جػػػػ  اوثػػػػاي  ال كتػػػػ زّ) 

كتػػػػ  بيػػػػ  أ ػػػػ قتا بػػػػا خر، كاورطػػػػ  باورطػػػػ ، كاوصػػػػ ي  اوثػػػػاي، كؽتػػػػ  صػػػػ   ذوػػػػ  او جػػػػ   
ظػػػػػر  اظتهػػػػػ ب ى يي ، كاورافعػػػػػ ، كقػػػػػاؿ اويػػػػػ كم ى اوركضػػػػػ   علػػػػػ  ا صػػػػػ .احملػػػػػامل ، كاظتػػػػػاكردم
، اوع يػػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػػرح اوػػػػػػػػػػػػػػ جي  (ُْٔ،ُْٓ/َُ) (، اجملمػػػػػػػػػػػػػػ عْٖ، ّٖ/ّ) فقػػػػػػػػػػػػػػ  اونػػػػػػػػػػػػػػافع 

 . (ِّٗ/ّ(، ركض  اوطاوب  )ّٗ/ْ)
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 [حكه بَع ما جيشي فَى الشبا بعصريي]

 نػػػػػ  ؛ عصػػػػػ  كاطتػػػػػ كاوعيػػػػػ  باو، كاوسمسػػػػػ  باونػػػػػ ج (ُ)كال كتػػػػػ ز بيػػػػػ  أصػػػػػل  بعصػػػػػ   
ككتػػػػػ ز بيػػػػػ  عصػػػػػ   بعصػػػػػ   إذا    ،إذا عصػػػػػر ا صػػػػػ  نقػػػػػ  عػػػػػ  اوعصػػػػػ  اوػػػػػ م بيػػػػػ  بػػػػػ 

 . ن  ي خر عل  هي ت  كال ييق  عي ؛ تعق   اويار
كال كتػػػػػػػ ز بيػػػػػػػ  خػػػػػػػ  اطتمػػػػػػػر خبػػػػػػػ  ، ككتػػػػػػػ ز بيػػػػػػػ  خػػػػػػػ  اطتمػػػػػػػر خبػػػػػػػ  اطتمػػػػػػػر ظتػػػػػػػا ذكرنػػػػػػػا 

كال كتػػػػ ز بيػػػػ  خػػػػ  او بيػػػػ  ، (ِ) ف ى خػػػػ  او بيػػػػ  مػػػػا نتيػػػػ  اظتماثلػػػػ  بػػػػ  اطتلػػػػ ؛ او بيػػػػ 
، باظتماثلػػػػػػ  بػػػػػػ  اظتػػػػػػا   كاطتلػػػػػػ  لجهػػػػػػ لف ؛ف ى اظتػػػػػػا  ربػػػػػػاإ   نػػػػػػ  إف قليػػػػػػا؛ خبػػػػػػ  او بيػػػػػػ 

 .فللجه  باظتماثل  ب  اطتل  ؛ال ربا ى اظتا   كإف قليا
ككتػػػػػ ز بيػػػػػ  خػػػػػ  اطتمػػػػػر أك خػػػػػ  او بيػػػػػ  ، كال يبػػػػػاع خػػػػػ  اوتمػػػػػر خبػػػػػ  اوتمػػػػػر ظتػػػػػا ذكرنػػػػػا 

 .ف اظتا  ال ربا في إذا قليا أ ،خب  اوتمر
ف  يباع ب   ؛ ك ن  مست رج مي ،  ن  وي  عل  هي   اوكماؿ؛ (ْ)بي  اوتمر باو ب  (ّ)كال كت ز

 .فيمي  اوتماث  بييهما؛  ف اويار متتل  عملها في ؛ كال بي  او ب  باو ب ، كاوعي  باوعص 
 فه ،  ن  ي خر عل  هي ت ؛ (ٓ) اهر اظت ه  باون ج عل [ /بُِ] اون جككت ز بي  

كإف أىثػَّرى اٍوًمٍل ي ، كما طرح ى ط ي  م  اظتا  كاظتل  ي هباف ى اوكيٍس ً ، كاوعص  باوعص 
 .أىثىران فف  طعم  ال ى جسم 

                                                             

 (. ُِّ/ٓ(، اضتاكم اوكب  )ْٖ/ّ( اظته ب ى فق  اإلماـ اونافع  )ُ) 
 (. ٖٓ/ّ(، اظته ب )َِِ، ُِٗ/ٓ( اوبياف ى م ه  اإلماـ )ِ) 
 (. ُِٔ/ٓماـ )( اوبياف ى م ه  اإلّ) 
كقيػػ   مػا يسػػي  مػػ  اورطػ . ييظػػر  اظتصػػباح  .  عصػػارة اورطػ ، أك عسػػ  اوتمػػر كعصػارت ( اوػ وٍب ْ) 

 (. ْٖ/ُٔ(، تاج اوعركس م  ج اهر اوقام س )ُٗٓاظتي  ى غري  اونرح اوكب  )ص  
متاوطػػػػ  اظتلػػػػ  كاظتػػػػا ، كذوػػػػ  نتيػػػػ  اوتماثػػػػ ، ( هػػػػ ا او جػػػػ  ا كؿ، كاو جػػػػ  اوثػػػػاي  ال كتػػػػ ز؛  نػػػػ  ٓ) 

 نػػػػ  ؛ فميػػػػ  اوعقػػػػ ، كاظتػػػػ ه  ا كؿ، كأمػػػػا اظتػػػػا  كاظتلػػػػ  فإنػػػػ  لتصػػػػ  ى اوكسػػػػ ، كال ييعصػػػػر
(، حتفػػػػ  احملتػػػػاج بنػػػػرح ُٗ/ْاوع يػػػػ  شػػػػرح اوػػػػ جي  ) وػػػػ  انعصػػػػر ى اونػػػػ ج وبػػػػاف عليػػػػ . ييظػػػػر 

 (.ُُٕ/ٓوكب  )(، اضتاكم أٖ/ّاظته ب ى فق  اونافع  )(، َُٓ/ِاظتيهاج )
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 [أمثلة لبٌَع سبٌٍة غري جائضة]

ة ى ضػػػػػػرعها وػػػػػػنب بنػػػػػػاة كال بنػػػػػػيا  ى ضػػػػػػرعها وػػػػػػنب علػػػػػػ  أصػػػػػػ  كال كتػػػػػػ ز بيػػػػػػ  شػػػػػػا 
كيأخػػػػػػػ  قسػػػػػػػطنا مػػػػػػػ  اوػػػػػػػثم  قػػػػػػػ الن ، اولػػػػػػػنب ى اوضػػػػػػػرع يػػػػػػػ خ  ى اوعقػػػػػػػ   فٌ ؛ (ُ)اوػػػػػػػ جه 
ا كجعلػػػػػ  اي وػػػػػ  اولػػػػػنب ى اإلنػػػػػا  فقػػػػػاؿ(ِ)ةكعتػػػػػ ا أمػػػػػر اونػػػػػرع بػػػػػرد بػػػػػ ؿ وػػػػػنب اظتٌصػػػػػرا؛ كا ػػػػػ ن
أ حااااااااه أحاااااااا  م أ  تاااااااا ت   ؛  ااااااااس بغ اااااااار إخنااااااااسال  ح ااااااااب  أحاااااااا  م شاااااااا ة أ»  

كهػػػػ ا ، فصػػػػار كمػػػا وػػػ  بػػػػاع شػػػاة كوبيػػػا ى إنػػػػا  بلػػػنب شػػػاة، (ْ)«ا   قااا  ماااا  ا هااا  (ّ)  ان اااس
أف ا وبػػػػػاف جػػػػػي  كا ػػػػػ  فػػػػػ  فػػػػػرؽ بػػػػػػ  أف   أمػػػػػا إذا قليػػػػػا، إف ا وبػػػػػاف أجيػػػػػاس  إذا قليػػػػػا

 .شاة أك بقرة يك ف بي  اوناة بلنب
كإف تبعػػػػػ  أصػػػػػلها ى جػػػػػ از ،  ف اوثمػػػػػرة؛ ككػػػػػ و  ال تبػػػػػاع ـتلػػػػػ  مثمػػػػػرة بي لػػػػػ  مثمػػػػػرة

 .بيعها   تتبعها ى سق ط  ك  اوربا
                                                             

هػػػػػ ا او جػػػػػ  ا كؿ، كاو جػػػػػ  اوثػػػػػاي  جػػػػػ از ذوػػػػػ ، كمػػػػػا كتػػػػػ ز بيػػػػػ  اوسمسػػػػػ  باوسمسػػػػػ ، كإف   (ُ) 
كػػػػػاف ى كػػػػػ  كا ػػػػػ  ميهمػػػػػا شػػػػػ ج، كاو جػػػػػ  ا كؿ عليػػػػػ  أكثػػػػػر ا صػػػػػ اب، كهػػػػػ  اظتيصػػػػػ ص، 
 ف اولػػػػػػنب ى اوضػػػػػػرع، كػػػػػػاولنب ى اإلنػػػػػػا ؛ فلػػػػػػ  يصػػػػػػ ، كمػػػػػػا وػػػػػػ  بػػػػػػاع  ي انػػػػػػان كوبيػػػػػػان، حيػػػػػػ اف 

(، اوبيػػػػػاف ى ٖٔ/ّاظتهػػػػػ ب ى فقػػػػػ  اونػػػػػافع  )(، ٗٗ/ْاوع يػػػػػ  شػػػػػرح اوػػػػػ جي  ) ظػػػػػر كوػػػػػنب. يي
 (. ِِِ/ٓم ه  اإلماـ )

أك اونػػػػػػػاة يصػػػػػػػرل اولػػػػػػػنب ى ضػػػػػػػرعها أم  كتمػػػػػػػ  كلتػػػػػػػب ،  ،أك اوبقػػػػػػػرة ،  هػػػػػػػ  اوياقػػػػػػػ ( اظتصػػػػػػػراةِ) 
 ضػػػػػػرعها. ييظػػػػػػر  وسػػػػػػاف كصػػػػػػري  اونػػػػػػاة تصػػػػػػري ، إذا   حتلبهػػػػػػا أيامػػػػػػان  ػػػػػػ  كتتمػػػػػػ  اولػػػػػػنب ى

 (. ِّٗ/ٓاوعرب )
 اوػػػػػ  باطت انػػػػػ  أربا ػػػػػا علػػػػػ  ا وبػػػػػاف ضػػػػػبطها ى  اشػػػػػ اظت ضػػػػػركع كاوسػػػػػ ـ اوصػػػػػ ة عليػػػػػ  شػػػػػٌب  (ّ) 

 بغػػػػ  شػػػػي نا ولمسػػػػل  اظتسػػػػل  يأخػػػػ  أف عػػػػ  اويهػػػػ  كفيػػػػ ...كغػػػػ   متػػػػاع مػػػػ  أكدعػػػػ  مػػػػا حتفػػػػ 
 إرشػػػاد .ميػػػ  أعلػػػ  هػػػ  مػػػا  علػػػ بػػػ  فيبٌػػػ  ،فيػػػ  اويػػػاس وتسػػػاه  باوػػػ كر اولػػػنب خػػػ  كإفتػػػا ،إذنػػػ 

 .(ِْٗ/ْ) (اوقسط ي شرح) اوب ارم ص ي  ونرح اوسارم
تل  ماشي  أ   بغ  إذن (، كتاب اولقط ، ُٕٖ، ُٖٔ/ِ)اوب ارم أخرج  ( ْ)   .باب  ال حتي
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 . هنا  او  كماو ؛ ككت ز بي  اولنب اضتلي  بعض  ببعض

 نػػػػ  وػػػػنب كامػػػػ    متاوطػػػػ   -كهػػػػ  اوػػػػ م فيػػػػ  زت ضػػػػ - (ُ)ككتػػػػ ز بيػػػػ  اضتليػػػػ  باورايػػػػ 
 .كتمر طي  بتمر متغ   فه ، غ  

 .ظتا ذكرنا  ؛باوراي ً  ككت ز بي  اوراي ً 
، (ّ)كاولبػػػػػػػػا ، (ِ)كاظت ػػػػػػػػيض، كاوسػػػػػػػػم ، ا يت ػػػػػػػػ  ميػػػػػػػػ  كاو بػػػػػػػػ اػػػػػػػػكال كتػػػػػػػػ ز بيػػػػػػػػ  اولػػػػػػػػنب 

فهػػػػػػػػػ  كبيػػػػػػػػػ  اوسمسػػػػػػػػػ  ،  ف ذوػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػت رج ميػػػػػػػػػ ؛ (ٓ)كاظتصػػػػػػػػػ ، كاصتػػػػػػػػػنب، (ْ)كاونػػػػػػػػػ از
؛ فيفضػػػػػػ  اولػػػػػػنب عليػػػػػػ  كمػػػػػػا عػػػػػػ ا  انعقػػػػػػ ت أجػػػػػػ اؤ ؛ ك ف اظت ػػػػػػيض نػػػػػػ ع زبػػػػػػ  ، نػػػػػػ جباو

 .كإف بي  ب  كزننا فأصل  اوكي ، ف  يتساكياف ى اظتكياؿ
فػػػػإف بػػػػاع اوسػػػػم  بعضػػػػ  بػػػػبعض ، فييظػػػػر ؟فأمػػػػا بيػػػػ  مػػػػا يت ػػػػ  مػػػػ  اولػػػػنب بعضػػػػ  بػػػػبعض

 . ن  ال متاوط  غ  ؛ جاز
                                                             

 ى اويهايػػػػػ  .زيبٍػػػػػ   جويىٍ ػػػػر  اظتٍ ػػػػػض عيػػػػػ  باظتػػػػا  متيٍلػػػػػ   نػػػػػ  را ػػػػ    ٍمم ي ضػاوػػػػػ نب  اولَّػػػػػاورايػػػػ  (ُ)
 (.َُِ/ْ، وساف اوعرب )(ُِٕ/ِ) ا ثر غري 

( ؼتىىٍضػػػػػ ي اولػػػػػنب ؼتىٍضػػػػػان، مػػػػػ  بػػػػػاب قتػػػػػ ، ك ى وغػػػػػ  مػػػػػ  بػػػػػاه  ضػػػػػرب، كنفػػػػػ ، إذا اسػػػػػت رج  ِ) 
ػػػػػػيض فعيػػػػػػ  اعػػػػػػ  مفعػػػػػػ ؿ، كاظتًٍم ىضىػػػػػػ ي  بكسػػػػػػر -زبػػػػػػ   ب ضػػػػػػ  اظتػػػػػػا  فيػػػػػػ  كحتريكػػػػػػ ؛ فهػػػػػػ   ؼتى

   ػػػػاف وػػػػ  أف نت ػػػػض. ييظػػػػر  -بػػػػا و –ضى اولػػػػنب   او عػػػػا  اوػػػػ م نت ػػػػض فيػػػػ . كأىؼٍتىػػػػ-اظتػػػػي 
 (. ِْٔاظتصباح اظتي  ى غري  اونرح اوكب  )ص  

ًضػػػػػػلى و   ( اولوبىػػػػػػأي ّ)  ، قػػػػػػاؿ أىبػػػػػػ  زيػػػػػػ   أىكَّؿ ا ىوبػػػػػػاًف  -كفػػػػػػت  اوثػػػػػػاي ،بكسػػػػػػر ا ىكؿ -كى مهمػػػػػػ زه مقصػػػػػػ ره
ٍلبىػػػػػ  عيػػػػػ  اولوبىػػػػػأي  ، كأىقل ػػػػػ   ى لبىػػػػػاتو كقػػػػػاؿ اوليػػػػػث  هػػػػػ  أىكَّؿ  .اوػػػػػ الىدىًة. كأىكثػػػػػري مػػػػػا يكػػػػػ في ثىػػػػػ ث  ى

ػػػػا وىٍبػػػػأن باوتسػػػػك .  ػػػػاةى، كاوياقػػػػ ى مػػػػث ن، يػىٍلبػى يهى ػػػػا كىمىيىػػػػ ، أىم  اونَّ ٍلػػػػًيً ، كىوبىأىهى لىػػػػ و عيػػػػ  كىٍضػػػػً  اٍومي  ى
 (. ُْْ/ُييظر  تاج اوعركس م  ج اهر اوقام س )

ػػػ ى ْ)    اولػػػنب اورا ػػػ ، يسػػػت رج ميػػػػ  مػػػاؤ ، كقػػػاؿ بعضػػػه   "وػػػنب يغلػػػ   ػػػػ  -مثػػػاؿ دييػػػار -ازي ( اونو
، كًشػػػػػ ىازي  بلػػػػػ   ػػػػػ ىارًي ي يػػػػػث   ه يينػػػػػ   ػػػػػ  ييتقػػػػػ  كنتيػػػػػ  طعمػػػػػ  إىل اضتم ضػػػػػ " كاصتمػػػػػ   شى

 (. ُِْ، َِْبفارس ييس  إويها بعض أص ابيا. ييظر  اظتصباح اظتي  )ص  
ٍصػػػ ٓ)  ػػػػ ي اظتػػػػا  عػػػػ  ا ىقًػػػػً ، كاولػػػػنبي ًإذا عيلوػػػػق مىصىػػػػ  مػػػػاؤ  فقىطػػػػر ميػػػػ ،  ( اٍومى معػػػػركؼ، كاٍوميصيػػػػ ؿي  دتىيػ 

ٍصػػػػػ ، كاٍوميصػػػػػاو   مػػػػػا سػػػػػاؿ مػػػػػ  ا ىقًػػػػػ  ًإذا طيػػػػػب  ه أقط كبعضػػػػػه  يقػػػػػ ؿ مىٍصػػػػػل  مثػػػػػ   ...كاٍومى
 (. ِِْ/ٖعصر. ييظر  وساف اوعرب )
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 .(ُ)سم ""كاو زف أ  ط ى اوعس  كاو  قاؿ اونافع 
 .(ّ)كه  خ ؼ اوي  ، ف أصل  اوكي  ؛ال يباع اوسم  إال كي ن   (ِ)كقاؿ اظتركزم

 ف ى او بػػػػػ  وبينػػػػػا فيكػػػػػ ف قػػػػػ  بػػػػػاع ؛ (ْ)كال كتػػػػػ ز بيػػػػػ  او بػػػػػ  باو بػػػػػ  ى أصػػػػػ  اوػػػػػ جه 
ا كوبينا ب ب   .كونب ،زب ن

 ؛كإف خاوطػػػػػػػ  مػػػػػػػا    كتػػػػػػػ ، كإف بػػػػػػػاع اظت ػػػػػػػيض بػػػػػػػاظت يض فػػػػػػػإف   متاوطػػػػػػػ  مػػػػػػػا  جػػػػػػػاز
 .تفاض  اولبي  كاظتا  و

وتعػػػػ ر حتقيػػػػق  ؛بعضػػػػ  بػػػبعض فإنػػػػ  ال كتػػػ ز كاإلقػػػػ ، كاصتػػػنب، كاونػػػػ از، كأمػػػا بيػػػػ  اولبػػػا 
فأمػػا بيػػ  نػػ ع ميػػ  بيػػ ع آخػػر فييظػػر فيػػ  فػػإف بػػاع اوسػػم  ، اظتسػػاكاة بييهمػػا ى اظتكيػػاؿ اظتعتػػ 

كإف بػػاع اوسػػم  بػػاظت يض ، سمسػػ  باونػػ جفهػػ  كبيػػ  او ، نػػ  مسػػت رج ميػػ ؛ باو بػػ    كتػػ 
كإف بػػاع ، كقتػػا جيسػػاف كتػػ ز اوتفاضػػ  فيهمػػا،  نػػ  وػػي  ى أ ػػ قتا شػػ   مػػ  ا خػػر؛ جػػاز

كعػػ ـ اوقصػػ   ،وقلػػ  مػػاى او بػػ  مػػ  اظت ػػيض (ٓ)او بػػ  بػػاظت يض فجػػا   علػػ  أصػػ  اوػػ جه 
 ظتػػا قػػ ميا ؛يهػػا فػػ  كتػػ زم ميهػػا بيػػ عو  كاونػػ از ن عػػان ، كاولبػػا ، كاظتصػػ ، كأمػػا بيػػ  اصتػػنب، إويػػ 
 .م  بياف تع ر اوتس ي  بييهما[ /أِِ]

                                                             

 (. ُِّ/ْ( ا ـ )ُ) 
اوكبػػ ، شػي  اونػػافعي ، كفقيػ  بغػ اد، أبػػ  إسػ اؽ إبػػراهي  بػ  أزتػػ   اإلمػاـ( أبػ  إسػ اؽ اظتػػركزم، ِ) 

اظتركزم، كانته  إوي  ر اس  اظت ه ، ه إن  ى أكاخر عمر  حت ؿ إىل مصر، فت ى  ا ى رجػ  ى 
اونافع ، كوعلػ   ماـاإل  ، كدف  عي  ضري  اى  ادم عنرة سي  أربع  كث ث م  تاسع ، كقي 

 (.ُُِ، طبقات اوفقها  )ص (ِْٗ/ٓقارب سبع  سي . ييظر  س  أع ـ اويب   )
 (. ٖٖ/ّاإلماـ اونافع  ) فق (، اظته ب ى ِِّ/ٓ( اوبياف ى م ه  اإلماـ )ّ) 
 ( ه ا او ج  ا كؿ، كاو جػ  اوثػاي  كتػ ز ى بيػ  اوسػم  باوسػم ، كقػ  نػ  علػ  او جػ  ا كؿ  أبػ ْ) 

(، اوبيػػاف ٖٖ/ّ امػػ ، كاحملػػامل ، كهػػ  ا صػػ  عيػػ  اورافعػػ . ييظػػر  اظتهػػ ب ى فقػػ  اونػػافع  )
 .(ّٗ/ْاوع ي  شرح او جي  ) (ْٓٓ/َُ(، اجملم ع )ِِّ/ٓم ه  اإلماـ )

ه ا او ج  ا كؿ، كاو ج  اوثاي عي  أه إس اؽ  ال كت ز،  ف ى او ب  شي ان م  اظت يض،  (ٓ) 
، قاؿ اوي كم  كه  ض، ا يض، كه ا ال يص ، كا ص   او ج  ا كؿفيك ف بي  زب  كؼتي

 (. ُْٔ-ْٗٓ/َُاجملم ع ) (،ِّٗ/ّركض  اوطاوب  ) (،ٖٗ/ّ. ييظر  اظته ب )اظت ه 
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 فصل

 [حكه بَع اللحه باحلٌَان]

 .(ُ)كال كت ز بي  اول   باضتي اف اظتأك ؿ إذا كاف اول   م  جيس 
 .كت ز ذو   (ّ)كاظت ي، (ِ)كأب  ي س ، كقاؿ أب   ييف 
فػػػػػػإف كػػػػػػاف دكف ، كتػػػػػػ ز ذوػػػػػػ  علػػػػػػ  اعتبػػػػػػار اول ػػػػػػ  اوػػػػػػ م ى اضتيػػػػػػ اف  (ْ)كقػػػػػػاؿ ػتمػػػػػػ 

 .(ٓ)اول   او م ى مقابلت  جاز
نهاااااا  عاااااا  ب ااااااع ال حاااااام »  اويَّػػػػػػيٌ أف مػػػػػػا ركل سػػػػػػعي  بػػػػػػ  اظتسػػػػػػي   يػػػػػػاو

 .(ٔ)«ب لح سا 
اجا ا أعراباي ي  أ  ج ةر ا نحرت ع ا  عها  الصا   « كركل اب  عبػاس

 .(ٕ)«ذلا ال  ص ل أ و الص    ع  س ال بماق   ي أعطسني به  لحم   و     اق  بعَ 

                                                             

 (. ِِْ/ٓ(، اوبياف ى م ه  اإلماـ )ٖٗ/ّ(، اظته ب ى فق  اونافع  )ْٔ/ْ( ا ـ )ُ) 
(، اوب ػػػػر اورا ػػػػق شػػػػرح كيػػػػ  اوػػػػ قا ق ّٖٔ/ٕاعت ايػػػػ  )(، اوبيايػػػػ  شػػػػرح َِٔ/ُ( اصتػػػػ هرة اويػػػػ ة )ِ) 

(ٔ/َِِ .) 
 (. ُُِ( ؼتتصر اظت ي )ص  ّ) 
(، اوبيايػػػػػ  شػػػػػرح َِٔ/ُاصتػػػػ هرة اويػػػػػ ة ) ي اف،كتػػػػ ز بيػػػػػ  اول ػػػػػ  بػػػػػاضت كاوصػػػػ اب عػػػػػ  ػتمػػػػػ  ال( ْ) 

 (. َِِ/ٔ(، اوب ر اورا ق شرح كي  او قا ق )ّٖٔ/ٕاعت اي  )
مػػػاال كهػػػ  - كبػػػاق  اول ػػػ  اقابلػػػ  اوسػػػق  ،بلػػػ  مثلػػػ  مػػػ  اول ػػػ ويكػػػ ف ضتػػػ  اونػػػاة اقاكذوػػػ   (ٓ) 

إذ وػػػػ    يكػػػػ  كػػػػ و  يت قػػػػق اوربػػػػا إمػػػػا  -يطلػػػػق عليػػػػ  اسػػػػ  اول ػػػػ  كػػػػاوكرش كاظتعػػػػ ؽ كاصتلػػػػ 
و يػػػػادة اوسػػػػق  إف كػػػػاف اول ػػػػ  اظتفػػػػرز مثػػػػ  مػػػػا ى اضتيػػػػ اف مػػػػ  اول ػػػػ  أك و يػػػػادة اول ػػػػ  إف كػػػػاف 

 . اظتراج  اوسابق .اول   أق 
بػػػػػػاب شػػػػػػرا  اضتيػػػػػػ اف ، ُِٓص  ( ركايػػػػػػ   ػتمػػػػػػ  بػػػػػػ  اضتسػػػػػػ ) وػػػػػػ  مرسػػػػػػ ن ى اظت طػػػػػػأ( ركا  مأ) 

، كتػػػػػػػاب اوبيػػػػػػػ ع، كاوبيهقػػػػػػػ  ى معرفػػػػػػػ  اوسػػػػػػػي  كا ثػػػػػػػار ّٓ/ِكاضتػػػػػػػاك  ى مسػػػػػػػت رك   ،بػػػػػػػاول  
 . ُٖٗ/ٓك سي  ا وباي ى إركا  اوغلي   ،،باب  بي  اول   باضتي اف، ٔٔ/ٖ

(، ُُْٓٔ)، رقػػػػػػػػػ  ب  بيػػػػػػػػ  اضتػػػػػػػػ  باظتيػػػػػػػػ بػػػػػػػػا، ِٕ/ٖ( أخرجػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػ  اوػػػػػػػػرزاؽ ى مصػػػػػػػػيف  ٕ) 
 باب بي  اول   باضتي اف. ، ٔٔ/ٓاوبيهق  ى معرف  اوسي  كا ثار ك 



 

 قسم التحقيق                              االنتصار البن أبي عصرون 

 

341 
 .(ُ)بع  ف ج ت مساني تي تػي  كمراسي  سعي 
 .(ْ)اويَّيٌ ع   (ّ)ع  سه  ب  سع  اوساع م (ِ)كق  ركا  او هرم
 .أيضان  (ٓ) كركا  اب  عمر

 .(ُ)«نه  ع  ب ع ال حم ب لش ة الح  »  كركم ى   يث سعي  أن 

                                                             

(، اوكفايػػػػػػ  ى ْٓٓ/ ِيييظػػػػػػر ى ذوػػػػػػ   اويكػػػػػػ  علػػػػػػ  كتػػػػػػاب ابػػػػػػ  اوصػػػػػػ ح البػػػػػػ   جػػػػػػر ) (ُ) 
(، جػػػػػػػػػام  اوت صػػػػػػػػػي  ى أ كػػػػػػػػػاـ اظتراسػػػػػػػػػي  َْْ/ ُعلػػػػػػػػػ  اوركايػػػػػػػػػ  ول طيػػػػػػػػػ  اوبغػػػػػػػػػ ادم )

 (، كغ ها.ْٔ/ ُول اف  اوع    )
اظت ي، ن ي  اونػاـ،  اهلل ب  شهاب أب  بكر اوقرش ، او هرم ( ػتم  ب  مسل  ب  عبي  اهلل ب  عب ِ) 

ف كما تػا  ػ يث، اؿ أبػ  داكد  "  يثػ  أوفػاقػب  اظت ي   "و  ؿت  م  أوفػ   ػ يث"، ك ااؿ عل  ق
 ،اويصػػ  ميهػػا مسػػي  "، قػػاؿ أبػػ  او نػػاد  "كيػػا نطػػ ؼ مػػ  او هػػرم علػػ  اوعلمػػا ، كمعػػ  ا وػػ اح

ب  اوقطاف  "ت ى او هرم سي  أربػ ، أك ثػ ث كعنػري  اكاوص  ، يكت  كلما شت "، قاؿ لت  
 (. ّْٗ-ّٔٓ/ٓكما  ". ييظر  س  أع ـ اويب   )

، اوفاض ، اظتعمر، بقي  أص اب اإلماـ، ب  خاو  ب  ثعلب  ( سه  ب  سع  ب  سع  ب  ماو ِ) 
، أب  اوعباس اطت رج  االنصارم اوساع م، كاف أب   م  اوص اب  او ي  ت ف ا ى رس ؿ اهلل
اوص اب ، ككاف م  . ركل سه  ع ة أ اديث، كه  آخر م  مات باظت يي  م   ياة اويَّيٌ 
قاؿ أب  نعي ، كتلمي   اوب ارم  "ت ى سي  ذتاف كذتان ". ييظر  س  أع ـ اويب   .   اأبيا  اظت

 . (َُْ/ّ، اإلصاب  )(ِّْ، ِِْ/ّ)
(، كضػػػػػعف  بق وػػػػ   "تفػػػػػرد بػػػػ  ي يػػػػػ  بػػػػ  مػػػػػركاف َّٔٓ)(، ّٖ/ْ) ى اوسػػػػي  اوػػػػػ ارقط ( أخرجػػػػ  ْ)

(، بػػػػػػػاب بيػػػػػػػ  ِٔٗ/ٓ، كاوبيهقػػػػػػػ  ى اوكػػػػػػػ ل )ليػػػػػػػ "عػػػػػػػ  ماوػػػػػػػ   ػػػػػػػ ا اإلسػػػػػػػياد ك  يتػػػػػػػاب  ع
 بػػػػ  سػػػه  عػػػػ  او هػػػرم عػػػػ  ماوػػػ  عػػػ  اطتػػػػ ؿ مػػػركاف بػػػػ  ي يػػػ  كركا اول ػػػ  بػػػاضتي اف، كقػػػػاؿ  

 يػىٍعً  ميٍرس .« اٍومي ىطَّأ»كىاوصًَّ ي  مىا ًى ، في  كغل   اويي ع  سع 
 وػػػػػػػ   "كهػػػػػػػ ا اولفػػػػػػػ  (، كأعلػػػػػػػ  بقٖٖٖٓ)(، رقػػػػػػػ  َِٔ -َِٓ/ُِ)  اوبػػػػػػػ ار ى مسػػػػػػػي   ا( رك ٓ) 

 ال نعل  ركا  ع  ناف  إال ثاب ، كثاب  م  أه  اوبصرة!". 
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 .(ِ)«نه  ع  ب ع الحي ب لم ا»  كركم أن 

ن ع  ك ن  ؛ اب  في ؿ إرتاعان م  اشتهار    ييكر  أ   م  اوصَّ ك  يث اوص يق
 .كبي  او قيق باضتيط  ،فل  كت  كبي  اوسمس  باون ج، بأصل  او م في  اثل   ى يٍ في  اوربا بً 

كمػػػػػػػ  ، فأمػػػػػػػا إذا بػػػػػػػاع اضتيػػػػػػػ اف اظتػػػػػػػأك ؿ بل ػػػػػػػ  غػػػػػػػ  جيسػػػػػػػ  فاوصػػػػػػػ ي  أنػػػػػػػ  ال كتػػػػػػػ ز
 .(ّ)أك أجياس ،أص ابيا م  بيا  عل  أف اول ماف جي  كا  

هػػػػػػ ا ال يصػػػػػػل  ككػػػػػػاف  أف  علػػػػػػ  قػػػػػػ ؿ اوصػػػػػػ يق إرتػػػػػػاع اوصػػػػػػ اب   ويػػػػػػا
 .(ْ)ضت  ج كر بعياؽ

كال فػػػػػػػرؽ بػػػػػػػ  أف يكػػػػػػػ ف اول ػػػػػػػ  اوػػػػػػػ م ى اضتيػػػػػػػ اف بقػػػػػػػ ر اوػػػػػػػ م ينػػػػػػػاي  أك أقػػػػػػػ  أك 
                                                                                                                                                                             

(، كعبػػػػػػػػ  ِٖٕ)، رقػػػػػػػػ  بػػػػػػػػاب شػػػػػػػػرا  اضتيػػػػػػػػ اف بػػػػػػػػاول  (، ِِٓص  )( ركا  ماوػػػػػػػػ  ى اظت طػػػػػػػػأ ُ) 
كهػػػػػ  مرسػػػػػ  كمػػػػػا  (ُُِْٔ)، رقػػػػػ  بػػػػػاب  بيػػػػػ  اضتػػػػػ  باظتيػػػػػ (، ِٕ/ٖ)اوػػػػػرزاؽ ى مصػػػػػيف  

 . (ْ) تق ـ ى  اشي 
 معمػػػػر أخ نػػػػا (، كتػػػػاب اوبيػػػػ ع، بػػػػاب بيػػػػ  اضتػػػػ  باظتيػػػػ ، بلفػػػػ  ِٕ/ ٖ) اؽاوػػػػرز  عبػػػػ  مصػػػػي  (ِ)

 اول ػػػػ  بيػػػ  عػػػػ  سػػػل   "هنػػػ  ك عليػػػػ  اهلل ػػػػ صػػػل  اويػػػػي أف اظتسػػػي  بػػػػ  عػػػ  أسػػػل  بػػػػ  زيػػػ  عػػػ 
ا أك نظػػػػرة يقػػػػ ؿ زيػػػػ   قػػػػاؿ اضتيػػػػ " باونػػػػاة (،كتػػػػاب ِٖ،ُٖ/ٓبيػػػػ . كاوبيهقػػػػ  ى اوصػػػػغرل ) يػػػػ ن

ك سػػػػػػي  ا وبػػػػػػاي ى اإلركا  اجمػػػػػػ ع طرقػػػػػػ . اول  ، اوبيػػػػػػ ع، بػػػػػػاب اويهػػػػػػ  عػػػػػػ  بيػػػػػػ  اضتيػػػػػػ اف بػػػػػػ
 . (ُٕٗ -ُٔٗ/ٓ)ييظر  إركا  اوغلي  

( مسػػػػأو   إذا بػػػػاع اضتيػػػػ اف اظتػػػػأك ؿ، بل ػػػػ  مػػػػ  غػػػػ  جيسػػػػ . إف قليػػػػا  اول مػػػػاف صػػػػي  كا ػػػػ ؛ ّ) 
ىل إ، ك كا ػػػػػػػ ان  ، كإف قليػػػػػػػا  أصػػػػػػياؼ فطريقػػػػػػاف  إ ػػػػػػػ اقتا  ال كتػػػػػػ ز قػػػػػػ الن كا ػػػػػػ ان    كتػػػػػػ  قػػػػػػ الن 

كهػػػػػ  اوصػػػػ اب؛ ظتػػػػا سػػػػي كر . كاوثانيػػػػػ    فيمػػػػا  كػػػػا  اوركيػػػػاي اإلفصػػػػػاح ذوػػػػ  ذهػػػػ  صػػػػا  
كاورافعػػػػػ  أصػػػػػ هما  ال  َفيهػػػػػا قػػػػػ الف  كاقتػػػػػا اوقاضػػػػػ  أبػػػػػ  اوطيػػػػػ  كابػػػػػ  اوصػػػػػباغ كاوفػػػػػ راي

كتػػػ ز وعمػػػػـ  اوسػػػي ، كاوثػػػػاي  كتػػػػ ز وعػػػ ـ اوربػػػػا فيػػػػ ، كقاسػػػ  اورافعػػػػ  علػػػػ  بيػػػ  اول ػػػػ  بػػػػاول  ، 
اوع يػػػػػ  شػػػػػرح (، ْٖ/ْأصػػػػػياؼ ؼتتلفػػػػػ . ييظػػػػػر  ا ـ ) كقػػػػػ  رجػػػػػ  اونػػػػػافع  ى ا ـ أف اول ػػػػػ 

 (. ْٕٓ/َُ(، اجملم ع )ٔٔ/ّاظته ب ى فق  اونافع  )(، ٔٗ/ْاو جي  )
 اظتصػػػػباح .(عيييػػػػ ؽه )ك( أىٍعييػػػػقه )  كاصتمػػػػ  اضتػػػػ ؿ اسػػػػتكماعتا قبػػػػ  اظتعػػػػ  كوػػػػ  مػػػػ  ا نثػػػػ   اوعىيىػػػػاؽ (ْ) 

 (.ِّْ/ٔ، وساف اوعرب )(ِّٓص  ) اوكب  اونرح غري  ى اظتي 
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 .كق  سبق ذكر  وع ـ حتقيق اظتماثل  في ، (ُ)خ فنا حملم  ،أكثر

 نػػػػ  ؛ (ِ)كأمػػػػا إذا بػػػػاع اول ػػػػ  حيػػػػ اف غػػػػ  مػػػػأك ؿ فػػػػاوبي  صػػػػ ي  علػػػػ  أصػػػػ  اوقػػػػ و 
 .وربا فه  كبي  اول   باوث بوي  في  م  ماؿ ا
 نػػػػػ  يػػػػ خر علػػػػػ  هػػػػػ    ؛جفافػػػػ   ول ػػػػ  أليسػػػػػ  إذا ن عػػػػ  عظامػػػػػ  كتيػػػػػاهككتػػػػ ز بيػػػػػ  ا

؛ (ّ)كال كتػػػػ ز مػػػػ  بقػػػػا  اوعظػػػػاـ فيػػػػ  علػػػػ  أصػػػػ  اوػػػػ جه ، اوصػػػػف  فهػػػػ  كبيػػػػ  اوتمػػػػر بػػػػاوتمر
مػػػػػر فػػػػػإف ى بقا ػػػػػ  فيػػػػػ  ى اوت اويػػػػػ لخبػػػػػ ؼ  ، نػػػػػ  ال تت قػػػػػق اظتماثلػػػػػ  فيمػػػػػا هػػػػػ  اظتقصػػػػػ د

 .فإن  نتي  تسارع اوفساد إوي  ؛مصل   و 
ظتػػػػػػػا ذكرنػػػػػػػا  ى بيػػػػػػػ  اول ػػػػػػػ  ؛(ْ)بػػػػػػػيضكال كتػػػػػػػ ز بيػػػػػػػ  بػػػػػػػيض اوػػػػػػػ جاج ب جاجػػػػػػػ  فيهػػػػػػػا 

 .باضتي اف
  

                                                             

 (. َِِ/ٔ(، اوب ر اورا ق شرح كي  او قا ق )ّٖٔ/ٕ( اوبياي  شرح اعت اي  )ُ) 
ال كتػػػػػػ ز  أصػػػػػػ هما عيػػػػػػ  اوقفػػػػػػاؿ، كهػػػػػػ    اورافعػػػػػػ  قػػػػػػاؿ ( هػػػػػػ ا او جػػػػػػ  ا كؿ، كاو جػػػػػػ  اوثػػػػػػاي ِ) 

يػػػػ اف كقػػػػ  نػػػػ  اونػػػػافع  ى ا ـ علػػػػ  كراهيػػػػ  بيػػػػ  اضت -أم  ػػػػ يث سػػػػعي  اوسػػػػابق  -ول ػػػػ 
بػػػػػاول   سػػػػػ ا  كػػػػػػاف اضتيػػػػػ اف ي كػػػػػػ  ضتمػػػػػ ، أك ال ي كػػػػػ ، كهػػػػػػ  اوػػػػػ م مػػػػػػاؿ إويػػػػػ  اوسػػػػػػبك  ى 

 (،ٖٗ/ْاوع يػػػػػػػ  شػػػػػػػرح اوػػػػػػػػ جي  ) (،ُٖٔ/ْتكملػػػػػػػ  اجملمػػػػػػػ ع شػػػػػػػرح اظتهػػػػػػػػ ب. ييظػػػػػػػر  ا ـ )
 (. ْٖٕ، ْٕٕ/َُ(، اجملم ع )ِِٔ/ٓ(، اوبياف ى م ه  اإلماـ )َٗ/ّاظته ب )

كمػػػػا كتػػػػ ز قػػػػاؿ اورافعػػػػ   كلتكػػػػ  عػػػػ  اإلصػػػػط رم    ي  كتػػػػ ز،هػػػػ ا او جػػػػ  ا كؿ، كاو جػػػػ  اوثػػػػا (ّ) 
قػػػػا  اوطعػػػػاـ ي يػػػػ   فسػػػػادان، كا صػػػػ   ببيػػػػ  اوتمػػػػر بػػػػاوتمر كفيػػػػ  اويػػػػ ل، قػػػػاؿ اوقاضػػػػ   سػػػػ   "

ييظػػػػػر   قػػػػػاؿ اورافعػػػػػ   كهػػػػػ  أ هرقتػػػػػا عيػػػػػ  ا كثػػػػػري ، كبػػػػػ  قػػػػػاؿ أبػػػػػ  إسػػػػػ اؽ. أنػػػػػ  ال كتػػػػػ ز.
 (.ْْٖ/َُع )اجملم  (، ْٗ/ْاوع ي  شرح او جي  ) (،َٗ/ّاظته ب )

 (. ْٖٓ/َُ(، اجملم ع )َٗ/ّ( اظته ب )ْ) 
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 فروع من باب الصرف

اعػ  بػ ه  فهػ  عقػ  كإف ب، ظتػا بييػا ؛(ُ)  بفض    كت  بيع  بػ راه إذا كاف و  سي  ػتلَّ 
كإف كػػاف ػتلػػ ن ، (ِ)كاوصػػ ي  جػػ از ، رتػػ  بيعنػػا كصػػرفنا فيكػػ ف علػػ  قػػ و  ى تفريػػق اوصػػفق 

ككػػ و   (ّ)[بييتػػ  ى اوقسػػ  ا كؿ فعلػػ  مػػا] كإف باعػػ  بػػ راه ، بػػ ه    كتػػ  بيعػػ  بػػ نان 
 . ك  اطتام م  فض  أك ذه  إذا كاف فص  م  غ  

ح فأراد أف ينام  ا مكسرة أكثر م  كزهنا   كت  كاف مع  دراه  ص ا [ /بِِ] إذا 
ميهػػا أف يبيػ  اوصػػ اح بغػػ  جيسػػها  ؛فلػ  طػػرؽ، فػػإف أراد طريقنػػا إىل ذوػػ ، وػ  ذوػػ   نػػ  ربػا

يت ػػػػايراف وتسػػػػق  علقػػػػ  اوعقػػػػ  ا كؿ ه ينػػػػام بػػػػ و  اصتػػػػي   أك ،كيتفرقػػػػاف ،كيتقابضػػػػاف
ك كػ  أصػ ابيا عػ  ماوػ  أنػ  ، (ْ)كال فرؽ ب  أف يفع  ذو  مرة أك يت ػ   عػادة، مكسرة
 . (ٓ)إف فع  ذو  مرة جاز كإف تكرر   كت   قاؿ

اسػػػػػػتعم  رجػػػػػػ ن علػػػػػػ    أف رسػػػػػػ ؿ اهلل  ركل أبػػػػػػ  سػػػػػػعي  اطتػػػػػػ رم مػػػػػػا  ويػػػػػػا
  فقػػػػػاؿ« ؟أ ااااا  تمااااار   بااااار ذكااااالا»  اويَّػػػػػيٌ فقػػػػػاؿ ، (ٔ)خيػػػػػ  فجػػػػػا   بتمػػػػػر جييػػػػػ 

  فقػػػػػػاؿ، إنػػػػػػا ويأخػػػػػػ  اوصػػػػػػاع باوصػػػػػػاع  كاوصػػػػػػاع  باوث ثػػػػػػ ، يػػػػػػا رسػػػػػػ ؿ اهلل كاهلل ال
                                                             

 (. ُٕ/ّ( اظته ب ى فق  اونافع  )ُ) 
كاو جػػػػ  اوثػػػػاي  أف قػػػػاؿ اويػػػػ كم ى اوركضػػػػ   كهػػػػ  ا صػػػػ  عيػػػػ  ا كثػػػػري ،  هػػػػ ا او جػػػػ  ا كؿ، (ِ) 

اوصػػػػػفق  ال تفػػػػػرؽ؛ فيبطػػػػػ  اوعقػػػػػ  فيهمػػػػػا، كاختلػػػػػ  ا صػػػػػ اب ى علػػػػػته ، فمػػػػػيه  مػػػػػ  قػػػػػاؿ  
ف اوعقػػػػػ  رتػػػػػ   ػػػػػ الن ك رامػػػػػان، فغلػػػػػ  اوت ػػػػػرب"، كمػػػػػيه  مػػػػػ  قػػػػػاؿ  "يبطػػػػػ  صتهاوػػػػػ  "يبطػػػػػ ؛  

(، اوبيػػػػػػاف ى ٓٓ/ّاظتهػػػػػػ ب ى فقػػػػػػ  اونػػػػػػافع  )(، ِْٔ/ّركضػػػػػػ  اوطػػػػػػاوب  ) اوػػػػػػثم ". ييظػػػػػػر 
 (. ُْْ، ُّْ/ٓم ه  اإلماـ )

 كاظتثب  م  )ب(. )أ(، ( ساقط  م  ّ) 
 (. ُْٓ/ٓ(، اضتاكم اوكب  )ُِٖ/ٓ(، اوبياف ى م ه  اإلماـ )َٔ/ْ( ا ـ )ْ) 
ب ايػػػػػػػ   ،(ُْٓ/ٓ(، اضتػػػػػػػاكم اوكبػػػػػػػ  )ُِٖ/ٓ( ييظػػػػػػر  اوبيػػػػػػػاف ى مػػػػػػػ ه  اإلمػػػػػػػاـ اونػػػػػػافع  )ٓ) 

 . (ُٗٗ/ِاجملته  )
 .(ُّٓم  أج د أن اع اوتمر. ييظر  اظتصباح اظتي  )ص    اصتيي ( ٔ) 
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  بػػػػػاع اصتػػػػػي  ك نَّػػػػػ ؛(ِ)«    بااااا ِ راذم جَ ب لااااا َّ  ةاب اااااع يارذمب لااااا َّ  (ُ)باااااع الجماااااعي ال تفعااااا »

ا كسػػػػػػا ر  ان ة جػػػػػػاز مػػػػػػرار ك ف كػػػػػػ  عقػػػػػػ  جػػػػػػاز مػػػػػػرٌ ، كمػػػػػػا وػػػػػػ  باعػػػػػػ  مػػػػػػرة فجػػػػػػاز بغػػػػػػ   نقػػػػػػ ن
 .فل  يقتصر عل  مرة ؛ رب  فت  باب إىل اطت ص م  اوتٌ ك نٌ  ؛عق داو

ا قبػػػػػػػ  اوتفػػػػػػػرؽ ى اوعقػػػػػػػ  ا كؿ رةكسَّ مي ػاوػػػػػػػ كوػػػػػػػ  عقػػػػػػػ  علػػػػػػػ  جػػػػػػػاز  ،أك اوت ػػػػػػػاير ،عقػػػػػػػ ن
 نػػػػػػػ  رضػػػػػػػ   ؛كال شػػػػػػػ   علػػػػػػػ  انتقػػػػػػػاؿ اظتلػػػػػػػ  ى مػػػػػػػ ة اطتيػػػػػػػار، (ّ)علػػػػػػػ  أصػػػػػػػ  اوػػػػػػػ جه 

ف كجهػػػػػػػا مػػػػػػػػ   ،ل جاريػػػػػػػػ كعلػػػػػػػ  هػػػػػػػػ ا ا صػػػػػػػ  إذا اشػػػػػػػا ، بإمضػػػػػػػا  اوعقػػػػػػػ  ا كؿ كإو امػػػػػػػػ 
 . ف ذو  رض  باوت اـ اوعق ؛ ص  نكا ها ؛اوبا   قب  اوتفرؽ

،  نػػػػػ  يسػػػػػق  بػػػػػ  خيػػػػػار اوبػػػػػا  ؛   يصػػػػػ  ،كوػػػػػ  اشػػػػػال اظتكسػػػػػرة مػػػػػ  غػػػػػ  عقػػػػػ  معػػػػػ 
 .كوي  و  ذو 

 ،كيقػػػػػػاض ميػػػػػػ  مكسػػػػػػرة بقػػػػػػ ر قيمػػػػػػ  اوصػػػػػػػ اح، أف يقرضػػػػػػ  اوصػػػػػػ اح  كمػػػػػػ  اوطػػػػػػرؽ
 .ذو  وي  بتباي   ف؛  ب ه ي ئ ك  كا   ميهما صا ،كيتقابضاف
أف يهػػػػػػػػ  كػػػػػػػػ  كا ػػػػػػػػ  ميهمػػػػػػػػا صػػػػػػػػا ب  مػػػػػػػػا معػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ  غػػػػػػػػ  شػػػػػػػػرط اوثػػػػػػػػ اب   كميهػػػػػػػػا

                                                             

. ييظػػػر  مػػػ  اوتمػػػر ال يعػػػرؼ اشتػػػ ، كقيػػػ   هػػػ  اوتمػػػر اوػػػ م متػػػرج مػػػ  اويػػػ ل   كػػػ  وػػػ ف( اصتمػػػ ُ) 
 .(َِٗ/ِوساف اوعرب )

، أخرجػػػػػػػػػػ  اوب ػػػػػػػػػػارم  متفػػػػػػػػػػق عليػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػ يث أه هريػػػػػػػػػػرة كأه سػػػػػػػػػػعي  اطتػػػػػػػػػػ رم (ِ) 
 صػػػػ ي  مسػػػػل ، علػػػػ  أهػػػػ  خيػػػػ ، اسػػػػتعماؿ اويػػػػي  بػػػػاب (، كتػػػػاب اظتغػػػػازم، َُْ/ٓ)

 (.ْٗٔباب بي  اوطعاـ مث  اث  )ص  اة،كتاب اظتساق
دخ عتمػػػػػا ى اوعقػػػػػ  اوثػػػػػاي رضػػػػػان بإمضػػػػػا  ا كؿ،  هػػػػػ ا او جػػػػػ  ا كؿ، كاختػػػػػار  ابػػػػػ  سػػػػػريج؛  فَّ  (ّ) 

فلػػػػػـ  ا كؿ كصػػػػػ  اوثػػػػػاي. او جػػػػػ  اوثػػػػػاي  ذكػػػػػر  ابػػػػػ  اوقفػػػػػاؿ، أنػػػػػ  ال يصػػػػػ  اوبيػػػػػ  اوثػػػػػاي، ال 
 ، فػػػػػػػأما إذا قليػػػػػػا  نتيػػػػػػ ،   يصػػػػػػ . علػػػػػػ  اوقػػػػػػ ؿ اوػػػػػػ م يقػػػػػػ ؿ  اطتيػػػػػػار ال نتيػػػػػػ  انتقػػػػػػاؿ اظتلػػػػػػ

نػػػػػ  عليػػػػػ  أه اضتسػػػػػ  اوعمػػػػػراي، كقػػػػػاؿ اوسػػػػػبك  ى اجملمػػػػػ ع  "كقػػػػػ  أطبػػػػػق  .كبػػػػػا كؿ  أصػػػػػ 
 قػػػػػاؿ اويػػػػػ كم ى اوركضػػػػػ   كاظتػػػػػ ه  اصتػػػػػ از.رتهػػػػػ ر ا صػػػػػ اب تبعػػػػػان ولنػػػػػافع  علػػػػػ  ذوػػػػػ . 

(، ركضػػػػػػػػػػػ  ُُْ/َُ)(، اجملمػػػػػػػػػػػ ع شػػػػػػػػػػػرح اظتهػػػػػػػػػػػ ب ُّٖ/ٓاوبيػػػػػػػػػػػاف ى مػػػػػػػػػػػ ه  اإلمػػػػػػػػػػػاـ )
 .(ُّٖ/ّ )اوطاوب 
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"كعيػػػػػػػ م أف هػػػػػػ ا ييبغػػػػػػ  أف يكػػػػػػػ ف ى  ػػػػػػق مػػػػػػػ  ال   قػػػػػػاؿ اونػػػػػػػي  اإلمػػػػػػاـ، كيتقابضػػػػػػاف

فأمػػػػػا مػػػػػ  يقتضػػػػ  هبتػػػػػ  اوثػػػػػ اب فػػػػ  فػػػػػرؽ بييػػػػػ  كبػػػػ  اوبيػػػػػ  سػػػػػيما ، يقتضػػػػ  هبتػػػػػ  اوثػػػػ اب
 .إذا تكرر ذو  مي "

علػػػػػ  مػػػػػا ، يبيػػػػػ  اوصػػػػػ اح ب زهنػػػػػا مكسػػػػػرة ه يهػػػػػ  اوبػػػػػاق  مػػػػػ  غػػػػػ  شػػػػػرطأف   كميهػػػػػا
 ف كػػػػػ  مػػػػػا ال كتػػػػػ ز اوتصػػػػػري  بنػػػػػرط  ؛ كيكػػػػػر  دخ عتمػػػػػا ى اوعقػػػػػ  علػػػػػ  ذوػػػػػ ، فصػػػػػلت 

 .ى اوعق  يكر  قص  
كأراد أف ، كمػػػػػ  آخػػػػػر عنػػػػػرة دراهػػػػػ ، إذا كػػػػػاف مػػػػػ  رجػػػػػ  دييػػػػػار يسػػػػػاكم عنػػػػػري  درقتنػػػػػا

   ففل  طريقا، ينام او ييار بعنري  درقتا
في صػػػػػػػػ  اوػػػػػػػػ ييار ى يػػػػػػػػ   ؛ أف يبتػػػػػػػػاع نصػػػػػػػػ  اوػػػػػػػػ ييار بعنػػػػػػػػرة كيتقابضػػػػػػػػاف  أ ػػػػػػػػ قتا
ه يبتػػػػػاع  ػػػػػا ، ه يسػػػػػتقرض اوػػػػػ راه  مػػػػػ  بػػػػػا   اوػػػػػ ييار، كنصػػػػػف  أمانػػػػػ  ى يػػػػػ  ، نصػػػػػف  وػػػػػ 

 .في ص  و  او ييار كعلي  عنرة دراه  قبضان  ،كيسل  او راه  و ، اويص  ا خر
كيقػػػبض [ /أِّ] ،كيسػػػل  اوعنػػػرة إويػػػ ، ري  درقتػػػان أف يبتػػػاع اوػػػ ييار بعنػػػ  كاوطريػػػق اوثػػػاي

كيكػػ ف ، (ُ)علػػ  أصػػ  اوػػ جه ، ه يسػػلمها إويػػ  قبػػ  اوتفػػرؽ، ه يسػػتقرض اوعنػػرة، اوػػ ييار
 . ن  أعادها ب الن عما ى ذمت  م  ذت  او ييار؛ يستقر ب  ملك  إعادهتا إوي  تصرفان 

كال ، نػػػػػػ  نصػػػػػػ  مثقػػػػػػاؿو مػػػػػػ  شػػػػػػق دييػػػػػػار كز  ،بيصػػػػػػ  دييػػػػػػار إذا ابتػػػػػاع مػػػػػػ  رجػػػػػػ  ث بػػػػػػان 
فػػػػػإف ابتػػػػػاع ميػػػػػ  ث بنػػػػػا آخػػػػػر بيصػػػػػ  دييػػػػػار و مػػػػػ  مثػػػػػ  ، يل مػػػػػ  دييػػػػػار صػػػػػ ي   ػػػػػ ا اوػػػػػ زف

كإف باعػػػػػػ  اوثػػػػػػ ب ، فقػػػػػػ  أ سػػػػػػ  ى اظتعاملػػػػػػ  فػػػػػػإف أعطػػػػػػا  عيهمػػػػػػا دييػػػػػػارنا صػػػػػػ ي ان ، ا كؿ
فػػػػػػإف كػػػػػػاف هػػػػػػ ا اوعقػػػػػػ  بعػػػػػػ  ، كاوثػػػػػػاي دييػػػػػػارنا صػػػػػػ ي نا ا كؿاوثػػػػػػاي علػػػػػػ  أف يعطيػػػػػػ  ذتػػػػػػ  

كإف كػػػػاف قبػػػػ  وػػػػػ ـك ا كؿ ،  ف اونػػػػرط عػػػػاد إويػػػػػ ؛ اوعقػػػػ  اوثػػػػػاي ك ػػػػ   وػػػػ ـك ا كؿ فسػػػػ 
                                                             

( هػػػػ ا او جػػػػ  ا كؿ، كهػػػػ  اوصػػػػػ ي ، كهػػػػ  اوػػػػ م نػػػػ  عليػػػػػ  اونػػػػافع  ى ا ـ،  نػػػػ  مػػػػا جػػػػػاز ُ) 
وثػػػػاي  او جػػػ  ا كأصػػػ هما اصتػػػ از،  قػػػاؿ اورافعػػػ  إب اوػػػ  قبػػػ  اوتفػػػرؽ، جػػػاز بعػػػ   كاظتسػػػل  فيػػػػ ،

 كهػػػػ  قػػػػ ؿ اظتػػػػ ي،  نػػػػ  إذا أب وػػػػ  صػػػار اوقػػػػبض بعػػػػ  اوتفػػػػرؽ، كذوػػػػ  ال كتػػػػ ز. ييظػػػػر  .ال كتػػػ ز
 (،ٓٔ، ْٔ/ّاظتهػػػػػػػ ب ى فقػػػػػػػ  اونػػػػػػػػافع  ) (،ٕٗ/ْاوع يػػػػػػػ  شػػػػػػػرح اوػػػػػػػػ جي  )(، ٕٓ/ْا ـ )

 (. ُُُؼتتصر اظت ي )ص  
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 . ف اونرط يل ق ب  ى م ة اطتيار؛ فس ا معنا

؛ فاوعقػػػػػ  فاسػػػػػ   تػػػػر كأجيل خادتنػػػػػا مػػػػ  درهػػػػػ   عطيػػػػ  درقتنػػػػػا  مٍ صيػػػػ  إذا قػػػػاؿ وصػػػػػا م 
كشػػػػػػرط فيػػػػػػ  اوعمػػػػػػ  ، كتفرقػػػػػػا قبػػػػػػ  اوتقػػػػػػابض، بفضػػػػػػ  غته وػػػػػػ ،  نػػػػػػ  اشػػػػػػال فضػػػػػػ  غته وػػػػػػ 

ػػػػػػػا أك ب زنػػػػػػػ  مػػػػػػػ  ، كأراد أف يبتاعػػػػػػػ  بغػػػػػػػ  جيسػػػػػػػ ، فػػػػػػػإذا عملػػػػػػػ ، ككػػػػػػػ  ذوػػػػػػػ  مفسػػػػػػػ ، أيضن
 .جيس  جاز ذو 

 ف اظتسم  ؛ إذا اشال سلع  اا   دره  م  صرؼ عنري  درقتنا ب ييار   يص  اونرا 
كو  كاف نق  اوبل    ا ، كذكر قيمتها ال تص  ب  معل م  اوصف ، كه  غته و ، ه  او راه 

ك ف ، كب كر اوقيم  ال تص  معل م ، ك  ي كر صفتها ،ثم  ه  او راه  ف او؛ اوسعر
كيعي ف  ا او نان   ،كك و  ما يفعل  باع  او ق  م  تسمي  او راه  ،اوسعر ق  يتغ 

 ف او راه  ال يع   ا ع   ؛فإف ذو  فاس ، كوك  دييار ق ر م  او راه  معلـ  ،عي ه 
 .(ُ)ك ف اوبي  ال ييعق  باوكياي  ،ا كال كياي او نان  ال صرلتن 

 .(ّ)كما كترم ى دار اإلس ـ  (ِ)ككلما ذكرنا م  حترب اوربا فه  جار ى دار اضترب 

                                                             

( عام  ما علي  أصػ اب اونػافع  عػ ـ صػ   اوبيػ  إال باإلكتػاب كاوقبػ ؿ، قػاؿ اويػ كم  "كا صػ  ُ) 
كاهلل  .  اوػ راه  صػ ص   اوبي  باوكياي ، كما سبق ى كتاب اوبي ع ككػ  هػ ا إذا عػ  باوػ نان  عػ

 (. َْٓ/ٗ(، اجملم ع شرح اظته ب )ُِ/ٓأعل ". ييظر  اوبياف ى م ه  اإلماـ )
كاوػػػػػ م يبػػػػػ ك أف ا سػػػػػاس "قػػػػػاؿ اوػػػػػ كت ر عبػػػػػاس أزتػػػػػ  اوبػػػػػاز ى كتابػػػػػ  أ كػػػػػاـ اظتػػػػػاؿ اضتػػػػػراـ   (ِ) 

أك  ػػػػرب هػػػػ  أسػػػػاس اجتهػػػػادم ال  ،اوػػػػ م قػػػػاـ عليػػػػ  تقسػػػػي  ا قػػػػاوي  إىل دار إسػػػػ ـ كدار كفػػػػر
صػػػػػ   يػػػػػث   يػػػػػرد  ػػػػػ ا اوتقسػػػػػي  قػػػػػرآف كػػػػػرب، كال  ػػػػػ يث شػػػػػري  إال إشػػػػػارات غػػػػػ  مباشػػػػػرة ن

أف االعتبػػػػػػار بظهػػػػػػػ ر   كاوػػػػػػ م يظهػػػػػػػر مػػػػػػ  كػػػػػػ ـ بعػػػػػػػض احملققػػػػػػ  كردت ى بعػػػػػػض ا  اديػػػػػػث
 ف بػػػػػ د "جػػػػػا  ى  اشػػػػػي  او سػػػػػ ق  علػػػػػ  ؼتتصػػػػػر خليػػػػػ   .اوكلمػػػػػ  ك هػػػػػ ر شػػػػػعا ر اإلسػػػػػ ـ

عتػػػػػػا بػػػػػػاوقهر مػػػػػػا دامػػػػػػ  شػػػػػػعا ر اإلسػػػػػػ ـ قا مػػػػػػ  تصػػػػػػ  دار  ػػػػػػرب بأخػػػػػػ  اوكفػػػػػػار  اإلسػػػػػػ ـ ال
 ف بػػػػػػ د اإلسػػػػػػ ـ ال تصػػػػػػ  دار  ػػػػػػرب اجػػػػػػرد اسػػػػػػتي  ه  عليهػػػػػػا بػػػػػػ   ػػػػػػ  "كقػػػػػػاؿ  ".فيهػػػػػػا

تيقطػػػػػ  إقامػػػػػ  شػػػػػعا ر اإلسػػػػػ ـ عيهػػػػػا ، كأمػػػػػػا مادامػػػػػ  شػػػػػعا ر اإلسػػػػػ ـ أك غاوبهػػػػػا قا مػػػػػ  فػػػػػػ  
 .(ُٓٗأ كاـ اظتاؿ اضتراـ )(، ُٖٖ/ِ اشي  او س ق  )". تص  دار  رب

 (. َْٓ/ٗ(، اجملم ع شرح اظته ب )ُِ/ٓ( اوبياف ى م ه  اإلماـ )ّ) 
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 .(ُ)"كت ز أف يبي  اضتره م  مسل  درقتنا ب رقت "  كقاؿ أب   ييف 

 .(ِ)أن  ال كترم بييهما اوربا  ل عي  ى رجل  أسلما ى دار اضتربكً كري 
ك ف مػػػػػا كػػػػػاف ربػػػػػا ى دار اإلسػػػػػ ـ كػػػػػاف ربػػػػػا ؛ ـ ا خبػػػػػار ى حتػػػػػرب اوتفاضػػػػػ عمػػػػػ    ويػػػػػا

ال »  مػػػػػ  ق وػػػػػ  اويَّػػػػػيٌ كمػػػػػا ركا  مك ػػػػػ ؿ عػػػػػ  ، ى دار اضتػػػػػرب كاوربػػػػػا بػػػػػ  اظتسػػػػػلم 
علػػػػػ    كلتمػػػػػفهػػػػػ  مرسػػػػػ  ،(ّ)«ربااااا  بااااا   الم ااااا م   ةأذااااا  الحااااارب ااااااي دار الحااااارب

 .كاهلل أعل ، اويه  ال عل  اإلبا  
  

                                                             

(، اوبيايػػػػػػ  شػػػػػػرح ُِٗ/ٓ( ككػػػػػػ ا عيػػػػػػ  ػتمػػػػػػ  كأه ي سػػػػػػ   ال كتػػػػػػ ز. ييظػػػػػػر  بػػػػػػ ا   اوصػػػػػػيا   )ُ) 
 (. ّْٖ/ٕاعت اي  )

 ف مػػػػػػػاؿ اظتسػػػػػػػل  ى دار اضتػػػػػػػرب، إذا   يهػػػػػػػاجر إوييػػػػػػػا بػػػػػػػاؽ علػػػػػػػ   ؛( هكػػػػػػػ ا عيػػػػػػػ  أه  ييفػػػػػػػ ِ) 
كتػػػػػػ ز بييهمػػػػػػا  ي سػػػػػػ ، كػتمػػػػػػ   ال كتػػػػػػ ز؛  هنمػػػػػػا مسػػػػػػلماف، فػػػػػػ  أهعيػػػػػػ   كػػػػػػ  مػػػػػػاعت ، ك 

(، بػػػػػػػػػ ا   اوصػػػػػػػػػػيا   ِِٔ/ُاوربػػػػػػػػػا، كمػػػػػػػػػا وػػػػػػػػػ  كانػػػػػػػػػػا ى ديارنػػػػػػػػػا. ييظػػػػػػػػػر  اصتػػػػػػػػػػ هرة اويػػػػػػػػػ ة )
(ٓ/ُِٗ .) 

( كضػػػػػػػػػػػعف ، كعيػػػػػػػػػػػ  اوبيهقػػػػػػػػػػػ  ى معرفػػػػػػػػػػػ  اوسػػػػػػػػػػػي  كا ثػػػػػػػػػػػار ِْٗ/ٗ( ركا  اونػػػػػػػػػػػافع  ى ا ـ )ّ) 
 . (ْْ/ْ)ع ، ييظر  نص  اوراي  (، كضعف  او يلُُٖٗٔ)(، رق  ِٕٔ/ُّ)
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 باب بيع األصول والثنار

 دخػػػػػػ ، بعتػػػػػ  هػػػػػػ   ا رض حق قهػػػػػا  فػػػػػإف قػػػػػػاؿ ؛أك بيػػػػػػا ن  فيهػػػػػػا غػػػػػراس إذا بػػػػػاع أرضػػػػػان 
  يقػػػػػػػ  حق قهػػػػػػػا علػػػػػػػ  أصػػػػػػػ   ككػػػػػػػ و  إف،  نػػػػػػػ  مػػػػػػػ   ق قهػػػػػػػا؛ فيهػػػػػػػا اوغػػػػػػػراس كاوبيػػػػػػػا 

 .(ُ)كال ي خ  ى اوره ، ث اوطرؽ اوث 
  كاوطريػػػػػػػػق اوثاوػػػػػػػػث، (ِ)أنػػػػػػػػ  ال يػػػػػػػػ خ  فيػػػػػػػ  كال ى اوػػػػػػػػره [ /بِّ]  كاوطريػػػػػػػق اوثػػػػػػػػاي

 . (ّ)أن  عل  ق و  ى اوبي  كاوره 
فجػػػػػػػػاز أف ، أف  كػػػػػػػػ  اوبيػػػػػػػػ  يتعػػػػػػػػ ل إىل مػػػػػػػػا لتػػػػػػػػ ث ى ا رض مػػػػػػػػ  شػػػػػػػػجرها  ويػػػػػػػػا

 ى ا رض مػػػػػػ  كمػػػػػػ  إىل مػػػػػػا لتػػػػػػ ث  لال يتعػػػػػػ  كاوػػػػػره  ، اوػػػػػػ  اوبيػػػػػػ يتيػػػػػاكؿ مػػػػػػا فيهػػػػػػا 
 .تياكؿ ما كاف م ج دان  او  اوعق اونجر فل  ي
فإنػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػ خ  ى بيعػػػػػػػػػ  ا رض ، بعتػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػ ا اوبسػػػػػػػػػتاف أك هػػػػػػػػػ ا اضتػػػػػػػػػا    كإف قػػػػػػػػػاؿ

 . ن  اس  ولجمي ؛ كاونجر كاضتيطاف
 هنػػػػػػػا ؛ (ْ)هػػػػػػػ   اوقريػػػػػػػ  دخػػػػػػػ  فيهػػػػػػػا ا بييػػػػػػػ  كاصتػػػػػػػ  اوػػػػػػػ م عليهػػػػػػػا بعتػػػػػػػ   كإف قػػػػػػػاؿ

  كإف قػػػػػػػاؿ، ميػػػػػػػ  مػػػػػػػ  شػػػػػػػجر كـتػػػػػػػ  كػػػػػػػا رضمػػػػػػػ  اصتكتكاشتهػػػػػػػا ، مػػػػػػػأخ ذة مػػػػػػػ  اصتميػػػػػػػ 
                                                             

 (. ُٗ/ّ(، اظته ب ى فق  اونافع  )ِِٗ/ٓ( اوبياف ى م ه  اإلماـ )ُ) 

(  ف ا رض ويسػػػػػػػ  بعبػػػػػػػارة عػػػػػػػ  اوغػػػػػػػراس كاوبيػػػػػػػا ، كاسػػػػػػػ  ولعرصػػػػػػػ  دكف مػػػػػػػا فيهػػػػػػػا. اوبيػػػػػػػاف ى ِ) 
 (.ُٗ/ّ(، اظته ب ى فق  اونافع  )ِِٖ/ٓم ه  اإلماـ )

ه  ال يػػػػ خ ،  ف اوبيػػػػ  عقػػػػ  قػػػػ م ي يػػػػ  اظتلػػػػ  فػػػػ خ  فيػػػػ  اوغػػػػراس ( فيػػػػ خ  ى اوبيػػػػ  كى اوػػػػر ّ) 
كاوبيػػػػا ، كاوػػػػره  عقػػػػ  ضػػػػعي  ال ي يػػػػ  اظتلػػػػػ ، فلػػػػ  يػػػػ خ  فيػػػػ  اوغػػػػراس كاوبيػػػػا . ك ف اظتيػػػػػاف  
اضتادثػػػػ  ظتػػػػا كانػػػػ  ولمنػػػػام كػػػػ و  اظت جػػػػ د ى اضتػػػػاؿ كوػػػػي  كػػػػ و  اوػػػػره ، كهػػػػ   اوطريقػػػػ  

كردم كاورافعػػػػ  عػػػػػ  رتهػػػػ ر ا صػػػػ اب، كقػػػػػاؿ ميق وػػػػ  عػػػػ  أه إسػػػػ اؽ اظتػػػػػركزم، كنقلهػػػػا اظتػػػػا
اوقاضػػػػػػ  أبػػػػػػ  اوطيػػػػػػ  كاوركيػػػػػػاي ى إزاوتهػػػػػػا اوصػػػػػػ ي  ، كقػػػػػػ  تيعػػػػػػ ل البػػػػػػ  أه هريػػػػػػرة أيضػػػػػػان. 

(، اجملمػػػػػػػػػػ ع ُٗ/ّ(، اظتهػػػػػػػػػػ ب ى فقػػػػػػػػػػ  اونػػػػػػػػػػافع  )ِِٗ/ٓاوبيػػػػػػػػػػاف ى مػػػػػػػػػػ ه  اإلمػػػػػػػػػػاـ )
 (. ّّْ/ْ(، اوع ي  شرح او جي  )َِٓ/َُ)

 .(ُٗ/ّاظته ب ى فق  اإلماـ اونافع  )(، ِِٗ/ٓ( اوبياف ى م ه  اإلماـ )ْ) 
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 هنػػػػا ويسػػػػ  ؛ حق قهػػػػا  كال تػػػػ خ  اظتػػػػ ارع كوػػػػ  قػػػػاؿ، (ُ)ان كا ػػػػ  قػػػػ الن حق قهػػػػا دخػػػػ  فيهػػػػا 

 .م   ق ؽ اوقري 
فػػػػإف كػػػػاف  ،  اسػػػػ  عتمػػػػا نَّػػػػ؛ دخػػػػ  فيهػػػػا ا رض كاوبيػػػػا ، بعتػػػػ  هػػػػ   اوػػػػ ار  كإف قػػػػاؿ

ػػػػػكػػػػػػاف مي كيػػػػػػ خ  ى بيعهػػػػػا مػػػػػا  ، فيهػػػػػا شػػػػػجر فعلػػػػػػ  مػػػػػا ذكرنػػػػػا  ى ا رض فيهػػػػػا مػػػػػػ   ران مَّ سى
ككػػػػػػ و  مػػػػػػا كػػػػػػاف ميصػػػػػػ بان فيهػػػػػػا كاوبػػػػػػاب ، (ِ) نػػػػػػ  متصػػػػػػ   ػػػػػػا؛ أك سػػػػػػل  ،أك كتػػػػػػ  ،رؼ
ك كػػػػػػػػػػ  ى اضتػػػػػػػػػػاكم ى ا جػػػػػػػػػػاج  ، اظتبييػػػػػػػػػػ  فيهػػػػػػػػػػا ولعمػػػػػػػػػػ  (ْ)كا جػػػػػػػػػػاج  (ّ) اهكاطتػػػػػػػػػػ
 .(ٓ)أهن  ي خ   كجهان 

 . ل   اكإف اتص، ال ت خ  اضتق ؽ اطتارج  م  او ار ى بيعها  (ٔ)كقاؿ أب   ييف 
 . (ٕ)إذا كاف ى او ار أقمن  دخل  ى بي  او ار  ركقاؿ زف

                                                             

 (. ََٓ/َُ( اجملم ع )ُ) 

اظتهػػػػػػػػػػػػ ب ى فقػػػػػػػػػػػػ  اإلمػػػػػػػػػػػػاـ اونػػػػػػػػػػػػافع  (، َِّ - ِِٗ/ٓ( اوبيػػػػػػػػػػػػاف ى مػػػػػػػػػػػػ ه  اإلمػػػػػػػػػػػػاـ )ِ) 
(ّ/ِٗ). 

 (. َُٔ/ُاظتا  اجملم ع ى اضت ض، كما   ؿ اضت ض، كاوب ر م  اونراب. اظتعج  او سي  )( ّ) 
 (.ُٕ، صف   )اظتصباح اظتي   إنا  يغس  فيها وثياب كاصتم  أجاج . -باوتن ي  -كاإلٌجان ( ْ) 
(   أجػػػػػػ   ػػػػػػ ا اولفػػػػػػ  ى اضتػػػػػػاكم كقػػػػػػ  جػػػػػػا  ى اضتػػػػػػاكم فلػػػػػػ  كػػػػػػاف ى ا رض دكالب ولمػػػػػػا  ٓ) 

ففيػػػػػػ  كجهػػػػػػاف  او جػػػػػػ  ا كؿ  يػػػػػػ خ  ى اوبيػػػػػػ  التصػػػػػػاو   ػػػػػػا كإف كػػػػػػاف فيػػػػػػ  كمػػػػػػاؿ ميافعهػػػػػػا. 
وثػػػػػاي  ال يػػػػػ خ  ى اوبيػػػػػ  كمػػػػػا ال يػػػػػ خ  فيػػػػػ  خنػػػػػي  او ابػػػػػ ؽ كإف سػػػػػق ، كال بكػػػػػرة كاو جػػػػػ  ا

 (. ُٖٕ/ٓاو كالب كإف سق . اضتاكم اوكب  )

 (. ْٓٗ/ٓاوب ر اورا ق شرح كي  او قا ق )(، ُّٕ-ُّٔ/ُْاظتبس ط )( ٔ) 
ورا ػػػػػق (   أجػػػػػ  هػػػػػ ا اوقػػػػػ ؿ عػػػػػ  زفػػػػػر رزتػػػػػ  اهلل تعػػػػػاىل ى كتػػػػػ  اضتيفيػػػػػ  كقػػػػػ  جػػػػػا  ى اوب ػػػػػر إ) 

( اويقػػػػ  عػػػػ  زفػػػػر، فيمػػػػا إذا بػػػػاع داران بكػػػػ  كثػػػػ  كقليػػػػ  هػػػػ  فيهػػػػا، ُْٗ/ٓشػػػػرح كيػػػػ  اوػػػػ قا ق )
ك  يقػػػػ  ميهػػػػا، فإنػػػػػ  يػػػػ خ  اوعبيػػػػ  كاصتػػػػػ ارم ى اوبيػػػػ  كمػػػػػا كػػػػاف فيهػػػػا مػػػػػ  اضتي انػػػػات كا طػػػػػراز 

هنػػػػػػػاج ال يػػػػػػ خ  شػػػػػػ   مػػػػػػػ   كيفسػػػػػػ  اوبيػػػػػػ  ى ا طػػػػػػراز كوػػػػػػػ  قػػػػػػاؿ ميهػػػػػػا ال يػػػػػػ خ  كى ردف
سػػػػػػ  جػػػػػػ ان( كقػػػػػػ  جػػػػػػا  اويقػػػػػػػ  عػػػػػػ  زفػػػػػػر  ػػػػػػ ا اوقػػػػػػ ؿ ى اضتػػػػػػاكم اوكبػػػػػػػ  ذوػػػػػػ . )بتصػػػػػػرؼ ي

 ( ِْٓ/َُ(، اجملم ع )َُٖ/ٓ)
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 مػػػػػػػػػ كاظتيفصػػػػػػػػػ  وػػػػػػػػػي  ، فػػػػػػػػػ خ  ى بيعهػػػػػػػػػا؛ ار مػػػػػػػػػ   ق قهػػػػػػػػػاأف اظتتصػػػػػػػػػ  باوػػػػػػػػػ َّ   ويػػػػػػػػػا
 .ف  ي خ  ى بيعها؛  ق قها

ػػػػػفأمػػػػػا إذا كػػػػػاف فيهػػػػػا أوػػػػػ اح م ضػػػػػ ع  علػػػػػ  أكتػػػػػاد ال مغػػػػػركزة ى اوبيػػػػػا  كال مي  رة علػػػػػ  مَّ سى
ػػػػػػػ ،ا كتػػػػػػػاد ػػػػػػػمان غػػػػػػػ  مي لَّ أك كانػػػػػػػ  سي ، اهػػػػػػػعيفإهنػػػػػػػا ال تػػػػػػػ خ  ى بيعهػػػػػػػا النفصػػػػػػػاعتا ، رةمَّ سى

 .(ُ) ف ذو  ميفص  يستغ  عي ؛ كك و  اوبكرة كاو و  كاضتب 
ا  كا ػػػػ ن فأمػػػػا إذا كػػػػاف فيهػػػػا ر ػػػػ  ميصػػػػ ب  فإنػػػػ  يػػػػ خ  فيهػػػػا اضتجػػػػر اوت تػػػػاي فيهػػػػا قػػػػ الن 

ػػػػيٍ  نػػػػػ  يػي ؛ كيػػػػػ خ  اوف قػػػػاي ى أصػػػػػ  اوػػػػػ جه ، التصػػػػاو   ػػػػػا فػػػػػ خ  كبػػػػػاب ؛   هكػػػػػ اصى
 .(ِ)او ار

كيػػػػػػػػػػػ خ  اظتفتػػػػػػػػػػػاح ى أصػػػػػػػػػػػ  ، ر ى اوبػػػػػػػػػػػاب التصػػػػػػػػػػػاو  بػػػػػػػػػػػ مَّ سى ػي كيػػػػػػػػػػػ خ  اوغلػػػػػػػػػػػق اظتػػػػػػػػػػػ
كهػػػػػػػ  متعلػػػػػػػق اصػػػػػػػػل   اوػػػػػػػ ار خبػػػػػػػ ؼ اوبكػػػػػػػػرة ،  نػػػػػػػ  غػػػػػػػ  مسػػػػػػػػتغ  عيػػػػػػػ ؛ (ّ)اوػػػػػػػ جه 
 .اوساك  فإهنا م  مصل  ، كاو و 

 هنػػػػػػػػا  كإف كػػػػػػػػاف فيهػػػػػػػػا  جػػػػػػػػارة م ف نػػػػػػػػ  أك  ػػػػػػػػاهرة غػػػػػػػػ  مبييػػػػػػػػ    تػػػػػػػػ خ  ى بيعهػػػػػػػػا
 .(ْ)م دع  فيها

كإف دتيػػػػػػ ت ، فػػػػػػاوبي  باطػػػػػػ  صتهاوتهػػػػػػا ؛فػػػػػػإف   يتميػػػػػػ  ،اركإذا ذكػػػػػػر ث ثػػػػػػ   ػػػػػػ كد ولػػػػػػ َّ 

                                                             

 (. َِّ/ٓاوبياف ى م ه  اإلماـ )( ُ) 
( هػػػػػ ا او جػػػػػ  ا كؿ   نػػػػػ  يييصػػػػػػ  هكػػػػػ ا، فػػػػػ خ  فيػػػػػ  كاوبػػػػػػاب كهػػػػػ  اوصػػػػػ ي ، نػػػػػ  عليػػػػػػ  ِ) 

 ب ى فقػػػػػػ  اونػػػػػػافع  اورافعػػػػػػ ، او جػػػػػػ  اوثػػػػػػاي  ال يػػػػػػ خ ؛  نػػػػػػ  ميفصػػػػػػ  عػػػػػػ  اظتبيػػػػػػ . اظتهػػػػػػ
 (.ّّٔ/ْ(، اوع ي  شرح او جي  )ِٗ/ّ)

او جػػػػػ  ا كؿ   نػػػػػ  مػػػػػ  مصػػػػػل ت  فػػػػػ  ييفػػػػػرد عيػػػػػ ، نػػػػػ  علػػػػػ  هػػػػػ ا او جػػػػػ  اورافعػػػػػ . او جػػػػػ   (ّ) 
اوثػػػػاي  ال يػػػػ خ ؛  نػػػػ  ميفصػػػػ  فلػػػػ  يػػػػ خ  فيػػػػ  كاوػػػػ و  كاوبكػػػػرة، اظتهػػػػ ب ى فقػػػػ  اونػػػػافع  

 (.ّّٔ/ْ  شرح او جي  )اوع ي(، َِّ/ٓ(، اوبياف ى م ه  اإلماـ )ِٗ/ّ)
 .(ّٗ/ّاظته ب ى فق  اإلماـ اونافع  )(، ْٕ/ْ( ا ـ ولنافع  )ْ) 
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 .(ُ) ا ص  عل  أص  او جه  ضتص ؿ اوتميي 
أ ػػػػػػػػػ ها  ال يػػػػػػػػػ خ ،   (ّ)فعيػػػػػػػػػ  ث ثػػػػػػػػػ  أكجػػػػػػػػػ  (ِ)كإف كػػػػػػػػػاف علػػػػػػػػػ   ا طهػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػاباط

أصػػػػػػ ها؛  كهػػػػػػ ، كاوثػػػػػاي  يػػػػػػ خ ، كاوثاوػػػػػث  إف كػػػػػػاف طرفػػػػػا  علػػػػػػ   ػػػػػا ط  اوػػػػػػ ار دخػػػػػ 
 .[/أِْ ن  متت   ا، ]

اوب ػػػػػر فإنػػػػ  ؽتلػػػػػ ؾ ظتاوكهػػػػػا علػػػػػ   مػػػػػا كيػػػػ خ  اوب ػػػػػر ى بيعهػػػػػا؛  هنػػػػا مػػػػػ  رتلتهػػػػػا، كأمػػػػا 
؛  نػػػػػػ  مػػػػػػ  فتػػػػػػا  ملكػػػػػػ ، فهػػػػػػ  كػػػػػػاوكأل، ك نػػػػػػ  ملػػػػػػ  ا رض كقرارهػػػػػػا، (ْ)أصػػػػػػ  اوػػػػػػ جه 

                                                             

    عصػػركف أه كابػػ  اظتػػاكردم ر بػػ ، قػػاؿ أك سػػا   أك  جػػرة باوػػ ار اتصػػ  إذا اجملمػػ ع ى جػػا ( ُ)
 اوعقػ  صػ ي  ػا، كال إال ع  غ هػا او ار دتتاز ال او ار، او    كد ع  ذو  اوبي  طتركج ى ي خ 
    ػػ ي  أك  ػػ  ذكػر اوبيػػ ، كإف صػػ  اسػػت و ذكرهػا فػػإف اوغاوػ  ى ككرد أربعػػ  بػ كرها، كهػػ  إال

 كفيػ  اوصػ   فاوصػ ي  دتيػ ت بطػ ، كإف باوث ث  ال تتمي  او ار كان  فإف. ث ث  ذكر يص ، كإف
 اوصػ   ييبغػ  نظػر، كاوػ م معل مػ  اوػ ار كان  إذا اضت كد ذكر اشااط كى قل  . باط  أن  كج 
 عػػ  اظتػػ ك رة ا مػػ ر كخرجػػ  اضتػػ كد ذكػػر إذا كأمػػا. بغ هػػا اوتباسػػها مػػ  كنتيعهػػا نتي هػػا ذكػػر مػػا إذا

 كاوناشػ  ولمػاكردم تبعػان  اضتػ كد ى مسػأو  اطتػ ؼ  كػ  كؽتػ . اظتاكردم قاؿ كما فا مر اضت كد
 ذكػػر غػػ  مػػ  أطلػػق إذا اوصػػ   ا صػػ اب كػػ ـ مػػ  يظهػػر اوػػ م إف  اورفعػػ  ابػػ  اضتليػػ ، كقػػاؿ ى

  .(ُٗٓ/َُ) اجملم ع .باوص اب أعل  أيضان، كاهلل ك ـ اظتاكردم ذو  م  كدتي ت، ك ك  اضت كد
 (. ُّْ/ُ  سقيف  ب   ا ط  حتتها ؽتر ناف . اظتعج  او سي  )كاوساباط( ِ)
 اوثاوػػث او جػػ  أف كذكػػر اجملمػػ ع ى بك اوسػػ عيػػ  كنقلهػػا اضتػػاكم، ى اظتػػاكردم ا كجػػ  هػػ    كػػ  (ّ)

 اب  كأطلق أص ها، كق  ن  عل  ه ا او ج  اورافع ، كه   عصركف أه اب  قاؿ اوعباس أه ختريج
، اوع ي  (َِٓ/َُ) اجملم ع(، َُٖ/ٓ) اوكب  اضتاكم. اوساباط دخ ؿ ع ـ )اولطي ( ى خ اف

  (.ّّٓ/ْشرح او جي  )
 شػرب ، كهػ  ولمسػتأجر جػاز ظتػا اوػ ار وصػا   ؽتلػ ؾ كػاف وػ  لػ ؾ؛  نػ ؽت غػ  اظتا   ا كؿ او ج  (ْ)

 ى اونػ ازم قػاؿ اوػ ار ظتاو  ؽتل ؾ ه   هريرة أه ب  عل  أب  قاؿ  اوثاي او ج . إس اؽ أه ق ؿ
 ا رض، كقػػ  نػػ  عليػػػ  اورافعػػ  أيضػػان، كػتػػػ  فتػػػا  مػػ  كهػػ  اظتيصػػ ص  ى اوقػػػ ب،  نػػ  اظتهػػ ب 
 فاظتػػا  اوتملػػ  يقصػػ  ك  الستقصػػا  حفرهػػا يقصػػ  كػػاف إذا ؽتل كػػ ، أمػػا اوب ػػر كانػػ  إذا اوػػ جه 
 اجملمػػػػ ع(، ِٗ/ّ) اونػػػػافع  فقػػػػ  ى اظتهػػػػ ب. ا صػػػػ اب باتفػػػػاؽ م كػػػػان  يكػػػػ ف ال فيػػػػ  اجملتمػػػػ 

  (.ّّٔ/ْ، اوع ي  شرح او جي  )(ِٓٓ/َُ)
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كإف جهػػػػػػ  ميػػػػػػ  ، كيػػػػػػ خ  ى بيػػػػػػ  اوػػػػػػ ار، فيملكػػػػػػ  كسػػػػػػا ر أج ا هػػػػػػا ام جػػػػػػ د فيهػػػػػػ اظتػػػػػػا ك 
 . ار عل  أص  او جه اظتق

 او قػػػػػػ ؼ عليػػػػػػ   روتعػػػػػػ هػػػػػػ الن؛غتكمػػػػػػا يػػػػػػ خ  أسػػػػػػاس اوػػػػػػ ار ى بيعهػػػػػػا تبعػػػػػػان كإف كػػػػػػاف 
ك نػػػػ  ال يقػػػػ ر  ،غتهػػػػ ؿ صػػػػ  نػػػػ  أ ؛بػػػػاوبي    يصػػػػ فػػػػرد  كوػػػػ  أ ككمػػػػا يػػػػ خ  اضتمػػػػ  تبعػػػػان 

 .(ُ)باوبي  اضتم  ادفر إعل  تسلي  ما يتياكو  اوعق  مي  فه  ك
ل كػػػػػػػػ  ككػػػػػػػػ ا ماؤهػػػػػػػػا ؽتلػػػػػػػػ ؾ علػػػػػػػػ  أصػػػػػػػػ  اوػػػػػػػػ جه   فإهنػػػػػػػػا ؽت كأمػػػػػػػػا اوعيػػػػػػػػ ف اظتسػػػػػػػػتيبط 

، كال كتػػػػػ ز إفػػػػػراد مػػػػػا  ػػػػػا بػػػػػاوبي  ظتػػػػػا ذكرتػػػػػ  ى مػػػػػا  اوب ػػػػػر، ككتػػػػػ ز بيػػػػػ  اوصػػػػػ ؼ (ِ)كػػػػػاوب ر
 .كا راض    كبي  ج   ميها؛  هنا ػت  ؽتل ؾ فه

كأمػػػػػػا اظتيػػػػػػا  اوػػػػػػػ  جتػػػػػػرم ى ا هنػػػػػػار اوعظيمػػػػػػػ  كػػػػػػاوفرات كدجلػػػػػػ ، كمػػػػػػػا دكف ذوػػػػػػ  مػػػػػػػ  
، فمػػػػػ  أخػػػػػ  ميهػػػػػا مػػػػػا  ك ػػػػػاز  فقػػػػػ  ملكػػػػػ ؛ (ّ)عيػػػػػ ف فليسػػػػػ  ؽتل كػػػػػ ا هنػػػػػار ى اصتبػػػػػاؿ كاو

  نتلكػػػػ  بػػػػ و  كمػػػػا    شػػػػكجػػػػاز وػػػػ  بيعػػػػ ، كوػػػػ  جػػػػرل مػػػػ  هػػػػ   اظتيػػػػا  إىل ملػػػػ  إنسػػػػاف 
                                                             

 غػػػػ  كػػػػاوثمرة ، كجعلػػػػ اوب ػػػػر اظتػػػػا  أتبػػػػ  مػػػػ  أصػػػػ ابيا مػػػػ  كغػػػػ   اإلمػػػػاـ نقػػػػ  اجملمػػػػ ع  ى جػػػػا ( ُ)
 االستقصػػػػػػػا  ى عصػػػػػػركف أه ابػػػػػػ  صػػػػػػػ    غرابتػػػػػػ  جػػػػػػ ان، كمػػػػػػ  او جػػػػػػ  غريػػػػػػػ  اظتػػػػػػ برة، كهػػػػػػ ا

 اضتمػػػػػ  يػػػػػ خ  ميػػػػػ ، كمػػػػػا اظتقػػػػػ ار اوػػػػػ ار، كإف جهػػػػػ  بيػػػػػ  ى يػػػػػ خ  كإنػػػػػ  ا صػػػػػ  إنػػػػػ   كقػػػػػاؿ
فػػػػػاوفرؽ يقتضػػػػػي  فلػػػػػيل   مػػػػػ   اظتنػػػػػه ر خػػػػػ ؼ كػػػػػاف كإف ى اظترشػػػػػ ، كهػػػػػ ا بػػػػػ  تبعػػػػػان، كجػػػػػـ 
 باطػػػػػ  يسػػػػتتب  اظتػػػػا ؛  نػػػػ  ال فيهػػػػا اوػػػػ يػػػػ  علػػػػ  اظتنػػػػه ر إذا أطلػػػػق ى اوب ػػػػر كاوػػػػ ار هػػػػ ا أف اوب

 اظتػػػػػا  إسػػػػػ اؽ، وكػػػػػ  أه قػػػػػ ؿ علػػػػػ  يسػػػػػتتب ، كصػػػػػ ي  ال هريػػػػػرة، كاوباطػػػػػ  أه ابػػػػػ  قػػػػػ ؿ علػػػػػ 
 ذوػػػػػ  كػػػػػاف هريػػػػػرة أه ابػػػػػ  قػػػػػ ؿ علػػػػػ  دخ وػػػػػ  شػػػػػرط اوبيػػػػػ ، فػػػػػإذا ى يػػػػػ خ  ؽتلػػػػػ ؾ فػػػػػ  غػػػػػ 

 كال قياسػػػػان  أرل كوسػػػػ   اإلمػػػػاـ بػػػػ ، قػػػػاؿ اوعراقيػػػػ ف، كقطعػػػػ ا كػػػػر ذ  مػػػػا هػػػػ ا. ال باوتبعيػػػػ  باونػػػػرط
 .(ِٔٓ-ِٓٓ/َُ) اجملم ع. ب  اظتساػت  ى عام  اوعادة ذكرك ، كوك  ما متاو  ت قي 

 أه ابػػػ  قػػػ ؿ كعلػػػ  بيعػػػ  يصػػػ  ال املػػػ ؾ وػػػي  ؽتلػػػ ؾ، كمػػػا غػػػ  إسػػػ اؽ أه قػػػ ؿ علػػػ  (  نػػػ ِ)
 اخػػػػتل  يسػػػػلم    إذا تسػػػػليم ؛  نػػػػ  نتكػػػػ  ال ك نػػػػ غتهػػػػ الن،  يكػػػػ ف أنػػػػ  ؽتلػػػػ ؾ، إال هػػػػ   هريػػػػرة
 اإلمػػػػػاـ مػػػػػ ه  ى اوبيػػػػػاف(، َٗٓ/ٕ) اوكبػػػػػ  اضتػػػػػاكم. ولبػػػػػا   ملػػػػػ  ييبػػػػػ ، كهػػػػػ  اوػػػػػ م باظتػػػػػا 

(ٓ/ِِّ). 

 ( َٖٓ/ٕ(، اضتاكم اوكب  )ِّّ/ٓاوبياف ى م ه  اإلماـ )( ّ)
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فجػػػػػرل  وػػػػػ   فػػػػػر هنػػػػػران كهكػػػػػ ا  ، أك بػػػػػاض طػػػػػا ر، ػػػػػيرجػػػػػ  أك ت ،ى أرضػػػػػ  ثلػػػػػج نػػػػػ ؿوػػػػػ  

ف ينػػػػػػاي ، فأمػػػػػػا مػػػػػػا اظتػػػػػػا  إويػػػػػػ  مػػػػػػ  هػػػػػػ   ا هنػػػػػػار   نتلكػػػػػػ  بػػػػػػ و ؛ كعتػػػػػػ ا كتػػػػػػ ز وغػػػػػػ   أ
أك ؿت قتػػػػػػػا فإنػػػػػػػ  نتلكػػػػػػػ  ضتصػػػػػػػ و  ى  ،(ِ)أك داويػػػػػػػ  ،(ُ)يسػػػػػػػقي  مػػػػػػػ  هػػػػػػػ   ا هنػػػػػػػار بػػػػػػػ كالب

  ،اوػػػػػ و ؛  نػػػػػ   يػػػػػازة تامػػػػػ  ظتبػػػػػاح، كإذا فرغػػػػػ  ى سػػػػػاقي    كتػػػػػ  وغػػػػػ   شػػػػػرب  مػػػػػ  غػػػػػ  إذنػػػػػ 
 ك سقا  .أ جب ،كما و  أفرغ  ى 

 ،كاوقػػػػػػػار ،فمػػػػػػػا كػػػػػػػاف ميهػػػػػػػا  ػػػػػػػاهران ما عػػػػػػػان كػػػػػػػاويف   كأمػػػػػػػا اظتعػػػػػػػادف اظت جػػػػػػػ دة ى ا رض
 ، ه ، كاوفضَّػػػػػمعػػػػ ف اوػػػػػ َّ ك  كأمػػػػا اوباطيػػػػػ  اصتامػػػػػ ة ،فهػػػػػ  كاظتػػػػػا  ى كػػػػ  مػػػػػا بييػػػػػا  ،كؿت قتػػػػا

 إال أنػػػػػػ يػػػػػ ؛ عهػػػػػا ى اوبيتب؛ فإهنػػػػػا دتلػػػػػػ  الػػػػػ  ا رض ك (ّ) ػػػػػاس، كاوفػػػػػ كزصػػػػػاص، كاوي  كاورَّ 
ككػػػػػػػ و  اوفضػػػػػػػ ؛  نػػػػػػػ  ال نتكػػػػػػػ  حتقيػػػػػػػق يسػػػػػػػ ، إف كػػػػػػػاف مع نػػػػػػػ  ذهػػػػػػػ    كتػػػػػػػ  بيعػػػػػػػ  أل

بغػػػػػ  جيسػػػػػ ، فقػػػػػ  رتػػػػػ  عقػػػػػ   بيعػػػػػان إف باعػػػػػ  كمػػػػػا فيػػػػػ  مػػػػػ  جيسػػػػػ  ك  بػػػػػ  اوػػػػػثم اظتماثلػػػػػ  
اوقػػػػػػػ و  ظتػػػػػػػا قػػػػػػػ ميا  ككتػػػػػػػ ز بيعهػػػػػػػا بغػػػػػػػ  اوػػػػػػػ ه    مػػػػػػػ  كصػػػػػػػرفان فيصػػػػػػػ  علػػػػػػػ  اوصػػػػػػػ ي

  .ل  في ق اظتماثي ن  ال يناط حتق ؛كاوفض 

                                                             

 إىل اويهػػػػػػر أك اوب ػػػػػػر  مػػػػػػ في ػػػػػػرج اظتاشػػػػػػي  جػػػػػػر أك اظتػػػػػػا  بػػػػػػ ف  يػػػػػػ كر ؿت هػػػػػػا أك دال  ذك دكالب( ُ)
  .(ّْٗ/ِ) او سي  اضتق . اظتعج 

 ا خػػػػر كطرفػػػػ   بػػػػ  طػػػػرؼ  ػػػػا ينػػػػ  ه اوػػػػ و  بػػػػرأس تثبػػػػ  اوصػػػػلي  هي ػػػػ  علػػػػ  تصػػػػي  خنػػػػب  (ِ)
 او سػػػػػي  اضتيػػػػػ اف. اظتعجػػػػػ  أك اظتػػػػػا  يػػػػػ يرها  ػػػػػا، كاويػػػػػاع رة يسػػػػػتق  اوب ػػػػػر رأس علػػػػػ  قػػػػػا   ألػػػػػ ع

(ُ/ِٗٓ).  
ا زرؽ كلػػػػػ ف اوسػػػػػما  أك أميػػػػػ  إىل اطتضػػػػػرة يت لػػػػػ   معػػػػػركؼ بل نػػػػػ   جػػػػػر كػػػػػرب غػػػػػ  شػػػػػفاؼ( ّ)

  .(َٖٕ/ِاظتعج  او سي  )ب ، كيقاؿ  و ف ف كزم أزرؽ إىل اطتضرة قلي ن. 
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 فصل

 [بَع الندل ًعلَى طلع]

فػػػػػإف كانػػػػػ  اوثمػػػػػرة قػػػػػ   هػػػػػرت فهػػػػػ   ؛إذا بػػػػػاع ـتػػػػػ ن كعليػػػػػ  طلػػػػػ  بيعػػػػػان مطلقػػػػػان نظػػػػػرت
 .(ُ)ولبا  ، كال ي خ  ى اوبي  إال أف يناطها اظتبتاع

 .  (ّ)  اوثمرة ولمنام بك   اؿ(ِ)كقاؿ اب  أه ويل 
 مااااا  بااااا ن ن ااااب  بعااااا  أ  تااااا بر»قػػػػاؿ    أف اويَّػػػػػيٌ   ر ابػػػػػ  عمػػػػ ويػػػػا مػػػػا ركل

، فجعػػػػػػػػػػ  ولبػػػػػػػػػا   شػػػػػػػػػػرط (ْ)«إال أ   شااااااااا رنه  المب اااااااااا ني اثمرتهااااااااا  ل باااااااااا ئع[ /بِْ]
 .اوطل  فه  ولمنام م  غ  شرط (ٔ)كإف كان  مستاة ى ج ، (ٓ)اوتأب 

 . (ٕ)ولبا   ى اضتاو  تك ف  كقاؿ أب   ييف 

                                                             

  .(ِّٓ/ٓاوبياف ى م ه  اإلماـ اونافع  )(، َٖ-ٕٗ/ْ( ا ـ ولنافع  )ُ)
اوػػػرزت ،  كقاضػػػيها، أبػػػ  عبػػػ  اوك فػػػ  ، مفػػػ اوػػػرزت  بػػػ  أه ويلػػػ  اوع مػػػ  اإلمػػػاـ ػتمػػػ  بػػػ  عبػػػ ( ِ)

. شػػػػي ان  أبيػػػػ  عػػػػ  يأخػػػػ  صػػػػي،   كهػػػػ ا أه كسػػػػبع ، كمػػػػات نيػػػػ  سػػػػي  اوكػػػػ ى، كوػػػػ  ا نصػػػػارم
. رمضػػػػاف شػػػػهر ى كم ػػػ ، مػػػػات كأربعػػػػ  ذتػػػػاف سػػػي  ى ويلػػػػ  أه ابػػػػ  مػػػات  كغػػػػ   اوب ػػػػارم قػػػاؿ
  .(ُّٓ-َُّ/ٔ)  اويب  أع ـ س 

 ( ََٓ/ٓاوب ر اورا ق شرح كي  او قا ق )( ّ)

 أك م ركعػػػػػ  أرضػػػػػان  أك أبػػػػػرت قػػػػػ  ـتػػػػػ ن  بػػػػػاع مػػػػػ  اوبيػػػػػ ، بػػػػػاب كتػػػػػاب،  ٖٕ/ّ اوب ػػػػػارم ( أخرجػػػػػ ْ)
 . بإجارة

 إبر(. فص   ،ّٖ/ُ) اوعرب اوي  ، وساف تلقي  زم   اإلبار( ٓ)
  .(ٖٗ/ِّاوعركس ) تاجاوي  .  أص   اصت  (ٔ)
 اأرضنػػػػػ اشػػػػػال مػػػػػ » ، اسػػػػػت ؿ اضتيفيػػػػػ  حػػػػػ يث (ْٗٗ/ٓاوب ػػػػػر اورا ػػػػػق شػػػػػرح كيػػػػػ  اوػػػػػ قا ق )( ٕ)

 ولبػػػػا   اوثمػػػػرة كاوسػػػػ ـ اوصػػػػ ة عليػػػػ  جعػػػػ  «اظتبتػػػػاع ينػػػػاطها أف إال ،ولبػػػػا   فػػػػاوثمرة ـتػػػػ  فيهػػػػا
 اسػػػػػػ  اوي ػػػػػػ  ك ف ،كع مػػػػػػ  باوتػػػػػػأب  متتلػػػػػػ  ال اضتكػػػػػػ  أف فػػػػػػ ؿ ،كشػػػػػػرط كصػػػػػػ  عػػػػػػ  امطلقنػػػػػػ
 .(ُْٔ/ ٓ) اوصيا   ب ا   .زا   بقريي  إال ع ا  ما ي خ  ف  اونجرة و ات
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  تبػػػػػف؛ ك نػػػػػ  فتػػػػا  كػػػػػام  وظهػػػػػ ر  غايػػػػػ ، اضتػػػػػ يث اوػػػػػ م قػػػػػ ميا  كبييػػػػا كجػػػػػ  دويلػػػػػ   ويػػػػا

 ف اصتميػػػػػػػ  ؛ كاوتنػػػػػػػقيق(ِ)اإلبػػػػػػػاركال فػػػػػػػرؽ ى  هػػػػػػػ ر  بػػػػػػػ  ، (ُ)ا صػػػػػػػ  ك مػػػػػػػ  اضتيػػػػػػػ اف
 . اهر فه  كاظت بر
 ف ؛ (ّ)إلنػػػػػػػاث ى أصػػػػػػػ  اوػػػػػػػ جه كطلعػػػػػػػ    يتنػػػػػػػقق فهػػػػػػػ  كطلػػػػػػػ  ا ف ػػػػػػػاالن كإف بػػػػػػػاع 
 .كه  مست ر، (ْ)اوك  اظتقص د مي 

كيكػػػػػػ ف ولبػػػػػػا    ،كإف بػػػػػػاع  ا طػػػػػػان قػػػػػػ  أبػػػػػػر بعضػػػػػػ  دكف بعػػػػػػض جعػػػػػػ  اصتميػػػػػػ  كػػػػػػاظت بر
 ف انفػػػػػػراد كػػػػػػ  ؛ (ٓ)سػػػػػػ ا  كانػػػػػػ  اوي ػػػػػػ  ن عػػػػػػان كا ػػػػػػ ان أك أن اعػػػػػػان علػػػػػػ  أصػػػػػػ  اوػػػػػػ جه 

 .اخت ؼ ا ي م كس   اظتنارك ن ع ي دم إىل  ثمرةكا   ميهما ب
فباعهمػػػػػػػا ى عقػػػػػػػػ  كا ػػػػػػػ  كػػػػػػػػاف  ،كإف كػػػػػػػاف وػػػػػػػػ   ا طػػػػػػػاف فػػػػػػػػأبر أ ػػػػػػػ قتا دكف ا خػػػػػػػػر

  ف انفػػػػػراد كػػػػػ  كا ػػػػػػ ؛   أ ػػػػػ قتا ا خػػػػػرتبػػػػػكال ي، كمػػػػػا   يػػػػػ بر ولمنػػػػػام، اظتػػػػػ بر ولبػػػػػا  

                                                             

 .(ُٖ/ْا ـ )( ُ) 
كاإلبػػػػار  اوتلقػػػػي  كهػػػػ   أف يأخػػػػ  شػػػػي ان مػػػػ  طلػػػػ  اوف ػػػػ  في خلػػػػ  بػػػػ   هػػػػراي طلػػػػ  اإلنػػػػاث  (ِ) 

 .(ُٖ/ْاونافع  ى ا ـ )  قاوم  اوي  ، فيك ف و  بإذف اهلل ص  ان. 
كؿ   ٌف رتيػػػػػػ  اطتلػػػػػػ  اوق ػػػػػػاؿ مقصػػػػػػ دة؛  نػػػػػػ  مػػػػػػأك ؿ، فهػػػػػػ  اي وػػػػػػ  طلػػػػػػ  هػػػػػػ ا او جػػػػػػ  ا ( ّ) 

اإلنػػػػػاث إذا أبػػػػػر، قػػػػػاؿ اورافعػػػػػ   كهػػػػػ  أ هرقتػػػػػا، كاو جػػػػػ  اوثػػػػػاي  أنػػػػػ  ولمنػػػػػام؛  نػػػػػ  طلػػػػػ    
(، َٖ/ْ) ا ـ. يتنػػػػػػقق فػػػػػػ خ  ى بيػػػػػػ  ا صػػػػػػ  بػػػػػػاإلط ؽ، كهػػػػػػ  اظتيصػػػػػػ ص عػػػػػػ  اونػػػػػػافع 

اظتهػػػػػػ ب ى (، َّْ/ْشػػػػػػرح اوػػػػػػ جي  ) اوع يػػػػػػ (، ِّٖ-ِّٕ/ٓ) اوبيػػػػػػاف ى مػػػػػػ ه  اإلمػػػػػػاـ
 (. ْٗ/ّ) فق  اونافع 

  اوػػػػػ م يلقػػػػػ  بػػػػ  اوي ػػػػػ ، أعػػػػػ  بػػػػاوك   اونػػػػػمراخ اوػػػػػ م ي خػػػػ  مػػػػػ  اوف ػػػػػ  فيػػػػػ س اوكػػػػ ( ْ) 
 (.َّٔ/ِوساف اوعرب )ى اوطلع . 

 يػػػػ م، ا كاخػػػػت ؼ اظتنػػػػارك  بسػػػػ   اوغػػػػ ر إىل يػػػػ دم ا كؿ  كهػػػػ  أصػػػػ هما وػػػػ   او جػػػػ  هػػػػ ا( ٓ)
 إدراكػػػػػ  يتفػػػػاكت ال او ا ػػػػ  اويػػػػ ع يتبعػػػػ ؛  ف اوثػػػػػاي  ال كاو جػػػػ  .قػػػػاؿ اورافعػػػػ   كهػػػػ  أصػػػػ هما

 ى اظتهػػػػػ ب(، ِّٗ/ٓ) اإلمػػػػػاـ مػػػػػ ه  ى اوبيػػػػػاف. بعضػػػػػان  بعضػػػػػ  يتقػػػػػارب، فيتبػػػػػ  كتػػػػػأب  ، بػػػػػ 
  (.ِّْ/ْ، اوع ي  شرح او جي  )(ٓٗ/ّ) اونافع  فق 
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 .ال ي دم إىل س   اظتنارك  كاخت ؼ ا ي م ببستاف

فػػػػأبر اظتطلػػػػ  ه بػػػػاع اصتميػػػػ ، كأطلػػػػ   بعضػػػػ  دكف بعػػػػض أطلػػػػ كإف كػػػػاف وػػػػ   ػػػػا   قػػػػ  
لػػػػ  ى يػػػػ  طٍ أى طلػػػػ  معػػػػ   اوػػػػ  اوعقػػػػ  ولبػػػػا  ، كمػػػػا أكػػػػاف اظتػػػػ بر كمػػػػا   ،اوبػػػػاق  ى يػػػػ  اظتنػػػػام

 .(ِ)اصتمي  ولبا    ى اوثاي، ك (ُ)اظتنام ولمنام ى أص  او جه 
ى ملكػػػػػػ ؛ فػػػػػػاخت   ػػػػػػا خبػػػػػػ ؼ مػػػػػػا     ػػػػػػ ث ةر ذتػػػػػػلػػػػػػ  اظتنػػػػػػام مأف اظتطلػػػػػػ  ى   ويػػػػػػا
 .لعان  او  اوعق  فإن  يتب  اظت برطكاف مي 

ل  فيكػػػػ ف صػػػػكإذا أبػػػػر بعػػػػض اضتػػػػا   دكف بعػػػػض فػػػػأفرد مػػػػا   يػػػػ بر بػػػػاوبي  تبػػػػ  اظتطلػػػػ  أ
؛  نػػػػػػ  إفتػػػػػػا تبػػػػػػ  اظتػػػػػػ بر إذا رتعهمػػػػػػا (ّ)ولمنػػػػػػام ال  ػػػػػػق ولبػػػػػػا   فيػػػػػػ  ى أصػػػػػػ  اوػػػػػػ جه 

   عق  كا  .
 كهػػ ، هػػ  اوقطػػ  كاوكيٍرسيػػ . بيػػ  أصػػل  كاوي ػػ  إذا كاوكيٍرسيػػ   (ْ)قػػاؿ اونػػافع 

كذوػػ  يكػػ ف باضتجػػاز ، يكػػ ف وػػ  شػػجر ثابػػ  يتكػػرر زتلػػ  سػػي  بعػػ  سػػي   أ ػػ قتا ؛ن عػػاف
نقق فه  ولمبتػاع كمػا تكإف   ي، نقق فه  ولبا  تإف ، ف كم   ك  اوي  ، كاوبصرة أيضان 

، كاونػػاـ ،كهػػ  مػػا يكػػ ف بػػاوعراؽ كخراسػػاف  ويػػ ع اوثػػاي ميػػ كأمػػا ا، ذكرنػػا  ى أقسػػاـ اوطلػػ 
 .كسيبيي  إف شا  اهلل تعاىل، ف و   كم   ك  او رع

                                                             

 ى اوبيػػػػػػاف(، ٔٗ/ّ) اونػػػػػػافع  فقػػػػػػ  ى اظتهػػػػػػ ب .ولبػػػػػػا   يصػػػػػػ  فػػػػػػ  ملكػػػػػػ  ى  ػػػػػػادث (  نػػػػػػ ُ)
  .(َِْ/ٓ) اإلماـ م ه 

اوبياف  ه ا او ج  اوثاي، قاؿ اورافع   كأص هما  أف اوطل  اصت ي  ولبا   أيضنا؛  ن  م  ذترة اوعاـ. (ِ)
 (.ّّْ/ْ، اوع ي  شرح او جي  )(ٔٗ/ّ(، اظته ب )َِْ/ٓى فق  اإلماـ )

أفػػػػرد ،  إذا وػػػػ ، فأمػػػػا تابعػػػػان  فيصػػػػ  فػػػػ  معػػػػ  بيػػػػ  إذا كػػػػاظت بر جعػػػػ  فتػػػػاإ ا كؿ؛  نػػػػ  او جػػػػ  هػػػػ ا (ّ)
 النػػػػا ولبػػػػا   أصػػػػل ، قػػػػاؿ  اورافعػػػػ ، كهػػػ  أصػػػػ هما، او جػػػػ  اوثػػػاي؛ أنػػػػ  فتبػػػ  ولمػػػػ بر بتػػػػاب  فلػػػي 
 بعػػػػض أفػػػػرد وػػػػ  كمػػػا ولبػػػػا  ، فصػػػػار كػػػػاف اصتميػػػ  بػػػػاع وػػػػ  أنػػػػ  بػػػ وي  كػػػػاظت بر اضتكػػػػ  ى جعليػػػا 
، (َِْ/ٓ) اإلمػػػػػػػػاـ مػػػػػػػ ه  ى اوبيػػػػػػػػاف(، ٔٗ/ّ) اونػػػػػػػافع  فقػػػػػػػػ  ى اظتهػػػػػػػ ب بػػػػػػػػاوبي . اظتػػػػػػػ بر

 (.ِّْ/ْاوع ي  شرح او جي  )

 ( ِٖ/ْا ـ ولنافع  )( ْ) 
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 فصل

 [بَع غري الندل من الشجش]

 ،أك اوػػػػػ رؽ ،  اوػػػػػ ردإمػػػػػا إف يقصػػػػػ  ميػػػػػ ؛  متػػػػػ  كاوكيٍرسيػػػػػ اوي ػػػػػ   غػػػػػ إذا بػػػػػاع شػػػػػجران 
 ،ه ييفػػػػت  كػػػػاو رد ،فػػػػإف كػػػػاف كرد  متػػػػرج ى كمػػػػاـ ،فػػػػإف كػػػػاف يقصػػػػ  ميػػػػ  اوػػػػ رد، رأك اوثمػػػػ

 نػػػػ  غػػػػ   ػػػػاهر فهػػػػ  كػػػػاوطل  ؛ كإف كػػػػاف ى اوكمػػػػاـ تبػػػػ  ا صػػػػ  ى اوبيػػػػ ، فهػػػػ  كاوي ػػػػ 
 نػػػػػ  فتػػػػػا   ػػػػػاهر فهػػػػػ   ؛ كإف كػػػػػاف خارجػػػػػان مػػػػػ  اوكمػػػػػاـ   يتبػػػػػ  ا صػػػػػ ، [/أِٓ]   يػػػػػ بر

فمػػػػا  هػػػػر ميػػػػ  فهػػػػ  ولبػػػػا  ، كمػػػػا    (ِ)كإف كػػػػاف ال كمػػػػاـ وػػػػ  كاويػػػػاشت ،(ُ) بركػػػػاوطل  اظتػػػػ
 .(ّ)يظهر فه  ولمنام ظتا ق ميا 

 ،(ْ)كػػػػػاوت ت فإنػػػػػ  يتبػػػػػػ  ا صػػػػػ  ى أصػػػػػ  اوػػػػػػ جه   ،كإف كػػػػػاف ؽتػػػػػا يقصػػػػػ  ميػػػػػػ  اوػػػػػ رؽ
ػػػػػػتػى أف مػػػػػا   كاوثػػػػػاي  ف كرقػػػػػ  مػػػػػػ  رتلػػػػػ  اونػػػػػػجر ؛ (ٓ)فػػػػػػت  ولمنػػػػػامت ي كمػػػػػا  ،  ولبػػػػػا  تٌ فى
 .ر أكراؽ اونجركسا 

                                                             

 .(ِّْ/ٓ) ( اوبياف ى م ه  اإلماـ اونافع ٕٗ/ّاظته ب ى فق  اإلماـ اونافع  )( ُ) 
 اظتراج  اوسابق .( ِ)
 كبعضػػػػػػػه  ،مكسػػػػػػػ رة كسػػػػػػػيي  ،معػػػػػػػرب كهػػػػػػػ (  يسػػػػػػػ ) أصػػػػػػػل  ك معػػػػػػػركؼ منػػػػػػػمـ   اويىػػػػػػػاشًت  (3)

 غػػػػػػ  علػػػػػ  اوسػػػػػػا  اظتػػػػػ كر رتػػػػػ  إعػػػػػػراب يعربػػػػػ  اوعػػػػػػرب كبعػػػػػض ،ميصػػػػػرؼ غػػػػػػ  كهػػػػػ  ،يفت هػػػػػا
 .(ٗٓٓص  ) اظتي  اظتصباح .قياس

 اوسػػػػػػػبك   قػػػػػػػاؿ ى ا شػػػػػػػجار. قػػػػػػػاؿ سػػػػػػػا ر مػػػػػػػ  ا غصػػػػػػػاف اي وػػػػػػػ  ا كؿ   نػػػػػػػ  او جػػػػػػػ  هػػػػػػػ ا (ْ)
 كغػػػػػ ه ؛  نػػػػػ   سػػػػػ  كاوقاضػػػػػ  كاورافعػػػػػ  اوغػػػػػ ايل عيػػػػػ  ا صػػػػػ  كهػػػػػ  اظتػػػػػ ه  إنػػػػػ   اوتهػػػػػ ي 

 إف أنػػػػػ  اوركيػػػػػاي ك كػػػػػا  اظتػػػػػاكردم بػػػػػ  جػػػػػـ  ثاوػػػػػث كجػػػػػ  اظتسػػػػػأو  ا كراؽ، كى سػػػػػا ر فأشػػػػػب  كرؽ
 يبػػػػ ك فإنػػػ  كرقػػػ  يقصػػػػ  كػػػاف كإف. كرقػػػ  بظهػػػ ر اعتبػػػػار كرقػػػ ، فػػػ  دكف ذتػػػػر  يقصػػػ  شػػػاميان  كػػػاف
 اوبيػػػػػػاف(، ٔٔ/ُُ) اجملمػػػػػػ ع(، ِٕٗ/ّ) نػػػػػػافع او فقػػػػػػ  ى اظتهػػػػػػ ب. عيهػػػػػػا ه يتفػػػػػػت  عقػػػػػػ  ى
  (.ّّْ/ْ، اوع ي  شرح او جي  )(ِْْ/ٓ) اإلماـ م ه  ى

 .(ِْْ/ٓ)اإلماـ اونافع   م ه  ى اوبياف(، ٕٗ/ّ) اونافع  فق  اإلماـ ى ( اظته بٓ)
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أ ػػػػػ ها  مػػػػػا متػػػػػرج ذتػػػػػر    (ُ)كإف كػػػػػاف ؽتػػػػػا يقصػػػػػ  ميػػػػػ  اوثمػػػػػر فهػػػػػ  علػػػػػ  أربعػػػػػ  أقسػػػػػاـ

نػىػػػػٍ ره  ػػػػاهران مػػػػ  غػػػػ  كمػػػػاـ كال 
كػػػػاوت  كاوعيػػػػ ، فمػػػػا  هػػػػر ميػػػػ  فهػػػػ  ولبػػػػا  ، ال يػػػػ خ   (ِ)

ظهػػػػػر بعػػػػػ  ى مطلػػػػػق اونػػػػػرا  مػػػػػ  غػػػػػ  شػػػػػرط؛  نػػػػػ  ذتػػػػػر  ػػػػػاهر فهػػػػػ  كػػػػػاوطل  اظتػػػػػ بر كمػػػػػا ي
 .  ث ى ملك د   ااوعق  فه  ولمنام؛  نٌ 

كاوثػػػػػاي  مػػػػػا متػػػػػرج ى كمػػػػػاـ ال يػػػػػ كؿ عيػػػػػ  إال عيػػػػػ  ا كػػػػػ  كاورمػػػػػاف كاظتػػػػػ ز، فمػػػػػا  هػػػػػر 
 . ن  ذتر  اهر؛ (ّ)مي  فه  ولبا  

فاظتػػػػػػػػػ ه  أنػػػػػػػػػ    ،(ْ)انجكاوػػػػػػػػػرَّ  ،كاولػػػػػػػػػ ز ،كاوثاوػػػػػػػػػث  مػػػػػػػػػا يكػػػػػػػػػ ف عليػػػػػػػػػ  قنػػػػػػػػػراف كػػػػػػػػػاصت ز
 ، يتنػػػػػػػػقق اوقنػػػػػػػر ا علػػػػػػػػ  فهػػػػػػػػ  ولمنػػػػػػػػام ك كػػػػػػػػ  فيػػػػػػػػ  كجػػػػػػػ  أنػػػػػػػػ  مػػػػػػػػا  ،(ٓ)كاور مػػػػػػػاف

ك ف تنػػػػػػػػقق  ، ا  اوثمػػػػػػػػرةجٍ مػػػػػػػ  مصػػػػػػػػل ت  فهػػػػػػػػ  كػػػػػػػأى أجػػػػػػػػ ا   كاوصػػػػػػػ ي  هػػػػػػػػ  ا كؿ؛  ف 
 .قنر  عل  اونجرة وي  م  مصل ت  خب ؼ اوطل 

 ،كؿتػػػػػػػ   ،كاطتػػػػػػػ خ ،كاوسػػػػػػػفرج  ،كاوتفػػػػػػػاح (ٔ)يتيػػػػػػػاثر عيػػػػػػػ ر  ٍ نػىػػػػػػػكاورابػػػػػػػ   مػػػػػػػا يكػػػػػػػ ف ى 
فػػػػػإف بػػػػػاع ا صػػػػػ  كقػػػػػػ  ، نػػػػػػرق كػػػػػػ  اسػػػػػتتار ذتػػػػػرة اوي ػػػػػ  باو ر ٍ بػػػػػاويػَّ ف كمػػػػػ  ى اسػػػػػتتار  

                                                             

 اظتص ر اوسابق. (ُ)
( زهػػػػػر اويبػػػػػ  أيضنػػػػػا، او ا ػػػػػ ة )نػىػػػػػِ) ػػػػػٍ ري ٍ رىةه(، مثػػػػػ  دتػػػػػر كدتػػػػػرة ككتمػػػػػ  ( نػىػػػػػٍ ري اونػػػػػجرة  زهرهػػػػػا، ك)اويػَّ

( باوتنػػػػػ ي   أخػػػػػرج  ( اويبػػػػػ  كاونػػػػػجرة، ك)نػىػػػػػ َّرى ( علػػػػػ  أنٍػػػػػ ارو، كنػيػػػػػ َّارو مثػػػػػ  تفػػػػػاح، ك)أىنىػػػػػارى ػػػػػٍ ري )اويػَّ
. اظتصباح اظتي  )ص    (.ُٓٓاويػٍَّ رى

 (.ِْْ/ٓ(، اوبياف ى م ه  اإلماـ اونافع  )ٖٗ/ّاظته ب ى فق  اإلماـ اونافع  )( ّ)
  بفػػػػػت  اويػػػػػ ف كقيػػػػػ  بكسػػػػػرها كاقتصػػػػػر عليػػػػػ  اوفػػػػػاراه اصتػػػػػ ز اعتيػػػػػ م كاصتمػػػػػ  )اوػػػػػرَّكىاًنجي( ( اوػػػػػرَّاًنجي ْ)

 (.ََِ( أيضا ن ع م  اوتمر أمل . اظتصباح اظتي  )ص  ك)اورَّاًنجي 
(، اجملمػػػػػػ ع ٕٖ/ْنػػػػػػاط اظتبتػػػػػػاع. ا ـ )نػػػػػػ  اوسػػػػػػبك  ى اجملمػػػػػػ ع أف اصتميػػػػػػ  ولبػػػػػػا  ، إال أف ي( ٓ)

 (.ِْٓ/ٓ(، اوبياف ى م ه  اإلماـ )ٖٗ/ّ(، اظته ب ى فق  اونافع  )َٕ/ُُ)
 ( ِْٓ/ٓ(، اوبياف ى م ه  اإلماـ اونافع  )ٖٗ/ّاظته ب ى فق  اإلماـ اونافع  )( ٔ)
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أهنػػػػػػا كفيهػػػػػػا كجػػػػػػ  ، (ُ)كإف   يتيػػػػػػاثر كانػػػػػػ  ولمنػػػػػػام، تيػػػػػػاثر اويػػػػػػ ر كانػػػػػػ  اوثمػػػػػػرة ولبػػػػػػا  

 .  هاري  ٍ كإف   يتياثر نػى ولبا   
ار ذتػػػػػػػرة اوي ػػػػػػػ  بػػػػػػػاوطل  تارها بػػػػػػػاوي ر كإف خرجػػػػػػػ  مػػػػػػػ  اونػػػػػػػجرة كاسػػػػػػػتتأف اسػػػػػػػت  ويػػػػػػػا

 . ما خرج  ميهابع
فػػػإف كػػػػاف ؽتػػػا وػػػ  أصػػػ  ثابػػػ  لتمػػػ  مػػػرة بعػػػػ   ؛إذا بػػػاع أرضػػػان كفيهػػػا نبػػػات غػػػ  اونػػػجر

اور ٍطبىػػػػػػػػػ ي كأخػػػػػػػػػرل  
 ،(ٕ)ا ثَّػػػػػػػػػكاوقً ، (ٔ)كاعتيػػػػػػػػػ با ، (ٓ)عيػػػػػػػػػ كاويَّ ، (ْ) رجً يَّػػػػػػػػػكاو، (ّ)كاوبيفسػػػػػػػػػج، (ِ)

                                                             

ؽ كاوقاضػػػػػ  (  كػػػػػا  أه إسػػػػػ اؽ اونػػػػػ ازم ى اظتهػػػػػ ب، كاوٌسػػػػػبك  ى اجملمػػػػػ ع عػػػػػ  أه إسػػػػػ اُ) 
.  ف اسػػػػػتتارها بػػػػػاوي ر  -رزتػػػػػ  اهلل تعػػػػػاىل-أه  امػػػػػ  كقػػػػػاؿ  كهػػػػػ  اختيػػػػػار شػػػػػي يا أه اوطيػػػػػ  

(، ّٕ/ُُ(، اجملمػػػػػػػػػػ ع )ٖٗ/ّكاسػػػػػػػػػتتار اوثمػػػػػػػػػر ى اوطلػػػػػػػػػ . اظتهػػػػػػػػػ ب ى فقػػػػػػػػػ  اونػػػػػػػػػافع  )
 (. ِْٓ/ٓاوبياف ى م ه  اإلماـ )

اوغػػػػػػػٌض مػػػػػػػ  اوكػػػػػػػأل، ك )أىٍرطىبىػػػػػػػً ( ا رض )ًإٍرطىابنػػػػػػػا( صػػػػػػػارت ذات    كزاف غرفػػػػػػػ  كهػػػػػػػ ( اور ٍطبىػػػػػػػ ي ِ) 
 . (ُُٗنبات رط . اظتصباح اظتي  ى غري  اونرح اوكب  )ص  

  نبػػػػػات زهػػػػػرم مػػػػػ  جػػػػػي  )فيػػػػػ ال( مػػػػػ  اوفصػػػػػيل  اوبيفسػػػػػجي  يػػػػػ رع ول ييػػػػػ  كو هػػػػػ ر ، ( اوبيفسػػػػػجّ) 
 (.ّٔٗ/ ِعىًطر اورا   . اظتعج  او سي  )

ػػػػػػٍرًج ي ْ)    منػػػػػػمـ  معػػػػػػركؼ، كهػػػػػػ  معػػػػػػرب كن نػػػػػػ  زا ػػػػػػ ة باتفػػػػػػاؽ. اظتصػػػػػػباح اظتيػػػػػػ  ى غريػػػػػػ  ( اويػَّ
 (.َْٗاونرح اوكب  )ص  

  جػػػػي  نباتػػػػات بقليػػػػ  كطبيػػػػ  مػػػػ  اوفصػػػػيل  اونػػػػف ي  فيػػػػ  أنػػػػ اع بعضػػػػها يػػػػ رع كبعضػػػػها ( اويعيػػػػاعٓ) 
 (.ّٔٗ/ِاظتعج  او سي  )ييب  بريا ى ا راض  اوٌرطب  او ا  ة نعياع . 

با ي  كػػػػػ  ذوػػػػػ  بقلػػػػػ  مػػػػػ  أ ػػػػػرار اوبقػػػػػ ؿ( اعتًٍيػػػػػ ىبي ٔ)  با، كاعتًٍيػػػػػً با ي، كاعتًٍيػػػػػ ى ، نتػػػػػ  كيقصػػػػػر. ، كاعتًٍيػػػػػ ى
 (.َُُ/ٗوساف اوعرب )

  فٌعػػػػاؿ ك قت تػػػػ  أصػػػػلي  ككسػػػػر اوقػػػػاؼ أكثػػػػر مػػػػ  ضػػػػمها، ك هػػػػ  اسػػػػ  ظتػػػػا يسػػػػمي  اويػػػػاس ا ي ( اوًقثَّػػػػٕ) 
اطتيػػػار كاوعٌجػػػػ ر كاوفقػػػػ س او ا ػػػػ ة )ًقثٌػػػػا ىةه(... كبعػػػػض اويػػػاس يطلػػػػق )اوًقثَّػػػػا ى( علػػػػ  نػػػػ ع ينػػػػب  

طتيػػػػػػار كجهػػػػػػاف (. اظتعجػػػػػػ  اطتيػػػػػار، كهػػػػػػ  مطػػػػػػابق وقػػػػػ ؿ اوفقهػػػػػػا  ى اوربػػػػػػا ك ) ى اوًقثَّػػػػػػاً  مػػػػػ  ا
 (.ُٕ/ ُاو سي  )
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  كمػػػػا  هػػػػر بعػػػػ، كأمػػػػا اوثمػػػػرة فمػػػػا  هػػػر ميهػػػػا فهػػػػ  ولبػػػا  ، كاوبطػػػي  دخػػػػ  ا صػػػػ  ى اوبيػػػ 

، كمػػػػا  هػػػػر مػػػػ  ذترهػػػػا فهػػػػ   ػػػػاهر،  ف ا صػػػػ  يػػػػراد ولبقػػػػا  فهػػػػ  كاوي ػػػػ ؛ فهػػػػ  ولمنػػػػام
 .  (ُ)ف  يتب  ا ص 

ى اضتػػػػػػاؿ؛  ف او يػػػػػػادة بعػػػػػػ  ذوػػػػػػ  تكػػػػػػ ف ى ا صػػػػػػ ؿ، كهػػػػػػ   أل هػػػػػػا وػػػػػػ  اوبػػػػػػا  اى طى كيي 
 .إويها خب ؼ او رع  ولمنام خب ؼ او رع، ك هنا وي  عتا غاي  ييته

كػػػػػاف مػػػػػا يظهػػػػػر ولمنػػػػػام؛  نػػػػػ  غتػػػػػ كزة  فػػػػػإف كانػػػػػ   (ِ)وبق ؿفأمػػػػػا مػػػػػا ذتػػػػػر   هػػػػػ ر  كػػػػػا
ولبػػػػػا   يل مػػػػػ  قطعهػػػػػػا ى اضتػػػػػاؿ ظتػػػػػا قػػػػػػ ميا ،   ا كوػػػػػػ ةفتػػػػػا  أصػػػػػل ، كإف كانػػػػػػ  نابتػػػػػ  فػػػػػاصت  

 .(ّ)كما يظهر بع  ذو  ولمنام
كإف كػػػػػػػػػػاف ؽتػػػػػػػػػػػا ال لتمػػػػػػػػػػ  إال مػػػػػػػػػػػرة كا ػػػػػػػػػػ ة كاضتيطػػػػػػػػػػػ  كاونػػػػػػػػػػع    يػػػػػػػػػػػ خ  ى بيػػػػػػػػػػػ  

إىل اضتصػػػػػػػػػاد؛  نػػػػػػػػػ  فتػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػاهر ال يػػػػػػػػػراد  بقيتػػػػػػػػػ ت[ /بِٓ، كيكػػػػػػػػػ ف ولبػػػػػػػػػا   ](ْ)ا رض
 .(ٓ)ولبقا  فه  كاوطل  اظت بر

  يل م  قطع  ى اضتاؿ.   (ٔ)كقاؿ أب   ييف 
كيصػػػػػػ  بيػػػػػػ  ا رض قػػػػػػ الن ، كاوقمػػػػػػاش (ٕ)اظتبيػػػػػػ  علػػػػػػ   سػػػػػػ  اوعػػػػػػادة تفريػػػػػػمأف   ويػػػػػػا

                                                             

 (.ٗٗ/ّاظته ب ى فق  اونافع  )( ُ) 
 اطتضػػػػر خبػػػػ ؼ ،كاوفجػػػػ  أصػػػػل  مػػػػ  يقلػػػػ  مػػػػا اوبقػػػػ ؿ أف كاوبقػػػػ ؿ اطتضػػػػر بػػػػ  اوفػػػػرؽ  اوبقػػػػ ؿ (ِ)

، (َْ/ ّ) اوسػػػػاو  اوػػػػب د بلغػػػػ  بعػػػػض ى كاظتل خيػػػػ  كاوباميػػػػ  شػػػػ   بعػػػػ  شػػػػي ان  يتيػػػػاكؿ مػػػػا فإنػػػػ 
  .(ٖٓص  ) اظتي  اظتصباح

  .(ٗٗ/ّ(، اظته ب ى فق  اإلماـ اونافع  )ِْٕ-ِْٔ/ٓاوبياف ى م ه  اإلماـ )( ّ)
كا ػػػػػ ان   قػػػػػ الن  بيعػػػػػ  فجػػػػػاز اضتصػػػػػاد أك ولسػػػػػق  اوبػػػػػا   يػػػػػ خ  اظتنػػػػػام، كإفتػػػػػا يػػػػػ  ى اظتبيػػػػػ  (  فْ)

  .(ََُ/ّ) افع اون فق  ى اظته ب. اظت كج  كا م 

  .(ٗٗ/ّ(، اظته ب ى فق  اإلماـ اونافع  )ِْٕ/ٓاوبياف ى م ه  اإلماـ )( ٓ)
  .(ٕ/ِ) اظت تار وتعلي  االختيار(، ٖٔ/ٕ) عاب ي  اب   اشي ( ٔ)
 يرد اظتصي  عل  ق ؿ أه  ييف . ( ٕ) 
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كبيػػػػػػػػػػػػػ  ا رض   (ُ)يكػػػػػػػػػػػػػ ف علػػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػػ و   كى اوثػػػػػػػػػػػػػاي ،كا ػػػػػػػػػػػػػ ان ى أصػػػػػػػػػػػػػ  اوطػػػػػػػػػػػػػريق 

 .(ِ)اظتستأجرة
ك هنػػػػا وػػػػ  اعتػػػػ ت وبطػػػػ  اوبيػػػػ  قػػػػ الن ، أف اسػػػػت قاؽ هػػػػ   اظتيفعػػػػ  سػػػػاق  االعتبػػػػار  ويػػػػا
اظتطلقػػػػػػ  االعتػػػػػ اد فيهػػػػػا مػػػػػػ   اسػػػػػت ق فيصػػػػػػ  كاوػػػػػ ار اوػػػػػ  ،  ف مػػػػػ هتا غته وػػػػػ ؛ كا ػػػػػ ان 

 .فإف اظتيفع  فيها مق رة ا ة معل م ، اصته  ا ة اوع ة خب ؼ او ار اظتستأجرة
فكانػػػػػػ  ، بػػػػػػ  أكاف اضتصػػػػػػاد   يكػػػػػػ  وػػػػػػ  االنتفػػػػػػاع بػػػػػػا رضفػػػػػػإذا قطػػػػػػ  اوبػػػػػػا   اوػػػػػػ رع ق

فػػػػإذا أزاوػػػػ    يكػػػػ  ، هػػػػ ا اوػػػػ رع حكػػػػ  اوعػػػػادة تبقيػػػػ  نػػػػ  إفتػػػػا اسػػػػت ق ؛ ميفعتهػػػػا ولمنػػػػام
قػػػػ  حكػػػػػ  اوعػػػػػادة إال ى مػػػػػ ة توػػػػ   كػػػػػ  كمػػػػػا وػػػػ  كػػػػػاف وػػػػػ  ى اوػػػػ ار اظتبيعػػػػػ  أقمنػػػػػ  كال يي

 .ار بع  نقل و  االنتفاع باو َّ ط يل  فجم  عتا اضتماو  فيقل   ى م ة يس ة   يك  
وك هنػػػػػػا أصػػػػػػل   تبقيػػػػػػ  فػػػػػإف أراد، و مػػػػػ  نقلػػػػػػ   سػػػػػػ  اإلمكػػػػػػاف ،فػػػػػإذا است صػػػػػػ  اوػػػػػػ رع

 نػػػػ  بقػػػػ  حكػػػػػ  اوعػػػػرؼ ويصػػػػػ  ميتفعػػػػان بػػػػ  فيمػػػػػا أريػػػػ  وػػػػػ  ؛ كأزيػػػػ  ميػػػػ    يكػػػػػ  وػػػػ  ذوػػػػػ 
 .(ّ)ف  يلـ  ما زاد علي  ،كق   ص  ذو 

بػػػػا رض   يكػػػػػ  عليػػػػ  نقلهػػػػػا ال تضػػػػر  فػػػػإذا  صػػػػ   فػػػػػإف بقيػػػػ  وػػػػ  ى ا رض أصػػػػػ ؿ
 .كاو رة كاف علي  نقلها ،با رض كعركؽ اوقط  تضركإف كان  

فػػػػػإف  صػػػػػ  بػػػػػ و  ى ا رض  فػػػػػر و مػػػػػ  تسػػػػػ يتها كمػػػػػا وػػػػػ  كػػػػػاف ى ا رض  جػػػػػػارة 
  ال متػػػػػػرج إال  ػػػػػػ ـ شػػػػػػ   مػػػػػػ  اوبػػػػػػاب فه مػػػػػػ   ػػػػػػأك كػػػػػػاف ى اوػػػػػػ ار اظتبيعػػػػػػ  ، (ْ)فيقلهػػػػػػا

                                                             

. اظتسػػػػػػػتأجرة قػػػػػػػ الف، كػػػػػػػا رض بيعهػػػػػػػا ى اوػػػػػػػ رع، فكػػػػػػػاف لتصػػػػػػػ  أف إىل اوبػػػػػػػا   يػػػػػػػ  ى (  هنمػػػػػػػاُ)
  .(ََُ/ّ) اونافع  فق  ى اظته ب

 اظتنػػػػػام، كهػػػػػ  يػػػػػ  ى اظتبيػػػػػ  كا ػػػػػ ان؛  ف قػػػػػ الن  ا رض بيػػػػػ  صػػػػػ   علػػػػػ  ا صػػػػػ اب كرتهػػػػػ ر( ِ)
 ا مػػػػػ  بيػػػػ  اوبػػػػا  ، كعلػػػػ  بأمتعػػػػ  اظتنػػػػ  ن  اوػػػػػ ار بيػػػػ  علػػػػ  اورافعػػػػ ، كقاسػػػػ ها صػػػػ  ها اوػػػػ 

  .(ّْْ/ْ، اوع ي  شرح او جي  )(ُٗ/ُُ) اجملم ع .اظت كج 
 .(ُِٖ/ٓ(، اضتاكم اوكب  )ِْٖ/ٓاوبياف ى م ه  اإلماـ )( ّ) 
 .(َُٔ/ُُاجملم ع شرح اظته ب )( ْ) 
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، (ِ)يل مػػػػػ  تسػػػػػ يت   (ُ)أبػػػػػ  اوطيػػػػػ  اوطػػػػػ مفإنػػػػػ  يضػػػػػم  مػػػػػا نقػػػػػ  باعتػػػػػ ـ، قػػػػػاؿ اوقاضػػػػػ  

 .اوقيم  ف  ييتق  عي  إىل، كه   س  ى مع  اوضماف باظتث 
أك  ،سػػػػػػػيب فػػػػػػػإف كػػػػػػػاف قػػػػػػػ   هػػػػػػػر ك  ي ؛نظػػػػػػػرت ،إذا بػػػػػػػاع ا رض كشػػػػػػػرط اوػػػػػػػ رع معهػػػػػػػا

،  هنمػػػػػػا معل مػػػػػػاف مقػػػػػػ كر عليهمػػػػػػا؛ فػػػػػػاوبي  صػػػػػػ ي  فيهمػػػػػػا، ك  يظهػػػػػػر فيػػػػػػ   ػػػػػػ  سػػػػػػيب 
كإف كػػػػاف ، ظتػػػػا ق متػػػػ صػػػػ   ،كاوػػػػ رة ،كػػػػاف مر يػػػػان كاونػػػػع فػػػػإف   ،كإف كػػػػاف قػػػػ  اشػػػػت   بػػػػ 

كإف ،  ػػػػ  ف قنػػػػر  ييػػػػ ؿ مي وػػػػ  ج  ؛ فػػػػاوبي  صػػػػ ي  فيهمػػػػا ،مسػػػػتاان اػػػػا يػػػػ خر فيػػػػ  كػػػػا رز
فػػػػػاوبي   ،فهػػػػػ ا مػػػػػ  فػػػػػركع تفريػػػػػق اوصػػػػػفق  ،كال يػػػػػ خر فيػػػػػ  كاضتيطػػػػػ  ،كػػػػػاف مسػػػػػتاان بقنػػػػػر 

 . ن  رت  غته الن كمعل مان ؛ (ّ)فاس  فيهما
 ال تبقػػػػػػ  فػػػػػػإف كػػػػػػاف بػػػػػػ ر مػػػػػػا ؛نظػػػػػػرت ،بعػػػػػػ  يبػػػػػػ أرضػػػػػػان فيهػػػػػػا بػػػػػػ ر   ي أمػػػػػػا إذا بػػػػػػاع

فهػػػػػ  كأصػػػػػ ؿ اونػػػػػجر  ،ولتبقيػػػػػ  نػػػػػ  كضػػػػػ  فيهػػػػػا  ؛  دخػػػػػ  ى بيػػػػػ  ا رضبىػػػػػطٍ أصػػػػػ و  كاور  
 ،كاضتيطػػػػػػػػ  كإف كػػػػػػػػاف بػػػػػػػػ ر زرع مػػػػػػػػا ال لتصػػػػػػػػ  إال مػػػػػػػػرة كا ػػػػػػػػ ة، [/أِٔ] (ْ)إذا غرسػػػػػػػػ 
فػػػػػإف أطلػػػػػق بيػػػػػ  ا رض ، يػػػػػ أك ينػػػػػاط اوبػػػػػ ر ف ،فػػػػػ  متلػػػػػ  إمػػػػػا أف يطلػػػػػق اوبيػػػػػ  ،كاونػػػػػع 

إىل أكاف تبقيتهػػػػػػػا كعليػػػػػػ   ،فػػػػػػ  خيػػػػػػار وػػػػػػػ  ،كإف علػػػػػػ  اظتنػػػػػػام بػػػػػػػ ،   يػػػػػػ خ  اوبػػػػػػ ر فيػػػػػػػ 
كتعطيػػػػػػ   ، ف ى إبقا ػػػػػػ  إضػػػػػػرار بػػػػػػ  ؛كإف   يعلػػػػػػ  بػػػػػػ  كػػػػػػاف وػػػػػػ  اطتيػػػػػػار، اضتصػػػػػػاد كػػػػػػاو رع

ػػػػػػ، ظتيافعػػػػػػ  فػػػػػػ  خيػػػػػػار  ،كأمكيػػػػػػ  ذوػػػػػػ ، اوبػػػػػػ ر ى زمػػػػػػاف يسػػػػػػ   ي فػػػػػػإف قػػػػػػاؿ اوبػػػػػػا   أنػػػػػػا آخي
 . اوضرر عي و كاؿ  ؛ولمنام

                                                             

 بػػػػػػػ  اوطيػػػػػػػ ، طػػػػػػػاهر أبػػػػػػ  اإلسػػػػػػػ ـ، اوقاضػػػػػػػ  اوع مػػػػػػ ، شػػػػػػػي  اإلمػػػػػػػاـ اوطػػػػػػػ م اوطيػػػػػػػ  ( أبػػػػػػ ُ)
ب مػػػ ،  م ػػػ  كثػػػ ث كأربعػػػ  ذتػػػاف سػػػي  بغػػػ اد، كوػػػ  اونػػػافع ، فقيػػػ  عمػػػر بػػػ  طػػػاهر اهلل بػػػ  عبػػػ 
 اويػػػػػػػػػب   أعػػػػػػػػػ ـ سػػػػػػػػػ . كسػػػػػػػػػيتاف م ػػػػػػػػػ  كوػػػػػػػػػ  كأربعم ػػػػػػػػػ  ستسػػػػػػػػػ  ا كؿ، سػػػػػػػػػي  ى ربيػػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػػا
(ُٕ/ٖٔٔ).  

 ( َُٔ/ُُاجملم ع شرح اظته ب )( ِ)
 ( ِِٖ/ٔ(، اضتاكم اوكب  )ِْٖ/ٓاوبياف ى م ه  اإلماـ )( ّ) 
 ( ََُ/ّ(، اظته ب ى فق  اإلماـ )ِْٔ/ٓاوبياف ى م ه  اإلماـ )( ْ) 
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 نػػػػػ  زاد  بػػػػػػ و  ؛ كوػػػػػ  رضػػػػػػ  اوبػػػػػا   باكػػػػػػ  ولمنػػػػػام فػػػػػػ  خيػػػػػار وػػػػػػ   (ُ)قػػػػػاؿ ى ا ـ

فأمػػػػػػػا إذا ، كهػػػػػػػ  ى  كػػػػػػػ  مػػػػػػػا   يتميػػػػػػػ ، ولعقػػػػػػػ  خػػػػػػػ ان فل مػػػػػػػ  قب وػػػػػػػ   ف فيػػػػػػػ  تصػػػػػػػ ي ان 
كيبطػػػػػػػ  ى ا رض ، شػػػػػػػرط دخػػػػػػػ ؿ اوبػػػػػػػ ر ى اوبيػػػػػػػ  فػػػػػػػاوبي  باطػػػػػػػ  ى اوبػػػػػػػ ر ولجهػػػػػػػ  بػػػػػػػ 

 .يق اوصفق  م  جهاو  اوثم أيضان ظتا لتص  بتفر 
 ،قػػػػػ دم كأ جيػػػػػ ه،أك دابػػػػػ  عليهػػػػػا  ، ٌ لًػػػػػأك جاريػػػػػ  عليهػػػػػا  ً  ،عليػػػػػ  ثيػػػػػاب كوػػػػػ  بػػػػػاع عبػػػػػ ان 

قيػػػػػػػ   يػػػػػػػ خ  ى بيػػػػػػػ   ،(ّ)[عمػػػػػػػر هخ فػػػػػػػان ]  (ِ)  يػػػػػػػ خ  شػػػػػػػ   مػػػػػػػ  ذوػػػػػػػ  ى اوبيػػػػػػػ 
  .(ْ)اورقيق ما يسا ع رت 

 .أف اوبي  يتياكؿ اورقيق كاو اب  دكف ما عليها  ويا
  

                                                             

 ( َُْ/ّ) ا ـ ولنافع ( ُ) 
يييظػػػػر   . اوفقهػػػػا  رتيػػػػ  إىل اظتػػػػاكردم نسػػػػب  اوػػػػ م اوفقهػػػػا ؛ النفصػػػػاو ، كهػػػػ  رتهػػػػ ر قػػػػ ؿ كهػػػػ ( ِ)

  .(ِِٓ/َُ) اظته ب شرح اجملم ع(، ُُٖ/ٓ) اوكب  اضتاكم
 شػػػػػػي  اوبسػػػػػػطام  عمػػػػػػر أبػػػػػػ  كاوصػػػػػػ اب مػػػػػػا أثبػػػػػػ  كهػػػػػػ    ى كػػػػػػ  اويسػػػػػػ ت  )البػػػػػػ  عمػػػػػػرك( (ّ)

 اعتيػػػػػػػث  بػػػػػػػ  ػتمػػػػػػػ  بػػػػػػػ  اضتسػػػػػػػ  عمػػػػػػػر، ػتمػػػػػػػ  بػػػػػػػ  أبػػػػػػػ  ، اإلمػػػػػػػاـاونػػػػػػػافعي ، قاضػػػػػػػ  نيسػػػػػػػاب ر
كفضػػػػا  ، تػػػػ ى ى ذم اوقعػػػػ ة سػػػػي  ذتػػػػاف كقيػػػػ   كاسػػػػع  ر لػػػػ  اونػػػػافع  اوػػػػ اع ، وػػػػ  اوبسػػػػطام 

  .(َُْ/ْ)سب  كأربعما  ، طبقات اونافعي  اوك ل 
 ( ِّٓ/َُاجملم ع )(، ُُٖ/ٓ) اوكب  اضتاكم. ملك  ق  بي  (  ن ْ)
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 فصل

 [حكه مثشة البائع إرا باع أصلوا من حَث ًقت اجلزار]

فػػػػػإف كانػػػػػ  ؽتػػػػػا  ،ولبػػػػػا     يكلػػػػػ  قطعهػػػػػا إىل أكاف اصتػػػػػ اذذتػػػػػرة كعليػػػػػ   أصػػػػػ ن إذا بػػػػػاع 
 كإف كانػػػػػ ،  يكلػػػػػ  قطعهػػػػػا  ػػػػػ  تصػػػػػ  بسػػػػػران   (ُ)كاوقرشػػػػػ  يسػػػػػ ايكاضت يقطػػػػػ  بسػػػػػران 

 .(ِ)ؽتا ال يقط     يص  رطبان   يكل  قطعها    تص  رطبان 
 .  (ّ)كقاؿ أب   ييف   يكل  قطعها ى اضتاؿ

ا كيأخػػػػػ ها شػػػػػي ان فنػػػػػي ان ويكػػػػػ ف أنفػػػػػ  تبقيتهػػػػػمػػػػػا قػػػػػ ميا  معػػػػػ  ى اوػػػػػ رع، فػػػػػإف أراد   ويػػػػػا
 .و    يك  و  ذو  ظتا ق ميا  ى او رع

يػػػػػػػػ  نقلػػػػػػػػ ، كإف أراد اوبػػػػػػػػا   أف يسػػػػػػػػق   كتػػػػػػػػ  فعل   فػػػػػػػػإف اسػػػػػػػػت ك  (ْ)كقػػػػػػػػاؿ ى ا ـ
 .؛  ن  نف  ال إضرار في (ٓ)ذترت  ك  يك  عل  اظتنام ضرر و م  دتكيي  مي 

عيػػػػػػ  ميػػػػػػ  ميػػػػػػ  ظتػػػػػػا فيػػػػػػ  مػػػػػػ  اإلضػػػػػػرار، كإف كانػػػػػػ  اوثمػػػػػػرة  سػػػػػػتغ تكإف كانػػػػػػ  اوثمػػػػػػرة 
ػػػػػػ ،، أك كػػػػػػاف اظتنػػػػػػام يريػػػػػػ  أف يسػػػػػػق  ا صػػػػػػ ؿ ضتاجتهػػػػػػا إويػػػػػػ تستضػػػػػػر باكػػػػػػ  ذوػػػػػػ      ككي

   .(ٔ)أج  اظتمتي  ميهما عل  ذو  ى أص  او جه  ،وثمرةيضر با

                                                             

 اظتهػػػػػػػػ ب غريػػػػػػػػ  شػػػػػػػػرح ى اظتسػػػػػػػػتع ب اوػػػػػػػػيظ . بػػػػػػػػاوعراؽ معركفػػػػػػػػاف اوتمػػػػػػػػر مػػػػػػػػ  ن عػػػػػػػػاف ( قتػػػػػػػػاُ)
(ِ/ّْ).  

  .(َُْ/ُُ(، اجملم ع شرح اظته ب )ََُ/ّاظته ب )( ِ)
  .(َُ/ِ(، اولباب ى شرح اوكتاب )ُِّ/ُاصت هرة اوي ة )( ّ)
 ى إذا رؤل اوي ػػػػػػ  ذتػػػػػػر معػػػػػػ  ى اوثمػػػػػػار كرتيػػػػػ   ا ـ كتػػػػػػاب ى جػػػػػػا  كقػػػػػػ . ا ـ ى أجػػػػػ    ( ْ)

 يػػػػرل ميهمػػػػا  ػػػػ  كا ػػػػ  بيػػػػ  لتػػػػ  معػػػػان، كال بػػػػارزي  يك نػػػػاف بيػػػػ  آخػػػػر ، كقتػػػػا  ػػػػ  اويضػػػػج أكوػػػػ 
 (. ٖٓ/ْ) ا ـ. اويضج أكعتما ى

 ( ُُٕ-َُٕ/ٓاضتاكم اوكب  )(، ٖٔ/ْ( ا ـ ولنافع  )ٓ)
رضػػػػػػ   قػػػػػػ اوع ى دخػػػػػػ   ػػػػػػ  هريػػػػػػرة؛  نػػػػػػ  أه بػػػػػػ  علػػػػػػ  أه قػػػػػػ ؿ كهػػػػػػ  ا كؿ، او جػػػػػػ  ( هػػػػػػ أ)

=   أه قػػػػػػػػ ؿ  اوثػػػػػػػػاي او جػػػػػػػػ . اظتسػػػػػػػػق  مػػػػػػػػ  البػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػ  يعلػػػػػػػػ  عليػػػػػػػػ ؛  نػػػػػػػػ  اوضػػػػػػػػرر بػػػػػػػػ خ ؿ
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كإف ، همػػػػػػػا ال يقػػػػػػػـ  بػػػػػػػ  إال باوسػػػػػػػق  فػػػػػػػأج  عليػػػػػػػ ميأف مػػػػػػػا اوت مػػػػػػػ  كػػػػػػػ  كا ػػػػػػػ    ويػػػػػػػا

كم نػػػػػػ  هػػػػػػ ا ، (ُ)اختلفػػػػػػا ى اوقػػػػػػ ر اوػػػػػػ م يػػػػػػ ع  اضتاجػػػػػػ  إويػػػػػػ  رجػػػػػػ  إىل أهػػػػػػ  اطتػػػػػػ ة بػػػػػػ 
 .ضتاجت    ن؛ اوسق  عل  م  طلب 

أف تنػػػػػػػرب اوثمػػػػػػػرة اظتػػػػػػػا  مػػػػػػػ  أصػػػػػػػػ  ظتنػػػػػػػام كإف أصػػػػػػػاب اوي ػػػػػػػ  عطػػػػػػػ ، كخػػػػػػػاؼ ا
قيػػػػػ  تب؛  نػػػػػ  إفتػػػػػا وػػػػػـ  اظتنػػػػػام او(ِ)وػػػػػـ  اوبػػػػػا   قطعهػػػػػا ى أصػػػػػ  اوقػػػػػ و  ،هلػػػػػ يف اوي ػػػػػ 

اوثمػػػػػػػػار علػػػػػػػ  اوي ػػػػػػػػ   تبقػػػػػػػ اوثمػػػػػػػار، كاوعػػػػػػػػادة أف  تبقيتػػػػػػػػ جريػػػػػػػان علػػػػػػػ   كػػػػػػػػ  اوعػػػػػػػادة ى 
 .[ كال يقض  تلفها، فإذا عرض ما متاو  اوعادة   كت  علي /بِٔ]

  كتػػػػػ  اوبػػػػػا    ،بػػػػػاوعط  ضػػػػػرران يسػػػػػ ان  رٌ ًضػػػػػتى سٍ تى خػػػػػاؼ صػػػػػا   ا صػػػػػ ؿ أف  كأمػػػػػا إذا
كقطػػػػػػػػ  اوثمػػػػػػػػرة قبػػػػػػػػ  أكاهنػػػػػػػػا  ، ف يسػػػػػػػػ  اوضػػػػػػػػرر ػتتمػػػػػػػػ  ى اوعػػػػػػػػادة؛ علػػػػػػػػ  قطػػػػػػػػ  ذترتػػػػػػػػ 

 .(ّ)إت ؼ
                                                                                                                                                                             

 أف ف جػػػػػػػ  ى ا ضػػػػػػػرار ا خػػػػػػػر مػػػػػػػ  بػػػػػػػأكىل أ ػػػػػػػ قتا وػػػػػػػي  اوعقػػػػػػػ ؛  نػػػػػػػ  =إسػػػػػػػ اؽ  يفسػػػػػػػ 
اورافعػػػػ ،  صػػػػ    كمػػػػا اوفسػػػػ  قػػػػ ؿ ا كجػػػػ  هػػػػ   مػػػػ  ا رجػػػػ  أمػػػػا اجملمػػػػ ع ى جػػػػا . يفسػػػػ 
 اظتنػػػػػام، كاوػػػػػ م جانػػػػػ  مراعػػػػػاة او سػػػػػي  ى  ايلاوغػػػػػ إسػػػػػ اؽ، كصػػػػػ    أه هػػػػػ  قػػػػػ ؿ ككمػػػػػا

 ال كػػػػػػاف كإذا  قػػػػػػاؿ فإنػػػػػػ . هريػػػػػػرة أبػػػػػػ  علػػػػػػ  قاوػػػػػػ  ظتػػػػػػا ينػػػػػػه  اونػػػػػػافع  نػػػػػػ  يقتضػػػػػػي  إطػػػػػػ ؽ
 ا ـ. اوسػػػػػق  مػػػػػ  مػػػػػ  اونػػػػػجر يكفػػػػػ  كمػػػػػا اوبػػػػػا   ختليػػػػػ  اظتنػػػػػام فعلػػػػػ  اوسػػػػػق  إال يصػػػػػل ها

شػػػػػػػرح اوػػػػػػػ جي  ، اوع يػػػػػػػ  (ُُْ/ُُ) اجملمػػػػػػ ع(، َُُ/ّ) اونػػػػػػػافع  فقػػػػػػػ  ى اظتهػػػػػػ ب( ٖٓ/ْ)
(ْ/ّْٓ.)  

 ( ُِ/ُُاجملم ع )(، ُُٕ/ٓاضتاكم اوكب  )( ُ) 
يل مػػػػػ     بػػػػػ  أضػػػػػر بػػػػػ ، فػػػػػإذا يضػػػػػر   إذا بػػػػػ و  رضػػػػػ  إفتػػػػػا اظتنػػػػػام  ف  ا كؿ اوقػػػػػ ؿ هػػػػػ ا( ِ)

 أف علػػػػػػ  اوعقػػػػػػ  ى دخػػػػػػ  اظتنػػػػػػام  ف، اوثمػػػػػػرة قطػػػػػ  اوبػػػػػػا   يكلػػػػػػ  ال  اوثػػػػػػاي كاوقػػػػػػ ؿ. تركػػػػػ 
 ى -تعػػػػػػاىل اهلل رزتػػػػػػ - اونػػػػػافع  كػػػػػػ ـ يقتضػػػػػػي  كاوػػػػػ م .تركػػػػػػ   فل مػػػػػػ اصتػػػػػ اذ إىل يػػػػػاؾ اوثمػػػػػػار

 عيػػػػػ  ذتػػػػػر  قطػػػػػ  إال اظتػػػػػا  انقطػػػػػاع مػػػػػ  هػػػػػ ا مثػػػػػ  ى يصػػػػػل  وػػػػػي   قػػػػػاؿ ا كؿ، فػػػػػإف اوقػػػػػ ؿ ا ـ
 ا ـ. متط عػػػػػان  يسػػػػػقي  أف إال بقطعػػػػػ  صػػػػػا ب  فيهػػػػػا، أخػػػػػ  بييػػػػػان  ضػػػػػرران  اوي ػػػػػ  بقلػػػػػ ب أضػػػػػر كإال
  .(َُُ/ّ) اونافع  فق  ى اظته ب(، ٖٔ/ْ)

 .(ُْ/ُُ(، اجملم ع )َُُ/ّ(، اظته ب ى فق  اونافع  )ٖٔ/ْا ـ )( ّ) 
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 فصل

حكه بَع الثناس ًالضسع قبل بذً الصَّالح مفشدة عن األصٌل، من غري ]

 [ششط الكطع

ػػػػ  ح فيهػػػػا مػػػػ  غػػػػ  شػػػػرط اوقطػػػػ  مفػػػػردة عػػػػ  ال كتػػػػ ز بيػػػػ  اوثمػػػػار كاوػػػػ رع قبػػػػ  بػػػػ ك اوصَّ
 .(ُ)ا ص ؿ

 كعي نا يي ؿ عل  اوتبقي .  ،كيي ؿ عل  اوقط  ،  كت ز بيعها مطلقان (ِ)كقاؿ أب   ييف 
  ب اااااع ثمااااارة ال  ااااا  ح ااااا  نهااااا  عااااا  » أف اويَّػػػػػيٌ  ويػػػػػا مػػػػػا ركل ابػػػػػ  عمػػػػػر

ك ف مطلػػػػػػق ، (ّ)«ح اااااا   باااااا ه ة ااااااام  الع ذاااااا  يه  ةالَحاااااا يةالاااااا رن يةال اااااا ب  يت ذاااااا 
اوعقػػػػػػ  لتمػػػػػػ  علػػػػػػ  اظتتعػػػػػػارؼ كاوعػػػػػػرؼ فيهمػػػػػػا أف يػػػػػػاؾ إىل أكاف اضتصػػػػػػاد كاصتػػػػػػ اذ فصػػػػػػار 

، فػػػػػػإف باعهػػػػػػا بنػػػػػػرط اوقطػػػػػػ  جػػػػػػاز؛  نػػػػػػ  اي وػػػػػػ  شػػػػػػرط اوتبقيػػػػػػ   ف اظتتعػػػػػػارؼ كاظتنػػػػػػركط
، ككػػػػػ ا إف بػػػػػاع اوثمػػػػػرة مػػػػػ  اونػػػػػجرة أك اوػػػػػ رع مػػػػػ  ا رض؛ (ْ)يػػػػػأم  عليهػػػػػا اوتلػػػػػ  بػػػػػاوقط 

 . هنما صارا تابع  ى اوعق ، فسق   ك  اوغرر فيهما كاضتم  إذا بيع  ا ـ
قبػػػػػ  بػػػػػ ك اوصػػػػػػ ح  كإف بيعػػػػػ  اوثمػػػػػرة مػػػػػ  ماوػػػػػ  ا صػػػػػ  كاوػػػػػ رع مػػػػػ  ماوػػػػػ  ا رض

 نػػػػ  أفردقتػػػػا بػػػػاوبي  قبػػػػ  بػػػػ ك ؛ (ٓ)ط اوقطػػػػ  فػػػػاوبي  باطػػػػ  ى أصػػػػ  اوػػػػ جه مػػػػ  غػػػػ  شػػػػر 

                                                             

  .(ِِٓ/ٓ(، اوبياف ى م ه  اإلماـ )َُُ/ّاظته ب ى فق  اإلماـ )( ُ)
  .(ِ/ٓ) او قا ق كي  شرح اورا ق اوب ر(، ُِّ/ُ) اوي ة اصت هرة( ِ)
 .(ُّْٓ  )اوبي ، رق ى مت ع م  اوبي ، باب كتاب(،  ُِٔ) مسل  أخرج ( ّ)
 ( ِٕٓ، ِٔٓ/ٓ(، اوبياف ى م ه  اإلماـ )ْْ/ِاظته ب ى فق  اإلماـ )( ْ)
 مػػػ  باعهػػػا وػػػ  كمػػػا ا صػػػ ، فجػػػاز ظتاوػػػ  لتصػػػ  يصػػػ ؛  نػػػ   اوثػػػاي ا كؿ. كاو جػػػ  او جػػػ  ( هػػ آ)

اوطي ، كاحملامل ،  أه  ام ، كاوقاض  أه اوني  عي  ا ص  ه  ا كؿ كاو ج  . اونجرة كا رض
يصػػػ . قػػػاؿ  ال أنػػػ   اورافعػػػ   كػػػا  مػػػا علػػػ  أه عصػػػركف، كاصتمهػػػ ر كيػػػاي، كاوناشػػػ ، كابػػػ كاور 

 .اورافعػػ   ونػػم ؿ اطتػػ  كاظتعػػ ؛ فػػإف اظتبيػػ  هػػ  اوثمػػرة، كوػػ  تلفػػ    يبػػق ى مقابلػػ  اوثمػػرة شػػػ  
  (.ّْٖ/ْ، اوع ي  شرح او جي  )(َُّ-ُُٓ/ُُ) اجملم ع(، َُِ/ّ) اظته ب
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اوصػػػػػػ ح مػػػػػػ  غػػػػػػ  شػػػػػػرط اوقطػػػػػػ ، فبطػػػػػػ  كمػػػػػػا وػػػػػػ  باعهمػػػػػػا ؽتػػػػػػ  ال نتلػػػػػػ  ا صػػػػػػ ، كإف 

 .(ُ)باعهما بع  ب ك اوص ح ص  س ا  أطلق أك شرط اوقط  أك اوتبقي 
 . إف تياه  عظمها جاز  (ّ)كقاؿ ػتم ، ال كت ز بيعها بنرط اوتبقي   (ِ)كقاؿ أب   ييف 

فبػػػػػاف أف اظتيهػػػػػ  عيػػػػػ  اوبيػػػػػ  ، (ْ)«نهااااا  عااااا  ب اااااع الثمااااارة ح ااااا  ت ذااااا »اضتػػػػػ يث   يػػػػػاو
ك نػػػػػا ، يهػػػػ  عيػػػػػ فػػػػإذا بػػػػػ ا اوصػػػػ ح كجػػػػػ  أف يكػػػػ ف اظتػػػػػأذكف فيػػػػ  هػػػػػ  اظت، بنػػػػرط اوتبقيػػػػػ 

قػػػػػ  شػػػػػرط مػػػػػا يقتضػػػػػي  فصػػػػػ  كمػػػػػا وػػػػػ  فػػػػػإذا شػػػػػرط ف، بييػػػػػا أف مقتضػػػػػ  اإلطػػػػػ ؽ اوتبقيػػػػػ 
 .شرط تفريم او ار حس  اإلمكاف

فبػػػػػأف ي جػػػػػ   أك تسػػػػػ دَّ  ،رَّ أك تصػػػػػف ،فػػػػػإف كانػػػػػ  اوثمػػػػػار ؽتػػػػػا حتمػػػػػرَّ   فأمػػػػػا بػػػػػ ك اوصػػػػػ ح
 .أك اوس اد ،أك اوصفرة ،فيها اضتمرة

كإف   ،أك يصػػػػػفر و هنػػػػػا ،كهػػػػػ  أف يػػػػػ كر فيهػػػػػا اظتػػػػػا  اضتلػػػػػ  ،تمػػػػػ  تيضػػػػػان بػػػػػأف كإف كانػػػػػ  بً 
  .يتغ  و ن  فبأف لتل  أك يطي  أكلكاف ؽتا ال 

يتيػػػػػاه   فبػػػػػأف كػػػػػ  صػػػػػغاران طيبػػػػػان كاوقثػػػػػا   كي ، أك طعمػػػػػ ،كإف كانػػػػػ  ؽتػػػػػا ال يتغػػػػػ  و نػػػػػ 
 .ظ  بعض عً 

 كا صػػػػػػ  فيػػػػػػ  مػػػػػػا ركل أنػػػػػػ ، كإف كػػػػػػاف بطي ػػػػػػان بػػػػػػأف يبػػػػػػ ك اويضػػػػػػج ى بعضػػػػػػ 
ةعاااا  ةعاااا  ب ااااع الع ااااه ح اااا   يشاااا  ّ نهاااا  عاااا  ب ااااع الحااااه  ح اااا   َ »  اويَّػػػػيٌ أف 

                                                             

 ( ُْْ/ُُ) اجملم ع(، َُّ/ّ) فع اونا فق  ى اظته ب( ُ)
 .(ِ/ٓ) او قا ق كي  شرح اورا ق اوب ر(، ُِّ/ُ) اوي ة اصت هرة (ِ) 
اوعقػػػػػ .  فسػػػػػاد عػػػػػ ـ ى است سػػػػػي  أنػػػػػ  -تعػػػػػاىل اهلل رزتػػػػػ - اضتسػػػػػ  بػػػػػ  ػتمػػػػػ  عػػػػػ  كاوصػػػػػ اب( ّ)

  .(ِٔ/ٕ) اعت اي  شرح اوبياي (، َِٓ/ٓ) او قا ق كي  شرح اورا ق اوب ر
 أنػػػػػػ  مػػػػػ   ػػػػػ يث كضػػػػػ  اصتػػػػػ ان ، اظتسػػػػػاقاة، بػػػػػػاب كتػػػػػاب(،  ّٔٔ) صػػػػػف   مسػػػػػل  ( أخرجػػػػػ ْ)

و ت ذاااا ؟ قاااا   ماااا و ي قاااا لسات ذاااا  ح اااا  الثماااارة ب ااااع عاااا  نهاااا »  اهلل رسػػػػ ؿ أف  
 «.؟أ  ك م   ت  ح  الثمرةي ا م اهلل م ع إخاو تحمري اق  



 

 قسم التحقيق                              االنتصار البن أبي عصرون 

 

كال اعتبػػػػػػػار  ،(ِ) «ح ااااااا  تطعااااااام»  ، كركل جػػػػػػػابر(ُ)«ب اااااااع الثمااااااارة ح ااااااا  ت ذااااااا  369
 . (ّ)[ اوثريا خ فان وبعض اوفقها /إِٔبطل ع ]
 .ما ركييا  م  اضت يث  ويا

اضت يث، قاؿ و    كأما طل ع اوثريا فل  ي كر ى اضت يث وكي  ظتا ركل اب  عمر
إخا ن عا »  -(ْ)]عيهما[رض  اهلل -فقاؿ اب  عمر  ؟عب  اهلل ب  سراق   م  ذو  عثماف ب 

، كاظتقص د م  (ٔ)ب ده ، كعرؼ اوب د ى ذو  ؼتتل  اؿي كإفتا قاؿ ذو   ن   ى . (ٓ)«الثر  
 .ذو  ا م  م  اوعاه  كزكاؿ اوغرر، كذو  لتص  بص  يتها وألك  ال بطل ع اوثريا

جػػػػػػ از اوبيػػػػػػ  طلػػػػػػ ع اوثريػػػػػػا بػػػػػػ  بيضػػػػػػج اوثمػػػػػػار،   كتعػػػػػػ  علػػػػػػ أف ال  ف اصػػػػػػ  اطتػػػػػػ ؼ
، فػػػػػػإذا كجػػػػػ  بػػػػػ ك اوصػػػػػ ح كوػػػػػػ  ى بسػػػػػرة كا ػػػػػ ة مػػػػػ  جػػػػػػي  ى (ٕ)كاطتصػػػػػ  كتعلػػػػػ  علػػػػػ 

ال كتػػػػ ز    نػػػػا وػػػػ  قليػػػػا ؛(ٖ)كجػػػػاز بيعػػػػ  ، ػػػػا   تبعهػػػػا رتيػػػػ  ذوػػػػ  اصتػػػػي  كذوػػػػ  اضتػػػػا  
                                                             

. اوثمػػػػػػار فيػػػػػػ  لتػػػػػػ  اوػػػػػػ م او قػػػػػػ  اوبيػػػػػػ ع، بػػػػػاب كتػػػػػػاب(،  ٕٖ/ٓ)ولبيهقػػػػػػ    اوصػػػػػػغرل ( اوسػػػػػي ُ)
 علػػػػ   ػػػػ يث اتفقػػػػا مترجػػػػا ، إفتػػػػا ك  مسػػػػل  شػػػػرط علػػػػ   ػػػػ يث هػػػػ ا  اظتسػػػػت رؾ ى اضتػػػػاك  قػػػػاؿ
 اوصػػػػػػػ ي   علػػػػػػػ  اظتسػػػػػػػت رؾ. ي هػػػػػػػ   ػػػػػػػ  اوثمػػػػػػػر بيػػػػػػػ  عػػػػػػػ  اويهػػػػػػػ  ى عمػػػػػػػر ابػػػػػػػ  عػػػػػػػ  نػػػػػػػاف 

  .(ُُِ/ٓ)اوغلي   إركا  ى ا وباي اوبي ع، كص   كتاب(،  ُٗ/ِ)

 بػػػػػػػ  عػػػػػػػ  جػػػػػػػابر ،احملاقلػػػػػػػ  عػػػػػػػ  اويهػػػػػػػ  اوبيػػػػػػػ ع، بػػػػػػػاب كتػػػػػػػاب(،  ِٔٔص  ) ( أخرجػػػػػػػ  مسػػػػػػػل ِ)
 ي ةعااااا ةالم اب ااااا  ةالمح ق ااااا ي الم ااااا برةي عااااا   اهلل رساااااس  نهااااا »  قػػػػػاؿ  اهلل عبػػػػػ 

 .  «العرا   إال ةال ن ن ر ب ل راذم إال تب ن تطعمي ةال ح   ب ع الثمرة

 (. ِٕٓ/ٓ(، اوبياف ى م ه  اإلماـ )ُْٗ/ُُ(، اجملم ع )ُْٗ/ٓ( اضتاكم اوكب  )ّ)
 ى ك  اويس ت   )عي (، كاوص اب  )عيهما(. (ْ)
الثماااا ر  ب ااااع عاااا   اهلل رسااااس  نهاااا »  بلفػػػػ  عمػػػػر  ابػػػػ  عػػػػ  اضتػػػػ يث هػػػػ ا ( جػػػػا ٓ)

. «الثر ااااا  ن عاااااا إخاو قااااا   الااااارحم ؟ عباااا  أبااااا   ااااا  خلاااااك ةم اااا و ق ااااا . تااااا م  الع ذااااا  ح اااا 
 فيػػػػػػػ  لتػػػػػػػ  اوػػػػػػػ م او قػػػػػػػ  اوبيػػػػػػػ ، بػػػػػػػاب كتػػػػػػػاب(،  ََّ/ٓ) ولبيهقػػػػػػػ  اوكػػػػػػػ ل اوسػػػػػػػي  يييظػػػػػػػر  

 اظتسػػػػػاني  كترتيػػػػػ  ا سػػػػػاني  تقريػػػػػ  ييظػػػػػر. صػػػػػ ي  إسػػػػػياد  اوعراقػػػػػ   اوفضػػػػػ  أبػػػػػ  اوثمػػػػػار. قػػػػػاؿ
  .(ٖٓٓ) رق    يث اصتام ، ضعي  ى ا وباي كضعف (، ّٖ)صف   

  .(ُْٗ/ُُ) ( اجملم عٔ)

 . ك  يثب  عي  ق ؿ اب  عمر يقص  ( ٕ)
  .(َُٓ/ُُ(، اجملم ع شرح اظته ب )ِٗٓ/ٓاوبياف ى م ه  اإلماـ )( ٖ)
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 . رو رى إال فيما ب ا في  اوص ح أفض  إىل س   اظتنارك  في  كضى  :36
إذا كػػػػػاف ى اضتػػػػػا   جيسػػػػػاف تباعػػػػػ  إدراكهمػػػػػا كاوصػػػػػيف  كاونػػػػػت م، فإنػػػػػ  إف بػػػػػ ا  أمػػػػػا

؛ (ُ)اوصػػػػ ح ى اوصػػػػيف    يتبعػػػػ  اونػػػػت م خبػػػػ ؼ اوتػػػػأب   يػػػػث سػػػػ ييا فيػػػػ  بػػػػ  ا نػػػػ اع
 ف رتيػػػػػػ  ا نػػػػػػػ اع مػػػػػػػ  اوي ػػػػػػػ  بعػػػػػػػ  االطػػػػػػ ع ال يتباعػػػػػػػ  تأب هػػػػػػػا بػػػػػػػ  يتقػػػػػػػارب، كوػػػػػػػي   

مػػػػػػا   يبػػػػػ  فيػػػػػ  اوصػػػػػػ ح ى ذوػػػػػ  اضتػػػػػػا    كػػػػػ و  اويضػػػػػج كاإلدراؾ، كال كتػػػػػػ ز أف يبتػػػػػاع
 .(ِ)م  جي  آخر، كال ما   يب  في  اوص ح م  ذو  اصتي  م   ا   آخر

  كتػػػػ ز إذا كػػػػػاف غتػػػػاكران وػػػػػ ، ك كػػػػػ  عيػػػػ  أنػػػػػ  إذا بػػػػ ا اوصػػػػػ ح ى ـتلػػػػػ  (ّ)كقػػػػاؿ ماوػػػػػ 
 .جاز بي  رتي  ذتار اوبل 

يػػػػػػاس ذتػػػػػػار ذوػػػػػػ    إذا بػػػػػػ ا اوصػػػػػػ ح ى جػػػػػػي  اوثمػػػػػػار جػػػػػػاز بيػػػػػػ  أج(ْ)كقػػػػػػاؿ اوليػػػػػػث
 اضتا  . 
 ػػػػػا   أك بػػػػػبعض جػػػػػي  مػػػػػ   ػػػػػا   آخػػػػػر ال  مػػػػػ أف انفػػػػػراد كػػػػػ  كا ػػػػػ  ألػػػػػي    ويػػػػػا

يفضػػػػ  إىل سػػػػ   اظتنػػػػارك ؛ فػػػػ  كتعػػػػ  أ ػػػػػ قتا تابعػػػػان و خػػػػر ى جػػػػ از اوبيػػػػ ، أمػػػػا إذا بػػػػػ ا 
اوصػػػػػػ ح ى جػػػػػػي  مػػػػػػ   ػػػػػػا   فبػػػػػػاع ميػػػػػػ  مػػػػػػا   يبػػػػػػ  اوصػػػػػػ ح فيػػػػػػ  مػػػػػػ  ذوػػػػػػ  اضتػػػػػػا   

؛  نػػػػ  إفتػػػػا كتعػػػػ  تبعػػػػان ظتػػػػا بػػػػ ا (ٓ)كتػػػػ  ى أصػػػػ  اوػػػػ جه  مفػػػػردان مػػػػ  غػػػػ  شػػػػرط اوقطػػػػ   
 في  اوص ح إذا رتعهما عق  كا  ، فإذا أفرد بط  اوعق  في  كاضتم .

                                                             

  .(ِٗٓ/ٓ(، اوبياف ى م ه  اإلماـ )َُٔ/ُُاجملم ع شرح اظته ب )( ُ)
  .(ُٖٓ/ُُ(، اجملم ع شرح اظته ب )ِٗٓ/ٓاوبياف ى م ه  اإلماـ )( ِ)
  .(ِْٓ/ٔ) خلي  ؼتتصر شرح اصتلي  م اه (، ُِٓ/ِ) اجملته  ب اي ( ّ)
 اإلمػػػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػػػ ه  ى اوبيػػػػػػػػػػػػػاف(، ُْٗ/ٓ) اوكبػػػػػػػػػػػػػ  اضتػػػػػػػػػػػػػاكم(، ُِٓ/ِ) اجملتهػػػػػػػػػػػػػ  ب ايػػػػػػػػػػػػػ ( ْ)

  .(ُُٔ/ُُ) اجملم ع(، ِٗٓ/ٓ)
 اوصػػػػ ح، فجػػػػاز فيػػػػ  بػػػػ ا مػػػػا  كػػػػ  ى جعليػػػػا  كتػػػػ ز؛  نػػػػا  اوثػػػػاي ا كؿ، كاو جػػػػ  او جػػػػ  ( هػػػػ آ)

 صػػػػػػ  ان  يكػػػػػػ   ال أ ػػػػػػ قتا صػػػػػػ ح كإف. يصػػػػػػ  ال أنػػػػػػ  اظتػػػػػػ ه  مػػػػػػ  كاظتنػػػػػػه ر .بػػػػػػاوبي  إفػػػػػػراد 
 كرتيػػػػػػػ  اظتػػػػػػػاكردم جػػػػػػػـ  فيػػػػػػػ ، كبػػػػػػػ و  ال خػػػػػػػ ؼ أنػػػػػػػ  اوطيػػػػػػػ  أبػػػػػػػ  اوقاضػػػػػػػ  و خػػػػػػػر، كادعػػػػػػػ 

 ا ـ. ا ـ، قػػػػػػػػاؿ اورافعػػػػػػػ   ك ػػػػػػػػاهر  نتيػػػػػػػػ  مطلػػػػػػػػق اوبيػػػػػػػػ  ى اونػػػػػػػػافع  كػػػػػػػػ ـ ك ػػػػػػػػاهر اوعػػػػػػػراقي 
  (.ّْٔ/ْاو جي  )، اوع ي  شرح (ُُٔ/ُُ) اجملم ع(، َُْ/ّ) اظته ب(، ُٖ/ْ)
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 فصل

 [بَع الضسع أً الثنش بعذ بذً صالحى]

  أكاف اضتصػػػػػػػػػاد إذا بػػػػػػػػاع زرعػػػػػػػػان أك ذتػػػػػػػػرة بعػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػ ك اوصػػػػػػػػ ح   يكلػػػػػػػػػ  قطعهػػػػػػػػا قبػػػػػػػػ
 .(ِ) ه  ييف  خ فان  (ُ)كاصت اذ
كإف ا تاجػػػػػ  اوثمػػػػػرة أك اوػػػػػ رع إىل ، اظتبيػػػػػ   تفريػػػػػ مػػػػػا قػػػػػ ميا  مػػػػػ  بيػػػػػاف اوعػػػػرؼ ى  ويػػػػا

 هنمػػػػػػػا علػػػػػػػ   كػػػػػػػ  ملكػػػػػػػ  إذا اشػػػػػػػال ذتػػػػػػػرة علػػػػػػػ  ؛ اوسػػػػػػػق  كجػػػػػػػ  ذوػػػػػػػ  علػػػػػػػ  اوبػػػػػػػا  
فػػػػػػإف دتيػػػػػػ ت إ ػػػػػػ اقتا عػػػػػػ  ا خػػػػػػرل ، فلػػػػػػ  يأخػػػػػػ ها  ػػػػػػ   ػػػػػػ ث  ذتػػػػػػرة أخػػػػػػرل، شػػػػػػجرة

كإف   يتميػػػػػػ  سػػػػػػ ا  كػػػػػػاف ذوػػػػػػ  قبػػػػػػ  ، كىل ولمنػػػػػػام كاوثانيػػػػػػ  ولبػػػػػػا  وبي  صػػػػػػ ي  كا ي فػػػػػػا
 . (ّ)اوبي  ى أص  اوق و [ /بِٕ] اوت لي  أك بع ها انفس 

 .  إذا   ث  بع  اوت لي    ييفس  اوعق   (ْ)كقاؿ أب   ييف 
قبضػػػػان كاوت ليػػػػ  ويسػػػػ  ، أنػػػػ  تعػػػػ ر تسػػػػلي  اظتبيػػػػ  فهػػػػ  كمػػػػا وػػػػ  تلػػػػ  قبػػػػ  اوت ليػػػػ   ويػػػػا

                                                             

 اوثمػػػػػػار آفػػػػػػات فػػػػػػإف  كاضػػػػػػ   ذوػػػػػػ  ى كاضتكمػػػػػػ  (ُٕٔ/ُُ) اجملمػػػػػػ ع(، َُْ/ّاظتهػػػػػػ ب )( ُ)
 ا فػػػػػات إويهػػػػػا فتسػػػػػرع قبلػػػػػ  كأمػػػػػا ن اهػػػػػا، ككػػػػػ  اوثمػػػػػرة وغلىػػػػػ  ذوػػػػػ ، بعػػػػػ  غاوبػػػػػان  مأم نػػػػػ  تصػػػػػب 
 يػيٍبقيػػػػ  أف ولمنػػػػام كػػػػاف نضػػػػج  بعػػػػ  اوثمػػػػر بيػػػػ  فػػػػإذا. ذوػػػػ  كؿتػػػػ  نػػػػ ا ، كصػػػػغىر اوثمػػػػر وضػػػػع 

 إذا إال  ػػػػػػا، اظتعمػػػػػػ ؿ كاوعػػػػػػادة اصتػػػػػػارم اوعيػػػػػػرؼ  سػػػػػػ  كقطعػػػػػػ ، قطفػػػػػػ  أكاف إىل اونػػػػػػجر  علػػػػػػ
 .(ّٓ/ٔ) اونافع  اإلماـ م ه  عل  اظتيهج  اوفق  .اضتاؿ ى قطع  اوبا   شرط

 اورا ػػػػق شػػػػػرح اوب ػػػػػر(، ُٔ/ٕ) اعت ايػػػػ  شػػػػػرح اوبيايػػػػ (، َُ/ِ) اوكتػػػػػاب شػػػػرح ى اولبػػػػػاب ( انظػػػػرِ)
  .(َِٓ/ٓ) او قا ق كي 

هػػػػػػػ ا او جػػػػػػػ  ا كؿ، كهػػػػػػػ  اوصػػػػػػػ ي ؛  نػػػػػػػ  تعػػػػػػػ ر اوتسػػػػػػػلي  اظتسػػػػػػػت ق باوعقػػػػػػػ ، نػػػػػػػ  عليػػػػػػػ   (ّ) 
ال   كقػػػػػػػاؿ اورافعػػػػػػ   "كأصػػػػػػػ ها اوقطػػػػػػ  باالنفسػػػػػػػاخ". كاو جػػػػػػ  اوثػػػػػػػاي .اونػػػػػػ ازم ى اظتهػػػػػػ ب

ييفسػػػػػ ؛  ف اظتبيػػػػػ  بػػػػػاؽ، كإفتػػػػػا انضػػػػػاؼ إويػػػػػ  زيػػػػػادة فصػػػػػار كمػػػػػا وػػػػػ  بػػػػػاع عبػػػػػ ان فسػػػػػم ، أك 
(، َُٓ/ّ) اظتهػػػػػػػ ب ى فقػػػػػػػ  اونػػػػػػػافع (، ُّٔ/ْ  )اوع يػػػػػػػ  شػػػػػػػرح اوػػػػػػػ جي .شػػػػػػػجرة فكػػػػػػػ ت

 .(ُِٔ/ٓ) اوبياف ى م ه  اإلماـ
 .(ُِّ/ُ) اصت هرة اوي ة(، ْٔ/ٕ) اوبياي  شرح اعت اي ( ْ) 
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فإهنػػػػا ، تػػػػرؾ  قػػػػ  مػػػػ  اوثمػػػػرة ال تػػػػ بر فَّ كعتػػػػ ا كتػػػػ  علػػػػ  اوبػػػػا   اوسػػػػق  كا تمػػػػاؿ أى ؛ تامػػػػان 

، هبػػػػ  عػػػػ  ال كتػػػػ  علػػػػ  قب عتػػػػا كمػػػػا ال كتػػػػ  اوبػػػػا   علػػػػ  بػػػػ عتا خبػػػػ ؼ اورطبػػػػ  إذا طاوػػػػ 
بػػػػا  ، أمػػػػا عليهػػػػا  يطػػػػ  أخػػػػرل ول( ُ) ػػػػ  انثاوػػػػ كهكػػػػ ا إذا اشػػػػال  يطػػػػ  فلػػػػ  يقبضػػػػها 

إذا اشػػػػػػال شػػػػػػجرة عليهػػػػػػا زتػػػػػػ  ولبػػػػػػا   فلػػػػػػ  يأخػػػػػػ   ػػػػػػ   ػػػػػػ ث زتػػػػػػ  آخػػػػػػر ولمنػػػػػػام 
، (ِ)فػػػػػػإف اوعقػػػػػػ  ييفسػػػػػػ  أيضػػػػػػان علػػػػػػ  أصػػػػػػ  قػػػػػػ يل أ ػػػػػػ  اوطػػػػػػريق  ،فاختلطػػػػػػ  ك  يتميػػػػػػ 

 .  (ّ)كاوطريق اوثاي ال ييفس  ق الن كا  ان 
أف اظتقصػػػػػػػ د مػػػػػػػ  اونػػػػػػػػجرة هػػػػػػػ   اوثمػػػػػػػرة؛ فكػػػػػػػػاف اخت طهػػػػػػػا كػػػػػػػاخت ط اظتبيػػػػػػػػ ،   ويػػػػػػػا

اضتيطػػػػػػػػ   كمتػػػػػػػػاو  اوػػػػػػػػ ار اظتبيعػػػػػػػػ  إذا اخػػػػػػػػتل  فيهػػػػػػػػا  يطػػػػػػػػ  اوبػػػػػػػػا   حيطػػػػػػػػ  اظتنػػػػػػػػام؛  فَّ 
ويسػػػػػػ  مت وػػػػػػ ة مػػػػػػ  اوػػػػػػ ار، كال هػػػػػػ  اظتقصػػػػػػ دة ميهػػػػػػا، فافاقػػػػػػا، كهكػػػػػػ ا إذا اشػػػػػػال جػػػػػػ ة 

ػػػػػػػػ- مػػػػػػػػ  اورطبػػػػػػػػ  بنػػػػػػػػرط اوقطػػػػػػػػ ، فلػػػػػػػػ  يقطعهػػػػػػػػا  ػػػػػػػػ  زادت  - ي ٍضػػػػػػػػكاوقى   ٌ كيسػػػػػػػػم  اوقى
 ال  كى اوطريػػػػػػق اوثػػػػػػاي ،(ْ)وطػػػػػػريق فػػػػػػإف اوعقػػػػػػ  ييفسػػػػػػ  ى أصػػػػػػ  قػػػػػػ يل أ ػػػػػػ  ا ،كطاوػػػػػػ 

                                                             

 (.ِٖاظتصباح اظتي  )ص   .انصٌ  ارة  انٍػثىاؿى اوٌ  انثياالن  (ُ)

  .(ُِّ/ُ) اوي ة اصت هرة(، ْٔ/ٕ) اعت اي  شرح اوبياي ( ِ)
 اجملمػػػػػ ع(، َُٔ/ّ) اونػػػػػافع  فقػػػػػ  ى اوطػػػػػ م. اظتهػػػػػ ب علػػػػػ  خػػػػػ اف، كأبػػػػػ  ابػػػػػ  رأم كهػػػػػ ا( ّ)

 اوقػػػ و  أ ػػػ  تػػػرجي  ى ا صػػػ اب . كاختلػػػ (ِِٔ/ٓ)اإلمػػػاـ  مػػػ ه  ى اوبيػػاف(، ُٕٗ/ُُ)
 طريقػػػ  مػػػ  يعػػػ  اوصػػػ ي  هػػػ  االنقسػػػاـ عػػ ـ إف  اظتسػػػأو  هػػػ   ى اظتتػػػ يل قػػػاؿ ا خػػػر، كقػػػ  علػػ 

  .(ُّٖ/ُُ) اجملم ع(، ٖٔ/ْ) ا ـ. ا ـ ى اونافع  ـك   اهر اوق و ، كه 

    كى سػػػػػياؽ تػػػػػرجي  هػػػػػ ا او جػػػػػ ؛ مىػػػػػا-معلقػػػػػان علػػػػػ  قػػػػػ ؿ اظتتػػػػػ يل -قػػػػػاؿ ابػػػػػ   جػػػػػر اعتيتمػػػػػ  (ْ)
ػػػػ ى  طىػػػػاؿى  إذىا اوػػػػ َّرٍعً  ًى  ذيًكػػػرى  ػػػػ ىـى  مىػػػػا هي ػػػػري  بًػػػػ ً  جى ػػػػ ىيلو  تػىبػىعنػػػػا كىاً ػػػػ و  غىيػٍ  زًيىػػػػادىةي  عً اوػػػػ َّرٍ  زًيىػػػػادىةى  ً ىفَّ  قىػػػػاؿى  وًٍلميتػى
انىػػػ ٍ  ًصػػػػفى و  الى  قىػػػٍ رو  ػػػػ َّ  فىكى ػػػػيىاًب ي   ى ؼً  وًٍلبىػػػا ً ً  اوسَّ ػػػػرىطى  وىػػػ ٍ  مىػػػػا خًبًػػػػ ى  وًٍلميٍنػػػػاىًم؛ او ويىػػػػادىةى  فىػػػًإفَّ  اٍوقىٍلػػػػ ى  شى
ػػػػػ َّ. مىلىػػػػػ ى  ً ىنَّػػػػػ ي  ػػػػػ ى  اهػػػػػػ. اٍوكي ـي  بًػػػػػ ً  ييصىػػػػػروحي  اوَّػػػػػً م وىًكػػػػػ َّ  مىػػػػػٍ رىكنا كىًجيػػػػػ ه  كىهي ػػػػػ ى مىػػػػػاـً  كى  إفَّ  ٍ ً ً كىغىػػػػػ ،اإٍلً

ػػػػػٍرطً  ًى  وًٍلميٍنػػػػػاىًم او ويىػػػػػادىةى  ػػػػػٍي ىٍ ً  أىٍيضنػػػػػا، كىيػي ىيوػػػػػ ي  قػػػػػٍ ؿي  اٍوقىطٍػػػػػ ً  شى قىػػػػػػ  الى  اوَّػػػػػً م اٍوقيطٍػػػػػ ى  أىفَّ  اونَّ  يػىبػٍ
ػػػػيى و  ًمػػػػ ٍ  أىٍكثػىػػػرى  ػػػػاو َّرًٍع؛ فىػػػػًإذىا سى ػػػػريكجً  قػىٍبػػػػ ى  بىاعىػػػػ ي  كى اميػػػػ ً  كىقػىٍبػػػػ ى  بػىٍعػػػػ ى ي  أىكٍ  اصتٍىػػػػٍ زىًؽ، خي ػػػػ ى   ً اٍوقيطٍػػػػ تىكى  كىجى
ػػػػػٍرطي  ػػػػػ َّ  يػىٍقطىػػػػػ ٍ   ىٍ  إفٍ  هيَّ  اٍوقىطٍػػػػػ ً  شى ػػػػػرىجى   ى ، خى ػػػػػ ى  اصتٍىػػػػػٍ زىؽي كثًػػػػػ ً  وًٍلميٍنػػػػػاىًم فػىهي  قىػػػػػاؿى  ًمٍلًكػػػػػ ً  عىلىػػػػػ  ضًتي ي

ا، اٍ ىٍذرىًعػػػػػػ    ػػػػػػ ى ػػػػػػ ى  كىهى . حتفػػػػػػ   ىػػػػػػاًهري  ًفيػػػػػػ ً  نىػػػػػػازىعى  كىًإفٍ  اٍوميٍ تىػػػػػػاري  هي  اظتيهػػػػػػاج شػػػػػػرح ى احملتػػػػػػاج اوػػػػػػيَّ و
(ِ/َُٖ). 
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 .  (ُ)ييفس  ق الن كا  ان 

خبػػػػػ ؼ كػػػػػ  اوعبػػػػػ  اظتبيػػػػػ   ،أف هػػػػػ   او يػػػػػادة غػػػػػ  متميػػػػػ ة؛ فهػػػػػ  كػػػػػاوثمرة اضتادثػػػػػ   ويػػػػػا
كشتيػػػػػ ، فػػػػػإف ذوػػػػػ  زيػػػػػادة صػػػػػف  ال تتميػػػػػ ؛ كعتػػػػػ ا كتػػػػػ  اوبػػػػػا   علػػػػػ  تسػػػػػليم  مػػػػػ  او يػػػػػادة، 

ؿت قتػػػػا فبػػػػاع أ ػػػػ  اضتملػػػػ  مػػػػ  غػػػػ  ك  ،كاوبطػػػػي  ، فػػػػإف كػػػػاف وػػػػ  شػػػػجر لتمػػػػ  زتلػػػػ  كػػػػاوتو 
شػػػػػرط اوقطػػػػػ  كهػػػػػ  يعلػػػػػ  أنػػػػػ  لتػػػػػ ث اضتمػػػػػ  اوثػػػػػاي كال يتميػػػػػ  فػػػػػاوبي  باطػػػػػ  علػػػػػ  أصػػػػػ  

كاف أ؛  نػػػػػ  بػػػػػاع مػػػػػا   يعلػػػػػ  أنػػػػػ  ال يقػػػػػ ر علػػػػػ  تسػػػػػليم ؛  ف اوعػػػػػادة تركػػػػػ  إىل (ِ)اوقػػػػػ و 
 .طب  فإن  باعها بنرط اوقط خب ؼ اور   ،اصت اذ، في تل  ال ػتاو 

  

                                                             

 امػػػػ   أبػػػػ  اونػػػػي  نقػػػػ  ك االنفسػػػػاخ بعػػػػ ـ اإلفصػػػػاح ى اوطػػػػ م علػػػػ  كأه خػػػػ اف ابػػػػ  ريقػػػػ ( طُ)
 ال ك عليهػػػػا نػػػػ  ال ك -تعػػػػاىل اهلل رزتػػػػ - ولنػػػػافع  تعػػػػرؼ ال اظتسػػػػأو  هػػػػ   أف خػػػػ اف ابػػػػ  عػػػػ 
  .(َُٖ/ُُ) اجملم ع(، َُٔ/ّ) اونافع  فق  ى أيضان. اظته ب م هب  عل  جتئ

 ى اظتهػػػػػ ب(، ٕٖ/ْ)ا ـ . ا ـ ى اونػػػػػافع  نػػػػػ  صػػػػػ ي ، كهػػػػػ او ا كؿ، كهػػػػػ  او جػػػػػ  هػػػػػ ا( ِ)
. (ِّٔ/ٓ) اإلمػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػ ه  ى اوبيػػػػػػػػػػاف(، ُٖٗ/ُُ) اجملمػػػػػػػػػػ ع(، َُٕ/ّ) اونػػػػػػػػػػافع  فقػػػػػػػػػػ 
 اوقػػػػػ و  أ ػػػػػ  مػػػػػ  أخػػػػػ   يصػػػػػ ، كوعلػػػػ  اوبيػػػػػ  آخػػػػػر، أف قػػػػػ ؿ فيػػػػ   اوربيػػػػػ  اوثػػػػػاي، قػػػػػاؿ كاو جػػػػ 
 اونػػػػػافع  فقػػػػػ  ى  باظتهػػػػػ. آخػػػػػر شػػػػػ    ػػػػػ ث  ػػػػ  يأخػػػػػ  اورطبػػػػػ ، فلػػػػػ  مػػػػػ  جػػػػػ ة بػػػػػاع فمػػػػ 
  .(ِّٔ/ٓ) اإلماـ م ه  ى اوبياف(، ُٖٗ/ُُ) اجملم ع(، َُٕ/ّ)
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 والّرد بالعيب  باب بيع امُلصرَّاة

 تغرير.  هألنَّ حرام؛  التَّدليس لقصد التَّصرية
 يف ا وصنننننرّ  .إمننننن   إذا تنننننر  :ظهنننننر  يف ا٘ننننن   ىصنننننرَّ  :قنننننٙ   مننننن  ،: إمننننن التَّصنننننرية ومعنننننى
 .(ٔ)ّعه إذا :اٖ ض
 ،إمسنننن  ه  اٗينننن ر بننننن يثبنننن  عينننن  فنننن ل  ؛مصننننراة شنننن ة أو ،بقننننرة أو ،ن قننننة اشنننن ى ومنننن 
 .(ٕ)ورده 

مننننننند: "ليسننننننن  حنيفنننننننة أبننننننن  وقننننننن    ال :داود وقننننننن   .(ٖ)اٗيننننننن ر" هبننننننن  يثبننننننن  وال ؛عيبننننننن ً  ٛو
 .(ٗ)البقرة يف اٗي ر يثب 

ال تصروا »ق  :  النَّبّ  أن هريرة أيب ع  بإسن د   الش فعي روى م  لن :
 إن ؛ثالثا   يحلبها أن بعد النظرين بخير فهو ،ذلك بعد ابتاعها فمن ،اإلبل والغنم للبيع

 .(٘)«تمر من صاعا   معها ورد ،ردها سخطها وإن ،[أ/82] أمسكها رضيها
مننننن ابتنننناة مهح بلننننن  فهننننو بالخيننننار ثالثننننن  »قننننن  :  النَّننننبّ  أن  عمننننر ابنننن  وروى 
 .(ٙ)«قمحا   لبنها -مثلي أو - مثل معها رد ردها فإن ،أيام

                                                             

شري ) (ٔ)  ( م دة )صر(.ٖٜٕ/ٕالف ئق يف غري  اٖديث واألثر للٜز

  .(ٚٓٔ/ٖ) ا٘ه ب (ٕ)

  .(ٕٕٕ/ٚ) ع بدي  ب  ح شية(، ٚٚ/ٙ) الدق ئق  نز شرح الرائق البحر (ٖ)

 .(ٕٕٕ/ٙ) ا٘غين (ٗ)

 .والغن  والبقر، اإلبل، حيفل ال أن للب ئ  النهي البي  ، ب ب  ت ب(،  ٓٚ/ٕ) البخ ري أخرجه (٘)
ا٘صنننننراة. قننننن   ابننننن  ا٘لقننننن :  بيننننن  التجننننن رات، بننننن ب  تننننن ب(،  ٖ٘ٚص ) سنننننننه م جنننننة أخرجنننننه ابننننن  (ٙ)

 منننننن » بنننننند  «بنننننن   منننننن : »وقنننننن   م جننننننه، وابنننننن  و نننننن ل  «سننننننننه» يف داود أبنننننن  روا  اٖننننننديث هنننننن ا
 منننن  الليثنننني؛ فإنننننه عمننننر بنننن  ّينننن  بسننننب  متم سنننن  ا٘ ضننننعن، وإسننننن د  يف «مثننننل: »وقنننن   «ابتنننن  

حسننننن   وال مننننن ي ،«ال سننننني »، و«ا٘هننننن ب» أح دينننننث َرجيننننني يف أوضنننننحته  مننننن  فنننننيه ، ا٘ختلننننن 
 هنننن  : «ا٘عرفننننة» يف وقنننن  . ت ثيقننننه يف يعننننين نظننننر، وفيننننه بننننه تفننننرد: فقنننن   بتفننننرد ، البيهقنننني وأعلننننه لننننه،

 ّيننننن ، فقننننن  : إننننننه عننننن  النننننراوي اٖنفننننني سنننننعيد بننننن  بصننننندقة اٖنننننق عبننننند وأعلنننننه ق ينننننة، غنننننر الرواينننننة
أن=  أيضنننن  فيهمنننن  إليهمنننن ، وذ ننننرت ا٘شنننن ر الكتنننن بن يف ذ رتننننه  منننن  أيضنننن ً  وثننننق قنننند: قلنننن . ضننننعي 
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َٕ  :حفيلوالتَّ  .لبنه   َ ُِّ  اليت :والنمنُحفَّلة  .(ٔ)اجملم  :لفَّ حَ مُ نوال . مْ ا
 على أي م بثالثة خي ر  يتقدر وال ،الف ر على رده  وغره ، وله ع النَّ  يتن و  مطلق واللفظ

 .(ٕ)العقد يف يش طه  أن إال ،خي ر  سق  فأخر  لتَّصريةب عل  ال جهن، فل  أصح
 بدون معرفته  ديك  ال هألنَّ  ؛االختب ر جهة م  التَّصرية هب  ليعّرف النَّبّ  ذ ره  وإمن 
 ،ا٘رعى لتغر يك ن أن احتمل الث ين يف نقص  ثر، فإذا لبنه  األو  الي م ألنَّ  ؛ذل 

 .ٙ  ع دة أنه عل  الث لث يف استمر وا٘  ، فإذا ،العل  واختالف
 .  (ٖ)األرش" يف حقه وبقي ،خي ر  سق  حلبه  وق   أْد: "إذا

 أيُهم  ،قمح أو ،ُر م  ص  ٍ  رد اللنب بد  لزمه ،رد  اخت ر قدمن  ، وإذا ال ي اٖديث لن :
 اختالف على تأويلهم  وبن الروايتن بن ا٘ هبن، ّع ً  على أصح   لفطرة ،ق ته غ ل    ن

                                                                                                                                                                                   

ا٘ فننننننق، وقنننننن  :  واهلل ترشنننننند فراجعننننننه يظهننننننر، فيمنننننن  الننننننراوي منننننن  شنننننن  «مثلنننننني أو مثننننننل،: »ق لننننننه =
التمننننر،  بنننند " قمحنننن  لبنهنننن  مثننننل أو مثلنننني رد: "قنننن ال أهنمنننن  إال م جننننة وابنننن  داود أبنننن  "روا : اٙيثمنننني

 رجنننن   رج لننننه وبقيننننة منننندلس، ولكنننننه ثقننننة، وهنننن  سننننلي ، أيب بنننن  ليننننث الكبننننر، وفيننننه يف الطنننن اين وروا 
 الزوائنننننند ،ٚمنننننن (ٔ٘٘/ٙ) ا٘نننننننر الصننننننحيح"، وضننننننعفه األلبنننننن ين يف جنننننن م  الصننننننغر وزي دتننننننه، البنننننندر

 يف (ٖٛٔ٘): رقننننننننننننن  حنننننننننننننديث . وانظنننننننننننننر(ٕٓٔٔ: ص) وزي دتنننننننننننننه الصنننننننننننننغر ، إننننننننننننن م (ٜٙٔ/ٗ)
 إ م .  ضعي 

 ( م دة )حفل(.ٕٛٓ/ٔالنه ية يف غري  اٖديث واألثر ) (ٔ)

 علنننن  أيننن م، فنننإذا بثالثننننة اٗيننن ر يتقننندر أننننه: الثنننن ين وال جنننه. الفننن ر علنننى أنننننه وهننن : األو  ال جنننه هننن ا (ٕ)
 قبننننل يننننرد ال أننننه: إسننننح   أبننن  ق لننننه ث لنننث وجننننه اٗينننن ر، وفينننه لنننه  نننن ن النننثالث دون فيمنننن  ب لتصنننرية
 حكنننننن   بعينننننند ال جننننننه وهنننننن ا. الننننننثالث انقضنننننن   عننننننند الننننننّرد لننننننه وإمننننننن بعننننننده ،  وال الننننننثالث انقضنننننن  
 الطيننننن ، أبننننن  والق ضننننني وا٘ؤلننننن ، الرافعننننني، ومننننننه  ا٘ننننن ه  علمننننن   وأ ثنننننر. والبنننننندنيجي الرويننننن ين
أينننن م،  بثالثننننة يتخنننن  بأنننننه الثنننن ين ال جننننه الشنننن فعي نننننص يقتضنننني الثنننن ين، والنننن ي ال جننننه علننننى وغننننره 

 صنننن ع ً  معهنننن  ردهنننن ، ورد شنننن   أينننن م، إن ثالثننننة النظننننري  يننننر فهنننن  ٛفلننننة اشنننن ى منننن " األم يف قنننن  
 (، ٖٙ/ٗالعزيننننننز شننننننرح النننننن جيز ) (،ٛٓٔ/ٖ) ا٘هنننننن ب(، ٕٕٙ/ٛ) . األم"شننننننعر منننننن  أو ُننننننر منننننن 

 . (ٕٕٓ-ٜٕٔ/ٔٔ) اجملم  

 ُنننر. الكننن يف مننن  صننن   رد ردهننن  مننن  يلزمنننه لكننن  أيننن م، بثالثنننة يتقننندر اٗيننن ر أن أْننند عننن  الصننن اب (ٖ)
  .(ٕٕٔ-ٕٕٓ/ٙ) ا٘غين(، ٛٔٔ/ٖ)
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 بد  هألنَّ ؛ (ٕ)ال جهن على أصح  ةالشَّ  قيمة على قيمته زادت ول  ذل  ، ويلزمه(ٔ)الق لن
 .وبدٙ   ةالشَّ  ّع ً بن يك ن فال ؛ا٘ف ت اللنب

؛ (ٖ)النننن جهن علننننى أصننننح أخنننن   علننننى البنننن ئ  جينننن  مل ،ب قينننن ً  حلبننننه النننن ي اللنننننب  نننن ن فننننإن
 لنقصنننننه ذلننننن  اتب عنننننه، ولنننننيس ف جننننن  اللننننننب عننننندم يشننننن ط مطلقننننن ً، ومل  ببدلنننننه أمنننننر هألنَّننننن

 بأخننننن   يلنننننزم وال ،قيمتنننننه وال اللننننننب مثنننننل القمنننننح، ولنننننيس أو التمنننننر رد يف  مننننن  يتبننننن  ،ب ٖلننننن 
 .ر الشّ  ص ح  فر  ٛل يف ّ  ذل  ألنَّ مفردة؛  الش ة أخ  يلزم  م 

                                                             

هريننننرة  أيب ٖننننديث التمننننر منننن  صنننن   ال اجنننن  إسننننح  : أبنننن  ق لننننه الثنننن ين وال جننننه. األو  ال جننننه هنننن ا (ٔ)
 القمنننننح أ ثننننننر مننننن  لبنهننننن   مثنننننل  ننننن ن إذا علينننننه  عمنننننر بننننن ا حنننننديث وتنننننأّو  
 فهنننن  مصننننراة ابتنننن   منننن »: فقنننن   الثنننن ين ال جننننه علننننى الشنننن فعي التمننننر، ونننننص منننن  صنننن   منننن  قيمننننة

 األم«. السننننننننننة مضننننننننن  نقننننننننن  ، وهبننننننننن ا وهكننننننننن ا طعننننننننن م مننننننننن  وصننننننننن ع ً  ردهننننننننن  شننننننننن   إن ب ٗيننننننننن ر
  .(ٖٖٕ/ٔٔ) اجملم  (، ٓٔٔ-ٜٓٔ/ٖ) ا٘ه ب(، ٖٗٗ/ٛ)

 الص   قيمة عليه جي  أ ثر أو الش ة، بقيمة الص   قيمة   ن إن: الث ين وال جه األو ، ال جه ه ا (ٕ)
 أيب واب  والرافعي، إرج ين، صححه األصح، ٝو  األصح ب، وه  حك   األو : ب ٖج ز، وال جه
 اٗ  لظ هر  ثر أو اللنب، قل ص   ال اج  للحديث ق   الرافعي: أصحهم : أن عصرون؛ وذل 

 بد  تعين الش ر  فت ىل التمييز ويتع ر بعد ، ب ٖ دث خيتل  البي  عند ا٘ ج د اللنب فيه: أن وا٘عين
 يف واألرش ذ  رة، وأن ثة، األجنة اختالف م  إنن يف الغرة  إجي ب وه ا بينهم  قطع ً للخص مة له

 اجملم  (، ٓٔٔ/ٖ) ، ا٘ه ب(ٖٕٔ/ٗ)ال جيز  شرح و  اً. العزيز صغراً، اختالفه  م  ا٘ ضحة
(ٔٔ/ٕ٘٘-ٕ٘ٛ).  

أخننن   قننن    علنننى جيننن  فنننال ا٘تغنننر، إلينننه يسنننر  ن قصننن ً، وألننننه ب ٖلننن  صننن ر األو ؛ ألننننه ال جنننه هننن ا (ٖ)
 وتغنننننر ْننننن ، لننننن  أننننننه يف خنننننالف وال الزمننننن ن، ًضننننني طراوتنننننه لننننن ه ب وأصنننننحهم : ال؛الرافعننننني: 

 جينننن ؛ ألن: الثنننن ين ُننننر. وال جننننه منننن  صنننن ع  ا٘صننننراة منننن  رد ت لفنننن  اللنننننب  نننن ن وإن أخنننن  ، يكلننن  مل
 ال إسنننننح  : أننننننه أيب قننننن   أصنننننحه : .النننننّرد دينننننن  الطيننننن ، فلننننن  بنننننه يسنننننتعل  ٘ننننن  حصنننننل نقصننننن نه
 يننننأٌب أن ا٘سننننألة شننننرط منننن  لننننيس أنننننه علننننى تثيبنننه وفيننننه ا٘صننننن ، ذ ننننر ٘نننن  أخنننن   البنننن ئ  علننننى جيننن 
 التغنننننر. ا٘هننننن ب إلينننننه يسنننننر  صننننن ر ألننننننه أخننننن   جيننننن  مل اٖلننننن  عقننننن   ننننن ن لننننن  بنننننل زمننننن ن علينننننه

 ( ٕٙٙ/ٔٔ) (، اجملم  ٖٕٓ/ٗ) ال جيز شرح العزيز (،ٓٔٔ/ٖ)
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 لبنهننننن  ألنَّ ؛ (ٔ) (الننننن جهن أصنننننح) يف ردهننننن  يف اٗيننننن ر لنننننه ثبننننن  مصنننننراة ج رينننننة اشننننن ى وإن
ننننننننن اٗيننننننننن ر بنقصننننننننننه فيثبننننننننن  ،مفقننننننننن د  لبنهنننننننننن  بننننننننند  ففنننننننننني رد ردهننننننننن  والن قننننننننننة، فنننننننننإذا ، ة  لشَّ

 .قدمته ٘   ردّ  جي  أنه :فيهم  (ٕ)(وجه ن)
 ،مقص د هألنَّ يلزمه؛  : أنه(ٖ)ال جهن لبنه ؟ فأصح أرش رد يلزمه فهل .يرده  ال :لن ق وإن
 .األرش وج ب يف القي س إىل رجعن  ب ٖديث فيه  العمل سق  وحيث
 يف ذ رننننننننن   ٘نننننننن  ؛(٘)النننننننن جهن أصننننننننح علننننننننى الننننننننّرد لننننننننه ثبنننننننن  مصننننننننراة (ٗ)أت ننننننننن  اشنننننننن ى وإن
 ذ ننننر فقنننند (ٙ)اإلصننننطخري قنننن   لنج سننننته، وعلننننى ا٘نننن ه  علننننى اللنننننب بنننند  يننننرد وال ،إ ريننننة

 .الش ة لنب بد  مثل يرد أصح بن  أنه

                                                             

 يف إنننننننن اري، مطل بننننننننة ألبنننننننن ن غننننننننزارة األو ، قنننننننن   الرافعنننننننني: وأصننننننننحهم : يننننننننرد؛ ألن ال جننننننننه هنننننننن ا (ٔ)
. يردهنننن  ال: الث لننننث وال جننننه. صنننن ع ً  معهنننن  ويننننرد يردهنننن ،: الثنننن ين القيمننننة. وال جننننه يف اٖضنننن نة مننننؤثرة

 يثبنننن  عينننن  إ ريننننة تصننننرية أن ا٘نننن ه : عليننننه بنننن ألرش، والنننن ي ويرجنننن  يردهنننن ، ال: الرابنننن  وال جننننه
، (ٕٖٕ/ٗ)الننننن جيز  شنننننرح ا٘صنننننراة. العزينننننز يف اٗيننننن ر ثبننننن ت علنننننى بدلنننننه، قيننننن س ينننننرد وال النننننّرد لنننننه

  .(ٕٔٚ/ٔٔ) اجملم   يُنظر:(، ٔٔٔ-ٓٔٔ/ٖ) ا٘ه ب

 معنننننى وهننننن ا إنننن ري حكننننن  . سننننلمه وأننننننه صننننريح بننننن  قننننن   صننننن ع ً، وهنننن ا معهنننن  ينننننرد ال: أحنننند   (ٕ)
  .(ٖٕٚ/ٔٔ) اجملم  (، ٔٔٔ/ٖ) الع ض. ا٘ه ب به يقصد ال الشرازي؛ ألنه  الم

 اإلبننننل تصننننرية ًنزلننننة وإرجنننن ين، وذلنننن  الطينننن  أيب الق ضنننني عننننند األصننننح األو ، وهنننن  ال جننننه هنننن ا (ٖ)
 بننننند  ينننننرد وال ينننننرد التهننننن ي : أننننننه وصننننن ح  الرافعننننني، عنننننند األصنننننح وهننننن : الثننننن ين والغننننن . وال جنننننه

النننن جيز  شننننرح ، العزيننننز(ٕٗٚ/ٔٔ) عننننندي. اجملمنننن   األقننننرب وهنننن  البحننننر: يف الروينننن ين اللنننننب، قنننن  
(ٗ/ٕٖٕ). 

، الختصنننن ص هنننن ا االسنننن  ب لتأنيننننث : أنثننننى العننننر، وهنننن  اٖمنننن ر، وحنننن ف  اٙنننن   منننن  األتنننن ناألتنننن ن (ٗ)
(، ا٘صنننننب ح ٛٗ/ٔمقننننن ييس اللغنننننة البننننن  فننننن رس ) .وثنننننالث لتننننن  علنننننى وزن أفعنننننل فنننننال يُقننننن   أت ننننننة،

 (.ٗٔا٘نر )ص: 

 . اجملمنننن  "إ ريننننة يف ذلنننن  مثننننل تقنننندم  منننن  عينننن  أهننننن  يف خننننالف ال: "أبنننن  ح منننند الشنننني  قنننن   (٘)
(ٔٔ/ٕٚٙ).  

  .(ٔٔٔ/ٖ) . ا٘ه باألت ن لنب بطه رة الق   وه  (ٙ)
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 فال ،ع مألنا لنب يس وي ال لبنه  ألنَّ  ؛األرش يرد أن ينبغي أنه وعندي :اإلم م الشي  ق  
 م  نقص ً  ضم  اآلدمية جنن يس وِ  مل  مَّ نل البهيمة جنن أن  م  ،بدله تقدير يف به يلحق
 .األرش له أوج  األت ن رد م  من  وم ، [ب/ٕٛ] األم قيمة

 مننننن  ينننننالفِ ، (ٔ)الننننن جهن يف أصنننننح لنننننه خيننننن ر فنننننال ،فعلننننن  بتصنننننريته  مصنننننراة اشننننن ى ومننننن 
 ،النننننننن ط  اسنننننننتحق   عننننننننند عنتنننننننه تننننننننزو  أن جيننننننن ز فإننننننننه؛ بننننننننه فتزوجننننننن  رجننننننننل ةعنّننننننن علمننننننن 
ُصرَّاة غر بعي  عل  ل   م  ب لعقد، فه  مستحقة والسالمة

 .ا٘
ذلننننن ،  بعننننند علننننن   ثرتنننننه، ٍب علنننننى لبنهننننن  دام بتصنننننريته ، ٍب العقننننند حننننن   يعلننننن  مل إذا فأمننننن 

 حنننننى بعتقهننننن  عبننننند ٍننننن  ا٘عتقنننننة تعلننننن  مل إذا :، وأصنننننله(ٕ)الننننن جهن أصنننننح لنننننه يف خيننننن ر فنننننال
بعيبنننننه،  يعلننننن  مل  معيبًننننن ابتننننن   لننننن   مننننن  فصننننن ر ،نقصننننن ً  يننننن رث ال التَّننننندليس ألنَّ النننننزوج؛  أعتنننننق

 .عليه ال ق ف قبل عيبه زا  ٍب
 لخننننننر عيبنننننن ً  هبنننننن  علنننننن  ٍب ،أي منننننن ً  حلبهنننننن  ٍب ،بتصننننننريته  ورضننننننى ،اةمصننننننرَّ  شنننننن ة اشنننننن ى وإذا
 ،بغنننننر  رضننننن  يكننننن ن ال التَّصنننننرية لعيننننن  ورضننننن   ،بنننننه ينننننرض مل عيننننن  هألنَّننننن ؛بنننننه ردهننننن  لنننننه  نننن ن
 .ب ٖل  إال عليه ي ق  ال العي  ذل    ن إذا الّرد دين  ال اللنب وحلبه

 منننن  م نعنننن ً  هنننن جز   يكنننن ن وال ،وزهنننن  إال يعلنننن  ال عيبنننن ً  هبنننن  وعلنننن  ،صنننن فه  جننننز لنننن  و نننن ل 
ُصرَّاة يف ذ رن    م  ُر م  ص ع ً  ويرد ،الّرد

 .ا٘
 ح لنننننة   ننننن  فنننننإن ، عيبًنننن هبنننن  وجننننند ٍب ، أي ًمنننن فحلبهننننن  ،اةمصننننرَّ  غننننر شننننن ة اشنننن ى إذا فأمنننن 
 يف حنننندث لنننننبٌ  هألنَّنننن ؛الننننّرد ديننننن  ال لبنهنننن  وحلبننننه ردهنننن  فلننننه ،ضننننرعه  يف لنننننب ال ٛل بننننة العقنننند

                                                             

قننننن   الرافعننننني:  .عيننننن  خيننننن ر أننننننه زعننننن  مننننن  قننننن   النننننّرد، وهننننن ا يف لنننننه خيننننن ر ال: األو  ال جنننننه هننننن ا (ٔ)
 يف اٗينننن ر لننننه: الثنننن ين وال جننننه العينننن ": أنننننه علننننى الفنننن ر  خينننن ر -وبننننه قنننن   أبنننن  هريننننرة–"واألصننننح 

، العزينننننز شنننننرح الننننن جيز (ٕٔٗ/٘) الكبنننننر شننننن  . اٖننننن وي خيننننن ر أننننننه زعننننن  مننننن  قننننن   النننننّرد، وهننننن ا
(ٗ/ٕٖٓ.)  

 التننندليس، قننن   خيننن ر لنننه أننننه: الثننن ين الضنننرر. وال جنننه لعننندم لنننه خيننن ر ال: األو  ال جنننه: وجهننن ن فينننه (ٕ)
"يردهننننن  وينننننرد بننننند  اللننننننب" وقننننن   النننننن وي يف األصنننننح. قننننن   الرافعننننني:  هننننن : الطيننننن  أبننننن  الق ضننننني

(، ٖٖٕ/ٗ، العزيننننننننز شننننننننرح النننننننن جيز )(ٕٖٕ/ٔٔ) اجملمنننننننن   الروضننننننننة: "وهنننننننن  ا٘نننننننن ه ". يُنظننننننننر:
  (.ٕٚٗ/ٖروضة الط لبن )
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 ،الننننّرد لننننه يكنننن  مل العقنننند ح لننننة لنننننب ضننننرعه  يف  نننن ن فننننإن ،العلننننة ٙنننن   بدلننننه يننننرد وال ،ملكننننه
 عرضننننه حيننننث  نقًصنننن فيننننه أحنننندث ىلبننننه هألنَّنننن ؛ ت لًفنننن أو  ب قيًنننن حلبننننه النننن ي اللنننننب  نننن ن سنننن ا 
 .تع ر حيث العي  بأرش يرج  لكنه ،والفس د للتغرير
 علنننننى العقننننند يصنننننح مل ،منننننثالً  أرطننننن   ٓسنننننة يننننن م  نننننل ٍلننننن  أهنننننن  علنننننى شننننن ة اشننننن ى إذاو 
 .(ٔ)الق لن أصح

 ٚهننننننن   هألنَّننننننن؛ اٖمنننننننل وتفننننننن ر  َتلننننننن  قننننننند العننننننن دة ألنَّ  ،ع دهتننننننن  مننننننن  ذلننننننن  لننننننن عُ  فلننننننن 
 .به العل  ف ج  ،خالف بال الثم  م  شي  مق بلته ويف ،ال ج د
 ؛التقليننننن  م اضننننن  وسننننن ئر ،شنننننعره  إىل ينظنننننر حنننننى عقننننند  يصنننننح مل ج رينننننة شنننننرا  أراد إذاو 
 .به العل  ٍصيل ف ج  ،را ب لش   مقص د ذل  ّي  ألنَّ 

 و نننن ل  ،الننننّرد لننننه يثبنننن  سننننب  أنننننه ذلنننن  بعنننند بنننن ن ٍب ،اجعنننندً  فننننرل  شننننعره  إىل نظننننر فننننإن
 ًننننن  دلنننننس هألنَّننننن ؛صنننننفرته فبنننن ن وجههننننن  (ٕ)[ْنننننر] أو بي ضنننننه فبننننن ن شننننعره  دسننننن ّ  قننننند  ننننن ن لنننن 

 .(ٖ) لتَّصرية  فه  ،الغرض به خيتل 
  

                                                             

 جننننزم وقنننند. ب لعنننن دة يعلنننن  ألنننننه يصننننح أنننننه: الثنننن ين وال جننننه. ٚهنننن   عقنننند األو ؛ ألنننننه ال جننننه هنننن ا (ٔ)
 صنننن ح  بنننن لبطالن، وصننننرح الصنننني   ابنننن  جننننزم نضننننب ،  منننن ي ال البينننن ؛ ألنننننه صننننحة بعنننندم الرافعنننني
، العزيننننننننز شننننننننرح (ٜٕٚ/ٔٔ) اجملمنننننننن  (، ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٖ) ف سنننننننند. ا٘هنننننننن ب العقنننننننند بننننننننأن التتمننننننننة
  (.ٛٔٔ/ٗال جيز )

 )ب(.  نسخة م  وا٘ثب  م  )أ(، سق  (ٕ)

 (.ٔٚٗ/ٖروضة الط لبن ) (ٖ)
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 سنننننن ا ، (ٔ)النننننن جهن أصننننننح علننننننى لننننننه خينننننن ر فننننننال ،اجعنننننندً  أنننننننه بنننننن ن ٍب ، سننننننبطً  رل  إذا أمنننننن 
 وإعننننندة ،الننننثم  ينننننقص ًنننن  يثبننننن  إمننننن  ا٘ننننراد ألنَّ  ؛إعنننندة أو أحسننننن  عننننند  السننننبطة   ننننن 
 .عند  أحس  يك  مل وإن ، ِنً  أ ثر

 يثبنننننن  ظ هرهنننننن  دون ب طنهنننننن  بنننننن ن أو ،صننننننخرة ٍتهنننننن  أنّ  بنننننن ن ٍب طعنننننن م صنننننن ة اشنننننن ى وإن
  .[أ/ٜٕ] (ٕ)الثم  يف  نقصً  يقتضي ذل  ألنَّ  ؛اٗي ر له

  

                                                             

 قنننند اٗينننن ر؛ ألنننننه لننننه يثبنننن  أنننننه: الثنننن ين وال جننننه. ِننننن ً  وأ ثننننر أ مننننل إعنننند األو ؛ ألن ال جننننه هنننن ا (ٔ)
 اشنننن اه  ولنننن "األو ، فقنننن  :  ال جننننه علننننى األم يف الشنننن فعي نننننص وقنننند. إليننننه أحنننن  السننننبطة تكنننن ن
نننننب طة ألن سنننننبطة تلزمنننننه ردهننننن ؛ ألهنننننن  لنننننه يكننننن  مل ا٘سنننننل  إىل دفعننننن  جعننننندت، ٍب ٍب سنننننبطة  الس 
 األصنننننننح". األم . وقننننننن   النننننننن وي يف الروضنننننننة: "فنننننننال خيننننننن ر لنننننننه علنننننننى"مننننننننه تنننننننرد بعيننننننن  ليسننننننن 

  (.ٜٙٗ/ٖ، روضة الط لبن )(ٖٕٛ/ٔٔ) اجملم  (، ٕٔٔ/ٖ) ا٘ه ب(، ٕٚٗ/ٗ)

. القيننننن س علنننننى جننننن رٍ  اٗيننننن ر ثبننننن ت أن علنننننى تننننند  الشننننن فعي مننننن ه  وق عننننندةُ قنننن   إمننننن م اٖنننننرمن:  (ٕ)
 فُننننرض إذا البهيمننننة منننن  التصننننرية ٛننننلَّ  حنننن     تلبننننيسٍ   ننننل بننننأن قَضننننْ ا ا٘نننن ه  أئمننننة أن :ذلنننن  وبينننن ن

 .(ٕٛٓ/٘) ا٘ ه  دراية يف ا٘طل  هن ية .اٗي رُ  ثب  فيه، إخالفٌ 
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 فصل

 [وجوب بيان العيب قبن البيع]

 بننننن  عقبنننننة روى ٘ننننن  ؛(ٔ)يبيننننننه حنننننى يبيعهننننن  أن لنننننه جينننننز مل عيبننننن ً  هبننننن   لِنننننوعَ   عينًننننن لننننن مَ  مننننن 
 مننننن بنننناة لمسننننلم يحننننل فننننال ،المسننننلم ألننننو المسننننلم»قنننن  :  النَّننننبّ  أن  عنننن مر
 .(ٕ)«له بينه إال عيبا   به يعلم ابيع   أليه

 م  ن قة اش ي »ق  :  (ٖ)سب   أب  روى ٘  ؛يش يه ٘  بي نه لزمه ا٘ ل  غر به  لِ عَ  وإن
 ؟!فيه  وم  :قل  ؟فيه  م  ل  بّن  هل :فق   أدر ن  هب  خرج  فلم  ،األسق  ب  واثلة دارِ 
 اٖج أردت ٖم ً؟. قل : هب  أردت أو ،سفراً  هب  أردتق  :  .حةالصّ  ظ هرة لسمينه  إهنَّ 

. علي يفسد ه ا إىل تريد م  تع ىل اهلل أصلح  :ص حبه  فق   .نق  ق  : يفه  عليه "
 إال شيئا   يبيع ألحد   يحل ال ،المسلم ألو المسلم»يق  :   اهلل رس   ٔع  إينق  : 

لق له وأًبّ  .«(ٗ)عصى يبين ولم باة بينه، فإن إال ذلك يعلم لمن يحل وال ،فيه ما نبيب 
 .(٘)«ارالن   في والخديع  والمكر ،منا فليس غشنا من: »

                                                             

 ( ٖٔٔ/ٖ) ا٘ه ب (ٔ)

 ذ ننننر  اٖننننديث هنننن ا. فليبّينننننه بيعنننن ً  بنننن   منننن  التجنننن رات، بنننن ب  تنننن ب(،  ٘٘ٚ/ٕ) م جننننه ابنننن  سننننن  (ٕ)
 بيننننن  المنننننر ٍ  حينننننل ال" ت عننننن مر بننننن  عقبنننننة وقننننن  : فقننننن   عقبنننننة علنننننى م ق فننننن ً  صنننننحيحه يف البخننننن ري

  .(٘ٗ٘/ٙ) ا٘نر . البدر"أخ  إال دا  هب  أن يعل  سلعة

 مسنننننند  يف أْننننند لنننننه خنننننرج، أم لننننن  أيب بننننن  يزيننننند وعننننننهبننننن  األسنننننق ،  واثلنننننة عننننن روى  أبننننن  سنننننب   (ٖ)
 يف النننننن هب يتعقبننننننه ومل ، حننننننديثً  البينننننن   أوائننننننل يف اٖنننننن    لننننننه وأخننننننرج:    ابنننننن  حجننننننرقنننننن . حننننننديثً 

 .(ٗٚ/ٜ) غدة أيب ت ا٘يزان س نل .تلخيصه

 خيرجنننننن  . ومل اإلسننننننن د صننننننحيح حننننننديث هنننننن ا: اٖنننننن    قنننننن  (، ٕٕ٘/ٚ) للبيهقنننننني اإلدينننننن ن شننننننع  (ٗ)
 .(ٓٔ/ٕ) الصحيحن على ا٘ستدر 

منننننن  غشننننننن  »: بلفننننننظ( ٘ٚٔ/ٔ) القضنننننن عي اهلل عبنننننند أيب أخرجننننننه الشننننننه ب يف مسننننننند ، للق ضنننننني (٘)
قمينننند،  أيب بنننن  اهلل عبينننند وفيننننه البننننزار، "روا  اٙيثمنننني: قنننن   .«الننننن ر يف واٗديعننننة ، وا٘كننننرفلننننيس مننننن 

نننننننه- األلبننننننن ين وقننننننن  . ضنننننننعفه" علنننننننى أّعننننننن ا  الزوائننننننند . ٚمننننننن "حسننننننن  وإسنننننننن د : "-تعننننننن ىل اهلل ْر
  (.ٗٙٔ/٘، يُنظر: إروا  الغليل )(ٜٕٓ/ٔ)
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 ،فنننننإنا صننننندقا وبيننننننا بنننننور  لهمنننننا فننننني بيعهمنننننا»قننننن  :   أننننننه حنننننزام بننننن  حكنننني  روىو 

 بصنننننحة حكننننن  هألنَّننننن؛ (ٔ)«عقننننند  وانعقننننند ،همنننننايعب بركننننن  محقننننن  وكتمنننننا كننننن با وإن
 يثبننننن  ،علنننن  ٍب ،العقننننند قبننننل بننننه ا٘شننننن ي يعلنننن  مل ، فنننننإن لتَّصننننريةب التَّنننندليس مننننن  صرَّاةنُ ا٘نننن بينننن 
 يثبنننن  فننن ت سنننلي ، فننننإذا مبيننن  لننننه  سنننلَّ يُ  أن علننننى دخنننل هألنَّننن؛ الننننّردو  اإلمسننن   بننننن اٗيننن ر لنننه
 .اٗي ر له

 ،القب  قبل حدث فإن؛ نظرت ،ملكه يف عي  به حدث ٍب ،به عي  شيئً  ال ابت   فإن
 .عليه مضم ن ا٘بي  ألنَّ العقد؛  قبل   ٖ دث القب  قبل اٖ دث ألنَّ اٗي ر؛  فله

 سننننن ا  ،النننننّرد لنننننه يثبننننن  مل ،القنننننب  قبنننننل سنننننب  إىل يسنننننتند ومل ،القنننننب  بعننننند حننننندث وإن
 العي ب. م  ذل  وغر ،إن ن أو ،وال ص ،إ ام فيه

 إذا وإنننننننن ن، فإننننننننه ،والننننننن ص ،إننننننن ام يف إال أيننننننن م ثالثنننننننة قينننننننقالرّ  م لننننننن : "عهننننننندة وقننننننن  
 .(ٕ)اٗي ر" له يثب  سنة إىل ظهر

 حنننندث لنننن  ،  منننن الننننّرد بننننه يثبنننن  فلنننن  ؛حدوثننننه ديكنننن  ا٘شنننن ي ينننند يف ظهننننر عينننن  هأنَّنننن لننننن :
 ،فسننننر  عبننننداً   نننن ن بننننأن ؛القننننب  قبننننل سننننب  إىل اسننننتند فننننإن ،سنننننة بعنننند أو أينننن م ثالثننننة بعنننند
 أصننننح يف الننننّرد لننننه يثبنننن  ،القننننب  بعنننند ينننند  فقطعنننن ، القننننب  قبننننل يك فيننننه منننن  ينننند قطنننن  أو

مد ي س  أليب  ، خالفً (ٖ)ال جهن  .(ٗ)ٛو
 القب . قبل   ٘ ج د فص ر ؛القب  قبل بس    ن عي  أنه لن :

  

                                                             

 ونعم . يكتم  ومل البيع ن بن إذا البي  ، ب ب  ت ب(،  ٗٙ/ٖ) البخ ري صحيح (ٔ)

  .(ٙٚٔ/ٕ) اجملتهد بداية(، ٖٚٗ/ٜ) ا٘دونة (ٕ)

 لنننن   مننن  القنننب ، فصننن ر قبنننل  ننن ن بسنننب  قطننن  إسنننح  ؛ ألننننه أيب قننن   وهننن : األو  ال جنننه هننن ا (ٖ)
 أيب قننننن   ينننننرد، وهننننن  ال أننننننه: الثننننن ين قننننن   الرافعننننني: "وهننننن  أصنننننحهم "، وال جنننننه. القنننننب  قبنننننل قطننننن 
 سننننننب  إىل يسنننننتند مل لننننن   مننننن  ينننننرد ا٘شنننننن ي، فلننننن  يننننند يف وجننننند القطننننن  هرينننننرة؛ ألن أيب بننننن  علننننني
سنننننريج.  ابننننن  إىل ا٘نننن وردي اٖننننداد، ونسنننننبه ابننننن  قنننن   األصننننح، وهننننن  وهننننن  إسننننح   أيب وقننننن  . قبلننننه

  (.ٜٕٛ/ٗ، العزيز شرح ال جيز )(ٖٕٖ/ٔٔ) اجملم  (، ٘ٔٔ/ٖ) ا٘ه ب

  .(ٛٚٔ/ٚ) اٙداية شرح البن ية(، ٛٓٔ/ٙ) الدق ئق  نز شرح يف الرائق البحر (ٗ)
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 فصل

 [عيبًااملشرتي جيد يف املبيع ]

 زاد هيئتننننننه، أو علننننننى ب قينننننن ً  ا٘بينننننن  يكنننننن ن أن إمنننننن ، خيننننننل عيبنننننن ً مل بنننننن ٘بي  ا٘شنننننن ي جنننننندوَ  إذا
 .نقص أو

 عننننن ر غنننننر مننننن  أخنننننر  ينننننؤخر ، فنننننإن أن جيننننز مل رد  أراد فنننننإن ،هيئتنننننه علنننننى ب قيننننن ً   ننننن ن فننننإن
نننننن لنننننندف  يثبنننننن  خينننننن ر [ب/ٜٕ] هألنَّنننننن ؛خينننننن ر  سننننننق   الفنننننن ر علننننننى ا٘نننننن  ، فكنننننن ن عنننننن  ررالضَّ
 .الرؤية  خي ر
ب ل   خي ر  يسق  مل ،سق ه  أو ،علفه  أو ،فر به  ،لرده  فس قه  ،دابة ا٘بي    ن فإن
لرد ،  فلبسه  ث بً    ن ل  م  يالف ،ابةللدَّ  وأصلح الّرد يف أسر  هألنَّ ؛ (ٔ)ال جهن أصح على
 طريق يف حلبه  إذا األصح ب بع  به  ب، وأٖقللثَّ  مصلحة وال ،دللرَّ  تعجيل فيه ليس فإنه
 .ٙ  نف  حلبه  يف يرد  مل م  (ٕ)ملكه اللنب ألنَّ ؛ الّرد

 أصنننننح يف  لّردبننننن نفسنننننه علنننننى اإلشنننننه د وال ،تعجينننننل الفسننننن  يلزمنننننه مل اللينننننل يف  ننننن ن فنننننإن
 وتبقننننننننى ،غيبتننننننننه حننننننن   يف يفسنننننننن  أن إىل ويفضننننننني ،وتضننننننننييق ً  حرجننننننن ً  فيننننننننه ألنَّ  ؛(ٖ)الننننننن جهن
 ،الننننّرد إمكنننن ن يف العننننرف فيننننه يعتنننن  بننننل ،لنننن ل  وجننننه ا٘نفعننننة، وال معطلننننة أو ،عليننننه مضننننم نة

                                                             

 حقنننننه يسنننننق  اٖليننننة: ال يف الرويننننن ين سنننننريج، واختنننن ر  ابنننن  إىل ا٘ننننن وردي األو ، ونسننننبه ال جنننننه هنننن ا (ٔ)
 الشننننرازي يننن  ر القنننن د، ومل مننن  للدابننننة وأصنننلح الننننّرد يف لنننه حملننننل الر ننن ب بننننأن ا٘ننن وردي لننننه ويسنننتد 

 الننننننبطالن؛ ألنننننننه: والننننننن وي الرافعنننننني، ذ ننننننر  منننننن  علننننننى الثنننننن ين وال جننننننه. هنننننن ا يف خالفنننننن ً  ا٘هنننننن ب يف
 اجملمننننننننن  (، ٘ٔٔ/ٖ) ا٘ لننننننننن . ا٘هننننننننن ب بنننننننننإذن إال ملكنننننننننه غنننننننننر يف بنننننننننه العننننننننن دة ٌنننننننننر مل انتفنننننننن  

 (.ٔٛٗ/ٖ، روضة الط لبن )(ٜٖٗ/ٔٔ)
  .(ٖٛٗ/ٔٔ) األصح ب. اجملم   بع  ع  الصب   اب  الق   ه ا نقل (ٕ)

 التتمننننننة وغننننننر  بنننننن للزوم"، وال جننننننهقنننننن   الننننننن وي يف الروضننننننة: "قطنننننن  صنننننن ح  . األو  ال جننننننه وهنننننن ا (ٖ)
 التننننننأخر وا٘ننننننراد: أن التننننننأخر يف عنننننن راً  السننننننالح أن يف: ا٘نننننن وردي، والرافعنننننني، وغر نننننن  ق لننننننه الثنننننن ين
 يننننؤمر فننننال: "األصننننح ب العنننن دة، قنننن   علننننى بنننن ل  يبنننن در أن اٗينننن ر، وا٘ننننراد يسننننق  عنننن ر غننننر منننن 

 أن إىل اٗينننن ر ح جننننة، فلننننه قضنننن   أو أ ننننل، أو بصننننالة، مشننننغ الً   نننن ن ولنننن  لننننرد والننننر   ب لعنننندو
  (.ٜٚٗ/ٖ، روضة الط لبن )(ٖٖ٘-ٖٖٗ/ٔٔ) . اجملم  "يفر 



 قسم التحقيق                              االنتصار البن أبي عصرون 

 

384 

 اإلشننننننه د بنننننن   أو ،اٖنننننن   يف الفسنننننن  بنننننن   يسننننننق  ذلنننننن ، فننننننال عننننننند الفنننننن ر علننننننى فيكنننننن ن
 علننننى خينننن ر هالشننننفعة، فإنّنننن خينننن ر يف يعتنننن  منننن  وسننننق طه اٗينننن ر بقنننن   يف يعتنننن  بننننل ،الننننّرد علننننى
 . أيضً  الف ر

 ،حنننن    بننننه  َكننننحَ  ،وبعنننند  ،القننننب  قبننننل حضنننن ر  وال ،البنننن ئ  رضنننن  غننننر منننن  يننننرد أن ولننننه
 . (ٔ)حيك  مل أو

 وإن ،رضننننننن   دون البننننننن ئ  حضننننننن ر إىل افتقنننننننر القنننننننب  قبنننننننل  ننننننن ن حنيفنننننننة: "إن وقننننننن   أبننننننن 
 .  (ٕ)ح   " حك  أو ،رض   إىل افتقر القب  بعد   ن

 حضننننننن ر  إىل يفتقنننننننر فننننننال ؛رضننننننن   إىل يفتقنننننننر ال ملنننننن  رفننننننن  أننننننننه القننننننب  قبنننننننل :علينننننننه لننننننن 
 حكننننننن  وال ،البنننننن ئ  رضنننننن  إىل يفتقننننننر فننننننال ،ب لعينننننن  رد أنننننننه القننننننب  بعنننننند وعلتننننننه ، نننننن لطال 

 .القب  قبل  لّرد  ح   
للعقننننند   فسنننننخً  ذلنننن   ننننن ن ،إ ريننننة فننننن ط  عيبًننننن   ببنننن لثَّ  ووجننننند ،و ريننننة ث بننننن ً  اشنننن ى إذاو 
 .اٗي ر مدة يف وطئه  ل   م ،  (ٖ)ال جهن أصح يف

 .علته لزوا  خي ر  سق  الّرد قبل العي  زا  وإن
 تر هنننن  يضننننر مدف نننننة حجنننن رة فيهنننن  أرضنننن ً  يبينننن  أن :مثننننل .العينننن  أزيننننل البنننن ئ : أننننن  قنننن   إن

 زا  هألنَّنننن؛ الننننّرد منننن  ا٘شنننن ي حننننق سننننق  ٘ثلهنننن  أجننننرة ال منننندة يف أزيلهنننن  بنننن ألرض. فقنننن  : أننننن 
 بنفسه.  زا  ل   م  فه  ،عنه الضرر
 بنننننن   هألنَّننننننعليننننننه؛  جينننننن  مل ،أرشننننننه  أعطينننننن  وأننننننن  بعيبننننننه ا٘بينننننن  البنننننن ئ : أمسنننننن  قنننننن   وإن
 .ببعضه ا٘عي  إمس   على جي  سلي ، فال مبي  على الثم  ّي 

 ا٘بينننننننن   بنننننننن  هألنَّنننننننن ؛عليننننننننه جينننننننن  مل بعيبننننننننه ألمسننننننننكه األرش ا٘شنننننننن ي: أعطننننننننين قنننننننن   وإن
                                                             

  .(ٕٚٛ/٘) اإلم م م ه  يف البي ن(، ٘ٔٔ/ٖ) ا٘ه ب (ٔ)

  .(ٔٙ-ٓٙ/ٙ) الدق ئق  نز شرح الرائق البحر(، ٘ٙٔ/ٚ) اٙداية شرح البن ية (ٕ)

 األشنننننبه: "الشننننن فعي قننننن   اسنننننتقر، قننننند ا٘لننننن  ألنينفسننننن ؛  ال: الثننننن ين وال جنننننه. األو  ال جنننننه هننننن ا (ٖ)
 األصننننح بننننأن هننننن : نقنننن   أن يقتضنننني فم قنننن ف" ٙمنننن   نننن ن لننننه، وإن لننننه، ف ٘لنننن  اٗينننن ر  نننن ن منننن 

  .(ٖٚ٘/ٔٔ) اجملم  (، ٘ٔٔ/ٖ) االنفس خ. ا٘ه ب عدم الث ين ال جه
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 .الثم  ببع  ب له على جي  فال ؛الثم  ّي  له ليحصل
 خينننننننن ر هألنَّنننننننن؛ (ٔ)النننننننن جهن أصننننننننح جيننننننننز يف مل ،ًنننننننن   اٗينننننننن ر إسننننننننق ط علننننننننى تراضنننننننني  وإن
 يسننننننق  مل فعننننننال الشننننننرط، فننننننإن وخينننننن ر ،اجمللننننننس  خينننننن ر ،ًنننننن   إسننننننق طه جيننننننز فلنننننن  ،فسنننننن 

علننننى  فبقننننى ؛البنننند  لننننه يسننننل  ومل ،بنننند ب بإسننننق طه رضنننني هألنَّنننن؛ (ٕ)النننن جهن أصننننح خينننن ر  يف
 .الّرد له و  ن ،خي ر 

  

                                                             

 جينننننننز فلننننننن  فسننننننن  خينننننن ر ا٘ننننننن ه ؛ ألننننننننه وهننننننن  ا٘هنننننن ب: يف الشنننننننرازي قننننننن   األو ، ال جنننننننه هنننننن ا (ٔ)
 إىل يسنننننق  أن جينننن ز الننننّرد خينننن ر جيننننن ز؛ ألن: العبنننن س أيب قنننن   وهنننن  الثننننن ين وال جننننه. ًنننن   إسننننق طه

  .(ٜٕٛ-ٕٛٛ/٘) اإلم م م ه  يف البي ن(، ٚٔٔ-ٙٔٔ/ٖ) م  . ا٘ه ب

وقننننن   النننننن وي يف الروضنننننة: وهننننن  . ا٘ننننن ه  وهننننن  ا٘هننننن ب: يف الشنننننرازي قننننن  : األو  ال جنننننه هننننن ا (ٕ)
 العينننننننن . ا٘هنننننننن ب منننننننن  العننننننننن بإمسنننننننن   رضنننننننني يسننننننننق ؛ ألنننننننننه أنننننننننه: الثنننننننن ين وال جننننننننهأظهر نننننننن . 

  (.ٜٛٗ/ٗ، روضة الط لبن )(ٜٕٛ/٘) اإلم م م ه  يف البي ن(، ٚٔٔ/ٖ)
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 فصل

 [املعيبحكي زد بعض املبيع ]

 رضنننننننى غنننننننر مننننننن  [أ/ٖٓ] ّيعنننننننه يف العيننننننن  وجننننننند الننننننن ي ا٘بيننننننن  بعننننننن  ينننننننرد أن أراد وإن
 .عليه (ٔ)الصفقة تفريق يف ب لب ئ  يضر هألنَّ ذل ؛  له يك  مل الب ئ 

 أصننننننننح يف  لّردبنننننننن ا٘عينننننننن  إفنننننننراد لننننننننه جنننننننن ز عيبنننننننن ً  بإحننننننندا   ف جنننننننند ،عينننننننننن اشنننننننن ى ولننننننن 
 .بعد  أو القب  قبل   ن س ا  ،الثم  م  قسطه ، ويس د(ٕ)الق لن
 .(ٖ)جيز" مل قبله   ن وإن ،ج ز القب  بعد   ن حنيفة: "إن أب  وق  
 القننننن   وعلنننننى ،القننننب  بعننننند  مننننن  ،رد  لننننه فجننننن ز ،فينننننه الننننّرد سنننننب  دِجنننننوُ  منننن  رد أننننننه لننننن :
 .أحد   يف اٗي ر له شرط ل   م  فه  ،الب ئ  جهة م  بسب  دجِ وُ  تبعي  اآلخر

 ينننننننننرد مل بعضنننننننننه فأ نننننننننل ،طع مننننننننن ً   ننننننننن ن فقننننننننن  : "إذا أصنننننننننله حنيفنننننننننة أبننننننننن  نننننننننن ق  وقننننننننند
 .(ٗ)مطلق ً"
 والعبد.  بالثَّ  يالف العينن ًنزلة ع مالطَّ  أن لن :

  

                                                             

  .(ٚٔٔ/ٖ) ا٘ه ب (ٔ)

 جيننننن ز؛ ألننننننه ال: الثننننن ين وال جنننننه. يفنننننرد أن فجننننن ز بأحننننند   اخنننننتص العيننننن  األو ؛ ألن ال جنننننه هننننن ا (ٕ)
 ا٘ننننن وردي عنننننند األصنننننح هننننن  القننننن   رضننننن  ، وهننننن ا غنننننر مننننن  جينننننز فلننننن  البننننن ئ  علنننننى صنننننفقة يتعنننننن

 يف علينننننه ا٘نصننننن ص وهننننن  ا٘ننننن ه  ظننننن هر إننننننه: الطيننننن ، والرويننننن ين أبننننن  الق ضننننني والرافعننننني، وقننننن  
(، ٚٔٔ/ٖ) ا٘هننننننننننن ب(، ٔٚٗ/ٗ) األصنننننننننننح ب. األم ّهننننننننننن ر وقننننننننننن   الصنننننننننننلح  تننننننننننن ب يف األم

  .(ٖٛٙ/ٔٔ) (، اجملم  ٕٜٕ/ٗالعزيز شرح ال جيز )

  .(ٖٓٔ/ٙ) الدق ئق  نز شرح الرائق البحر(، ٖٚٔ-ٕٚٔ/ٚ) اٙداية شرح البن ية (ٖ)

  .(ٗٓٔ/ٙ) الدق ئق  نز شرح الرائق البحر(، ٗٚٔ/ٚ) اٙداية شرح البن ية (ٗ)
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 دون مننننننه حصنننننته يننننرد أن أحننننند   فننننأراد ،عيبننننن ً  بنننننه دِجننننوُ  وَ  ،واحنننننداً  عبننننداً  اثنننننن ن ابتنننن   وإن
 .(ٖ)م ل  ع  ورواية ،(ٕ)حنيفة أليب ، خالف ً (ٔ)ذل  له ج ز ،اآلخر

 منهمنننننن  واحنننننند  ننننننل منننننن  بنننننن   ه أنَّنننننن فصنننننن ر ،عقنننننندان االثنننننننن منننننن  ال احنننننند عقنننننند أن لننننننن :
 .امنفردً  نصفه

 أن أحنننند   فننننأراد وارثنننن ن لننننه  نننن ن فننننإن ،وارثننننه إىل اٗينننن ر انتقننننل اٗينننن ر لننننه منننن  منننن ت فننننإن
 ا٘بي . بع  ا٘ش ي رد ل   م  ،جيز فل  ،للصفقة تبعي  هألنَّ جيز؛  حصته مل يرد

  

                                                             

  .(ٚٔٔ/ٖ) ا٘ه ب (ٔ)

 ( ٗٓٔ/ٙ) الدق ئق  نز شرح الرائق البحر(، ٗٚٔ/ٚ) اٙداية شرح البن ية (ٕ)

". حيننننبس أن أراد الننن ي ينننرد، وحيننننبس مننن  يننننرد: "ذلننن ؟ فقننن   عنننن  سنننئل أننننه م لنننن  عنننند والصننن اب (ٖ)
يننننننرد ،  أن الننننننّرد منهمنننننن  شنننننن   ٘نننننن  أن ا٘دونننننننة يف  منننننن : أحنننننند   روايتنننننن ن؛ التلقننننننن يف جنننننن   وقنننننند

  .(ٜٖٛ/ٕ) ا٘ لكي فقه يف التلقن(، ٕٖٙ/ٜ) الّرد. ا٘دونة عليهم  أن: واألخرى
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 فصل

 [شيادة املبيع بعد اكتشاف العيب]

 ، ننننننننن للنبتمينننننننننز  ت ال زيننننننننن دة   نننننننننن  فنننننننننإن ؛نظنننننننننرت ،ا٘بيننننننننن  زاد وقننننننننند العيننننننننن  وجننننننننند وإن
نننننن ؛الزينننننن دة منننننن  األصننننننل يننننننرد ،الننننننّرد واختنننننن ر ،صنننننننعه وتعلنننننن  ،والسننننننم   يف لؤلصننننننل ت بعننننننة  ألهنَّ

 .الّرد يف فتبعته ،ا٘ل 
 ٘ننننننن  روت ؛الزيننننننن دة وأمسننننننن  ،األصنننننننل رد ،العبننننننند  إ سننننننن ب متمينننننننزة زيننننننن دة   نننننننن  وإن
 ،يقننننننني  أن اهلل شننننننن   مننننننن  عنننننننند  فأقننننننن م ، غالًمننننننن رجنننننننل مننننننن  ابتننننننن   رجنننننننالً  أن:  ع ئشنننننننة
 قننننننند اهلل رسننننننن   الرجنننننننل: يننننننن  فقننننننن   علينننننننه فنننننننرد  النَّنننننننبّ  إىل فخ صنننننننمه، عيبننننننن ً  بنننننننه ف جننننننند

 النننننن ي الكسننننن  أن :يعنننننين .(ٔ)«الخنننننراض بال ننننننمان: » النَّننننننبّ  فقننننن   .غالمننننني اسنننننتعمل
 .عليه مضم ن ً    نه مق بلة يف عليه خ رجه
 وأمس  ،األصل رد ،فأِرت شجرة أو ،وولدت ،عند  فحمل  ،ج رية ا٘بي    ن وإن
 ه ا ،العبد فأمسكه،    تس ب ملكه يف حدث متميز من    ألهنَّ ؛ (ٕ)ال جهن أصح يف الزي دة

 األرش. إىل حقه انتقل نقص هب  حصل نقص، وإن ب ل الدة حيصل مل إذا
 ولنننننداً  ا٘ره ننننننة إ رينننننة لننننن  ولننننندت  مننننن  ،دينننننن  مل وولنننننده  إ رينننننة بنننننن التفرينننننق حصنننننل وإن

                                                             

 ٍب ف سننننننتعمله عبننننننداً  اشنننننن ى منننننن  اإلجنننننن رة، بنننننن ب  تنننننن ب(،  ٜٖٓص)يف سننننننننه  داوود أخرجننننننه أبنننننن  (ٔ)
 طريقنننه، وقنننن  : منننن  اٖننن    أخرجننننه وقننند بنننن ا ، لنننيس إسننننن د هننن ا: داوود أبنننن  قننن  . عيبنننن ً  بنننه وجننند

 منننن  غرينننن  صننننحيح حسنننن  رضنننني اهلل عنهنننن  وقنننن  : ع ئشننننة عنننن  ال منننن ي اإلسننننن د، وروا  صننننحيح
  .(ٛ٘ٔ/٘) الغليل إروا  األلب ين. وحسنه(، ٔٗ٘/ٙ) ا٘نر هش م. البدر حديث

قنننننن   الننننننن وي يف الروضننننننة: "وأمننننننن  ا٘نفصننننننلة  نننننن ألجرة، وال لنننننند، والثمنننننننرة، و سنننننن  الرقيننننننق، ومهنننننننر  (ٕ)
 قبننننننل اٖ دثنننننة الزوائننننند سننننن ا  للمشننننن ي وتسنننننل  ب لعينننننن ، النننننرد ُنننننن  فنننننال بشنننننبهة إ رينننننة ا٘ طننننن  ة

 أن علننننننى تفريًعنننننن  للبننننن ئ  أهننننننن  ضننننننعي : وجنننننه القننننننب  قبنننننل الننننننرد  نننننن ن إذا وبعنننننند ، وفيمننننن  القنننننب 
 للننننننقص النننننرد امتنننننن  بننننن ل الدة، البهيمنننننة أو إ رينننننة، نقصننننن  فلننننن  أصنننننله، مننننن  للعقننننند دفننننن  الفسننننن 

 ، روضنننننننننة(ٖٓٗ/ٔٔ) اجملمننننننننن  (، ٜٔٔ/ٖ) م نعننننننننن ً".  ا٘هننننننننن ب ال لننننننننند يكننننننننن  مل وإن اٖننننننننن دث،
 .(ٖٜٗ/ٖ) الط لبن
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 .(ٔ)بينهم  التفريق وجد وإن ،دونه تب   حراً فإهن 
 . (ٕ)"الّرد دين  م  النَّ  "حدوثحنيفة:  أب  وق  
 العقنننننند م جنننننن   نننننن ن ولنننننن  ،  لكسنننننن  فهنننننن  [ب/ٖٓ] للملنننننن  م جنننننن  منننننن  النَّ  أنّ  لننننننن :

 .ب لفس  الب ئ  إىل رج 
 يننننننرد هفإنَّنننننن ،عيبنننننن ً  هبنننننن  علنننننن  ٍب ،عننننننند  ف لنننننندت ،حنننننن مالً  ج ريننننننة أو ،هبيمننننننة اشنننننن ى إذا أمننننن 

 ،قسننننط ً  الننننثم  منننن  ويأخنننن  ،حكمنننن ً  للحمننننل أن (ٖ)القنننن لن أصننننح بننننن   علننننى معنننن ً  وال لنننند األم
   بين  . وقد

 أليب ، خالفنننننن ً (ٗ)يردهنننننن  أن فلننننننه ،ب لعينننننن  علنننننن  ٍب ،ف طئهنننننن  ثيبًنننننن  ج ريننننننةً  ا٘بينننننن   نننننن ن وإن
 .(ٙ)والث ري ،، والزهري(٘) وأصح به حنيفة

  

                                                             

  .(ٗٙ/ٖ) األم (ٔ)

  .(٘ٛ/ٙ) الدق ئق  نز شرح الرائق البحر (ٕ)

 وال لننننند األم بنننننن التفرينننننق بننننن ألرش؛ ألن يرجننننن  األم، بنننننل ينننننرد ال: الثننننن ين وال جنننننه. األو  ال جنننننه هننننن ا (ٖ)
 رشننننحه األو  وال جننننه. يصننننح ال وهنننن ا ا٘هنننن ب: يف الشننننرازي قنننن  . جينننن ز ال سنننننن سننننب  دون فيمنننن 

 ابنننن  ونسننننبه. ا٘نننن ه  يف وأشننننهر أصننننح إنننننه: وقنننن   هننننن ، الطينننن  أبنننن  ح منننند، والق ضنننني أبنننن  الشنننني 
ننننه- الروينننن ين األصننننح ب، وقنننن   أ ثننننر إىل الصننننب    منننن  الروينننن ين لكنننن . ا٘نننن ه  إنننننه: -تعنننن ىل اهلل ْر
 بننننننه وجننننننزم أقننننننيس إنننننننه: الثنننننن ين ال جننننننه البحننننننر عنننننن  يف قنننننن   ا٘نننننن ه  إنننننننه األو : ال جننننننه عنننننن  ق لننننننه

 (، اجملمنننننننننننننن  ٜٕٚ/ٗالعزينننننننننننننز شننننننننننننننرح النننننننننننننن جيز )(، ٜٔٔ/ٖ) ا٘ع ينننننننننننننن ة. ا٘هنننننننننننننن ب يف إرجننننننننننننن ين
(ٔٔ/ٕٕٗ).  

  .(ٜٔٔ/ٖ) ا٘ه ب (ٗ)

  .(ٙٛ/ٙ) الدق ئق  نز شرح الرائق البحر (٘)

  .(ٕٕٛ/ٙ) ا٘غين (ٙ)
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 معهننننن  وينننننرد ،ليلنننننى: "يردهننننن  أيب ابننننن  ، وقننننن  (ٔ)-السنننننالم علينننننه - علننننني عننننن  ذلننننن  وُروي
 . (ٖ) عمر ع  مروي ، وه (ٕ)مهره "
 الفسننننن  ألنَّ   السنننننتخدام، و  النننننّرد دينننننن  فنننننال ؛القيمنننننة وال العنننننن يننننننقص ال انتفننننن   أننننننه لنننننن :

 .غر  مل  يف  واقعً  ال ط  يك ن فال ،وقته م  للعقد رف 
  

                                                             

 ج ريننننننة اشنننننن ى رجننننننل رضنننننني اهلل عنهمنننننن  يف علنننننني عننننن  اٖسننننننن بنننننن  علنننننني عنننننن  األثننننننر هنننننن ا جننننن   (ٔ)
 وطئهنننن  يكنننن  مل والنننندا ، وإن الصننننحة بننننن منننن  البنننن ئ  ويننننرد لزمتننننه: "عيبنننن ً، قنننن   هبنننن  ف جنننند ف طئهنننن ،

 علينننن ً.  نننننز جنننند  ينننندر  اٖسننننن، مل بنننن  علنننني عنننن  مرسننننل الثنننن ري، وهنننن  سننننفي ن و نننن ل ". ردهنننن 
 . (ٕٕٖ/٘) للبيهقي الك ى السن (، ٔ٘ٔ/ٗ)العم   

  .(ٕٙٗ/٘) الكبر اٖ وي (ٕ)

 إن: "عمننننر عيبنننن ً، قنننن   هبنننن  ووطئهنننن ، ف جنننند ج ريننننة اشنننن ى النننن ي الشننننعب، يف عنننن  األثننننر هنننن ا جنننن   (ٖ)
". يثبننننن  مل: "الشننننن فعي . قننننن  "العشنننننر رد بكنننننراً    نننننن  العشنننننر، وإن نصننننن  معهننننن  رد ثيبننننن ً    نننننن 
(، ٘ٓٔ/ٗ) واألفعنننننن   األقننننن ا  سنننننن  يف العمننننن   .  ننننننز"عمننننننر يننننندر  مل مرسنننننل؛ الشنننننعب: "وقننننن  
  .(ٕٙٗ/٘) الكبر اٖ وي
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 فصل

 [ٌكضان املبيع يف يد املشرتي بعد اكتشاف العيب]

 اسنننننتعالم يقننننن  ال النننننقص ٘عنننننى  ننننن ن فنننننإن ،يننننند  يف ا٘بينننن  نقنننننصوقننننند  العيننننن  دِجننننوُ  وإن
 مل ،األمننننننة وتننننننزويج ،الثينننننن ب وقطنننننن  ،النننننن الدة ونقصنننننن ن ،البكننننننر  نننننن ط  جنسننننننه علننننننى العينننننن 

 .(ٔ)األرش إىل حقه وينتقل ،الّرد له جيز
 علننننننى بننننننن   أْنننننند عنننننن  روايننننننة ، وهنننننن (ٕ)البكنننننن رة" نقننننننص أرش ويننننننرد م لنننننن : "يردهنننننن  وقنننننن  

 .(ٖ)الّرد دين  ال العي  حدوث أن :أصله
 لننننن   مننننن  ،علينننننه النننننّرد فننننن متن  علينننننه العيننننن  اسنننننتعالم يقننننن  ال ًننننن  عينهننننن  نقنننننص أننننننه لنننننن :
 لخنننن  البنننن ئ : أننننن  قنننن   فننننإن ،منننننه زائنننندة أصننننبع ً  قطنننن  أو ،قيمتننننه فننننزادت ،فخصنننن   عبننننداً   نننن ن
 األرش إىل انتقننننننل وإمننننننن  ،الننننننّرد يف ا٘شنننننن ي حننننننق ألنَّ األرش؛  دفنننننن  يلزمننننننه مل األرش منننننن  ا٘بينننننن 
  .به األرش جي  مل منه أمكنه عليه؛ فإذا الّرد لتع ر
 .(ٗ)قب له الب ئ  يلزم مل ،عندي اٖ دث العي  أرش معه دف أو  ،أرد  ا٘ش ي: أن  ق   فإن

 ،(ٚ)م لنننننننن  وقننننننن  ، (ٙ)األرش" مننننننن  ينننننننرد "ثننننننن ر:  وأبنننننننن  ،(٘)سنننننننليم ن أيب بننننننن  ْننننننن د وقننننننن  
  األرش". ويأخ  ،ديسكه أو ،األرش م  يرد  أن بن ب ٗي ر : "ه (ٛ)وأْد

 يف   لعيننننن  لآلخنننننر اٗيننننن ر فأثبننننن  ،ا٘تع قننننندي  أحننننند ضنننننم ن يف حننننندث عيننننن  أننننننه لنننننن :
 األرش. م  نبعيب قب له على جي  فال ،واحد بعي  منه أخ   هألنَّ و  ،الب ئ  يد

  

                                                             

  .(ٕٓٔ/ٖ) ا٘ه ب (ٔ)

  .(ٖٓٔ/ٖ) الكبر الشرح على الدس قي ح شية (ٕ)

  .(ٖٕٓ/ٙ) ا٘غين (ٖ)

  .(ٕٓٔ/ٖ) ا٘ه ب (ٗ)

ته )ص:  (٘)   (.ٙٗٔتقدم  تّر

  .(ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٙ) ا٘غين (ٙ)

  .(ٕٙٔ/ٖ) الكبر الشرح على الدس قي ح شية (ٚ)

  .(ٖٕٓ/ٙ)أيب م سى ع  أْد. ا٘غين  رواية يف (ٛ)
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 [السجوع باألزش بده الّسد]

 :فيق   ،العي  وبه مق َّ ويُ  .م ئة قيمته :فيق   ،عي  بال ا٘بي  مَ    قنُ  ،ب ألرش الرج   أراد إذا
 ألنَّ القيمة؛  بُعْشر ال الثم  رشْ بعُ  عليه فرج  ،بدله عشر نقص قد أنه فيعل  .تسع ن قيمته
 حن م  قيمته اتفق  الثم ، وس ا  م   وز  جزئه فضم  ،ب لثم  الع قد على مضم ن ا٘بي 
 نقص ً  يرج  ال هألنَّ ج ئز؛  فه  ،ق مه القيمتن اختلف ، وبأي أو ،القب  حن إىل العقد
 الكثر م  القيمة عشر تنقيص يف أثر ال ي والعي  ،الثم  م  بقسطه يرج  وإمن  ،القيمة م 
 قيمتن.ال أقل اعتب ر يف ف ئدة القيمة، فال القليل م  العشر تنقيص يف أيض ً  أثر القيمة [أ/ٖٔ]

 .(ٕ)اٖ وي و  ل ، (ٔ)القيمتن بأقل ميق َّ  أنه على ا٘ه ب يف إسح   أب  الشي  ونص
 .(ٖ)فس د  وجه أوضح  وقد ،عليه خ   تبه، ٍب بع  يف الطي  أب  الق ضي وذ ر 
 ،الضم ن م ج  هألنَّ العقد؛  ح لة قيمته يعت  أن اخت ر ، ٍب(ٗ)األخر الش شي ق   وبفس د 
 .(٘)اٖر على إن ية يف اٖك مة يف  م  ،له مقدر والقب 
 وجننننه ال غننننر "، ٍب علننننى بننننه ورد بصننننحته اعنننن ف عمنننن  رجنننن   اإلمنننن م: "وهنننن ا الشنننني  قنننن  

 أو ،بننننننن لثم  ؟ًنننننن ذا  ، لكنننننن مسنننننننلَّ  للضننننننم ن ا٘ جنننننن  هننننننن  العقنننننند بننننننأن :وق لنننننننه ،اختنننننن ر  ٘نننننن 
 ٘عرفننننننةا معينننننن رً  جعلنننننن  قنننننندره ، وإمننننننن  إىل النظننننننر يف ف ئنننننندة فننننننال ؛ب لقيمننننننة ق ئننننننل ال ؟ب لقيمننننننة
 .العقد ح لة بقيمته خيتص فال ،الثم  م  به للرج   ا٘ستحق
 عليننننه اجملننننين  منننن   ح لننننةَ  هألنَّننننإن يننننة؛  حنننن   القيمننننة اعتنننن ت فإمننننن  اٖننننر علننننى إن يننننة وأمنننن 

نننننإن ينننننة؛  بعننننند فننننن عت ت  ،عبنننننداً   ننننن ن لننننن  قيمتنننننه مننننن  نقنننننص مننننن  لنننننيعل  النقصننننن ن ح لنننننة  ألهنَّ
                                                             

  .(ٕٔٔ/ٖ) ا٘ه ب (ٔ)

  .(ٕٛٗ/ٔٔ) اجملم  (، ٕٕٛ/٘) الكبر اٖ وي (ٕ)

  .(ٕٛٗ/ٔٔ) اجملم   (ٖ)

 ٓس سنة يف هبراة ، م تالش فعية، أب  بكر ب  ٛمد ب  علي الش شي شي  العالمة الش شي: اإلم م (ٗ)
  .(ٕ٘٘/ٛٔ) النبال  أعالم سنة. سر ِو ن ن ِ ن ش اٙ ، وله س دس يف م ئة وأرب  ِو نن

 (. ٖٜٔ/ٕحلية العلم   ) (٘)
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 يقننننندر مسنننننألتن  يف و ننننن ا ،علينننننه اجملنننننين الطنننننرف أو ،الننننننفس دينننننة مننننن  ذلننننن  تقسننننني  في جننننن 
 ي جنننننن  بننننننه، ٍب العيننننن  قينننننن م يقننننندر العينننننن ، ٍب هننننن ا بننننننه يكننننن  مل لنننننن  بننننن ألرش اٖكنننننن  ح لنننننة
 .العقد ح   قيمته إىل نظر فال ،الثم  م  بنسبته
نننننه - قننننن   ٍب  ينقصنننننه والعيننننن  ،تسنننننعن العقننننند ح لنننننة قيمتنننننه   نننننن  لننننن  :مع ضننننن ً  -اهلل ْر

 نصنننننننن  ا٘ ئننننننننة منننننننن  واٗمسننننننننة ،ٓسننننننننة ينقصننننننننه والعينننننننن  ،م ئننننننننة فصنننننننن رت زادت ٍب ،ٓسننننننننة
 به. الرج   يف النسبة تسر ٍب ،أ ثر السبعن وم  ،عشر
 إىل ب لنسبة القيمة الكثر م  ينقص ال احد العي  ألنَّ ٍك ؛  التص ير ه ا :فق   أج ب ٍب

 .الس   جهة م  التف وت وإمن  ،واحدة صفة على والعن سيم  ال ،القليل م  نقصه م 
 جنسنننننه منننن  ب زنننننه وب عننننه ،ألفننننن ن وقيمتننننه ،ألنننن  وزنننننه فضننننة مننننن  مصنننن غ ً  ا٘بينننن   نننن ن ولنننن 
 ، إذا(ٔ)النننننن جهن أصننننننح العينننننن  علننننننى بننننننأرش الرجنننننن   لننننننه جيننننننز مل ،عيبنننننن ً  بننننننه وعلنننننن  ،فكسننننننر 
 مبيعننننن ً  األلننننن  فيصنننننر ،النننننثم  مننننن  جنننننز  اسننننن ج   األرش ألنَّ جنسنننننه؛  مننننن  البلننننند نقننننند  ننننن ن
 بنننننننثم  اسنننننننتقرار  وال ،ٚهننننننن   بننننننثم  العقننننننند قننننننن  و  بنننننننه يتبننننننن ال ربننننننن  وذلننننننن  ،األلننننننن  بنننننندون

 ويسنننننن ج  ،العقنننننند فسنننننن ي ٍقيقننننننه، ولكنننننن  منننننن  العقنننننند يسننننننتقر فإنننننننه الربنننننن  ٚهنننننن  ، يننننننالف
 الكسر. أرش للب ئ  يغرم ٍب ،الثم 

 تلنننن  لنننن  جنسننننه،  منننن  غننننر منننن  قيمتننننه يقنننن م لكنننن  ،ا٘بينننن  يننننرد ال : أنننننه(ٕ)لخننننر وجننننه وفيننننه
 .الّرد يتعن البق   وم  ،القيمة تتعن التل  م  ألنَّ  [ٖٔ/ب] بعيد وه 

                                                             

. ال جي ز األل ، وذل  بدون األل  الثم ، فيصر م  وز  رج   ذل  األو ؛ ألن ال جه ه ا (ٔ)
 ب ألرش الرج   يف الفضل م  ظهر م  ب ألرش؛ ألن يرج  أنه لخر: وجه ً  الدار ي الق س  أب  وحكى

 أنه واحمل ملي: الطي ، أيب والق ضي ح مد، أيب الشي  ق   ه  أصحه : أوجه، وفيه. اعتب ر به ال
 م  يك ن ان جي ز اٖ دث. وق  : الرافعي: "واألظهر: أنه النقص أرش ويغرم اإلن  ، ويرد ا٘بي ، يفس 

  شي م  ونسه م   الرب  بي  يك ن ألنه إنس؛ غر أخ  المتن  أخ   امتن  ل  إنس جنسهم ؛ ألن
 سريج، اب  إىل ا٘نس ب ال جه األصح رأى الكت ب ص ح  ان ٍب مد عج ة، ص ر م  وذل  لخر،
 الث ين، ه  إمن  والعراقين: ا٘ه ب، وص ح  الط ي، الق ضي اختي ر بل عليه، مس عد غر وه 

(، ٕٔٔ/ٖ) سريج". ا٘ه ب اب  ق له م  ال ج   أبعد أن االم م: وذ ر الث لث، وغر  االم م واختي ر
 .(ٕٛ٘/ٗ)ال جيز  شرح ، العزيز(ٜٓٗ-ٜٛٗ/ٔٔ) اجملم  

  .(ٜٓٗ/ٔٔ) اجملم   وغر . يُنظر: اإلم م الغزايل، وضعفه واخت ر  سريج، اب  ق   وه  (ٕ)
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 [إذا وجد العيب وٌكط املبيع ٌتيجة االستعالً]

 بننننننأن ،جنسننننننه علننننننى العينننننن  اسننننننتعالم يقنننننن  ًعننننننى ا٘بينننننن  نقننننننص وقنننننند العينننننن  وجنننننند فننننننإن
 فنننننإن؛ فينننننه رِظننننننُ  ،بكسنننننر  إال عيبنننننه علنننننى ي قننننن  ال ٝننننن  ذلننننن  غنننننر أو ،بيضننننن ً  أو ،جننننن زاً   ننننن ن

العفننننننن ،  مننننننن نالنعننننننن م، والرّ  غنننننننر مننننننن  (ٔ)ا٘ننننننن ر  ننننننن لبي  ٘كسننننننن ر  قيمنننننننة ال ف جننننننند  ، سنننننننر 
 .بيعه يصح ال له قيمة م  ال ألنَّ ب طل؛  ف لبي 
 ،ا٘أ    م  بعضه ددوَّ  اٖ م ، وم  والبطي  ،النع م  بي  ،قيمة ٘كس ر    ن وإن
الق لن؛  أصح يف الّرد م  ذل  دين  مل به إال العي  على ي ق  ال قدراً  منه  سر فإن؛ نظرت

 .(ٕ)ا٘ط ي الث ب نشر ل   م  فه  ،إال به العي  على يق  ال هألنَّ 
  .(ٖ)ذ رن   م  على معيب ً  ومكس راً  صحيح ً  مفيق َّ  ،ب ألرش ويرج  يرد الث ين: ال والق  
 . (٘)ب ألرش" يرج  وال يرد رواية: "ال يف وأْد (ٗ)م ل  وق  
 أرش يلزمنننننه مل رد  سننننلي ، فننننإذاالتّ  بنننننثم  معيبنننن ً  يلزمننننه فنننننال ،سننننليم ً  ا٘بينننن  اسنننننتحق أنننننه لننننن :

                                                             

 ا٘ننننن  . ا٘ننننننظ  مننننن  بلننننني اٗشننننن  وأننننننف، وعفننننن  فسننننند إذا عفننننن : البيضنننننة: فسننننندت. و ننننن ا مننننن رت (ٔ)
(ٕ/ٕ٘-ٖ٘).  

 الثنننننن ب. ا٘هنننننن ب الننننننّرد،  قطنننننن  فمننننننن  ا٘شنننننن ي ينننننند يف حنننننندث نقننننننص ا٘ننننننزين؛ ألنننننننه قنننننن   وهنننننن  (ٕ)
إمنننننننن  قننننننن س علنننننننى  ا٘صنننننننن  . قننننننن   النننننننن وي: والظننننننن هر أن(ٖٕٙ/٘) الكبنننننننر اٖننننننن وي(، ٕٕٔ/ٖ)

ال  وأبنننن  حنيفننننة. أيب حنيفننننة نشننننر الثنننن ب ومل يقننننس علننننى ا٘صننننراة؛ ألن ا٘سننننألة خالفيننننة بينننننن  وبننننن
يسنننننل  اٖكننننن  يف ا٘صنننننرّاة فنننننال ديكننننن  االحتجننننن ج علينننننه هبننننن  فق سنننننه  علنننننى نشنننننر الثننننن ب. اجملمننننن   

(ٔٔ/٘ٓٛ.)  

 د، يُنظننننننر:الننننننرّ  ديننننننن  ال األ ثننننننري  عننننننند وأظهرهنننننن (، ٖٕٙ/٘) الكبننننننر اٖنننننن وي(، ٕٕٔ/ٖ) ا٘هننننن ب (ٖ)
  .(٘ٓ٘/ٔٔ) اجملم  

 إميننننن ، وإن رد ب لشننننرا  وا٘قصننننن د الصننننفقة وجنننننه ذلنننن   نننن ن ا٘عينننن ، فنننننإن يف ينظنننننر م لنننن  عننننند (ٗ)
  .(ٛٚٔ/ٕ) اجملتهد بقيمته. بداية رد  الصفقة وجه يك  مل

  .(ٕ٘ٔ/ٖ) الك يف (٘)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11990
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 مسنننننتحق بنننننه إال العيننننن  علنننننى ي قننننن  ال الننننن ي الكسنننننر ألنَّ ؛ (ٔ)القننننن لن أصنننننح علنننننى الكسنننننر
 وإمنننننن  ،النننننثم  مننننن  وننننز  علينننننه مضنننننم ن فإنننننه صرَّاةالننننننمُ  لننننننب أرش، ينننننالف بننننه يلزمنننننه فنننننال ،لننننه

 بداًل. له عن الشر 
 يف واحنننننداً  قننننن الً  ىننننن   النننننّرد لنننننه جينننننز مل ،بدوننننننه العيننننن  معرفنننننة ديكننننننه قننننندراً  مننننننه  سنننننر وإن
 العينننننن  معرفننننننة ديكنننننن  ال منننننن  منننننننه  سننننننر لنننننن   منننننن  أنننننننه :الثنننننن ين والطريننننننق، (ٕ)الطننننننريقن أصننننننح
 . (ٖ)بدونه

 وال ،الثنننننن ب  قطنننننن  ،الننننننّرد منننننن  فمننننننن  عليننننننه العينننننن  اسننننننتعالم يقنننننن  ال نقننننننص أنننننننه لننننننن :
 .العي  على به ي ق  ال ي القدر معرفة يف مشقة
 .خالف بال رد  فله ،ينقصه ال نشر    ن فإن ، عيبً  به ف جد ، ث بً  اش ى إذا أم 
 اسنننننتعالم إىل ح جتنننننه علنننننى يزيننننند ال  ننننن ن فنننننإن؛ الشننننن هنج نية ينقصنننننه   لثيننننن ب  ننننن ن وإن
 .به إال العي  على ي ق  ال اقدرً  ا٘أ    م   سر ل   م  فه  ،العي 
 العي . استعالم يف إليه به ح جة ال م  منه  سر ل   م  فه  ،ذل  على زاد وإن

  

                                                             

 ال: ذ نننننر  ا٘ؤلننننن  الننننن ي الثننننن ين وال جنننننه. ا٘صنننننراة الشنننن ة لننننننب بننننند  يلنننننزم  مننننن  يلزمنننننه: األو  ال جننننه (ٔ)
. راحملننننر  يف والرافعنننني التهنننن ي ، وصنننن ح  إرجنننن ين، عننننند األصننننح األرش، هنننن  لننننزوم يلزمننننه، وعنننندم

  .(ٙٓ٘/ٔٔ) اجملم  (، ٕٕٔ/ٖ) ا٘ه ب

 ح منننند ا٘ننننروزي أيب عنننن  ا٘نننن وردي وغننننر ، وحكنننن   ح منننند أبنننن  الشنننني  قنننن  .  نننن ل  ا٘نننن ه  وهنننني (ٕ)
ه ر   .(٘ٔٔ/ٔٔ) اجملم  (، ٖٕٔ/ٖ) أصح بن . ا٘ه ب ّو

  .(ٖٕٔ/ٖ) ا٘ه ب (ٖ)
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 [اكتشاف العيب بعد هالك املبيع]

 أيسننننننر هألنَّننننننبنننننن ألرش؛  الرجنننننن   ثبنننننن  أعتقننننننه ا٘بينننننن ، أو هلنننننن  حننننننى ب لعينننننن  يعلنننننن  مل وإن
 النننن ي عيبننننه  نننن ن إذا اٖنننن   يف بنننن ألرش يط لنننن  مل ،العبنننند أبننننق حننننى يعلنننن  مل وإن ،الننننّرد منننن 
 حقننننه فيتعننننن ،منننننه أيننننس وال ،الننننّرد منننن  ديننننن  منننن  عننننند  حينننندث مل هألنَّنننناإلبنننن  ؛  غننننر بننننه يننننرد 
 .الّرد م  هبأي سال  ب ألرش رج  منه تل  وإن ،رد  إب قه م  ع د األرش، فإن يف

 يرجنن  فإنننه ،ا٘شنن ي ينند يف اإلبنن   حنندث وإمننن  ،اإلبنن   [أ/ٕٖ]علننى  العينن   نن ن إذا فأمنن 
 ،منرض لن  األرش،  من  إىل النّرد من  حقنه فأسنق  ،يند  يف حندث عين  هألنَّ اٖ  ؛  يف ب ألرش

 يعلنن  مل وإن، الننّرد منن  األرش؛ لتمكنننه منن  ا٘شنن ي حننق سننق  إب قننه منن  بننرد  البنن ئ  رضنني فننإن
 .(ٔ)ب ألرش ا٘ط لبة له ٌز مل ،ب عه حى بعيبه

 .  (ٕ)اٖ   يف الرج   لهالعن ي:  اٖس  ب  اهلل وعبيد ليلى أيب اب  وق  
 فهننننننن  الظالمننننننة اسننننننتدرا  فأمنننننن  ،النننننننّرد منننننن ييننننننأس  مل أنننننننه اٖكننننننن  هنننننن ا علننننننيت أصننننننح لننننننن :
 مل الثنننننننن ين ا٘شنننننننن ي ألنَّ دوننننننننه، و  أو اشنننننننن ا  منننننننن  ًثنننننننل يبيعننننننننه أن بننننننننن فنننننننر  ال هألنَّننننننننف سننننننند؛ 
 غر .  بظل  ظالمته يستدر  فال ،منه ب عه م  ظلمه وإمن  ،يظلمه

 بنننننن ألرش يرجنننننن  أنننننننه ا٘عينننننن  بنننننن   إذا أنننننننه م هبننننننه منننننن  الصننننننحيح :م لنننننن  وقنننننن   أصننننننح ب
 . (ٗ)األخر الش شي ، واستحسنه(ٖ)ب ئعه على

 ف جنننننند  ، سننننننر  إذا منننننن هبه  ألنَّ بنننننن ألرش، و  يرجنننننن  فلنننننن  الننننننّرد منننننن  ييننننننأس مل أنننننننه (٘)لننننننن :
 رد  ،األو  ا٘شنننننننن ي علننننننننى الثنننننننن ين ا٘شنننننننن ي رد  بنننننننن ألرش، فننننننننإن يرجنننننننن  ومل ،يننننننننرد مل ،معيبنننننننن ً 

                                                             

  .(ٖٕٔ/ٖ) ا٘ه ب (ٔ)

 (.ٜٖٙ/ٕٔ: وقيل: يرج ، وليس بشي . اجملم   )-معلق ً على ه ا ال جه -ق   السبكي  (ٕ)

  .(ٖٚٙ/ٛ) والتفصيل الق س . البي ن اب  ع  والتحصيل البي ن يف رشد اب  نقله (ٖ)

  .(ٕٛٗ/ٔٔ) اجملم  ا٘قص د به القف  .  (ٗ)

  .(ٖٕٔ/ٖ) ا٘ه ب (٘)
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 عينننن  بننننه حنننندث بننننه، فننننإن حنننندث نقننننص غننننر منننن  عليننننه رد  أمكنننننه هألنَّننننب ئعننننه؛  علننننى األو 
 لنننننننه البننننننن ئ  علنننننننى األو  رجننننننن  بننننننن ألرش األو  ا٘شننننننن ي علنننننننى فرجننننننن  ،الثننننننن ين ا٘شننننننن ي عنننننننند

 .(ٔ)األرش إىل حقه ف نتقل ،أخ    م  رد  عليه تع ر هألنَّ األو ؛  للعي  ب ألرش
 لننننن  قب لنننننه الحتمننننن   بننننن ألرش ب ئعنننننه علنننننى األو  ا٘شننننن ي يرجننننن  : "ال(ٕ)اٖنننننداد ابننننن  وقننننن  

 . (ٖ)عليه" رد 
 ب ألرش رج  الث ين يد يف تل  وإن ،األو  يقبله ال وقد ،لزمه الث ين م  اس د  إذا أنه لن :
 .عليه رد  م  ليأسه األو  الب ئ  على األو  ا٘ش ي ويرج  ،ب ئعه على

 .التعليل م  قدمن   ب ئعه؛ ٘  على رد  ،إرث أو ،هبة أو ،ببي  إليه ا٘بي  رج  وإن
 بينننننن  ، وإن مننننن  علنننننى  ننننن لبي  فهننننن  ،بعننننن ض  ننننن ن فنننننإن ،وهبنننننه حنننننى ب لعيننننن  يعلننننن  مل وإن
 أو ،ببيننننننن  إليننننننه أدي فنننننننإن ،رد  منننننن  يينننننننأس مل هألنَّنننننناٖننننننن  ؛  يف يرجنننننن  مل عننننننن ض بغننننننر  نننننن ن
 .قدمته ٘  يرد  أن فله ،إرث أو ،هبة

 أن لنننننه يكننننن  مل مسنننننتجداً  عيبننننن ً   ننننن ن ا٘بيننننن ، فنننننإن بعننننن  بننننن   حنننننى ب لعيننننن  يعلننننن  مل وإن
 ،رد  علننننى يقنننندر ال هألنَّنننن ؛ب عننننه منننن  وال فيننننه ب لشننننر ة ننننن قص هألنَّننننملكننننه؛  علننننى بقنننني منننن  يننننرد
 .رد  م  اليأس لعدم اٖ   يف ب ألرش يرج  وال

 األخننننننرى يننننننرد أن فلننننننه ،بنقصننننننه  إفرادهنننننن  يكنننننن  ومل أحنننننند   فبنننننن   عينننننننن ا٘بينننننن   نننننن ن وإن
 عيب ً. بأحد   ف جد عينن اش ىفيم   قلن   م 

  

                                                             

ننننن  ال يقبلنننننه ب ئعنننننه، فيتضنننننرر. روضنننننة الطننننن لبن  (ٔ) قننننن   النننننن وي يف الروضنننننة: أصنننننحهم  يرجننننن ؛ ألننننننه ًر
(ٖ/ٗٚٙ.) 

 الشننننن فعية ب لننننندي ر ، شننننني ٛمننننند بننننن  أْننننند بننننن  ٛمننننند بننننن  جعفننننني أبننننن  بكنننننر بننننن  اٖنننننداد ا٘صنننننري (ٕ)
 الفقنننه(، تننن يف )البننن هر يف  تننن ب وسنننتن، ولنننه أربننن  سننننة يف رمضننن ن ا٘نننزين مننن ت يننن م ا٘صنننرية، ولننند

  .(٘ٗٗ/٘ٔ) النبال  أعالم سر. وثالِ ئة وأربعن ٓس وقيل: أرب ، سنة احملرم يف

  .(ٙٚٗ/ٖ) الط لبن روضة (ٖ)
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 فصل

 [العيب الري يسد به املبيع]

 ذلننننننن  مننننننن  شننننننني  خفننننننني فنننننننإن ،عيبننننننن ً  النننننننن س يعننننننند  مننننننن  العيننننننن  الننننننن ي ينننننننرد بنننننننه ا٘بيننننننن و 
 .إنس ب ل  اٗ ة أهل إىل رج  [ب/ٕٖ]

 ،ٚننننن وم ً  أو ،أخنننننرس أو ،أصننننن  أو ،أعنننننرج أو ،أعننننن ر أو ،أعمنننننى ف جننننند  عبنننننداً  ابتننننن   فنننننإن
 ألنَّ ؛ الننننننننّرد لننننننننه يثبنننننننن  ،لبقنننننننن ً  أو ،سنننننننن رق ً  أو ،أقننننننننر  أو ،مقط عنننننننن ً  أو ،مريضنننننننن ً  أو ،أبننننننننرص أو

اٗيننننننن ر،  هبننننننن  فثبننننننن  منهنننننن  السنننننننالمة ي جننننننن  العقننننننند العقنننننننال ، وإطننننننال  عنننننننند نقننننننن ئص هنننننن  
 .(ٔ)األمة و  ل 
 يثبنننن   بننننراً   نننن ن وإن ،الننننّرد لننننه يثبنننن  مل صننننغراً   نننن ن فننننإن ،الفننننراش يف يبنننن   وجنننند  وإن

 .(ٕ)وإ رية الغالم بن فيه فر  وال ،الّرد له
 . (ٖ)الغالم" دون إ رية يف عي  حنيفة: "ه  أب  وق  
 .فراشه إ رية فسدت  م  ثي به يفسد أنه لن :

 ،عالجنننننه صنننننع   ننننن  حنننننى بنننننه يعلننننن  مل فنننننإن ،عيننننن  الغنننننالم بننننن   اٖننننن وي: أن يف وذ نننننر
 .(ٗ)بأرشه ورج 

 ،يننننند  يف ح دثننننن ً  عيبننننن ً  يكننننن ن ال فدوامنننننه ،الكننننن  يف عيننننن  األخنننننر: البننننن   الشَّ شننننني وقننننن  
 بننننن لرج   فنننن ٖك  ،الغنننننالم بنننن   :ق لنننننه د  وعليننننه ،عيبنننن ً  صنننننغر  حنننن   يف جعلنننننه وإن ديننننن  فننننال

 هنننننن  عيبنننننن ً، فمننننن  يعننننند ال الغننننننالم بننننن   ألنَّ  ؛بصنننننحيح لننننننيس األصنننننل صنننننحيح، لكنننننن  بننننن ألرش
 .(٘)بعي  فليس الصغر ح   يف   ن وم  ،عند  حدث عي 

 يرقننننى منننن  علننننى  زَّ نَنننننمُ  "،عينننن  الغننننالم بنننن  " :اٖنننن وي صنننن ح  قنننن   :اإلمنننن م الشنننني  قنننن  

                                                             

 (.ٚٙٗ/ٖ)روضة الط لبن  (ٔ)
  .(ٕ٘ٔ/ٖ) ا٘ه ب (ٕ)

  .(ٙٙ-٘ٙ/ٙ) الدق ئق  نز شرح الرائق البحر (ٖ)

  .(ٕ٘ٗ/٘) الكبر اٖ وي (ٗ)

  (. ٜٙٔ/ٕيُنظر: حلية العلم   ) (٘)
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 ،يبلننننن  مل منننن  علننننى يقنننن  الغننننالم اسنننن   ننننن ن الفننننراش، وإن يف مثلهنننن  يف يبنننن   الننننيت السنننن  عنننن 
 بعينننن  لننننيس امننننهو د إن" :ق لننننه فننننيف .فيننننه الصننننغر وإدخنننن   عليننننه الش شنننني تقسنننني  يصننننح فننننال

 مزمننننننن ً  صنننننن ر مدتننننننه ط لنننننن  إذا منننننن  العينننننن ب منننننن  فننننننإن ؛نظننننننر فيننننننه ، وهنننننن ا"ينننننند  يف حنننننن دث
هنننننننن   العلننننننننة بننننننننه حنننننننندث  الزم نننننننننة فتعننننننننن الرجنننننننن    (ٔ)فكنننننننن ل  ]دوام[ نننننننن ٕرح إذا انتشننننننننر 

 .ب ألرش
 يف إال ديننننننننن  حنيفننننننننة: ال أبنننننننن  وقنننننننن   ،(ٕ)والعبنننننننند ،األمننننننننة يف الننننننننّرد يثبنننننننن  عينننننننن  والبخننننننننر

 . (ٖ)إ رية
 حنننننننن   يف ب ٕ ريننننننننة يتننننننننأذى  منننننننن  ،رتهومشنننننننن و  ٛ دثتننننننننه عننننننننند برائحتننننننننه يتننننننننأذى أنننننننننه لننننننننن :

 . (ٗ)]مض جعته[
 . (٘)القبلن" يف عي  حنيفة: "ه  أب  وق   ،القبلن يف عي  الزن  و  ل 
 ،العفينننننن  بننننننه يشنننننن ي ًنننننن  اينالننننننزَّ  يشنننننن ي ال فإنننننننه ،قيمتننننننه هبنننننن  تنننننننقص معصننننننية أهننننننن  لننننننن :
 ،للتلننننن  (ٙ)[وتعريضنننننه] م ليتنننننه تننننننقص وفينننننه ،اٖننننند ي جننننن  هألنَّنننننو    ٕ رينننننة؛ فينننننه عيبننننن ً  فكننننن ن
 .  لسرقة فه 

  ننننننننن لبخر اٗينننننننن ر يثبننننننننن  -الكريهننننننننة الرائحنننننننننة وهنننننننني- إ رينننننننننة فننننننننرج يف البخنننننننننر و نننننننن ل 
 .الف  (ٚ)[يف]

 أو ،  نننننننن  صنننننننغرة إ رينننننننة يف بعيننننننن  لنننننننيس اٗتننننننن ن وعننننننندم ،عيننننننن  (ٛ)اإلرتننننننن   و ننننننن ل 

                                                             

 سق  م  األصل وا٘ثب  م  نسخة ب. (ٔ)
  .(ٖ٘٘/ٔٔ) اجملم   (ٕ)

  .(٘ٗٔ/ٚ) اٙداية شرح الني بة (ٖ)

 م  نسخة )ب(.بي ض يف )أ(، وا٘ثب   (ٗ)

  .(ٙٗٔ/ٚ) اٙداية شرح البن ية (٘)

 ( ب) نسخة م  وا٘ثب  )أ(، م  سق  (ٙ)

 بي ض يف )أ( وا٘ثب  م  نسخة )ب(.  (ٚ)

 .(ٖٚٔ: ص)للمن وي  التع ري  .ّ عه  يستط   فال ؛الفرج م  ال  ر مدخل انسدادالرّتق:  (ٛ)
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نننننن ،الصننننننغر الغننننننالم يف اٖنننننن لن، و نننننن ل  يف مننننننأم ن هألنَّنننننن ؛ بننننننرة  عينننننن  فهنننننن  الكبننننننر يف  فأمَّ
 .منه عليه خي ف ؛ ٘ الّرد حق به يثب 

 عينننننننه ينننننننقص هألنَّنننننن  بننننننراً؛ [ٖٖ/أ] أو ، نننننن ن صننننننغراً  الننننننّرد لننننننه يثبنننننن  خصنننننني ً  وجنننننند  وإن
 .ٜنث ً  الغالم وجد إن و  ل  ،وق ته
 القبلن. من ف  يف ت هألنَّ ؛ الّرد له يثب  (ٔ)مشكل خنثى الرقيق وجد ول 
 ينننننننقص لننننننيس ذلنننننن  ألنَّ يننننننرد؛  مل رضنننننن   أو ،بنسنننننن  عليننننننه ٍننننننرم ٝنننننن  إ ريننننننة وجنننننند فنننننإن
 وعللنننننننه ،ا٘عتننننننندة يف اٖننننننن وي صننننننن ح  قننننننن   جهتنننننننه، و ننننننن ل  مننننننن  ٘عنننننننى هننننننن  وإمنننننننن  ،فيهننننننن 

 ا٘دة. بتف ي 
 قنننننند  ننننن ن لننننن  وينبغننننني ،والبعينننننند القريننننن  فينننننه يسنننننت ي  نقًصنننننن  ننننن ن الش شننننني: "مننننن  وقننننن  

 . (ٕ)اٗي ر" له يثب  أن ي م عدهت  م  بقي
مدتننننننه"،  قصنننننرت ولننننن  جهتهننننن  منننننن  ٘عنننننى ا٘نننننن  ألنَّ حسننننن ؛  اإلمننننن م: "وهنننننن ا الشننننني  قننننن  
نننننن ا  يثبنننننن  أجننننننرة ٘ثلهنننننن  منننننندة يف إال األرض منننننن  األحجنننننن ر قلنننننن  البنننننن ئ  ديكنننننن  مل إذا :قلننننننن  ٙو

 .الّرد خي ر له
 .  (ٖ)٘ ل   يرد، خالفً  مل ةمغنيّ  وجده  وإن
 وجنننننده  إن و نننن ل ، النننننّرد بننننه يثبنننن  فنننننال قيمتهنننن ؛ مننننن  وال عينهنننن  منننن  يننننننقص ال أنننننه لننننن :

                                                             

 للننن  ر مننن  لنننه: ُخْنثنننى َرُجنننلٌ : فقننن   وصنننف ً، ُ رَيننن  وجعلنننه أنثنننى، وال لننن  ر خَيْلنننصُ  ال الننن ي: اُْٗنثَنننى (ٔ)
 .(ٗٙٔ/٘) األعظ  واحملي  احملك  .وِخنَ ث َخَن َثي، :وإم  واألنثى،

 يف ا٘عتنننندة، وإمننننن  يثبنننن  اٗينننن ر أن اٖنننن وي يف رأيتننننه القنننن  : والنننن ي هنننن ا علننننى معلقنننن ً  السننننبكي قنننن   (ٕ)
 بعنننن  منننن  بننننن ذلنننن  سننننق  الصنننن ئمة ذ ننننر ذلنننن ، فلعننننل بعنننند الصنننن ئمة يف بنننن لقرب التعليننننل ذ ننننر

: أق لنننننه والننننن ي. عجيننننن  وهننننن  -أيضننننن ً - الش شننننني حلينننننة يف ذلننننن  أرَ  لنننننه، ومل وقعننننن  النننننيت النسننننن 
 عيبنننن ً، ويكنننن ن يكنننن ن ال يسننننر زمنننن  العنننندة منننن  قنننند بقنننني  نننن ن إن ا٘عتنننندة يف التفصننننيل ينبغنننني إنننننه

(، ٛ٘٘/ٔٔ) اجملمنننننن  . عنننننن  قننننننرب إزالتنننننه للبنننننن ئ  ديكنننننن  يسننننننراً  العيننننن   نننننن ن إذا منننننن  ًنزلننننننة ذلننننن 
  .(ٜٖٓ/ٓٔ) الكبر اٖ وي

 أن وأرى: "بنننن  الق سنننن  الننننْر  عبنننند وقنننن  ". شننننيئ  هنننن ا يف م لنننن  عنننن  أحفننننظ ال: "سننننخن ن قنننن   (ٖ)
  .(ٕٔٗ/ٜ) . ا٘دونة"البي  يفس 
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 .فضيله عدم ه  وإمن  ،بنقص ليس هألنَّ مسنة؛  أو ،بنت ً 
  ت بينننن ً  وجنننند  وإن ،دينننننه علننننى قننننر  يُ  ال هألنَّنننن؛ الننننّرد يثبنننن  وثنينننن ً  أو ،مرتننننداً  العبنننند وجنننند وإن

 .قيمته وال عينه ينقص ال و فر  ،دينه على قر  يُ  هألنَّ  ؛يرد مل
 اسننننننتحق   يقتضنننننني ا٘طلننننننق البينننننن  ألنَّ ؛ الننننننّرد لننننننه يثبنننننن  مسننننننتأجرة أو مزوجننننننة وجنننننده  وإن

 األمة.  و  ل  ،له يسل  ا٘ن ف ، ومل
 . (ٔ)الّرد له يثب  مل ِنه  يف غنب قد أنه فب ن سلعة اش ى وم 
 . (ٕ)اٗي ر" فله ب لثلث   ن وإن ،خي ر فال الثلث م  بأقل غنب م ل : "إن وق  
 فرِ ْعنننننننينَ  ال فَ ر  ُعنننننن وإذا ،بنننننن لبي  عننننننن رف غننننننر مس سننننننالً  ا٘شننننننن ي  نننننن ن أْنننننند: "إن وقنننننن  

 . (ٖ)ب لغنب" اٗي ر له يثب 
 فننننننري التَّ  وإمنننننن  ،اٗينننننن ر يثبننننن  فلنننننن  ،تننننندليس البننننن ئ  منننننن  ي جننننند ومل ،سننننننلي  ا٘بيننننن  أن لنننننن :

 االستظه ر. تر  يف جهته م 
  

                                                             

  .(ٕٙٔ/ٖ) ا٘ه ب (ٔ)

 .(ٛٙٔ/ٕ) اجملتهد بداية (ٕ)

 ، وحكنننن  "الثلننننث رد فنننن    نننن ن إذا: "ال هنننن ب عبنننند يفسنننن ، وقنننن   ال أنننننه ا٘نننن ه : منننن  ا٘شننننه ر (ٖ)
 .(ٛٙٔ/ٕ) اجملتهد م ل . بداية أصح ب بع  عند
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 فصل

 [إذا اشرتى عبدا وشسط فيه صفة ومل جيدها]

 أننننننه فبننننن ن صنننننعة حيسننننن  أننننننه علننننى أميننننن ً، أو ف جنننند    تننننن  أننننننه بشننننرط عبنننننداً  اشنننن ى وإن
 .شرط ٝ  أنقص هألنَّ ؛ الّرد له يثب  الصن عة حيس  ال ،أخر 
 ة.الق ّ  يف الفحل دون اٗصي ألنَّ  ؛الّرد له ثب  خصي ً  فك ن فحل أنه على اش ا  وإن
 اٗصننننني م لينننننة ألنَّ أيضننننن ً؛  اٗيننننن ر لنننننه يثبننننن  ،فحنننننالً  فكننننن ن خصننننني أننننننه علنننننى اشننننن ا  وإن
 العننننننن دة، وإن يف اٖنننننننرم علنننننننى لدخ لنننننننه الفحنننننننل يف يرغننننننن  ال مننننننن  فينننننننه يرغننننننن  هألنَّنننننننأ ثنننننننر؛ 
ننننننننن ٜ لفنننننننننة عننننننننن دة   ننننننننن   ،يكننننننننن  أن إال ،والنظنننننننننر اٗلننننننننن ة ٍنننننننننرم يف   لفحنننننننننل فإننننننننننه ؛ر للشَّ
 .شه ته وت ه 
 يف الكننننن فر مننننن  خنننننر ا٘سنننننل  ألنَّ ؛ (ٔ)النننننّرد لنننننه يثبننننن   ننننن فراً  فكننننن ن مسنننننل  أننننننه شنننننرط وإن
 . (ٕ)للمزين خالف ً ، اٗي ر له يثب  مسلم ً  فك ن   فر أنه شرط وإنالدي ، 
 هألنَّنننننا٘سنننننل ؛  مننننن  قيمنننننة أ ثنننننر فهننننن  [ب/ٖٖ] والكننننن فر ا٘سنننننل  يقصننننند  الكننننن فر أن لنننننن :

 .ا٘سل  إال فيه يرغ  ال
ننننن؛ النننننّرد لنننننه ثبننننن   ثيبًننننن فك نننننن  ،بكنننننر إ رينننننة أن شنننننرط ولننننن   وإنِنننننن ً،  وأ ثنننننر أفضنننننل  ألهنَّ
 يضنننننع   ننننن ن وإن، (ٖ)الننننن جهن أصنننننح لنننننه يف خيننننن ر فنننننال ،بكنننننراً  فك نننننن  ،ثيننننن  أهنننننن  شنننننرط
 .أ ثر البكر وقيمة ،القيمة ينقص ً  يثب  اٗي ر ألنَّ  األبك ر؛ وط  ع 

                                                             

  (.ٓٙٗ/ٖ، روضة الط لبن )(ٕٚٔ/ٖ) ا٘ه ب (ٔ)

 (.ٓٙٗ/ٖ(، روضة الط لبن )ٕٙٓ/ٗالعزيز شرح ال جيز ) (ٕ)

 يطيننننق ال ضننننعيف ً  يكنننن ن قنننند الننننّرد؛ ألنننننه لننننه يثبنننن  قنننن  : منننن  األصننننح ب األو ، ومنننن  ال جننننه هنننن ا (ٖ)
 ًننننن  اعتبننننن ر ال األو ؛ ألننننننه وا٘ننننن ه : "الشنننننرازي إلينننننه، قننننن   أحننننن  الثيننننن  البكنننننر، فك نننننن  وط 

قننن   النننن وي: "فنننال خيننن ر لنننه ". الثيننن  مننن  أفضنننل النننثم ، والبكنننر يف يزيننند ًننن  االعتبننن ر عنننند ، وإمنننن 
 ، العزيننننننننز شنننننننرح النننننننن جيز(ٕٛٔ/ٖ)يف فقننننننننه الشننننننن فعي   بهنننننننعلنننننننى األصننننننننح؛ ألهنننننننن  أفضننننننننل". ا٘

 (.ٓٙٗ/ٖ(، روضة الط لبن )ٕٙٓ/ٗ)
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 مل بغنننننالً  فكننننن ن ،ْننننن ر أننننننه علنننننى أو، ْننننن راً  فخنننننرج ،(ٔ)بغنننننل أننننننه علنننننى حي انننننن ً  اشننننن ى وإن
 لخر.  جنس على ينعقد فال ،جنس على عقد هألنَّ ؛ (ٕ)ال جهن أصح يف عقد  يصح

 أن بننننننن ب ٗيننننن ر فهننننن  ،تسنننننعة فكننننن ن أذر  عشنننننرة أهنننننن  علنننننى أرضننننن ً  أو ،ث بننننن ً  اشننننن ى ولننننن 
 وجننننند  وإنالنننن ر ،  منننن  شننننرط منننن  لننننه يسنننننل  مل هألنَّننننيفسنننن ؛  أن وبننننن ،الننننثم  ومينننن  يأخنننن 
 يف يفسننننننن  أن وبنننننننن إميننننننن  يف العقننننننند جيينننننننز أن بنننننننن ب ٗيننننننن ر ف لبننننننن ئ  ،ذراعننننننن ً  عشنننننننر أحننننننند
 البنننننننن ئ  أجنننننننن ز وإذا ،تسننننننننعة وجنننننننند  إذا اٗينننننننن ر للمشنننننننن ي جعلننننننننن   منننننننن ،  (ٖ)النننننننن جهن أصننننننننح

 .العقد تن وله هألنَّ القب  ؛  على ا٘ش ي ج أُ 
 وبن ،يفس  أن بن ب ٗي ر فه  ،ا٘ ئة دون ف جده  ،قفر م ئة أهن  على ص ة اش ى فإن

 على الثم  قسمة وديك فيخر،  شرط م  له يسل  مل هألنَّ الثم ؛  م  ىصته ا٘ ج د يأخ  أن
 .تتف وت (ٗ)] مأجزائه[ألنَّ  ؛واألرض الث ب يالف ،ا٘ ج د ىصة فيأخ  ،األجزا 
 ،ب ٘ ئة تعلق حقه ألنَّ الزي دة؛  وتر  ا٘سمى ب لثم  ا٘ ئة أخ  ا٘ ئة م  أ ثر وجده  وإن

 .واألرض الث ب يالف ،م ئة أهن  ظ  على الص ة إىل واإلش رة ال ص   أمك  وقد
 م  بعد-ق  :  الش فعي ألنَّ ، (٘)الق لن أصح ب طل يف ف لبي  ج ني ً  عبداً  ب   إذاو 

                                                             

 .(ٗٙ/ٔ) ال سي  ا٘عج  .وبغ   ،أبغ   ، وإم :اٖم ر م  الفرس اب : البغل (ٔ)

 له البي ، وثب  م ج دة، فصح العن، والعن على وق  العقد صحيح؛ ألن البي  أن: األو  ال جه (ٕ)
 على وق  العقد ب طل؛ ألن البي  أن: ا٘ؤل  ذ ر  ال ي الث ين وال جه. له شي  على جيد  مل الّرد؛ ألنه

 ع  ٛكي اآلخر البطالن، وال جه ا٘نص ص: الصحيح وا٘ ه . لخر جنس على ينعقد جنس، فال
  .(ٔٛ٘/ٔٔ) اجملم  (، ٕٛٔ/ٖ) اإلفص ح. ا٘ه ب ص ح 

 على زاد م  تسلي  على الب ئ  إجب ر ديك  ال ب طل؛ ألنه البي  أن: الث ين وال جه. األو  ال جه ه ا (ٖ)
  .(ٖٛ٘/ٔٔ) اجملم  (، ٜٕٔ/ٖ) ا٘ه ب. للب ئ  يثب  اٗي ر أن: عقد ، وا٘نص ص

 يف  ال النسختن: )أجزائه (، والص اب م  أثب  ألن السي   يقتضيه. (ٗ)

 عبننننندٌ  فهننننن  عمنننننداً  إن ينننننة   نننننن  إن ا٘نننننزين؛ ألننننننه اختيننننن ر وهننننن  صنننننحيح، البيننننن  أن: األو  ال جنننننه (٘)
 تعلنننننق عبننننند ب طنننننل؛ ألننننننه البيننننن  أن: الثننننن ين وال جنننننه. ا٘رتننننند بيعنننننه،   لعبننننند فصنننننح قتنننننل، برقبتنننننه تعلنننننق
نننننه- الشننننن فعي سنننن   وقننننند.  ننننن ٘ره ن بيعنننننه يصننننح لدمننننني، فنننننال ديننننن  برقبتننننه  القننننن لن، -تعننننن ىل اهلل ْر
 ا٘هننننن ب(، ٛٔٔ) صنننننفحة ا٘نننننزين الغنننننزايل. ٜتصنننننر ، ورجحنننننه"أقننننن   وهبننننن ا: "الثننننن ين القننننن   يف وقننننن  

 .(ٜٗ٘/ٔٔ) اجملم  (، ٜٕٔ/ٖ)
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 . (ٗ)، وا٘زين(ٖ)[(ٕ)وأْد] ،(ٔ)حنيفة أليب خالف ً  أق  "، وهب ا" :-الق لن ذ ر
  .  ٘ره ن ،بيعه يصح فل  ،لدمي حق برقبته تعلق عبدٌ  أنه لن :

 أصنننننننح علنننننننى ٘ننننننن  ذ رتنننننننه واحنننننننداً  قننننننن الً  فيبطنننننننل أاٗطننننننن ، فأمننننننن (٘)العمننننننند قتنننننننل يف النوالقننننننن  
 العمنننننند يف ، فأمنننننن (ٛ)اٗطننننننأ قتننننننل (ٚ)[يف] القنننننن لن الثنننننن ين: أن وأمنننننن  الطريننننننق، (ٙ)الثالثننننننة الطننننننر 

 اٖ لن. يف الق لن الث لث: أن واحداً، والطريق ق الً  يصح فإنه
 قننننننن الً  فيبطنننننننل  ننننننن ٘ره ن، فيصنننننننر برقبتنننننننه ا٘ننننننن   (ٜ)[تعلنننننننق] ي جننننننن  اٗطنننننننأ قتنننننننل أن لنننننننن :
اٗطننننننأ،  قتننننننل يف القنننننن لن الثنننننن ين: أن الثالثننننننة، والطريننننننق الطننننننر  أصننننننح يف ذ رتننننننه ٘نننننن  ؛واحننننننداً 

 اٖ لن.  يف الق لن الث لث: أن واحداً، والطريق ق الً  يصح فإنه العمد يف فأم 
واحنننننداً،  قننننن الً  فيطبنننننل ، ننننن ٘ره ن فيصنننننر ،برقبتنننننه ا٘ننننن   تعلنننننق ي جننننن  اٗطنننننأ قتنننننل أن لنننننن :

 فهننننننن  ،اٖننننننن   يف بنننننننه القتنننننننل تعلنننننننق عبننننننند هألنَّنننننننيصنننننننح؛  وأصنننننننحهم : أننننننننه ؛النقننننننن   العمننننننند ويف
                                                             

  .(ٜٚٔ/ٚ) اٙداية شرح يف البن ية (ٔ)

  .(ٖٗ/ٔٔ) اإلنص ف(، ٖٗ/ٔٔ) الكبر الشرح (ٕ)

  .(ب) نسخة م  وا٘ثب  )أ(، م  سق  (ٖ)

  .(ٛٔٔ) صفحة ا٘زين ٜتصر (ٗ)

 وهننننن  .   ٘ننننن   فكننننن ن ب لعقننننند مننننن   إىل يسنننننق  وألننننننه  ٘ننننن  ،  فهننننن  لدمننننني حنننننق القصننننن ص ألن (٘)
ننننننن  صنننننننححه  ا٘ننننننن   إجي هبننننننن  علنننننننى مقصننننننن ر اٗنننننننالف الصنننننننحيحة، وإن هننننننني الطريقنننننننة  فقننننننن ، ٝو

 الرافعننننني، والنننننن وي يف الروضنننننة قننننن  : ا٘ننننن ه  أننننننه ال يصنننننح بيعنننننه إن تعلنننننق برقبتنننننه مننننن  . اجملمننننن  
  (.ٖٓٙ/ٖ، روضة الط لبن )(ٜٚ٘/ٔٔ)

: ٍب ذ رتنننننه علنننننى -معلقننننن ً علنننننى قننننن   ا٘ؤلننننن  بأننننننه يف اٗطنننننأ يبطنننننل قننننن اًل واحنننننداً  -قننننن   السنننننبكي  (ٙ)
أصننننح الفننننر  الثالثننننة بأنننننه بعينننند. وقنننن   الرافعنننني: وهنننن  األصننننح، ويننننروي عنننن  م لنننن ، أنننننه ال ينننن أ يف 

(، ٜٚ٘/ٔٔغنننننننر اٖيننننننن ان ىننننننن  ، ويننننننن أ يف اٖيننننننن ان عمننننننن  ال يعلمنننننننه دون مننننننن  يعلمنننننننه. اجملمننننننن   )
 (.ٖٕٗ/ٗح ال جيز )العزيز شر 

 سق  م  )أ(، وا٘ثب  م  نسخة )ب(.  (ٚ)
 : الق   ب لبطالن.- م  سبق-تفري  على الق   بصحة البي ، والصحيح عند الش فعية  (ٛ)
  .(ب) نسخة م  وا٘ثب  )أ( م  سق  (ٜ)
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 فنننننإن ،اٖننننن   يف بنننننه متعلنننننق غنننننر هألنَّننننندينننننن ؛  ال ا٘ننننن   إىل القصننننن ص سنننننق ط   ٘رتننننند، وجننننن از
األرش،  فلزمنننننه ،بيعنننننه مننننن  منننننن  ب لعقننننند هألنَّننننن ؛جن ينننننة أرش البننننن ئ  لنننننزم مننننن   علنننننى الننننن يل عفننننن 
 حننننق علننننى سنننن بق عليننننه اجملننننين حننننق ألنَّ  ؛البينننن  فسنننن  األرش يف يننننؤدى منننن  معننننه يكنننن  مل فننننإن

 تعننننن ر هألنَّنننننقيمتنننننه؛  أو ،إن ينننننة أرش مننننن  األمنننننري  بأقنننننل الفننننندا أمكننننننه وإن ،ا٘شننننن ي [أ/ٖٗ]
 .الب ئ  إىل وسلمن   البي  فسخن   الفدا  ٞزمل وإن بيعه

نننننن اختنننننن ر فنننننإن  هألنَّننننننالبينننننن ؛  بطننننننل القنننننب  قبننننننل ذلنننننن   ننننن ن فننننننإن؛ نظننننننرت ،قتلنننننه  صالقصَّ
 أصنننننننننح البيننننننننن  يف انفسننننننننن  القنننننننننب  بعننننننننند  ننننننننن ن وإن ،البننننننننن ئ  يننننننننند يف علينننننننننه ا٘عقننننننننن د تلننننننننن 

 ًعنننننى عننننننه ا٘شننننن ي يننننند زالننننن  هألنَّنننننالعقننننند؛  ح لنننننة ون يتنننننه ا٘شننننن ي يعلننننن  مل ، إذا(ٔ)الننننن جهن
 لنننن   منننن  فصنننن ر ،البنننن ئ  عننننند إتالفننننه اسننننتحق هألنَّننننالننننثم ؛  ومينننن  فرجنننن  ،البنننن ئ  ينننند يف وجنننند
 مننننننرض بزيننننن دة مننننن ت هألنَّننننن ؛عننننننند  فمننننن ت مريضننننن ً   ننننن ن لننننن  منننننن  ينننننالف ،البننننن ئ  عنننننند أتلفنننننه

، ملكنننننه حكننننن  علنننننى مننننن ت هألنَّننننن البننننن ئ ؛ علنننننى دفننننننه ومؤننننننة ،تكفيننننننه وجيننننن  ،يننننند  يف حننننندث
 .الب ئ  يد يف   ن ًعى تل  فإنه ،مسألتن  يالف ،مؤنته فلزمته

نننننن ا ،ةالننننننّرد غننننننر بننننننأمر لننننننيس ةالننننننّرد علننننننى ق متننننننهإ فننننننإن ،قتننننننل إذا ا٘رتنننننند و نننننن ل    نننننن ن ٙو
 يعلننننن  مل إذا  لننننه هنننن ا ،وردتنننننه القصنننن ص عنننن   ننننن لعف  ،بت بتننننه ٙنننن  إبطننننن   ةالننننّرد عنننن  رج عننننه
ننننه - الشنننن فعي فقنننند نننننص هبنننن  علنننن  قنننند  نننن ن إذا العقنننند، فأمنننن  ح لننننة العبنننند ون يننننة ا٘شنننن ي  ْر
 وتنزيلنننننه ،بنننننه رضننننني إذا العيننننن  ًنزلنننننة هألنَّننننناٗيننننن ر؛  ، وعننننندم(ٕ)البيننننن  صنننننحة علنننننى -اهلل تعننننن ىل

 يصنننننح ال وا٘سنننننتحق ،ا٘خننننن ل  عنننننند علينننننه صنننننح العقننننند أن بننننندليل ،يصنننننح ال ا٘سنننننتحق منزلنننننة
 العي . ًنزلة أنه فد  ،العقد عليه

 فهننننن  ،علينننننه القننننندرة قبنننننل تننننن ب قننننند  ننننن ن فنننننإن ،احمل ربنننننة يف قتنننننل قننننند العبننننند  ننننن ن إذا فأمننننن 
                                                             

 ا٘شننننننن ي علننننننن  إن بأننننننننه هرينننننننرة أيب بننننننن  علننننننني العبننننننن س، وأيب أيب قننننننن   األو ، وهننننننن  ال جنننننننه هننننننن ا (ٔ)
قنننن   الننننن وي  .العينننن  أرش يف رجنننن  يعلنننن  مل بنننن ألرش، وإن عليننننه يرجنننن  مل العقنننند حنننن   يف ب ٕن يننننة

 ًنزلننننننننة القتننننننننل وجنننننننن د: "إسننننننننح   أبنننننننن  قنننننننن  : الثنننننننن ين وال جننننننننه يف الروضننننننننة: "وهنننننننن  أصننننننننحهم "،
 . ا٘هننننن ب"البننننن ئ  علنننننى بننننن لثم  البيننننن ، ورجننننن  اتفسننننن  قتنننننل ا٘نصننننن ص، فنننننإذا االسنننننتحق  ، وهننننن 

  (.ٚٓ٘/ٖالط لبن )، روضة (ٖٓٔ/ٖ)

  .(ٖٔٚ/ٗ) األم (ٕ)
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 أصننننح يف بيعننننه يصننننح ال فإنننننه ،قتلننننه ٍننننت  وإن ،(ٔ)[بينتننننه] وقنننند احمل ربننننة غننننر يف قتننننل لنننن   منننن 
 فينننننه بننننه صننننحته منننن  منعننننن  إذا عتقننننه الننننزم ، وجنننن از يننننالف فيننننه منفعننننة ال هألنَّنننن؛ (ٕ)النننن جهن

 اآلبننننق بنننندليل بيعننننه جنننن از علننننى بننننه يسننننتد  ال فإنننننه ،عتقننننه صننننحة سننننلمن  فننننإن (ٖ)أقنننن ا  ثالثننننة
 ،ينننننند  قطننننن  اسنننننتحق عبنننننداً قننننند اشننننن ى وإن ،وسننننننراية قننننن ة للعتنننننق أن :فينننننه وا٘عنننننى ،واجملهننننن  
 رضنننني عينننن  هألنَّنننن ؛شنننني  يننننرد وال ،لننننه خينننن ر فننننال ،بنننن ل  علنننن   نننن ن فننننإن ،ينننند  يف فقطعنننن 

 به. يعل  مل إذا   لعي ،  اٗي ر له يثب  يعل  مل وإن ،به
 فروع

 الننننن ي العينننن  ارتفننننن  ٍب ،لخننننر عيننننن  عننننند  حننننندث ٍب ،عيبنننن ً  بنننننه ف جنننند ،عبنننننداً  اشنننن ى إذا
 اسننننننتقر هألنَّننننننيننننننرد؛  مل وقبضننننننه بنننننن ألرش (ٗ)[اٖكنننننن ] بعنننننند ذلنننننن   نننننن ن فننننننإن ،عننننننند  حنننننندث
 (٘)[ينننننرد أن] فلنننننه ،األرش قنننننب  وقبنننننل ،اٖكننننن  بعننننند ذلننننن   ننننن ن وإن ،النننننّرد بسنننننق ط اٖكننننن 

                                                             

  .(ب) نسخة م  وا٘ثب  )أ(، م  سق  (ٔ)

 قننننن  : الثننننن ين قننننن   الرافعننننني: "وهننننن  أظهر ننننن  عنننننند  ثنننننر مننننن  األئمنننننة"، وال جنننننه. األو  ال جنننننه هننننن ا (ٕ)
 أن: الث لثننننة والطريقننننة". بعتننننه أن منفعننننة، وهنننن  فيننننه بيعننننه؛ ألن يصننننح: "الطينننن  أبنننن  الق ضنننني شننننيخن 
 ق لنننه ٝننن  أظهنننر أهنننن  شننن  األئمنننة، وال مننن   ثنننر عنننند األظهنننر إهنننن : الرافعننني ا٘رتننند، قننن    بيننن  بيعنننه

(، ٖٔٔ/ٖ) ا٘هنننن ب. هنننن ا يننننالف ا٘نننن   إىل تصننننر قنننند العمنننند جن يننننة الطينننن ؛ ألن أبنننن  الق ضنننني
  (.ٕٛٔ/ٗ، العزيز شرح ال جيز )(ٚٓٙ/ٔٔ) اجملم  

 نفنننن ذ يف ذ ننننر عتقننننه، فقنننند ينفنننن  ال لخننننر: م ضنننن  يف عتقننننه، وقنننن   ينفنننن  م ضنننن : يف الشنننن فعي قنننن   (ٖ)
 القنننن الن قنننن  : منننن  فمنننننه : فننننر  ثننننالث علننننى القنننن لن ٛننننل يف األصننننح ب قنننن لن، فنننن ختل  عتقننننه

 جن يننننننة يف القنننننن الن قنننننن  : منننننن  واحننننننداً، ومنننننننه  قنننننن الً  فينفنننننن  العمنننننند جن يننننننة اٗطننننننأ، فأمنننننن  جن يننننننة يف
 العمننننند يف قنننن  : القنننن الن منننن  واحننننداً، ومنننننه  قنننن الً  عتقننننه ينفنننن  فننننال خطننننأ   ننننن  إذا العمنننند، فأمنننن 

  .(ٖٚٗ/ٓٔ) الكبر مع ً. اٖ وي واٗطأ

  .(ب) نسخة م  وا٘ثب  )أ(، م  سق  (ٗ)

  .(ب) نسخة م  وا٘ثب  )أ(، م  سق  (٘)
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 يستقر.  مل الّرد بسق ط اٖك  ألنَّ ؛ (ٔ)ال جهن أصح على
؛ رد  لنننننه يكننننن  مل البننننن ئ  عنننننند  ننننن ن فنننننإن ،عيبننننن ً  بنننننه وجننننند ٍب ،صنننننبغه ٍب ،ث بننننن ً  اشننننن ى ولننننن 

 :البنننننن ئ  يقنننننن   أن إال ،الننننننّرد لتعنننننن ر ؛بنننننن ألرش ويرجنننننن  ،أخنننننن    منننننن  رد  علننننننى يقنننننندر مل هألنَّنننننن
 الرجنننن   لننننه يكنننن  مل ب عننننه ٍب ،قطعننننه أو صننننبغه لنننن  و نننن ل  ،الصننننب  قيمننننة وأعطننننين لخنننن   أننننن 

 ومقط ع ً. مصب غ ً  األو  الب ئ  به يرضى أن ٕ از [ٖٗ/ب] ؛ب ألرش
  عيبًنننننن هبنننننن  وجنننننند ٍب ،ا٘شنننننن ي منننننن  البنننننن ئ  اشنننننن اه  ٍب ،سننننننلعة رجننننننلٍ  منننننن  رجننننننلٌ  اشنننننن ى إذا
 النننننثم  مننننن  بنننننأ ثر اشننننن ا  يكننننن ن قننننند هألنَّنننننرد ؛  لنننننه  ننننن ن األو  العقننننند ح لنننننة م جننننن داً   ننننن ن
 ،وأمسنننننكه ،بنننننه علننننن  ا٘شننننن ي  ننننن ن وإن ،ف ئننننندة لنننننه حصنننننل علينننننه  ردَّ  وإذا ،بنننننه ب عنننننه الننننن ي

 األو  ا٘شنننننننن ي ألنَّ رد ؛  األو  للمشنننننننن ي ولننننننننيس ، ردَّ  األو  فللبنننننننن ئ  ،ب ئعننننننننه منننننننن  ب عننننننننه أو
 مننننن  حقنننننه يف ي جننننند مل األو  والبننننن ئ  ،العلننننن  بعننننند البيننننن  أو ب إلمسننننن   النننننّرد مننننن  حقنننننه سنننننق 
 .ب لبي  إليه ب لع د منه ُك  وقد ،ب لبي  فيه حقه رأخَّ  وإمن  ،الّرد م  خي ر  يسق 
 لنننننه  ننننن ن ا٘شننننن ي يننننند يف حننننندث  عيبًننننن هبننننن  ووجننننند ،ق يلنننننه ٍب سنننننلعة رجنننننل مننننن  ابتننننن   ولننننن 
 .ا٘ش ي ضم ن يف وهي حدث العي  ألنَّ  ؛ب لعي  السلعة ورد ،اإلق لة فس 

 ،وبيعننننه شننننرطه صننننح بننننه يعلنننن  مل النننن ي البنننن ط  عيبننننه منننن  النننن ا ة بشننننرط حي اننننن ً  بنننن   ومنننن 
 . (ٕ)الطريقن أصح يف واحداً  ق الً  وحد  العي  ذل  م  وبري 

 والثنننننننن ين: أنننننننننه؛ أحننننننننده : هنننننننن ا، (ٖ)أقنننننننن ا  ثالثننننننننة الشننننننننرط صننننننننحة يف الثنننننننن ين: أنَّ  والطريننننننننق
  .  (٘)حنيفة ق   أب  وبه .(ٗ)عي   ل م  وي أ ،يصح

                                                             

الّرد،  يسق  ال أنه: وال جه الث ين. العي  م  العن بإمس   رضي خي ر ؛ ألنه يسق  أنه: األو  ال جه (ٔ)
ق   الن وي يف  اٗي ر. الع ض، فبقي له يسل  ومل بع ض، اٗي ر بإسق ط رضي ا٘ ه ؛ ألنه وه 

  .(ٛٛٗ/ٖ، روضة الط لبن )(ٚٔٔ/ٖ) الروضة: وجه ن أصحهم  يرج . ا٘ه ب

  .(ٖٔٔ/ٖ) ا٘ه ب (ٕ)

 ا٘رج  الس بق. (ٖ)

  .(ٖٔٔ/ٖ) ا٘ه ب (ٗ)

  .(ٕٚٗ/ٕ(، االختي ر لتعليل ا٘خت ر )ٜٖ٘/ٗتبن اٖق ئق شرح  نز الدق ئق ) (٘)
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 .  (ٕ)أْد ع  رواية ، وه (ٔ)العي ب م  شي  م  ي أ وال ،يصح ال والث لث: أنه
 دره  م ئة بثم ن غالم ً  ب   أب   أنَّ : عمر ب  اهلل عبد أبيه ع  س مل روى م  لن :
 الب  عثم ن فق    عثم ن إىل فخ صمه ،عيب ً  فيه جلالرَّ  ف جد ،لفة  ل م  ب ل ا ة
 ذل  بعد فب عه ،الغالم وقبل حيل أن  عمر اب  فأىب تعلمه" دا  به وم  بعته لقد ٍل عمر: "
س بأل   علمه.  ٝ  ي أ وال ،به يعل    ملعمَّ  ي أ أنه فد ّ ، (ٖ)دره  م ئة ٓو

ننننننننن يتغننننننننن ى هألنَّنننننننننسننننننننن ا "؛  مننننننننن  يفننننننننن ر  اٖيننننننننن ان ألنَّ : "و  الشننننننننن فعي قننننننننن    حةب لصَّ
نننننن نننننن   ،ق والسَّ  إىل اٖ جننننننة فنننننندع  ،يظهننننننر أو خيفننننننى عينننننن  منننننن  أينننننن   منننننن  وقننننننل ،طب ئعننننننه ٍو
 يف ي جنننننند ال وهنننننن ا ،عليننننننه لت قفننننننه معرفتننننننه ديكنننننن  ال هألنَّنننننن ؛فيننننننه البنننننن ط  العينننننن  منننننن   التنننننن ي
 إهننننل منننن  منننننه  التنننن ي يصننننح فلنننن  ؛اٖينننن ان غننننر يف البنننن ط  العينننن  يف وال ،الظنننن هر العينننن 

 .له (ٗ)م هب ً  خي    ومل ،غر  ع  حك    اآلخران والطريق ن .به
 ألنَّ مننننننه؛  أينننن   مل ،بننننه البنننن ئ  يعلنننن  ومل ،القننننب  وقبنننننل ،العقنننند بعنننند عينننن  بننننه حنننندث فننننإن
 .الشرط ح لة ا٘ ج د العي  إىل انصرف الشرط
 مل أو بننننننه علنننننن  اٖينننننن ان غننننننر يف بنننننن ط  أو ظنننننن هر عينننننن  منننننن  النننننن ا ة يشنننننن ط أن جينننننن ز وال
          . (٘)يعينه أن إال الن،ب ط والبي  ف لشرط ،ذل  طرَ شَ  فإن ،قدمته ٘  ؛يعل 

                                                             

ننننننه- السننننننبكي . قنننننن  (ٖٔٔ/ٖ) ا٘هنننننن ب (ٔ)  اختلنننننن  فقنننننند منننننن هبن : تفصننننننيل وأمنننننن : "-تعنننننن ىل اهلل ْر
 أهننننننن  :-ال  يننننننل، واإلصنننننطخري سننننننريج، وابننننن  ابننننن  قننننن   وبننننننه-أشنننننهره   طننننننر ؛ علنننننى األصنننننح ب

 األصننننننح، . قنننننن   الرافعنننننني: وهنننننن "منهنننننن  الث لننننننث: األقنننننن ا  وأظهننننننر ا٘نننننن   رة، األقنننننن ا  ثالثننننننة علننننننى
 مننننن  دون يعلمنننننه ال عمننننن  اٖيننننن ان يف ىننننن  ، ويننننن أ اٖيننننن ان غنننننر يف يننننن أ ال أننننننه م لننننن : عننننن  وينننننروي

 .(ٖٕٗ/ٗ) ال جيز شرح ، العزيز(ٔٔٙ/ٔٔ) يعلمه. اجملم  

  .(ٕٗٙ/ٙ) ا٘غين (ٕ)

يف  العينننننن  البينننننن  ، بنننننن ب  تنننننن ب(،  ٘ٛٛ/ٗ) األعظمنننننني مصننننننطفى ٛمنننننند م لنننننن ، ٍقيننننننق: م طننننننأ (ٖ)
 واآلثننننننن ر األح دينننننننث َنننننننريج يف ا٘ننننننننر البننننننندر م لننننننن ، يُنظنننننننر: روا  صنننننننحيح، األثنننننننر وهننننننن ا. الرقينننننننق

  .(ٕٗٙ/ٛ) الغليل صحيح. إروا  الغليل: إسن د  إروا  يف األلب ين وق  (، ٛ٘٘/ٙ)

  .(ٕٕ٘/ٛ) األم (ٗ)

  (.ٖٔٔ/ٖا٘ه ب ) (٘)
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 (1)باب بيع املراحبة

 زينننننن دة غنننننر مننننن  م لنننننه بنننننرأس يبيعنننننه أن وهننننن  :الت لينننننة بيننننن  [أ/ٖ٘] ؛أضنننننرب أربعنننننة البيننننن  

 ، وينعقننننننند(ٕ)چٹ ٹ ٹ چ : -وتعننننننن ىل سنننننننبح نه-لق لنننننننه  جننننننن ئز فننننننن ل  ،نقصننننننن ن وال
  .(ٖ)الت لية بلفظ

 قلينننننل مننننن  شننننن   مننننن  سنننننلعته علنننننى ويسنننننت م ،م لنننننه رأس يننننن  ر ال أن :وهننننن  ،ا٘سننننن ومة وبيننننن 
إذا التلنننننن ال نسنننننان فبيعنننننوا »: ولق لنننننه لآلينننننة (ٗ)صنننننح علينننننه تراضننننني  فنننننإذا ، ثنننننر أو

 .  (٘)«كين شئتم
مننننننثاًل:  فيقننننن   مننننننه، يضنننننن  مننننن  وقننننندر ،م لننننننه رأس مقننننندار يبنننننن وهنننننن : أن ،ا٘ اضنننننعة وبيننننن 

لآلينننننة  صنننننح علينننننه اتفقننننن  فنننننإذا ،عشنننننرة  نننننل مننننن  درهننننن  ب ضننننن  بعتننننن  وقننننند ،م ئنننننة م لنننننه رأس
  .(ٙ)عشرة إال ً ئة بعت  :ق   ل   م  فه  ،معل م بثم  بي  هألنَّ واٗ ، و 
 م لنننننننه رأس :فيقننننننن   ،فينننننننه ينننننننربح مننننننن  ومقننننننندار ،ا٘ننننننن   رأس يبنننننننن وهننننننن : أن ،ا٘راىنننننننة وبيننننننن 

 .(ٚ)فيصح عشرة  ل يف دره  وبربح ،به بعت  وقد ،م ئة

                                                             

 األو  ا٘بيننن  ِننن  علنننى فينننه النننثم  بنننى عقننند وهننن   راهنننة، غنننر مننن  جننن ئز ا٘راىنننة قننن   الرافعننني: بيننن  (ٔ)
 بنننن زد ، د  وربننننح اشنننن يته، ًنننن  هنننن ا بعنننن  لغننننر : يقنننن   ٍب ً ئننننة، شننننيًئ  أن يشنننن ي مثننننل زينننن دة، منننن 
 يبيعننننننه ٍب شننننننيًئ ، ا٘نننننن   رأس إىل أن يضنننننن  وجينننننن ز عشننننننرة،  ننننننل يف عشننننننرة، أو لكننننننل درهنننننن  بننننننربح أو

 بعنننننن  قنننننن  : و أنننننننه بنننننن زد ، د  وربننننننح ًنننننن ئتن بعتكننننننه وقنننننند ً ئننننننة، اشنننننن يته يقنننننن  : أن مثننننننل مراىننننننة
 .(ٜٖٔ/ٗ)ال جيز  شرح وعشري . العزيز ً ئتن

  .(ٕ٘ٚ) البقرة، لية س رة (ٕ)

 (.ٖٖٗ/٘البي ن يف م ه  اإلم م ) (ٖ)
 (.ٜٖٗ/٘البي ن يف م ه  اإلم م ) (ٗ)

 (.َٙٛٔرجيه )ص:  تقّدم (٘)

 (.ٜٖٖ/٘اإلم م ) البي ن يف م ه  (ٙ)

 (. ٜٕٚ/٘) الكبر (، اٖ وئٖٖ/ٖ) ا٘ه ب (ٚ)
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 خينننننرج ًننننن  الثننننن ب هننننن ا بعتننننن  :قننننن   لننننن   مننننن  ،"يصنننننح ال" :(ٔ)راه ينننننه بننننن  إسنننننح   وقننننن  
  ره  .  أهنم  (ٕ)عمر واب  عب س اب  حس به، وع 

 ، و(يُنننن ْزَد ْ   ْ دَ ) بننننن بأًسنننن  يننننرى ال  نننن ن أنننننه  مسننننع د بنننن  اهلل عبنننند عنننن  روي منننن  لننننن :
 جه لنننننة ألنَّ و  ،وعشنننننرة ً ئنننننة ب عنننننه لننننن   مننننن  فهننننن  ،(ٗ)معلننننن م بنننننثم  بيننننن  هألنَّننننن؛ و (ٖ)(َدَواْزَد ْ   ْ دَ )

 جيهننننننل العقنننننند عننننننند فإنننننننه ،ٖسنننننن به ب عننننننه إذا منننننن  يننننننالف ،ب لتفصننننننيل بنننننن لعل  تنتفنننننني إملننننننة
 وتفصيله. ّلته

 إملننننننة يف صنننننح بيننننن   نننننل ألنَّ وم اضنننننعة؛  مراىننننننة (٘)[مننننن  ابت عنننننه بعننننن ] يبيننننن  أن وجيننننن ز
 النننننثم  قسننننن  ال احننننند العبننننند قيمتنننننه، و  لطعننننن م خيتلننننن  ال ٝننننن   ننننن ن التفصنننننيل، فنننننإن يف صنننننح
 ٘نننن  ؛م اضننننعة أو ،شنننن   إن مراىننننة الننننثم  منننن  ىصننننته منننننه بيعننننه يرينننند منننن  أجزائننننه، ويبينننن  علننننى

 ذ رن  . 
 علنننننى عليهمننننن  النننننثم  وقسننننن  ،مهمننننن ق َّ  والعبننننندي   ننننن لث بن أجنننننزاؤ  خيتلننننن  ٝننننن   ننننن ن وإن

                                                             

 (. ٖٙ/ٕٔ) (، اجملم  ٜٕٚ/٘) الكبر اٖ وي (ٔ)

يف  الننننننرزا  ا٘راىننننننة، وعبنننننند البينننننن  ، بنننننن ب (،  تنننننن بٖٖٓ/٘) الكنننننن ى أخرجنننننه البيهقنننننني يف السننننننن  (ٕ)
صننننننّن  )

ُ
 زينننننن د، أيب بنننننن  اهلل دوازد . منننننن  طريننننننق عبنننننند د  البينننننن  ، بنننننن ب (،  تنننننن بٖٖٕ-ٕٖٕ/ٛا٘
 بيننننننن  هننننننن  إمنننننننن : قننننننن   البيهقننننننني دوازد  أود  يننننننن زد  د  بيننننننن  عننننننن  ينهنننننننى عبننننننن س ابننننننن  ٔننننننن  يزيننننننند أو

 بنننننند  قننننن  : أو يننننن زد ، بنننننند  لننننن  هننننن  قننننن  : إذا عنننننننه هننننننى إمنننننن  يكنننننن ن أن حيتمنننننل وهننننن ا األعننننن ج .
 واهلل ذلنننننن ، يف عمنننننر ابننننن  عنننننن  روي مننننن  النقننننند، و ننننن ل  عننننننند ٔننننن   ٍب ا٘ننننن   رأس يسننننن  دوازد . مل

 أعل .

 منننن  يبينننن  بأسننننه ، أن يننننرى ال عشننننر، أي عشننننر، ودوازد ، اثننننن  أحنننند: ب لف رسننننية، وينننن زد  عشننننرة: د  (ٖ)
 (. ٙ٘/ٕٔ) ، اجملم  ٚ٘ص النظ . عشر ب ثين أو عشر بعشرة، بأحد اش ا 

 أخ ننننن : قنننن   الننننرزا  عبنننند عننننند جنننن   وقنننند اللفننننظ، هبنننن ا مسننننع د  بنننن  اهلل عبنننند عنننن  أجنننند  مل (ٗ)
 الننننننننرزا  عبنننننننند مصننننننننن . رىنننننننن ً  للنفقننننننننه يأخنننننننن  أن  ننننننننر  مسننننننننع د ابنننننننن  أن أنبئنننننننن : قنننننننن   معمننننننننر

مراىننننننة،  يبيعننننننه ٍب مكنننننن ن إىل فيحملننننننه ًكنننننن ن يشنننننن ي الرجننننننل البينننننن  ، بنننننن ب (،  تنننننن بٖٖٔ/ٛ)
 ٖمله؟. يأخ  وهل

 )ب(.  نسخة م  وا٘ثب  )أ(، م  سق  (٘)
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 .  (ٔ)وم اضعة مراىة منهم  ش   م  وب   ،قيمتهم  قدر
 الننننننثم  ينقسنننننن  (ٗ)[فيمنننننن ]مراىننننننة  أحنننننند   بينننننن  جينننننن ز : "ال(ٖ)وأْنننننند (ٕ)حنيفننننننة أبنننننن  وقنننننن  

 ب لقيمة".  عليه
نننن ا قنننندر علننننى ا٘بيعننننن علننننى ينقسنننن  الننننثم  أن لننننن :  وشقصنننن ً  سننننيف ً  ب عننننه لنننن  القيمتننننن، ٙو
 ،الننننننثم  منننننن  ىصننننننته الشننننننقص الشننننننفي  وأخنننننن  ،قيمتهمنننننن  قنننننندر علننننننى األلنننننن  قسنننننن  ،بننننننأل 

 علنننننى مبنيننننن ً  األمنننننر  ننننن ن وإن ه هنننننن   ننننن ل   النننننثم ، مننننن  ىصنننننته السننننني  ا٘شننننن ي وأمسننننن 
 .ظن ً    ن وإن لتق م الس ر  يد يقط  الظ ، وقد

 مبيعنننننن ً  اشنننننن ى العقنننننند، فننننننإن بننننننه لننننننزم النننننن ي بنننننن لثم  إال ا٘سنننننن ومة بينننننن  غننننننر يف جينننننن ز وال
 مل العقنننند لننننزوم بعنننند  نننن ن فننننإن ،زينننن دة بننننه أٖننننق أو الننننثم  بعنننن  عنننننه البنننن ئ  أسننننق  ٍب ،بننننثم 
 زينننند منننن  الننننثم  إىل يضنننن  ومل ،عنننننه حنننن  منننن  الثالثننننة البينننن   يف حينننن  ومل ب لعقنننند ذلنننن  يلحننننق

 .(٘)فيه
 ّيننننننن  حيننننننن  أن إال حننننننن   بكنننننننل واٖننننننن  الزيننننننن دة "تلحنننننننق :[ب/ٖ٘] حنيفنننننننة أبننننننن  وقننننننن  
 .(ٙ)الثم "
  نننن ن فننننإن ،ت عنننن ً  واٖنننن  الزينننن دة وتكنننن ن يتغننننر األو ، فننننال بنننن لثم  اسننننتقر العقنننند أن لننننن :
 .عنه أسق  م  ح  ولزمه ،ب لزي دة خي  أن وج ز به، ٖق العقد لزوم قبل ذل 

 وال الزيننننننن دة بنننننننه يلتحنننننننق مل ب لعقننننننند اٗيننننننن ر بيننننننن  يف ديلننننننن  ننننننننهإ :قلنننننننن  الطننننننن ي: "إذا وقننننننن  
 . (ٚ)النقص ن"

                                                             

 (. ٖٗٔ/ٖ) ا٘ه ب (ٔ)

 (. ٖٛٔ/ٙ) الدق ئق  نز شرح الرائق البحر (ٕ)

 (. ٖٚٔ/ٖ) حنبل ب  أْد فقه يف الك يف (ٖ)

 )ب(.  نسخة م  وا٘ثب  )أ(، م  سق  (ٗ)

  .(ٖٗٔ/ٖ) ا٘ه ب (٘)

  .(ٔٓٗ/ٚ) ع بدي  اب  ح شية(، ٗٛٔ/ٙ) الدق ئق  نز شرح الرائق البحر (ٙ)

  .(ٖٗٔ/ٖ) ا٘ه ب (ٚ)
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 لزوم بعد م  ِنه، يالف تغر ٙم  فج ز ،فسخه ٙم  جي ز ٙو ا ،يستقر مل العقد أن لن :
 ثالثة على بدره ، ق  : ه  وطرز  ،بدره  ورق   ،بدره  ر وقصَّ  ،بعشرة ث ب ً  اش ى فإنالعقد، 
 هألنَّ عشر؛  ثالثة ِنه وال اش يته :يق   ذل ، وال أشبه وم  عشر بثالثة علي يتق م أو عشر
 .(ٔ)ال جهن أصح يف عشر ثالثة م له رأس ويق     ب
 عمنننننل وإن ،ّيعننننن ً  والنفقنننننة النننننثم  يف م جننننن د وذلننننن  النننننربح بنننننه يطلننننن  مننننن  ا٘ننننن   رأس ألنَّ 

 ميقنننننن ّ  :يقننننن    ننننن ا، وال يسننننن وي منننننن  فينننننه بكننننن ا، وعملننننن  قننننن  : اشنننننن يته بنفسنننننه ذلننننن  فينننننه
 رأس :يقننننن   أن ينبغننننني وال ،علينننننه ميقننننن ّ  ال نفسنننننه ملننننن  يف سننننن نإلنا عمنننننل ألنَّ  ؛بكننننن ا علننننني

 غنننننر  تطننننن   لننننن  وهكننننن اعشنننننرة،  إال يبننننن   ومل ،ا٘نننن   مننننن  فينننننه ب لنننننه مننننن  م لنننننه رأس ألنَّ م لننننه؛ 
 اللفظن.  يف فيه  له ب لعمل
 بأرشننننه فرجنننن  ،لخننننر عينننن  عننننند  حنننندث وقنننند ،عيبنننن ً  هبنننن  ووجنننند ،ً ئننننة سننننلعة اشنننن ى ولنننن 
 وال .للكننننننن ب (ٕ)[ٌنبننننننن ً ] بتسنننننننعن اشننننننن يته :يقننننننن   وال تسنننننننعنب علننننننني قننننننن  : هننننننني ،عشنننننننرة
 واٗي نة.  للتعزير إسق طه فلزم الثم  م  جز  اس جعه م  ألنَّ م ئة؛  ِنه  :يق  

النننننثم ؛  إىل بنننننه فننننندا  مننننن  ضننننن ي مل ،بأرشنننننه  ففننننندا  جن ينننننة فجنننننى عبنننننداً  ا٘بيننننن   ننننن ن وإن
 حطنننننه لزمنننننه أرشنننننه  فأخننننن  جن ينننننة جنننننى العبننننند، وإن  نفقنننننة فهننننن  ا٘لننننن  السنننننتبق   ينننننراد هألنَّننننن
 العي .  أرش فه  ا٘بي  م  جز  بد  هألنَّ ؛ (ٖ)ال جهن أصح الثم  على م 

                                                             

 الطي : يصح. واخت ر  أب  الق ضي الث ين: ق   وال جه ح مد. أب  الشي  األو ، واخت ر  ال جه ه ا (ٔ)
أق ى.  الصب   اب  وغر ، وق   ا٘ه ب ص ح  خ لفه ٝ  قل : اجملم  : يف ج   الصب  ، وقد اب 

 يف البي ن(، ٖ٘ٔ/ٖ) ا٘ه بق   الرافعي: "وأصحهم : ال يصح؛ للجهل ب لثم   م  يف ا٘راىة"، 
  (.ٕٖٔ/ٗ، العزيز شرح ال جيز )(ٙٙ/ٕٔ) اجملم  (، ٖٖ٘/٘) اإلم م م ه 

 ( ب) نسخة م  وا٘ثب  )أ(، م  سق  (ٕ)

 إىل إن يننننننة بننننننه فنننننندا منننننن  يضنننننني  ال  منننننن  ألنننننننه األرش؛ قنننننندر الننننننثم  منننننن  حينننننن  األو : ال ال جننننننه (ٖ)
 منننننه، فلزمننننه جننننز  بنننن   ألنننننه جينننن ز؛ أنننننه الثنننن ين: الننننثم . وال جننننه علننننى إن يننننة أخنننن  جينننن ز الننننثم ، ال

 النننننثم ،  نننننأرش مننننن  األرش حيننننن  أننننننه وأصنننننحهم  النننننن وي: العيننننن . قننننن    نننننأرش النننننثم  ينننننؤم  أن
 يف البيننننن ن(، ٖ٘ٔ/ٖ) بتم مننننه. ا٘هنننن ب ا٘نننننأخ ذ النننننقص، ال قنننندر: هنننننن  األرش منننن  وا٘ننننراد العينننن 
  .(ٖٖ٘/ٖ) الط لبن روضة(، ٖٖٙ/٘) االم م م ه 
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 منننننن  ذلنننننن  حينننننن  مل ،والثمننننننرة ،واللنننننننب ،  ل لنننننند ،ملكننننننه يف ف ائنننننند العننننننن منننننن  حنننننندث وإن
 ب لثم . مق بل غر هألنَّ  ؛الثم 
 هألنَّنننننالنننننثم ؛  مننننن  قسنننننطه حننننن  لزمنننننه العقننننند حننننن   م جننننن داً   ننننن ن لبنننننن ً  أو ،ِنننننرة أخننننن  وإن
 .الثم  م  قس  وق بله العقد يف دخل

 يف (ٔ)القنننن لن أصننننح علننننى بننننن   العقنننند، فكنننن ل  ح لننننة بننننه حنننن مالً    ننننن  اولنننندً  أخنننن  وإن
 الثم . م  قس  ويق بله حك  له اٖمل أن

  

                                                             

 لننننه اٖمننننل إن: قلننننن  العقنننند، فننننإن علننننى م جنننن داً   نننن ن ولننننداً  أخنننن  الشننننرازي: وإن اسننننح   أبنننن  قنننن   (ٔ)
 علننننى بننننن  ً  وهنننن ا. شننننيئ ً  الننننثم  منننن  حينننن  لننننه، مل حكنننن  ال قلننننن  والتمننننرة، وإن  نننن للنب حكنننن ، فهنننن 

 وحينننننبس النننننثم ، مننننن  قسننننن  ويق بلنننننه حكننننن ، لنننننه أن والصنننننحيح: األصنننننح ب علينننننه اتفنننننق صنننننحيح
  .(ٕٚٗ/ٔٔ) اجملم  (، ٖٙٔ/ٖ) ا٘ه ب. الثم  استيف   على
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 [حكي املساحبة بثىن وطمل ملن اشرتى سمعة بثىن وؤجن]

 األجننننننننل ألنَّ مطلننننننننق؛  بننننننننثم  ا٘راىننننننننة بينننننننن  يف جيننننننننز مل مؤجننننننننل بننننننننثم  سننننننننلعة اشنننننننن ى وإن
 .(ٔ)اٗي ر له ثب  ب ألجل ا٘ش ي عل  ٍب به خي  مل الثم ، فإن يف زي دة يقتضي

 النننننثم  لزمننننه ف تننننن  وإن ،اٗينننن ر [أ/ٖٙ] لنننننه ثبنننن  ب قينننننة السننننلعة  ننننن ن الثنننن ري: "إن وقنننن  
 .(ٕ)ح اًل"

 األجل".  مدة بقدر الثم  حبس"للمش ي  :(ٗ)وإسح   (ٖ)أْد وق  
 إذا   لعينننن  اٗينننن ر لنننه ثبنننن  خالفننننه ظهنننر فننننإذا الننننثم  يف يزيننند ال ًنننن  عليننننه دلنننس أنننننه لنننن :

 وال ،بعشنننننرة أخننننن  ،بعشنننننرة اشننننن اه  ٍب ،يمسنننننة ب عهننننن  ٍب ،بعشنننننرة سنننننلعة اشننننن ى ظهنننننر. وإذا
 الث ين. العقد يف الثم  إىل األو  العقد يف خسر  م  يض 

 ،بعشننننننرة أخنننننن  ،بعشننننننرة اشنننننن اه  ٍب ،عشننننننر يمسننننننة ب عهنننننن  ٍب ،بعشننننننرة اشنننننن ى إذا وهكننننن ا
 .العقد ه ا يف الثم  م  ربح م  حي  وال

 العقنننننننند يف ربننننننننح منننننننن  وحينننننننن  ،يمسننننننننة إال ا٘راىننننننننة بينننننننن  يف خينننننننن  حنيفننننننننة: "ال أبنننننننن  وقنننننننن  
 .(ٙ)أْد ق   ، وبه(٘)قبله"

 إذا ق لنننننه علنننننى يلنننننزم هألنَّنننننو  ،عشنننننرة وهننننن  آلنا بنننننه ملكنننننه الننننن ي النننننثم  عننننن  خيننننن  أننننننه لنننننن :
 قننننند هألنَّنننننمراىنننننة؛  يبيعنننننه أن جيننننن ز ال أننننننه بعشنننننرة اشننننن ا  ٍب ،بعشنننننري  ب عنننننه ٍب ،بعشنننننرة اشننننن ا 
 بننننننثم  اشننننن ا  هألنَّنننننن ؛لنننننه وجنننننه ال بنننننه، وهنننننن ا اشننننن ا  النننننن ي النننننثم  قننننندر قبلننننننه العقننننند يف ربنننننح
 قبله. العقد يف يربح مل ل   م  ،به خي  أن فج ز ،معل م

                                                             

  .(ٖٙٔ/ٖ) ا٘ه ب(، ٕٕٛ/٘) الكبر اٖ وي (ٔ)

  .(ٕٕٛ/٘) الش فعي فقه يف اٖ وي (ٕ)

  .(ٚٗٗ/ٔٔ) الكبر الشرح(، ٚٗٗ/ٔٔ) اإلنص ف (ٖ)

  .(ٕٕٛ/٘) الكبر اٖ وي (ٗ)

  .(ٗٛٔ/ٙ) الرق ئق  نز شرح الرائق البحر (٘)

  .(ٕٕٚ/ٙ) ا٘غين (ٙ)
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 يف بننننننه ليخنننننن  بعشننننننري  اشنننننن ا  منننننننه، ٍب فب عننننننه اٖننننننر غالمننننننه (ٔ)ف طنننننن  بعشننننننرة اشنننننن ى وإن
 سنننننن ى فيننننننه ي جنننننند الصننننننحة، ومل شننننننرائ  ّنننننن  عقنننننند  ألنَّ صننننننحيح؛  والشننننننرا  فنننننن لبي  ،ا٘راىننننننة
 للعقنننننننند مفسننننننننداً  ذ ننننننننر   نننننننن ن ٘نننننننن  أنننننننننه ب لقصنننننننند، غننننننننر يفسنننننننند ال والعقنننننننند اإلخبنننننننن ر قصنننننننند

ٍنننننرم؛   راهنننننة والكراهنننننة بنننننه التصنننننريح مننننن  اإلحنننننال  قصننننند يف قلنننننن   مننننن  ، قصننننند (ٕ)[ر  ننننن]
 األجنننننل عننننن  يتق صنننننر ال هألنَّننننناٗيننننن ر؛  لنننننه يثبننننن  ا٘شننننن ي بنننننه علننننن  إن ،غنننننررو  تننننندليس هألنَّننننن

 .به يعل  مل ال ي
 واحتمننننن   ،ا٘راىنننننة بيننننن  يف بنننننه خيننننن  أن جننننن ز ابتننننندا  أبينننننه أو ابننننننه مننننن  شنننننيئ ً  اشننننن ى فنننننإن
 منه. إليه أقرب نفسه ألنَّ مفق د؛  فيه احمل ب ة

  

                                                             

 .(ٕٖٗ/ٗ) اللغة هت ي  .أمر على اتفقن  أي: وت اطْأن ، فالن ً، تق  : واطْأتُ : الليث ق   (ٔ)
  .(ب) النسخة م  وا٘ثب  )أ(، م  سق  (ٕ)
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 [ون صوز املساحبة ]

 عشنننننرة لكنننننل أو ،عشنننننرة  نننننل يف درهننننن  بنننننربح بعتننننن  م ئنننننة، وقننننند فينننننه مننننن يل رأس :قننننن   إذا
 لعلننننننننه (ٔ)[بزينننننننن دة]ب ضننننننننعه  قنننننننن   وإن ،عشننننننننرة والننننننننربح م ئننننننننة فنننننننن لثم  (ينننننننن زد  د ) زي د  د 

 فيكننننن ن (ٖ)[در نننن ً ] در ننننن ً  عشننننر أحننننند  ننننل مننننن  ال ضننننيعة ، و  نننننن (ٕ)صننننح يننننن زد  د  األسننننل 
ثننننن ر:  أبننننن  وقننننن  ، درهننننن  مننننن  جنننننز اً  عشنننننر أحننننند مننننن  اإال جنننننز ً  در ننننن ً  وتسنننننعن اأحننننندً  النننننثم 

 .(٘)اٖس  ب  ٛمد ع  ذل  ىكِ ، وحُ (ٗ)عشرة" "ال ضيعة
لننننن : منننن  قنننندمن  ، وهكنننن ا إن قنننن   ب ضننننعه درهنننن  لكننننل عشننننرة، فننننإن قنننن  : منننن   ننننل عشننننرة، 

؛ ألنَّ ا٘ ئنننننننة عشنننننننر منننننننرات (ٙ)تسنننننننع ن در ننننننن ً، وال ضنننننننعية عشنننننننرة يف أصنننننننح الننننننن جهنفننننننن لثم  
بقننننني تسنننننع ن، فأمننننن  إذا قننننن   ب ضنننننعية  [/بٖٙ]عشنننننرة، فنننننإذا وضننننن  مننننن   نننننل عشنننننرة در ننننن ً 

، أو ىننننننن  در نننننننن مننننننن   نننننننل عشنننننننرة فنننننننإن ال ضنننننننعية مننننننن   نننننننل اثنننننننين عشنننننننر در ننننننن ً دا  زي د 
 قدر ال ضعية إىل العشرة فتصر اثين عشر در  ً.در  ن، وذل  ألنَّ  تضي  

  

                                                             

  .(ب) نسخة م  وا٘ثب  )أ(، م  سق  (ٔ)

 .(ٖٚٔ/ٖ) ا٘ه ب (ٕ)

  .(ب) نسخة م  وا٘ثب  )أ(، م  سق  (ٖ)

  .(ٕٚٚ/ٙ) ا٘غين (ٗ)

 (.ٗٛٔ/ٙالبحر الرائق شرح  نز الدق ئق ) (٘)

 درهننننن ، وهننننن  مننننن  جنننننز اً  عشنننننر أحننننند مننننن  جنننننز اً  إال در ننننن ً  وتسنننننع ن أحننننند النننننثم  األو : أن ال جنننننه (ٙ)
ننننه– اإلسننننفراييين ح منننند أيب الشنننني  قنننن   در نننن ً،  تسننننع ن الننننثم  الثنننن ين: أن وال جننننه. -تعنننن ىل اهلل ْر
نننننه-الطنننننن ي الطيننننن  أيب الق ضننننني شننننننيخن  قننننن   وهننننن   ا٘ ئننننننة الصنننننحيح؛ ألن ، وهنننننن -تعننننن ىل اهلل ْر
قنننننن   الرافعنننننني: "وهنننننن  . تسننننننع ن بقنننننني در نننننن ً  عشننننننرة  ننننننل منننننن  وضنننننن  عشننننننرة، فننننننإذا مننننننرات عشننننننر

 (.ٜٖٔ/ٗ) العزيز شرح ال جيز ،(ٖٚٔ/ٖ) للشرازي ا٘ه ب أصحهم ". يُنظر:
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 [التدليس يف الثىن]

 أو ،قنننننننن  : أخطننننننننأت ٍب عشننننننننرة  ننننننننل يف درهنننننننن  بننننننننربح وبنننننننن   ،م ئننننننننة م لننننننننه قنننننننن  : رأس إذا
 حيكنننننى ٘ننننن  ، خالفننننن ً (ٔ)ا٘ننننن ه  ظننننن هر علنننننى صنننننحيح تسنننننع ن فننننن لبي  النننننثم  أن البيننننننة ق مننننن 

 البي . النبط م  (ٕ)م ل  ع 
 وال ،هالننننننبط ي جننننن  ال  لتَّننننندليسب بعضنننننه فسنننننق ط ،معلننننن م ِننننن  علنننننى عقننننند البيننننن  أن لنننننن :
 وحصنننننته ،ا٘ننننن   رأس أننننننه  نبَننننن ًننننن  وديسنننننكه ،العيننننن  بنننننأرش رجننننن  لننننن  ٚهننننن اًل،  مننننن  بنننننه يصنننننر

 . (ٖ)الق لن أصح وتسع ن على تسعة وه  الربح م 
 ،  لشننننننفعة ،حطهنننننن  وجننننن  بزينننننن دة أخننننن  فننننننإذا ،األو  الننننننثم  قيمنننننة بعشننننننر بيننننن  أنننننننه لنننننن :
 ا٘ننننن   رأس وه هننننن  ،العقنننند يف ا٘سنننننمى هنننن  هننننن   الننننثم  ألنَّ ب لعيننننن ؛  الننننّرد وخينننن ل  والت ليننننة
 ب لبينننننننة علننننننى أو ،البنننننن ئ  بننننننإقرار اٗطننننننأ  نننننن ن سنننننن ا  للمشنننننن ي خينننننن ر وال ،الننننننربح منننننن  وقنننننندر 

                                                             

 حكننننيالثنننن ين:  األو . قنننن   الرافعنننني: "فنننن لبي  صننننحيح علننننى ظنننن هر ا٘نننن ه "، وال جننننه ال جننننه هنننن ا (ٔ)
تسنننننعة،  رىهننننن  وإن تسنننننعن،  نننن ن النننننثم  أن بننننن ن ب طننننل؛ ألننننننه البيننننن  أن ح مننننند: أيب الق ضننننني عنننن 
 ُلينننن  ورىهنننن ؛ ألنننننه الزينننن دة حينننن  أنننننه واألظهننننر"الشننننربيين:  قنننن  . العقنننند علننننى ٚهنننن الً   نننن ن وهنننن ا

 ال والتغرينننننر غنننننرة، ألننننننه القننننن لن علنننننى صنننننحيح عننننننه". والبيننننن  الزيننننن دة فنننننتح  األو  النننننثم  ب عتمننننن د
(، ٗٓٔ/ٕ) احملتنننننن ج مغننننننين(، ٗٓٔ/ٕ) ا٘هنننننن ب. (ٕٖٗ/ٗالصننننننحة. العزيننننننز شننننننرح النننننن جيز ) ديننننننن 

 .(ٕٓٔص) ا٘زين ٜتصر

 مل إذا يننننن   صنننننح، أو الننننن ي بننننن لثم  يأخننننن  أن ب ٗيننننن ر، إمنننن  ا٘شننننن ي أن م لننننن : عننننن  نقنننننل النننن ي (ٕ)
  .(ٕ٘ٔ/ٕ) اجملتهد بداية. لزمه ألزمه صح، وإن ال ي ب لثم  أخ ه  الب ئ  يلزمه

وقنننننند  األو ، قنننننن   الرافعنننننني: "وأصننننننحهم : حينننننن  األرش منننننن  الننننننثم   ننننننأرش العينننننن "، ال جننننننه هنننننن ا (ٖ)
 الثننننن ين: أننننننه األو . وال جنننننه النننننثم  فينننننه يعتننننن  ملننننن  نقنننننل ا٘ننننن ه ؛ ألننننننه يف الشنننننرازي علينننننه ننننننص
 يسننننق  البنننن ئ ، مل جهننننة منننن  تنننندليس بنننن ن وعشننننرة، فننننإذا م ئننننة العقنننند يف ا٘سننننمى وعشننننرة؛ ألن م ئننننة
 مننننننن ه  يف البيننننننن ن(، ٖٛٔ/ٖ) ا٘هننننننن ب (،ٖٕٖ/ٗالعزينننننننز شنننننننرح الننننننن جيز ) . شننننننني النننننننثم  مننننننن 
  .(ٖٔٗ/٘) االم م
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 .(ٔ)الطريقن أحد ق يل أصح
 ،بننننننن إلقرار ثبننننننن  إن الثننننننن ين: أننننننننه ، والطرينننننننق(ٕ)الصننننننن رتن يف اٗيننننننن ر لنننننننه أن :الثننننننن ين القنننننن  

 . (ٖ)فله اٗي ر ب لبينة ثب  وإن ،له خي ر فال
 م ئننننننة علننننننى عقنننننند هألنَّننننننخننننننر؛  وزينننننن دة نفنننننن  وهنننننن ا ،وضننننننرر لنننننننقص يثبنننننن  اٗينننننن ر أن لننننننن :
   ننننن  فننننإن ،ب قيننننة العننننن   ننننن  إذا هنننن ا اٗننننالفو  ،وتسننننعن تسننننعة إىل عنننن د وقنننند ،وعشننننرة
 يننننزا  ال والضننننرر ،ب لبنننن ئ  الضننننرر إٖنننن   إىل يفضنننني هألنَّنننن؛ (ٗ)واحننننداً  قنننن الً  لننننه خينننن ر فننننال ت لفننننة
 .األصح ب ذ ر  ر. هك اب لضر 

 إسنننننننق ط وال اٗنننننننالف رفننننننن  ي جننننننن  ال ا٘بيننننننن  تلننننننن  أن اإلمننننننن م: "وعنننننننندي الشننننننني  قننننننن  
ننننننن ااٗيننننننن ر"،   ثبننننننن ت بنننننننن فنننننننر  يسنننننننق ، وأي مل اٗيننننننن ر مننننننندة يف ا٘بيننننننن  تلننننننن  إذا :قلنننننننن  ٙو

 أصنننننننننح علنننننننننى أيضننننننننن ً  للبننننننننن ئ  خيننننننننن ر وال ،التَّننننننننندليس بظهننننننننن ر ثب تنننننننننه وبنننننننننن ب لشنننننننننرط اٗيننننننننن ر
 ذل .  له حصل وقد ا٘   ورىه، رأس له جيعل أن على دخل هألنَّ ؛ (٘)ال جهن
 مل وعشنننننرة م ئنننننة النننننثم  ،قننننن  : أخطنننننأت ٍب ،عشنننننرة ورىنننننه م ئنننننة النننننثم  أن أخننننن  إذا وأمننننن 

                                                             

 زيننننن دة وضنننننرر، وهننننن ا لننننننقص يثبننننن  إمنننننن  اٗيننننن ر ا٘هننننن ب؛ ألن يف الشنننننرازي ال جنننننه هننننن ا علنننننى ننننننص (1)
 (.ٕٖ٘/ٗالعزيز شرح ال جيز) .وق   الرافعي: وه  أظهر   .ونف 
  .(ٖٛٔ/ٖ) ا٘ه ب

 لننننننه الثنننننن ين، فثبنننننن  يف فنننننن ت قنننننند يكنننننن ن أن يننننننأم  األو ، مل اٗنننننن  يف أخطننننننأ قنننننند  نننننن ن إن ألنَّننننننه (ٕ)
  .(ٖٛٔ/ٖ) ا٘ه ب .اٗي ر

 متهمننننن   نننن ن ب لبيننننننة ثبنننن  وإذا أخنننننرى، خي نننننة يف ينننننته  أم نتنننننه، فلنننن  علننننى بننننن إلقرار ثبنننن  إذا ألنننننه (ٖ)
  .(ٖٛٔ/ٖ) اٗي ر. ا٘ه ب له أخرى، فثب  خي نة يف

  .(ٖٛٔ/ٖ) ا٘ه ب (ٗ)

األو ، قنننن   الرافعنننني: "أظهر نننن  ال خينننن ر لننننه ألنننننه قنننند رضنننني بنننن أل ثر فننننأوىل أن يرضننننى  هنننن ا ال جننننه (٘)
. وعشنننننرة م ئنننننة وهننننن  ا٘سنننننمى، بننننن لثم  إال ينننننرض مل اٗيننننن ر، ألننننننه لنننننه الثننننن ين، أن وال جنننننه ب ألقنننننل"،

 السنننننننق ط بعننننننندم قلنننننننن  قطعننننننن ، وإن اٗيننننننن ر فلنننننننه الغلننننننن  صننننننن رة يف اجملمننننننن  : وأمننننننن  يف جننننننن   وقننننننند
. يعلمنننننه وهننننن  معيبننننن  اشننننن ى  مننننن  البننننن ئ ، فيكننننن ن بكننننن ب ع ٘ننننن  يكننننن ن أن إال اٗيننننن ر فللمشننننن ي

 .(٘ٚ/ٕٔ) اجملم  (، ٜٖٔ/ٖ) (، ا٘ه بٕٖ٘/ٗالعزيز شرح ال جيز )
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 بينننننة يل :قنننن   فيننننه، وإن رج عننننه يقبننننل مل لدمنننني حننننق بننننه تعلننننق ًنننن   أقننننر هألنَّنننن ؛رج عننننه يقبننننل
 أن يعلننننننن  ا٘شنننننن ي :قنننننن   السننننننن بق، وإن بننننننإقرار  أ نننننن هب  هألنَّننننننبينتنننننننه؛  تسننننننم  مل ذلنننننن  علننننننى
 : أننننننننه(ٔ)الطنننننننريقن ذلننننننن ، فأصنننننننح يعلننننننن  ال أننننننننه   فُ لَ حْ فنننننننأَ  وعشنننننننرة [أ/ٖٚ] م ئنننننننة مننننننن يل رأس
اإلقننننننرار،  أو البينننننننة ًنزلننننننة عليننننننه ا٘نننننندعى نكنننننن   منننننن  ا٘نننننندعي ديننننننن أنَّ  يف القنننننن لن علننننننى يبننننننى
 .حيل  :قلن  ول ل ، (ٕ)اإلقرار ًنزلة أهن  :الق لن وأصح

 ،و يلننننني حلننننن  ابت عنننننه :قننننن   وإن ،حيلننننن  مل بنفسننننني بعتنننننه :قننننن   إن أننننننه :الثننننن ين والطرينننننق
 . (ٗ)ق له" والق   ،أمن الب ئ  أْد: "أن ع  (ٖ)اٖريب وروى

 علننننى والبقنننن   ،القسننننمن بننننن التسنننن ية ف جنننن  بنفسننننه تنننن ال  منننن  يسننننتثين نأ جينننن ز أنننننه لننننن :

                                                             

 قننننن  : يك بنننننه، فنننننإن إقنننننرار  ا٘شننننن ي؛ ألن حيلننننن  مل بنفسننننني ابتعتنننننه ا٘شننننن ي قننننن   األو : إن ال جننننه (ٔ)
 ينبنننننين الثننننن ين: أننننننه وال جنننننه. ا٘شننننن ي حيلننننن  مل بنفسننننني ابتعننننن  قننننن  : وإن حلننننن . و يلننننني ابت عنننننه
اليمننننن؛  يعننننرض مل   لبينننننة أنننننه قلننننن : عليننننه، فننننإن ا٘نننندعى نكنننن   منننن  ا٘نننندعي ديننننن يف القنننن لن علنننى
اليمنننننن؛   ننننن إلقرار، عرضنننننن  إننننننه قلنننننن : تسنننننم ، وإن ال بيننننننة، والبيننننننة علنننننى حصنننننلن  نكنننننل إذا ألننننننه
  .(ٜٖٔ/ٖ) ا٘ه ب. مقب   وإقرار  اإلقرار، على حصلن  نكل إذا ألنه

إن قلن : إهن    لبينة، مل تعرض اليمن على ا٘ش ي، وإن قلن : إهن   إقرار ا٘دعى عليه عرض  اليمن  (ٕ)
على ا٘ش ي ٕ از أن ينكل فيحل  الب ئ ، فيك ن  إقرار ا٘ش ي، وإقرار  مقب  . ق   اب  الصب  : 

: "إذا ردت اليمن عليه قد حيل ، وقد ديتن ؛ فإن حل   ا٘دعي، وه ا أصح. ق   الن وي يف الروضة
وهل ديينه بعد نك   ا٘دعى عليه   لبينة أم  إقرار ا٘دعى عليه؟ فيه ق الن؛ أظهر  : الث ين". روضة 

 (.ٕٔ/ٖٔ(، اجملم   )٘ٗ/ٕٔالط لبن )
اإلمنننننن م اٖنننننن فظ العالمننننننة، شنننننني  االسننننننالم أبنننننن  اسننننننح  ، البغنننننندادي ، هنننننن  الشنننننني  إبنننننراهي  اٖننننننريب (ٖ)

مننننن  " :اٖننننريب، ولننننند يف سنننننة ِننننن ن وتسننننعن وم ئنننننة، وطلنننن  العلننننن  وهنننن  حننننندث. قنننن   أبننننن  العبنننن س
، منننن ت ببغننننداد، فنننندف  يف دار  "منننن  ٚلننننس لغننننة وال ٟنننن  منننن  ٓسننننن سنننننة فقنننندت إبننننراهي  اٖننننريب

نننننن نن ومنننننن ئتن. سننننننر أعننننننالم النننننننبال  ينننننن م األ ثنننننننن لسننننننب  بقننننننن منننننن  ذي اٖجننننننة سنننننننة ٓننننننس ِو
(ٖٔ/ٖ٘ٙ .) 

مل أجنننننند الروايننننننة عنننننن  إبننننننراهي  اٖننننننريب، وقنننننند قنننننن   ا٘ننننننرداوي: القنننننن   ق لننننننه منننننن  ديينننننننه اختنننننن ر  أبنننننن   (ٗ)
 (.ٕٙٗ/ٔٔاٗط ب، ق له يف ا٘ست ع ، وأطلقهم  يف الرع ية. اإلنص ف )
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 .بين   وقد، األو  الطريق
 بقننندر أخننن   لننن   مننن  ،علينننه أمينننن ً  بنننه يصنننر النننثم ، فلننن  يف خننن   قبنننل أننننه :علنننى أْننند لنننن 
 وإن ،بننننننإقرار  وعشننننننرة، عمننننننالً  ً ئننننننة ا٘بينننننن  لننننننه  نننننن ن ا٘شنننننن ي حلنننننن  إن هنننننن ا فعلننننننى ،ا٘بينننننن 
 أن علننننى دخننننل هألنَّنننناٗينننن ر؛  للمشنننن ي ويكنننن ن ،وعشننننرة ً ئننننة اشنننن ا  أنننننه البنننن ئ  حلفننننن  نكننننل
 للبننننن ئ  خيننننن ر وال ،وعشنننننري  واحننننندو  ً ئنننننة  ُ  َ َخنننننأَ    َ ْخنننننأَ  اختننننن ر فنننننإن ،وعشنننننرة ً ئنننننة لنننننه يسنننننل 
 .أعل  واهلل .ى  
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تلقي ي، وبيع احلاضر للبادوالبيع على بيع أخيه، و ،باب النجش

 ، والتسعري، واالحتكارالركبان

 :الننننندي "، وحقيقتنننننه أهنننننل أخنننننال  مننننن  ولنننننيس ،خديعنننننة : "الننننننج الشننننن فعي قننننن  
 ؛حننننرام فهنننن ا ،(ٔ)شننننرائه  يقصنننند غننننر ، وال ليضننننر شننننرى ٝنننن  أ ثننننر السننننلعة ِنننن  علننننى يزينننند أن
هرينننننننرة أبننننننن  ، وروى(ٕ)«نهنننننننى عنننننننن النننننننن  » : النَّنننننننبّ  أن  عمنننننننر ابننننننن  روى ٘ننننننن 

 ،تننننننندابروا وال ،ال تناجشنننننننوا، وال تباغ نننننننوا، وال تحاسننننننندوا»قننننننن  :  النَّنننننننبّ  أن 
، (ٗ)ف لشنننننرا  صنننننحيح ،ف شننننن ى إنسننننن ن بنننننه فننننن غ  فعلنننننه ، فنننننإن(ٖ)«إلواننننننا اهلل عبننننناد وكوننننننوا

 .  (٘)ف سداً" م ل : "يك ن وق  
 يف البيننننن  عننننن   ننننن لنهي فهننننن  ،اٗديعنننننة إىل بنننننل ،البيننننن  نفنننننس إىل يرجننننن  ال النهننننني أن لنننننن :
 ً اطننننأة ذلنننن   نننن ن سننن ا  اٗينننن ر لننننه يثبنننن  مل العقننند ح لننننة بننننه ا٘بتنننن   علننن  الننننندا ، فننننإن وقننن 
ا٘نننننروزي:  وقننننن  ، الننننننص ظننننن هر علنننننى يعلمنننننه ومل ،ي اطئنننننه مل أو ،وعلمنننننه ،النننننن ج  البننننن ئ  مننننن 
 . (ٙ)اٗي ر" يثب  الب ئ  م  ً اطأة   ن "إذا

 مبينننن  ِنننن  يف غننن  لنننن  خينننن ر،  مننن  بنننه يثبنننن  فنننال ،ا٘شنننن ي بتقصنننر حصننننل غننننب أنننننه لنننن :
 :البننننن ئ  قننننن   إذا هكننننن ا (ٚ)]و[البننننن ئ ، مننننن  تننننندليس فإهنننننن  التَّصنننننرية ينننننالف ،ٞننننن  غنننننر مننننن 

  ذبننننن ً،   ننننن ن أنننننه (ٛ)[بننننن ن ٍب]واشننننن اه ،  ا٘سننننت م فصننننندقه و ننننن ا  نننن ا السنننننلعةهبننننن    أعطينننن 
 .قدمن   ٘  ؛الصحيح على له خي ر ال فإنه

                                                             

 ( ٕٖٗ/٘) الكبر اٖ وي(، ٕٗٔ) ا٘زين، صفحة ٜتصر (ٔ)

 البي . ذل  جي ز ال ق   النج ، وم  البي  ، ب ب  ت ب(،  ٓٚ/ٕ) البخ ري صحيح (ٕ)

 وخ له. ا٘سل  ظل  ٍرم والصلة، ب ب ال   ت ب(،  ٖ٘ٓٔص ) مسل  صحيح (ٖ)

  .(ٓٗٔ/ٖ) ا٘ه ب(، ٕٗٔ) صفحة ا٘زين ٜتصر (ٗ)

 ديسننننن  أن شننننن   رد، وإن ينننننرد أن شننننن   إن ب ٗيننننن ر وا٘شننننن ي   لعيننننن  أننننننه م لننننن : عنننننند والصننننن اب (٘)
  .(ٚٙٔ/ٕ) اجملتهد بداية. أمس 

 .(ٖٔٔ/ٗ) ال جيز شرح على العزيز (ٙ)

 م  بن الق سن سق  م  )أ(، وا٘ثب  م  نسخة ب. (ٚ)
 .(ب) نسخة م  وا٘ثب  )أ(، م  سق  (ٛ)
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 [ب/ٖٚ] فصل

 [من البيوع املنهي عنها]

 ،اٗيننننن ر مننننندة يف سنننننلعة اشننننن ى مننننن  إىل جيننننني  وهننننن : أن ،أخينننننه بيننننن  علنننننى  ينننننيب أن وحينننننرم
 أبنننننن  روى ٘ننننن  ؛مننننننه بأقنننننل مثلهننننن  النننننثم ، أو هبننننن ا منهننننن  أجننننن د أبيعننننن  فنننننإين ،افسننننن  :فيقننننن  
 إفسنننننن د هألنَّننننننو ، (ٔ)«ال يبننننننع الربجننننننل علننننننى بيننننننع أليننننننه»قنننننن  :   النَّننننننبّ  أن هريننننننرة

 وال ،العقننننند سنننننبق احملنننننرم ألنَّ الشنننننرا ؛  صنننننح الثننننن ين مننننن  واشننننن ى ،وفسننننن  قبنننننل ٞننننن ش، فنننننإنإو 
 إليه.  يع د

 هننننننن ا مننننننن  بنننننننأ ثر منننننننن  اشننننننن يه وأنننننننن  ،افسننننننن  :اٗيننننننن ر مننننننندة يف البننننننن ئ  قننننننن   إذا وهكننننننن ا
 .عليهم  يق  ا٘بي  اس  ألنَّ الثم ؛ 
 فيزيد ،بثم  سلعة بي  يف لغر  أنع  رجل إىل جيي  أن أخيه، وه  س م على يست م أن وحيرم

 منه  أج د أو ،ِنه  بدون السلعة تل  مثل عليه فيعرض ا٘ش ي إىل جيي  منه، أو ليبي  عليه
ال يخطب الرجل على لطب  »ق  :   النَّبّ  أن هريرة أب  روى ٘  ؛الثم  ب ل 

 أو رد  بل ب لبي  له ينع  مل وإن ، ٞ شً إو  إفس د فيه ألنَّ و ، (ٕ)«أليه، وال يستام على سومه
 . (ٖ)الق لن أصح يست مه على أن عنه، فله سك 

 .عنه سك  إذا اٗ ط  يف الق لن على بن   السك ت عند : حيرم(ٗ)الث ين والق  
 روى ٘  ؛ِنه  يف ويزيد ،يست مه  أن أحد لكل جي ز فإنه، الندا  يف السلعة عرض  إذا فأم 

                                                             

 ينننننأذن ال أخينننننه حنننننى بيننننن  علنننننى الرجنننننل يبيننننن  ال البيننننن  ، بننننن ب  تننننن ب(،  ٜٙ/ٕ) البخننننن ري صننننحيح (ٔ)
 . ي   أو له،

 : اهلل رسننننن   أن إلننننن ، بلفنننننظ ٍنننننرم البيننننن  ، بننننن ب  تننننن ب(،  ٙٔٙ) صنننننفحة مسنننننل  أخرجنننننه (ٕ)
 وعننننن ألتهننننا، طننننال  المننننرأ  تسنننن   ، وأننهننننى عننننن التلقنننني للركبننننان، وأن يبيننننع حاضننننر لبنننناد»

 . «أليه بيوة على الرجل يبتاة الن  ، والتعري ، وأن

ا٘هنننن ب . حيننننرم ال أنننننه الروضننننة: وا٘نننن ه  يف الننننن وي قنننن  . حيننننرم: الثنننن ين األو ، وال جننننه ال جننننه هنننن ا (ٖ)
  .(ٙٔٗ/ٖ) الط لبن روضة(، ٕٗٔ/ٖ)

 . الس بق ا٘رج  (ٗ)
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  اهلل رس   فأتى ،بيته وأهل ه  شديد جهد أص به ص رألنا م  رجاًل  أن أنس
، (ٕ)وقدح (ٔ)ىلس ف ه « فآتني بما عند  ،ما عند  شيء؟ اذهب»فق  :  ،ذل  ف  ر
، «؟والقدح من يشتري ه ا الحلس: »والقدح، فق   اٖلس اهلل: ه ا رس   ي  فق  
فق   ،الق م ، فسك «درهم؟ على يزيد من: » بدره ، فق   لخ    رجل: أن  فق  

 لك هما: »فق  بدر ن،  لخ    رجل: أن  ، فق  «درهم؟ على يزيد من: »
 عزم أو ،إن المس ل  ال تحل إال لثالث : ل ي دم موجع: »ق   ، ٍب«بدرهمين

 فيقصد  بعينه واحد م  ببيعه  يرض مل الندا  يف ألنَّ ، و (٘)«مدقع فقر أو ،(ٗ)](ٖ)عم ظ[
 ب لزي دة.

  
                                                             

الثيننننن ب،  حنننننر ٍننننن  البيننننن  يف ال ذعنننننة، ويبسننننن  ٍننننن  البعنننننر ظهنننننر علنننننى يكننننن ن ،  سننننن  اٖلنننننس (ٔ)
عه  .(ٖٗٓ/ٔ) اٖديث غري  يف الف ئق. أحالس ّو

 الشننننننرح غرينننننن  يف ا٘نننننننر ا٘صننننننب ح .وأسننننننب ب سننننننب  مثننننننل أقننننننداح وإمنننننن  معروفننننننه، ، لنيننننننةالقنننننندح (ٕ)
 .(ٓٓٗ) صفحة الكبر

  م  أثبته م  نص اٖديث.يف  ال النسختن )مفض ( والص اب  (ٖ)

 ُمْفِظنننن ، غننننْرمٍ  أو منننندق ، فْقننننرِ  لنننن ى إال ا٘سننننألة قنننن   ابنننن  األثننننر يف شننننرحه ٙنننن ا اٖننننديث: "الٍَننننل  ( ٗ)
اب اُ٘لْصنننننقُ  هننننن . م جننننن " دم أو : فمعنننننن   أتنننننرب وأمننننن ؛ ْافَنَتقنننننر إذا تَنننننِرب: قنننننٙ   ومننننننه لشننننندته، بننننن ل  

ننننديد: ا٘فظنننن . أَثْننننرىَ  ومثلٌننننه  ثرتننننه يف النننن اب مثننننل ا٘نننن   منننن  لننننه صنننن ر  :انننننلُم ج  إنننندم. اُْ٘ثقننننلِ  الشَّ
ْقتننننن  ، وإن أوليننننن   إىل يؤديهننننن  حنننننى فيهننننن  فيسنننننعى دينننننةً  يُنَتَحّمنننننل أن

َ
عننننننه،  ا٘تحَّمنننننلُ  قُتنننننل يؤد هننننن  مل ا٘

ُله في ُجعه ْيمه أو أخ   وه   .(ٖٔٗ/ٔ) اٖديث غري  يف الف ئق .قَنتنْ
(،  ٓٗٚ/ٕ، وابننننن  بننننن  م جنننننة، )يزيننننند مننننن  بيننننن  بننننن بالبيننننن  ،   تننننن ب(،  ٖٔ٘/ٖ) ال مننننن ي سنننننن  (٘)

 حنننننديث هننننن ا" عيسنننننى: أبننننن  قننننن  وقننننند حسننننن  ال مننننن ي سنننننند ، ف  تننننن ب التجننننن رات، بننننن ب ا٘زايننننندة
 أننننننس عنننن  روى الننننن ي اٖنفنننني اهلل عجننننالن، وعبننننند بنننن  األخضنننننر حننننديث مننننن  إال نعرفننننه حسنننن ، ال

 واٖنننننديث: "الزيلعننننني وقننننن   ".العلننننن  أهنننننل بعننننن  عنننننند هننننن ا علنننننى اٖنفننننني، والعمنننننل بكنننننر أبننننن  هننننن 
 حسننننن  اٖننننن  ، وإمنننننن  ٚهننننن   عدالتنننننه، فهننننن  نقننننل أحنننننًدا أعنننننرف ال اٖنفننننني، فنننننإين بكنننننر بنننننأيب معلنننن  

 الراينننننة نصننننن  . يُنظنننننر:"إسنننننن د  األلبننننن ين ا٘شننننن هر، وضنننننع  قبننننن   يف ع دتنننننه علنننننى حديثنننننه ال مننننن ي
  .(ٛٙٛ/ٔ) ا٘ص بيح ومشك ة(، ٖٕ/ٗ)
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 فصل

 [بيع احلاضس لمباد]

 إىل مت عنننننن ً  الب ديننننننة أهننننننل منننننن  رجننننننل جيلنننننن  ، وصنننننن رته: أن(ٕ)للبنننننن د (ٔ)اٖ ضننننننربينننننن   وحيننننننرم
 أبيعننننه حننننى آلنا تبعننننه وال ،لننننه: أمسننننكه فيقنننن   أهلهنننن  منننن  ٔسنننن ر إليننننه قريننننة، فيجنننني  أو بلنننند
  :شروط بأربعة حرام ِنه، فه ا يف قلياًل، وأزيد قليالً  ل  أن 

 أن :والث لننننننثاٖننننن  ،  يف بيعنننننه يريننننند أن :والثننننن ينيريننننند البينننننن ،  البننننندوي يكننننن ن أن :أحنننننده 
 البي .  عليه  ب   وتضيق [أ/ٖٛ] بيعه إىل ح جة ب لن س يك ن

أن  ؛ ٘نننننننن  روى ابنننننننن  عبنننننننن س(ٖ)والرابنننننننن : أن يبتنننننننندئ السمسنننننننن ر ب سننننننننتدع   التنننننننن جر
يبيننننن   ال (٘)منننن  ]ق لننننه[ (ٗ)قلننننن : ]البنننن  عبنننن س [، «ال يبننننع حاضننننر لبنننناد»قنننن  :  النَّننننّب 

 . (ٚ)«(6)ال يكون له سمسار: »ح ضر لب د؟ ق   
 يننننننرز  الننننننناس دعننننننوا ،ال يبننننننع حاضننننننر لبنننننناد»قنننننن  :   النَّننننننبّ  أن  جننننن بر وروى

البينننن ،   صننننح بنننن   للخنننن ي ، وإذا أٍب ذلنننن  وفعننننل ،خنننن ل  فننننإن، (ٛ)«بعنننن  مننننن بع ننننهم اهلل

                                                             

 هبنننن  الننننيت النننندار حضننننروا إذا واٖننني عنننننه، يرحلنننن ن بننننه وال يقيمنننن ن مننن   علننننى النننننزو  القنننن م اٖ ضنننر:  (ٔ)
 .(ٔٛٔ/ٔ) ال سي  وا٘ستقبل. ا٘عج  ا٘ ضي، بن والزم  اٖضر، يف ٚتمعه . وا٘قي 

 مؤنننننث الشنننني ، الب ديننننة، أو  بنننندي: وبنننن دي بنننند، بنننندا، وبنننن دي الب ديننننة، وبنننن دى يف ا٘قنننني  البنننن دي: (ٕ)
 بنننندوي، علننننى إليهنننن  والنسننننبة وإمنننن  بنننن اد، الب ديننننة وأهننننل وا٘نننن  ، ا٘رعننننى فيننننه واسنننن  وفضنننن   البنننن دي،

 .(٘ٗ/ٔ) ال سي  قي س. ا٘عج  غر
 (.ٖٔ٘/٘ذ ر ه   الشروط العمراين يف البي ن) (ٖ)
 (،  ت ب البي  ، ب ب التلقي.ٔٛ/ٙسق  م  األصل وا٘ثب  م  س  النس ئي ) (ٗ)
 البي  ، ب ب التلقي.(،  ت ب ٔٛ/ٙسق  م  األصل وا٘ثب  م  س  النس ئي ) (٘)
 .(ٛٗٗ/ٔ) السمس ر: ال سي  بن الب ئ  وا٘ش ي لتسهيل الصفقة. ا٘عج  ال سي  (ٙ)

 تنننن ب البينننن  ، بنننن ب ٍننننرم بينننن  اٖ ضننننر للبنننن دي، عنننن  أيب هريننننرة (،  ٚٔٙ) صننننحيح مسننننل  صننننفحة (ٚ)
 .نهى عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لبادبلفظ 

 للب دي. اٖ ضر بي  ٍرم البي  ، ب ب  ت ب(،  ٚٔٙ) صفحة مسل  صحيح (ٛ)
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 ب لننننننن س يكنننننن  مل فننننننإن، الشننننننروط هنننننن   أحنننننند اختننننننل إذا ، فأمنننننن (ٔ)النننننننج  منننننن  يصننننننح  منننننن 
 اسننننننننننتدعى وتننننننننننأخر ، أو ،إمسنننننننننن  ه طلنننننننننن  النننننننننن ي هنننننننننن  البنننننننننندوي إليننننننننننه، أو  نننننننننن ن ح جننننننننننة
 .(ٕ)ج ئز فه  ذل  يت ىل أن وسأله ،السمس ر
األو ؛  هنننننن  ، والصننننننحيح(ٖ)حيننننننرم ال أنننننننه قليننننننل وا٘تنننننن   ، بننننننراً  البلنننننند  نننننن ن إذا :فيننننننه وقيننننننل

 التحجننننننر يف ألنَّ الصنننننن رة، و  هنننننن   يف ي جنننننند ال اإلضننننننرار، وهنننننن ا منننننن  فيننننننه ًنننننن  حيننننننرم إمننننننن  هألنَّنننننن
نننننن  ،ملكننننننه يف تضننننننييق ً عليننننننه البنننننندوي علننننننى  اٖجننننننر إزالننننننة ف جنننننن  ،إلنننننن  قطنننننن  أدى إىل وًر
 فيه.

  

                                                             

 .(ٜٖ٘:ص) شرائه . التعريف ت يف ل  رغبة وال سلعة ِ  يف تزيد أن ه  (ٔ)
  .(ٗٗٔ/ٖ) ا٘ه ب. ه هن  ضرر وال ب لن س اإلضرار ٗ ف ا٘ن  ألن (ٕ)

 أوفقهمنننن  وجهنننن ن فيننننه الروضننننة: يف الننننن وي للخنننن ، قنننن   جينننن ز الثنننن ين: ال األو . وال جننننه ال جننننه هنننن ا (ٖ)
  .(ٗٔٗ/ٖ) الط لبن روضة(، ٗٗٔ/ٖ) التحرم.  ا٘ه ب للحديث: أوفقهم 
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 فصل

 [تمكي السكبان]

 جلنننننن  بقنننننندوم ٔعنننننن ا إذا اٖضننننننر أهننننننل منننننن  قنننننن م خيننننننرج وهنننننن : أن (ٔ)تلقنننننني الر بنننننن ن وحينننننرم
 يف و ثرتنننننننه ،ا٘تننننننن   مننننننن  معهننننننن  مننننننن  بكسننننننن د وخيننننننن وهن  ،البلننننننند قبنننننننل فيتلقننننننن هن  الب دينننننننة مننننننن 

: النَّننننننننبّ  أن  عمننننننننر ابنننننننن  روى ٘نننننننن  ؛فيننننننننه ويغشنننننننن ه  ،منننننننننه  األسنننننننن ا ؛ ليبتنننننننن ع  
 ،إ لننننن  حنننننق يف غنننننرور هألنَّننننن، (ٕ)«نهنننننى أن يتلقنننننى السنننننلع حتنننننى يهنننننب  بهنننننا األسنننننوا »

نننننن  ،البلنننننند أهننننننل علننننننى قيوتضنننننني  ،واشنننننن وا ،وتلقنننننن ا ،خنننننن لف ا إلنننننن ، فننننننإن قطنننننن  إىل أدى وًر
 يثبنننننننن  ، وال(ٖ)«بالخيننننننننار إذا هننننننننب  السننننننننو فصنننننننناحبه : » صننننننننحيح، لق لننننننننه ف لعقنننننننند
 .البي  دون اٗديعة ع  النهي ألنَّ و  ؛صحيح عقد يف إال اٗي ر

 منننننن  روينننننن   ٘ننننن  اٗيننننن ر؛ ٙننننن  يثبننننن  الغننننننب ٙننننن وتبنننننن  ،السننننن   إلننننن  أهنننننل دخنننننل فنننننإن
 لنننننن   مننننن  اٗينننننن ر لنننننه فيثبننننن  ،عليننننننه دلنننننس هألنَّننننننالسننننن  ، و  أتنننننى إذا ب ٗينننننن ر فصننننن حبه ،اٗننننن 
 ؛ لعنننننندم(ٗ)النننننن جهن أصننننننح ٙنننننن  علننننننى خينننننن ر فننننننال ،الغنننننننب ٙنننننن  يتبننننننن مل وإن ،بعينننننن  دلننننننس
 .التَّدليسو  الغرور
 قصد  م  فه  ،ف ش ا  معه  م  بكس د فأخ ه  ،ر   فلقيه ،ح جة يف خرج م  وأم 

                                                             

والر بننن ن: ّننن  را ننن ، والتعبنننر بنننه جنننرى علنننى الغ لننن ، وا٘نننراد القننن دم ولننن   ننن ن واحنننداً أو م شننني ً.  (ٔ)
 (. ٜٗ/ٕمغين احملت ج )

، وأن بيعننننننه مننننننردود؛ (،  تنننننن ب البينننننن  ، بنننننن ب النهننننني عنننننن  تلقنننننني الر بنننننن نٖٚ/ٕأخرجنننننه البخنننننن ري ) (ٕ)
ال يبيننننن  بعضنننننك  علنننننى بعننننن ، وال  قننننن  : خ أن رسننننن   اهلل »ألن صننننن حبه عننننن ص. جننننن   ولفظنننننه: 

 . «تلق ا السل  حى يهب  هب  األس ا 

 (،  تننننن ب البيننننن  ، بننننن ب ٍنننننرم تلقننننني إلننننن . بلفنننننظ أن رسننننن   اهللٙٔٙأخرجنننننه مسنننننل  ) ص  (ٖ)
فمننننننن تلقننننننا  فاشننننننترد منننننننه، فننننننإذا أتننننننى سننننننيد  السننننننو ، فهننننننو ال تلقننننننوا ال لننننننب، »قنننننن  : 
 . «بالخيار

ال جننننه األو : أن ٙنننن  اٗينننن ر للخنننن . وال جننننه الثنننن ين: ال خينننن ر ٙنننن ؛ ألنننننه منننن  غننننّر وال دلننننس، قنننن    (ٗ)
(، روضننننننننننننة الطنننننننننننن لبن ٘ٗٔ/ٖالنننننننننننن وي يف الروضننننننننننننة: "واألصنننننننننننح ال خينننننننننننن ر ٙنننننننننننن ". ا٘هننننننننننن ب )

(ٖ/ٗٔ٘ .) 
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 وجد.  وقد التَّدليسو  للغرر التلقي ع  النهي ألنَّ ؛ (ٔ)ال جهن أصح تلقيه  يف
 ،جلبنننن   النننن ي ا٘بنننن   بعننننن علننننيه  وبنننن ع   إلنننن  فتلقنننن ا ًتنننن   البلنننند أهننننل خننننرج إذا فأمنننن 

 التقصنننننر ألنَّ البيننننن ، و  عننننن  ال الشنننننرا  عننننن  ورد النهننننني ألنَّ ؛ (ٕ)الننننن جهن أصنننننح جننننن ئز يف فهننننن 
 البلد. دخ   إىل يؤخروا مل حيث الب دية أهل م 

 [بيع العسبون]

 .(ٖ)«نهى عن بيع العربان» : أنه ىوِ ورُ 
 إن أننننننه علنننننى در ننننن ً  أو [ب/ٖٛ] دينننننن راً  فيننننندف  سننننلعة يشننننن ي أن هننننن  :(ٗ)قتيبنننننة ابننننن  قنننن  

 . (٘)ا٘دف   يس ج  مل السلعة رد الثم ، وإن م  ا٘دف     ن السلعة أخ 

                                                             

 يقصد التلقي. وال جه الث ين: ال جي ز؛ ألن ا٘ن  م  التلقي للبي ، وه ا ه ا ال جه األو ؛ ألنه مل (ٔ)
ا٘عى م ج د، وإن مل يقصد التلقي، فل  جيز، ق   الن وي يف الروضة: "وأصحهم  عند األ ثري ، 

 (. ٘ٔٗ/ٖ(، روضة الط لبن )٘ٗٔ/ٖيعصي لشم   ا٘عى". ا٘ه ب )

هنننن ا ال جننننه األو ، قنننن   الرافعنننني: "وهنننن  أظهر نننن  عننننند األ ثننننري  لشننننم   ا٘عننننى". وال جننننه الثنننن ين:  (ٕ)
أننننننه  ننننن لتلقي للشنننننرا ، رجحنننننه الزر شننننني، وهننننن  ا٘عتمننننند نظنننننراً للمعنننننى، وإن رجنننننح األذرعننننني مق بلنننننه 

(، العزينننننز شنننننرح ٘ٗٔ/ٖوبعضنننننه  نسننننن  لؤلذرعننننني خنننننالف ذلننننن . ا٘هننننن ب يف الفقنننننه الشننننن فعي )
 (.ٜٗ/ٕ، مغين احملت ج )(ٜٕٔ/ٗال جيز)

(، وأب  داود،  ت ب ٕٔٚٔ، رق  )ب ب م  ج   يف بي  العرب ن(، ٜٓٙ/ٕأخرجه م ل  يف ا٘ طأ ) (ٖ)
(،  ت  التج رات، ب ب بي  ٖٛٚ/ٔ(، واب  م جه )ٕٖٓ٘اإلج رات، ب ب بي  العرب ن، رق  )

م  حديث عمرو ب   ل  وأب  داود واب  م جه ( ق   اب  حجر: أخرجه مٕٜٕٔالعرب ن، رق  )
ي يف رواية الب  م جه ضعيفة عبد اهلل ب  ع مر  ،وفيه راو مل يس  ،شعي  ع  أبيه ع  جد  ٔو

واٗطي  يف الرواة ع  م ل  م  طريق  ،وروا  الدارقطين ،و   ضعيف ن ،ه  اب  ٙيعة :وقيل ،أسلميا 
واٙيث  ضعفه  ،  اٖ رث ثقةعمرو ب  شعي  وعمرو ب اٙيث  ب  اليم ن عنه ع  عمرو ب  اٖ رث ع 

 :ق   اب  عدي ،وذ ر الدارقطين أنه تفرد بق له ع  عمرو ب  اٖ رث ،صدو  :وق   أب  ح ًب ،األزدي
  (.ٜٖ/ٖ. التلخيص اٖبر )إن م لك  ٔ  ه ا اٖديث م  اب  ٙيعة :يق  

، وقينل: ا٘نروزي، الك تن ، صن ح  التصن ني ، قن   اهلل بن  مسنل  بن  قتيبنة الندين ري أب  ٛمند، عبند (ٗ)
 (.ٜٕٙ/ٖٔأب  بكر اٗطي : "  ن ثقة دين ً ف ضاًل". يُنظر: سر أعالم النبال  )

 (. ٜٚٔ/ٔغري  اٖديث الب  قتيبة ) (٘)
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 غنننننر وذلننننن  ،ورهبننننن ن ،ربننننن ن تسنننننميه والع منننننة ،وأربننننن ن ،وإربننننن ن ،وعربننننن ن ،عربننننن ن :ويقننننن  
 .(ٕ)به" بأس أْد: "ال وق  ، (ٔ)ج ئز

 شنننننرطه لننننن  ،  مننننن (ٖ)بننننن طالً  فكننننن ن ،عننننن ض بغنننننر شننننني  للبننننن ئ  يكننننن ن أن شنننننرط أننننننه لنننننن :
 ابنننننن  وقنننننن   ،(٘)اٖجننننننة بننننننه تقنننننن م ال (ٗ)رث اٖنننننن عبنننننند بنننننن  ننننننن ف  لْعننننننفِ  منننننن  روا  ومنننننن ألجننننننب، 

 .صلى اهلل عليه وسل بنهيه فكي  ،(ٙ)منه أوىل عب س
  

                                                             

 (. ٖ٘/ٕمغين احملت ج ) (ٔ)

  .(ٖٖٔ/ٙ) ا٘غين (ٕ)

وإمهنننن ر علننننى ٍننننرم بينننن  العربنننن ن، وقنننند أجنننن ز  اٖن بلننننة لفعننننل عمننننر، وقنننن   ابنننن  سننننري : ال بننننأس.  (ٖ)
قنننننرار ٚمننننن  الفقنننننه  وهننننن  مننننن  اختننننن ر  أبننننن  اٗطننننن ب، وهننننن  األقنننننرب؛ لضنننننع  اٖنننننديث، وقننننند صننننندر

( بعننننند اطالعنننننه علنننننى البحننننن ث الننننن اردة إىل اجملمننننن  يصننننن ص ٛ/ٖ) ٕٚاإلسنننننالمي رقننننن  قنننننرار رقننننن : 
جيننننن ز بيننننن  العربننننن ن  قنننننرر: وبعننننند اسنننننتم عه إىل ا٘ن قشننننن ت النننننيت دارت ح لنننننه، ،م ضننننن   بيننننن  العربننننن ن

إذا قينننندت فننننن ة االنتظننننن ر بننننزم  ٛننننندود. وحيتسننننن  العربنننن ن جنننننز اً مننننن  الننننثم  إذا ًب الشنننننرا ، ويكننننن ن 
 (.ٖٖٔ/ٗا٘غين ) م  حق الب ئ  إذا عد  ا٘ش ي ع  الشرا .

 صنننننحبه، وقننننن   عليهننننن ، لنننننه لعمنننننر عننننن مالً  مكنننننة،  ننننن ن أهنننننل مننننن  اٖننننن رث اٗزاعننننني نننننن ف  بننننن  عبننننند (ٗ)
 اٗطنننننن ب. رجنننننن   بنننننن  عمننننننر عنننننن  يهنننننن جر، روى ومل ًكننننننة، الفننننننتح، وأقنننننن م ينننننن م أسننننننل  بعضننننننه :
  .(ٕٛٛ/ٕ) مسل  صحيح

 دار أمينننننة بنننن  صننننف ان مننننن  مكننننة علننننى عمننننر ع منننننل اٖنننن رث، و نننن ن عبنننند بننننن  ننننن ف  يعننننين: اشنننن ى (٘)
م ئننننننة،  أربننننن  فلصننننننف ان ينننننرض مل عمننننننر لنننننه، وإن فننننن لبي  رضنننننني عمنننننر فننننننإن لالف بأربعنننننة السنننننج 

 اهلل عبنننننند ابنننننننه روايننننننة حنبننننننل بنننننن  أْنننننند مسنننننن ئل. دعهنننننن  قنننننن  : أننننننن ؟ تقنننننن   فمنننننن ذا أليب: قلنننننن 
(ٔ/ٕٛٓ).  

  (.ٖٖٔ/ٙا٘غين )ج   يف ا٘غين: ومل أجد ق   اب  عب س يف  ت  األث ر.  (ٙ)
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 [(ٔ)حكي التسعري]

 واحنننننننداً  خننننننن ل  إذا :قننننننن   أننننننننه (ٖ)م لننننننن  ، وينننننننروى عننننننن (ٕ)رسنننننننعّ يُ  أن للسنننننننلط ن حينننننننل وال
 تعز .  أن وإم  ،الس   أهل بسعر تبي  أن إم  :له نقص ن، قيل أو بزي دة الس   أهل

 :النننننن س فقننننن    اهلل رسننننن   عهنننند علنننننى السنننننعر قنننن  : غنننننال  أننننننس روى مننننن  لننننن :
إن اهلل تعنننننالى هنننننو القننننناب ، والباسننننن ، والنننننراز ، : » فقننننن   .لنننننن  سنننننعر اهلل رسننننن   يننننن 

 فنننني بمظلمنننن  يطننننالبني أحنننند ولننننيس -وجننننل عننننز– اهلل ألقننننى أن ألرجننننو وإننننني ،والمسننننعر
 .  (ٗ)«ما  وال ،ن س

 أصننننننح ب علننننننى رفقنننننن  : سننننننع   النَّننننننبّ  أتننننننى رجننننننالً  أن : هريننننننرة أبنننننن  وروى
وليسننننن   ،ن ألقنننننى اهلل تعنننننالىاهلل يرفنننننع ويخ ننننن ، وإنننننني ألرجنننننو أ: »فقننننن   .الطعننننن م

 .(٘)«عندي ألحد مظلم 
: "وألنَّ الننننننننن س مسننننننننلط ن علننننننننى أمنننننننن اٙ ، فننننننننال جينننننننن ز أن تؤخنننننننن  قنننننننن   الشنننننننن فعي

 .(ٙ)منه  إال برض ه ، م مل يك  ح   ضرورة  م  ل  اتفق ا على سعر واحد"
                                                             

ي  للسل  ال (ٔ)  التسعر: تقدير السعر. والتسعر إ ي: أن ٍدد الدولة ً  ٙ  م  السلطة الع مة ِنً  ٔر
 . (ٖٓٗ/ٔ) ال سي  (، ا٘عج ٗٗٔالصح ح )ص: يتعدا . ٜت ر للب ئ  أن جي ز

  .(ٚٓٗ/٘) الكبر اٖ وي(، ٘ٗٔ/ٖ) ا٘ه ب (ٕ)

  .(ٖٓٙ)ص  ا٘دينة أهل فقه يف الك يف (ٖ)

 حسنننننن  حننننننديث التسننننننعر، وقنننننن   يف منننننن  جنننننن   البينننننن  ، بنننننن ب  تنننننن ب(،  ٜٚ٘/ٖ) ال منننننن ي سننننننن  (ٗ)
 رجننننننن   الطننننننن اين األوسننننننن ، ورجننننننن   يف الطننننننن اين روا  الزوائننننننند: ٚمننننننن  يف اٙيثمننننننني صنننننننحيح، وقننننننن  
 أح ديننننننث َننننننريج يف ا٘ننننننرام غ يننننننة يُنظننننننر:. األلبنننننن ين وصننننننححه(، ٛٚٔ/ٗ) الزوائنننننند الصننننننحيح، ٚمنننننن 

  .(ٜٗٔ) صفحة واٖرام اٖال 

 ٚمنننننننن  يف اٙيثمنننننننني قنننننننن  . التسننننننننعر يف البينننننننن  ، بنننننننن ب  تنننننننن ب(،  ٖ٘ٛ) صننننننننفحة داوود أيب سنننننننن  (٘)
 الزوائنننننننند الصننننننننحيح، ٚمنننننننن  رجنننننننن   الطنننننننن اين ورجنننننننن   األوسنننننننن ، يف والطنننننننن اين أْنننننننند روا  الزوائنننننننند:

  (.ٖٕٙٛ) رق  اٖديث يُنظر: إ م . صحيح يف األلب ين وصححه .(ٛٚٔ/ٗ)

 (.ٖٓٔ)ص: ٜتصر ا٘زين (ٙ)
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نننننن ذ ننننننر فقننننننند هنننننن ا يف  عمننننننر عنننننن  يننننننروى ومنننننن   نفسنننننننه ح سنننننن  عمننننننر أن : فعيالشَّ
 وال ،منننننننين بعزدينننننننه هننننننن  لنننننننيس قلننننننن  الننننننن ي فقننننننن  : إن ،دار  يف ح طبننننننن ً  أتنننننننى قننننننن  ، ٍب فيمننننننن 
 شنننننئ  و يننننن  ،فبننننن  شنننننئ  فحينننننث ،البلننننند ألهنننننل اٗنننننر بنننننه أردت شننننني  هننننن  وإمنننننن  ،قضننننن  

 .(ٔ)فب 
 عليه. اع اض وال بيته يف خ ل  إذا فيم  م ج د األضرار م  فيه يالحظ وم 

  

                                                             

نننننه اهلل- القننننني   بننننن . وال(ٜٕٔص:) صنننننفحة ا٘نننننزين ٜتصنننننر (ٔ) هننننن ا ا٘ ضننننن    نننننالم عنننننرض  يف ،-ْر
ا، وذ ننننر نظنننن ئر ٙنننن   فيننننه حكنننن  التسننننعر إذا  نننن ن يتضننننم  العنننند ، وحكمننننه إذا  نننن ن يتضننننم  جنننن رً 

 ا٘عنننننروف ال جنننننه علنننننى سنننننلعه  يبيعننننن ن النننننن س  ننننن ن إذا األوىل:: ٍب تكلننننن  علنننننى مسنننننألتن ،ا٘سنننننألة
 فننننإلزام اهلل إىل فهننن ا اٗلنننق، لكثنننرة وإمننن  الشننني ؛ لقلنننة إمننن  السنننعر؛ ارتفننن  وقننند مننننه  ظلننن ، غنننر مننن 

 منننن  بيعهننن  مننن  السنننل  أربننن ب ديتنننن  أن وأمننن  لث نيننننة:حنننق. ا بغنننر إ نننرا  بعينهننن  بقيمنننة يبيعننن ا أن النننن س
 معنننى وال ا٘ثنننل، بقيمنننة بيعهننن  علنننيه  جيننن  فهنننن  ا٘عروفنننة القيمنننة علنننى بزيننن دة إال إليهننن  النننن س ضنننرورة

بنننننننه. وهننننننن   اهلل ألنننننننزمه  الننننننن ي ب لعننننننند  إلنننننننزام ههنننننننن  ف لتسنننننننعر ا٘ثنننننننل، بقيمنننننننة إلنننننننزامه  إال للتسنننننننعر
همنننن  اهلل تعنننن ىل.  (، الطننننر ٘ٓٔ/ٕٛٚمنننن   الفتنننن وى ) مقتضننننى  ننننالم شنننني  اإلسننننالم ابنننن  تيميننننة ْر

 .(ٕٖٗ:ص) اٖكمية
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 [حكي احتكاز األقوات]

 يزينننننند حننننننى وديسننننننكه ،الغننننننال  وقنننننن  يف يشنننننن ي أن :وهنننننن  ،األقنننننن ات يف االحتكنننننن ر وحيننننننرم
 . (ٕ)يكر  :، وقيل(ٔ)ِنه يف

ال يحتكننننننننننر بالمديننننننننننن  إال »قنننننننننن  :   النَّننننننننننبّ  أن  عمننننننننننر ابنننننننننن  روى منننننننننن  لننننننننننن :
ال النننننننننننب منننننننننننرزو ، » : عمنننننننننننر حنننننننننننديث ويف ،ٍردينننننننننننه علنننننننننننى ، فننننننننننند (ٖ)«لننننننننننناط 

 أو ،الغننننننننال  وقنننننننن  يف الننننننننرخص؛ ليبيعننننننننه وقنننننننن  يف ابت عننننننننه إذا ، فأمنننننننن «والمحتكننننننننر ملعننننننننون
 يف [أ/ٜٖ] هألنَّنننننجننننن ئز؛  فهننننن  ،وقننننن  الغنننننال  يف فأمسنننننكه؛ ليبيعنننننه ضنننننيعته مننننن  طعننننن م جننننن   
 .(ٗ)«مرزو  ال الب: »ق   وقد إ ل  معى

 أن :قلنننننن  أننننننن  عننننننن  بلغننننننين :(ٙ)ا٘سنننننني  بنننننن  لسننننننعيد قنننننن  : "قلنننننن  (٘)الزننننننن د أبنننننن  روى
 لنننننننيس :قننننننن   ؟ٛتكنننننننر ، وأنننننننن «ال يحتكنننننننر بالمدينننننننن  إال لننننننناط »قننننننن  :   اهلل رسنننننن  
أن يننننننن تي الرجنننننننل السنننننننلع  عنننننننند : »قننننننن   وإمنننننننن  ،اهلل رسننننننن   قننننننن   الننننننن ي هننننننن ا

                                                             

  .(ٙٗٔ/ٖ) ا٘ه ب (ٔ)

  .(ٙٗٔ/ٖ) ا٘ه ب يُنظر:. بشي يكر ، وليس ق  : م  أصح بن  الشرازي: وم  ق   (ٕ)

 . األق ات يف االحتك ر ٍرم البي  ، ب ب  ت ب(،  ٘٘ٙ) صفحة مسل  صحيح (ٖ)

 تنننن ب البينننن ، بنننن ب منننن  جنننن   يف االحتكنننن ر، قنننن   ابنننن  حجننننر: (،  ٖٓ/ٙ) السننننن  الكنننن ى للبيهقنننني (ٗ)
ضننننننعي  سننننننن  (، ٜٕ/ٖ) و نننننن ل  ضننننننعفه الشنننننني  األلبنننننن ين. التلخننننننيص اٖبننننننر. وسننننننند  ضننننننعي 

  .  ت ب التج رات، ب ب اٖكرة وإل (،  ٕٛٚ/ٕ) اب  م جة

 ا٘نننندين، ويلقننننن  القرشنننني الننننْر  عبنننند ا٘فننننيت، أبنننن  الفقينننننه اإلمنننن م اهلل بنننن  ذ نننن ان أبنننن  الزننننن د، عبنننند (٘)
 سننننر. وم ئننننة وثالثننننن إحنننندى سنننننة عبنننن س، منننن ت ابنننن  حينننن ة يف وسننننتن ٓننننس يف الزننننن د، ولنننند بننننأيب
  .(٘ٗٗ/٘) النبال  أعالم

 ، اإلمنننن مسننننعيد بنننن  ا٘سنننني  بنننن  حننننزن بنننن  أيب وهنننن  بنننن  عمننننرو بنننن  ع ئنننن  بنننن  عمننننران بنننن  ٜننننزوم (ٙ)
 ،عمنننننر  خالفنننننة مننننن  مضنننننت  لسننننننتن ا٘ديننننننة، ولننننند عننننن مل ا٘خزومننننني القرشننننني ٛمننننند العلننننن ، أبننننن 

ا٘نننديين:  بننن  نعننني ، وعلننني أبننن  وتسنننعن، وقننن   أربننن  سننننة ب ٘ديننننة، تننن يف منهننن  مضنننن ألربننن ٍ  وقينننل:
  .(ٕٚٔ/ٗ) النبال  أعالم سر يُنظر:. وتسعن ثالث سنة ت يف
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 فننننننإذا ،ي نننننعه ثنننننم ،فيشنننننتريه ات ننننننع وقننننند الشنننننيء يننننن تي أن ، ف مننننننافيغنننننالي بهنننننا غالئهنننننا
 أصنننننح به منننن  خننننرج عمننننر أن وى، ورُ (ٔ)"«ليننننر ألرجننننه فنننن لك إليننننه الننننناس احتنننناض
إليننننن .   لِنننفقنننن ل ا: جُ الطعننن م؟  هنننن ا فقنننن  : مننن  ،مكنننة بنننن ب علنننى ألقننننى قننند  ثننننراً  طع مننن ً  فنننأتى

قينننننل:  ،احتكنننننر ؟ ر. قننننن  : ومننننن ِكننننناحتُ  قننننند إننننننه :جلبنننننه، قينننننل وفنننننيم  ،فينننننه اهلل فقننننن  : بننننن ر 
 طعنننن م احتكنننن ر علننننى ْلكمنننن  وقنننن  : منننن  ،إليهمنننن  منننن ال ، فأرسننننل النوفنننن عثمنننن ن منننن ىل النفنننن

مننننننننن »يقننننننن  :  اهلل رسننننننن   ٔعننننننن  نبيننننننن . فقنننننننن   بأم النننننننن  ا٘سنننننننلمن؟ فقننننننن ال: نشننننننن ي
. «المسنننننلمين طعنننننامهم لنننننم يمننننن  حتنننننى يصنننننير بنننننه ال ننننن ام أو اإلفنننننالساحتكنننننر علنننننى 

 .(ٕ)ٚ وم ً  فرأيته ،يبعه فل  عمر م ىل أم  :الراوي ق  
 عمر اب  روى ٘  ٙ ؛ ب له عليه وج  ،غر  جيدوا ال أن وه  طع مه إىل  سالنّ  اضطر فإن

وأيما أهل عرص   ،اهلل منه من احتكر طعاما  أربعين ليل  برئ»ق  :   النَّبّ  أن 
 . (ٖ)«هلك منهم رجل ضيع  فقد برئ  ذم  اهلل منهم

                                                             

ننننننريج شننننننرح يف الكنننننن ى ا٘نننننننة (ٔ) االحتكنننننن ر،   راهيننننننة بنننننن ب(، ٕٗٙ/٘) للبيهقنننننني الصننننننغرى السننننننن  َو
 مننننن » :الننننننب  قننننن  : معمنننننر، قننننن   عننننن  ا٘سننننني  بننننن  سنننننعيد عننننن  مسنننننل  أخرجنننننه مننننن  البننننن ب ويف

 حيننننندث  ننننن ن النننن ي معمنننننر إن: سنننننعيد ٍتكنننننر، قنننن   فإننننن : لسنننننعيد قينننننل. «خنننن ط  فهننننن  احتكننننر
. العننننندوي القرشننننني معمنننننر أيب بننننن  معمنننننر هننننن  هننننن ا ومعمنننننر. حيتكنننننر، انتهنننننى اٖنننننديث،  ننننن ن هبننننن ا
  .(ٕٕٙ/ٗ) الراية نص  يُنظر:

 اٖكنننننننننرة البيننننننننن  ، بننننننننن ب  تننننننننن ب(،  ٕٔٛ/ٖ) العشنننننننننرة ا٘سننننننننن نيد لزوائننننننننند ا٘هنننننننننرة اٗنننننننننرة اٍننننننننن ف (ٕ)
 ا٘تن هيننننة العلننننل يُنظننننر:. منكننننر األلبنننن ين: ٚهنننن  ، وقنننن   حيننننه، وهنننن  أبنننن  هنننن  والننننراوي. واالحتكنننن ر

البينننننننن  ،   تنننننننن ب(،  ٕ٘ٚ/ٔ) وال هينننننننن  ال غينننننننن  وضننننننننعي (، ٚٓٙ/ٔ) ال اهيننننننننة األح ديننننننننث يف
 . االحتك ر م  ال هي  ب ب

 فينننننه، اختلنننن  زينننند، بنننن  أصنننننب  اسننننن د  ويف حجننننر: ابنننن  البينننن  ، قننننن    تنننن ب(،  ٕٔ/ٕ) ا٘سننننتدر  (ٖ)
 حننننديث: قنننن   أنننننه أبيننننه عنننن  حنننن ًب ايب ابنننن  غننننر ، وحكننننى وعرفننننه حننننزم، ابنننن  جهلننننه مننننرة بنننن  و ثننننر

 وال هيننننننن  ال غيننننننن  وضنننننننعي (، ٖٓ/ٖ) الراينننننننة نصننننننن  منكنننننننر. يُنظنننننننر:: األلبننننننن ين منكنننننننر. وقننننننن  
 . االحتك ر م  ال هي  البي  ، ب ب  ت ب(،  ٕ٘ٚ/ٔ)
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 نهننننننى»قنننننن  :  (ٔ)أم مننننننة أبنننننن  روى ٘نننننن  ؛وادخ رهنننننن  ،األقنننننن ات غننننننر احتكنننننن ر وجينننننن ز
 فينننننه الضنننننرر ألنَّ غنننننر ، و  يف جننننن از  علنننننى ، فننننند (ٕ)«الطعنننننام احتكنننننار عنننننن  اهلل رسنننننو 

  أعل . األق ات. واهلل احتك ر يف ب لضرر يلتحق ال

  

                                                             

 ْنننننننص، روى ونزينننننننل -  اهلل رسننننننن   صننننننن ح - البننننننن هلي، صننننننندي بننننننن  عجنننننننالن أم منننننننة أبننننننن  (ٔ)
 سننننن  سننننننة تننننن يف ّو عنننننة: ا٘ننننندائين عبيننننندة، قننننن   وأيب عمنننننر، ومعننننن ذ عننننن   ثنننننراً، وحننننندث علمننننن 
 ( ٖٖٙ/ٖ) النبال  أعالم سر يُنظر:. ِو نن

 االحتكنننننننن ر، وحسنننننننننه يف منننننننن  جنننننننن   البينننننننن  ، بنننننننن ب  تنننننننن ب(،  ٜٕ/ٙ) للبيهقنننننننني الكنننننننن ى السننننننننن  (ٕ)
  .(ٔٗ٘/ٔٔ) وا٘ ض عة الضعيفة السلسلة يُنظر:. األلب ين
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 باب اختالف املتبايعني وهالك املبيع

 ابػػػػػػػػ  روى ١ػػػػػػػػا ؛بينػػػػػػػػ  ٢ ػػػػػػػػا يكػػػػػػػػ  مل إذا ٖالفػػػػػػػػا ،الػػػػػػػػ    قػػػػػػػػ ر يف ا١تبايعػػػػػػػػاف اختلػػػػػػػػ  إذا
ل ووووو ل» :قػػػػػاؿ  النَّػػػػػ ّ  أف  عبػػػػػاس لوووووالنال لعووووودعلنهموووووا لاووووو ها    ل  هووووو ل ووووودع 

ل  وووود ل وووودع  واحػػػػ  كػػػػ  وألفَّ ل،(1)«هليوووو ل لموووو ه لهلوووو ل ليمووووي للكوووو ل ون ووووا ل  ل  لعوووودعا
  .ا عليه الي ُ فوجبت ؛عليه م عى منه ا

 صػػػػػػاحبه ادعػػػػػػىو  ،ادينػػػػػػارً  صػػػػػػاحبه علػػػػػػى أحػػػػػػ  ا ادعػػػػػػى إذا"ك ػػػػػػا  :(ٕ)ا١هػػػػػػ ب يف وقػػػػػػاؿ
 اديينًػػػػػ حيلػػػػػ  منه ػػػػػا واحػػػػػ  كػػػػػ  فػػػػػ ف ،التحػػػػػال  إجيػػػػػاب يف بأصػػػػػ  لػػػػػي  وهػػػػػ ا ،ادر ًػػػػػ عليػػػػػه

 .ديينُ" حيل  م  به يلحق فال ،واح ة
 بي ػػػػػػػُ بػػػػػػػ أيُ  :ال ػػػػػػػاي والقػػػػػػػوؿ ،(ٖ)اواحػػػػػػػ ً  لً قػػػػػػػو  [/بٜٖ] بالبػػػػػػػا    أْبػػػػػػػيػُ  :ال ػػػػػػػاي والطريػػػػػػػق

ًي  .(٘)شاء بأيه ا الب اي  يف ٥َ أنه :وال الث ،(ٗ)الزوج بي ُ ب أيُ  ك ا ،ا١ش
إذ ل ختلووووووّل ل يالوووووودال وووووودل ا ل وووووودل» :قػػػػػػاؿ النَّػػػػػػ ّ  أف مسػػػػػػعود ابػػػػػػ  روى مػػػػػػا لنػػػػػػا:

 البػػػػػػا   جنبػػػػػػ  وألف :ا١هػػػػػػ ب يف قػػػػػػاؿ ،بالبػػػػػػا   فبػػػػػػ أ ،(ٙ)«ادلخيوووووود لو لم توووووود ل قوووووود ل ل وووووود  

                                                             

ڤ ڤ ڦ  ڤ ڤچ :كتاب التفسَ، باب قوله تعاىل(،  ٖ٘/ٙ)أخرجه البخاري يف صحيحه  (ٔ)

 .(، كتاب األقضي ٔٔٚ، صحيح مسلم )ص:]ٗٙ، آي : ع رافآؿ  [چڦ ڦ ڦ ڄ 
  .(ٛٗٔ/ٖ) الشافعي فقه يف ا١ه ب (ٕ)

َازي: قػػػػػػػػاؿ (ٖ)  الشػػػػػػػػافعي فقػػػػػػػػه يف األظهػػػػػػػػر. ا١هػػػػػػػػ ب إنػػػػػػػػه النػػػػػػػػووي: وقػػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػػحيح. وهػػػػػػػػو الشػػػػػػػػ
  .(ٔٛ٘/ٖ) الطالبُ روض (، ٛٗٔ/ٖ)

  .(ٛٗٔ/ٖ) الشافعي فقه يف ا١ه ب .أوىل بالب اي  ملكه، فكاف على ا١بي  أقوى، وألف بينته ألف (ٗ)

 .يػػػػػػ يه ا يف شػػػػػػي اً  تػػػػػػ اعيا لػػػػػػو الػػػػػػ عوى فتسػػػػػػاويا، ك ػػػػػػا يف اآلخػػػػػػر علػػػػػػى ألحػػػػػػ هم مزيػػػػػػ  ل ألنّػػػػػػه (٘)
  .(ٛٗٔ/ٖ) ا١ه ب

ًمػػػػػ ي أخرجػػػػػه (ٙ)  هػػػػػ ا: عيسػػػػػى أبػػػػػو وقػػػػػاؿ .البيعػػػػػاف اختلػػػػػ  اذا البيػػػػػوع، بػػػػػاب كتػػػػػاب(،  ٔٙ٘/ٖ) ال
 يظهػػػػػر "والػػػػػ ي الزيلعػػػػػي: ، وقػػػػػاؿمسػػػػػعود  ابػػػػػ  يػػػػػ رؾ مل عبػػػػػ اه بػػػػػ  مرسػػػػػ ، عػػػػػوف حػػػػػ يث

حسػػػػػ "، وصػػػػػححه األلبػػػػػاي.  حػػػػػ يث هػػػػػو بػػػػػ  أصػػػػػ  لػػػػػه طرقػػػػػه ٔج ػػػػػوع مسػػػػػعود ابػػػػػ  حػػػػػ يث أف
 (.ٜٕ/ٔ، اٞام  الصغَ وزياداته )(ٚٓٔ/ٗ) الراي  نصب
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 .ملكه على حال التّ  بع  ا١بي  ألف ؛(ٔ)أقوى
 منتظػػػػر ألمػػػػر جنبتػػػػه ويقػػػػوى ،بػػػػه يبػػػػ أ ألنػػػػه ؛نظػػػػر فيػػػػه التعليػػػػ  "وهػػػػ ا :اإلمػػػػاـ الشػػػػي  قػػػػاؿ
 .اٟالُ" يف البض  على ملكه ف ف ؛الزوج ٓالؼ
 كػػػػػ  وحيلػػػػػ  ،اآلخػػػػػر جييػػػػػز بػػػػػ أ فأيه ػػػػػا اجتهػػػػػاد موضػػػػػ  ألنػػػػػه ؛ذكػػػػػر  ف منػػػػػا ،التخيػػػػػَ فأمػػػػػا
 ،اعقػػػػ ً  أو ينكػػػػر ،اعقػػػػ ً  يػػػػ عى منه ػػػػا واحػػػػ  كػػػػ  ألف ؛واإلثبػػػػات النفػػػػي علػػػػى منه ػػػػا واحػػػػ 

 .النفي وديُ اإلثبات ديُ م  ب  فال
 الي ػػػػػػُ يف األصػػػػػػ  ألف ؛(ٕ)الػػػػػػوجهُ أصػػػػػػح يف اإلثبػػػػػػات ديػػػػػػُ علػػػػػػى النفػػػػػػي ديػػػػػػُ ـقػػػػػػ َّ وتُ 

 علػػػػى باإلثبػػػػات فيػػػػه الب ايػػػػ  فػػػػ ف ،اللعػػػػاف ٓػػػػالؼ فيػػػػه أصػػػػ  هػػػػي ٔػػػػا فيبػػػػ أ ،نافيػػػػ  تكػػػػوف أف
 .األص  خالؼ

 واحػػػػػػ ة بي ػػػػػػُ بينه ػػػػػػا اٞ ػػػػػػ  ألف ؛(ٖ)الػػػػػػوجهُ أصػػػػػػح علػػػػػػى بي ػػػػػػُ واحػػػػػػ  كػػػػػػ  ويفػػػػػػرد
ًي نكػػػػوؿ قبػػػػ  اإلثبػػػػات علػػػػى البػػػػا   ٖليػػػػ  إىل يفضػػػػي  حيلػػػػ  هػػػػ ا فعلػػػػى ،النفػػػػي عػػػػ  ا١شػػػػ
ًي حيلػػػػػػ  مث ،بػػػػػػأل  بػػػػػػاع مػػػػػػا أنػػػػػػه البػػػػػػا   ًي نكػػػػػػ  فػػػػػػ ف ،بػػػػػػألفُ ابتػػػػػػاع مػػػػػػا أنػػػػػػه ا١شػػػػػػ  ا١شػػػػػػ
 .له وقضى بألفُ باعه لق  البا   حل 
ًي حلػػػػػػ  وإف ًي حيلػػػػػػ  مث ،بػػػػػػألفُ باعػػػػػػه لقػػػػػػ  البػػػػػػا   حلػػػػػػ  النفػػػػػػي علػػػػػػى ا١شػػػػػػ  ا١شػػػػػػ

 ؛البيػػػػػ  فسػػػػػ  فيجػػػػػب ٖالفػػػػػا فقػػػػػ  حلػػػػػ  وإف، عليػػػػػه قضػػػػػى نكػػػػػ  فػػػػػ ف ،بػػػػػأل  ابتاعػػػػػه لقػػػػػ 
 .فسخه فوجب ؛عوضه يف الختالؼ م  إمضاؤ  تع ر ألنه

                                                             

  .(ٛٗٔ/ٖ) الشافعي فقه يف ا١ه ب (ٔ)

 النفػػػػػي، علػػػػػى الثبػػػػػات : يقػػػػػ ـاإلصػػػػػطخري سػػػػػعي  أبػػػػػو األوؿ، والوجػػػػػه ال ػػػػػاي: قػػػػػاؿ الوجػػػػػه هػػػػػ ا (ٕ)
َازي اللعػػػػػاف، قػػػػاؿ يف النفػػػػي علػػػػى اإلثبػػػػات قػػػػ منا ك ػػػػا  وقػػػػػاؿ األوؿ. وا١ػػػػ هب ا١هػػػػ ب: يف الشػػػػ

 روضػػػػػػػػػػػ (، ٜٗٔ/ٖ) الشػػػػػػػػػػافعي فقػػػػػػػػػػػه يف ا١هػػػػػػػػػػ ب .األوؿ" "والصػػػػػػػػػػػحيح: الروضػػػػػػػػػػ : يف النػػػػػػػػػػووي
  .(ٕٛ٘/ٖ) الطالبُ

بي ػػػػػػػُ،  النفػػػػػػػي يفػػػػػػرد أنػػػػػػػه ال ػػػػػػاي: القضػػػػػػػاء، والوجػػػػػػػه فصػػػػػػ  إىل أقػػػػػػػرب األوؿ؛ ألنػػػػػػه الوجػػػػػػػه هػػػػػػ ا (ٖ)
 الروضػػػػ : يف النػػػػووي وقػػػػاؿ .ديينػػػػُ إىل عقػػػػ ، فػػػػافتقر عقػػػػ ، وإنكػػػػار دعػػػػوى بي ػػػػُ، ألنػػػػه واإلثبػػػػات

(. اإلثبػػػػػات ديػػػػػُ إىل بعػػػػػ   حاجػػػػػ  ذلػػػػػ ، ول يكفػػػػػي: ٤ ػػػػػ  أبػػػػػو الشػػػػػي  قػػػػػاؿ وبػػػػػه وأصػػػػػحه ا،)
 ( ٖٛ٘/ٖ) الطالبُ روض (، ٜٗٔ/ٖ) الشافعي فقه يف ا١ه ب
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 البينػػػػػػػ  وألفّ  ،معلػػػػػػػـو بػػػػػػػ    انعقػػػػػػػ  ألنػػػػػػػه ؛(ٔ)الػػػػػػػوجهُ أصػػػػػػػح يف بالفسػػػػػػػ  إل ينفسػػػػػػػ  ول
 .أوىل فبالي ُ ينفس  مل بين  واح  ك  أقاـ ولو ،الي ُ م  أقوى
اٟػػػػػػػاكم   إىل فػػػػػػػافتقر ،فيػػػػػػػه ٥تلػػػػػػػ  ألنػػػػػػػه ؛(ٕ)الػػػػػػػوجهُ أصػػػػػػػح اٟػػػػػػػاكم يف إل يفسػػػػػػػخه ول

 .بالعيب النكاح كفس 
 رضػػػػػػى فػػػػػ ف ،العقػػػػػ  أمضػػػػػػى صػػػػػاحبه قػػػػػاؿ ٔػػػػػػا مػػػػػنكم رضػػػػػي مػػػػػػ  :التحػػػػػال  بعػػػػػ  فنقػػػػػوؿ
 ويقػػػػػػ  التعػػػػػػ ر ي بػػػػػػت بػػػػػػ ل  ألف ؛العقػػػػػػ  فسػػػػػػ  امتنعػػػػػػا وإف ،بينه ػػػػػػا العقػػػػػػ  أمضػػػػػػى أحػػػػػػ  ا
 أو ،اظػػػػػػػاهرً  يقػػػػػػػ  :ال ػػػػػػػاي ويف ،(ٖ)ال الثػػػػػػػ  الوجػػػػػػػو  أصػػػػػػػح البػػػػػػػاط  يف دوف الظػػػػػػػاهر يف الفسػػػػػػػ 

 كػػػػػػػػػاف وإف ،وحػػػػػػػػػ   الظػػػػػػػػػاهر يف انفسػػػػػػػػػ  اػً  ػػػػػػػػػػِ ظال البػػػػػػػػػا   كػػػػػػػػػاف إف :ال الػػػػػػػػػث ويف، (ٗ)اباطنًػػػػػػػػػ
   .(٘)اوباطنً  اظاهرً  انفس  امظلومً 

 البػػػػػػػاط  دوف الظػػػػػػػاهر يف وجهالتػػػػػػػه ،الػػػػػػػ    [/أٓٗ] يف اٞهالػػػػػػػ  بسػػػػػػػبب الفسػػػػػػػ  أف لنػػػػػػػا:
 .ل ل  فسخه فكاف

                                                             

 التحال ، والوجه بنف  اللعاف يف النكاح ينفس  التحال ، ك ا بنف  ينفس  أنه: األوؿ الوجه (ٔ)
َازي قاؿ .التحال  بع  بالفس  إل ينفس  ل ال اي: أنه  العق  ا١نصوص، ألف وهو ا١ه ب: يف الش

، فال ٙ  على وق  صحيح، ألنه الباط  يف  ه ا ع  الروض  يف النووي وقاؿ. بتحالفه ا ينفس  معلـو
  .(ٖٛ٘/ٖ) الطالبُ روض (، ٓ٘ٔ/ٖ) الشافعي فقه يف ا١ه ب (.األصح إنه) وجه:ال

 بػػػػػالبي ، والوجػػػػػه النكػػػػػاح كفسػػػػػ  اٟػػػػػاكم إىل فيػػػػػه، فػػػػػافتقر ٣تهػػػػػ  اٟػػػػػاكم األوؿ، ألف الوجػػػػػه هػػػػػ ا (ٕ)
 ا١تبػػػػػػايعُ، كػػػػػػالرد مػػػػػػ  الظالمػػػػػػ ، فصػػػػػػح لسػػػػػػت راؾ فسػػػػػػ  با١تعاقػػػػػػ ي ، ألنػػػػػػه ينفسػػػػػػ  ال ػػػػػػاي: أنػػػػػػه

 الشػػػػػافعي فقػػػػػه يف األصػػػػػح. ا١هػػػػػ ب أنػػػػػه الوجػػػػػه: هػػػػػ ا عػػػػػ  الروضػػػػػ  يف النػػػػػوري قػػػػػاؿ بالعيػػػػػب، وقػػػػػ 
  .(ٖٛ٘/ٖ) الطالبُ روض (، ٓ٘ٔ/ٖ)

 اٞهال  اختصت فل ا الظاهر، يف ٣هوؿ الباط  يف معلـو بال   ، وال    اٞه  الفس  سبب ألف (ٖ)
  .(ٓ٘ٔ/ٖ) الشافعي فقه يف ا١ه ب .الباط  دوف بالظاهر البطالف اختص الباط  دوف بالظاهر

 وباطنػػػػػػا، كػػػػػػالرد ظػػػػػػاهرا الظالمػػػػػػ ، فصػػػػػػح لسػػػػػػت راؾ بيػػػػػػ  فسػػػػػػ  باللعػػػػػػاف، وألنػػػػػػه النكػػػػػػاح كفسػػػػػػ   (ٗ)
  .(ٓ٘ٔ/ٖ) بالعيب. ا١ه ب

 لػػػو مالػػػه، ك ػػػا عػػػُ ويأخػػػ  يفسػػػ ، أف لػػػه مالػػػه، فجػػػاز عػػػُ الػػػ   ، ووجػػػ  أخػػػ  عليػػػه تعػػػ ر ألنػػػه (٘)
ًي، ووجػػػ  أفلػػػ   ، ونػػػػصيا١ػػػروز  اسػػػػحاؽ أبػػػو الوجػػػػه هػػػ ا إىل أشػػػػار مالػػػػه، وقػػػ  عػػػُ البػػػػا   ا١شػػػػ

 الشػػػػػػػافعي فقػػػػػػه يف األخػػػػػػرى. ا١هػػػػػػ ب األوجػػػػػػه ذكػػػػػػر دوف الوجػػػػػػه هػػػػػػ ا علػػػػػػى الروضػػػػػػ  يف النػػػػػػووي
 ( ٗٛ٘/ٖ) الروض (، ٙٗٔ/ٕٔ) اجمل وع(، ٔ٘ٔ/ٖ)
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ػػػػػػ البػػػػػػا   كػػػػػػاف إف هػػػػػػ ا فعلػػػػػػى
ً
 ل ألنػػػػػػه ؛مػػػػػػا بوجػػػػػػه ا١بيػػػػػػ  يف يتصػػػػػػرؼ أف لػػػػػػه جيػػػػػػز مل اظا١

ًي إىل رد  ويلزمه ،فيه له مل  َ  مل  اؿزَ يػُ  ول ،ىا١س ّ  بال    ا١ش  .بظل ه غ
ًي كاف وإف   ا١ش

ً
 بعضها بي  أو بيعها له ب  ،يهبها ول اٞاري  يطأ أف للبا   فلي  اظا١

  .ماله م  اشي ً  وج  و ،دي  رج  على له كاف ك    ،ال    م  عليه يستحقه ما بق ر
 قػػػػػػ  هألنّػػػػػػ ؛ الشػػػػػػافعي وهػػػػػػو نػػػػػػص .(ٔ)الػػػػػػوجهُ أصػػػػػػح يف بنفسػػػػػػه يبيػػػػػػ  أف وللعاقػػػػػػ 

 .(ٕ)بنفسه توليه له جيوز أف إىل اٟاج  ف ست اٟاكم إىل رفعه عليه يتع ر
 وأيب ،(ٗ)حنيفػػػػػػػػػػػ  أليب اخالفًػػػػػػػػػػػ ،(ٖ)ٖالفػػػػػػػػػػػا ا١بيػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػالؾ بعػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػ    يف اختلفػػػػػػػػػػػا وإف

 عػػػػػػػػ  روايػػػػػػػػات ثػػػػػػػػالث وإحػػػػػػػػ ى، (ٛ)أٛػػػػػػػػ  عػػػػػػػػ  وروايػػػػػػػػ  ،(ٚ)ثػػػػػػػػور وأيب ،(ٙ)وزفػػػػػػػػر ،(٘)يوسػػػػػػػػ 
 ،يتحالفػػػػػػػػا مل بعػػػػػػػػ   كػػػػػػػػاف وإف ٖالفػػػػػػػػا القػػػػػػػػب  قبػػػػػػػػ  كػػػػػػػػاف إف :يقػػػػػػػػوؿ ال ال ػػػػػػػػ  ويف ،مالػػػػػػػػ 
ًي موافق  قوؿ القوؿ ويكوف    .(ٜ)لل خالفُ ا١ش

ل إذ ل ختلووووووووّل لمت د لوووووووودا» :قػػػػػػػػاؿ النَّػػػػػػػػ ّ  أف  مسػػػػػػػػعود ابػػػػػػػػ  روى مػػػػػػػػا لنػػػػػػػػا:
                                                             

 النػػػووي بنفسػػػه. قػػػاؿ يبيعػػػه لػػػه أف ال ػػػاي: اٟػػػاكم. والوجػػػه طريػػػق عػػػ  بيعػػػه مػػػ  األوؿ: لبػػػ  الوجػػػه (ٔ)
 فينبغػػػػػي اٟػػػػػاكم يفعػػػػػ  مل وإف) األـ: يف الشػػػػػافعي األصػػػػػح، وقػػػػػاؿ أنػػػػػه الوجػػػػػه: هػػػػػ ا عػػػػػ  الروضػػػػػ  يف

 األـ .البيػػػػػػ  فسػػػػػػ  للشػػػػػػراء اٞحػػػػػػود رأى مػػػػػػ  قػػػػػػوؿ يف يفسػػػػػػ  حػػػػػػى البيػػػػػػ  فسػػػػػػ  يقبػػػػػػ  أف للبػػػػػػا  
  .(ٗٛ٘/ٖ) الطالبُ روض (، ٜٜ/ٛ)

  .(ٜٜ/ٛ) األـ (ٕ)

  .(ٔ٘ٔ/ٖ) الشافعي فقه يف ا١ه ب (ٖ)

  .(ٜٕ/ٖٔ) ا١بسوط(، ٚٗ/ٗ) الكتاب شرح يف اللباب (ٗ)

 السابق. ا١رج  (٘)

  .(ٕٖٔ/ٛ) عاب ي  ب  حاشي  (ٙ)

ًي قوؿ القوؿ أف نور أيب م هب أف والصواب (ٚ)   .(ٜٕٚ/٘) الكبَ ديينه. اٟاوي م  ا١ش

  .(ٕٕٛ/ٙ) ا١غٍ (ٛ)

ًي، أو بيػػػػػ  قا  ػػػػػ  كانػػػػػت مالػػػػػ : يتحالفػػػػػا، ويفسػػػػػخا، سػػػػػواء عػػػػػ  القاسػػػػػم ابػػػػػ  روايػػػػػ  (ٜ)  بيػػػػػ  ا١شػػػػػ
 قبضػػػػػها اذا مالػػػػػ : أنػػػػػه عػػػػػ  وهػػػػػب ابػػػػػ  وروايػػػػػ . بػػػػػ ف يف زيػػػػػادة أو بنقصػػػػػاف تفػػػػػت البػػػػػا  ، مػػػػػامل

ًي، وبػػػػاف  فا تػػػػ . وقػػػػاؿ أو قا  ػػػػ  عنػػػػ   كانػػػػت ٙنهػػػػا، سػػػػواء يف قولػػػػه نفسػػػػه، فػػػػالقوؿ إىل هبػػػػا ا١شػػػػ
ًي يتحالفػػػػاف بيػػػػ  أو البػػػػا   بيػػػػ  فا تػػػػ  أو قا  ػػػػ  كانػػػػت أشػػػػهب: سػػػػواء ويتفاسػػػػػخاف،  أبػػػػ ا، ا١شػػػػ

  .(ٖٖٙ) صفح  ا١ ين  أه  فقه يف الكايف .ٙنها يف اختلفا إذا
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 ،بي ػػػػػػػُ البػػػػػػػا   الب ايػػػػػػػ  علػػػػػػػى دليػػػػػػػ  فيػػػػػػػه ،(1)«و لم تووووووود لادلخيووووووود ل  ووووووودل ا لقوووووووا ل ل ووووووود  
ًي أثبتػػػػػه الػػػػػ ي وا٠يػػػػػار  يف اختلفػػػػػا وألهن ػػػػػا ،الي ػػػػػُ وبػػػػػُ البػػػػػا   قػػػػػاؿ ٔػػػػػا األخػػػػػ  بػػػػػُ ا١شػػػػػ

 .قا    السلع  كانت لو ك ا  ،فتحالفا القا م العق 
 امضػػػػػ ونً  ا١بيػػػػػ  فيصػػػػػَ ؛سػػػػػ فُ  أو انفسػػػػػ  العقػػػػػ  ألف ؛بالقي ػػػػػ  البػػػػػا   رجػػػػػ  ٖالفػػػػػا فػػػػػ ذا
 أصػػػػػػح التلػػػػػػ  علػػػػػػى حػػػػػػُ إىل القػػػػػب  حػػػػػػُ مػػػػػػ  كانػػػػػػت مػػػػػا أك ػػػػػػر قي تػػػػػػه ويعتػػػػػػر ،بالقي ػػػػػ 
 .الفاس  البي  يف السلع  هالؾ يف ذكرته ١ا ؛(ٕ)الوجهُ
 أصػػػػػح كاملػػػػػ  علػػػػػى القي ػػػػػ  وجبػػػػػت الػػػػػ    مػػػػػ  البػػػػػا    ادعػػػػػا مػػػػػا علػػػػػى القي ػػػػػ  زادت وإف

 .فيه ال    اعتبار فسقط بالقي   امض ونً  صار ا٢الؾ بع  ا١بي  ألف ؛(ٖ)الوجهُ
ًي قػػػػػوؿ فػػػػػالقوؿ القي ػػػػػ  قػػػػػ ر يف اختلفػػػػػا وإف  القػػػػػوؿ فكػػػػػاف ،غػػػػػاـر ألنػػػػػه ؛ديينػػػػػه مػػػػػ  ا١شػػػػػ

  .كالغاصب القي   يف قوله
 ألف ؛البػػػػػػا   قػػػػػػوؿ فػػػػػػالقوؿ ،الػػػػػػ    قػػػػػػ ر يف اختلفػػػػػػا مث ،بعيػػػػػػب ا١بيػػػػػػ  دّ رُ  أو ،تقػػػػػػايال ولػػػػػػو

ًي انفس  ق  العق   .قوله القوؿ فكاف منكر والبا   ،م عٍ  وا١ش
 .(ٗ)ٖالفوا ورثته ا واختل  ا١تبايعاف مات إذا

 وارث يػػػػػػ  يف كػػػػػػاف وإف ،ٖالفػػػػػػا البػػػػػػا   وارث يػػػػػػ  يف ا١بيػػػػػػ  كػػػػػػاف "إف :حنيفػػػػػػ  أبػػػػػػو وقػػػػػػاؿ

                                                             

 (. ٖٕٖ)ص:  ٗرجيه تقّ ـ (ٔ)

 يػػػػػـو مػػػػػ  مػػػػػا كانػػػػػت أك ػػػػػر قي تػػػػػه ٕػػػػػب ال ػػػػػاي: التلػػػػػ ، والوجػػػػػه يػػػػػـو قي تػػػػػه ٕػػػػػب األوؿ: الوجػػػػػه (ٕ)
 يف ا١هػػػػػػ ب .التلػػػػػػ  يػػػػػـو قي تػػػػػػه وأصػػػػػػحه ا: الروضػػػػػ : يف النػػػػػػووي التلػػػػػ ، قػػػػػػاؿ يػػػػػػـو إىل القػػػػػب 

 .(ٗٛ٘/ٖ) الطالبُ ، روض (ٔ٘ٔ/ٖ) الشافعي فقه

َاف بػػػ  علػػػػي أيب عػػػ  األوؿ، والوجػػػه ال ػػػاي: حكػػػي الوجػػػه هػػػ ا (ٖ)  ل الػػػػ    مػػػ  مػػػا زاد: قػػػاؿ أنػػػه خػػػ
َازي ي عيػػػػه، قػػػػاؿ ل ٔػػػػا الرجػػػػ  أقػػػػر لػػػػو ك ػػػػا جيػػػػب ي عيػػػػه، فلػػػػم ل البػػػػا   جيػػػػب؛ ألف ل  يف الشػػػػ

َاف: ابػػػػػ  ذكػػػػػر  الػػػػػ ي الوجػػػػػه عػػػػػ  الروضػػػػػ  يف النػػػػػووي األوؿ. وقػػػػػاؿ وا١ػػػػػ هب ا١هػػػػػ ب:  بأنػػػػػه خػػػػػ
 .(ٗٛ٘/ٖ) الطالبُ روض (، ٕ٘ٔ/ٖ) الشافعي فقه يف ضعي . ا١ه ب

  .(ٕ٘ٔ/ٖ) الشافعي فقه يف ا١ه ب (ٗ)
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ًي   .(ٔ)ديينه" م  قوله فالقوؿ ا١ش
 البػػػػػػا   يػػػػػػ  يف كػػػػػػاف لػػػػػػو ك ػػػػػػا ،ورثته ػػػػػػا فيػػػػػػه ٖػػػػػػال  ا١تبايعػػػػػػاف فيػػػػػػه ٖػػػػػػال  مػػػػػػا أف لنػػػػػػا:

 أصػػػػػػػػػػػح يتحالفػػػػػػػػػػػا يف مل الػػػػػػػػػػػ    يف فاختلفػػػػػػػػػػػا وكيلػػػػػػػػػػػُ بػػػػػػػػػػػُ العقػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػاف وإف ،[ب/ٓٗ]
 .رجوعه يقب  ل والوكي  ،رجوعه يقب  م  على يتوجه إمنا ال    ألف ؛(ٕ)الوجهُ

  

                                                             

  .(ٖٔٔ/ٛ) عاب ي  ب  حاشي (، ٕٖ/ٖٔ) ا١بسوط (ٔ)

 يتحالفػػػػػاف؛ ألف ل ال ػػػػػاي: والوجػػػػػهكا١ػػػػػالكُ.  فتحالفػػػػػا عاقػػػػػ اف األوؿ: يتحالفػػػػػاف؛ ألهن ػػػػػا الوجػػػػػه (ٕ)
َجػػػػػ ، الظػػػػػػامل خيػػػػػال  مػػػػػ  تقػػػػػرض الي ػػػػػُ  ت بػػػػػػت رجوعػػػػػه، فػػػػػال يقبػػػػػ  مل أقػػػػػػر إذا والوكيػػػػػ  هبػػػػػا، ف
 التحػػػػػال ، وفا  تػػػػػه األصػػػػػح يكػػػػػوف أف ينبغػػػػػي "قلػػػػػت:: الروضػػػػػ  يف النػػػػػووي قػػػػػاؿ .حقػػػػػه يف الي ػػػػػُ

 الشػػػػػػػػافعي فقػػػػػػػػه يف لػػػػػػػػه". ا١هػػػػػػػػ ب اآلخػػػػػػػػر، ويقضػػػػػػػػى أحػػػػػػػػ  ا، فيحلػػػػػػػػ  ينكػػػػػػػػ  أف أو الفسػػػػػػػ ،
  .(ٚٛ٘/ٖ) الطالبُ روض (، ٕ٘ٔ/ٖ)



 قسم التحقيق                              االنتصار البن أبي عصرون 

 

329 

 فصن

 [اختالف املتبايعني يف املبًع]

 وإف، الػػػػػػػػ    قػػػػػػػػ ر يف اختلفػػػػػػػػا لػػػػػػػػو ك ػػػػػػػػا ،ٖالفػػػػػػػػا ا١بيػػػػػػػػ  قػػػػػػػػ ر يف ا١تبايعػػػػػػػػاف اختلػػػػػػػػ  إذا
ًي وقػػػػػاؿ ،قبضػػػػػتها بػػػػأل  العبػػػػػ  هػػػػػ ا بعتػػػػػ  :البػػػػا   قػػػػػاؿ بػػػػػأف عينػػػػػه يف اختلفػػػػا بعتػػػػػٍ  :ا١شػػػػػ
 أصػػػػػػػ قت ِ  :قػػػػػػػاؿ لػػػػػػػو ك ػػػػػػػا  ،(ٔ)الػػػػػػػوجهُ أصػػػػػػػح ٖالفػػػػػػػا علػػػػػػػى ،األلػػػػػػػ  بتلػػػػػػػ  اٞاريػػػػػػػ  هػػػػػػػ  
 .العوضُ أح  يف ا١ل  ثبوت على اتفقا  اوألهنّ  ،أيب أص قٍ ب  :فقالت ،أم 

 العبػػػػػ  هػػػػػ ا بعتػػػػػ  :قػػػػػاؿ لػػػػػو ك ػػػػػا فهػػػػػو ،ا١ػػػػػ    يف كػػػػػالختالؼ الػػػػػ    يف والخػػػػػتالؼ
 هػػػػ   بػػػػاع مػػػػا أنػػػػه البػػػػا   حيلػػػػ  هػػػػ ا فعلػػػػى .بػػػػأل  العبػػػػ ي  هػػػػ ي  بعػػػػٍ بػػػػ  :فقػػػػاؿ ،بػػػػأل 
ًي وحيلػػػػ  ،اٞاريػػػػ  ًى مػػػػا أنػػػػه ا١شػػػػ  ،واإلثبػػػػات النفػػػػي مػػػػ  قػػػػ منا  مػػػػا علػػػػى العبػػػػ  هػػػػ ا اشػػػػ

 .فسخه أو ،العق  وانفساخ
 ادعػػػػػى مػػػػا نفػػػػي علػػػػى واحػػػػ ة اديينًػػػػ منه ػػػػا واحػػػػ  كػػػػ  حيلػػػػ  أنػػػػه :(ٕ)ال ػػػػاي الوجػػػػه وعلػػػػى

 .عليه
ًي فأمػػػػػا، ي عيػػػػػه مػػػػػا علػػػػػى بينػػػػػ  منه ػػػػػا واحػػػػػ  كػػػػػ  أقػػػػػاـ وإف  ؛اٞاريػػػػػ  يقػػػػػب  ف نػػػػػه ا١شػػػػػ

ًي يػػػ  يف العبػػػػ  كػػػػاف فػػػ ف البػػػػا   وأمػػػػا ،ملكػػػه أهنػػػػا تثبػػػػ ألنػػػه  يقػػػػر ألنػػػػه ؛منػػػه ينتزعػػػػه مل ا١شػػػػ
 يطالبػػػػػػػه أف إىل ليحفظػػػػػػػه اٟػػػػػػػاكم إىل يسػػػػػػػل ه ف نػػػػػػػه البػػػػػػػا   يػػػػػػػ  يف كػػػػػػػاف وإف ،ديلكػػػػػػػه ل أنػػػػػػػه

ًي ًي مطالب  فله ال    يقب  مل البا   كاف وإف ،ورثته أو ،ا١ش  .به ا١ش
  

                                                             

 قػػػػ ر يف اختلفػػػػا إذا فأشػػػػبه اآلخػػػػر ينكػػػػر  عقػػػػ اً  يػػػػ عي منه ػػػػا واحػػػػ  كػػػػ  األوؿ؛ ألف الوجػػػػه هػػػػ ا (ٔ)
 يف اختلػػػػػ  األجػػػػػ ، أو أو الػػػػػ    يف اختلفػػػػا "إذا: األـ يف الشػػػػػافعي ذلػػػػػ  علػػػػى نػػػػػص ا١بيػػػػ ، وقػػػػػ 

ًي العبػػػػػ ، وقػػػػػاؿ واسػػػػػتهلكتبػػػػػأل ،  عبػػػػػ اً  بعتػػػػػ : البػػػػػا   ا١بيعػػػػػ ، فقػػػػػاؿ السػػػػػلع  ًيته: ا١شػػػػػ  اشػػػػػ
 فقػػػػػه يف ا١هػػػػػ ب(، ٖٕٛ/ٗ) األـ .العقػػػػػ " قي ػػػػػ  ورد العبػػػػػ ، ٖالفػػػػػا هلػػػػػ  وقػػػػػ  ٓ سػػػػػ ا   منػػػػػ 

  .(ٖ٘ٔ/ٖ) الشافعي

ًي أنػػػػه اٞاريػػػػ ، وحيلػػػػ  باعػػػػه مػػػػا أنػػػػه البػػػػا   فيحلػػػػ  (ٕ) ًى مػػػػا ا١شػػػػ  الشػػػػي  اختيػػػػار العبػػػػ ، وهػػػػو اشػػػػ
ه اإلسفراييٍ حام  أيب   .(ٖ٘ٔ/ٖ) الشافعي فقه يف ا١ه ب .اه ٛر
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 فرع

 [االختالف يف مثن اجلارية بعد الىطء]

ًى إذا  ،قػػػػػػ منا  ١ػػػػػػا ؛(ٔ)العقػػػػػػ  وفسػػػػػػ  ،ٖالفػػػػػػا الػػػػػػ    يف اختلفػػػػػػا مث ،فوط هػػػػػػا جاريػػػػػػ  اشػػػػػػ
 أرش لزمػػػػػػػػه ابكػػػػػػػرً  كانػػػػػػػػت وإف ،ملكػػػػػػػه يف وطػػػػػػػػيء ألنػػػػػػػه ؛ا١هػػػػػػػػر يلزمػػػػػػػه مل اثيبًػػػػػػػػ كانػػػػػػػت فػػػػػػػ ف

 ،ملكػػػػػه وهػػػػػي زوجهػػػػػا هألنَّػػػػػ ؛النكػػػػػاح ينفسػػػػػ  مل زوجهػػػػػا ولػػػػػو ،مضػػػػػ وف جػػػػػزء ألهنػػػػػا ؛البكػػػػػارة
   .(ٕ)للقي   منقص ألنه ؛بالنكاح قي تها م  نقص ما ويرد

  

                                                             

 (.ٖ٘ٔ/ٖ) ا١ه ب يف الفقه الشافعي (ٔ)
الفػػػػا، (ٕ) ًي اٞاريػػػػ ، مث اختلػػػػ  ا١تبايعػػػػاف يف الػػػػ    ٖو فػػػػ ف  قػػػػاؿ ابػػػػ  اٟػػػػ اد: وكػػػػ ل  إذا زّوج ا١شػػػػ

ولكػػػػػ  ل ينفسػػػػػ  عقػػػػػ  النكػػػػػاح؛ ألنػػػػػه عقػػػػػٌ  لزـٌ، ولكػػػػػ  يػػػػػرد األمػػػػػ  ا١زوجػػػػػ   عقػػػػػ  البيػػػػػ  ينفسػػػػػ ،
ًي مػػػػػا بػػػػػُ قي تهػػػػػا خاليػػػػػً  مػػػػػ  الػػػػػزوج وبػػػػػُ قي تهػػػػػا مزوجػػػػػ .إىل  وهكػػػػػ ا إذا  البػػػػػا  ، وعلػػػػػى ا١شػػػػػ

ًي، َ ؛ أو وقفهػػػػػػػا، أو باعهػػػػػػػا، أعتقهػػػػػػػا ا١شػػػػػػػ ًي  أو وهبهػػػػػػػا مػػػػػػػ  غػػػػػػػ ف هن ػػػػػػػا إذا ٖالفػػػػػػػا.. رّد ا١شػػػػػػػ
 [؛ٕٓ٘/قي تهػػػػػا، ك ػػػػػا لػػػػػو تلفػػػػػت. وإف ٖالفػػػػػا بعػػػػػ  مػػػػػا أّجرهػػػػػا. قػػػػػاؿ ا١سػػػػػعودي ]يف "اإلبانػػػػػ " ؽ

أو كانػػػػت هبي ػػػػ ، فولػػػػ ت ولػػػػً ا  وإف كسػػػػب العبػػػػ  ا١بيػػػػ ، هػػػػا وأرش مػػػػا نقصػػػػت باإلجػػػػارة،ف نػػػػه يرد  
ًي، الفػػػػػػػا.. أو شػػػػػػػجرة، فػػػػػػػأٙرت، يف يػػػػػػػ  ا١شػػػػػػػ ف نػػػػػػػه يػػػػػػػرد ا١بيػػػػػػػ ، وديسػػػػػػػ  الزيػػػػػػػادة  مث اختلفػػػػػػػا، ٖو

 (.ٖٚٙ/٘البياف يف م هب اإلماـ الشافعي ) ا١نفصل ، ك ا قلنا يف ا١ردود بالعيب.
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 فصن

 [يف شرط اخلًار واألجل والرَّهن أو قدرهااختالف املتبايعني ]

 أليب اخالفًػػػػػػػػػػػ ،(ٔ)ٖالفػػػػػػػػػػػا أو قػػػػػػػػػػػ رها الػػػػػػػػػػػرَّه يف شػػػػػػػػػػػرط ا٠يػػػػػػػػػػػار واألجػػػػػػػػػػػ  و  اختلفػػػػػػػػػػػا وإف
 .(ٕ)حنيف 

 مػػػػػػ  جػػػػػزء بنقضػػػػػػاف يكػػػػػوف شػػػػػرطها ألفّ  ؛الػػػػػػ    قػػػػػ ر يف الخػػػػػتالؼ إىل يػػػػػػ دي أنػػػػػه لنػػػػػا:
 .جزء زيادة أو ،ال   

 أصػػػػػػػػػح يف الفسػػػػػػػػػاد يػػػػػػػػػ عي مػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػوؿ فػػػػػػػػػالقوؿ ،العقػػػػػػػػػ  يفسػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػرط يف اختلفػػػػػػػػػا وإف
  .شرا ط على اتفقا إذا إل ي بت فال ،العق  ع ـ األص  ألف ؛(ٖ)الوجهُ

 جزء وهو ه ا ٍتبع :قاؿ وأ ،إليه سلمػُ ا١ وأنكر ،ا٠يار بشرط إيل أسل تَ  :قاؿ إذا أما
 :موض  يف وقاؿ ،الشرط ينفي م  قوؿ القوؿ أف على الشافعي فنص ،البا   وأنكر ،األص 
 ،بالتخريج فيه ا ا٠الؼ إجراء يقتضي والنظر ،واح  فالباب ،(ٗ)ي عي م  قوؿ القوؿ

ًجيح  .أعلم واه .هجِ تَّ مُ  [/أٔٗ] اٞ ي  يف  العقْ  بع ـ وال
 :اآلخػػػػػر وقػػػػاؿ .القػػػػػب  قبػػػػ  تفرقنػػػػا :أحػػػػػ  ا فقػػػػاؿ ،التفػػػػرؽ بعػػػػػ  الصػػػػرؼ يف اختلفػػػػا وإف

                                                             

 الشػػػػػػػػافعي فقػػػػػػػػه يف ا١هػػػػػػػػ ب .ٖالفػػػػػػػػا بينػػػػػػػػ  تكػػػػػػػػ  مل هبػػػػػػػػا، وإف قضػػػػػػػػي بينػػػػػػػػ  ألحػػػػػػػػ  ا كػػػػػػػػاف إف (ٔ)
 .(ٚٚ٘/ٖ) الطالبُ روض  ،(ٖ٘ٔ/ٖ)

َة اٞػػػػػوهرة(، ٖ٘ٚ/ٚ) الػػػػػ قا ق كنػػػػػز شػػػػػرح الرا ػػػػػق البحػػػػػر (ٕ) القػػػػػوؿ فعنػػػػػ  أيب حنيفػػػػػ   (ٕٖٔ/ٕ) ا١نػػػػػ
نػػػػه فػػػػالقوؿ قػػػػوؿ مػػػػ  ينفيػػػػه كأصػػػػ  العقػػػػ  أل  ، ألف األصػػػػ  ع مػػػػه؛ قػػػػوؿ مػػػػ  ينفػػػػي ذلػػػػ  مػػػػ  ديينػػػػه

   . والقوؿ قوؿ ا١نكر  ، منكر

 ال ػػػػػاي: مػػػػا يفسػػػػػ . والوجػػػػه عػػػػػ ـ األصػػػػ  الصػػػػح ؛ ألف يػػػػػ عي مػػػػ  قػػػػػوؿ القػػػػوؿ األوؿ: أف الوجػػػػه (ٖ)
 يػػػػػ عي مػػػػػ  قػػػػػوؿ فكػػػػػاف القػػػػػوؿ العقػػػػػ ، عػػػػػ ـ األصػػػػػ  الفسػػػػػاد؛ ألف يػػػػػ عي مػػػػػ  قػػػػػوؿ القػػػػػوؿ أف

الصػػػػػح ،  يػػػػػ عي مػػػػػ  قػػػػػوؿ يقػػػػػوؿ أف األك ػػػػػري  عنػػػػػ  "واألصػػػػػح: الروضػػػػػ  يف النػػػػػووي قػػػػػاؿ .ذلػػػػػ 
  .(ٜٚ٘/ٖ) الطالبُ روض (، ٗ٘ٔ/ٖ)الشافعي  فقه يف ا١ه ب .نصه" ظاهر وهو

ًي قػػػػوؿ القػػػػوؿ أف األـ: يف الشػػػػافعي عنػػػػ  وج تػػػػه والػػػػ ي (ٗ) ًي ديينػػػػه، وعلػػػػى مػػػػ  ا١شػػػػ  .البينػػػػ  ا١شػػػػ
  .(ٖٕٛ/ٗ) األـ
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  .(ٔ)القب  بع  تفرقنا
 حصػػػػػوؿ عػػػػػ ـ يػػػػػ عي مػػػػػ  قػػػػػوؿ فػػػػػالقوؿ ،يػػػػػ   يف منه ػػػػػا واحػػػػػ  كػػػػػ  بػػػػػاع مػػػػػا كػػػػػاف فػػػػػ ف
 .له يشه  اٟاؿ ألف ؛القب 
 مػػػػػ  قػػػػػوؿ فػػػػػالقوؿ ، بػػػػػايالتَّ  موضػػػػػ  يف أو ،اٟػػػػػاؿ ملَػػػػػعْ يػَ  ل أمػػػػػُ يػػػػػ  يف ا١ػػػػػالف كػػػػػاف وإف
 .يقتضيها ما ووجود ،العق  صح  األص  ألف ؛القب  حصوؿ ي عي

 .علم زيادة معها ألف ؛الصح  بين  مت   قُ  بين ، منه ا واح  ك  أقاـ لو وك ل 
 :اآلخػػػػػػر وقػػػػػػاؿ .باإلمضػػػػػػاء تػػػػػػراض عػػػػػػ  انػػػػػػتفرق :أحػػػػػػ  ا فقػػػػػػاؿ ،ؽالتفػػػػػػر  بعػػػػػػ  اختلفػػػػػػا وإف

 ألف ؛(ٕ)الػػػػػػوجهُ أصػػػػػح الفسػػػػػ  يف عػػػػػػ ـ يػػػػػ عي مػػػػػ  قػػػػػػوؿ فػػػػػالقوؿ .العقػػػػػ  فسػػػػػػ  عػػػػػ  بػػػػػ 
  .الفس  وع ـ ،العق  صح  األص 
ًي يػػػػػػ  يف ح وثػػػػػػه جيػػػػػػوز عيػػػػػػب يف اختلفػػػػػػا وإف  األصػػػػػػ  ألف ؛البػػػػػػا   قػػػػػػوؿ فػػػػػػالقوؿ ،ا١شػػػػػػ

   .ي   يف العيب ع ـ
 األصػػػػػػػ  ألف ؛قولػػػػػػػه فػػػػػػػالقوؿ ،ا١بيػػػػػػ  أنػػػػػػػه البػػػػػػػا   فػػػػػػأنكر ،بالعيػػػػػػػب ا١ػػػػػػػردود يف اختلفػػػػػػا وإف
 .ملكه يف العُ ه   دخوؿ

ًى عينػػػػػُ، فتلفػػػػػت إحػػػػػ ا ا، و وجػػػػػ  واختلفػػػػػا يف قي ػػػػػ   ،فردهػػػػػاا بػػػػػاألخرى عيبًػػػػػ وإف اشػػػػػ
 فػػػػال ،الػػػػ    ٚيػػػػ  علػػػػى ملكػػػػه ي بػػػػت ألنػػػػه ؛(ٖ)التَّالفػػػػ ، فػػػػالقوؿ قػػػػوؿ البػػػػا   يف أصػػػػح القػػػػولُ

                                                             

 (.ٖٔٚ/٘البياف يف م هب اإلماـ )( ٔ)
ًاضي؛ ألف ي عي م  قوؿ األوؿ: أف يقوؿ الوجه (ٕ)  ال اي: العق . والوجه الفس ، وبقاء ع ـ األص  ال

، ع ـ األص  الفس ؛ ألف ي عي م  قوؿ يقوؿ أف ًي ومن  اللزـو  الوجه التصرؼ. واألصح: م  ا١ش
 ا١ه ب .النايف" قبله، ص ؽ الفس  أو التفرؽ يف تنازعا الطالبُ: "ولو منهاج يف النووي األوؿ. قاؿ

  .(ٕٚٔ) صفح  الطالبُ منهاج(، ٗ٘ٔ/ٖ) الشافعي فقه يف

يقػػػػػػر بػػػػػػه،   الػػػػػػ ي القػػػػػ ر ٙػػػػػػ  إل ملكػػػػػػه يػػػػػزاؿ الػػػػػػ   ، فػػػػػػال ٚيػػػػػػ  ملػػػػػ  األوؿ؛ ألنػػػػػػه الوجػػػػػػه هػػػػػ ا (ٖ)
ًي َازي قػػػػػػاؿ. الػػػػػػ    يف اختلفػػػػػػا إذا والشػػػػػػفي  كا١شػػػػػػ  وهػػػػػػو الوجػػػػػػه: هػػػػػػ ا عػػػػػػ  ا١هػػػػػػ ب يف الشػػػػػػ

 قػػػػوؿ القػػػػوؿ أف ال ػػػػاي: األظهػػػػر. والوجػػػػه إنػػػػه الوجػػػه: هػػػػ ا عػػػػ  الروضػػػػ  يف النػػػػووي الصػػػحيح. وقػػػػاؿ
ًي؛ ألنػػػػػػػه ، فكػػػػػػػاف ا١شػػػػػػػ ، روضػػػػػػػ  (٘٘ٔ/ٖ) الشػػػػػػػافعي فقػػػػػػػه يف ا١هػػػػػػػ ب. قولػػػػػػػه القػػػػػػػوؿ كالغػػػػػػػاـر

  .(ٓٛ٘/ٖ)الطالبُ 
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ًي ،بػػػػػه يقػػػػػػر الػػػػػ ي القػػػػػ ر عػػػػػػ  إل ملكػػػػػه يػػػػػزاؿ  فػػػػػػ ف ،الػػػػػ    يف الشػػػػػفي  خالفػػػػػػه إذا كا١شػػػػػ
ًي قوؿ القوؿ  .فيه ا١ش

 فػػػػػػ ف ،حقػػػػػػه دوف أهنػػػػػػا فػػػػػػادعى ،كػػػػػػيال إليػػػػػػه وسػػػػػػل ها ،صػػػػػػرة مػػػػػػ  ةأقفػػػػػػز  عشػػػػػػرة باعػػػػػه وإف
 كػػػػػاف وإف ،معػػػػه الظػػػػػاهر ألف ؛البػػػػا   قػػػػوؿ فػػػػػالقوؿ ؛فيػػػػه الغلػػػػػط جيػػػػوز ل مػػػػا ي عيػػػػػه مػػػػا كػػػػاف
ًي يف قػػػػػػػوؿ فػػػػػػػالقوؿ ،ٔ لػػػػػػػه الغلػػػػػػػط جيػػػػػػػوز ٦ػػػػػػػا  عػػػػػػػػ ـ األصػػػػػػػ  ألف ؛(ٔ)القػػػػػػػولُ أصػػػػػػػح ا١شػػػػػػػ

 .به أقر في ا إل القب 
  

                                                             

 البػػػػا  ؛ ألف قػػػػوؿ القػػػػوؿ ال ػػػػاي: أف ٚيعػػػػه. والوجػػػػه يقػػػػب  مل أنػػػػه األصػػػػ  األوؿ؛ ألف الوجػػػػه هػػػػ ا (ٔ)
 هػػػو الوجػػػه البػػػا  ، وهػػػ ا قػػػوؿ القػػػوؿ ٚيعػػػه، فجعػػػ  يسػػػتويف أف بالكيػػػ  حقػػػه يقػػػب  فػػػي   العػػػادة

 والػػػػػوزف، قبػػػػػ ، وإل فػػػػػال الكيػػػػػ  يف م لػػػػػه ينفػػػػػ  قػػػػػ را كػػػػػاف "إف: الروضػػػػػ  يف النػػػػػووي قػػػػػاؿ. األصػػػػػح
  .(ٓٛ٘/ٖ) الطالبُ روض (، ٘٘ٔ/ٖ) الشافعي فقه يف ا١ه ب .األظهر" على
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 فصن

 [مل يكن البًع نكًدا اخالف املتبايعني فًنن يبدأ بالتسلًه إذا]

 تسػػػػػليم علػػػػػى البػػػػػا   أجػػػػػر بالتسػػػػػليم يبػػػػػ أ فػػػػػي   واختلفػػػػػا ،مػػػػػ ال    يف بػػػػػ    سػػػػػلع  بػػػػػاع إذا
ًي جيػػػػػر مث ،ا١بيػػػػػ   يف (ٔ)ال الثػػػػػ  األقػػػػػواؿ أصػػػػػح يف اموسػػػػػرً  كػػػػػاف إف الػػػػػ    تسػػػػػليم علػػػػػى ا١شػػػػػ

، (ٖ)حنيفػػػػػػػػػ  أيب عػػػػػػػػػ  (ٕ)أصػػػػػػػػػحابنا وحكػػػػػػػػػا ، ال ػػػػػػػػاي الطريػػػػػػػػػق يف واحػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػوؿ وهػػػػػػػػػو ،طريػػػػػػػػق
ًي جير إنه (ٗ)ومال    .لً أو  ا١ش

 بػػػػػػػ أ أيك ػػػػػػا :نقػػػػػػوؿ بػػػػػػ  منه ػػػػػػا واحػػػػػػ  جيػػػػػػػر ل :وال الػػػػػػث ،امًعػػػػػػ جيػػػػػػراف :ال ػػػػػػاي والقػػػػػػوؿ
  .ماله تسليم على اآلخر أجر عليه ما بتسليم
ًي حػػػػػػق أف لنػػػػػػا:  ا١تعلػػػػػػق حػػػػػػق فقػػػػػػ ـ ،مػػػػػػ بال ّ  يتعلػػػػػػق البػػػػػػا   وحػػػػػػق ،بػػػػػػالعُ يتعلػػػػػػق ا١شػػػػػػ

                                                             

ًي علػػػػػى إحضػػػػػار الػػػػػ   ، مث يسػػػػػلم كػػػػػ   (ٔ) الوجػػػػػه األوؿ: جيػػػػػر البػػػػػا   علػػػػػى إحضػػػػػار ا١بيػػػػػ ، وا١شػػػػػ
واحػػػػػ  منه ػػػػػا دفعػػػػػ  واحػػػػػ ة؛ ألف التسػػػػػليم واجػػػػػب علػػػػػى كػػػػػ  منه ػػػػػا، فػػػػػ ذا امتنعػػػػػا أجػػػػػرا. والوجػػػػػه 

ل جيػػػػر واحػػػػ  منه ػػػػا، بػػػػ  يقػػػػاؿ: مػػػػ  يسػػػػلم منك ػػػػا مػػػػا عليػػػػه، أجػػػػر اآلخػػػػر علػػػػى تسػػػػليم : ال ػػػػاي
الػػػػ ي ذكػػػػر ا١ لػػػػ  : لػػػػى كػػػػ  واحػػػػ  منه ػػػػا حقػػػػا يف مقابلػػػػ  حقػػػػه. الوجػػػػه ال الػػػػثمػػػػا عليػػػػه؛ ألف ع

َازي يف ا١هػػػػػػ ب: وهػػػػػػو الصػػػػػػحيح؛ قػػػػػػاؿ النػػػػػػووي يف الروضػػػػػػ : وهػػػػػػو أظهر ػػػػػػا ألف  قػػػػػػاؿ عنػػػػػػه الشػػػػػػ
َهػػػا  ًي متعلػػػق بعػػػُ، وحػػػق البػػػا   يف ال مػػػ ، فقػػػ ـ مػػػا تعلػػػق بعػػػُ كػػػأرش اٞنايػػػ  مػػػ  غ حػػػق ا١شػػػ

ل : ولػػػػو مل خيتلفػػػػا وقػػػػاؿ كػػػػ  واحػػػػ  منه ػػػػا" صػػػػح. قػػػػاؿ ا١ػػػػزي:مػػػػ  الػػػػ يوف، وهػػػػ ا الوجػػػػه هػػػػو األ
أدفػػػػ  حػػػػى أقػػػػب ، فالػػػػ ي أحػػػػب الشػػػػافعي مػػػػ  أقاويػػػػ  وصػػػػفها: أف يػػػػ مر البػػػػا   بػػػػ ف  السػػػػلع ، 

ًي علػػػػػػى دفػػػػػػ  الػػػػػػ    مػػػػػػ  سػػػػػػاعته روضػػػػػػ  (، ٙ٘ٔ/ٖ) . ا١هػػػػػػ ب يف فقػػػػػػه الشػػػػػػافعي"وجيػػػػػػر ا١شػػػػػػ
 .(ٖٕٔ) (،٥تصر ا١زي صفح ٕٗ٘/ٖالطالبُ )

 .(ٖٕٔ) صفح  ا١زي ٥تصر(، ٙ٘ٔ/ٖ) الشافعي فقه يف ه با١ (ٕ)

 (. ٗ٘ٔ/ٙ) الصنا   ب ا   (ٖ)

 دفػػػػػػ  علػػػػػى ا١بتػػػػػاع جيػػػػػر أوًل، وقيػػػػػ : السػػػػػلع  دفػػػػػػ  علػػػػػى البػػػػػا   جيػػػػػر مالػػػػػ : عػػػػػ  األوىل الروايػػػػػ  (ٗ)
 مػػػػػ  ٢ ػػػػػا: اٟػػػػػاكم ابتػػػػػ اء، ويقػػػػػوؿ بالػػػػػ ف  منه ػػػػػا واحػػػػػ  علػػػػػى حيكػػػػػم ل إنػػػػػه أوًل، وقيػػػػػ : الػػػػػ   
 يػػػػػأمر أمينػػػػػاً  يُنص ػػػػػب اٟػػػػػاكم إف: إليػػػػػه، وقيػػػػػ  صػػػػػاحبه، فليػػػػػ ف  علػػػػػى لػػػػػه أقضػػػػػي أف منك ػػػػػا أحػػػػػب
  والتحصػػػػػػي البيػػػػػػاف لل بتػػػػػػاع. للبػػػػػػا  ، والسػػػػػػلع  الػػػػػػ    إليػػػػػػه، فيسػػػػػػلم بالػػػػػػ ف  منه ػػػػػػا واحػػػػػػ  كػػػػػػ 

(ٚ/ٖٜ٘ .) 
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 التصػػػػػرؼ ديلػػػػػ  البػػػػػا   وألف ،الػػػػػ يوف سػػػػػا ر علػػػػػى الػػػػػرَّه و  اٞنايػػػػػ  أرش تقػػػػػ ـ ك ػػػػػا ،بػػػػػالعُ
ًي ديلػػػػػػػ  حػػػػػػػى التسػػػػػػػليم علػػػػػػػى البػػػػػػػا   جيػػػػػػػر أف فوجػػػػػػػب ،مػػػػػػػ ال ّ  يف الػػػػػػػ ي الػػػػػػػ    يف  ا١شػػػػػػػ

 .بينه ا التسوي  لتحقيق ؛ا١بي  يف التصرؼ
 أموالػػػػػػه وسػػػػػػا ر ا١بيػػػػػػ  يف عليػػػػػػه رِجػػػػػػحُ  ،دكانػػػػػػه يف أو ،بيتػػػػػػه يف ا١ػػػػػػاؿ [/بٔٗ] كػػػػػػاف فػػػػػػ ف

 .ب ل  البا   فيستضر ملكه ع  ا١اؿ خيرج أف ي مر ل ألنه ؛ال    يسلم حى
 عػػػػػُ يف الرجػػػػػوع يف با٠يػػػػػار فالبػػػػػا   ،القصػػػػػر مسػػػػػاف  يف البلػػػػػ  عػػػػػ  اغا بًػػػػػ ا١ػػػػػاؿ كػػػػػاف وإف

 كانػػػػت إف وكػػػػ ل  ،مالػػػػه يف الرجػػػػوع لػػػػه ف بػػػػت عنػػػػه الػػػػ    تػػػػأخَ يف اضػػػػررً  عليػػػػه ألف ؛مالػػػػه
 ويتػػػػػػأخر ،ا٢ػػػػػػالؾ عليػػػػػػه خيػػػػػػاؼ ألنػػػػػػه ؛(ٔ)الػػػػػػوجهُ أصػػػػػػح الصػػػػػػالة يف فيهػػػػػػا يقصػػػػػػر ل ا١سػػػػػاف 

 .حقه
 يبػػػػػػاع :وال ػػػػػػاي، (ٕ)الػػػػػػوجهُ أصػػػػػػح يف مالػػػػػػه عػػػػػػُ يف الرجػػػػػػوع فللبػػػػػػا   ؛امعسػػػػػػرً  كػػػػػػاف فػػػػػػ ف
 ،مالػػػػػه عػػػػػُ إىل الرجػػػػػوع فلػػػػػه باإلعسػػػػػار الػػػػػ    تعػػػػػ ر ألنػػػػػه ؛ٙنػػػػػه مػػػػػ  حقػػػػػه ويقضػػػػػي ،ا١بيػػػػػ 

ًى مػػػػػ  ٓػػػػالؼ  ،عليػػػػػه ٦ػػػػػا والػػػػ    ،ٔالػػػػػه السػػػػػلع  حيتسػػػػب ف نػػػػػه ب  نهػػػػا أفلػػػػػ  مث سػػػػػلع  اشػػػػ
َّ  وهاهنػػػػػػا ،فيهػػػػػػا التصػػػػػػرؼ لػػػػػػه وجػػػػػػاز ،باختيػػػػػػار  سػػػػػػل ها صػػػػػػاحبها ألف  وحجزنػػػػػػا البػػػػػػا   نػػػػػػاخ
ًي على  .ا١ش

 رنػػػػػػػػاجأ سػػػػػػػػلم فأيه ػػػػػػػػا ،التسػػػػػػػػليم علػػػػػػػػى أحػػػػػػػػ  ا جيػػػػػػػػر ل امعينًػػػػػػػػ الػػػػػػػػ    كػػػػػػػػاف إذا فأمػػػػػػػػا
  .(ٖ)اآلخر

                                                             

 خيتػػػػار أف لػػػػه ال ػػػػاي: والوجػػػػه، اٟاضػػػػر حكػػػػم يف ألنػػػػه مالػػػػه؛ عػػػػُ خيتػػػػار أف لػػػػه األوؿ: لػػػػي  الوجػػػػه (ٔ)
 ال ػػػاي: والوجػػػه بعػػػ ، في ػػػا عليػػػه خيػػػاؼ ك ػػػا،  وقػػػت أقػػػرب يف ا٢ػػػالؾ عليػػػه خيػػػاؼ مالػػػه؛ ألنػػػه عػػػُ
  .(ٜٜ/ٕ) احملتاج ومغٍ(، ٕ٘٘/ٖ) الطالبُ روض  ينظر:األصح.  هو

َازي قػػػػػاؿ األوؿ. الوجػػػػػه هػػػػ ا (ٕ)  وهػػػػػو الروضػػػػػ : يف النػػػػػووي ا١نصػػػػػوص. وقػػػػاؿ وهػػػػػو ا١هػػػػػ ب: يف الشػػػػ
 لػػػػػو ك ػػػػػا،  مالػػػػػه عػػػػػُ إىل الرجػػػػػوع لػػػػػه ف بػػػػػت باإلعسػػػػػار الػػػػػ    تعػػػػػ ر ألنػػػػػها١نصػػػػػوص؛  الصػػػػػحيح

 فػػػػ ف، البػػػػا   حػػػػق ٙنهػػػػا مػػػػ  ويػػػػوى، السػػػػلع  تبػػػػاع بػػػػ ، فسػػػػ  ل ال ػػػػاي: أنػػػػه بػػػػال   . الوجػػػػه أفلػػػػ 
ًي. ا١ه ب شيء فض    .(ٕ٘٘/ٖ) الطالبُ روض (، ٚ٘ٔ/ٖ) الشافعي فقه يف فلل ش

  .(ٚ٘ٔ/ٖ) الشافعي فقه يف ا١ه ب (ٖ)



 قسم التحقيق                              االنتصار البن أبي عصرون 

 

336 

   .(ٔ)معا جيراف :ال اي والقوؿ
 ،بعينػػػػػه اٟػػػػػق تعلػػػػػق يف كػػػػػا١بي  ا١عػػػػػُ الػػػػػ    ألف ؛(ٕ)التخيػػػػػَ يف ال الػػػػػث القػػػػػوؿ ويسػػػػػقط

 .قبضه قب  فيه التصرؼ م  وا١ن 
  

                                                             

اجمل ػػػػػوع.  يف السػػػػبكي عليػػػػه الروضػػػػ ، ونػػػػص يف النػػػػووي كػػػػػالـ مػػػػ  يفهػػػػم الػػػػ ي هػػػػو الوجػػػػه وهػػػػ ا (ٔ)
  .(ٓٙٔ/ٕٔ) اجمل وع(، ٕ٘٘/ٖ) الطالبُ روض (، ٚ٘ٔ/ٖ) الشافعي فقه يف ا١ه ب

  .(ٚ٘ٔ/ٖ) الشافعي فقه يف ا١ه ب (ٕ)
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 فصن

[ كًفًة الّتسلًه إذا دفع املشرتٍ نصف الثنن]   

ًى إذا  ٕز تهػػػػا ديكػػػػ  ٦ػػػػا كانػػػػت فػػػػ ف ،الػػػػ    نصػػػػ  فأحضػػػػر بػػػػ    سػػػػلع  رجػػػػ  مػػػػ  اشػػػػ
 إليػػػػػػه ا١بيػػػػػػ  نصػػػػػػ  تسػػػػػػلم وجػػػػػػب ،القي ػػػػػػ  يف تسػػػػػػاويا إذا ،والعبػػػػػػ ي  ،واألدهػػػػػػاف ،كالطعػػػػػػاـ

 فوجػػػػػػب ،ا١بيػػػػػػ  مػػػػػػ  ّػػػػػػزء منػػػػػػه جػػػػػػزء كػػػػػػ  قوبػػػػػػ  عػػػػػػوض الػػػػػػ    ألف ؛(ٔ)الػػػػػػوجهُ أصػػػػػػح يف
 ينفػػػػػ  فػػػػػال ي الػػػػػ َّ  ّ يػػػػػ  وثيقػػػػػ  ف نػػػػػه ؛والػػػػػ ي  الػػػػػرَّه  ٓػػػػػالؼ ،جز ػػػػػه فيسػػػػػلم جز ػػػػػه تسػػػػػليم

 .كالشهادة بقي  ال ي  م  بقى ما شيء منه
 ٚيعػػػػػػػه صػػػػػػػار سػػػػػػػل ه إذا هألنَّػػػػػػػ ؛إليػػػػػػػه يسػػػػػػػلم مل الواحػػػػػػػ  كالعبػػػػػػػ  يتجػػػػػػػزأ ل ٦ػػػػػػػا كػػػػػػػاف وإف
ًي امقبوضً   .ال    لستيفاء ؛حبسه حق البا   على فيفوت ،لل ش
 نصػػػػػػيبه تسػػػػػػليم وجػػػػػػب الػػػػػػ    مػػػػػػ  حصػػػػػػته أحػػػػػػ  ا فأحضػػػػػػر رجلػػػػػػُ مػػػػػػ  اعبػػػػػػ ً  بػػػػػػاع وإف

 .ٞ يعه اقابضً  يصَ ل ألنه ؛إليه
  

                                                             

 ءشػػػػي ٤بػػػػوس بػػػػ ي  فػػػػال يسػػػػلم( الوجػػػػه األوؿ: ل جيػػػػر البػػػػا   علػػػػى تسػػػػليم شػػػػيء مػػػػ  ا١بيػػػػ ؛ ألنػػػػه ٔ)
 كػػػػػ  ا١بيػػػػػ ؛ ألف نصػػػػػ  تسػػػػػليم علػػػػػى جيػػػػػر ال ػػػػػاي: والوجػػػػػه .كػػػػػالرَّه  الػػػػػ ي  بعػػػػػ  ْضػػػػػور منػػػػػه

 بعػػػ  سػػػلم فػػػ ذا الػػػ    مػػػ  جػػػزء مقابلػػػ  يف ا١بيػػػ  مػػػ  جػػػزء وكػػػ  اآلخػػػر عػػػ  عػػػوض منه ػػػا واحػػػ 
 وقطػػػػػ الغػػػػػزايل،  عنػػػػػ  قػػػػػاؿ النػػػػووي يف الروضػػػػػ : "وأصػػػػػحه ا .مقابلتػػػػػه مػػػػػا يف تسػػػػػليم وجػػػػػب الػػػػ   

 بالوجػػػػه التلخػػػػيص شػػػػرح يف القفػػػػاؿ قطػػػػ  ا١ناصػػػػف ، قلػػػػت: علػػػػى وحي ػػػػ  يصػػػػح، أنػػػػه التت ػػػػ : يف بػػػػه
 علػػػػػى ترتػػػػػب اجمل ػػػػػوع: "قلػػػػػت: إذا يف السػػػػػبكي األصػػػػػح". قػػػػػاؿ وهػػػػػو احملػػػػػرر، يف وصػػػػػححه ال ػػػػػاي،
 مػػػػػ  الػػػػػ    بعػػػػػ  أدى لػػػػػو ٙنهػػػػػا"، ك ػػػػػا يػػػػػبخ  نقصػػػػػا نقصػػػػػه أو باقيهػػػػػا، تلػػػػػ  الصػػػػػفق  ٕػػػػػزئ
 غػػػـر ذلػػػ  علػػػى ترتػػػب أجػػػزاء الػػػ    مػػػ  أدا  مػػػا يسػػػاوي مػػػا أخػػػ  مطبوعػػػ ، فػػػ ذا أجػػػزاء لػػػه كتػػػاب

 يسػػػػػتويف حػػػػػى حبسػػػػػه ومػػػػػازاؿ الكتػػػػػاب بعػػػػػ  تسػػػػػليم علػػػػػى البػػػػػا   خيػػػػػَ مل البػػػػػا   عنػػػػػ  الكتػػػػػاب
 اجمل ػػػػػػػػوع(، ٚ٘ٔ/ٖ) الشػػػػػػػػافعي فقػػػػػػػػه يف ، ا١هػػػػػػػػ ب(ٕٛ٘/ ٖ) الطػػػػػػػػالبُ روضػػػػػػػػ  .كلػػػػػػػػه الػػػػػػػػ   

(ٕٔ/ٖٔٙ).  
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 فصن

 [تلف املبًع يف يد البائع قبل الكبض]

َهػػػػػا أو ،ٙػػػػػرة يكػػػػػوف أف إمػػػػػا؛ خيػػػػػ  مل تلػػػػػ  ا١بيػػػػػ  يف يػػػػػ  البػػػػػا   قبػػػػػ  القػػػػػب  إذا  فػػػػػ ف ،غ
   .(ٕ)البي  انفس  ،ٝاوي  (ٔ)بآف  تل  ف ف ال  رة عُ كاف

 فهػػػػػػػو امعػػػػػػػ ودً  ول ،اموزونًػػػػػػػ ول ،الً مكػػػػػػػي ا١بيػػػػػػػ  يكػػػػػػػ  مل "إذا :(ٗ)وأٛػػػػػػػ  ،(ٖ)مالػػػػػػػ  وقػػػػػػػاؿ
ًي" ض اف م    .ا١ش

 .ف ات اعب ً  كاف لو ك ا فانفس  ،بالعق  ا١ستحق سليمالتَّ  فات أنه لنا:
ًي ٝاويػػػػػػػ  بآفػػػػػػػ  يػػػػػػػ   فتلفػػػػػػػت ،اعبػػػػػػػ ً  كػػػػػػػاف وإف  واإلمسػػػػػػػاؾ ،الػػػػػػػرد بػػػػػػػُ با٠يػػػػػػػار فا١شػػػػػػػ
 كػػػػػ  خيػػػػػص مػػػػػا معرفػػػػػ  ديكػػػػػ  ل ألنػػػػػه ؛األعضػػػػػاء علػػػػػى يقسػػػػػط ل الػػػػػ    ألف ؛الػػػػػ    ّ يػػػػػ 
 .و٨و  ،كالنص  [/إٔٗ] األجزاء على يتقسط وإمنا ،منه عضو

ًي أجن  أتلفه وإف  ويرج  ،خيَ أف وبُ ،ال    ّ ي  ويرج  ،يرد أف بُ با٠يار فا١ش
  .(ٙ)البي  ينفس  :والقوؿ ال اي،  (٘)القولُ أصح بالقي   يف اآلخر على

 بآفػػػػ  تلػػػػ  لػػػػو مػػػػا ٓػػػػالؼ ،العقػػػػ  ينفسػػػػ  فلػػػػم القي ػػػػ  وهػػػػو بػػػػ ؿ إىل فػػػػات ا١بيػػػػ  أف لنػػػػا:
  .فيه ب ؿ ل ف نه ٝاوي 

                                                             

  .(ٕٖ/ٔ) الوسيط قحط. ا١عجم أو مرض، أو عاه ، م ، فيفس   شي اً  يصيب ما : ك اآلف  (ٔ)

  .(ٛ٘ٔ/ٖ) الشافعي فقه يف ا١ه ب (ٕ)

  .(٘ٛٔ/ٕ)  اجملته  ب اي  (ٖ)

  .(ٖٜٗ/ٔٔ) اإلنصاؼ(، ٖٜٗ/ٔٔ) الكبَ الشرح (ٗ)

 علػػػػى األصػػػػح. نػػػػص هػػػػو الوجػػػػه وهػػػػ ا، القػػػػب  يف مقامػػػػه فقامػػػػت، ا١بيػػػػ  عػػػػ  عػػػػوض القي ػػػػ  ألفَّ  (٘)
 أف بػػػػػُ األجنػػػػػ  يتخػػػػػَ بػػػػػ  يفسػػػػػ ، ل األجنػػػػػ  إتػػػػػالؼ أف واألظهػػػػػر النػػػػػووي يف الروضػػػػػ ، ذلػػػػػ 
 ،(ٛ٘ٔ/ٖ) الشػػػػػػافعي فقػػػػػػه يف األجنػػػػػػ . ا١هػػػػػػ ب البػػػػػػا   فيغػػػػػػـر يفسػػػػػػ  أو األجنػػػػػػ ، ويغػػػػػػـر جييػػػػػػز
 .(ٜٛ/ٕ) احملتاج مغٍ(، ٚٓ٘/ٖ) الطالبُ روض 

 يف ا١هػػػػػ ب ٝاويػػػػػ . بآيػػػػػ  تلػػػػػ  لػػػػػو ك ػػػػػا،  البيػػػػػ  فانفسػػػػػ ، بالعقػػػػػ  ا١سػػػػػتحق التسػػػػػليم فػػػػػات ألنَّػػػػػه (ٙ)
 .(ٜٛ/ٕ) احملتاج ، مغٍ(ٛ٘ٔ/ٖ) الشافعي فقه
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 .(ٔ)له وجه ول ،اواح ً  لً قو  ينفس  :وقي 
 فػػػػػات ألنػػػػػه ؛القي ػػػػػ  بنصػػػػػ  الرجػػػػػوع أو ،الػػػػػرد بػػػػػُ با٠يػػػػػار فهػػػػػو يػػػػػ   األجنػػػػػ  قطػػػػػ  وإف
 لً قػػػػػػػو  البيػػػػػػػ  انفسػػػػػػػ  البػػػػػػػا   أتلفػػػػػػػه وإف، (ٕ)ا٠يػػػػػػػار لػػػػػػػه في بػػػػػػػت خلػػػػػػػ  إىل ا١بيػػػػػػػ  مػػػػػػػ  جػػػػػػػزء
  .(ٗ)األجن  أتلفه لو ك ا ،قولُ على أنه :وال اي، الطريقُ أصح وهو ،(ٖ)اواح ً 

 بآفػػػػػػػ  تلػػػػػػػ  لػػػػػػػو ك ػػػػػػػا ينفسػػػػػػػ  أف فوجػػػػػػػب بالعقػػػػػػػ  ا١سػػػػػػػتحق التسػػػػػػػليم فػػػػػػػات أنػػػػػػػه لنػػػػػػػا:
 .ٝاوي 

ًي ،ا١بيػػػػػ  العبػػػػػ  يػػػػػ  البػػػػػا   قطػػػػػ  ولػػػػو  ّ يػػػػػ  العبػػػػػ  إمسػػػػػاؾ أو ،الػػػػػرد بػػػػػُ با٠يػػػػػار فا١شػػػػ
   .(٘)الوجهُ أصح ال    على
 بنصػػػػػػػ  البػػػػػػػا   علػػػػػػػى رجػػػػػػ  شػػػػػػػاء وإف ،فسػػػػػػػ  شػػػػػػػاء إف ،با٠يػػػػػػار أنػػػػػػػه :(ٙ)ال ػػػػػػػاي والوجػػػػػػه

  .القي  
  .ٝاوي  بآف  ذهبت لو ك ا  ،بالقي   البا   يض نه فال ا١بي  م  جزء أنه لنا:
ًي أتلفػػػػػػه وإف  بػػػػػػه فاسػػػػػػتقر ،القػػػػػػب  ٔنزلػػػػػػ  إتالفػػػػػػه ألف ؛الػػػػػػ    ٚيػػػػػػ  عليػػػػػػه اسػػػػػػتقر ا١شػػػػػػ

                                                             

 (.ٕٕٔ/ٕوحكي ع  اب  سريج. حلي  العل اء يف معرف  م اهب الفقهاء ) (ٔ)

  .(ٛ٘ٔ/ٖ) الشافعي فقه يف ا١ه ب (ٕ)

َازي قػػػػػػاؿ (ٖ)  البػػػػػػػا   علػػػػػػى الرجػػػػػػػوع ديكػػػػػػ  ل ألنػػػػػػػه، أصػػػػػػحابنا أك ػػػػػػر قػػػػػػػوؿ وهػػػػػػو ا١هػػػػػػػ ب: يف الشػػػػػػ
  .(ٛ٘ٔ/ٖ) الشافعي فقه يف بال   . ا١ه ب عليه مض وف ا١بي  ألف بالقي  ؛

، أصحه ا، فطريقاف أجن  يتلفه أف" الروض : يف النووي قولُ. قاؿ على اٟكم أف األصح: والطريق (ٗ)
 ب ، ل ينفس  أنه: وأظهر ا، التسليم لتع ر ٝاوي  بآف  كالتل  أنه قولُ: أح  ا: على، أصحه ا
ًي ًد فس ، شاء إف، ا٠يار لل ش األجن .  وغـر أجاز  شاء وإف، للبا   األجن  ويغـر ال   ، واس
  .(ٕٓ٘/ٖ) الطالبُ روض  ،(ٜ٘ٔ/ٖ) الشافعي فقه يف ا١ه ب

 ألنػػػػه، لػػػػه شػػػػيء ول أجػػػػاز  شػػػػاء وإف، البيػػػػ  فسػػػػ  شػػػػاء إف، با٠يػػػػار هػػػػو األصػػػػحاب: أك ػػػػر وقػػػػاؿ (٘)
، (ٚٛٔ/٘) الشػػػػػػافعي فقػػػػػػه يف القػػػػػػب . اٟػػػػػػاوي قبػػػػػػ  البػػػػػػا   يضػػػػػػ نه فػػػػػػال ا١بيػػػػػػ  مػػػػػػ  جػػػػػػزء ألنػػػػػػه

  .(ٜ٘ٔ/ٖ) الشافعي فقه يف ا١ه ب

 أجػػػػػاز  شػػػػػاء وإف، بػػػػال    ورجػػػػػ  فسػػػػ ، شػػػػػاء إف با٠يػػػػػار ا١بتػػػػاع العبػػػػػاس: أبػػػػو قػػػػػاؿ األوؿ: الوجػػػػه (ٙ)
  .(ٜ٘ٔ/ٖ) القي  . ا١ه ب بنص  البا   على ورج 
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  .ك عتاقه ال    ٚي 
ًي قطػػػػػػ  ولػػػػػػو  مث انػػػػػػ ملت فػػػػػػ ف ،نقػػػػػػص بفعلػػػػػػه ألنػػػػػػه ،يفسػػػػػػ  أف لػػػػػػه يكػػػػػػ  مل يػػػػػػ   ا١شػػػػػػ

ًي علػػػػى البػػػػا   رجػػػػ  البػػػػا   يػػػػ  يف تلػػػػ   يػػػػ  ول ويُقػػػػوَّـ ،يػػػػ  ولػػػػه ـقػػػػوَّ فيُ  الػػػػنقص بػػػػأرش ا١شػػػػ
ًي علػػػػػى مضػػػػػ ون  ٚلتػػػػػه ألف ؛ ي ػػػػػالق يف ل الػػػػػ    مػػػػػ  نقػػػػػص ٔػػػػػا ويرجػػػػػ  ،لػػػػه  بػػػػػال    ا١شػػػػػ

  .منه ٞزء جز ها فض  
فهػػػػػي  سػػػػػلمخليػػػػػ  والتَّ التَّ  قبػػػػػ  فتلفػػػػػت شػػػػػجرة علػػػػػى أو ،األرض علػػػػػى ٙػػػػػرة ا١بيػػػػػ  كػػػػػاف وإف
 .بينا  وق  ،ال  رة كغَ

ًي يف ضػػػػػػ اف مػػػػػػ  فهػػػػػػي التخليػػػػػػ  بعػػػػػػ  تلفػػػػػػت وإف  التخليػػػػػػ  ألفَّ  ؛(ٔ)القػػػػػػولُ أصػػػػػػح ا١شػػػػػػ
ًي ض اف يف به ف خ  ،التصرؼ جواز به يتعلق قب   .كالنق  ا١ش

  

                                                             

 فػػػػيم كالنقػػػػ  ضػػػػ انه يف فػػػػ خ ، التصػػػػرؼ جػػػػواز بػػػػه يتعلػػػػق قػػػػب  التخليػػػػ  األوؿ؛ ألفَّ  الوجػػػػه هػػػػ ا (ٔ)
 يف النػػػػػووي األوؿ الوجػػػػػه علػػػػػى نػػػػػص وقػػػػػ ، البػػػػػا   ضػػػػػ اف مػػػػػ  أنػػػػػه ال ػػػػػاي: والوجػػػػػه. النقػػػػػ  ينقػػػػػ 

  .(ٙٙ٘/ٖ) الطالبُ روض (، ٜ٘ٔ/ٖ) الشافعي فقه يف الروض . ا١ه ب
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 [وضع اجلىائح]

اموووووودل لخوووووو ل وووووود ل» : وقولػػػػػػه ،(ٕ)«ااضووووووال ل ووووووا  ا»   (ٔ)وأمػػػػػػر  ]رسػػػػػػوؿ اه[
 .(ٖ)«نخي لاغيرلحق

 علػػػػػػى حي ػػػػػ  أو ،أحفظػػػػػه ل اكالًمػػػػػ قبلػػػػػه وقػػػػػػاؿ ،سػػػػػفياف مِهػػػػػوَ  :(ٗ)الشػػػػػافعي قػػػػػاؿ 
 ،(٘)وضػػػػػػػ  اٞػػػػػػػوا ح اسػػػػػػػتحباب علػػػػػػػى أو ،التخليػػػػػػػ  قبػػػػػػػ  مػػػػػػػا علػػػػػػػى أو ٤ ػػػػػػػوؿ ،السػػػػػػػنُ بيػػػػػػػ 

 ضػػػػػػػ اف مػػػػػػ  هالكهػػػػػػا فػػػػػػ ف ،ينقلهػػػػػػا فلػػػػػػم اٞػػػػػػ اذ أواف ال  ػػػػػػار بلغػػػػػػت إذا مػػػػػػا ٔ ابػػػػػػ  ويصػػػػػػَ
ًي علػػػػػى  عنػػػػػ نا فػػػػػرؽ ول، هاهنػػػػػا كػػػػػ ل   ،نقلهػػػػػا تػػػػػرؾ يف فػػػػػرط ألنػػػػػه ؛(ٙ)القػػػػػولُ أصػػػػػح ا١شػػػػػ

  .والسرق  ،كالنهب آدمي ّناي  أو ،ٝاوي  بآف  يهل  أف بُ
ًي ضػػػػػػ اف مػػػػػػ  كػػػػػػاف ال لػػػػػػث مػػػػػػ  أقػػػػػػ  التػػػػػػال  كػػػػػػاف "إف :(ٚ)مالػػػػػػ  وقػػػػػػاؿ  وإف ،ا١شػػػػػػ

                                                             

 هك ا يف األص  ويف نسخ  ب ب وف رسوؿ اه. (ٔ)
 .اٞوا ح وض  باب، ا١ساقاة كتاب(،  ٖٙٙ) صفح  مسلم أخرجه (ٕ)

 مث صػػػػػػػالحها يبػػػػػػػ و أف قبػػػػػػػ  ال  ػػػػػػػار بػػػػػػػاع إذا البيػػػػػػػوع، بػػػػػػػاب كتػػػػػػػاب(،  ٚٚ/ٕ) البخػػػػػػػاري أخرجػػػػػػػه (ٖ)
 البا  . م  فهو عاه  أصابته

  .(ٛٔٔ/ٗ) األـ (ٗ)

وأمضػػػػى اٟػػػػ يث  ،هػػػػ ا حجػػػػ  يفوضػػػػ  اٞا حػػػػ  مل يكػػػػ   يفوإف ثبػػػػت اٟػػػػ يث قػػػػاؿ الشػػػػافعي: " (٘)
(، كتػػػػػاب البيػػػػػ ، بػػػػػاب وضػػػػػ  اٞػػػػػوا ح. قلػػػػػت: ٖ٘ٓ/٘نقلػػػػػه البيهقػػػػػي يف الكػػػػػرى ) علػػػػػى وجهػػػػػه.

األمػػػػػر بوضػػػػػ  اٞا حػػػػػ  ثابػػػػػت عنػػػػػ  مسػػػػػلم ولعلػػػػػه مل يبلػػػػػ  الشػػػػػافعي، وسػػػػػفياف مل يهػػػػػم، بػػػػػ  بػػػػػُ 
  لألمػػػػر بوضػػػػ  اٞػػػػوا ح، وذلػػػػ  أنػػػػه نسػػػػي كالًمػػػػا قبلػػػػه فػػػػأعرض عػػػػ  ذكػػػػر  حيػػػػث سػػػبب عػػػػ ـ ذكػػػػر 

 أمػػػػػر' فيػػػػػه يػػػػػ كر ل لػػػػػه ٣السػػػػػي طػػػػػوؿ  يف اٟػػػػ يث هػػػػػ ا حيػػػػػ ث سػػػػػفياف "ٝعػػػػػت: الشػػػػػافعي قػػػػاؿ
 قبػػػػ  كالمػػػػاً  السػػػػنُ بيػػػػ  بعػػػػ  يػػػػ كر ٛيػػػػ  وكػػػػاف: سػػػػفياف قػػػػاؿ ذلػػػػ  بعػػػػ  زاد مث ،'اٞػػػػوا ح بوضػػػػ 
 كػػػػػاف كيػػػػ  أدري  ل ألي اٞػػػػوا ح، وضػػػػػ  ذكػػػػر عػػػػ  أكػػػػ  وكنػػػػػت ، أحفظػػػػه ل اٞػػػػوا ح  وضػػػػ 

 ، كتاب البيوع.(ٜٓ/ ٘) الصغرى السن  .الكالـ"

ًي ضػػػػػ اف ف ػػػػػ  الروضػػػػػ : يف النػػػػػووي قػػػػػاؿ (ٙ) َازي وسػػػػػاؽ، خػػػػػالؼ بػػػػػال ا١شػػػػػ  يف ا١سػػػػػأل  هػػػػػ   الشػػػػػ
 .(ٙٙ٘/ٖ) الطالبُ ، روض (ٓٙٔ/ٖ) الشافعي فقه يف خالفاً. ا١ه ب ي كر ومل ا١ه ب،

  .(ٛٛٔ/ٕ) اجملته  ب اي (، ٖٛ/ٕٔ) ا١ ون  (ٚ)



 قسم التحقيق                              االنتصار البن أبي عصرون 

 

342 

 .البا  " ض اف م  كاف دونه ف ا ال لث كاف
 كػػػػػػاف وإف ،البػػػػػػا   ضػػػػػػ اف مػػػػػػ  كػػػػػػاف ٝاويػػػػػػ  بآفػػػػػػ  تلػػػػػػ  "إف :[/بٕٗ] (ٔ)أٛػػػػػػ  وقػػػػػػاؿ

ًي" ض اف م  فهو آدمي ّناي    .ا١ش
ًى ٙػػػػػػػرة" :فقالػػػػػػػػت  النَّػػػػػػػ ّ  أتػػػػػػػػت امػػػػػػػرأة أف ويرُ  مػػػػػػػػا لنػػػػػػػا: مػػػػػػػػ  فػػػػػػػػالف  إف ابػػػػػػػٍ اشػػػػػػػػ

 وووووولا ل» : فقػػػػػػاؿ. "فسػػػػػػأله أف يضػػػػػػ  عنػػػػػػه شػػػػػػيً ا فػػػػػػأ  أف ل يفعػػػػػػ  ،فأذهبتهػػػػػػا اٞا حػػػػػػ 
 .عليه  ٞر  اواجبً  كاف ولول (ٕ)« الالنال ل فلللخيًر 

 كػػػػػػػ ل   ،أجنػػػػػػػ  لػػػػػػػهتقي أو ،ديػػػػػػػوت أف بػػػػػػػُ فػػػػػػػرؽ فػػػػػػػال اعبػػػػػػػ ً  كػػػػػػػاف إذا مػػػػػػػا أٛػػػػػػػ  وعلػػػػػػػى
 .أعلم واه .هاهنا
 

                                                             

  .(ٖٜٗ/ٔٔ) الكبَ الشرح(، ٖٜٗ/ٔٔ) ا١قن  (ٔ)

 ال  ػػػػػار بيػػػػػ  يف اٞا حػػػػػ  البيػػػػػوع، بػػػػػاب كتػػػػػاب(،  ٖٗٔ/ٕ) اللي ػػػػػي( حيػػػػػِ بػػػػػ  حيػػػػػِ ا١وطػػػػػأ )روايػػػػػ  (ٕ)
 وضػػػػػ  البيػػػػػوع، بػػػػػاب كتػػػػػاب(،  ٜٔ/٘) للبيهقػػػػػي الصػػػػػغرى السػػػػػن  ٗػػػػػريج يف الكػػػػػرى ا١نػػػػػ ، والػػػػػزرع

 فلػػػػػػو، ا١رسػػػػػ  ن بػػػػػػت ل و٨ػػػػػ  اٟػػػػػػ يث وأهػػػػػ ، مرسػػػػػ  ع ػػػػػػرة حػػػػػ يث الشػػػػػػافعي: قػػػػػاؿ. اٞا حػػػػػ 
 بػػػػػ  حارثػػػػػ  أسػػػػػن   قػػػػػ : البيهقػػػػػي قػػػػػاؿ. اٞا حػػػػػ  توضػػػػػ  ل أف دللػػػػػ  كانػػػػػت ع ػػػػػرة حػػػػػ يث ثبػػػػػت

ٓػػػػػر  عػػػػػ   حيػػػػػتج ل ضػػػػػعي ، حارثػػػػػ  أف إل عا شػػػػػ  عػػػػػ  ع ػػػػػرة عػػػػػ  أبيػػػػػه عػػػػػ  فػػػػػروا ، الرجػػػػػاؿ أيب
 سعي  األنصاري ع  أيب الرجاؿ غَ أنّه مل ي كر ال  رة.أه  النق  وأسن   حيِ ب  
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 كتاب السَّمم

ػػػػػػػلم ػػػػػػػ :قػػػػػػػاؿ وي أف ابػػػػػػػ  عبػػػػػػػػاس جػػػػػػػا ز ١ػػػػػػػا رُ  السَّ ل  ا١ضػػػػػػػػ وف إىل أشػػػػػػػه  أف السَّ
 ٻ ٻ ٻ ٱ چ :وأذف فيػػػػػػه فقػػػػػػاؿ ،اه تعػػػػػػاىل يف كتابػػػػػػهأجػػػػػػ  مسػػػػػػ ى قػػػػػػ  أحلػػػػػػه 

(ٔ)چ ڀ  پ پ پ پ ٻ
. 

 ،والسػػػػػػػػنتُ ، ػػػػػػػػرة السػػػػػػػػن سػػػػػػػػلفوف يف ال َّ قػػػػػػػػ ـ ا١ ينػػػػػػػػ  وهػػػػػػػػم يُ   النَّػػػػػػػػ ّ أف  اوروى أيًضػػػػػػػػ
"وال الث" ي:و ورُ 

(ٕ). 
فػػػػ ف أربػػػػاب الضػػػػػياع والبسػػػػاتُ حيتػػػػاجوف إىل مػػػػػا ينفقونػػػػه علػػػػػى  ،وألف بالنػػػػاس حاجػػػػ  إليػػػػػه
ًخاص مػػػػػا تػػػػػ عو حاجتػػػػػه إليػػػػػه  ،ع ػػػػػارة أمالكهػػػػػم ول جيػػػػػ وف ويف النػػػػػاس مػػػػػ  حيتػػػػػاج إىل اسػػػػػ

 .وفيه قضاء حاج  اٞ ي  ،م  ال  ار
 ،ألنػػػػػػػػه تصػػػػػػػػرؼ يف ا١ػػػػػػػػاؿ فهػػػػػػػػو كػػػػػػػػالبي  ؛إل مػػػػػػػػ  مطلػػػػػػػػق التصػػػػػػػػرؼ يف ا١ػػػػػػػػاؿ ل يصػػػػػػػػح و 

 .ه يعرؼ ما يعق  عليه منهاألنَّ  ؛الصفات مث ع يؼ رَ ٦  عَ  السَّلمويصح 
 ،ألنػػػػػػػه يعقػػػػػػػ  علػػػػػػػى ٣هػػػػػػػوؿ ؛(ٗ)يف أصػػػػػػػح الػػػػػػػوجهُ هفػػػػػػػال يصػػػػػػػح سػػػػػػػل  (ٖ)األك ػػػػػػػه فأمػػػػػػػا

 .وبس اع الصفات ل ي رؾ حقا قها
 .ألنه ي دي إىل ا١عٌ ؛ا وما يتصرؼ منه ،ل والسَّ  السَّلموينعق  بلفظ 

                                                             

 .ٕٕٛالبقرة: آي : ( ٔ)

، وهم يسلفوف يف ال  ار،  ق ـ النَّ ّ  »جاء يف مسلم ع  اب  عباس رضي اه عنه ا بلفظ: ( ٕ)
لكيلل للام لووزال للام لوإل لنجللل  »السن  والسنتُ، فقاؿ:  نسلّل يلتمر ل لُيسلّل ي

  (، كتاب ا١ساقاة، باب السَّلم.٘٘ٙصحيح مسلم، )ص . « للام

 (.٥ٕٙٗتار الصحاح )ص  : ال ي يولُ  أع ى، وق  َكِ َه م  باب َطِرَب.األَك هُ  (ٖ)

هػػػػػ ا الوجػػػػػه األوؿ، والوجػػػػػه ال ػػػػػاي قػػػػػاؿ بػػػػػه أبػػػػػو إسػػػػػحاؽ: يصػػػػػح السػػػػػلم مػػػػػ  األع ػػػػػى، وإف كػػػػػاف ( ٗ)
الصػػػػػػفات بالسػػػػػػ اع. وقػػػػػػ  نػػػػػػص علػػػػػػى الوجػػػػػػه ال ػػػػػػاي النػػػػػػووي، ألنػػػػػػه يعػػػػػػرؼ أك ػػػػػػه؛ ألنػػػػػػه يعػػػػػػرؼ 

(، مغػػػػػػػػٍ احملتػػػػػػػػػاج إىل معرفػػػػػػػػ  ألفػػػػػػػػاظ ا١نهػػػػػػػػػاج ٔٙٔ/ٖالصػػػػػػػػفات. ا١هػػػػػػػػ ب يف فقػػػػػػػػػه الشػػػػػػػػافعي )
(ٕ/ٕٜ.) 
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ألنػػػػه نػػػػوع بيػػػػ  يعتػػػػر فيػػػػه قػػػػب  العػػػػوض  ؛(1)يف أصػػػػح الػػػػوجهُ اوينعقػػػػ  بلفػػػػظ البيػػػػ  أيًضػػػػ
 : وقػػػػ  قػػػػاؿ ،و٢ػػػػ ا ي بػػػػت فيػػػػه خيػػػػار اجمللػػػػ  ،يف اجمللػػػػ  فانعقػػػػ  بلفػػػػظ البيػػػػ  كالصػػػػرؼ

ول ي بػػػػت  ،ولػػػػو مل يكػػػػ  بيعػػػػا مػػػػا ثبػػػػت فيػػػػه ا٠يػػػػار ،(2)«دلخيوووود ل وووودللوووو ل تفرقوووودا لمت د لوووودال»
و٢ػػػػػػ ا ل جيػػػػػػوز أف يتفرقػػػػػػا  ،ألنػػػػػػه ل جيػػػػػػوز أف يتفرقػػػػػػا قبػػػػػػ  قطػػػػػػ  عال قػػػػػػه ؛فيػػػػػػه خيػػػػػػار الشػػػػػػرط
  .فلو شرط فيه ا٠يار تفرقا م  بقاء علقه ،قب  قب  رأس ا١اؿ

 جيػػػػػػوز ل :(6)وقػػػػػػاؿ األوزاعػػػػػػي ،(5)وأٛػػػػػػ  ،(4)وبػػػػػػه قػػػػػػاؿ مالػػػػػػ  ،(3)الً ومػػػػػػ ج ،لً وجيػػػػػػوز حػػػػػػا
 .إىل أق  م  ثالث  أياـ

١ػػػػػػا  اوتسػػػػػػ يته سػػػػػػل ً  ،وهػػػػػػو مػػػػػػ  العػػػػػػ ر أبعػػػػػػ  ،أجػػػػػػوز لً فحػػػػػػا ،أنػػػػػػه إذا جػػػػػػاز مػػػػػػ جاللنػػػػػػا: 
 .وتق ير  بال الث ٖكم ،يوج  م  تسليم رأس ا١اؿ فيه

 ،ٛ()وقاؿ أبو حنيف  ،(ٚ)النقطاع عن  احمل  [/أٖٗ]مأموف  اوجيوز يف ا١ع ـو إذا كاف موجودً 
م  حُ  احى يكوف جن  ا١سلم فيه موجودً  السَّلمل جيوز  :(ٜ)واألوزاعي ،وال وري ،(ٛ)حنيف 

 .حُ العق  إىل احمل 
لكيلل للام لنولوزال» :وروى عنه ،ما ق منا  م  ح يث اب  عباس لنا:  نسلفا ل ي

                                                             

ػػػػلم بلفػػػظ البيػػػػ ، فػػػ ذا عقػػػػ  بلفػػػظ البيػػػ  كػػػػاف بيعػػػاً. الوجػػػػه ال ػػػاي الػػػػ ي ( ٔ) الوجػػػه األوؿ: ل ينعقػػػ  السَّ
ػػػػػلم يطلػػػػػق عليػػػػػه لفػػػػػظ البيػػػػػ ، فهػػػػػو نػػػػػوع خػػػػػاص مػػػػػ  أنػػػػػواع  ذكػػػػػر  ا١ لػػػػػ : وكػػػػػالـ الشػػػػػافعي يف السَّ

 (.ٓٙٔ/ٖ(، ا١ه ب يف فقه الشافعي )ٖٕٛ، ٕٕٛ/ٗاألـ ) البي . ينظر:

 (.ٜٚتقّ ـ ٗرجيه )ص ( ٕ)

 .(ٕٙٔ/ٖ)(، ا١ه ب يف فقه الشافعي ٖٚٔ/ٕمغٍ احملتاج )( ٖ)

َ  مػػػػ  البيػػػػػوع، وبالقيػػػػاس علػػػػى الػػػػػ    يف ( ٗ) وهػػػػي إحػػػػ ى الروايػػػػات عػػػػػ  مالػػػػ ، وبالقيػػػػاس علػػػػػى غػػػػ
َة   .(ٖٕٓ/ٕ)، ب اي  اجملته  (ٕٕ٘/٘)البيوع. ال خ

ػػػػػػػػلم اٟػػػػػػػػاؿ، قالػػػػػػػه أٛػػػػػػػػ . ا١غػػػػػػػػٍ ا١ػػػػػػػػرداوي: والصػػػػػػػواب عػػػػػػػػ  أٛػػػػػػػػ  يف روايػػػػػػػ  ( ٘) أنػػػػػػػػه ل يصػػػػػػػح السَّ
 (.ٜٕ٘/ٕٔ، اإلنصاؼ )(ٜٕ٘/ٕٔ)، الشرح الكبَ (ٕٓٗ/ٙ)

 (.ٗٓٗ/ٙا١غٍ )( ٙ)

 .(ٜٖٔ/ٕ)، مغٍ احملتاج (ٕٙٔ/ٖ)ا١ه ب يف فقه الشافعي ( ٚ)

َة (ٖٚٗ/ٚ)البناي  شرح ا٢ اي  ( ٛ)  .(ٕٗٙ/ٔ)، اٞوهرة الن

 .(ٚٓٗ/ٙ)ه اب  ق ام  يف ا١غٍ قوؿ ال وري واألوزاعي نقل( ٜ)
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مأموف  ،وألنه أسلم يف معلـو الوص  والق ر ؛ومل يشرط الوجود ،(1)« للاملإل لنجلل للام
وجيوز يف  ،حال  العق  اك ا لو كاف جنسه موجودً  ،فوجب أف يصح ،النقطاع عن  احمل 

 .ألنه أبع  م  الغرر ؛ألنه إذا جاز يف ا١ع ـو ففي ا١وجود أوىل ؛ا١وجود
 ،وال  ػػػػػػػػار ،واٟبػػػػػػػوب ،كاألدهػػػػػػػاف ،(ٕ)ضػػػػػػػبط صػػػػػػػفاتهتو  ،ا جيػػػػػػػوز بيعػػػػػػػػهمػػػػػػػ وجيػػػػػػػوز يف كػػػػػػػ 

 ،والزجػػػػػػػػػاج ،(ٖ)والبلػػػػػػػػػور ،والرصػػػػػػػػػاص ،واٟ يػػػػػػػػػ  ،والفخػػػػػػػػػار ،والطػػػػػػػػػُ ،واألحجػػػػػػػػػار ،وال يػػػػػػػػػاب
  .(ٗ)و٨و ذل  ،واألخشاب ،واألشعار ،واألصواؼ ،واٞواري ،والعبي  ،وابوال َّ 

 .يف اٟيواف السَّلمل يصح  :(ٚ)واألوزاعي ،(ٙ)وال وري ،(٘)وقاؿ أبو حنيف 
جيًشووووود لن وووووريلنال   ووووو ل»  النَّػػػػػ ّ أف  :مػػػػػا روى عبػػػػػ  اه بػػػػػ  ع ػػػػرو بػػػػػ  العػػػػػاص لنػػػػا:

 كوووودال لخووووو ل ل ليوووورلاووووودل لير  لل قوووووالدل ل وووو ق لهلوووو  ووووول ريلنال لخوووو لل  عفوووو بل  اوووول
 .(ٛ)«إل لإالل ل  ق 

                                                             

 (.ٖٗٗتقّ ـ ٗرجيه )ص: ( ٔ)

 .(ٕٙ، ٕ٘/ٗ)، روض  الطالبُ (ٖٙٔ/ٖ)ا١ه ب يف فقه الشافعي ( ٕ)

ًط للسػػػػلم معرفػػػػ  األوصػػػػاؼ الػػػػي خيتلػػػػ  هبػػػػا الغػػػػرض اختالفػػػػاً ظػػػػاهراً، وينضػػػػبط هبػػػػا ا١سػػػػلم ( ٖ) ويشػػػػ
 .(ٕٗٔ/ٕ)فيه. مغٍ احملتاج 

، مش د، ا٠زؼ ال ي يع   منه اآلني . واألصواؼ واألشعار: الصوؼ م  الضأف، والشعر الفّخار( ٗ)
 .(ٕٚ/ٕ): لفناف أبي  شفاؼ م  أص  ا٠لق  وق  يلوف. النظم م  ا١عز. البلور

َة (ٜٕ٘/ٙ)البحر الرا ق شرح كنز ال قا ق ( ٘)  .(ٕٚٙ/ٔ)، اٞوهرة الن

 (.ٕٚٔ/ٕحلي  العل اء )( ٙ)

 ا١ص ر السابق.( ٚ)

(، ٖٖٚ٘، كتػػػػػػػػاب البيػػػػػػػػوع، بػػػػػػػػاب يف الرخصػػػػػػػػ  يف ذلػػػػػػػػ ، رقػػػػػػػػم )(ٖٚٚص )أخرجػػػػػػػػه أبػػػػػػػػو داود ( ٛ)
، كتػػػػػاب البيػػػػػوع، بػػػػػاب إسػػػػػالؼ العػػػػػرض يف العػػػػػرض إذا ٓ٘/ٛوالبيهقػػػػػي يف معرفػػػػػ  السػػػػػن  واآلثػػػػػار 

حيح علػػػػى شػػػػرط مسػػػػلم ومل خيرجػػػػا . مل يكػػػػ  مػػػػأكوًل ول موزونػػػػاً. قػػػػاؿ اٟػػػػاكم يف ا١سػػػػت رؾ: صػػػػ
 .(ٕ٘ٓ/٘)، كتاب البيوع. وحسنه األلباي. إرواء الغلي  (ٚ٘/ٕ)ا١ست رؾ 
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 يعووووودل ووووويل ل ا ووووو للكعووووودل سووووولّلو سوووووا ل  ل» :قػػػػػاؿ (ٔ)وورى عبػػػػػ  اه بػػػػػ  أيب أوى
 .(ٕ)«و لحعم 

ػػػػػلموحػػػػػ يث ابػػػػػ  عبػػػػػػاس يف  ػػػػػػلموعنػػػػػه يف  ،(ٖ) لثموووووود يف  السَّ إذا كػػػػػػاف  (ٗ)يف الكػػػػػرابي  السَّ
 .(٘)فال بأس به ،إىل أج  معلـو امعلومً  اكاف ذراعً 

 .وهو اٟرير ،السرؽجواز  يف  (ٙ)وع  اب  ع ر
ل يضػػػػػػػبط  فأمػػػػػػا مػػػػػػا ،وقسػػػػػػػنا عليهػػػػػػا مػػػػػػا عػػػػػػػ اها ، بػػػػػػت في ػػػػػػا تضػػػػػػػ نه األخبػػػػػػار واآلثػػػػػػارف

ػػػػلمجيػػػػوز  ف  فػػػػالبالص ػػػػ فػػػػ ذا مل تنضػػػػبط كػػػػاف العقػػػػ  علػػػػى  ،ألنػػػػه عقػػػػ  علػػػػى الصػػػػفات ؛فيػػػػه السَّ
 .٣هوؿ

  

                                                             

، أبػػػػػو معاويػػػػ ، وقيػػػػػ : أبػػػػػو  ، الفقيػػػػه ا١شػػػػػهور، صػػػػاحب النَّػػػػػ ّ علق ػػػػ  بػػػػػ  خالػػػػ  بػػػػػ  اٟػػػػػارث( ٔ)
٤ ػػػػػ ، مػػػػػ  أهػػػػػ  بيعػػػػػ  الرضػػػػػواف، وخا٘ػػػػػ  مػػػػػ  مػػػػػات بالكوفػػػػػ  مػػػػػ  الصػػػػػحاب ، تػػػػػويف سػػػػػن  سػػػػػت 
ػػػػػػانُ، وقػػػػػػ  قػػػػػػارب م ػػػػػػ  سػػػػػػن . انظػػػػػػر: أعػػػػػػالـ النػػػػػػبالء  ػػػػػػانُ، وقيػػػػػػ : بػػػػػػ  تػػػػػػويف سػػػػػػن  ٙػػػػػػاف ٙو ٙو

(ٖ/ٕٗٛ). 

.، كتاب السَّلم(٘ٛ/ٕ)أخرجه البخاري ( ٕ)  ، باب السَّلم يف وزف معلـو

 (.ٖٗٗسبق ٗرجيه )ص  (ٖ)

 .(ٕٙٗ/ٚ). لساف العرب القط : ٚ  كرباس وهو الكرابي ( ٗ)

، فػػػػػػال بػػػػػػأس السػػػػػػل  يف الكػػػػػػرابي » ولفظػػػػػػه:( ٘) . السػػػػػػن  «إذا كػػػػػػاف ذرًعػػػػػػا معلوًمػػػػػػا إىل أجػػػػػػ  معلػػػػػػـو
، كتػػػػاب البيػػػػوع، بػػػػاب السػػػػل  يف اٟنطػػػػ ، والشػػػػعَ، والػػػػزبَ، (ٕٙ/ٙ)الكػػػػرى مػػػػ  اٞػػػػوهر النقػػػػي 

ي  ما يضبط بالصنع   . والزيت، وال ياب، ٚو

؟ ؟ قػػػػاؿ: ومػػػػا السػػػػرؽمػػػػ  طريػػػػق الفػػػػزع بػػػػ  عفيػػػػق، قػػػػاؿ: قلػػػػت لبػػػػ  ع ػػػػر: مػػػػا تقػػػػوؿ يف السػػػػرؽ( ٙ)
قلػػػػت: اٟريػػػػر، أو ُشػػػػقق اٟريػػػػر، قػػػػاؿ: يػػػػا أهػػػػ  العػػػػرؽ، إنكػػػػم تسػػػػ وف أٝػػػػاء منكػػػػرة، أول تقػػػػوؿ: 
ًيه بسػػػػػعر، ونبقيػػػػػه، إىل العطػػػػػاء بػػػػػأك ر ِمػػػػػْ   ُشػػػػػقُق اٟريػػػػػر؟ قلػػػػػت: فػػػػػ ف لػػػػػه يف السػػػػػوؽ ِسػػػػػفراً نشػػػػػ

ًيته، وقبضػػػػػػته، فبعػػػػػػه كيػػػػػػ  شػػػػػػ ت. مصػػػػػػن  ابػػػػػػ  أيب شػػػػػػيب   ،  (ٗٛ٘/ٔٔ)ذلػػػػػػ ، قػػػػػػاؿ: إذا اشػػػػػػ
 وع واألقضي ، باب العلم يف اٟرير م  رخص فيه.كتاب البي
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ول  ،ويػػػػػ ؽ ،ألف فيػػػػػه مػػػػػا يغلػػػػػظ ؛(ٔ)ف ػػػػػ  ذلػػػػػ  النبػػػػػ  ا١نحػػػػػوت علػػػػػى ا١ػػػػػ هب ا١شػػػػػهور
 .ديك  ضبطها

َوزج ،وا١رجػػػػػاف ،والعقيػػػػػق ،ى هبػػػػػا كػػػػػالل ل ومنػػػػػه اٞػػػػػواهر الػػػػػي يتحلَّػػػػػ ألف ا١قصػػػػػود  ؛(ٕ)والفػػػػػ
 .وك  ذل  ل ديك  ضبطه بالصف  ،ونبلها واست ارهتا ،صفاؤها

وكػػػػػػػ ل  مػػػػػػػا  ،وذلػػػػػػػ  ل يضػػػػػػػبط ،ورقتهػػػػػػػا ،ألنػػػػػػػه يقصػػػػػػػ  غلظهػػػػػػا ؛وكػػػػػػ ل  اٞلػػػػػػػود كلهػػػػػػػا
ه ألنَّػػػػػػ ؛(ٖ)الػػػػػػرَّؽوكػػػػػػ ل   ،لتعػػػػػػ ر ضػػػػػػبط صػػػػػػفاهتا ؛ةوالنعػػػػػػاؿ احملػػػػػػ وَّ  ،كػػػػػػالقل  ،يصػػػػػػطب  منهػػػػػػا

 .جل  ٥تل 
وغلػػػػػظ  ،وعػػػػػرض ورقػػػػػ  ،وطػػػػػوؿ ،وأمػػػػػا الػػػػػورؽ فػػػػػ ف كػػػػػاف يعػػػػػرؼ بصػػػػػف  كال يػػػػػاب مػػػػػ  ذرع

ألنػػػػػػػػه خيتلػػػػػػػػ   ؛ويصػػػػػػػػفه إىل بلػػػػػػػػ  معػػػػػػػُ ،واسػػػػػػػتواء صػػػػػػػػف  أسػػػػػػػػل  فيػػػػػػػه علػػػػػػػػى هػػػػػػػػ   الصػػػػػػػف 
 .اما شرطه صار معلومً  ف ذا ٚ  ،باختالؼ البالد

  

                                                             

 .(ٕٓٙ/ٗ)األـ ( ٔ)

َوزج( ٕ) : حجػػػػػر كػػػػػر  غػػػػػَ شػػػػػفاؼ، معػػػػػروؼ بلونػػػػػه األزرؽ، كلػػػػػوف السػػػػػ اء أو أميػػػػػ  إىل ا٠ضػػػػػرة الفػػػػػ
َوزي أزرؽ إىل ا٠ضرة قلياًل. ا١عجم الوسيط   .(ٛٓٚ/ٕ)يتحلى به، ويقاؿ: ف

 .(ٖٚ/ٕ)لرَّاء جل  رقيق يكتب عليه. النظم بفتح ا( ٖ)
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ل[/بٖٗ] فصن
 [السله فًنا عنلت به النار]

ول  ،ألف تػػػػػأثَ النػػػػػار فيه ػػػػػا خيتلػػػػػ  ؛والشػػػػػواء ،كػػػػػا٠بز ول جيػػػػػوز في ػػػػػا ع لػػػػػت فيػػػػػه النػػػػػار
 .ديك  ضبطه
ػػػػػػلموجيػػػػػػوز  أو بػػػػػػاللوف  ،ونصػػػػػػفه ٔػػػػػػا نصػػػػػػ  بػػػػػػه اللػػػػػػك ،اوزنًػػػػػػ ايف اللػػػػػػك إذا كػػػػػػاف حليبًػػػػػػ السَّ

 .ه خيتل ألنَّ  ؛اأيضً 
ػػػػػػػلمفػػػػػػػال جيػػػػػػػوز  ،افأمػػػػػػػا إذا كػػػػػػػاف مطبوًخػػػػػػػ خيتلػػػػػػػ    نػػػػػػػار  ألفَّ  ؛فيػػػػػػػه يف أصػػػػػػػح الػػػػػػػوجهُ السَّ

َها فيه  .(ٔ)تأث
شػػػػػػاب والنَّ  ،والقػػػػػػوس ،(ٖ)وا١عجػػػػػػوف ،(ٕ)كالغاليػػػػػػ مقصػػػػػػود    اول جيػػػػػػوز في ػػػػػػا جي ػػػػػػ  أجناًسػػػػػػ

 ألفَّ  ؛ومػػػػػا أشػػػػبه ذلػػػػػ  ،واٟنطػػػػ  الػػػػػي فيهػػػػا شػػػػعَ ،وا٠ػػػػػ  ،اولػػػػو كػػػػػاف ريشػػػػه ظػػػػاهرً  ،ا١ػػػػري 
 .مقادير ا١ختلط ل ديك  ضبطها

واٟنطػػػػػ   ،لك ا١شػػػػػوب با١ػػػػػاءكػػػػػالَّ  ،ول في ػػػػػا خالطػػػػػه مػػػػػا لػػػػػي  ٔقصػػػػػود مػػػػػ  غػػػػػَ حاجػػػػػ 
 .ألف مق ار ا١قصود غَ معلـو ؛الي فيها زواف

َ  للحاجػػػػػ  إليػػػػػه  أو اٞػػػػػك ،وفيػػػػػه ا١ػػػػػاء أو الزبيػػػػػب ،  الت ػػػػػرخػػػػػك ،وجيػػػػػوز في ػػػػػا خالطػػػػػه غػػػػػ

                                                             

ػػػػه اه تعػػػػاىل  –وهػػػػو قػػػػوؿ الشػػػػي  أيب حامػػػػ  اإلسػػػػفراييٍ، وقػػػػاؿ القاضػػػػي أبػػػػو الطّيػػػػب الطػػػػري ( ٔ) ٛر
ل جيػػػػػػػوز »: جيػػػػػػوز؛ ألف نػػػػػػػار  لينػػػػػػػ . وقػػػػػػػ  ذكػػػػػػػر النػػػػػػػووي يف الروضػػػػػػػ  يف ذلػػػػػػػ  تفصػػػػػػػياًل بقولػػػػػػػه: -

ػػػػػػػلم يف اّللحػػػػػػػػم ا١طبػػػػػػػػوخ وا١شػػػػػػػػوي ويف الػػػػػػػػ ب ،  والعسػػػػػػػ  ا١صػػػػػػػػفى بالنػػػػػػػػار، واللبػػػػػػػػأ وجهػػػػػػػػاف، السَّ
ػػػػل  يف ا١طبػػػػوخ، قػػػػاؿ: «واسػػػػتبع  ا١نػػػػ  فيهػػػػا كلهػػػػا . وظػػػػاهر كػػػػالـ الشػػػػافعي يف األـ ا١نػػػػ  مػػػػ  السَّ

ًي ل يعػػػػػرؼ قػػػػػ ر مػػػػػا » يف م ػػػػػ  هػػػػػ ا ا١عػػػػػٌ اللحػػػػػم ا١طبػػػػػوخ بػػػػػاألبزار، وا١لػػػػػح، وا٠ػػػػػ ؛ ألف ا١شػػػػػ
. األـ «افهػػػػػػػػػا، واٟشػػػػػػػػو فيهػػػػػػػػػايػػػػػػػػ خ  مػػػػػػػػ  األبػػػػػػػػػزار، ول الػػػػػػػػ جاج مػػػػػػػػػ  اٟشػػػػػػػػو لخػػػػػػػػتالؼ أجو 

 .(ٕٕ/ٗ(، الروض  )٘ٙٔ/ٖ(، ا١ه ب يف فقه الشافعي )ٜٕٙ/ٗ)

ِطيػػػػٌب ٣ ػػػػوع مػػػػ  ا١سػػػػ ، والكػػػػافور، والعنػػػػر، خيلػػػػط ٔػػػػاء الػػػػورد، مث يسػػػػ  علػػػػى حجػػػػر، فيطيػػػػب ( ٕ)
 (.ٖٚ/ٕبه. النظم )

 (.ٖٚ/ٕشبه الغالي ، وهو أنواع م  الطيب تعج  ٔاء الورد. النظم )( ٖ)
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 ،ألف ذلػػػػػ  مػػػػػ  مصػػػػػلحته ؛دهػػػػػاف ا١طيبػػػػػ ألوا ،وفيػػػػػه ا١لػػػػح والسػػػػػ   ا١ لػػػػػوح ، حػػػػػاألنفوفيػػػػه 
 .يب إمنا يعتق برا حتهوالط   ،  يسَحاألنفوما فيه م  

وصػػػػػػػب  غزلػػػػػػػه مػػػػػػػ   ،ألف العقػػػػػػػ  تنػػػػػػػاوؿ ال ػػػػػػػوب ؛مث نسػػػػػػػج ،  غزلػػػػػػػهبِ وجيػػػػػػػوز يف ثػػػػػػػوب ُصػػػػػػػ
ألنػػػػػه سػػػػػلم يف  ؛مث صػػػػػب  ،ول جيػػػػػوز يف ثػػػػػوب نسػػػػػج ،فهػػػػػي كالصػػػػػف  ا٠لقيػػػػػ  ،صػػػػػفات ال ػػػػػوب

 .وصب  ٣هوؿ ،ثوب
وهػػػػو منقػػػػاس  ،ك ػػػػا لػػػػو صػػػػب  غزلػػػػه مث نسػػػػج،  أنػػػػه جيػػػػوز :آخػػػػر ااشػػػػي فيػػػػه وجًهػػػػوحكػػػػى الشَّ 

 .(ٔ)ومتجه
ألنػػػػػه جي ػػػػػ   ؛(ٖ)يف أصػػػػػح الػػػػػوجهُ (ٕ)كػػػػػالقرقويب ،ول يف ثػػػػػوب ع ػػػػػ  فيػػػػػه مػػػػػ  غػػػػػَ غزلػػػػػه

وإف أسػػػػػلم يف ع ػػػػػ  ثػػػػػوب مػػػػػ  غػػػػػزلُ ، كالغاليػػػػػ فهػػػػػو   ،جنسػػػػػُ مقصػػػػػودي  ل يعػػػػػرؼ قػػػػػ ر ا
 .والصف  ،ألنه معلـو الق ر ؛صح ،يعرؼ مق ار ك  واح  منه ا كاٟر

ػػػػػػػػػػػػػلمل جيػػػػػػػػػػػػوز و  أو مسػػػػػػػػػػػػػتوي  يف أصػػػػػػػػػػػػػح  ،أو مطبوخػػػػػػػػػػػػػ  ،يف الػػػػػػػػػػػػػرؤوس ني ػػػػػػػػػػػػػ  كانػػػػػػػػػػػػت السَّ
 .(٘)١ال  اخالفً  ؛(ٗ)القولُ
 .وأك رها العظم وهو غَ مقصود ،أهنا ل تضبط بالصف  :لنا

                                                             

 (.ٜٕٔ/ٕ  العل اء )حلي( ٔ)

ًقيػػػػ : ثيػػػػاب ( ٕ) هػػػػو ا١طػػػػرز؛ ألف الطػػػػراز يع ػػػػ  بعػػػػ  الفػػػػراغ مػػػػ  النسػػػػج، وقػػػػاؿ يف الفػػػػا ق: القريبػػػػ ، وال
 .(ٗٚ/ٕ)مصري  م  كتاف، وروي بقافُ. النظم 

هػػػػػػ ا الوجػػػػػػه األوؿ، ألهن ػػػػػػا جنسػػػػػػاف مقصػػػػػػوراف، ل يت يػػػػػػز أحػػػػػػ  ا عػػػػػػ  اآلخػػػػػػر، فأشػػػػػػبه الغاليػػػػػػ ، ( ٖ)
ومػػػػنهم مػػػػ  قػػػػاؿ: جيػػػػوز؛ ألهن ػػػػا جنسػػػػاف يعػػػػرؼ قػػػػ ر كػػػػ  واحػػػػ  منه ػػػػا. وظػػػػاهر كػػػػالـ الشػػػػافعي يف 
ػػػػػػلم يف ال ػػػػػػوب ا١خػػػػػػتلط ا١قصػػػػػػود إذا كػػػػػػاف تنضػػػػػػبط صػػػػػػفاته   األـ، والنػػػػػػووي يف الروضػػػػػػ : صػػػػػػح  السَّ

، ا١هػػػػػ ب يف فقػػػػػه الشػػػػػافعي (ٕٔٚ/ٗ)ا٠ػػػػػز ا١ركػػػػػب مػػػػػ  اإلبرسػػػػػم، والػػػػػوبر. األـ ك ػػػػػوب العتػػػػػايب، و 
 .(ٖٗٔ/ٕ)، مغٍ احملتاج (ٙٔ/ٗ)، روض  الطالبُ (ٙٙٔ/ٖ)

، وال اي ل جيوز؛ ألنه جي   أجناساً ( ٗ) الوجه األوؿ: جيوز؛ ألنه ٟم وعظم، فهو كسا ر اللحـو
و غَ مقصود، وق  نص على ه ا الوجه مقصودة، ل تضبط بالوص ، وألف معظ ه العظم، وه

 .(ٙٙٔ/ٖ)، ا١ه ب ٕٕ/ٗ، روض  الطالبُ ٜٕٕ/ٗالشافعي يف األـ، والنووي يف الروض . األـ 

 .(ٕٕٓ/ٕب اي  اجملته  )( ٘)
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 .واألوؿ أصح ،(ٔ)وك ل  الكوارع ١ا ق مته ،اواح ً  لً جيوز يف ا١شوي  قو  :وقي 
ػػػػػػػػلمول جيػػػػػػػػوز   ،يف جاريػػػػػػػػ ول  ،ول يعػػػػػػػػرؼ قػػػػػػػػ ر  ،ه ل يضػػػػػػػػبط سػػػػػػػػنهألنَّػػػػػػػػ ؛يف الطػػػػػػػػَ السَّ

  .أو األخت ،ألنه يتع ر وجودها على الصفات م  الول  ؛ول أختها ،وول ها
ل  :(ٖ)والطريػػػػػػػق ال ػػػػػػػاي ،(ٕ)يف أصػػػػػػػح قػػػػػػػويل أحػػػػػػػ  الطػػػػػػػريقُ ،ول جيػػػػػػػوز يف جاريػػػػػػػ  حامػػػػػػػ 

 .اواح ً  لً قو  ،جيوز
 .واٟ   ،أنه يتع ر وجودها جامع  للصفات :لنا

واٞهػػػػػػػػ  ٔقػػػػػػػػ ار  ل  ،ألف ذلػػػػػػػػ  ل ينػػػػػػػػ ر ؛(ٗ)وجيػػػػػػػػوز يف شػػػػػػػػاة لبػػػػػػػػوف يف أصػػػػػػػػح القػػػػػػػػولُ
 .وا١قصود أصله ،ألف مق ار  تاب  ؛ي ثر

  

                                                             

 .(ٕٕ/ٗ)، روض  الطالبُ (ٜٕٕ/ٗ)األـ ( ٔ)

  األـ، ك ػػػػػػا ألف اٟ ػػػػػػ  ٣هػػػػػػوؿ، والطريػػػػػػق ال ػػػػػػاي: جيػػػػػػوز، ألف اٞهػػػػػػ  باٟ ػػػػػػ  ل حكػػػػػػم لػػػػػػه مػػػػػػ( ٕ)
نقػػػػػػوؿ يف اٞاريػػػػػػ  اٟامػػػػػػ ، وهػػػػػػ   طريقػػػػػػ  الشػػػػػػي  أيب حامػػػػػػ ، قػػػػػػاؿ ابػػػػػػ  الصػػػػػػباغ: واألوؿ أصػػػػػػح. 

 (.ٔٚٔ/ٖٔ(، اجمل وع )ٛٔ/ٕ(، روض  الطالبُ )ٚٙٔ/ٖا١ه ب يف فقه الشافعي )

 (.ٛٔ/ٗالطالبُ ) ينظر: روض وهو ا١ هب. ( ٖ)

٣هػػػػػػوؿ، والوجػػػػػػه ال ػػػػػػاي: جيػػػػػػوز؛ ألف اٞهػػػػػػ  الوجػػػػػػه األوؿ: ل جيػػػػػػوز؛ ألنػػػػػػه سػػػػػػلم يف شػػػػػػاة، ولػػػػػػك ( ٗ)
بػػػػػاللك ل حكػػػػػم لػػػػػه مػػػػػ  الشػػػػػاة، ك ػػػػػا نقػػػػػوؿ يف بيػػػػػ  شػػػػػاة لبػػػػػوف، وقػػػػػ  نػػػػػص علػػػػػى الوجػػػػػه ال ػػػػػاي 

 (.ٛٔ/ٗ(، روض  الطالبُ )ٚٙٔ/ٖالنووي يف الروض . ا١ه ب يف فقه الشافعي )
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 فصن

 [ حكه السَّله يف األوانٌ ]

 (ٔ)زوالكػػػػػػػػػػػػرا ،كػػػػػػػػػػػػاإلبريق يف ا١نػػػػػػػػػػػػار ،واألعػػػػػػػػػػػػايل ،وجيػػػػػػػػػػػػوز يف األواي ا١ختلفػػػػػػػػػػػػ  األسػػػػػػػػػػػػاف 
ػػػػػلمألنػػػػػه ديكػػػػػ  وصػػػػػفها فجػػػػػاز  ؛(ٕ)يف أصػػػػػح الػػػػػوجهُ [/أٗٗ]  ،كاألسػػػػػطاؿ ا١ربعػػػػػ  ،فيػػػػػه السَّ

 .والصحاؼ الواسع 
 .إذا ذكر نعومته وجودته اوزنً  (ٖ)يف ال قيق يف أصح الوجهُ السَّلموجيوز 

 .أنه ب ل  يصَ معلـو الق ر والصف  فهو كاٟب :لنا
ػػػػػلمول جيػػػػػوز  والعػػػػػُ  ،تعينػػػػػتفػػػػػ ذا ميػػػػػزت  ،ول بػػػػػ  مػػػػػ  ٘يزهػػػػػا ،ألنػػػػػه عػػػػػُ ؛يف العقػػػػػار السَّ

 .م  بت يف ال ّ تل 
  

                                                             

 (.ٗٚ/ٕ: أواف معروف . النظم )اإلبريق وا١نارة والكراز( ٔ)

الوجه األوؿ: ل جيوز؛ ألهنا ٥تلف  األجزاء، فلم جيز السَّلم فيها كاٞلود. والوجه ال اي: جيوز؛ ألهنا ( ٕ)
ويصح » النووي:ديك  وصفها فجاز السَّلم فيها كاألسطاؿ ا١ربع ، والصحاؼ الواسع . وق  نص 

معلوم ، وهي الق ر، وجل ، ومع وؿ كوز، وط  و٨وها، واألباريق. ، كرم  «السَّلم يف ٥تل  أجزا ه
  (.ٜٗٔ/ٕ(، مغٍ احملتاج )ٚٙٔ/ٖا١ه ب يف فقه الشافعي )

ه  –الوجه األوؿ: ل جيوز، قاؿ النووي يف الروض : على الصحيح، وهو قوؿ أيب القاسم ال اركي ( ٖ) ٛر
ألنه ي كر النوع، والنعوم ، واٞودة، فيصَ معلوماً.  ألنه ل ينضبط، والوجه ال اي: جيوز؛ –اه تعاىل 

قاؿ الشربيٍ: ) تأم ( يصح السَّلم يف األدق  في كر فيها ما مر يف اٟب إل مق ار ، ويصح يف 
النخال  ك ا قاله اب  الصباغ إف انضبطت بالكي ، ومل يك ر تفاوهتا فيه بالنكباس وض  . ا١ه ب 

 (.ٕٛ/ٗ(، روض  الطالبُ )ٛٗٔ/ٕ(، مغٍ احملتاج )ٛٙٔ/ٖ)
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 فصن

 [ حكه السَّله يف ما ال يعله وجىده] 

أو  ،ك  ػػػػػػرة بسػػػػػػتاف بعينػػػػػػه ،نقطاعػػػػػػه يف ٤لػػػػػػهاول يػػػػػػ م   ،ول يصػػػػػػح في ػػػػػػا ل يعػػػػػػم وجػػػػػػود 
ألنػػػػػػػه قػػػػػػػ  ل حي ػػػػػػػ   ؛اغالبًػػػػػػػأو يف الصػػػػػػػي  يف موضػػػػػػػ  ل يوجػػػػػػػ  الصػػػػػػػي  فيػػػػػػػه  ،صػػػػػػػنع  بعينهػػػػػػػا

 .وق  ل يوج  الصي  فيك ر الغرر ،ذل  البستاف والصنع 
 فصن

 [ من شروط السَّله العله باملكدار ]

ػػػػػلمول يصػػػػػح  نولوزالل نسووووولفا ل ووووويلكيووووولل للوووووام» : لقولػػػػػه ؛إل يف قػػػػػ ر معلػػػػػـو السَّ
 اوإف كػػػػػػػاف يف مػػػػػػػوزوف ذكػػػػػػػر موزونًػػػػػػػ ،امعروفًػػػػػػػ الً فػػػػػػػ ف كػػػػػػػاف يف مكيػػػػػػػ  ذكػػػػػػػر مكػػػػػػػي ،« للوووووووام

 . ألنه ا١علـو ال ي أمر به ؛امعروفً  اوإف كاف يف م روع ذكر م روعً  ،امعروفً 
 أو ،ة ل يعلػػػػػم مػػػػػا تسػػػػػ أو جػػػػػرّ  ،فػػػػػ ف علػػػػػق العقػػػػػ  علػػػػػى كيػػػػػ  غػػػػػَ معػػػػػروؼ ك ػػػػػ ء زنبيػػػػػ 

ػػػػػلمألف  ؛أو ذراع رجػػػػػ  بعينػػػػػه مل يصػػػػػح ،وزنػػػػػه صػػػػػخرة ل يعلػػػػػم وزهنػػػػػا فيػػػػػه غػػػػػَ معلػػػػػـو يف  السَّ
ول ديكػػػػػ  معرفػػػػػ  قػػػػػ ر  يف ال ػػػػػاي  ،ومػػػػػا علػػػػػق عليػػػػػه جيػػػػػوز أف يتلػػػػػ  ،اٟػػػػػاؿ با١عيػػػػػار ا١تعػػػػػارؼ

 .فيبط 
 ،ألف القصػػػػ  معرفػػػػػ  ا١قػػػػػ ار ؛وفي ػػػػػا يػػػػوزف بالكيػػػػػ  ،وجيػػػػوز أف يسػػػػػل  في ػػػػا يكػػػػػاؿ بػػػػالوزف

 . ل وهي ٖص  ب
 ،والبطػػػػػي  ،والق ػػػػػاء ،والبػػػػػي  ،واللػػػػػوز ،كػػػػػاٞوز  اول يػػػػػوزف عرفًػػػػػ ،وإف أسػػػػػلم في ػػػػػا ل يكػػػػػاؿ

ػػػػػػلمإذا جوزنػػػػػػا -سؤو والػػػػػػر  ،والبقػػػػػػ   واللػػػػػػوز ،ويف اٞػػػػػػوز ،(ٔ)اأسػػػػػػلم يف اٞ يػػػػػػ  وزنًػػػػػػ -فيهػػػػػػا السَّ
 .(ٕ)الً وجه أنه يسلم فيه ا كي

  

                                                             

َازي يف ا١ه ب: وهو ا١نصوص. ا١ه ب يف فقه الشافعي )( ٔ)  (.ٜٙٔ/ٖقاؿ الش

 (.ٜٙٔ/ٖوهو قوؿ أيب إسحاؽ. ا١ه ب يف فقه الشافعي )( ٕ)
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 ،مػػػػػػػافوزاد يف الر   ،(ٕ)وبػػػػػػػه قػػػػػػػاؿ األوزاعػػػػػػػي، اأيًضػػػػػػػ (ٔ)ويف البػػػػػػػي  ،وبػػػػػػػه قػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػو حنيفػػػػػػػ 
 .والباذ٧اف ،فرج والسَّ 

 .والبطي  ،كالتفاح فال يصح فيه ع د ،فاوتتتو  ،تل ٗأنه  لنا:
 ،كالكر ،حى يضبط ا١سلم فيه بالصفات الي خيتل  هبا ال    باختالفها السَّلمول جيوز 

وال ور يف األواي  ،والطوؿ والعرض يف ال ياب و٨وها ،واألخشاب و٨وها ،والصغر يف اٟيواف
فالصالب  يف  ،وال قيق واللك ،والنعوم  وا٠شون  يف ال ياب ،جر و٨و   يف اآل ْ والس   ،و٨وها

 وال كوري  واألنوثي  يف اٟيواف ،والرق  والصفاق  يف ال ياب و٨وها ،اٟ ي  والرصاص و٨و ا
 ،وال ياب ،والسواد يف اٟيواف [/بٗٗ]والبياض  ،ياب  يف اٞواروال َّ  والبكارة ،و٨و  واللح اف

والرداءة يف ٚي   ،واٞودة ،واليبوس  يف الت ر ،والرطوب  ،والطعاـ ،واٟ رة والس رة يف الرقيق
 ،والبل  في ا خيتل  بالد  ،والس   ،واللك ،والنوع في ا خيتل  أنواعه كال  ر ،األجناس
 .الي خيتل  ال    باختالفهاوغَ ذل  م  الصفات  ،واألقطاف و٨و ا ،كاٟيواف

ألنػػػػػه أد   ؛(ٖ)ويرجػػػػ  في ػػػػػا ل يعلػػػػػم ا١تعاقػػػػ ي  مػػػػػ  ذلػػػػػ  إىل رجلػػػػُ مػػػػػ  أهػػػػػ  ا٠ػػػػرة بػػػػػه
 .ألنه ل ضابط ٢ا ؛ف ف شرط األجود مل يصح ،ما حيص  به ا١عرف 

                                                             

ػػػػػلم يف بػػػػي  النعػػػػاـ؛ ألنػػػػه تتفػػػػاوت آحػػػػاد  يف ا١اليػػػػػ ، ( ٔ) الػػػػ ي وج تػػػػه عػػػػ  أيب حنيفػػػػ : ل جيػػػػوز السَّ
ػػػػري فيػػػػه وعلػػػػى قػػػػوؿ  ػػػػلم يف البػػػػي ، واٞػػػػوز عػػػػ داً؛ ألف فيػػػػه الصػػػػغَ والكبػػػػَ، ٕو زفػػػػر: ل جيػػػػوز السَّ

ػػػػػػلم يف البػػػػػػي  وزنػػػػػػاً، ويف اٞػػػػػػوز كػػػػػػياًل بعػػػػػػ  أف يكػػػػػػوف ٔكيػػػػػػاؿ  ا١نازعػػػػػػ  بينه ػػػػػػا، وإمنػػػػػػا جيػػػػػػوز السَّ
ػػػػػلم فيػػػػػػه كػػػػػياًل؛ ألنػػػػػػه يكػػػػػاؿ تػػػػػػارة، ويعػػػػػ  أخػػػػػػرى. يُنظػػػػػر: ا١بسػػػػػػوط  معػػػػػروؼ لػػػػػػه، و٨ػػػػػ  ٧ػػػػػػوز السَّ

َة ) (،ٖٙٔ/ٕٔ)  (.ٕٗٙ/ٔاٞوهرة الن

فنقػػػػ  إسػػػػحاؽ بػػػػ  إبػػػػراهيم عػػػػ  أٛػػػػ  أنػػػػه (. واختلفػػػػت الروايػػػػ  عػػػػ  أٛػػػػ : ٜٖٓ/ٙيُنظػػػػر: ا١غػػػػٍ ) (ٕ)
 وعػػػػػػ أيب ا٠طػػػػػػاب،  عػػػػػػ  ا١نػػػػػػ ر ابػػػػػػ  وحكى،...أو يػػػػػػوزف ،قػػػػػػاؿ: ل أرى السػػػػػػلم إل في ػػػػػػا يكػػػػػػاؿ

؛ وا٠يػػػػػار، والق ػػػػاء، والبطػػػػي ، والسػػػػػفرج ، الرمػػػػاف يف السػػػػلم يف خػػػػَ ل أنػػػػػهبػػػػ  إبػػػػراهيم:  إسػػػػحاؽ
 كػػػػػػ  يف السػػػػػلم يصػػػػػح ل الروايػػػػػ   هػػػػػ  فعلػػػػػى، والكبػػػػػَ َالصػػػػػغ ومنػػػػػه، يػػػػػوزف ول، يكػػػػػاؿ ل ألنػػػػػه

 ألف؛ بػػػػػػاٟـز البقػػػػػػ  تقػػػػػػ ير ديكػػػػػػ  ول خيتلػػػػػػ  ألنػػػػػػه؛ وكػػػػػػالبقوؿ، ٝينػػػػػػا  كالػػػػػػ ي،  ٥تلػػػػػػ  معػػػػػػ ود
 (.ٜٖٓ/ٙ. ا١غٍ )كاٞواهر فيه السلم يصح فلم، والكبَ الصغَ يف ديك  اٟـز

 (.ٓٚٔ/ٖا١ه ب يف الفقه الشافعي ) (ٖ)
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لػػػػػػـز  األردأسػػػػػػلم فيػػػػػػه أألنػػػػػػه إف  كػػػػػػاف مػػػػػػا  ؛(ٔ)صػػػػػػح يف أصػػػػػػح الػػػػػػوجهُ األردأوإف شػػػػػػرط 
 .ا بب لههناؾ ما هو أردى منه كاف مترعً وإف كاف  ،قبوله

 ،امعلوًمػػػػػػ اوشػػػػػػرط فيػػػػػػه وزنًػػػػػػ ،وإف أسػػػػػػلم يف ثػػػػػػوب بالصػػػػػػف  الػػػػػػي خيتلػػػػػػ  الػػػػػػ    باختالفهػػػػػػا
 ،فهػػػػو ك ػػػػا لػػػػو أسػػػػلم يف آنيػػػػ  ،ألنػػػػه ل يتعػػػػ ر اٞ ػػػػ  بػػػػُ ذلػػػػ  ؛(ٕ)صػػػػح يف أصػػػػح الػػػػوجهُ

 .امعلومً  اوذكر وزنً 
  

                                                             

الوجػػػػػه األوؿ: ل يصػػػػػح؛ ألف مػػػػػا مػػػػػ  رديء إل وجيػػػػػوز أف يكػػػػػوف دونػػػػػه مػػػػػا هػػػػػو أردأ منػػػػػه، فيصػػػػػَ  ( ٔ)
كػػػػاألجود. والوجػػػػه ال ػػػػاي: أنػػػػه يصػػػػح؛ ألنػػػػه إف كػػػػاف مػػػػا حيضػػػػر  هػػػػو األردأ فهػػػػو الػػػػ ي أسػػػػلم فيػػػػه، 

ه، فػػػػال يتعػػػػ ر التسػػػػليم. قػػػػاؿ النػػػػووي وإف كػػػػاف دونػػػػه أردأ منػػػػه فقػػػػ  تػػػػرع ٔػػػػا أحضػػػػر ، فوجػػػػب قبولػػػػ
. ا١هػػػػػ ب يف فقػػػػػه الشػػػػػافعي «وإف شػػػػػرط األردأ جػػػػػاز علػػػػػى األظهػػػػػر، وقيػػػػػ  األصػػػػػح»يف الروضػػػػػ : 

  (.ٕٛ/ٖ(، روض  الطالبُ )ٓٚٔ/ٖ)

الوجػػػػه األوؿ: ل يصػػػػح، وهػػػػو قػػػػوؿ الشػػػػي  أيب حامػػػػ  اإلسػػػػفراييٍ، ألنػػػػه ل يتفػػػػق ثػػػػوب علػػػػى هػػػػ   ( ٕ)
ػػػػػلم يف اٞاريػػػػػ ، وولػػػػػ ها. والوجػػػػػه ال ػػػػػاي: أنػػػػػه  الصػػػػػفات مػػػػػ  الػػػػػوزف ا١شػػػػػروط إل نػػػػػادراً فيصػػػػػَ كالسَّ

جيػػػوز؛ ألف الشػػػػافعي نػػػػص علػػػػى أنػػػه إذا أسػػػػلم يف آنيػػػػ ، وشػػػػرط وزنػػػاً معلومػػػػاً، جػػػػاز، فكػػػػ ل  هنػػػػا، 
وقػػػػ  نػػػػص علػػػػى هػػػػ ا الوجػػػػه الشػػػػافعي يف األـ، ونػػػػص النػػػػووي يف الروضػػػػ  علػػػػى عػػػػ ـ الصػػػػح . األـ 

 (.ٔٚٔ/١ٖه ب يف فقه الشافعي )(، اٗٔ/ٗ(، روض  الطالبُ )ٕٗٙ/ٗ)
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 فصن

 [السَّله يف املؤجل]

إلوووووووووووو لنجوووووووووووولل» : لقولػػػػػػػػػػػػه ؛وإف أسػػػػػػػػػػػػلم يف م جػػػػػػػػػػػػ  وجػػػػػػػػػػػػب بيػػػػػػػػػػػػاف أجػػػػػػػػػػػػ  معلػػػػػػػػػػػػـو
 ،كػػػػػػػػػػػػػػاحملـر ،(ٔ)كشػػػػػػػػػػػػػػهور العػػػػػػػػػػػػػػرب ،واألجػػػػػػػػػػػػػػ  ا١علػػػػػػػػػػػػػػـو مػػػػػػػػػػػػػػا يعرفػػػػػػػػػػػػػػه النػػػػػػػػػػػػػػاس ،« للووووووووووووووام
وأعيػػػػػػػػػػػػاد  ،شػػػػػػػػػػػػا  (ٖ)وشػػػػػػػػػػػػهور الفػػػػػػػػػػػرس ،وشػػػػػػػػػػػػباط ،ككػػػػػػػػػػػانوف ،(ٕ)وشػػػػػػػػػػػػهور الػػػػػػػػػػػػرـو ،وصػػػػػػػػػػػفر

                                                             

، وصػػػػػفر، وربيػػػػػ  ( ٔ) وهػػػػػو الػػػػػ ي مبػػػػػ ؤ  ا٢جػػػػػرة وشػػػػػهور سػػػػػن  العػػػػػرب اثنػػػػػا عشػػػػػر شػػػػػهراً، وهػػػػػي: احملػػػػػـر
ػػػػػػادى اآلخػػػػػػرة، رجػػػػػػب، شػػػػػػعباف، رمضػػػػػػاف، شػػػػػػواؿ، ذو  ػػػػػػادى األوىل، ٚو األوؿ، وربيػػػػػػ  اآلخػػػػػػر، ٚو

 (.ٕٕٔ/ٖٔالقع ة، ذو اٟج ، وأهنا ق ري  م ارها رؤي  ا٢الؿ. اجمل وع )

التاري  الرومي: وهو ال ي مب ؤ  منقلب  اإلسكن ر، وأف شهور الرـو اثنا عشر شهراً، وهي: تشري  ( ٕ)
األوؿ، تشري  ال اي، كانوف األوؿ، كانوف ال اي، شباط، آذار، نيساف، أيار، حزيراف، ٘وز، آب، 

ؿ، وكانوف األوؿ، وكانوف أيلوؿ، منها سبع  أشهر ك  شهر منها أح  وثالثوف يوماً، وهي: تشري  األو 
وز، وآب، وأربع  أشهر ك  شهر منها ثالثوف يوماً، وهي: تشري  ال اي،  ال اي، وآذار، وأيار، ٘و
ونيساف، وحزيراف، وأيلوؿ. ومنها واح  ٙاني  وعشروف يوماً: وهو شباط، فتكوف أياـ سنيه ثالٙا   

س  وستُ يوماً، ويضاؼ إليها رب  يـو مراعاة للس س  وستُ يوماً، ٜو ن  الش سي ، فتصَ ثالٙا   ٜو
َاً. وم  أج  ذل  يع وف ثالث سنُ بسا ط يكوف شباط فيها تسع   ورب  يـو ينقص جزءًا يس
وعشري  يوماً؛ إلضاف  رب  يـو يف السنُ األرب  إليه، وتكوف السن  فيها ثالٙا   وست  وستُ يوماً، وق  

ومي  تضاهي شهور السن  السرياني  يف ع د األياـ، ب  هي، إل أف الرـو تق ـ أيضًا أف شهور السن  الر 
يس وف أشهرهم بأٝاء غَ أٝاء شهور السرياف، ويكوف أوؿ شهورهم موافقًا لكانوف ال اي، وهو 
الشهر الراب  م  شهور السرياف، ويكوف آخر شهورهم موافقًا لكانوف األوؿ. وأٝاء شهورهم: يناير، 

رس، أبري ، مايو، يونيه، يوليه، أغشت، شتنر، أكتوبر، نوف ر، دجنر. ول فرؽ يف شيء فراير، ما
منها سوى اختالؼ األٝاء وابت اء رأس السن ، وحين   فيكوف الك  فيها يف التاري  واح اً. اجمل وع 

(ٖٔ/ٕٕٔ.) 

عشر شهراً، ك  شهر منها التاري  الفارسي: وهو ال ي مب ؤ  م  هالؾ يزدجرد، وأف سٍ الفرس أثٍ ( ٖ)
َما ، تردما ، شهر يرما ، مهرما ، أباف  ثالثوف يوماً، وهي: أفرودي  ما ، أرديهشت ا ، حردادما ، ت
ما ، أدرما ، ذي ما ، هب   ما ، اسنفن ارما . وبُ أباف ما  وأدرما  ٜس  أياـ تس ى ا١ستشرق  

قتضى ذل  س  وستُ يوماً،  ٔ اب  أياـ النسيء يف آخر سن  القبط، ٔو تكوف سنتهم ثالٙا   ٜو
ولي  فيها زيادة ول نقص، فال ب  م  معرف  ه   األصوؿ لستخراج تواري  بع  السنُ ا١ كورة 

 (.ٕٕٔ/ٖٔم  بع . اجمل وع )
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َورز ،ا١سػػػػػػػػػػػل ُ َهم علػػػػػػػػػػػى األصػػػػػػػػػػػح (ٕ)وا١هرجػػػػػػػػػػػاف ،(ٔ)والنػػػػػػػػػػػ  ؛يسػػػػػػػػػػػتوي فيػػػػػػػػػػػه العػػػػػػػػػػػواـ وغػػػػػػػػػػػ
أو  ،أو العطػػػػػػػػػػػاء ،فػػػػػػػػػػػ ف أسػػػػػػػػػػػلم إىل اٟصػػػػػػػػػػػاد ،ألهنػػػػػػػػػػػا أوقػػػػػػػػػػػات معلومػػػػػػػػػػػ  ل اخػػػػػػػػػػػتالؼ فيهػػػػػػػػػػػا

 .(ٖ)والنصارى مل يصح ،أعياد اليهود
  .(ٗ)جيوز إىل اٟصاد :وقاؿ مال 

كعل هػػػػػم بػػػػػأف خيػػػػػر هبػػػػػا عػػػػػ د مػػػػػنهم  ،أنػػػػػه ٗتلػػػػػ  أوقاهتػػػػػا إل أف يعل هػػػػػا ا١سػػػػػل وف لنػػػػػا:
  .على الك ب فيجوز حين   التواط ل يوج  منهم 

ػػػػػػػ  علػػػػػػػى األوؿ منه ػػػػػػػا علػػػػػػػى أصػػػػػػػح  ،صػػػػػػػح أو ٚػػػػػػػادى ،وإف جعلػػػػػػػه إىل شػػػػػػػهر ربيػػػػػػػ  ٛو
وحي ػػػػ  علػػػػى الشػػػػهر  ،ف نػػػػه يصػػػػحك ػػػػا لػػػػو جعلػػػػه إىل النفػػػػر يف حػػػػق أهػػػػ  مكػػػػ   ،(٘)الػػػػوجهُ

َهم وجهػػػػػػػػاف ،ألنػػػػػػػػه معلػػػػػػػـو عنػػػػػػػػ هم ؛وهػػػػػػػو ال ػػػػػػػػاي عشػػػػػػػر مػػػػػػػػ  ذي اٟجػػػػػػػ  ،األوؿ  ؛ويف غػػػػػػػ
 .(ٙ)ألنه معروؼ بالشتهار ؛أصحه ا اٞواز

وهػػػػو  ،أو إىل يػػػػـو اٞػػػػالء ،وهػػػػو اٟػػػػادي عشػػػػر مػػػػ  ذي اٟجػػػػ  ،لػػػػو جعلػػػػه إىل يػػػػـو القػػػػرو 
  .وهو النفر ال اي مل يصح يف حق غَ أه  مك  ،ال الث عشر

                                                             

َوز( ٔ) : أوؿ يػػػػـو مػػػػ  الصػػػػي ، وهػػػػو عنػػػػ  حلػػػػوؿ الشػػػػ   يف بػػػػرج اٟ ػػػػ ، وقيػػػػ : يػػػػـو تسػػػػ  مػػػػ  النػػػػ
 (. ٖٕٔ/ٖٔذي ا١بكر. وقي : أوؿ سباط بالسُ ا١ه ل . اجمل وع )

ا١هرجػػػػاف: أوؿ يػػػػـو مػػػػ  الشػػػػتاء، وقيػػػػ : يػػػػـو عشػػػػري  مػػػػ  أيلػػػػوؿ، وذلػػػػ  عنػػػػ  حلػػػػوؿ الشػػػػ   يف ( ٕ)
 (.ٖٕٔ/ٖٔبرج ا١يزاف. اجمل وع )

 (.ٚ/ٗ(، روض  الطالبُ )ٕٚٔ/ٖ فقه الشافعي )ا١ه ب يف( ٖ)

 (.ٛ٘ٔ/ٜا١ ون  )( ٗ)

َازي يف ا١هػػػػػػ ب: وا١ػػػػػػ هب ( ٘) هػػػػػػ ا الوجػػػػػػه األوؿ، والوجػػػػػػه ال ػػػػػػاي ل يصػػػػػػح حػػػػػػى يبػػػػػػُ، قػػػػػػاؿ الشػػػػػػ
األوؿ، وقػػػػػاؿ النػػػػػووي يف الروضػػػػػ : واألصػػػػػح ا١نصػػػػػوص صػػػػػحته، وحي ػػػػػ  علػػػػػى النفػػػػػر األوؿ لتحقػػػػػق 

 (.ٛ/ٗ(، روض  الطالبُ )ٕٚٔ/ٖالشافعي )السم به. ا١ه ب يف فقه 

َهم، وق  نص ( ٙ) ه ا الوجه األوؿ، والوجه ال اي: ل جيوز لغَ أه  مك ، ألف أه  مك  يعرفونه دوف غ
على الوجه األوؿ الشافعي يف األـ، ونص على الوجه ال اي النووي يف الروض ، وقاؿ: بأنه ضعي . 

 (.ٜ/ٗ  الطالبُ )(، روضٕٚٔ/ٖ(، ا١ه ب )ٖٜٔ/ٗاألـ )
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 .ألنه ل يعرفه إل ا٠واص منهم ؛(ٔ)ول يصح يف ا١كيُ على أظهر الوجهُ
شػػػػػهر كػػػػػ ا كػػػػػاف ٤لػػػػػه  :وإف قػػػػػاؿ، كػػػػػاف ٤لػػػػػه إذا طلػػػػػ  فجػػػػػر   ،٤لػػػػػه يػػػػػـو كػػػػػ ا :وإف قػػػػػاؿ

 .غروب الش   م  الليل  الي يرى فيها ا٢الؿ
مل يصػػػػػػػح يف أصػػػػػػػح  ،أو يف سػػػػػػػن  كػػػػػػػ ا ،أو يف شػػػػػػػهر كػػػػػػػ ا ،٤لػػػػػػػه يف يػػػػػػػـو كػػػػػػػ ا :وإف قػػػػػػػاؿ

 .(ٖ)وحي   على أوله ك ا لو علق به الطالؽ ،ويصح يف ال اي .(ٕ)الوجهُ
 .(ٗ)اواح ً  اوجهً  ،ل جيوز :وقي  يف السن 

 ،لً فيكػػػػوف ٣هػػػػو  ،والسػػػػن  ،والشػػػػهر ،اليػػػػـو ءأجػػػػزا [/أ٘ٗ]أف ذلػػػػ  يقػػػػ  علػػػػى ٚيػػػػ   لنػػػػا:
 ،ٓػػػػػالؼ الطػػػػػالؽ ف نػػػػػه جيػػػػػوز تعليقػػػػػه بأجػػػػػ  ٣هػػػػػوؿ ؛٣هػػػػػوؿ ل يصػػػػػح (٘)[أجػػػػػ ]والعقػػػػػ  إىل 

 .فيح   على أوله ،٣هوؿ
ػػػػػػألهّنػػػػػػ ؛مطلقػػػػػػ  ٛلػػػػػػت علػػػػػػى الشػػػػػػهور ا٢الليػػػػػػ  اوإف ذكػػػػػػر شػػػػػػهورً  رع ا هػػػػػػي ا١تعارفػػػػػػ  يف الشَّ

 ؛عتػػػػػر اٞ يػػػػػ  باألهلػػػػػػ ا ،فػػػػػ ف كػػػػػػاف العقػػػػػ  يف الليلػػػػػ  الػػػػػي رأى فيهػػػػػػا ا٢ػػػػػالؿ ،فح ػػػػػ  عليهػػػػػا
                                                             

ه ا الوجه ألوؿ، والوجه ال اي: يصح، ك ا لو أسلم إىل يـو النفر. وق  ماؿ النووي يف الروض  للوجه ( ٔ)
ا ل يعرؼ القر ك َ م  »األوؿ وقاؿ:  وشهرته عن  غَ الفقهاء، وم  يف معناهم ل تقب ، ب  ٔر

 (.ٜ/ٗ(، روض  الطالبُ )ٕٛٗ/ٚالبياف يف م هب اإلماـ ) .«ا١تفقهُ

َازي يف ا١هػػػػػ ب، وقػػػػػاؿ: ( ٕ) وهػػػػػو الصػػػػػحيح؛ ألف »نػػػػػص علػػػػػى هػػػػػ ا الوجػػػػػه الشػػػػػافعي يف األـ، والشػػػػػ
، والشػػػػػػػهر، والسػػػػػػػن ، فػػػػػػػ ذا مل يبػػػػػػػُ كػػػػػػػاف ٣هػػػػػػػولً  . األـ «ذلػػػػػػػ  يقػػػػػػػ  علػػػػػػػى ٚيػػػػػػػ  أجػػػػػػػزاء اليػػػػػػػـو

  (.ٕٚٔ/ٖ(، ا١ه ب يف فقه الشافعي )ٜٗٔ/ٗ)

وهو قوؿ أيب علي ب  أيب هريرة، وحي   على أوله، ك ا لو قاؿ لمرأته: أنت طالق يف يـو ك ا أو ( ٖ)
 (.ٕٚٔ/ٖشهر ك ا، أو سن  ك ا، ف ف الطالؽ يق  يف أو٢ا. ا١ه ب يف فقه الشافعي )

وإذا قػػػػػػاؿ: يػػػػػػـو كػػػػػػ ا أو شػػػػػػهر كػػػػػػ ا، أو سػػػػػػن  كػػػػػػ ا، ل يصػػػػػػح علػػػػػػى »قػػػػػػاؿ النػػػػػػووي يف الروضػػػػػػ : ( ٗ)
سػػػػػػووا بينهػػػػػا، وحكػػػػػػى الطػػػػػري يف العػػػػػػ  وجهػػػػػُ: أنػػػػػػه يصػػػػػح يف يػػػػػػـو كػػػػػ ا دوف الشػػػػػػهر، األصػػػػػح، و 

وجعػػػػػ  صػػػػػاحب اٟػػػػػاوي هػػػػػ   الصػػػػػور علػػػػػى مراتػػػػػب، فقػػػػػاؿ: مػػػػػ  األصػػػػػحاب مػػػػػ  قػػػػػاؿ: يبطػػػػػ  يف 
السػػػن  دوف الشػػػػهر، قػػػاؿ: فأمػػػػا اليػػػـو فالصػػػػحيح فيػػػػه اٞػػػواز لقػػػػرب مػػػا بػػػػُ طرفيػػػه، واألصػػػػح ا١عت ػػػػ  

  (.ٓٔ/ٗ. روض  الطالبُ )«ما ق منا 

 يف )أ( )أجه (، وا١ بت م  نسخ  )ب(.( ٘)
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عتبػػػػػػار ا٢ػػػػػػالؿ األنػػػػػػه تعػػػػػػ ر  ؛بالعػػػػػػ د اعتػػػػػػر شػػػػػػهرً ا اشػػػػػػهرً عشػػػػػػر  اثػػػػػػٍوإف كػػػػػػاف يف  ،إلمكانػػػػػػه
 .ذل  إلمكاف ،عتر الباقي باألهل او  ،فيه

وإف  ،ألنػػػػػػا بينػػػػػػػا أف األجػػػػػػػ  لػػػػػػػي  بشػػػػػػػرط فيػػػػػػػه ؛لً كػػػػػػػاف حػػػػػػػا،  وإف أسػػػػػػلم وشػػػػػػػرط اٟلػػػػػػػوؿ
إذا أطلػػػػػػق ٛػػػػػػ   الً ومػػػػػػ ج لً جػػػػػػاز حػػػػػػا ألنػػػػػه مػػػػػػا ؛(ٔ)علػػػػػػى أصػػػػػػح الػػػػػػوجهُ لً أطلػػػػػق كػػػػػػاف حػػػػػػا

 .على اٟلوؿ كال    يف البي 
ػػػػػػػػػػلموإف عقػػػػػػػػػػ   أو زاد يف  ،لً مث جعلػػػػػػػػػػه حػػػػػػػػػػا ،الً أو مػػػػػػػػػػ ج ،الً مث جعلػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػ ج، لً حػػػػػػػػػػا السَّ

 ،ألنػػػػػه اسػػػػػتقر علػػػػػى صػػػػػف  ؛فػػػػػ ف كػػػػػاف بعػػػػػ  التفػػػػػرؽ مل يلحػػػػػق بالعقػػػػػ  ،أو نقػػػػػص منػػػػػه ،أجلػػػػػه
 َ ينتقػػػػ  بػػػػنف  العقػػػػ  ف ا١لػػػػ  إ :وإف قلنػػػػا ،ٟػػػػق بػػػػه ،وإف كػػػػاف قبػػػػ  التفػػػػرؽ ،فلػػػػم ديلػػػػ  بغػػػػ

 .١ا ق منا  يف إٟاؽ الزيادة يف ال    ؛(ٕ)على أصح ا١ هبُ
 ؛(ٖ)صػػػػػػح علػػػػػػى أصػػػػػػح القػػػػػػولُ ،أو جػػػػػػن  إىل أجلػػػػػػُ ،وإذا أسػػػػػػلم يف جنسػػػػػػُ إىل أجػػػػػػ 

وكػػػػػػػ  عقػػػػػػػ  صػػػػػػػح يف جػػػػػػػن   ،كبيػػػػػػػ  األعيػػػػػػػاف ،صػػػػػػػح إىل أجلػػػػػػػُ ،ألف مػػػػػػػا صػػػػػػػح إىل أجػػػػػػػ 
ل.صح يف جنسُ كالبي  ،واح 

  

                                                             

الوجه األوؿ ل يصح؛ ألنه أح  ٤لي السَّلم، فوجب بيانه كا١ ج ، والوجه ال اي، أنه يصح ويكوف ( ٔ)
حاًل؛ ألف ما جاز حاًل وم جاًل ٛ  إطالقه على اٟاؿ كال   ، والوجه ال اي هو األصح، قاؿ 

، ف ف أطلق انعق  حاًل، وقي : ل ينعق  ألف ا١عتاد يف السَّلم التأجي ، ويصح حاًل وم جالً »النووي: 
  (.ٖٚٔ/ٖ(، ا١ه ب )ٖٛٔ/ٕ. مغٍ احملتاج )«فح   ا١طلق عليه

َازي يف ا١هػػػػػ ب: ( ٕ) لػػػػػو أٟقػػػػا بػػػػػه أجػػػػػاًل يف اجمللػػػػػ  »، وقػػػػػاؿ الشػػػػػربيٍ: «وهػػػػػو الصػػػػحيح»قػػػػاؿ الشػػػػػ
. «إف ا١بيػػػػ  انتقػػػػ  بػػػػنف  العقػػػػ  مل يلحػػػػق بػػػػػه إف قلنػػػػا:». وقػػػػاؿ أبػػػػو علػػػػي: «ٟقػػػػه علػػػػى األصػػػػح

  (.ٖٛٔ/ٕ(، مغٍ احملتاج )ٖٚٔ/ٖا١ه ب يف فقه الشافعي )

الوجػػػػػه األوؿ: أنػػػػػه ل يصػػػػػح؛ ألف مػػػػػا يقابػػػػػ  أحػػػػػ  اٞنسػػػػػُ أقػػػػػ  ٦ػػػػػا يقابػػػػػ  اآلخػػػػػر، ومػػػػػا يقابػػػػػ  ( ٖ)
؛ ألفَّ كػػػ  أحػػػ  ا أجػػػاًل أقػػػ  ٦ػػػا يقابػػػ  اآلخػػػر، وذلػػػ  ٣هػػػوؿ فلػػػم جيػػػز. والوجػػػه ال ػػػاي: أنػػػه يصػػػح

بيػػػػػ  جػػػػػاز يف جػػػػػػن  واحػػػػػ ، وأجػػػػػ  واحػػػػػػ ، جػػػػػاز يف جنسػػػػػُ، ويف أجلػػػػػػُ كبيػػػػػ  األعيػػػػػاف. قػػػػػػاؿ 
َازي يف ا١هػػػػ ب عػػػػ  هػػػػ ا الوجػػػػه: وهػػػػو الصػػػػحيح. وقػػػػاؿ النػػػػووي يف الروضػػػػ : وهػػػػو األظهػػػػر.  الشػػػػ

 (.ٔٔ/ٗ(، روض  الطالبُ )ٖٚٔ/ٖا١ه ب يف فقه الشافعي )
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 فصن

 [بًان مىضع تسلًه امُلْسَله فًه ]

 ،فػػػػػ ف كػػػػػاف العقػػػػػ  يف موضػػػػػ  ل يصػػػػػلح للتسػػػػػليم كالصػػػػػحراء ،وأمػػػػػا بيػػػػػاف موضػػػػػ  التسػػػػػليم
فػػػػػ ف كػػػػػاف ٟ لػػػػػه  ،وإف كػػػػػاف يف موضػػػػػ  يصػػػػػلح للتسػػػػػليم ،لتعػػػػػ ر التسػػػػػليم فيػػػػػه ؛وجػػػػػب بيانػػػػػه

  .(ٔ)م ن  وجب بيانه
وخػػػػػػػال  أبػػػػػػػو  ،ألف الغػػػػػػػرض خيتلػػػػػػػ  ؛(ٕ)يف اٟنطػػػػػػػ   ينػػػػػػػزؿ نػػػػػػػص الشػػػػػػػافعيوعليػػػػػػػه 

 .(ٖ)حنيف  في ا ع ا ه ا القسم
هػػػػػػػ ا أصػػػػػػػح الطػػػػػػػرؽ  ،ألنػػػػػػػه ل غػػػػػػػرض فيػػػػػػه ؛(ٗ)وإف مل يكػػػػػػ  ٟ لػػػػػػػه م نػػػػػػػ  مل جيػػػػػػب بيانػػػػػػػه

ومػػػػػػنهم ، (ٙ)وإف مل يصػػػػػلح وجػػػػػب ،(٘)إف صػػػػػلح مل جيػػػػػب :ومػػػػػ  أصػػػػػحابنا مػػػػػ  قػػػػػػاؿ، عنػػػػػ ي
ومػػػػػػنهم مػػػػػػ  ، (ٚ)وإف مل يكػػػػػػ  لػػػػػػه م ونػػػػػػ  مل جيػػػػػػب ،إف كػػػػػػاف لنقلػػػػػػه م ونػػػػػػ  وجػػػػػػب :مػػػػػػ  قػػػػػػاؿ

 .(ٛ)الً م ج السَّلمه ا كله إذا كاف  ،فيه قولف :قاؿ
ػػػػلمفأمػػػػا اٟػػػػاؿ فيجػػػػب  ول جيػػػػوز تػػػػأخَ قػػػػب  رأس  ،فيػػػػه عنػػػػ  ٘ػػػػاـ العقػػػػ  يف موضػػػػعه السَّ

                                                             

 (.ٗٚٔ/ٖا١ه ب يف فقه الشافعي )( ٔ)

 (.ٕٚٓ/ٗاألـ ) (ٕ)

 (.ٙٙٔ(، واٞام  الصغَ )ص ٜٕٙ/ٙالبحر الرا ق شرح كنز ال قا ق )( ٖ)

 (.ٗٚٔ/ٖ(، ا١ه ب يف فقه الشافعي )ٖٔ/ٗروض  الطالبُ )( ٗ)

 (.ٗٚٔ/ٖ(، ا١ه ب يف فقه الشافعي )ٕٔ/ٗروض  الطالبُ )( ٘)

 ا١رج  السابق.( ٙ)

قاؿ النووي يف الروض : قاؿ اإلماـ: ه ا أصح الطرؽ، وهو اختيار القفاؿ، وا١ هب ال ي يفي به، ( ٚ)
ولو وج  ا١سلم إليه بع  احمل  يف غَ ٤  التسليم، مل يلزمه »ويف مغٍ احملتاج ١عرف  ألفاظ ا١نهاج: 

  (.ٕ٘ٔ/ٕ(، مغٍ احملتاج )ٖٔ/ٗ. روض  الطالبُ )«األداء إف كاف لنقله م ن 

فيػػػػػػه قػػػػػػولف: القػػػػػػوؿ األوؿ: ل يفتقػػػػػػر إىل ذكػػػػػػر ، كبيػػػػػػ  العػػػػػػُ بنقػػػػػػ  مطلػػػػػػق، يف موضػػػػػػ  فيػػػػػػه نقػػػػػػ  ( ٛ)
غالػػػػػػب، والقػػػػػػوؿ ال ػػػػػػاي: يفتقػػػػػػر إىل ذكػػػػػػر ، ك ػػػػػػا لػػػػػػو كػػػػػػاف يف الصػػػػػػحراء، هكػػػػػػ ا ذكػػػػػػر الشػػػػػػي  أبػػػػػػو 

 (.ٕٔ/ٗ(، روض  الطالبُ )ٖٖٗ/٘حام . البياف يف م هب اإلماـ )
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 .ع  اجملل  السَّلمماؿ 
 .وأك ر ما مل يك  ذل  شرط ،وثالث  ،جيوز أف يتأخر قبضه يومُ :(ٔ)وقاؿ مال 

فػػػػػال جيػػػػػوز التفػػػػػرؽ فيػػػػػه قبػػػػػػ   ،أنػػػػػه عقػػػػػ  ل جيػػػػػوز فيػػػػػه شػػػػػرط تػػػػػػأخَ العػػػػػوض ا١طلػػػػػق لنػػػػػا:
 .وخيال  اجملل  ما بع   ب لي  الصرؼ ،كالصرؼ ،قبضه

فػػػػػػػ ف كػػػػػػاف مػػػػػػػ  األٙػػػػػػاف ٛػػػػػػػ   ،مػػػػػػ يف ال ّ  اوموصػػػػػػػوفً  ،اوجيػػػػػػوز أف يكػػػػػػوف رأس ا١ػػػػػػػاؿ معينًػػػػػػ
وإف مل يكػػػػػػ  نقػػػػػػ  غالػػػػػػب وجػػػػػػب تعيػػػػػػُ نقػػػػػػ  ل  ،يف ا١بيػػػػػػ ك ػػػػػػا  ،علػػػػػػى غالػػػػػػب نقػػػػػػ  البلػػػػػػ 

الػػػػػي خيتلػػػػ  هبػػػػػا  [/ب٘ٗ]وجػػػػػب بيػػػػاف الصػػػػفات  ،اوإف كػػػػاف عرًضػػػػ ،خيتلػػػػ  ول عػػػػرؼ فيػػػػػه
 .األٙاف

ومقػػػػػػػ ار  يف  ،مل جيػػػػػػب بيػػػػػػاف صػػػػػػفته امر يًػػػػػػ اوإف كػػػػػػاف معينًػػػػػػػ ،ك ػػػػػػا جيػػػػػػب يف ا١سػػػػػػلم فيػػػػػػه
 .(ٗ)وأٛ  ،(ٖ)١ال  اخالفً  ؛(ٕ)أصح القولُ

وإف كػػػػػػػػػاف  ،وجػػػػػػػػػب ضػػػػػػػػػبط صػػػػػػػػػفاته ،اأو موزونًػػػػػػػػػ ،الً إف كػػػػػػػػػاف مكػػػػػػػػػي :حنيفػػػػػػػػػ وقػػػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػػػو 

                                                             

 (.ٖٔ/ٜا١ ون  )( ٔ)

ػػػػػػلم بانقطػػػػػػاع ا١سػػػػػػلم الوجػػػػػػ( ٕ) ه األوؿ: جيػػػػػػب ذكػػػػػػر صػػػػػػفاته ومقػػػػػػ ار ؛ ألنػػػػػػه ل يػػػػػػ م  أف ينفسػػػػػػ  السَّ
فيػػػػه، فػػػػ ذا مل يعػػػػرؼ مقػػػػ ار ، وصػػػػفته مل يعػػػػرؼ مػػػػا يػػػػرد . والوجػػػػه ال ػػػػاي: قػػػػاؿ النػػػػووي يف الروضػػػػ : 

ًاط ففػػػػػػػػي با١عاينػػػػػػػ ، صػػػػػػػػفاته وضػػػػػػػبطت متقوًمػػػػػػػػا، كػػػػػػػاف "وإف  طريقػػػػػػػػاف، قطػػػػػػػػ  قي تػػػػػػػه معرفػػػػػػػػ  اشػػػػػػػ
ًاط، وهػػػػػو  بعػػػػػ ـ األك ػػػػروف ا١ػػػػ هب، ل جيػػػػػب ذكػػػػر صػػػػػفاته ومقػػػػ ار ؛ ألنػػػػػه عػػػػوض يف عقػػػػػ   الشػػػػ

ل يقتضػػػػػي رد ا١ ػػػػػػ ، فوجػػػػػػب أف تغػػػػػػٍ ا١شػػػػػػاه ة عػػػػػ  ذكػػػػػػر صػػػػػػفاته ومقػػػػػػ ار ، كػػػػػػا١هر، والػػػػػػ    يف 
وعلػػػػى هػػػػ ا اتفقػػػػت كل ػػػػ  الفقهػػػػاء مسػػػػتن ي  إىل ٨ػػػػو مػػػػا تقػػػػ ـ ٢ػػػػم »البيػػػػ . وقػػػػ  جػػػػاء يف اجمل ػػػػوع: 

أف أنظػػػػارهم اختلفػػػػت هػػػػ  تعتػػػػر اإلشػػػػارة وحػػػػ ها طريًقػػػػا مػػػػ  طػػػػرؽ  يف شػػػػرط ضػػػػبط ا١سػػػػلم فيػػػػه، إل
أرجحهػػػػػا بػػػػػالقبوؿ هػػػػػو القػػػػػوؿ بعػػػػػ ـ »العلػػػػػم الرافعػػػػػ  ٞهالػػػػػ  ا١قػػػػػ ار أـ ل؟" و٢ػػػػػم يف ذلػػػػػ  أقػػػػػواؿ: 

 الطػػػػػػػػالبُ (، روضػػػػػػػػ ٘ٚٔ/ٖ. ا١هػػػػػػػػ ب )«الكتفػػػػػػػػاء باإلشػػػػػػػػارة، ووجػػػػػػػػوب اٟػػػػػػػػ  علػػػػػػػػى ا١قػػػػػػػػ ار
 (.ٕٕٚ – ٕٕٗ/ٖٔ(، اجمل وع )٘/ٗ)

 (.ٕٗٓ/ٕاجملته  ) ب اي ( ٖ)

 (.ٓٓٗ/ٙ(، ا١غٍ )ٕٕٔ/ٕٔالشرح الكبَ )( ٗ)
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 .جيب (ٔ)مل اأو مع ودً ، ام روعً 
كاألعيػػػػػػاف يف  ،نػػػػػػه عػػػػػػوض مشػػػػػػاه  فاسػػػػػػتغٌ ٔشػػػػػػاه ته عػػػػػػ  معرفػػػػػػ  قػػػػػػ ر  وصػػػػػػفتهأ لنػػػػػػا:

 .ألف الزيادة حراـ ؛وإمنا وجب معرف  ا١ق ار يف الربا ،البي  وا١ روع وا١ع ود
 ،(ٕ)والصػػػػػػ اؽ واإلجػػػػػػارة ،يف البيػػػػػػ  اوا١ػػػػػػوزوف جيػػػػػػوز جزافًػػػػػػ ،أف ا١كيػػػػػػ  :وعلػػػػػػى أيب حنيفػػػػػػ 

ػػػػػػػػلمفكػػػػػػػػ ل  يف  ػػػػػػػػ ،السَّ  ،كػػػػػػػػػاٞواهر ،ف فعلػػػػػػػػى هػػػػػػػػػ ا جيػػػػػػػػوز أف يكػػػػػػػػوف ٦ػػػػػػػػػا ل يضػػػػػػػػبط بالص 
 .و٨وها

ػػػػػلمفػػػػػ ف انفسػػػػػ   أو م لػػػػػه إف كػػػػػاف  ،ارد رأس ا١ػػػػػاؿ إف كػػػػػاف باقيًػػػػػ ،بانقطػػػػػاع ا١سػػػػػلم فيػػػػػه السَّ
 .يك  له م  أو قي ته إف مل  ،له م   إذا فق 

 .واه أعلم .ألنه غاـر ؛(ٖ)أو قي ته فالقوؿ قوؿ ا١سلم إليه ،وإف اختلفا يف ق ر 

                                                             

 (.ٕٛٙ/ٙالبحر الرا ق شرح كنز ال قا ق )( ٔ)

 (.٘/ٗتبيُ اٟقا ق شرح كنز ال قا ق )( ٕ)

 (.ٙ/ٗروض  الطالبُ ) (ٖ)
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 باب تسميم املسمم فيه

ػػػػػػلمإذا حػػػػػػ  ديػػػػػػ   وجػػػػػػب علػػػػػػى ا١سػػػػػػلم إليػػػػػػه تسػػػػػػليم ا١سػػػػػػلم فيػػػػػػه علػػػػػػى مػػػػػػا اقتضػػػػػػا   السَّ
ألنػػػػػه  ؛لزمػػػػػه مػػػػػا يقػػػػػ  عليػػػػػه اسػػػػػم ال  ػػػػػر علػػػػػى اإلطػػػػػالؽ ا،فػػػػػ ف كػػػػػاف ا١سػػػػػلم فيػػػػػه ٙػػػػػرً  ،العقػػػػػ 

وكػػػػػػ ل   ،مل يلزمػػػػػػه قبولػػػػػػه اأو رطبًػػػػػػ ،افػػػػػػ ف أحضػػػػػػر حشػػػػػػفً  ،سػػػػػػمليكفػػػػػػي دخولػػػػػػه يف مطلػػػػػػق ا
 .١ا ق منا  ؛(ٕ)حوا١ش َّ  ،(ٔ)ا١ػَُ ّنب

ألنػػػػػه يأخػػػػػ   ؛و٨ػػػػػو  ،(ٗ)وا١ػػػػػ ر ،(ٖ) قصػػػػػوال ،قػػػػػي مػػػػػ  التػػػػػكبلزمػػػػػه مػػػػػا  ،اوإف كػػػػػاف طعاًمػػػػػ
 .(٘)]ول يوج  إبقاء  حق [ ،م  الكي  اقسطً 

ه ل يظهػػػػر لػػػػه أثػػػػر يف ألنّػػػػ ؛جػػػػاز ،الً فػػػػ ف كػػػػاف أسػػػػلم فيػػػػه كػػػػي ؛وإف سػػػػل ه وفيػػػػه قليػػػػ  تػػػػراب
 .الكي 

 .ه يظهر ق ر  يف الوزفألنَّ  ؛مل جيز ،وإف أسلم فيه وزف
مػػػػػػػػ  وزف  األف الشػػػػػػػ   يأخػػػػػػػػ  قسػػػػػػػطً  ؛لزمػػػػػػػػه مػػػػػػػا صػػػػػػػن  مػػػػػػػػ  الشػػػػػػػ   ،الً وإف كػػػػػػػاف عسػػػػػػػ

 .العس 
 ،تت يػػػػػزألهنػػػػػا زيػػػػػادة ل  ؛لزمػػػػػه قبولػػػػػه ،أجػػػػػود منػػػػػه افأحضػػػػػر ثوبًػػػػػ ،وإف أسػػػػػلم إليػػػػػه يف ثػػػػػوب

وإف جػػػػػػاء  ب ػػػػػػوب  ،ألنػػػػػػه أبػػػػػػرأ ذمتػػػػػػه بعػػػػػػوض ؛مل جيػػػػػػز افػػػػػػ ف طلػػػػػػب عػػػػػػ  زيػػػػػػادة اٞػػػػػػود عوًضػػػػػػ

                                                             

ا١ػػػػػ ن ب بكسػػػػػر النػػػػػوف: الػػػػػ ي بػػػػػ ا فيػػػػػه اإلرطػػػػػاب مػػػػػ  ِقبػػػػػ  ذنبػػػػػه: أي طرفػػػػػه. النهايػػػػػ  يف غريػػػػػػب ( ٔ)
 (.ٓٚٔ/ٕاٟ يث واألثر )

البسػػػػر يُغ ػػػػر حػػػػى يشػػػػ خ مث ييػػػػب  يف الشػػػػتاء. قػػػػاؿ أبػػػػو منصػػػػور: ا١شػػػػ َّخ مػػػػ  الُبسػػػػر مػػػػا  ا١ػػػػػُش خ( ٕ)
 (.ٖٛ/٘افتض ، والفس  والش خ واح . لساف العرب )

 َقصػػػػػػيال، وبابػػػػػػه علفهػػػػػػا ال ابػػػػػػ : وَقَصػػػػػػ َ  الَقِصػػػػػػيُ ، ٝػػػػػػي ومنػػػػػػه ضػػػػػػرب، وبابػػػػػػه: الَقْصػػػػػػُ : القطػػػػػػ ،( ٖ)
 إذا لبػػػػر مػػػػ  يعػػػػزؿ مػػػػا بالضػػػػم: والُقَصػػػػال ُ  الػػػػزواف، م ػػػػ  الطعػػػػاـ يف بفتحتػػػػُ والقَصػػػػ ُ  ضػػػػرب، أيًضػػػػا:

 .(ٕٙٗ:ص) الصحاح ال اني . ٥تار ي اس مث نقي
مػػػػػ رة. لسػػػػػػاف  : ِقطػػػػػ  الطػػػػػػُ اليػػػػػاب ، وقيػػػػػػ  الطػػػػػُ الِعلػػػػػػ  الػػػػػ ي ل رمػػػػػػ  فيػػػػػه، واحػػػػػػ ةالػ ػػػػػػََ ر( ٗ)

 (.ٓٚٔ/ٛالعرب )

 هك ا يف كال النسختُ. (٘)
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مل  افػػػػػ ف بػػػػػ ؿ لػػػػػه عػػػػػ  النقصػػػػػاف عوًضػػػػػ ،ألنػػػػػه أنقػػػػػص مػػػػػ  حقػػػػػه ؛مل جيػػػػػر علػػػػػى قبولػػػػػه يءرد
 .ع  بع  ا١سلم فيه اعتاضوألنه  ،ألنه أفرد الصف  بعوض ؛جيز قبوله

مل جيػػػػػز قبولػػػػػه يف أصػػػػػح  ،فجػػػػػاء  بنػػػػػوع آخػػػػػر مػػػػػ  ذلػػػػػ  اٞػػػػػن  ،وإف أسػػػػػلم إليػػػػػه يف نػػػػػوع
ومػػػػػ  ، فهػػػػو ك ػػػػػا لػػػػػو جػػػػػاء  ّػػػػػن  آخػػػػػر ،ألنػػػػػه غػػػػػَ الصػػػػػن  الػػػػػ ي أسػػػػػلم فيػػػػػه ؛(ٔ)الػػػػوجهُ

 .(ٕ)وجير عليه يف أصح الوجهُ ،اواح ً  اجيوز وجهً  :أصحابنا م  قاؿ
ػػػػلمذكػػػػر النػػػػوع مػػػػ  شػػػػروط صػػػػح   ألفّ  ؛وهػػػػ ا غػػػػَ صػػػػحيح ولػػػػو كػػػػاف النوعػػػػاف سػػػػواء  ،السَّ

 ،ألنػػػػػػه غػػػػػػَ ا١سػػػػػػلم فيػػػػػػه ؛الصػػػػػػحيح أنػػػػػػه ل جيػػػػػػوز فلػػػػػػ ل  اخػػػػػػًت أفّ  ،مل يفتقػػػػػػرا إىل شػػػػػػرط
ف نػػػػه رضػػػػػي ب سػػػػػقاط  ،ٓػػػػػالؼ مػػػػػا لػػػػو أسػػػػػلم ال ػػػػػوب مػػػػ  زيػػػػػادة صػػػػػف  ،عنػػػػه افيكػػػػوف اعتياًضػػػػػ

 .ك ا جيوز أف يأخ  الرديء ع  اٞي   ،حقه منها [/أٙٗ]
يف أصػػػػػح  ،لزمػػػػػه قبولػػػػػه ،وإف اتفػػػػػق أف يكػػػػػوف رأس ا١ػػػػػاؿ علػػػػػى صػػػػػف  ا١سػػػػػلم فيػػػػػه فأحضػػػػػر 

 ،وقػػػػػ  كػػػػػاف رأس ا١ػػػػاؿ فصػػػػػار اآلف بصػػػػف  ا١سػػػػػلم فيػػػػػه ،ألنػػػػػه بصػػػػف  ا١سػػػػػلم فيػػػػه ؛(ٖ)الػػػػوجهُ
 .فجاز قبوله

فػػػػػػ ف كػػػػػػػاف  ،األجػػػػػػ  فػػػػػػامتن  مػػػػػػ  قبولػػػػػػهوإف أسػػػػػػلم إىل أجػػػػػػ  فأحضػػػػػػر ا١سػػػػػػلم فيػػػػػػه قبػػػػػػػ  
مل يلزمػػػػػػػه  ،أو النهػػػػػػػب ،لغػػػػػػػرض صػػػػػػػحيح بػػػػػػػأف يلزمػػػػػػػه ٟفظػػػػػػػه م ونػػػػػػػ  أو خيػػػػػػػاؼ عليػػػػػػػه ا٢ػػػػػػػالؾ

                                                             

الوجػػػػه األوؿ: قػػػػاؿ أبػػػػو إسػػػػحاؽ: ل جيػػػػوز؛ ألنػػػػه غػػػػَ الصػػػػن  الػػػػ ي أسػػػػلم فيػػػػه، فلػػػػم جيػػػػز أخػػػػ   ( ٔ)
عنػػػػه، كالزبيػػػػب عػػػػ  الت ػػػػر. والوجػػػػه ال ػػػػاي، قػػػػاؿ أبػػػػو علػػػػي بػػػػ  أيب هريػػػػرة: جيػػػػوز؛ ألّف النػػػػوعُ مػػػػ  
جػػػػن  واحػػػػ  ٔنزلػػػػ  النػػػػوع الواحػػػػ ، و٢ػػػػ ا خيػػػػرج التفاضػػػػ  يف بيػػػػ  أحػػػػ  ا بػػػػاآلخر، ويضػػػػم أحػػػػ  ا 

ول يصػػػػػح »خػػػػر يف إك ػػػػاؿ النصػػػػػاب يف الزكػػػػاة. والوجػػػػػه ال الػػػػث: جيػػػػػب قبولػػػػه. قػػػػػاؿ النػػػػووي: إىل اآل
. ا١هػػػػػػػػػ ب «وهػػػػػػػػو أصػػػػػػػػػح». وقػػػػػػػػػاؿ يف الروضػػػػػػػػػ : «أف يسػػػػػػػػتب ؿ عػػػػػػػػػ  ا١سػػػػػػػػلم فيػػػػػػػػػه غػػػػػػػػػَ جنسػػػػػػػػه

  (.ٔ٘ٔ/ٕ(، مغٍ احملتاج )ٖٓ/ٗ(، روض  الطالبُ )ٚٚٔ/ٖ)

الوجػػػػوب فػػػػال جيػػػػب عليػػػػه قبولػػػػه، وجهػػػػاً قػػػػاؿ القاضػػػػي أبػػػػو الطيػػػػب: الوجهػػػػاف يف اٞػػػػواز، فأمػػػػا يف ( ٕ)
 (.ٖٕٗ/ٖواح اً. اجمل وع )

الوجه األوؿ: ل جيوز قبوله؛ ألنه يصَ ال    هو ا١   ، والعق  يقتضي أف يكوف ال    غَ ا١   . ( ٖ)
والوجه ال اي: جيوز؛ ألف ال    هو ال ي سل ه إليه، وال    هو ا١وصوؼ. وقاؿ النووي يف الروض : 

ق كوف رأس ا١اؿ على صف  ا١سلم فيه، فأحضر ، فوجهاف مشهوراف، أصحه ا: جيب قبوله. ولو اتف»
  (.ٖٔ/ٗ(، روض  الطالبُ )ٚٚٔ/ٖ. ا١ه ب )«وال اي: ل جيوز
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 .فلم جير عليه ،مل يلزمه بعق  اعليه يف أخ   ضررً  ألفّ  ؛أخ  
 ،ؿ حقػػػػػه بػػػػػألنػػػػػه  ؛وإف مل يكػػػػػ  لػػػػػه يف المتنػػػػػاع مػػػػػ  أخػػػػػ   غػػػػػرض صػػػػػحيح لزمػػػػػه أخػػػػػ  

 ًَ وفيػػػػه زيػػػػادة صػػػػف  فػػػػ ف مل يأخػػػػ   دفعػػػػه  ،فلزمػػػػه قبولػػػػه ك ػػػػا لػػػػو دفعػػػػه إليػػػػه ،اوزاد  بتعجيلػػػػه خػػػػ
نتووووووديل كدت ووووووو لاموووووود لق وووووولل حلوووووو ل ووووووولا لنال» األف أنًسػػػػػػ ؛لػػػػػػه بضػػػػػػهإىل اٟػػػػػػاكم ليق

 .(ٔ)« ذ بل   لهت  ل:وقد ل    ض ل ع ل ر ل لإل لهمرل    ض 
ًَ وألنّػػػػػ ه ألنّػػػػػػ ؛جػػػػػاز ،وإف سػػػػػأله ا١سػػػػػلم أف يق مػػػػػػه قبػػػػػ  ٤لػػػػػه ففعػػػػػ  ،اه زاد  بالتعجيػػػػػ  خػػػػػ

منػػػػػه ورضػػػػي بػػػػػه ا١سػػػػػلم  ا ً ل أق مػػػػه حػػػػػى يسػػػػػقط شػػػػي :وإف قػػػػػاؿ ،يتػػػػرع باإلجابػػػػػ  إىل تعجيلػػػػه
 ،زدي يف األجػػػػػػ  :فػػػػػػ ف مػػػػػػ  كػػػػػػاف عليػػػػػػه الػػػػػػ ي  يقػػػػػػوؿ ،ه يف معػػػػػػٌ ربػػػػػػا اٞاهليػػػػػػ ألنّػػػػػػ ؛مل جيػػػػػز

واألجػػػػػ  ل  ،وألنػػػػػه بيػػػػػ  أجػػػػػ  ،اف األجػػػػػ صػػػػػنقصػػػػػاف الػػػػػ ي  بنق ففػػػػػي معنػػػػػا  ،أزدؾ يف الػػػػػ ي 
 .بالبي  فردي

َ  فامتن  م   ،وإف شرط تسلي ه يف موض  بعينه أو استحق ذل  بالعق  فسل ه إليه يف غ
َ  ؛مل جير عليه ،قبوله  ألفَّ  ؛مل يلزمه القبوؿ ،وإف ب ؿ له أجر  ٛله ،ألنه استحق تسلي ه يف غ

ستنابه يف ٛله مل اوإف  ،فك ل  ع  تسلي ه يف مكانه ،أخ  العوض ع  ا١سلم فيه ل جيوز
وجيب تسلي ه  ،ألنه باؽ يف ي   ؛وهو م  ض اف ا١سلم إليه ،ألنه إعارة ي   ؛له ايك  قابضً 

  .يف ا١وض  ا١ستحق وفاء ٔقتضى شرطه
  

                                                             

َي  ع  أبيه ولفظه:   اٟ يثجاء ه ا ( ٔ) كاتبٍ أن  ب  مال  على عشري  أل  »ع  أن  ب  س
ًيت  ت فيها، فأتيت أن  ب  مال  بكتابته فأ  أف يقبلها درهم، فكنت في   فتح ُتسً فاش رِثَّ  فْر
َاث، وكتب إىل   مٍ إل ٧ُوماً، فأتيت ع ر اب  ا٠طاب ف كرت ذل  له فقاؿ: أراد أن  ا١

ع  الربي  عنه، وروا  يف سننه  قاؿ اب  ا١لق : وك ا ذكر  البيهقي يف )ا١عرف ( «.أن  أف اقبلها فقبلها
(، كتاب ا١كاتب، باب تعجي  ٖٖٗ/ٓٔالسن  الكرى للبيهقي، ويف ذيله اٞوهر )ب سناد حس . 

 (.ٜٔٙ/ ٙالب ر ا١نَ )الكتاب ، 
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 فصن

 [ مسائل يف السله ]

ًى منػػػػػػه طعاًمػػػػػػ ،فػػػػػػ ف أسػػػػػػلم إليػػػػػػه يف طعػػػػػػاـ بالكيػػػػػػ   ابالكيػػػػػػ  فػػػػػػ ف  إليػػػػػػه طعاًمػػػػػػ اأو اشػػػػػػ
فػػػػػػػػػ ف كػػػػػػػػػاف  ،بالكيػػػػػػػػػ  ومل يوجػػػػػػػػػ  األف ا١سػػػػػػػػػتحق أيًضػػػػػػػػػ ؛(ٔ)مل يصػػػػػػػػػح فيػػػػػػػػػه اجزافًػػػػػػػػػ أو ،اوزنًػػػػػػػػػ

وإف تلػػػػػ  يف يػػػػػ   قبػػػػػ  الكيػػػػػ  تلػػػػػ  مػػػػػ   ،ْػػػػػق اعليػػػػػه ليصػػػػػَ مقبوًضػػػػػ يػػػػػ َ كِ   اا١قبػػػػػوض باقيًػػػػػ
أنػػػػه  ىدعػػػػاوإف  ،فهػػػػو كػػػػا١قبوض علػػػػى وجػػػػه السػػػػـو ،ألنػػػػه قبضػػػػه علػػػػى وجػػػػه العػػػػوض ؛ضػػػػ انه

 .ألف األص  ع ـ القب  إل في ا أقر به ؛دوف حقه فالقوؿ قوله م  ديينه
وإف بػاع ، ألنػه مل ي بػت لػه عليػه يػ  ْػق ؛وإف باع القاب  ٚي  مػا قبضػه قبػ  كيلػه مل يصػح

ألنػػه باعػػه قبػػ   ؛نػػص عليػػه يف الصػػرؼ ،(ٕ)ُمنػػه مػػا يتحقػػق أنػػه حقػػه مل يصػػح يف أصػػح الػػوجه
مث  ،وإف دفعه إليه بالكي ، ك ا لو باعه قب  قبضه  ،فلم يصح [/بٙٗ]وجود القب  ا١ستحق 

 .فعلى ما ذكرته يف اختالؼ ا١تبايعُ ،ادعى أنه دوف حقه
وبيػػػػػ  ا١سػػػػػلم فيػػػػػه ل  ،ألف اٟوالػػػػػ  بيػػػػػ  ؛وإف أحالػػػػػه علػػػػػى رجػػػػػ  لػػػػػه عليػػػػػه طعػػػػػاـ مل يصػػػػػح

فحضػػػػر  ،ر معػػػػي حػػػػى أكيلػػػػه لػػػػ ُضػػػػحْ اف ،يل علػػػػى رجػػػػ  طعػػػػاـ :وإف قػػػػاؿ، قبػػػػ  قبضػػػػهجيػػػػوز 
  ووووو لهووووو لايووووو ل لملووووودملحتووووو للنال لعَّ ووووويال» : ١ػػػػػا روى جػػػػابر ؛مل يصػػػػػح ،كتالػػػػها و 

 ،وهػػػػ ا مل جيػػػػر فيػػػػه صػػػػاع البػػػػا   ،(ٖ)«صوووود ل ل وووود  لوصوووود ل لمشووووترهل  وووورهل يوووو ل ل وووودهدا

                                                             

 (.ٛٚٔ/ٖا١ه ب يف فقه الشافعي )( ٔ)
 ػػػػػا لػػػػػو الوجػػػػػه األوؿ: يصػػػػػح، وهػػػػػو قػػػػػوؿ أيب إسػػػػػحاؽ؛ ألنػػػػػه دخػػػػػ  يف ضػػػػػ انه فنفػػػػػ  بيعػػػػػه فيػػػػػه، ك( ٕ)

قبضػػػػػه بالكيػػػػػ . الوجػػػػػه ال ػػػػػاي: ل يصػػػػػح، وهػػػػػو قػػػػػوؿ أيب علػػػػػي بػػػػػ  أيب هريػػػػػرة، وهػػػػػو ا١نصػػػػػوص يف 
الّصػػػػرؼ؛ ألنػػػػه باعػػػػه قبػػػػ  وجػػػػود القػػػػب  ا١سػػػػتحق بالعقػػػػ ، فلػػػػم يصػػػػح بيعػػػػه، ك ػػػػا لػػػػو باعػػػػه قبػػػػ  أف 

وجهػػػػػػاف، الصػػػػػحيح ل؛ ألف أخػػػػػػ  العػػػػػػوض عػػػػػػ  ا١سػػػػػػلم فيػػػػػػه »يقبضػػػػػه. وقػػػػػػاؿ النػػػػػػووي يف الروضػػػػػػ : 
. ا١هػػػػ ب يف فقػػػػػه الشػػػػػافعي «، وصػػػػػاحب التهػػػػػ يبفَ جػػػػا ز، وهبػػػػػ ا قطػػػػػ  العراقيػػػػو قبػػػػ  القػػػػػب  غػػػػػ

 (. ٖٔ/ٗ(، روض  الطالبُ )ٛٚٔ/ٖ)

(، كتػػػػػػاب البيػػػػػػوع. قػػػػػػاؿ البيهقػػػػػػي: ُروي موصػػػػػػوًل مػػػػػػ  أوجػػػػػػه، إذا ضػػػػػػم ٜٖٓ/ٖسػػػػػػن  الػػػػػػ ارقطٍ )( ٖ)
 وفيػػػػه البػػػػزار، بعضػػػها إىل بعػػػػ  قػػػػوي، مػػػػ  مػػػػا ثبػػػػت عػػػػ  ابػػػػ  ع ػػػػر وابػػػػ  عبػػػػاس. قػػػػاؿ ا٢ي  ػػػػي: روا 

ػػػػػه، مػػػػ  أجػػػػػ  ومل اٞرمػػػػػي، مسػػػػلم أيب بػػػػػ  مسػػػػلم  الزوا ػػػػػ  الصػػػػحيح. ٣ ػػػػػ  رجػػػػػاؿ رجالػػػػػه وبقيػػػػ  تٚر
 (.ٗٙ/ٖ، تلخيص اٟبَ )(ٚٚٔ/ ٗ)
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ألنػػػػػػه مل يقبضػػػػػػه نيابػػػػػػػ  عػػػػػػ  ا١سػػػػػػػلم  ؛(ٔ)ول يصػػػػػػح قبضػػػػػػه لل سػػػػػػػلم إليػػػػػػه يف أصػػػػػػح الػػػػػػػوجهُ
مث يعيػػػػػ  كيلػػػػػه  ،فعلػػػػػى هػػػػػ ا يعيػػػػػ  كيلػػػػػه لل سػػػػػلم إليػػػػػه ،ٓػػػػػالؼ مػػػػػا لػػػػػو وكػػػػػ  يف قبضػػػػػه ،إليػػػػػه

ٟػػػػػػػػ يث  (2)مل يصػػػػػػػػح يف أصػػػػػػػػح الػػػػػػػػوجهُ ،وهػػػػػػػػو يف ا١كيػػػػػػػػاؿ ،ولػػػػػػػػو سػػػػػػػػل ه إليػػػػػػػػه ،لل سػػػػػػػػلم
 .جابر

فػػػػػػ ف اكتالػػػػػػه  ،مث يسػػػػػػتأن  كيلػػػػػػه لل سػػػػػلم ،وجيػػػػػب أف يسػػػػػػتأن  ا١سػػػػػلم إليػػػػػػه كيلػػػػػػه لنفسػػػػػه
 .مث يعي  كيله لل سلم ،صح لً ا١سلم إليه لنفسه أو 

قبضػػػػه او  ،يَّ هبػػػػا م ػػػػ  الػػػػ ي لػػػػ  علػػػػ اشػػػػً :وإف دفػػػػ  ا١سػػػػلم إليػػػػه دراهػػػػم إىل ا١سػػػػلم وقػػػػاؿ
وهػػػػػو أف يكػػػػػوف ا١سػػػػػلم إليػػػػػه قػػػػػ   ،لعقػػػػػ  الشػػػػػرط ؛مل يصػػػػػح قبضػػػػػه لنفسػػػػػه ،وفعػػػػػ  ،لنفسػػػػػ 

ألنػػػػه مل يػػػػأذف لػػػػه  ؛(3)ول يصػػػػح قبضػػػػه أيضػػػػا لل سػػػػلم إليػػػػه يف أصػػػػح الػػػػوجهُ ،قبضػػػػه لنفسػػػػه
 .يف قبضه إل له

ألنػػػػػه  ؛صػػػػح قبضػػػػػه ا١سػػػػلم إليػػػػػه ،مث اقبضػػػػػه لنفسػػػػ  ففعػػػػػ  ،وإف قػػػػاؿ اشػػػػػً يل واقبضػػػػه يل
يف  الً أف يكػػػػػوف وكػػػػػيألنػػػػػه ل جيػػػػػوز  ؛ول يصػػػػػح قػػػػػب  ا١سػػػػػلم لػػػػػه لنفسػػػػػه ،فيػػػػػه لنفسػػػػػه هاسػػػػػتناب

 .إقباضه حق نفسه
  

                                                             

ًي، فػػػػػػ ف قػػػػػػب  ( ٔ) فيػػػػػه وجهػػػػػػاف بنػػػػػػاء علػػػػػػى القػػػػػولُ فػػػػػػي   بػػػػػػاع ديػػػػػػ  ا١كاتػػػػػػب، فقػػػػػب  منػػػػػػه ا١شػػػػػػ
ًي لنفسػػػػػػه ل يصػػػػػح، وهػػػػػػ  يصػػػػػح القػػػػػػب  مػػػػػ  ا١عػػػػػػُ؟ فيػػػػػه قػػػػػػ ولف: أحػػػػػ  ا: يصػػػػػػح؛ ألنػػػػػػه ا١شػػػػػ

: ل يصػػػح؛ ألنػػػػه مل يػػػػأذف لػػػه يف قبضػػػػه لػػػػه، قبضػػػه ب ذنػػػػه فصػػػػار ك ػػػا لػػػػو قبضػػػػه وكيلػػػه، والوجػػػػه ال ػػػػاي
مث »وإمنػػػػا أذف لػػػػه يف قبضػػػػه لنفسػػػػه، فػػػػال يصػػػػَ القػػػػب  لػػػػه، وهػػػػ ا الوجػػػػه هػػػػو األصػػػػح. قػػػػاؿ النػػػػووي: 

ػػػػػلم يقتضػػػػػي قبضػػػػػاً آخػػػػػر، ول يصػػػػػح قبضػػػػػه مػػػػػ  نفسػػػػػه (، ا١هػػػػػ ب يف ٗ/ٗ). روضػػػػػ  الطػػػػػالبُ «السَّ
  (.ٖ٘ٔ/ٕ(، مغٍ احملتاج )ٜٚٔ/ٖفقه الشافعي )

ه ا الوجه األوؿ، والوجه ال اي: يصح؛ قاؿ النووي يف الروض  :"وأصحه ا الصح ؛ ألف است ام  ( ٕ)
الكي  ٔنزل  ابت ا ه، ولو ابت أ بكيله جاز، فك ل  إذا است امه". ا١ه ب يف فقه الشافعي 

 (.٘ٔ/ٗ(، روض  الطالبُ )ٙٗٗ/٘م هب اإلماـ )(، البياف يف ٓٛٔ/ٖ)

 (.ٓٛٔ/ٖعلى الوجهُ ا١بينُ على القولُ يف دي  ا١كاتب. ا١ه ب )( ٖ)
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 نفص

 [اكتشاف العًب يف املسله فًه بعد الكبض]

 ؛ألنػػػػػه أنقػػػػػص مػػػػػ  حقػػػػػه ؛فلػػػػػه ا٠يػػػػػار يف رد  ،امث وجػػػػػ  بػػػػػه عيبًػػػػػ ،وإف قػػػػػب  ا١سػػػػػلم فيػػػػػه
ألنػػػػه  ؛لػػػػه أف يطالػػػػب ٔػػػػا ل عيػػػػب فيػػػػهكػػػػاف  ،فػػػػرد  ،فػػػػ ف اختػػػػار الػػػػرد ،األنػػػػه اسػػػػتحق سػػػػلي ً 

وإف حػػػػػػ ث بػػػػػػه  ،ألف حقػػػػػػه يف الػػػػػػرد وقػػػػػػ  أسػػػػػػقطه ؛وإف رضػػػػػػي بعيبػػػػػػه لزمػػػػػػه ،اسػػػػػػتحق ذلػػػػػػ 
 .(ٔ)عيب آخر فله الرجوع باألرش

 .ل جيوز :(ٕ)وقاؿ أبو حنيف 
ًي ،وحقػػػػػػػه يف التسػػػػػػػػليم ،أنػػػػػػػه تعػػػػػػػػ ر رد   علػػػػػػػى صػػػػػػػػفته لنػػػػػػػا:  ،فانتقػػػػػػػ  إىل األرش كا١شػػػػػػػػ

 .و٢ ا يكوف ْسب ال    يف البي  ،الفا ت ولي  ببي وألنه فس  يف اٞزء 
وإف وجػػػػ  العيػػػػب بػػػػرأس ا١ػػػػاؿ بعػػػػ  التفػػػػرؽ فهػػػػو ك ػػػػا لػػػػو وجػػػػ  أحػػػػ  ا١صػػػػطرفُ ٔػػػػا قبضػػػػه 

 .وق  ذكرنا  ،اعيبً 
  

                                                             

 (.ٜٗٗ/٘(، البياف يف م هب اإلماـ )ٔٛٔ/ٖا١ه ب يف فقه الشافعي )( ٔ)

ػػػػه اه تعػػػػاىل  –والصػػػػواب عػػػػ  أيب حنيفػػػػ  ( ٕ) معيبػػػػاً بالعيػػػػب أنػػػػه خيػػػػَ ا١سػػػػلم إليػػػػه إف شػػػػاء قبلػػػػه  –ٛر
اٟػػػػػادث، وإف شػػػػػاء مل يقبػػػػػ  ول شػػػػػيء عليػػػػػه، ل مػػػػػ  رأس ا١ػػػػػاؿ، ول مػػػػػ  نقصػػػػػاف العيػػػػػب. البحػػػػػر 

 (.٘ٛٔ/ٚ(، رد احملتار )ٓٛ/ٙالرا ق شرح كنز ال قا ق )
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 فصن

 [ فكدان املسله فًه، أو غًاب املسله إلًه ]

فلػػػػػػم يظهػػػػػػر حػػػػػػى  ،أو غػػػػػػاب ا١سػػػػػػلم إليػػػػػػه ،فانقطعػػػػػػت يف ٤لهػػػػػػا ،ليػػػػػػه يف ٙػػػػػػرةإإذا أسػػػػػػلم 
وبػػػػػػُ أف يصػػػػػػَ إىل أف توجػػػػػػ  ال  ػػػػػػرة يف  ،بػػػػػػُ أف يفسػػػػػػ  :فا١سػػػػػػلم با٠يػػػػػػار ،نفػػػػػػ ت ال  ػػػػػػرة
   .(ٕ)يفس  العق  يف اٟاؿ :ويف ال اي، (ٔ)أصح القولُ

ومػػػػػػا يف ال مػػػػػػ  مل يتلػػػػػػ  وإمنػػػػػػا  ،ل ٙػػػػػػرة هػػػػػػ ا العػػػػػػاـ ،مػػػػػػا يف ال مػػػػػػ  أف ا١عقػػػػػػود عليػػػػػػه لنػػػػػػا:
ًى  ،ف بت له ا٠يار ،تأخر ل.فأبق اعب ً  [ٚٗأ/]ك ا لو اش

  

                                                             

ولػػػػػػو أسػػػػػػلم في ػػػػػػا يعػػػػػػم وجػػػػػػود  فػػػػػػانقط  يف ٤لػػػػػػه أي وقػػػػػػت حلولػػػػػػه مل »قػػػػػاؿ النػػػػػػووي يف ا١نهػػػػػػاج: ( ٔ)
ًي بػػػػػػػال    ينفسػػػػػػػ  يف األظهػػػػػػػر؛ ألف ا١سػػػػػػػلم . مغػػػػػػػٍ «فيػػػػػػػه يتعلػػػػػػػق بال مػػػػػػػ ، فأشػػػػػػػبه إفػػػػػػػالس ا١شػػػػػػػ

  (.ٔٛٔ/ٖ(، ا١ه ب يف فقه الشافعي )ٜٖٔ/ٕاحملتاج إىل معرف  ألفاظ ا١نهاج )

 (.ٜٖٔ/ٕ(، مغٍ احملتاج )ٔٛٔ/ٖا١ه ب يف فقه الشافعي )( ٕ)
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 نفص

 [ اإلقالة يف عكد السله ]

ػػػػػلموجيػػػػػوز فسػػػػػ  عقػػػػػ    ،ألف اٟػػػػػق لل تعاقػػػػػ ي  فجػػػػػاز ٢ ػػػػػا إسػػػػػقاطه ؛والبيػػػػػ  باإلقالػػػػػ  ،السَّ
   .(ٔ)واإلقال  فس  للعق  األوؿ

هػػػػػػػي منزلػػػػػػػ  البيػػػػػػػ  يف حػػػػػػػق غػػػػػػػَ ا١تعاقػػػػػػػ ي  ي بػػػػػػػت هبػػػػػػػا الشػػػػػػػفع   :(ٕ)وقػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػو حنيفػػػػػػػ 
 .للشفي 

إل يف العقػػػػػار ف هنػػػػػا بيػػػػػ  يف  ،وفسػػػػػ  قبلػػػػػه ،هػػػػػي بيػػػػػ  بعػػػػػ  القػػػػػب  :(ٖ)وقػػػػػاؿ أبػػػػػو يوسػػػػػ 
 .اٟالُ

 .هي بي  على اإلطالؽ :(ٗ)وقاؿ مال 
ايلتووووووو لو و لصوووووووف ت لنقدلووووووو ل  ل وووووووامل ل يد ووووووو لل ووووووو لنقووووووود ل د ً ووووووود» : قولػػػػػػػه لنػػػػػػػا: 
للل.(5)«هثرت 

  

                                                             

مػػػػػ  ا١ػػػػػ هب. األـ وهػػػػو ظػػػػػاهر كػػػػػالـ الشػػػػػافعي يف األـ، وقػػػػػاؿ الع ػػػػػراي يف البيػػػػػاف، وهػػػػػو ا١شػػػػػهور ( ٔ)
 (.ٔ٘ٗ/٘(، البياف يف م هب اإلماـ )ٖٕٚ/ٗ)

َة )ٛٙٔ/ٙالبحر الرا ق شرح كنز ال قا ق )( ٕ)  (.ٕ٘/ٔ(، اٞوهرة الن

 ا١رج  السابق.( ٖ)

 (.ٔٔٗ/ٙا١ ون  )( ٗ)

(، كتػػػػػػاب البيػػػػػػوع، بػػػػػػاب اإلقالػػػػػػ ، ٘ٓٗ/ٔٔ(، وصػػػػػػحيح ابػػػػػػ  حبػػػػػػاف )ٕٛٚ/ٔمسػػػػػػن  الشػػػػػػهاب )( ٘)
(، كتػػػػػاب البيػػػػػوع، وقػػػػػاؿ: صػػػػػحيح اإلسػػػػػناد علػػػػػى شػػػػػرط الشػػػػػيخُ، ٕ٘ٗ/ٕ) واٟػػػػػاكم يف ا١سػػػػػت رؾ

ومل خيرجػػػػػػا ، انتهػػػػػػى. وقػػػػػػاؿ ابػػػػػػػ  حبػػػػػػاف: فيػػػػػػه يػػػػػػـو القيامػػػػػػػ ، دوف اٟػػػػػػاكم ونادمػػػػػػاً عنػػػػػػ  البيهقػػػػػػػي، 
. «مػػػػػػػ  أقػػػػػػػاؿ مسػػػػػػػل اً أقػػػػػػػاؿ اه ع رتػػػػػػػه يػػػػػػػـو القيامػػػػػػػ »وصػػػػػػػححه األلبػػػػػػػاي يف إرواء الغليػػػػػػػ  بلفػػػػػػػظ: 

  (.ٕٚٔ/٘) (، إرواء الغلي ٖٓ/ٗنصب الراي  )
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  .والصفق  ،فجع  اإلقال  واردة على البي  (ٔ)«نفسه»وروى 
 ،لكػػػػػ  ١ػػػػػا زاؿ الناقػػػػػ  ؛وا١لػػػػػ  ل ينتقػػػػػ  هبػػػػػا ،اومػػػػػا يػػػػػرد علػػػػػى العقػػػػػ  ل يكػػػػػوف إل فسػػػػػخً 

 .فهي كالفس  ،وألف اإلقال  ل ينعق  هبا البي  ،عاد ا١ل  إىل مستحقه
يف حػػػػػػػق  ال يكػػػػػػػوف بيًعػػػػػػػ ،يف حػػػػػػػق ا١تعاقػػػػػػػ ي  امػػػػػػػا ل يكػػػػػػػوف بيًعػػػػػػػ :(ٕ)وعلػػػػػػػى أيب حنيفػػػػػػػ 

َ ا  .بع   كسا ر الفسوخ اكاف فسخً   ،قب  القب  اوما كاف فسخً  ،غ
 .(ٖ)بأق  منه فاإلقال  فاس ةأو ، وإذا أقاله بأك ر م  ال   

 .وجيب ال    ،فتصح اإلقال  :(ٗ)وقاؿ أبو حنيف 
ًي اويكوف ا١ل  باقيً  ،أنه صرفها ع  موضوعها لنا: ومل  ،ألنه أزاؿ ملكه بشرط ؛على ا١ش

  .وجيوز اإلقال  يف بع  ا١بي  دوف بع  ،عليه افكاف ملكه باقيً  ،يسلم له ما شرط
 ،وكرهػػػػػه أٛػػػػػ ، ل جيػػػػػوز :(ٙ)وابػػػػػ  أيب ليلػػػػػى ،والليػػػػػث بػػػػػ  سػػػػػع  ،وربيعػػػػػ  ،(٘)وقػػػػػاؿ مالػػػػػ 

َي  ،واٟس  ،وإسحاؽ ،أٛ   .(ٚ)والنخعي ،واب  س
ومػػػػػ  سػػػػػل ه مػػػػػنهم يف  ،كػػػػػاإلبراء ،فجػػػػػاز يف الػػػػػبع  ،أنػػػػػه معػػػػػروؼ جيػػػػػوز يف اٞ يػػػػػ  لنػػػػػا:

                                                             

(، كتاب البيوع، باب م  أقاؿ ا١سلم إليه بع  ٕٚ/ٙالسن  الكرى للبيهقي م  اٞوهر النقي )( ٔ)
ه ا إسناد م  نظر إليه م  غَ أه  الصنع ، مل يش  يف صحته »ا١سلم وقب  بعضاً. قاؿ اٟاكم: 

   م  ٤   ب  واس ، وسن  ، ولي  ك ل ، ف ف مع راً هو اب  راش  الصنعاي ثق  مأموف، ومل يس
، وقاؿ األلباي: «و٤   ب  واس  ثق  مأموف، ومل يس   م  أيب صاحل، قاؿ: وله عل  يطوؿ شرحها

ًهيب )ٚ٘٘/ٙمنكر. الب ر ا١نَ ) ًغيب وال  (.ٕٕٚ/ٔ(، ضعي  ال

 (.ٕٖ/ٕاللباب يف شرح الكتاب )( ٕ)

 (.ٕ٘ٗ/٘البياف يف م هب اإلماـ )( ٖ)

 (.ٛٙٔ/ٙ(، البحر الرا ق شرح كنز ال قا ق )ٕٖ/ٕالكتاب )اللباب يف شرح ( ٗ)

 (.ٔٗٔ/ٕب اي  اجملته  )( ٘)

وق  نق  أبو اٟسُ الع راي يف كتاب البياف ع ـ جواز ذل  ع  اب  أيب ليلى، وربيع ، والليث، ( ٙ)
 (.ٚٔٗ/ٙ(، ا١غٍ )ٕ٘ٗ/٘ونق  اب  ق ام  عنهم كراه  ذل . البياف يف م هب اإلماـ )

 (.ٚٔٗ/ٙقله عنهم اب  ق ام  يف ا١غٍ )ن (ٚ)
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أو اختػػػػػػارا فسػػػػػػ  العقػػػػػػ  عنػػػػػػ  انقطػػػػػػاع  ،وإذا تعػػػػػػامال ،اليسػػػػػػَ يكػػػػػػوف حجػػػػػػ  عليػػػػػػه يف الك ػػػػػػَ
 ،ألنػػػػػػه زاؿ السػػػػػبب ا١وجػػػػػػب لنتقالػػػػػػه عنػػػػػػه ؛وجػػػػػػب رد  ،اكػػػػػػاف رأس ا١ػػػػػاؿ باقيًػػػػػػفػػػػػػ ف   ،ال  ػػػػػرة

وإل وجػػػػػػػػػب رد  ،وجػػػػػػػػػب رد م لػػػػػػػػػه إف كػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػه م ػػػػػػػػػ  اوإف كػػػػػػػػػاف فا تًػػػػػػػػػ ،فوجػػػػػػػػػب رد  إليػػػػػػػػػه
  .(ٔ)قي ته

  .ال جيوز أف يأخ  عوضه استحسانً  :(ٕ)وقاؿ أبو حنيف 
أراد أف يسػػػػػػل ه فػػػػػػ ف  ،كا١غصػػػػػػوب ،وجػػػػػػب رد ب لػػػػػػه ،أف مػػػػػػا اسػػػػػػتحق رد  إذا فػػػػػػات لنػػػػػػا:

ًي بػػػػػػه عينًػػػػػػ ،ألف رأس ا١ػػػػػػاؿ ل بػػػػػػ  مػػػػػػ  تعجيلػػػػػػه ؛يف شػػػػػػيء آخػػػػػػر مل جيػػػػػػز  اوإف أراد أف يشػػػػػػ
 ،واٟنطػػػػػ  يف الشػػػػػػعَ ،بػػػػػا كالػػػػػ راهم بالػػػػػ نانَفػػػػػ ف كػػػػػاف جي عهػػػػػا علػػػػػ  واحػػػػػ ة يف الرّ  ؛نظػػػػػرت

 .مل جيز أف يتفرقا قب  القب 
 ،ٕ عه ػػػػػا علػػػػػ  واحػػػػػ ةوكػػػػػ ا إف مل  ،بعػػػػػُ اك ػػػػػا ل جيػػػػػوز يف بيػػػػػ  أحػػػػػ  ا بػػػػػاآلخر عينًػػػػػ  

ألنػػػػػػػه يصػػػػػػػَ الػػػػػػػ    وا١ػػػػػػػ     ؛(ٖ)وال ػػػػػػػوب بػػػػػػػال وب يف أصػػػػػػػح الػػػػػػػوجهُ ،كاٟنطػػػػػػػ  بالػػػػػػػ راهم
 .مض ونُ على البا  

  

                                                             

 (.ٖ٘ٗ/٘البياف يف م هب اإلماـ )( ٔ)

مل أجػػػػػػ  هػػػػػػ ا القػػػػػػوؿ عػػػػػػ  أيب حنيفػػػػػػ ، ويف البحػػػػػػر الرا ػػػػػػق ويف بيػػػػػػ  ا١قايضػػػػػػ : إذا هلػػػػػػ  أحػػػػػػ  ا، ( ٕ)
ًي قي ػػػػػػ  ا٢الػػػػػ  إف كػػػػػاف قي يػػػػػاً، وم لػػػػػه إذا كػػػػػاف م ليػػػػػػاً  صػػػػػحت يف البػػػػػاقي منه ػػػػػا، وعلػػػػػى ا١شػػػػػ

ًد العػػػػػػُ إل إذا هلػػػػػ  ٓػػػػػػالؼ البػػػػػ لُ يف الصػػػػػػرؼ إذا هلػػػػػ  لعػػػػػػ ـ فيسػػػػػل ه إىل صػػػػػػاحب ه، ويسػػػػػ
(، شػػػػرح ٘ٚٔ/ٙالتعػػػػُ، ولػػػػ ا ل يلزمه ػػػػا إل رد ا١ ػػػػ  بعػػػػ ها. البحػػػػر الرا ػػػػق شػػػػرح كنػػػػز الػػػػ قا ق )

 (.ٗ٘ٗ/ٙفتح الق ير )

أف الوجػػػػه األوؿ: جيػػػػوز أف يتفرقػػػػا مػػػػ  غػػػػَ قػػػػب ، ك ػػػػا جيػػػػوز إذا بػػػػاع أحػػػػ  ا بػػػػاآلخر عينػػػػاً بعػػػػُ ( ٖ)
يتفرقػػػػػا مػػػػػ  غػػػػػَ قػػػػػب . والوجػػػػػه ال ػػػػػاي، ذكػػػػػر  ا١ لػػػػػ ؛ ألف ا١بيػػػػػ  يف ال مػػػػػ ، فػػػػػال جيػػػػػوز أف يتفرقػػػػػا 

ول يصػػػػلح السػػػػل  حػػػػى »قبػػػػ  قػػػػب  عوضػػػػه، كا١سػػػػلم فيػػػػه، وهػػػػو ظػػػػاهر كػػػػالـ الشػػػػافعي يف األـ 
ْسػػػػػػػػِل  إىل ا١سػػػػػػػػَلْ  الػػػػػػػػ    قبػػػػػػػػ  أف يتفرقػػػػػػػػا مػػػػػػػػ  مقامه ػػػػػػػػا الػػػػػػػػ ي تبايعػػػػػػػػا فيػػػػػػػػه

ُ
. األـ «يػػػػػػػػ ف  ا١

  (.ٕٛٔ/ٖ، ا١ه ب يف فقه الشافعي )(ٜٗٔ/ٗ)
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 فصن

 [ الشركة والتىلًة يف املسله فًه ]

وحكػػػػػى أصػػػػػحابنا عػػػػػ  مالػػػػػ   ،ول يف بعضػػػػػه (ٔ)والتوليػػػػػ  ،الشػػػػػرك فيػػػػػه ل جيػػػػػوز يف ا١سػػػػػلم 
 .فيه (ٕ)جواز ا
لػػػػو كانػػػػت بلفػػػػػظ  [ٚٗب/]ك ػػػػا ،فلػػػػم يصػػػػح  ،أهنػػػػا معاوضػػػػ  يف ا١سػػػػلم قبػػػػ  قبضػػػػػه لنػػػػا:

 .البي 
 ،٤ ػػػػػػوؿ علػػػػػػى جواز ػػػػػػا يف اٞ لػػػػػػ  (ٖ)والتوليػػػػػػ  ،يف الشػػػػػػرك  ومػػػػػػا روو  مػػػػػػ  ترخيصػػػػػػه

ويكػػػػػػوف حك هػػػػػػػا  ،جػػػػػػاز فيػػػػػػه التوليػػػػػػػ  والشػػػػػػرك  ،وإف قػػػػػػب  ا١سػػػػػػػلم فيػػػػػػه ،ل يف ا١سػػػػػػلم فيػػػػػػه
  .حكم سا ر البياعات إل يف الختصاص بال    األوؿ

  

                                                             

 (. ٛٗٗ/٘البياف يف م هب اإلماـ )( ٔ)

والصػػػػػػػواب عػػػػػػػ  مالػػػػػػػ : عػػػػػػػ ـ اٞػػػػػػػواز؛ ألنػػػػػػػػه ديػػػػػػػ  يف ديػػػػػػػ ، ول تفارقػػػػػػػه حػػػػػػػى تقػػػػػػػب  الػػػػػػػػ     ( ٕ)
كالصػػػػرؼ، والتوليػػػػ ، وبيػػػػ  الػػػػ ي  حك هػػػػا سػػػػواء، ألنػػػػه صػػػػرح بػػػػه والشػػػػرك  حك هػػػػا حكػػػػم التوليػػػػ  

 (.ٖٔٗ/٥ٙتصر خلي  )بال إشكاؿ. مواهب اٞلي  لشرح 

 لتاليووووووو  لو  قدلووووووو  ل»قػػػػػػػاؿ:  جػػػػػػػاء هػػػػػػػ ا األثػػػػػػػر بلفػػػػػػػظ عػػػػػػػ  سػػػػػػػعي  بػػػػػػػ  ا١سػػػػػػػيب، أف النَّػػػػػػػّ   ( ٖ)
 .«و لشرك لسا  ل لالعلا 

َي ، ٜٗ/ٛمصػػػػػػػن  عبػػػػػػػ الرزاؽ )  والشػػػػػػػع ، (، وأخػػػػػػػرج ابػػػػػػػ  أيب شػػػػػػػيب  عػػػػػػػ  اٟسػػػػػػػ ، وابػػػػػػػ  سػػػػػػػ
وعػػػػػػػػ  الزهػػػػػػػػري ٨ػػػػػػػػو . ال رايػػػػػػػػ  يف ٗػػػػػػػػريج أحاديػػػػػػػػث ا٢ ايػػػػػػػػ   «التوليػػػػػػػػ  بيػػػػػػػػ »قػػػػػػػػالوا:  سوطػػػػػػػػاوو 

(. واٟػػػػػ يث ذكػػػػػر  البيهقػػػػػي يف ا١عرفػػػػػ  عػػػػػ  الربيػػػػػ  عنػػػػػه، وروا  يف سػػػػػننه ب سػػػػػناد حسػػػػػػ  ٘٘ٔ/ٕ)
َي  عػػػػ  أبيػػػػه،  وقػػػػاؿ األلبػػػػاي يف إرواء الغليػػػػ : إسػػػػناد  صػػػػحيح. البػػػػ ر مػػػػ  حػػػػ يث أنػػػػ  بػػػػ  سػػػػ

 (.ٕٛٔ/٘(، إرواء الغلي  )ٜٔٙ/ٙا١نَ )
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 [ اختالف املسله واملسله إلًه ]

 ،أو يف قػػػػػػػػػػ ر رأس ا١ػػػػػػػػػػاؿ ،وا١سػػػػػػػػػػلم إليػػػػػػػػػػه يف قػػػػػػػػػػ ر ا١سػػػػػػػػػػلم فيػػػػػػػػػػه ،إذا اختلػػػػػػػػػػ  ا١سػػػػػػػػػػلم
وإف اختلفػػػػػػػػػا يف انقضػػػػػػػػػاء األجػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػأف اختلفػػػػػػػػػا يف وقػػػػػػػػػت  ،كا١تبػػػػػػػػػايعُ ،ٖالفػػػػػػػػػا ،واألجػػػػػػػػػ 

إل يف الوقػػػػػت  ؛وعػػػػػ ـ العقػػػػػ  ،ألف األصػػػػػ  بقػػػػػاء األجػػػػػ  ؛فػػػػػالقوؿ قػػػػػوؿ ا١سػػػػػلم إليػػػػػه ،العقػػػػػ 
  .واه أعلم .(ٔ)ال ي يقربه

                                                             

 (.ٗ٘ٗ/٘البياف يف م هب اإلماـ )( ٔ)
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 ضباب الكر

 ووووو لل»ل:قػػػػػاؿ النَّػػػػػ ّ أف  : هريػػػػػرة ١ػػػػػا روى أبػػػػػو ؛(ٔ)القػػػػػرض قربػػػػػ  منػػػػػ وب إليهػػػػػا
كشووووووّل  لهعوووووو لكراوووووو ل وووووو لكوووووور ل ووووووامللل كشووووووّلهوووووو ل سوووووول لكراوووووو ل وووووو لكوووووور ل لوووووو  يد

للل.(2)«و  ل يلهاال لل  ل دل  مل لل  ل يلهاالنخي ل  ل يد  
ألف أقػػػػػػػػرض دينػػػػػػػػاري  مث يػػػػػػػػرداف إيل مث أقرضػػػػػػػػه ا أحػػػػػػػػب » :(ٖ)الػػػػػػػػ رداءوقػػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػػو 

 .فاإلقراض مرتُ جن  م  ص ق  مرةل.(4)«إيل م  أف أتص ؽ هب ا
  

                                                             

 (.ٕٛٔ/ٖا١ه ب يف الفقه الشافعي )( ٔ)
مػػػ  نفػػػ  عػػػ  مػػػ م  كربػػػ  مػػػ  " : قػػػاؿ رسػػػوؿ اه :قػػػاؿ  جػػػاء هػػػ ا اٟػػػ يث عػػػ  أيب هريػػػرة (ٕ)

ومػػػػ  يسػػػػر علػػػػى معسػػػػر يسػػػػر اه عليػػػػه  ،نفػػػػ  اه عنػػػػه كربػػػػ  مػػػػ  كػػػػرب يػػػـو القيامػػػػ  ،كػػػرب الػػػػ نيا
ً  اه يف الػػػػ نيا واآلخػػػػػرة ،يف الػػػػ نيا واآلخػػػػػرة واه يف عػػػػػوف العبػػػػػ  مػػػػػا كػػػػػاف  ،ومػػػػػ  سػػػػػً مسػػػػػل ا سػػػػػ

ومػػػا  ،ا إىل اٞنػػػ ا يلػػػت   فيػػػه عل ػػػا سػػػه  اه لػػػه بػػػه طريًقػػػومػػػ  سػػػل  طريًقػػػ ،العبػػػ  يف عػػػوف أخيػػػه
ارسػػػػػػػونه بيػػػػػػػنهم إل نزلػػػػػػػت علػػػػػػػيهم اجت ػػػػػػػ  قػػػػػػػـو يف بيػػػػػػػت مػػػػػػػ  بيػػػػػػػوت اه يتلػػػػػػػوف كتػػػػػػػاب اه ويت 

ػػػػ  ،السػػػػكين  ومػػػػ  بطػػػػأ بػػػػه ع لػػػػه مل  ،وذكػػػػرهم اه فػػػػي   عنػػػػ   ،وحفػػػػتهم ا١ال كػػػػ  ،وغشػػػػيتهم الٛر
 الجت ػػػػػاع، كتػػػػػاب الػػػػػ كر والػػػػػ عاء، بػػػػػاب فضػػػػػ  (ٕٛٓٔص )صػػػػػحيح مسػػػػػلم  "يسػػػػػرع بػػػػػه نسػػػػػبه
 وعلى ال كر. ،على تالوة القرآف

، أبػػػػو الػػػػ رداء عػػػػودير بػػػػ  زيػػػػ  بػػػػ  قػػػػي ،  اهقاضػػػػي دمشػػػػق، وصػػػػاحب رسػػػػوؿ ، مػػػػاـ القػػػػ وة( اإلٖ)
نصػػػػػاري األ -ويقػػػػػاؿ: عػػػػػودير بػػػػػ  عػػػػػامر، ويقػػػػػاؿ: ابػػػػػ  عبػػػػػ  اه. وقيػػػػػ : ابػػػػػ  ثعلبػػػػػ  بػػػػػ  عبػػػػػ  اه 

 (.ٖٖ٘/ ٕوسي  القراء ب مشق. سَ أعالـ النبالء )، حكيم ه   الم  ،ا٠زرجي

ًاض،فضػػػػػػػػ  ، كتػػػػػػػػاب البيػػػػػػػػوع، بػػػػػػػػاب مػػػػػػػػا جػػػػػػػػاء يف (ٖٖ٘/٘)( السػػػػػػػػن  الكػػػػػػػػرى للبيهقػػػػػػػػي ٗ)  القػػػػػػػػ
 . ، واألقضي ، كتاب البيوع(ٜٖٙ/ٔٔ)ومصن  ب  أيب شيبه 
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 [ شروط الكرض ]

ألنػػػػه عقػػػػ  علػػػػػى ا١ػػػػاؿ فلػػػػم يصػػػػح إل مػػػػػ   ؛(ٔ)ول يصػػػػح إل مػػػػ  جػػػػا ز التصػػػػػرؼ يف ا١ػػػػاؿ
 .و٨و  ،صرؼ فيه كالبي مطلق التَّ 

والقبػػػػػػوؿ   ،فػػػػػػافتقر إىل اإلجيػػػػػػاب ،ألنػػػػػػه ٘ليػػػػػػ  آدمػػػػػػي ؛والقبػػػػػػوؿ ،ول ينعقػػػػػػ  إل باإلجيػػػػػػاب
 .كالبي 

ا ويصػػػػػح ٔػػػػػ ،ألهن ػػػػػا يسػػػػػتع الف فيػػػػػه يف عػػػػػرؼ الشػػػػػرع ؛والقػػػػػرض ،ويصػػػػػح بلفػػػػػظ السػػػػػل 
ألنػػػػه قػػػػا م مقػػػػاـ لفػػػػظ  ،م لػػػػه هػػػػ ا علػػػػى أف تػػػػرد علػػػػيَّ  ملكتػػػػ  :يػػػػ دي معنػػػػا ، وهػػػػو أف يقػػػػوؿ

  .ألف الت لي  م  غَ ب ؿ هب  ؛ومل ي كر الب ؿ فهو هب  ملكت  :ف ف قاؿ ،القرض
 ،ألنػػػػػػػه الناقػػػػػػػ  ،(2)فػػػػػػػالقوؿ قػػػػػػػوؿ ا١عطػػػػػػػي يف أصػػػػػػػح الػػػػػػػوجهُ ؛وإف اختلفػػػػػػػا في ػػػػػػػا أراد بػػػػػػػه
 .فكاف القوؿ قوله يف صف  النق 

 ،فػػػػ ف مل يطػػػػ  الفصػػػػ  جػػػػػاز ،مث دفػػػػ  إليػػػػه ألفػػػػا ،وتفرقػػػػا ،وقبػػػػ  ،اأقرضػػػػت  ألًفػػػػ :وإف قػػػػاؿ
 ،ألف الظػػػػػاهر أنػػػػػه قصػػػػػ  إجيػػػػػاب مػػػػػا عقػػػػػ  عليػػػػػه، وإف طػػػػػاؿ مل جيػػػػػز حػػػػػى يعيػػػػػ  لفػػػػػظ القػػػػػرض

 .وبُ اإلجياب ي ؿ على الرجوع ع  إجيابه ،فطوؿ الفص  بينه ،ألنه ترع ؛والقبوؿ
ا مل ينعقػػػػ  حػػػػى يوكػػػػ  مػػػػ  يعقػػػػ  معػػػػه بػػػػالقبوؿ أقرضػػػػت  ألًفػػػػ :وإف كتػػػػب إليػػػػه وهػػػػو غا ػػػػب

                                                             

 (.ٖٛٔ/ٖا١ه ب يف الفقه الشافعي )( ٔ)

فػػػػػ ف الت ليػػػػػ  مػػػػػ  غػػػػػَ ذكػػػػػر  ،ف الظػػػػػاهر معػػػػػه؛ ألفػػػػػالقوؿ قػػػػػوؿ ا١وهػػػػػوب لػػػػػه، ( هػػػػػ ا الوجػػػػػه األوؿٕ)
والقػػػػػوؿ يف ذكػػػػػر البػػػػػ ؿ فػػػػػيم لػػػػػو اختلفػػػػػا فيػػػػػه قػػػػػوؿ اآلخػػػػػ   :عػػػػػوض هبػػػػػ  يف الظػػػػػاهر، قػػػػػاؿ الشػػػػػربيٍ

وهبػػػػ ا فػػػػارؽ مػػػػا لػػػػو اختلفػػػػا يف كػػػػوف  ،والصػػػػيغ  ظػػػػاهرة في ػػػػا ادعػػػػا  ،ألف األصػػػػ  عػػػػ ـ ذكػػػػر  ؛بي ينػػػػه
قػػػػاؿ النػػػػووي يف . والوجػػػػه ال ػػػػاي: حيػػػػث حيلػػػػ  كػػػػ  علػػػػى نفػػػػي دعػػػػوى اآلخػػػػر ،أو هبػػػػ  ،العقػػػػ  بيعػػػػا
ا١هػػػػػػػ ب يف فقػػػػػػػه الشػػػػػػػافعي  .« وهػػػػػػػو متجػػػػػػػهأف القػػػػػػػوؿ قػػػػػػػوؿ الػػػػػػػ اف  ؛ وحكػػػػػػػي وجػػػػػػػه»الروضػػػػػػػ : 

 .(ٗ٘ٔ/ٕ)، مغٍ احملتاج  (ٕٖ/ٗ)، روض  الطالبُ (ٖٛٔ/ٖ)
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 .ألنه قادر على النطق فال ينعق  عق   بالكتاب  كاٟاضر  ؛(1)يف أصح الوجهُ
وكػػػػػػ   ؛ألف القصػػػػػػ  هب ػػػػػػا ملػػػػػػ  الفسػػػػػػ  ؛ول خيػػػػػػار ٣لػػػػػػ  ،ول ي بػػػػػػت فيػػػػػػه خيػػػػػػار شػػػػػػرط

 .واح  منه ا ديل  الفس  مى شاء
 .(ٖ)فيه خالفا ١ال  (ٕ)شرط األج ول جيوز 

والنقصػػػػػاف يف عوضػػػػػه،  ،والقػػػػػرض ل جيػػػػػوز شػػػػػرط الزيػػػػػادة ،اأف األجػػػػػ  يقتضػػػػػي عوًضػػػػػ لنػػػػػا:
  ووووو ل  هووووو لهلووووو ل وووووليرل» : النَّػػػػػ ّ والضػػػػػ ُ، ألف  ،الػػػػػرَّه فيػػػػػه شػػػػػرط  [ٛٗأ/]وجيػػػػػوز 

  .الرَّه فهو ك ،وثيق  بال ي  والض ُ  ،(4)«نخ يلأل ل 
ل
ل

  

                                                             

َازي يف ا١هػػػػػػ ب ،داعيػػػػػػ  إىل الكتابػػػػػػ  الغيبػػػػػػ مػػػػػػ    ألف اٟاجػػػػػػ ؛ينعقػػػػػػ  :( الوجػػػػػػه األوؿٔ) : قػػػػػػاؿ الشػػػػػػ
قػػػػػػ  ألنػػػػػػه ديكنػػػػػػه أف يوكػػػػػػ  مػػػػػػ  يع ،إف اٟاجػػػػػػ  داعيػػػػػػ  إىل الكتابػػػػػػ  ل يصػػػػػػح :وقػػػػػػوؿ القا ػػػػػػ  األوؿ»

ا١ػػػػػ هب أنػػػػػه ينعقػػػػػ  البيػػػػػ  با١كاتبػػػػػ  ٟصػػػػػوؿ  :قلػػػػػت»وقػػػػػاؿ النػػػػػووي يف الروضػػػػػ : . «ؿالعقػػػػػ  بػػػػػالقو 
ًاضػػػػػػػي روضػػػػػػػ  الطػػػػػػػالبُ (، ٗٛٔ/ٖ)ا١هػػػػػػػ ب يف فقػػػػػػػه الشػػػػػػػافعي . ل ينعقػػػػػػػ  :الوجػػػػػػػه ال ػػػػػػػايو  .«ال

(ٖ/ٖٖٛ). 

 .(ٔ٘ٗ/ ٖالوسيط )(، ٗٛٔ/ٖ)( ا١ه ب يف فقه الشافعي ٕ)

  (ٖٕٔٔ/ٖ)( الفواكه ال واي ٖ)
يف   بػػػػػػػػاب مػػػػػػػػا قيػػػػػػػػ  يف درع النَّػػػػػػػػ ّ  ،كتػػػػػػػػاب اٞهػػػػػػػػاد والسػػػػػػػػَ  (ٕٔٗ/ٗ)( صػػػػػػػػحيح البخػػػػػػػػاري ٗ)

 اٟرب.
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 [ دخىل الكرض يف ملك املكرتض ]

ًضػػػػػػه إل بالتصػػػػػػرؼ فيػػػػػػه بػػػػػػالبي  واإلتػػػػػػالؼ يف أصػػػػػػح  ،و٨و ػػػػػػا ،وا٢بػػػػػػ  ،ول ديلػػػػػػ  مػػػػػػا يق
 .(ٔ)ملكه بنف  القب  :ويف ال اي ،الوجهُ
١ػػػػا جػػػػاز لل قػػػػًض الرجػػػػوع فيػػػػه بغػػػػَ رضػػػػا ا١سػػػػتقرض،  ،أنػػػػه لػػػػو ملػػػػ  قبػػػػ  التصػػػػرؼ لنػػػػا:

وإذا اقػػػػًض قريبػػػػه  ،علػػػػى ا١قػػػػرض ا كانػػػػت نفقتػػػػه قبػػػػ  التصػػػػرؼفعلػػػػى هػػػػ ا إذا اقػػػػًض حيوانًػػػػ
 .مل يعتق عليه،  قب  أف يتصرؼ فيه

وإمنػػػػا يأكلػػػػػه  ،مل ديلكػػػػه علػػػػى أصػػػػػح الوجػػػػو  األربعػػػػ  ،ليأكلػػػػه اـ إىل إنسػػػػاف طعاًمػػػػػومػػػػ  قػػػػ َّ 
 ،بوضػػػػػػػػعه يف ف ػػػػػػػػه :(ٗ)ويف ال الػػػػػػػػث ،(ٖ)ديلكػػػػػػػػه باألخػػػػػػػػ  :ويف ال ػػػػػػػػاي ،(ٕ)علػػػػػػػػى ملػػػػػػػػ  ا١قػػػػػػػػ ـ

  .ببلعه :ويف الراب 
فعلػػػػػى هػػػػػ ا لػػػػػه  ،أف ا١لػػػػػ  ينتقػػػػػ  بسػػػػػبب يصػػػػػ ر مػػػػػ  ا١الػػػػػ ، والتقػػػػػ   لػػػػػي  بناقػػػػػ  لنػػػػػا:

ل.ولو كاف ق  وضعه يف فيه ،الرجوع فيه
  

                                                             

َازي يف ا١هػػػػ ب، ( ذكػػػػر الع ػػػػراي هػػػػ ي  الػػػػوجهُ يف البيػػػػافٔ) وقػػػػاؿ النػػػػووي يف الروضػػػػ : ، وكػػػػ ا الشػػػػ
ألنػػػػه ؛ وهػػػػو الصػػػػحيح :وقػػػػاؿ الشػػػػي  أبػػػػو حامػػػػ  ،القػػػػب  :أظهر ػػػػا ؛في ػػػػا ديلػػػػ  بػػػػه ا١قػػػػرض قػػػػولف

بػػػػػالقب  ١ػػػػػا ملػػػػػ  التصػػػػػرؼ فيهػػػػػا  فلػػػػػو مل ديلكهػػػػػا ،  الوجػػػػػو يػػػػػبػػػػػالقب  ديلػػػػػ  التصػػػػػرؼ فيهػػػػػا يف ٚ
ػػػػػا ل حػػػػظ فيػػػػػه.  البيػػػػػاف يف مػػػػ هب اإلمػػػػػاـ  (،٘ٛٔ/ ٖ)يف فقػػػػػه الشػػػػافعي  ب١هػػػػ أػػػػا فيػػػػػه حػػػػظ ٔو

 .(ٖ٘/ٗ)روض  الطالبُ  (،ٛ٘ٗ/٘)

 .(ٜ٘ٗ/٘)البياف يف م هب اإلماـ (، ٘ٛٔ/ٖ)( ا١ه ب يف فقه الشافعي ٕ)
. ( والوجػػػه ال ػػػػاي الػػػػ ي ذكػػػر  ا١ لػػػػ  هػػػػو الصػػػػحيح بنػػػاء علػػػػى أف القػػػػرض ديلػػػ  بػػػػالقب  ك ػػػػا سػػػػبقٖ)

 .(ٜ٘ٗ/٘)البياف يف م هب اإلماـ (، ٘ٛٔ/ٖ)يف فقه الشافعي  با١ه 
قػػػػاؿ: واألوجػػػػه  أف بػػػػالبل  يبطػػػػ  معػػػػٌ ا١لػػػػ  فيػػػػه، ويصػػػػَ كالتػػػػال . :وعنػػػػ ي»: ( قػػػػاؿ ابػػػػ  الصػػػػباغٗ)

، البيػػػػػاف يف مػػػػػػ هب (ٕٗٛ/ٖٔ) اجمل ػػػػػوع. «يف اإلتػػػػػالؼ ل ٘ليػػػػػ  فيػػػػػػه يف ذلػػػػػ  أف يكػػػػػوف إذنػػػػػػاً 
 (.ٓٙٗ/٘)اإلماـ 
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 [ استكراض اجلارية ]

   .(ٔ)١  ل ديل  وط ها، ول جيوز ١  حي  له وط ها استقراض اٞاري جيوز 
ك ػػػػػػػا جيػػػػػػػوز   ،(2)وجيػػػػػػػوز قػػػػػػػرض اٞاريػػػػػػػ  علػػػػػػػى اٟػػػػػػػالُ :وقػػػػػػػاؿ ا١ػػػػػػػزي، وداود، وابػػػػػػػ  جريػػػػػػػر

 .قرض العب 
فػػػػػال  ،و٢ػػػػػ ا جيػػػػػوز لل قػػػػػرض الرجػػػػػوع فيػػػػػه مػػػػػى شػػػػػاء،  ضػػػػػعي أف ا١لػػػػػ  يف ا١قػػػػػًض  لنػػػػػا:

ًي فيصػػػػػػػَ يف معػػػػػػػٌ  ،يسػػػػػػػتباح بػػػػػػػه الػػػػػػػوطء، كػػػػػػػالبي  يف مػػػػػػػ ة ا٠يػػػػػػػار ل يبػػػػػػػيح الػػػػػػػوطء لل شػػػػػػػ
لػػػػػػػ  النتفػػػػػػاع، والػػػػػػػوطء مػػػػػػ  ا١نػػػػػػػاف  سػػػػػػبب ديُ  والقػػػػػػرضُ  ،اإلعػػػػػػارة، فػػػػػػال يسػػػػػػػتباح بػػػػػػه الػػػػػػػوطء

الؼ العب حَ ػُ في عو إىل الوطء، ٓالؼ ا١  .رم  عليه، ٓو
فهػػػػػػو جػػػػػػا ز علػػػػػػى  ،أسػػػػػػلم جاريػػػػػػ  يف جاريػػػػػػ  يصػػػػػػفها، ويكػػػػػػوف عنػػػػػػ  احملػػػػػػ  يف سػػػػػػنها وإذا

 .(ٖ)السَّلمالصحيح وق  ذكرته يف 
  

                                                             

َازي يف ا١هػػػػػ ب (ٔ)  ،لكػػػػػ  إف كػػػػػاف جاريػػػػػ » وقػػػػػاؿ النػػػػػووي يف الروضػػػػػ :، وهػػػػػو ا١نصػػػػػوص: قػػػػػاؿ الشػػػػػ
وإف  ، جػػػػػػاز إقراضػػػػػػها قطعػػػػػػاً  ،أو مصػػػػػػاهرة ،أو رضػػػػػػاع ،ا لل سػػػػػػتقرض بنسػػػػػػبرًمػػػػػػإف كانػػػػػػت ٤َ  ؛نظػػػػػػر

ا١هػػػػػػػ ب يف فقػػػػػػػه الشػػػػػػػافعي  .«حػػػػػػػ ي اً مل جيػػػػػػػز علػػػػػػػى األظهػػػػػػػر ا١نصػػػػػػػوص قػػػػػػػ ديا و  ،كانػػػػػػػت حػػػػػػػالًل 
 (.ٕٖ/ٗ) روض  الطالبُ (،ٙٛٔ/ٖ)

 .(ٕٙٗ/٘)( البياف يف م هب اإلماـ ٕ)

َازي يف ا١هػػػػػػ ب: وهػػػػػػو ا١ػػػػػػ هب: ( هػػػػػػ ا الوجػػػػػػه األوؿٖ) ف كػػػػػػ  عقػػػػػػ  صػػػػػػح يف العبػػػػػػ  أل؛ قػػػػػػاؿ الشػػػػػػ
ألنػػػػػػا ل  ؛ل جيػػػػػػوز: قػػػػػػاؿ أبػػػػػػو اسػػػػػػحاؽ: ال ػػػػػػايالوجػػػػػػه و  بالعبػػػػػػ  صػػػػػػح يف اٞاريػػػػػػ  باٞاريػػػػػػ  كػػػػػػالبي .

مث  ،هػػػػاأفيصػػػػَ ك ػػػػ  اقػػػػًض جاريػػػػ  فوط ،يردهػػػػا عػػػػ  الػػػػي تسػػػػتحق عليػػػػهمث نػػػػأم  مػػػػ  أف يطأهػػػػا 
 .«روجيػػػػوز إقػػػػراض مػػػػا يسػػػػلم فيػػػػه إل اٞاريػػػػ  الػػػػي ٖػػػػ  لل قػػػػًض يف األظهػػػػ»: قػػػػاؿ النػػػػووي ردهػػػػا.

ًدادألنػػػػه عقػػػػ  جػػػػا ز مػػػػ  الطػػػػرفُ ي بػػػػت ؛ ويردهػػػػا ،ألنػػػػه قػػػػ  يط هػػػػا فيصػػػػَ يف معػػػػٌ  ،الػػػػرد والسػػػػ
مغػػػػػػػػٍ احملتػػػػػػػػاج (، ٚٛٔ/ٖ)ا١هػػػػػػػػ ب يف فقػػػػػػػػه الشػػػػػػػػافعي  .وهػػػػػػػػو ٦تنػػػػػػػػ  ،إعػػػػػػػػارة اٞػػػػػػػػواري للػػػػػػػػوطء

(ٕ/ٔ٘٘.) 
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 [حكه الكرض بشرط املنفعة]

م ػػػػػ  أف يقرضػػػػػه ألفػػػػػا علػػػػػى أف يبيعػػػػػه دار ، أو علػػػػػى أف يػػػػػرد  ،ول جيػػػػػوز قػػػػػرض جػػػػػر منفعػػػػػ 
يػػػػربح فيهػػػػا غػػػػرر  (ٔ) جتَ فْ أو علػػػػى أف يكتػػػػب لػػػػه بػػػػه ُسػػػػ ،عليػػػػه أجػػػػود مػػػػ  مالػػػػه، أو أك ػػػػر منػػػػه

  ووووو لهووووو ل» : النَّػػػػػ ّ أف  ،عػػػػػ  جػػػػػ   ،عػػػػػ  أبيػػػػػه ،بػػػػػ  شػػػػػعيبا١ػػػػػا روى ع ػػػػػرو  ؛الطريػػػػػق
 .(ٕ)«واي ل سلّ

كووووووللقوووووور لجوووووورل عفلوووووو ل» : وقػػػػػػاؿ ،هػػػػػػو القػػػػػػرض :والسػػػػػػل  يف لغػػػػػػ  أهػػػػػػ  اٟجػػػػػػاز
 .(ٖ)«  الحر م

وضػػػػػػػػ   وألفّ  ،(ٗ)وأيب بػػػػػػػػ  كعػػػػػػػػب ،وابػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػعود ،النهػػػػػػػػي عنػػػػػػػػه عػػػػػػػػ  ابػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػاس يوِ ورُ 
 .ف ذا شرط فيه ا١نفع  خرج ع  موضوعه ،القرض لإلرفاؽ

كتػػػػػػب لػػػػػػه  عليػػػػػػه أجػػػػػود، أو أك ػػػػػػر ٦ػػػػػػا أخػػػػػ ، أو ردّ  أو ،ا١قػػػػػًض فباعػػػػػػه دار أمػػػػػا إذا بػػػػػػ أ 
                                                             

ػػػػػػػْفَتَج ُ ( ٔ) ْعطػػػػػػػي فَػيُػَوفػ يَػػػػػػػُه   الس 
ُ
 ،إيَّػػػػػػػاُ  مَثَّ كُقْرَطَقػػػػػػػٍ : أْف يُػْعِطػػػػػػػَي مػػػػػػػاًل آِلَخػػػػػػػَر ولفخػػػػػػػِر مػػػػػػػاٌؿ يف بَػلَػػػػػػػِ  ا١

ْفَتَجُ  بالفتح ،فَػَيْسَتفيُ  أْمَ  الطَّريقِ   (.ٖٜٔ)ص:  القاموس احمليط .وِفْعُلُه: السَّ
قػػػػػػاؿ  ،كتػػػػػػاب البيػػػػػػوع، بػػػػػػاب الشػػػػػػرط الػػػػػػ ي يفسػػػػػػ  البيػػػػػػ (،  ٖٖٙ/٘)( السػػػػػػن  الكػػػػػػرى للبيهقػػػػػػي ٕ)

ًمػػػػػػ ي  (، ٛٔ/ٗ)نصػػػػػػب الرايػػػػػػ   .يف إرواء الغليػػػػػػ  وحسػػػػػػنه األلبػػػػػػاي، حػػػػػػ يث حسػػػػػػ  صػػػػػػحيح: ال
 (ٙٗٔ/٘)إرواء الغلي  

«. كػػػ  قػػػرض جػػػر منفعػػػ  فهػػػو وجػػػه مػػػ  وجػػػو  الربػػػا»: عػػػ  فضػػػال  بػػػ  عبيػػػ  أنػػػه قػػػاؿ :( جػػػاء بلفػػػظٖ)
ويف البيهقػػػػػػي مػػػػػ  قػػػػػػوؿ فضػػػػػػال  بػػػػػػ   .بػػػػػػاب القػػػػػػرض، كتػػػػػػاب البيػػػػػوع(،  ٜٓٔ/٘)السػػػػػن  الصػػػػػػغرى 

ٍِ »فػػػػػاً عليػػػػػه َويف و عبيػػػػػ  موق ِْْٟفػػػػػظ َواْلكتػػػػػاب ِلبْػػػػػِ  بػػػػػ ر « اْلُ غػػػػػ اْل وِصػػػػػِلي بَػػػػػاب كػػػػػ  قػػػػػرض َعػػػػػ  ا
َفَعػػػػػ  فَػُهػػػػػ ِ ». قَػػػػػاَؿ: َويف خ َو رَباػػػػػا: مل َيصػػػػػح ِفيػػػػػِه َشػػػػػْيء َعػػػػػ  َرُسػػػػػوؿ اهجػػػػػر َمنػْ ُْ أَنػػػػػه « »الصَّػػػػػِحيَح

 ِ ُْ (، إرواء الغليػػػػػػػ  ٕٕٙ/ٙ)البػػػػػػػ ر ا١نػػػػػػػَ  وقػػػػػػػاؿ األلبػػػػػػػاي ضػػػػػػػعي . «.اْقػػػػػػػًض َصػػػػػػػاعا ورد َصػػػػػػػاَع
(٘/ٕٖ٘.) 

وعػػػػػ   ،بػػػػػاب النهػػػػػي عػػػػػ  بيػػػػػ  وسػػػػػل  ،كتػػػػػاب البيػػػػػوع  (ٜٙٔ/ٛ)( معرفػػػػػ  السػػػػػن  واآلثػػػػػار للبيهقػػػػػي ٗ)
وأيب   ،وروا  يف السػػػػػن  الكػػػػػرى عػػػػػ  ابػػػػػ  مسػػػػػعود: بػػػػػ  حجػػػػػراقػػػػػاؿ اٟػػػػػافظ  .سػػػػػل  جػػػػػر منفعػػػػػ 

 (.ٓٛ/ٖتلخيص اٟبَ ) َواْبِ  َعبَّاٍس َمْوُقوًفا َعَلْيِهْم. ،َوَعْبِ  اللَِّه ْبِ  َساَلـٍ  ،َكْعبٍ 
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ًطه كػػػػػر  يف أحػػػػػ  الػػػػػػوجهُ  جتَ فْ ُسػػػػػ  ،(1)فػػػػػ ف ذلػػػػػ  كلػػػػػه جػػػػػا ز، فػػػػػ ف قصػػػػػ  ذلػػػػػ ، ومل يشػػػػػ
لعػػػػػػ ـ  ؛كا١واطػػػػػػأة يف بيػػػػػػ  ا١راْػػػػػػ ، ول حيػػػػػػـر  ،صػػػػػػريح بػػػػػػه كػػػػػػر  القصػػػػػػ  إليػػػػػػهمػػػػػػا حػػػػػػـر التَّ  ألفّ 

 .الشرط
وهػػػػػػػػو أفضػػػػػػػػ  ا بينه ػػػػػػػػا فهػػػػػػػػو جػػػػػػػػا ز، والقصػػػػػػػػ  ومل يكػػػػػػػػ  عرفًػػػػػػػػ ،وإذا عػػػػػػػػري عػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػرط

، فل ػػػػػػػا جاءتػػػػػػػػه ااستسػػػػػػػل  مػػػػػػػ  رجػػػػػػػ  بكػػػػػػػرً  النَّػػػػػػػ ّ أف  [ٛٗب/] ويَ ١ػػػػػػػا رُ  ؛لل قػػػػػػػًض
 اخيػػػػػػػارً  الً إي ل أجػػػػػػػ  فيهػػػػػػا إل ٚػػػػػػػ :إبػػػػػػ  الصػػػػػػػ ق  أمػػػػػػػر أبػػػػػػا رافػػػػػػػ  أف يقضػػػػػػػيه بكػػػػػػر ، فقػػػػػػػاؿ

  .(2)« إالخيد ك لنحسعك لقضد ل نهم » : فقاؿ .ارباعيً 
 ،فقضػػػػػػاي ،حػػػػػػق كػػػػػػاف يل علػػػػػػى رسػػػػػػوؿ اه  :قػػػػػػاؿ وروى جػػػػػػابر بػػػػػػ  عبػػػػػػ  اه

 .(ٖ)وزادي
ألف القصػػػػػػ  بػػػػػػه  ؛(4)جػػػػػػاز يف أصػػػػػػح الػػػػػػوجهُ ،وإف شػػػػػػرط أف يػػػػػػرد عليػػػػػػه دوف مػػػػػػا أقرضػػػػػػه

 .وه ا م  ٘اـ اإلرفاؽ ،اإلرفاؽ
ول جيػػػػػػرى ٣ػػػػػػرى  ،جػػػػػػاز إقراضػػػػػػه ،أك ػػػػػػر ٦ػػػػػػا أخػػػػػػ وإف كػػػػػػاف عادتػػػػػػه أنػػػػػػه إذا اقػػػػػػًض يػػػػػػرد 

                                                             

ويف  : ففػػػػي كراهتػػػػه وجهػػػػاف ،لػػػػو قصػػػػ  إقػػػػراض ا١شػػػػهور بالزيػػػػادة للزيػػػػادة»( قػػػػاؿ النػػػػووي يف الروضػػػػ : ٔ)
ػػػػرَاِض ٦َِّػػػػْ  تَػَعػػػػوََّد َردَّ الز يَػػػػاَدِة َوْجَهػػػػافِ  قػْ ٌَ اإْلِ َْعػػػػ رَاَضػػػػُه أِلَْجِلَهػػػػا :َكرَاَهػػػػِ  اْلَقػػػػْرِض ِٔ  ،إْف َقَصػػػػَ  ذلػػػػ  َأْي إقػْ

َِْ َشػػػػْرٍط َكرَاَهػػػػُ  هػػػػ ا روضػػػػ  الطػػػػالبُ  «.َوِقيَػػػػاُس َكرَاَهػػػػِ  ِنَكػػػػاِح مػػػػ  َعػػػػَزـَ علػػػػى أَنَّػػػػُه يُطَل ػػػػُق إَذا َوِطػػػػَ  ِبغَػػػػ
 .(ٖ٘ٗ/ٗأسٌ ا١طالب يف شرح روض الطالب )(، ٖٗ/ٗ)

َاً منػػػػػػػه،   (،ٖ٘ٙص)صػػػػػػػحيح مسػػػػػػػلم ( ٕ) كتػػػػػػػاب ا١سػػػػػػػاقاة ، بػػػػػػػاب مػػػػػػػ  اسػػػػػػػتل  شػػػػػػػي اً فقضػػػػػػػى خػػػػػػػ
َكم أحسنكم قَ   اًء.ضْ وخ

وغػػػػػػَ  ،وا١قسػػػػػػوم  ،بػػػػػػاب ا٢بػػػػػػ  ا١قبوضػػػػػػ  ،كتػػػػػػاب ا٢بػػػػػػ  وفضػػػػػػلها  (،ٔٙٔ/ٔ)( صػػػػػػحيح البخػػػػػػاري ٖ)
 ا١قسوم .

ك ػػػػػػا أقرضػػػػػػه فقػػػػػػ  ؛  ألف مقتضػػػػػػى القػػػػػػرض رد ا١ ػػػػػػ  فػػػػػػ ف شػػػػػػرط النقصػػػػػػاف؛ ل جيػػػػػػوز: ( الوجػػػػػػه األوؿٗ)
رض جعػػػػ  ألف القػػػػ؛ جيػػػػوز: الوجػػػػه ال ػػػػاي. و شػػػػرط مػػػػا ينػػػػايف مقتضػػػػا  فلػػػػم جيػػػػز ك ػػػػا لػػػػو شػػػػرط الزيػػػػادة

 األردأولػػػػو شػػػػرط رد : قػػػػاؿ النػػػػووي. وشػػػػرط الزيػػػػادة خيػػػػرج بػػػػه عػػػػ  موضػػػػوعه فجػػػػاز ،رفقػػػػاً با١سػػػػتقرض
ول جيػػػػػػوز اإلقػػػػػػراض يف : وقػػػػػػاؿ الشػػػػػػربيٍ. ول يفسػػػػػػ  العقػػػػػػ  علػػػػػػى األصػػػػػػح ،أو ا١كػػػػػػ  لغػػػػػػا الشػػػػػػرط

َ  بشػػػػرط جػػػػر نفػػػػ  لل قػػػػرض أو رد جيػػػػ   ،أو رد زيػػػػادة ،كشػػػػرط رد صػػػػحيح عػػػػ  مكسػػػػر  ،النقػػػػ  وغػػػػ
روضػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػالبُ  (،ٛٛٔ/ٖ)ويفسػػػػػػػػ  بػػػػػػػػ ل  العقػػػػػػػػ . ا١هػػػػػػػػ ب يف فقػػػػػػػػه الشػػػػػػػػافعي  ،عػػػػػػػػ  رديء

 (.ٙ٘ٔ/ٕ)مغٍ احملتاج  (،ٖٗ/ٗ)



 قسم التحقيق                              االنتصار البن أبي عصرون 

 

381 

ًى شػػػػػي ً  ،(1)رط يف أصػػػػػح الػػػػػوجهُالّشػػػػػ ف نػػػػػه ل  ،ا أف يطعػػػػػم با عػػػػػه منػػػػػهك ػػػػػ  عادتػػػػػه إذا اشػػػػػ
 .١ا روينا  م  اٟ ي ُ ؛ينزؿ منزل  الشرط يف الفساد، وألف الزيادة من وب إليها

، (ٕ)الػػػػػوجهُ ا يف أصػػػػػحبطػػػػػ  الشػػػػػرط والقػػػػػرض مًعػػػػػ ،اا فاسػػػػػ ً وإف شػػػػػرط يف القػػػػػرض شػػػػػرطً 
  .(ٖ)ويصح القرض ،يبط  الشرط :ويف ال اي
فػػػػػ ذا مل  ،ا، وألف للعقػػػػػ  شػػػػػرطً (4)«كوووووللقووووور لجووووورل عفلووووو ل  وووووال اووووود» : قولػػػػػه لنػػػػػا:

ل .يسلم الشرط بط  العق 
  

                                                             

ًط رد ا١ ػػػػػػػ : الوجػػػػػػػه األوؿ (ٔ) ولػػػػػػػو شػػػػػػػرط ، ف ا١تعػػػػػػػارؼ كا١شػػػػػػػروطأل؛ ل جيػػػػػػػوز إقراضػػػػػػػه إل أف يشػػػػػػػ
َازي يف .جيػػػػػػوز: الوجػػػػػػه ال ػػػػػػايو فكػػػػػػ ل  إذا عػػػػػػرؼ بالعػػػػػػادة.  ،الزيػػػػػػادة مل جيػػػػػػز : ا١هػػػػػػ ب قػػػػػػاؿ الشػػػػػػ

 الشػػػػربيٍ:فػػػػال جيػػػػوز أف دينػػػػ  ذلػػػػ  صػػػػح  العقػػػػ . قػػػػاؿ  ،ف الزيػػػػادة منػػػػ وب إليهػػػػاوهػػػػو ا١ػػػػ هب؛ أل
 (،ٚ٘ٔ/ٕ)مغػػػػػٍ احملتػػػػػاج  .الكراهػػػػػ  :أوجهه ػػػػػا ؛ويف كراهػػػػػ  اإلقػػػػػراض ٦ػػػػػ  تعػػػػػود رد الزيػػػػػادة وجهػػػػػاف

 .(ٛٛٔ/ٖ)ا١ه ب يف فقه الشافعي 

فوجػػػػػػب أل يسػػػػػػلم  ،ومل يسػػػػػػلم الشػػػػػػرط ،هػػػػػػ ا الوجػػػػػػه األوؿ للحػػػػػػ يث، وألنػػػػػػه إمنػػػػػػا أقرضػػػػػػه بشػػػػػػرط (ٕ)
ًف بشػػػػرط القػػػػرض، وقػػػػ  نػػػػص يف اجمل ػػػػوع علػػػػى أو غػػػػَ ذلػػػػ  مػػػػ  كػػػػ   ،عػػػػ ـ جػػػػواز القػػػػرض إذا اقػػػػ

، ا١هػػػػ ب يف فقػػػػه (ٖٗ/ٗ)وضػػػػ  الطػػػػالبُ ر شػػػػرط جػػػػر منفعػػػػ  لل قػػػػرض، وكػػػػ ا النػػػػووي يف الروضػػػػ . 
 .(ٜٕٔ/ٖٔ) وع ، اجمل (ٜٛٔ/ٖ)الشافعي 

 :وقػػػػاؿ النػػػػووي يف الروضػػػػ  عػػػػ  هػػػػ ا الوجػػػػه. فػػػػ ذا زاؿ الشػػػػرط بطػػػػ  اإلرفػػػػاؽ ،ألف القصػػػػ  اإلرفػػػػاؽ (ٖ)
روضػػػػػػ  . وهػػػػػػو شػػػػػػاذ وغلػػػػػػط ،أنػػػػػػه يصػػػػػػح الشػػػػػػرط اٞػػػػػػار لل نفعػػػػػػ  يف غػػػػػػَ الربػػػػػػوي :وحكػػػػػػى اإلمػػػػػػاـ

 .(ٜٛٔ/ٖ)ا١ه ب يف فقه الشافعي   (،ٖٗ/ٗ)الطالبُ 

 .(ٖ( حاشي  )ٜٖٚ)ص  ٗرجيه تقّ ـ (ٗ)
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 فصن

 [ رد املثل يف الكرض ]

ل  وأمػػػػا مػػػػا ألف ذلػػػػ  مػػػػ  مقتضػػػػى العقػػػػ ، ؛في ػػػػا لػػػػه م ػػػػ  وجيػػػػب علػػػػى ا١قػػػػًض رد ا١ ػػػػ 
 ،كػػػػػػػاف يضػػػػػػػبط بالصػػػػػػػف ، كػػػػػػػاٟيواف، وال يػػػػػػػاب، ف نػػػػػػػه يػػػػػػػرد م لػػػػػػػه يف الصػػػػػػػورة  ػػػػػػػ  لػػػػػػػه فػػػػػػػ فم

  .(ٕ)يرد قي ته :ويف ال اي .(ٔ)لوجهُاوالصفات يف أصح 
أمػػػػػر  أف يقضػػػػػي البكػػػػػر بػػػػػالبكر، وألف مػػػػػا اسػػػػػتحق    النَّػػػػػ ّ حػػػػػ يث أيب رافػػػػػ  أف  لنػػػػػا:
ػػػػػػػػػلممػػػػػػػػػ  بعقػػػػػػػػػ  يف ال    فػػػػػػػػػ ف  ،ٓػػػػػػػػػالؼ ا١تلفػػػػػػػػػات ،اسػػػػػػػػػتحق بػػػػػػػػػالقرض كػػػػػػػػػ وات األم ػػػػػػػػػاؿ السَّ

فجػػػػػػاز أف   ٍ َعػػػػػتػَ مُ وا١قػػػػػًض غػػػػػػَ  ،ألهنػػػػػا أخصػػػػػػر ؛فلػػػػػم يقبػػػػػػ  منػػػػػه إل القي ػػػػػػ   ٍ َعػػػػػػتػَ   مُ لِ تْ  ُ ػالػػػػػ
 .م   ما وص  ١سلم م  ا١سلم إليهيقب  منه م   ما قب ، ك ا يقب  يف ا

ألنػػػػػػه ل ديكػػػػػػ   ؛ضػػػػػػ نه بالقي ػػػػػػ  ،و٨وهػػػػػػا ،وإف كػػػػػػاف ٦ػػػػػػا ل يضػػػػػػبط بالصػػػػػػفات كػػػػػػاٞواهر
قيق ا١ اثل  يف صورته فوجب الع وؿ إىل قي ته  .ضبط صفاته ٖو

ػػػػػػب قي تػػػػػػه أك ػػػػػػر مػػػػػػا   ،(ٖ)ألنػػػػػػه غػػػػػػاـر ؛فػػػػػػ ف اختلفػػػػػػا يف قي تػػػػػػه فػػػػػػالقوؿ قػػػػػػوؿ ا١قػػػػػػًض ٕو
 ،ألنػػػػػػػه يسػػػػػػػتحق أخػػػػػػػ   يف ٚيػػػػػػػ  حالتػػػػػػػه ؛صػػػػػػػرؼكانػػػػػػػت مػػػػػػػ  حػػػػػػػُ القػػػػػػػب  إىل حػػػػػػػُ  التَّ 

 .فوجب ض انه يف أك رها
  

                                                             

ويػػػػػرد  ،ألنػػػػػه أقػػػػػرب إىل حقػػػػػه؛ ويػػػػػرد يف القػػػػػرض ا١ ػػػػػ  يف ا١ لػػػػػي :قػػػػػاؿ الشػػػػػربيٍ: ( هػػػػػ ا الوجػػػػػه األوؿٔ)
روضػػػػػػػ   (،ٜٓٔ/ٖ)قػػػػػػػاؿ النػػػػػػػووي يف الروضػػػػػػػ :؛ أنػػػػػػػه األصػػػػػػػح. ا١هػػػػػػػ ب ، ـ ا١ ػػػػػػػ  صػػػػػػػورةوْ يف ا١تّقػػػػػػػ
 .(٘٘ٔ/ٕ)مغٍ احملتاج  (،ٖٙ/ٗ)الطالبُ 

 ( ا١راج  السابق . ٕ)

 .(ٙ٘ٔ/ٕ)غٍ احملتاج ( مٖ)
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ز  أبػػػػػػو وجػػػػػػوَّ ، (ٕ)ل جيػػػػػػوز :وقػػػػػػاؿ أبػػػػػػو حنيفػػػػػػ ، (ٔ)وقػػػػػػرض ا٠بػػػػػػز جػػػػػػا ز يف أصػػػػػػح الػػػػػػوجهُ
 .(ٗ)او٤   ع دً  ،(ٖ)ايوس  وزنً 

إٚػػػػاع أهػػػػػ  اإلعصػػػػار علػػػػى جػػػػػواز  رخصػػػػ  ١سػػػػي  اٟاجػػػػػ  إليػػػػه، والواجػػػػب رد خبػػػػػز  لنػػػػا:
ًط (٘)م لػػػػػػه يف أصػػػػػػح الػػػػػػوجهُ ف شػػػػػػرط رد ا٠بػػػػػػز لنفػػػػػػي ١ػػػػػػا قػػػػػػ منا ، وكػػػػػػ ل  إ ؛وإف مل يشػػػػػػ

  .اٟرج فيه
  

                                                             

قػػػػػاؿ  .شػػػػػق وضػػػػػاؽ ،فلػػػػو منعنػػػػػا  مػػػػػ  رد ا٠بػػػػػز ؛ف مبنػػػػػا  علػػػػػى الرفػػػػػقأل ؛جيػػػػػوز :( هػػػػ ا الوجػػػػػه األوؿٔ)
  ل جيػػػػػوز :إلٚػػػػػاع أهػػػػػ  األعصػػػػػار علػػػػػى ذلػػػػػ  فػػػػػ هنم يقًضػػػػػوف ا٠بػػػػػز. والوجػػػػػه ال ػػػػػاي :ابػػػػػ  الصػػػػػباغ

  َ . ا١هػػػػػػػػ ب يف فقػػػػػػػػه الشػػػػػػػػافعي . قػػػػػػػػاؿ الرافعػػػػػػػػي: "وهػػػػػػػػو األصػػػػػػػػح"٦ػػػػػػػػا ل يضػػػػػػػػبط بالوصػػػػػػػػ كغػػػػػػػػ
 (.ٕٖٗ/ٗ(، العزيز شرح الوجيز )ٜٕٗ/ٖٔ)اجمل وع  (،ٜٓٔ/ٖ)

 .(ٕ٘ٔ/ٚ)، احمليط الرهاي (ٜٖ٘/ٚ)( ب ا   الصنا   ٕ)
بػػػػػ ا   الصػػػػػنا   . ل بػػػػػأس هبػػػػػا وزنػػػػػا :واألخػػػػػرى ،م ػػػػػ  قػػػػػوؿ أيب حنيفػػػػػ  :وعػػػػػ  أيب يوسػػػػػ  روايتػػػػػُ (ٖ)

 .(ٕ٘ٔ/ٚ)، احمليط الرهاي (ٜٖ٘/ٚ)
 .(ٜٖ٘/ٚ)احمليط الرهاي . جيوز ع اً ول جيوز وزناً ( ٗ)
ًاضػػػػػه، فػػػػػ ف قلنػػػػػا: جيػػػػػب في ػػػػػا ل م ػػػػػ  لػػػػػه رد م لػػػػػه يف الصػػػػػورة، رد م ػػػػػ  ا٠بػػػػػز  (٘) إف قلنػػػػػا: جيػػػػػوز اق

وإف قلنػػػػػػػػػا: جيػػػػػػػػػب رد القي ػػػػػػػػػ  في ػػػػػػػػػا ل م ػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػه، رد قي ػػػػػػػػػ  ا٠بػػػػػػػػػز. البيػػػػػػػػػاف يف مػػػػػػػػػ هب اإلمػػػػػػػػػاـ 
 (.ٖٖ/ٗ(، روض  الطالبُ )ٚٙٗ/ٙ)
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 فصن

 [أقرضه مبصر ولكًه مبكة]

لزمػػػػػػػػه  ،فطالبػػػػػػػػه هبػػػػػػػػا [أ/ٜٗ] الً فلقيػػػػػػػػه ٔكػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ  ،إذا أقرضػػػػػػػه دراهػػػػػػػػم، أو دنػػػػػػػػانَ، ٔصػػػػػػػػر
ومل خيػػػػػػ  ، ابتػػػػػ اءً ألنػػػػػه يتيسػػػػػػر حصػػػػػو٢ا عليػػػػػػه، وكػػػػػ ل  لػػػػػػو بػػػػػ ٢ا ا١قػػػػػػًض  ؛(ٔ)دفعهػػػػػا إليػػػػػػه

 .لزمه أخ ها ،ا١قًض عليها ضرر
ألنػػػػه  ؛(ٕ)مل يلزمػػػػه دفػػػػ  الطعػػػػاـ ،فطلبػػػػه منػػػػه ٔكػػػػ  ،ٔصػػػػر افأمػػػػا إذا كػػػػاف قػػػػ  أقرضػػػػه طعاًمػػػػ

ه ٔصػػػػػػر، ألنػػػػػػه يسػػػػػػتحق ؛ٔكػػػػػػ  أغلػػػػػػى، وإف ب لػػػػػػه لػػػػػػه ابتػػػػػػ اء مل جيػػػػػػر ا١قػػػػػػًض علػػػػػػى أخػػػػػػ  
ألف اٟػػػػػػق ٢ ػػػػػػا، وإف طالبػػػػػػه بقي ػػػػػػ    ؛فلػػػػػػو تراضػػػػػػيا عليػػػػػػه جػػػػػػاز ، يف نقلػػػػػػه إليهػػػػػػا كلفػػػػػػوعليػػػػػػه 
، وا١ لػػػػػػػي إذا تعػػػػػػػ ر رجػػػػػػػ  إىل  ،الطعػػػػػػػاـ لزمػػػػػػػه أف يػػػػػػػ فعها إليػػػػػػػه، ألف الطعػػػػػػػاـ ٔكػػػػػػػ  كا١عػػػػػػػ ـو

 .ألنه يستحقه فيها ،قي ته، وجيب قي ته ٔصر
ألف ملكػػػػػػه مسػػػػػػتقر  ؛(ٖ)جػػػػػػاز يأخػػػػػػ  عػػػػػػ  بػػػػػػ ؿ القػػػػػػرض عوضػػػػػػا قبػػػػػػ  قبضػػػػػػهفػػػػػػ ف أراد أف 

ػػػػلمعػػػػ  رأس مػػػػاؿ  لً عليػػػػه،  وحك ػػػػه يف اعتبػػػػار القػػػػب  يف اجمللػػػػ  حكػػػػم مػػػػا يأخػػػػ   بػػػػ   السَّ
 .واه أعلم .وق  سبق بيانه ،بع  فسخه

  

                                                             

 (.ٜٓٔ/ٖ) ا١ه ب يف الفقه الشافعي (ٔ)
 .رج  السابقا١ (ٕ)
 (.ٜٔٔ/ٖ) ا١ه ب يف الفقه الشافعي (ٖ)
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 كتاب الرَّهن

 [تعسٍف السهن ًوشسًعَتى]

 : يقػػػػػ ؿ ،دائمػػػػػ  :أي ،نعمػػػػػ  را  ػػػػػ  :يقػػػػػ ؿ ،مشػػػػػ ا مػػػػػ  الاةػػػػػ    الػػػػػ  اـ :يف اللغػػػػػ  الػػػػػ    
 .(2)اش ذ   ،أر  ت   : يق ؿ ،(1)ءر  ت الشي

ب ل ي  ي س  ىف م ه إذا تعذر اس يف ؤه فب  عليه   ثيق :    يف الش ع
(3). 

 پ    پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ : هبػػػػػػػػػػػػػ ز أقػػػػػػػػػػػػػذه يف السػػػػػػػػػػػػػف  لق لػػػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػػػ ى

 .أيض   (5) هب ز يف اغبض  ،(4)چڀ

                                                             

ػػػػ ال  ثقػػػػ  :-السػػػػ  ف مث بػػػػ لف   -     الػػػػ    (1)  :غػػػػ ه  قػػػػ ؿ ،اغبػػػػ اي ذكػػػػ ه ،مػػػػ  ب جػػػػه يع دلػػػػه دبػػػػ  يءب لش 
 أي  ة    ػػػػػػح  للم   ذلػػػػػػ  ع  اسػػػػػػ ،اغبػػػػػػة  م ػػػػػػه ي صػػػػػػ ر الػػػػػػ    كػػػػػػ ف  ؼبػػػػػػ ... االسػػػػػػ ق ار الاةػػػػػػ   :لغػػػػػػ 

ال  قيػػػػػػػػػػت علػػػػػػػػػػ  م مػػػػػػػػػػػ   . [21]الطػػػػػػػػػػػ ر: چگ  گ ڳ ڳ  ڳ چ  : م ػػػػػػػػػػه ،كػػػػػػػػػػ ف شػػػػػػػػػػيء
 . (182:ص)ال ع ريت للم   ي 

ػػػػذ ذ    يػػػػ  رجػػػػق إ ذا جػػػػ ء بقػػػػ ؿ شػػػػ ذ:  يقػػػػ ؿ (2) مػػػػ  يػػػػ ع  ػػػػ ف  :يقػػػػ ؿ :ابػػػػ  اا عػػػػ اي ، قػػػػ ؿنػػػػ د ،أ ش 
م ػػػػ  ال قػػػػ ؿ  :أ ي ،شػػػػ ذ   : يقػػػػ ؿ ، ال نػػػػ د ا  إ ال ق لػػػػه إ ذا كػػػػ ف شػػػػح ع   ال يلقػػػػ ه أ  ػػػػ  إ ال ق لػػػػه ،شػػػػ ذ ا  

ػػػػػ    ،ال هبػػػػػ ز أر   ػػػػػه :ااصػػػػػمعي ػػػػػ   الشػػػػػيء داـ  ثةػػػػػػت   ػػػػػ  ر ا    ػػػػػػ           ،  قطػػػػػ  ب بػػػػػه أيض ػػػػػ ، ر   
 :اؼب

ػػػػ     الشػػػػيء   ،الػػػػذي ياقػػػػذ الػػػػ     ػػػػ ف   ر    ي ػػػػ    ،م       ،ق ط تػػػػه : ر ا     ػػػػه  علػػػػ  كػػػػذا م   ا    ػػػػ    ، ااناػػػػ  ر   
ي ػػػػ    ػػػػػ ئ     : ال     ػػػػػ    ،أدم ػػػػػه ؽبػػػػػا : أر     ػػػػػت  ؽبػػػػػا الطعػػػػػ ـ  الشػػػػػ ا  ، ا ػػػػػ َ ال     لسػػػػػ ف .   ػػػػػ  طعػػػػػ ـ ر ا  
 (.126ص )ـب  ر الصح ح  ،(3/494الع   )

 اؼب  ػػػػػ ف علػػػػ  ك لػػػػ ي ،  يطلػػػػا م ػػػػه أقػػػػذه يب ػػػػ  حبػػػػا الشػػػػيء  ػػػػة  الشػػػػ ع: قػػػػ ؿ اؼب ػػػػ  ي:  يف (3)
 يسػػػػػ  يف بػػػػػ ي   ثيقػػػػػ  مػػػػػ ؿ عػػػػػ  جعػػػػػق شػػػػػ ع  اؼبصػػػػػ ر.  قػػػػػ ؿ: الشػػػػػ بي ، ب سػػػػػا للمفعػػػػػ ؿ تسػػػػػمي 
 .(118) :ص ، ال ع يف  (2/159) احمل  ج    ئه. مغ  تعذر ع   م   

: آي : س َر  (4)  .283الةقَ 

 .(3/193(، اؼب ذ  يف  قه الش  عي )4/289ااـ ) (5)
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 .ال هب ز إال يف السف  :(2) دا د ،(1) ق ؿ ؾب   
رهنننننن بارمنننننننب يهودي ننننننيبم نننننندبي نننننن ا بم نننننن ب نننننن   ب  نننننن  ب» : أنػػػػػػه يمػػػػػػ  ر   ل ػػػػػػ :
 الشػػػػػ  دَ،  ، اغبضػػػػػ ، ك لضػػػػػم ف ، يسػػػػػ  ي  ي ػػػػػ  السػػػػػف  ،ل  انػػػػػه  ثيقػػػػػ  ب لػػػػػ ي (3)«أله نننننن

ػػػػػػ  السػػػػػػف  يف ا يػػػػػػػ  لػػػػػػي  علػػػػػػػ   الشػػػػػػ طل  ؽبػػػػػػػذا ال هبػػػػػػ ز أف يشػػػػػػػ ط  يػػػػػػه عػػػػػػػ ـ  سػػػػػػةيق ذ ك 
  الشػػػػػػ    يف السػػػػػػف  غ لة ػػػػػػ  أقػػػػػػػيا قصػػػػػػػال  تػػػػػػا لػػػػػػػم   كػػػػػػ ف القصػػػػػػػ  بػػػػػػه االسػػػػػػ يا ؽ،  إمبػػػػػػ  ال
 .ال      ذل   ،مق مه، مث اإلش  د لي  ب اجا،  يس  ي اغب الف  يه

 لػػػػا يصػػػػ   لانػػػػه عقػػػػ  مػػػػ  العقػػػػ د اؼب ليػػػػ  ل(4) ؼ يف اؼبػػػػ ؿصػػػػ ال يصػػػػ  إال مػػػػ  جػػػػ ئ  ال 
 .إال فب  هب ز تص  ه  ي   ك ؼبةي 
ػػػػػػا م       ،(5) بػػػػػػ ؿ القػػػػػػ ض ،كػػػػػػ ي  اؼبسػػػػػػلا  ، هبػػػػػػ ز علػػػػػػ  كػػػػػػق ديػػػػػػ  الـز ال م 

 ، ااجػػػػػػَ  ،(6)
 مػػػػػػ ؿ اعبع لػػػػػػ   ، غ امػػػػػػ  اؼب لػػػػػػت ، أرش اعب  يػػػػػػ  ، مػػػػػػ ؿ الصػػػػػػل  ، عػػػػػػ ض اػبلػػػػػػ  ، الصػػػػػػ اؽ

 ل ال مػػػػػي إذا أق جػػػػػه اؼب اميػػػػػ ف  ، مػػػػػ ؿ السػػػػػةا ،اغبػػػػػ ؿيػػػػػ  بعػػػػػ   ػػػػػ ؿ  ال    ،بعػػػػػ  العمػػػػػق  يػػػػػه
 حػػػػػػػ ز أقػػػػػػػذه  ػػػػػػػ  كػػػػػػػ ي   ،الػػػػػػػ    اهنػػػػػػػ   قػػػػػػػ ؽ  اجةػػػػػػػ  يف الػػػػػػػذما يب ػػػػػػػ  اسػػػػػػػ يف ؤ   مػػػػػػػ  

 . ب ؿ الق ض ،اؼبسلا

                                                             

ػػػػػػػػلا هبػػػػػػػػ زل  ،إال يف السػػػػػػػػف  هبػػػػػػػػ ز الػػػػػػػػ     ال. (7/23(، نيػػػػػػػػق اا طػػػػػػػػ ر)6/444)اؼبغػػػػػػػػ   (1)  يف الس 
 .ل   الب  م  ااجق

 .(7/23) (، نيق اا ط ر8/87احملل  ) (2)

يػػػػػػق  يف  درع ال  ػػػػػػ   4/41أق جػػػػػػه الة ػػػػػػ ري يف صػػػػػػحيحه، ) (3)
(، ك ػػػػػػ   اعب ػػػػػػ د  السػػػػػػ ، ب ػػػػػػ   م ػػػػػػ  ق 

 . اغب   ، القميص ،

 (.6/11الةي ف يف مذ ا اإلم ـ )( 4)

 مػػػػػذ ا يف الةيػػػػػ ف ػػػػػ  مػػػػػ  يعطيػػػػػه اؼبقػػػػػ ض ؼبػػػػػ  أق ،ػػػػػه بػػػػػ ؿ القػػػػػ ض إذا تصػػػػػ ؼ  يػػػػػه، أ  أتلفػػػػػه.  (5)
 .(5/468) الش  عي اإلم ـ

  إف اؼبام ،  ا ق  ،الام      ،نق  الط    أ   يف ك ف  يث أنه :    اؼبام  الام  ب  الف ؽ (6)
     ،االس ة اؿ هب ز الام  أف :ذل     ئ َ الة ء، دقل ه م    لام  ،ع ،  أ  ،نق ي  ك ن 

 .(164: ص)لعة  ال ضب  ب عل ي  اؼبس ش ي  بغي  .اؼبام  خب ؼ ،ع ه االع ي ض
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 .(2)اي   يف   ق     ل (1) ال هب ز ب ي  ال   ب 
 مل ػػػػػه ال يػػػػػ  ؿ عػػػػػ  رقةػػػػػ  اؼب  تػػػػػا  ،أنػػػػػه جعػػػػػق اغبفػػػػػك عػػػػػ ض مػػػػػ  زاؿ مل ػػػػػه ع ػػػػػه ل ػػػػػ :

 إنػػػػػػه مػػػػػػ  مػػػػػػ   ،  ػػػػػػذا ال ي حقػػػػػػا يف ديػػػػػػ  ال   بػػػػػػ  ، انػػػػػػه جعػػػػػػق ل  ثيػػػػػػا الػػػػػػ ي  ،إال بػػػػػػ اداء
 .(3)ش ء اؼب  تا أبطله ب عحي ه نفسه

 ،انػػػػػه ديػػػػػ  غػػػػػ  ث بػػػػػت ل(4)يف أصػػػػػ  الػػػػػ ج   ، ال هبػػػػػ ز دبػػػػػ ؿ اعبع لػػػػػ  قةػػػػػق العمػػػػػق  يػػػػػه
 .ك ي  ال   ب   ،به ال       هب ز أقذ 

 ،الػػػػػػ    انػػػػػػه ال يب ػػػػػػ  اسػػػػػػ يف ؤه مػػػػػػ   [ل/ 49] ال هبػػػػػػ ز علػػػػػػ  عمػػػػػػق ااجػػػػػػ  ل فسػػػػػػه 
 . إنه ال يعمله غ ه

أف يةػػػػػ ع  يسػػػػػ اج   الػػػػػ    انػػػػػه يب ػػػػػ  اسػػػػػ يف ؤ   مػػػػػ   ل هبػػػػػ ز علػػػػػ  كػػػػػق م فعػػػػػ  يف الذمػػػػػ 
 .م  يعمق العمق

                                                             

 .(3/194(، اؼب ذ  يف  قه الش  عي )4/331ااـ ) (1)

 .(11/69)(،   شي  ب  ع ب ي  1/276اعب  َ  ال َ  ) (2)

 .(3/194(، اؼب ذ  يف  قه الش  عي )4/331ااـ ) (3)

. بػػػػه كمػػػػ ؿ ال   بػػػػ   ػػػػ  هبػػػػ ز أقػػػػذ الػػػػ     ،انػػػػه مػػػػ ؿ شػػػػ ط يف عقػػػػ  ال يلػػػػـ  : ػػػػذا ال جػػػػه اا ؿ (4)
لعػػػػػػػ ـ ثة تػػػػػػػه  عػػػػػػػ ـ تعػػػػػػػ   ، إف كػػػػػػػ ف قةػػػػػػػق الشػػػػػػػ  ع   يصػػػػػػػ  قطعػػػػػػػ   »قػػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػػػػ : 

ل ػػػػ   ػػػػ    كػػػػ ـ كاػػػػ ي  مػػػػ   ، ػػػػذا الػػػػذي جػػػػـ  بػػػػه اإلمػػػػ ـ ال ا عػػػػي  ػػػػ  الصػػػػ ا  :قلػػػػت .اؼبسػػػػ حا
انػػػػػػه  لال جػػػػػػه الاػػػػػػ  : هبػػػػػػ ز   .«أ  أكاػػػػػػ  ا إجػػػػػػ اء الػػػػػػ ج   قةػػػػػػق الشػػػػػػ  ع يف العمػػػػػػق ،ااصػػػػػػح  

(، 4/55ر ،ػػػػػ  الطػػػػػ لة  ).   يف مػػػػ َ اػبيػػػػػ ركػػػػػ لام  ،بػػػػػه ديػػػػ  يػػػػػل ؿ إى اللػػػػػ ـ   حػػػػػ ز أقػػػػذ الػػػػػ    
 .(3/194) اؼب ذ  يف  قه الش  عي
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 اؼبػػػػػػػاق ذ علػػػػػػػػ   ،(4) الع ريػػػػػػػػ  ،(3) اؼبسػػػػػػػ  ؽ ،(2)ك ؼبغصػػػػػػػػ    ،(1) ال هبػػػػػػػ ز علػػػػػػػػ  ااعيػػػػػػػ ف
 . اؼبةي  قةق قةضه ، الام  اؼبع  ،جه السـ   

 الػػػػػػ    هبػػػػػػ ز أقػػػػػػذ  ،أ  بقيم  ػػػػػػ  ،دبال ػػػػػػ  ،ضػػػػػػم  ب فسػػػػػػ  كػػػػػػق عػػػػػػ  ت    : قػػػػػػ ؿ أبػػػػػػ    يفػػػػػػ 
 . ع ض الق ض ،ك ؼب    ، (5)  

ب.(6)انه ال يضم  إال بفس د العق  ل ال هب ز ب ؼبةي 
 .   ك لةي  ال       هب ز أقذ  لأف  ذه ااعي ف ليست ث ب   يف الذم  ل  :

                                                             

 .(3/195اؼب ذ  يف  قه الش  عي ) (1)

ػػػػػ الشػػػػػيء أقػػػػذ :لغػػػػػ  الغصػػػػا (2) . ال  قيػػػػػت علػػػػػ   عػػػػ  ان   الغػػػػػ   ػػػػػا علػػػػ  االسػػػػػ ي ء :  شػػػػ ع   ،  لم 
 (252: ص) ال ع ريتم م   

ػػػػػػ.   أقػػػػػػذ مػػػػػػ  لػػػػػػي  لػػػػػػه أقػػػػػػذه يف قفػػػػػػ ء: السػػػػػػ ق  (3) ، أقػػػػػػذ مػػػػػػ ؿ قفيػػػػػػ  مػػػػػػ   ػػػػػػ ز مالػػػػػػه:  عيف الش 
ػػػػأقػػػػذ   ع  ػػػػت أيضػػػػ  باهنػػػػ : . علػػػػ   جػػػػه ـبصػػػػ ص ، قػػػػ ر ـبصػػػػ ص ،يء مػػػػ  م ،ػػػػ  ـبصػػػػ صالش 

 (193: ص) ال ع ريت(، ال  قيت عل  م م   225: 17هن ي  اؼبطلا يف دراي  اؼبذ ا )

 اسػػػػػػػػ ع ره إيػػػػػػػػ ه. :إيػػػػػػػػ ه ع ريػػػػػػػػ ،  يقػػػػػػػػ ؿ طلػػػػػػػػا أف يعطيػػػػػػػػه :الشػػػػػػػػيء م ػػػػػػػػه لغػػػػػػػػ : اسػػػػػػػػ ع ر الع ريػػػػػػػػ  (4)
(، 2/636اؼبعحػػػػػػػا ال سػػػػػػػي  ). سبليػػػػػػػ  م فعػػػػػػػ  بػػػػػػػ  بػػػػػػػ ؿ :-ب شػػػػػػػ ي  اليػػػػػػػ ء-اصػػػػػػػط    :  ػػػػػػػي   

 (.151(، ال ع يف   )ص:356اؼبصة ح اؼب  )ص: 

 .(1/276اعب  َ  ال َ  )(، 8/499) ال ق ئا ال ائا ش ح ك   الةح  (5)

 .(1/276(، اعب  َ  ال َ  )8/511) ال ق ئا ال ائا ش ح ك   الةح  (6)
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 فصل

 [بعد ثبٌت الدٍن  السَّهن ]

عػػػػػػػ ض ببعػػػػػػػ  ثةػػػػػػػ   الػػػػػػػ ي ،   ػػػػػػػ  أف يػػػػػػػ    بػػػػػػػ لام  بعػػػػػػػ  الةيػػػػػػػ ،    الػػػػػػػ     هبػػػػػػػ ز عقػػػػػػػ  
 الق ض بع  الق ضل اف ال ي  ق   جال  ح ز ت ثيقه ب ل    .
يف عقػػػػػ  الةيػػػػػ   القػػػػػ ضل  الػػػػػ     هبػػػػػ ز عقػػػػػ ه مػػػػػ  العقػػػػػ  علػػػػػ  الػػػػػ ي ،   ػػػػػ  أف يشػػػػػ ط 

انػػػػػػه إذا   يشػػػػػػ طه يف العقػػػػػػ  كػػػػػػ ف مػػػػػػ  عليػػػػػػه اغبػػػػػػا ـبػػػػػػ  ا  يػػػػػػه،  إذا شػػػػػػ طه يف العقػػػػػػ  لػػػػػػـ  
  ص ر م   ق قه.

مػػػػ  ج ػػػػ  اؼبػػػػ    حبػػػػ ؿل انػػػػه معقػػػػ د غب ػػػػه،  حػػػػ ز لػػػػه  سػػػػ ه مػػػػ  شػػػػ ء،  الػػػػ     ال يلػػػػـ  
  .(1)م  ج   ال  ا   إال ب لقةض ال     ال يلـ  

: غػػػػػػ  اؼب يػػػػػػق  اؼبػػػػػػ ز ف يلػػػػػػـ  ب(3) قػػػػػػ ؿ أضبػػػػػػ ، (2) قػػػػػػ ؿ م لػػػػػػ : يلػػػػػػـ  ب إلهبػػػػػػ    القةػػػػػػ ؿ
 ب لعق .

 ، انػػػػػػػػػه عقػػػػػػػػػ  إر ػػػػػػػػػ ؽ يف قػػػػػػػػػ  إى القةػػػػػػػػػ ؿ، (4)چڀ پچ ق لػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػ ى: ل ػػػػػػػػػ :
 ػػػػػػ   ق  إى القػػػػػػػةض، كػػػػػػػ لق ض  اؽبةػػػػػػػ ، خبػػػػػػػ ؼ الةيػػػػػػ ،  إنػػػػػػػه لػػػػػػػي  بإر ػػػػػػػ ؽل بػػػػػػػق مع  ،ػػػػػػػ ، 

 ا ال ارث. ال     ع  ه ال يلـ  يف    اف الةي  يلـ  يف  ا ال ارث،
 ػػػػػػإف كػػػػػػ ف اؼب  ػػػػػػ ف يف يػػػػػػ  الػػػػػػ  ا     هبػػػػػػ  للمػػػػػػ    قةضػػػػػػه مػػػػػػ  غػػػػػػ  إذنػػػػػػهل اف للػػػػػػ ا   

 إال بإذنه.  س ه قةق قةضه،    يبل  إسق ط  قه م  ذل 

                                                             

 .(3/196(، اؼب ذ  يف  قه الش  عي )4/291ااـ ) (1)

 (.411ص ) اؼب ي  (، ال  يف يف  قه أ ق 3/231)   شي  ال س قي (2)

 .(6/446اؼبغ  ) (3)

: آي : س َر  (4)  .283الةقَ 
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ػػػػػػ  حب ػػػػػػا  ، (1)القػػػػػػ ل  إال بإذنػػػػػػه يف أصػػػػػػ  الػػػػػػ     إف كػػػػػػ ف يف يػػػػػػ  اؼبػػػػػػ      يصػػػػػػ  مقة ، 
ػػػػػػ  حب ػػػػػػػا اؽبةػػػػػػػ  إال بػػػػػػػإذف  ، كػػػػػػذل  اؼب  ػػػػػػػ   إذا كػػػػػػػ ف يف يػػػػػػ  اؼب  ػػػػػػػ   لػػػػػػػه   يصػػػػػػػ  مقة ، 

 .، ب ل قق  ال   يج،  ذا أص  الط يق (2)ال ا ا يف أص  الق ل 
: أف اؼب  ػػػػػػ   لػػػػػػه ال يف قػػػػػػ  إى اإلذف،  اؼبػػػػػػ    يف قػػػػػػ ،   ػػػػػػ  ،ػػػػػػعيت، (3) الط يػػػػػا الاػػػػػػ  

 إنػػػػه ال  ، اؼبػػػػ    ، دعػػػػ ت ال فػػػػ    بي  مػػػػ  تةطػػػػق دبػػػػ  إذا   ي ػػػػ  العػػػػ  يف يػػػػ  اؼب  ػػػػ   لػػػػه
 ب  م  اإلذف  ي م  كذل       .

 ، الغصػػػػػػػػا عػػػػػػػػ  قػػػػػػػػةض اؽبةػػػػػػػػ  ،  قػػػػػػػػةض ال ديعػػػػػػػػ ي ػػػػػػػػأف القصػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ  اإلذف أف  ي م   ل ػػػػػػػػ :

                                                             

ال يف قػػػػػ   ا ػػػػػ  م  مػػػػػ  إى اإلذف يف القػػػػػةضل انػػػػػه ؼبػػػػػ    يف قػػػػػ  إى نقػػػػػق مسػػػػػ انت : ال جػػػػػه اا ؿ (1)
انػػػػه عقػػػػ  يف قػػػػ  ل  مػػػػه إى القػػػػةض  ػػػػ   ق   لال جػػػػه الاػػػػ  : أنػػػػه يف قػػػػ .     يف قػػػػ  إى إذف مسػػػػ انت

ال  ،إنػػػػػه ال وب ػػػػػ ج إى نقػػػػػق مسػػػػػ انت : قػػػػػ ؽبا. القػػػػػةض إى اإلذفل كمػػػػػ  لػػػػػ    ت ػػػػػ  العػػػػػ  يف يػػػػػ ه
 اإلذف يػػػػ اد ل مييػػػػ  قػػػػةض اؽبةػػػػ   الػػػػ     عػػػػ   ،يصػػػػ ل اف ال قػػػػق يػػػػ اد ليصػػػػ  يف يػػػػ ه  ذلػػػػ  م جػػػػ د
نػػػػػػص اإلمػػػػػػ ـ الشػػػػػػ  عي يف ااـ   ػػػػػػ      ػػػػػػ . قػػػػػػةض ال ديعػػػػػػ   الغصػػػػػػا  ذلػػػػػػ  ال وبصػػػػػػق إال بػػػػػػإذف

ػػػػ ر ََ أ    د يع ػػػػ َ »قػػػػ ؿ:  ػػػػَق ب إ ج  ػػػػَق ع ة ػػػػ   يف ي ػػػػ  ي  ر ج  ػػػػه  كػػػػ ف  ػػػػذا  ػ       ػػػػه  إي ػػػػ ،ل ػػػػ   كػػػػ ف ل   ج   ه    أ م ػػػػ  ه  ب ق ة ض 
ػػػػ   ار     ن ػػػػه  إي ػػػػ ه    ػػػػ  يف ي ػػػػ  ه   ػػػػ ع    بػ ع  ػػػػ ء    عليػػػػه س  ػػػػ   الػػػػ     ،ر     ػػػػ  إذ ا ج  ة ػػػػ ض  يف ي ػػػػ  ه  بػ ع   .«ا  ن ػػػػه  م ق 

يف  قػػػػػػػه (، اؼب ػػػػػػػذ  4/294ااـ ).  كػػػػػػػذا ال ػػػػػػػ  ي ،الصػػػػػػحي    ػػػػػػػ :  قػػػػػػ ؿ الشػػػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػػػذ 
 (.2/169) مغ  احمل  ج ،(3/196الش  عي )

اف  ػػػػذا الفػػػػ ؽ يةطػػػػق بػػػػه إذا   ت ػػػػ  العػػػػ  يف يػػػػ ه  ل  ػػػػ  الصػػػػحي  :قػػػػ ؿ الشػػػػ ازي يف اؼب ػػػػذ  (2)
اؼب ػػػػػػػذ  يف  قػػػػػػػه .  قػػػػػػػَ  ا قػػػػػػػ  ، اؽبةػػػػػػػ  مػػػػػػػ  ،ػػػػػػػعت أ ػػػػػػػ نب  ، إنػػػػػػػه يف قػػػػػػػ  إى اإلذف يف الػػػػػػػ    

 .(3/197الش  عي )

 الػػػػػػ     ال ي يػػػػػػق  ،  ػػػػػذا ال جػػػػػػه الاػػػػػػ  ل اف اؽبةػػػػػػ  عقػػػػػ  ي يػػػػػػق اؼبلػػػػػػ   لػػػػػػا يف قػػػػػ  إى اإلذف لق تػػػػػػه (3)
 ػػػػإف كػػػػ ف يف يػػػػ  اؼبػػػػ     قػػػػ  قػػػػ ؿ يف : قػػػػ ؿ الشػػػػ ازي يف اؼب ػػػػذ . اؼبلػػػػ   ػػػػ   ق  إى اإلذف لضػػػػعفه

إذا   ػػػػػا :  ا ػػػػػالاإلقػػػػػ ار  ا إال بػػػػػإذف الػػػػػ  ا    قػػػػػ ؿ يف إنػػػػػه ال يصػػػػػ  مقة ،ػػػػػ  حب ػػػػػا الػػػػػ     الػػػػػ    
إى   مػػػػػ  أصػػػػػح ب   مػػػػػ  نقػػػػػق ج ابػػػػػه يف الػػػػػػ     ،  يف يػػػػػ ه صػػػػػ ر  مقة ،ػػػػػ  مػػػػػ  غػػػػػػ  إذفلػػػػػه عي  ػػػػػ
ال يف قػػػػػػ   ا ػػػػػػ  م  مػػػػػػ  إى : أ ػػػػػػ نب  : حعل مػػػػػػ  علػػػػػػ  قػػػػػػ ل   ج ابػػػػػػه يف اؽبةػػػػػػ  إى الػػػػػػ     ،اؽبةػػػػػػ 

اؼب ػػػػػػذ  يف  .انػػػػػػه ؼبػػػػػػ    يف قػػػػػػ  إى نقػػػػػػق مسػػػػػػ انت   يف قػػػػػػ  إى إذف مسػػػػػػ انت لاإلذف يف القػػػػػػةض
 .(3/197 قه الش  عي )
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  ال    ،  ذل  ال وبصق إال ب إلذف. 
 ، اإلجػػػػػ َر الػػػػػ    إذا ر ػػػػػ  ع ػػػػػ  إنسػػػػػ ف عي  ػػػػػ   أجػػػػػَ  إي  ػػػػػ   ػػػػػإف أذف لػػػػػه يف قةضػػػػػ   عػػػػػ  

 ص ر  مقة ،  ع  م .
  إف أذف له يف قةض   ع  اإلج َر ص ر  مقة ،  ع  م .

[ إف أذف لػػػػػػػػػػه يف قةضػػػػػػػػػػ   ]عػػػػػػػػػػ   صػػػػػػػػػػ ر  مقة ،ػػػػػػػػػػ  ع  ػػػػػػػػػػ  د ف  ، ق صػػػػػػػػػػ  (1)اإلجػػػػػػػػػػ َر
 ل انه   ياذف يف قةض   ع ه.ال    

ل انػػػػػػه /51 عػػػػػػ  ] ،صػػػػػػ ر  مقة ،ػػػػػػ  ع ػػػػػػه ،الػػػػػػ     لػػػػػػ  أذف يف قةضػػػػػػ   عػػػػػػ   أ[ اإلجػػػػػػ َر
 قةضػػػػػػػػ   عػػػػػػػػ  اإلجػػػػػػػػ َر ال يف قػػػػػػػػ  إى اإلذفل انػػػػػػػػه مسػػػػػػػػ حا ، الػػػػػػػػ    أذف يف قةضػػػػػػػػ   عػػػػػػػػ  

 عليه.

                                                             

 . اؼباةت م  نس     ،سق  م  )أ( (1)
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 فصل

 [قبض السهن]

ػػػػػ   ػػػػػ  يبضػػػػػي زمػػػػػ ف ي ػػػػػات   يػػػػػه القػػػػػةض  ،إذا أذف لػػػػػه يف قػػػػػةض مػػػػػ  ع ػػػػػ ه   يصػػػػػ  مقة ، 
 ،  ال يص  مقة ،   ب ف  العق .(1)يف أص  الق ل 

كمػػػػ  قل ػػػػػ  يف - أ  بػػػػ ل م   م ػػػػه ،أف القػػػػةض إمبػػػػ  ي حقػػػػا بإثةػػػػ   اليػػػػػ  علػػػػ  العػػػػ  ل ػػػػ :
 ،   ي جػػػػػػػ   ا ػػػػػػػ  م  مػػػػػػػ  خبػػػػػػػ ؼ ال قػػػػػػػق،  إنػػػػػػػه يػػػػػػػ اد غبصػػػػػػػ له يف اليػػػػػػػ  ،-بػػػػػػػ   اإلجػػػػػػػ َر
  ذل    صق.

ضػػػػي زمػػػػ ف لػػػػ  أراد نقلػػػػػه  يػػػػه أم  ػػػػه،  إف كػػػػ ف غ ئة ػػػػػ  يبف ا ةػػػػػ ، ػػػػإف كػػػػ ف اؼب  ػػػػ ف   ،ػػػػ  ا
 يبضػػػػػي زمػػػػػ ف يػػػػػ م    يػػػػػه مػػػػػ  القػػػػػةض، سػػػػػ اء كػػػػػ ف  ، يشػػػػػ   ه  ةػػػػػاف يبضػػػػػي  ػػػػػ  أ   كيلػػػػػه

أ    ىبػػػػػػ ه يف أصػػػػػػ   ،فبػػػػػػ  ي قػػػػػػق  وبػػػػػػ ؿ، أ    ي ػػػػػػ ،  سػػػػػػ اء أقػػػػػػ ه ثقػػػػػػ  أنػػػػػػه علػػػػػػ  صػػػػػػف ه
 .(2)ال ج ه الا ث 

 .(3)ي إليه ب فسهػ  مقة ،   إال أف يبضػ  ص الا  : إف ك ف  ي ان    كب ه فب  ي قق   ي  
ػػػػػ  إذا أقػػػػػ ه ثقػػػػػ  (4) الا لػػػػػث علػػػػػ  صػػػػػف ه،  مضػػػػػ  زمػػػػػ ف يب ػػػػػ   بةق ئػػػػػه: أنػػػػػه يصػػػػػ  مقة ، 

 ه.ض   يه قة  

                                                             

 الػػػػ      يلػػػػـ    ػػػػ  :  قػػػػ ؿ ال ػػػػ  ي ،  ػػػػ  اؼبػػػػذ ا: قػػػػ ؿ الشػػػػ ازي يف اؼب ػػػػذ  ، ػػػػذا ال جػػػػه اا ؿ (1)
اف القػػػػػػػػػةض إمبػػػػػػػػػ  وبصػػػػػػػػػق . «مػػػػػػػػ    يبػػػػػػػػػض زمػػػػػػػػػ  إم ػػػػػػػػ ف قةضػػػػػػػػػه أي اؼب  ػػػػػػػػػ ف ك  ػػػػػػػػػ ه يف الةيػػػػػػػػ 

ا   وبصػػػػػق لػػػػػه القػػػػػةض يف م   ع ػػػػػ   ؽبػػػػػذا لػػػػػ  اسػػػػػ اج  دار   ،أ  ال م ػػػػػ  مػػػػػ  االسػػػػػ يف ءب السػػػػػ يف ء، 
ال وب ػػػػػ ج إى  ال جػػػػه الاػػػػ  :   .أ  دبضػػػػي زمػػػػ ف ي ػػػػػات   يػػػػه االسػػػػ يف ء   ػػػػذل     ػػػػػ  ،إال ب السػػػػ يف ء

 .(2/168) (، مغ  احمل  ج3/197اؼب ذ  يف  قه الش  عي ) .ذل  كم  ال وب  ج إى نقق

 أ  ػػػػػا أنػػػػػػه ال »:  قػػػػػ ؿ ال ػػػػػػ  ي ،اؼب صػػػػػػ ص   ػػػػػ :  ػػػػػذا ال جػػػػػه اا ؿ قػػػػػػ ؿ الشػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػػذ  (2)
احمل ػػػػػػػػػ ج ( مغػػػػػػػػػ  3/197اؼب ػػػػػػػػػذ  يف  قػػػػػػػػػه الشػػػػػػػػػ  عي ) .«يشػػػػػػػػػ ط ذ  بػػػػػػػػػه إليػػػػػػػػػه   ػػػػػػػػػ  ااصػػػػػػػػػ 

(2/168).. 

 .(3/198اؼب ذ  يف  قه الش  عي ).  ذا ال جه الا   م  ي ع  أي إسح ؽ (3)

 .(3/198اؼب ذ  يف  قه الش  عي ).  ذا ال جه الا لث (4)
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ػػػػػػػػ ،أف القػػػػػػػةض  قيقػػػػػػػػ   ػػػػػػػ  ااقػػػػػػػػذ ب ليػػػػػػػ  ل ػػػػػػػ :  ع أقػػػػػػػ ـ الػػػػػػػػ م   م ػػػػػػػه مقػػػػػػػػ ـ ػ  إال أف الش 
 زم ف اإلم  ف. يض   م   أ   ض ر  كيله، ، قيق ه،  ذل  وبصق حبض ره

   ػػػػذا غػػػػ ه ي  قػػػػق،  بعػػػػ  قػػػػ  الاقػػػػػ   - ػػػػ  يب ػػػػ  تقػػػػ ي  ال مػػػػػ ف-  كمػػػػ  ي  قػػػػق اغبيػػػػ اف
 م  ف إال دب  ذك ن ه.   ي حقا اإل ع مه،لث م  يغ  اغب ؿ أ     وب   
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 فصل

 [السجٌع عن اإلذن يف الكبض]

ل انػػػػػه بػػػػػ ل ج ع صػػػػػ ر كانػػػػػه   (1)  لػػػػػه أف يقةضػػػػػهمث رجػػػػػ ،   هب  ػػػػػ ، إف أذف لػػػػػه يف القػػػػػةض
ػػػػػػ      ػػػػػػ ل انػػػػػػه بطػػػػػػق  ،عليػػػػػػه يأ  أغمػػػػػػ ،يػػػػػػاذف،  ػػػػػػإف ج  ذنػػػػػػه بػػػػػػ  اؿ إ  هبػػػػػػ  أف يقةضػػػػػػه أيض 

 ص ر اإلذف إى ال ارث. ،ذف إى ال     يف م له،  إف م  أ لي ه،  يص  اإل
بػػػػػػػاف  ،قةضػػػػػػػه اؼبػػػػػػػ   ي قةػػػػػػػق أف  ، إف تصػػػػػػػ ؼ الػػػػػػػ  ا   يف اؼب  ػػػػػػػ ف بعػػػػػػػ  اإلذف يف قةضػػػػػػػه

، أ    ةػػػػػػه  أقةضػػػػػػه، أ  ر  ػػػػػػه  أقةضػػػػػػه،  َجػػػػػػ  أ  جعلػػػػػػه م ػػػػػػ  ا يف ن ػػػػػػ ح، أ  أ   ،ب عػػػػػػه يف إجػػػػػػ َر
ا    تةػػػػػػػػه، أ  أع قػػػػػػػػه، انفسػػػػػػػػ   ل اف   ػػػػػػػػذه ال صػػػػػػػػ     إذا  جػػػػػػػػ   يف الػػػػػػػػ    أ  كػػػػػػػ ف عةػػػػػػػػ  

 ،،  ػػػػػإذا طػػػػػ أ  عليػػػػػه قةػػػػػق القػػػػػةض أ جةػػػػػت  سػػػػػ هالػػػػػ    العػػػػػ  قةػػػػػق ر   ػػػػػ  م عػػػػػت صػػػػػح  
 ،الػػػػػػػ    ل اف اؼبقصػػػػػػػ د م ػػػػػػػه الع ػػػػػػػا،  ذلػػػػػػػ  ي ػػػػػػػ يف (2) ه يف أصػػػػػػػ  القػػػػػػػ ل  كػػػػػػػذل  لػػػػػػػ  دبػػػػػػػ

    ف رج ع   ك ل   ب .
ل (3)الصػػػػػػػحي     يقةضػػػػػػػه، أ  ر  ػػػػػػػه    يقةضػػػػػػػه، كػػػػػػػ ف رج ع ػػػػػػػ  علػػػػػػػ  ، كػػػػػػػذل  لػػػػػػػ    ةػػػػػػػه

 .ال    اف القص   ذي  ال ص    ي  يف 
 ػػػػ  ي ػػػػ ف  ،  ي ػػػػ  رج ع ػػػػ ل انػػػػه هبػػػػ ز ر ػػػػ  اامػػػػ  اؼب  جػػػػ  ،ك نػػػػت ج ريػػػػ     ج ػػػػ  لػػػػ   

 .ال    ال   يج رج ع  ل انه ال ي  يف مقص د 
ػػػػػ    ي ػػػػػ  رج ع ػػػػػ ل انػػػػػه ال ي ػػػػػ يف  ، قضػػػػػي قةػػػػػق ؿبػػػػػق الػػػػػ ي ت اج  ػػػػػ  مػػػػػ َ   إف كػػػػػ ف أر، 

                                                             

 .(3/199اؼب ذ  يف  قه الش  عي ) (1)
ر ػػػػػ  ال  ،ػػػػػ :  قػػػػػ ؿ ال ػػػػ  ي يف  .اؼب صػػػػ ص   ػػػػػ : قػػػػ ؿ الشػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػذ  ، ػػػػذا ال جػػػػػه اا ؿ (2)

ال يةطػػػػق  ي ػػػػ ف  :ال جػػػػه الاػػػػ  :  قيػػػػق    رجحػػػػه اعبم ػػػػ ر. ،  ػػػػ  نصػػػػه ،اؼبػػػػ ب  ب طػػػػق علػػػػ  اؼبػػػػذ ا
ر ،ػػػػػػ  الطػػػػػػ لة  .   ػػػػػذا مػػػػػػ  زب هبػػػػػه: قػػػػػػ ؿ الشػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػػذ ، مػػػػػ ب ا  م   نػػػػػػ  ، قػػػػػ ؿ بػػػػػػه ال بيػػػػػ 

 .(3/199(، اؼب ذ  يف  قه الش  عي )4/46)

 كػػػػػػ ف ذلػػػػػػ  رج عػػػػػػ     ،   يقػػػػػػةض، أ    ػػػػػػا ،   يقػػػػػػةض ، ػػػػػػإف ر ػػػػػػ : قػػػػػػ ؿ الشػػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػػذ  (3)
 . علػػػػػػػ  زبػػػػػػػ يج ال بيػػػػػػػ  ال ي ػػػػػػػ ف ال جػػػػػػػ ع  يػػػػػػػه اف اؼبقصػػػػػػػ د م ػػػػػػػه ي ػػػػػػػ يف الػػػػػػػ    ل علػػػػػػػ  اؼب صػػػػػػػ ص

 .(3/199اؼب ذ  يف  قه الش  عي )
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ف بيػػػػػػ  إ : قل ػػػػػػ  ،،  لػػػػػػ  أج  ػػػػػػ  معػػػػػػه حبػػػػػػق الػػػػػػ ي  قةػػػػػػق انقضػػػػػػ ئ  الػػػػػػ    / [ 51مقصػػػػػػ د ]
،  ػػػػػػذا إذا ك نػػػػػػت قيم  ػػػػػػ  الػػػػػػ      ي ػػػػػػ  رج ع ػػػػػػ ل انػػػػػػه ال ي ػػػػػػ يف مقصػػػػػػ د  ،اؼبسػػػػػػ اج  جػػػػػػ ئ 

 مس اجَ  ال ت قص ع  ق ر ال ي .
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 فصل

 [ وٌت أحد املرتاهنني] 

ل انػػػػػػه عقػػػػػػ  يػػػػػػل ؿ إى (1)يف أصػػػػػػ  القػػػػػػ ل  الػػػػػػ      ي فسػػػػػػ   ،إذا مػػػػػػ   أ ػػػػػػ  اؼب ا  ػػػػػػ 
 ػػػػػػ  ي فسػػػػػػ  دبػػػػػػ   أ ػػػػػػ  اؼب ع قػػػػػػ ي ، كػػػػػػ لةي  بشػػػػػػ ط اػبيػػػػػػ ر،  ال  ػػػػػػ ؽ بػػػػػػ  مػػػػػػ    ،اللػػػػػػ ـ 

ػػػػػ  (2)الػػػػػ  ا    اؼبػػػػػ    علػػػػػ  أصػػػػػ  الػػػػػ ج   مقصػػػػػ د ا،   ػػػػػ  أف ي فػػػػػ د بػػػػػه ل اف يف بق ئػػػػػه غ ، 
 اؼب    ع  الغ م ء،    هب ز تف ي ه عليه.

غ   ال      إذا ام    ال  ا   م  اإلقة ض، أ  انفس  العق  قةق القةض ن   ،  إف ك ف
 مس حا عليه. غ  ال    مش  ط يف العق  عل  ال ي  بقي ال ي  بغ  ر  ل اف 

                                                             

  الشػػػػػػ ك . ،  نفسػػػػػػ  دبػػػػػػ   الع قػػػػػػ  ك ل ك لػػػػػػ  ،انػػػػػػه عقػػػػػػ  ال يلػػػػػػـ  حبػػػػػػ ؿ لي فسػػػػػػ  :ال جػػػػػػه اا ؿ (1)
 إذا »قػػػػػ ؿ:  ،كػػػػػ ـ الشػػػػػ  عي يف ااـ  ػػػػػ      ػػػػػ .  انػػػػػه دبػػػػػ   الػػػػػ  ا   وبػػػػػق الػػػػػ ي  اؼبلجػػػػػق عليػػػػػه

ي     ا  الػػػػػ   ػػػػػ   ر     ػػػػػ  علػػػػػ  ي ػػػػػ  ي  ص ػػػػػ    ػػػػػ  اء   ،م ػػػػػ    الػػػػػ  ا     ع ل ي ػػػػػه  د ي ػػػػػ    قػػػػػ  ر     ،أ  ي ػػػػػ  ي  غ ػػػػػ   ه   س 
ػػػا   ػػػ        أ    ػػػ ػ   يف     ق ػػػه  م ػػػه ب ػػػا م     ػػػذا الػػػ       ال م  ػػػ  ع    ، ػػػ  ي س  ػػػق  كػػػ ف ال غ   م ػػػ ء  ش    ػػػإ ف    ض ػػػق   يػػػه   ض 

ق ػػػػ  لػػػه يف م ػػػػ ؿ  ال م ي ػػػت   ، يػػػه ي    دب  ػػػ  يػ ةػ  ػػػق  الػػػػ   ػػػػ ص  أ    ي         أن ػػػػ  الشػػػي  أبػػػػ . «  إ ف  نػ ق ػػػص  عػػػػ  الػػػ  
 ال يػػػػػ ؿ علػػػػػػ  أف الػػػػػػ     - يقصػػػػػػ  اؼبشػػػػػ ر إليػػػػػػه أعػػػػػػ ه-بػػػػػػق  ػػػػػػ    ك مػػػػػه  قػػػػػ ؿ ،   مػػػػػ  ذلػػػػػػ 

ي     ي فسػػػػ  دبػػػػ   الػػػػ  ا   ػػػػق  الػػػػ   ػػػػ ص  أ    ي        انػػػػهال جػػػػه الاػػػػ  : ال ي فسػػػػ  .     إ ف  نػ ق ػػػػص  عػػػػ  الػػػػ  
قػػػػػ ؿ ال ا عػػػػػي:  أصػػػػػح م  ال  عقػػػػػ  يػػػػػل ؿ إى اللػػػػػ ـ   لػػػػػا ي فسػػػػػ  بػػػػػ ؼب   كػػػػػ لةي  يف مػػػػػ َ اػبيػػػػػ ر.

، الع يػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػ ح الػػػػػػػػػػػػػ جي  (3/211(، اؼب ػػػػػػػػػػػػػذ  يف  قػػػػػػػػػػػػػه الشػػػػػػػػػػػػػ  عي )8/266ااـ ) يةطػػػػػػػػػػػػػق،
 .(13/362اجملم ع ) (،4/478)

انػػػػػه إذا   يةطػػػػػق دبػػػػػ   اؼبػػػػػ     لا  ا ػػػػػ   ال يةطػػػػػق دبػػػػػ    ا ػػػػػ  م  مػػػػػ  قػػػػػ ال   : ػػػػػذا ال جػػػػػه اا ؿ (2)
 العقػػػػ  الـز لػػػػه  ،ف ال يةطػػػػق دبػػػػ   الػػػػ  ا  علػػػ  مػػػػ  نػػػػص عليػػػػه  العقػػػػ  غػػػػ  الـز يف  قػػػػه حبػػػػ ؿ  ػػػػأ

 إمبػػػػػ  أراد  ،ي فسػػػػػ    يػػػػػ د أف الػػػػ     انػػػػه ل مػػػػ  قػػػػػ ؿ يف ال فلػػػػي  ال  حػػػػػ   يػػػػػه ،بعػػػػ  القػػػػػةض أ ى
ال  ،ػػػػ : قػػػػ ؿ ال ػػػػ  ي يف  مػػػػ  غػػػػ  إذف ال رثػػػػ .   أنػػػػه إذا مػػػػ   الػػػػ  ا     ي ػػػػ  للمػػػػ    قػػػػةض الػػػػ   

ال جػػػػػػه الاػػػػػػ  : .    ػػػػػػ  يةطػػػػػػق دب  مػػػػػػ  كػػػػػػ لةي  ،اف مصػػػػػػ ه اى اللػػػػػػ ـ  لال يةطػػػػػػق  ي مػػػػػػ  :أ   نبػػػػػػ 
 ػػػػ   ، ي علػػػا ب ل كػػػػ  ،اف دبػػػػ   الػػػ  ا   وبػػػػق الػػػػ ي  ل ال يةطػػػػق دبػػػػ   اؼبػػػ    ،يةطػػػق دبػػػػ   الػػػ  ا  

اؼب ػػػػػذ   .  غب جػػػػػ  ب قيػػػػػ  إى بقػػػػػ ء الػػػػػ     ، دبػػػػػ   اؼبػػػػػ    ال وبػػػػػق الػػػػػ ي  ،  جػػػػػ  إى بقػػػػػ ء الػػػػػ    
 .(4/71(، ر ،  الط لة  )3/211يف  قه الش  عي )
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ياةػػػػػت للةػػػػػ ئ  اػبيػػػػػ ر بػػػػػ  أف يبضػػػػػي الةيػػػػػ  مػػػػػ  غػػػػػ  ر ػػػػػ ،  ، إف كػػػػػ ف مشػػػػػ  ط   يف الةيػػػػػ 
  ق    ته. ،ال     ب  أف يفس ل انه دقق يف الةي  بش ط أف يسلا له 

 ػػػػػ  يبلػػػػػ   ،لػػػػػـ  مػػػػػ  ج  ػػػػػه،  ػػػػػ  يبلػػػػػ   سػػػػػ هل انػػػػػه  ثيقػػػػػ  ، الػػػػػ     إذا قػػػػػةض الػػػػػ  ا   
  لا هب .، ال    ك لضم ف،  اف ذب ي ه يلدي إى إبط ؿ مقص د   ،م  عليه  س ه
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 فصل

 [ فكاك السهن] 

 ،انػػػػػه  ثيقػػػػػ  ؿبضػػػػػ  ل(1)شػػػػػيء  ػػػػػ  يػػػػػ ي الػػػػػ  ا   مػػػػػ  صبيػػػػػ  الػػػػػ ي  الػػػػػ    ال ي فػػػػػ  مػػػػػ  
 مل  ال ي ،  ب ق ج ء م ه، ك لضم ف،  الش  دَ.   نت  ثيق  جب

 ػػػػ ي أ ػػػػ نب ، أ  ر ػػػػ  رجػػػػق  ، ػػػػإف ر ػػػػ  اث ػػػػ ف عي  ػػػػ  ؽبمػػػػ  ع ػػػػ  إنسػػػػ ف بػػػػ ي  لػػػػه علي مػػػػ 
ل اف الػػػػػػ    ديػػػػػػ  أ ػػػػػػ نب  انفػػػػػػ  نصػػػػػػت    قضػػػػػػ ،عي  ػػػػػ  لػػػػػػه ع ػػػػػػ  رجلػػػػػػ  بػػػػػػ ي  ؽبمػػػػػػ  عليػػػػػه

الصػػػػػفق  إذا كػػػػػ ف يف أ ػػػػػ  ج نةي ػػػػػ  ع قػػػػػ اف ك نػػػػػت ك لعقػػػػػ ي  اؼب فػػػػػ دي ،  ػػػػػإف أراد ال  ا  ػػػػػ ف 
يف اؼبسػػػػػػػػال  اا ى أف يقسػػػػػػػػػم ، أ  الػػػػػػػػ  ا   يف اؼبسػػػػػػػػػال  الا نيػػػػػػػػ  أف يق سػػػػػػػػػا اؼبػػػػػػػػ    الػػػػػػػػػذي   

جػػػػ ز مػػػػ  غػػػػ   ،سػػػػم  كػػػػ غبة   قص قيم ػػػػه ب لقتػػػػ ػػػػإف كػػػػ ف فبػػػػ  ال ل ن ػػػػ   ،يػػػػ ء مػػػػ  دي ػػػػه
 .ر،  اؼب   ل انه يصق به إى  قه م  غ  إ، ار

  هبػػػػػػ  قسػػػػػػم ه مػػػػػػ  غػػػػػػ  ر،ػػػػػػ ه يف  ، إف كػػػػػػ ف فبػػػػػػ  يػػػػػػ قص قيم ػػػػػػه ب لقسػػػػػػم  عػػػػػػ  الػػػػػػ ي 
 ص القيم  ك  قيص الع  .يقت ل اف (2)أص  ال ج  

                                                             

 .(3/211) اؼب ذ  يف  قه الش  عي (1)
قػػػػ ؿ ال ػػػػ  ي يف .  لػػػػا هبػػػػ  مػػػػ  غػػػػ  ر،ػػػػ ه ،انػػػػه يػػػػ قق عليػػػػه ب لقسػػػػم  ،ػػػػ ر ل ػػػػذا ال جػػػػه اا ؿ (2)

 ػػػػػػذا مػػػػػػ  ذكػػػػػػ ه  ، قلػػػػػػ  ال غةػػػػػػ ، ؼبػػػػػػ  يف القسػػػػػػم  مػػػػػ  ال ةعػػػػػػيض االم  ػػػػػػ علػػػػػػه  :أصػػػػػػح م  »: ال  ،ػػػػػ 
 ػػػػػػػ  يبلػػػػػػػػ   ،اف اؼب  ػػػػػػػ ف ع ػػػػػػػػ ه نصػػػػػػػت العػػػػػػػػ  لهبػػػػػػػػ ز :ال جػػػػػػػػه الاػػػػػػػ     .«الع اقيػػػػػػػ ف يف طػػػػػػػ ق ا

إف القسػػػػم   ػػػػ ز ال صػػػػية ،  :إف قل ػػػػ : قػػػػ ؿ اؼبسػػػػع دي، االعػػػػ اض علػػػػ  اؼب لػػػػ   يمػػػػ  ال  ػػػػا لػػػػه  يػػػػه
(، اؼب ػػػػػػػذ  يف  قػػػػػػػه 4/111) ر ،ػػػػػػػ  الطػػػػػػػ لة .   ذبػػػػػػػ  ، إف قل ػػػػػػػ : إهنػػػػػػػ  بيػػػػػػػ  ،جػػػػػػػ ز  القسػػػػػػػم 

 .(13/365اجملم ع ) ،(3/211) الش  عي
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 فصل

 [ ًاكتشاف عَب فَى سببى قبن الكبض ،قبض السهن ]

مث  جػػػػػ  بػػػػػه عية ػػػػػ  كػػػػػ ف قةػػػػػق القػػػػػةضل  ػػػػػإف كػػػػػ ف يف ر ػػػػػ  عقػػػػػ   ،الػػػػػ    إذا قػػػػػةض اؼبػػػػػ    
  ياةػػػػػػت لػػػػػػه اػبيػػػػػػ ر يف  سػػػػػػ  الةيػػػػػػ ل انػػػػػػه   يفػػػػػػت شػػػػػػيء فبػػػػػػ  اق ضػػػػػػ ه  ،بعػػػػػػ  عقػػػػػػ  الةيػػػػػػ 

 .(1)الةي 
 إمضػػػػػػ ئهل انػػػػػػه    ،بػػػػػػ   سػػػػػػ  الةيػػػػػػ  ،  ػػػػػػ  ب ػبيػػػػػػ ر ، إف كػػػػػ ف يف ر ػػػػػػ  شػػػػػػ ط يف الةيػػػػػػ 

 ،أ   ػػػػػ ث بػػػػػه عيػػػػػا ع ػػػػػ ه ،الػػػػػ    يسػػػػلا لػػػػػه مػػػػػ  شػػػػػ ط،  إف   يعلػػػػػا ب لعيػػػػػا  ػػػػػ   لػػػػػ  
/أ[ اؼبةيػػػػػ  ع ػػػػػ ه، أ   ػػػػػ ث 51  يبلػػػػػ   سػػػػػ  الةيػػػػػ ، كمػػػػػ  ال ياةػػػػػت للمشػػػػػ ي إذا  لػػػػػ  ]

بػػػػػػه عيػػػػػػا،  ال ياةػػػػػػت لػػػػػػه اارشل انػػػػػػه جعػػػػػػق بػػػػػػ ال  عمػػػػػػ   ػػػػػػ   مػػػػػػ  اؼبسػػػػػػ حا،  لػػػػػػ   ػػػػػػ   
   يس حا ب له،  ةعضه أ ى. ،ال    

                                                             

 (.3/212( اؼب ذ  يف الفقه الش  عي )1)
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 وما ال جيوز ،باب ما جيوز رهنه

ل اف (1)ال هبػػػػػ ز ر  ػػػػػه ،كػػػػػق مػػػػػ  ال هبػػػػػ ز بيعػػػػػه، كػػػػػ ل قت،  أـ ال لػػػػػ ،  ال لػػػػػا،  اػب  يػػػػػ 
الغػػػػػ ض بػػػػػ ل     اسػػػػػ يف ء اغبػػػػػا مػػػػػ  شب ػػػػػه ع ػػػػػ  ال عػػػػػذر،   ػػػػػذا اؼبعػػػػػ  ال وبصػػػػػق  يمػػػػػ  ال هبػػػػػ ز 

 بيعه.
 ، الف اكػػػػػػه ال طةػػػػػػ ل الػػػػػػ  ال يب ػػػػػػ  اس صػػػػػػ     ، ع إليػػػػػػه الفسػػػػػػ د مػػػػػػ  ااطعمػػػػػػ ػ مػػػػػػ  يسػػػػػػ

 ملجػػػػق وبػػػػق قةػػػػق  سػػػػ ده، إلم ػػػػ ف  صػػػػ ؿ اؼبقصػػػػ د م ػػػػه بةيعػػػػه،  ،هبػػػػ ز ر   ػػػػ  بػػػػ ي   ػػػػ ؿ
 :ن   ،  إف ر  ه ب ي  ملجق إى  قت يفس  قةق ؿبله
جػػػػ زل انػػػػه وبصػػػػق اؼبقصػػػػ د مػػػػ  غػػػػ  غػػػػ ر،  ،إف شػػػػ ط أنػػػػه إذا قػػػػ ؼ عليػػػػه الفسػػػػ د ب عػػػػه

 .(2)    إذا ب عه جعق شب ه ر 
ل انػػػػػه ال يب ػػػػػ  اسػػػػػ يف ء الػػػػػ ي  مػػػػػ  شب ػػػػػه (3)  يصػػػػػ  ر  ػػػػػه يف أصػػػػػ  القػػػػػ ل  ، إف أطلػػػػػا

 يف ؿبله.
 ، ح ػػػػػػػا الامػػػػػػػَ    ػػػػػػػا مػػػػػػػ  لػػػػػػػ  أ  د ػػػػػػػ  بػػػػػػػ ل     ، إف ر ػػػػػػػ   ػػػػػػػذه الامػػػػػػػَ  مػػػػػػػ  الشػػػػػػػحَ 

 بػػػػػػ  الػػػػػػ    اؼب ،ػػػػػػ  الػػػػػػذي ال هبػػػػػػ ز ي ةػػػػػػ  علػػػػػػ  تف يػػػػػػا الصػػػػػػفق ل انػػػػػػه صبػػػػػػ  يف  (4)] فػػػػػػي[

 .(5)ج ئ   غ  ج ئ ،  ذا أص  الط ؽ الا ث 
                                                             

 (.6/28(، الةي ف يف مذ ا اإلم ـ )3/212اؼب ذ  يف الفقه الش  عي )  (1)
 اؼب ج  الس با. (2)
ه ال يب ػػػػػ  بيعػػػػػه ب لػػػػػ ي  يف ان ػػػػػ ل  ػػػػػ  الصػػػػػحي : قػػػػػ ؿ الشػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػذ  ، ػػػػػذا ال جػػػػػه اا ؿ (3)

 سػػػػػ   ،ا م  مػػػػػ  إف أطلػػػػػا بػػػػػاف   يشػػػػػ ط  ا ػػػػػ   :  قػػػػػ ؿ ال ػػػػػ  ي ،ؿبلػػػػػه  لػػػػػا هبػػػػػ  ر  ػػػػػه كػػػػػاـ ال لػػػػػ 
 إذا قيػػػػػت عليػػػػػه أجػػػػػ  علػػػػػ  بيعػػػػػه،  ،الاػػػػػ  : يصػػػػػ ال جػػػػػه .   يف اا  ػػػػػ  ل عػػػػػذر ال  ػػػػػ ء م ػػػػػه الػػػػػ    

 عػػػػػ اه ال ا عػػػػػي يف  ،اف مطلػػػػػا العقػػػػػ  وبمػػػػػق علػػػػػ  اؼب عػػػػػ رؼ،  يصػػػػػ  ك ؼبشػػػػػ  ط ، هبعػػػػػق شب ػػػػػه ر  ػػػػػ 
 يةػػػػػػ ع ع ػػػػػػ  تع ،ػػػػػػه  .إف الف ػػػػػػ ت عليػػػػػػه:  قػػػػػػ ؿ اإلسػػػػػػ  ي ،الشػػػػػػ ح الصػػػػػػغ  إى تصػػػػػػحي  ااكاػػػػػػ ي 

(، مغػػػػػػ  3/213  قػػػػػػه الشػػػػػػ  عي )اؼب ػػػػػػذ  يف. اف ال ػػػػػػ    أنػػػػػػه ال يقصػػػػػػ  إتػػػػػػ ؼ م لػػػػػػه لللفسػػػػػػ د
 .(2/163احمل  ج )

 . اؼباةت م  نس     ،سق  م  )أ( (4)

 .(48/ 4) (، ر ،  الط لة 164/ 2مغ  احمل  ج ) (5)
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ا.(2): أهن  عل  ق ل ،  الا لث(1) الا    : أنه يص ، ق ال   ا   
 لػػػػػ  علػػػػػا ع ػػػػػا عةػػػػػ ه علػػػػػ  صػػػػػف  ت جػػػػػ  قةػػػػػق ؿبػػػػػق الػػػػػ ي ،  ح مػػػػػه   ػػػػػا مػػػػػ  ي سػػػػػ رع 

العػػػػػ ،  كمػػػػػ  ل اف  قػػػػػ ع الع ػػػػػا دب  لػػػػػ   سػػػػػ د (3)إليػػػػػه الفسػػػػػ د قةػػػػػق احملػػػػػق يف أصػػػػػ  الػػػػػ ج  
 كذل  ع   ق ؼ الع ا.  ،أف ال     الةي  ع   ق ؼ الفس د

 هبػػػػ ز أف ال ت جػػػػػ ، صػػػػػ   ، إف علػػػػا ع قػػػػػه علػػػػ  صػػػػػف  هبػػػػ ز أف ت جػػػػػ  قةػػػػػق ؿبػػػػق الػػػػػ ي 
 . (4)ر  ه يف أص  الط يق ،  قيق:    عل  ق ل 

 ك   م ؿ م ته.  ،أف ااصق بق ؤه عل  ال  ؽ،  ا  م ؿ ع قه ال يب   ل  :

                                                             

اؼبػػػػذ ا بطػػػػ ف ر ػػػػ  الامػػػػ ،  يف الشػػػػح  قػػػػ ال تف يػػػػا الصػػػػفق ،  قيػػػػق: يصػػػػ   ي مػػػػ   :قػػػػ ؿ ال ػػػػ  ي (1)
 .(3/213 قه الش  عي )(، اؼب ذ  يف 48/ 4) ر ،  الط لة .  قطع  

 .(2/164(، مغ  احمل  ج )3/213اؼب ذ  يف  قه الش  عي ) (2)

ر ػػػػػ  اؼبعلػػػػػا »قػػػػػ ؿ:  ،الصػػػػػحي ،   ػػػػػ   ػػػػػ    كػػػػػ ـ ال ػػػػػ  ي يف اؼب  ػػػػػ ج  ػػػػػذا ال جػػػػػه اا ؿ،   ػػػػػ  (3)
: العمػػػػػ ا   قػػػػ ؿ، «ع قػػػػه بصػػػػف  ت قػػػػ ـ علػػػػػ   لػػػػ ؿ الػػػػ ي  بػػػػػاف ي ػػػػيق  اغبلػػػػ ؿ بعػػػػ   جػػػػػ د الصػػػػف 

هبػػػ ز ر ػػػػ  مػػػ  يسػػػػ ع  :إذا قل ػػػػ : -رضبػػػه اه-ال جػػػػه الاػػػ  : قػػػػ ؿ أبػػػ  علػػػػي الطػػػ ي .   الصػػػحي    ػػػ 
(، الةيػػػػ ف يف مػػػػػذ ا اإلمػػػػػ ـ 2/162) (، مغػػػػ  احمل ػػػػػ ج3/214اؼب ػػػػػذ  ). إليػػػػه الفسػػػػػ د جػػػػ ز ر  ػػػػػه

(6/29.) 

 قػػػػػػ ع الع ػػػػػػا قةػػػػػػق ؿبػػػػػػق الػػػػػػ ي   اف   ليصػػػػػػ  الػػػػػػ     :القػػػػػػ ؿ اا ؿ ،أهنػػػػػػ  علػػػػػػ  قػػػػػػ ل  : الصػػػػػػ ا  (4)
 لالقػػػػ ؿ الاػػػػ  : ال يصػػػػ .   كحػػػػ از اؼبػػػػ   يف اغبيػػػػ اف اؼب  ػػػػ ف  مشػػػػ  ؾ  يػػػػه،  ػػػػ  يب ػػػػ  صػػػػح  الػػػػ    

  لػػػا هبػػػ ، قػػػ ؿ ،،  ذلػػػ  غػػػ ر مػػػ  غػػػ    جػػػ اف الصػػػف  قػػػ  ت جػػػ  قةػػػق ؿبػػػق الػػػ ي   يةطػػػق الػػػ    
 لا  ا ػػػػػ   ال يصػػػػػ  ر  ػػػػػه قػػػػػ ال  : يف اإل صػػػػػ ح ي ػػػػػذا قػػػػػ ؿ ع مػػػػػ  أصػػػػػح ب  .  قػػػػػ ؿ أبػػػػػ  علػػػػػ: العمػػػػػ ا 

أ    تعلػػػػػا  ،أ  علمػػػػت اؼبق رنػػػػ  ،لػػػػ  ا  مػػػػق اامػػػػ اف:  قػػػػ ؿ ال ػػػػػ  ي علػػػػ  غػػػػ ر. انػػػػه عقػػػػ  الػػػػ    
ؼبػػػػ   يػػػػه  ل ػػػ دبػػػق كػػػػ ف يب ػػػ  سػػػػةق    لػػػ ؿ الػػػػ ي  ب طػػػق علػػػػ  اؼبػػػذ ا إذا   يشػػػػ ط بيعػػػه قةػػػػق  ج  

(، اؼب ػػػػػذ  6/29الةيػػػػػ ف يف مػػػػػذ ا اإلمػػػػػ ـ ). انػػػػػه ر ػػػػػ  مػػػػػ  ال يب ػػػػػ  االسػػػػػ يف ء م ػػػػػه لمػػػػػ  الغػػػػػ ر
 .(162/ 2(، مغ  احمل  ج )3/214)
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ا يف أصػػػػػػػ  الطػػػػػػػ ؽ الػػػػػػػا ث  الػػػػػػػػم  ب   ر ػػػػػػػ    يف الاػػػػػػػ  : ال هبػػػػػػػ ز ، (1)جػػػػػػػ ئ  قػػػػػػػ ال   ا ػػػػػػػ  
أ  ع ػػػػػػػػا  ،يف الا لػػػػػػػػث: أنػػػػػػػػه علػػػػػػػػ  قػػػػػػػػ ل  ب ػػػػػػػػ ء علػػػػػػػػ  أف ال ػػػػػػػػ ب   صػػػػػػػػي   ، (2)قػػػػػػػػ ال   ا ػػػػػػػػ  ا

 .(3)بصف 
ا دبػػػ   أج ػػػ ،  جػػػػ از ل ػػػا ع قػػػػه دبػػػ   السػػػي ،  صػػػ  ر  ػػػه، كمػػػػ  لػػػ  ع  ل ػػػأنػػػه عةػػػ  ع   ل ػػػ :

 م   ن ػػػػ ،  ػػػػإف قضػػػػ  ، كحػػػػ از مػػػػ   اغبيػػػػ اف اؼب  ػػػػ فل  ي ػػػػ ف مػػػػ ب  ا  ،مػػػػ   مػػػػ  علػػػػا دب تػػػػه
يقةضػػػػػه قيػػػػػق  الػػػػػ ي  مػػػػػ  غػػػػػ ه بقػػػػػي علػػػػػ  ال  ػػػػػ ب ل ان ػػػػػه   ي جػػػػػ  مػػػػػ  يةطػػػػػق ال ػػػػػ ب ،  إف  

 ، إف أىب  لػػػػه مػػػػ ؿ ل انػػػػه م علػػػػا بػػػػه،الػػػػ    يف     ي ػػػػنعػػػػا، ب   :لػػػػه: أت جػػػػ  يف ال ػػػػ ب    ػػػػإف قػػػػ ؿ
علػػػػػ  ال  ػػػػػ ب ل انػػػػػه أم ػػػػػ  اعبمػػػػػ  بػػػػػ  اامػػػػػ ي ،  إف   ي ػػػػػ  لػػػػػه  ي بقػػػػػقضػػػػػ  مػػػػػ  م لػػػػػه، 

                                                             

ه  »:  يػػػػ ؿ علػػػػ  ذلػػػػ   ػػػػ    ق لػػػػه يف ااـ: قػػػػ ؿ العمػػػػ ا  (1) ػػػػ   د بػ ػػػػ   ع ة ػػػػ   كػػػػ ف   ،مث   ر     ػػػػه   ،  ل ػػػػ   أ ف  ر ج 
ػػػػػ ق   الػػػػػ     س  ف   :  ػػػػػإ ف  قػػػػػ ؿ ،م ف  ػػػػػ  قػ ػػػػػ  ال  ب    مث   ر     ػػػػػه    ف ي   ب    أ  أ ب ط ل ػػػػػت ال  ػػػػػ   ػػػػػت يف ال  ػػػػػ   ع   «قػػػػػ ... ر ج 

 م ػػػػ  صػػػػح   ، ذلػػػػ  غػػػػ ر مػػػػ  غػػػػ    جػػػػ  ،هانػػػػه قػػػػ  يبػػػػ   اؼبػػػػ ى  حػػػػاَ،  يع ػػػػا  ػػػػ  يب ػػػػ  بيعػػػػ
  ػػػػػػػ  نصػػػػػػػه  رجحػػػػػػػه ، ر ػػػػػػػ  اؼبػػػػػػػ ب  ب طػػػػػػػق علػػػػػػػ  اؼبػػػػػػػذ ا» قػػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػػػػ :  ،الػػػػػػػ    

(، اؼب ػػػػػػذ  يف 4/328ااـ ).  ػػػػػػي  ػػػػػػ    ك مػػػػػػه الط يقػػػػػػ قػػػػػػ ؿ ابػػػػػػ  الصػػػػػػة غ:   ػػػػػػذه «. اعبم ػػػػػػ ر
 .(4/46(، ر ،  الط لة  )6/31) (، الةي ف يف مذ ا اإلم ـ3/214)ي  قه الش  ع

اف الشػػػػ  عي قػػػػ ؿ:  ل ب يةطػػػػق ال  ػػػػ  ال: قػػػػ ؿ العمػػػػ ا  انػػػه هبػػػػ ز بيعػػػػه،  حػػػػ ز ر  ػػػػه ك لعةػػػػ  القػػػ ، (2)
ػػػػػػق  مػػػػػػ  كػػػػػػ ف قػ ة ض ػػػػػػ  يف ال ةػ ي ػػػػػػ ع  كػػػػػػ ف قػ ة ض ػػػػػػ  يف الػػػػػػ      » ق     ال  ىب    ل ػػػػػػت  ذلػػػػػػ   ،  اؽب  ة ػػػػػػ     ،ك    الص ػػػػػػ  

اب ػػػػ    ػػػػ   ال   ػػػػ ز  ر    قػػػػ ؿ ابػػػػ  الصػػػػة غ: . « ا ػػػػ ا ،   ػػػػذل  ر  ػػػػه  اؼبػػػػ ب  هبػػػػ ز بيعػػػػه، قػػػػ ال ،  ال ع ة ػػػػ    ، ػ ي ح 
(، 3/214) (، اؼب ػػػػػػذ  يف  قػػػػػػه الشػػػػػػ  عي4/294ااـ )  القيػػػػػػ س. ،ـب لفػػػػػػ  للػػػػػػ ص الط يقػػػػػػ   ػػػػػػذه 

 .(6/31الةي ف يف مذ ا اإلم ـ )

جػػػػ ز  ،إنػػػػه  صػػػػي  : ػػػػإف قل ػػػػ . أ  ع ػػػػا بصػػػػف  ،قػػػػ الف ب ػػػػ ء علػػػػ  القػػػػ ل  يف أف ال ػػػػ ب   صػػػػي   يػػػػه (3)
 إف قل ػػػػ  إنػػػػه ع ػػػػا بصػػػػف    هبػػػػ  ر  ػػػػه  .رج عػػػػ    هبػػػػ ز ال جػػػػ ع  يػػػػه بػػػػ لق ؿ  حعػػػػق الػػػػ     انػػػػه لر  ػػػػه
 الػػػػ     ال ي يػػػػػق  ، إمبػػػػ  هبػػػػػ ز ال جػػػػ ع  يػػػػه ب صػػػػ ؼ ي يػػػػػق اؼبلػػػػ  ،ال هبػػػػ ز ال جػػػػ ع  يػػػػػه بػػػػ لق ؿ انػػػػه
(، 3/215اؼب ػػػػػػذ  يف  قػػػػػػه الشػػػػػػ  عي)  ػػػػػػي ااصػػػػػػ . الط يقػػػػػػ قػػػػػػ ؿ ابػػػػػػ  الصػػػػػػة غ:   ػػػػػػذه . اؼبلػػػػػػ 

 .(6/31الةي ف يف مذ ا اإلم ـ )
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 .(1)بي  العة  يف ال ي  ،م ؿ
 .  (2) بيعه ج ئ  ،أنه وب ا بفس د ر  ه،  لي  بشيءل انه م علا به :  يه  جه
ػػػػػػػػػػ/51 قػػػػػػػػػػ ؿ ]  يف ااـ:  أنػػػػػػػػػػه إف دبػػػػػػػػػػ ه، مث ر  ػػػػػػػػػػه، كػػػػػػػػػػ ف الػػػػػػػػػػ    (3)  عي [ الش 

 .ج ز ر  ه ،  أ   ق ل ل انه ق ؿ: م  ج ز بيعهمفس ق  

                                                             

  ػػػػػػػ  : قػػػػػػػ ؿ يف اجملمػػػػػػػ ع ، قػػػػػػػ ؿ ال ا عػػػػػػػي:   ػػػػػػػ  أصػػػػػػػح م .يةػػػػػػػ ع يف الػػػػػػػ ي  : ػػػػػػػذا ال جػػػػػػػه اا ؿ (1)
   ي عقةػػػػػه الفسػػػػػ د ب م  ػػػػػ ع الػػػػػ  ا  ،  مػػػػػ    ػػػػػا الػػػػػ     انػػػػػه إذا   م ػػػػػ  بصػػػػػح  الػػػػػ    الصػػػػػحي ، 

 .(13/373اجملم ع ش ح اؼب ذ  )(، 4/448الع ي  ش ح ال جي  ) أف ية ع يف ال ي .

رجػػػػػػ ء أف ي جػػػػػػ  يف ال ػػػػػػ ب   يةػػػػػػ ع،  تػػػػػػا ؿ قػػػػػػ ؿ  انػػػػػػ  إمبػػػػػػ  صػػػػػػحح   الػػػػػػ     ل ػػػػػػذا ال جػػػػػػه الاػػػػػػ   (2)
الع يػػػػػػ  شػػػػػػ ح الػػػػػػ جي  (، 4/328علػػػػػػ   ػػػػػػذا للم ،ػػػػػػ . ااـ ) « مفسػػػػػػ ق   كػػػػػػ ف الػػػػػػ    »: الشػػػػػػ  عي

 .(13/373اجملم ع ش ح اؼب ذ  ) (،4/448)

 .(3/215(، اؼب ذ  يف  قه الش  عي )4/395ااـ ) (3)
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 فصل

 ] زهن املشاع [

 مػػػػػػ  سػػػػػػ ت ذلػػػػػػ  مػػػػػػ  اامػػػػػػ اؿ، ك لعقػػػػػػ ر،  اغبيػػػػػػ اف،  سػػػػػػ ئ  اامػػػػػػ اؿ هبػػػػػػ ز ر  ػػػػػػهل انػػػػػػه 
ل ه ج ز ر     ج  َء مش ع م هي حقا مقص د ال     م ه،  م  ج ز ر   صب  

(1). 
، (3) لػػػػػػه  يمػػػػػػ  إذا طػػػػػػ أ  اإلشػػػػػػ ع  ر اي ػػػػػػ ف ،(2)ال هبػػػػػػ ز ر ػػػػػػ  اؼبشػػػػػػ ع قػػػػػ ؿ أبػػػػػػ    يفػػػػػػ : 

 ع  ه. (4) اس  ام  القةض يف ال     ش ط
ص  ال     يف أص  ،  ص  ر  ه، ك ؼبف ز،  إف ك ف بع  نق  الام ، ل   أنه فبل ؾ له يص  بيعه

 ك ل ديع ل خب ؼ الةي .،  ل انه عق  ال يق ضي الضم فل  ص   يم    ي قق يف ،م نه(5)ال ج  
انػػػػػه يصػػػػػ  بيعػػػػػه، ل (6) يصػػػػػ  ر ػػػػػ  الػػػػػ ي  إذا كػػػػػ ف علػػػػػ  ملػػػػػيء مقػػػػػ  يف أصػػػػػ  الػػػػػ ج  

  ال     الق َر عل  تسليمه     ك لع .
                                                             

 (. 6/32الةي ف يف مذ ا اإلم ـ )، (3/215 ذ  يف الفقه الش  عي )اؼب (1)

م     م  ال  وب    م ق  ال ق   (2) م    ق ؿ اإلم ـ:  ال  ي ص    ر      اؼبش ع،          ه  أ ن ه  ال   ػ   ؽ  ب  م  وب    م ق  ال ق س  . س 
ا  ال ع    ي   : ر      ال م ش  ع  ق  ب ق   م      غ يػ   ه     س    يػ  ػ ع ل ا  ب ه  الض م  ف  إذ ا ق ة ض    ق يق  ب  ط ق  ال  ق ؿ ص     ال ق س 

ي َ  ا  ف  ال ة  ط ق  م ه   يم   إذ ا   ي      ال     م  ال    ي      ال م ق  ب ق  ب ه  ل يػ  ػ ع ل ا  ب ه  الض م  ف    ل ي    ب ص ح 
ل    ب    ء  عل  أ ف  ال ق ة ض  ش   ط  سب   ـ  ال ع ق    ال  ش   ط  ج   از ه . الةح  ال ائا م ض م  ن  ،  م  كب      يه لي   ك ذ 

 . (1/277) (، اعب  َ  ال َ 6/436) (، احملي  ال    8/445)

 . (8/445الةح  ال ائا ش ح ك   ال ق ئا ) (3)

 . (1/277)  َ  ال َ (، اعب  6/436) (، احملي  ال    8/445الةح  ال ائا ) (4)

اؼبػػػػػػذ ا  قػػػػػػ ؿ الشػػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػػذ :   ػػػػػػ . قػػػػػػ ؿ ال ا عػػػػػػي:   ػػػػػػ  أصػػػػػػح م .  ػػػػػػذا ال جػػػػػػه اا ؿ (5)
اف الػػػػػػػ     ال يق ضػػػػػػػي الضػػػػػػػم ف  حػػػػػػػ ز،  يمػػػػػػػ    يػػػػػػػ قق يف ل الصػػػػػػػحي   جػػػػػػػ ء يف اجملمػػػػػػػ ع   ػػػػػػػ 
يف انػػػػػػه عقػػػػػػ  يف قػػػػػػ  إى القػػػػػػةض  لػػػػػػا يصػػػػػػ  ل ال جػػػػػػه الاػػػػػػ  : ال يصػػػػػػ .   ،ػػػػػػم نه خبػػػػػػ ؼ الةيػػػػػػ 

اجملمػػػػػ ع شػػػػػ ح (، 4/438الع يػػػػػ  شػػػػػ ح الػػػػػ جي  )(، 3/216اؼب ػػػػػذ  ). اؼبةيػػػػػ ، قةػػػػػق القػػػػػةض كػػػػػ لةي 
 .(13/387اؼب ذ  )

انػػػػه ال يػػػػ ري ل ال جػػػػه الاػػػػ  : ال هبػػػػ ز.    ػػػػذا ال جػػػػه اا ؿ، انػػػػه هبػػػػ ز بيعػػػػه  حػػػػ ز ر  ػػػػه كػػػػ لع  (6)
 يف ال  ،ػػػػ :   ػػػػ  ػػػػق يعطيػػػػه أـ ال   ذلػػػػ  غػػػػ ر مػػػػ  غػػػػ    جػػػػ   م ػػػػ  صػػػػح  العقػػػػ ، قػػػػ ؿ ال ػػػػ  ي 

 (38/ 4ر ،  الط لة  )(، 4/439، الع ي  ش ح ال جي  )(3/217اؼب ذ  ) ااص .
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 فصل

 [ زهن املسهٌن ون غري زضى املستون] 

،  م ػػػػػػػ  أف اؼبػػػػػػ   ر ػػػػػػػ  اؼب  ػػػػػػ ف مػػػػػػػ  غػػػػػػ  ر،ػػػػػػػ   ال هبػػػػػػ ز  ل انػػػػػػػه مسػػػػػػ حا بعقػػػػػػػ  الـز
 .(1)يعق  عليه ماله، ك لةي 

،  بػػػػػه (3)،  يف الاػػػػػ  : ال هبػػػػػ ز(2) هبػػػػػ ز ر  ػػػػػه بػػػػػ ي  آقػػػػػ  ع ػػػػػ  م   ػػػػػه يف أصػػػػػ  القػػػػػ ل 
 .(7)،  بعض أصح   أضب (6)،  ؿبم (5) (4)ق ؿ ]أب    يفه[

أنػػػػػه هبػػػػػ ز أف ي ػػػػػ ف م   ن ػػػػػ  بقػػػػػ ر،  يصػػػػػ  م   ن ػػػػػ  بةعضػػػػػه،  حػػػػػ ز أف يصػػػػػ  م   ن ػػػػػ   ل ػػػػ :
بػػػػاكا  م ػػػػهل خبػػػػ ؼ مػػػػ  لػػػػ  ر  ػػػػه ع ػػػػ  غػػػػ ه،  إنػػػػه تعلػػػػا بػػػػه  ػػػػا الغػػػػ ،      ػػػػ    ي علػػػػا بػػػػه 
إال  ػػػػػػػػػػا اا ؿ،  انػػػػػػػػػػه  ثيقػػػػػػػػػػ  ؿبضػػػػػػػػػػ ل  حػػػػػػػػػػ ز أف ي ػػػػػػػػػػ ف بػػػػػػػػػػ ي   إذا   ىب لػػػػػػػػػػت معػػػػػػػػػػ  

                                                             

 (.3/217) ( اؼب ذ  يف الفقه الش  عي1)
انه إذا ج ز أف ي  ف م   ن   بالت مث يص  ل  ذا ال جه اا ؿ، ق له يف الق مي     اق ي ر اؼب   (2)

 الق مي اعب از »م   ن  خبمسم ئ  ج ز أف ي  ف م   ن  خبمسم ئ  مث يص  م   ن  بالت. ق ؿ ال   ي: 
(، 2/167مغ  احمل  ج ). « نص عليه يف اعب ي  أيض  كم  ذب ز ال ي دَ عل  ال     ب ي   ا  

 (.133)(، ـب ص  اؼب   217/ 3اؼب ذ  يف  قه الش  عي )

ال هب ز انه ر   مس حا ب ي     هب ز »ق ؿ يف اعب ي : ق ؿ ال ا عي:     أصح م . ال جه الا  ،  (3)
(، اؼب ذ  يف  قه الش  عي 2/167. مغ  احمل  ج )«ر  ه بغ ه كم  ل  ر  ه ع   غ  اؼب   

 (.4/438، الع ي  ش ح ال جي )(3/217)

 . اؼباةت م  نس     ،سق  م  )أ( (4)

ي َ  آق    غ     م  ك ف ؿب  ة  س   ب ه   إنه ىب    ج  ع  اا    ؿ    ي    ف  ر        إذ ا ر     ه    ق يق    ب ا ف  ر      ال     (5) ب   
اب  لا      اػ ل ه    ال  يػ ة ط ق  دب       د  ن ه   لال  يػ ة ط ق  :   ق يق    ذا.     ذ  ء  إمب    يػ ة ط ق  دب        ػ   ق ه  أ  م    ،ا  ف  الش ي 

اػ    يػ ة ط ق   ا  ف  الا       ل  ال     ا  ن ه  م اػ ل ه    ال  يػ ة ط ق  ب  إل  ج  ر َ   لك  ل م ة ي   ب ا ل َت إذ ا ب  ع ه  ث  ن ي   م ه ب ا ق ق  أ  ب ا ك 
ب  غ    ت ل    ال م  ل   لد  ف  اا    ؿ   ا  ال   ا    ة    اعب  ل    ب  ل م  ئ    ال  ات ص ل ت  ب  عب  ل    حب     ي    تػ ة    ا  ن ه  إمب    ي س   ح 

ه    ل ي    ب   ة َ   ،ا  نػ       ص ت  له   ال   ص ت  د ائ م   يػ   ة    اا  ص ق   لللحل     ل     اا    ؿ  ر      دب       أ ص ق  ب  ػ ف س 
ي     ػ ي    ف  أ قػ   ت م  الا      لا يػ   ت ف    اا    ؿ  ب  لا       .(8/515الةح  ال ائا ). ل غ    ه      ال  

 .  أج  ق ؿ ؿبم  (6)

 .(3/193(،  ال  يف )6/446اؼبغ  ) (7)
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 ش  دَ.االس يا ؽ يف اا ؿ، ك لضم ف،  ال
 شػػػػػ ط أف ي ػػػػػػ ف ر   ػػػػػ  بػػػػػه صػػػػػػ ،  تعلػػػػػا بػػػػػػه  ، إذا  ػػػػػ ت العةػػػػػ  اؼب  ػػػػػػ ف يف أرش اعب  يػػػػػ 

ا يف أصػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػ يق  ل اف اارش م علػػػػػػػػا ب ل قةػػػػػػػػ ،  الشػػػػػػػػ ط ي اكػػػػػػػػ  تعلقػػػػػػػػه، (1)قػػػػػػػػ ال   ا ػػػػػػػػ  
 غػػػػػ ه مػػػػػ  الػػػػػ ي ف ال م علػػػػػا لػػػػػه ب ل قةػػػػػ ،  اف  يػػػػػه مصػػػػػلح  للػػػػػ ا   يف  فػػػػػك عةػػػػػ ه عليػػػػػه، 

ك  ثيق ػػػػػػه عليػػػػػػه،  حػػػػػػ ز، كمػػػػػػ  هبػػػػػػ ز أف يف ػػػػػػ ي م لػػػػػػه دب لػػػػػػه،  ال  مصػػػػػػلح  للمػػػػػػ    يف  فػػػػػػ
 هب ز أف يش ي م له دب له. 

 .(2) هب ز ر   العة  اعب    يث ج  زن  بيعه
 ال هبػػػػػػػ ز ر ػػػػػػػ  مػػػػػػػ  ال يقػػػػػػػ ر علػػػػػػػ  تسػػػػػػػليمه، ك لعةػػػػػػػ  ا بػػػػػػػا،  الطػػػػػػػ  الطػػػػػػػ ئ ل انػػػػػػػه ال 

 .(3)يف إثة   الي  عليه،  اس يف ء اغبا م  شب ه ال    وبصق م ه مقص د 
ل اف  العلػػػػػػا بػػػػػػ ؼب   ف مقصػػػػػػ د لل  ػػػػػػ ء، كمػػػػػػ  أف العلػػػػػػا بػػػػػػ ؼبةي  (4) ال هبػػػػػػ ز ر ػػػػػػ  ؾب ػػػػػػ ؿ

مقصػػػػػػػ د لل  ػػػػػػػ ء بػػػػػػػ لام  يف   ػػػػػػػا الامػػػػػػػَ  إذا ر   ػػػػػػػ  قةػػػػػػػق بػػػػػػػ    الصػػػػػػػ ح مػػػػػػػ  غػػػػػػػ  شػػػػػػػ ط 
  ق  بي  ه. ،القط    ا م  ي س رع إليه الفس د

/أ[ ربمػػػػػػػػق يف السػػػػػػػػ   مػػػػػػػػَ  بعػػػػػػػػ  أقػػػػػػػػ ت، كػػػػػػػػ ل  ،  القاػػػػػػػػ ء، 52 إف كػػػػػػػػ ف لػػػػػػػػه أصػػػػػػػػ ؿ ]
 الةطػػػػي ،  ػػػػإف ر ػػػػ  اغبمػػػػق ال ػػػػ    بػػػػ ي  يسػػػػ حا بيعػػػػه  يػػػػه قةػػػػق  ػػػػ  ث اغبمػػػػق الاػػػػ  ، أ  
بعػػػػػ     ثػػػػػه،  شػػػػػ ط أن ػػػػػه إذا قػػػػػ ؼ عليػػػػػه االقػػػػػ  ط قطعػػػػػه  ب عػػػػػه، صػػػػػ ل انػػػػػه قػػػػػ  أمػػػػػ  

                                                             

ق ؿ  ، إف   اه بام ه عل  أف ي  ف ر    به م  اغبا اا ؿ  ح ئ » ال جه اا ؿ، ق ؿ اؼب  :  ذا (1)
ال جه الا  : ق ؿ    .«ال ا   ال هب ز أف ي داد  ق  يف ال     : ذا أ ى م  ق له :أن  قلت: اؼب  

 الف ؽ ب  »: ق ؿ الش ازي يف اؼب ذ .  م  أصح ب   م  ق ؿ    عل  الق ل  :الش ازي يف اؼب ذ 
 ،     إذا ر  ه به  ق  علا ب ل قة  م  ك ف م علق   ،أف اارش م علا ب ل قة  : ب  س ئ  ال ي ف ،اارش

 ،ب ارش مصلح  لل ا   يف  فك م له ف يف ال     ا ل  ب ل قة   لا هب  ر  ه به غ ه   ي   م علق  
 ، هب ز للمصلح  م  ال هب ز لغ    ، لي  يف ر  ه ب ي  آق  مصلح  ، للم    يف  فك  ثيق ه

 ال ليق عليه أنه هب ز أف يف  ي العة  بقيم ه يف اعب  ي  ليةقي عليه  إف ك ف ال هب ز أف يش ي م له 
 .(135(، ـب ص  اؼب   )ص3/217اؼب ذ  ) . «دب له

 (.4/45) ( ر ،  الط لة 2)
 (.3/218) ( اؼب ذ  يف الفقه الش  عي3)
 .ص ر الس با( اؼب4)
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ػػػػػػ ، علػػػػػػ  أصػػػػػػ  القػػػػػػ ل  ػػػػػػ ل    ،بطػػػػػػ ؽ الغػػػػػػ ر إى العقػػػػػػ ،  إف   يشػػػػػػ ط ل (1)   صػػػػػػحي  أيض 
انػػػػػه يب ػػػػػ  قطػػػػػ  اؼب  زعػػػػػ  ع ػػػػػ  االقػػػػػ  ط بػػػػػاف يػػػػػ ؾ الػػػػػ  ا    قػػػػػه مػػػػػ  الامػػػػػَ  اغب دثػػػػػ ، أ  
وبلػػػػػت علػػػػػ  قػػػػػ ر الامػػػػػَ  اا ى،  ياقػػػػػذ ال ائػػػػػ ،  مػػػػػ  أم ػػػػػ  تقػػػػػ ي  العقػػػػػ  علػػػػػ  صػػػػػح ه ال 

 يص ر إى إبط له.
يػػػػػػػػػػلدي إى ال ف يػػػػػػػػػػا بي  مػػػػػػػػػػ  انػػػػػػػػػػه ال  ل(2) هبػػػػػػػػػػ ز ر ػػػػػػػػػػ  اعب ريػػػػػػػػػػ  د ف  لػػػػػػػػػػ    الصػػػػػػػػػػغ 

 إال بيعػػػػت مػػػػػ  ، الػػػػ    انفػػػػػ   ، ػػػػإف قضػػػػػ ه مػػػػ  غ  ػػػػ  ، ػػػػإذا  ػػػػػق الػػػػ ي ، بػػػػ ق  ؼ اؼبلػػػػ 
 مػػػػ  ىبػػػػص ال لػػػػ  ي ػػػػ ف ،  يمػػػػ  ىبصػػػػ   ي علػػػػا بػػػػه  ػػػػا اؼبػػػػ   ، علػػػػ  أصػػػػ  الػػػػ ج  ، ال لػػػػ 

 .لل ا   ال ي علا به  ا اؼب   

                                                             

 ػػػػػػ  يب ػػػػػػ  إمضػػػػػػ ء العقػػػػػػ  علػػػػػػ   ،أف العقػػػػػػ  ب طػػػػػػقل انػػػػػػه ىبػػػػػػ ل  بػػػػػػ ؼب   ف غػػػػػػ هال جػػػػػػه اا ؿ:  (1)
مق ضػػػػػ ه.  ال جػػػػػه الاػػػػػ  : أنػػػػػه صػػػػػحي ل انػػػػػه يب ػػػػػ  الفصػػػػػق ع ػػػػػ  االقػػػػػ  ط بػػػػػاف يسػػػػػم  الػػػػػ  ا   
بػػػػ ؾ شب تػػػػه للمػػػػ   ، أ  ي  ػػػػ  كػػػػا كػػػػ ف اؼب  ػػػػ ف  يحلػػػػت عليػػػػه،  ياقػػػػذ مػػػػ  زاد  ػػػػإذا أم ػػػػ  إمضػػػػ ء 

السػػػػ   مػػػػ ت  هبػػػػ ز ر ػػػػ  الشػػػػحَ  الػػػػ  تامػػػػ  يف "يف ال  ،ػػػػ :  قػػػػ ؿ ال ػػػػ  يالعقػػػػ    وب ػػػػا بةط نػػػػه. 
 إال  ػػػػ ف شػػػػ ط أف ال  ،شب  ػػػػ  اغب صػػػػق بػػػػ ي   ػػػػ ؿ  دبلجػػػػق وبػػػػق قةػػػػق اقػػػػ  ط الامػػػػَ  الا نيػػػػ  بػػػػ ا ى

 ػػػػإف صػػػػحح   أ    إف أطلػػػػا  قػػػػ الفل يقطػػػػ  ع ػػػػ  قػػػػ  ج الا نيػػػػ    يصػػػػ ،  إف شػػػػ ط قطعػػػػه صػػػػ ،
ةيػػػػػ  إذا ر ػػػػػ  بشػػػػػ ط القطػػػػػ ،  لػػػػػا يقطػػػػػ   ػػػػػ  اقػػػػػ ل   فػػػػػي بطػػػػػ ف الػػػػػ    قػػػػػ الف كػػػػػ لق ل  يف ال

 يةطػػػق الػػػ     ػػػذاؾ، : ػػػ ف قل ػػػ  ل الػػػ    بعػػػ  القػػػةض كػػػ لةي  قةلػػػه ع ،ػػػت  ػػػذه اغب لػػػ  قةػػػق القػػػةض،
 إذا   يةطػػػػق  ػػػػ ف ر،ػػػػي الػػػػ ا    ال يةطػػػػق  لػػػػ  اتفقػػػػ  قةػػػػق القػػػػةض بطػػػػق علػػػػ  الصػػػػحي ، : إف قل ػػػػ 

يف قػػػػ ؿ الغػػػػػ اي  ،"ي ػػػػ ف اعبميػػػػ  ر  ػػػػ  أ  ت ا قػػػػ  علػػػػػ  كػػػػ ف ال صػػػػت مػػػػ  اعبملػػػػ  مػػػػػا   ر  ػػػػ    ػػػػذاؾ
اؼب ػػػػػػػذ  يف  قػػػػػػػه  «. إف أطلػػػػػػػا   ل ػػػػػػػ    أنػػػػػػػه يصػػػػػػػ   بشػػػػػػػ ط القطػػػػػػػ  يف بيعػػػػػػػه  يةػػػػػػػ ع»ال سػػػػػػػي : 
 (.4/49ر ،  الط لة  ) (3/469(، ال سي  )3/217الش  عي )

 (.3/219اؼب ذ  يف  قه الش  عي ) (2)
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ا، علػػػػػ   هبػػػػػ ز ر ػػػػػ  اؼبصػػػػػحت،  ك ػػػػػا اغبػػػػػ يث،  العةػػػػػ  اؼبسػػػػػلا مػػػػػ  ال ػػػػػ    قػػػػػ ال   ا ػػػػػ  
 .(2)،  الا  : أنه عل  ق ل (1)أص  الط يق 

 ال ياةػػػػػػت يػػػػػػ ه عليػػػػػػه  قػػػػػػ  ان فػػػػػػ  الصػػػػػػغ ر جب  ػػػػػػه،  إنػػػػػػه يػػػػػػ ؾ يف يػػػػػػ   ،أنػػػػػػه يبل ػػػػػػه ل ػػػػػػ :
 اؼبسلا.

                                                             

 هبػػػػ  علػػػػ  ت كػػػػه يف   ا ػػػػ ا   قػػػػ ال   صػػػػ  الػػػػ    »: قػػػػ ؿ أبػػػػ  علػػػػي الطػػػػ ي يف اإل صػػػػ ح ،ال جػػػػه اا ؿ (1)
اؼب  ػػػػػ ف بػػػػػ ؽ علػػػػػ    يفػػػػػ رؽ الةيػػػػػ  بػػػػػاف الةيػػػػػ  ي  قػػػػػق اؼبلػػػػػ   يػػػػػه إى ال ػػػػػ     يف الػػػػػ     ،يػػػػػ  مسػػػػػلا

أ   ،  ع ػػػػػػ  كػػػػػػ     أ  مصػػػػػػحف  ا مسػػػػػػلم   ػػػػػػإف ر ػػػػػػ  عةػػػػػػ   »: قػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػػػ  .ملػػػػػػ  اؼبسػػػػػػلا
ع ػػػػ  أج ػػػػ  صػػػػ  علػػػػ  اؼبػػػػذ ا يف صبيع ػػػػ   يحعػػػػق العةػػػػ   أ  ج ريػػػػ   سػػػػ  ء ،السػػػػ ح ع ػػػػ   ػػػػ ي
 .(4/39(، ر ،  الط لة  )3/211اؼب ذ  ). « اؼبصحت يف ي  ع ؿ

أ ػػػػ نب   لعلػػػػ  قػػػػ ل  كػػػػ لةي  هنػػػػإ : الق ،ػػػػي أبػػػػ    مػػػػ  ،قػػػػ ؿ بػػػػه أبػػػػ  إسػػػػح ؽ ، ػػػذا ال جػػػػه الاػػػػ   (2)
يف اؼب ػػػػذ  .  يصػػػػ   هبػػػػ  علػػػػ  ت كػػػػه يف يػػػػ  مسػػػػلا، كمػػػػ  قل ػػػػ  يف بيػػػػ  ذلػػػػ  م ػػػػه : الاػػػػ  ، يةطػػػػق

 .(6/45(، الةي ف يف مذ ا اإلم ـ )3/211) قه الش  عي 
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مػػػػػا  : أف يقػػػػػ ؿ: ر   ػػػػػ  علػػػػػ  أف ال أسػػػػػلمه  لشػػػػػ ط   ي ػػػػػ يف مق ضػػػػػ ه الػػػػػ    إذا شػػػػػ ط يف 
إليػػػػػػ ، أ  ال يةػػػػػػ ع يف الػػػػػػ ي ، أ  علػػػػػػ  أف م فع ػػػػػػه لػػػػػػ ، أ   لػػػػػػ    لػػػػػػ ،   لشػػػػػػ ط ب طػػػػػػقل 

وهننننن بكننننني ب ي نننننيب، (1)كننننن ب ننننن تبهننننن ابىنننننببكلننننني ب  ب  نننننيه بى ننننن ب ي ننننن » :لق لػػػػػه
 .أيض   ب طقل س اء ش ط زي دَ يف  ا اؼب   ، أ  نقص ن  ،  ال     «  ت

ل انػػػػػػه (2)ال قصػػػػػػ ف بػػػػػػ  قػػػػػػ ؼل انػػػػػػه ىبػػػػػػق دبقصػػػػػػ د العقػػػػػػ ،  ال يػػػػػػ دَ يف أصػػػػػػ  القػػػػػػ ل 
 ش ط   س  ق رف العق   ابطله، ك ل قص ف.

ػػػػػ ، يف أصػػػػػ  القػػػػػ ل  الػػػػػ     ػػػػػإف كػػػػػ ف  ل انػػػػػه يػػػػػلدي (3)مشػػػػػ  ط   يف بيػػػػػ  بطػػػػػق الةيػػػػػ  أيض 
 .ال    إى ج  ل  الام ، لضا اعب ء اجمل  ؿ الذي سق  م  الام  اجق 

                                                             

ػػػػػػ   ط   يف  ال ةػ ي ػػػػػػ   ال  3/73أق جػػػػػػه الة ػػػػػػ ري يف صػػػػػػحيحه ) (1) ػػػػػػ ػ   ط  ش  (، ك ػػػػػػ   الةيػػػػػػ ع، ب ػػػػػػ   إ ذ ا اش 
 .رب  ق  

 قػػػػػ ؿ ال ػػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػػ :   ػػػػػ  . الصػػػػػحي    ػػػػػ : ي يف اؼب ػػػػػذ قػػػػػ ؿ الشػػػػػ از  ، ػػػػػذا ال جػػػػػه اا ؿ (2)
ال جػػػػػه    .كمػػػػػ  لػػػػ  شػػػػػ ط نقصػػػػ ن  يف  ػػػػػا اؼبػػػػ     ،نػػػػػه شػػػػ ط   سػػػػػ  قػػػػ رف العقػػػػػ   ابطلػػػػهل ااا  ػػػػ 

.  بقػػػػػي العقػػػػػ  با   مػػػػػه ، ةطلػػػػػت ال يػػػػػ دَ ،شػػػػػ ط صبيػػػػػ  أ   مػػػػػه  زاد انػػػػػه لالاػػػػػ  : أنػػػػػه ال يةطػػػػػق
 .(3/211الش  عي )(، اؼب ذ  يف  قه 4/58ر ،  الط لة  )

جػػػػػ ء  اجلػػػػػهيػػػػػ ؾ  اف الػػػػػ    ل الصػػػػػحي    ػػػػػ »: قػػػػػ ؿ الشػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػذ  ، ػػػػػذا ال جػػػػػه اا ؿ (3)
 ، ذلػػػ  ؾب ػػػػ ؿ اجلػػػه، جػػػا أف يضػػػػا إى الػػػام  اعبػػػ ء الػػػذي تػػػػ ؾ  ، ػػػإذا بطػػػػق الػػػ     ،مػػػ  الػػػام 

 اجمل ػػػػ ؿ إذا أ،ػػػػيت إى معلػػػػـ  صػػػػ ر اعبميػػػػ  ؾب ػػػػػ ال  يصػػػػ  الػػػػام  ؾب ػػػػ ال  اعب ػػػػق بػػػػ لام  يفسػػػػػ  
 لال جػػػػه الاػػػػ  : أنػػػػه ال يةطػػػػق   .« ػػػػ لةي  ب طػػػػق علػػػػ  اؼبػػػػذ ا » قػػػػ ؿ ال ػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػ : . «الةيػػػػ 

ك لصػػػػ اؽ  انػػػػه هبػػػػ ز شػػػػ طه بعػػػػ  الةيػػػػ ،  مػػػػ  جػػػػ ز شػػػػ طه بعػػػػ  سبػػػػ ـ العقػػػػ    يةطػػػػق العقػػػػ  بفسػػػػ ده
 .(4/58ر ،  الط لة  )، (3/211اؼب ذ  يف  قه الش  عي )  ال   ح. يف
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،  هبػػػػػػػ ز أف هبعػػػػػػق يف يػػػػػػػ  اؼبػػػػػػػ   ل اف اغبػػػػػػػا (1)علػػػػػػ  يػػػػػػػ  عػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػ    هبػػػػػػ ز أف هبعػػػػػػػق 
  ي ،ػػػػػ  إال ع ػػػػػ  امػػػػػ أَ أ  ذي ر ػػػػػا   اتفقػػػػػ  عليػػػػػه،  ػػػػػإف كػػػػػ ف اؼب  ػػػػػ ف أ مػػػػػؽبمػػػػػ ،  حػػػػػ ز مػػػػػ  

ب؛البيخ نننن  ب  نننندك ب نننني   حبه  نننن بهنننننب و نننن  » :ؽبػػػػ ، أ  ع ػػػػ  رجػػػػق لػػػػه امػػػػ أَ، لق لػػػػه
 .(2)«ىإ بثيهث ويب هش طي 

مث أراد أ ػػػػػ نب  نقلػػػػػه إى غػػػػػ ه،   ي ػػػػػ  لػػػػػه ذلػػػػػ   ، ػػػػػإف اتفقػػػػػ  علػػػػػ   ،ػػػػػعه يف يػػػػػ  عػػػػػ ؿ
مث أراد نقلػػػػػػه إى يػػػػػػ  عػػػػػػ ؿ،  ػػػػػػإف  ،مػػػػػػ  غػػػػػػ  ر،ػػػػػػ  ا قػػػػػػ ، كمػػػػػػ  لػػػػػػ   ،ػػػػػػعه يف يػػػػػػ  اؼبػػػػػػ   

 اتفق  عل  ذل  ج زل ؼب  ق م  ه.
م  ي ػػػػػػ ف ع ػػػػػػ ه، أ  مػػػػػػ    اق لػػػػػػت الػػػػػػ  ا    اؼبػػػػػػ     ػػػػػػي ،أ  اق ػػػػػػق ، إف مػػػػػػ   العػػػػػػ ؿ

/ [ اؼبػػػػػ     ػػػػػيم  ي ػػػػػ ف ع ػػػػػ ه 52أ  اق ػػػػػق،  اق لػػػػػت الػػػػػ  ا    ال ػػػػػ    يف مػػػػػ ؿ ] ،اؼبػػػػػ   
 لمػػػػ  قػػػػ ؿ ا قػػػػ  ر ػػػػ  إى اغبػػػػ كا، ليحعلػػػػه علػػػػ  يػػػػ  عػػػػ ؿل انػػػػه لػػػػي  قػػػػ ؿ أ ػػػػ نب  بػػػػا ى

   جا ال ج ع إى اغب كا.
  ،  ػػػػػػاراد أ ػػػػػػ نب  أف هبعػػػػػػق صبيعػػػػػػه يف يػػػػػػ  ا قػػػػػػ  ،علػػػػػػ  يػػػػػػ  عػػػػػػ ل  الػػػػػػ     لػػػػػػ  جعػػػػػػ  

                                                             

  ػػػػػػي يف اللغػػػػػػ : االسػػػػػػ ق م ،  يف الشػػػػػػ يع : عةػػػػػػ َر عػػػػػػ  االسػػػػػػ ق م  علػػػػػػ   ،العػػػػػػ ؿ دبعػػػػػػ  الع الػػػػػػ  (1)
 اؼبيػػػػق إى  ،االسػػػػ ق م    ،االع ػػػػ اؿ :الط يػػػػا اغبػػػػا ب الج  ػػػػ   عمػػػػ   ػػػػ  ؿب ػػػػ ر دي ػػػػ .  قيػػػػق: العػػػػ ؿ

 (1113لةق ء ال ف ي )ص: اغبا. ال لي   اىب ا

:  ع ػػػػػػ   اب ػػػػػػ   ع ة ػػػػػػ َس ع ػػػػػػ   ال  ػػػػػػ    :لفػػػػػػكبالة ػػػػػػ ري صػػػػػػحي  جػػػػػػ ء  ػػػػػػذا اغبػػػػػػ يث يف  (2) ب»ق ػػػػػػ ؿ  الا
ب انننن اب ة ب اْ ننننن ا ِب نننننْ ب:بىناقانننني ابراُ نننننَ بىناقانننني اببياْخ ُنننن ا جبراُ ننننَ ب ةنننننيْ  ا اِحب ةالج ب ه جننننننةب ْ  ا ا ةننننبب ا ا ا يانننننيبراُ نننن  ا
ننننن ا  ننننن ا بواكا نننننيكبوا ْكُللةْفنننننُ بىةنننننببوانننننْ واحةبكا ب اننننن اب ْ  ا ا ةننننن ابب:قاننننني ابب، اي ج ْج نننننْ بىاُ ننننن  يف مسػػػػػ   أضبػػػػػ   .« ْر ة

نننني»: بلفػػػػك ننننْ طاي ابثايهةثُنُ وا نننندُُكْ ب ةننننيْ  ا اِحبىاننننإة جب هشج بياْخ ُنننن ا جب ا ا نننن   اُلُنبوا اننننب،الا َاْ ُنب ا نننني نننن اُلُنبوا ا نننن جْ ُنب ا ا ْ ب ا
بُ ننننننْ  ة َب ُ نننننن ا ػػػػػػق  7/37أق جػػػػػػه الة ػػػػػػ ري يف صػػػػػػحيحه ). «ىنا ( ك ػػػػػػ   ال  ػػػػػػ ح، ب ػػػػػػ   ال  ىب  ل ػػػػػػ  ف  ر ج 

   الػػػػػػ  ق  ؿ  ع ل ػػػػػػ  ال م غ ية ػػػػػػ   
ـَ
 صػػػػػػححه بػػػػػػ   ةػػػػػػ ف يف  (1/269 مسػػػػػػ   أضبػػػػػػ  ) ،ب ػػػػػػ م   أ ََ إ ال  ذ   ؿب  ػػػػػػ  
 .(2/191) (، صحي  ال غيا  ال  يا15/122ب   ة ف )اصحي  . صحيحه  االة  
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 ػػػػػػػػإف شػػػػػػػػا ،  اؼب لػػػػػػػػ    يػػػػػػػػ ض بام نػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػ نب ، انػػػػػػػػه أم نػػػػػػػػ  ل(1)هبػػػػػػػػ  يف أصػػػػػػػػ  الػػػػػػػػ ج  
 . اه أعلا ب لص ا  .ؼب  ق م  هل اج م ع م  عل   ف ه جعق يف   ز ؽبم 

                                                             

: قػػػػ ؿ ال ػػػػ  ي اف مػػػػ  جعػػػػق إى اث ػػػػ    هبػػػػ  أف ي فػػػػ د بػػػػه أ ػػػػ نب  ك ل صػػػػي . ل ػػػػذا ال جػػػػه اا ؿ (1)
 يحع نػػػػػػه  ، إف أطلقػػػػػ   لػػػػػي  ا ػػػػػػ نب  االنفػػػػػ اد حبف ػػػػػػه يف ااصػػػػػ  ك  ػػػػػ ه يف ال ك لػػػػػػ   ال صػػػػػ ي »

ف يف اج مػػػػػ ع االث ػػػػػ  ل اال جػػػػػه الاػػػػػ  : هبػػػػػ ز   .«اج م ع مػػػػػ  يف  ػػػػػ ز ؽبمػػػػػ  كمػػػػػ  يف الػػػػػ ص علػػػػػ 
 ؼبػػػػ  يف اج م ع مػػػػ    علػػػػ   ػػػػذا إف اتفقػػػػ  علػػػػ  أف ي ػػػػ ف يف يػػػػ  أ ػػػػ نب  جػػػػ ز ،علػػػػ   ف ػػػػه مشػػػػق 

 .(3/212(، اؼب ذ  يف  قه الش  عي )2/175مغ  احمل  ج ) م   ؼبشق .
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 وما ال ميلكه ،وما ميلكه الرَّاهن ،وما ال يدخل ،الرَّهنباب ما يدخل يف 

مػػػػػػػ  ال مػػػػػػ ء اؼب ميػػػػػػػ  ك لشػػػػػػػح ،  الامػػػػػػػ ،  اللػػػػػػػ ،  ال لػػػػػػػ ،  الػػػػػػػ    مػػػػػػ  وبػػػػػػػ ث مػػػػػػػ  غػػػػػػػ   
 .(1)ال     الص ؼ،  الشع ، ال ي قق يف 

 ال  ،: يػػػػػػػ قق ال لػػػػػػػ (3) قػػػػػػػ ؿ م لػػػػػػػ ، الػػػػػػػ    : يػػػػػػػ قق اعبميػػػػػػػ  يف (2) قػػػػػػػ ؿ أبػػػػػػػ    يفػػػػػػػ 
 ي قق غ ه.

وم  ننننننننبب،هننننننننبو وننننننننب، ننننننن بر ه ننننننننب هننننننن  بره ننننننننب هننننننن جه البيغ ننننننن ب» :ق لػػػػػػػه ل ػػػػػػػ :
 .   ف له ، ال م ء م  الغ ا، (4)«و  ن

 ،(6)«و  كننننننننننن  ب،   ننننننننننن  ب هننننننننننن جه »: م   ع ػػػػػػػػػػػ   أبػػػػػػػػػػػ    يػػػػػػػػػػػَ ، (5)  ر ت ابػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػ
 لػػػػػػا  ل انػػػػػػه عقػػػػػػ  ال ي يػػػػػػق اؼبلػػػػػػ  ل ػػػػػػ ؿ علػػػػػػ  أهنمػػػػػػ  ال يػػػػػػ ق ف  يػػػػػػه ،الػػػػػػ     مسػػػػػػ حق   

                                                             

 .(3/213) (، اؼب ذ  يف  قه الش  عي4/338ااـ ) (1)

 .(2/62(، اللة   يف ش ح ال     )1/287اعب  َ  ال َ  ) (2)

 .(8/83الذقَ  ) (3)

ال يلعػػػػػي:  قػػػػػ ؿ. غػػػػػ  مضػػػػػم ف ( ك ػػػػػ   الةيػػػػػ ع، بػػػػػ   الػػػػػ    5/276السػػػػػ   الصػػػػػغ ت للةي قػػػػػي ) (4)
ه  » يح  ة ػػػػ ف  يف  ص ػػػػػح  ػػػػه  اب ػػػػ      ر ؾ ،أ ق   ج  ػػػػ     ي  ، :  قػػػػ ؿ اغب  ػػػػػ ك ا  ،  اغب  ػػػػ ك ا  يف  ال م س  ػػػػ  يث  ص ػػػػػح  ا    ػػػػذ    

ػػػػػػ ه   ػػػػػي      ،       ىب    ج  ػػػػػ  ط  الش  ػػػػػ   د  ع ل ػػػػػ  ش  ل ػػػػػ  اإل  س  إسػػػػػ  ده  سػػػػػ  م صػػػػػػق ر اه »قػػػػػ ؿ االةػػػػػ  :  .«أ ع 
، «يغلػػػػػػا الػػػػػػػ     ال» .  ق لػػػػػػػه:(5/239الغليػػػػػػق )ء (، إر ا4/321) نصػػػػػػػا ال ايػػػػػػ  .«ااثػػػػػػـ  ب حػػػػػػ ه

ياقػػػػذه اؼبػػػػ    ب ي ػػػػه، إذا قضػػػػ ه مػػػػ  غػػػػ ه انفػػػػ ،  الاػػػػ  : أنػػػػه ال  أ ػػػػ   : ال  يػػػػه ثػػػػ ث تػػػػا ي  ،
، بػػػػق لػػػػه   ػػػػه بػػػػاف ي ػػػػ ف للػػػػ ا     ػػػػه عػػػػ  الػػػػ     ي غلػػػػا  ػػػػ  ال يسػػػػق  اغبػػػػا ب لفػػػػه،  الا لػػػػث: ال

، ا بعػػػػػ  ذلػػػػػ  مػػػػػ  الػػػػػ    يطلػػػػػ يسػػػػػ غلا  ػػػػػ  يفػػػػػ ، أي ال يغلػػػػػا: أي ال يقضػػػػػي اغبػػػػػا،  معػػػػػ  ال
غ مػػػػه: : قػػػػ ؿ الشػػػػ  عي إذا عسػػػػ    حػػػػه،  الغلػػػػا ،ػػػػ  الفػػػػ . : اسػػػػ غلا ، انغلػػػػا ،مػػػػ  غلػػػػا الةػػػػ  

الػػػػذي  :مػػػػ  الػػػػ ي   غػػػػ ه،  الغػػػػ مي أداؤهلػػػػـ   مػػػ  :ي لػػػػت م ػػػػه،  الغػػػػـ  أي م   عػػػه.  غ مػػػػه، ،ػػػػم ف مػػػػ 
 .(2/95) ال  ا، (4/322ااـ ) عليه ال ي .

 .  أج ه ع  اب  عم  (5)

(، قػػػػػػػ ؿ 6/38السػػػػػػ   ال ػػػػػػػ ت للةي قػػػػػػػي، ك ػػػػػػػ   الػػػػػػػ   ، بػػػػػػ   مػػػػػػػ  جػػػػػػػ ء يف زيػػػػػػػ دا  الػػػػػػػ   ، ) (6)
(، 2/58اغبػػػػػػػ كا:  ػػػػػػػ يث علػػػػػػػ  شػػػػػػػ ط الشػػػػػػػي  ف    ىب جػػػػػػػ ه.  صػػػػػػػححه االةػػػػػػػ  . اؼبسػػػػػػػ  رؾ )

(.588اعب م  الصغ   زي داته )
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 .  مه إى ال م ء اؼب مي  ك إلج َر يس 
  أ  م شػػػػي  علػػػػ  أف مػػػػ  ي ػػػػ ج ي ػػػػ ف ر   ػػػػ ،  إف ر ػػػػ  لبػػػػ   علػػػػ  أف مػػػػ  يامػػػػ  ي ػػػػ ف ر   ػػػػ

هنمػػػػػػػ  إ،  أ مػػػػػػػا  يػػػػػػػه إى قػػػػػػػ ؿ: (1) ط  الػػػػػػػ     علػػػػػػػ  اؼب صػػػػػػػ ص،   ػػػػػػػ  الصػػػػػػػحي ػبطػػػػػػػق الشػػػػػػػ
 لػػػػػا يصػػػػػ ،  ىبػػػػػ لت  ،،   ػػػػػ  م جػػػػػ ع ع ػػػػػهل انػػػػػه ر ػػػػػ  ؾب ػػػػػ ؿ معػػػػػ ـ (2)الػػػػػ    يػػػػ ق ف يف 

 أس س ال ارل انه ت ب  يف العق  يشا العلا به،  عف  ع ه.
علػػػػػػ  مػػػػػػ  ذك تػػػػػػه يف الةيػػػػػػ ،  الػػػػػػ     أمػػػػػػ  ال مػػػػػػ ء اؼب جػػػػػػ د   لػػػػػػ  العقػػػػػػ   إنػػػػػػه ال يػػػػػػ قق يف 

 أ ى. ال     أف ال ي قق يف  ،    ي يق اؼبل 
ا ،كػػػػػ لطل  اؼبػػػػلب   كبػػػػػ ه  ، إف كػػػػ ف شبػػػػػ  ا  ػػػػ    ا يػػػػػ قق ل انػػػػػه إذا   (3)  ػػػػذل  قػػػػػ ال  ا ػػػػ  
 أ ى. ال     في  ،يف الةي  م  أنه ي يق اؼبل 

 إف كػػػػػػ ف شبػػػػػػ  ا غػػػػػػ   ػػػػػػ      ػػػػػػذل  يف أصػػػػػػ  الطػػػػػػ يق 
مػػػػػػ   ل انػػػػػػه إذا   يػػػػػػ قق  يػػػػػػه(4)

يػػػػ قق   إنػػػػه ،خبػػػػ ؼ الةيػػػػ  ،وبػػػػ ث بعػػػػ  العقػػػػ ،  ػػػػأف ال يػػػػ قق  يػػػػه مػػػػ  كػػػػ ف م جػػػػ د ا أ ى
  ال     ال ي يله. ،  قق  يه اؼب ج د،  ان ه ي يق اؼبل  ، يه اغب دث

                                                             

. ؼبػػػػػػذ اا   ػػػػػػ : نػػػػػػص عليػػػػػػه الشػػػػػػ  عي يف ااـ،  قػػػػػػ ؿ الشػػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػػذ .  ػػػػػػذا ال جػػػػػػه اا ؿ (1)
، الع يػػػػػػػ  (3/214( ،  اؼب ػػػػػػػذ  يف  قػػػػػػػه الشػػػػػػػ  عي )4/335ااـ )قػػػػػػػ ؿ ال ا عػػػػػػػي:   ػػػػػػػ  ااصػػػػػػػ . 

 (.4/465ش ح ال جي  )

قػػػػػػ ؿ الشػػػػػػ ازي يف ، ر  جػػػػػػه قػػػػػػ ؿ بػػػػػػه ال بيػػػػػػ  أنػػػػػػه تػػػػػػ ب  لأصػػػػػػق،  حػػػػػػ ز أف ي ةعػػػػػػه كاسػػػػػػ س الػػػػػػ ا (2)
 لػػػػا يصػػػػػ  خبػػػػ ؼ أسػػػػ س الػػػػ ار  إنػػػػػه  ،  ػػػػذا م جػػػػ ع ع ػػػػهل انػػػػػه ر ػػػػ  ؾب ػػػػ ؿ  معػػػػ ـ  :اؼب ػػػػذ 

 اؼب ػػػػػذ  يف الفقػػػػػه الشػػػػػػ  عي، (4/324ااـ ) م جػػػػػ د  ل  ػػػػػه يشػػػػػا رؤي ػػػػػه  عفػػػػػي عػػػػػ  اعب ػػػػػق بػػػػػه.
(3/214). 

 (.4/451، الع ي  ش ح ال جي  )(3/214) اؼب ذ  يف الفقه الش  عي (3)

ال جػػػػػػه    علػػػػػ  اا  ػػػػػػ .:  قػػػػػػ ؿ ال ػػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػػػ  ،الصػػػػػحي    ػػػػػػ : الشػػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػذ قػػػػػ ؿ  (4)
 (، اؼب ػػػػػػذ  يف الفقػػػػػػه الشػػػػػػ  عي4/61ر ،ػػػػػػ  الطػػػػػػ لة  ) الاػػػػػػ  : يػػػػػػ قق  يػػػػػػه قي سػػػػػػ   علػػػػػػ  الةيػػػػػػ .

(3/214). 
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ل ؼبػػػػػػػػػػ  (4)يف أصػػػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػػػ يق  (3)أغصػػػػػػػػػػ ف اػبػػػػػػػػػػ ؼ   ،(2) ا س ،(1) رؽ ال ػػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػػذا 
 ق م  ه.

 أيض  ،  اػب ؼ  يه ق ؿ ـب ج  ،عيت. (6) الل  يف أص  الط يق  (5)   ذا الص ؼ

                                                             

،   ػػػػػ  الةصػػػػػَ  أ ػػػػػق  عػػػػػ  الف صػػػػػ د: (1)  اؼبعػػػػػػ  ؼ،  ػػػػػ    ػػػػػذا الف صػػػػػ د،  شػػػػػح ته الف ك ػػػػػ ، ال  ػػػػػ   
 مػػػػ   م ػػػػ  ب ػػػػ ءي  تق لػػػػه  العػػػػ     رسػػػػي ااز ػػػػ ي: كانػػػػه قػػػػ ؿ أقػػػػ ا   مالاػػػػ  باػػػػ ء  ت ػػػػ ث    قيػػػػق  ردبػػػػ 
 غ يػػػػا يف اؼب ػػػػ  معػػػػ  . اؼبصػػػػة ح كحػػػػق،   ػػػػ  ب ؼبػػػػ     صب عػػػػ ،  ال   ت ي ػػػػ ء   السػػػػ يت ابػػػػ  اؼبالاػػػػ  الاػػػػ ء
 .(74ص:) ال ة  الش ح

 .(2/96) ، ال  ا(23ص)ـب  ر الصح ح  ب ؼب  شح .     ،: اؽب سا س (2)

 شػػػػح  طيػػػػا يسػػػػ   ج م ػػػػه مػػػػ ء طيػػػػا ماػػػػق مػػػػ ء الػػػػ رد،  تلقػػػػذ أغصػػػػ نه   حعػػػػق طيةػػػػ   ك ؽبػػػػ س. (3)
 .(2/97) ال  ا

 أ ى بػػػػػػاف ال  ، يػػػػػػه قػػػػػػ ؼ م تػػػػػػا علػػػػػػ  الةيػػػػػػ »:  ػػػػػػذا ال جػػػػػػه اا ؿ، قػػػػػػ ؿ الغػػػػػػ اي يف ال سػػػػػػي  (4)
 ،مػػػػػػ  سػػػػػػ ئ  ااشػػػػػػح ر إهنػػػػػ  ك لامػػػػػػ ر :قػػػػػػ ؿال جػػػػػػه الاػػػػػ  :  مػػػػػػ  ا مػػػػػػ     .«ي ػػػػػ رج لضػػػػػػعت الػػػػػػ    

 بيع ػػػػػ ل اهنػػػػػ  مطلػػػػػا يف تػػػػػ قق الشػػػػػحَ  قػػػػػ ؿ ال ا عػػػػػي: "أغصػػػػػ ف  ي ػػػػػ ف   م ػػػػػ    ػػػػػا الامػػػػػ ر.
، مػػػػػ  معػػػػػ  دَ  العػػػػػ دَ ال طةػػػػػ ل اف الشػػػػػحَ  بيػػػػػ  يف اليػػػػػ ب  الغصػػػػػ  يػػػػػ قق ال نعػػػػػا أجػػػػػ اء الشػػػػػحَ 

 الع يػػػػػػ  (3/215الشػػػػػػ  عي )(، اؼب ػػػػػػذ  يف  قػػػػػػه 3/481ال سػػػػػػي  )الامػػػػػػ ر".  يف كمػػػػػػ  القطػػػػػػ   يػػػػػػه
 .(4/338) ال جي  لل ا عي ش ح

ال جػػػػه الاػػػػ  : يػػػػ قق .   يػػػػ قق الصػػػػ ؼ علػػػػ  ال  ػػػػ  ال جػػػػه اا ؿ: ال ل يف الصػػػػ ؼ ث ثػػػػ  أ جػػػػه (5)
، قػػػػػػػ ؿ: ال ا عػػػػػػػي:  إال دقػػػػػػػق ،اعبػػػػػػػ    يػػػػػػػ قق أ افال جػػػػػػػه الا لػػػػػػػث: إف كػػػػػػػ ف قػػػػػػػ  بلػػػػػػػ  .    قطع ػػػػػػػ

 ر ،ػػػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػػػ لة  (،4/468الػػػػػػػػػػ جي  )، الع يػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػ ح (3/482ال سػػػػػػػػػػي  ) . أصػػػػػػػػػػح م  اؼب ػػػػػػػػػػ 
(4/61). 

   ػػػػػػػ : قػػػػػػػ ؿ الشػػػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػػػذ  . قػػػػػػػ ؿ ال ا عػػػػػػػي: القطػػػػػػػ  بانػػػػػػػه ال يػػػػػػػ قق. ػػػػػػػذا ال جػػػػػػػه اا ؿ (6)
يف الصػػػػػ ؼ  :ال جػػػػػه الاػػػػػ  :  قػػػػ ؿ ال بيػػػػػ . «اؼبػػػػذ ا   ػػػػػ »:  قػػػػػ ؿ ال ػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػػ  .اؼب صػػػػ ص
ال :  مػػػ  ا مػػػ  قػػػ ؿ،  يػػػه قػػػ الف : مػػػ  أصػػػح ب   مػػػ  قػػػ ؿ: قػػػ ؿ الشػػػ ازي أنػػػه يػػػ قق. :قػػػ ؿ آقػػػ 

اؼب ػػػػػذ  يف (، 4/468الع يػػػػػ  شػػػػػ ح الػػػػػ جي  )  مػػػػػ  ق لػػػػػه ال بيػػػػػ  مػػػػػ  زب هبػػػػػه.،  ا ػػػػػ ا   يػػػػػ قق قػػػػػ ال  
 .(4/61) ر ،  الط لة  ،(3/215 قه الش  عي )
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 فصل

 [الساهن مبنافع املسهٌنانتفاع ]

ؼ يف م ػػػػػػػػ    اؼب  ػػػػػػػػ ف علػػػػػػػػ   جػػػػػػػػه ال ،ػػػػػػػػ ر  يػػػػػػػػه علػػػػػػػػ  اؼبػػػػػػػػ   ،  ػ  صػػػػػػػػ يبلػػػػػػػػ  الػػػػػػػػ  ا   ال   
 .(1) س   ال ار،  رك   ال اب ،  زراع  اارض ،ك  م  العة 

 بق ي لت م فع ه. ،ي  ف  ب ل    /أ[ لي  لل ا    ال للم    أف 53: ](2) ق ؿ أب    يف 
  ؼب فعػػػػػ   ال مػػػػػ ء لػػػػػه،  إف   ،الػػػػػ    : إف كػػػػػ ف  الػػػػػ  ا    ػػػػػ  اؼب فػػػػػا علػػػػػ  (3) قػػػػػ ؿ أبػػػػػ  ثػػػػػ ر

 ك ف م فع ه  مب ؤه له.  ،ك ف اؼب       اؼب فا عليه
 ،ك ف له أف ي  ف  بق ر م  أنفا،  ال    :  أنه إذا أنفا اؼب    عل  (4) ر ت اػب قي ع  أضب 

 : أنه ال ي ج  دب  أنفا.(5) ع ه أيض  ر اي ، ياذف له ال  ا   يف ال فق  عليه إف    ،أنفا
،  لي  ال     اف اؼب       ت قق يف ، (6)«     بو  ك  ب ه جه » : ق له ل  :

،  ،ب إلج َر ب الن ف ع إ، ار ب ؼب     ةق  عل    ا مل  ال  ا  ،  له أف يس  يف ذل   اإلع َر
 : ال هب ز. (8) يف الق ؿ الا  ، (7) ب فسه يف أص  ق ي أ   الط يق 

 إف ك ف ثق ،  ال هب ز لغ  الاق . (9) يف الط يا الا  : هب ز

                                                             

 (.4/79) ر ،  الط لة  (،3/215) ( اؼب ذ  يف الفقه الش  عي1)
 .(21/116) اؼبةس ط للس قسي (،8/439) الةح  ال ائا ش ح ك   ال ق ئا (2)

 .(6/213) اغب  ي يف  قه الش  عي (3)

 .(6/511) اؼبغ  (4)

 اؼبص ر الس با. (5)

ـ (6)  (.412)ص :  زب هبه تق  

 قػػ ؿ ال ػػ  ي:  اؼبػػذ ا جػػ ازه مطلقػػ  ،  ،الصػػحي   ػػذا ال جػػه اا ؿ، قػػ ؿ الشػػ ازي يف اؼب ػػذ :   ػػ  (7)
 .(4/81(، ر ،  الط لة  )3/216( اؼب ذ  )4/339)       ق ؿ الش  عي يف ااـ. ااـ

 .(3/216اؼب ذ  يف  قه الش  عي ) . انه ال يام  أف هبح   يةطق  ا اؼب    ل ذا ال جه الا   (8)

 (.4/81(، ر ،  الط لة  )3/216اؼب ذ  يف  قه الش  عي ) (9)
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أف مػػػػػػ  جػػػػػػ ز أف يسػػػػػػ   يه بغػػػػػػ ه جػػػػػػ ز أف يسػػػػػػ   يه ب فسػػػػػػه، كم فعػػػػػػ  غػػػػػػ  اؼب  ػػػػػػ ف،  ل ػػػػػػ :
   ش اط الاق  يةطق دب  إذا أج ه أ  أع ره،  إنه هب ز مطلق    إف   يلم  جح ده.

البضننننن ربوالبضننننن  ربىنننننبب» :صػػػػػ ؼ مػػػػػ   يػػػػػه إ،ػػػػػ ار بػػػػػ ؼب    لق لػػػػػه ال يبلػػػػػ  مػػػػػ  ال   
اف  ل ال أف ي  يػػػػػه فبػػػػػ  يسػػػػػ    بػػػػػه ، ػػػػػإف كػػػػػ ف فبػػػػػ  ي قػػػػػق   يبلػػػػػ  السػػػػػف  بػػػػػه، (1)« إل ننننن  

  .  يه تغ ي  ب ل     ، ق  ي لت ،أم  السف  ال يع م  عليه
     يبل  أف يلةسهل انه يلدي إى اس   كه  نقص ف قيم ه. إف ك ف ث ب  

 قػػػػػػػ ؿ أبػػػػػػػ    يفػػػػػػػ : لػػػػػػػه تػػػػػػػ  يج ، العةػػػػػػػ ،  كػػػػػػػذل  (2) إف ك نػػػػػػػت أمػػػػػػػ    يبلػػػػػػػ  ت  هب ػػػػػػػ 
ا ك ف أ  أم   .(3)اؼب   ف عة  

 قلػػػػػػػػ  ال غةػػػػػػػػ    ي مػػػػػػػػ ،  ال يبلػػػػػػػػ   ط  ػػػػػػػػ  إف   ،أنػػػػػػػػه يػػػػػػػػلدي إى ت قػػػػػػػػيص قيم  مػػػػػػػػ  ل ػػػػػػػػ :
ك نػػػػػػت فبػػػػػػ  ربةػػػػػػق مال ػػػػػػ ل انػػػػػػه قػػػػػػ  يفضػػػػػػي إى إ ة ؽبػػػػػػ   ت قػػػػػػيص قيم  ػػػػػػ ،  قػػػػػػ  يػػػػػػلدي إى 

أصػػػػػػ     ػػػػػػذل  يف ،أ  كػػػػػػ  ،إبطػػػػػػ ؿ ال ثيقػػػػػػ  ب سػػػػػػ ي د  ،  إف ك نػػػػػػت فبػػػػػػ  ال ربةػػػػػػق لصػػػػػػغ 
 م ػػػػ   لذرةػػػػق مػػػػ  اقػػػػ  ؼ الطةػػػػ ع ي عػػػػرب مػػػػ  ال  ،ةػػػػقرب  بػػػػ  مػػػػ  يػػػػل اف ال مي(4)الػػػػ ج  

                                                             

سػػػػػػ    يػػػػػػه ابػػػػػػ  إسػػػػػػح ؽ   ػػػػػػ  (.قػػػػػػ ؿ اؽبيامػػػػػػي: ر اه الطػػػػػػ ا  يف اا  5/238اؼبعحػػػػػػا اا سػػػػػػ  ) (1)
ثقػػػػػػػ   ل  ػػػػػػػػه مػػػػػػػػ ل ، قػػػػػػػ ؿ االةػػػػػػػػ  :   ػػػػػػػػ  ثقػػػػػػػ   ل  ػػػػػػػػه مػػػػػػػػ ل ،  قػػػػػػػ  ع ع ػػػػػػػػه. ؾبمػػػػػػػػ  ال  ائػػػػػػػػ  

 (.3/411(، إر اء الغليق )4/198)
 (.4/74(، ر ،  الط لة  )3/217( اؼب ذ  يف  قه الش  عي )2)
ال  ػػػػػ ح،  للمػػػػػ    أف ( قػػػػػ ؿ الةغػػػػػ ادي: " لػػػػػ  ز ج الػػػػػ ا   اعب ريػػػػػ  اؼب   نػػػػػ  بغػػػػػ  إذف اؼبػػػػػ    جػػػػػ ز 3)

يب ػػػػ  الػػػػ  ج مػػػػ  غشػػػػي هن ل  ػػػػإف غشػػػػي   الػػػػ  ج يصػػػػ  اؼب ػػػػ  ر  ػػػػ   مػػػػ  اعب ريػػػػ ل انػػػػه بػػػػ ؿ جػػػػ ء مػػػػ  
أج ائ ػػػػػ   ي علػػػػػا بػػػػػه  ػػػػػا اؼبػػػػػ    دب  لػػػػػ  ال لػػػػػ ،  قةػػػػػق الغشػػػػػي ف ال ي ػػػػػ ف اؼب ػػػػػ  ر  ػػػػػ ل اف اؼب ػػػػػ  ال 

 (.1/284(، اعب  َ  ال َ  )112ي اك  قةق ال ق ؿ". ؾبم  الضم ن   )ص:
( ال جػػػػػه اا ؿ: هبػػػػػػ ز، قػػػػػػ ؿ بػػػػػػه أبػػػػػػ  إسػػػػػػح ؽل انػػػػػ  قػػػػػػ  أم ػػػػػػ  الضػػػػػػ ر ب إل ةػػػػػػ ؿ. قػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػ  ي يف 4)

: "ال  لهبػػػػ ز ال  ،ػػػػ : عػػػػ   ػػػػذا ال جػػػػه بانػػػػه، ،ػػػػعيت.  ال جػػػػه الاػػػػ  : قػػػػ ؿ أبػػػػ  علػػػػي بػػػػ  أي   يػػػػَ 
ربةػػػػق  يػػػه مػػػ  اقػػػػ  ؼ الطةػػػ ع  م ػػػ  مػػػػ   ياف السػػػ  الػػػذي ال ربةػػػػق  يػػػه ال ي ميػػػ  عػػػػ  السػػػ  الػػػذ

 ،أ  ثيةػػػػػ  ،لػػػػػي  للػػػػػ ا    طء اؼب   نػػػػػ  ب ػػػػػ ا ك نػػػػػت"،  قػػػػػ ؿ ال ػػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػػ : "اعبميػػػػػ  كمػػػػػ  قل ػػػػػ 
 .(4/77ر ،  الط لة  )، (3/217اؼب ذ  )". أـ ال ،ع ؿ
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القػػػػػ  ؼ الطةػػػػػ ع  يمػػػػػ  وبصػػػػػق بػػػػػه ،  ػػػػػ  مػػػػػ  شػػػػػ   قليػػػػػق اػبمػػػػػ  م ػػػػػ  مػػػػػ  اعبميػػػػػ ، كمػػػػػ  يب  
 الس  .

قػػػػػػ ؿ الشػػػػػػي  اإلمػػػػػػ ـ:  ػػػػػػذا إف ك نػػػػػػت فبػػػػػػ  ؽبػػػػػػ  تسػػػػػػ  سػػػػػػ    مػػػػػػ  زاد،  أمػػػػػػ  مػػػػػػ    تةلػػػػػػ  
 ر،  يب ػػػػػ  مػػػػػ  اسػػػػػ   اـ مػػػػػ  يب ػػػػػ  ػال سػػػػػ   إنػػػػػه ال يب ػػػػػ  مػػػػػ   ط  ػػػػػ  إال أف ىبػػػػػ ؼ م ػػػػػه الضػػػػػ

 .أف يطا  م   ط   ل انه ال يلم  
 إف  ل (1)جػػػػػػػػ ز يف أصػػػػػػػػ  القػػػػػػػػ ل  ،إف كػػػػػػػػ ف الػػػػػػػ  ا   ثقػػػػػػػػه ل يف اسػػػػػػػ   اـ العةػػػػػػػػ  تفصػػػػػػػػيق

ا ،كػػػػػ ف غػػػػػ  ثقػػػػػ   ،، خبػػػػػ ؼ سػػػػػ   الػػػػػ ارل اف العةػػػػػ  يب ػػػػػ  إقفػػػػػ ؤه(2)  هبػػػػػ  قػػػػػ ال  ا ػػػػػ  
 .(3)  ذا    ه الش شي ، ال ار ال يب   إقف ؤ  
 / [.53] ال    انه يب   إن  ر  لأنه ال أث  ؽبذا الق ؿ :ق ؿ الشي :  ع  ي
 ػػػػ قص بػػػػػه ت ال الة ػػػػ ء  ي ػػػػػ ل انػػػػه يػػػػ اد للةقػػػػػ ء،  قػػػػ   ،  يبلػػػػػ  غ سػػػػ   ،  إف ك نػػػػت أر، ػػػػ

 الػػػػػػ ي  ملجػػػػػػق،   هبػػػػػػ  علػػػػػػ  قلعػػػػػػه يف  ،  عػػػػػػق ،قيمػػػػػػ  اارض ع ػػػػػػ  القضػػػػػػ ء،  ػػػػػػإف قػػػػػػ لت
 الة ػػػػػػ ء،   ػػػػػػ   ، قػػػػػػ  تةلػػػػػ  قيمػػػػػػ  الػػػػػ ي  مػػػػػػ  الغػػػػػ اس ،اغبػػػػػ ؿل انػػػػػػه ال ي عػػػػػ  لقضػػػػػػ ء الػػػػػ ي 

   يقضػػػػػه  ،ال ػػػػػ   ،  ػػػػػ  يعحػػػػػق اإل،ػػػػػ ار بػػػػػ ل  ا   ل ػػػػػ  ا ،ػػػػػ ر بػػػػػ ؼب   ،  ػػػػػإف  ػػػػػق الػػػػػ ي 
 أج  عل  قلع م . ،أ  مة ي  ب ل ي  ،قيم    مغ  س     تت ،م  غ   

م  ال ، ر ي رع اد أف  إف أر  ، الض ر م   ع ش ع   اف   لم  يض     م   م ه ي رع إف أرد أف 
 .(4)  ذا أطلقه ااصح   .ج ز ، يس حص  قةق ؿبق ال ي  ، يه

                                                             

 ام أَ  أ ك   ه  ر      اا  م    إال  أ ف  ت  ،    عل  ي   ي  : "     نص الش  عي يف ااـ     ، ذا ال جه اا ؿ (1)
ي ه   اؼب ، ع   إ ف  ك ف ل ل  ج ق   ،  ال  أ   س    ر    ػ     إف  ر    ػ     ،ث ق َ  ل      ي غ ا  علي   ر ج ق  غ يػ    م  ل       عل  ي   

ق  أ قػ   ر     ع       ا   ي ه     أ قػ   ر       إ ف    ي      ع     ،أ    ي  عل  ي   
ه  ن س  ء    س ا ؿ  ال  ا   أ ف  ال  ىب  ل    الذي      

  يه  .ب م أَ"هن  أ ف  ىب  ل    ال  ج ق    ا  ف  ر س  ؿ  الل ه   لر         م  ػ ع ت ال  ج ق  غ  س ي       ال م غ ا  علي  
ه  ق ؿ: ـب   ج  أ ن ه  ل ي    ل ه  اس     ام ه  ب  ػ ف س  (، اؼب ذ  6/217( اغب  ي يف  قه الش  عي )4/338ااـ ).     

(3/216). 

 (.6/217اغب  ي يف  قه الش  عي ) (2)
 .(2/241) لي  العلم ء  (3)
 .(3/218) اؼب ذ  يف  قه الش  عي (4)
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ب ل راعػػػػػػ  قيم  ػػػػػػ  ل قصػػػػػػ ف   قص  تػػػػػػاارض  اف   ل ع ػػػػػػ ي  يػػػػػػه ن ػػػػػػ  :قػػػػػػ ؿ الشػػػػػػي  اإلمػػػػػػ ـ
ػػػػػػ ، لػػػػػػ  زرعػػػػػػت ، ؽبػػػػػػذا ال يػػػػػػ رع يف ذلػػػػػػ  العػػػػػػ ـ ،م فع  ػػػػػػ    ػػػػػػذا يقلػػػػػػق  ، عبػػػػػػ ز زرع ػػػػػػ  ن قص 

 ل(1)  هبػػػػػ  يف أصػػػػػ  القػػػػػ ل  ، إف كػػػػػ ف ؿبػػػػػق الػػػػ ي  قةػػػػػق  صػػػػػ ده :قػػػػػ ل ا ،ال غةػػػػ   ال ؿب لػػػػػ 
 . ل اق  ثة   الي  عليه ،ؼب  بي  ه م  نقص م   ع  

 إف كػػػػػػػ ف ،   يػػػػػػػه علػػػػػػػ  اإلنػػػػػػػ ث إذا   تػػػػػػػ قص قيم ػػػػػػػه بػػػػػػػذل  إف كػػػػػػػ ف  حػػػػػػػ   جػػػػػػػ ز أف ي  
انػػػػه ال ،ػػػػ ر  ل ػػػػإف ك نػػػػت تضػػػػ  قةػػػػق ؿبػػػػق الػػػػ ي  جػػػػ ز ،علي ػػػػ   حػػػػ     ػػػػ يي  أناػػػػ   ػػػػاراد أف 

 ،انػػػػػه ال ي جػػػػػ  نقػػػػػصل جػػػػػ ز ،ي  وبػػػػػق قةػػػػػق   ػػػػػ ر اغبمػػػػػق إف كػػػػػ ف الػػػػػ    ، يػػػػػه علػػػػػ  اؼبػػػػػ   
ػػػػ :اؼب  ػػػػ ر  ػػػػ لق ؿ ، إف كػػػػ ف اغبمػػػػق ي  ػػػػ  قةػػػػق ؿبػػػػق الػػػػ ي  ، ال مػػػػ ن   يم ػػػػ   ، أف لػػػػه   م 
 .علي   (2)اإلن اء م   م   ،بيع   د نه  يب      ،بيعه مع  

                                                             

بػػػػه  قػػػػ ؿ ،هبػػػػ ز :ال جػػػػه الاػػػػ      ػػػذا ال جػػػػه اا ؿ: انػػػػه يػػػػ قص قيمػػػػ  اارض،  يس ضػػػػ  بػػػػه اؼبػػػػ   . (1)
 ردبػػػػ   قػػػػػت قيمػػػػػ  االرض مػػػػػ  الػػػػػ رع ب لػػػػػ ي   ػػػػػ   ،انػػػػػه ردبػػػػػ  قضػػػػػ ه الػػػػػ ي  مػػػػػ  غػػػػػ  اارضل ال بيػػػػ 

  مػػػػ : لػػػػي  لػػػػه أف يػػػػ رع ذلػػػػ ل قػػػػ ال   ا ػػػػ ا ،  الػػػػذي   ػػػػ ه  قػػػػ ؿ الشػػػػي  أبػػػػ  يب ػػػػ  م ػػػػه يف اغبػػػػ ؿ.
 .(13/437(،  اجملم ع )3/218اؼب ذ  ) ال بي  م  كيسه.

ػػػػ إال يقػػػػ ؿ  ال ي ،ال  ػػػػ نػػػػ    م ػػػػه ال ثةػػػػ ف،: ال ػػػػ  : نػػػػ ا (2) ػػػػ معػػػػ  يف  الةقػػػػ  ، ا  الػػػػ    ، ءللش  . ف دالس 
ػػػػػػػ ع ػػػػػػػ  ال يػػػػػػػ س   كػػػػػػػ   :نػػػػػػػ اءاإل: الفػػػػػػػ اء  قػػػػػػػ ؿ  أي ال ػػػػػػػ اء ل اػػػػػػػ  إنػػػػػػػه: للفحػػػػػػػق  يقػػػػػػػ ؿ. ف دالس 
  أنػػػػ اه  السػػػػة ع، ،لػػػػت ال    اغبػػػػ    يف ذلػػػػ  يقػػػػ ؿ ب ل سػػػػ ،  اء،ن ػػػػ ااناػػػػ  علػػػػ  الػػػػذك   نػػػػ ا...ال ػػػػ  
 :أي، « هخ ننننن بم ننننن بوننننن  ه ُببن ننننن  بالب  ب   نننننني»:  علػػػػػي  ػػػػػ يث  يف. ت  يػػػػػ   نػػػػػ اه ،غػػػػػ ه
 .(41/68) الع  س ت ج، (15/319) الع   لس ف .لل سق علي   كبمل  
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 فصل

 [ حدًد تصسف الّساهن باملسهٌن] 

 ،ابػػػػػػػػ ال    (1)جيدبػػػػػػػػ  ال ،ػػػػػػػ ر  يػػػػػػػػه علػػػػػػػػ  اؼبػػػػػػػ    ك ػػػػػػػػ    الػػػػػػػػ     يبلػػػػػػػ  ال صػػػػػػػػ ؼ يف عػػػػػػػ  
 .  ل ثيق ه  ف    ،  ؼبل هاف  يه إص     ل  ح م ه ،  ص  العة ، (2) تة يغ  

ػػػػػ ، ػػػػػإف ك نػػػػػت ج ريػػػػػ  ، إف أراد ق ػػػػػ ف اؼب  ػػػػػ ف ه إق مػػػػػ   اجػػػػػا ال يضػػػػػ  ان ػػػػػ ل جػػػػػ ز مطلق 
 إف كػػػػػػ ف  ،انػػػػػػه ـبػػػػػػ ؼ ل  هبػػػػػػ  مػػػػػػ  غػػػػػػ  ر،ػػػػػػ  اؼبػػػػػػ    ،اا كةػػػػػػ    إف كػػػػػػ ف عةػػػػػػ    ،بػػػػػػ ؼب   
 ،اف ال ػػػػػػ    م ػػػػػػه السػػػػػػ م  لجػػػػػػ ز ،ا يف زمػػػػػػ ف مع ػػػػػػ ؿ ي ػػػػػػ مق  يػػػػػػه قةػػػػػػق ؿبػػػػػػق الػػػػػػ ي صػػػػػػغ   

 .انه ىب ؼ م ه ل  هب  ، إف ك ف يف  قت وبق ال ي  قةق ان م له
ؼبػػػػػ   لجػػػػػ ز لػػػػػه قطع ػػػػػ  ، ال ىبػػػػػ ؼ مػػػػػ  ت ك ػػػػػ  ،ال ىبػػػػػ ؼ مػػػػػ  قطع ػػػػػ   آكلػػػػػ إف كػػػػػ ف بػػػػػه 

 ل  هبػػػػ  قطع ػػػػ  ، ال ىبػػػػ ؼ مػػػػ  ت ك ػػػػ  ، إف كػػػػ ف ىبػػػػ ؼ مػػػػ  قطع ػػػػ  ، يػػػػه مػػػػ   فػػػػك  ق ػػػػ 
 . لي  ال     س م ه ،اف يف القط      ب   ال  ح

 لجػػػػػػ ز ،  ػػػػػػإف كػػػػػػ ف م ،ػػػػػػع م  ؾبػػػػػػ ب   ،د أف ىبػػػػػػ ج  ػػػػػػ  إى ال ػػػػػػأا ػػػػػػار  ، إف كػػػػػػ ف م شػػػػػػي 
ا مػػػػػػػػػ  غػػػػػػػػ    جػػػػػػػػػ   يػػػػػػػػه تغ يػػػػػػػػ    اف   ل  هبػػػػػػػػػ  ،  إف كػػػػػػػػ ف ـبصػػػػػػػػة   ،  ؽبمػػػػػػػػػ اف  يػػػػػػػػه صػػػػػػػػ    

 .أ[/54]
 يف اا ػػػػػػ اؿ كل ػػػػػػ  يػػػػػػا ي يف  ،مل ػػػػػػهه ان ػػػػػػ لقػػػػػػ ـ اق يػػػػػػ ر الػػػػػػ  ا   ، إف اق لفػػػػػػ  يف اعب ػػػػػػ 

 .أ  ي صةه  اغب كا ، نهة   ص  الليق إى ي  ع ؿ ي  
 إف قض   ، إذا دب ه ، ب انه هب ز بيعه بع  ال    ل اراد ت ب ه ج ز ،ا ل  ك ف اؼب   ف عة   

 ، إف   يقضه ، ب  ال يةطق إال ب ص ؼ ي يق اؼبل اف ال    ل ب عل  ال    يال ي  م  غ ه بق
 ، يق ر بق ره ،تعليقه به    اؼبق ضي ل قص ال  ب  اف   ل ال م ؿ له غ ه بي  م ه بق ر ال ي 

 .إلسق ط م  تعلا به صبيعه بي  ، إف اس غ ؽ ال ي  صبيعه

                                                             

 .(321) يف غ يا ألف ظ الش  عي ال ا  . س فنلل ابه ماق الفص  لإل ال  ديج (1)

 ب غ ػػػػػػػ .  قػػػػػػػ ؿ  ، صػػػػػػػهبػػػػػػػ ع الةيطػػػػػػػ ر ال    : صػػػػػػػه يف اغبػػػػػػػ    يقػػػػػػػ ؿال ػ ق ػػػػػػػا عػػػػػػػ  ال      ػػػػػػػ  :ال ة يػػػػػػػ  (2)
 .(321يف غ يا ألف ظ الش  عي ) ال ا  . كة غ الةيط  الاقت ر ص ال  ادف: الط م ح
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 فصل

 [ حكي تصسفات الّساهن اليت تسكط ًثَكة السهن] 

أ  جعلػػػػػه  ،أ    ةػػػػػه ، ػػػػػإف ب عػػػػػه ،ال ثيقػػػػػ  يبلػػػػػ  الػػػػػ  ا   أف ي صػػػػػ ؼ يف العػػػػػ  دبػػػػػ  يسػػػػػق  
  يصػػػػػػػ  شػػػػػػػيء مػػػػػػػ   ػػػػػػػذه  ،ا    تةػػػػػػػهأ  كػػػػػػػ ف عةػػػػػػػ    ،يف إجػػػػػػػ َر َ  أ  أجػػػػػػػ    ،ا يف ن ػػػػػػػ حم ػػػػػػػ   

 ػػػػػ  يصػػػػػ   ،الػػػػػ    انػػػػػه تصػػػػػ ؼ   يػػػػػ  علػػػػػ  السػػػػػ اي  يةطػػػػػق ال ثيقػػػػػ  مػػػػػ  عػػػػػ   لال صػػػػػ    
 .ك لفس   ،م ه م  غ  إذف اؼب   

 .(1) يحعق قيم ه ر    م  نه عل  أص  ااق اؿ ،ا ع ا إف ك ف م س    ، إف أع قه
إف كػػػػػػػ ف  :إال أف أبػػػػػػػ    يفػػػػػػػ  يقػػػػػػػ ؿ ، أضبػػػػػػػ  ،  ػػػػػػػ  قػػػػػػػ ؿ أي   يفػػػػػػػ  ،(2)يصػػػػػػػ  : الاػػػػػػػ  

   .(4)    ق ؿ عط ء ،(3)أنه ال يص  : الا لث ،اس سع  العة  يف قيم ه امعس   
كمػػػػ  لػػػػ    ، اؼبعسػػػػ  ، فػػػػ ؽ  يػػػػه بػػػػ  اؼب سػػػػ  ،يف مل ػػػػه يةطػػػػق بػػػػه  ػػػػا غػػػػ ه ا    ػػػػأنػػػػه ع   ل ػػػػ :

                                                             

ابػػػػػ  الصػػػػػة غ،  قػػػػػ ؿ ال ػػػػػ  ي يف   ػػػػػذا ال جػػػػػه اا ؿ،   ػػػػػ   ػػػػػ    نػػػػػص الشػػػػػ  عي يف ااـ،  اق يػػػػػ ر (1)
(، اؼب ػػػػػػذ  4/311ااـ )   ػػػػػػ  الصػػػػػػحي .: الشػػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػػذ   قػػػػػػ ؿ ،  ػػػػػػ  اا  ػػػػػػ  : ال  ،ػػػػػػ

  .(4/75ر ،  الط لة  ) ،(13/461اجملم ع ش ح اؼب ذ  )، (3/312)

اجملمػػػػ ع شػػػػ ح . علػػػػي الطػػػػ ي،  ابػػػػ  القطػػػػ ف مػػػػ  ااصػػػػح    ػػػػذا ال جػػػػه الاػػػػ  ،   ػػػػ  اق يػػػػ ر أي (2)
(، اللةػػػػػػ   يف شػػػػػػ ح ال  ػػػػػػ   8/483)الػػػػػػ ق ئا (، الةحػػػػػػ  ال ائػػػػػػا شػػػػػػ ح ك ػػػػػػ  13/461ذ  )اؼب ػػػػػػ
 (.3/198، ال  يف )(2/59)

 .(13/461اجملم ع ش ح اؼب ذ  ) (3)

احملػػػػػ ث، الػػػػػ اعك، ن يػػػػػق دمشػػػػػا  القػػػػػ س ، أرسػػػػػق عػػػػػ  أي الػػػػػ رداء،   ػػػػػ  عطػػػػػ ء بػػػػػ  أي مسػػػػػلا (4)
،  عطػػػػ ء بػػػػ  أي ربػػػػػ ح،   ابػػػػ  عةػػػػ س،  اؼبغػػػػَ  بػػػػ  شػػػػػعة   ط ئفػػػػ ،  ر ت عػػػػ  ابػػػػ  اؼبسػػػػػيا،  عػػػػ َ 
 ابػػػػػ  ب يػػػػػ َ،  نػػػػػ   ،  عمػػػػػ   بػػػػػ  شػػػػػعيا،  عػػػػػ َ، ر ت ع ػػػػػه: معمػػػػػ ،  شػػػػػعة ،  سػػػػػفي ف،  م لػػػػػ ، 

 ،  ػػػػ  إف شػػػػي ه عطػػػػ ء  ػػػػ ث ع ػػػػه،  ثقػػػػه  ضبػػػػ د بػػػػ  سػػػػلم ،  إظب عيػػػػق بػػػػ  عيػػػػ ش،  عػػػػ د كاػػػػ
ابػػػ  معػػػ ،  قػػػػ ؿ الػػػ ارقط :  ػػػ  يف نفسػػػػه ثقػػػ ، ل ػػػ    يلػػػػا ابػػػ  عةػػػ س، يعػػػػ  أنػػػه يػػػ ل ،  قػػػػ ؿ 

، ظبػػػػ  مػػػػ  ابػػػػ  عمػػػػ ،  قػػػػ ؿ م لػػػػ :  ػػػػ  عطػػػػ ء  بػػػػ  عةػػػػ  اه، اابػػػػ  معػػػػ :  ػػػػ  عطػػػػ ء بػػػػ  ميسػػػػَ 
لػػػػي  بػػػػه بػػػػاس، قػػػػ ؿ  ،سػػػػ   الشػػػػ ـ ، قػػػػ ؿ ال سػػػػ ئي:  ػػػػ  أبػػػػ  أيػػػػ  ، عطػػػػ ء بػػػػ  عةػػػػ  اه، بل ػػػػي

 د ػػػػػ  بةيػػػػػت اؼبقػػػػػ س،  قػػػػػ ؿ اب ػػػػػه عامػػػػػ ف: مػػػػػ   أي سػػػػػ    ،سػػػػػعي  بػػػػػ  عةػػػػػ  الع يػػػػػ : تػػػػػ يف باروبػػػػػ 
 .(6/141س  أع ـ ال ة ء ) :ان   طب   ث ث   م  .
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 يع ػػػػا بػػػػ ف   ،انػػػػه  قػػػػت اإلتػػػػ ؼ ل يع ػػػػ  قيم ػػػػه  قػػػػت اإلع ػػػػ ؽ ،لػػػػه يف عةػػػػ   أع ػػػػا شػػػػ ك  
 .(1)ا يف أص  الط يق   ا    اللفك ق ال  

ال يع ػػػػػا إال بػػػػػ     :(3) الاػػػػػ   . ػػػػػذا :أ ػػػػػ    ،أنػػػػػه علػػػػػ  ث ثػػػػػ  أقػػػػػ اؿ :(2) الط يػػػػػا الاػػػػػ  
 إف   يػػػػػػ     ، ػػػػػػإف د ػػػػػػ  القيمػػػػػػ  تةي ػػػػػػ  أنػػػػػػه ع ػػػػػػا بػػػػػػ للفك ،أنػػػػػػه ي قػػػػػػت :(4) الا لػػػػػػث .القيمػػػػػػ 

كػػػػػػػ اق اؿ الا ثػػػػػػػ  يف سػػػػػػػ اي  الع ػػػػػػػا إى بقيػػػػػػػ  العةػػػػػػػ  ،  القيمػػػػػػػ    م ػػػػػػػ  أنػػػػػػػه   يع ػػػػػػػا بػػػػػػػ للفك
     ػػػػػػ   ،ا ػػػػػػإف السػػػػػػ اي  ال ت جػػػػػػ  إذا كػػػػػػ ف اؼبع ػػػػػػا معسػػػػػػ    ل  ػػػػػػذا اإلطػػػػػػ ؽ   سػػػػػػ  ،اؼبشػػػػػػ ؾ

 ، دليػػػػػق  صػػػػػػ ؿ الع ػػػػػا بػػػػػ للفك أنػػػػػه سػػػػػةا م ،ػػػػػ ع لػػػػػػه ،يع ػػػػػا بإع ػػػػػ ؽ اؼبعسػػػػػ  علػػػػػ  قػػػػػ ؿ
 .كس ئ  ااسة  ،    تا عليه

ػػػػػػػ ،  حب لػػػػػػػه كػػػػػػ ف ر   ػػػػػػػ ،  يع ػػػػػػػا اؼب  ػػػػػػػ ف ،ا إف كػػػػػػ ف اؼبع ػػػػػػػا معسػػػػػػ    أ  بيػػػػػػػ  يف  ،ه ػػػػػػإف    
كمػػػػػػػ  لػػػػػػػ  أع ػػػػػػػا  ،(5)  يع ػػػػػػػا عليػػػػػػػه يف أصػػػػػػػ  الػػػػػػػ ج   ،مث عػػػػػػػ د إليػػػػػػػه بسػػػػػػػةا مػػػػػػػ  ،الػػػػػػػ ي 

أ  بيعػػػػػت  ،مث    ػػػػػ  ، زبػػػػػ لت إذا أ ةػػػػػق ج ري ػػػػػه ،مث  ػػػػػ  ع ػػػػػه اغبحػػػػػ  ،احملحػػػػػ ر عليػػػػػه ع ػػػػػ ه
 ؽبػػػػػػذا ي فػػػػػػذ إ ةػػػػػػ ؿ  ، الفعػػػػػػق أقػػػػػػ ت مػػػػػػ  القػػػػػػ ؿ ،اف اإل ةػػػػػػ ؿ  عػػػػػػق لمث مل  ػػػػػػ  ،يف الػػػػػػ ي 
 . ال ي فذ إع  قه ،اجمل  ف

 ،لقػػػػػػػذ القيمػػػػػػػ ت   ،ا نفػػػػػػػذ إ ة لػػػػػػػه ػػػػػػػإف كػػػػػػػ ف م سػػػػػػػ    ، ا ةل ػػػػػػػ  ، إف كػػػػػػػ ف اؼب  ػػػػػػػ ف ج ريػػػػػػػ 
 .انه سةا ال لت ل هبا قيم     قت ال طء ،حعق ر    م  هن   

                                                             

 قػػػػػػ ؿ ، «القطػػػػػػ  ب فػػػػػػ ذه يف اغبػػػػػػ ؿ :  اؼبػػػػػػذ ا» ػػػػػػذا الط يػػػػػػا اا ؿ، قػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػػػ :  (1)
(، ال سػػػػػػػػػػي  4/76ر ،ػػػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػػػ لة  ) .« انػػػػػػػػػػه صػػػػػػػػػػ دؼ مل ػػػػػػػػػػه ي فػػػػػػػػػػذ يف اغبػػػػػػػػػػ ؿ،»: الغػػػػػػػػػػ اي

 .(3/221) (، اؼب ذ  يف  قه الش  عي3/497)

 (، 4/76ر ،  الط لة  )، (3/497ال سي  )، (3/221) اؼب ذ  يف  قه الش  عي (2)

 اؼبص ر الس با. (3)

 .(4/76ر ،  الط لة  ) ،(3/497ال سي  )، (3/221) اؼب ذ  يف  قه الش  عي (4)

ال جػػػػػػػه .   اؼبػػػػػػػذ ا   ػػػػػػػ  : ال ػػػػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػػػػ  ، ػػػػػػذا ال جػػػػػػػه اا ؿ: قػػػػػػػ ؿ الشػػػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػػػذ  (5)
الاػػػػ  : يع ػػػػا عليػػػػهل انػػػػػه إمبػػػػ    يع ػػػػا يف اغبػػػػػ ؿ غبػػػػا اؼبػػػػ   ،  قػػػػ  زاؿ  ػػػػػا اؼبػػػػ      فػػػػذ الع ػػػػػال  

(، ر ،ػػػػػ  3/221اؼب ػػػػػذ  يف  قػػػػػه الشػػػػػ  عي ) مث مل  ػػػػػ . ،كمػػػػػ  لػػػػػ  أ ةل ػػػػػ  مث    ػػػػػ  ، أ  بيعػػػػػت
 .(4/75)  الط لة
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 ػػػػػػذا ال فصػػػػػػيق أصػػػػػػ  ال جػػػػػػ ه الا ثػػػػػػ   ،حب ؽبػػػػػػ  [ /54]ا   ػػػػػػي م   نػػػػػػ   إف كػػػػػػ ف معسػػػػػػ   
بػػػػق  ػػػػػ  آكػػػػػ  مػػػػػ   ،انػػػػه سػػػػػةا للح يػػػػػ  لؼبػػػػػ  قػػػػػ م  ه لاؼبة يػػػػ  علػػػػػ  ااقػػػػػ اؿ الا ثػػػػ  يف الع ػػػػػا

انػػػػػػػه علقػػػػػػػت م ػػػػػػػه يف  ل(1)ل   ػػػػػػػ  تصػػػػػػػ  أـ  لػػػػػػػ  يف  ػػػػػػػا الػػػػػػػ  ا   ،ل  نػػػػػػػه  عػػػػػػػ    لاإلع ػػػػػػػ ؽ
 إف م تػػػػػت مػػػػػ   ، اهنػػػػػ    مػػػػػق حب  ػػػػػ ل  هبػػػػػ  بيع ػػػػػ  ،  ػػػػػي   مػػػػػق ،ي  ػػػػػإف  ػػػػػق الػػػػػ    ،مل ػػػػػه
خبػػػػػػػ ؼ  ،اهنػػػػػػػ  مل ػػػػػػػت بسػػػػػػػةا م ػػػػػػػه م  ػػػػػػػي ع ػػػػػػػه ل ت ػػػػػػػ ف ر  ػػػػػػػ  ،ل م ػػػػػػػه قيم  ػػػػػػػ  ،الػػػػػػػ الدَ
 يع   ػػػػ   ػػػػ ؿ  ،  ػػػػ  ال تعلػػػػا أف  لػػػػ    م ػػػػه      م  ػ الػػػػ ،  ع ػػػػه ػػػػإف  ط  ػػػػ  لػػػػي  م  ي ػػػػ ،ال  جػػػػ 

  :(4) يف الا لػػػػػػػػث،   لػػػػػػػػ  اؼبػػػػػػػػ   (3)يع قػػػػػػػػه : يف الاػػػػػػػػ  ، (2)الػػػػػػػػ طء يف أصػػػػػػػػ  ال جػػػػػػػػ ه الا ثػػػػػػػػ 
 .أكا  م  ك نت م     ال طء إى    اؼب  

 بقيػػػػػػػت  ، ػػػػػػػ    جكمػػػػػػػ  لػػػػػػ    ، ػػػػػػ ع    القيمػػػػػػػ  يف  ق ػػػػػػه لأف الػػػػػػػ طء سػػػػػػةا ال لػػػػػػػت ل ػػػػػػ :
ػػػػػػػػ اف  ل أق مػػػػػػػػت يف يػػػػػػػػ ه مػػػػػػػػ َ مث تلفػػػػػػػػت ،خبػػػػػػػػ ؼ مػػػػػػػػ  لػػػػػػػػ  غصػػػػػػػػة   ،إى أف م تػػػػػػػػت ه     م  ، 

  صػػػػػػػػ ؿ ال لػػػػػػػػت بػػػػػػػػ ؼب   ال  ،مسػػػػػػػػ م  إى  ػػػػػػػػ  ال لػػػػػػػػت سػػػػػػػػةا الضػػػػػػػػم ف   ػػػػػػػػ  الغصػػػػػػػػا
  ، إنػػػػه يع ػػػػ  قيم  ػػػػ  ع ػػػػ  اعبػػػػػ ح ،مث م تػػػػت ،كمػػػػ  لػػػػ  ج   ػػػػ  ،ي جػػػػا اع ةػػػػ ر القيمػػػػ  ع ػػػػ ه

 .كذل       
 اف  لل مػػػػػػػه أرش مػػػػػػػ  نقصػػػػػػػت ، ػػػػػػػإف نقصػػػػػػػت بػػػػػػػ ل الدَ ، إف  لػػػػػػػ   قةػػػػػػػق ؿبػػػػػػػق الػػػػػػػ ي 

                                                             

 .(3/222) اؼب ذ  يف  قه الش  عي (1)

 قػػػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػػػػػ :  .اؼبػػػػػػػػذ ا   ػػػػػػػػ  : ػػػػػػػػذا ال جػػػػػػػػه اا ؿ، قػػػػػػػػ ؿ الشػػػػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػػػػذ  (2)
  يػػػػث أ جة ػػػػ  القيمػػػػ ،  جػػػػا قيم  ػػػػ  يػػػػـ  اإل ةػػػػ ؿ علػػػػ  ااصػػػػ ل انػػػػه سػػػػةا ال لػػػػتل كمػػػػ  لػػػػ  »

اؼب ػػػػػػذ  يف  قػػػػػػه  .« ةقػػػػػػي زم ػػػػػػ    ػػػػػػ  مػػػػػػ    قيم ػػػػػػه عشػػػػػػَ  ل مػػػػػػه م ئػػػػػػ  ،ا قيم ػػػػػػه م ئػػػػػػ جػػػػػػ ح عةػػػػػػ   
 .(4/79ر ،  الط لة  ) ،(3/222الش  عي )

يةطػػػػػػق بػػػػػػه، إذا ج   ػػػػػػ  مث »:  ػػػػػػذا ال جػػػػػػه الاػػػػػػ  ، قػػػػػػ ؿ الشػػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػػذ  عػػػػػػ   ػػػػػػذا ال جػػػػػػه (3)
 اؼب ػػػػػذ  يف  قػػػػػه الشػػػػػ  عي«. مث ذبػػػػػا القيمػػػػػ   قػػػػػت اعب ا ػػػػػ  ، ػػػػػإف ال لػػػػػت  صػػػػػق بػػػػػ ؼب   ،م تػػػػػت

 .(4/79ر ،  الط لة  )(، 3/222)

 اف الغصػػػػػػػا لال يصػػػػػػػ »:  ػػػػػػػذ ال جػػػػػػػه الا لػػػػػػػث، قػػػػػػػ ؿ الشػػػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػػػذ  عػػػػػػػ   ػػػػػػػذا ال جػػػػػػػه (4)
م جػػػػػػ د مػػػػػػ   ػػػػػػ  ااقػػػػػػذ إى  ػػػػػػ  ال لػػػػػػت،  الػػػػػػ طء غػػػػػػ  م جػػػػػػ د مػػػػػػ   ػػػػػػ  الػػػػػػ طء إى  ػػػػػػ  

 .(4/79الط لة  )ر ،  ، (3/222اؼب ذ  يف  قه الش  عي )«. ال لت



 قسم التحقيق                             عصرون  ياالنتصار البن أب

 

335 

 .نقص   بسةا م  ج  ه
م  ػػػػػػ  بقػػػػػػػ ر مػػػػػػػ      ي ػػػػػػػب   ، ػػػػػػػإف أم ػػػػػػ  قضػػػػػػػ ؤه بةيػػػػػػػ  بعضػػػػػػ   ،   يقضػػػػػػه ، إف  ػػػػػػق الػػػػػػػ ي 
 إف    ػػػػػػػ  مػػػػػػػ   ، يقػػػػػػػ ر بقػػػػػػػ ره ،الػػػػػػػ    اف اؼب ػػػػػػػ  مػػػػػػػ  بيع ػػػػػػػ  حب ػػػػػػػا  ليقضػػػػػػػي بػػػػػػػه الػػػػػػػ ي 

 ،(1)أ  غػػػػػػ ه ياةػػػػػػت يف  ق ػػػػػػ    ػػػػػػا أم ػػػػػػ   اا الد ،أ  بيعػػػػػػت  عػػػػػػ د  إليػػػػػػه بةيػػػػػػ  ،الػػػػػػ    
 .ب  اإلع  ؽ  اإل ة ؿ ؼب  ق م  ه م  الف ؽ ل(2)ق    للم  

 ،علػػػػػػ  السػػػػػػ اي يػػػػػػ  انػػػػػػه    ل(3)  يصػػػػػػ   قفػػػػػػه يف أصػػػػػػ  الػػػػػػ ج   ، إف  قػػػػػػت اؼب  ػػػػػػ ف
 .ك لةي   ،   يص  يف اؼب   ف

                                                             

 .(3/222اؼب ذ  يف  قه الش  عي ) (1)

 .131ـب ص  اؼب   ص (2)

كػػػػػػ لةي   اؽبةػػػػػػ ، قػػػػػػ ؿ   .انػػػػػػه تصػػػػػػ ؼ ال يسػػػػػػ ي إى ملػػػػػػ  الغػػػػػػ ل  ػػػػػػ  يصػػػػػػ  ل ػػػػػػذا ال جػػػػػػه اا ؿ (3)
انػػػػه  ػػػػا  لال جػػػػه الاػػػػ  : أنػػػػه كػػػػ لع ا   .«ب طػػػػق علػػػػ  اؼبػػػػذ ا  قػػػػت اؼب  ػػػػ ف»ال ػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػ : 

(، 3/223ه تعػػػػػػ ى ال يصػػػػػػػ  إسػػػػػػق طه بعػػػػػػػ  ثة تػػػػػػػه  صػػػػػػ ر كػػػػػػػ لع ا. اؼب ػػػػػػذ  يف  قػػػػػػػه الشػػػػػػػ  عي )
 .(4/77ر ،  الط لة  )
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 فصل

 [ باملسهٌن بإذن املستونتصسف الّساهن ] 

هبػػػػػ ز لػػػػػه  ، كب نبػػػػػ  مػػػػػ  ال صػػػػ     ، اػب مػػػػ  ، مػػػػ  م ػػػػػ  م ػػػػه الػػػػػ  ا   غبػػػػػا اؼبػػػػ    كػػػػػ ل طء
 .(1)بإذنه  اؿ  ،اف اؼب   غبقه ل عله بإذف اؼب   

 رجػػػػػ  قةػػػػػق  ، ػػػػػإف أذف ،يصػػػػػ  بإذنػػػػػه كػػػػػذل  ، الع ػػػػػا  كب نبػػػػػ  ،كػػػػػ لةي   ، مػػػػػ  بطػػػػػق غبقػػػػػه
 إف   يعلػػػػػػػػا بػػػػػػػػ ل ج ع إال بعػػػػػػػػ   ،اإلذف ق  ة ػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػ  لػػػػػػػػه أف ي صػػػػػػػػ ؼ كمػػػػػػػػ  قػ   ،أف ي صػػػػػػػػ ؼ

  علػػػػػ  أصػػػػػ  القػػػػػ ل  يف ال كيػػػػػق يػػػػػاؼبة  ،(2)صػػػػػ  تصػػػػػ  ه يف أصػػػػػ  الػػػػػ ج   ، الع ػػػػػا ،الةيػػػػػ 
 .إذا   يعلا بع ؿ اؼب كق إال بع  تص  ه

                                                             

 (.3/223) ( اؼب ذ  يف الفقه الش  عي1)
ال جػػػػػػػه    أ  أع ػػػػػػػا بغػػػػػػػ  اإلذف. ،كمػػػػػػػ  إذا بػػػػػػػ ع  ػػػػػػػذا ال جػػػػػػػه اا ؿ: أنػػػػػػػه يسػػػػػػػق  اإلذف،  يصػػػػػػػ  (2)

 ب ػػػػ ء علػػػػ  القػػػػ ل  يف ال كيػػػػق إذا ع لػػػػه اؼب كػػػػق،    يعلػػػػا  ػػػػ  تصػػػػ ؼ.ال يسػػػػق  اإلذف  الاػػػػ  : أنػػػػه
اؼب ػػػػذ  يف «.   ػػػػ  ي فػػػػذ قطع ػػػػ ،  ب ج عػػػػهم  ػ ػػػػإف كػػػػ ف ع ل ػػػػ ،عػػػػ ـ ال فػػػػ ذ :ااصػػػػ : »قػػػػ ؿ الشػػػػ بي 
  .(2/174مغ  احمل  ج )، (3/223)  قه الش  عي
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 فصل

 [ بإذن املستون السَّاهنبطالن ًثَكة الّسهن بتصسف  ]

تصػػػػػػ  ه  اف   لالػػػػػػ     أقػػػػػػةض بطػػػػػػق  ،   ػػػػػػا ،أ  يف اؽبةػػػػػػ  ، ػػػػػػاع ا ، إف أذف لػػػػػػه يف الع ػػػػػػا
 .كم  ل   س ه  ، ةطق عق  ال ثيق  ، ق   عله بإذنه ،ي  قض مق ض  ال ثيق 

 ػػػػػإف كػػػػػ ف ل أ  دبلجػػػػػق ،إمػػػػػ  أف ي ػػػػػ ف م   نػػػػػ  بػػػػػ ي   ػػػػػ ؿ  إف أذف لػػػػػه يف الةيػػػػػ    ىبػػػػػق
 إف   ،الػػػػػػ    اف ذلػػػػػػ  يق ضػػػػػػي  ل  جػػػػػػا قضػػػػػػ ء الػػػػػػ ي  م ػػػػػػه ، ػػػػػػ ال تعلػػػػػػا بػػػػػػه  ػػػػػػا اؼبػػػػػػ   

ػػػػػ ،ن ػػػػػ   [أ/55]كػػػػػ ف بػػػػػ ي  ملجػػػػػق   سػػػػػق   ،الػػػػػ    بطػػػػػق  ، ةػػػػػ ع ،  ػػػػػإف كػػػػػ ف اإلذف مطلق 
 .(1) قه م  ال ثيق 

 .كم  ل  ك ف ال ي    ال    ، ي  ف ر     :(2) ؿبم  ، ق ؿ أب    يف 
كمػػػػػ  لػػػػػ    ،الػػػػػ     ةطػػػػػق بػػػػػه  ، علػػػػػه بػػػػػإذف اؼبػػػػػ    الػػػػػ    أنػػػػػه تصػػػػػ ؼ ي ػػػػػ يف مق ضػػػػػ   ل ػػػػػ :

أرد  بػػػػػ إلط ؽ  : ػػػػػإف قػػػػػ ؿ ،اف الةيػػػػػ   يػػػػػه مسػػػػػ حا لخبػػػػػ ؼ الػػػػػ ي  اغبػػػػػ ؿ ،أع قػػػػػه بإذنػػػػػه
 .انه ي عي ق ؼ مق ض  اللفك ل  يل فت إى ق له ، أف ي  ف الام  ر    

كمػػػػػ  لػػػػػ  أذف يف ب،(3)صػػػػػ  يف أصػػػػػ  القػػػػػ ل  ،  إف أذف لػػػػػه بشػػػػػ ط أف ي ػػػػػ ف الػػػػػام  ر   ػػػػػ
 ج  لػػػػػػ  مػػػػػػ  يةػػػػػػ ع بػػػػػػه مػػػػػػ  الػػػػػػام  ال يب ػػػػػػ  صػػػػػػح   ، بيعػػػػػػه بعػػػػػػ  احملػػػػػػق بشػػػػػػ ط أف ي ػػػػػػ ف ر   ػػػػػػ

 .كم  ل  ك ف ال ي    ال   ،ال    

                                                             

 .(3/224) (، اؼب ذ  يف  قه الش  عي2/174مغ  احمل  ج ) (1)

 (.6/149ب ائ  الص  ئ  ) (2)

أنػػػػه لػػػػ  أذف لػػػػه يف بيعػػػػه بعػػػػ  احملػػػػق بشػػػػ ط أف ي ػػػػ ف شب ػػػػه ر  ػػػػ  إى أف  :  ج ػػػػه . ػػػػذا ال جػػػػه اا ؿ (3)
اف مػػػػ  يةػػػػ ع بػػػه مػػػػ  الػػػػام  ؾب ػػػػ ؿ،  ر ػػػػ  اجمل ػػػػ ؿ ال يصػػػػ ل  لال جػػػػه الاػػػػ  : ال يصػػػػ  ي  يػػػه جػػػػ ز.

 لػػػػا  ،الشػػػػ ط ،    ياةػػػػت الشػػػػ ط انػػػػه إمبػػػػ  أذف لػػػػه يف الةيػػػػ   ػػػػذا ل ػػػػإذا بطػػػػق الشػػػػ ط ، بطػػػػق الةيػػػػ 
أ   ، كػػػػػػذا لػػػػػػ  شػػػػػػ ط اإلذف يف بيعػػػػػػه»: نػػػػػػص الشػػػػػػ  عي يف ااـ، قػػػػػػ ؿ الشػػػػػػ بي  يصػػػػػػ  الةيػػػػػػ ،   ػػػػػػ 

(، 4/417ااـ ) اؼب صػػػػػػ ص. ،  جػػػػػػ ء: يف اجملمػػػػػػ ع   ػػػػػػ « إع  قػػػػػه ر ػػػػػػ  الػػػػػػام    يصػػػػػػ  يف اا  ػػػػػػ
 .(2/174مغ  احمل  ج ) ،(13/476) (، اجملم ع3/224اؼب ذ  يف  قه الش  عي )
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 .(1)  يص  الةي  ، ة ع ، إف أذف له يف بيعه بش ط أف يعحق دي ه
 بػػػػػػػه قػػػػػػػ ؿ أبػػػػػػػ   ، ي ػػػػػػػ ف الػػػػػػػام  ر  ػػػػػػػ  ، يصػػػػػػػ  الةيػػػػػػػ  ،يةطػػػػػػػق الشػػػػػػػ ط :(2) قػػػػػػػ ؿ اؼبػػػػػػػ  

 .(4) أصح   أضب  ،(3)  يف 
 ،ي ػػػػ ف علػػػػ  قػػػػ ل  كمػػػػ  لػػػػ  شػػػػ ط أف ي ػػػػ ف بػػػػام  ر  ػػػػ  :مػػػػ  قػػػػ ؿ (5) مػػػػ  ااصػػػػح  

 صػػػػػػػ  الشػػػػػػػ ط  اإلذف يف الةيػػػػػػػ  بشػػػػػػػ ط  ،اف كػػػػػػػ ف اؼبػػػػػػػام  ر  ػػػػػػػ  قػػػػػػػ  صػػػػػػػ  ل  ػػػػػػػذا   سػػػػػػػ 
 .(6)ا ا     ال   لا يص  الةي  ق   ،ال عحيق    ياةت

 ، ال عحيػػػػػػػق   يسػػػػػػػلا ،ف صػػػػػػػح  الةيػػػػػػػ  مشػػػػػػػ  ط  ب ل عحيػػػػػػػقأ : علػػػػػػػ  اؼبػػػػػػػ    أي   يفػػػػػػػ 
بػػػػ   ػػػػذه  : ىبػػػػ لت إذا قػػػػ ؿ لػػػػه ، الةيػػػػ  مػػػػ  غػػػػ  إذف اؼبػػػػ    ب طػػػػق ، لػػػػا ي جػػػػ  شػػػػ ط اإلذف

 شػػػػ ط العػػػػ ض  ، صػػػػ  الةيػػػػ  ، ػػػػإف اإلذف يف الةيػػػػ  غػػػػ  مشػػػػ  ط لالسػػػػلع   لػػػػ  عشػػػػ  شب  ػػػػ 
 .  ج  إى أجَ  اؼباق ،اجمل  ؿ يف مق بل  العمق ال يف مق بل  اإلذف

                                                             

 .(3/224اؼب ذ  يف  قه الش  عي ) (1)

 (.139ص )اؼب    ـب ص  (2)

-8/481) ال ائػػػػػػا شػػػػػػ ح ك ػػػػػػ  الػػػػػػ ق ئا . الةحػػػػػػ اإلجػػػػػػ َز الةيػػػػػػ  ع ػػػػػػ  أي   يفػػػػػػ  م قػػػػػػ ؼ علػػػػػػ   (3)
 .(6/84(، تةي  اغبق ئا )481

 .(12/426) (، اإلنص ؼ12/425) الش ح ال ة  (4)

أ   ، إف أذف لػػػػػه يف الةيػػػػػ  ليعحػػػػػق اؼبلجػػػػػق مػػػػػ  شب ػػػػػه»: ال ػػػػػ  ي يصػػػػػ  الةيػػػػػ ، قػػػػػ ؿ ال جػػػػػه اا ؿ:   (5)
أ  مػػػػػ  غ  ػػػػػ  يف اإلع ػػػػػ ؽ بػػػػػاف شػػػػػ ط ذلػػػػػ ،   يصػػػػػ   ،أ  مػػػػػ  قيم ػػػػػه ،مػػػػػ  غػػػػػ  الػػػػػام  يف الةيػػػػػ 

ال جػػػػػػػه الاػػػػػػػ  : قػػػػػػػ ؿ الشػػػػػػػ ازي يف .   «أ  مػػػػػػػلج    الةيػػػػػػػ  لفسػػػػػػػ د اإلذف سػػػػػػػ اء كػػػػػػػ ف الػػػػػػػ ي   ػػػػػػػ ال  
أنػػػه يصػػػ  الةيػػػ   ي ػػػ ف  :يف  ػػػذه اؼبسػػػال  قػػػ ؿ آقػػػ  :ؽ أنػػػه قػػػ ؿ   ػػػي عػػػ  أي إسػػػح »: اؼب ػػػذ 

اؼب ػػػػػػذ  يف  قػػػػػػه الشػػػػػػ  عي . «كمػػػػػػ  لػػػػػػ  أذف لػػػػػػه يف الةيػػػػػػ  بشػػػػػػ ط أف ي ػػػػػػ ف شب ػػػػػػه ر  ػػػػػػ   ،  شب ػػػػػػه ر  ػػػػػػ 
 .(2/174مغ  احمل  ج ) ،(3/224)

 .(6/91) ق ؿ العم ا : اؼب ص ص أف الةي  ب طق. الةي ف يف مذ ا اإلم ـ (6)
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 فصل

 [ ًوا حيتاجى حلفظىنفكات الّسهن ] 

 ؼبػػػػ  ر ت أبػػػػ    يػػػػَ  ل  ػػػػ  علػػػػ  الػػػػ  ا   ، ملنػػػػ  ، كسػػػػَ  ،مػػػػ  نفقػػػػ  الػػػػ     مػػػػ  وب ػػػػ ج إليػػػػه 
وم ننننننن ب هننننننن  بي كننننننن بب،  ننننننن ب   قلننننننننكننننننن بويُبي ُبب هننننننن جه » :قػػػػػػػ ؿ  أف ال  ػػػػػػػ   
 انػػػػػه  ل   نػػػػػت ال فقػػػػػ  عليػػػػػه ،(2) وبلػػػػػا  ػػػػػ  الػػػػػ  ا   ، الػػػػػذي ي كػػػػػا ،(1)«وي  ننننن بن قلنننننن

  عػػػػ  اف نفق  ػػػػ  صػػػػ ر  علػػػػ  الػػػػ  ج ع ، ػػػػ لخبػػػػ ؼ اامػػػػ  اؼب  جػػػػ  ، ل م ػػػػه ب فق ػػػػه ،فبل كػػػػه
 .م فع   

اف الشػػػػػػػف ء بيػػػػػػػ   ل  هبػػػػػػػ  عليػػػػػػػه ، ػػػػػػػ م    ،أ   ػػػػػػػ   عػػػػػػػ ؽ ، إف ا  ػػػػػػػ ج إى شػػػػػػػ   د اء
 ػػػػػػػإف اه تعػػػػػػػ ى مػػػػػػػ  أجػػػػػػػ ت العػػػػػػػ دَ أف  ،خبػػػػػػػ ؼ ال فقػػػػػػػ  ،اه تعػػػػػػػ ى  قػػػػػػػ  وبصػػػػػػػق بغػػػػػػػ  د اء

   .يةق  ب  هن 
ػػػػػػػ هبػػػػػػػا علػػػػػػػ   :(4)  قػػػػػػػ ؿ أبػػػػػػػ    يفػػػػػػػ، (3)ك نػػػػػػػت م ا اتػػػػػػػه علػػػػػػػ  الػػػػػػػ  ا    ،عليػػػػػػػه   إف ج 

 .بق ر دي ه ال    اؼب    إذا ك ف 
 د  ػػػػه ذبػػػػا  ،ذب يػػػػ ه كػػػػذل  مل نػػػػ   ،  ػػػػي ك ل فقػػػػ  ،ا غبفػػػػك ااصػػػػقذبػػػػأنػػػػه مل نػػػػ   ل ػػػػ :

 .ه      همس   كذل  ملن   ،اهن  ك فق  اغبي َ لعل  ال  ا  

                                                             

ػػػػػ  َ   ػػػػػذا اغبػػػػػ يث  (1) ػػػػػ ؿ  الل ػػػػػه   :ق ػػػػػ ؿ    أق جػػػػػه الة ػػػػػ ري يف صػػػػػحيحه بلفػػػػػك، ع ػػػػػ   أ ي      يػ  ق ػػػػػ ؿ  ر س 
ننننُ ب ة نا اقابب هنننن جه »:  نننني ابيُن ْكا نننني اب اْ ُه نكننننيب، اْ ُه نكننننيلةنننننةب ة ا بكا ب،واهاننننفاُ ب هنننندجر بُيْشنننن اُ ب ة نا اقالةنننننةب ة ا بكا

نننننن ُب ، بػػػػػػ   (، ك ػػػػػػ   الػػػػػػ    3/143أق جػػػػػػه الة ػػػػػػ ري ). «واياْشنننننن اُ ب ه نج اقاننننننيُبب،واما انننننن ب هجنننننن ة بينا ْكا
 م ك    ؿبل  . ال    

 لػػػػا  ،ا   أ  للمػػػػ    ال ىبلػػػػ  أف ي ػػػػ ف ذلػػػػ  للػػػػ    ،    ؿبل ب ػػػػ   م ك ب ػػػػالػػػػ    جعػػػػق رسػػػػ ؿ اه  (2)
أ ػػػػػػػ نب : إصبػػػػػػػ ع ا علػػػػػػػ  أف اؼبػػػػػػػ    ال يسػػػػػػػ حا ذلػػػػػػػ .  هبػػػػػػ  أف قبعػػػػػػػق ذلػػػػػػػ  للمػػػػػػػ    امػػػػػػػ ي :

 الاػػػػ  : أنػػػػه جعػػػػق علػػػػ  ال اكػػػػا  الشػػػػ ر  نفقػػػػ  الػػػػ   ،  ال فقػػػػ   اجةػػػػ  علػػػػ  الػػػػ ا   د ف اؼبػػػػ   ، 
 (.6/13،14اغب  ي يف  قه الش  عي )  ذي  ج از ذل  لل ا  . اةت 

 .(3/229(، اؼب ذ  يف  قه الش  عي )4/369ااـ ) (3)

 .(1/287) اعب  َ  ال َ  (4)
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 .هبا عل  اؼب    :(1) ق ؿ أب    يف 
 كػػػػػذل  أجػػػػػَ  مػػػػػ  يػػػػػ ده  ، ال سػػػػػَ  ،  ػػػػػي ك ل فقػػػػػ  ،ع  ػػػػػ  لػػػػػهأهنػػػػػ  مل نػػػػػ  ال غػػػػػ   ل ػػػػػ : 

 .م  إب قه
 مػػػػ  يق بػػػػق  ،مػػػػ  يق بػػػػق مػػػػ   يػػػػه مػػػػ  اإلصػػػػ ب  علػػػػ  الػػػػ  ا   [ /55] :(2) قػػػػ ؿ أبػػػػ    يفػػػػ 

  .م   يه م  الضم ف عل  اؼب   
 .ك ل فق ،     نت عل  م ل ه ،أهن  مل ن   فك أصله ل  :

                                                             

 .(6/151) (، ب ائ  الص  ئ 21/114) اؼبةس ط (1)

 .(5/272) الةح  ال ائا ش ح ك   ال ق ئا (2)
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 فصل

 [ جناٍة العبد املسهٌن] 

أ   ،أ  علػػػػػػ  فبلػػػػػػ ؾ اؼبػػػػػػ ى ،اؼبػػػػػػ ىإمػػػػػػ  أف هبػػػػػػ  علػػػػػػ  ،   ىبػػػػػػق ،إذا جػػػػػػ  العةػػػػػػ  اؼب  ػػػػػػ ف
 .عل  أج  

 يقػػػػػػػ ـ علػػػػػػ   ػػػػػػػا  ،تعلػػػػػػا  ػػػػػػػا اجملػػػػػػ  عليػػػػػػػه ب قة ػػػػػػه ، ػػػػػػإف ك نػػػػػػت اعب  يػػػػػػػ  علػػػػػػ  أج ػػػػػػػ 
 اف  قػػػػػػه  ، ػػػػػػأف يقػػػػػػ ـ علػػػػػػ   ػػػػػػا اؼبػػػػػػ    أ ى ،انػػػػػػه مقػػػػػػ ـ علػػػػػػ   ػػػػػػا اؼب لػػػػػػ  لاؼبػػػػػػ   

 ، الذمػػػػػ  ،  ػػػػػا اؼبػػػػػ    ي علػػػػػا بػػػػػ لع  ، لػػػػػ  قػػػػػ ـ عليػػػػػه  ػػػػػا اؼبػػػػػ    سػػػػػق  ،ىبػػػػػ ص بػػػػػ لع 
 .م   يف الذ  ث ب    يق ـ  ا اجمل  عليه يف الع  بق  إذا

اف سػػػػػةا  قػػػػػه  ل ػػػػػا اؼبػػػػػ    يبقػػػػػ، أ  ب لفػػػػػ اء ، ػػػػػإف سػػػػػق   ػػػػػا اجملػػػػػ  عليػػػػػه بػػػػػ لعف 
 ػػػػػػإف كػػػػػػ ف  ، ػػػػػػإف   يسػػػػػػق   ػػػػػػا اجملػػػػػػ  عليػػػػػػه ، إمبػػػػػػ  قػػػػػػ ـ  ػػػػػػا اجملػػػػػػ  عليػػػػػػه لق تػػػػػػه ،قػػػػػػ ئا

ػػػػػ  ، ػػػػػإف كػػػػػ ف يف الطػػػػػ ؼ ،لػػػػػ  اؿ ؿبلػػػػػه ل سػػػػػق   ػػػػػا اؼبػػػػػ    ،اقػػػػػ ص لػػػػػه ،ف   يف الػػػػػ   قص ص 
 . ةق  يف الة قي ،انه يسق  ع  الط ؼ ل  اله ل  ب لة قيم علق   ال     بق   ، ص لهقا

بيػػػػػ  م ػػػػػه بقػػػػػ ر  ، ػػػػػإف أم ػػػػػ  قضػػػػػ ء  قػػػػػه بةيػػػػػ  بعضػػػػػه ، إف ك نػػػػػت اعب  يػػػػػ  ت جػػػػػا اؼبػػػػػ ؿ
 إف   ي ػػػػػ  إال  ،لػػػػػ  اؿ  ػػػػػا اجملػػػػػ  عليػػػػػه ع ػػػػػه لالػػػػػ     بقػػػػػ  الةػػػػػ قي يف  ،مػػػػػ  يػػػػػ ىف بػػػػػه اغبػػػػػا

 ػػػػػػإف  ، ال يب ػػػػػػ  إال يف اعبميػػػػػػ  ،اف الةيػػػػػػ  م عػػػػػػ  لقضػػػػػػ ء اغبػػػػػػا لبيػػػػػػ  صبيعػػػػػػه ،بةيػػػػػػ  صبيعػػػػػػه
 إف   ،انػػػػػه بػػػػػ ؿ ع ػػػػػه ل ضػػػػػق عػػػػػ   ػػػػػا اجملػػػػػ  عليػػػػػه شػػػػػيء مػػػػػ  شب ػػػػػه تعلػػػػػا بػػػػػه  ػػػػػا اؼبػػػػػ   

 :ن    ،ك نت اعب  ي  عل  اؼب ى
 ،انػػػػه إذا اقػػػػ ص لػػػػه مػػػػ   لػػػػ ه لااقػػػػ ص لػػػػه إف كػػػػ ف عمػػػػ    ، يمػػػػ  د ف الػػػػ ف  ػػػػإف ك نػػػػت 
 .  لسي  أ ى ،القص ص م ه لأج  ب(1)[يب  ]  ا اؼب    إذا    ، م  عة ه أ ى

علػػػػػػػ  مػػػػػػػ ؿ   ياةػػػػػػػت اؼبػػػػػػػ ؿ علػػػػػػػ  أصػػػػػػػ   ي عفػػػػػػػ ،اأ  عمػػػػػػػ    ، إف ك نػػػػػػػت اعب  يػػػػػػػ  قطػػػػػػػا

                                                             

 . اؼباةت م  نس     ،سق  م  )أ( (1)
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 . يس في  بةيعه إبط ؿ  ا اؼب    ،ياةت :(2) يف الا   ،(1)الق ل 
 ػػػػ  يسػػػػ حا  ، اف العةػػػػ  مل ػػػػه ،كغػػػػ  اؼب  ػػػػ ف،   ػػػػ  يسػػػػ حا عليػػػػه مػػػػ ال   ،أنػػػػه عةػػػػ ه ل ػػػػ :
 .انه يف مع  ال ج   عل  نفسه ل عليهم ال  

كمػػػػػػ  لػػػػػػ      ، للػػػػػػ ارث القصػػػػػػ ص ،ا ػػػػػػإف ك نػػػػػػت عمػػػػػػ    ، إف ك نػػػػػػت اعب  يػػػػػػ  علػػػػػػ  الػػػػػػ ف 
 ا أ أ  عمػػػػ    ، إف ك نػػػػت قطػػػػا ،لػػػػ  اؿ مػػػػ  تعلػػػػا بػػػػه ،الػػػػ     ػػػػإف اقػػػػ ص بطػػػػق  ، ي ػػػػ  م   ن ػػػػ

كمػػػػػ  لػػػػػ     ،اف العةػػػػػ  مل  ػػػػػا ل  ياةػػػػػت اؼبػػػػػ ؿ علػػػػػ  مػػػػػ  بي ػػػػػ ه يف الطػػػػػ ؼ ،عفػػػػػ  علػػػػػ  مػػػػػ ؿ
 . لا يس حق ا عليه م ال   ،ك ف مل  اؼب ر ث

 ، ػػػػػإف ك نػػػػػت علػػػػػ  فبلػػػػػ ؾ غػػػػػ  م  ػػػػػ فل  إف ك نػػػػػت اعب  يػػػػػ  علػػػػػ  فبلػػػػػ ؾ للػػػػػ ا   ن ػػػػػ  
 ػػػػػإف اقػػػػػ ص بطػػػػػق  ػػػػػا  ، كمػػػػػ  لػػػػػ    ي ػػػػػ  م   ن ػػػػػ  ،أف يقػػػػػ ص  للمػػػػػ ى ،ا ػػػػػإف ك نػػػػػت عمػػػػػ   

 .ؼب  ق م  ه لاؼب   
اف  ل  ي ػػػػػػ  للمػػػػػػ ى أف يقػػػػػػ ص مػػػػػػ  اب ػػػػػػه ، لػػػػػػ  كػػػػػػ ف العةػػػػػػ  اؼبق ػػػػػػ ؿ ابػػػػػػ  العةػػػػػػ  الق تػػػػػػق

   ،أ  ك نػػػػػػػت اعب  يػػػػػػػ  قطػػػػػػػا ، إف عفػػػػػػػ  علػػػػػػػ  مػػػػػػػ ؿ ،ق ػػػػػػػق بق ػػػػػػػق  لػػػػػػػ هي   [أ/56]ال الػػػػػػ  ال 
 .ؼب  ق م  ه لياةت اؼب ؿ

 للػػػػػػػ ا   أف  ،ا ػػػػػػػإف ك نػػػػػػػت عمػػػػػػػ    ، إف ك نػػػػػػػت علػػػػػػػ  فبلػػػػػػػ ؾ م  ػػػػػػػ ف ع ػػػػػػػ  مػػػػػػػ    آقػػػػػػػ 
 تعلػػػػا بػػػػه  ػػػػا مػػػػ    اجملػػػػ   ،ثةػػػػت  اؼبػػػػ ؿ ،أ  ك نػػػػت قطػػػػا ، ػػػػإف عفػػػػ  علػػػػ  مػػػػ ؿ ،يقػػػػ ص
 .ال    انه ب ؿ  لعليه

بيػػػػػ   ، أم ػػػػػ  أف يقضػػػػي اارش بةيػػػػػ  بعضػػػػػه ، ػػػػإف ك نػػػػػت قيم ػػػػػه أكاػػػػػ  مػػػػ  قيمػػػػػ  اؼبق ػػػػػ ؿ
بقػػػػػي مػػػػػ  شب ػػػػػه   مػػػػػ  ،بيػػػػػ  صبيعػػػػػه ، إف   يب ػػػػػ  إال بةيػػػػػ  صبيعػػػػػه ،م ػػػػػه مػػػػػ  يقضػػػػػي بػػػػػه اارش

                                                             

اف  ل كػػػػػػذا ال ػػػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػػػ ، الصػػػػػحي    ػػػػػػ  : ػػػػػذا ال جػػػػػػه اا ؿ: قػػػػػػ ؿ الشػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػػذ  (1)
اؼب ػػػػذ  يف  اؼبػػػػ ى ال ياةػػػػت لػػػػه اؼبػػػػ ؿ علػػػػ  عةػػػػ ه،  ؽبػػػػذا لػػػػ  أتلػػػػت لػػػػه مػػػػ ال    يسػػػػ حا عليػػػػه ب لػػػػه.

 .(4/114(، ر ،  الط لة  )3/226 قه الش  عي )

أنػػػػػه ياةػػػػػت لػػػػػه اؼبػػػػػ ؿ،  يسػػػػػ في  بػػػػػه بيعػػػػػه :  يػػػػػه قػػػػػ ؿ آقػػػػػ  : ػػػػػذا ال جػػػػػه الاػػػػػ  : قػػػػػ ؿ أبػػػػػ  العةػػػػػ س (2)
ثةػػػػت لػػػػه اؼبػػػػ ؿ يف  ،أف مػػػػ  ثةػػػػت لػػػػه القصػػػػ ص يف العمػػػػ  :،   ج ػػػػه إبطػػػػ ؿ  ػػػػا اؼبػػػػ    مػػػػ  الػػػػ    

 .(3/226اؼب ذ  يف  قه الش  عي ) ك اج  . اػبطا
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 .ؼب  ق م  ه لي  ف ر   
انػػػػػػػه ال يب ػػػػػػػ   لبيػػػػػػػ  يف اارش ،أ  ك نػػػػػػػت قيمػػػػػػػ  اؼبق ػػػػػػػ ؿ أكاػػػػػػػ  ، إف اسػػػػػػػ    قيم  مػػػػػػػ 

كػػػػػ ف الف ،ػػػػػق ر  ػػػػػ    ،  شػػػػػ اه بػػػػػاكا  مػػػػػ  قيم ػػػػػه ، ػػػػػإف رغػػػػػا  يػػػػػه راغػػػػػا ،قضػػػػػ ؤه إال بةيعػػػػػه
 .ع   م   ه

 اقػػػػػ ص  ،ا ػػػػػإف ك نػػػػػت عمػػػػػ    ، إف ك نػػػػػت اعب  يػػػػػ  علػػػػػ  عةػػػػػ  م  ػػػػػ ف ع ػػػػػ  مػػػػػ    الق تػػػػػق
تفػػػػا الػػػػ ي  ف يف ا ػػػػإف ل ن ػػػػ   ،أ  ك نػػػػت قطػػػػا ، إف عفػػػػ  علػػػػ  مػػػػ ؿ ،الػػػػ    بطػػػػق  ،اؼبػػػػ ى
ه ال   ئػػػػػػػ َ يف ان ػػػػػػػ ، اتفػػػػػػػا قيمػػػػػػػ  العةػػػػػػػ ي  تػػػػػػػ ؾ علػػػػػػػ    لػػػػػػػه ، ال اجيػػػػػػػق ، اغبلػػػػػػػ ؿ ،اؼبقػػػػػػػ ار
 . ال بيعه ،نقله

 صػػػػ  ت قيم ػػػػه  ،بيػػػػ  ، مػػػػ  ر ػػػػ  بػػػػه الق تػػػػق مػػػػلج    ، إف كػػػػ ف مػػػػ  ر ػػػػ  بػػػػه اؼبق ػػػػ ؿ  ػػػػ ال  
 .اف  يه   ئ َ ال عحيق ليف قض ء ال ي  اغب ؿ
بػػػػػػه  ػػػػػػإف كػػػػػػ ف الػػػػػػ ي  الػػػػػػذي ار ػػػػػػ  ل ن ػػػػػػ   ، اتفقػػػػػػت القيم ػػػػػػ ف ، ف  إف اق لػػػػػػت الػػػػػػ ي

 إنػػػػػػػه  ،اف يف بيعػػػػػػػه ت قػػػػػػػيص  قػػػػػػػه مػػػػػػػ  ال ثيقػػػػػػػ  لبػػػػػػػق يةقػػػػػػػ  حب لػػػػػػػه ،  يةػػػػػػػ  ،الق تػػػػػػػق أكاػػػػػػػ 
 .  بةعضه يص  م   ن   ،م   ف بق ره

    دبػػػػػ  كػػػػػ ف اؼبق ػػػػػ ؿ م   ن ػػػػػ جعػػػػػق شب ػػػػػه ر   ػػػػػ ،بيػػػػػ  ، إف كػػػػػ ف الػػػػػذي ار ػػػػػ  بػػػػػه الق تػػػػػق أقػػػػػق
 .  به  باكا  فب  ك ف م   ن   إنه يص  م   ن   ،اف  يه زي دَ ال ثيق  لبه

   ، ػػػػػػػإف ك نػػػػػػػت قيمػػػػػػػ  اؼبق ػػػػػػػ ؿ أكاػػػػػػػ  لن ػػػػػػػ   ، اق لػػػػػػػت القيم ػػػػػػػ ف ، إف اتفػػػػػػػا الػػػػػػػ ي  ف
 .  بق ر  ا   إنه يف اغب ل  ي  ف م   ن   ،لع ـ الف ئ َ ،ية 

  ب لقػػػػ ر الػػػػذي  يصػػػػ  ر   ػػػػ ،اؼبق ػػػػ ؿ  بيػػػػ  م ػػػػه بقػػػػ ر قيمػػػػ ، إف ك نػػػػت قيمػػػػ  الق تػػػػق أكاػػػػ 
ه يصػػػػ  صبل ػػػػه م   نػػػػ  بػػػػاكا  فبػػػػ  ك نػػػػت ان ػػػػ لعلػػػػ  مػػػػ  كػػػػ ف عليػػػػه ه يةقػػػػ  ب قيػػػػ ،ر  ػػػػه اؼبق ػػػػ ؿ

 .م   ن 
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 فصل

 [ بإذن املٌىل جناٍة العبد املسهٌن ]

 ،عػػػػػ ق    ،  ػػػػػإف كػػػػػ ف ب لغ ػػػػػل ن ػػػػػ   ،ذف اؼبػػػػػ ى مػػػػػ  غػػػػػ  إكػػػػػ اهإبػػػػػ إف جػػػػػ  العةػػػػػ  اؼب  ػػػػػ ف 
 ،انػػػػػه ع قػػػػػق ل اارش علػػػػػ  مػػػػػ  بي ػػػػػ ه ، ح مػػػػػه   ػػػػػا مػػػػػ  لػػػػػ  جػػػػػ  بغػػػػػ  إذف يف القصػػػػػ ص

 نننننن ب منننننني بم نننننن ب» :لق لػػػػػػه ل(1) ال يلحػػػػػػا السػػػػػػي  بػػػػػػ إلذف غػػػػػػ  اإلمث ،ـب ػػػػػػ ر ،م لػػػػػػت
 ننننيَبينننن  ب هق ي ننننيب نل  ننننيب نننن  بم   نننننب ينننناب نننن بر وننننيبب،قلنننن ب  نننن  بوهنننن ب شننننط بك وننننن

 .  يف اإلمث   ف ش ي    ،معصي  انه أع ف عل   ،(2)«  
ك ف    [ /56]ا يعلا أف ط ع  اؼب ى يف الق ق ال هب ز  إف ك ف فبي    ، إف ك ف غ  ب ل 

 . إنه ال هبا عل  الص  ،يف صبي  م  ذك ن ه إال يف القص صك لة ل  
   ،  ال يع ؼ أف ط ع  اؼب ى ال ذب ز يف الق ق  ب لغ  أ  أعحمي   ،ا ال يبي  إف ك ف صغ   

 .انه    اعب   لبق ي علا أ   ـ اعب  ي  ب ؼب ى ،آل انه  لي علا أ   ـ اعب  ي  ب قة ه
ثةػػػػػػت يف  ،ا إف كػػػػػ ف معسػػػػػ    ،أقػػػػػذ م ػػػػػػه اارش ،ا ػػػػػػإف كػػػػػ ف م سػػػػػ    ،بػػػػػ ارش  ػػػػػإف ط لػػػػػا

 ،يةػػػػػػػػ ع العةػػػػػػػػ  يف أرش اعب  يػػػػػػػػ  :(3) أمػػػػػػػػ  قػػػػػػػػ ؿ الشػػػػػػػػ  عي ،انػػػػػػػػه  ػػػػػػػػ  الق تػػػػػػػػق لذم ػػػػػػػػه
ه  إنػػػػػه ملاقػػػػػذ بػػػػػإق اره ت ػػػػػ   م  أنػػػػ  أ   : قػػػػػ ؿ السػػػػػي  ، محمػػػػ ؿ علػػػػػ  أنػػػػػه ياةػػػػػت ق ػػػػق العةػػػػػ  ب لةي ػػػػػ 

    ،بيػػػػػػ  العةػػػػػػ  يف اارش ب ػػػػػػ    الةي ػػػػػػ  ،ا إف كػػػػػػ ف معسػػػػػػ    ،رشا يف أقػػػػػػذ ااإف كػػػػػػ ف م سػػػػػػ   
 .يقةق إق ار السي  يف اؼب   م  ذل  إذا كذبه اجمل  عليه

                                                             

 (.3/228) اؼب ذ  يف الفقه الش  عي (1)
 ،ػػػػعفه ابػػػػ   (، ك ػػػػ   اعب  يػػػػ  ، بػػػػ   ربػػػػ مي الق ػػػػق مػػػػ  السػػػػ  .8/22ال ػػػػ ت للةي قػػػػي )السػػػػ    (2)

، مصػػػػػة ح ال ج جػػػػػ ، ك ػػػػػ   الػػػػػ ي  ، بػػػػػ   ال غلػػػػػيك (4/29ال ل ػػػػػيص اغبةػػػػػ  ) حػػػػ   الة صػػػػػ ي: 
 .(2/1السلس  الضعيف  ) :   . ي   ،عفه االة   (3/262يف ق ق اؼبسلا )

 .(4/371ااـ ) (3)
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 فصل

 [ عبدي املسهٌنخصٌوة الّساهن ملن جنى عمى  ]

ػػػػػ  ال اجػػػػػا  ،انػػػػػه مل ػػػػػه ل  ػبصػػػػػا يف اعب  يػػػػػ   ػػػػػ  الػػػػػ  ا   ،علػػػػػ  العةػػػػػ  اؼب  ػػػػػ ف      إف ج 
 ، ػػػػإف ادعػػػػ  علػػػػ  رجػػػػق أنػػػػه جػػػػ  عليػػػػه ، اؼبسػػػػ اج  ،كػػػػ ؼب دع  ، اؼبػػػػ    ،ب عب  يػػػػ  عليػػػػه  قػػػػه

 ،اف ااصػػػػق عػػػػ ـ اعب  يػػػػ  ل ػػػػ لق ؿ قػػػػ ؿ اؼبػػػػ ع  عليػػػػه مػػػػ  يبي ػػػػه ،   ي ػػػػ  لػػػػه بي ػػػػ  ، ػػػػان  
 .(1) ب اءَ  ذم ه

 ػػػػػػإف ن ػػػػػػق رد   ،اف اغبػػػػػػا إذا ثةػػػػػػت كػػػػػػ ف لػػػػػػه ل ػػػػػػإف ن ػػػػػػق رد  اليمػػػػػػ  علػػػػػػ  الػػػػػػ  ا  
  علػػػػػػ  القػػػػػػ ل  يف يبػػػػػػ  الغػػػػػػ مي إذا ن ػػػػػػق يػػػػػػاؼبة بب(2)اليمػػػػػػ  علػػػػػػ  اؼبػػػػػػ    يف أصػػػػػػ  القػػػػػػ ل 

 . ياةت ل فسه بيمي ه  ق  انه  لاؼبفل 
أ  اؼبػػػػػػػػ    مػػػػػػػػ  ن ػػػػػػػػ ؿ  ،أ   لػػػػػػػػت الػػػػػػػػ  ا   ،أ  ق مػػػػػػػػت الةي ػػػػػػػػ  ، إف أقػػػػػػػػ  اؼبػػػػػػػػ ع  عليػػػػػػػػه

ػػػػػػػ ،اؼبػػػػػػػ ع  عليػػػػػػػه أ   ، ػػػػػػػ ل  ا   ب ػبيػػػػػػػ ر بػػػػػػػ  أف يقػػػػػػػ ص ،د    ػػػػػػػإف ك نػػػػػػػت اعب  يػػػػػػػ  م جةػػػػػػػ  للق 
أجػػػػ  علػػػػ  أ ػػػػ نب  علػػػػػ   ، ال أعفػػػػػ  ،ال أقػػػػ ص : إف قػػػػ ؿ ،الػػػػ     ػػػػإف اقػػػػ ص بطػػػػػق  ،يعفػػػػ 

 :(4) الط يػػػػػػا الاػػػػػػ   ، ػػػػػػذا أصػػػػػػ  الطػػػػػػ يق  ،اف  قػػػػػػه ي علػػػػػػا با ػػػػػػ نب  ل(3)أصػػػػػػ  الػػػػػػ ج  
ػػػػػ :إف قل ػػػػػ  ب(5)إف : قيػػػػػػق ،قػػػػػػ  ،أ ػػػػػ  اامػػػػػػ ي  : إف قل ػػػػػػ  ،  هبػػػػػػ  ،د   إف م جػػػػػػا العمػػػػػػ  الق 

                                                             

 (.3/229) الش  عي اؼب ذ  يف الفقه (1)
انػػػه ثةػػػػت لػػػه  ػػػا  يمػػػ  ياةػػػت بػػػػ ليم  ل ال جػػػه الاػػػ  : تػػػ د  ال جػػػه اا ؿ: ال تػػػ د انػػػه غػػػ  مػػػػ ع.  (2)

اؼب ػػػػػذ  يف الفقػػػػػه . «  ػػػػػإف ن ػػػػػق رد  اليمػػػػػ  علي مػػػػػ »  ػػػػػ  ك ؼب لػػػػػ . قػػػػػ ؿ ال ػػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػػ : 
 . (4/115ر ،  الط لة  )، (3/229الش  عي )

 لللم    إجة ره عل  اق ي ر القص ص أ  أقذ اؼب ؿ: أب  علي اب  أي   يَ  ذا ال جه اا ؿ، ق ؿ  (3)
 (.3/229) ب له  ح ز له إجة ره عل  تعيي ه. اؼب ذ  يف الفقه الش  عياف له  ق  يف 

 ل  يبل  إجة ره ،إف قل   إف ال اجا بق ق العم     الق د:  ذا ال جه الا  : ق ؿ أب  الق سا ال اركي (4)
إف ال اجا أ   اام ي  أج  عل   : إف قل   انه إذا مل  إسق ط القص ص  أف يبل  تاق ه أ ى.

 (. 3/229اؼب ذ  )  للم     ق     اؼب ؿ  ل مه ال عي . ،ف له  ق     القص صا لال عي 

إذا عفػػػػػ  علػػػػػ  أف ال مػػػػػ ؿ ال يصػػػػػ  أجػػػػػػ   :إف قل ػػػػػػ  :ي ةغػػػػػي أف يقػػػػػ ؿ»قػػػػػ ؿ ال ػػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػػ :  (5)
 (. 4/111ر ،  الط لة  ) .« إال   
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ػػػػػػػإ :ل ػػػػػػػ ق ػػػػػػػ ، أف اؼبػػػػػػػ ؿ ال هبػػػػػػػا إال بشػػػػػػػ طه ،د   ف ال اجػػػػػػػا الق     هبػػػػػػػ   ، صػػػػػػػ  عفػػػػػػػ ه مطلق 
  يصػػػػػػ  عفػػػػػػ ه علػػػػػػ  غػػػػػػ   ،ف ال اجػػػػػػا أ ػػػػػػ  اامػػػػػػ ي إ :ل ػػػػػػ  إف ق ،علػػػػػػ  أف يشػػػػػػ ط اؼبػػػػػػ ؿ

 لػػػػػػػا هبػػػػػػػػ   ، ي علػػػػػػػا  ػػػػػػػا اؼبػػػػػػػػ    ب ؼبػػػػػػػ ؿ ،العفػػػػػػػ  يسػػػػػػػق  القصػػػػػػػػ ص ب ق يػػػػػػػػ رانػػػػػػػه  لاؼبػػػػػػػ ؿ
 .    م حه ،إسق طه
 ل تعلػػػػػا بػػػػػه  ػػػػػا اؼبػػػػػ    ، جػػػػػا اؼبػػػػػ ؿ ،أ  ك نػػػػػت اعب  يػػػػػ  قطػػػػػا ،إف عفػػػػػ  علػػػػػ  مػػػػػ ؿ ػػػػػ

 .انه ب ؿ م  تعلا به  قه
 .ال    كم  ل  أسقطه ع  ع  ،  سق  ، إف أسق  اؼب     قه م  ال ثيق 

 ال  ،  ػػػػ  كمػػػػ  لػػػػ    ػػػػا العػػػػ  اؼب   نػػػػ  ،انػػػػه ال يبل ػػػػه لأ  يػػػػ   ، ػػػػإف أبػػػػ أ اؼبػػػػ    اعبػػػػ  
اف سػػػػػق ط  قػػػػػه تةػػػػػ  لصػػػػػح   ،(1)يف أصػػػػػ  الػػػػػ ج   الػػػػػ    يسػػػػػق  بػػػػػذل   قػػػػػه مػػػػػ  غػػػػػ  

 .  ياةت ت بع  ،ااصق [أ/57] إذا   يص   ،اإلب اء
انه يفضي إى إبط ؿ  ا اؼب    م   ل  يص  إب اؤه ، إف أب أ ال  ا   اعب   م  اارش

   ،أ  أب أه م ه ، إف قض  ال  ا   دي  اؼب    ،كم  ل    ا الع  اؼب   ن ،   لا يص  ،ال ثيق 
 .    يع د صحيح   ،اف اإلب اء  ق  ب ط    ل(2)ي أ اعب   يف أص  ال ج  

أ  غػػػػػػػ ه مػػػػػػػ  غػػػػػػػ  ر،ػػػػػػػ   ،علػػػػػػػ   يػػػػػػػ اف اارش إف أراد الػػػػػػػ  ا   أف يصػػػػػػػ   اعبػػػػػػػ   عػػػػػػػ  
 ، ػػػػػػ  يبلػػػػػػ  نقلػػػػػػه إى غ  ػػػػػػ  بغػػػػػػ  ر،ػػػػػػ ه ،اف  قػػػػػػه تعلػػػػػػا ب لقيمػػػػػػ  ل (3)  يصػػػػػػ  ،اؼبػػػػػػ   

                                                             

 تضم ه م  بقي اإلب اء سق  ال ثيق ،  إذا م   قه إبط ؿ تضم  إب اءه  ذا ال جه اا ؿ: يةطقل اف (1)
 ال ال ثيق ، ق ؿ ال   ي يف ال  ، :   يص  عف ه عل  اؼبش  ر غبا اؼب   . ال جه الا  : إبط ؿ م 

   اارش م  ال ا   أب أه تضم هل  إف م  يةطق  لا يص    اإلب اء،  اإلب اء    أبطله الذت يةطقل اف
  اراد ب قي    ال    ك ف ل  كم  يص  ر، ه،  لا غ  م  ال ثيق  م  اؼب     ا يةطق إب اؤهل انه يص 
 .(4/111) الط لة  ، ر ، (3/231)ي ةه. اؼب ذ   أف

 اف اؼب ػػػػػػ  م ػػػػػػه غبػػػػػػا اؼبػػػػػػ   ،  قػػػػػػ  زاؿ  ػػػػػػا اؼبػػػػػػ     ي فػػػػػػذ إبػػػػػػ اء الػػػػػػ  ا  . لاا ؿ: ي فػػػػػػذال جػػػػػػه  (2)
  ، ػػػػ  هبػػػػ ز أف وب ػػػػا بصػػػػح ه بعػػػػ  اغب ػػػػا بةط نػػػػه ،نػػػػ    م ػػػػ  بةط نػػػػها لال جػػػػه الاػػػػ  : ال ي فػػػػذ  

 إف عفػػػػػػػي علػػػػػػػ  مػػػػػػػ ؿ   ياةػػػػػػػت علػػػػػػػ  »: كمػػػػػػػ  لػػػػػػػ    ػػػػػػػا مػػػػػػػ ؿ غػػػػػػػ ه مث مل ػػػػػػػه، قػػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػػ  ي
 .(3/231(، اؼب ذ  يف  قه الش  عي )2/183 ج )مغ  احمل  .«الصحي 

 (.3/231اؼب ذ  يف الفقه الش  عي ) (3)
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 .ال    كم  ل  أراد إب اؿ 
ا إى مػػػػ  سػػػػل   ي   ، صػػػػ   علػػػػ   يػػػػ اف تعلػػػػا  ػػػػا اؼبػػػػ    بػػػػه ، ػػػػإف ر،ػػػػي اؼبػػػػ    ب لصػػػػل 

 ػػػػػإف كػػػػػ ف فبػػػػػ  لػػػػػه م فعػػػػػ   ،الػػػػػ    انػػػػػه قػػػػػ ئا مقػػػػػ ـ  ل  م  نػػػػػهع ػػػػػ ه لي ػػػػػ ف ر   ػػػػػ الػػػػػ    كػػػػػ ف 
ػػػػػػ لانفػػػػػػ د الػػػػػػ  ا   دب فع ػػػػػػه ػػػػػػ ، إف كػػػػػػ ف لػػػػػػه مبػػػػػػ ء ،ملػػػػػػ    يػػػػػػ ؿ ع ػػػػػػهم فعػػػػػػ    اهن    انفػػػػػػ د أيض 

 .ؼب  ذك ن ه لب م ئه
ػػػػ جػػػػا عليػػػػه ع   ،   مي  ػػػػ اسػػػػقطت ج ي  ػػػػ ، حػػػػ  علي ػػػػ  ، إف كػػػػ ف اؼب  ػػػػ ف ج ريػػػػ    قيمػػػػ  ش 

ػػػػػانػػػػػه ج ػػػػػ  آدميػػػػػ   ضػػػػػم  بع   لأمػػػػػ   لالػػػػػ     ال تػػػػػ قق قيم ػػػػػه يف  ،كح ػػػػػ  اغبػػػػػَ   ،  بػػػػػ ؽب ش 
 .انه ب ؿ م    ي علا  قه به
 لأمػػػػػػه جػػػػػا عليػػػػػػه مػػػػػ  نقػػػػػص مػػػػػػ  قيمػػػػػ   ،   مي  ػػػػػػ القػػػػػت ج ي  ػػػػػ،  إف كػػػػػ ف اؼب  ػػػػػ ف  يمػػػػػػ 
 . انه ب ؿ م  ك ف م   ن   لال     يف انه ج ء م     ي  ف داق   

يف  أمهأ  م  نقص م  قيم   ،  جا أكا  اام ي  م  قيم ه  ي   ،مث م   ،  ي    إف ألق ه
 ،  عليه  ع    أكا نب  تغلي    ، ال هبم  بي  م  ،انه  ج  سةا  ج  م  ل(1)أص  الق ل 

 إف ك ف م   ،انه ب ؿ ع  غ  م   ف ل  ال ي  ف ر     ، جةت ، إف ك نت قيم  ال ل  أكا 
 .  جا أف ي  ف ر     ،نقص م  قيم  ااـ أكا 

                                                             

 ػػػػإف   ،  أ  مػػػػ  نقػػػػص مػػػػ  قيمػػػػ  ااـ ػػػػذا ال جػػػػه اا ؿ: هبػػػػا عليػػػػه أكاػػػػ  اامػػػػ ي  مػػػػ  قيم ػػػػه  ي ػػػػ (1)
 إف كػػػػ ف مػػػػ  نقػػػػص مػػػػ  قيمػػػػ  ااـ  ، صػػػػ  عفػػػػ ه ع ػػػػه ،  أكاػػػػ   جػػػػا ذلػػػػ  للػػػػ ا  كػػػػ ف قيم ػػػػه  ي ػػػػ
أ   نبػػػػػػ  قيمػػػػػػ  اعب ػػػػػػ   يػػػػػػ ،  أرش نقصػػػػػػ ف ااـ إف » ، قػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػػػ : أكاػػػػػػ  كػػػػػػ ف ر   ػػػػػػ

ال جػػػػػه الاػػػػػ  : هبػػػػػا عليػػػػػه قيمػػػػػ  ال لػػػػػ     .«نقصػػػػػت  علػػػػػ ،  ػػػػػذا القيمػػػػػ  للػػػػػ ا  ،  اارش، م  ػػػػػ ف
اؼب ػػػػػذ  يف  قػػػػػه الشػػػػػ  عي   ػػػػػإف عفػػػػػي ع ػػػػػه صػػػػػ  عفػػػػػ ه. ، ل انػػػػػه يب ػػػػػ  تق يبػػػػػه  ي ػػػػػ ف للػػػػػ ا   ي ػػػػ
 .(4/113(، ر ،  الط لة  )3/231)
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 صلف

 [ اجلناٍة عمى العبد املسهٌن ون قبن جان دلوٌه] 

ػػػػ  ػػػػإف  ، ػػػػاق  رجػػػػق أنػػػػه  ػػػػ  اعبػػػػ   عليػػػػه ،   يعػػػػ ؼ اعبػػػػ   ،علػػػػ  العةػػػػ  اؼب  ػػػػ ف      إف ج 
إلن ػػػػػػػػػػ ره  ، ال ي علػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػا اؼبػػػػػػػػػػ    بػػػػػػػػػػه ،كػػػػػػػػػػ ف اارش لػػػػػػػػػػه  ،صػػػػػػػػػ قه الػػػػػػػػػػ  ا   د ف اؼبػػػػػػػػػػ   

انػػػػػػه صػػػػػػ قه علػػػػػػ   ل  ع ػػػػػػ هكػػػػػػ ف اارش ر   ػػػػػػ  ، إف صػػػػػػ قه اؼبػػػػػػ    د ف الػػػػػػ  ا   ،اسػػػػػػ حق قه
أ  أبػػػػػ أه  ، إف قضػػػػ ه الػػػػ ي  ، إف   يقضػػػػه الػػػػ  ا   الػػػػ ي  اسػػػػ  ىف  قػػػػه م ػػػػه ،تعلػػػػا  قػػػػه بػػػػه

 الػػػػ  ا   يقػػػػ   ،ه زاؿ مػػػػ  تعلػػػػا بػػػػه مػػػػ   قػػػػهان ػػػػ لش إى اؼبقةػػػػ ض اؼبقػػػػ  بػػػػهاؼبػػػػ    م ػػػػه رد اار 
 .(1) يةق  ال اجا يف ذم  اؼبق  ،أنه ال  ا له  يه

                                                             

 (.3/231) اؼب ذ  يف الفقه الش  عي (1)
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 لفص

 [ إذا كان املسهٌن عصريا فتحٌه] 

 بطػػػػػػػق  يػػػػػػػه  ،زاؿ ع ػػػػػػػه اؼبلػػػػػػػ  ،ا صػػػػػػػ ر يف يػػػػػػػ  اؼبػػػػػػػ    طبػػػػػػػ    ،ا إف كػػػػػػػ ف اؼب  ػػػػػػػ ف عصػػػػػػػ   
عػػػػ د  يػػػػه اؼبلػػػػ   ، ب فسػػػػه إف عػػػػ د قػػػػ    ،  ػػػػ  كػػػػ غبي اف إذا مػػػػ   ،انػػػػه زالػػػػت م لي ػػػػه لالػػػػ    
 .   يه ق  ك ف م   ن   ،انه ع د إى اؼبل  الس با ل ال    

 [/ 57]عػػػػػػػػػ د  إى ملػػػػػػػػػ   ،   للػػػػػػػػػت ع ػػػػػػػػػ ه ، حمع ػػػػػػػػػ  إنسػػػػػػػػػ ف ، لػػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػػه أراق ػػػػػػػػػ 
 .   ياةت اؼبل  به ، صبع    عق ؿبـ  ،ؼب  ق م  ه ل تعلا     ا اؼب    ،ال  ا  

  يبل ػػػػػػػه يف أصػػػػػػػ   ،  بغػػػػػػػه ، اقػػػػػػػذ اؼبػػػػػػػ    جلػػػػػػػ ه ، مػػػػػػػ   ،  لػػػػػػػ  ر ػػػػػػػ  ع ػػػػػػػ ه  ي ان ػػػػػػػ
 يعػػػػػ د  ، قػػػػػ  عػػػػػ د إى اؼبلػػػػػ  ،انػػػػػه   يػػػػػ ؿ ع ػػػػػه   ػػػػػا ملػػػػػ  الػػػػػ  ا   ب ل ليػػػػػ  ل(1)الػػػػػ ج  

 مع عبػػػػػ  اؼبػػػػػ    ال تسػػػػػق    ػػػػػا  ،  بعػػػػػ ده إى ملػػػػػ  الػػػػػ  ا   يعػػػػػ د ر   ػػػػػ ،إى اؼبلػػػػػ  القػػػػػ مي
ؼبػػػػػػػ   ل  كػػػػػػ ف ر   ػػػػػػػ ،عػػػػػػ د مل ػػػػػػػه  يػػػػػػػه ،دبغػػػػػػه الػػػػػػػ  ا      ػػػػػػػذا لػػػػػػػ  ، اسػػػػػػ حق ق   ،يػػػػػػ  الػػػػػػػ  ا  

 . ال ب غ ال أث  له يف إ  اث اؼبل  ،(2)ق م ه

                                                             

كمػػػػ  لػػػػ  ر  ػػػػه عصػػػػ ا  صػػػػ ر طبػػػػ ا مث صػػػػ ر   ،يعػػػػ د ر  ػػػػ : ال جػػػػه اا ؿ: قػػػػ ؿ أبػػػػ  علػػػػي بػػػػ  قػػػػ اف (1)
ل انػػػه عػػػ د اؼبلػػػ   يػػػه دبع عبػػػ   أمػػػ  أ  ثػػػػه ال يعػػػ د الػػػػ    : ال جػػػه الاػػػ  : قػػػ ؿ أبػػػ  إسػػػح ؽ   قػػػ .

: قػػػ ؿ ال ػػػ  ي يف ال  ،ػػػ   بغػػػ  معػػػ  مػػػ  ج  ػػػه. إهنػػػ  صػػػ ر  قػػػ    ،خبػػػ ؼ اػبمػػػ  ،ر  ػػػ    لػػػا يعػػػ  
 اق ػػػػػػػ ره  ، لػػػػػػ  ر ػػػػػػ  شػػػػػػ َ  م تػػػػػػت يف يػػػػػػ  اؼبػػػػػػ     ػػػػػػ ب  جلػػػػػػ      يعػػػػػػ  ر  ػػػػػػ  علػػػػػػ  ااصػػػػػػ  »

اؼب ػػػػػذ   .«خبػػػػ ؼ اػبمػػػػ   اف الع ئػػػػ  غػػػػػ  ذلػػػػ  اؼبلػػػػ ، ااكاػػػػ  فل اف م لي ػػػػه  ػػػػ ثت ب ؼبع عبػػػػػ 
 .(4/71(، ر ،  الط لة  )3/232يف  قه الش  عي )

 .(1/271) ال سي  ليصل ،  اعبم : دب . اؼبعحا اعبل  به ي  ب  ال ب غ: م  (2)
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 فصل

 [ تمف املسهٌن يف ٍد املستون ون غري تفسٍط ونى] 

 ال يسػػػػػق   ،تلػػػػػت مػػػػػ  ،ػػػػػم ف الػػػػػ  ا   ،يف يػػػػػ  اؼبػػػػػ    مػػػػػ  غػػػػػ  تفػػػػػ ي  الػػػػػ    إذا تلػػػػػت 
 .(1)م  دي  اؼب    شيء

أ  قػػػػػػػ ر  ، ػػػػػػػ  مضػػػػػػػم ف باقػػػػػػػق اامػػػػػػػ ي  مػػػػػػػ  قيم ػػػػػػػه :(3) الاػػػػػػػ ري ،(2) قػػػػػػػ ؿ أبػػػػػػػ    يفػػػػػػػ 
 .(4)ذل  ع  عم  ي    ر   ،ال ي 

 ، العػػػػػ  ض ، الفضػػػػػ  ،ك لػػػػػذ ا  ،  كػػػػػه يمػػػػػ  قفػػػػػ الػػػػػ    يضػػػػػم  مػػػػػ   :(5) قػػػػػ ؿ م لػػػػػ 
 . العق ر ،ك غبي اف  ، ال يضم  م        كه

 إف كػػػػػػػ ف أكاػػػػػػػ   ،مضػػػػػػػم ف جبميػػػػػػػ  الػػػػػػػ ي  الػػػػػػػ     :(8) الشػػػػػػػع  ،(7) ال  عػػػػػػػي ،(6) قػػػػػػػ ؿ اغبسػػػػػػػ 
 .أكا  م  قيم ه

البب هننننن جه   ببقضننننن بر ننننن  ب  » :قػػػػػ ؿ مػػػػػ  ر ي سػػػػػعي  بػػػػػ  اؼبسػػػػػيا ل ػػػػػ :
 لػػػػا يسػػػػق  الػػػػ ي   ، انػػػػه  ثيقػػػػ  بػػػػ ي  لػػػػي  بعػػػػ ض م ػػػػه ،(9) «و هنننن جه ب ونننن بره نننننب،يغ نننن 

  ػػػػػ ف  ، انػػػػه مقةػػػػ ض عػػػػ  عقػػػػ   ا ػػػػ  بعضػػػػه يف أصػػػػ  الػػػػ ج   أم نػػػػ  ل  كػػػػه ك لضػػػػ م 
 .صبيعه أم ن  ك ل ديع 

                                                             

 .(3/232اؼب ذ  يف  قه الش  عي ) (1)

 .(6/152(، ب ائ  الص  ئ  )8/431) ال ائا ش ح ك   ال ق ئا الةح  (2)

 .(6/255) (، اغب  ي يف  قه الش  عي13/496اجملم ع) (3)

 (.4/113ش ح مع   ا ث ر) (4)

 (.2/277) ب اي  اجمل    (5)

 (.6/255) اغب  ي يف  قه الش  عي (6)

 (.6/255) اغب  ي يف  قه الش  عي ماق مذ ا أي   يف . : الص ا  ع  ال  عي (7)

 (.6/255) اغب  ي يف  قه الش  عي (8)

 (.412)ص  سةا زب هبه (9)
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 ،ك ل ديعػػػػػ ،   الفضػػػػػ  ، ػػػػػ  يضػػػػػم  بػػػػػه الػػػػػذ ا ، علػػػػػ  م لػػػػػ  أنػػػػػه ال يضػػػػػم  بػػػػػه العقػػػػػ ر
 .  دب   يهيع  ؿبة س   ،(1)« ويبى نب ه جه » :أنه ق ؿ ع ه ي   م  ر  

 تلفػػػػػػت مػػػػػػ  غػػػػػػ   ،     ػػػػػػ  ع ػػػػػػ  رجػػػػػػق   يعلػػػػػػا حب ؽبػػػػػػ  ،  مػػػػػػ  إنسػػػػػػ ف إف غصػػػػػػا عي  ػػػػػػ
علػػػػػػ  اام نػػػػػػ   ه دق لػػػػػػ ، ضػػػػػػم    بػػػػػػ لقةض كػػػػػػ ؼب دع ،اهنػػػػػػ  عػػػػػػ  مضػػػػػػم ن  لتفػػػػػػ ي  ،ػػػػػػم   

 ،انػػػػه غػػػػ ه ل(2)  جػػػػ  دبػػػػ  غ مػػػػه علػػػػ  الػػػػ  ا   علػػػػ  أصػػػػ  الػػػػ ج   ،يب ػػػػ  قػػػػ ار الضػػػػم ف عليػػػػه
انػػػػػػه نػػػػػ ؿ ب غ يػػػػػ ه م  لػػػػػػ   ل  ي جػػػػػػ  علػػػػػ  اؼبػػػػػ    ،  اؼبغصػػػػػػ   م ػػػػػه الػػػػػ  ا   ػػػػػإف ،ػػػػػم   ،غػػػػػ ه

 .اؼب لت له
 ػػػػػ ل     ب طػػػػػق  ، ػػػػػ ل     لػػػػػه ب لػػػػػ ي  ، ػػػػػإف   يعطػػػػػه ،  ع ػػػػػ  رجػػػػػق إى شػػػػػ   إف ر ػػػػػ  عي  ػػػػػ

 ل  يل مػػػػه ،ػػػػم نه ،قةػػػػق شػػػػ   الػػػػ     ػػػػإف  لػػػػ   ، الةيػػػػ  ب طػػػػق ل عليقػػػػ  علػػػػ  شػػػػ ط ،ل اقي ػػػػه
 إف تلػػػػػػت بعػػػػػػ   ،  سػػػػػػ ده كصػػػػػػح ه يف عػػػػػػ ـ  جػػػػػػ   الضػػػػػػم ف ،الػػػػػػ    انػػػػػػه قةضػػػػػػه حب ػػػػػػا 

 الف سػػػػ  ك لصػػػػحي  يف إهبػػػػ    ،  حب ػػػػا بيػػػػ    سػػػػ انػػػػه صػػػػ ر مقة ، ػػػػ لل مػػػػه ،ػػػػم نه ،شػػػػ  
 . اه أعلا ب لص ا  .الضم ف

                                                             

ػػػػه  : قػػػػ ؿ ال يلعػػػػي (، ك ػػػػ   الةيػػػػ ع.6/41) اعبػػػػ    ال قػػػػيالسػػػػ   ال ػػػػ ت للةي قػػػػي  يف ذيلػػػػه  (1) أ ق   ج 
َ  ع ػػػػ   أ ن ػػػػَ  م      ع ػػػػ ، كب  ػػػػ  ه   ػػػػل م    ع ػػػػ   قػ   ػػػػ د  ػػػػه  ع ػػػػ   إظب   ع يػػػػق  ب ػػػػ   أ ي  أ م ي ػػػػ   ثػ   ػػػػ  ضب  ػػػػ د  ب ػػػػ   س  : أ ق   ج  ، ق ػػػػ ؿ 

ا ي ض ػػػػ   اغب  ػػػػ ػػػػذ  َ ،   إ ظب   ع يػػػػق     ػػػػق  ع ػػػػ   ضب  ػػػػ َد،   قػ   ػػػػ د  ا ب  ط  ػػػػذ      ، تفػػػػ د بػػػػه إظب عيػػػػق : قػػػػ ؿ الةي قػػػػي   يث 
الػػػػػػذارع،  كػػػػػػ ف الػػػػػػ ارقط  ي سػػػػػػةه إى ال ،ػػػػػػ ،  ،ػػػػػػعفه االةػػػػػػ  . نصػػػػػػا ال ايػػػػػػ  ا  ديػػػػػػث اؽب ايػػػػػػ  

 .(8/142) (، السلسل  الضعيف   اؼب ، ع 5/279) (، الس   الصغ ت للةي قي4/321)

انػػػػػػه  له الاػػػػػػ  : ال ي جػػػػػػ ال جػػػػػػ   أصػػػػػػح  .  ػػػػػػذا ال جػػػػػػه اا ؿ، قػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػػػ : ،   ػػػػػػ  (2)
إف اؼبػػػػػ    إذا  : ػػػػػإف بػػػػػ أ  غػػػػػـ  الػػػػػ  ا  ل  ػػػػػإف قل ػػػػػ  ، صػػػػػق ال لػػػػػت يف يػػػػػ ه   سػػػػػ ق  الضػػػػػم ف عليػػػػػه

اؼب ػػػػػػذ  يف  قػػػػػػه الشػػػػػػ  عي    ي جػػػػػػ  الػػػػػػ  ا   علػػػػػػ  اؼبػػػػػػ    دبػػػػػػ  غ مػػػػػػه. ،غػػػػػػـ  رجػػػػػػ  علػػػػػػ  الػػػػػػ  ا  
 .(4/98) (، ر ،  الط لة 3/233)
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 باب اختالف املرتاهنني

 ػػػػ لق ؿ ق لػػػػػه  ،اؼبػػػػ ع  عليػػػػه [أ/58] ػػػػان    ، ادعػػػػ  رجػػػػق علػػػػ  رجػػػػق أنػػػػه ر  ػػػػػه عي  ػػػػإذا 
 .ال    اف ااصق ع ـ  لم  يبي ه

 ،بػػػػػق ر   ػػػػػ   ػػػػػذا الاػػػػػ   : قػػػػػ ؿ، ر   ػػػػػ   ػػػػػذا العةػػػػػ  : قػػػػػ ؿ الػػػػػ     إف اق لفػػػػػ  يف عػػػػػ  
قػػػػػػ ج  ، ػػػػػػإذا  لػػػػػػت ،اف ااصػػػػػػق عػػػػػػ ـ ر  ػػػػػػه ل ػػػػػػ لق ؿ قػػػػػػ ؿ الػػػػػػ  ا   أنػػػػػػه   يػػػػػػ    الاػػػػػػ  

 .بإن  ر اؼب    ال       ي قق العة  يف  ،  بيمي هالا   ع  ك نه ر    
بػػػػػػػق ر   ػػػػػػػ   ػػػػػػػذي   : قػػػػػػػ ؿ .ر   ػػػػػػػ   ػػػػػػػذا العةػػػػػػػ  : قػػػػػػػ ؿ ،الػػػػػػػ     إف اق لفػػػػػػػ  يف قػػػػػػػ ر 

 اف مػػػػػػ    لاف ااصػػػػػق عػػػػػػ ـ ر ػػػػػ  العةػػػػػػ  الاػػػػػ   ل ػػػػػػ لق ؿ قػػػػػ ؿ الػػػػػػ  ا   مػػػػػ  يبي ػػػػػػه .العةػػػػػ ي 
 .ك ل  ج يف الط ؽ  ،ك ف الق ؿ ق له يف ااصق ك ف الق ؿ ق له يف الق ر

 هبػػػػ ز  ،الػػػػ    هبػػػػ ز أف وبػػػػ ث بعػػػػ   ،مث  جػػػػ   ي ػػػػ  لبػػػػق ، أقةضػػػػه إي  ػػػػ  ،  لػػػػ  ر  ػػػػه أر، ػػػػ
بػػػػق كػػػػ ف  : قػػػػ ؿ اؼبػػػػ    ،  ػػػ  قػػػػ رج م ػػػػه ،الػػػػ     ػػػػ ث بعػػػػ   : قػػػػ ؿ الػػػػ  ا   ،أف ت ػػػ ف قةلػػػػه

 : يػػػػػػث قػػػػػػ ؿ (2)للمػػػػػ    ق   ػػػػػػ ل(1) ػػػػػػ لق ؿ قػػػػػ ؿ الػػػػػػ  ا   ، ر    يػػػػػه مػػػػػػ  اارض ،الػػػػػػ    قةػػػػػق 
 .الق ؿ ق ؿ اؼب   

 ال  ،ك لعةػػػػ  الاػػػػػ    ،الػػػػ     عػػػػ ـ إدق لػػػػػه يف  ،الػػػػ    أف ااصػػػػق عػػػػ ـ  جػػػػػ ده   لػػػػ   ل ػػػػ :
كمػػػػػػػ  لػػػػػػػ  اق لفػػػػػػػ  يف أصػػػػػػػق   ،ال يف العقػػػػػػػ  ،انػػػػػػػه إمبػػػػػػػ  يػػػػػػػ ج   ػػػػػػػ  يف اؼبلػػػػػػػ  لن ػػػػػػػ  إى اليػػػػػػػ 

 . الع  يف ي  اؼب    ،ال    

                                                             

 عي يف ااـ،  ال ػػػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػػػ ،  الشػػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػػذ ل  ػػػػػػذا ال جػػػػػػه اا ؿ: نػػػػػػص عليػػػػػػه الشػػػػػػ  (1)
(، اؼب ػػػػػػػػػػػذ  يف  قػػػػػػػػػػػه 4/112) (، ر ،ػػػػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػػػػ لة 4/311) ااـ اف ااصػػػػػػػػػػػق عػػػػػػػػػػػ ـ العقػػػػػػػػػػػ .

 .(3/234) الش  عي

 ػػػػذا ال جػػػػه الاػػػػ  : اف الامػػػػَ  يف يػػػػ ه،  الػػػػ  ا   مػػػػ ع قػػػػ ر ال يػػػػ دَ عليػػػػه،  ػػػػ لق ؿ قػػػػ ؿ الػػػػذي  ػػػػي  (2)
ؼبػػػػػػ  ذك نػػػػػػ ه يف ل ي سػػػػػػه ع ػػػػػػ ي. قػػػػػػ ؿ الشػػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػػذ :   ػػػػػػذا قطػػػػػػايف ي يػػػػػػه مػػػػػػ  يبي ػػػػػػه، يف ق

إنػػػػػه يف يػػػػػ ه ال يصػػػػػ ل اف اليػػػػػ  إمبػػػػػ  يقػػػػػ ـ  ػػػػػ  يف اؼبلػػػػػ  د ف العقػػػػػ ،  ؽبػػػػػذا لػػػػػ   :العةػػػػػ ي ،  ق لػػػػػه
، اؼب ػػػػػػذ  يف  قػػػػػػػه (138ص)ـب صػػػػػػػ  اؼبػػػػػػ   . اق لفػػػػػػ  يف أصػػػػػػق العقػػػػػػ  كػػػػػػػ ف القػػػػػػ ؿ قػػػػػػ ؿ الػػػػػػ  ا  

 .(3/234الش  عي )
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 ،الػػػػػ       م ػػػػػ  بصػػػػػح   ،  ػػػػػ ث اغبمػػػػػق ا قػػػػػ  ، ػػػػػإف ر ػػػػػ  ضبػػػػػق شػػػػػحَ  وبمػػػػػق ضبلػػػػػ 
القػػػػػػػػ ؿ قػػػػػػػػ ؿ  :(2) قػػػػػػػػ ؿ اؼبػػػػػػػػ  ، (1) ػػػػػػػػ لق ؿ قػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػ  ا   ،  قل فػػػػػػػػ  يف قػػػػػػػػ ر اغبمػػػػػػػػق اا ؿ

 .اؼب   
 .م  ق م  ه يف ال  ق ل  :

 ػػػػػ لق ؿ  ،بػػػػػق بػػػػػالف  : قػػػػػ ؿ اؼبػػػػػ    ،ر   ػػػػػ  بػػػػػالت : قػػػػػ ؿ ، لػػػػػ  اق لفػػػػػ  يف قػػػػػ ر الػػػػػ ي 
 .(3)ق ؿ ال  ا   م  يبي ه

 .(4)  لق ؿ ق ؿ اؼب    ،أكا  م  ألت ال    إف ك نت قيم   : ق ؿ م ل 
 ،  ػػػػػػ ف القػػػػػػ ؿ قػػػػػػ ؿ الػػػػػػ  ا    يػػػػػػه ،أف ااصػػػػػػق عػػػػػػ ـ تعليقػػػػػػه االػػػػػػت الا نيػػػػػػ  بػػػػػػ ل     ل ػػػػػػ :

 ،انػػػػه قػػػػ  يػػػػ    علػػػػ  الػػػػ ي  بقػػػػ ر قيم ػػػػه ل زيػػػػ دَ القيمػػػػ  ال تػػػػ ؿ علػػػػ  ك نػػػػه م   نػػػػ  بػػػػالف 
 .   صح   يه ،بق    ال     ، أكا  م   

 قػػػػػػػ ؿ  ، زاد  ألفػػػػػػػ  آقػػػػػػ  علػػػػػػػ  أف ي ػػػػػػػ ف ر  ػػػػػػ   مػػػػػػػ  ،ر   ػػػػػػه بػػػػػػػالت :  ا إف قػػػػػػ ؿ الػػػػػػػ   
يف الػػػػ ي  بػػػػ ل     ال ا ػػػػػ  اف ال يػػػػ دَ  لصػػػػ ر ر  ػػػػ  بػػػػالف  ،بػػػػق ر   ػػػػه اب ػػػػ اء بػػػػالف  :اؼبػػػػ   
 .ؼب  ذك ته لج ئَ 

اف  ل(5) ػػػػػ لق ؿ قػػػػػ ؿ الػػػػػ  ا   علػػػػػ  أصػػػػػ  الػػػػػ ج   ،ف ال يػػػػػ دَ ال تصػػػػػ إ : كػػػػػذا لػػػػػ  قل ػػػػػ 

                                                             

 نػػػػص عليػػػػػه الشػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػذ ،  قػػػػ ؿ ال ػػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػ :   ػػػػػ  الصػػػػػحي . ،اا ؿ ػػػػذا ال جػػػػػه  (1)
 .(4/113) (، ر ،  الط لة 3/234اؼب ذ  يف  قه الش  عي )

  ػػػػػذا ال يصػػػػػ ل اف ااصػػػػػػق أنػػػػػه   يػػػػػػ قق يف : قػػػػػ ؿ الشػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػػذ  ، ػػػػػذا ال جػػػػػه الاػػػػػػ   (2)
اؼب ػػػػذ  يف  قػػػػه الشػػػػ  عي   ج   ػػػػ  يف العقػػػػ .بػػػػه،  أمػػػػ  اليػػػػ   قػػػػ  بي ػػػػ  أنػػػػه ال يػػػػ العقػػػػ  إال مػػػػ  أقػػػػ 

 (.138ص)(، ـب ص  اؼب   3/234)

 .(3/234اؼب ذ  يف  قه الش  عي ) (3)

 (.8/148الذقَ  ) .م  يبي ه (4)

  ػػػػػذل  إذا اق لفػػػػػ  يف ، اهنمػػػػػ  لػػػػػ  اق لفػػػػ  يف أصػػػػػق العقػػػػػ  كػػػػػ ف القػػػػ ؿ ق لػػػػػه ل ػػػػذا ال جػػػػػه اا ؿ (5)
اهنمػػػػػ   لال جػػػػػه الاػػػػػ  : أف القػػػػػ ؿ قػػػػػ ؿ اؼبػػػػػ      ااـ. نػػػػػص الشػػػػػ  عي يف صػػػػػف ه،   ػػػػػذا ال جػػػػػه  ػػػػػ 
 الػػػػػ ي   الػػػػػ  ا   يػػػػػ عي أف ذلػػػػػ  كػػػػػ ف يف عقػػػػػ  آقػػػػػ ،  ااصػػػػػق ع مػػػػػه  ،اتفقػػػػػ  علػػػػػ  صػػػػػح  الػػػػػ    
 (.3/234(، اؼب ذ  يف  قه الش  عي )4/398ااـ )    ف الق ؿ ق ؿ اؼب   .
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 .ك ف الق ؿ ق له يف ال صت  ،م  ك ف الق ؿ ق له يف ااصق
 قػػػػ ؿ  ،مث اق لػػػػت اؼب ا  ػػػػ ف ،    ػػػػه ، إف بعػػػػث عةػػػػ ه مػػػػ  رجػػػػق  ل   ػػػػه ع ػػػػ  رجػػػػق دبػػػػ ؿ

 ػػػػػإف ل ن ػػػػػ   [ /58]، بػػػػػق بعشػػػػػ ي  : قػػػػػ ؿ اؼبػػػػػ    ،بعشػػػػػَ  الػػػػػ    أذنػػػػػت لػػػػػه يف  :الػػػػػ  ا  
 .انه    الع ق  لص ؽ ال س ؿ ال  ا    لت ال س ؿ أنه م  ر  ه إال بعشَ 

  أنػػػػػػػػػه إذا ادعػػػػػػػػػ :(2) ذكػػػػػػػػػ  يف الشػػػػػػػػػ مق ، ال يبػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػ  ا   :(1) قػػػػػػػػػ ؿ يف اؼب ػػػػػػػػػذ 
انػػػػػه  لت ج ػػػػػت اليمػػػػػ  عليػػػػػه ، ػػػػػان   ، أنػػػػػه قةضػػػػػ   ،بعشػػػػػ ي  الػػػػػ    اؼبػػػػػ    أنػػػػػه أذف لػػػػػه يف 

 .  ذا    اؼب   ر ،  جا أف وبلت ،ل  أق  بذل  ل مه
 ،اف ااصػػػػػػق عػػػػػػ ـ اإلذف ل ػػػػػػ لق ؿ قػػػػػػ ؿ الػػػػػػ  ا   مػػػػػػ  يبي ػػػػػػه ، إف صػػػػػػ ؽ ال سػػػػػػ ؿ اؼبػػػػػػ   

انػػػػػػه أقػػػػػػ  بقةضػػػػػػ   إال أف يصػػػػػػ قه  ل يلػػػػػػـ  ال سػػػػػػ ؿ عشػػػػػػَ  ،بعشػػػػػػَ   ر   ػػػػػػ ي ػػػػػػإذا  لػػػػػػت بقػػػػػػ
انػػػػه أقػػػػػ   ل ػػػػ  ي جػػػػ  عليػػػػػه بشػػػػيء ، إف سػػػػلم   إليػػػػػه ،اؼبػػػػ    أنػػػػه أذف لػػػػه يف ر  ػػػػػه بعشػػػػ ي 

ب.أف ال  ا    لمه بإن  ره

                                                             

 (.3/235اؼب ذ  يف  قه الش  عي ) (1)

   أ    ل ط ع عليه. (2)
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 فصل

 [ اختالف املستون وع سَد العبد يف السهن ًعدوى] 

 : قػػػػػ ؿ السػػػػػي  ،ر    يػػػػه بػػػػػالت : قػػػػػ ؿ ،إذا كػػػػػ ف يف يػػػػػ  رجػػػػق عةػػػػػ   قػػػػػ  :(1)قػػػػ ؿ يف ااـ
 وبلػػػػت  ،الػػػػ    اف ااصػػػػق عػػػػ ـ  ل لػػػػت السػػػػي  أنػػػػه مػػػػ  ر  ػػػػه بػػػػالت ،بػػػػق بع ػػػػ   ػػػػ  بػػػػالت

 . ياقذ السي  عة ه ،اف ااصق ع ـ الش اء لم  يف ي ه العة  أنه م  اش اه
ػػػػػ : إف قػػػػػ ؿ السػػػػػي   : قػػػػػ ؿ الػػػػػذي يف يػػػػػ ه العةػػػػػ  ، ر   ػػػػػه م ػػػػػ  بػػػػػالت قةضػػػػػ    م ػػػػػ  ق ، 

 .ؼب  ق م ه ل لت السي  أنه م  ب عه العة  ، بق بع  يه بالت قةض    م  شب   
  .   وب  ج إى يب  ،ال    انه ي     ل   يب  عليه ، ام  الذي يف ي ه العة 

 قػػػػػ  بي ػػػػػت  ، لػػػػػت كػػػػػق  ا ػػػػػ  م  مػػػػػ  علػػػػػ  نفػػػػػي مػػػػػ  يػػػػػ عي عليػػػػػه :(2) قػػػػػ ؿ يف اؼب ػػػػػذ 
 ؽبػػػػػػذا  ،انػػػػػػه مقػػػػػػ  بقةضػػػػػػ   ل علػػػػػػ  السػػػػػػي  االػػػػػػت ،ال وب ػػػػػػ ج إى اليمػػػػػػ  الػػػػػػ     ػػػػػػ     أف م  

ر    ػػػػػػه  : قػػػػػػ ؿ السػػػػػػي ، بع  يػػػػػػه بػػػػػالت : إف قػػػػػػ ؿ الػػػػػذي يف يػػػػػػ ه العةػػػػػػ  :(3)قػػػػػ ؿ يف اؼب ػػػػػػذ 
 ىبػػػ ج العةػػػػ  مػػػػ   ،أنػػػه مػػػػ  ار ػػػػ  الػػػػ     ال وبلػػػت م  ػػػػ   ، لػػػػت السػػػػي  أنػػػه مػػػػ  ب عػػػػه ،بػػػالت
 .ال      اؿ  ،انه م    لل    لي ه

                                                             

 (4/317ااـ ) (1)

 (.3/235اؼب ذ  يف  قه الش  عي ) (2)

 (.3/235اؼب ذ  يف  قه الش  عي ) (3)



 قسم التحقيق                             عصرون  ياالنتصار البن أب

 

333 

 صلف

 [اختالف الساهن ًاملستون يف اإلذن بكبض السهن]

 ق ؿ  ،أذ قةض ه بغ   : ق ؿ ال  ا   ،مث  ج   يف ي  اؼب    ،إذا اتفق  عل  ر   ع 
   ف  ،اهنم  اق لف  يف شيء ااصق ع مه ل  لق ؿ ق ؿ ال  ا  ، بق قةض ه بإذن  :اؼب   

 . الع  يف ي  اؼب    ،العق كم  ل  اق لف  يف ،  الق ؿ ق ؿ م  ي   ه
 أن ػػػػػػ  اؼبػػػػػػ     ،  دعػػػػػػ ء الػػػػػػ  ا   أنػػػػػػه رجػػػػػػ  قةػػػػػػق قةضػػػػػػه يف اإلذف ، إف اتفقػػػػػػ  علػػػػػػ  اإلذف

 .ف ااصق ع ـ ال ج عا ل  لق ؿ ق ؿ اؼب    ،رج عه
ػػػػػػ ، اق لفػػػػػػ  يف القػػػػػػةض ، إف اتفقػػػػػػ  علػػػػػػ  اإلذف انػػػػػػه إف   لالعػػػػػػ  يف يػػػػػػ ه     ػػػػػػ لق ؿ قػػػػػػ ؿ م 

انػػػػػه  ل  ل ػػػػػ    معػػػػػه ، إف كػػػػػ ف يف يػػػػػ  اؼبػػػػػ    ،  اصػػػػػق عػػػػػ ـ القػػػػػةض ،كػػػػػ ف يف يػػػػػ  الػػػػػ  ا  
 .  ل     معه ،    يف قةضه ،ماذ ف له يف القةض

 لػػػػػػػػت ،   أقةضػػػػػػػه  ػػػػػػػا لف ه أ  أقةضػػػػػػػ ه : قػػػػػػػػ ؿ ،مث رجػػػػػػػ  ،ر   ػػػػػػػه  أقةضػػػػػػػ ه : إف قػػػػػػػ ؿ
 :مث عػػػػػ د  قػػػػػ ؿ ، كيلػػػػػي أقةضػػػػػه :إف كػػػػػ ف قػػػػػ ؿ :(2) الاػػػػػ   ،(1)أصػػػػػ  الػػػػػ ج   [أ/59]علػػػػػ  

 . لت ،ب ف ي أنه   يقةض
 .ال وبلت :(4) ق ؿ أب    يف ،   وبلت ،(3)أن  أقةض ه مث رج  : إف ك ف ق ؿ

 ل   ،به قةق  ج ده  اق  ،أنه يب   ص قه  يم  رج   يه باف ي  ف ق   ع ه ب إلقة ض ل  :
 .  يف الةي        اف  يه ق   لا   ا      وبلت  ج    ،ق مت الةي   عل  نف  القةض

                                                             

   ػػػػػػ : علػػػػػػي بػػػػػػ  قػػػػػػ اف،  ع مػػػػػػ  أصػػػػػػح ب  ، قػػػػػػ ؿ العمػػػػػػ ا  أي اق يػػػػػػ ر   ػػػػػػ  ، ػػػػػذا ال جػػػػػػه اا ؿ (1)
ػػػػػػ   علػػػػػػ    أ ي  »:  ػػػػػػ    الػػػػػػ ص،  يقصػػػػػػ  نػػػػػػص الشػػػػػػ  عي يف ااـ ق  ػػػػػػ      ػ     أ ر اد  أ ف  أ لػػػػػػت لػػػػػػه ا   ال م 

ػػػػػػػػه   ل ف  ػػػػػػػػه علػػػػػػػػ  ع ل م  ػػػػػػػػ  ال م  ل ػػػػػػػػ   أ    ػػػػػػػػ  اه  أ لف ػػػػػػػػه لػػػػػػػػه،   إ ف  اراد أ ف  أ لػػػػػػػػت ؽب  م  ( 4/361) ااـ. «د ع 
 (.6/119) (، الةي ف يف مذ ا اإلم ـ3/236اؼب ذ  يف  قه الش  عي )

(، الةيػػػػػ ف يف 3/236اؼب ػػػػػذ  يف  قػػػػػه الشػػػػػ  عي ) إسػػػػػح ؽ.  ػػػػػذا ال جػػػػػه الاػػػػػ  :   ػػػػػ  اق يػػػػػ ر أي (2)
 (.6/119) مذ ا اإلم ـ

 (.3/236( اؼب ذ  يف  قه الش  عي )3)
 (. 7/195تة  اغبق ئا ش ح ك   ال ق ئا ) (4)
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 فصل

 [إذا زهن عصرًيا، أً أقبضى، ثي ًجد يف ٍد املستون مخًسا]

 لي  ،أقةض  يه     طب  : ق ؿ ،ا يف ي  اؼب   مث  ج  طب    ،أ  أقةضه ،ا إف ر   عص   
  لق ؿ ق ؿ ال  ا    ،ا يف ي ؾ ص ر طب    ،أقةض  ه     عص  : ق ؿ ال  ا   ،اػبي ر يف الفس 
 .(3) مذ ا أي   يف ، (2)للم    ق     ل(1)يف أص  الق ل 

 .أف ااصق ع ـ ال  م  ل  :
بػػػػق  : قػػػػ ؿ الػػػػ  ا   ،ر    يػػػػه   ػػػػ  طبػػػػ  : قػػػػ ؿ اؼبػػػػ    ،الػػػػ     إف اق لفػػػػ  يف صػػػػف ه   لػػػػ  

 ػػػػػػػ لق ؿ قػػػػػػػ ؿ اؼبػػػػػػػ    يف أصػػػػػػػ  قػػػػػػػ ي أ ػػػػػػػ   ،ا صػػػػػػػ ر ع ػػػػػػػ ؾ طبػػػػػػػ    ،ر    ػػػػػػػه   ػػػػػػػ  عصػػػػػػػ 
 .ا ا     ال  أف الق ؿ ق ؿ اؼب    ق   :(5) الط يا الا   ،(4)الط يق 
 صػػػػػػ ر  ا أمػػػػػػ  إذا ر  ػػػػػػه عصػػػػػػ    ، ااصػػػػػػق ع مػػػػػػه ، صػػػػػػحيح   اأف الػػػػػػ  ا   يػػػػػػ عي عقػػػػػػ    ل ػػػػػػ :

                                                             

قػػػػ ؿ ال ػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػ :   ػػػػ  اا  ػػػػ ،  قػػػػ ؿ الشػػػػ ازي يف اؼب ػػػػذ   العمػػػػ ا   ، ػػػػذا ال جػػػػه اا ؿ (1)
اف ااصػػػػق بقػػػػ ء لػػػػ ـ  الةيػػػػ ل  اهنمػػػػ  قػػػػ  اتفقػػػػ  علػػػػ  العقػػػػ   ال سػػػػليا، ل  ػػػػ  الصػػػػحي  :يف الةيػػػػ ف

(، 4/125ر ،ػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػ لة  )  اق لفػػػػػػػػ  يف تغػػػػػػػػ  صػػػػػػػػف ه،  ااصػػػػػػػػق عػػػػػػػػ ـ ال غيػػػػػػػػ   بقػػػػػػػػ ء صػػػػػػػػف ه.
 .(6/121) (، الةي ف يف مذ ا اإلم ـ3/236اؼب ذ  يف  قه الش  عي )

أنه قةض م ه شي   وبق له ار  نه حب ؿ،  لي  ك لعيا ال جه الا  : أف الق ؿ ق ؿ اؼب   ل انه   يق   (2)
قلت أن   ذا ع  ي : يف العة  الذي وبق مل ه،  العيا به  اؼب    ب ػبي ر يف  س  الةي  ق ؿ اؼب  
(، 134ـب ص  اؼب   )ص أقي ل اف ال  ا   م ع،  اف ال  ا   ي عي قةض  صحيح   ااصق ع مه.

 .(3/236 ذ  )(، اؼب4/125ر ،  الط لة  )

 . (12/67) الة  ي  ش ح اؽب اي  (3)

أصح ب  :   س ئ :  ذا ال جه اا ؿ: ق ؿ الش ازي:  أكا  ا أهن  عل  ق ل ،  ق ؿ العم ا  يف الةي ف (4)
 قيق بط د »ق ل  ك ل  قةل       اؼب ص ص يف ـب ص  اؼب  ،  ق ؿ ال   ي يف ال  ، : عل   ي 

(، ـب ص  اؼب   3/237   ي ج   ا  ا  م  م . اؼب ذ  ) « ؿ اؼب    قطع   الق ل ،  قيق الق ؿ ق
 .(4/125(، ر ،  الط لة  )6/121) (، الةي ف يف مذ ا اإلم ـ134)ص

الق ؿ ق ؿ اؼب    ق ال   ا  ا  انه ي    العق ،  ااصق : ق ؿ أب  علي ب  أي   يَ  ،ال جه الا   (5)
 .(3/237) الش  عيع مه. اؼب ذ  يف  قه 
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   يعػػػػػػ   ػػػػػإف عػػػػػػ د قػػػػػً   ،انػػػػػػه قػػػػػ ج عػػػػػ  أف ي ػػػػػػ ف مػػػػػ ال   لقةػػػػػق القػػػػػػةض بطػػػػػق العقػػػػػ  اطبػػػػػ   
 .  ؼبل  ال  ا    ع د بع دهتةع   ال     إنه ص ر  ،خب ؼ م  بع  القةض ال    

 ، مث  جػػػػػػػ ه مي  ػػػػػػػ ،ا يف ؿبمػػػػػػػقأ  مسػػػػػػػ  ر   ،  يف ثػػػػػػػ   أقةضػػػػػػػه ملف   ػػػػػػػ ،اأمػػػػػػػ  إذا ر ػػػػػػػ  عةػػػػػػػ   
 ػػػػػ  قيػػػػػ ر  ل بػػػػػق كػػػػػ ف  ي ػػػػػ : قػػػػػ ؿ الػػػػػ  ا   ، لػػػػػي اػبيػػػػػ ر لقةضػػػػػ ه   ػػػػػ  ميػػػػػت : قػػػػػ ؿ اؼبػػػػػ   

أف القػػػػػ ؿ  :(2) الط يػػػػػا الاػػػػػ   ،(1) ػػػػػ لق ؿ قػػػػػ ؿ الػػػػػ  ا   يف أصػػػػػ  قػػػػػ ي أصػػػػػ  الطػػػػػ يق  ،لػػػػػ 
 .ا  ا    ق ؿ اؼب    ق ال  

 . ق  يفع ف لغ ه ،لت لي  أم َر عل  اؼب   ال   ، ااصق  ي ته  الس   أف   ل  :

                                                             

 الصػػػػػػػحي  أنػػػػػػػه علػػػػػػػػ  :  ػػػػػػػذا الط يػػػػػػػا اا ؿ، قػػػػػػػ ؿ الشػػػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػػػػذ ،  العمػػػػػػػ ا  يف الةيػػػػػػػ ف (1)
 (.6/121) (، الةي ف يف مذ ا اإلم ـ3/237) الق ل  ك لعص . اؼب ذ  يف  قه الش  عي

 ػػػػذا اقػػػػػ  ؼ يف  أف القػػػػ ؿ قػػػػ ؿ اؼبػػػػ   ل اف   : ػػػػذا الط يػػػػا الاػػػػ  ،   ػػػػ  قػػػػ ؿ أي علػػػػي الطػػػػ ي (2)
ا خبػػػػػػ ؼ العصػػػػػػػ ل  إنػػػػػػػه أصػػػػػػق القػػػػػػػةضل اف اؼبيػػػػػػت ال يصػػػػػػػ  قةضػػػػػػػهل انػػػػػػه ال يقػػػػػػػةض إال  ػػػػػػػ     

الع يػػػػػػ  شػػػػػػ ح (، 3/237) اؼب ػػػػػػذ  يف  قػػػػػػه الشػػػػػػ  عي  ال ػػػػػػ    م ػػػػػػه الصػػػػػػح . ،يقػػػػػػةض يف ال ػػػػػػ ؼ
 .(6/121) الةي ف يف مذ ا اإلم ـ(، 4/544ال جي  )
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 فصل

 [اخلالف بني سَد العبد ًاملستوَنَْن إذا كان ودٍنا لكمَوىا ]

 ػػػػػػ دع  كػػػػػػق  ا ػػػػػػ   ،ل ػػػػػػق  ا ػػػػػػ  ألػػػػػػت ، عليػػػػػػه ألفػػػػػػ ف لػػػػػػ جل  ، إف كػػػػػػ ف ل جػػػػػػق عةػػػػػػ 
أ  يف يػػػػػػ   ، ػػػػػػإف كػػػػػػ ف العةػػػػػػ  يف يػػػػػػ  الػػػػػػ  ا  ل ن ػػػػػػ   ،م  مػػػػػػ  أنػػػػػػه ر ػػػػػػ  العةػػػػػػ  ع ػػػػػػ ه ب ي ػػػػػػه

 كػػػػػذا إف كػػػػػ ف يف  ،اف ااصػػػػػق عػػػػػ ـ العقػػػػػ  ل ػػػػػ لق ؿ ق لػػػػػه مػػػػػ  يبي ػػػػػه ، ػػػػػإف كػػػػػذ م  ،عػػػػػ ؿ
 . ااصق ع مه ،اف الي  ال ت ؿ عل  العق  لأ  ي  أ  نب  ،ي نب 

  ػػػػػػػا  ،   ت ػػػػػػػ  بي ػػػػػػػ  ، ػػػػػػػإف صػػػػػػػ ق  ،ق ب لسػػػػػػػ با م  مػػػػػػػ  ػػػػػػػ ادعػػػػػػػ  اعب ، إف صػػػػػػػ ق م 
 .عذر الةي   ت   ،بفس  العق  يف  ق م  ل س  ي م 

 ػػػػػإذا  لػػػػػت انفسػػػػػ  العقػػػػػ   ،انػػػػػه أعػػػػػ ؼ دبػػػػػ  ع ػػػػػ ه ل ػػػػػ لق ؿ ق لػػػػػه مػػػػػ  يبي ػػػػػه ، إف كػػػػػذب ه
 ج ػػػػػق السػػػػػ با  ػػػػػذا أصػػػػػ   ، كمػػػػػ  لػػػػػ  ز ج اؼبػػػػػ أَ  ليػػػػػ ف مػػػػػ  رجلػػػػػ  ،ؼبػػػػػ  قػػػػػ م  ه ليف  قػػػػػه
 [ /59]أف إقػػػػػػػػػ اره  :  سػػػػػػػػػ ده ،هبعػػػػػػػػػق بي  مػػػػػػػػػ  نصػػػػػػػػػف  :(2) ال جػػػػػػػػػه الاػػػػػػػػػ   ،(1)الػػػػػػػػػ ج  

 .   ياةت ا  نب  ر   م  غ  إق اره ،ق  ب طقآلا  نب  صحي   ل
ؽ  ػػػػػػ ل     للمصػػػػػػ    ، عػػػػػػ  السػػػػػػ با ،أ  صػػػػػػ ق م  ،ؽ ا قػػػػػػ  صػػػػػػ    ،  أ ػػػػػػ نب  إف كػػػػػػذ  

 وبلػػػػػػػت ا قػػػػػػػ  علػػػػػػػ  أصػػػػػػػ   ،انػػػػػػػه أقػػػػػػػ  لػػػػػػػه بػػػػػػػ غبا مػػػػػػػ  ملػػػػػػػ  اإلقػػػػػػػ ار ل اؼبعػػػػػػػ  ب ؼبسػػػػػػػم 
  ػػػػػػق يغػػػػػػـ    ،مث أقػػػػػػ   ػػػػػػ  لعمػػػػػػ   ، ػػػػػػيم  أقػػػػػػ  بػػػػػػ ار ل يػػػػػػ  اؼبةي ػػػػػػ  علػػػػػػ  القػػػػػػ ل ب(3)القػػػػػػ ل 
 ػػػػػػإف  لػػػػػػت  ، يحلػػػػػػت  ػػػػػػ  إف أقػػػػػػ  ل م ػػػػػػه الغ امػػػػػػ  ،أنػػػػػػه يغػػػػػػـ  : أصػػػػػػح م  ، شػػػػػػيءلعمػػػػػػ   

                                                             

   ػػػػػ  اؼب صػػػػػ ص،  قػػػػ ؿ ال ػػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػػ :   ػػػػػ  :ذ  ػػػػذا ال جػػػػػه اا ؿ، قػػػػػ ؿ الشػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػ (1)
 ف مػػػػػ  رجلػػػػػ  أصػػػػػح  ل انػػػػػه لػػػػػي  أ ػػػػػ نب  بػػػػػا ى مػػػػػ  ا قػػػػػ ،  ةطػػػػػقل كمػػػػػ  لػػػػػ  ز ج امػػػػػ أَ  لي ػػػػػ

 .(3/238(، اؼب ذ  )4/115ر ،  الط لة  )  ج ق الس با م  م .

الطػػػػػػػػػ لة  ر ،ػػػػػػػػػ  .  ػػػػػػػػػذا ال جػػػػػػػػػه الاػػػػػػػػػ  ، ذكػػػػػػػػػ ه الشػػػػػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػػػػػذ ،  ال ػػػػػػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػػػػػػ  (2)
 .(3/238) (، اؼب ذ  يف  قه الش  عي4/115)

انه  لالصحي     :  ذا ال جه اا ؿ، ق ؿ ال   ي يف ال  ، :     أ   نب .  ق  ج ء يف اجملم ع (3)
اف ل يل مه ال جه الا  : ال      ؿ بي ه  ب  م له  ل مه ،م نهل كم  ل  أقذ م له  رم  به يف الةح .

 .(6/713(، اجملم ع )4/119ر ،  الط لة  )  حا قيم   .يس الع  ق ئم    



 قسم التحقيق                             عصرون  ياالنتصار البن أب

 

338 

ه   ان ػػػػػػ لانصػػػػػػ ؼ ، ػػػػػػإف ن ػػػػػػق ، إف   وبلػػػػػػت رد  اليمػػػػػػ  علػػػػػػ  ا قػػػػػػ  ،انصػػػػػػ ؼ ا قػػػػػػ 
 نبػػػػػ   ،عليػػػػػه   ػػػػػإف  لػػػػت  قػػػػػ  اج مػػػػػ  يبػػػػ  اؼبػػػػػ عي مػػػػ  ن ػػػػػ ؿ اؼبػػػػ ع ،ه حبحػػػػ اوبقػػػػا دعػػػػػ  

 يضػػػػػػػم  القيمػػػػػػػ  لآلقػػػػػػػ   ،يف يػػػػػػػ  اا ؿ الػػػػػػػ     يقػػػػػػػ   :(1)اإلقػػػػػػػ ار يف أصػػػػػػػ  القػػػػػػػ ل  دب  لػػػػػػػ 
 يف  ،ي فسػػػػػػػ  يف  ق مػػػػػػػ  :(3) يف الاػػػػػػػ   ،(2)لي ػػػػػػػ ف ر  ػػػػػػػ  ع ػػػػػػػ ه يف أصػػػػػػػ  ال جػػػػػػػ ه الا ثػػػػػػػ 

 .  ع  نب هبعق ر    :ب(4)الا لث
 أقػػػػػػ  أنػػػػػػه  ػػػػػػ ؿ بػػػػػػ  ا قػػػػػػ   بػػػػػػ   ، ػػػػػػاق  يف يػػػػػػ ه ،ؽ بعي ػػػػػػهأنػػػػػػه تعلػػػػػػا  ػػػػػػا اؼبصػػػػػػ    ل ػػػػػػ :
 . ل مه ،م نه ، قه

انػػػػه  لأقػػػػ   يػػػػ ه عليػػػػه ،لػػػػه  ػػػػإف كػػػػ ف يف يػػػػ  اؼبقػػػػ  ، إف كػػػ ف العةػػػػ  يف يػػػػ  أ ػػػػ  اؼب ا  ػػػػ 
 .  لت ال  ا   للا   عل  م  بي  ه ،اج م  له الي   اإلق ار

                                                             

ػػػػػا  »  ػػػػذا ال جػػػػػه اا ؿ:  أهنػػػػػ  دب  لػػػػػ  اإلقػػػػػ ار،  قػػػػػ  نػػػػػص علػػػػػ   ػػػػػذا ال جػػػػػه ال ملػػػػػي (1)   ػػػػػإ ف  أ قػ ػػػػػ   دب   ج 
ػػػػػػ   ب ػػػػػػإ قػ   ار ه  اغب  ق يق ػػػػػػي  يف اا   ى   ػػػػػػ  ص  م ػػػػػػه ع م  ع ي اقػ  ػػػػػػ   ل ػػػػػػت  ال م  ػػػػػػق       ػػػػػػي  يف   اغب    ،ق ص ػػػػػػ َص أ  ن    م    

قػػػػػ ؿ الشػػػػػي  أبػػػػػػ  . مػػػػػ  اا ؿ،  سػػػػػػلا للاػػػػػ   ال جػػػػػه الاػػػػػ  : إهنػػػػػ  ك لةي ػػػػػػ ، ان ػػػػػ ع الػػػػػ       .«الا  ن ي ػػػػػ   
قػػػػػ ؿ    مػػػػ   ابػػػػػ  الصػػػػػة غ: إال أف أصػػػػػح ب     يف عػػػػ ا علػػػػػ   ػػػػػذا القػػػػػ ؿ   ػػػػذا يػػػػػ ؿ علػػػػػ  ،ػػػػػعفه.

  مػػػػػ  ا ،القيمػػػػ  الإ لػػػػه  لػػػػػي   لػػػػت  إذا ،الاػػػػ   علػػػػػ  اليمػػػػ  رد  ن ػػػػق اف  ػػػػػذا  علػػػػ ال ا عػػػػي: 
 إذا أمػػػػػ  ،كػػػػػذل   ػػػػػ عب ا  عليػػػػػه، اؼبػػػػػ ع  مػػػػػ  كػػػػػ إلق ار اليمػػػػػ   رد ال  ػػػػػ ؿ :قل ػػػػػ  فإ :قػػػػػ ؿ مػػػػػ 
  لػػػػػه  ػػػػػذا  علػػػػػ  لػػػػػأ ؿ، عليػػػػػه غػػػػػـ   ال ،الاػػػػػ   إى  تسػػػػػلا  ؿاا مػػػػػ  الػػػػػ ار     ػػػػػ ع ك لةي ػػػػػ  :قل ػػػػػ 

  ياقػػػػػذ اؼبػػػػػ ع   يحلػػػػػت ي  ػػػػػق فأ يف  طمع ػػػػػ للاػػػػػ   قػػػػػ أ لػػػػػ  القيمػػػػػ  ـ  يغػػػػػ ال :قل ػػػػػ  فإ  ، ال حليػػػػػت
 م ق  ػػػػػػ   ػػػػػػ لع  صػػػػػػ ق ه فإ ػػػػػػ عليػػػػػػه صػػػػػػ أ   غصػػػػػػةت ي مػػػػػػ أ مػػػػػػ  درتأ ال :اؼبقػػػػػػ  قػػػػػػ ؿ  اف ،العػػػػػػ 
  ػػػػػذا العلػػػػػا نفػػػػػ  علػػػػػ  ؽبمػػػػػ    لػػػػػت ،كػػػػػذب ه فإ  كػػػػػذا ،يصػػػػػطلح  أ  ،اؼب لػػػػػ  ي ةػػػػػ   ػػػػػ  بي  مػػػػػ 
اؼب ػػػػػػذ  يف  قػػػػػػه ، (4/442أسػػػػػػ  اؼبط لػػػػػػا يف شػػػػػػ ح ر ض الط لػػػػػػا ) .الفػػػػػػ ع يف اؼبػػػػػػذ ا  ػػػػػػ   
 .(13/522اجملم ع ش ح اؼب ذ  )، (5/343)الع ي  ش ح ال جي  (، 3/238) الش  عي

 (. 13/522(، اجملم ع ش ح اؼب ذ  )3/238) اؼب ذ  يف  قه الش  عي (2)

 .اؼب ج  الس با (3)

 (.13/522) (، اجملم ع ش ح اؼب ذ 3/238) اؼب ذ  يف  قه الش  عي (4)
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ؼبػػػػ  بي ػػػػ ه مػػػػ  أف  ل(2)للمػػػػ    ق   ػػػػ ل(1)نقػػػػق إى اؼبقػػػػ  لػػػػه ، إف كػػػػ ف يف يػػػػ  غػػػػ  اؼبقػػػػ  لػػػػه
 .الي  ال دليق    عل  العق 

 لػػػػه  ، ي قػػػػ ـ  مػػػػ  علػػػػ  مػػػػ  بي ػػػػ ه ل للمقػػػػ  لػػػػه يف ال صػػػػت يػػػػ   إقػػػػ ار ، إف كػػػػ ف يف يػػػػ نب 
 . ق  بي   أف اإلق ار تق مي عل  الي  ، لآلق  ي  ،يف ال صت الا   إق ار

                                                             

اا  ػػػػػ ل قػػػػػ ؿ  اا ؿل انػػػػػه ىبػػػػػ  عػػػػػ  أمػػػػػ  بػػػػػ ط ، قػػػػػ ؿ الشػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػذ :   ػػػػػ  ػػػػػذا ال جػػػػػه  (1)
اؼب ػػػػذ  يف  قػػػػه  ال ػػػ  ي يف ال  ،ػػػػ :   ػػػػ  أ   نبػػػػ ل اف اليػػػ  إمبػػػػ  تػػػػ ؿ علػػػػ  اؼبلػػػ  ال علػػػػ  العقػػػػ .

  .(4/119ر ،  الط لة  )، (3/238) الش  عي

 (.133)ص  ـب ص  اؼب   (2)
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 فصل

 [ لمىستون إقساز الّساهن جبناٍة عبدي عمى زجن قبن أن ٍكبضى ]

 ، صػػػػػ قه اؼبقػػػػػ  لػػػػػه ،علػػػػػ  رجػػػػػق الػػػػػ    مث أقػػػػػ  أنػػػػػه جػػػػػ  قةػػػػػق  ، أقةضػػػػػه ،ا إف ر ػػػػػ  عةػػػػػ   
 :(3) أبػػػػػ    يفػػػػػػ  ،(2) قػػػػػ ؿ اؼبػػػػػ   ،(1)القػػػػػ ل     يف أصػػػػػػ ا ػػػػػ لق ؿ قػػػػػ ؿ الػػػػػ    ، أن ػػػػػ  اؼبػػػػػ   

 .الق ؿ ق ؿ اؼب   
كمػػػػػػػ  لػػػػػػػ    ي ػػػػػػػ    ، قةػػػػػػػق إقػػػػػػػ اره ، إى نفسػػػػػػػه نفع ػػػػػػػ أنػػػػػػػه أقػػػػػػػ  يف مل ػػػػػػػه دبػػػػػػػ  ال هبػػػػػػػ    ل ػػػػػػػ :
 وبلػػػػػػػػت يف أصػػػػػػػػػ   ،ا يف ملػػػػػػػػ  غػػػػػػػػ ه إنػػػػػػػػه ي ػػػػػػػػ ف مقػػػػػػػػ    ،ج إذا ب عػػػػػػػػه عليػػػػػػػػه ىبػػػػػػػػ    ، م   ن ػػػػػػػػ
 ،خبػػػػػػ ؼ اؼبػػػػػػػ يض إذا أقػػػػػػ  بػػػػػػػ ي  ،إلسػػػػػػق ط  ػػػػػػػا اؼبػػػػػػ    (5)اؼب اطػػػػػػػاَال  مػػػػػػ ؿ  ل(4)القػػػػػػ ل 

 .ياةت أنه ج فَ  ، إذا  لت ،اؼب اطاَ  ل     ع ـ 
 يف اؼب ،ػػػػ  الػػػػػذي ال هبػػػػػ ز بيػػػػػ  العةػػػػ  اعبػػػػػ    يػػػػػه ر  ػػػػػه ب طػػػػق علػػػػػ  أصػػػػػ  القػػػػػ ل  علػػػػػ  

                                                             

مل ػػػػػه دبػػػػػ  ال هبػػػػػ  نفعػػػػ   إى نفسػػػػػه  قةػػػػػق إقػػػػػ اره كمػػػػػ  لػػػػػ    ي ػػػػػ    ػػػػذا ال جػػػػػه اا ؿل انػػػػػه أقػػػػػ  يف (1)
يف ال  ،ػػػػ : " ج ػػػػ ف اق ػػػػ ر الشػػػػي  أبػػػػػ   ال ػػػػ  ي  قػػػػ ؿ، ال ا عػػػػي: "  ػػػػ  أصػػػػح م "  قػػػػ ؿ ،م   نػػػػ   

ر ،ػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػ لة  (، 6/124) (، الةيػػػػػػػػ ف يف مػػػػػػػػذ ا اإلمػػػػػػػػ ـ3/239اؼب ػػػػػػػػذ  )ؿبمػػػػػػػػ  أ ؽبمػػػػػػػػ ". 
 (. 4/542الع ي  ش ح ال جي  )، (4/46)

 قػػػػ ؿ العمػػػػ ا  يف الةيػػػػ ف:   ػػػػ  الصػػػػحي ل انػػػػه معػػػػ  يةطػػػػق  ػػػػا ال ثيقػػػػ  مػػػػ  عػػػػ  الػػػػ    . ـب صػػػػ  (2)
 (، الةيػػػػػػػػػػػػػػ ف يف مػػػػػػػػػػػػػػذ ا اإلمػػػػػػػػػػػػػػ ـ3/239) (، اؼب ػػػػػػػػػػػػػػذ  يف  قػػػػػػػػػػػػػػه الشػػػػػػػػػػػػػػ  عي138اؼبػػػػػػػػػػػػػػ   )ص 

(6/124) . 

 . (6/74ب ائ  الص  ئ  ) (3)

  مػػػػػػ   مػػػػػػ   ا قػػػػػػه  أصػػػػػػح م  ع ػػػػػػ  الشػػػػػػي  أي »: ال ػػػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػػػ   ػػػػػػذا ال جػػػػػػه اا ؿل قػػػػػػ ؿ (4)
 ال جػػػػػه الاػػػػػ  : ال   .«اؼب صػػػػػ ص   ػػػػػ »:  قػػػػػ ؿ العمػػػػػ ا  « وبلػػػػػت علػػػػػ  الةػػػػػت ،وبلػػػػت غبػػػػػا اؼبػػػػػ   

 الػػػػػ  ا   لػػػػػ  رجػػػػػ    يقةػػػػػق  ،وبلػػػػػتل اف اليمػػػػػ  إمبػػػػػ  يعػػػػػ ض عليػػػػػه لي ػػػػػ ؼ   جػػػػػ  إف كػػػػػ ف ك ذبػػػػػ 
ا أقػػػػػ  رج عػػػػػه  ػػػػػ  معػػػػػ  لعػػػػػ ض اليمػػػػػ ل  انػػػػػه أقػػػػػ  يف مل ػػػػػه لغػػػػػ ه  لػػػػػا وبلػػػػػت عليػػػػػه كػػػػػ ؼب يض إذ

(، الةيػػػػػػػ ف يف مػػػػػػػذ ا 3/239) اؼب ػػػػػػػذ  يف  قػػػػػػػه الشػػػػػػػ  عي ،(4/121بػػػػػػػ ي . ر ،ػػػػػػػ  الطػػػػػػػ لة  )
 .(6/125) اإلم ـ

 .(11/7211) ال لـ  م  الع   ك ـ  د اء العلـ  مش  اطاه عل  اام :  ا قه.  (5)
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  . ي     يه ،م  ق م  ه
 إف    ،اف  ػػػػػػػػا اجملػػػػػػػػ  عليػػػػػػػػه مقػػػػػػػػ ـ لبيػػػػػػػػ  صبيعػػػػػػػػه  يػػػػػػػػه ، ػػػػػػػػإف اسػػػػػػػػ غ ؽ اارش قيم ػػػػػػػػه

  إال أف يسػػػػػػ انت العقػػػػػػ  عليػػػػػػه يف ي ػػػػػػ ف الةػػػػػػ قي ر   ػػػػػػ  ال ،بيػػػػػػ  م ػػػػػػه بقػػػػػػ ر اارش ،يسػػػػػػ غ ؽ
  مػػػػػػ  غػػػػػػ   ػػػػػػ  يعػػػػػػ د م   ن ػػػػػػ ،مػػػػػػ  أصػػػػػػله الػػػػػػ    انػػػػػػ    م ػػػػػػ  بػػػػػػةط ف  ل(1)أصػػػػػػ  الػػػػػػ ج  

 .اس    ؼ
 [أ/61]  ػػػػػا اجملػػػػػ  عليػػػػػه مقػػػػػ ـ علػػػػػ   ػػػػػا  ،    ػػػػػه صػػػػػحي  ،بيعػػػػػه إف كػػػػػ ف فبػػػػػ  هبػػػػػ ز 

بيػػػػػ   ، ػػػػػإف اسػػػػػ غ ؽ اارش قيم ػػػػػه ،علػػػػػ   ػػػػػا اؼب لػػػػػ  الػػػػػ    بطػػػػػ ؿ إكمػػػػػ  قػػػػػ م  ه يف   ،اؼبػػػػػ   
انػػػػ   ،  كػػػػ ف ب قيػػػػه ر   ػػػػ ، إف   يسػػػػ غ ؽ قيم ػػػػه بيػػػػ  م ػػػػه بقػػػػ ر اارش إف أم ػػػػ  ،صبيعػػػػه  يػػػػه

 .(2) إمب  ق م    ا اجمل  عليه ،  م   بصح  ر  ه
 إف أراد ،   كػػػػػػػ ف مػػػػػػػ   ضػػػػػػػق مػػػػػػػ  شب ػػػػػػػه ر   ػػػػػػػ ،بيػػػػػػػ  صبيعػػػػػػػه ، إف   ي ػػػػػػػ  إال بةيػػػػػػػ  صبيعػػػػػػػه

أ  يسػػػػػػػػلمه للةيػػػػػػػػ  علػػػػػػػػ  أصػػػػػػػػ   ،  مػػػػػػػػ  بلػػػػػػػػ السػػػػػػػػي  أف يف يػػػػػػػػه  فػػػػػػػػ اه بػػػػػػػػارش اعب  يػػػػػػػػ  ب لغ ػػػػػػػػ
 . يش يه باكا  م  قيم ه لانه ق  ي غا  يه راغا ل(3)الق ل 

                                                             

أ    ،اف اليمػػػػػػػ  اؼبػػػػػػػ د دَ ك لةي ػػػػػػػ   ػػػػػػػذا ال جػػػػػػػه اا ؿ، قػػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػػػػ :   ػػػػػػػ  ااصػػػػػػػ . (1)
ال جػػػه الاػػػ  : أنػػػه م  ػػػ فل انػػػػه .   م ػػػه شػػػيء ػػػ  يصػػػ  ر ػػػ   االب ػػػ اءكػػػ إلق ار بانػػػه كػػػ ف ج نيػػػ  يف 

(، اؼب ػػػػػػػذ  يف  قػػػػػػػه 4/121إمبػػػػػػ    ػػػػػػػا بةط نػػػػػػه حبػػػػػػػا اجملػػػػػػ  عليػػػػػػػه  قػػػػػػ  زاؿ. ر ،ػػػػػػػ  الطػػػػػػ لة  )
 .(3/239) الش  عي

 .(3/241) اؼب ذ  يف  قه الش  عي (2)

ال جػػػػػه الاػػػػػ  : يف يػػػػػه بػػػػػارش اعب  يػػػػػ       ػػػػػ  اا  ػػػػػ .: يف ال  ،ػػػػػ  ػػػػذا ال جػػػػػه اا ؿ: قػػػػػ ؿ ال ػػػػػ  ي  (3)
 (.3/239(، اؼب ذ  )4/121ر ،  الط لة  ) أ  يسلا اؼبةي . ،  م  بل ب لغ  
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 فصل

 [ االختالف بني الّساهن ًاملستون يف إذن املستون بالعتل ون عدوى ]

 ، أن ػػػػػػػ  اؼبػػػػػػػ    ، ادعػػػػػػػ  أنػػػػػػػه أع قػػػػػػػه بػػػػػػػإذف اؼبػػػػػػػ    ، إف أع ػػػػػػػا الػػػػػػػ  ا   العةػػػػػػػ  اؼب  ػػػػػػػ ف
 لرد  اليمػػػػػػ  علػػػػػ  الػػػػػػ  ا   ، ػػػػػػإف ن ػػػػػق ،اف ااصػػػػػػق عػػػػػ ـ اإلذف ل ػػػػػ لق ؿ ق لػػػػػه مػػػػػػ  يبي ػػػػػه

علػػػػػػ  أصػػػػػػ   ا ا ػػػػػػ    ال  قػػػػػػ   رد  اليمػػػػػػ  علػػػػػػ  العةػػػػػ  ، ػػػػػػإف ن ػػػػػق الػػػػػػ  ا   ،انػػػػػه  ػػػػػػ  اؼبػػػػػػ عي
 .كغ م ء اؼبفل   ،أنه عل  ق ل  :(2) الط يا الا   ،(1)الط يق 
ػػػػػػػ ل ػػػػػػ :  ػػػػػػػ د  اليمػػػػػػػ  عليػػػػػػػه كا ػػػػػػػ   ،  ػػػػػػػ  الع ػػػػػػػا  بػػػػػػػ ليم  أف العةػػػػػػػ  ياةػػػػػػػت ل فسػػػػػػػه  ق 
 . إهنا ياة  ف اغبا لغ  ا ،خب ؼ غ م ء اؼبفل  ،اؼب  اعي 

 ، اتت ب ل  ؼب َ اغبمق ،   بإذف اؼب   اأنه  ط ال  ا      دع ، إف ك ف اؼب   ف ج ري 
 .اهن  علقت م ه يف مل ه ل ص ر  اعب ري  أـ  ل  ،ياةت نسا ال ل  ، ص قه اؼب   

  مػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػان   اؼبػػػػػػػػػ    شػػػػػػػػػي    ،أ  يف مػػػػػػػػػ َ اغبمػػػػػػػػػق ،أ  يف الػػػػػػػػػ طء ،اق لفػػػػػػػػػ  يف اإلذف إف 
 لػػػػػػ  صػػػػػػ قه علػػػػػػ   ،اف ااصػػػػػػق يف  ػػػػػػذه ااشػػػػػػي ء العػػػػػػ ـ ل ػػػػػػ لق ؿ ق لػػػػػػه مػػػػػػ  يبي ػػػػػػه ،ذلػػػػػػ 

 ػػػػػان   أف ي ػػػػػ ف  ، مػػػػػ َ اغبمػػػػػق مػػػػػ   ػػػػػ  اإلذف ، الػػػػػ الدَ ، الػػػػػ طء ،ذفاامػػػػػ ر ااربعػػػػػ  اإل
اف  لالػػػػػ     ق جػػػػػت اعب ريػػػػػ  مػػػػػ   ، ياةػػػػػت نسػػػػػا ال لػػػػػ  ،  يل فػػػػػت إى إن ػػػػػ ره ،ال لػػػػػ  م ػػػػػه

ب.م  اج م ع  ذه الش ائ  ال     أنه م  ال  ا  

                                                             

تػػػػ د اليمػػػػػ  علػػػػػ  العةػػػػ  قػػػػػ ال  ا ػػػػػ ال اف  :قػػػػ ؿ الشػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػذ :  مػػػػػ  أصػػػػػح ب   مػػػػ  قػػػػػ ؿ (1)
 .(3/241اؼب ذ  ) غ م ء اؼبيت.العة  ياةت ب ليم   ق  ل فسه     الع ا ق ؼ 

ػػػػػ   ع ػػػػػ    (2) ال جػػػػػه اا ؿ، قػػػػػ ؿ الشػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػذ : يف القػػػػػ ؿ اعب يػػػػػ ، ال  تػ ػػػػػ  د ل ا  ن ػػػػػه  ال  وب  ل ػػػػػت  أ   
ػػػػ ف  الػػػػ  ا   ػػػػ        ك  ػػػػ ؿ  ال م  ػػػػ   ن    ػػػػ   بػ ع  ػػػػ   ال ي م  ا إ ذ ا ام  ػ   ػػػػ   الػػػػ  ا   م  ػػػػذ  ػػػػ   أ ع    ،غ ػػػػ   ه ،  ػ ع ل ػػػػ       ػػػػا  أ    ك م 

ة ػػػػػق  ب غ ػػػػػ    إ ذ فَ  ػػػػػػ   تػ ػػػػػ  د ، قػػػػػػ ؿأال جػػػػػػه الاػػػػػ  : .   أ    يف القػػػػػ ؿ القػػػػػػ ميل : الشػػػػػ ازي يف اؼب ػػػػػػذ  ف  ال ي م 
 أصػػػػح م  القطػػػػ  بػػػػ ل دل اف الغ مػػػػ ء »قػػػػ ؿ ال ػػػػ  ي يف ال  ،ػػػػ :  انػػػػه ياةػػػػت ل فسػػػػه  قػػػػ  بػػػػ ليم .

(، 6/61اغبػػػػػػ  ي يف  قػػػػػػه الشػػػػػػ  عي ) .«  ػػػػػػذاف ياة ػػػػػػ ف انفسػػػػػػ م  ،للميػػػػػػت اب ػػػػػػ اءياة ػػػػػػ ف اغبػػػػػػا 
 .(4/82(، ر ،  الط لة  )3/241) اؼب ذ  يف  قه الش  عي
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 فصل

 [ بعض حاالت االختالف بني الّساهن ًاملستون] 

ػػػػػػ ، ألػػػػػػت بغػػػػػػ  ر ػػػػػػ  ، إف كػػػػػػ ف لػػػػػػه عليػػػػػػه ألػػػػػػت بػػػػػػ     ػػػػػػإف  ،مث اق لفػػػػػػ  ،  ػػػػػػ    إليػػػػػػه ألف 
بػػػػق  : قػػػػ ؿ اؼبػػػػ    ،الػػػػ    إهنػػػػ  عػػػػ  االػػػػت الػػػػ   ػػػػ   :قلػػػػت : قػػػػ ؿ الػػػػ  ا   ،اق لفػػػػ  يف اللفػػػػك

  ػػػػػ ف  ،االن قػػػػػ ؿ م ػػػػػه اف   ل ػػػػػ لق ؿ قػػػػػ ؿ الػػػػػ  ا   ، ػػػػػي عػػػػػ  االػػػػػت الػػػػػ  ال ر ػػػػػ   ػػػػػ  :قلػػػػت
 . هالق ؿ ق له يف صف

بق  : ق ؿ اؼب    ،ال    ن يت أهن  عل  االت ال      : ق ؿ ال  ا   ، إف اق لف  يف ال ي 
 . انه أعلا ب ي ه ،ؼب  ق م  ه ل  لق ؿ ق ؿ ال  ا   ،ن يت أهن  ع  االت ال  ال ر     

ا   صػػػػػػ      للػػػػػػ    ،الػػػػػػ ي  ف يف اغبلػػػػػػ ؿ ت تسػػػػػػ    ، إف اتفقػػػػػػ  علػػػػػػ  إطػػػػػػ ؽ اللفػػػػػػك  ال يػػػػػػ 
 .(2)هبعق بي  م  نصف  : يف الا   ،(1)إى م  ش ء  ي م  يف أص  ال ج  

  ،[ /61] ملػػػػػػ  ب عي ػػػػػػه بعػػػػػػ  اإلطػػػػػػ ؽ  ،أنػػػػػػه يبلػػػػػػ  صػػػػػػ     إى مػػػػػػ  شػػػػػػ ء م  مػػػػػػ  ل ػػػػػػ :
 .كم  قل  ه يف الط ؽ

أب أتػػػػ  عػػػػػ  االػػػػت الػػػػػ   : قػػػػ ؿ اؼبػػػػػ    ،مث اق لفػػػػ ،  إف أبػػػػ أ اؼبػػػػ    الػػػػػ  ا   عػػػػ  االػػػػػت
 ػػػػ لق ؿ قػػػػ ؿ اؼبػػػػ    يف ذلػػػػػ  ، الػػػػ    بػػػػق عػػػػ  االػػػػػت الػػػػ   ػػػػ   : قػػػػ ؿ الػػػػ  ا   ،ال ر ػػػػ   ػػػػ 

 .ؼب  ق م  ه يف  ا ال  ا   لأ  يف ال ي  ،س اء اق لف  يف اللفك ،م  يبي ه
 ، للم    ص  ه إى م  ش ء م  م  يف أص  ال ج   ، إف اتفق  عل  إط ؽ اللفك  ال ي 

 . ق  بي   دليق اؼبذ ا يف  ا ال  ا     ذا ماله ،هبعق بي  م  نصف  : يف الا  

                                                             

 ػػػذا ال جػػػه اا ؿ، قػػػ ؿ بػػػه أبػػػػ  إسػػػح ؽ، كمػػػ  لػػػ  طلػػػا إ ػػػػ ت اؼبػػػ أت ، قػػػ ؿ ال ػػػ  ي يف ال  ،ػػػػ :  (1)
(، ر ،ػػػػػػ  3/242  ػػػػػػ  أصػػػػػػح م ،  قػػػػػػ ؿ ال ا عػػػػػػي:   ػػػػػػ  أ   نبػػػػػػ . اؼب ػػػػػػذ  يف الفقػػػػػػه الشػػػػػػ  عي )

 (.4/541(، الع ي  ش ح ال جي  )4/124الط لة  )
ل اهنم  اس  ي  يف ال ج  ،  ص ؼ القض ء إلي م .  ذا ال جه الا  :     ق ؿ أب  علي ب  أي   يَ  (2)

 (.4/541) الع ي  ش ح ال جي  (،4/124) ر ،  الط لة  (،3/242اؼب ذ  )
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 فصل

 [ ادعاء املستون هالك الّسهن] 

 ، ػػػػػػ لق ؿ ق لػػػػػػه مػػػػػػ  يبي ػػػػػػه إف أ،ػػػػػػ  ه إى سػػػػػػةا قفػػػػػػي ،الػػػػػػ    إذا ادعػػػػػػ  اؼبػػػػػػ     ػػػػػػ ؾ 
مث القػػػػػػ ؿ ق لػػػػػػه يف  ، ػػػػػػ  بػػػػػػ  مػػػػػػ  إق مػػػػػػ  الةي ػػػػػ  علػػػػػػ   جػػػػػػ د السػػػػػػةا ، إف أ،ػػػػػ  ه إى  ػػػػػػ   

 .كم  قل  ه يف اؼب دع ،  كه
 ػػػػ  يقةػػػػق ق لػػػػه يف دعػػػػ ت  ،انػػػػه قػػػػةض ؼب فع ػػػػه ل  يقةػػػػق ق لػػػػه إال بةي  ػػػػه ،الػػػػ د   إف ادعػػػػ

 .(2)ك ؼبس ع  ،(1)ال د

 فصل

 [ النكد الري ٍباع بى السهن حاه االختالف، إذا ًكِّن عده ببَعى] 

ػػػػػ الػػػػػ     إف كػػػػػ ف   ،يةيػػػػػ  بػػػػػه  ق لفػػػػػ  يف ال قػػػػػ  الػػػػػذي  ،ق يف بيعػػػػػهعلػػػػػ  يػػػػػ  عػػػػػ ؿ قػػػػػ   ك 
 ، إف كػػػػػ ف يف الةلػػػػػ  نقػػػػػ اف  ي سػػػػػ  ي ف ، يصػػػػػ  ك ؼبشػػػػػ  ط ،انػػػػػه اؼب عػػػػػ رؼ لبػػػػػ ع ب قػػػػػ  الةلػػػػػ 

 ػػػػػػإف اسػػػػػػ  ي  يف ال فػػػػػػ   ،انػػػػػػه يقػػػػػػ  ؼب كلػػػػػػه مػػػػػػ  غػػػػػػ  إ،ػػػػػػ ار بػػػػػػ ؼب    لبػػػػػػ ع بانفع مػػػػػػ  للػػػػػػ ا  
 إف  ،مػػػػ  غػػػػ  نقػػػػص انػػػػه أقػػػػ   إى إيفػػػػ ء اغبػػػػا ل كػػػػ ف أ ػػػػ نب  مػػػػ  جػػػػ   الػػػػ ي  بػػػػ ع بػػػػه

لفقػػػػػػ  اؼبيػػػػػػَ   ل صػػػػػػ  ه يف ج ػػػػػػ  الػػػػػػ ي  ،بػػػػػػ ع دبػػػػػػ  شػػػػػػ ء م  مػػػػػػ  ،ي جػػػػػػ   الػػػػػػ     ي  نػػػػػػ  مػػػػػػ  
 . اه أعلا .(3)ا  نب 

                                                             

 (.3/243اؼب ذ  يف الفقه الش  عي ) (1)
 .)ك ؼبس ع ( ؿب )ك ؼبس اج ( الفصق ب صه يف اؼب ذ ،  ذك   ج ء  ذا (2)
 (.3/243اؼب ذ  يف الفقه الش  عي ) (3)
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 (1)باب التفليس

فكن ػػػػػو إذا   ػػػػػػ   ،وىػػػػػ  أ ػػػػػػ  مػػػػػ ؿ ا   ػػػػػػ ف ،مػػػػػػن اذ مػػػػػ  الفلػػػػػػاس :يف اللغػػػػػ  اظتفلػػػػػ 
 .إال يف الش ء الت فو الذي ال قدر لو ؛التص ؼعليو منع م  

قبل  ؤهأل و ال يلزمو أدا ؛مل جيز مط لبتو بو ،فإف ك ف مؤجًل  ،فإذا ك ف على إ   ف دي 
إف  : (ٖ)والث ين ،يف أصح اظتذىبني ،(ٕ)مل يك  للغ مي منعو ،وإف أراد سف ًا قبل ػتل الدي  ،ػتلو

 .مل يك  لو منعو منو  وإف ك ف آمنً  ،ك ف لو منعو،  ك ف ال ف  ؼتاف ً 
كمػػػػػ  ال يلػػػػػـز يف   ،ال تمػػػػػ ؿ اظتػػػػػات ؛فػػػػػل جيػػػػػاز منعػػػػػو ،أ ػػػػػو ال  ػػػػػ  عليػػػػػو قبػػػػػل ا ػػػػػل لنػػػػػ :
 .مل يلزمو ، ب ظت ؿوإف طلب منو كفيًل  ،ال تم ؿ اعت ب ؛اضتض 

   .(ٗ)لو مط لبتو ب لكفيل يف كل   ؿ :وق ؿ م لك
فػػػػػػػػإف كػػػػػػػػ ف ؛  ظػػػػػػػػ ت ،وإف كػػػػػػػػ ف الػػػػػػػػدي   ػػػػػػػػ اًل  ،مػػػػػػػػ  قػػػػػػػػدمن ه يف اظتنػػػػػػػػع مػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػف  لنػػػػػػػػ :
 .مل جيز مط لبتو وال ملزمتو ،(٘)مع  اً 

فإف أذف  ،فإذا ع د إىل منزلو ،وال مينعو م  االكت  ب ،للغ مي ملزمتو :(ٙ)وق ؿ أبا  نيف 
  .أ[ منعو ع  منزلو/ ٔٙوإف مل ينذف ك ف للغ مي ] ،للغ مي يف الد اؿ إليو د ل

                                                             

 .األمااؿ أ   ى  اليت الفلاس م  اظتن اذ ،ا فلس بصف  وشه ه ،اظتفل  على النداء :لغ  التفلي  (ٔ)
- الدارقطين رواه م  فيو واألصل .م لو يف التص ؼ م  مبنعو  مفل ً  اظتدياف اضت كم جعل : وش عً 

 ،غ م ئو بني وق مو ،عليو ك ف دي  يف م لو وب ع ،مع ذ على      النيب أف -إسن ده وصحح
 حت ي ، (٘/ٗ) الاسيط .«ذلك إال لكم ليس» : النيب عتم فق ؿ ، قاقهم أسب ع ست   فنص هبم
 .(ٕٖٗ/ٔ) الاى ب فتح، (ٜ٘ٔ: ص) التنبيو ألف ظ

اظتهػػػػذب يف  وىػػػػا األصػػػػح.ال وضػػػػ : وقػػػػ ؿ النػػػػاوي يف  .الصػػػػحيح وىػػػػا: قػػػػ ؿ الشػػػػملازي يف اظتهػػػػذب (ٕ)
 (.ٖٙٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٖٕٗ/ٖ) فقو الش فع 

 (.ٖٙٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٖٕٗ/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) ىذا الاجو الث ين. (ٖ)

 (.ٜٗ٘/ٙ(، مااىب اصتليل لش ح ؼتتص  اطتليل )ٕٕٙ/ٖالش ح الكبمل للدردي  ) (ٗ)

 أو ،أصًل   شيئً  ميلك ال بنف ،م كني غمل بو يكاف اظت ؿ م   شيئً  ميلك ال م  ىا :اظتع   ض بط (٘)
 .(ٗٚ/ٗ) اظتعني فتح ألف ظ  ل على الط لبني إع    . م كينً  معو يكاف منو  شيئً  ميلك

 (.ٖٔٓ/ٔ(، اصتاى ة النملة )ٜٖٕ/ٛا يط الربى ين ) (ٙ)
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ب   ظػػػػػػػػػػػ ر فػػػػػػػػػػػنم  ، (ٔ)چەئ ەئ ائ ائ ى ى ېچ: لنػػػػػػػػػػػ : قالػػػػػػػػػػػو  عػػػػػػػػػػػ ىل
 . رهظويف ملزمتو   ؾ إ  ،مطلق ً 

، (ٖ)ألزتػػػػػػػد  لفػػػػػػ ً  ؛(ٕ)مل جيػػػػػػرب علػػػػػػػى الك ػػػػػػب لقضػػػػػػ ء الػػػػػػػدي  ،وإف كػػػػػػ ف ع ػػػػػػ  صػػػػػػػنعو
 .(ٗ)وساار الق ض ، والعنربي، وعم  ب  عبد العزيز، وإسح ؽ
 .ك  جب ر على الت  رة  ،فلم جيز ،أ و إجب ر على ك ب ا يف ء لن :

فػػػػػل يثبػػػػػ   ، ظػػػػػ ر مشػػػػػ وط ب  ع ػػػػػ ر ألف وجػػػػػاب ا ؛جػػػػػ زت مط لبتػػػػػو وإف كػػػػػ ف ماسػػػػػ اً 
 ،أل ػػػػػػو ؽتتنػػػػػػع مػػػػػػ  أداء  ػػػػػػ  مػػػػػػع القػػػػػػدرة عليػػػػػػو ؛ألزمػػػػػػو اضتػػػػػػ كم ،فػػػػػػإف مل يقضػػػػػػو ،مػػػػػػع الي ػػػػػػ ر

أو  ،وقضػػػػى منػػػػو دينػػػػو ،ب عػػػػو عليػػػػو ،وكػػػػ ف لػػػػو مػػػػ ؿ  ػػػػ ى اً  ،فػػػػإف مل يقضػػػػو ،فملػػػػك إلزامػػػػو بػػػػو
 .أجربه على ذلك

 .ولك  عب و ليبيعو ؛ال يبيع عليو: (٘)وق ؿ أبا  نيف 
وق ساااااااا    اااااااااي   ،فإناااااااا  ااااااااا        لاااااااا » :جهينػػػػػػػػ  (ٙ)سػػػػػػػيفعيف أُ  قػػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػػ  لنػػػػػػػ :

 .ومل ينك ه أ د، «(ٚ)غر  ئ 
                                                             

 .ٕٓٛالبق ة: سارة  (ٔ)

 (.ٕٗٗ/ٖ) اظتهذب يف فقو الش فع  (ٕ)

 (.ٜٖٖ/ٖٔ) (، ا  ص ؼٔٛ٘/ٙ) اظتغين ع  أزتد. تال واي وى  إ دى  (ٖ)

(، وأزتػػػػػػد كمػػػػػػ  يف م ػػػػػػ ئل أزتػػػػػػد وإسػػػػػػح ؽ بػػػػػػ  ٕٚٙ/ ٛ قلػػػػػػو عػػػػػػنهم عبػػػػػػد الػػػػػػ زاؽ يف مصػػػػػػنفو ) (ٗ)
 .(ٜ/ٗٔاجملماع ش ح اظتهذب )(، والناوي يف ٕٔٛٛ/ٙراىايو )

 (.ٙٛٗ/ٙالبح  ال ائ  ) (٘)
:  صػػػػغمل أسػػػػفع، مػػػػ  ال ػػػػفع ، وىػػػػ  سػػػػااد مشػػػػ ب بػػػػ ضتم ة،  كػػػػاف صػػػػف  وعلمػػػػ ً، وجهينػػػػ  أُسػػػػيفع (ٙ)

 (.ٕٔٔ/ٔالنظم ) ب  زتمل.ام  بطاف قض ع  ب  م لك 

وبيػػػػػع م لػػػػػو يف  علػػػػػى اظتفلػػػػػ  (، كتػػػػػ ب البيػػػػػاع، بػػػػػ ب اضت ػػػػػ ٕٜٕ/٘ال ػػػػػن  الصػػػػػغ ى للبيهقػػػػػ  ) (ٚ)
بػػػػػػ  اَوَرَواُه ُماَسػػػػػػى  (، كتػػػػػػ ب الاصػػػػػػي ، جػػػػػػ مع القضػػػػػػ ء وك اىيتػػػػػػو.ٛٔٔٔ/ٗ) ديا ػػػػػػو، ماطػػػػػػن م لػػػػػػك

َرَواُه َعْبػػػػُد الػػػ عزعاِؽ َعػػػْ  َمْعَمػػػٍ  َعػػػْ  أَي ػػػػاَب : ُعبَػْيػػػَدة َعػػػ  ابْػػػ  دالؼ ُمْ سػػػل َعػػػػ  عمػػػ ، قػػػ ؿ ابػػػ    ػػػ 
نَػػػػػ :قَػػػػ ؿَ  َكػػػػػ َف َرُجػػػػػٌل ِمػػػػػْ  جهينػػػػػ  يبتػػػػػ ع :َ  فَػػػػذََك َُه ِبُطالِػػػػػِو َوَلْفظُػػػػػُو ذََكػػػػػَ  بَػْعُضػػػػػُهْم َكػػػػػ َف َرُجػػػػػٌل ِمػػػػػْ  ُجَهيػْ

لَػػػ َ ، ال وا ػػػل فيغلػػػ  هِبَػػػ  ـَ ُعَمػػػُ  َعلَػػػى اْلِمْنػػػرَبِ َفَحِمػػػَد اللعػػػوَ ، فَػػػَداَر َعَلْيػػػِو َديْػػػٌ  َ ػػػ ع أَفػْ ، َوأَثْػػػػَع َعَلْيػػػوِ  فَػَقػػػ 
ـُ َرُجػػػػػػػٍل َواَل : ُثُع قَػػػػػػػ ؿَ  = َوِإىَل ، َوَلِكػػػػػػػْ  اُْ ظُػػػػػػػُ وا إىَل ِصػػػػػػػْدِقِو إَذا َ ػػػػػػػدعثَ ،  َصػػػػػػػَل ُوُ َأاَل اَل يَػغُػػػػػػػ ع عُكْم ِصػػػػػػػَي 
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أل ػػػػػو ط يػػػػػ  إىل إيفػػػػػ ء اضتػػػػػ   ؛وعػػػػػزره  ػػػػػ  يظهػػػػػ ه ، ب ػػػػػو ،فكتمػػػػػو ،فػػػػػإف كػػػػػ ف لػػػػػو مػػػػػ ؿ
 .فاجب اعتم ده ،ؽتك 

ألف األصػػػػل  ؛فػػػػ لقاؿ قالػػػػو مػػػػع ميينػػػػو ، ؼ لػػػػو مػػػػ ؿفػػػػإف مل يكػػػػ  ُعػػػػ ،ع ػػػػ ر ا ىدعػػػػاوإف 
(ٔ)عدـ اظت ؿ

 . 
مل يقبػػػػػػل إال  ،فػػػػػػ دعى ىلكػػػػػػو ،أو كػػػػػػ ف الػػػػػػدي  عػػػػػػ  مع وضػػػػػػ  مبػػػػػػ ؿ ،وإف عػػػػػػ ؼ لػػػػػػو مػػػػػػ ؿ

(ٕ)ألف األصل بق ؤه ؛ببين 
 . 

 اجهػػػػػػ  اليمػػػػػػني  ،وأ كػػػػػػ  الغػػػػػػ مي ،وأف مػػػػػػ   ىلػػػػػػك ،غ ميػػػػػػ  يعلػػػػػػم أين مع ػػػػػػ  :وإف قػػػػػػ ؿ
 . (ٖ)وإف أراد إق م  البين  على ىلؾ اظت ؿ قبل فيو شه دة عدلني مطلق ً  ،عليو

أل ػػػػػػو قػػػػػػدح يف  ؛مل علػػػػػػ  ،أ لفػػػػػػاه أف اظتػػػػػػ ؿ ىلػػػػػػك :وإف قػػػػػػ ؿ الغػػػػػػ مي بعػػػػػػد إق مػػػػػػ  البينػػػػػػ 
وإف أقػػػػػػػػ ـ البينػػػػػػػػ  علػػػػػػػػى ا ع ػػػػػػػػ ر مل  قبػػػػػػػػل إال بشػػػػػػػػه دة عػػػػػػػػدلني مػػػػػػػػ  أىػػػػػػػػل اطتػػػػػػػػربة ، البينػػػػػػػػ 
 .(ٗ)حب لو

 .ع  ر   مع البين  على اال : (٘)وق ؿ أصح ب م لك

                                                                                                                                                                                   

نَػػػػػػ َ  َأاَل إفع اأْلَُسػػػػػػْيِفَع أُسػػػػػػيفع :ُثُع قَػػػػػػ ؿَ ، َوِإىَل َوَرِعػػػػػػِو إَذا اْسػػػػػػتَػْغَع ، أََم  َتِػػػػػػِو إَذا اُْؤدُتِػػػػػػ َ = فَػػػػػػذََكَ  َ ْػػػػػػَا . ُجَهيػْ
نَػػػػَ  َأْ بَػػػػػَ ين زِيَػػػػ ٌد َعػػػػْ  ابْػػػػِ  ِداَلٍؼ َعػػػػْ  أَبِيػػػػِو ِمثْػلَػػػػوُ أ رب و  :قػػػػ ؿ عبػػػػد الػػػػ زاؽ .ِسػػػػَي ِؽ َم لِػػػػكٍ   . ػػػػ  ابْػػػػُ  ُعيَػيػْ

اَرُقْطيِن  يف َغ َائِػػػػػِب َم لِػػػػػٍك ِمػػػػػْ  َط ِيػػػػِ  َعْبػػػػػِد الػػػػػ عزْتَِ  بْػػػػػِ  َمْهػػػػػِدي  َعػػػػْ  َم لِػػػػػٍك َعػػػػػْ  ُعَمػػػػػَ  بْػػػػػِ   َوَرَوى الػػػػدع
ِه قَػػػػ ؿَ َعْبػػػػِد الػػػػ عزْتَِ  بْػػػػِ  َعطِ  فَػػػػذََك َُه َ ْػػػػَا ِسػػػػَي ِؽ أَي ػػػػاَب  :قَػػػػ َؿ ُعَمػػػػ ُ  :يعػػػػِ  بْػػػػِ  ِداَلٍؼ َعػػػػْ  أَبِيػػػػِو َعػػػػْ  َجػػػػد 

َرَواُه ابْػػػػُ  َوْىػػػػٍب َعػػػػْ  َم لِػػػػٍك فَػلَػػػػْم : َوقَػػػػ ؿَ  ،وملَْ يَػػػػْذُكْ  َمػػػػ  بَػْعػػػػَدُه ِمػػػػْ  ِقصعػػػػِ  اأْلَُسػػػػْيِفعِ  .إىَل قَػْالِػػػػِو اْسػػػػتَػْغَع 
ْسػػػػػػػػػَن  (، ٔٙٙ/ٙالبػػػػػػػػػدر اظتنػػػػػػػػػمل ) وضػػػػػػػػػعفو األلبػػػػػػػػػ ين يف إرواء الغليػػػػػػػػػل. َعػػػػػػػػػْ  جػػػػػػػػػده. :دِ يَػُقػػػػػػػػػْل يف اْ ِ
 (.ٕٕٙ/٘) (، إرواء الغليلٕٜ/ٖ) التلخيص اضتبمل

 (.ٕ٘ٗ/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) (ٔ)
 .اظتصدر ال  ب  (ٕ)
 (.ٕ٘ٗ/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) (ٖ)
 ظتصدر ال  ب . (ٗ)
 (.ٕٗٓ/ٛالذ ملة ) (٘)
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و  ػػػػػػػمع بينػػػػػػػ   ،كػػػػػػػ عتلؾ  ،ف ػػػػػػػمع  عليػػػػػػػو البينػػػػػػػ  ،أ ػػػػػػػو أمػػػػػػػ  ميكػػػػػػػ  الاقػػػػػػػاؼ عليػػػػػػػو لنػػػػػػػ :
 .(ٔ)ع  ر ع  ر يف   ؿ دعاى ا ا

وقػػػػػػػ ؿ ، وعػػػػػػػب  شػػػػػػػه ي  ،ال ي ػػػػػػػتمع يف اضتػػػػػػػ ؿ :يف روايػػػػػػػ  األصػػػػػػػل (ٕ)وقػػػػػػػ ؿ أبػػػػػػػا  نيفػػػػػػػ 
  ػػػػػ  يغلػػػػػب علػػػػػى  ػػػػػ  ،(٘)أربعػػػػػ  أشػػػػػه  يورو  ،(ٗ)ثلثػػػػػ  أشػػػػػه  يورو  ،شػػػػػه اً : (ٖ)الطحػػػػػ وي

 .اضت كم أ و لا ك ف لو م ؿ أل ه ه
وإذا  ب و ضت   ،ك  ئ  الدع وى  ،أف م  شتع  البين  عليو بعد مدة شتع  يف اضت ؿ لن :

 .(ٙ)وشتع الدعاى عليو ،أ ض ه اضت كم غ مي ُث  ض  م  ادعى عليو  ق ً 
 .ال   مع عليو دعاى    خيلص م  دعاى األوؿ: (ٚ)وق ؿ م لك

وإذا  ب ػػػػػو ، كمػػػػػ  مل عػػػػػب   ،  يصػػػػػح دعػػػػػااه ف ػػػػػ ز إ ضػػػػػ رهأ ػػػػػو يػػػػػدع  عليػػػػػو  ق ػػػػػ لنػػػػػ :
وال جيػػػػػػػاز لػػػػػػػو  ،يعقلػػػػػػػو :(ٜ)م لػػػػػػػك ب[/ ٔٙوقػػػػػػ ؿ ]، (ٛ)لغػػػػػػ مي مل يػػػػػػػاؾ الكشػػػػػػػ  عػػػػػػػ    لػػػػػػػو

  .الكش  ع    لو
 .كم  لا مل عب و  ،ف  ز لو الكش  عنو ،أ و جياز أف يكاف  ف  أم ه لن :

وطلػػػػػػب ذتنػػػػػػو علػػػػػػى  ،ب طنػػػػػػ ً  وادعػػػػػػى الغػػػػػػ مي أف لػػػػػػو مػػػػػػ الً  ،ع ػػػػػػ ر وإذا أقػػػػػػ ـ البينػػػػػػ  علػػػػػػى ا
 .(ٓٔ)وجب إ لفو يف أصح القالني ،ذلك

                                                             

 (.ٕ٘ٗ/ٖ) فقو الش فع اظتهذب يف  (ٔ)

 (.ٖٔٓ/ٔاصتاى ة النملة ) (ٕ)

 (.ٛٛٔ/٘) اظتب اط لل      (ٖ)

 .صدر ال  ب اظت (ٗ)

 (.ٛٛٔ/٘) (، اظتب اط لل     ٖٔٓ/ٔاصتاى ة النملة ) (٘)

 (.ٖٚٔ/ٙ) (، البي ف يف مذىب ا م ـٖٙٗ/ٗ) أسع اظتط لب ش ح روض الط لب (ٙ)

 (.ٕٔٗص الك يف يف فقو أىل اظتدين  ) (ٚ)

 (.ٗٔ/ٗٔاجملماع ش ح اظتهذب ) (ٛ)

 (.ٜٚ٘/ٙمااىب اصتليل لش ح ؼتتص  اطتليل ) (ٜ)

جيػػػػػب عليػػػػػو أف  الاجػػػػػو الثػػػػػ ين، الو  وىػػػػػا األ هػػػػػ .: ىػػػػػذا الاجػػػػػو األوؿ، قػػػػػ ؿ النػػػػػاوي يف ال وضػػػػػ  (ٓٔ)
 (.ٖٛٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٕٔ/ٗٔ) اجملماع  للشهاد.  ألف فيو  كذيبً  عل ؛ 
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فػػػػإف  ،فػػػػنق  بػػػػو لغػػػػمله ،وإف وجػػػػد يف يػػػػده مػػػػ ؿ ،أ ػػػػو جيػػػػاز أف خيفػػػػى ذلػػػػك علػػػػى البينػػػػ  لنػػػػ :
وىػػػػػا مػػػػػتهم يف دفػػػػػع الغ مػػػػػ ء  ،أل ػػػػػو مل يتعلػػػػػ  بػػػػػو  ػػػػػ  غػػػػمله ؛مل يقبػػػػػل إقػػػػ اره ،أقػػػػ  بػػػػػو جملهػػػػػاؿ

 ،فػػػػإف كذبػػػػػو صػػػػ ؼ يف الػػػػػدي  ،سػػػػئل مػػػػ  عينػػػػػو ،وإف أقػػػػػ  بػػػػو ظتعػػػػػني ،فلػػػػػم  قبػػػػل ،عػػػػ  أ ػػػػذه
أل ػػػػػػو ال يقبػػػػػػل رجاعػػػػػػو عػػػػػػ   ؛(ٔ)وال ميػػػػػػني عليػػػػػػو يف أصػػػػػػح الػػػػػػاجهني ،وإف صػػػػػػدقو سػػػػػػلم إليػػػػػػو

أل ػػػػػػو لػػػػػػا  ؛وعلػػػػػػى اظتقػػػػػػ  لػػػػػػو اليمػػػػػػني إف طلبػػػػػػ  منػػػػػػو ،فػػػػػػل ف ئػػػػػػدة يف عػػػػػػ ض اليمػػػػػػني ،ا قػػػػػػ ار
 .     الغ م ءأكذبو  علع 

  

                                                             

ألف اليمػػػػػني  عػػػػػ ض ليخػػػػػ ؼ  وىػػػػػا الصػػػػػحيح؛ : يف اظتهػػػػػذب، والنػػػػػاوي يف ال وضػػػػػ قػػػػػ ؿ الشػػػػػملازي  (ٔ)
الاجػػػػػو و   يقبػػػػل رجاعػػػػػو فػػػػػل معػػػػػع لعػػػػػ ض اليمػػػػػني.مل فملجػػػػع عػػػػػ  ا قػػػػػ ار، ولػػػػػا رجػػػػػع عػػػػػ  ا قػػػػػ ار؛ 

(، ٕٙٗ/ٖالثػػػػػػ ين: علػػػػػػ ؛  أل ػػػػػػو عتمػػػػػػل أف يكػػػػػػاف ك ذبػػػػػػ  يف إقػػػػػػ اره. اظتهػػػػػػذب يف فقػػػػػػو الشػػػػػػ فع  )
 (.ٜٖٔ/ٗروض  الط لبني )
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 فصل

 [ عوٟ املفوص اهغسًا١ ًّ احلاكٍ احلجسطوب ] 

 ظػػػػػػ  اضتػػػػػػ كم يف  ،عليػػػػػػو وسػػػػػػنلاه اضت ػػػػػ  ،ودفعػػػػػو غ مػػػػػػ ؤه إىل اضتػػػػػػ كم ،مػػػػػ  ركبتػػػػػػو الػػػػػػدياف
 ،وإف كػػػػ ف ال يفػػػػ  بديا ػػػػو ،نػػػػ هياف علػػػػى مػػػػ  بيع لزمػػػػو قضػػػػ ء الػػػػدّ  ،بديا ػػػػو  فػػػػإف كػػػػ ف يفػػػػ ،م لػػػػو

 .(ٔ)وىا أف مينعو م  التص ؼ يف م لو ،    عليو
 .ثب  اضت   ،فإف     عليو ب جته د ،لي  لو أف ع   عليو :(ٕ)وق ؿ أبا  نيف 

وكػػػػػػذلك لػػػػػػا  ،(ٖ)  ػػػػػػ  علػػػػػػى معػػػػػػ ذ وبػػػػػػ ع عليػػػػػػو م لػػػػػػو  أف رسػػػػػػاؿ اه يمػػػػػػ  رو  لنػػػػػػ :
؛ (ٗ)بػػػػػػنف زاد   جػػػػػػو علػػػػػػى د لػػػػػػو   ػػػػػػ  عليػػػػػػو يف أصػػػػػػح الػػػػػػاجهني ، هػػػػػػ ت أمػػػػػػ رات الفلػػػػػػ 

 .وضت  الض ر بغ م ئو ،أل و إذا مل ع   عليو أ ى اطت ج على م لو
 ، ػػػػػػ  يعلػػػػػػم النػػػػػػ س   لػػػػػػو ؛ويعلػػػػػػ  أمػػػػػػ ه يف النػػػػػػ س ،وي ػػػػػػتحب أف يشػػػػػػهد علػػػػػػى اضت ػػػػػػ 

 .فل يغا بو م  ال يعلم   لو
أل ػػػػو ال سػػػػبيل إىل  فظػػػػػو  ؛ومل يصػػػػػح  صػػػػ فو فيػػػػو ،الػػػػدياف مب لػػػػووإذا   ػػػػ  عليػػػػو  علقػػػػ  

أل ػػػػػو ال ضػػػػػ ر علػػػػػى  ؛يف ذمتػػػػػو صػػػػػح أو اشػػػػػاى شػػػػػيئ ً  ،فػػػػػإف اقػػػػػاض ،إال بإبطػػػػػ ؿ  صػػػػػ فو فيػػػػػو
 .ىكذا عللو األصح ب ،الغ م ء

                                                             

 (.ٕٚٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٕٙٗ/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) (ٔ)

 (.ٕٗٔ/ٛ) (، البح  ال ائ  ش ح كنز الدق ئ ٜٙٔ/ٚبدائع الصن ئع ) (ٕ)

، بػػػػػػ ب (، كتػػػػػػ ب التفلػػػػػػي ٛٗ/ٙأ  جػػػػػػو البيهقػػػػػػ  يف ال ػػػػػػن  الكػػػػػػربى ويف ذيلػػػػػػو اصتػػػػػػاى  النقػػػػػػ  ) (ٖ)
صػػػػػػحيح علػػػػػػى شػػػػػػ ط الشػػػػػػيخني ومل  قػػػػػػ ؿ اضتػػػػػػ كم: وبيػػػػػػع م لػػػػػػو يف ديا ػػػػػػو. علػػػػػػى اظتفلػػػػػػ  اضت ػػػػػػ 

 (.ٕٔٙ/٘(، إرواء الغليل )ٖٕٚ/ٖاظت تدرؾ ) وىا كم  ق ؿ.: خي ج ه، وق ؿ األلب ين

ود ػػػػل أل ػػػػو إذا مل ع ػػػػ  عليػػػػو أ ػػػػى اطتػػػػ ج علػػػػى م لػػػػو فػػػػذىب،  ىػػػػذا الاجػػػػو األوؿ: ع ػػػػ  عليػػػػو؛  (ٗ)
أل ػػػو ملػػػ ء ب لػػػػدي ، فػػػل ع ػػػػ  عليػػػو؛  كمػػػػ   ع ػػػ  عليػػػػو؛  الضػػػ ر علػػػى الغ مػػػػ ء، الاجػػػو الثػػػػ ين: ال

(، ٜٕٔ/ٗروضػػػػػ  الطػػػػػػ لبني ) وىػػػػػا أصػػػػػحه .: لػػػػػا مل يظهػػػػػ  فيػػػػػو أمػػػػػ رة، قػػػػػ ؿ النػػػػػاوي يف ال وضػػػػػ 
 (.ٕٚٗ/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  )



 قسم التحقيق                              االنتصار البن أبي عصرون 

 

461 

أو أق ضػػػػػػو بعػػػػػػد  ،ومػػػػػ  ب عػػػػػػو ،فػػػػػل مينػػػػػػع منػػػػػػو ،بػػػػػل ذلػػػػػػك يقػػػػػػع عتػػػػػػم :قػػػػػ ؿ الشػػػػػػي  ا مػػػػػػ ـ
أل ػػػػػػو إف علػػػػػػم فقػػػػػػد د ػػػػػػل علػػػػػػى بصػػػػػػملة بػػػػػػنف  قػػػػػػاؽ  ؛مل يشػػػػػػ رؾ الغ مػػػػػػ ء يف م لػػػػػػو ،اضت ػػػػػػ 

 .وإف مل يعلم فقد قص   ني ع ملو م  غمل مع ف  حب لو ،الغ م ء متعلق  مب لو
مػػػػػ  ذلػػػػػك يف أصػػػػػح  ءشػػػػػ مل يصػػػػػح  ،أو أعتػػػػػ  عبػػػػػداً  ،أو وىبػػػػػو ،مػػػػػ  م لػػػػػو وإف بػػػػ ع شػػػػػيئ ً 

 .كتص ؼ اظت يض  ،على فك اضت   يصح ماقاف ً  (ٕ)أ و :والث ين؛ (ٔ)القالني
كػػػػػػ ضت   علػػػػػػى   ،فمنػػػػػػع صػػػػػػح  التصػػػػػػ ؼ ،أ ػػػػػػو   ػػػػػػ  يثبػػػػػػ  ب ضتػػػػػػ كم ضتفػػػػػػ  اظتػػػػػػ ؿ لنػػػػػػ :
 .فإف اضت  إمن  يتعل  مب لو بعد ما و ،ويف رؽ اظت يض ،ال فيو

أ[ / ٕٙلزمػػػػػػو أف يفعػػػػػػل مػػػػػػ  فيػػػػػػو اضتػػػػػػ  مػػػػػػ  ] ،ُث أفلػػػػػػ  ،بشػػػػػػ ط اطتيػػػػػػ ر وإف بػػػػػػ ع شػػػػػػيئ ً 
أ ػػػػػو : (ٗ)والط يػػػػػ  الثػػػػػ ين ،وىػػػػػا أصػػػػػح الطػػػػػ يقني ،(ٖ)علػػػػػى أقػػػػػي  الػػػػػاجهني ،دأو الػػػػػ ّ  ،ةز ا جػػػػػ 

: (٘)والث لػػػػػػ  ،وإف كػػػػػػ ف فيػػػػػو اضتػػػػػ  ،إف  كمنػػػػػ  ب  تقػػػػػ ؿ اظتلػػػػػك بػػػػػػنف  العقػػػػػد مل يلزمػػػػػو الػػػػػ د
 .لو أف يفعل م  ش ء

                                                             

وقػػػػػ ؿ النػػػػػاوي يف ال وضػػػػػ : وىػػػػػا  ىػػػػػذا الاجػػػػػو األوؿ، قػػػػػ ؿ الشػػػػػملازي يف اظتهػػػػػذب: وىػػػػػا الصػػػػػحيح، (ٔ)
(، ٕٛٗ/ٖاأل هػػػػػػػػ ؛  لتعلػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  الغ مػػػػػػػػ ء ب ألعيػػػػػػػػ ف كػػػػػػػػ ل ى . . اظتهػػػػػػػػذب يف فقػػػػػػػػو الشػػػػػػػػ فع  )

 (.ٕٗ/ٗٔ(، اجملماع )ٖٓٔ/ٗروض  الط لبني )

  ثبػػػػ  ضتػػػػ  الغ مػػػػ ء، فلػػػػم مينػػػػع صػػػػح  التصػػػػ ؼ يف اظتػػػػ ؿ كػػػػ ضت    ػػػػأل ػػػػو   ىػػػػذا الاجػػػػو الثػػػػ ين؛  (ٕ)
أضػػػػػػع  القػػػػػػالني. اظتهػػػػػػػذب يف فقػػػػػػو الشػػػػػػػ فع   وىػػػػػػػا: جملمػػػػػػاعال ػػػػػػبك  يف ا علػػػػػػى اظتػػػػػػ يض، قػػػػػػػ ؿ

 (.ٕٗ/ٗٔ(، اجملماع )ٖٓٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٕٛٗ/ٖ)

 اظتهػػػػػػػػػذب يف فقػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػ فع  منصػػػػػػػػػاص الشػػػػػػػػػ فع . وىػػػػػػػػػا: ىػػػػػػػػػذا الاجػػػػػػػػػو األوؿ قػػػػػػػػػ ؿ اظتػػػػػػػػػ وردي (ٖ)
 (.ٖٗٔ) (، ؼتتص  اظتزينٖٚٓ/ٙ) (، اضت وي يف فقو الش فع ٜٕٗ/ٖ)

 (.ٜٕٗ/ٖ) اظتهذب يف فقو الش فع  الاجو الث ين.ىذا ىا  (ٗ)

الاجو ال ابع: ذك  الشي  أبا   مد يف و  (.ٜٕٗ/ٖ) اظتهذب يف فقو الش فع  الاجو الث ل .ىذا  (٘)
عليو بكل  أ و ال ميلك ف   العقد، وال إج ز و بعد اضت   الصحيح عندي :التعلي  ط يق  رابع ، وق ؿ

ُث     عليو قبل قبض الثم  ،    ؿ؛  أل و عند   ينقطع  ص فو ب ضت   عليو بدالل  أ و إذا ب ع شيئً 
ال أف يكاف ا م ـ أم  م  يقـا بنم ه وينظ  يف مص ضتو ف أى اضت  لو يف إمل يك  لو قبض، اللهم 

 (.ٕٙ/ٗٔاجملماع ش ح اظتهذب ) الف   فإ و يفعل.
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  ،أوجػػػػب طلػػػػب اضتػػػػ  ،فػػػػإذا طػػػػ أ علػػػػى بيػػػػع اطتيػػػػ ر ،يقتضػػػػ  طلػػػػب اضتػػػػ  أف اضت ػػػػ  لنػػػػ :
وإف قلنػػػػ  ب  تقػػػػ ؿ اظتلػػػػك  ،لزمػػػػو أف يفعػػػػل مػػػػ  فيػػػػو اضتػػػػ  ،ُث جػػػػ  ،كمػػػػ  لػػػػا بػػػػ ع بشػػػػ ط اطتيػػػػ ر

 .فكذلك ى ىن  ،ب لعقد
فلػػػػو أف ي ضػػػػػى  ،ف الثػػػػااب يتقػػػػدر مبػػػػػ  ي ضػػػػى بػػػػػوإ :وقلنػػػػػ  ،و  قتضػػػػػ  الثػػػػااببَػػػػو ىِ بَػػػػىَ وإف وَ 
 .وذلك ال جياز ،ألف إجي ب طلب الفضل إجي ب ك ب عليو ؛مب  ش ء لو

أل ػػػػػػو لزمػػػػػو  ػػػػػرب عػػػػػ  واجػػػػػػب  ؛لزمػػػػػو ا قػػػػػ ار يف  قػػػػػو ،وإف أقػػػػػ  بػػػػػدي  لزمػػػػػو قبػػػػػل اضت ػػػػػػ 
 .(ٔ)ويلـز يف    الغ م ء يف أصح القالني ،عليو

 .(ٖ)وبو ق ؿ م لك ،:ال يلـز يف  قهم(ٕ)ويف الث ين
كمػػػػػػ  لػػػػػػا ثبػػػػػػ    ،فلػػػػػػـز يف  قهػػػػػػم ،لنػػػػػ : أ ػػػػػػو  ػػػػػػ  ي ػػػػػػتند إىل سػػػػػػبب سػػػػػػ ب  علػػػػػى اضت ػػػػػػ 

 .والظ ى  أ و ال يق  إال مب  ىا واجب عليو ،ب لبين  و ط ؽ التهم  األصل عدمه 
 ،فهػػػػػا مبنزلػػػػػ  ا قػػػػػ ار ،و لػػػػػ  اظتػػػػػدع  ،ومل علػػػػػ  ،فػػػػػن ك ه ،وإف ادعػػػػػى عليػػػػػو رجػػػػػل مػػػػػ الً 

وكػػػػػذلك  كػػػػػم ا قػػػػػ ار بػػػػػ لعني الـز  ،فيكػػػػػاف علػػػػػى القػػػػػالني يف ا قػػػػػ ار ،علػػػػػى القػػػػػاؿ اظتختػػػػػ ر
 .(ٗ)ويف    الغ م ء على أصح القالني ،وا داً  قاالً  ،يف  قو

 ؛وكػػػػ ف لػػػػو أسػػػػاة الغ مػػػػ ء ،وجػػػػب قضػػػػ ء األرش مػػػػ  اظتػػػػ ؿ ،وإف جػػػػع جن يػػػػ   اجػػػػب اظتػػػػ ؿ
 .أل و    ثب  بغمل رض  م تحقو
                                                             

 اظتهػػػػذب: وىػػػػا الصػػػػحيح، وقػػػػ ؿ النػػػػاوي يف ال وضػػػػ : وىػػػػا األ هػػػػ ؛  أل ػػػػو  ػػػػ  ( قػػػػ ؿ الشػػػػملازي يفٔ)
اضت ػػػػػ ، فلػػػػػـز يف  ػػػػػ  الغ مػػػػػ ء كمػػػػػ  لػػػػػا ثبػػػػػ  ب لبينػػػػػ . اظتهػػػػػذب يف فقػػػػػو ي ػػػػػتند ثبا ػػػػػو إىل مػػػػػ  قبػػػػػل 

 (.ٕٖٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٜٕٗ/ٖالش فع  )

؛ أل ػػػو مػػػتهم؛  أل ػػػو رمبػػػ  واطػػػن اظتقػػػ  لػػػو  الثػػػ ين: القػػػاؿ ال (ٕ) لين ػػػذ مػػػ  أقػػػ  بػػػو ويػػػ د عليػػػو. اظتهػػػذب يلػػػـز
 (.ٕٖٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٜٕٗ/ٖيف فقو الش فع  )

 (.ٜٕٗ/ٖٔاظتدو   ) (ٖ)

ػػػػػ َارًا »ا مػػػػػ ـ أبػػػػػا عػػػػػ: زك يػػػػػ  األ صػػػػػ ري:  األ هػػػػػ ، وقػػػػػ ؿ وىػػػػػا: قػػػػػ ؿ النػػػػػاوي (ٗ) َوِإْف أَقَػػػػػػ ع ُمْفلِػػػػػٌ  إقػْ
بَػْتػػػػُو اْلَع ِقلَػػػػُ  أو ََِِن يَػػػػِ  َعْمػػػػٍد َوَعَفػػػػ  علػػػػى  َ ِقيِقي ػػػػ  أو ُ ْكِمي ػػػػ  ِلَ ُجػػػػٍل ََِِن يَػػػػِ  َ طَػػػػنٍ  أو ِشػػػػْبِو َعْمػػػػٍد وََكذع

الاجػػػػو الثػػػػ ين: يلػػػػـز و  ػػػػلم العػػػػني إىل اظتقػػػػ  و  .«لِػػػػ ِ َمػػػػ ٍؿ زَاَ ػػػػَم ال عُجػػػػُل اْلُغَ َمػػػػ َء َعَمػػػػًل بِػػػػِإقػْ َاِر اْلُمفْ 
(، اظتهػػػػػذب يف فقػػػػػو ٕٖٔ/ٗروضػػػػػ  الطػػػػػ لبني ) ووجػػػػػو القػػػػػالني مػػػػػ  ذك  ػػػػػ ه يف ا قػػػػػ ار ب لػػػػػدي . ،لػػػػػو

 (.ٖٕٙ/ٛ(، أسع اظتط لب )ٕٓ٘/ٖالش فع  )
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فهػػػػػا   ،أل ػػػػػو مػػػػػ ؿ لػػػػػو ؛ علػػػػػ   ػػػػػ  الغ مػػػػػ ء بػػػػػ ألرش ،وإف جػػػػػع عليػػػػػو جن يػػػػػ   اجػػػػػب اظتػػػػػ ؿ
 .كم  لا ورث م الً 

 ،اسػػػػػتح  اظتػػػػػ ؿ ،فػػػػػإف  لػػػػػ  مػػػػػع شػػػػػ ىده ،ولػػػػػو بػػػػػو شػػػػػ ىد ،وإف ادعػػػػػى علػػػػػى رجػػػػػل مػػػػػ الً 
اليمػػػػػني علػػػػػى  و ػػػػػ دّ  ،مل علػػػػػ  الغ مػػػػػ ء ،وإف مل علػػػػػ  ،ظتػػػػػ  ذك  ػػػػػ ه ؛و علػػػػػ  بػػػػػو  ػػػػػ  الغ مػػػػػ ء

وىػػػػا أصػػػػػح  ،والتخػػػػ ي  ،ب لنقػػػػل (ٔ)كمػػػػ  لػػػػػا مل يكػػػػ  شػػػػ ىد يف أصػػػػح القػػػػػالني  ،اظتػػػػدع  عليػػػػو
أل ػػػػػو مل  ؛ويفػػػػػ رؽ غ مػػػػػ ء اظتيػػػػػ  ،علػػػػػى  ػػػػػ ى  الػػػػػنص وا ػػػػػداً  الطػػػػػ يقني أحيػػػػػم ال علفػػػػػاف قػػػػػاالً 

وألف  ،فغ مػػػػػػػ ؤه أوىل ،واظتفلػػػػػػػ  امتنػػػػػػػع مػػػػػػػ  اليمػػػػػػػني ،فلػػػػػػػم مينػػػػػػػع غ مػػػػػػػ ؤه ،ميتنػػػػػػػع مػػػػػػػ  اليمػػػػػػػني
  .فلم علفاا ،مل يينساا م  ميينو اظتفل وغ م ء  ،فحلفاا ،ي اا م  ميينوأغ م ء اظتي  

  

                                                             

َولَػػػػْيَ  لِْلُغَ َمػػػػ ِء يف َ ػػػػ ٍؿ أَْف َعِْلُفػػػػاا أِلَ ػعُهػػػػْم لَْيُ ػػػػاا َمػػػػ ِلِكنَي إالع »وىػػػػا  ػػػػص الشػػػػ فع  يف األـ، قػػػػ ؿ:  (ٔ)
وقػػػػ ؿ النػػػػاوي يف ال وضػػػػػ : وىػػػػا اظتػػػػذىب؛  ألحيػػػػم علفػػػػػاف ، «لِػػػػُك إالع بَػْعػػػػػَد اْلَيِمػػػػنيِ مػػػػ  َملَػػػػَك َواَل ميَْ 

األـ  علفػػػػاف ألف اظتػػػػ ؿ إذا ثبػػػػ  اسػػػػتحقاه. :الاجػػػػو الثػػػػ ين. و  ثبػػػػ ت اظتػػػػ ؿ لغػػػػملىم وذلػػػػك ال جيػػػػاز
 (.ٖ٘ٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٕٓ٘/ٖ(، اظتهذب يف فقو الش فع  )ٖٕٗ/ٗ)
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 فصل

 [ ًا ٙرتن هوٌفوص إذا حجس عوٕٚ ]

إىل  ،حب ب   لو ،والك اة ،  ؾ لو م  عت ج إليو م  النفق  ،إذا مل يك  للمفل  ك ب
فقدـ     ف و على  (ٔ)«انفسك، ثم ا   ت  ل  ادأ»:  لقالو ؛عنو أف ينفك اضت  

ؽ م لو بني ف ع عنو يـا يُ  ويفك اضت   ،فلذلك يقدـ على    الغ م ء ،وىا واجب ،   العي ؿ
ويعط   فق   ،ف  فك باصالو إليهم ،يثب  ضتف  اظت ؿ عليهم ألف اضت   ؛ب[ غ م ئو/ ٕٙ]

 .أل و مشغاؿ فيو ع  طلب ال زؽ ؛ذلك اليـا
 ػػػػػ ؾ عتػػػػػم مػػػػػ  عتػػػػػ جاف إليػػػػػو مػػػػػ   ،أو ق يػػػػػب ، إف كػػػػػ ف لػػػػػو مػػػػػ  يلزمػػػػػو  فقتػػػػػو مػػػػػ  زوجػػػػػو 

وال  ،وال يػػػػػػػػاؾ عتػػػػػػػػم دار ،ألحيػػػػػػػػم ينزلػػػػػػػػاف منزلتػػػػػػػػو يف اسػػػػػػػػتحق ؽ الكف يػػػػػػػػ  ؛النفقػػػػػػػػ  والك ػػػػػػػػاة
(ٕ)و اى  ،أل و قد ي تغين عنهم  ب  ج رة ؛  دـ

 . 
ألف يف ك ػػػػػػػػبو كف يػػػػػػػػ   ؛و فقػػػػػػػػ  عي لػػػػػػػػو يف ك ػػػػػػػػبو ،وإف كػػػػػػػػ ف لػػػػػػػػو ك ػػػػػػػػب جعلػػػػػػػػ   فقتػػػػػػػػو

(ٖ)فاجب  افمل اظت ؿ على قض ء دينو ،  جتو
 . 

  

                                                             

َرُجٌل ِمْ  َبِع -ج ء يف ال ن  الكربى ع  َأُُب الز بَػمْلِ أَ عُو شتََِع َج ِبَ  ْبَ  َعْبِد اللعِو يَػُقاُؿ: ِإفع أَبَ  َمْذُكاٍر  (ٔ)
ـٌ   -ُعْذرَةَ  َع ِبَذِلَك اْلَعْبدَ  النيب َوِإفع  ،َفَنْعتَػَقُو َعْ  ُدبٍُ  ِمْنوُ  قبط ،َك َف َلُو ُغَل َوَق َؿ:  ،َعْبدَ فَػَب َع الْ  ،شتَِ
ثُمَّ ِإْن َوَجَد  ،فَاْلَيْبَدْأ َ َع نَاْفِسِ  ِاَ ْ   َاُ  لُ  ،فَاْلَيْبَدْأ اِنَاْفِسِ  َفِإْن َك َن َلُ  َفْضل   ،ِإَذ  َك َن َأَحدُُكْم َفِقيًر »

ْق َعَلى َغْيرِِهمْ  ،اَاْ َد َذِلَك َفْضلً  (، كت ب ٜٖٓ/ٓٔ)أ  جو البيهق  يف ال ن  الكربى  «.فَاْلَيَتَصدَّ
َ ِديُ  "اْبَدْأ بِنَػْفِ ك ُثُع مبَْ   َػُعاُؿ"، : -رزتو اه  ع ىل- ق ؿ اب     و  اظتدب ، ب ب اظتدب  جياز بيعو.

َيُد َوالْ ، "أَْفَضُل الصعَدَقِ  َم  َك َف َعْ  َ ْهِ  ِغًع  :ملَْ أَرَُه َىَكَذا َبْل يف الصعِحيَحنْيِ ِمْ  َ ِديِ  َأُب ُى َيْػ َة
ٌ  ِمْ  اْلَيِد ال  ْفَلى َواْبَدْأ مبَْ   َػُعاُؿ"، َولُِمْ ِلٍم َعْ  َج ِبٍ  يف ِقصعِ  اْلُمَدبعِ  يِف بػَ  "اْبَدأْ  :ْعِض الط ُ ؽِ اْلُعْلَي  َ يػْ

َه  فَِإْف َفَضَل َشْ ٌء َفِِلَْىِلك"، َوَرَواُه الشع ِفِع   َعْ  ُم ْ  ِلٍم َوَعْبُد اْلَمِ يِد َعْ  اْبِ  بِنَػْفِ ك فَػَتَصدعْؽ َعَليػْ
"إَذا َك َف َأَ دُُكْم َفِقملًا فَػْلَيْبَدْأ  :ُج َْيٍ  َأْ بَػَ ين أَبُا الز بَػمْلِ أَ عُو شتََِع َج ِب ًا يَػُقاُؿ َفذََكَ  ِقصعَ  اْلُمَدبعِ  َوَق َؿ ِفيوِ 

(، ٖٗ٘/ٕالتلخيص اضتبمل ) ِ ِو ِلَمْ  يَػُعاُؿ"، وصححو األلب ين.بِنَػْفِ ِو َفِإْف َك َف َلُو َفْضٌل فَػْلَيْبَدْأ َمَع  َػفْ 
 (.ٕٖٔ/ٖإرواء الغليل )

 (.٘ٗٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٕٔ٘/ٖاظتهذب يف الفقو الش فع  )( ٕ)

 اظت اجع ال  بق .( ٖ)
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 فصل

 [ عِد بٚع ًاهٕ املفوصحضاز إ ]

أل ػػػػػػػػػػو أعػػػػػػػػػػػ ؼ ب ػػػػػػػػػػػاء [ ؛(ٔ)ف ظت ػػػػػػػػػػػتحب أف عضػػػػػػػػػػػ ه ،وإذا أراد اضتػػػػػػػػػػ كم أف يبيػػػػػػػػػػػع م لػػػػػػػػػػو
أو ي غػػػػػػب بعضػػػػػػهم  ،مػػػػػػ  يبيعػػػػػػو بػػػػػػدوف قيمتػػػػػػو يػػػػػػااط  شػػػػػػي  أف  ؛وعضػػػػػػ  غ مػػػػػػ ؤه ،(ٕ)] يتػػػػػو

فػػػػػػػإف اضتػػػػػػػ  ال يتعػػػػػػػدى  ، عينػػػػػػػاف مػػػػػػػ  يبيعػػػػػػػو: ويقػػػػػػػاؿ عتػػػػػػػم ،يف أ ػػػػػػػذه بزيػػػػػػػ دة علػػػػػػػى سػػػػػػػايتو
 .ف عترب ا ف قهم  ،الفل يني

 .عتم يف ذلك أل و ال   ّ  ؛أو غمل  بمل رده اضت كم ،فإف عيناا غمل منماف
ألف اضت  يف  ؛قدـ اطتبمل اظتنماف اظتتطاع ،رجًل  اظتفل وا ت ر  ،فإف ا ت ر الغ م ء رجًل 

 .أل و أعاف على طلب اضت  ؛ضم أ دمه  إىل اآل   ،فإف استاي  يف ىذه الصف ت ، اليو
فإف  ،ألف ىذا م  اظتص حل الع م  ؛اظتص حل فإف مل يك  م  يتطاع ب لنداء استؤج  م  سهم

ويب ع كل ش ء ، ألف فيو مصلح  لل ميع ؛على س ئ  الدياف مقدم ً  اظتفل فم  م ؿ  ،مل يك 
(ٖ)وأىلو بقيمتو أع ؼ ،ألف طلبو فيو أكث  ؛يف ساقو

 . 
 ،أل ػػػػو يفتقػػػػ  إىل اظتؤ ػػػػ  ؛ُث بػػػػ ضتيااف ،أل ػػػػو معػػػػ ض لػػػػو ؛ويبػػػػدأ ببيػػػػع مػػػػ  ي ػػػػ ع إليػػػػو التلػػػػ 

وال  ،ومػػػػػػ  يزيػػػػػػد يف ذتنػػػػػػو ،أل ػػػػػػو يكثػػػػػػ  طػػػػػ لباه ؛ويتػػػػػنع ب لعقػػػػػػ ر ،وخيػػػػػ ؼ عليػػػػػػو  ع يػػػػػػل اظتنيػػػػػػ 
(ٗ)ب لغ م ء يف  ن مل  قهم األف فيو إض ارً  ؛يزيد على ثلث  أي ـ

 . 
ألف  قهمػػػػػػ   ؛أو عبػػػػػػد  علػػػػػػ  بػػػػػػو أرش جن يػػػػػػ  بيعػػػػػػ  يف  قهمػػػػػػ  ،وإف كػػػػػػ ف يف اظتػػػػػػ ؿ رىػػػػػػ 

(٘)م  على غملمه قد  فُ  ،خيتص ب لعني
 . 

رجػػػػع اظتشػػػػاي ب لعهػػػػدة  ،واسػػػػتح  اظتبيػػػػع ،وىلػػػػك الػػػػثم  ،وقػػػػبض ذتنػػػػو ،وإف بيػػػػع لػػػػو متػػػػ ع
(ٙ)ف جع ب لعهدة عليو ،أل و ملكو منو ؛اظتفل يف م ؿ 

 . 

                                                             

 (.ٕٕ٘/ٖ) اظتهذب يف الفقو الش فع  (ٔ)
   (.ٕٕ٘/ٖم لو. اظتهذب )ىكذا يف كل الن ختني ويف اظتهذب: أل و أع ؼ بثم   (ٕ)

 (.ٔٗٔ/ٗ) روض  الط لبني (،ٕٕ٘/ٖ) اظتهذب يف الفقو الش فع  (ٖ)
 (.ٔٗٔ/ٗ) روض  الط لبني (ٗ)
 (.ٕٕ٘/ٖ) اظتهذب يف الفقو الش فع  (٘)
 اظت جع ال  ب . (ٙ)
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وإف فػػػػػك عنػػػػػػو  ،فػػػػػػإف مل يكػػػػػ  لػػػػػػو وفػػػػػ ء ب لػػػػػػدي  فقػػػػػدـ  قػػػػػػو ،فػػػػػإف مل يفػػػػػك عنػػػػػػو اضت ػػػػػ 
وعليػػػػػو ينػػػػػزؿ  ،(ٔ)ىػػػػػذا أصػػػػػح الطػػػػػ يقني ،فهػػػػػا أسػػػػػاة الغ مػػػػػ ء ، م لػػػػػو ب لػػػػػدياففػػػػػإف وّع  ،اضت ػػػػػ 

 .أف اظت نل  على قالني :(ٕ)والط ي  الث ين ،ا تلؼ ال وايتني
 يػػػػػ  ال عػػػػػب النػػػػػ س  ؛ففػػػػػ   قدميػػػػػو مصػػػػػلح  للمػػػػػ ؿ ،أ ػػػػػو إذا مل يفػػػػػك عنػػػػػو اضت ػػػػػ  لنػػػػ :

 .فك ف أساة الغ م ء ،ععزاؿ عنو ىذا اظت وإذا فك عنو اضت   ،هءش ا
يكػػػػػػاف مػػػػػػ  مػػػػػػ ؿ  :(ٗ)وقػػػػػػ ؿ أبػػػػػػا  نيفػػػػػػ ، اظتفلػػػػػػ  لػػػػػػ  الػػػػػػثم  كػػػػػػ ف مػػػػػػ  ضػػػػػػم ف  (ٖ)وإف

 .أ[ الغ م ء/ ٖٙ]
 .إف ك ف م  جن     الغ م ء ك ف م  م عتم :(٘)وق ؿ م لك

 .كنعي ف م لو  ،فك ف م  ضم  و ،اظتفل أ و  ل  على ملك  لن :
  

                                                             

مػػػػع الغ مػػػػ ء   مػػػػ  لػػػػو اضتػػػػ  فضػػػ ب بػػػػو   رضػػػ ألف ىػػػػذا ديػػػ   علػػػػ  بذمتػػػػو بغػػػػمل اظتػػػػزين؛ ا تيػػػػ ر  وىػػػا (ٔ)
يقػػػػػدـ؛  ألف يف  قدميػػػػػو مصػػػػػلح ، فإ ػػػػػو مػػػػػ   :ال بيػػػػعا تيػػػػػ ر  وىػػػػػا :الاجػػػػػو الثػػػػػ ينو  كػػػػنرش اصتن يػػػػػ .

 مل يقػػػػدـ انػػػػب النػػػػ س شػػػػ اء م لػػػػو  افػػػػ  مػػػػػ  االسػػػػتحق ؽ فػػػػإذا قػػػػدـ رغبػػػػاا يف شػػػػ اء م لػػػػو. وقػػػػػ ؿ
فيػػػػو مصػػػػلح  لػػػػو،  ألف عنػػػػو قػػػػدـ؛  إف مل يفػػػػك اضت ػػػػ  :ومػػػػنهم مػػػػ  قػػػػ ؿ »: الشػػػػملازي يف اظتهػػػػذب

 :مػػػػنهم مػػػ  قػػػػ ؿ »و، «عنػػػو، كػػػػ ف ك ػػػ ئ  الغ مػػػػ ء، وزتػػػل روايػػػػ  ال بيػػػع علػػػػى ىػػػذا وإف فػػػك اضت ػػػػ 
يكػػػػاف أسػػػػابم أراد بػػػػو إذا كػػػػ ف بعػػػػد الق ػػػػم  يف   ػػػػ   :ىػػػػ  علػػػػى  ػػػػ لني، ف ظتاضػػػػاع الػػػػذى قػػػػ ؿ

 ، ُث   ػػػػ  عليػػػػو ث  يًػػػػ مػػػػ  أعيػػػػ ف م لػػػػو ءشػػػػ مثػػػػل أف يق ػػػػم اظتػػػػ ؿ بػػػػني الغ مػػػػ ء، ُث اسػػػػتح   ،ثػػػػ ف
ىكػػػػذا  ك ػػػػ ئ  الغ مػػػػ ء.  فػػػػإف اظتشػػػػاى يكػػػػاف أسػػػػاة الغ مػػػػ ء؛  ألف  قػػػػو ثبػػػػ  يف ذمتػػػػو قبػػػػل اضت ػػػػ 

قػػػػػػ ؿ ال افعػػػػػػ : وأصػػػػػػحهم ؛ بن ػػػػػػو  .«ذكػػػػػػ  الشػػػػػػي  أبػػػػػػا   مػػػػػػد ىػػػػػػذا التفصػػػػػػيل علػػػػػػى ىػػػػػػذا الط يػػػػػػ 
(، البيػػػػػػػػ ف يف مػػػػػػػػذىب ٖٕ٘/ٖفقػػػػػػػػو الشػػػػػػػػ فع  )اظتهػػػػػػػػذب يف ُيضػػػػػػػػ رب ك ػػػػػػػػ ئ  أربػػػػػػػػ ب الػػػػػػػػدياف. 

 .(ٓٗ/ٗ، العزيز ش ح الاجيز )(ٖٚ/ٗٔ(، اجملماع )ٜ٘ٔ/ٙ) ا م ـ

 اظت جع ال  ب . (ٕ)

 (.ٖٕ٘/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) (ٖ)

 (.ٖٔٔ/ٕ٘اظتب اط لل      ) (ٗ)

 (.ٕٚٛ/ٕ) (، بداي  اجملتهدٖٕٙ/ٙمااىب اصتليل لش ح ؼتتص  اطتليل ) (٘)
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 فصل

بى اإلفالض، ق املفوصٗكاْ قد باعٔا ًّ  ،إذا ٗجد اهغسٍٙ عني ًاهٕ ]

 [ ٗمل ٙأخر اهجٌّ

ووجػػػػد  ،ومل ين ػػػػذ مػػػػ  ذتنػػػػو شػػػػيئ ً  ،قبػػػػل ا فػػػػلس وإف كػػػػ ف يف الغ مػػػػ ء مػػػػ  بػػػػ ع منػػػػو شػػػػيئ ً 
 ،فهػػػػػا ب طتيػػػػػ ر بػػػػػني أف ياكػػػػػو ،ومل يتعلػػػػػ  بػػػػػو  ػػػػػ  الـز لغػػػػػمله ،علػػػػػى صػػػػػفتو  عػػػػػني م لػػػػػو ب قيػػػػػ

 .(ٔ)وي جع إىل عني م لو ،وبني أف يف   ،ويض ب ب لثم  مع الغ م ء
 ،فيكػػػػاف أ ػػػػ  بػػػػو ،ال خيػػػػتص بعػػػػني م لػػػػو إال أف يكػػػػاف قبػػػػل القػػػػبض :(ٕ)وقػػػػ ؿ أبػػػػا  نيفػػػػ 

 .ويص ؼ ذتنو إليو ،ويب ع
 اااا  ااااا ث ساااال ا، ثاااام أفلااااس ااااا حبح ، ف جااااده  ا ينحاااا ، فحاااا  أحاااا  »:  قالػػػػو لنػػػػ :

 .وبعده ،ومل يف ؽ بني م  قبل القبض ،فنطل  ،(ٖ)«    لغر  ء اح 
  

                                                             

 (.ٖٕ٘/ٖيف فقو الش فع  ) اظتهذب (ٔ)

 (.ٖٔٓ/ٔ (، اصتاى ة النملة )٘ٚ/ٕ) اللب ب يف ش ح الكت ب (ٕ)

أَف َرُسػػػػػػػاؿ  (. جػػػػػػ ء ىػػػػػػذا اضتػػػػػػدي  َعػػػػػػ  أُب ُى َيْػػػػػػػ َةٖٔٗ/ٖأ  جػػػػػػو الػػػػػػدارقطين يف سػػػػػػننو ) (ٖ)
ِإذ  أفلاااااس  لرجااااال َوقاااااد وجاااااد  لبَااااا ئِع ساااااْلَ ت  ِاَ ينَحااااا  فَاُحاااااَ  َأَحااااا  اَحااااا   ااااا  »قَػػػػػ َؿ:  اه

ػػػػػْيَخ ِف مػػػػػ  َىػػػػػَذا اْلَاْجػػػػػوقػػػػػ ؿ ابػػػػػ  اظتلقػػػػػ :  .« ْلُغَرَ ااااا ء َوَلفػػػػػ   ،َىػػػػػَذا اضتَػػػػػِدي  َصػػػػػِحيح أ  جػػػػػو الشع
« َأو ِإْنَسااا ن قاااد أفلاااس فَاُحاااَ  َأَحااا  اِاااِ   ااا  َغيااار  ، ااا  أْكَم َ  لااا  ِاَ ْينِااا  ِعْناااد مجااال» :الُبَخػػػ رِيّ 

أفلاااااس  لرجااااال َف جاااااَد  لرجااااال َ َت عااااا  ِاَ ْينِااااا  ِإذ  »َوَرَواُه ُم ػػػػػلم بِنَْلَفػػػػػ ظ َىػػػػػَذا َأ ػػػػػدَى ، َوثَ  ِيهػػػػػ : 
« فَاُحاااَ  َأَحااا  اِاااِ   ااا   ْلُغَرَ ااا ء»رَاِبعَهػػػ : ، «ساااْلَ ت  ِاَ ينَحااا » أَ ػػػو قَػػػ َؿ: ال ثَ لِثَهػػػ : «.فَاُحاااَ  َأَحااا  اِااا ِ 

ػػػػ ِفِع  َعػػػػ  َم لػػػػك بَِلْفػػػػ    أَ َّ اااا  مجاااال أفلااااس فَاااااْكَم  لرجاااال َ َت عاااا  ِاَ ْينِاااا  فَاُحااااَ  َأَحاااا» :َوَرَواُه الشع
فَاُحاااَ  َأَحاااا  اِاااِ   اااا  ، قااااد أفلاااس  ااا  أْكَم َ  لااا  ِعْنااااد مجااال ِاَ ْينِااا » :َوَرَواُه َعػػػ  َغػػػمله بَِلْفػػػػ « اِااا ِ 

فَاُحااااَ  َأَحاااا  اَحاااا  ، ِإذ  أفلااااس  لرجاااال َف جااااَد  لبَاااا ئِع سااااْلَ ت  ِاَ ينَحاااا »َويف ِرَوايَػػػػ  للبيهقػػػػ : « َغياااار 
 (.ٛٗٙ/ٙالبدر اظتنمل )   َصِحيح.: وإسن دى(اْلمع َف )َق َؿ يف «.  كون ) ْلُغَرَ  ء(
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فػػػػػػػػ فتق  إىل  ،أل ػػػػػػػػو ف ػػػػػػػػ  ؼتتلػػػػػػػػ  فيػػػػػػػػو ؛(ٔ)وال يف ػػػػػػػػ  إال ب ضتػػػػػػػػ كم يف أصػػػػػػػػح الػػػػػػػػاجهني
 .ك  ئ  الف اخ اظتختل  فيه   ،اضت كم
ظتػػػػػػػ   ؛(ٕ)يف  أصػػػػػػػح الػػػػػػػاجهني ، كػػػػػػػم  ػػػػػػػ كم بػػػػػػػ ظتنع مػػػػػػػ  الف ػػػػػػػ  مل يػػػػػػػنقض  كمػػػػػػػو وإف
 .ىا على الاا   :(ٗ)ويف الث ين ،(ٖ)ولو الف   على الفار يف أصح الاجهني ،ذك  و

يف  ػػػػػن مله  وألفّ  ،كػػػػػ ل د ب لعيػػػػػب  ،فكػػػػػ ف علػػػػػى الفػػػػػار ،أ ػػػػػو ف ػػػػػ  لػػػػػنقص يف العػػػػػاض لنػػػػػ :
 .ا ب لغ م ءإض ارً 

فػػػػػػل  ،أل ػػػػػػو ملػػػػػػك م ػػػػػػتق  ؛(ٔ)يف أصػػػػػػح الػػػػػػاجهني ،اصت ريػػػػػػ  وال يصػػػػػػح الف ػػػػػػ  بػػػػػػ لاطء يف
 . لؼ الاطء يف مدة اطتي ر ؛ي  فع ب لاطء

                                                             

أل ػػػػو ؼتتلػػػػ  فيػػػػو فلػػػػم يصػػػػح  ال يف ػػػػ  إال بػػػػإذف اضتػػػػ كم؛ : ىػػػػذا الاجػػػػو األوؿ: قػػػػ ؿ أبػػػػا إسػػػػح ؽ (ٔ)
أل ػػػػػو   ػػػػػ  ال  وىػػػػػا األ هػػػػػ ؛ : وقػػػػػ ؿ ال افعػػػػػ  بغػػػػػمل اضتػػػػػ كم كف ػػػػػ  النكػػػػػ ح ب  ع ػػػػػ ر ب لنفقػػػػػ .

الاجػػػػو الثػػػػ ين: قػػػػ ؿ أبػػػػػا . و ال ػػػػػفيو، وال ي  فػػػػػع اال ب فعػػػػو كػػػػ ضت   علػػػػى الق ضػػػػ يثبػػػػ  إال بإثبػػػػ ت 
أل ػػػػػو ف ػػػػػ  ثبػػػػػ  بػػػػػنص ال ػػػػػن ، فلػػػػػم يفتقػػػػػ  إىل اضتػػػػػ كم   ال يفتقػػػػػ  إىل اضتػػػػػ كم؛ : الق سػػػػم الػػػػػدارك 

وأصػػػػػػحهم  ال يفتقػػػػػػ  لثبػػػػػػات »: قػػػػػػ ؿ النػػػػػػاوي يف ال وضػػػػػػ  كف ػػػػػػ  النكػػػػػػ ح بػػػػػػ لعت  حتػػػػػػ  العبػػػػػػد.
لشػػػػػػػػ فع  (، اظتهػػػػػػػػذب يف فقػػػػػػػػو إٗ/٘) العزيػػػػػػػػز شػػػػػػػػ ح الػػػػػػػػاجيز .«اضتػػػػػػػػدي  فيػػػػػػػػو كخيػػػػػػػػ ر العتػػػػػػػػ 

 (.ٛٗٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٖٕ٘/ٖ)

أل ػػػػو  كػػػػم ؼتػػػػ ل   ؛ يػػػػنقض  كمػػػػو :-سػػػػعيد ا صػػػػطخ ي أُب روىػػػػا ا تيػػػػ - ىػػػػذا الاجػػػػو األوؿ (ٕ)
وعتمػػػػػل أال يػػػػنقض؛  أل ػػػػػو ؼتتلػػػػ  فيػػػػػو : الاجػػػػػو الثػػػػ ين: قػػػػػ ؿ الشػػػػملازي يف اظتهػػػػذبو  لػػػػنص ال ػػػػن .

العزيػػػػػز شػػػػػ ح  .«أف ال يػػػػػنقض لل ػػػػػتلؼ فيػػػػػو :األصػػػػػح »فلػػػػػم يػػػػػنقض، قػػػػػ ؿ النػػػػػاوي يف ال وضػػػػػ : 
 (.ٛٗٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٖٕ٘/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) (،ٖٓ/٘) الاجيز

قػػػػػػ ؿ النػػػػػػاوي يف . ىػػػػػػذا الاجػػػػػػو األوؿ؛  أل ػػػػػػو  يػػػػػػ ر ثبػػػػػػ  لػػػػػػنقص يف العػػػػػػاض فكػػػػػػ ف علػػػػػػى الفػػػػػػار (ٖ)
فقػػػػو الشػػػػ فع  اظتهػػػػذب يف  ال وضػػػػ : واألصػػػػح أف ىػػػػذا اطتيػػػػ ر علػػػػى الفػػػػار كخيػػػػ ر العيػػػػب واطتلػػػػ .

 (.ٚٗٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٕٗ٘/ٖ)

الاجػػػو الثػػػػ ين: أ ػػػػو علػػػػى الاا ػػػػ ؛  أل ػػػػو  يػػػػ ر ال ي ػػػػقط إىل بػػػػدؿ، فكػػػػ ف علػػػػى الاا ػػػػ ؛  كخيػػػػ ر  (ٗ)
 (.ٚٗٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٕٗ٘/ٖال جاع يف اعتب . اظتهذب يف فقو الش فع  )
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 ،(ٕ)مل ي ػػػػػػػقط  قػػػػػػػو مػػػػػػػ  الف ػػػػػػػ  ، ػػػػػػػ   عطيػػػػػػػك الػػػػػػػثم  وال  ف ػػػػػػػ  :وإف قػػػػػػػ ؿ الغ مػػػػػػػ ء
 .يلزمو القباؿ :(ٖ)وق ؿ م لك

 ،كمػػػػ  لػػػػا وجػػػػد بػػػػ ظتبيع عيبػػػػ ً   ،فػػػػل ي ػػػػقط ببػػػػذؿ العػػػػاض ،أ ػػػػو ثبػػػػ  لػػػػو  ػػػػ  الف ػػػػ  لنػػػػ :
فلػػػػػػػػػو أف يف ػػػػػػػػػ  يف أصػػػػػػػػػح  ،وإف كػػػػػػػػػ ف قػػػػػػػػػد ب عػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػد ا فػػػػػػػػػلس ،فبػػػػػػػػػذؿ لػػػػػػػػػو البػػػػػػػػػ ئع األرش

كمػػػػػػ  لػػػػػػا أفلػػػػػػ  بعػػػػػػد   ،ف ػػػػػػ ز لػػػػػػو الف ػػػػػػ  ،أل ػػػػػػو  عػػػػػػذر عليػػػػػػو الاصػػػػػػاؿ إىل الػػػػػػثم  ؛(ٗ)الػػػػػػاجهني
 .أل و جياز أف يبع  اه لو رزق ً  ؛م  غمل متيق و  اب الذّ  ،البيع

ىػػػػذا ىػػػػا  ،مػػػػ  الػػػػثم   رجػػػػع حبصػػػػ  مػػػػ  بقػػػػ ،وقػػػػد قػػػػبض مػػػػ  الػػػػثم  بعضػػػػو ،وإف وجػػػػد اظتبيػػػػع
 .(٘)القاؿ اصتديد

  

                                                                                                                                                                                   

أل ػػػػو ملػػػػك م ػػػػػتق  فػػػػل جيػػػػاز رفعػػػػػو   علػػػػى األصػػػػػح؛: ىػػػػذا الاجػػػػو األوؿ: قػػػػ ؿ النػػػػػاوي يف ال وضػػػػ  (ٔ)
اظتهػػػػذب يف فقػػػػػو  الاجػػػػو الثػػػػ ين: يصػػػػح؛  كمػػػػ  يصػػػػػح الف ػػػػ  بػػػػ لاطء يف  يػػػػ ر الشػػػػ ط.و  بػػػػ لاطء.
 (.ٖٙٔ/ٙ) (، البي ف يف مذىب ا م ـٛٗٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٕٗ٘/ٖالش فع  )

 (.ٖٙٔ/ٙ) (، البي ف يف مذىب ا م ـٕٗ٘/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) (ٕ)

 (.ٖٚٗ/ٓٔف والتحصيل )البي  (ٖ)

الاجػػػػػو الثػػػػػ ين: لػػػػػو أف . و ىػػػػػذا الاجػػػػػو األوؿ،  ػػػػػص عليػػػػػو النػػػػػاوي يف ال وضػػػػػ ، ومل يػػػػػذك  وجهػػػػػ ً غػػػػػمله (ٗ)
كمػػػػػ  لػػػػا  زوجػػػػ  امػػػػػ أة   ،يف ػػػػ ؛ أل ػػػػو ب عػػػػو قبػػػػػل، وقػػػػ  الف ػػػػ  فلػػػػم ي ػػػػػقط  قػػػػو مػػػػ  الف ػػػػ 

(، ٚٗٔ/ٗ(، روضػػػػػػػ  الطػػػػػػػ لبني )ٕٗ٘/ٖاظتهػػػػػػػذب يف فقػػػػػػػو الشػػػػػػػ فع  ) بفقػػػػػػػمل ُث أع ػػػػػػػ  ب لنفقػػػػػػػ .
 (.٘ٗ/ٗٔاجملماع )

  بكػػػػػ  بػػػػػ  عبػػػػػد الػػػػػ زت  بػػػػػ  اضتػػػػػ رث بػػػػػ  ىشػػػػػ ـ أف النػػػػػيب  ػػػػػدي  أُب :ووجػػػػػو القػػػػػاؿ القػػػػػدمي (٘)
ومل يقػػػػػبض الػػػػػذي ب عػػػػػو منػػػػػو شػػػػػيئ ً، فاجػػػػػده  وأفلػػػػػ  الػػػػػذي ابت عػػػػػو ،أميػػػػػ  رجػػػػػل بػػػػػ ع مت عػػػػػ ً »قػػػػػ ؿ: 

وألف يف  .« بعينػػػػػو فهػػػػػا أ ػػػػػ  بػػػػػو مػػػػػ  غػػػػػمله، وإف مػػػػػ ت اظتشػػػػػاي فصػػػػػ  ب اظتتػػػػػ ع أسػػػػػاة الغ مػػػػػ ء
 رجاعػػػػػو يف بعػػػػػض العػػػػػني  بعيضػػػػػ  للصػػػػػفق  علػػػػػى اظتشػػػػػاى وإضػػػػػ اراً بػػػػػو، فلػػػػػم يكػػػػػ  ذلػػػػػك للبػػػػػ ئع.

 (.٘ٗ/ٗٔ) (، اجملماعٗٙٔ/ٙ) البي ف يف مذىب ا م ـ
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 .أ و ال ي جع :(ٔ)والقدمي
وإف شػػػػػػ ء  ،ورجػػػػػػع يف رتيػػػػػع اظتبيػػػػػع ،إف شػػػػػ ء رد مػػػػػ  قبضػػػػػو :ىػػػػػا ب طتيػػػػػػ ر :(ٕ)وقػػػػػ ؿ م لػػػػػك
 .ومل ي جع بش ء ،  ص الغ م ء

 ،رجػػػػػع يف بعضػػػػػو إذا  عػػػػػذر بعضػػػػػو ،أف مػػػػػ  رجػػػػػع يف رتيعػػػػػو إذا  عػػػػػذر  رتيػػػػػع العػػػػػاض لنػػػػػ :
كمػػػػ  لػػػػا كػػػػ ف قػػػػد قػػػػػبض   ،فلػػػػم جيػػػػز ،فإ ػػػػو  قػػػػض للعقػػػػد فيمػػػػ  اسػػػػتق  فيػػػػو ،مػػػػ  قبضػػػػو أمػػػػ  ردّ 

 .رتيع الثم 
ُث مػػػػػ ت أ ػػػػػد  ،القيمػػػػػ  فب عهمػػػػػ  مب ئػػػػػ  وقػػػػػبض ست ػػػػػني ينيوإف كػػػػػ ف اظتبيػػػػػع عبػػػػػدي  مت ػػػػػ و 

(ٖ)أ ذ الب ئع العبد الب ق  مب  بق  م  الثم  ،ب[ وأفل  اظتشاي/ ٖٙ]، العبدي 
 . 

رجػػػػػػػػع بنصػػػػػػػػ   ،عبػػػػػػػػدي  فتلػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػدمه  ُث طلقهػػػػػػػػ  قبػػػػػػػػل الػػػػػػػػد اؿولػػػػػػػػا أصػػػػػػػػدؽ امػػػػػػػػ أة 
وفيػػػػػو قػػػػػاؿ ؼتػػػػػ ج  ،(ٗ)ىػػػػػذا ىػػػػػا اظتنصػػػػػاص عليػػػػػو يف التفلػػػػػي  ،اظتاجػػػػػاد و صػػػػػ  قيمػػػػػ  التػػػػػ ل 

 ،أ ػػػػػػو ين ػػػػػػذ  صػػػػػػ  العبػػػػػػد ،(٘)مػػػػػػ  أ ػػػػػػد قػػػػػػالني مػػػػػػ  م ػػػػػػنل  الصػػػػػػداؽ وىػػػػػػا ا تيػػػػػػ ر اظتػػػػػػزين
 .ويض ب مع الغ م ء بنص  قيم  الت ل 

                                                             

أل ػػػػو سػػػػبب ي جػػػػع بػػػػو الع قػػػػد إىل رتيػػػػع العػػػػني، ف ػػػػ ز أف ي جػػػػع  -وىػػػػا الصػػػػحيح : العمػػػػ اينقػػػػ ؿ  (ٔ)
أف الػػػػػزوج ي جػػػػع  ػػػػ رة َميػػػػػع الصػػػػداؽ، وىػػػػا مػػػػػ   :بػػػػو إىل بعضػػػػه ، ك لف قػػػػ  قبػػػػػل الػػػػد اؿ، وذلػػػػك

أو وجػػػػػد أ ػػػػػدمه  بػػػػػ آل   عيبػػػػػ ً، و ػػػػػ رة ب لنصػػػػػ ، وىػػػػػا مػػػػػ  إذا طلقهػػػػػ  قبػػػػػل الػػػػػد اؿ  ،إذا ار ػػػػػدت
رب عػػػ  أك بكػػػ  بػػػ  عبػػػد الػػػ زت  بػػػ  اضتػػػ رث بػػػ  ىشػػػ ـ م سػػػل، ألف أبػػػ  بكػػػ  قػػػ ؿ يف البيػػػ ف: واطتػػػ

البيػػػػػػػ ف يف  بػػػػػػػذلك.  "فهػػػػػػػا أسػػػػػػػاة الغ مػػػػػػػ ء" إذا رضػػػػػػػ :، وإف صػػػػػػػح فمعػػػػػػػع قالػػػػػػػوبصػػػػػػػح ُبلػػػػػػػي  
 (.ٙٗ/ٗٔ) (، اجملماعٗٙٔ/ٙ مذىب ا م ـ )

 (.ٕٛٛ/ٕبداي  اجملتهد ) (ٕ)
أل ػػػػو يصػػػػل إىل الػػػػثم . وقػػػػ ؿ ال افعػػػػ : وىػػػػا ( قػػػػ ؿ النػػػػاوي يف ال وضػػػػ : وجهػػػػ ف وقطػػػػع الغػػػػزا  بػػػػ ظتنع ٖ)

: ين ػػػػذ  صػػػػ  العبػػػػد البػػػػ ق  بنصػػػػ  البػػػػ ق  مػػػػ  الػػػػثم . -وىػػػػا ا تيػػػػ ر اظتػػػػزين -أ ه مهػػػػ ، والثػػػػ ين 
 (.ٗٗ/٘(، العزيز ش ح الاجيز )ٛٗٔ/ٗروض  الط لبني )

 (.ٕ٘٘/ٖ(، اظتهذب يف فقو الش فع  )ٚ٘ٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٕٓٗ/ٗاألـ ) (ٗ)
 (.ٕ٘٘/ٖ(، اظتهذب يف فقو الش فع  )ٚ٘ٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٕٗٔين )ؼتتص  اظتز  (٘)
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فػػػػػل يصػػػػػل إىل   ،ألف غ ميػػػػػو مفلػػػػػ  ؛أف اظتصػػػػػمل إىل ىػػػػػذا يػػػػػد ل الضػػػػػ ر علػػػػػى البػػػػػ ئع لنػػػػػ :
 .فل يفات م   قو ش ء ،فإف الزوج  ماس ة ، لؼ الصداؽ ؛كم ؿ  قو

ألف  ػػػػػػ  اظتػػػػػػ ب  سػػػػػػ ب   ؛مل ي جػػػػػػع فيهػػػػػػ  ،وىػػػػػػ  م ىا ػػػػػػ  ،فػػػػػػإف وجػػػػػػد البػػػػػػ ئع عػػػػػػني م لػػػػػػو
 ه،بيػػػػػع منػػػػػو بقػػػػػػدر  ،فػػػػػإف أمكػػػػػػ  قضػػػػػ ء  ػػػػػ  اظتػػػػػ ب  ببيػػػػػػع بعضػػػػػو ،فػػػػػل ميلػػػػػك إسػػػػػق طو ،الـز

(ٔ)ظت  ذك   ه ،وي جع الب ئع يف الب ق 
 . 

وأ ػػػػػذ منػػػػػو  ،دفػػػػػع الشػػػػػقص إىل الشػػػػػفيع ،يثبػػػػػ  فيػػػػػو الشػػػػػفع  (ٕ)فػػػػػإف كػػػػػ ف اظتبيػػػػػع شقصػػػػػ ً 
أف البػػػػػ ئع  :(ٗ)والثػػػػ ين ،الثلثػػػػ  (ٖ)ىػػػػذا أصػػػػػح الاجػػػػاه ،أسػػػػاة الغ مػػػػ ء البػػػػ ئع فيػػػػػو ويكػػػػاف ،ذتنػػػػو
 .لك  خيتص الب ئع ب لثم  ؛أ و ين ذه الشفيع :(٘)والث ل  ،ب ظتبيعأ   

كمػػػػ  لػػػػا كػػػػ ف   ،فػػػػل ي ػػػػقط مبػػػػ  اػػػػدد مػػػػ  إع ػػػػ ر اظتشػػػػاي ،أف  ػػػػ  الشػػػػفيع سػػػػ ب  لنػػػػ :
 ،ودفػػػػػػع الضػػػػػػ ر عػػػػػػ  البػػػػػػ ئع إذا مل ياجػػػػػػد سػػػػػػبب  ػػػػػػ جيح ج  ػػػػػػب الشػػػػػػفيع ،قػػػػػػد قػػػػػػبض الػػػػػػثم 

                                                             

 (.ٕٙ٘/ٖاظتهذب يف الفقو الش فع  )( ٔ)

ػػػػػقصُ : الليػػػػػ  قػػػػػ ؿ (ٕ)  يف الشػػػػػ فع  وقػػػػػ ؿ .م لػػػػػو مػػػػػ  ِشْقصػػػػػ ً  أعطػػػػػ هُ   قػػػػػاؿ الشػػػػػ ء، مػػػػػ  ط ئفػػػػػ ٌ  الش 
 مثػػػػل ،مفػػػػ وز غػػػمل معلامػػػػ ً   صػػػيب ً  اشػػػػاى :أي ومعنػػػ ه دار، مػػػػ  شقصػػػ َ  اشػػػػاى فإفػػػ :الشػػػػفع  بػػػ ب
 ِشْقصػػػػ ً، ي ػػػػمى أف جػػػػ ز فُػػػػ ِزَ  وإذا: منصػػػػار أبػػػػا قػػػػ ؿ .أسػػػػهم عشػػػػ ة مػػػػ  أو ،َسػػػػْهمني مػػػػ  سػػػػهم

 بػػػػػذيب .معتدلػػػػػ  سػػػػػه م ً  بعػػػػػض مػػػػػ  بعضػػػػػه  أعضػػػػػ ئه  و فصػػػػػيل ، َػْعضػػػػػيته َ  :الذبيحػػػػػ  وَ ْشػػػػػِقيصُ 
 (.ٕٙٓ، التاقي  على مهم ت التع ري  )ص: (ٖٗٔ/ٖ) اللغ 

 :وآ ػػػػػػػ ي  مػػػػػػػنهم ،والق ضػػػػػػػ  أُب الطيػػػػػػػب ،وىػػػػػػػذا الاجػػػػػػػو ىػػػػػػػا األصػػػػػػػح عنػػػػػػػد الشػػػػػػػي  أُب   مػػػػػػػد (ٖ)
(، أسػػػػػػػػػػع اظتط لػػػػػػػػػػب شػػػػػػػػػػ ح روض الط لػػػػػػػػػػب ٙ٘ٔ/ٗروضػػػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػػػ لبني ) عػػػػػػػػػػ:. االق ضػػػػػػػػػػ  أبػػػػػػػػػػ

(ٗ/ٜٕٗ.) 

و عػػػػ د كمػػػػ  كػػػػ ف قبػػػػل البيػػػػع، ومل أل ػػػػو إذا رجػػػػع يف الشػػػػقص، زاؿ الضػػػػ ر عنػػػػو، وعػػػػ  الشػػػػفيع، أل ّػػػػ (ٗ)
غػػػػػمله. قػػػػػ ؿ الشػػػػػي  أبػػػػػا   مػػػػػد: وىػػػػػذا مػػػػػد اؿ، ألف مػػػػػ  بػػػػػ ع شقصػػػػػ ً وثبتػػػػػ  فيػػػػػو   ت ػػػػػدد شػػػػػ ك 

كمػػػػ    فنق لػػػػو قبػػػػل أف ين ػػػػذ الشػػػػفيع، فػػػػإف البػػػػ ئع عػػػػ د للشػػػػفيع شػػػػ يك ً  ،الشػػػػفع ، ُث اسػػػػتق لو البػػػػ ئع
(، روضػػػػػػ  الطػػػػػػ لبني ٕٙ٘/ٖاظتهػػػػػػذب يف فقػػػػػػو الشػػػػػػ فع  ) كػػػػػػ ف، ومػػػػػػع ذلػػػػػػك لػػػػػػو األ ػػػػػػذ ب لشػػػػػػفع .

 (.ٚٗ/ٗٔ) (، اجملماع ش ح اظتهذبٙ٘ٔ/ٗ)

 (.ٙ٘ٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٕٙ٘/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) (٘)
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 ؛ ػػػػػػو لػػػػػػي  مب ػػػػػػتقل عنػػػػػػوأل ؛وختصيصػػػػػػو بػػػػػػ لثم  دوف سػػػػػػ ئ  الغ مػػػػػػ ء ال يصػػػػػػح ،وىػػػػػػا ال ػػػػػػب 
 . لؼ اظتبيع

ألف ا  ػػػػػ اـ عػػػػػـ  ملػػػػػك  ؛مل جيػػػػػز لػػػػػو ال جػػػػػاع فيػػػػػو ،والبػػػػػ ئع ػتػػػػػـ  ،وإف كػػػػػ ف اظتبيػػػػػع صػػػػػيداً 
(ٔ)الصيد عليو

 . 
 ،وقػػػػػػ  إىل أف عػػػػػػل دينػػػػػػو ،وديػػػػػػاف الغ مػػػػػػ ء   لػػػػػػ  ،ودينػػػػػػو مؤجػػػػػػل ،وإف وجػػػػػػد عػػػػػػني م لػػػػػػو

بػػػػػػػػػ ضت   ىػػػػػػػػػذا أصػػػػػػػػػح ف الػػػػػػػػػدي  اظتؤجػػػػػػػػػل ال عػػػػػػػػػل إ :إف قلنػػػػػػػػػ  ،أو الػػػػػػػػػاؾ ،فيختػػػػػػػػػ ر الف ػػػػػػػػػ 
فيصػػػػػػػمل مبعػػػػػػػػع  ،ألف بػػػػػػػ ضت    علقػػػػػػػ  الػػػػػػػدياف مب لػػػػػػػو ؛اظتشػػػػػػػ ر إليػػػػػػػو يف ا مػػػػػػػلء (ٕ)الػػػػػػػاجهني

 .فل يب ع يف الدياف اضت ل  ،اظت ىاف بدي  مؤجل
علػػػػػػػى  ،مل ي جػػػػػػػع فيػػػػػػػو ،ُث عػػػػػػػ د إىل ملكػػػػػػػو ب ػػػػػػػبب جديػػػػػػػد ،وإف وجػػػػػػػد اظتبيػػػػػػػع وقػػػػػػػد ب عػػػػػػػو

 .أل و مل ميلكو اآلف م  جهتو ؛(ٖ)أصح الاجهني
  

                                                             

 (.ٕٙ٘/ٖاظتهذب يف الفقو الش فع  )( ٔ)

الاجػػػػػػو و علػػػػػػى اظتشػػػػػػهار؛ ألف األجػػػػػػل  ػػػػػػ  مقصػػػػػػاد لػػػػػػو، فػػػػػػل يفػػػػػػات. : النػػػػػػاوي يف ال وضػػػػػػ  قػػػػػػ ؿ (ٕ)
؛ ألحيػػػػػ   قػػػػػاؽ اظتنصػػػػػاص أ ػػػػػو يبػػػػػ ع اظتبيػػػػػع يف الػػػػػدياف اضت لػػػػػ : الثػػػػػ ين: قػػػػػ ؿ الشػػػػػملازي يف اظتهػػػػػذب

حيػػػػ   بػػػػ ع و فػػػػ ؽ أذت حيػػػػ  إ :  لػػػػ ، فقػػػػدم  علػػػػى الػػػػدي  اظتؤجػػػػل، ومل يقػػػػل الشػػػػي  أبػػػػا   مػػػػد غػػػػمله
علػػػػػى أصػػػػػح ب الػػػػػدياف؛ ألحيػػػػػ   قػػػػػاؽ   لػػػػػ  فقػػػػػدم  علػػػػػى الػػػػػدياف اظتؤجلػػػػػ ، و بقػػػػػى الػػػػػدياف يف 

روضػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػ لبني  ذمتػػػػػػػو إىل األجػػػػػػػػل، فػػػػػػػػإذا أي ػػػػػػػ  طػػػػػػػػ لباه، وإال ك  ػػػػػػػػ  يف ذمتػػػػػػػو إىل أف ياسػػػػػػػػ .
 (.ٛٗ/ٗٔ(، اجملماع ش ح اظتهذب )ٕٚ٘/ٖ(، اظتهذب يف فقو الش فع  )ٕٛٔ/ٗ)

قػػػػ ؿ النػػػػاوي يف . وىػػػذا الاجػػػػو ىػػػػا الػػػ اجح؛ ألف ىػػػػذا اظتلػػػػك مل ينتقػػػػل إليػػػو منػػػػو، فلػػػػم ميلػػػك ف ػػػػخو (ٖ)
أو جن يػػػػػ  مل ي جع...ولػػػػػا  ػػػػػ ج عػػػػػ   ،ولػػػػػي  لػػػػػو إال اظتضػػػػػ رب  بػػػػػ لثم  فلػػػػػا ىلػػػػػك ب فػػػػػ »ال وضػػػػػ : 
الاجػػػػو الثػػػػ ين: ي جػػػػع فيػػػػو؛ أل ػػػػو وجػػػػد عػػػػني و «. أو وقػػػػ  كػػػػ عتلؾ ،أو إعتػػػػ ؽ ،أو ىبػػػػ  ،ملكػػػػو ببيػػػػع
(، روضػػػػػػ  ٕٚ٘/ٖ  مػػػػػػ   ػػػػػ  غػػػػػػمله؛ فنشػػػػػبو إذا مل يبعػػػػػػو. اظتهػػػػػذب يف فقػػػػػػو الشػػػػػ فع  )م لػػػػػو   ليًػػػػػ
 (.٘٘ٔ/ٗالط لبني )
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 فصل

 هلِٕ ُاقص [ املفوص] إذا ٗجد املبٚع عِد 

كعبػػػػػدي    ،فػػػػػإف كػػػػػ ف  قصػػػػػ ف جػػػػػزء ينق ػػػػػم عليػػػػػو الػػػػػثم ؛  ظػػػػػ ت ،وإف وجػػػػػد اظتبيػػػػػع   قصػػػػػ ً 
وبػػػػػني أف يف ػػػػػ  البيػػػػػع  ،ف لبػػػػػ ئع ب طتيػػػػػ ر بػػػػػني أف يضػػػػػ ب مػػػػػع الغ مػػػػػ ء بػػػػػ لثم  ، لػػػػػ  أ ػػػػػدمه 

وفيػػػػػػػو  ،(ٔ)ىػػػػػػػذا ىػػػػػػا اظتػػػػػػػذىب ،ويضػػػػػػػ ب مػػػػػػع الغ مػػػػػػػ ء بػػػػػػثم  مػػػػػػػ   لػػػػػػ  ،حبصػػػػػػتو  فيمػػػػػػ  بقػػػػػػػ
علػػػػػػى أف جن يػػػػػػ  البػػػػػػ ئع  كػػػػػػاف ك ن يػػػػػػ   أ ػػػػػػو إف  قػػػػػػص بفعػػػػػػل اظتشػػػػػػاي كػػػػػػ ف مثبتػػػػػػ ً  :(ٕ)وجػػػػػػو

 .األجنيب
فيم   فيكاف الب ئع عند  ل  بعضو ؼتملاً  ،أف البيع مضماف يف    اظتتع قدي  ب لثم  لن :
 ة مع ذت  وإف ك ف اظتبيع خنًل  ،كم  يتخمل اظتشاي إذا  ل  بعضو يف يد الب ئع  ،أ[/ ٗٙ] ،ذك   ه
أ و يقـا  (ٗ)وذك  يف اظتهذب ،(ٖ)م  الثم ة منف دةا  ُث قػُ  ،ـ النخلا  قػُ  ،فهلك  الثم ة ،مؤب ة

 .وي جع ،ةُث يقـا النخل مف د ،الثم ة مع النخل
لزيػػػػ دة القيمػػػػ  يف  أف اصتمػػػػع بػػػػني الشػػػػيئني يف التقػػػػامي إمنػػػػ  يضػػػػ  إذا كػػػػ ف اصتمػػػػع شػػػػيئ ً  لنػػػػ :

وىػػػػػذا ال ياجػػػػػد يف الثمػػػػػ ة مػػػػػع  ،ويقػػػػػـا بػػػػػل يػػػػػد ،فيقػػػػػـا مػػػػػع اليػػػػػد ،البػػػػػ ق  لعبػػػػػد قطعػػػػػ  يػػػػػده
أل ػػػػػو معيػػػػػػ ر  ؛لصػػػػػ  ب اظتهػػػػػذب  لفػػػػػ ً  ؛زي دبػػػػػ  وال ،وال اعتبػػػػػ ر بنقصػػػػػ ف القيمػػػػػ  ،الشػػػػػ  ة

فػػػػػإذا عػػػػػ ؼ مػػػػػ   ،وقػػػػػد قػػػػػ رت ىػػػػػذا األصػػػػػل يف الػػػػػ د ب لعيػػػػػب ،ظتػػػػػ  ي جػػػػػع بػػػػػو مػػػػػ  ذتػػػػػ  الثمػػػػػ ة
 . قص م  الثم ة ض ب بو مع الغ م ء

  

                                                             

و ك  قاؿ: أ و ين ذ اظتعيب، ويض رب بنرش النقص، »ىذا الاجو األوؿ، ق ؿ الناوي يف ال وض :  (ٔ)
 (.٘٘ٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٕٛ٘/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) «ش ذ ضعي  وىا

أصحهم  عند ا م ـ، أ و ك ألجنيب؛  ألف جن ي  اظتشاي قبض، واستيف ء »ق ؿ الناوي يف ال وض :  (ٕ)
أ و  ك ن ي  الب ئع  :فكن و ص ؼ جزءًا م  اظتبيع إىل غ ضو، والث ين وبو قطع ص  ب التهذيب وغمله

أ و ك آلف   :اظتذىب :بيع قبل القبض فف  قاؿ ك ألجنيب وعلى األ ه  ك آلف  ال م وي ، قل على اظت
. روض  الط لبني «أحي  ك آلف  ال م وي  :وأصحهم »: ال افع  ، وق ؿ«ال م وي  وبو قطع رت ع ت

 (.ٖٗ/٘(، العزيز ش ح الاجيز )ٚ٘ٔ/ٗ)

 (.ٔ٘/ٗٔاجملماع ) (ٖ)

 (.ٕٛ٘/ٖ)اظتهذب يف فقو الش فع   (ٗ)
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 لـفص

[ ُٗ  [ِٕ جز١ ال ٙتكشط اهجٌّ عوٕٚ ٗقد ُكص ً املفوصجد املبٚع عِد إذا 

؛  ظػػػػػػ ت ،و ػػػػػػنلي  دار ،كػػػػػػذى ب يػػػػػػد  ،وإف كػػػػػػ ف  قصػػػػػػ ف جػػػػػػزء ال يتق ػػػػػػط الػػػػػػثم  عليػػػػػػو
ف لبػػػػ ئع ب طتيػػػػ ر بػػػػني أف  ،أو ذىبػػػػ  ب فػػػػ  شت ويػػػػ  ،فػػػػإف مل جيػػػػب لػػػػو أرش بػػػػنف أ لفػػػػو اظتشػػػػاي

كمػػػػػ  لػػػػػا وجػػػػػد ذلػػػػػك   ،ويضػػػػػ ب بػػػػػ لثم  مػػػػػع الغ مػػػػػ ء ،وبػػػػػني أف ياكػػػػػو ،ين ػػػػػذه َميػػػػػع الػػػػػثم 
(ٔ)يف يد الب ئع قبل القبض

 . 
ويضػػػػػ ب َميػػػػػع  ،ف لبػػػػػ ئع ب طتيػػػػػ ر بػػػػػني أف يػػػػػاؾ ،وإف وجػػػػػب عتػػػػػ  أرش بػػػػػنف أ لفهػػػػػ  أجنػػػػػيب

 ،ويضػػػػػ ب مبػػػػػ   قػػػػػص مػػػػػ  الػػػػػثم  مػػػػػع الغ مػػػػػ ء ،وبػػػػػني أف ين ػػػػػذه   قصػػػػػ ً  ،الػػػػػثم  مػػػػػع الغ مػػػػػ ء
كمػػػػػ    ،اظتفلػػػػػ ألحيػػػػػ   لفػػػػػ  يف ملػػػػػك  ؛  يتعلػػػػػ  هبػػػػػ   ػػػػػ  غ م ئػػػػػووجيػػػػػب أرش اصتن يػػػػػ  للمفلػػػػػ

فإ ػػػػػو ي جػػػػػع علػػػػػى  ،وا تػػػػػ ر اظتشػػػػػاي أ ػػػػػذه ،لػػػػػا أ لػػػػػ  األجنػػػػػيب يػػػػػد العبػػػػػد اظتبيػػػػػع قبػػػػػل قبضػػػػػو
(ٕ)اصت ين بضم ف اليد

 . 
أ ػػػػػػذ البػػػػػػ ئع  ،ُث أفلػػػػػػ  ،فتلفػػػػػػ  الثمػػػػػػ ة ،  وعليػػػػػػو طلػػػػػػع غػػػػػػمل مػػػػػػؤبع وإف كػػػػػػ ف اظتبيػػػػػػع خنػػػػػػًل 

 ؛(ٖ)ويضػػػػػػ ب حبصػػػػػػ  الثمػػػػػػ ة مػػػػػػػع الغ مػػػػػػ ء يف أصػػػػػػح الػػػػػػػاجهني ،النخػػػػػػل بق ػػػػػػطه  مػػػػػػ  الػػػػػػػثم 
 .فه  مع النخل مبنزل  العينني ،ب لبيع  إف ادىأل و جياز 

  

                                                             

 (.ٕٛ٘/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  )( ٔ)
 اظتصدر ال  ب .( ٕ)
الاجػػػػو الثػػػػ ين: ين ػػػػذى  بق ػػػػطه  مػػػػ  . و ىػػػػذا الاجػػػػو األوؿ، قػػػػ ؿ النػػػػاوي يف ال وضػػػػ : وىػػػػا أ ه مهػػػػ  (ٖ)

ف الثمػػػػ ة جيػػػػػاز إف ادىػػػػػ  بػػػػػ لبيع فصػػػػػ رت مػػػػػع النخػػػػػل أل؛ الػػػػثم  ويضػػػػػ ب حبصػػػػػ  الثمػػػػػ ة مػػػػػع الغ مػػػػػ ء
وعلػػػػػى ىػػػػػذا :  ، قػػػػػ ؿ الشػػػػػي  أبػػػػػا   مػػػػػدال ين ػػػػػذه قطًعػػػػػ: وقيػػػػػل ،الث لػػػػػ الاجػػػػػو و  مبنزلػػػػػ  العينػػػػػني.

روضػػػػ  الطػػػػ لبني  قيػػػػ س الثمػػػػ ة الػػػػيت مل  ػػػػؤب ، فحيػػػػ  أزاؿ اظتلػػػػك ب  تيػػػػ ره بعػػػػاض بيػػػػع مػػػػ  مل يػػػػؤب .
 (.ٜٕ٘/ٖ(، اظتهذب يف فقو الش فع  )ٕٙٔ/ٗ)
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 ،والكػػػػػػػرب ،ك ل ػػػػػػػم   ،فػػػػػػػإف ك  ػػػػػػػ  زيػػػػػػػ دة غػػػػػػػمل متميػػػػػػػزة؛  ظػػػػػػػ ت ،وإف وجػػػػػػػد اظتبيػػػػػػػع زائػػػػػػػداً 
 .كم  قلن  يف ال د ب لعيب  ،رجع يف اظتبيع مع الزي دة ،وا ت ر الب ئع الف  

مل  ،فصػػػػػػ ر ف  ػػػػػػ ً  ،أو بيضػػػػػػ ً  ، فصػػػػػػ ر  ب ػػػػػػ ،أو زرعػػػػػػ ً  ،فصػػػػػػ ر زرعػػػػػػ ً  ، وإف كػػػػػػ ف اظتبيػػػػػػع  ب ػػػػػػ
إذا صػػػػػػػػ ر  (ٕ)الػػػػػػػػادي  وي جػػػػػػػع يف  ،(ٔ)والفػػػػػػػػ خ يف أقػػػػػػػي  الػػػػػػػػاجهني ،والػػػػػػػزرع ،ي جػػػػػػػع يف اضتػػػػػػػػب

مل   ف عػػػػػػني الػػػػػػػادي واصتػػػػػػدي ب قيػػػػػػػأ :والفػػػػػػ ؽ بينهمػػػػػػػ  ،إذا صػػػػػػ ر  ي ػػػػػػػ ً  (ٖ)اصتػػػػػػػديويف  ،خنػػػػػػًل 
 .واضتب ، لؼ البيض ،ي تحيل

ك لطلع اظتؤب  وم  أشبهو م    ،فإف ك    ذت ة   ى ة ؛ ظ ت ،وإف ك    الزي دة متميزة
والغ م ء على قطعه   اظتفل فإف ا ف   ،كم  قلن  يف ال د ب لعيب  ،رجع فيو دوف الزي دة ،الثم ر
ف  ز م   ،ألف اضت  عتم  ؛ب[وإف ا فقاا على   كه  إىل اضتص د واصتذاذ   ك / ٗٙ] ،قطع 

 ؛إىل القطع  أجيب م  دع ،اآل   إىل التبقي   أ دمه  إىل  القطع ودع  وإف دع ،ا فق  عليو
 .م  غمل إذ و  فل يؤ ع  ،لألف  قو مع ع 

رجػػػػػػع يف  ،وإف ك  ػػػػػػ  الزيػػػػػػ دة غػػػػػػمل  ػػػػػػ ى ة كػػػػػػ لطلع غػػػػػػمل اظتػػػػػػؤب  ومػػػػػػ  أشػػػػػػبهو مػػػػػػ  الثمػػػػػػ ر
فإ ػػػػػػو  ،وخيػػػػػػ ل  البيػػػػػػع ،ألحيػػػػػػ  لي ػػػػػػ  عػػػػػػني م لػػػػػػو ؛(ٗ)األصػػػػػػل دوف الزيػػػػػػ دة يف أصػػػػػػح القػػػػػػالني

                                                             

الفػػػػػػػ خ غػػػػػػػمل  شتػػػػػػػ ً، وألفّ ا اسػػػػػػػت دجديػػػػػػػد  شػػػػػػػ ءىػػػػػػػذا الاجػػػػػػػو األوؿ؛  ألف اظتبيػػػػػػػع ىلػػػػػػػك، وىػػػػػػػذا  (ٔ)
وىػػػػػا اظتنصػػػػػاص، : والػػػػػزرع غػػػػػمل اضتػػػػػب، الاجػػػػػو الثػػػػػ ين: ي جػػػػػع، قػػػػػ ؿ الشػػػػػملازي يف اظتهػػػػػذب ،البػػػػػيض

أصػػػػػحهم  عنػػػػػد العػػػػ اقيني وصػػػػػ  ب التهػػػػػذيب؛ أل ػػػػو  ػػػػػدث مػػػػػ   وقػػػػ ؿ النػػػػػاوي يف ال وضػػػػػ : وىػػػػا
اظتهػػػػذب يف فقػػػػو  .عػػػني م لػػػػو أو ىػػػا عػػػػني م لػػػو اكت ػػػػب صػػػػف  أ ػػػ ى فنشػػػػبو الػػػادي إذا صػػػػ ر خنػػػًل 

 (. ٓٙٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٜٕ٘/ٖالش فع  )

  األ ص ري:ق ؿ  .َوِديع ٌ  واِ َد ُو النعْخِل، َفِ يلُ : والَاِدى   (ٕ)
 . من  ب كض اصتي د يف ال ل     بغ س الادّي أعلمن  

 (.ٜٛٔ/ٜ، ل  ف الع ب )(ٚ٘ٗ/ٜ) األعظم وا يط  كما

 .(ٔٓ٘/ٚ) األعظم وا يط ا كم .داءوجِ  جدٍ أ واصتمع ،اظتعز والدأ م  الذك  :يدْ اصتَ  (ٖ)

الاجػػػػو الثػػػػػ ين: و ، حوىػػػػا األصػػػػػاظتػػػػػزين، وقػػػػ ؿ النػػػػاوي يف ال وضػػػػػ :  روىػػػػػا ا تيػػػػ الاجػػػػو األوؿ،  ىػػػػذا (ٗ)
بيػػػػػػع أ ػػػػػػو ي جػػػػػػع يف النخػػػػػػل دوف الطلػػػػػػع؛ ألف الثمػػػػػػ ة لي ػػػػػػ  عػػػػػػني م لػػػػػػو فلػػػػػػم ي جػػػػػػع هبػػػػػػ . روى ال ع 

 (.ٕٗٔ)(، ؼتتص  اظتزين ٕٓٙ/ٖ(، اظتهذب )ٔ٘٘/ٖروض  الط لبني )
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فػػػػل جيعػػػػل  ،وى ىنػػػػ  يزيػػػػل اظتلػػػػك بغػػػػمل ا تيػػػػ ره ،لػػػػو ف ػػػػ ز أف جيعػػػػل  بعػػػػ ً  ،أزاؿ ملكػػػػو ب  تيػػػػ ره
 .فه  ك لطلع اظتؤب  ،وأل و جياز إف ادى  ب لبيع ،  بعو

فإف أفل  بعد الاضع رجع يف  ؛ ظ ت ،يف ملك اظتشاي فحبل وإف ك ف اظتبيع ج ري  
وال جياز  ،فلم يتبع األصل كم  يف ال د ب لعيب ،أل و من ء متميز منفصل ؛اصت ري  دوف الالد

 .(ٕ)كم  يف ولد اظت ىا    ،وجو وفيو ،(ٔ)التف ي  بني األـ والالد على   ى  اظتذىب
 ،فل جياز بيعو ،افإ و يكاف      ،وخي ل  ولد اظت ىا   ،عمـا ألف ظ النه  ع  التف ي  لن :

 ،وإم  أف  ب ع األـ والالد رتيع ً  ،وين ذه مع األـ ،الب ئع ذت  الالد يدفإم  أف يز  ،وى ىن   لفو
أ و إم  أف : (ٗ)وفيو وجو ،(ٖ)على اظتذىب ،وين ذ اظتشاي ذت  الالد ،فين ذ الب ئع ذت  األـ

 .وإم  أف ي قط  قو م  ال جاع ،ين ذ الالد بقيمتو
كمػػػػػ  لػػػػػا مل   ،ف ػػػػػ ز لػػػػو ال جػػػػػاع فيهػػػػ  ،أ ػػػػػو وجػػػػد عػػػػػني م لػػػػو مل يتعلػػػػػ  هبػػػػ   ػػػػػ  لغػػػػمله لنػػػػ :
بنػػػػػػػ ء علػػػػػػى القػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػحيح أف  ،وإف أفلػػػػػػػ  قبػػػػػػل الاضػػػػػػػع رجػػػػػػػع يف األـ دوف الالػػػػػػد ،حتبػػػػػػل

كمػػػػػػ  لػػػػػػا   ،فػػػػػػإذا وضػػػػػػع  كػػػػػ ف اضتكػػػػػػم فيػػػػػػو ،(٘)فيكػػػػػػاف ك لالػػػػػد اظتنفصػػػػػػل ،اضتمػػػػػل لػػػػػػو  كػػػػػػم
 .أفل  بعد الاضع

                                                             

 كػػػػ ه ابػػػػ  أُب ى يػػػػ ة، يف اضتػػػػ وي، وقػػػػ ؿ النػػػػاوي يف ال وضػػػػ : وىػػػػا الصػػػػااب،  ،ىػػػػذا الاجػػػػو األوؿ (ٔ)
اضتػػػػػ وي يف فقػػػػػو الشػػػػػػ فع  . وىػػػػػا األصػػػػػح: ياظتػػػػػ وردوقػػػػػ ؿ  . وبػػػػػو قطػػػػػع اصتمهػػػػػار  صػػػػػ ع  و ع يًضػػػػػ

 (.ٓٙٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٜٔٔ/ٙ)

لِلضعػػػػُ ورَِة اْلُمَؤد يَػػػػِ  ِإىَل َذلِػػػػَك َكَمػػػػ   ُػبَػػػػ ُع لَػػػػْا َكػػػػ َف  -يف اضتػػػػ وي ةأبػػػػا وى يػػػػ   كػػػػ ه -ىػػػػذا الاجػػػػو الثػػػػ ين (ٕ)
ال َولَػػػػُدَى  ُ ػػػػ  ا، قػػػػ ؿ النػػػػاوي يف ال وضػػػػػ  عػػػػ  ىػػػػذا الاجػػػػو: غ يػػػػػب ضػػػػعي ، لػػػػي  ىػػػػا بصػػػػػحيح إذ 

 (.ٓٙٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٜٔٔ/ٙ. اضت وي يف فقو الش فع  )ةض ور 

اظتهػػػػػذب يف . النػػػػاوي يف ال وضػػػػػ : وىػػػػا األ هػػػػ  وقػػػػ ؿ ،بوىػػػػػا اظتػػػػذىقػػػػ ؿ الشػػػػملازي يف اظتهػػػػذب:  (ٖ)
 (.ٔٙٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٕٔٙ/ٖفقو الش فع  )

 (.ٕٔٙ/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) (ٗ)

 (.ٔٙٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٕٔٙ/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) (٘)
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فػػػػػػػإف أفلػػػػػػ  قبػػػػػػل الاضػػػػػػػع ؛  ظػػػػػػ ت ،ُث أفلػػػػػػ  اظتشػػػػػػاي ،فنمػػػػػػ  إذا اشػػػػػػااى  وىػػػػػػ    مػػػػػػػل
فكػػػػذلك لػػػػا أفلػػػػ  بعػػػػد الاضػػػػع بنػػػػ ء علػػػػى أف اضتمػػػػل لػػػػو  ،ألحيػػػػ  علػػػػى صػػػػفته  ؛رجػػػػع فيهمػػػػ 

(ٔ)ف  فص لو وا ص لو وا د ، كم
 . 

 فصل

ًًا فطحِٕ، أٗ ث٘با فكصسٖ]   [ إذا كاْ املبٚع طعا

 ،قيمتػػػػػػو بػػػػػػذلكفػػػػػػإف مل  ػػػػػػزد ؛  ظػػػػػػ ت ،فقصػػػػػػ ه أو ثابػػػػػػ ً  ،فطحنػػػػػػو وإف كػػػػػػ ف اظتبيػػػػػػع طع مػػػػػػ ً 
مبػػػػػ  عمػػػػػل السػػػػػتهلؾ  وال يكػػػػػاف اظتشػػػػػاي للبػػػػػ ئع شػػػػػ يك ً  ،رجػػػػػع فيػػػػػو ،وا تػػػػػ ر البػػػػػ ئع ال جػػػػػاع

(ٕ)أث ه لعدـ  هار ؛عملو
 . 

 صػػػػػػػ ر اظتشػػػػػػػاي شػػػػػػػ يك ً  ،فصػػػػػػػ رت ست ػػػػػػػ  عشػػػػػػػ  ،وإف زادت قيمتػػػػػػػو بػػػػػػػنف ك  ػػػػػػػ  عشػػػػػػػ ة
 ،كمػػػػػػ  لػػػػػػا كػػػػػػ ف ثابػػػػػػ ً   ،ويكػػػػػػاف  كػػػػػػم العمػػػػػػل  كػػػػػػم العػػػػػػني ،للبػػػػػػ ئع بقػػػػػػدر مػػػػػػ  زاد ب لعمػػػػػػل

 .(ٗ)  للمزين لفً  (ٖ)ىذا أصح القالني ،فقص ه
كمػػػػ  لػػػػا صػػػػػبغو   ،فصػػػػ ر هبػػػػ  شػػػػ يك ً  ،أحيػػػػ  زيػػػػ دة  صػػػػل  مبتقػػػػـا مػػػػ  جهػػػػػ  اظتشػػػػاي لنػػػػ :

والطحػػػػػػػ ف  ػػػػػػػب  العػػػػػػػني علػػػػػػػى اسػػػػػػػتيف ء  ،وعلػػػػػػػى ىػػػػػػػذا ميلػػػػػػػك القصػػػػػػػ ر ،بصػػػػػػػبد مػػػػػػػ  عنػػػػػػػده
فػػػػػإف الع مػػػػػل فيهػػػػػ  ال  ،  اضتيػػػػػاافأو شتعػػػػػ ،م العبػػػػػدأو علعػػػػػ ، ػػػػػلؼ مػػػػػ  ك ػػػػػ  اصتػػػػػاز ؛األجػػػػػ ة

 ؛فػػػػػػػدؿ أحيػػػػػػػ  ال  نػػػػػػػزؿ منزلػػػػػػػ  العػػػػػػػني ،أ[ األجػػػػػػػ ة/ ٘ٙميلػػػػػػػك  ػػػػػػػب  العػػػػػػػني علػػػػػػػى اسػػػػػػػتيف ء ]
حػػػػػ  والطّ  ،وألف القصػػػػػ رة ال حتصػػػػػل إال ب سػػػػػتهلؾ مػػػػػ  ىػػػػػا مػػػػػ ؿ ،حػػػػػ  والقصػػػػػ رة ػػػػػلؼ الطع 

                                                             

 (.ٓٙٔ/ٗروض  الط لبني )( ٔ)

 (.ٕٕٙ/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) (ٕ)
وىػػػػػا ، وقػػػػػ ؿ النػػػػػاوي يف ال وضػػػػػ : حوىػػػػػا الصػػػػػحيىػػػػػذا الاجػػػػػو األوؿ، قػػػػػ ؿ الشػػػػػملازي يف اظتهػػػػػذب:  (ٖ)

 (.ٕٕٙ/ٖ(، اظتهذب يف فقو الش فع  )ٓٚٔ/ٗروض  الط لبني ).  أ ه مه

  لػػػػو بقػػػػدر مػػػػ  عمػػػػل فيػػػػو؛ أل ػػػػو مل وال يكػػػػاف اظتشػػػػاي شػػػػ يكً  ،الاجػػػػو الثػػػػ ين: أف البػػػػ ئع ي جػػػػع فيػػػػو (ٗ)
    كػػػػ ف ك منًػػػػوإمنػػػػ  فػػػػ ؽ بػػػػ لطح  أجػػػػزاء غتتمعػػػػ  ويف القصػػػػ رة أ هػػػػ  بي ًضػػػػ ، يضػػػػ  إىل اظتبيػػػػع عينًػػػػ

زيػػػػ دة ال  ، وأل ػػػػوا فك ػػػػ هكمػػػػ  لػػػػا كػػػػ ف اظتبيػػػػع جػػػػازً   ،  للبػػػػ ئع يف العػػػػنييف الثػػػػاب فلػػػػم يصػػػػ  شػػػػ يكً 
ؼتتصػػػػ  . ف ػػػػمنو    فعلمػػػػو أو  ياا ًػػػػكمػػػػ  لػػػػا كػػػػ ف اظتبيػػػػع غلًمػػػػ  ، تميػػػػز فلػػػػم يتعلػػػػ  هبػػػػ   ػػػػ  اظتفلػػػػ 

 (.ٕٕٙ/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  )(، ٖٗٔ)اظتزين 
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فعلػػػػػػى ىػػػػػػذا  ، ػػػػػػمنيعلػػػػػػيم والتّ والتّ  ، ػػػػػػلؼ الك ػػػػػػ  ؛ال عصػػػػػػل إال ب سػػػػػػتهلؾ منػػػػػػ فع أمػػػػػػااؿ
 .وثلث ه إىل الب ئع ،ويص ؼ ثل  قيمتو إىل الغ م ء ،أو الدقي  ،بيب ع الثا 

ومل يػػػػػدفع إليػػػػػو األجػػػػػ ة دفعػػػػػ  أجػػػػػ ة  ،أو قصػػػػػ ه ،وإف كػػػػػ ف اظتشػػػػػاي اسػػػػػتنج  مػػػػػ  طحنػػػػػو
 ومػػػػػػ  آ ػػػػػػ  صػػػػػػبغ ً  ،بعشػػػػػػ ة ولػػػػػػا اشػػػػػػاى مػػػػػػ  رجػػػػػػل ثابػػػػػػ ً  ،أو الػػػػػػدقي  ،األجػػػػػػمل مػػػػػػ  الثػػػػػػاب

بػػػػنف صػػػػ ر  ،ومل يػػػػنقص ،قيمتهمػػػػ فػػػػإف مل  ػػػػزد ؛  ظػػػػ ت ،ُث أفلػػػػ  ،فصػػػػبد بػػػػو الثػػػػاب ، م ػػػػ 
فػػػػػػإف ا تػػػػػػ ر  ،فقػػػػػػد وجػػػػػػد كػػػػػػل وا ػػػػػػد مػػػػػػ  البػػػػػػ ئعني عػػػػػػني م لػػػػػػو ،قيمػػػػػػ  الثػػػػػػاب ست ػػػػػػ  عشػػػػػػ 

 .(ٔ)ولص  ب الصبد ثلثو ،لص  ب الثاب ثلث ه ،ص ر الثاب بينهم  ،ال جاع
فقػػػػػػد وجػػػػػػد بػػػػػػ ئع الثػػػػػػاب  ،اثػػػػػػع عشػػػػػػ  وإف  قصػػػػػػ  قيمتهمػػػػػػ  بػػػػػػنف صػػػػػػ ر قيمتػػػػػػو مصػػػػػػباغ ً 

كػػػػػ ف لبػػػػػ ئع الثػػػػػاب   ،فػػػػػإف ا تػػػػػ ر ال جػػػػػاع ،ووجػػػػػد صػػػػػ  ب الصػػػػػبد بعػػػػػض م لػػػػػو ،عػػػػػني م لػػػػػو
وإف  ،وىػػػػػا ثلثػػػػػو ،ويضػػػػػ ب مبػػػػػ  ىلػػػػػك مػػػػػ  م لػػػػػو مػػػػػع الغ مػػػػػ ء ،ولبػػػػػ ئع الصػػػػػبد درمهػػػػػ ف ،عشػػػػػ ة
 .(ٕ)للب ئع ب ل بع ش يك ً  اظتفل ص ر  ،  عش ي فص رت قيمتو مصباغً  ،زادت

  

                                                             

  (.ٕٕٙ/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) (ٔ)
  (.ٖٕٙ/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) (ٕ)
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 فصل

 [املظرتٜ، أٗ غسسٔا اأزضًا، فبِآإذا كاْ املبٚع ]

والغ مػػػػػػ ء علػػػػػػى  اظتفلػػػػػػ فػػػػػػإف أ فػػػػػػ   ،أو غ سػػػػػػه  ،اظتشػػػػػػاي  فبن ىػػػػػػ ،كػػػػػػ ف اظتبيػػػػػػع أرضػػػػػػ ً وإف  
ألحيػػػػػ  عػػػػػني م لػػػػػو مل يتعلػػػػػ  هبػػػػػ   ػػػػػ   ؛يثبػػػػػ  للبػػػػػ ئع ال جػػػػػاع يف األرض ،قلػػػػػع الغػػػػػ اس والبنػػػػػ ء

 ،  ػػػػػاي  األرض اظتفلػػػػػ لػػػػػـز  ،أو البنػػػػػ ء ،منهػػػػػ  الغػػػػػ اس قلعػػػػػااُث  ،فػػػػػإف رجػػػػػع يف األرض ،غػػػػػمله
ويقػػػػػدـ علػػػػػى  ،و  قػػػػػص وجػػػػػب لتخلػػػػػيص م لػػػػػوأل عػػػػػ ؛وأرش  قػػػػػص إف  صػػػػػل فيهػػػػػ  مػػػػػ  القلػػػػػع

(ٔ)ظت  فيو م  إصلح م لو ؛س ئ  الدياف
 . 

(ٕ)وبنػػػػػاا حبػػػػػ  ،ألحيػػػػػم غ سػػػػػػاا ؛مل جيػػػػػربوا ،امتنعػػػػػاا مػػػػػ  القلػػػػػعوإف 
أ ػػػػػػ   :فػػػػػإف قػػػػػ ؿ البػػػػػ ئع ، 

ثبػػػػػػ   ،وأضػػػػػػم  أرش الػػػػػػنقص ،أو أقلػػػػػػع،  ػػػػػػذه مػػػػػػع األرضآو  ، اس والبنػػػػػػ ءغػػػػػػأعطػػػػػػ  قيمػػػػػػ  ال
 .أل و ي جع يف عني م لو م  غمل إض ار ب ظتشاي ؛لو ال جاع يف األرض

 ،وامتنػػػػػع البػػػػػ ئع مػػػػػػ  بػػػػػذؿ القيمػػػػػ  وأرش الػػػػػػنقص ،والغ مػػػػػ ء مػػػػػػ  القلػػػػػع اظتفلػػػػػ وإف امتنػػػػػع 
فصػػػػ ر كمػػػػ  لػػػػا كػػػػ ف  ،أل ػػػػو وجػػػػد عػػػني م لػػػػو مشػػػػغال  حبػػػػ  ػتػػػػـا لغػػػمله ؛مل جيػػػز للبػػػػ ئع ال جػػػػاع

 :(ٗ)والط يػػػػػ  الثػػػػػػ ين (ٖ)ىػػػػػذا أصػػػػػح قػػػػػا  أ ػػػػػد الطػػػػػ يقني ،اظتبيػػػػػع م ػػػػػ ممل ف ػػػػػم ى  يف  شػػػػػب 
 ،أو البنػػػػػ ء أكثػػػػػ  مل ي جػػػػػع ،وإف ك  ػػػػػ  قيمػػػػػ  الغػػػػػ اس ،رجػػػػػع ،إف ك  ػػػػػ  قيمػػػػػ  األرض أكثػػػػػ 

 .للكثمل القيم  وجيعل قليل القيم    بع ً 

                                                             

 (.ٚٙٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٕٗٙ/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) (ٔ)
 (.ٕٗٙ/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) (ٕ)
الغػػػػػ اس، والبنػػػػػ ء مػػػػػػ  غػػػػػمل ط يػػػػػػ ، ومػػػػػ  غػػػػػػمل   رجػػػػػع يف األرض بقػػػػػػو إذا أل عػػػػػػ ،ىػػػػػذا الاجػػػػػو األوؿ (ٖ)

قػػػػػ ؿ النػػػػػاوي يف ال وضػػػػػ : وىػػػػػا  ،، والضػػػػػ ر ال يػػػػػزاؿ ب لضػػػػػ رشػػػػػ ب فيػػػػػد ل الضػػػػػ ر علػػػػػى اظتفلػػػػػ 
و ال جػػػػاع؛   فثبػػػػ  لػػػػ الاجػػػػو الثػػػػ ين: ي جػػػػع؛ أل ػػػػو وجػػػػد عػػػػني م لػػػػو مشػػػػغااًل مبلػػػػك اظتفلػػػػ . و األ هػػػػ 

اظتهػػػػػػػػذب يف فقػػػػػػػو الشػػػػػػػػ فع   بصػػػػػػػػبد مػػػػػػػ  عنػػػػػػػده.   فصػػػػػػػػبغو اظتفلػػػػػػػ كمػػػػػػػ  لػػػػػػػا كػػػػػػػػ ف اظتبيػػػػػػػع ثابًػػػػػػػ
 (.ٚٙٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٕٗٙ/ٖ)

اظتهػػػػػذب  وذلػػػػك ألف األرض صػػػػ رت كػػػػ لتبع للغػػػػػ اس، والبنػػػػ ء وزتػػػػل القػػػػالني علػػػػػى ىػػػػذي  اضتػػػػ لني. (ٗ)
 (.ٛٙٔ/ٗالط لبني )(، روض  ٕٗٙ/ٖيف فقو الش فع  )
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فإ ػػػػػو يبقػػػػػى للغػػػػػ اس  ،أف جػػػػػااز ال جػػػػػاع يفضػػػػػ  إىل إضتػػػػػ ؽ الضػػػػػ ر ب ظتشػػػػػاي والغ مػػػػػ ء لنػػػػػ :
 .والض ر ال يزاؿ ب لض ر ،وال ش ب ،والبن ء م  غمل ط ي 

جػػػػػ ز لػػػػػو أف  ؛وا تػػػػػ ر البػػػػػ ئع ال جػػػػػاع ،ُث أفلػػػػػ  ،فزرعهػػػػػ  اظتشػػػػػاي ،وإف كػػػػػ ف اظتبيػػػػػع أرضػػػػػ ً 
(ٔ)ي جػػػػػػػع

فهػػػػػػػا كمػػػػػػػ  لػػػػػػػا وجػػػػػػػد الػػػػػػػدار اظتبيعػػػػػػػ   ،ب[/ ٘ٙ] ،بنقػػػػػػػل  أل ػػػػػػػو وجػػػػػػػدى  مشػػػػػػػغال ؛ 
 .مشغال  ب ألقمش 

وإف مل  ،ك ظتتػػػػػػ ع  ،فػػػػػػإف استحصػػػػػػد وجػػػػػػب  قلػػػػػػو ؛فػػػػػػإذا رجػػػػػػع يف األصػػػػػػل  ظػػػػػػ ت يف الػػػػػػزرع
فػػػػػػػإذا زاؿ  ،أل ػػػػػػػو زرعػػػػػػػو يف ملكػػػػػػػو ؛ي تحصػػػػػػد جػػػػػػػ ز   كػػػػػػػو إىل أواف اضتصػػػػػػػ د مػػػػػػػ  غػػػػػػػمل أجػػػػػػػ ة

(ٕ)كم  لا زرع ملكو ُث ب عو  ،لاكو أج ة ؛اظتلك مل يلزمو
 . 

  

                                                             

 (.ٕٗٙ/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) (ٔ)
 (.ٕ٘ٙ/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) (ٕ)
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 فصل

 [إذا كاْ املبٚع ًّ ذٗات األًجاي، فخوطٕ جبِشٕ، ثٍ أفوص]

فػػػػػػػإف  لطػػػػػػػو ؛  ظػػػػػػػ ت ،ُث أفلػػػػػػػ  ،فخلطػػػػػػػو َن ػػػػػػػووإف كػػػػػػػ ف اظتبيػػػػػػػع مػػػػػػػ  ذوات األمثػػػػػػػ ؿ 
وميكػػػػػ  الاصػػػػػاؿ إليهػػػػػ  مػػػػػ  جهػػػػػ    ،ألف عػػػػػني م لػػػػػو ب قيػػػػػ   قيقػػػػػ ؛مبثلػػػػػو كػػػػػ ف للبػػػػػ ئع ال جػػػػػاع

أل ػػػػػػو يصػػػػػل إىل بعػػػػػػض  ؛ودفػػػػػع إليػػػػػػو مثػػػػػل مكيلتػػػػػو ،فػػػػػإف ا فقػػػػػػ  علػػػػػى الق ػػػػػم  جػػػػػػ ز ،اضتكػػػػػم
أل ػػػػػو  ؛مل جيػػػػػرب عليػػػػػو ،اظتفلػػػػػ وامتنػػػػػع  ،فػػػػػإف طلػػػػػب البػػػػػ ئع البيػػػػػع ،وبعػػػػػض مثلػػػػػو ،م لػػػػػو  قيقػػػػػ 

فهػػػػػػا أقػػػػػ ب مػػػػػػ  الػػػػػػثم  الػػػػػػذي  ،وإىل مثػػػػػػل بعضػػػػػػو ،ب لق ػػػػػم  يصػػػػػػل إىل بعػػػػػػض م لػػػػػػو  قيقػػػػػ 
 .(ٔ)ىذا أصح الاجهني ظت  ذك   ه ،لي  م  جن و

وميكػػػػػ  ال جػػػػػاع  ،عػػػػػني م لػػػػػو ب قيػػػػػ   قيقػػػػػ  ألفّ  ؛فلػػػػػو ال جػػػػػاع ،منػػػػػو أوإف كػػػػػ ف  لطػػػػػو بػػػػػنرد
أو  ،أل ػػػػػو إف أ ػػػػػذ أ قػػػػػص مػػػػػ  كيلػػػػػو ؛فػػػػػإف ا تػػػػػ ر الق ػػػػػم  ق ػػػػػم ،إليهػػػػػ  مػػػػػ  ط يػػػػػ  اضتكػػػػػم

(ٕ)فها ج ئز ،أزيد
 .ألف الق م  إف از النصيبني ؛وال يعد بذلك رب ً  ، 
أل ػػػػو  عػػػػذر ال جػػػػاع إىل عػػػػني  ؛وق ػػػػم الػػػػثم  علػػػػى قػػػػدر القيمتػػػػني ،عَ ْيػػػػبِ  ،وإف ا تػػػػ ر البيػػػػع

فػػػػػػإف  ، ػػػػػلؼ الثػػػػػػاب إذا  ػػػػػػدث بػػػػػػو  قػػػػػػص ؛وقػػػػػػد أمكػػػػػػ  الاصػػػػػػاؿ إىل كمػػػػػػ ؿ بػػػػػػدعت  ،م لػػػػػو
 .(ٗ)ين ذ مثل مكيلتو :والث ين ،(ٖ)ىذا أصح الاجاه الثلث  ،أمكنو ال جاع إىل عينو

                                                             

أل ػػػػو دتكػػػػ  الق ػػػػم ، فػػػػل جيػػػػرب  ؛ « وىػػػػا أصػػػػحهم»: النػػػػاوي يف ال وضػػػػ  قػػػػ ؿ ،ىػػػػذا الاجػػػػو األوؿ (ٔ)
بػػػػدؿ م لػػػػو الاجػػػػو الثػػػػ ين: جيػػػرب؛ أل ػػػػو إذا بيػػػػع وصػػػل البػػػػ ئع إىل و  علػػػى البيػػػػع؛  ك ظتػػػػ ؿ بػػػني الشػػػػ يكني.

(، اظتهػػػػػػذب ٜٙٔ/ٗروضػػػػػػ  الطػػػػػػ لبني ) وال إىل بدلػػػػػػو. ،بعينػػػػػػو، وإذا ق ػػػػػػم مل يصػػػػػػل إىل رتيػػػػػػع م لػػػػػػو
 (.ٕ٘ٙ/ٖيف فقو الش فع  )

 (.ٕٙٙ/ٖ( اظتهذب يف فقو الش فع  )ٕ)

 (.ٖٕٗ/ٗ ص على ىذا الاجو الش فع  يف األـ ) (ٖ)

وأصػػػػحهم  لػػػػي  لػػػػو إال »وقػػػػ ؿ النػػػػاوي يف ال وضػػػػ :  .ص: وىػػػػا اظتنصػػػػا الشػػػػملازي يف اظتهػػػػذب قػػػػ ؿ (ٗ)
أل ػػػػػو وجػػػػػد عػػػػػني م لػػػػػو  ؛ «أ ػػػػػذ صػػػػػ ع، أو اظتضػػػػػ رب ؛ أل ػػػػػو  قػػػػػص  صػػػػػل يف اظتبيػػػػػع كتعيػػػػػب العبػػػػػد

   فحػػػػدث بػػػػو عيػػػػب عنػػػػد اظتشػػػػاى.ف جػػػػع فيػػػػو مػػػػع الػػػػنقص؛  كمػػػػ  لػػػػا كػػػػ ف عػػػػني م لػػػػو ثابًػػػػ ،   قًصػػػػ
 (.ٕٙٙ/ٖ(، اظتهذب )ٕٕٔ/ٕمغين ا ت ج )، (ٜٙٔ/ٗروض  الط لبني )
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مل  ،وإف  لطػػػػػػػو بػػػػػػػنجاد منػػػػػػػو ،ويق ػػػػػػػم الػػػػػػػثم  علػػػػػػػى قػػػػػػػدر القيمتػػػػػػػني ،يبػػػػػػػ ع :(ٔ)والث لػػػػػػػ 
 ػػػػػلؼ مػػػػػ  إذا  ؛أل ػػػػػو ال ميكػػػػػ  اظتط لبػػػػػ  مبثػػػػػل مكيلتػػػػػو منػػػػػو ؛(ٕ)يف أصػػػػػح القػػػػػالني ،ي جػػػػػع فيػػػػػو

وألف عػػػػػني م لػػػػػو   لفػػػػػ  مػػػػػ   .وبػػػػػو أقػػػػػاؿ ،ىػػػػػا أصػػػػػح: (ٖ) قػػػػػ ؿ الشػػػػػ فع  ، لطػػػػػو مبثلػػػػػو
 .أل و ال ميلك اظتط لب  بق متو ؛وم   ي  اضتكم ،فإحي  ال   ى ، ي  اضت  

  

                                                             

 (.ٕٙٙ/ٖ(، اظتهذب )ٕٕٔ/ٕمغين ا ت ج )، (ٜٙٔ/ٗروض  الط لبني ) (ٔ)

وألف : وقػػػػػػ ؿ الشػػػػػػملازي يف اظتهػػػػػػذب .قػػػػػػ ؿ النػػػػػػاوي يف ال وضػػػػػػ : وىػػػػػػا األ هػػػػػػ القػػػػػػاؿ األوؿ.  ىػػػػػػذا (ٕ)
 ؛  أل ػػػػو ال دتييػػػػزه منػػػػو  قيقػػػػ  وال  كًمػػػػ ميكػػػػ  عػػػػني م لػػػػو غػػػػمل ماجػػػػاد  قيقػػػػ ؛  أل ػػػػو ا ػػػػتلط مبػػػػ  ال

 ػػػػو وجػػػػد عػػػػني م لػػػػو ؛ ألوىػػػػا قػػػػاؿ اظتػػػػزين ،الاجػػػػو الثػػػػ ين: ي جػػػػعو  مبثػػػػل مكيلتػػػػو منػػػػو. ميكػػػػ  اظتط لبػػػػ 
الاجػػػػو الث لػػػػ : يػػػػازع  فػػػػ  و    فصػػػبغو.  مبػػػػ  ال يتميػػػػز عنػػػػو فنشػػػبو إذا  لطػػػػو مبثلػػػػو أو كػػػػ ف ثابًػػػػؼتتلطًػػػ

وىػػػػػا أضػػػػعفه ، وىػػػػػا  :اظتخلػػػػاط بينهمػػػػ  ب عتبػػػػػ ر القيمػػػػ ، قػػػػ ؿ النػػػػػاوي يف ال وضػػػػ  عػػػػػ  ىػػػػذا القػػػػاؿ
(، اظتهػػػػػػػػػػػذب يف فقػػػػػػػػػػػػو ٕٗٔ(، ؼتتصػػػػػػػػػػػ  اظتػػػػػػػػػػػزين )ص: ٖٕٗ/ٗاألـ ) وال بيػػػػػػػػػػػع. ،ط روايػػػػػػػػػػػ  البػػػػػػػػػػػاي

 (.ٕٕٔ/ٕ(، مغين ا ت ج )ٜٙٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٕٙٙ/ٖالش فع  )

 (.ٖٕٗ/ٗاألـ ) (ٖ)
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 فصل

 [إذا أسوٍ إىل زجى يف ط١ٛ، ٗأفوص املشوٍ إهٕٚ، ٗحجس عوٕٚ]

فػػػػػإف كػػػػػ ف رأس اظتػػػػػ ؿ  ،و  ػػػػػ  عليػػػػػو ،وأفلػػػػػ  اظت ػػػػػلم إليػػػػػو ،وإف أسػػػػػلم إىل رجػػػػػل يف شػػػػػ ء
(ٔ)فلػػػػو أف يف ػػػػ  العقػػػػد ،ب قيػػػػ ً 

 ، ػػػػو وجػػػػدى    ليػػػػ  مػػػػ   ػػػػ  غػػػػملهأل ؛وي جػػػػع إىل عػػػػني م لػػػػو ، 
أل ػػػػو  ؛ضػػػػ ب ب ظت ػػػػلم فيػػػػو مػػػػع الغ مػػػػ ء وإف كػػػػ ف ف ئتػػػػ ً  ،لتعػػػػذر العػػػػاض ك لبػػػػ ئع ؛ف جػػػػع فيهػػػػ 
 .اظت تح  لو

كمػػػػ  لػػػػا اسػػػػتحقو   ،اشػػػػاى ودفػػػػع إليػػػػو ،اصتػػػػن  اظت ػػػػلم فيػػػػو اظتفلػػػػ فػػػػإف مل يكػػػػ  يف مػػػػ ؿ 
ويضػػػػػ ب بػػػػػ أس اظتػػػػػ ؿ  ،أف لػػػػػو ف ػػػػػ  العقػػػػػد: (ٖ)وفيػػػػػو وجػػػػػو ،(ٕ)ىػػػػػذا ىػػػػػا اظتػػػػػذىب ،بػػػػػ لق ض
 .وذلك ف ئ  ،ألف الف   مش وط ببق ء عني م لو ؛ولي  بش ء ،مع الغ م ء

  

                                                             

 (.ٕٚٙ/ٖ( اظتهذب يف فقو الش فع  )ٔ)

: وقػػػػػػػػ ؿ النػػػػػػػػاوي يف ال وضػػػػػػػػ  .ب: وىػػػػػػػػا اظتػػػػػػػػذىيف اظتهػػػػػػػػذب قػػػػػػػػ ؿ الشػػػػػػػػملازي ،ىػػػػػػػػذا الاجػػػػػػػػو األوؿ (ٕ)
 (.ٓ٘ٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٕٚٙ/ٖاظتهذب ) وأصحهم  لي  لو الف  .

 (.ٜٗٔ/ٗروض  الط لبني ) (ٖ)
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 فصل

 [إذا اكرت٠ أزضًا، فأفوص امللرتٜ باألجسٝ]

 ،فػػػػإف كػػػػ ف قبػػػػل اسػػػػتيف ء شػػػػ ء مػػػػ  اظتنفعػػػػ  ،فػػػػنفل  اظتكػػػػاي بػػػػ ألج ة ،وإف اكػػػػاى أرضػػػػ ً 
وإف كػػػػػػ ف قػػػػػػد اسػػػػػػتّا بعػػػػػػض  ،ألف اظتنفعػػػػػػ  يف ا جػػػػػػ رة كػػػػػػ لعني يف البيػػػػػػع ؛(ٔ)فلػػػػػػو أف يف ػػػػػػ 

كمػػػػػ  لػػػػػا   ، ويف ػػػػػ  فيمػػػػػ  بقػػػػػ ،فإ ػػػػػو يضػػػػػ ب مػػػػػع الغ مػػػػػ ء حبصػػػػػ  مػػػػػ  مضػػػػػى أ[/ ٙٙاظتنفعػػػػػ  ]
فػػػػػػػ   فػػػػػػػإف أ ؛ويف األرض زرع مل ي تحصػػػػػػػد ،فػػػػػػػإف ف ػػػػػػػ  ، لفػػػػػػػ  إ ػػػػػػػدى العينػػػػػػػني اظتبيعتػػػػػػػني

أل ػػػػػو زرع حبػػػػػ   ؛لػػػػػـز اظتكػػػػػ ي قباعتػػػػػ  ،إىل اضتصػػػػػ د بػػػػػنج ة مثلػػػػػو  والغ مػػػػػ ء علػػػػػى التبقيػػػػػ اظتفلػػػػػ 
 .فلزمو إق اره ،ال ي قط    اظتك ي م  منفعتو بتبعيتو

جػػػػػػػ ة أألف يف  بقيتػػػػػػػو إىل اضتصػػػػػػػ د بغػػػػػػػمل  ؛فلػػػػػػػو اظتط لبػػػػػػػ  بقلعػػػػػػػو ،وإف مل يبػػػػػػػذلاا لػػػػػػػو األجػػػػػػػ ة
 .فل يلزمو ،ب ظتؤج  إض اراً 

فػػػػإف كػػػػ ف الػػػػزرع ال قيمػػػػ  لػػػػو ؛  ظػػػػ ت ،وبعضػػػػهم إىل التبقيػػػػ  ،بعضػػػػهم إىل القلػػػػع  فػػػػإف دعػػػػ
 .أل و إ لؼ للم ؿ وسفو ؛مل يقلع ،ك لطع ـ أوؿ م  خي ج م  األرض  ،يف اضت ؿ

فلػػػػػػم  ،أل ػػػػػو  ع ػػػػػػل  قػػػػػو ؛إىل القلػػػػػػع  بػػػػػ  مػػػػػػ  دعػػػػػجأ (ٕ)ك لقصػػػػػػيل  ،وإف كػػػػػ ف لػػػػػػو قيمػػػػػ 
أ ػػػػػػو يفعػػػػػػل مػػػػػػ  فيػػػػػػو  :(ٗ)وفيػػػػػػو وجػػػػػػو، (ٖ)ىػػػػػػذا أصػػػػػػح الػػػػػػاجهني ،جيػػػػػػز  ػػػػػػن مله مػػػػػػ  غػػػػػػمل رضػػػػػػ ه

 .ظت  قدمتو ؛وىا ضعي  ، اضت
  

                                                             

 (.ٕٚٙ/ٖ( اظتهذب يف فقو الش فع  )ٔ)

 يقصػػػػػل أل ػػػػو(  َقِصػػػػيلً )  شتػػػػ  :الفػػػػ راُب قػػػػ ؿ ،وابالػػػػدّ  لعلػػػػ  أ ضػػػػ  جيػػػػزّ  الشػػػػعمل اىػػػػ :الَقِصػػػػيلُ  (ٕ)
 الشػػػػ ح غ يػػػػب يف اظتنػػػػمل اظتصػػػػب ح .رطػػػػب وىػػػػا(  اْ ِقَصػػػ ِلوِ )  ل ػػػػ ع  :فػػػػ رس ابػػػػ  وقػػػػ ؿ ،رطػػػػب وىػػػا
 .(ٜ٘ٙص ) الكبمل

: ، وقػػػػػػ ؿ الشػػػػػػملازي يف اظتهػػػػػػذب«الصػػػػػػحيح وىػػػػػػا»: النػػػػػػاوي يف ال وضػػػػػػ  قػػػػػػ ؿ ،ىػػػػػػذا الاجػػػػػػو األوؿ (ٖ)
 (.ٕٚٙ/ٖ)(، اظتهذب يف فقو الش فع  ٕ٘ٔ/ٗروض  الط لبني ). وىا األ ه 

(، اظتهػػػػػػذب يف فقػػػػػػو الشػػػػػػ فع  ٕ٘ٔ/ٗروضػػػػػػ  الطػػػػػ لبني ) الاجػػػػػو الثػػػػػػ ين: وىػػػػػػا قػػػػػاؿ أُب إسػػػػػػح ؽ. (ٗ)
(ٖ/ٕٙٚ.) 
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 [ عّ املفوص اُفلان احلجس ]

إال ب ضتػػػػػػػػػ كم يف أصػػػػػػػػػح  مل ينفػػػػػػػػػك عنػػػػػػػػو اضت ػػػػػػػػػ  ،بػػػػػػػػني غ م ئػػػػػػػػػو اظتفلػػػػػػػػػ إذا ق ػػػػػػػػم مػػػػػػػػػ ؿ 
وإذا  ،كح ػػػػػػ  اظتبػػػػػػػذر،  فػػػػػػل ينفػػػػػػك إال ب ضتػػػػػػػ كم ،أل ػػػػػػو   ػػػػػػػ  يثبػػػػػػ  ب ضتػػػػػػػ كم؛ (ٔ)الػػػػػػاجهني
 .(ٖ)ألُب  نيف   لف ً ؛ (ٕ)عنو مل يك  للغ م ء ملزمتو فك اضت  
 ،النظػػػػػػػػػػ ة فنوجػػػػػػػػػػب ،(ٗ)چ ەئ    ەئ ائ   ائ ى            ى ې چ :قالػػػػػػػػػػو  عػػػػػػػػػػ ىل لنػػػػػػػػػػ :

كمػػػػػ  دينػػػػػو   ،وألف مػػػػػ  ال ميلػػػػػك اظتط لبػػػػػ  بدينػػػػػو ال ميلػػػػػك اظتلزمػػػػػ  عليػػػػػو ،ومل ياجػػػػػب اظتلزمػػػػػ 
 .مؤجل

  ،نػػػػػومل  كػػػػػ  بي   ،فػػػػػإف أ كػػػػػ  ،سػػػػػنلو اضتػػػػػ كم ،بعػػػػػد فػػػػػك اضت ػػػػ  فػػػػإف ادعػػػػػاا أ ػػػػػو أفػػػػػ د مػػػػػ الً 
 .ألف األصل عدـ الك ب ؛ف لقاؿ قالو مع ميينو

أل ػػػػػػو  ؛واألوا ػػػػػػ  إذا مل يػػػػػػ  حبقػػػػػػاقهم ،ق ػػػػػػم بػػػػػػني الغ مػػػػػػ ء األولػػػػػػني ،وإف اعػػػػػػاؼ بشػػػػػػ ء
 .ف ستاوا يف االستحق ؽ ،زاؿ اضت  

ألف األصػػػػػل أ ػػػػػو ال  ؛٘()فػػػػػ لقاؿ قالػػػػػو مػػػػػع ميينػػػػػو ،غ ئػػػػػبوىػػػػػا  ،ىػػػػػا مضػػػػػ رب  لزيػػػػػد :وإف قػػػػػ ؿ
وقػػػد  ،عليػػػو  ألف يػػػده ث بتػػػ ؛م بػػػني الغ مػػػ ءِ ػػػقُ  ،بػػػوفػػػإف كذع  ،سػػػئل فػػػإف كػػػ ف زيػػػد   ضػػػ اً  ،مػػػ ؿ لػػػو

ميػػػػني  أو ،فػػػػإف طلبػػػػاا ميينػػػػو ،سػػػػلم إليػػػػو ،وإف صػػػػدقو ،إليػػػػو فصػػػػ ؼ إىل الغ مػػػػ ء وأكذبػػػػو مػػػػ  أضػػػػ ف
 . و عتمل اظتااطنة منهم ؛ ألزيد  لف 

  

                                                             

الاجػػػػػػػو الثػػػػػػػ ين: يػػػػػػػزوؿ عنػػػػػػػو و  .« وىػػػػػػا أصػػػػػػػحهم»قػػػػػػػ ؿ النػػػػػػػاوي يف ال وضػػػػػػػ :  ،ىػػػػػػذا الاجػػػػػػػو األوؿ (ٔ)
فػػػػػزاؿ  ،علػػػػػى الغ مػػػػػ ء، وقػػػػػد زاؿ ذلػػػػػك؛ ألف اظتعػػػػػع الػػػػػذي ألجلػػػػػو   ػػػػػ  عليػػػػػو  فػػػػ  اظتػػػػػ ؿ اضت ػػػػ 
(، اظتهػػػػػػػػػػػػذب يف فقػػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػػ فع  ٚٗٔ/ٗكػػػػػػػػػػػػ جملناف إذا أفػػػػػػػػػػػػ ؽ. روضػػػػػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػػػػػ لبني )  ،اضت ػػػػػػػػػػػػ 

(ٖ/ٕٙٛ.) 

 (.ٖٖٔ/ٔ(، جااى  العقاد )ٕٗٗ/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) (ٕ)

 (.ٖٚٔ/ٚ(، بدائع الصن ئع )ٕٗٔ/ٓٔالبن ي  ش ح اعتداي  ) (ٖ)

 .ٕٓٛبق ة: ال (ٗ)

 (.ٖٖ٘/ٙ(، اضت وي )ٕ٘ٗ/ٖاظتهذب ) (٘)
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 بعد ً٘تٕ [ املفوص] دْٙ٘ 

 .(ٕ)ظت لك  لف ً  ،(ٔ) علق  الدياف باكتو ،وم  م ت وعليو دياف
 ،كمػػػػػ  لػػػػػا   ػػػػػ  عليػػػػػو يف  ػػػػػ ؿ  ي  ػػػػػو  ،فتعلقػػػػػ  مب لػػػػػو ،أ ػػػػػو بػػػػػ ظتات ضػػػػػعف  ذمتػػػػػو لنػػػػػ :

 .(٘)وأزتد ،(ٗ)للح   البص ي  لف ً  ؛(ٖ)فإف ك ف عليو دي  مؤجل  ل مبا و
إذ   اااا ر  لرجاااال، ولاااا  ك اااا  إلااااى »: قػػػػ ؿ أف النػػػػيب مػػػػ  روى ابػػػػ  عمػػػػ   لنػػػػ :
وألف  (ٙ)«و لااااايه لااااا  إلاااااى أجلاااااا  ،ف لااااايه عليااااا  حااااا ل ،وعليااااا  ك ااااا  إلاااااى أجااااال ،أجااااال

 وعتػػػػػػذا روى أبػػػػػػا ى يػػػػػػ ة ،ذمتػػػػػػو ليػػػػػػربئفيقضػػػػػػى  ،و ظػػػػػػو بعػػػػػػد اظتػػػػػػات أف عػػػػػػل ،األجػػػػػػل ضتظػػػػػػو
 ىاد نااااا  إلاااااى أن  قضاااااا اب[  ل ااااار    رتحنااااا/ 66نفاااااس  »قػػػػػ ؿ:  أف النػػػػػيب 

علػػػػػػى  صػػػػػػح  صػػػػػػ فهم ماقافػػػػػػ ً  ،فػػػػػػإف  صػػػػػػ ؼ الارثػػػػػػ  يف الاكػػػػػػ  قبػػػػػػل قضػػػػػػ ء الػػػػػػدي  ،(ٚ)«عناااااا 

                                                             

 (.ٕٛٙ/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) ،(ٔٗٗ/ٗ) األـ (ٔ)

 .(ٖٕٙ/ٜ(، الذ ملة )ٕٛٔ/٘اظتدو   ) والصااب عند م لك أف الدي  يتعل  ب لاك . (ٕ)

 (.ٕٛٙ/ٖ(، اظتهذب يف فقو الش فع  )ٔٗٗ/ٗاألـ ) (ٖ)

 (.ٚٙ٘/ٙظتغين )(، وآ٘ٔ/ٗ(، إرش د ال  ري )ٛ٘٘/ٕا رت ع الب  اظتنذر ) (ٗ)

 (.ٕٖٚ/ٖٔ(، الش ح الكبمل الب  قدام  )ٚٙ٘/ٙاظتغين ) (٘)

كتػػػػػػػػ ب يف األقضػػػػػػػػي  واأل كػػػػػػػػ ـ وغػػػػػػػػمل ذلػػػػػػػػك، بػػػػػػػػػ ب ،(٘ٔٗ/٘أ  جػػػػػػػػو الػػػػػػػػدارقطين يف سػػػػػػػػننو ) (ٙ)
 : قػػػػػ ؿ رسػػػػػاؿ اهوذكػػػػػ  مػػػػػ  ط يػػػػػ  الػػػػػدارقطين عػػػػػ  ابػػػػػ  عمػػػػػ : ابػػػػػ  القطػػػػػ ف قػػػػػ ؿالشػػػػػفع . 
اضتػػػػدي ؛ ُث رده بػػػػنف  ...«إذ   اااا ر  لرجاااال ولاااا  ك اااا  إلااااى أجاااال وعلياااا  ك اااا  إلااااى أجاااال»: 
ضػػػػعي  عػػػػ  مػػػػاوؾ. ا تهػػػػى كلمػػػػو. بيػػػػ ف الػػػػاىم  ،بػػػػ  يزيػػػػد يف إسػػػػن ده أبػػػػا زتػػػػزة، عػػػػ  جػػػػ ب : قػػػػ ؿ

 (.ٗٚٔ/ٖوا يه ـ يف كت ب األ ك ـ )

وج ء يف صحيح . (ٙٓٛ/ٔيف سننو، كت ب الصدق ت، ب ب التشديد يف الدي  )  أ  جو اب  م ج (ٚ)
نفس  ل ر     لقا    ك ن علي  »ق ؿ:  أف رساؿ اه: أُب ى ي ة بلف  م   دي  اب   ب ف 

وق ؿ األلب ين: إسن ده  .ومل خي ج ه ،ىذا  دي  صحيح على ش ط الشيخني: ، ق ؿ اضت كم«ك  
صحيح اب   ب ف، كت ب اصتن ئز، . صحيح، وق ؿ شعيب األر ؤوط: إسن د صحيح على ش ط الشيخني

(، ٖٖٔ/ٚعلى م  عليو دي  إذا م ت ) ب ب، ذك  العل  اليت م  أجله  ك ف ال يصل  النيب
 (.ٓٛٛ/ٔس وا  ظ ر )(، مشك ة اظتص بيح، كت ب البياع، ب ب ا فلٕٚ/ٕاظت تدرؾ، كت ب البياع )
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فلػػػػػػػػم مينػػػػػػػػع صػػػػػػػػػح   ،ألف  علػػػػػػػػ  اضتػػػػػػػػ  بػػػػػػػػو بغػػػػػػػػمل رضػػػػػػػػ ىم؛ (ٔ)القضػػػػػػػػ ء يف أصػػػػػػػػح الػػػػػػػػاجهني
 .كتص ؼ اظت يض يف م لو مع  عل     الارث  بو  ،التص ؼ

وإف مل  ،أل ػػػػػػو زاؿ مػػػػػ  وقػػػػػػ  ألجلػػػػػػو ؛ فػػػػػػذ  صػػػػػ فهم ،فػػػػػإف قضػػػػػػاا الػػػػػدي  مػػػػػػ  غػػػػػمل الاكػػػػػػ 
 .للض ر ع  الغ م ء دفع ً  ؛يقضاه ف   التص ؼ
 ،ُث وجػػػػػػػد اظتشػػػػػػػاي ب لعبػػػػػػػد عيبػػػػػػػ ً  ،و صػػػػػػػ ؼ الػػػػػػػاارث يف الاكػػػػػػػ  ،ومػػػػػػػ ت ،وإف بػػػػػػػ ع عبػػػػػػػداً 

فحكػػػػػم  صػػػػػ ؼ الػػػػاارث يف الاكػػػػػ   كػػػػػم مػػػػػ  لػػػػػا   ،أو وقػػػػػع يف بئػػػػػ  كػػػػػ ف  ف ىػػػػ  هبيمػػػػػ  ،فػػػػ ده
 . هنع وقد بيػع  ،ب لاك  قبل التص ؼ ك ف الدي  متعلق ً 

مل يتعلػػػػػ  هبػػػػػػ   ،ووجػػػػػد عػػػػػني م لػػػػػو حب عتػػػػػ  ،وإف كػػػػػ ف يف غ مػػػػػ ء اظتيػػػػػ  مػػػػػ  بػػػػػ ع منػػػػػو شػػػػػيئ ً 
بػػػػػني أف يضػػػػػ ب مػػػػػع الغ مػػػػػ ء  فهػػػػػا ب طتيػػػػػ ر ،مل  ػػػػػ  الاكػػػػػ  ب لػػػػػدي فػػػػػإف  ، ػػػػػ  الـز بػػػػػو لغػػػػػمله

 .(ٕ)وي جع يف عني م لو ،وبني أف يف   ،ب لثم 
 .ال جاع فيه لي  لو : (ٖ)وق ؿ م لك

ىػػػػػػذا الػػػػػػذي قضػػػػػػى فيػػػػػػو  :أ ػػػػػػو قػػػػػػ ؿ يف رجػػػػػػل أفلػػػػػػ  مػػػػػػ  روي عػػػػػػ  أُب ى يػػػػػػ ة لنػػػػػػ :
أ  اااااا  مجاااااال  اااااا ر، أو أفلااااااس، فصاااااا ح   ل تاااااا ث أحاااااا  ا ت عاااااا  إذ  »: رسػػػػػػاؿ اه

 .(ٗ)«وجد  ا ين 
                                                             

الاجػػػػػػو الثػػػػػػ ين: ال و  وىػػػػػػا الصػػػػػػحيح  ػػػػػػص عليػػػػػػو النػػػػػػاوي يف ال وضػػػػػػ  واظتنهػػػػػػ ج. ،ىػػػػػػذا الاجػػػػػػو األوؿ (ٔ)
يصػػػح؛ أل ػػػػو مػػػ ؿ  علػػػػ  بػػػو ديػػػػ  فػػػػل يصػػػح التصػػػػ ؼ فيػػػو مػػػػ  غػػػػمل رضػػػى مػػػػ  لػػػو اضتػػػػ  كػػػػ ظت ىاف. 

روضػػػػػػػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػػػػػػػػ لبني ، (ٜٛٔ/ٕمغػػػػػػػػػػػػػػين ا تػػػػػػػػػػػػػػػ ج )، (ٜٕٙ/ٖاظتهػػػػػػػػػػػػػػذب يف فقػػػػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػػػػػ فع  )
(ٕٔ/ٔ٘ٔ.) 

 (.ٜٕٙ/ٖ(، اظتهذب يف فقو الش فع  )ٕٖٗ/ٗاألـ ) (ٕ)

 (.ٜٕٓ/ٖ(،   شي  الدساق  )ٛٔٙ/ٙمااىب اصتليل لش ح ؼتتص  اطتليل ) (ٖ)

(، كتػػػػػ ب األ كػػػػػ ـ، بػػػػػ ب مػػػػػ  وجػػػػػد مت عػػػػػو بعينػػػػػو عنػػػػػد ٜٓٚ/ٕيف سػػػػػننو، )  أ  جػػػػػو ابػػػػػ  م جػػػػػ (ٗ)
َفَحَكػػػػى َعػػػػ  أُب َداُود أَ ػػػػو  ،اْلُمْعَتِمػػػػ وأعػػػػل َىػػػػَذا اضتَػػػػِدي  بِػػػػنُب : قػػػػ ؿ ابػػػػ  اظتلقػػػػ  رجػػػػل قػػػػد أفلػػػػ .

اَل يعػػػػ ؼ، َوقَػػػػ َؿ الطعَحػػػػ ِوّي: اَل يُعػػػػ ؼ مػػػػ  ُىػػػػَا،  ؟قَػػػػ َؿ: مػػػػ  يَْنُ ػػػػذ هِبَػػػػَذا، َوأَبُػػػػا اْلُمْعَتِمػػػػ  مػػػػ  ُىػػػػاَ 
ابْػػػػ  َواَل شتعنَػػػػ  لَػػػػُو ذكػػػػ ا ِإالع يف َىػػػػَذا اضتَػػػػِدي . ا ْػتَػَهػػػػى. َوقػػػػد ذكػػػػ ه ابْػػػػ  أُب َ ػػػػ ِ  َوقَػػػػ َؿ: َرَوى َعػػػػ  ]

 لػػػػػَدة[ َوَعػػػػػ  عبيػػػػػد اه بػػػػػ  َعلّػػػػػ  بػػػػػ  أُب رَافػػػػػع، َوَعػػػػػ  الصعػػػػػْل  بػػػػػ  هبْػػػػػ َاـ، َوعنػػػػػُو ابْػػػػػ  أُب ِذئْػػػػػب 
عػػػػ  أُب يَػُقػػػػػاؿ َذلِػػػػَك، َوذكػػػػػ ه اضْتَػػػػ ِكم أَبُػػػػػا َأزْتػػػػد يف )كنػػػػػ ه( َكػػػػَذِلك ِإالع أَ ػػػػػو أسػػػػقط الصعػػػػػْل   = شتَِ
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ظتػػػػػ  روى أبػػػػػا بكػػػػػ  ، (ٔ)فهػػػػػا أسػػػػػاة الغ مػػػػػ ء يف أصػػػػػح الػػػػػاجهني ،ب لػػػػػديافوإف وفػػػػػ  الاكػػػػػ  
 ؛(ٕ)«فاااااإن فلاااااو وفااااا ء، فحااااا  أسااااا    لغر ااااا ء»:الني ػػػػػ باري يف  ػػػػػدي  أُب ى يػػػػػ ة

 .كم  يف   ؿ اضتي ة  ،فلم جيز ال جاع فيم  اشااه ،  ب لديافيفوألف م لو 
  

                                                                                                                                                                                   

، َوأ ػػػػػػػػ ج اضْتَػػػػػػػػ ِكم يف «ثق  ػػػػػػػو» ف يف بػػػػػػػ  هبْػػػػػػػػ َاـ َوذكػػػػػػػػ  لَػػػػػػػُو َىػػػػػػػػَذا اضتَػػػػػػػػِدي ، َوذكػػػػػػػ ه ابْػػػػػػػػ   بَػػػػػػػػ=
 ،َىػػػػػَذا اضتَػػػػػِدي  مػػػػػ  ِجَهتػػػػػو مػػػػػ  غػػػػػمل شػػػػػّك يف ابْػػػػػ  ) لػػػػػَدة( َوِإْسػػػػػَق ط )َواو( َعْمػػػػػ و« ُمْ ػػػػػَتْدركو»

ْسػػػػػػَن د هِبَػػػػػَذا اللعْفػػػػػػ ، ومل خي َجػػػػػػ ُه، «اْلُمْخَتصػػػػػػ »وبلفػػػػػ   ، ُثع قَػػػػػ َؿ: َىػػػػػػَذا َ ػػػػػِدي  َعػػػػػػ ؿ َصػػػػػِحيح اْ ِ
ػػػػ ِفِع :  ػػػػ ْسػػػػَن د، قػػػػد  بػػػػني لَػػػػك َوقَػػػػ َؿ الشع رب َمْاُصػػػػاؿ، َوقَػػػػاؿ ابْػػػػ  اْلُمْنػػػػذر: َىػػػػَذا َ ػػػػِدي  غَتُْهػػػػاؿ اْ ِ

(، إرواء الغليػػػػػػل ٔ٘ٙ/ٙالبػػػػػػدر اظتنػػػػػػمل ). عفو األلبػػػػػػ ين يف ا رواءضػػػػػػو  ابْتِػػػػػػَداء اصتََْه لَػػػػػػ  َعنػػػػػػُو ف علمػػػػػػو.
(٘/ٕٕٚ.) 

وال  ػػػػػلؼ أف »: ويوقػػػػػ ؿ النػػػػػا  .وىػػػػػا اظتػػػػػذىب: قػػػػػ ؿ الشػػػػػملازي يف اظتهػػػػػذب ،ىػػػػػذا الاجػػػػػو األوؿ (ٔ)
الاجػػػػػو الثػػػػػ ين: وىػػػػػا قػػػػػاؿ أُب سػػػػػعيد و  .«وقضػػػػػ ء الػػػػػدي  مػػػػػ  م لػػػػػو ،للػػػػػاارث إم ػػػػػ ؾ عػػػػػني الاكػػػػػ 

مغػػػػػػػين  . أف لػػػػػػػو أف ي جػػػػػػػع يف عػػػػػػػني م لػػػػػػػو ضتػػػػػػػدي  أُب ى يػػػػػػػ ة :-رزتػػػػػػػو اه- ا صػػػػػػػطخ ي،
 (.ٕٖٚ/ٖ(، اظتهذب يف فقو الش فع  )ٜٓٔ/ٕا ت ج إىل مع ف  ألف ظ اظتنه ج )

عمػػػػػ  مػػػػػ  روايػػػػػ  ( ٕٗٛ/٘) ال ػػػػػن  الصػػػػػغ ى، كتػػػػػ ب البيػػػػػاع، بػػػػػ ب التفلػػػػػي أ  جػػػػػو البيهقػػػػػ  يف  (ٕ)
 ،قػػػػػ ؿ: جئنػػػػػ  أبػػػػػ  ى يػػػػػ ة يف صػػػػػ  ب لنػػػػػ  قػػػػػد أفلػػػػػ  -وكػػػػػ ف ق ضػػػػػ  اظتدينػػػػػ - بػػػػػ   لػػػػػدة الزرقػػػػػ 

فصػػػػػ  ب اظتتػػػػػ ع  ،أميػػػػػ  رجػػػػػل مػػػػػ ت، أو أفلػػػػػ »: فقػػػػػ ؿ: ىػػػػػذا الػػػػػذي قضػػػػػى فيػػػػػو رسػػػػػاؿ اه
ورواه أبػػػػػػػا داود (، مبعنػػػػػػػ ه) ...ورواه الشػػػػػػػ فع وقػػػػػػػ ؿ البيهقػػػػػػػ : ، «أ ػػػػػػػ  مبت عػػػػػػػو إذا وجػػػػػػػده بعينػػػػػػػو

أف إال » يف إسػػػػػن ده عػػػػػ  عمػػػػػ  بػػػػػ   لػػػػػدة، وزاد يف متنػػػػػو:: الطي ل ػػػػػ ، عػػػػػ  ابػػػػػ  أُب ذئػػػػػب وقػػػػػ ؿ
وكػػػػػذلك ق لػػػػػو شػػػػػب ب  بػػػػػ  سػػػػػاار، وع صػػػػػم بػػػػػ  علػػػػػ  وغملمهػػػػػ ، عػػػػػ  ابػػػػػ  أُب ، «يػػػػػدع ال جػػػػػل وفػػػػػ ء

إرواء  أل ػػػػو مل يػػػػ و أ ػػػػد عنػػػػو غػػػػمل ابػػػػ  أك ذئػػػػػب. ؛ذئػػػػب. وقػػػػ ؿ األلبػػػػ ين: بػػػػل ىػػػػا غتهػػػػاؿ العػػػػػني
 (.ٕٕٚ/٘الغليل )
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 فصل

 أٗ تسكتٕ بني اهغسًا١ [ املفوص] ظٔ٘ز غسٍٙ آخس بعد تكشٍٚ ًاي 

رجػػػػػػع علػػػػػػى  ،ُث  هػػػػػػ  غػػػػػػ مي آ ػػػػػػ  ،مػػػػػػ ؿ اظتيػػػػػػ  بػػػػػػني الغ مػػػػػػ ء أو ،اظتفلػػػػػػ إذا ق ػػػػػػم مػػػػػػ ؿ 
، (ٕ)و كػػػػػػى أصػػػػػػح بن  عػػػػػػ  م لػػػػػػك  لفػػػػػػو ،(ٔ)الغ مػػػػػػ ء وشػػػػػػ ركهم فيمػػػػػػ  أ ػػػػػػذوه بقػػػػػػدر دينػػػػػػو

 .(ٖ)وأصح بو عكاف مثل مذىبن 
كمػػػػػ    ،فاجػػػػب  قػػػػض مػػػػ   كمنػػػػ  بػػػػو ،ف لنػػػػ  اسػػػػتحق ؽ مػػػػ   هػػػػ  مػػػػ  الػػػػدي  أ ػػػػو بػػػػ لنػػػػ :

 . كم ب جته ده ووجد النص  لفو
وق ػػػػم م لػػػػػو  ،ُث أفلػػػػػ  ،و صػػػػػ ؼ فيهػػػػ  ،وقػػػػػبض األجػػػػ ة ،وإف أكػػػػ ى داره مػػػػ  رجػػػػػل سػػػػن 

بػػػػنج ة مػػػػ   اظتفلػػػػ فػػػػإف اظتكػػػػاي ي جػػػػع علػػػػى  ،ُث احيػػػػدم  الػػػػدار يف أثنػػػػ ء اظتػػػػدة ،بػػػػني الغ مػػػػ ء
 قػػػػػػو ي ػػػػػػتند إىل سػػػػػػبب  ألف ؛(ٗ)ويشػػػػػػ رؾ الغ مػػػػػػ ء فيمػػػػػػ  اقت ػػػػػػماه يف أصػػػػػػح الػػػػػػاجهني ، بقػػػػػػ

فػػػػػإف  قػػػػػو وجػػػػػب  ، ػػػػػلؼ اظتقػػػػػ ض بعػػػػػد اضت ػػػػػ  ،فشػػػػػ رؾ بػػػػػو الغ مػػػػػ ء ،سػػػػػ ب  علػػػػػى اضت ػػػػػ 
واظتكػػػػػػاي  ،فلػػػػػػم يشػػػػػػ ركهم بعػػػػػػدى  ،وألف اظتقػػػػػػاض ال يشػػػػػػ ركهم قبػػػػػػل الق ػػػػػػم  ،بعػػػػػػد اضت ػػػػػػ 

 .واه أعلم ب لصااب. و لف
 

                                                             

 (.ٕٓٚ/ٖ(، اظتهذب يف فقو الش فع  )ٕ٘ٔ/ٗروض  الط لبني ) (ٔ)

 (.ٓٔٙ/ٙ(، مااىب اصتليل لش ح ؼتتص  اطتليل )ٕٗٚ/ٖللدردي  )الش ح الكبمل  (ٕ)

 (.ٙ/ٕٔٙمااىب اصتليل لش ح ؼتتص  اطتليل ) ومنهم سحناف. (ٖ)

أل ػػػػػو ديػػػػػ  وجػػػػػب  الاجػػػػػو الثػػػػػ ين: ال يشػػػػػ ركهم؛و  وىػػػػػا األصػػػػػح.: قػػػػػ ؿ النػػػػػاوي ،ىػػػػػذا الاجػػػػػو األوؿ (ٗ)
 كمػػػػػ  لػػػػػا اسػػػػػتق ض مػػػػػ ال بعػػػػػد الق ػػػػػم .  ،فلػػػػػم يشػػػػػ رؾ بػػػػػو الغ مػػػػػ ء فيمػػػػػ  اقت ػػػػػماا ،بعػػػػػد الق ػػػػػم 

 ،(ٕٗٔ/ٕ(، مغػػػػػػػػين ا تػػػػػػػػ ج إىل مع فػػػػػػػػ  ألفػػػػػػػػ ظ اظتنهػػػػػػػػ ج )ٕٔٚ/ٖاظتهػػػػػػػػذب يف فقػػػػػػػػو الشػػػػػػػػ فع  )
 (.ٗ٘ٔ/ٗروض  الط لبني )
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 (1)باب احلجر

(ٕ)ا  ار عليو ض ب ف
أ[ / ٚٙ]، وقد قدمن  ذك ه ،ك ظتفل   ،م      عليو لغمله : 

 .وسينيت ذك مه  إف ش ء اه  ع ىل ،واظتك  ب ألجل سيده ،واظت يض ألجل الارث 
فػػػػػإذا ملػػػػػك  ،وال ػػػػػفيو ،واجملنػػػػػاف ،وىػػػػػا الصػػػػػيب، مػػػػػ    ػػػػػ  عليػػػػػو لنف ػػػػػو :والضػػػػػ ب الثػػػػػ ين

 ى ى ې  ې  ې چ: لقالػػػػػػػػو  عػػػػػػػػ ىل ؛   ػػػػػػػػ  عليهمػػػػػػػػ  فيػػػػػػػػوأو اجملنػػػػػػػػاف مػػػػػػػػ اًل  ،الصػػػػػػػػيب

دفػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػ ؿ الصػػػػػػػػػػػػػيب فشػػػػػػػػػػػػػ ط يف ، (ٗ()ٖ)چ ۇئ ۇئ     وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ
ألحيػػػػػػػ   ؛ُث اصتػػػػػػػد، بألوينظػػػػػػػ  يف م عتمػػػػػػػ  ا ،وأضتػػػػػػػ  اجملنػػػػػػػاف بػػػػػػػو، (٘)إينػػػػػػػ س ال شػػػػػػػدو  ،البلػػػػػػػاغ
فػػػػػػػػإف عػػػػػػػػػدم   ،كااليػػػػػػػػ  النكػػػػػػػػػ ح  ،ُث اصتػػػػػػػػد ،فقػػػػػػػػدـ فيهػػػػػػػػػ  األب ، ػػػػػػػػتف د ب لتعصػػػػػػػػػيبواليػػػػػػػػ   ُ 
فػػػػػإف  ،فلػػػػػم يقػػػػػدـ عليػػػػػو غػػػػػمله كاكيلهمػػػػػ  يف  ػػػػػ ؿ اضتيػػػػػ ة ،ألحيمػػػػػ  أق مػػػػػ ه مق مهمػػػػػ  ؛فاصػػػػػيهم 

كمػػػػػ  يف واليػػػػػ    ،فك  ػػػػػ  الااليػػػػػ  لل ػػػػػلط ف ،ألف واليػػػػػ  التعصػػػػػيب فقػػػػػدت ؛مل يكػػػػػ  ف ضتػػػػػ كم
 ،ألحيػػػػػ  لػػػػػا  ظػػػػ ت لكػػػػػ ف حبكػػػػػم الق ابػػػػػ  ؛(ٙ)وال  ظػػػػػ  لػػػػػِلـ فيػػػػو حبػػػػػ ؿ علػػػػػى اظتػػػػذىب ،النكػػػػ ح
 .كاالي  النك ح،  فل دتلكو

                                                             

ِإذا منعػػػو مػػػػ  التصػػػػ ؼ يف  :سػػػػ كٌ  َمْصػػػػَدُر َ َ ػػػ  عليػػػػو الق ضػػػ  َعُْ ػػػػ  َ ْ ػػػػ اً  لغػػػػ : اضت ػػػ  اضت ػػػ  (ٔ)
 ىػػػػا مػػػػ  اضت ػػػػ  «لقػػػػد مَهَْمػػػػُ  أَف َأْ ُ ػػػػَ  عليهػػػػ » : ويف  ػػػػدي  ع ئشػػػػ  وابػػػػ  الػػػػزبمل ،م لػػػػو
ْنػػػػػػػعِ 
َ
 م عتػػػػػػػ .ِإذا منعهمػػػػػػػ  مػػػػػػػ  التصػػػػػػػ ؼ يف  :وال ػػػػػػػفيو ،ومنػػػػػػػو َ ْ ػػػػػػػُ  الق ضػػػػػػػ  علػػػػػػػى الصػػػػػػػغمل ،اظت
(، ٖٗٓ/ٕل ػػػػ ف العػػػػػ ب ) وجنػػػػػاف. ،ورؽ ،اصػػػػطل  ً: منػػػػع  فػػػػػ ذ  صػػػػ ؼ قػػػػػا  ال فعلػػػػ  لصػػػػغ و 

 (.ٚٛ(، التع يف ت )ص: ٘ٚٗالق ماس ا يط )ص:

 (.ٙٙ/٘العزيز ش ح الاجيز )( ٕ)

 . ٙالن  ء: آي :  (ٖ)

 (.ٕٔٙ/ٙمااىب اصتليل لش ح ؼتتص  اطتليل ) (ٗ)

 (.ٙٙ٘/ٚ ف مل الطربي ) (٘)
وىا »: وق ؿ الشملازي يف اظتهذب«، حوىا األص»: الناوي يف ال وض  ق ؿ ،الاجو األوؿىذا  (ٙ)

الاجو الث ين: ق ؿ أبا سعيد و  «.؛ ألحي  والي  ثبت  ب لش ع، فلم  ثب  لِلـ كاالي  النك حباظتذى
وال جد  ظ ت األـ؛  ألحي  أ د األباي  فثب  عت  الاالي  يف اظت ؿ   ،فإف مل يك  أب»: ا صطخ ي

 (.ٚٛٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٕٕٚ/ٖاظتهذب ). «ك ألب
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 فصل

 [ تصسف اه٘هٛ مباي ًّ ٓ٘ حتت ٗالٙتٕ] 

  ،أم  م  ال    فيو ،ومب  فيو    واغتب ط ،وال يتص ؼ يف م عتم  إال على النظ  واال تي ط
(ٔ)وا  ب ة فل ميلكو ،واعتب  ،والكت ب  ،ك لعت 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: لقالو  ع ىل 

ال »: وقد ق ؿ، ٖ()إض ار بوبل فيه   ؛ولي   ىذه م  اليت ى  أ    ، (ٕ)چ پ پ
 .(ٗ)«ضرم وال إضر م في  إلسلم

   ولي »: ق ؿ أف النيب (٘)ظت  روى عم و ب  الع ص ؛   يف م لوولو أف يتع 
 .(ٙ)« تي  ً فليتجر ل  ا  ل ، وال  ترك  حتى تاكل   لصدقا

                                                             

 (.ٕٕٚ/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) (ٔ)
 .ٕ٘ٔ:، آي سارة األ ع ـ (ٕ)
 (.ٖٖ٘/ٗ ف مل الطربي ) (ٖ)
 (.ٙٔٗ:ص)خت جيو   قّدـ (ٗ)

، كنيتػػػو: أبػػػا ػتمػػػد عنػػػد األكثػػػ ، ويقػػػ ؿ: عمػػػ و بػػػ  العػػػ ص بػػػ  وائػػػل بػػػ  ى شػػػم الق شػػػ  ال ػػػهم  (٘)
نػػػػ  عمػػػػ و بػػػ  العػػػػ ص بػػػ  وائػػػػل بػػػػ  ى شػػػم بػػػػ  سػػػعيد ب لتصػػػػغمل بػػػػ  أبػػػا عبػػػػد الػػػ زت ، أمػػػػو ريطػػػ  ب

لػػػؤي الق شػػػ  ال ػػػهم  أمػػػمل مصػػػ  يكػػػع أبػػػ  عبػػػد اه سػػػهم بػػػ  عمػػػ و بػػػ  ىصػػػيص بػػػ  كعػػػب بػػػ  
وأبػػػػ  ػتمػػػػد أمػػػػو الن بغػػػػ  مػػػػ  بػػػػين عنػػػػزة بفػػػػتح اظتهملػػػػ  والنػػػػاف أسػػػػلم قبػػػػل الفػػػػتح يف صػػػػف  سػػػػن  ذتػػػػ ف 
وقيػػػل بػػػني اضتديبيػػػ  و يػػػرب، أف مػػػ ت سػػػن  ثػػػلث وأربعػػػني علػػػى الصػػػحيح الػػػذي جػػػـز بػػػو بػػػ  يػػػا   

 (.ٕ/٘ا ص ب  يف دتييز الصح ب  ) وغمله.

ػػػػػُب َعَلْيػػػػػِو الصعػػػػػَدَقُ ، )أ    (ٙ)  (.ٚٓٔ/ٗجػػػػػو البيهقػػػػػ  يف ال ػػػػػن  الكػػػػػربى، كتػػػػػ ب الزكػػػػػ ة، بػػػػػ ب َمػػػػػْ  اَِ
َعػػػػػػْ  َعْمػػػػػػٍ و مبَْعنَػػػػػػ ُه،  الشػػػػػػيب ينِإْسػػػػػػَح َؽ  َعػػػػػػْ  َأُب    َمْنػػػػػػَدِؿ بْػػػػػػِ  َعلِػػػػػػ   َعػػػػػػْ   يَوُروِ  قػػػػػػ ؿ البيهقػػػػػػ :

ػػػػػػػُ  قَػػػػػػػاِيػعنْيِ. َواْلُمثَػػػػػػػػينع  ويف إسػػػػػػػن ده اْلُمثَػػػػػػػػعع بْػػػػػػػِ   :-رزتػػػػػػػو اه  عػػػػػػػ ىل -قػػػػػػػ ؿ ابػػػػػػػ    ػػػػػػػ  َوَمْنػػػػػػػَدٌؿ َغيػْ
َػػػ  يػُػػػْ َوى ِمػػػْ  َىػػػَذا اْلَاْجػػػِو، َوقَػػػْد ُرِوَي َعػػػْ  َعْمػػػِ و بْػػػِ   :َوُىػػػَا َضػػػِعيٌ ، َوقَػػػْد قَػػػ َؿ التػ ْ ِمػػػِذي   ،الصعػػػبع حِ  إمنع

نَػػػػَ  َعػػػْ  َعْمػػػِ و بْػػػِ  ِدينَػػػ رٍ ُشػػػَعْيٍب َعػػػْ  ُعَمػػػَ  بْػػػِ  اطْتَطعػػػػ ِب َمْاُقافًػػػ  َعَلْيػػػِو ا ْػتَػَهػػػى. َوَرَواُه ابْػػػ َعػػػػْ   ،ُ  ُعيَػيػْ
 التػ ْ ِمػػػػِذّي. َوإِيعػػػ ُه َعػػػػَع  :قُػْلػػػػ  ،َعػػػػْ  ُعَمػػػَ ، ملَْ يَػػػػْذُكْ  ابْػػػػَ  اْلُمَ ػػػي ِب، َوُىػػػػَا َأَصػػػح  ، َعْمػػػِ و بْػػػػِ  ُشػػػَعْيبٍ 

أ  جػػػػػو البيهقػػػػػ  يف  ورج لػػػػػو ثقػػػػػ ت لػػػػػاال أف فيػػػػػو عنعنػػػػػ  ابػػػػػ  جػػػػػ ي . ،قػػػػػ ؿ األلبػػػػػ ين: وىػػػػػذا م سػػػػػل
ػػػػػػُب َعَلْيػػػػػػِو الصعػػػػػػَدَقُ ، )ال (، التلخػػػػػػيص اضتبػػػػػػمل ٚٓٔ/ٗ ػػػػػػن  الكػػػػػػربى، كتػػػػػػ ب الزكػػػػػػ ة، بػػػػػػ ب َمػػػػػػْ  اَِ
 (.ٜٕ٘/ٖ(، إرواء الغليل )ٖٛٓ/ٕ)
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ألف  ؛وال يبتػػػػ ع إال مػػػػ  ثقػػػػ  مػػػػنماف ،أل ػػػػو ينتفػػػػع بغلتػػػػو مػػػػع بقػػػػ ء عينػػػػو ؛ويبتػػػػ ع لػػػػو العقػػػػ ر
وال يبتػػػػػ ع يف ماضػػػػػع قػػػػػد أشػػػػػ ؼ علػػػػػػى  ،غملمهػػػػػ  ال يػػػػػؤم  أف يبيػػػػػع مبػػػػػ  ال ميلكػػػػػو فيغػػػػػػ ر مب لػػػػػو

 .ظت  ذك   ه ؛وخي ؼ عليو اعتلؾ ،اطت اب
إف كػػػػػ ف ذلػػػػػك عػػػػػ ؼ  (ٖ)واصتػػػػػص (ٕ)وال يبنيػػػػػو بػػػػػ للن ،(ٔ) واآلُجػػػػػويبػػػػػين لػػػػػو العقػػػػػ ر بػػػػػ لطني 

وإف  ،ىػػػػػا الشػػػػػ ط األوؿ :والثػػػػػ ين ،فيػػػػػو (ٗ)ىػػػػػذا أصػػػػػح اظتػػػػػذىبني ،وإال ب ظتتعػػػػػ رؼ فيػػػػػو ،اظتكػػػػػ ف
 .فيو مل يك  متع رف ً 

وال يبيع عليو العق ر  ،يف سااه (٘)فل   ّ  ،وفيو ي غباف ،فها مطلاهبم أف لكل قـا ع ف ً  لن :
وال جيد م   ،أف يدعاه إليو ض ورة بنف يفتق  إىل بيعو للنفق  :أ دمه  ؛(ٙ)إال يف ماضعني

                                                             

 شػػػػديِد ، بضػػػػم  اصتػػػػيِم مػػػػع اآلجػػػػ  وأراىػػػػ  قبطيػػػػو مع بػػػػو. ،بلغػػػػ  أىػػػػل مصػػػػ ، وا ػػػػدب  طابػػػػ  : اآلُجػػػػ (ٔ)
الػػػػػػػ ّاِء، وَضػػػػػػػَبَطو شػػػػػػػيُخن  بضػػػػػػػّم اعتمػػػػػػػزة، ُمَع عبػػػػػػػ ٌت، وىػػػػػػػا طَبِػػػػػػػيُ  الط ػػػػػػػني. الزاىػػػػػػػ  يف غ يػػػػػػػب ألفػػػػػػػ ظ 

 (.ٜٕ/ٓٔ(،   ج الع وس م  جااى  الق ماس )ٜٖٖالش فع  )ص: 

أل ػػػػػو  ػػػػػاع ؛ واظتك ػػػػػار إىل ج  ػػػػػب ،ىػػػػػا البنػػػػػ ء بلبنػػػػػ ت مقطعػػػػػ  يكػػػػػاف الصػػػػػحيح منهػػػػػ  إىل ج  ػػػػػب (ٕ)
  (.ٕٗٔص اظتصب ح اظتنمل ) ّؿ على ملك.فل يد ،حت ني أيض ً 

ولي  اصتّص ، ومل يُػَقل اصَتصّ  ،ىا اصِتص  : ق ؿ اب  دريد، بوىا مع ع ، الذي ُيْطلى بو ،، واصَتص  مع وؼاصِتص   (ٖ)
واصَتصع صُ  ، ورجل َجصع ٌص ص  ع للِ صّ ، الَقصّ : وىا م  كلـ الع م، ولغُ  َأىل اضت  ز يف اصَتصّ  ،بع ُب

 (.ٔٙٔ/ٕطله ب صِتّص. ل  ف الع ب ) :وَجصعَص اضت ئَط وَغمله، اظتاضُع الذي يُعمل بو اصِتص  

 ق ؿ جاز كثمل م  األصح ب البن ء على ع دة البلد كي  ك ف.: ق ؿ ال وي ين ،ىذا الاجو األوؿ (ٗ)
الاجو الث ين: جيَُِب و ، وا ت ره العم اين يف البي ف، واظت وردي يف اضت وي. ر: وىا اال تي الناوي يف ال وض 

ًع  ْْلُج   َوالط نِي َمْ ُجا أَْف يَػْبيِنَ بِ آْلُج   َوالط نِي، َواَل يَػْبِنَيُو بِ آْلُج   َواصتِْص  َواَل بِ للعِنِ َوالط نِي، َق َؿ: أِلَفع لِ 
ـَ َوبَػَق ٌء ِإْف  ُ َِؾ، َواصتِْص  يف اآلج  يُعُو، َواللعِنُ َوالط نُي  ِإْف ُىِد ـَ بَػْعُضُو َ ِ َب رتَِ اَل َمْ ُجاَع َلُو، َوِإَذا ا ْػَهَد

أِلَفع ِلُكل  قَػْاـٍ ُعْ ًف  َوِلُكل  بَػَلٍد  ؛ِحيحٌ َولَْيَ  عِتََذا التعْحِديِد َوْجٌو صَ : يف اضت وي ياظت وردق ؿ  َقِليُل اْلبَػَق ِء.
َه  بِ آْلُج   وَ  َه  بِ آْلُج   َع َدًة، َفِمَ  اْلِبَلِد َم  اَل َيْ َتْحِكُم اْلِبَن ُء ِفيِو ِإالع بِ ضتَِْ  رَِة َوالنػعْارَِة، َوِمنػْ ، َوِمنػْ اصتِْص 

َه  بِ للعِنِ َوالط نيِ  َه  بِ طْتََشِب اْلَاثِيِ .َوالط نِي، َوِمنػْ (، البي ف يف مذىب ٚٛٔ/ٗروض  الط لبني ) ، َوِمنػْ
 (.ٕٖٙ/٘(، اضت وي يف فقو الش فع  )ٕٓٔ/ٙا م ـ )

 ،وفلف َ ِظي  ، ظاظ، وأ  ظ، وأ   أ  ظ، اصتَْد  والَبْخ  ،واصتد، والبخ  ،: النصيباضت    (٘)
و وى  اليت ال َزوج عت  م  بن  ِو وأ َاا و :وػَتْظُاظ أي وأف  ،وال يُػْ غب عْنه ع  ،م  َ ظ و أف يُػْ غب يف أمي 

(، النه ي  يف غ يب ٖٛٔ/ٔاظتع م الاسيط ) يكاف َ ق و يف ِذمع  منماٍف ُجُحاُده وَبض ُمو ثَِقٍ  َويف  بو.
 (.٘ٓٗ/ٔاألث  )

 (.ٕٓٔ/ٙ(، البي ف يف مذىب ا م ـ )ٚٛٔ/ٗ)(، روض  الط لبني ٖٕٚ/ٖاظتهذب ) (ٙ)
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 ،(ٔ)أف يكاف يف بيعو غبط  :والث ين ،فيبيع منو م   ندفع بو   جتو ،وال م ؿ لو غمله ،يق ضو
ف لو يف أل ؛ويشاي ببعض الثم  مثلو يعفيب ،منو بنكث  م  ذتنو ب[/ ٚٙوىا أف يطلب ]

 .وال مصلح  لو يف غملمه  ،البيع يف ىذي  اظتاضعني مصلح 
فػػػػػإف كػػػػػ ف الػػػػػذي ب عػػػػػو  ،وسػػػػػنؿ اظتشػػػػػاي اضتػػػػػ كم أف ي ػػػػػ ل لػػػػػو ،فػػػػػإف بػػػػػ ع العقػػػػػ ر عليػػػػػو

وإف كػػػػػػػ ف غملمهػػػػػػػ  مل  ،ال تفػػػػػػػ ء التهمػػػػػػػ  عنهمػػػػػػػ  يف ذلػػػػػػػك ؛سػػػػػػػ ل لػػػػػػػو ،أو اصتػػػػػػػد ،ىػػػػػػػا األب
 . (ٕ)إليو لتط ؽ التهم  ،ي  ل    يقيم البين  على الض ورة أو الغبط 

فإف ك ف الب ئع  ،وال غبط  ،وادعى أ و ب ع م  غمل ض ورة ،أو عقل اجملناف ،فإف بلد الصيب
فعليو إق م  البين  يف أصح  ،وإف ك ف غملمه  ،وعلى الالد إق م  البين  ،ف لقاؿ قالو ،اأو جدً  ،أب ً 

 .(ٖ)وميض  بيعو م  غمل بين  ،أ و يقبل قالو :والث ين ،الاجهني

                                                             

ونَ  ُذ اك َأن  ،نساَُلك  لغبطا :  ني ، للحم َغْبطً  ال َهْبط ً »: ويف اضتدي ، : ُ ْ ُ  اضت ؿِ الغبط  (ٔ)
 ،، وى  النػ ْعمُ ، وال  ُ وُر، و عاُذ بك م  الذ ؿ    نَلك الغبط : معن ه :وقيل .«نَاْحِبَط ع  ح ِلن 

 ،فها ُمْغَتِبطٌ  ،وقد اْغَتَبطَ  ،ُمْغَتَبٌط بفتح الب ء :وج ئز أَف  قاؿ ،يف ِغْبط ٍ  :وفلف ُمْغَتِبٌط َأي، واطُتضاعِ 
 (.ٜٖٔ/ٙل  ف الع ب ) فها ُمْغَتَبٌط كل ذلك ج ئز. :واْغتُِبطَ 

 (.ٕٗٚ/ٖيف فقو الش فع  )اظتهذب  (ٕ)
الاجػػػػو األوؿ: صػػػػدؽ ىػػػػا بيمينػػػػو، للتهمػػػػ  يف  قهمػػػػ ، وا تػػػػ ره الشػػػػي   ػػػػ ج الػػػػدي  الفػػػػزاري، وقػػػػ ؿ  (ٖ)

ميػػػػني، إف كػػػػ ف يف زمػػػػ   كمػػػػو، و اقػػػػ   مل أر لِلصػػػػح ب  صػػػػ ع ً بػػػػو، والقػػػػاؿ قالػػػػو بػػػػل :ال ػػػػبك 
فمحلػػػػو يف غػػػػػمل  ،واألمػػػػػني ، ال يقبػػػػل قػػػػػاؿ الاصػػػػ :قػػػػ ؿ الشػػػػػ بيين: وإذا قلنػػػػ  فيمػػػػ  إذا كػػػػ ف معػػػػػزواًل.

كمػػػ  قػػػ ؿ الزركشػػػ  قبػػػاؿ قاعتمػػػ  لع ػػػ  ا شػػػه د عليهمػػػ  فيهػػػ .  ف لظػػػ ى  ،أمػػػااؿ الت ػػػ رة؛ أمػػػ  فيهػػػ 
قػػػػ ؿ ال ملػػػػ : والػػػػذي يظهػػػػ    اآلف أ ػػػػو ك ػػػػ ئ   صػػػػ ف ت اضتػػػػ كم ػتمالػػػػ  علػػػػى ال ػػػػداد  ػػػػ  يعلػػػػم 

وأ ػػػػو يقبػػػػل قالػػػػو؛  أل ػػػػو  ػػػػني  ،أو ال واليتػػػػو،  علػػػػى فػػػػ ضت  أ ػػػػو ال فػػػػ ؽ بػػػػني أف يكػػػػاف ب قيًػػػػ ،ف ػػػػ دى 
 ألف األصػػػػل عػػػػدـ اطتي  ػػػػ . ؛ الاجػػػػو الثػػػػ ين: وقيػػػػل يصػػػػدؽ الػػػػا  مطلًقػػػػو   صػػػػ فو كػػػػ ف   ئػػػػب الشػػػػ ع.

وقػػػػػ ؿ النػػػػػاوي يف ال وضػػػػػ : وإف ادعػػػػػ ه علػػػػػى الاصػػػػػ ، أو األمػػػػػني، فػػػػػ لقاؿ قػػػػػاؿ اظتػػػػػدع  يف العقػػػػػ ر 
؛ ألف رغملمهػػػػ  يف غػػػػمل العقػػػػ  ، و يصػػػػدؽ األب واصتػػػػد مطلًقػػػػ :الاجػػػػو الث لػػػػ : وقيػػػػلوعليهمػػػػ  البينػػػػ ، و 

 (،ٛٛٔ/ٗروضػػػػػ  الطػػػػػ لبني ) (،ٖٕٓ/ٕالعقػػػػػ ر عتػػػػػ ط فيػػػػػو مػػػػػ  ال عتػػػػػ ط يف غػػػػػمله. مغػػػػػين ا تػػػػػ ج )
 .(ٕٕٔ/ٕ  شي  ال مل  )
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ابتػػػداء أ ػػػو بػػػ ع  ىكمػػػ  لػػػا ادعػػػ  ،فػػػل يقبػػػل قالػػػو مػػػ  غػػػمل بينػػػ  ،أف التهمػػػ   تطػػػ ؽ إليػػػو لنػػػ :
 .أو غبط  ،لض ورة

 ؛مل ين ذ ،وإف ك ف يف الاؾ ،مل ياؾ ،فإف ك ف اضت  يف األ ذ ،وإف  بع يف ش كتو شقص
وأراد أف  ،فبلد الصيب ،ؾواضت  يف الاّ  ،فإف   ؾ األ ذ ب لشفع  ،أل و منمار بطلب اضت  لو

وعتذا لا  ،أل و إمن  ميلك التص ؼ يف    ب ؽ ؛(ٔ)مل يك  لو ذلك يف أصح الاجهني ،ين ذ
 . يك  لو ذلك، ملوأراد بعد بلاغو أف ي د ،أ ذ

فػػػػػػػ ضتكم فيػػػػػػػو كػػػػػػػ ضتكم فيمػػػػػػػ  إذا  ،واضتػػػػػػػ  يف األ ػػػػػػػذ ،بلاغػػػػػػػو أ ػػػػػػػو  ػػػػػػػ ؾوإف ادعػػػػػػػى بعػػػػػػػد 
 .وقد بين ه ،أو غبط  ،ادعى أ و ب ع لغمل ض ورة
وم ئػػػػػ   ،فػػػػػإف كػػػػػ ف لػػػػػو سػػػػػلع    ػػػػػ وي م ئػػػػػ   قػػػػػداً  ،مػػػػػ  غػػػػػمل غبطػػػػػ   وال يبيػػػػػع م لػػػػػو   ػػػػػيئ

 .أل و قد ب ع بدوف ذت  اظتثل ؛بطل البيع   يئ فإف ب عه  مب ئ   ،وعش ي    يئ 
وإف ب عه   ،أل و غ ر مب لو بطل البيع أيض ً؛ ،م  غمل رى    يئ وإف ب عه  مب ئ  وعش ي  

 أ ذ ،صح البيع ،وعش ي    يئ  ،وإف ب عه  مب ئ    قداً  ،أل و ذت  مثله  ؛صح البيع ،مب ئ   قداً 
 .فل يشاط فيه  أ ذ ال ى  ،ألف العش ي  زي دة على ذت  اظتثل ؛أو مل ين ذ ،هب  رىن ً 

أل ػػػػو  ؛(ٕ)صػػػػح يف أصػػػػح الػػػػاجهني وأ ػػػػذ بػػػػ صتميع رىنػػػػ ً  ،وعشػػػػ ي    ػػػػيئ  ولػػػػا ب عهػػػػ  مب ئػػػػ 
 .وا ت ط بن ذ ال ى  ،ب ع بثم  اظتثل

  

                                                             

األصح؛  وىا: اظتنصاص، وق ؿ الناوي يف ال وض  وىا: ق ؿ الشملازي يف اظتهذب ،ىذا الاجو األوؿ (ٔ)
وأراد أف  دَ لَ فبػَ  ،واضت  يف األ ذ ،ميلك الصيب  قضو؛ كم  لا أ ذألف م  فعل الا  ؽت  فيو  ظ ، ال 

 ؛   ك ف لو األ ذ، ق ؿ الشملازي يف اظتهذب: وىذا  طنأل و لا ك ف ب لغً  الاجو الث ين: مُيّك ؛ و  ي د.
ف قط فيو ا تي ره.  ،، وىذا قد سقط بعفا الا ألف لو أف يتص ؼ فيم  ال    فيو إذا ك ف ب قي ً 

 (.ٕٗٚ/ٖ(، اظتهذب يف فقو الش فع  )ٜٛٔ/ٗ لبني )روض  الط

وبطػػػػػل البيػػػػػع علػػػػػى : الاجػػػػػو األوؿ: ال جيػػػػػاز؛  أل ػػػػػو أ ػػػػػ ج م لػػػػػو مػػػػػ  غػػػػػمل عػػػػػاض، قػػػػػ ؿ ال ػػػػػبك  (ٕ)
، إسػػػػػػػح ؽ؛  أل ػػػػػػػو بػػػػػػػ ع بػػػػػػػ بح وىػػػػػػػا  ػػػػػػػ ى  الػػػػػػػنص، وقػػػػػػػاؿ أُب ،الاجػػػػػػػو الثػػػػػػػ ين: جيػػػػػػػازو األصػػػػػػػح. 

قػػػػ ؿ النػػػػاوي   .أ ػػػػو ال يبطػػػػل إذا كػػػػ ف اظتشػػػػاي مليئًػػػػ :األصػػػػح ف ػػػػ ز، قػػػػ ؿ ا مػػػػ ـ ،واسػػػػتاث  بػػػػ ل ى 
اظتهػػػػػػػذب يف الفقػػػػػػػو  قػػػػػػػ ؿ الشػػػػػػػ بيين: واألوجػػػػػػػو كػػػػػػػلـ ال ػػػػػػػبك .يف ال وضػػػػػػػ : واألصػػػػػػػح الصػػػػػػػح . 

 (.ٕٕٛ/ٕمغين ا ت ج )(، ٛٛٔ/ٗروض  الط لبني )(، ٕ٘ٚ/ٖالش فع  )
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 فصل

 [ ًلاتبٞ اهشٚد عبدٖ] 

 ،أل ػػػػػو يف معػػػػػع العتػػػػػ  مػػػػػ  غػػػػػمل عػػػػػاض ؛ولػػػػػا كػػػػػ ف بنضػػػػػع ؼ القيمػػػػػ  ،وال يك  ػػػػػب عبػػػػػده
فػػػػإف  ،ظتػػػػ  فيػػػػو مػػػػ  التغ يػػػػ  ب ظتػػػػ ؿ ؛وال ي ػػػػ ف  مب لػػػػو مػػػػ  غػػػػمل ضػػػػ ورة ،و أيضػػػػ ً ُكػػػػلْ مُ  وُ بَ ْ ػػػػفػػػػإف كَ 

 ل ساااااااا فر و  لاااااااا  »: أ[ / ٛٙو ػػػػػػػػ ى ه إىل اعتلكػػػػػػػػ  قػػػػػػػػ ؿ ] ،أمػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػف  ال ياثػػػػػػػػ  بػػػػػػػػو
 :ومنو قاؿ الش ع  ،(ٕ)على ىلؾ :أي ،(ٔ)«على قلت

ـ  الصعقْ   الطعيػػػػػػػػػػػِْ  َأْكثَػػػػػػُ ى  ِف َا ػ ً بَػغَػػػػػػ ثُ   ُزورُ ػػػػػػػػػػػػػػػػَلٌت  َ ػػػػػػػػػتِ  ِمقْ ػػػػػػػػوُأ
فػػػػػػإف دعتػػػػػػو إليػػػػػػو ضػػػػػػ ورة بػػػػػػنف  ػػػػػػ ؼ عليػػػػػػو يف اضتضػػػػػػ  اعتػػػػػػلؾ مػػػػػػ   ،أي مهلكػػػػػػ  أوالدىػػػػػػ 

 .ألف اضتف  اآلف يف ال ف  ؛ج ز أف ي  ف  بو ،أو حيب ،أو غ ؽ ،  ي 
 ،أل ػػػػػو يزيلػػػػػو عػػػػػ  ملكػػػػػو مػػػػػ  غػػػػػمل ضػػػػػ ورة ؛وال يق ضػػػػػو مػػػػػ  غػػػػػمل ضػػػػػ ورة ،وال يػػػػػادع م لػػػػػو

ألف النظػػػػػػػ  اآلف يف   ؛جػػػػػػػ ز لػػػػػػػو ا يػػػػػػػداع وا قػػػػػػػ اض أو أرا د سػػػػػػػف اً   وإف  ػػػػػػػ ؼ عليػػػػػػػو ىلًكػػػػػػػ
 .كل وا د منهم 

                                                             

َعػػػػْ   ، ِيػػػػِب اضْتَػػػػِديِ  َعػػػػْ  اأْلَْصػػػػَمِع   ذََكػػػػ َُه ابْػػػػُ  قُػتَػْيبَػػػػَ  يف غَ " ػػػػػ: رزتػػػػو اه  عػػػػ ىل ػػػػػ قػػػػ َؿ ابػػػػ    ػػػػ  (ٔ)
اعتػػػػلؾ، قػػػػ ؿ النػػػػاوي يف : وب ظتثنػػػػ ة الفاقيػػػػ  ،قلػػػػ : ىػػػػا بفػػػػتح القػػػػ ؼ والػػػػلـ، َرُجػػػػٍل ِمػػػػْ  اأْلَْعػػػػ َابِ 

وإمنػػػػػػ  ىػػػػػػا مػػػػػػ  كػػػػػػلـ بعػػػػػػض   ا عػػػػػػ  رسػػػػػػاؿ اهلػػػػػػي  ىػػػػػػذا  ػػػػػػربً  :بػػػػػػذيب األشتػػػػػػ ء واللغػػػػػػ ت
واصتػػػػػػاى ي أ ػػػػػػو عػػػػػػ  بعػػػػػػض ، فقػػػػػػد ذكػػػػػػ  ابػػػػػػ  ال ػػػػػػكي ، فقيػػػػػػل لػػػػػػو عػػػػػػ  علػػػػػػ  ،ال ػػػػػػل 

لااااا  علااااام  لنااااا   »: م فاعػػػػػ ً   األعػػػػػ اب ا تهػػػػػى، وروى الػػػػػديلم  بػػػػػل إسػػػػػن د عػػػػػ  أُب ى يػػػػػ ة
إن  ل سااااا فر ومحلااااا  علاااااى قلااااات إال  ااااا  ، ألاااااابا  لنااااا   علاااااى سااااافر ،مح اااااا  م ا ل سااااا فر

ب ػػػػػند ضػػػػػػعي  إىل أُب  يلم  أيضػػػػػ ً ، ورواه ابػػػػػ  األثػػػػػمل يف النه يػػػػػػ  وىػػػػػا ضػػػػػعي ، وللػػػػػػدع «وقاااااى  م
إن  ،ألااااابو   وهاااام علااااى  حاااا م ساااافر ،  علاااام  لناااا    اااا  لل ساااا فرلاااا»: ي فعػػػػو ى يػػػػ ة 

(، كشػػػػػػ  ٕٔٔ/ٖالتلخػػػػػػيص اضتبػػػػػػمل ) .قػػػػػػ ؿ األلبػػػػػػ ين: ضػػػػػػعي  جػػػػػػداً   .« م ا ل ساااااا فر لاااااارحيم
 (.ٖٖٛ/٘(، إرواء الغليل )ٜٕٓ/ٔاطتف ء )

وال دتتنػػػػػع، ب لثػػػػػ ء مع مػػػػػ  بػػػػػثلث، وىػػػػػ  شػػػػػ ارى ، يقػػػػػ ؿ: بُغػػػػػ ث  ،الػػػػػيت ال  صػػػػػيد: بَػغَػػػػػ ث الطػػػػػمل (ٕ)
يعػػػػي   ىػػػػ  الػػػػيت ال :ثػػػػلث لغػػػػ ت، واألبغػػػػ  ق يػػػػب مػػػػ  األغػػػػرب، واظتقػػػػلة النػػػػزور ،غػػػػ ث وبَغػػػػ ثوبِ 

لػػػػػنظم . اوىػػػػػا الي ػػػػػمل، والبيػػػػػ  للعبػػػػػ س بػػػػػ  مػػػػػ داس :قليلػػػػػ  األوالد مػػػػػ  النػػػػػزر :عتػػػػػ  ولػػػػػد، والنػػػػػزور
 .(ٕٓٔ/ٕكلم ت الن س )  مع ين الزاى  يف، (ٔٛ٘/ٔ(مش  العلـا )ٜٕٔ/ٔ)
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 ؛وال يػػػػػادع إال ثقػػػػػ  ،أل ػػػػػو ىػػػػػا اظتقػػػػػدور لػػػػػو ؛فػػػػػإف قػػػػػدر علػػػػػى ا يػػػػػداع دوف ا قػػػػػ اض أودع
 .ألف غمل الثق  جيحد

ألف غػػػػػػػمل  ؛ ئًػػػػػػػوال يقػػػػػػػ ض إال ثقػػػػػػػ  ملي ،أقػػػػػػػ ض ،وإف قػػػػػػػدر علػػػػػػػى ا قػػػػػػػ اض دوف ا يػػػػػػػداع
 .وغمل اظتل ء ال ميك  أف ي تايف منو ،الثق  جيحد
أل ػػػػػو أعػػػػػ ؼ مبػػػػػ  فيػػػػػو مػػػػػ   ؛وُ َكػػػػػَ   ػَ  ،وَكػػػػػْ  وإف رأى  ػَ  ،أ ػػػػػذ الػػػػػ ى  أ ػػػػػذه ،ض ورأىفػػػػػإف أقػػػػػ  

 .أو الاؾ ،اضت  م  األ ذ
أل ػػػػػػػػو  ؛أ ػػػػػػػػو يقػػػػػػػػ ض وال يػػػػػػػػادع (ٔ)وإف قػػػػػػػػدر علػػػػػػػػى ا قػػػػػػػػ اض وا يػػػػػػػػداع فنصػػػػػػػػح الػػػػػػػػاجهني

 .ويف ا يداع خي جو ع  يده بغمل عاض ،خي جو بعاض
ألف ذلػػػػػػػػك مػػػػػػػػػ   ؛وجيػػػػػػػػاز أف يػػػػػػػػ ى  م لػػػػػػػػػو عليػػػػػػػػو ،وجيػػػػػػػػاز أف يقػػػػػػػػاض لػػػػػػػػو ضت جتػػػػػػػػػو إليػػػػػػػػو

 .مصلحتو
  

                                                             

وا قػػػػػػػػ اض أوىل؛  ألف  :وىػػػػػػػػا األصػػػػػػػػح، قػػػػػػػػ ؿ الشػػػػػػػػملازي يف اظتهػػػػػػػػذب: قػػػػػػػػ ؿ النػػػػػػػػاوي يف ال وضػػػػػػػػ  (ٔ)
. اظتهػػػػػػذب يف الفقػػػػػػو القػػػػػػ ض مضػػػػػػماف ب لبػػػػػػدؿ والاديعػػػػػػ  غػػػػػػمل مضػػػػػػما  ؛  فكػػػػػػ ف القػػػػػػ ض أ ػػػػػػاط

 (.ٜٔٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٕٙٚ/ٖالش فع  )
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 فصل

 [ اإلُفاق عوٟ احملج٘ز عوٕٚ هِفشٕ ًّ ًاهٕ باملعسٗف] 

ح دْ لقالو سبح  و و ع ىل يف مَ  ؛قت راوال  ،وينف  عليو م  م لو ب ظتع وؼ م  غمل إس اؼ
 .(ٔ)چحئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ  ىئ       ېئ ېئ چ: عب ده

ٕ()ج ز ،وإف رأى أف خيلط م لو مب لو يف النفق 
 ٺٺ ٺ ٺ چ: لقالو  ع ىل ؛ 

 .(ٖ)چ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ
فػػػػ لقاؿ قالػػػػو  ،أو اصتػػػػد ،فػػػػإف كػػػػ ف الػػػػا  ىػػػػا األب ،وا تلفػػػػ  يف النفقػػػػ  ،فػػػػإف بلػػػػد الصػػػػيب

ألحيمػػػػػ  يػػػػػدعي ف جػػػػػ ئزاً ال  لحقهمػػػػػ   ؛أو دو ػػػػػو ،مػػػػػع ميينػػػػػو إذا كػػػػػ ف مػػػػػ  يدعيػػػػػو قػػػػػدر اظتعػػػػػ وؼ
كمػػػػػػػػ  يف  ،(ٗ)مل يقبػػػػػػػػل قالػػػػػػػو إال ببينػػػػػػػ  يف أصػػػػػػػػح الػػػػػػػاجهني ،وإف كػػػػػػػػ ف غملمهػػػػػػػ  ،التهمػػػػػػػ  فيػػػػػػػو
 .أو الغبط  ،دعاى الض ورة

وإف   ،ال تفػػػػػػ ء التهمػػػػػػ  يف  قهمػػػػػػ  ؛جػػػػػػ ز ،أو جػػػػػػداً  ،فػػػػػػإف كػػػػػػ ف أبػػػػػػ  ،وإف بػػػػػػ ع م لػػػػػػو مب لػػػػػػو
إذا ابت عػػػػػو  :وقػػػػػ ؿ أبػػػػػا  نيفػػػػػ ، (٘)أكثػػػػػ  أو ،سػػػػػااء ابت عػػػػػو بػػػػػثم  مثلػػػػػو ؛مل جيػػػػػز ،كػػػػػ ف غملمهػػػػػ 

 .ج ز ،(ٙ)بنكث  م  ذت  مثلو
  

                                                             

 .ٚٙ الف ق ف:سارة  (ٔ)

 (.ٕٚٚ/ٖ) اظتهذب يف الفقو الش فع  (ٕ)
 .ٕٕٓالبق ة: سارة  (ٖ)

ىػػػػػذا الاجػػػػػو األوؿ: ال يقبػػػػػل قاعتمػػػػػ  مػػػػػ  غػػػػػمل بينػػػػػ ، كمػػػػػ  ال يقبػػػػػل ذلػػػػػك منهمػػػػػ  يف دعػػػػػاى بيػػػػػػع  (ٗ)
الاجػػػػو الثػػػػ ين: يقبػػػػل قاعتمػػػػ  مػػػػع أمي حيمػػػػ ، قػػػػ ؿ ابػػػػ  الصػػػػب غ: وىػػػػا األصػػػػح؛  ألف إق مػػػػػ  و  العقػػػػ ر.

اظتهػػػػذب يف فقػػػػو   ػػػػلؼ البيػػػػع؛  فإ ػػػػو ال يتعػػػذر عليػػػػو إق مػػػػ  البينػػػ  عليػػػػو. ،البينػػػ  علػػػػى ذلػػػػك  تعػػػذر
 (، البيػػػػػػػػػػػػ ف يف مػػػػػػػػػػػػذىب ا مػػػػػػػػػػػػ ـٕٔٔ/ٗٔ(، اجملمػػػػػػػػػػػػاع شػػػػػػػػػػػػ ح اظتهػػػػػػػػػػػػذب )ٕٚٚ/ٖالشػػػػػػػػػػػػ فع  )

(ٙ/ٕٔٙ.) 

 (.ٕٙٔ/ٙ(، البي ف يف مذىب ا م ـ )ٕٚٚ/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) (٘)

 (.ٓٔٔ/ٓٔ)(، البن ي  ش ح اعتداي  ٖٗٔ/ٛالبح  ال ائ  ) (ٙ)
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وىػػػػػذا يعػػػػػم  (ٔ)«ال  بتااااا ث  ل ااااااي اااااايًي   ااااا   ااااا ل  ليتااااايم» : قالػػػػػو ب[/ ٛٙ] لنػػػػػ :
 .ك ألجنيب  ،فل يصح منو ،وأل و متهم صتلب النفع إىل  ف و ؛الصار

: لقالػو  عػ ىل ؛(ٕ)مل جيػز يف أصػح الػاجهني ،فػإف كػ ف غنيػ ً  ،وإف أراد أف ينكل م  م ؿ اليتيم
ی جئ     چ: لقالػو  عػ ىل ؛أكػل بػ ظتع وؼ وإف ك ف فقػملاً ،   (ٖ)چىئ ىئ  ی یچ

 .(٘)وال يضم  ذلك يف أصح القالني،   (ٗ)چحئ مئ ىئ
 .ك زؽ ا م ـ م  بي  اظت ؿ  ،فل يلزمو ضم  و ،أ و م ؿ ج ز لو  ن ولو حب  الاالء لن :

                                                             

أ  جو البيهق  يف ال ن  الكربى، كت ب البياع، ب ب اَل َيْشَاِى ِمْ  َم ِلِو لِنَػْفِ ِو ِإَذا َك َف َوِصي    (ٔ)
ثَػَن  أَبُا  ،ُشَ ْيحٍ  الشعْيُ  أَبُا اْلَفْتِح اْلُعَم ِى ، َأْ بَػ َ َ  َعْبُد ال عزْتَِ  ْبُ  َأُب  َأْ بَػ َ َ » :بلف ، (ٖ/ٙ) َ دع

ثَػَن  َعلِ  البغايّ اْلَق ِسِم  ٌ  َعْ  َأُب  ،ْبُ  اصْتَْعدِ     َ دع ِإْسَح َؽ َعْ  ِصَلَ  ْبِ  زُفَػَ  قَ َؿ: ُكْنُ   َأْ بَػ َ َ  زَُىيػْ
ْشَاِ ا :ال عزْتَ ِ  َفَ  َء َرُجٌل ِمْ  مَهَْداَف َعَلى فَػَ ٍس أَبْػَلَ  فَػَق َؿ: يَ  أَبَ  َعْبدَ  ،َج ِلً   ِإىَل َعْبِد اللعِو ْبِ  َمْ ُعادٍ 

، ق ؿ اب  «َواَل َ ْ تَػْقِ ْض ِمْ  َم ِلوِ  ،َق َؿ: اَل َ ْشَاِهِ  َق َؿ: ِإفع َص ِ َبُو َأْوَصى ِإَ ع  ؟قَ َؿ: َوَم  َلوُ  ،َىَذا
أعلم م  َىَذا اضَتِدي  َغ ِيب، اَل ، «اَل َ ْشَتِره  ْلَ ِاّي    َ  ل  ْلَيِتيم»َق َؿ:  ُرِوَي أ عو: اظتلق 

َهِقّ  يف  ،  جو بعد اْلَبْح  الشعديد َعنوُ  بَ ب اَل َيْشَاِي م  َم لو لَنفِ ِو ِإذا  « سَننو»َوقد  ْ جم اْلبَػيػْ
قَاْ لُ ُ »: رزتو اه  ع ىل ػ وق ؿ اضت ف  اب      ِفيِو أث ا َع  اْب  َمْ ُعاد فَػَقط. ىَك َف وصي  . ُثع ُروِ 

َهِق   ِمْ  َط ِيِ  زَُىمْلِ  ،ملَْ َأِجْدهُ « َق َل: اَل َ ْشَتِر  ْلَ ِايُّ ِ ْ  َ  ِل  ْلَيِتيمِ  ُمِوَه َأنَّ ُ  َوَقْد َأْ  ََج اْلبَػيػْ
َفَ  َء َرُجٌل ِمْ  مَهَْداَف َعَلى  ،ُكْن  َج ِلً   ِعْنَد اْبِ  َمْ ُعادٍ   :َعْ  ِصَلَ  ْبِ  زُفَػَ  قَ ؿَ  ،ْبِ  َأُب ِإْسَح ؽَ ا
اَل  :قَ ؿَ  ،إفع َص ِ َبُو أَْوَصى إَ ع  :َق ؿَ  ؟م لو :ق ؿ ،ىذا شاِ ايَ  أَبَ  َعْبِد ال عزْتَِ   :فَػَق ؿَ  ،ٍس أَبْػَل َ فَػ َ 

 (.ٜٙ/ٖ(، التلخيص اضتبمل )ٚٚٙ/ٙالبدر اظتنمل ) .«وال   تق ض ِمْ  َم لِوِ  ،َ ْشَاِهِ 

الاجو و   .اظتع وؼ القطع بن و ال جياز للغين مطلقً والصحيح : ق ؿ الناوي يف ال وض ، ىذا الاجو األوؿ (ٕ)
الاجو الث ل : أَْف و  وأج ة اظتثل، َواْلَقْاُؿ الثع ين لِلشع ِفِع  . ،الث ين: ين ذ أقل األم ي  م  قدر النفق 

(، ٜٓٔ/ٗ  . روض  الط لبني )ُثُع يَػْقِض  ِإَذا َوَجَد، َوَأَ ِد قَػْا َِ الشع ِفعِ  ،َيْ تَػْقِ َض ِمْ  َم لِِو ِإَذا اْ َت جَ 
 (.ٕٛٚ/ٖ(، اظتهذب يف فقو الش فع  )ٖ٘ٙ/٘(، اضت وي يف فقو الش فع  )ٔ٘ٗ/ٔجااى  العقاد )

 .ٙسارة الن  ء:  (ٖ)

 .ٙسارة الن  ء:  (ٗ)

 و وأل و بدؿ عملو. ،لظ ى  الق آف ؛ضم ف ال :ق ؿ الناوي يف ال وض : وأ ه مه ، ىذا الاجو األوؿ (٘)
كم  اضط  إىل م ؿ ،  أجيز لو أكلو للح ج ، فاجب ضم  و ،الاجو الث ين: أ و يضم ؛ أل و م ؿ لغمله

 (.ٜٓٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٖٖٓ/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) غمله.
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 فصل

 عّ اهصيب [ ] اُفلان احلجس

  ېچ     :لقالػو سػبح  و و عػ ىل ؛ويػؤ   منػو ال شػد ،عػ  الصػيب  ػ  يبلػد وال ينفك اضت ػ 

  جػػػػػػػػااز فعلّػػػػػػػػ،   (ٔ)چ ې  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ     ۇئ ۇئ
 .(ٕ)إين س ال شدو  ،البلاغ :بش طني اؿ على فك ؾ اضت  الدفع الدّ 

 :وىػػػػػػػ  ،ثلثػػػػػػػ  يشػػػػػػػاؾ فيهػػػػػػػ  ال جػػػػػػػل واظتػػػػػػػ أة ؛أمػػػػػػػ  البلػػػػػػػاغ فإ ػػػػػػػو عصػػػػػػػل  م ػػػػػػػ  أشػػػػػػػي ء
(ٖ)واضتبل ،اضتيض :ومه  ،واثن ف ختتص هبم  اظت أة ،وا  ب ت ،وال   ،ا  زاؿ

 . 
: قالػػػػو  عػػػػ ىل ،كيػػػػ  مػػػػ  أ ػػػػزؿ فمػػػػ  أ ػػػػزؿ صػػػػ ر ب لغػػػػ ً  ،أف ينػػػػزؿ اظتػػػػين :فهػػػػا ،فنمػػػػ  ا  ػػػػزاؿ

فعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتئذاف  ،(٘()ٗ)چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ
 .(ٙ)فدؿ أ و بلاغ ،ب ال تلـ

فمػػػػػػ  كػػػػػػ ف منػػػػػػ   ،ظػػػػػػ زمػػػػػػ  ق ي ع ضػػػػػػ  علػػػػػػى النػػػػػػيب :قػػػػػػ ؿ (ٚ)وروى عطيػػػػػػ  الق ضػػػػػػ 
 .فدؿ أ و بلاغ، (ٔ)لتِ أو  بت  ع  تو قُ  ، ػتتلمً 

                                                             

 .ٙسارة الن  ء، آي :  (ٔ)

 (.٘ٙٔ/ٕ ف مل البغاي ) (ٕ)
 (.ٜٕٚ/ٖ)(، اظتهذب يف الفقو الش فع  ٛٚٔ/ٗروض  الط لبني )( ٖ)

 .ٜ٘سارة النار، آي :  (ٗ)

ق ؿ: ىم بَػُناؾ والن  ء، وق ؿ اب   (ع  اب  عب س يف قالو: )َوال  ُػْؤُ اا ال  َفَه َء أَْمَااَلُكمُ  :ق ؿ الضح ؾ (٘)
والصبي ف، وق ؿ سعيد ب  ُجَبمل: ىم  ،واضت  ، والضح ؾ: ىم الن  ء ،م عاد، واضتكم ب  ُعَتيب 

 (.ٖٔ٘/ٖ ف مل اب  كثمل ) وقت دة: ىم الن  ء. ،وعك م  ،اليت مى، وق ؿ غت ىد

 (.ٕ٘ٔ/ٜ ف مل الطربي ) (ٙ)
 ،و زؿ الكاف ، وال يع ؼ لو   ب، روى عنو غت ىد ،وشتع منو ، رأى رساؿ اهعطي  الق    (ٚ)

 .(ٕٚٗ/ٗالصح ب  )ا ص ب  يف دتييز ، (ٖٗ٘/ٖأسد الغ ب  ) .وعبد اظتلك ب  عممل



 قسم التحقيق                              االنتصار البن أبي عصرون 

 

500 

وروايػػػػػػ  ، (ٕ)أو أ ثػػػػػػى ،كػػػػػػ ف  ذكػػػػػػ اً  ،أف ي ػػػػػػتكمل ستػػػػػػ  عشػػػػػػ ة سػػػػػػن  :فهػػػػػػا ،وأمػػػػػػ  ال ػػػػػػ 
 وروى ابػػػػػػػ  زيػػػػػػػ د ذتػػػػػػػ ين، (ٖ)األصػػػػػػػل عػػػػػػػ  أُب  نيفػػػػػػػ  يف الغػػػػػػػلـ أف يبلػػػػػػػد سػػػػػػػبع عشػػػػػػػ ة سػػػػػػػن 

 ،للبلػػػػػاغ مػػػػػ  جهػػػػػ  ال ػػػػػ   ػػػػػد (٘)لػػػػػي  :وقػػػػػ ؿ م لػػػػػك، (ٗ)واصت ريػػػػػ  ذتػػػػػ ف عشػػػػػ ة ،عشػػػػػ ة سػػػػػن 
 .(ٚ)سبع عش ة سن  أو ذت ف عش ة سن  :وق ؿ أصح ب م لك، (ٙ)وبو ق ؿ داود

وأ ػػػػ   ،يػػػػـا أ ػػػػد ع ضػػػػ  علػػػػى النػػػػيب :قػػػػ ؿ مػػػػ  روى عبػػػػد اه بػػػػ  عمػػػػ   لنػػػػ :
وأ ػػػػ  ابػػػػ  ستػػػػ  عشػػػػ ة  ،وع ضػػػػ  عليػػػػو ،ومل يػػػػ ين بلغػػػػ  ،فلػػػػم جيػػػػزين ،ابػػػػ  أربػػػػع عشػػػػ ة سػػػػن 

 .(ٛ)فنج زين ،ف آين بلغ  ،سن 

  

                                                                                                                                                                                   

وصححو اب   (.ٜٗٛ/ٔجيب عليو اضتد ) أ  جو اب  م جو يف سننو، كت ب اضتدود، ب ب م  ال (ٔ)
(، صحيح اب  ٖٓٔ/ٔٔصحيح اب   ب ف، كت ب ال مل، ب ب ف ض اصته د )  ب ف، واأللب ين.

 (.ٖٖٗجيب عليو اضتد )ص:  م ج ، كت ب اضتدود، ب ب م  ال

 (.ٕٛٚ/ٖالش فع  )اظتهذب يف فقو  (ٕ)

(، البحػػػػ  ٕٙٔ/ٓٔالبن يػػػػ  شػػػػ ح اعتدايػػػػ  ) والصػػػػااب عػػػػ  أُب  نيفػػػػ  يف الغػػػػلـ ذتػػػػ ين عشػػػػ ة سػػػػن . (ٖ)
 (.ٖ٘ٔ/ٛال ائ  )

(، البحػػػػ  ٕٙٔ/ٓٔوالصػػػػااب عػػػػ  أُب  نيفػػػػ  يف اصت ريػػػػ  سػػػػبع عشػػػػ ة سػػػػن . البن يػػػػ  شػػػػ ح اعتدايػػػػ  ) (ٗ)
 (.ٖ٘ٔ/ٛال ائ  )

 (.ٛٔٔأىل اظتدين  ) (، الك يف يف فقوٕٜٕ/ٙاظتدو   ) (٘)

 (.ٕٙٔ/ٓٔ(، البن ي  ش ح اعتداي  )ٜٛ٘اظتغين )/ (ٙ)

الػػػػيت مػػػػ  بلغهػػػػ  غػػػػمل ػتػػػػتلم، ومل ينبػػػػ   كػػػػم لػػػػو حبكػػػػم اال ػػػػتلـ؛  فقيػػػػل:  وقػػػػد ا تلػػػػ  يف ال ػػػػ    (ٚ)
سػػػػبع عشػػػػ ة سػػػػن ، وقيػػػػل: ذتػػػػ ين عشػػػػ ة سػػػػن ، وقيػػػػل: مػػػػ  ىػػػػا أكثػػػػ  مػػػػ  ذلػػػػك ؽتػػػػ  يكثػػػػ ، وقيػػػػػل: 

وعبػػػد اظتلػػػك بػػػ  اظت جشػػػاف مػػػ  أصػػػح ب  ،بػػػ  وىػػػب ذا عبػػػد اهوؽتػػػ  قػػػ ؿ هبػػػ ،ستػػػ  عشػػػ ة سػػػن 
 (.ٜٔٔالك يف يف فقو أىل اظتدين  )ص: . م لك

َي ِف ٚٚٔ/ٖ، )أ  جػػػػػػػػػػػو البخػػػػػػػػػػػ ري يف صػػػػػػػػػػػحيحو (ٛ) (، كتػػػػػػػػػػػ ب الشػػػػػػػػػػػه دات، بَػػػػػػػػػػػ ب بُػلُػػػػػػػػػػػاِغ الص ػػػػػػػػػػػبػْ
 [.ٜ٘النار:] «اضتُُلَم فَػْلَيْ َتْنِذ ُااَوِإَذا بَػَلَد اأَلْطَف ُؿ ِمْنُكُم »َوَشَه َدِبِْم، َوقَػْاِؿ اللعِو  َػَع ىَل: 
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فهػػػػػػػػا بلػػػػػػػػاغ يف  ػػػػػػػػ   ،الػػػػػػػػذي ينبػػػػػػػػ  يف الع  ػػػػػػػػ  ،الشػػػػػػػػع  اطتشػػػػػػػػ  :فهػػػػػػػػا ،وأمػػػػػػػػ  ا  بػػػػػػػػ ت
 (ٔ)كنػػػػ  فػػػػيم   كػػػػػم فػػػػيهم سػػػػػعد بػػػػ  معػػػػػ ذ  :ظتػػػػ  روى عطيػػػػػ  الق ضػػػػ  قػػػػػ ؿ ؛الكػػػػ ف 
 نظاااااارو  »:  أ[ رسػػػػػػاؿ اه/ ٜٙفقػػػػػػ ؿ ] ؟أـ مػػػػػػ  اظتق  لػػػػػػ  ،الذريػػػػػػ  أ ػػػػػػ   َ ِمػػػػػػأَ  ،اا يفّ فشػػػػػػكّ 

 ،ف علػػػػاين يف الذريػػػػ  ،فنظػػػػ وا فػػػػإذا عػػػػ  يت مل  نبػػػػ  «فااااإن كاااا ن قااااد أنباااات، وإال فاااال تقتلاااا  
 .(ٕ)ومل أقتل

  .(ٖ)يف أصح القالني وىا بلاغ يف    اظت لم أيض ً 
                                                             

بػػػػ  جشػػػػم بػػػػ  اضتػػػػ رث  سػػػػعد بػػػػ  معػػػػ ذ بػػػػ  النعمػػػػ ف بػػػػ  امػػػػ ئ القػػػػي  بػػػػ  زيػػػػد بػػػػ  عبػػػػد األشػػػػهل (ٔ)
وأمػػػػػو كبشػػػػػ   ،سػػػػػيد األوس ،األشػػػػػهل  ،بػػػػػ  اطتػػػػػزرج بػػػػػ  النبيػػػػػ  بػػػػػ  م لػػػػػك بػػػػػ  األوس األ صػػػػػ ريا

فعػػػ ش  ،ورمػػػ  ب ػػػهم يػػػـا اطتنػػػدؽ، ب  فػػػ ؽ شػػػهد بػػػدراً  ،ويكػػػع أبػػػ  عمػػػ و ،عتػػػ  صػػػحب  ،بنػػػ  رافػػػع
 ،ُث ا ػػػػػػتقض ج  ػػػػػػو، وأجيبػػػػػػ  دعا ػػػػػػو يف ذلػػػػػػك،  ػػػػػػ   كػػػػػػم يف بػػػػػػين ق يظػػػػػػ  بعػػػػػػد ذلػػػػػػك شػػػػػػه اً 

مػػػػػػ  : وقػػػػػػ ؿ اظتنػػػػػػ فقاف ظتػػػػػػ    جػػػػػػ  جن ز ػػػػػػو ،أ ػػػػػػ ج ذلػػػػػػك البخػػػػػػ ري وذلػػػػػػك سػػػػػػن  ستػػػػػػ  .فمػػػػػػ ت
، ويف الصػػػػػحيحني، وغملمهػػػػػػ  مػػػػػ  طػػػػػػ ؽ أف «إن  ل لئكاااااا ح لتاااااا  »:  ؿ النػػػػػػيبفقػػػػػ، أ فهػػػػػ 
بػػػػ  عبػػػػ د بػػػػ  عبػػػػد اه اوروى عػػػػ:  ،« هتااااع  ل اااارع ل اااا ر ساااا د ااااا    اااا ذ»قػػػػ ؿ:  النػػػػيب

مل يكػػػػػ  أ ػػػػػد  ،كػػػػػ ف يف بػػػػػين عبػػػػػد األشػػػػػهل ثلثػػػػػ »: عػػػػػ  ع ئشػػػػػ  ق لػػػػػ  ،عػػػػػ  أبيػػػػػو ،بػػػػػ  الػػػػػزبملا
بػػػ  إسػػػح ؽ أ ػػػو  ظتػػػ  ا، وذكػػػ  «وعبػػػ د بػػػ  بشػػػ  سػػػعد بػػػ  معػػػ ذ، وأسػػػيد بػػػ   ضػػػمل،: أفضػػػل مػػػنهم

ونساااا ئكم علااااي  ،عبااااد  ألاااااحل كاااالم مجاااا لكم»: أسػػػػلم علػػػػى يػػػػد مصػػػػعب بػػػػ  عمػػػػمل قػػػػ ؿ النػػػػيب
ا صػػػػػ ب  يف دتييػػػػػز  فكػػػػػ ف مػػػػػ  أعظػػػػػم النػػػػػ س ب كػػػػػ  يف ا سػػػػػلـ. ،فنسػػػػػلماا «حااااار م حتاااااى تسااااال   

 (.ٚٛ/ٖالصح ب  )

 (.ٜٜٗ)ص:  خت جيو  قّدـ (ٕ)

  يف    اظت لم؛  ك ال تلـ وال  .   يف    الك ف ، ك ف بلاغً م  ك ف بلاغً  ألفع ىذا الاجو األوؿ:  (ٖ)
الاجو  ؛فيو وجه ف؟. الاجو الث ين: أ و  دالل  على البلاغ، فعلى ىذا ىل يكاف دالل  يف    اظت لمو 

الث ين: أ و  الاجوو  وىا األ ه ، وا ت ره ال افع  يف ا  ر.: ق ؿ الناوي يف ال وض   ،األوؿ: أ و دالل 
وىا األصح؛  ، وىا   ى  النص، وق ؿ الناوي: لي  بدالل  يف    اظت لم، ق ؿ الشملازي يف اظتهذب

 ،وأل و متهم  لؼ الكف ر؛  ،ل هال  م اجع  آب ئو، وأق ربو م  اظت لمني ؛فل يكاف علم  على بلاغو
 ت  لؼ الك ف ؛  فإ و يفض  بو إىل   للح  ، و شافً  للااليدفعً  ،ف مب  استع ل ا  ب ت ب ظتع صت 

مغين ا ت ج ، (ٕٓٛ/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) ،(ٛٚٔ/ٗروض  الط لبني ) أو ض ب اصتزي . ،القتل
 (.ٛٔٔ/ٕ) إىل مع ف  ألف ظ اظتنه ج
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 .(ٔ)ال اعتب ر ب   ب ت :وق ؿ أبا  نيف 
  ،مػػػػػ  كػػػػػ ف بلاغػػػػػ ً يف  ػػػػػ  الكػػػػػ ف  كػػػػػ ف بلاغػػػػػ ً يف  ػػػػػ  اظت ػػػػػلم وألفع  ، ػػػػػدي  عطيػػػػػ  لنػػػػػ :

ولػػػػػػػػذلك اعتػػػػػػػػرب يف  ،أل ػػػػػػػػو يتقػػػػػػػػدـ ويتػػػػػػػػن   ؛وخيػػػػػػػػ ل  شػػػػػػػػع  اللحيػػػػػػػػ  ،وال ػػػػػػػػ  ،كػػػػػػػػ ال تلـ
 .ومل يعترب إ ب ت اللحي  ، دي  سعد إ ب ت الع   

 (ٕ)ألشتػػػػػػػػ ء بنػػػػػػػػ  أُب بكػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػدي  لقالػػػػػػػػو ؛وأمػػػػػػػػ  اضتػػػػػػػػيض فهػػػػػػػػا بلػػػػػػػػاغ يف  ف ػػػػػػػػو
 وأااااااا م إلااااااى ، ل واااااايل ال  صااااالا أن  اااااار   نحاااااا  إال هاااااي  الغااااات  ل اااااارأ  إذ »: 

 .فدؿ أ و بلاغ يتعل  بو التكلي  ،فنوجب ال ا بو ،(ٖ)«و لكو ، ل ج 

                                                             

 (.ٜٕٛ/ٔ(، اصتاى ة النملة )ٕٕٙ/ٜرد ا ت ر ) (ٔ)

الق شي  التيمي ، زوج الزبمل ب   -واسم أُب بك  عبد اه ب  عثم ف - أشت ء بن  أُب بك  الصدي  (ٕ)
 ،قتيل  بن  عبد العزى: العااـ، وى  أـ عبد اه ب  الزبمل، وى  ذات النط قني، وأمه  قيل ، وقيل

إىل اظتدين ، ، وى ج ت وأسلم  بعد سبع  عش  إ     ً  وك    أس  م  ع ئش ، وى  أ ته  ألبيه ،
وبقي  إىل  ،وعمي  ،وط ؿ عم ى  ،. ُث إف أشت ء ع ش ءوى    مل بعبد اه ب  الزبمل فاضعتو بقب 
 (.ٜ/ٙأسد الغ ب  ) وم    وعت  م ئ  سن . ،أف قتل ابنه  عبد اه سن  ثلث وسبعني

كت ب اللب س،  سن  أك داود،. يُْدرِْؾ َع ِئَش َ َ  ِلُد ْبُ  ُدرَْيٍك ملَْ ، َىَذا ُمْ َسلٌ : قَ َؿ أَبُا َداُودَ  (ٖ)
ال ن  الصغ ى، كت ب النك ح، ب ب وأ  جو البيهق  ، (ٛٗٗ) ب ب ِفيَم   ُػْبِدى اْلَمْ أَُة ِمْ  زِيَنِتَه 
بِْنِ  َأُب  َق َؿ أِلَشْتَ ءَ   ُرِوَي أَ عوُ : ق ؿ اضت ف  اب      (.ٜٛ/ٙالنظ  إىل ام أة ي يد  ك  ه  )

َه  إالع َىَذا» : ٍ َبكْ   .َواْلَكفعنْيِ  ،َوَأَش َر إىَل اْلَاْجوِ  «إفع اْلَمْ أََة إَذا بَػَلَغْ  اْلَمِحيَض اَل َيْصُلُح أَْف يُػَ ى ِمنػْ
 َعْ  َع ِئَشَ  أَفع َأشْتَ َء بِْنِ  َأُب َبْكٍ  َدَ َلْ  َعَلى النعيب   ،أَبُا َداُود ِمْ  َ ِديِ  َ  ِلِد ْبِ  ُدرَْيكٍ 

َه  ثَِي ٌب رِقَ ؽٌ  َه ، َوَق ؿَ  ،َوَعَليػْ َوَقْد أََعلعُو أَبُا َداُود بِ اِلْ ِقطَ ِع، َوقَ َؿ: إفع َ  ِلَد ْبَ   (،َفذََك َهُ : )فََنْعَ َض َعنػْ
ملَْ يَْذُكْ  َ  ِلًدا، َوال  ،ُدرَْيٍك ملَْ يُْدرِْؾ َع ِئَشَ ، َوَرَواُه يف اْلَم َاِسيِل ِمْ  َ ِديِ  ِىَش ـٍ َعْ  قَػَت َدَة ُمْ َسًل 

إفع َسِعيَد : ِبذِْكِ  َ  ِلٍد ِفيِو َق َؿ اْبُ  َعِدي   -َوِفيِو َمَق ٌؿ َعْ  قَػَت َدةَ -مٍل َسِعيُد ْبُ  َبشِ    َو َػَف عَد  ،َع ِئَش َ 
ـ  َسَلَمَ  بََدَؿ َع ِئَشَ ، َوَرجعَح أَبُا َ  ِ  أَ عُو َعْ  قَػَت َدةَ  :ْبَ  َبِشمٍل قَ َؿ ِفيِو َم عةً  َعْ  َ  ِلِد ْبِ  ُدرَْيٍك  ،َعْ  ُأ

؛ وأم  اضتدي  مب ماع الط يقني     م  ك ف منو م  كلمو: األلب ين ق ؿ. ُمْ َسلٌ أَفع َع ِئَشَ  
(، البدر اظتنمل ٜ٘/ٖالتلخيص اضتبمل ) ال تلؼ لفظو يف الط يقني كم  ذك ت. ال بب فضعي ؛

 (.ٖٕٓ/ٙ(، إرواء الغليل )ٙٚٙ/ٙ)
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فػػػػػإذا  بلػػػػػ  امػػػػ أة  كمنػػػػػ  بنحيػػػػػ  بػػػػ لد قبػػػػػل الاضػػػػػع  ،ل فهػػػػا أمػػػػػ رة علػػػػػى البلػػػػاغبَػػػػػوأمػػػػ  اضتَ 
 .(ٔ)واألصل فيم  قبلو عدـ البلاغ ،أل و أقل مدة اضتمل ؛ب ت  أشه 

ألف اضتبػػػػػل ال يكػػػػػاف إال ب جتمػػػػػ ع  ؛وإف ك  ػػػػػ  مطلقػػػػػ   كمنػػػػػ  بنحيػػػػػ  بػػػػػ لد قبػػػػػل الطػػػػػلؽ
(ٕ)فلاال أحي  قد أمن  ظت   بل  ،اظت ئني

 . 
صتػػػػػااز  ؛مل عكػػػػػم ببلاغػػػػػو ،أو الػػػػػدـ مػػػػػ  ف جػػػػػو ،فخػػػػػ ج اظتػػػػػين مػػػػػ  ذكػػػػػ ه ،وإف كػػػػػ ف  نثػػػػػى

أو  ػػػػ ج اظتػػػػػين  ،والػػػػدـ مػػػػ  الفػػػػ ج ،وإف  ػػػػ ج اظتػػػػين مػػػػػ  الػػػػذك  ،أف يكػػػػاف مػػػػ  العضػػػػا الزائػػػػد
 ،أو ا  ػػػػػػزاؿ مػػػػػػ  أ ػػػػػػدمه  ،أل ػػػػػػو قػػػػػػد حتقػػػػػػ  منػػػػػػو ا  ػػػػػػزاؿ منهمػػػػػػ  ؛فقػػػػػػد بلػػػػػػد ،مػػػػػػ  الفػػػػػػ جني

(ٖ)واضتيض م  اآل  
 . 

  

                                                             

 (.ٕٔٛ/ٖاظتهذب يف الفقو الش فع  ) (ٔ)

 اظتصدر ال  ب .( ٕ)

 ف جػػػػو مػػػػ  و ػػػػ ض بػػػػذك ه أمػػػػع إف أ ػػػػو و كمػػػػو اظتشػػػػكل، اطتنثػػػػى ؿ ابػػػػ    ػػػػ  اعتيتمػػػػ : "بلػػػػاغقػػػػ  (ٖ)
 يع رضػػػػو، مػػػػ  اآل ػػػػ  مػػػػ  يظهػػػػ  أف صتػػػػااز الفػػػػ جني أ ػػػػد مػػػػ  أ ػػػػدمه  أو وجػػػػدا، إف ال ببلاغػػػػو ُ ِكػػػػم
مػػػػ مل يظهػػػػ   لفػػػػو فيغػػػػمل،  قػػػػ ال: وىػػػػا اضتػػػػ   و ػػػػ لفهم ا مػػػػ ـ، اظتعتمػػػػد، وىػػػػا اصتمهػػػػار ق لػػػػو كػػػػذا
(، روضػػػػػ  الطػػػػػ لبني ٕٔٛ/ٖاظتتػػػػػا : إف  كػػػػػ ر فػػػػػنعم وإال فػػػػػل". اظتهػػػػػذب يف الفقػػػػػو الشػػػػػ فع  )وقػػػػػ ؿ 

 .(ٖٕٙ/ٕ) (، حتف  ا ت ج بش ح اظتنه جٖٕٕ/ٙ(، البي ف يف مذىب ا م ـ )ٜٚٔ/ٗ)
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 فصل

 [إِٙاض اهسطد]

 .(ٔ)ي  واظت ؿفها إصلح الدّ  :إين س ال شدوإم  
(ٕ)فها أف ال ي  كب معصي    قط هب  عدالتو :أم  إصلح الدي 

 .  
(ٖ)بنف يكاف   فظً  ظت لو غمل مبذر فيو :وأم  إصلح اظت ؿ

إ ف ؽ اظت ؿ فيم  ال  :والتبذي  ، 
ال نك ح إال »:  وعتذا ق ؿ ، ع ىا العدؿألف ال شد يف الشّ  ؛يكت ب فيو أج  وال ػتمدة

 وأل و منع م  اظت ؿ طلب ً  ،فنق ـ كل وا د منهم  مق مو ،(ٗ)«ا لي  راد وا هده عدل
 .فدؿ أف م  ال شد  ف  اظت ؿ ،وأم  بدفعو إليو عند رشده ،ضتفظو

 ،(ٙ)   ئ ً  (٘)] ن ء إف ك ف[أو ، إف ك ف م  أبن ء الت  ر ، رة تب ر مثلو م  اُ اوخيتربه الا  
چېېچ: لقالو  ع ىل؛ أو إصلح أم  البي  إف ك    ام أة

(ٚ). 
چې ى ى ائچ: لقالو  ع ىل؛ ٛ()أصح الاجهنيووق  اال تب ر قبل البلاغ يف 

()ٔ ،
 .ب[ م اىق  اال تلـ/ ٜٙ تب ر قبل البلاغ عند ]الفدؿ أف ا

                                                             

 (.ٕٔٛ/ٖاظتهذب يف الفقو الش فع )( ٔ)

 اظت جع ال  ب .( ٕ)

 (.ٕٔٛ/ٖاظتهذب يف الفقو الش فع  )( ٖ)

َهِقّ  . (ٗٓٔ/ٚ) ال ن  الكربى، كت ب النك ح، ب ب اَل ِ َك َح ِإالع ِبَا أ  جو البيهق  يف  (ٗ) َوقَ َؿ اْلبَػيػْ
اَل  ك ح إال با  بِِإْذِف َوِ   »: بَػْعَد َأْف َرَواُه م  ط ي  ُأْ َ ى َعْ  اْبِ  ُ ثَػْيٍم ِبَ َنِدِه َمْ ُفاًع  بَِلْف ِ  –

َهِق   ِمْ  َط ِيِ  : ق ؿ اب      َق َؿ: َواْلَمْحُفاُظ اْلَمْاُقاُؼ. -«أَْو ُسْلطَ فٍ  ،ُمْ ِشدٍ  أ  جو الشع ِفِع  ، َواْلبَػيػْ
(، ٖٖٗ/ٖالتلخيص اضتبمل ) صحيح ماقاف ً.: وق ؿ األلب ين اْبِ  ُ ثَػْيٍم َعْ  َسِعيِد ْبِ  ُجبَػمْلٍ َعْنُو َمْاُقافً .

 (.ٕٔ٘/ٙ(، إرواء الغليل )ٜٚ٘/ٚالبدر اظتنمل )

 (.ٕٕٛ/ٖبني القاسني سقط م  كل الن ختني، واظتثب  م  اظتهذب ) م  (٘)

ـَ يف البلد وغمله. :و َػَنَن فها   ِ  ٌ  (ٙ)  (.ٖٚاظتصب ح اظتنمل )ص:  ،(ٕٚٗ/ٔل  ف الع ب ) ِإذا أَق 

 .ٙسارة الن  ء: آي   (ٚ)

وىػػػػػا األ هػػػػػ ؛ لقالػػػػػو : ال افعػػػػ وىػػػػػا األصػػػػػح، وقػػػػػ ؿ : قػػػػػ ؿ النػػػػػاوي يف ال وضػػػػ  ،ىػػػػذا الاجػػػػػو األوؿ (ٛ)
ألف ؛ الاجػػػػو الثػػػػ ين: بعػػػػد البلػػػػاغو  واسػػػػم اليتػػػػيم إمنػػػػ  يقػػػػع علػػػػى غػػػػمل البػػػػ لد. ،(ى عػػػػ ىل: )وابتلػػػػاا اليتػػػػ م

(، العزيػػػػػز ٖٖٔ/ٖاظتهػػػػػذب يف فقػػػػػو الشػػػػػ فع  ) فػػػػػل يصػػػػػح ا تبػػػػػ ره. ،قبػػػػػل البلػػػػػاغ ال يصػػػػػح  صػػػػػ فو
 (.ٔٛٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٖٚ/٘ش ح الاجيز )
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وميكنػػػػػػػو مػػػػػػػ   ،م إليػػػػػػػو اظتػػػػػػػ ؿوي ػػػػػػػلّ  ،لعمػػػػػػػـا األمػػػػػػػ  ؛وال فػػػػػػػ ؽ فيػػػػػػػو بػػػػػػػني الت ػػػػػػػ رة وغملىػػػػػػػ 
فػػػػػػإذا  ،ظتاضػػػػػػع اضت جػػػػػػ  إليػػػػػػو ؛(ٕ)والعقػػػػػػد عليػػػػػػو يف أصػػػػػػح الػػػػػػاجهني ،و قػػػػػػدي  الػػػػػػثم  ،اظت ػػػػػػ وم 

 ،عنػػػػػػو مػػػػػػ  غػػػػػػمل  ػػػػػػ كم وزاؿ اضت ػػػػػػ  ،دفػػػػػػع إليػػػػػػو ،وبلػػػػػػد ،مصػػػػػػلح ً لدينػػػػػػو ،رآه   ىضػػػػػػ ً بػػػػػػنم ه
 .أو مل  تزوج ، زوج  ،أو أ ثى ،ك ف  ذك اً 

ال ينفػػػػػك عػػػػػ  األ ثػػػػػى  :(ٗ)وقػػػػػ ؿ م لػػػػػك ،(ٖ)وعتػػػػػ  التصػػػػػ ؼ يف م عتػػػػػ  مػػػػػ  غػػػػػمل إذف زوجهػػػػػ 
 .ويد ل هب  الزوج ،    تزوج اضت  
ومل يشػػػػػػػاط  ،إينػػػػػػ س ال شػػػػػػدو  ،البلػػػػػػاغ شػػػػػػ ط يف فكػػػػػػ ؾ اضت ػػػػػػ  -سػػػػػػبح  و -أف اه  لنػػػػػػ :
 ،فػػػػػػإف  صػػػػػػ ف  يف م عتػػػػػػ   فػػػػػػذ  صػػػػػػ فه  ،فػػػػػػل يقػػػػػػ  علػػػػػػى وجادمهػػػػػػ  ،وال الػػػػػػد اؿ ،النكػػػػػػ ح

 .إال يف قدر الثل  ال ينفذ إذا ك ف بغمل عاض :وق ؿ م لك
 .ك لغلـ  ،فنفذ  ص فه  ،أ و مل يتعل  مب عت     لن :

  

                                                                                                                                                                                   

 .ٙ: ، آي الن  ءسارة  (ٔ)

ا مػػػػ  اظتػػػػ ؿ، وميتحنػػػػو الاجػػػػو الثػػػػ ين: يػػػػدفع إليػػػػو قػػػػدرً و  ألف ىػػػػذا ماضػػػػع ضػػػػ ورة.  ؛ىػػػػذا الاجػػػػو األوؿ (ٕ)
ال ينفػػػػػذ،  فػػػػػإذا آؿ األمػػػػػ  إىل عقػػػػػد عقػػػػػده الػػػػػا ؛ ألف  صػػػػػ ؼ الصػػػػػيب يف اظتم ك ػػػػػ ، واظت ػػػػػ وم ؛ 

وضػػػػػػػػ  (، ر ٕٕٛ/ٖاظتهػػػػػػػػذب ) وىػػػػػػػػا األصػػػػػػػػح.: قػػػػػػػػ ؿ النػػػػػػػػاوي يف ال وضػػػػػػػػ ، وال افعػػػػػػػػ  يف الػػػػػػػػاجيز
 (.ٖٚ/٘(، العزيز ش ح الاجيز )ٔٛٔ/ٗالط لبني )

 (.ٕٛٔ/ٗ) (، روض  الط لبنيٗٚ/٘) (، العزيز ش ح الاجيزٕ٘ٗ/ٗ) األـ (ٖ)

 (.ٙٗٙ/ٙ(، مااىب اصتليل لش ح ؼتتص  اطتليل )ٖٖٕ/ٛالذ ملة ) (ٗ)
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 [ بو٘غ اهصيب ًبرًزا] 

ا مف ػػػػػػدً  ،وكػػػػػػذا إف بلػػػػػػد مصػػػػػػلح ً ظت لػػػػػػو ،عليػػػػػػو اسػػػػػػتدمي اضت ػػػػػػ  ،وإف بلػػػػػػد مبػػػػػػذراً يف م لػػػػػػو
 .(ٔ)ولا ش خ ،لدينو

ولػػػػػا بلػػػػػد  :قػػػػػ ؿ ،وعشػػػػػ ي  سػػػػػن  ا فػػػػػك عنػػػػػو اضت ػػػػػ  إذا بلػػػػػد ست ػػػػػ ً  :(ٕ)وقػػػػػ ؿ أبػػػػػا  نيفػػػػػ 
 .(ٖ)سلم إليو اظت ؿ ،ولكنو مف د لدينو ،ظت لو مصلح ً 

 ،واظتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذر،   (ٗ)چ ۇئ ۇئ     وئ وئ ەئ ەئ ائ چ: قالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىل لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :
وعتػػػػػػذا ال  قبػػػػػػل  ، فػػػػػػ  الف سػػػػػػ  اظتػػػػػػ ؿ غػػػػػػمل مػػػػػػؤث  وألفع  ،مل يػػػػػػؤ   منهمػػػػػػ  ال شػػػػػػد ،والف سػػػػػػ 
وينظػػػػػ  فيػػػػػو مػػػػػ  كػػػػػ ف  ،ومل ياجػػػػػد شػػػػػ ط جػػػػػااز الػػػػػدفع ،وإف كػػػػػ ف مع وفػػػػػ ً ب لصػػػػػدؽ ،شػػػػػه د و

أل ػػػػػػو ث بػػػػػػ  مػػػػػػ  غػػػػػػمل  ؛واضتػػػػػػ كم ،والاصػػػػػػ  ،واألجػػػػػػداد ،ينظػػػػػػ  فيػػػػػػو قبػػػػػػل البلػػػػػػاغ مػػػػػػ  اآلبػػػػػػ ء
 .فها ك ضت   قبل البلاغ ،  كم

  

                                                             

اقااف الف    :ف ف قلن  ؛وجاه التبذي  ولا ع د الف   دوف اال ف ؽ يف اظتع ص  وس ئ "ق ؿ ال افع :  (ٔ)
فل  -رزتهم  اه - نيف  وم لك  الط يق  اظتنقال  على وف ؽ أُب  وى ،دام  اضت  إب لبلاغ ال يقتضى 

أ و ع   عليو كم  ي تداـ بو  :-وبو ق ؿ اب  س ي -يقتضيه  فاجه ف؛ أ دمه  :ف قلن إع  ، و 
ألف األولني مل ع  وا على  ال ع  ؛ :-ح وبو ق ؿ أبا إس- وكم  لا ع د التبذي ، وأصحهم  ،اضت  
 ،صل بق ءهطلؽ واألصل بق ء وىهن  ثب  ا ف اضت   ُث ك ف ث بت  واألوخي ل  االستدام  أل ،الف ق 

وخي ل  التبذي  ف     تحق  بو  ،فل يلـز م  االكتف ء ب لف   للستصح ب االكتف ء بو لرباءة االصل
  ومقصاد ىذا ف ك ف ف سقً إو  ، و رمب  ال ينف  اظت ؿ إال فيم  ي اغإ ضييع اظت ؿ وب لف   ال يتحق  ف

اظتهذب يف  ."اضت   صي    اظت ؿ وال جي  يف عاد الف   الاجو الذاىب إىل مصمله ػت ارا بنف  التبذي 
 (.ٔٛٔ/ٗ(، روض  الط لبني )٘ٚ/٘(، العزيز ش ح الاجيز )ٕٕٛ/ٖفقو الش فع  )

 (.ٛٙ/ٕاللب ب يف ش ح الكت ب )(، ٜٕٗ/ٔاصتاى ة النملة ) (ٕ)

 (.ٓٚ/٘(، الفت وى اعتندي  )ٜٙ/ٕاللب ب يف ش ح الكت ب ) (ٖ)

 .ٙ: ، آي الن  ءسارة  (ٗ)
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 إىل حلٍ احلاكٍ [ ] عدَ افتكاز فم احلجس

(ٔ)فك عنو اضت   ،وم لو ،فإف بلد مصلحً  لدينو
 وئ ەئ ەئ ائ چ: لقالو  ع ىل ؛ 

أل و     ؛ ٖ()إىل اضت كم يف أصح الاجهني ال يفتق  فك اضت  ، و   (ٕ)چ ۇئ ۇئ     وئ
 .كح   اجملناف إذا أف ؽ  ،فزاؿ م  غمل   كم ،ثب  م  غمل   كم

 ،(٘)وقػػػػػػػ ؿ أبػػػػػػػا  نيفػػػػػػػ ، (ٗ)عليػػػػػػػو أعيػػػػػػػد اضت ػػػػػػػ  ،ُث صػػػػػػػ ر مبػػػػػػػذراً  ،وإذا فػػػػػػػك عنػػػػػػػو اضت ػػػػػػػ 
 .وينفذ  ص فو ،ال يع د اضت   :وزف 

فبلػػػػػػد  ،سػػػػػػبخ  ب ػػػػػػتني ألفػػػػػػ ً  ابتػػػػػػ ع أرضػػػػػػ ً   (ٙ)أف عبػػػػػػد اه بػػػػػػ  جعفػػػػػػ  يو مػػػػػػ  رُ  لنػػػػػػ :
 د ذلػػػػػػك عثمػػػػػػ ففبلعػػػػػػ ،مػػػػػػ  ي ػػػػػػ ين أف  كػػػػػػاف   بنعلػػػػػػ : فقػػػػػػ ؿ ذلػػػػػػك عثمػػػػػػ ف

                                                             

 (.ٔٛٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٖٕٛ/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  ) (ٔ)
 .ٙسارة الن  ء، آي :  (ٕ)

ثب  م  غمل  كم؛  فزاؿ م  غمل  كم؛  ك ضت   على اجملناف؛    ٌ  ْ ىذا الاجو األوؿ؛ أل و  َ  (ٖ)
ع  اب   ىوىا األصح عند ا م ـ، واظتتا ، وعك: ال افع  ورجحو الناوي يف ال وض  وىا األصح، ق ؿ

أل و     مل يثب  ب ضت كم، فل يتاق  زوالو على إزال  اضت كم؛  كح   اجملناف يزوؿ مب  د  س ي ؛ 
 وإال ألطب  الن س على طلب الفك يف أوائل البلاغ، وال جيدوه أىم مهم بم. ،وىلا ف ق ، وىذا أ

ك ضت      ،ف فتق  إىل اضت كم ،الاجو الث ين: ال ينفك إال حبكم اضت كم؛  أل و يفتق  إىل  ظ  واجته دو 
وىا أرجحهم  عند ص  ب التهذيب؛ ألف ال شد ؽت  : على ال فيو، ىذا ىا اظتشهار، ق ؿ ال افع 

مل  ،أو اصتد ،ف ك ف الن    يف م لو ىا األبإ : مالاجو الث ل : ق ؿ الصمل و  يع ؼ ب لنظ ، واالجته د.
، ، (٘ٗ/ٗالاسيط ). مل ينفك إال ب ضت كم ،ف ك ف الن    فيو أمني اضت كمإو ، يفتق  إىل اضت كم

لعزيز ش ح (، أٖٖ/ٗٔاجملماع )، (ٕٛٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٖٕٛ/ٖاظتهذب يف فقو الش فع  )
 (.ٕٙٔ/ٕمغين ا ت ج )، (ٗٚ/٘الاجيز )

اظتهػػػػذب يف فقػػػػو الشػػػػ فع   يعػػػػاد. ال :فيػػػػو وجهػػػػ ف يف اظتػػػػذىب، وأصػػػػحهم  عنػػػػد النػػػػاوي، وال افعػػػػ  (ٗ)
 (.ٗٚ/٘(، العزيز ش ح الاجيز )ٕٛٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٖٕٛ/ٖ)

 (.٘ٗٔ/ٛ(، البح  ال ائ  )ٓٔٔ/ٓٔ)البن ي  ش ح اعتداي   أجده عند زف . ج ء ع  أُب  نيف ، ومل (٘)

لػػػو صػػػحب ، وكػػػ ف كنبيػػػو  ،، أوؿ مػػػ  ولػػػد مػػػ  اظتهػػػ ج ي  ب ضتبشػػػ عبػػػداه بػػػ  جعفػػػ  بػػػ  أُب ط لػػػب (ٙ)
 (.ٖٔٗ/ٔ) رج ؿ صحيح م لم م ت سن  ذت  ني.، وال خ ء ،يف الكـ 
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ف ػػػػػ ء عبػػػػػد اه بػػػػػ   ،أف ع ػػػػػ  عليػػػػػو فعػػػػػـز أف ي ػػػػػنؿ عثمػػػػػ ف -عليػػػػػو ال ػػػػػلـ- عليػػػػػ ً 
أ[ /ٓٚ] -عليػػػػػو ال ػػػػػلـ- وذكػػػػػ  لػػػػػو أف عليػػػػػ ً  -رضػػػػػ  اه عػػػػػنهم أرتعػػػػػني-بمل جعفػػػػػ  إىل الػػػػػزّ 

إىل عثمػػػػ ف  ف ػػػػ ء علػػػػ    ،أ ػػػػ  شػػػػ يكك :فقػػػػ ؿ الػػػػزبمل ،ي ػػػػنؿ عثمػػػػ ف أف ع ػػػػ  عليػػػػو أف ي يػػػػد
فػػػػػػػدؿ ؟  (ٔ)كيػػػػػػػ  أ  ػػػػػػػ  علػػػػػػػى مػػػػػػػ  شػػػػػػػ يكو الػػػػػػػزبمل  :فقػػػػػػػ ؿ ،عليػػػػػػػو وسػػػػػػػنلو اضت ػػػػػػػ  

 .لا حتق  التبذي   ف قهم على جااز اضت  ا

                                                             

َىَكَذا،  َوُرِوَي ؼُتَْتص ا: اب  اظتلق  (، ق ؿٕٚٙ/ٛ)ب ب اظتفل  وا  ار عليو مصن  عبد ال زاؽ  (ٔ)
أَف ُعْثَم ف قَ َؿ لَعل : » :َع  ػُتَمعد ب  ِسملِي ، َع  أَي اب الّ ْخِتَي ينّ  ،َوُمَطااًل م  َ ِدي  زَتع د ب  زيد

َم  أ ب أَ ػعَه    بَِنَقّل َم ؿ. ف زأى   ، فً اْشتَػَ ى سبَخ  أُب فَلف ب تني أل ،ُ ذ َعَلى يَد اْب  َأِ يك
َفم  هبَ  ُعْثَم ف فَػَق َؿ: ظت  َىِذه؟  ،َفنَقػَْبل  اأَلْرض ،َوألَقى ِفيِو اْلعمع ؿ ،عبد اه ب  َجْعَف  ذَتَ  َِي  َأجزَاء

َه ، قَ َؿ عبد اه ب  َجْعَف : اَل َواه، اْئِتيِن  جزآفاب  أ   و   َق ُلاا: لعبد اه ب  َجْعَف ، فَػَق ؿ: ي  ِمنػْ
َه  م َئ  َوعْش ي  ألفً  جزأي ب لذعي  سفهتين ِعْندىم يْطلُباَف إ ع، َففعل، قَ َؿ: َواه اَل أجَعل    قَ َؿ ِمنػْ

 :يف ِمْقَدار الّثم  ِبَكْا ِوِ  ؛ ِإذا علم  ط ؽ َىَذا اأْلَث   كم  َعَلى ِرَوايَ  ال عاِفِع ّ «ُعْثَم ف: قد َأَ ذبَ 
َهِق ّ  ،ب لغ اب «  َثَلِثنَي ألفً » ب تني » :َويف ِرَوايَ  اْب   ـز« ب تم ئ  أل  ِدْرَىم» :َوالعِذي يف ِرَوايَ  اْلبَػيػْ
 : َادػُ َعَلى اْلُمَهّذب: اظت (التنقيب)َوقَ َؿ َص  ب   ،ذك ه َكِ َوايَ  اْب   ـز (اْلُمَهّذب)؛ َوَص  ب «ألف 
 َىَذا َلفظو، َواَل أَْدرِي َم  ُم َاده بِ لصعِحيِح. (الصعِحيح)ِست اَف أل  ِدْرَىم، َىَكَذا يف «: ستني أل »

ِبِو، ومََلْ  ،َعْ  أَبِيوِ  ،َعْ  ِىَش ـِ ْبِ  ُعْ َوةَ ، رواه البيهق  ِمْ  َط ِيِ  َأُب يُاُسَ  اْلَق ِض : وق ؿ اب     
َلد ِد ْبِ  اضتََْ  ِ  ،، َوَرَواُه الشع ِفِع   يَْذُكْ  اْلَمبػْ َهِق    َعْ  َأُب يُاُسَ  ِبِو. ،َعْ  ػُتَمع إفع أَبَ   :يُػَق ؿُ : َق َؿ اْلبَػيػْ

ه، َلِكْ  َعْ  ِىَش ـٍ َ ْاُ  ،ُثُع َأْ َ َجُو ِمْ  َط ِيِ  الز بَػمْلِي  اْلَمَدين  اْلَق ِض ، يُاُسَ   َػَف عَد ِبِو، َولَْيَ  َكَذِلكَ 
َ أَفع الثعَمَ  ِست ِم ئَِ  أَْلٍ ، َوَرَوى أَبُا ُعبَػْيٍد يف ِكَت ِب اأْلَْمَااؿِ  َعْ   ،ْبِ  زَْيدٍ اَعْ  زَتع ِد  ،َعْ  َعفع فَ  ،َعنيع

يَػْعيِن -ْي اْبِ  َأِ يك َعَلى يَدَ = =َأاَل  َْنُ ذُ : ُعْثَم ُف ِلَعِل    َعْ  اْبِ  ِسملِيَ  قَ َؿ: قَ ؿَ  ،ِىَش ـِ ْبِ  َ  ع فَ 
 : َػْنِبيوٌ . اْشتَػَ ى َسِبَخً  ِبِ ت نَي أَْلِ  ِدْرَىٍم َم  َيُ   ين أَ ػعَه  ِ  بِنَػْعَل ع  ،َعَلْيوِ  ، َوحَتُْ  َ -َعْبَد اللعِو ْبَ  َجْعَف 

ق ؿ األلب ين: وىذا سند جيد، رج لو  َوالصعَااُب ِست نَي. ،َلَعلعُو ِمْ  الن  ع خِ  ،َثَلِثنَي أَْلًف  :قَػْاُؿ اْلُمَصن  ِ 
 نيف  رزتهم   ص  ب أُب  ثق ت رج ؿ الشيخني غمل يعقاب ب  إب اىيم، وىا أبا ياس  الق ض
ضعفو، السيم  ومل يتف د بو،  اه  ع ىل، وقد ا تلفاا فيو، فاثقو رت ع ، و ضعفو آ  وف، ومل يتبني  

ع  ىش ـ ب   ،ع  الزبمل ب  اظتديين ق ضيهم  ،ط ي  ػتمد ب  الق سم الطلح م   فقد أ  جو البيهق
(، ٜٚٙ/ٙالبدر اظتنمل ) والزبمل ىذا. ،ع وة بو، لكين مل أجد   رت   مد ب  الق سم الطلح 

 (.ٕٗٚ/٘(، إرواء الغليل )ٜٙ/ٖالتلخيص اضتبمل )
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 ؛(ٔ)مل ع ػػػػػػ  عليػػػػػػو يف أصػػػػػػح الػػػػػػاجهني ،للمػػػػػػ ؿ فنمػػػػػػ  إذا طػػػػػػ أ عليػػػػػػو الف ػػػػػػ  مػػػػػػع  فظػػػػػػو
 ،كفػػػػػل  زيلػػػػػو ب لّشػػػػػ ،وقػػػػػد يبقػػػػػى  فظػػػػػو للمػػػػػ ؿ ،ب لف ػػػػػ  طتػػػػػاؼ إضػػػػػ ع  اظتػػػػػ ؿ ألف اضت ػػػػػ 

 .فل ينظ  فيو إال اضت كم ،أل و غتتهد فيو ؛وال يع د إال ب ضت كم
ولػػػػػذا مػػػػ  ع ملػػػػػو  ،فػػػػػل يع ملا ػػػػو ،لػػػػيعلم النػػػػػ س   لػػػػو ؛وي ػػػػتحب أف يشػػػػػهد علػػػػى اضت ػػػػػ 

 .ضيع م لو
أل ػػػػػػػو  ؛وال اظتبيػػػػػػػع ،ضقاَ مُ ػمل ميلػػػػػػػك الػػػػػػػ ،أو بػػػػػػػ ع منػػػػػػػو مت عػػػػػػػ ً  ،فػػػػػػػإف أق ضػػػػػػػو إ  ػػػػػػػ ف مػػػػػػػ الً 

 .ك جملناف  ،فل ميلك ب لعقد ،ػت ار عليو لعدـ ال شد
 ،وإف  لفػػػػػػ  ،ألحيػػػػػ  عػػػػػني م لػػػػػو ؛ت إىل مػػػػػ  ا تقلػػػػػ  عنػػػػػودع رُ  ،فػػػػػإف ك  ػػػػػ  األعيػػػػػ ف ب قيػػػػػ 

وإف مل  ،فقػػػػػػد د ػػػػػػل علػػػػػػى بصػػػػػػملة يف إضػػػػػػ ع  م لػػػػػػو ،أل ػػػػػػو إف علػػػػػػم حب لػػػػػػو ؛مل يلزمػػػػػػو ضػػػػػػم حي 
 .فقد قص  يف البح  عنو ،يعلم حب لو

ىػػػػػذا  ،ط يف   ػػػػػليمو إليػػػػػووفػػػػػ ّ  ،نػػػػو مػػػػػ  إ لفػػػػػوأل ػػػػػو مكع  ؛فن لفػػػػػو ،وكػػػػذلك لػػػػػا أودعػػػػػو مػػػػػ الً 
 .(ٕ)أصح الاجهني

ألف   ػػػػػػ ه لػػػػػػي  ب كػػػػػػد مػػػػػػ    ػػػػػػ   ؛وجػػػػػػب عليػػػػػػو ضػػػػػػم  و ،وأ لفػػػػػػو ،ولػػػػػا غصػػػػػػب مػػػػػػ الً 
وال  فػػػػػػػ يط يف  ،وألف م لكػػػػػػػو مل ياجػػػػػػػد منػػػػػػػو   ػػػػػػػليط ،فلػػػػػػػم مينػػػػػػػع إجيػػػػػػػ ب الضػػػػػػػم ف ،الصػػػػػػػيب

(ٖ)الت ليم إليو
 . 

                                                             

 ،عنػػػػػد البلػػػػػاغ ؛ أل ػػػػػو معػػػػػع يقتضػػػػػ  اضت ػػػػػ يعػػػػػ د عليػػػػػو اضت ػػػػػ : الاجػػػػػو األوؿ: قػػػػػ ؿ أبػػػػػا العبػػػػػ س (ٔ)
، قػػػػ ؿ ال يعػػػػ د عليػػػػو اضت ػػػػ  :الاجػػػػو الثػػػػ ين: قػػػػ ؿ أبػػػػا إسػػػػح ؽو ك لتبػػػػذي . ،  بعػػػػده ف قتضػػػػى اضت ػػػػ 

للف ػػػػػ  طتػػػػػاؼ  ألف اضت ػػػػػ  أصػػػػػحه ؛  وىػػػػػا: اظتػػػػػذىب، وقػػػػػ ؿ ال افعػػػػػ  النػػػػػاوي يف ال وضػػػػػ : وىػػػػػا
فػػػػل يػػػػزاؿ بػػػػو مػػػػ   يقنػػػػ  مػػػػ   فظػػػػو للمػػػػ ؿ. روضػػػػ  الطػػػػ لبني  ،و بػػػػذي  الف سػػػػ  لػػػػي  بيقػػػػني، التبػػػػذي 

 (.ٕٗٛ/ٖ(، اظتهذب يف فقو الش فع  )٘ٚ/٘(، العزيز ش ح الاجيز )ٕٛٔ/ٗ)

فتلػػػػػػ   ، ولػػػػػا أودعػػػػػػو إ  ػػػػػ ف شػػػػػيئً ": ال وضػػػػػ  الػػػػػ اجح، قػػػػػ ؿ النػػػػػػاوي يف ىػػػػػذا الاجػػػػػو األوؿ: وىػػػػػػا (ٕ)
؛ ف م لكهػػػػػ  مل يػػػػ ض بإ لفهػػػػػ الاجػػػػػو الثػػػػ ين: جيػػػػب عليػػػػػو الضػػػػم ف ألو  ."فػػػػل ضػػػػػم ف عليػػػػو ،عنػػػػده

اظتهػػػػػػػػػذب يف فقػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػ فع   فػػػػػػػػػ   ار عليػػػػػػػػو أوىل. ،ف غػػػػػػػػمل ا  ػػػػػػػػػار عليػػػػػػػػػو ال يلزمػػػػػػػػو ذلػػػػػػػػػكأل
 (.ٗ٘ٔ/ٗٔاجملماع )، (٘ٛٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٕ٘ٛ/ٖ)

 (.ٕٗٛ/ٖيف فقو الش فع  ) اظتهذب (ٖ)
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  ،فلػػػػم يصػػػػح إقػػػػ اره ،أل ػػػػو ػت ػػػػار عليػػػػو ضتفػػػػ  م لػػػػو ؛وإف أقػػػػ  ل جػػػػل مبػػػػ ؿ مل يصػػػػح إقػػػػ اره
أل ػػػػػو يتاصػػػػػل بػػػػػو إىل إضػػػػػ ع   ؛عليػػػػػو وألف يف  صػػػػػحيح إقػػػػػ اره إبطػػػػػ ؿ معػػػػػع اضت ػػػػػ  ،ك لصػػػػػيب

  .ظت  قدمن ه ،عنو واالبتي ع ال يلزمو وإف فك اضت   ،وم  ال يلزمو ب  ق ار ،اظت ؿ
 .الب  أُب ليلى  لف ً ، (ٔ) فذ طلقو ،  ام أ ووإف طلع 
 .(ٕ)بل  افمله ؛أ و لي  يف  نفيذه إض ع  اظت ؿ لن :

ف يصػػػػػػػػح فػػػػػػػػِل ،أل ػػػػػػػو إذا صػػػػػػػػح طلقػػػػػػػػو بغػػػػػػػمل مػػػػػػػػ ؿ عصػػػػػػػلو ؛  لعهػػػػػػػػ  صػػػػػػػح  لعػػػػػػػػوولػػػػػػػا 
 ،أل ػػػػػػو لػػػػػػي  مػػػػػػ  أىػػػػػػل القػػػػػػبض ؛وال جيػػػػػػاز للمختلعػػػػػػ  دفػػػػػػع اظتػػػػػػ ؿ إليػػػػػػو ،بتحصػػػػػيل اظتػػػػػػ ؿ أوىل

 .وإف  ل  ك ف م  ضم حي  ،أمل  رب  ،فإف دفعتو إليو
أل ػػػػػػو ال يػػػػػػنذف إال  ؛وإف كػػػػػػ ف بإذ ػػػػػو صػػػػػػح ،مل يصػػػػػح  ك  ػػػػػػو ،وإف  ػػػػػزوج بغػػػػػػمل إذف الػػػػػػا 

وىػػػػػػا  ،ألف القصػػػػػػد منػػػػػػو اظتػػػػػػ ؿ؛ (ٖ)يف أصػػػػػػح الػػػػػػاجهني ،مل يصػػػػػػح ،وإف بػػػػػػ ع بإذ ػػػػػػو ،ظتصػػػػػػلح 
 .ػت ار عليو فيو
كفػػػػػػ    ،فػػػػػػإف  نػػػػػػ  ،أل ػػػػػػو  صػػػػػػ ؼ ال يػػػػػػد ل حتػػػػػػ  اضت ػػػػػػ  ؛ا عقػػػػػػدت ميينػػػػػػو ،وإف  لػػػػػػ 

 .فكف  ب لصـا ك لعبد ،و ػت ار عليو يف اظت ؿأل ّ  ؛ب لصـا
مل مينػػػػػع مػػػػػ   فػػػػػإف كػػػػػ ف ف ضػػػػػ ً  ،أل ػػػػػو مػػػػػ  أىػػػػػل العبػػػػػ دة ؛صػػػػػح إ  امػػػػػو ،وإف أ ػػػػػـ  بػػػػػ ضت 

وإف كػػػػػػ ف  ،أل ػػػػػػو إ ػػػػػػ اج مػػػػػػ ؿ ظتصػػػػػػلحتو ؛وينفػػػػػػ  الػػػػػػا  عليػػػػػػو إىل  ػػػػػػني ف اغػػػػػػو منػػػػػػو ،إدت مػػػػػػو
أو كػػػػػػػ ف عتػػػػػػػ ج إىل زيػػػػػػػ دة  ،ب[ فػػػػػػػإف ك  ػػػػػػػ   فقػػػػػػػ  اضتضػػػػػػػ   كفيػػػػػػػو للحػػػػػػػ / ٓٚ] ، طاعػػػػػػػ ً 
فيحللػػػػو الػػػػا  مػػػػ   ،فهػػػػا ك  صػػػػ  ،وإف مل مُيَِكنَػػػػوُ  ،لزمػػػػو إدت مػػػػو ،ولػػػػو ك ػػػػب يفػػػػ  هبػػػػ  ،عليهػػػػ 

                                                             

(، العزيػػػػػػػز شػػػػػػػ ح الػػػػػػػاجيز ٕ٘ٛ/ٖاظتهػػػػػػػذب يف فقػػػػػػػو الشػػػػػػػ فع  ). قػػػػػػػاؿ أكثػػػػػػػ  أىػػػػػػػل العلػػػػػػػم وىػػػػػػػا (ٔ)
 (.ٕٔٙ/ٙ(، اظتغين )ٛٚ/٘)

 (.ٕٔٙ/ٙ(، اظتغين )ٗ٘ٔ/ٗٔاجملماع )يُنظ :  النخع .ق ؿ وكذا  (ٕ)

الاجػػػػػػو الثػػػػػػ ين: ال و فملكػػػػػػو بػػػػػػ  ذف ك لنكػػػػػػ ح. ، ىػػػػػػذا الاجػػػػػػو األوؿ: يصػػػػػػح؛ أل ػػػػػػو عقػػػػػػد مع وضػػػػػػ  (ٖ)
 ،وال افعػػػػ  يف ا ػػػػ ر ،الثػػػػ ين أصػػػػح عنػػػػد األكثػػػػ ي  مػػػػنهم اصت جػػػػ ين: قػػػػ ؿ النػػػػاوي يف ال وضػػػػ . يصػػػػح

(، روضػػػػػػ  ٗٗ/ٗ(، الاسػػػػػػيط )ٕ٘ٛ/ٖاظتهػػػػػػذب يف فقػػػػػػو الشػػػػػ فع  ) وجػػػػػـز بػػػػػػو ال ويػػػػػػ ين يف اضتليػػػػػ .
 (.ٗٛٔ/ٗالط لبني )
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 ،أل ػػػػػػػو ػت ػػػػػػػار عليػػػػػػػو يف اظتػػػػػػػ ؿ ؛(ٔ)ويلزمػػػػػػػو الصػػػػػػػـا دوف اعتػػػػػػػدي يف أصػػػػػػػح الػػػػػػػاجهني ،إ  امػػػػػػػو
 .فها ك لعبد

ألف القصػػػػػػد  ؛أل ػػػػػػو ال يػػػػػػد ل حتػػػػػػ  اضت ػػػػػػ  ؛فلػػػػػػو أف يقػػػػػػتص ،وإف وجػػػػػػب لػػػػػػو القصػػػػػػ ص
كمػػػػ    ،ووجػػػػب صػػػػ ؼ اظتػػػػ ؿ إىل وليػػػػو ،صػػػػح علػػػػى مػػػػ ؿ  فػػػػإف عفػػػػ ،ولػػػػو أف يعفػػػػا ،بػػػػو التشػػػػف 

إف ماجػػػػب العمػػػػد أ ػػػػد  :وقلنػػػػ  ،أو علػػػػى غػػػػمل مػػػػ ؿ ،مطلقػػػػ ً   فػػػػإف عفػػػػ ،قلنػػػػ  يف عػػػػاض اطتلػػػػع
فلػػػػػم  ،أل ػػػػػو إسػػػػػق ط مػػػػػ ؿ م ػػػػػتح  لػػػػػو ؛يػػػػػ  مل يصػػػػػح عفػػػػاهمػػػػػ  الدّ إو  ،مػػػػػ  القصػػػػػ صإ :األمػػػػ ي 

ظتػػػػػػ   ؛صػػػػػػح عفػػػػػػاه ،و ػػػػػػده (ٕ)داَ الَقػػػػػػ داَ الااجػػػػػػب الَقػػػػػػ :وإف قلنػػػػػػ  ،يصػػػػػػح كػػػػػػ  ب اء مػػػػػػ  ديا ػػػػػػو
 .قدمن ه

ألف اظت ؿ ؛ (ٖ)يف أصح الاجهني ،مل ع   عليو ،وإف ك ف  بذي ه يف ا س اؼ يف الشهاات
مل ي تح   ،على  ف و (ٗ)وإف زتلو البخل على التقتمل ، اد ليتاصل بو إىل األغ اض اصت ئزةإمن  يُ 

                                                             

الاجو . وىا األصح والذي أورده األكث وف:  وىا األ ه ، وق ؿ ال افع: ىذا الاجو األوؿ: ق ؿ الناوي (ٔ)
(، مغػػين ٕٙٛ/ٖاظتهػػذب يف فقػػو الشػػ فع  ) الثػػ ين: ال يتحلػػل إال بلقػػ ء البيػػ  كمػػ  فقػػد زاده ورا لتػػو.

 (.٘ٗ/ٗ(، الاسيط )ٜٚ/٘(، العزيز ش ح الاجيز )ٕٕ٘/ٕا ت ج )

 .(ٖٛٗ: ص) الش فع  ألف ظ غ يب يف الزاى  : القص ص.-بفتحتني -الَقَادُ  (ٕ)

(ٖ)  . اْلَاْجػػػُو الثعػػػ ين: اَل َ ْ ػػػَ  َعَلْيػػػِو يف َذلِػػػَك و الاجػػو األوؿ: ُعَْ ػػػُ  َعَلْيػػػِو بِػػػَذِلَك؛ أِلَ عػػػُو إِ ْػَفػػػ ٌؽ يف َغػػمْلِ َ ػػػ  
بَ َ ِتِو، ق ؿ بػو لػي   األصح، وقضي   كػاف الصػ ؼ يف اظتطػ عم، واظتلبػ  الػيت ال  ليػ  وىا: الناوي ِ ِ

 (.ٜٕٔ/ٕمغين ا ت ج )، (ٖٚ٘/ٙأل و لي  حب اـ. اضت وي يف فقو الش فع  ) ؛بتبذي 

ػػػػُ ، ال  ْمقػػػػُ  يف النفقػػػػ  يقػػػػ ؿ :الليػػػػ قػػػػ ؿ  ،، واِ ْقتػػػػ ُر ثػػػػلث لغػػػػ تالتػعْقتػػػػملُ  (ٗ) فػػػػلف ال ينفػػػػ  علػػػػى  :الَقتػْ
ػػػػ ٌ  :مػػػػ  مي ػػػك ِإال ال عَمػػػػَ ، ويقػػػ ؿ :ُرْمقػػػً  َأي عي لػػػو، ِإال فهػػػػا  ،ِإذا أَقَػػػلع  :وأَْقػػػا ال جػػػػلُ  ،إِ ػػػػو َلَقتُػػػار ُمَقتػ 

ْقػػػػُا عقيػػػػب اظتػػػػ ،فهػػػػا َمْقتُػػػػار عليػػػػو ،وقُػػػػِاَ  ،ُمقػػػػِاٌ 
ُ
وِإْقتػػػػ ٍر يف  ،بُ ػػػػْقٍم يف بد ػػػػو» :ْكثِ  ويف اضتػػػػدي ػُ واظت

ػػػػػَا اه رزقػػػػػو َأي :التضػػػػػيي  علػػػػػى اِ   ػػػػػ ف يف الػػػػػ زؽ، ويقػػػػػ ؿ :، واِ ْقتػػػػػ رُ «رزقػػػػػو  وقللػػػػػو. ،َضػػػػػيعقو :أَقػْ
 (.ٙٚٔ/ٚل  ف الع ب )
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يف  (ٕ)وأصح الاجهني ،ألف ذلك أبلد يف صي    اظت ؿ م  اضت   ؛(ٔ)يف أصح الاجهني بو اضت  
  .واه أعلم .لتعل     اظت لمني مب لو ؛عليو بنف  ال دة اظت  د ثبات اضت  

  

                                                             

الاجػػػػو الثػػػػ ين: ع ػػػػ  عليػػػػو، فَػَقػػػػْد َكػػػػ َف و  وىػػػػا األصػػػػح.: قػػػػ ؿ النػػػػاوي، وال افعػػػػ  ،ىػػػػذا الاجػػػػو األوؿ (ٔ)
ْصػػػػػَطْخ ِي  يُاِجبَػػػػػ ِف اضت ػػػػػ  أَبُػػػػػا اْلَعبعػػػػػ ِس بْػػػػػُ  ُسػػػػػ َْيٍ ، َوأَبُػػػػػا ػػػػػح ، َوالتػعْقِصػػػػػمل؛ َكَمػػػػػ   َسػػػػػِعيٍد اْ ِ َعَلْيػػػػػِو بِ لش 

ُهَمػػػػ  لقالػػػػو  عػػػػ ىل: ػػػػَ ِؼ َوالتعْبػػػػِذيِ ؛  أِلَفع اللعػػػػَو  َػَعػػػػ ىَل قَػػػػْد  َػَهػػػػى َعنػْ اَل َاَْعػػػػْل يَػػػػَدَؾ َمْغُلالَػػػػً  » يُاَجبُػػػػُو بِ ل ع
العزيػػػػػػػز شػػػػػػػ ح  .[ٜٕا سػػػػػػػ اء:] «افَػتَػْقُعػػػػػػػَد َمُلاًمػػػػػػػ  ػَتُْ ػػػػػػػارً  ،َواَل  َػْبُ ػػػػػػػْطَه  ُكػػػػػػػلع الَبْ ػػػػػػػطِ  ،ِإىَل ُعُنِقػػػػػػػكَ 
 (.ٖٛ٘/ٙ(، اضت وي يف فقو الش فع  )ٖٛٔ/ٗ(، روض  الط لبني )ٙٚ/٘الاجيز )

القػػػػػاؿ األوؿ: : علػػػػػى قػػػػالني ،فيػػػػو  ػػػػلؼ ؟أـ عتػػػػ ج إىل   ػػػػ  ال ػػػػػلط ف ،ُث ىػػػػل يتح ػػػػ  بػػػػػ ل دة (ٕ)
 ػت ػػػػاراً ال بػػػػد مػػػػ  ضػػػػ ب اضت ػػػػ  علػػػػى اظت  ػػػػد مػػػػ  جهػػػػ  اضتػػػػ كم؛ ألجػػػػل أىػػػػل الفػػػػ ء، وال يصػػػػمل 

القػػػػاؿ الثػػػػ ين: ع ػػػػ  عليػػػػو بػػػػنف  و  وىػػػػا األ هػػػػ .: القليػػػػاُب يف   شػػػػيتو عليػػػػو بػػػػنف  الػػػػ دة، قػػػػ ؿ
فيػػػػػػو  ػػػػػػلؼ، و كمهمػػػػػػ   كح ػػػػػػ  ال ػػػػػػفيو، أو اظتفلػػػػػػ ،  ُث ذلػػػػػػك اضت ػػػػػػ  الػػػػػػ دة، ضتػػػػػػ  اظت ػػػػػػلمني

فكػػػػل ديػػػػ  كػػػػ ف لزمػػػػو قبػػػػل الػػػػ دة يقضػػػػ  مػػػػ   ،إف قلنػػػػ  بػػػػزواؿ ملكػػػػو :التف يػػػػع، مػػػػذكار يف ماضػػػػعو
 ،وإف ف عنػػػ  علػػػى بق ئػػػو وال  ػػػلؼ أ ػػػو ينفػػػ  عليػػػو مػػػ  م لػػػو. ،كمػػػ  يقضػػػ  مػػػ    كػػػ  اظتيػػػ   ،م لػػػو

(، روضػػػػػ  الطػػػػػ لبني ٖٔٗ/ٙالاسػػػػػيط ) ا للفػػػػػ ء.فلل ػػػػػلط ف ضػػػػػ ب اضت ػػػػػ  عليػػػػػو يف التصػػػػػ ؼ  ظػػػػػ ً 
 (.ٛٚٔ/ٗ(،   شي  قلياُب )ٚٚٔ/ٗ)
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 (1)كتاب الصلح

ملػػػػػػػ   ؛ ل ػػػػػػػ  (ِ)جػػػػػػػ ز أف ا ػػػػػػػ    ، أك ن ذميػػػػػػػ   ا نػػػػػػػ ، إذا اسػػػػػػيد  ن اػػػػػػػ  إ  ػػػػػػػ ف    نػػػػػػػ
المسلللللعمى شرعلللللوشللللللائز   شئال لللللع ش للللل   ش»: أف ال ػػػػػي  ركل أبػػػػػر   اػػػػػ ة

 .(ّ)«المسعمينشبين
 ،اثبػػػي ف ػػػ  مػػػ  اثبػػػي ن الب ػػػ  مػػػع ا  ػػػ ر ،فهػػػر ب ػػػ  ،فػػػصف هػػػ    مػػػع  ػػػن  لػػػ   ػػػن

كاف ػػػػ  فػػػػ  اف ػػػػ  بػػػػ  الب ػػػػ  مػػػػع  ،كال بػػػػ  ،كاجله لػػػػ  ،كحيػػػػـ  ف ػػػػ  مػػػػ  حيػػػػـ  ن الب ػػػػ  مػػػػع ال ػػػػ ر
 .أل   ب   م ؿ ف ؿ ؛الش كط

كإف  ف قػػػػػػ   ،اسػػػػػػي   ال ػػػػػػل  ،فػػػػػػصف    ب ػػػػػػ  ،هػػػػػػ  ،كإف هػػػػػػ    مػػػػػػع  اػػػػػػع  لػػػػػػ   اػػػػػػع
 .قبل ال بض بطل؛ أل   ب    اع ب اع  ف ق  ف   قبل قب  

                                                             

ن الل ػػػػػ : اسػػػػػة مػػػػػع امل ػػػػػ   ، ك ػػػػػا امل ػػػػػ مل  بءػػػػػ  امل  ز ػػػػػ ، كإ ػػػػػ   ا  ػػػػػرم ، كإ ػػػػػ    ( ال ػػػػػل ُ)
ك ػػػة ل ػػػػ  هػػػل  م ػػػػ  رف.  ،ح لػػػ  ا ػػػ ب كال ػػػػلة، كقػػػ  ارهػػػه ب مل ػػػػ ر؛ ف  ػػػ ؿ  ػػػػر هػػػل  ي

: ك ػػػػر اهلبػػػػ  فءػػػػى هػػػػل : أحػػػػ    :أضػػػػ ب أربءػػػػ   لػػػػ  كال ػػػػل    ػػػػ  ا فػػػػ  ال ػػػػ اع. :كن الشػػػػ اء 
 الب ػػػػػ  فءػػػػػى هػػػػػل : كالثػػػػػ ي . بػػػػػ  البػػػػػ قا ف كػػػػػرف بء ػػػػػه ،  لػػػػػ  م هػػػػػ  ف ي ػػػػػ ح    ػػػػػ  اػػػػػٌ  ا أف

 أك اإلبػػػػػ ا  فءػػػػػى هػػػػػل : كالث لػػػػػ  .  ػػػػػ  ر أك  را ػػػػػة  لػػػػػ  م هػػػػػ  ف  ػػػػػ ح    ػػػػػ  اػػػػػٌ  ا أف: ك ػػػػػر
 بء ػػػػػػه   لػػػػػ  م هػػػػػػ  ف  ػػػػػ ح الٌذمػػػػػ ، ن شػػػػػػ    أك   ػػػػػ  ر أك  را ػػػػػة اػػػػػػٌ  ا أف: ك ػػػػػر ا ط طػػػػػ ،
، (ّٖٔ-ّٕٔ/ٔ)ا ػػػػػػ كم اي ظػػػػػػ :  .الكػػػػػػ ف  مػػػػػػ  امل ػػػػػػ     ػػػػػػر: كال ابػػػػػػ  .الػػػػػػبءض مػػػػػػع كاػيػػػػػػٍ ئ
(،  ِٗٗ، ِٓٗ/َُ)فػػػػػػػػػي  الء اػػػػػػػػػ  (، ُّٗ/ْ)، ال كضػػػػػػػػػ  (ّٗ)، اليػػػػػػػػػذ  ة (ُٕٕ/ُ)الػػػػػػػػػرج   

: ص) الشػػػػػػػػػ فءا الف ػػػػػػػػػ  ن اللبػػػػػػػػػ ب(، َِٖ/ُ)، فػػػػػػػػػي  الر ػػػػػػػػػ ب (ُٖٔ/ُ) ف اػػػػػػػػػ  األ  ػػػػػػػػػ ر 
ِّٔ ،ّٕٕ ،ّٕٗ). 

مى ـً كىاٍلبػي ى ةً  ،هيٍل ه بن اٍلميٍ ًلًمنى كىاٍلكيفَّ رً  :ك ر أى ٍػرىاعه  (ِ) كىهيٍل ه  ،كىبػىٍنى ال ٍَّكجىٍنً ً ٍ  ى الشِّ ى ؽً  ،كىبػىٍنى اإٍلً
:  ،ك ر مىٍ  ير ي اٍلبى بً  ،ن اٍلميءى مىلى ً  ٍْجى ًع؛ ل ىٍرل   ػىءى َلى ا ش»كىاأٍلىٍهلي ف   قبل اإٍلً شَخيلْ  «َئال ُّْعُ 

(، ِِٕ/ٓ(، ل  ف الء ب )َِٓ/ُ، كح ا  الب ب. املءجة الرس ط )[ُِٖال    : ]
 (.ُّٓ/ْاملط لب ن ش ح ركض الط لب )أسى (، ُّٗاليء اف ت )ص: 

ػىػػػػ ىًة كىاليػٍَّ ً مىػػػػً  كىاليٍَّ ػػػػرًاىً . ال ػػػػ ع  يػػػػ ب الرقػػػػه، بػػػػ ب ال َّػػػػ ى   (ّ) ػػػػ ىطى اٍلرىاقًػػػػهي ًمػػػػعى األَى قىً   ىلىػػػػ  مىػػػػ  شى
  .(ُِْ/ٓ(. كهدد  األلب ي ن إركا  ال ل ل )ُٔٔ/ٔالك ل للب ه ا )
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؛ (ُ)هػػػػػ  ن أهػػػػػ  الػػػػػرجهن ،ك ف قػػػػػ  قبػػػػػل ال ػػػػػبض ،كإف هػػػػػ    مػػػػػع  اػػػػػع  لػػػػػ   ػػػػػن
 .فهر  ب   الءن بثمع ن الذم  ،أل   ب    ن ب اع

اثبػػػػي ف ػػػػ  مػػػػ  اثبػػػػي ن اإلجػػػػ رة مػػػػع  ،فهػػػػر إجػػػػ رة ،هػػػػ    مػػػػع مػػػػ ؿ  لػػػػ  م فءػػػػ  كإف
 .أل   ب ؿ م ؿ ن م  بل  م فء  ؛كابطل ف  ابطل ب  اإلج رة مع اجله ل  ،ا   ر

أك مػػػػػع ألػػػػػه  لػػػػػ   ،(ّ)أك  لػػػػػ    ػػػػػفه  ،(ِ)كإف هػػػػػ    مػػػػػع  ار  لػػػػػ  سػػػػػك     سػػػػػ  
هػػػػػػػ  ن امل ػػػػػػػ  ل  ،(ٓ)أك أقػػػػػػػل ،أك مػػػػػػػع ق مػػػػػػػ  ميلػػػػػػػه  لػػػػػػػ  أ ثػػػػػػػ  م هػػػػػػػ  ،(ْ)مخػػػػػػ  م  ػػػػػػػ 

هػػػػػ ر  ه ػػػػػ  ك بػػػػػ    ػػػػػه  ،أل ػػػػػ  ملػػػػػ    ػػػػػ  بلفػػػػػ  ال ػػػػػل  ؛ا مػػػػػ   لػػػػػ  أهػػػػػ  الػػػػػرجهن

                                                             

فهشب  إذا  ف ق   ع  اع  ،الرج  األكؿ: ال ا  ؛ أل م   ف ق ، كالءرض كاملءرض ن ضم ف كاح  (ُ)
الث ي: ا  ؛ أل   ب    ن ب اع ف  ر  ب   الءن ب لثمع ن الذم ، ق ؿ ال ركم:  ب اع. كالرج 
ه  ال ل ، كال اشرتط قب     فصف   ف الءرض    ن  ،فصف مل اكع الءرض ف ربران"ن ال كض ؛ 

 .(ُٓٗ/ْركض  الط لبن ) ،(ِٖٖ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) ".ن اجملل   ل  األه 
 ،الرج  الث ي: ا  ؛ أل   مل      بلف  ال ل ك الرج  األكؿ: ال ا  ؛ أل   ابي ع  اره ف فءيه .  (ِ)

 ل   ذا  -رمح  اهلل  ء َل-كأ  ره سك     س  ، كق   ص الش فءا  ،ه ر  م  لر أ ذ ال ار
 (.ُٕٗ/ْ(، ركض  الط لبن )ِٖٖ/ّ(، املهذب ن ف   الش فءا )ْْٔ/ْالرج . األـ )

كمل اذ   ابع ال ب غ غره، كق ؿ  ،رج  األكؿ: ال ا  ؛ أل   ابي ع م ل  ف ل . كالرج  الث ي: ا  ال (ّ)
ال ركم: ك ر األه ؛ أل   مل      بلف  ال ل  ه ر  ه   ك ب ال  ه كأ ذ ال  ه. املهذب 

 (.َُٕ/ُْ(، اجملمرع )ُِّ/ِ(، م ين احملي ج )ِٖٖ/ّن ف   الش فءا )
قػػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػػركم: ك ػػػػػػػر ،  ا ػػػػػػػ ؛ أل ػػػػػػػ  ب ػػػػػػػ  ألػػػػػػػه  م ػػػػػػػم   . كالرجػػػػػػػ  الثػػػػػػػ يالرجػػػػػػػ  األكؿ: ال (ْ)

 ،جءػػػػػل  ه ػػػػػ  قػػػػػ ؿ: أب أ ػػػػػ  مػػػػػع مخ ػػػػػم    ،ا ػػػػػ ؛ أل ػػػػػ  ملػػػػػ    ػػػػػ  بلفػػػػػ  ال ػػػػػل  :-األهػػػػػ 
 (.ِّّ/ِ(، م ين احملي ج )ِٖٖ/ّكأ طين مخ م   . املهذب ن ف   الش فءا )

أ   إذا ه     ل  أ ث  م   مل ا   ال ل ، كمفهـر املخ لف ، به   ا   ال ل   ل   :كال راب (ٓ)
فهق  ل  ب ، مث ه    مع ذل   ،ق مي   ا  ر  أك ح را ن  ، أقل م  . ق ؿ الءم اي: إذا أ له  ل   َربن 
فلة ا   ال ل   ل   ،أف الراجب ن ذمي  ق م  امليله : ل  أ ث  م  ، مل ا   ال ل .  ل ل  
مث ه     ل  أ ث  م  . الب  ف ن مذ ب اإلم ـ  ،اأ ث  م  ،  م  لر غ ب م    ا  رن 

 (.ُّٕ/ُْ(، اجملمرع )ِْٔ/ٔ)
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أك ك بػػػػػػػ  ال ا ػػػػػػػ   لػػػػػػػ  ق مػػػػػػػ   ،مػػػػػػػع ا مػػػػػػػ  م  ػػػػػػػ  أبػػػػػػػ أهأك  ،سػػػػػػػك     ه ػػػػػػػ ر أأك  ،الػػػػػػػ ار
 .أك أب أه دم       م ه  ،امليله

ألف  ؛كابطػػػػػػل ال ػػػػػػل  ،مل ايهجػػػػػػل ،لػػػػػػ فهجَّ  ،كإف هػػػػػ    مػػػػػػع ق ميػػػػػػ  ميلػػػػػػه  لػػػػػػ  قػػػػػػ ر
 .أل   ب    اع ب اع ؛كال ل  ف س  ،فلة ايهجل ب لش ط  ال  م  ح لَّ 

مث هػػػػػػ    بءػػػػػػ   ،فػػػػػػه ك ه ،أك  ا ػػػػػػ  ن ذميػػػػػػ  ،أ[ ن اػػػػػػ ه/ُٕ  ]كإف ا  ػػػػػػ   ل ػػػػػػ     نػػػػػػ
 (ُ)مل ا   ال ل  ،إ ك ره

 .(ّ)ا   ال ل   ل  اإل ك ر :كم ل  ،(ِ)كق ؿ أبر ح  ف 
 .(ْ)،كامل     ل   ابي ع م   ر ملك  ،ف مل  ا ب ع م ال ديل  ،ل  : أف ال ل  ب  

ا ف  ر  مع اشرتل  ب ن  ،أل   مل ا   اإلب ا  ؛ك ءر  ال  رل  م     ي ،ك المه  ب طل
كن  ،(ٓ) ا  ح ن أه  الرجهنمل أك ،كسرا  ه ح ن ال ل  ب إلب ا  ،ا فه ي  ف س ن  ش ا ن 
 .س طي ب ل  رل (ٔ)إف ه ح ب ل ا ة بء  ال ل  :الث ي

                                                             

ك ذا  ا ل ف  ؛ أل   مل اكع ل  ، «إالشصعح شأحلشحاام :ش»قرؿ أ ث  الءلم   لءمـر قرل  ك  (ُ)
كال ديكع محل  ،ف جلراب: أ   ال ا ل    رل  ف   ،أف اه ذه مع م ؿ امل     ل  ، فدل ب ل ل 

 .أف م  ذ  مت ارج  ن ال ل  فءى اهلب ؛ فص   حيل للمر رب م    ف ح ام ن  أح مه : ا    ل   ألم اع:
لر حل ب  احملـ  لك ف ال ل  هد د ن؛ ألف ال ل  الف س  ال حيل ا  اـ، كإمن  مء  ه م  ايرهل  الث ي:

املهذب ن ف   الش فءا  .ـ  م  ب      ل  رح دي ، وحر أف ا  ح ح ان  ل  اسرتق ق ب  إَل    كؿ احمل
 (.ُٕٔ/ُْاجملمرع )(.ِْٔ/ٔ(، الب  ف ن مذ ب اإلم ـ )ِٖٗ/ّ)
 (.ِٗ/ٕ(، احمل ط ال   ي )ُّٗ/َِاملب رط لل    ا ) (ِ)
 (.ُُّ/ّ(، الش ح الكبر لل ر ا  )ُّٓ/ٓالذ رة ) (ّ)
 (.ِْٔ/ٔ(، الب  ف ن مذ ب اإلم ـ )ِٖٗ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ْ)
 ،كوحرمهػػػػػػػػػ    لرضػػػػػػػػػ  ،كا ػػػػػػػػػط ، ػػػػػػػػػذا الرجػػػػػػػػػ  األكؿ: قػػػػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػػػػركم: كا ػػػػػػػػػ  بلفػػػػػػػػػ  اإلبػػػػػػػػػ ا  (ٓ)

م ػػػػػػين احمليػػػػػػ ج ، (ٖٗ/ٓكاإلسػػػػػ  ط، كقػػػػػػ ؿ ال افءػػػػػا: كاألهػػػػػػ  ال ػػػػػػد . الء اػػػػػ  شػػػػػػ ح الػػػػػرج   )
(ِ/ِّّ).  

الء اػػػػ  شػػػػ ح الػػػػرج    . ػػػػذا الرجػػػػ  الثػػػػ ي: قػػػػ ؿ ال افءػػػػا: كف ػػػػ  كجػػػػ  بء ػػػػ  اشػػػػرتط ن  ػػػػل إبػػػػ ا  (ٔ)
(ٓ/ٖٗ.) 
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 .فلة ا   ،أف ال ا ة كإف ه ح هب  م ي  ة إَل ال ل  الب طل ل  :
ين م ػػػػػػ   لػػػػػػ  هػػػػػػ  ىى  :كقػػػػػػ ؿ ،كهػػػػػػ ق   لػػػػػػ  مػػػػػػ  ا  ػػػػػػ ه ،فػػػػػػصف جػػػػػػ   أج ػػػػػػي إَل املػػػػػػ  ا

 .(ُ)  ، أك  ا ن    ن    ى  َّ ػي املإم  أف اكرف ، مل خيل ،م ؿ
 ،     ل ػػػػ  سػػػػرا   ػػػػ ف بصذ ػػػػ هػػػػ  ال ػػػػل ، ك   بػػػػي ذمػػػػ  املػػػػ ،    ا نػػػػ ى  َّ ػي فػػػػصف  ػػػػ ف املػػػػ

فلػػػػػة افي ػػػػػ  إَل إذف مػػػػػع  ل ػػػػػ ، كال ا جػػػػػ   ل ػػػػػ   ،اع   ػػػػػ ع ب  ػػػػػ   الػػػػػ ٌ إذ ػػػػػ ؛ أل َّػػػػػ أك ب ػػػػر
 .مل  ق م  ه ؛ب لءرض إف   ف ب ر إذ  

، (ِ) ب ػػػػػ  الػػػػػػ اع  فهػػػػػػر  ،ين ل كػػػػػرف الػػػػػػ اع ي ن ذمػػػػػ  املػػػػػػ     ل ػػػػػ هػػػػػػ  ىى  :كإ ػػػػػ  قػػػػػ ؿ
  . كق  ب  ي 

، (ْ) ػػػػػػ مػػػػػػع  ل ػػػػػػ  الػػػػػػ اع مي  لػػػػػػ    ػػػػػػر  ب ػػػػػػ  الػػػػػػ اع؛ ألفٌ  :(ّ)كقػػػػػػ ؿ الش شػػػػػػا األ ػػػػػػر
 .فال ا  ر  ل   ،ك ذا م ك 

 ،أل ػػػػػ  نػػػػػرز أف ا كػػػػػ  املػػػػػ  ا، كا ػػػػػ  األج ػػػػػي ؛ك ػػػػػذا ف ػػػػػ   ظػػػػػ  :قػػػػػ ؿ الشػػػػػ   اإلمػػػػػ ـ
 .فهر  ب   امل  رب دمع ا  ر  ل  أ ذه

                                                             

 (.ِٖٗ/ّ( املهذب ن الف   الش فءا )ُ)
 (.ُٖٗ/ْركض  الط لبن ) قرؿ األ ث اع. ك ر ق ؿ ال ركم: (ِ)
، الش شػػػػا حممػػػػ  بػػػػع أمحػػػػ  بػػػػع ا  ػػػػن بػػػػع  مػػػػ ، اإلمػػػػ ـ الكبػػػػر، فخػػػػ  اإلسػػػػالـ، أبػػػػر بكػػػػ  (ّ) 

  جلػػػػػػ الن، ح فظػػػػػ ن ملء قػػػػػػ  كلػػػػػ  ف  فػػػػػػ رقن ن احملػػػػػـ  سػػػػػػ     ػػػػػ  ك شػػػػػػ اع كأربءم  ػػػػػ ؛ ك ػػػػػػ ف إم منػػػػػ
 ،مػػػػػع الءػػػػػ ملن ال ػػػػػ  ين ،ميراضػػػػػء ن  ،مه بػػػػػ ن، كقػػػػػرران  ، مي شػػػػػفن  ،ازا ػػػػػ ن  ، كر نػػػػػ ،كشػػػػػرار ه ،املػػػػػذ ب

ك لػػػػػػػ  ال  ضػػػػػػػا أ  م  ػػػػػػػرر  ،حممػػػػػػػ  بػػػػػػػع ب ػػػػػػػ ف الكػػػػػػػ زركي  ا ػػػػػػػ ب املثػػػػػػػل ب  ػػػػػػػ ،  ف ػػػػػػػ   لػػػػػػػ
   لػػػػػ  ك ف ػػػػ  أا نػػػػ ، ؼ بػػػػػ ك يػػػػ ،كالـز الشػػػػ   أبػػػػ  إسػػػػػد ؽ الشػػػػرازم ،ك  ػػػػل ب ػػػػػ ا  ،الطرسػػػػا

  شػػػػ كاجيهػػػػ  حػػػػم هػػػ ر اإلمػػػػ ـ املشػػػػ ر إل ػػػ ،  ػػػػرن اػػػػـر ال ػػػبي  ػػػػ م   ،أ    ػػػ  بػػػػع ال ػػػب غ
طب ػػػػ ت  سػػػػ   سػػػػب  كمخ ػػػػم   ، ك فػػػػع ببػػػػ ب أبػػػػ ز مػػػػ  شػػػػ خ  أ  إسػػػػد ؽ ن قػػػػ  كاحػػػػ . شػػػػراؿ

  (.َٕ/ٔالش فء   الك ل )
 (.ِٕٓ/ِحل   الءلم   ن مء ف  مذا ب الف ه   ) (ْ)
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قػػػػػ   (ُ)فػػػػػصف  ػػػػػ ف  ػػػػػع املػػػػػ     ل ػػػػػ ، ك]قػػػػػ ؿ[؛ ،  ظػػػػػ ت كإف  ػػػػػ ف املػػػػػ     ل ػػػػػ     نػػػػػ
هػػػػػػػػػػػ   ،أقػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػ  ن البػػػػػػػػػػػ طع، كك لػػػػػػػػػػين ن م ػػػػػػػػػػ  ي ، كهػػػػػػػػػػػ ق  املػػػػػػػػػػ  ا، كهػػػػػػػػػػ   

فػػػػػصف  ػػػػػ ف قػػػػػ  أذف لػػػػػ  ملػػػػػ   ،مث ا ظػػػػػ  ،؛ ألف املءيػػػػػ  مػػػػػ  ا فػػػػػ  امليء قػػػػػ اف  ل ػػػػػ (ِ)ال ػػػػػل 
؛ (ّ)مل ديلكػػػػػػ  ن أهػػػػػػ  الػػػػػػرجهن ،الءػػػػػػن؛ أل ػػػػػػ  اشػػػػػػرتا   لػػػػػػ  ك  لػػػػػػ ، كإف مل اكػػػػػػع أذف لػػػػػػ 

  ال اػػػػ  ل بػػػػ   ػػػػالؼ اسػػػػي   ذ امل ػػػػج  دمػػػػع ا   ػػػػ ؛ أل َّػػػػ ،أل ػػػػ  اشػػػػرتل مػػػػ  مل اػػػػهذف ف ػػػػ 
 .ن مل  أح 

ف ػػػػػػ     ، ر  لػػػػػػ  أ ػػػػػػذه م ػػػػػػ أ ػػػػػػ  أ لػػػػػػة أ ػػػػػػ  لػػػػػػ ، كأقػػػػػػ :كإف هػػػػػػ    ل ف ػػػػػػ ، كقػػػػػػ ؿ
ػػػػلى مى  ،  ػػػػ   اسػػػػي   امللػػػػ  ،فػػػػصف أ ػػػػذه ،ابيػػػػ ع امل  ػػػػرب مػػػػع ا ػػػػ ر  لػػػػ  أ ػػػػذه  مػػػػ  لػػػػر  ، كى

َبػػػػػي لػػػػػ  ا  ػػػػػ ر بػػػػػن أف  ، مػػػػػ  لػػػػػر ا يػػػػػ ع امل  ػػػػػرب، كإف مل ا ػػػػػ ر  لػػػػػ  أ ػػػػػذه  ،كال ػػػػػل 
، كالػػػػػػػـ  املػػػػػػػ    (ْ)كبػػػػػػػن أف ا ػػػػػػ  إَل أف ا ػػػػػػػ ر، كا ػػػػػػػرتج  مػػػػػػ   فءػػػػػػػ  ،اف ػػػػػػ  ال ػػػػػػػل 

  ن إ كػػػػػ ره، كال نػػػػػرز إف  ػػػػػ ف   ذبنػػػػػ - ءػػػػػ َل - ل ػػػػػ  امل كػػػػػ  اإلقػػػػػ ار ف مػػػػػ  ب  ػػػػػ  كبػػػػػن اهلل 
إال أف  كػػػػػػػػػرف الءػػػػػػػػػن ا ي لػػػػػػػػػي إل ػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػع  ،، كال رحػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػ  الءػػػػػػػػػن ب مل ػػػػػػػػػ   (ٓ)  ػػػػػػػػػلالير 
 س  ط الشبه . كامل     إل ،فل  الير  ل ،، كمل اءلة حب هل (ٔ)َ مرر 

  

                                                             

 ، كاملثبي مع   خ  ب.)أ(م  بن ال رسن س ط مع  (ُ)
 (.ِٖٗ/ّ) املهذب ن الف   الش فءا( ِ)
ب ػػػػر إذ ػػػػ  فلػػػػة ديلكػػػػ .   قػػػػ ؿ الءمػػػػ اي: ك ػػػػر امل  ػػػػرص؛ أل ػػػػ  ابيػػػػ ع لػػػػ     نػػػػ ، ػػػػذا الرجػػػػ  األكؿ (ّ)

ا مل لػػػػػػ . ديلكػػػػػػ ، كا ػػػػػػر  ػػػػػػذا ال ػػػػػػل  اسػػػػػػي   ذن  :كالرجػػػػػػ  الثػػػػػػ ي حكػػػػػػ ه أبػػػػػػر  لػػػػػػا ن اإلف ػػػػػػ ح
 (.َِٓ/ٔ(، الب  ف ن مذ ب اإلم ـ )ِٖٗ/ّاملهذب ن ف   الش فءا )

 (.َِٗ/ّ) املهذب ن الف   الش فءا( ْ)
 (.ِْٔ/ٔالب  ف ن مذ ب اإلم ـ )( ٓ)
 (.ُٔٗ/ْركض  الط لبن )( ٔ)
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 فصل

 دإذا ادعى عمى شخص واال، فأٌكر، وطمب الصمذر

ا لػػػػػػ  مل اكػػػػػػع ذلػػػػػػ  إقػػػػػػ ارن  ،هػػػػػػ  ين  ل ػػػػػػ  :مث قػػػػػػ ؿ ،فػػػػػػه ك  ،الن فػػػػػػصف ا  ػػػػػػ   ل ػػػػػػ  مػػػػػػ 
 .(ُ)أل   ق  ا    ب  قط  ا  رم ، كأف ل  الشبه ب[ ب مل ؿ؛ /ُٕ]

فػػػػػػػال  ،؛ ألف الب ػػػػػػػ   ل ػػػػػػػ (ِ)ا ن أهػػػػػػػ  الػػػػػػػرجهن ػػػػػػػ ف ذلػػػػػػػ  إقػػػػػػػ ارن   ،بءػػػػػػػين :كإف قػػػػػػػ ؿ
 ملكين.  :فهر  م  لر ق ؿ ،ا ي  ا إال مع اءرتؼ ل  ب ملل 

 فصل

 دإذا أخرج جٍاحا إىل الطريق، وحكي املصاحلة عمًهر

ػػػػػ فػػػػػصف  ،اأك غػػػػػر   فػػػػػذن  ،اإمػػػػػ  أف اكػػػػػرف   فػػػػػذن  ،مل خيػػػػػل ،إَل ط اػػػػػ  (ّ) فػػػػػصف أ ػػػػػ ج ج  حن
كقػػػػػ ؿ أبػػػػػر  (ٓ)]جػػػػػ ز[ ،(ْ)فػػػػػصف  ػػػػػ ف اجل ػػػػػ ح ال ا ػػػػػ  ب ملػػػػػ رة ، ظػػػػػ ت ا ػػػػػ ف الط اػػػػػ    فػػػػػذن 

 .(ٔ)إف   رض  مء رض ف   مع امل لمن كجب قلء  :ح  ف 

                                                             

 (.ُٖٗ/ْ(، ركض  الط لبن )ُِٗ/ّاملهذب ن الف   الش فءا ) (ُ)

ا، ك ػػػػػػػر قػػػػػػرؿ الشػػػػػػ   أ  ح مػػػػػػػ  اإلسػػػػػػف اا ين؛ ألف الب ػػػػػػػ  الرجػػػػػػ  األكؿ: ال نءػػػػػػل ذلػػػػػػػ  إقػػػػػػ ارن  (ِ)
ا. كالرجػػػػػ  الثػػػػػ ي: نءػػػػػل ذلػػػػػ  ارن فػػػػػصذا مل اكػػػػػع ال ػػػػػل  إقػػػػػ ارا مل اكػػػػػع الب ػػػػػ  إقػػػػػ   ،كال ػػػػػل  كاحػػػػػ 

كاليمل ػػػػ  ال ا ػػػػ  إال دمػػػػع  ،قػػػػ ؿ ال ػػػػركم ن ال كضػػػػ : ك ػػػػر ال ػػػػد  ؛ ألف الب ػػػػ   ل ػػػػ  ،اإقػػػػ ارن 
(، ركضػػػػػ  ُِٗ/ّديلػػػػػ ، ك ػػػػػر قػػػػػرؿ شػػػػػ خ   ال  ضػػػػػا أ  الط ػػػػػب. املهػػػػػذب ن ف ػػػػػ  الشػػػػػ فءا )

 (.ُٖٗ/ْالط لبن )
 .ك ى ىفػػػػػ  ،كًظلِّػػػػػ  ، ارًه أىم جى  ًحػػػػػ ، ن أى ػػػػػ : ا ػػػػػ ؿ. كال َّ ًح ىػػػػػ ي  الكى ىػػػػػهي : -ج زػى املػػػػػ مػػػػػع - اجلى ىػػػػػ حي  (ّ)

 .(َّٓ/ٔ) الء كس   ج
 (.ِّٕ/ِ(، م ين احملي ج )ُِٗ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ْ)
 س طي مع  ال ال  خين كلءل ال راب إَب ت ذل  ليرقه فهة ال   ؽ  ل  . (ٓ)
 (.ْٖ/ٔ(، الفي كل اهل  ا  )ِٓٔ/ٔب ا   ال      ) (ٔ)
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أ ػػػػػػ  ار فػػػػػػ ؽ فػػػػػػ  مل ايءػػػػػػن  ل ػػػػػػ  ملػػػػػػ  أحػػػػػػ  مػػػػػػع غػػػػػػر إضػػػػػػ ار، فهػػػػػػر   ملشػػػػػػا ن  ل ػػػػػػ :
 ،الط اػػػػػ ؛ كألف اهلػػػػػػرا   ػػػػػػ ب  لل ػػػػػ ار، ك مػػػػػػ  نػػػػػػرز لػػػػػ  أف ا  فػػػػػػ  بػػػػػػ لط ا  مػػػػػع غػػػػػػر إضػػػػػػ ار

بػػػػػػ ؽ ال اػػػػػػ كؿ  (ُ)ر [ال ػػػػػػ]أهػػػػػػل  ألفٌ  ؛مل ا لػػػػػػ  ،فكػػػػػػذل    بءػػػػػػ ، كإف أظلػػػػػػة بػػػػػػ  الط اػػػػػػ 
 .ال بهف اي ل ب لب    الذم حي ذا إ

ػػػػػػ ،فبػػػػػػ  ره مػػػػػػع حي ذاػػػػػػ  ،أك بء ػػػػػػ  ،ج  حػػػػػػ  كقػػػػػػ فػػػػػػصف    دي ػػػػػػ  مػػػػػػع إ ػػػػػػ  ة كأ ػػػػػػ ج ج  حن
 .(ِ)ذل ؛  م  لر ب ر إل   قبل األكؿ اجل  ح األكؿ ج ز ل 

إذا مل ا ػػػػػػ  أطػػػػػػ اؼ  مل دي ػػػػػػ  م ػػػػػػ  ،رحػػػػػػي ج  حػػػػػػ  (ّ) كلػػػػػػر أرا  حم ذاػػػػػػ  أف خيػػػػػػ ج ركشػػػػػػ ن 
 شػػػػػػب   لػػػػػػ  ج ػػػػػػ ح األكؿ؛ ملػػػػػػ  ذ   ػػػػػػ ه ن إ ػػػػػػ اج األكؿ، كإف أرا  إ  اجػػػػػػ  فػػػػػػرؽ ج ػػػػػػ ح 

 .مل  ق م  ه ،  ال ا   ب مل رة ن ركشع األكؿإذا   ف   ل ن   ج ز أا ن  ،األكؿ
مل ا ػػػػػػ  ال ػػػػػػل ؛ أل ػػػػػػ   ،فػػػػػػصف هػػػػػػ    اإلمػػػػػػ ـ  ػػػػػػع إ ػػػػػػ اج اجل ػػػػػػ ح اجلػػػػػػ     لػػػػػػ  مػػػػػػ ؿ

فػػػػػػال نػػػػػػرز أ ػػػػػػذ الءػػػػػػرض م ػػػػػػ   ل ػػػػػػ ، كأل ػػػػػػ  إفػػػػػػ ا  للهػػػػػػرا  ب لء ػػػػػػ ، كذلػػػػػػ  ال  ،حػػػػػػ  لػػػػػػ 
 .(ْ)نرز

الشضللللللللللا  شئالش»: مل نػػػػػػػػػػ  إ  اجػػػػػػػػػػ  ل رلػػػػػػػػػػ  ،كإف  ػػػػػػػػػػ ف اجل ػػػػػػػػػػ ح ا ػػػػػػػػػػ  ب ملػػػػػػػػػػ رة
فػػػػصف هػػػػ     ، مػػػػ  لػػػػر قءػػػػ  ن ط اػػػػ   ،كجػػػػب    ػػػػ  ،كأ  جػػػػ  ، فػػػػصف  ػػػػ له(ٓ)«إضللللاا 

 .ل  امل رة، كإف ا  للهرا  ب لءرضمل ن ، أل   إ   ؿ ض ر   ،ه         ل  م ؿ
                                                             

 ( ن  ال ال  خين غر مهمرزه.ُ)
 (ُِٗ/ّ( املهذب ن الف   الش فءا )ِ)
(، خمي ر ّْٕ/ُ(، املءجة الرس ط )ُُْ/ْ: الٌ ؼ، كالكرة، كالش ف . ل  ف الء ب )الٌ كشع (ّ)

 (.ُُٗال د ح )ص: 
 (.ُِٗ/ّاملهذب ن الف   الش فءا )(  ْ)
أ  جػػػػػػ  ابػػػػػػع م جػػػػػػ  ن سػػػػػػ   ،  يػػػػػػ ب األحكػػػػػػ ـ، بػػػػػػ ب مػػػػػػع بػػػػػػى ن ح ػػػػػػ  مػػػػػػ  ا ػػػػػػ   ػػػػػػ ره،  (ٓ)

الطػػػػػػ اي ن األكسػػػػػػط، كف ػػػػػػ   ػػػػػػ  بػػػػػػع أمحػػػػػػ  بػػػػػػع رشػػػػػػ اع، ك ػػػػػػر ابػػػػػػع حممػػػػػػ  بػػػػػػع ك (، ْٖٕ/ُ)
ا جػػػػػػ ج بػػػػػػع رشػػػػػػ اع، قػػػػػػ ؿ ابػػػػػػع  ػػػػػػ م:  ػػػػػػذبره. كا ػػػػػػ ا  هػػػػػػدد  األلبػػػػػػ ي.  مػػػػػػ  ال كا ػػػػػػ  

 (.َْٖ/ّ(، إركا  ال ل ل )ُٗٗ/ْ)
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ػػػػػكاي  ػػػػػػ جى   ال  ػػػػػػ  ف ػػػػػػ    ف مػػػػػػ  ا ػػػػػػ ، كف مػػػػػػ  ال ا ػػػػػ  إَل حػػػػػػ ؿ الط اػػػػػػ ، فػػػػػػصف  ػػػػػ ف ط ا ن
مل نػػػػ  أف خيػػػػ ج اجل ػػػػ ح إل ػػػػ  إال حب ػػػػ  ديػػػػ  امل شػػػػا   ػػػػ   ،ال رافػػػػل، كال فػػػػرز ف ػػػػ  الفػػػػرارس

 .(ُ) ؛ أل   ال ا  ف  ال  ر ف   ب كف ذل م  بن 
كأرل أ ػػػػ  نػػػػب أف اكػػػػرف أرفػػػػ  مػػػػع ق مػػػػ  اإل  ػػػػ ف؛ أل ػػػػ  قػػػػ  ديػػػػ   :قػػػػ ؿ الشػػػػ   اإلمػػػػ ـ

 .(ِ)ف   مع حيمل ش     ل  رأس 
ػػػػػػ مل نػػػػػػ  حػػػػػػم اكػػػػػػرف  لػػػػػػره  ، ػػػػػػ  ف ػػػػػػ  ال رافػػػػػػل، كفػػػػػػرز ف ػػػػػػ  الفػػػػػػرارس  كإف  ػػػػػػ ف ط ا ن

ا ػػػػػ ف  ال ػػػػػ ر ف ػػػػػ  هبػػػػػذا ال ػػػػػ ر،  ؛ أل ػػػػػ  رحيػػػػػ  كال ا ػػػػػب م ي ػػػػػبن  (ّ)م ػػػػ ار مػػػػػ   ػػػػػ  الءم راػػػػػ 
 .(ْ)ن أه  الرجهن  كال اشرتط أف اكرف رم  ال ا ب م ي بن 

                                                             

 (.ِِٗ/ّ( املهذب ن الف   الش فءا )ُ)

لىػػػػػً  ًف ػػػػػ ً  أبػػػػػر قػػػػػ ؿ (ِ) ػػػػػ ًؿ اٍلميدىمَّ ػػػػػ ىٍت  ،ا  ػػػػػع املػػػػػ كر م: كىًإٍف ملٍى فىٍػػػػػً   ىػػػػػ  ىةي اٍلبػىلىػػػػػً  بً ٍجًي ىػػػػػ ًز اجلًٍمى كىجى
ػػػػػػ ًف بً اًلٍجًي ىػػػػػػ ًز ًف ػػػػػػ ً  ٍضػػػػػػ ىاًر ًف ػػػػػػً   ، ىػػػػػػ  ىةي اٍلفيٍ سى ػػػػػػ ض اإٍلً ػػػػػػ ًرًس رحىٍيىػػػػػػ ي، فىػػػػػػًصٍف فىدى أىٍف الى دييًٍكػػػػػػعى اٍجًي ىػػػػػػ زي اٍلفى
؛ كىًإٍف ملٍى فىٍػػػػػ ً  ػػػػعى فػىلىػػػػػٍ  ى ًفيً ػػػػػ َت ػػػػػ ًف ًف ػػػػ ً  أىٍمكى ٍضػػػػػ ىاًر ًف ػػػػػً  أىٍف الى  ، ىػػػػ  ىةي اٍلبػىلىػػػػػً  بً ٍجًي ىػػػػػ ًز اٍلفيٍ سى ػػػػػ ض اإٍلً فىدى

ػػػػ فى  ىلىػػػػ  رىٍأًسػػػػ ِـّ ًإذىا  ى ػػػػًل اليَّػػػػ  ػػػػ ض  ،ً  محييرلىػػػػ ه ميٍ ػػػػيػىٍءًل ى ه، فىػػػػًصذىا َػىبىػػػػيى مىػػػػ  كىهىػػػػٍف ى دييًٍكػػػػعى اٍجًي ىػػػػ زي ال َّجي فىدى
ٍ  ى . ا  كم ن ف   الش فءا ) ٍض ىاًر ميٍءيىبػى ه ًفى  ذى ى  (.ّٕٕ/ٔاإٍلً

أشػػػػػب  بء بػػػػػ   ا: مػػػػػع كسػػػػػ  ل اهلجػػػػػـر ن اجل ػػػػػرش اإلسػػػػػالم   ن   ػػػػػ  امل ػػػػػ ه، ك ػػػػػالءم راػػػػػ  (ّ)
ف  ػػػػ  اجل ػػػػ  ، م ػػػػ ر   مػػػػع ا شػػػػب ال ػػػػم  ، كم ػػػػفد  بػػػػ لفرالذ ايػػػػرتس هبػػػػ  املهػػػػ ْجرف، كقػػػػ  

 .(ُٖ/ُّاجملمرع ش ح املهذب )    ف  إَل ح  اي ل  م ه  امل   لرف إَل أسرار ا  رف.
ال ػػػػػػد  ؛ أل ػػػػػػة  ك ػػػػػػر املػػػػػػذ ب، كقػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػركم: ك ػػػػػػر قػػػػػػ ؿ الشػػػػػػرازم: ، ػػػػػػذا الرجػػػػػػ  األكؿ (ْ)

الرجػػػػػ  الثػػػػ ي: قػػػػ ؿ أبػػػػػر ك  أف ا ػػػػءرا أط افهػػػػ   لػػػػػ  األ يػػػػ ؼ غػػػػر م  ػػػػػرب  فػػػػال ايػػػػهذكا.ديكػػػػ هة 
ديػػػػػ  ال ا ػػػػػب كرحمػػػػ  م  ػػػػػرب؛ أل ػػػػػ  رفػػػػػ  از حػػػػػة   نػػػػػرز حػػػػم اكػػػػػرف   ل نػػػػػ ال : ب ػػػػ  بػػػػػع ح براػػػػػ 

- ف ديػػػػػ ج إَل   ػػػػػب ال مػػػػػ ح، كمػػػػػم مل ا  ػػػػػبرا  ػػػػػهذل ال ػػػػػ س ب ل مػػػػػ ح؛ قػػػػػ ؿ ال ػػػػػركم ،الف سػػػػػ ف
كا فػػػػػ  األهػػػػػد ب  لػػػػػ    ػػػػػء ه قرلػػػػػ ؛ ألف كضػػػػػ   :- ب ػػػػػ  بػػػػػع ح براػػػػػ   لػػػػػ  قػػػػػرؿ أ   مءل نػػػػػ

(، ركضػػػػػػ  الطػػػػػػػ لبن ِِٗ/ّالػػػػػػ م   لػػػػػػػ  الكيػػػػػػه لػػػػػػػ   بء ػػػػػػر. املهػػػػػػػذب ن ف ػػػػػػ  الشػػػػػػػ فءا )
(ْ/َِْ.) 
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 ،ب بػػػػهف ا ػػػػء   لػػػػ   يفػػػػ ، كدي ػػػػ  أسػػػػفل ٍ ػػػػم  مػػػػع غػػػػر  ى أ ػػػػ  ديكػػػػع محػػػػل الػػػػ ض  ل ػػػػ :
  .أ[/ِٕفال ح ج  إَل   ب  ]

ػػػػػ فػػػػػال نػػػػػرز  ، ػػػػػرا   اره ملكػػػػػ  إَل  ار جػػػػػ ره ب ػػػػػر إذ ػػػػػ ؛ ألفٌ   كال نػػػػػرز أف خيػػػػػ ج ج  حن
ألف  مل ا ػػػػػ ؛ ،الي ػػػػػ ؼ ف ػػػػػ  ب ػػػػػر إذ ػػػػػ ؛ فػػػػػصف هػػػػػ    هػػػػػ حب الػػػػػ ار م ػػػػػ   لػػػػػ  شػػػػػا 

 .إف ا  اهلرا  ب لء   ال ا  
مل نػػػػػ  مػػػػػع غػػػػر إذف أ لػػػػػ ؛ فػػػػػصف هػػػػ  ره م ػػػػػ   لػػػػػ   ،كإف أ  جػػػػ  إَل  رب غػػػػػر   فػػػػذ

 اكػػػػػع ملأك  ،مل نػػػػػ ؛ ملػػػػػ  ذ   ػػػػػ ه ن  ار اجلػػػػػ ر، كسػػػػػرا   ػػػػػ ف لػػػػػ  ن الػػػػػ رب ط اػػػػػ  ،شػػػػػا 
 .(ُ)أه  الرجهنن 

غػػػػر مػػػػهذكف   اي ػػػػ ؼ ف ػػػػ    ػػػػ فن  فػػػػال نػػػػرز ألحػػػػ  الشػػػػ     أف ،أ ػػػػ  ملػػػػ  مشػػػػرتؾ ل ػػػػ :
 .ف  

ا ػػػػػػػ  أطػػػػػػػ اؼ أجذا ػػػػػػػ   لػػػػػػػ  حػػػػػػػ  ط جػػػػػػػ ره احملػػػػػػػ ذم  ،(ِ) كإف أرا  أف اءمػػػػػػػل سػػػػػػػ ب طن 
فػػػػػصف  ،فػػػػال نػػػػرز مػػػػػع غػػػػر إذ ػػػػ  ،مل نػػػػ  مػػػػػع غػػػػر إذف؛ أل ػػػػ  محػػػػػل  لػػػػ  ملػػػػ  ال ػػػػػر ،لػػػػ 

فبػػػػػ ل ظ   ،جػػػػػذاع إف    ػػػػػي ح ضػػػػػ ةجػػػػػ ز إذا  ػػػػػ ؼ م ػػػػػ ار األ ،هػػػػػ    م ػػػػػ   لػػػػػ  شػػػػػا 
 .(ّ)إل ه ، كإف    ي غ  ب  فبرهفه 

مل نػػػػ  حػػػػم اػػػػذ   مػػػػ  ابػػػػين بػػػػ ، ك ػػػػ  الب ػػػػ  ، ك  ضػػػػ ؛ أل ػػػػ   ،كإف أرا  أف ابػػػػين  ل ػػػػ 
أك  ،ي ذلػػػػػػ ، كإف كقٌػػػػػػفرجػػػػػػب الءلػػػػػػة ف ػػػػػػ اره؛  دمػػػػػػل ال ابػػػػػػ  ،محػػػػػػل  لػػػػػػ  ملػػػػػػ  غػػػػػػره

                                                             

الرجػػػػػػػػ  األكؿ: نػػػػػػػػرز، ك ػػػػػػػػر قػػػػػػػػرؿ الشػػػػػػػػ   أ  ح مػػػػػػػػ   :إذا  ػػػػػػػػ ف ف ػػػػػػػػ  ط اػػػػػػػػ  فف ػػػػػػػػ  كجهػػػػػػػػ ف (ُ)
جػػػػػ ز أف ا  فػػػػػ  ، أف ا  فػػػػػ  بػػػػػ ل  ار ب الجي ػػػػػ ز ؛ ألف اهلػػػػػرا   ػػػػػ ب  لل ػػػػػ ار؛ فػػػػػصذا جػػػػػ زاإلسػػػػػف اا ين

رمحػػػػ  -ك ػػػػر قػػػػرؿ شػػػػ خ   ال  ضػػػػا أ  الط ػػػػب  ،الرجػػػػ  الثػػػػ ي: ال نػػػػرزك بػػػػ هلرا  بػػػػص  اج اجل ػػػػ ح. 
األهػػػػػ   قػػػػػ ؿ ال ػػػػػركم: ك ػػػػػر ،فلػػػػػة نػػػػػ  إ ػػػػػ اج اجل ػػػػػ ح إل ػػػػػ  ،؛ أل ػػػػػ  مرضػػػػػ   ءػػػػػن مال ػػػػػ -اهلل

 (.ِّٗ/ّف   الش فءا ) (، املهذب نَِٕ/ْالذم ق ل  األ ث كف. ركض  الط لبن )
ػػػػرىابً طي، كسػػػػ ب ط ت. امل ػػػػب ح امل ػػػػر ال ػػػػ ب ط (ِ) : سػػػػ  ف  بػػػػن حػػػػ  طن رحيهػػػػ  دمػػػػ    فػػػػذ، كاجلمػػػػ  سى

 (.ُّْ/ُ(، املءجة الرس ط )ُِٖ)
 (.ِٔٓ/ٔالب  ف ن مذ ب اإلم ـ ) (3)
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 كػػػػػػػرف اإلجػػػػػػػ رة مةبػػػػػػػ ة ملرضػػػػػػػ  ا  جػػػػػػػ ؛  مػػػػػػػ  قل ػػػػػػػ  ن ، كنػػػػػػػرز أف ةفهػػػػػػػر إجػػػػػػػ ر  ،أطل ػػػػػػػ 
 .  اج سرا  الء اؽ ن أح  اليف اءن
كػػػػػػرف املفػػػػػػ زر مب ػػػػػػ ة  فػػػػػػال بػػػػػػ  أف  ،ملفػػػػػػ زر األجػػػػػػذاع  ك ػػػػػػذل  مػػػػػػع جءػػػػػػل املطلػػػػػػ   بءنػػػػػػ

 .هلذا فهر إج رة مةب ة ، ل  ح  ط  حبكة الءرض
ن حػػػػػػػ  ط جػػػػػػػ ره، كال ن ا ػػػػػػػ  ط املشػػػػػػػرتؾ  اك ػػػػػػػ ن   ى يًػػػػػػػأك اى  ،(ُ)ةكال نػػػػػػػرز أف افػػػػػػػي   ػػػػػػػر 

 .(ِ)فال نرز ب ر إذ   ،ب ر إذف امل يد ؛ ألف ذل     ؼ ن مل  ال ر ار   
مػػػػػػػع غػػػػػػػر إذف؛ ملػػػػػػػ   اك ػػػػػػػذل  ال نػػػػػػػرز أف ابػػػػػػػين  لػػػػػػػ  ال ػػػػػػػطدن امليالهػػػػػػػ ن حػػػػػػػ ج ن 

 .ق م  ه
ػػػػػػ م  لػػػػػػ  سػػػػػػط  جػػػػػػ ره مػػػػػػ    اره مػػػػػػع غػػػػػػر إذ ػػػػػػ  للمءػػػػػػى األكؿ؛ فػػػػػػصف  كال نػػػػػػرز أف ني

 .(ّ) ز إذا   ؼ ال ط  الذم ن م م ؤهه    م    ل   رض ج
ػػػػػ  كال نػػػػرز أف ا ػػػػػ  جػػػػػذ ن  أضػػػػػ   ،الن  ػػػػػ ف أك َ ػػػػػ     لػػػػػ  حػػػػػ  ط جػػػػػ ره ب ػػػػر إذ ػػػػػ   ف فن

 .(ٓ)ألمح    الفن  ،(ْ)احي ج إل   أك مل حييج ن أه  ال رلن ،أك مل ا   ب 

                                                             

ػػػػػػٌرة (ُ)  ،الكػػػػػػ ؼ بك ػػػػػػ  را ً ػػػػػػ كْجءهػػػػػػ  ،ا ػػػػػػ  ط ن فػػػػػػي  -الػػػػػػراك ك شػػػػػػ ا  الكػػػػػػ ؼ بفػػػػػػي - الكى
 ن ل ػػػػػ  كغػػػػره اجلػػػػر  م كحكػػػػ  ،كبػػػػ ر  بػػػػ رة،  ب ل  ػػػػ   ػػػػرل كنػػػػرز ، ػػػػ عكقً   ػػػػء   ى  ،كاملػػػػ 
ػػػػ :املفػػػػ   ػػػػ كْجءهػػػػ  ،الكػػػػ ؼ ب ػػػػة رة ي  الي ب ػػػػ  ألفػػػػ ظ رح اػػػػ . غ ابػػػػ  ك ػػػػا ،كر ػػػػب ،   بػػػػ  ،رل ي

  (.ُّٗ/ِال ظة )، (َِِ: ص)
 (.ِٕٓ/ٔالب  ف ن مذ ب اإلم ـ ) (ِ)
 مل  ر ال  ب .ا (ّ)
الرجػػػػػ  ك  . ب  نػػػػػ اا ػػػػػ  ب  ػػػػػ  ط ضػػػػػ رن  قػػػػػ ؿ ن ال ػػػػػ ك: نػػػػػ  إذا  ػػػػػ ف مػػػػػ  ا ػػػػػء  ال :الرجػػػػػ  األكؿ (ْ)

كقػػػػ ؿ  ،ال ػػػػد   ك ػػػػر :كالءمػػػػ اي، نػػػػ   لػػػػ  ذلػػػػ ، قػػػػ ؿ الشػػػػرازم الثػػػػ ي: قػػػػ ؿ ن اجل اػػػػ : ال
(، ُِِ/ْركضػػػػػػػ  الطػػػػػػػ لبن )، (ِٓٗ/ُالشػػػػػػػ فءا )املهػػػػػػػذب ن ف ػػػػػػ   ال ػػػػػػركم: ك ػػػػػػػر األظهػػػػػػػ .
 (.ِِٔ/ٔالب  ف ن مذ ب اإلم ـ )

  (.ّٓ/ٕ(، امل ين )ُُٖ/ّ ش ؼ ال   ع )  (ٓ)
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؛ (ُ)«الشيحلللللللشملللللل إشامللللللافشمسللللللع شإالشرللللللنشزيلللللل ش  سلللللل شم لللللل »:  قرلػػػػػػ  ل ػػػػػػ :
فلػػػػػة نػػػػػ  مػػػػػع غػػػػػر إذ ػػػػػ ، كحػػػػػ ا  أ    اػػػػػ ة  ،كأل ػػػػػ  محػػػػػل  لػػػػػ  ملػػػػػ  غػػػػػره ب ػػػػػر إذ ػػػػػ 

 .مل  ق م  ه ؛ج ز ،حممرؿ  ل  ال  ب إل  ؛ فصف ه    م    ل  شا 
 ػػػػػ ف لػػػػػ  إ    ػػػػػ ؛ أل ػػػػػ    ،ف فءػػػػػ  هػػػػػ حب ا ػػػػػ  ط ،فػػػػػصذا كضػػػػػ  اجلػػػػػذكع حبكػػػػػة ال ػػػػػل 

ػػػػػ جػػػػػػ ز؛  ،ل  ػػػػػ ط ح ػػػػػػ  مػػػػػع  رضػػػػػ   م ػػػػػيد  لػػػػػ ، كإف بػػػػػػذؿ لػػػػػ  هػػػػػ حب ا ػػػػػػ  ط  رضن
 .(ِ)  أل   ف  ،ألف م  ج ز  لك  ج ز  ل ك 

ػػػػػػػػ ىٍت أغ ػػػػػػػػ    إَل  ار جػػػػػػػػ ره ،إذا  ػػػػػػػػ ف ن ملكػػػػػػػػ  شػػػػػػػػج ةك  ػػػػػػػػػيٍءلىٍي، كا يىشى  ػػػػػػػػػ ف   ،ف سى
؛ (ّ) ػػػػػػػرا   ارهب[ م هػػػػػػػ  ن /ِٕللجػػػػػػػ ر مط لبػػػػػػػ  هػػػػػػػ حب الشػػػػػػػج ة بصزالػػػػػػػ  مػػػػػػػ  ح ػػػػػػػل ]

ػػػػػ  ،مل ا لػػػػػ  فػػػػػصف ،فهػػػػػر  مػػػػػ  لػػػػػر   ػػػػػل  اره ب ػػػػػر ا ي ػػػػػ ره ،ل ملكػػػػػ  ب ػػػػػر ا ي ػػػػػ ره ى أل ػػػػػ  شى
مل  ،فػػػػصف هػػػػ    م ػػػػ   لػػػػ  شػػػػػا  ، مػػػػ  خيػػػػ ج مػػػػع   ػػػػػل  اره ب ػػػػر إذ ػػػػ   ،جػػػػ ز لػػػػ  إزاليػػػػ 

ػػػػػػ ،نػػػػػ  كال ػػػػػ ب  ف ػػػػػػ  إفػػػػػ ا  للهػػػػػػرا  ب لء ػػػػػػ ؛ إال  ،؛ ألف ال طػػػػػب ا اػػػػػػ  أك رطبنػػػػػػ ، ػػػػػ ف   ا ب ن
 ف جرز ح   ذ؛ أل   ب   ق ار ايبء   را .  ،أف اكرف ال  ب  اءيم   ل  ج ار

  
                                                             

: -رمحػػػػ  اهلل  ءػػػػػ َل-(. كقػػػػ ؿ ابػػػػع املل ػػػػع ِْْ/ّ( أ  جػػػػ  الػػػػ ارقطين ن سػػػػ   ،  يػػػػ ب الب ػػػػػرع )ُ)
 أ   ػػػػػع جػػػػػ   ف بػػػػػع زاػػػػػ  بػػػػػع  لػػػػػا  ػػػػػع سػػػػػلم  ابػػػػػع محػػػػػ   حػػػػػ ا  مػػػػػع أا ػػػػػ ركاه الػػػػػ ارقطين 
 حػػػػ ة كأبػػػػر ، لػػػػن كل ػػػػ  م ػػػػلة رجػػػػ ؿ مػػػػع  ػػػػذا ك لػػػػا «م ػػػػ  ه» ن أا ػػػػ  أمحػػػػ  حػػػػ ة؛ كأ  جػػػػ 

رمحػػػػ  -ا ػػػػ ؛ كقػػػػ ؿ ابػػػػع حجػػػػ   حي ػػػػ ي ال ك مػػػػ  ، حػػػػ مت أبػػػػر ضػػػػءف  ، ح  فػػػػ :  ا ػػػػ  ال ق شػػػػا
 حممػػػػػػ  بػػػػػػع ا ػػػػػػ رث كف ػػػػػػ  امل ػػػػػػ ه، بلفػػػػػػ  أ ػػػػػػ  حػػػػػػ ا  مػػػػػػع الػػػػػػ ارقطين : كركل -اهلل  ءػػػػػػ َل
  ػػػػع مح ػػػػ   ػػػػع   ػػػػ ه أ ػػػػ ل ط اػػػػ  كلػػػػ   هػػػػرؿ، األ  ػػػػ رم سػػػػء   بػػػػع حيػػػػى  ػػػػع راكاػػػػ  الفهػػػػ م
 مػػػػػػع أا نػػػػػػ  كالػػػػػػ ارقطين أمحػػػػػػ ، كركاه ا ػػػػػػ ا ، مػػػػػػرتكؾ ال ب قػػػػػػ ف بػػػػػػع  اك    ػػػػػػ  كالػػػػػػ اكم أ ػػػػػػ ،
 أبػػػػر كركاه ضػػػػءه، كف ػػػػ  جػػػػ   ف، بػػػػع زاػػػػ  بػػػػع  لػػػػا كف ػػػػ   مػػػػ ،  ػػػػع ال ق شػػػػا حػػػػ ة أ  حػػػػ ا 
إركا  ، (َُُ/ّ) ا بػػػػػػػػػػػر ، اليلخػػػػػػػػػػػ ص(ٔٗٔ/ ٔ) امل ػػػػػػػػػػػر . البػػػػػػػػػػػ رهػػػػػػػػػػػدد  األلبػػػػػػػػػػػ ي اك . ك 
 (.ِٕٗ/ٓال ل ل )

 (.ِّٔ/ٔ( الب  ف ن مذ ب اإلم ـ )ِ)
 مل  ر ال  ب .( اّ)
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 فصل

 د إذا فتذ باب وَ ظهر داره إىل الشارعر 

جػػػػػ ز لػػػػػ  أف افػػػػػي  م هػػػػػ   ،الشػػػػػ رعكإف  ػػػػػ ف ل جػػػػػل ن  رب غػػػػػر   فػػػػػذ  ار ظه  ػػػػػ  إَل 
 .(ُ)اسيط اؽإَل الش رع؛ ألف ل  ح    ب بن 

 نػػػػػػػ ؛ أل ػػػػػػ  نءػػػػػػػل مل ،فػػػػػػهرا  أف افيدػػػػػػػ  إَل ال قػػػػػػ ؽ ،كإف  ػػػػػػ ف بػػػػػػ ب  اره إَل الشػػػػػػػ رع
مل فػػػػػ   ،كال اسػػػػػيط ق  ،كأ ػػػػػ ه ،كأغل ػػػػػ  ،افيدػػػػػ  :ل ف ػػػػػ  حػػػػػ  االسػػػػػيط اؽ ف ػػػػػ ، كإف قػػػػػ ؿ

 . ل  االسيط اؽ الن ؛ أل   ا ر فيد   ل (ِ)ن أه  الرجهن
 . ل   الن كال  ل  ،مل دي   م  ؛ أل   ل   ب سيط اؽ ،(ّ)إَل ال ق ؽ ةكلر في  ن ح  ط   ر 

فه فػػػػػػػػذ  ،كظهػػػػػػػػ  أحػػػػػػػػ مه  إَل األ ػػػػػػػػ ل ،كإف  ػػػػػػػػ ف لػػػػػػػػ   اراف ن  ربػػػػػػػػن غػػػػػػػػر   فػػػػػػػػذاع
؛ أل ػػػػػػ  نػػػػػػرز لػػػػػػ  إزالػػػػػػ  ا ػػػػػػ  ط ا ػػػػػػ ج  (ْ)إحػػػػػػ امه  إَل األ ػػػػػػ ل جػػػػػػ ز ن أهػػػػػػ  الػػػػػػرجهن

 .فألف نرز في  ب ب ف   أكَل ،ب  هم 

                                                             

 مع ح  ن الط ا  م   طلب : فال ن اسيط ؽ ك  ،إل   الط ا  سل  :كوحره الب ب إَل اسيط ؽ (ُ)
أمح  خمي ر لل  يرر:  ،املء ه ة الء ب   الل   مءجة، كا ظ : (ٔٓٓ/ِ) الرس ط املءجة .ح ك ه

 .(ُّٖٗ/ِ ب  ا م    م  )
أكَل،   فألف نرز أف افي  ف   ب بن  ،الرج  األكؿ: نرز؛ أل   إذا ج ز ل  أف ا ف  ْج   ح  ط ال ار (ِ)

الرج  الث ي: ال نرز؛ ألف الب ب  ل ل  ل  ك  دي  . كأهدهم      أ  ال  سة الك  ا: ال
قل مع بٌن  :قلي" ق ؿ ال ركم: فم   م  ، ك ذا الرج   ر ال د       الءم اي. ،االسيط اؽ

 :كدمع هدد  ،األه  مع  ذاع الرجهن، كهلذا اقي   ال افءا  ل    ب  الي د   إَل الك  ا
املهذب ". كالش شا ف دد  امل   ك ر أف   ،ك  لفهة اجل ج ي ،ه حب الب  ف، كال افءا ن احمل ر

(، الء ا  َِٖ/ْ(، ركض  الط لبن )ِٔٔ/ٔ(، الب  ف ن مذ ب اإلم ـ )ِٕٗ/ّش فءا )ن ف   ال
 (.َُّ/ٓش ح الرج   )

 (.ّٔٗ/ُاملءجة الرس ط ) أك غر   فذ اذ  ، كاة   ْج  أزق . ،ا: الط ا  ال      فذن ال ق ؽ (ّ)
نرز؛ أل   نءل ال ق قن   فذاع؛ كأل    أهد ب  : ال ح م  كأ ث  الرج  األكؿ: ق ؿ الش   أبر (ْ)

= نءل ل ف   االسيط اؽ مع  ل كاح  مع ال ق قن إَل ال ار اليت ل  ي ف  ، كاثبي أل ل  ل 
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ج ز؛  ،فهرا  أف ا  ل الب ب إَل أكؿ ال رب ،كإف   ف ل اره ب ب ن كسط  رب ال ا فذ
؛ (ُ)ج ز ن أه  الرجهن ،أل   ارتؾ بءض ح   مع االسيط اؽ، كإف أرا    ل  إَل آ  ه

 .  ن ْج ء كهلذا لر أرا  ق مي  لك ف ح   َ بين  ،ألف ح   َ بي ن ْج   ال رب
كنءػػػػػػػل   ػػػػػػػ  البػػػػػػػ ب  ،فػػػػػػػهرا    لػػػػػػ  إَل كسػػػػػػػط  ،كإف  ػػػػػػ ف بػػػػػػػ ب  اره ن آ ػػػػػػػ  الػػػػػػػ رب

فػػػػػػال  ،؛ ألف ْج ػػػػػػ  الػػػػػػ رب مشػػػػػػرتؾ بػػػػػػن اجلم ػػػػػػ (ّ) نػػػػػػ  ن أهػػػػػػ  الػػػػػػرجهنمل ،(ِ)ا  ل ػػػػػػ ن 
 .نرز أف خييص ب  بء هة

                                                                                                                                                                             

الرج  ك  اآل    ل  قرؿ مع ارجب الشفء  ب لط ا . كاح  مع ال ق قن الشفء  ن  كر ال ق ؽ=
 ارمح  اهلل؛ ألف ل  أف ا ال ا  ج  بن ال اراع، كنءلهم   ارن -ك ر ا ي  ر ال  ضا  ،نرز :الث ي

 ذه الءب رة " ق ؿ ال ركم: فج ز أف ا فذ إح امه  إَل األ  ل. ،كاح ة، كارتؾ الب بن  ل  ح هلم 
 ف فص    ر ة ا ي  ص ا الؼ ف  إذا س  ب ب إح امه ، كذل   طه بل ال راب ج ا ؛ف س ة

كلر أرا  رف  ا   ط  :ق ؿ أهد ب   ،ك ل األهد ب م  حرف ب  ،الرجهن إذا ب ا الب ب ف   فذاع
األهد ب  ا ف ؽ، كدمع   ل  كاح ة، كارتؾ ب ب هم   ل  ح هلم  ج ز قطءن  اب  هم ، كجءلهم   ارن 

 ا   ع  ال  ضا أبر الط ب ن  ءل   ؛ ف ل راب أف ا  ؿ: مرض  الرجهن إذا مل ا   : ل   ذا
األه  اجلراز   ب  ف    :كقرل  ،اكأم  قرل :  ذا   ل  اإلم ـ فصف الرجهن مشهرراف ج ن  ملك ،

بل   ل ال  ضا أبر الط ب  ، ع اجلمهرر امل   ف  لراك  لف  أهد ب   الء اق رف  ،ه حب اليهذاب
(، الب  ف ِٕٗ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) ."ك   م أ   نرز :األهد ب  ل  امل  ، ق ؿ ا ف ؽ

 (.َِٗ/ْ(، ركض  الط لبن )َُُ/ٓالء ا  ش ح الرج   )، (ِٔٔ/ٔن مذ ب اإلم ـ )
 الرج  األكؿ: ال نرز؛ أل   ا ا  أف نءل ل ف   ح  االسيط اؽ؛ ن مرض  مل اكع ل ، ق ؿ الءم اي: (ُ)

أرا كا ق مي    ف ل  ح  الرج  الث ي: نرز؛ ألف ح   َ بي ن ْج   ال رب، كهلذا لر ك  ال د  . ك ر
 (.َِٔ/ُْاجملمرع ) ،(ِٕٔ/ٔ(، الب  ف ن مذ ب اإلم ـ )ِٖٗ/ّاملهذب ) ن ْج ء .

ٍ ًل   (ِ) لِّ جال ِّ ٍ ًل   ب لك   م  بن الب ب كال ار، ف رسا مء ب، ،: ال ِّ كاجلم   ف رسا مء ب، كال ِّ
ٍ ًل   اجلىٍ  ى ....ال َّ  لً   ٍ ًل   مء ب ب لف رس    ال  ، ك االز، كال ِّ  ( ِّْ/ّل  ف الء ب ) كال ِّ

فصف   ف ب ب  ن آ   ال رب، كأرا  أف ا  ل الب ب إَل كسط ، كنءل " ن املهذب: ق ؿ الشرازم (ّ)
مل  ،  ال ربنرز أف اة  ه إَل آ  ،إف مع ب ب  ن كسط ال رب :؛ إف قل  اإَل     الب ب   ل  ن 

ال نرز ج ز هلذا  :ن  هلذا أف ا  م ؛ أل   مشرتؾ بن اجلم  ، فال نرز أف خييص ب ؛ كإف قل  
 ،امل   ة ق ؿ: أهد ب   لر    ي  اره ن آ   ال ك " كق ؿ ال ركم:". أف ا  م ؛ أل   خييص ب 
فصف ش     اجلم   ن ْج   ؛ اكأسفل ال ك    ل  ن  كنءل م  بن الب ب فهرا    ل ب هب  إَل الرسط،
 (.َُِ/ْ(، ركض  الط لبن )ِٖٗ/ّاملهذب ) ."كإال فال ال ك    ف للب قن م ء ،
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فػػػػػػػػػػ    أحػػػػػػػػػ مه  هػػػػػػػػػػ حب  إَل  ،كإف  ػػػػػػػػػ ف بػػػػػػػػػن رجلػػػػػػػػػػن حػػػػػػػػػ  ط مشػػػػػػػػػػرتؾ ف سػػػػػػػػػيه ـ
كالثػػػػػػػ ي ك ػػػػػػػر مػػػػػػػذ ب أ  ، (ُ)أجػػػػػػػ   ل هػػػػػػػ  ن أهػػػػػػػ  ال ػػػػػػػرلن ،الءمػػػػػػػ رة، كامي ػػػػػػػ  اآل ػػػػػػػ 

 .أ   ال ن  :(ّ)كركاا   ع م ل  ،(ِ)ح  ف 

                                                             

( ف   َالَ  أقراؿ: ال رؿ األكؿ: ق ؿ ن ال  ك: ن ؛ أل   إ ف ؽ  ل  مشرتؾ ا كؿ ب  ال  ر     ُ)
 اإلم ـ ابن مل ق ؿ ال ركم ن ال كض : قلي: فهج   ل  ؛   إل ف ؽ  ل  الءب . ،ك ع ش اك 

 دمع ج ا ،  ر ْجهرر األهد ب:     املهم ت، كاألظه  مع ك ر ال رلن، مع األظه  ال افءا
 ال  ك الش مل ه حب كهد  كغر ة، الي ب  ، كه حب كاجل ج ي، احمل ملا، بي د د  ه ح
 أف لل  ضا ظه  إف كاال ي  ر ن ، كق ؿ: أف األق   الفي كل: ن ال  اي الش شا، كق ؿ ب  كأفم
 اليف  ل ن ، ك ذا مل ف   ش  أك هد  ، غ ض أك إل   ر،   ف أج ه، كإف م  رة امي    
 إجب ر ال أف ال را    ل  اجل رم ف ملخي ر ب إلجب ر ال رؿ إطالؽ مع أرج    ف كإف ق ل  الذم

أف ال رؿ ال  ك مطل ، كل   م ا نا بل ل  ش كط أف ال  :كظ   ه"ق ؿ الش ب ين: أ لة".  مطل  . كاهلل
حيي ج امل ل  إَل كض  جذك    ل  ، كأف ال ا ا  اجل ر ن ار ف ع اجل ار، كأف ال ابين  ل   أزجن ، 

  مع ج ار الب ء  اليت كأف ال ا    ل   م  ال حيمل  اجل ار، كال ا   ب ، كأف ال ديل  اجل ر ش  ن 
اا ا      فه ، كأف ال ال ن ؛ أل   إ ف ؽ  :ال رؿ الث ي: ق ؿ ن اجل ا ك  ." ديل  إال ج ارنا كاح ن

كل   ل  "مل نب   را   األرض.  ق ؿ الش ب ين:  ،فصذا اشرت   ، ل  مل  لر ا ف   ب  مل نب
 م  ال ن ه   ،كلر هب ـ الش اكن للمشرتؾ السيه اـ أك ل ره ،إجب ر ش اك   ل  الءم رة ن اجل ا 

 ءة  ،كال  ر ال ا اؿ ب ل  ر  ل  زرا   األرض املشرت  ؛ كألف املمي   اي  ر أا ن  بيكل ف  الءم رة،
ك ص  ل   ن البراطا  ،كهب  ا  ف  ال  ر ال  ك ن  ن األرض  ل  إج رهت   ل  ال د  ،
كهدد   ،ايكا ي ره ال    ،كأفم هبذا ابع ال الح ،اإلجب ر ه     لألمالؾ املشرت    ع اليءط ل

فصف ظه  ل  أف االمي  ع  ،إف ال  ضا االح  أحراؿ امليخ همن :ال رؿ الث ل : كق لك  ."ْج   
مل ن ه، كإف  لة أ        أج ه. املهذب ن ف   الش فءا  ،ل  ض هد  ، أك ش  ن أم ه

 (، ركض َُٗ/ْ، الء ا  ش ح الرج   )(ِّْ/ِم ين احملي ج ) (،ٔٓ/ْ(، الرس ط )ِٖٗ/ّ)
 .(ُِٔ/ ْ) الط لبن

 (.ُُُ/ْ(، الفي كل اهل  ا  )َِّ/ٕش ح في  ال  ا  ) ،(ُٓ/ٕالبد  ال ا   ) (ِ)
ال رؿ األكؿ: أ   ن  الذم أىب مع الب   ف  ل  ب      م  ش اك .  :فكال راب ف ه  مل ل  قرال (ّ)

ابين مع ش   م هم  ن   ل  ، كلكع ا ي م ف   ه  ا   ط، ك     مث  ال رؿ الث ي: أ   الك 
فال  ،أك ق   ب لرج  األكؿ ،كمع أفم ،ك ذا  ر املءمرؿ ب        -ق ؿ ابع  ب  ال -ل ف  ، 
 (.ُُٔ/ٕمرا ب اجلل ل لش ح خمي   ا ل ل ) (،ّْٗالك ن ن ف   أ ل امل ا   ) ح ج.
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الشضللللللاا  شئالش»:  ب لشػػػػػػ ا ، كقػػػػػػ  قػػػػػػ ؿ اأف ن امي   ػػػػػػ  مػػػػػػع الب ػػػػػػ   إضػػػػػػ ارن  ل ػػػػػػ :
فلم لكػػػػػ  ح مػػػػػ   ،؛ كألف الب ػػػػػ   إف مل اكػػػػػع لػػػػػ  ح مػػػػػ  ن  ف ػػػػػ (ُ)«إضلللللاا شسللللل شا  للللل  

كلػػػػػػ  مػػػػػػ ؿ  ،فػػػػػػصف امي ػػػػػػ  ،فرجػػػػػػب  فػػػػػ  ال ػػػػػػ ر   ػػػػػػ  ،  اػػػػػ   لػػػػػػ  ح مػػػػػػ  البه مػػػػػػ  املشػػػػػػرت  
 مػػػػػ  اة ػػػػػذ م لػػػػػ  ف  ػػػػػ ؼ إَل مػػػػػع لػػػػػ   ل ػػػػػ   اػػػػػع، كإف مل اكػػػػػع لػػػػػ    ،كأ فػػػػػ   ل ػػػػػ  أ ػػػػػذ،
 ، كا جػػػػػػ   ل ػػػػػػ  إذا قػػػػػػ ر إذف لػػػػػػ  ا ػػػػػػ  ة ف ػػػػػػ ؛ أل ػػػػػػ   فػػػػػػ   ػػػػػػفبػػػػػػذؿ شػػػػػػ اك  أف اب  ،مػػػػػػ ؿ

أ[ الشػػػػػػ ا  /ّٕضػػػػػػ ر  ػػػػػػع الشػػػػػػ ا ، كإهػػػػػػالح ملػػػػػػ  املمي ػػػػػػ ، ك ػػػػػػذل  إف بػػػػػػذؿ غػػػػػػر ]
 ػػػػػػي  دمػػػػػػ  إق اضػػػػػػ  دمػػػػػػ  ا فػػػػػػ   ل ػػػػػػ ؛ فػػػػػػصذا ب ػػػػػػ ه بػػػػػػصذف ا ػػػػػػ  ة اسػػػػػػيد   لػػػػػػ  الشػػػػػػ ا  ح

 .أ ف  ، ك  ف ا   ط ب  هم  اء    ل كاح  م هم  رسرم   ل  
كإف ب ػػػػػػػ ه أحػػػػػػػ  الشػػػػػػػ اكن ب ػػػػػػػر إذف شػػػػػػػ اك ، كال إذف ا ػػػػػػػ  ة   ػػػػػػػ  االمي ػػػػػػػ ع  ػػػػػػػ ف 

 ػػػػػػ ف   ،فػػػػػػصف ب ػػػػػػ ه ب ليػػػػػػ  ،مث ا ظػػػػػػ  ،، كال ا جػػػػػػ   لػػػػػػ  شػػػػػػ اك  بشػػػػػػا  دمػػػػػػ  أ ف ػػػػػػ  ميطر نػػػػػػ
ا ػػػػ  ط ب  همػػػػ   مػػػػ   ػػػػ ف، كإف ب ػػػػ ه ب لػػػػ  م ػػػػيج ة  ػػػػ ف ا ػػػػ  ط لػػػػ  ا فػػػػ   ب ال يفػػػػ ع بػػػػ ، 

فػػػػػػصف  ػػػػػػ   كبػػػػػػذؿ لػػػػػػ    ػػػػػػه  ،كلػػػػػػ  أف دي ػػػػػػ  شػػػػػػ اك  أف ا يفػػػػػػ  بػػػػػػ ؛ أل ػػػػػػ   ػػػػػػ لص ح ػػػػػػ 
ال ف ػػػػػػ ، كجػػػػػػب  لػػػػػػ  الثػػػػػػ ي قبرهلػػػػػػ ، كمل نػػػػػػ  لػػػػػػ     ػػػػػػ ، كإف ابيػػػػػػذؿ لػػػػػػ    ػػػػػػه ال ف ػػػػػػ ، 

 .(ِ)كأرا  الب ي        ف ل  ذل 
فدكمػػػػػػػػػ  ن ْج ػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػ   ،أك  كالب ،رحػػػػػػػػػ  أك ،اأك ب ػػػػػػػػػ ن  ،اإف  ػػػػػػػػػ ف ب  همػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ ن ك 

 .(ّ)حكة ا   ط
 .(ْ)ن   ل  اإل ف ؽ       :ق ؿ أبر ح  ف ك 

ف  ػػػػػػػػػ مي ح طػػػػػػػػػ ف  ،كإف  ػػػػػػػػػ ف لراحػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػفل، كل  ػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػر، كال ػػػػػػػػػ ه ب  همػػػػػػػػػ 
مل اكػػػػػع ل ػػػػػ حب  مط لبػػػػػ  هػػػػػ حب الءلػػػػػر ب لب ػػػػػ  ؛ أل ػػػػػ  ال ملػػػػػ  لػػػػػ   ،ال ػػػػػفل، أك  ػػػػػ مه 

                                                             

 .(ُْٔ)ص:  خت ن    ٌ ـ (ُ)
 (.ِٗٗ/ّاملهذب ن الف   الش فءا )( ِ)
 (.ُُٕ/ُ(، جرا   الء ر  )ْٕٓ/ْاألـ ) (ّ)
 (.ِْٔ/ٔ(، ب ا   ال      )ُٓ/ٕالبد  ال ا   ) (ْ)
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 لػػػػػ  مػػػػػ   (ُ)كل ػػػػػ حب الءلػػػػػر مط لبػػػػػ  هػػػػػ حب ال ػػػػػفل ب لب ػػػػػ    لػػػػػ  أهػػػػػ  ال ػػػػػرلن ،ف ػػػػػ 
 .   ـ ن ا   ط

بػػػػػ ر  لػػػػػ  ب   ػػػػػ    ػػػػػ  االمي ػػػػػ ع؛ فػػػػػصف امي ػػػػػ  هػػػػػ حب جإلك ػػػػػذل  حكػػػػػة ال ػػػػػ ه ن ا
فػػػػصف بػػػػى ا ػػػػ  ط   ،أك اقػػػػرتض  ل ػػػػ  ،كا فػػػػ   ل ػػػػ  ،ال ػػػػفل مػػػػع الب ػػػػ  ، كلػػػػ  مػػػػ ؿ أ ػػػػذ م ػػػػ 

 ػػػػ ف ملكػػػػ  ل ػػػػػ حب ال ػػػػفل كاكػػػػػرف ال ف ػػػػ  ن ذميػػػػػ ؛ أل ػػػػ  ا  ػػػػػ في ن  مػػػػ رة ملكػػػػػ ، 
 لػػػػػ   كاء ػػػػػ  هػػػػػ حب الءلػػػػػر غ فيػػػػػ   ل ػػػػػ ، كاكػػػػػرف ال ف ػػػػػ   لػػػػػ  ح طػػػػػ ف ال  فػػػػػ ، كسػػػػػ فه 

 .(ِ)ه حب الءلر
كأمػػػػػػ  مػػػػػػ  ا فػػػػػػ   لػػػػػػ  سػػػػػػ ه ال ػػػػػػفل فهػػػػػػر ب  همػػػػػػ ؛ أل ػػػػػػ  مشػػػػػػرتؾ ب  همػػػػػػ ، كإف  ػػػػػػ ع 

  أل ػػػ  إ فػػػػ ؽ  لػػػػ  ملػػػػ  اء ػػػػ  بػػػػ  ر نػػػػمل دي ػػػػ  م ػػػػ ؛  ،ح طػػػػ ف ال ػػػػفل  حب الءلػػػػر كبػػػػىهػػػ
 .(ّ)فلة دي   م   ،ل 

كلػػػػػػػػ    ،فػػػػػػػػصف ب   ػػػػػػػػ  ب ليهػػػػػػػػ     ػػػػػػػػي ا  طػػػػػػػػ ف ل ػػػػػػػػ حب ال ػػػػػػػػفل؛ أل ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػن م لػػػػػػػػ 
ل ػػػػ حب الءلػػػػر م ءػػػػ  مػػػػع اال يفػػػػ ع هبػػػػ ، كال نػػػػرز ل ػػػػ حب الءلػػػػر    ػػػػه ؛ أل ػػػػ  ل  ػػػػي 

 .(ْ) ل ه  ح   مع الب    ل  أف اء  ملك  ل ، كلكع 

                                                             

 اجل اػػػػ  ال :الرجػػػػ  الثػػػػ يك  مػػػػع  ءط ػػػػل األمػػػػالؾ. اللم ػػػػلد  حػػػػذارن  :ال ػػػػ ك:  ػػػػذا الرجػػػػ  األكؿ (ُ)
ال ػػػػد  ؛ أل ػػػػ  رفػػػػ  اي ػػػػ ر  ػػػػر ب ػػػػ ؼ م لػػػػ  إَل الءمػػػػ رة إذا  ػػػػ ف  : ك ػػػػرماملػػػػ كر نػػػػ ، قػػػػ ؿ 

ف ل ػػػػ ر مي  بػػػػل فءلػػػػ   ػػػػذا لػػػػ   لػػػػ  م ػػػػ  الشػػػػ ا  إال مػػػػع االسػػػػيب ا  ب لءمػػػػ رة؛  ،ايفػػػػ غ لػػػػ ال 
 ،كال  ػػػػالؼ ن أف ل ػػػػ حب الءلػػػػر االسػػػػيب ا  بب ػػػػ   ال ػػػػفل"أل ػػػػ    ػػػػ   حمػػػػض. قػػػػ ؿ: ال ػػػػ اي: 

 (،ََّ/ّاملهػػػػػػػػذب ن ف ػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػ فءا ) ."  لل ػػػػػػػػ ر  ن ملػػػػػػػػ  غػػػػػػػػره  فءنػػػػػػػػكإف  ػػػػػػػػ ف مي ػػػػػػػػ فن 
  .(ُِٔ/ْركض  الط لبن ) (،ٖٓ/ْالرس ط ) (،ََْ/ٔا  كم ن ف   الش فءا )

 .(ََّ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ِ)
 (.ُِٕ/ٔ) الب  ف ن مذ ب اإلم ـ( ّ)
 .(ََّ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ْ)
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كلػػػػػ   ل ػػػػػ حب ال ػػػػػفل أف  ،كإف ب   ػػػػػ  ب ػػػػػر آليهػػػػػ     ػػػػػي ا  طػػػػػ ف ل ػػػػػ حب الءلػػػػػر
كال افػػػػػي  ف هػػػػػ   ػػػػػرة مػػػػػع غػػػػػر إذف هػػػػػ حب الءلػػػػػر؛ أل ػػػػػ   ،ا  ف هػػػػػ  ك ػػػػػ ن يًػػػػػا يفػػػػػ  هبػػػػػ ، كال اى 
 .(ُ)كلكع ل  أف ا كع ق ار ال فل؛ أل   ملك  ،ال ح  ل  ف ه 

فػػػػػػصف بػػػػػػذؿ لػػػػػػ  هػػػػػػ حب  ،مػػػػػػع ح طػػػػػػ ف ال ػػػػػػفل كل ػػػػػػ حب الءلػػػػػػر أف اػػػػػػ  ض مػػػػػػ  ب ػػػػػػ ه
[ الب ػػػػػػ   ن /بّٕمل ال مػػػػػػ  قبرهلػػػػػػ ؛ أل ػػػػػػ  ال نػػػػػػ   لػػػػػػ  ] ،ال ػػػػػػفل ال  مػػػػػػ  ل ػػػػػػرتؾ    ػػػػػػه 

 .(ِ)فال ن  ببذؿ ال  م   ل  الرتؾ كالب    ،االبي ا 
  

                                                             

 امل  ر ال  ب . (ُ)

 .(َُّ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ِ)
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 فصل

 دبٍاء صاحب السطذ العالٌ سرتة لكٌ ال يطمع عمى جارهر

 نػػػػ  هػػػػ حب الءػػػػ ي  لػػػػ  ب ػػػػ   مل ،كجلػػػػ ره سػػػػط   ك ػػػػ  ،إذا  ػػػػ ف ل جػػػػل سػػػػط   ػػػػ ؿو 
   مػػػػ  لػػػػر  ػػػػ ف م ػػػػ كان   ،فػػػػال نػػػػ   لػػػػ  إحػػػػ اث ب ػػػػ   ف ػػػػ  ،؛ أل ػػػػ  ملػػػػ  م فػػػػ   بػػػػ (ُ)ةسػػػػرت 

 مل  ف   مع  ي  ح مي .  ؛لك   دي   مع االطالع  ل  مع  ك   ،ل ط  ج ره
كذ ػػػػػػ   ،ك ػػػػػػ ه ،، كشػػػػػػ ط أف ابػػػػػػين  ل ػػػػػػ  ب ػػػػػػ   لػػػػػػر ب ػػػػػػيو  مػػػػػػع رجػػػػػػلو  اشػػػػػػرتل رجػػػػػػله إذا 

ف ػػػػ  الء ػػػػ  ف همػػػػ ،  ، ل ػػػػ   مءلرمنػػػػ الن ، كشػػػػ ط محػػػػ أل ػػػػ  ابيػػػػ ع    نػػػػ ؛(ِ)حػػػػ اَيه  بػػػػ  جػػػػ ز
أل ػػػػػ  رحمػػػػػل  لمػػػػػ   ؛ ػػػػػالؼ الب ػػػػػ    لػػػػػ  األرض ،مل ا ػػػػػ  ،كإف مل ا ػػػػػه الب ػػػػػ   كحػػػػػ ه

ابػػػػػين  ل هػػػػػ ، كالءلػػػػػر ال حيمػػػػػل  لمػػػػػ  ابػػػػػين  ل ػػػػػ ، كأل ػػػػػ  ال حيمػػػػػل  لػػػػػ  ملػػػػػ  غػػػػػره؛ أل ػػػػػ  
 كن الءلر حيمل  ل  مل  ال ر ك ر ال فل.  ،ملك  إَل ال  ار

  

                                                             

إلػػػ اـ اجلػػػػ ر ب ػػػ   سػػػػرتة   ػػػ  مشػػػػ رف    :الػػػ اجلءػػػػل ك  ا. ػػػذا املػػػذ ب، قػػػػ ؿ الءمػػػ اي: قػػػػرالن كاحػػػ ن  (ُ)
فم ػػػػ  م ػػػػ ،  ،األسػػػػفل؛ ألف اإلشػػػػ اؼ  لػػػػ  اجلػػػػ ر إضػػػػ ار بػػػػ ؛ أل ػػػػ  اكشػػػػف ، كاطلػػػػ   لػػػػ  ح مػػػػ 

(،  شػػػػػػػػػػ ؼ ال  ػػػػػػػػػػ ع ُِٕ/ٔ. الب ػػػػػػػػػػ ف ن مػػػػػػػػػػذ ب اإلمػػػػػػػػػػ ـ )«ال ضػػػػػػػػػػ ر كال ضػػػػػػػػػػ ار» ػػػػػػػػػػ ا  
(ٖ/ُّٖ .) 
ػػػػالن  أىفَّ  كىلىػػػػرٍ "قػػػػ ؿ الشػػػػ فءا: ( ِ)   لػػػػ  اػىٍبػػػػيًنى  أىفٍ  لًٍلميٍشػػػػرتىًم أىفَّ   لػػػػ   ل ػػػػ  بً ىػػػػ  ى  الى  بػىٍ ػػػػيو   يليػػػػرَّ  بىػػػػ عى  رىجي

ارًهً  ػػػػٍطًدً ،  لػػػػ  كىاىٍ ػػػػكيعى  ًجػػػػ ى ػػػػ  كى ىَّػػػػ  سى ػػػػٍ ت اٍلًب ىػػػػ  ً  ميٍ يػىهى  الى  أىٍرضنػػػػ  اىًب ػػػػ ى  أىفٍ  أيًج ػػػػ ي   مػػػػ  ذلػػػػ  أىجى
ػػػػ  فػىػػػػٍ ؽى  كىالى  ،ف هػػػػ  بً ىػػػػ  ى  ٍ ػػػػلى ً  ن إالَّ  بػى ػٍ ػىهيمى  مػػػػ  اػىٍبػػػػيًنى  أىفٍ  فىًلٍلميٍشػػػػرتىًم ف هػػػػ  بً ىػػػػ  ى  الى   ىارنا بىػػػػ عى  مػػػػع أىفَّ   ى

 (.ُِْ/ٔ،ا  كم ن الف   الش فءا)(ْْٕ/ْ) شى  ى". األـ
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 فصل

 د تصرف املالك يف ومكه ر

ػػػػػػػ ،مػػػػػػػالؾ ل ػػػػػػػرهإذا  ػػػػػػػ ف لػػػػػػػ  ملػػػػػػػ  مػػػػػػػع أ أك  ،أك   ػػػػػػػ ف  بػػػػػػػ  ، فػػػػػػػهرا  أف نءلػػػػػػػ  مح من
؛ أل ػػػػػ    ػػػػػ ؼ ن  ػػػػػ لص ملكػػػػػ ، (ّ) مل نػػػػػ  م ءػػػػػ  مػػػػػع ذلػػػػػ ،(ِ)بػػػػػن الءطػػػػػ راع (ُ) بػػػػػ غ
كالطػػػػػػػب  ن  ،اجلػػػػػػراف ب لػػػػػػػ   ف ال ا ػػػػػػلطهة  لػػػػػػ  م ءػػػػػػػ ؛  مػػػػػػ  لػػػػػػر أ ثػػػػػػػ  ا بػػػػػػ  مك ػػػػػػهذ

ا ػػػػ  ؽ الشػػػ ا  كوحػػػػره؛ أل ػػػ  م  لػػػ ، كلػػػػ   لػػػ  أف اءيمػػػػ  ف ػػػ  مػػػػ  ا ػػػ  فلػػػػ  جػػػ ره،   لػػػػ َّ 
 كاهلل أ لة. ،ب ملل ، كال    ر ا  ج  إل  

                                                             

 (.َِٕ/ ُ، مء جل اجللر ، كم لده . املءجة الرس ط )ال بٌ غ (ُ)
 (.َٖٔ/ ِالرس ط )املءجة  ب    الءط . :الءط ر (ِ)
كأمحػػػػػ ، كأبػػػػػر ارسػػػػػه، ك ػػػػػر الػػػػػ اج ، لءمػػػػػـر  ،كالشػػػػػ فءا، كم ءػػػػػ  م لػػػػػ  ،فهجػػػػػ زه أبػػػػػر ح  فػػػػػ  (ّ)

(،  بػػػػػن ا  ػػػػػ    ٓٓ/ٕالبدػػػػػ  ال ا ػػػػػ  شػػػػػ ح   ػػػػػ  الػػػػػ ق    )  .«ضػػػػػ ار ضػػػػػ ر ك ال ال»حػػػػػ ا ، 
(، ُٖٕ/ ٔ(، الػػػػػػػػػػػذ رة )ُِٗ/ ٕ(، مرا ػػػػػػػػػػػب اجلل ػػػػػػػػػػػل لشػػػػػػػػػػػ ح خمي ػػػػػػػػػػػ  ا ل ػػػػػػػػػػػل )ُِّ/ٓ)

الكػػػػػػػػ ن ن ف ػػػػػػػػ  اإلمػػػػػػػػ ـ  ،(ِٓٔ/ٔ(، الب ػػػػػػػػ ف ن مػػػػػػػػذ ب اإلمػػػػػػػػ ـ )ُّٕ/ ُ)جػػػػػػػرا   الء ػػػػػػػػر  
 (. ّْٖ(، ال كض امل ب  )ص:ِٖٓ/ّأمح  )
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 كتاب احلوالة

مػػػػػػه رذة مػػػػػػع اليدراػػػػػػػل كال  ػػػػػػل، كنػػػػػػرز بكػػػػػػل  اػػػػػػػع نػػػػػػرز ب ءػػػػػػ ؛  ءػػػػػػػرض  :(ُ)ا رالػػػػػػ 
مطللللللشال  للللل ش» :قػػػػػ ؿ  أف ال ػػػػػي  ملػػػػػ  ركل أبػػػػػر   اػػػػػ ة ؛ال ػػػػػ ض، كبػػػػػ ؿ امليلػػػػػه

 .(ِ)«عبمع ءشسعيتتبعشأحدك شرعوشأظع  شئإذاش
 .كال نرز ف  ال نرز ب ء ؛   اع ال لة، كم ؿ الكي ب ؛ أل   م ؿ غر م ي  

  لث ػػػػػػػػػ ب؛   ،كاثبػػػػػػػػي بء ػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػلة ن الذمػػػػػػػػ  ،كفػػػػػػػػرز بكػػػػػػػػل مػػػػػػػػ ؿ ا ػػػػػػػػبط ب ل ػػػػػػػػػف 
 ،مػػػػػػ  ا ػػػػػػ  ال ػػػػػػلة ف ػػػػػػ مءلػػػػػػـر َ بػػػػػػي ن الذِّ  ؛ أل ػػػػػػ  مػػػػػػ ؿ(ّ)كا  ػػػػػػراف ن أهػػػػػػ  الػػػػػػرجهن

؛ ألفٌ  ال  ػػػػػػػ  هبػػػػػػػػ   ف ػػػػػػػدي ا رالػػػػػػػ  بػػػػػػػ ؛  ػػػػػػػػذكات األمثػػػػػػػ ؿ، كال فػػػػػػػرز إال فػػػػػػػػ ؿ مءلػػػػػػػـر
 . كذل  ال ايد   حم اكرف مءلرمن  ،الرهرؿ إَل ا   مع غر زا  ة، كال     ف

فػػػػػػ   فلػػػػػة ،؛ أل ػػػػػ   هػػػػػرؿ ال ػػػػػػف (ْ)اػػػػػ  ن أهػػػػػ  الػػػػػػرجهنكال   ػػػػػ  ا رالػػػػػ  بصبػػػػػػل ال ٌ 
 .      اجملهرالت  ،ا رال  ب 

                                                             

مشي   مع اليدرؿ فءى اال ي  ؿ. كا رال : اسة مع أح ؿ ال  ك إذا  فء      إَل غ ك  :ا رال  (ُ)
آ  ، كرحرال امل   مع    إَل   ، كالشه  ة، كالكف ل ، كه  حيرؿ ب  امل ؿ مع جه  إَل أ  ل. 

ٍليي ي، ب ا     لي  إَل ذم  غر ذمي ، كأىحى  ٍليي الشا  ًإحى لى ن   لي  كا ٍىرالى ي ب لفي  مه رذة مع  ذا فىهىحى
أا ن . كن الش ع:   ل ال اع، كرحرال  مع ذم  احمل ل إَل ذم  احمل ؿ  ل  . املءجة الرس ط 

 (.ٗٗ(، اليء اف ت )ص: ُّٔ)ص:  (، امل ب ح امل رَِٗ/ُ)
 (.ْٗ/ّ،  ي ب ا راالت، بى به ن ا رال  كى ىٍل اػىٍ ًج ي ًن ا رال ، )ن هد د  البخ رمأ  ج   (ِ)
الرجػػػػػ  األكؿ: ال فػػػػػرز إال ف لػػػػػ  مثػػػػػل   ألهػػػػػ ف، كا بػػػػػرب، كمػػػػػ  أشػػػػػبهه  ألف ال  ػػػػػ  ب  رالػػػػػ   (ّ)

ا  ػػػػ ؿ ال ػػػػػ ك إَل ح ػػػػػ   لػػػػػ  الرفػػػػ   مػػػػػع غػػػػػر زاػػػػػ  ة كال    ػػػػ ف، كال ديك ػػػػػ  ذلػػػػػ  إال ف مػػػػػ  لػػػػػ  
فرجػػػػػب أال نػػػػػرز ف مػػػػػػ  سػػػػػراه. كالرجػػػػػ  الثػػػػػػ ي: فػػػػػرز ن  ػػػػػل مػػػػػػ  اثبػػػػػي ن الذمػػػػػ  بء ػػػػػػ   ،مثػػػػػل

  لث ػػػػػػػػػػ ب كا  ػػػػػػػػػػراف، قػػػػػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػػػػػركم: ك ػػػػػػػػػػر األهػػػػػػػػػػ . املهػػػػػػػػػػذب ن ف ػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػ فءا   ،ال ػػػػػػػػػػلة
 (.ُِّ/ْ(، ركض  الط لبن )ِِٓ/ِ(، م ين احملي ج )َّْ/ّ)
قػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػركم ن ال كضػػػػػػ :  ػػػػػػذا الرجػػػػػػ  األكؿ: قػػػػػػ ؿ الشػػػػػػرازم ن املهػػػػػػذب: ك ػػػػػػر ال ػػػػػػد  ، ك  (ْ)

املهػػػػذب  الرجػػػػ  الثػػػػ ي: فػػػػرز؛ أل ػػػػ  مءلػػػػـر الءػػػػ  ، كال ػػػػع فجػػػػ زت ا رالػػػػ  بػػػػ .ك  ك ػػػػر األهػػػػ .
 (.ُِّ/ْ(، ركض  الط لبن )َّْ/ّن ف   الش فءا )
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كال ا ػػػػػػػػػ  إال أف اكػػػػػػػػػرف الػػػػػػػػػ ا  ف مي ػػػػػػػػػ كان ن ال ػػػػػػػػػف ، كا لػػػػػػػػػرؿ، كاليهج ػػػػػػػػػل؛ ألف 
 .ل الفأف ا ر امل  ر  م ه  طلب  اليف كت ن ذل  اف ا إَل

 ،أ[/ْٕ لػػػػػػ   ػػػػػػل كاحػػػػػػ  م همػػػػػػ  مخػػػػػػ  م  ػػػػػػ  ] ،كإف  ػػػػػػ ف ل جػػػػػػل  لػػػػػػ  رجلػػػػػػن ألػػػػػػه
لػػػػػ   ل ػػػػػ   الن ك ػػػػػل كاحػػػػػ  م همػػػػػ  ضػػػػػ مع  ػػػػػع هػػػػػ حب  ا مػػػػػ  م  ػػػػػ ، كأحػػػػػ ؿ  ل همػػػػػ  رجػػػػػ

؛ أل ػػػػػػ  مل (ُ)مل نػػػػػ  ن أهػػػػػػ  الػػػػػػرجهن ،ألػػػػػه  لػػػػػػ  أف اط لػػػػػػب مػػػػػع شػػػػػػ   م همػػػػػػ  بػػػػػػهله
 .ايءن احمل ؿ  ل  ، ك  ا  ن مط لبي ، كذل  م    مع هدي 

 اليدراػػػػػل كال ا ػػػػػ  إال  لػػػػػ  مػػػػػع  ل ػػػػػ   اػػػػػع؛ ألف مػػػػػع ال  اػػػػػع  ل ػػػػػ  ال ايد ػػػػػ  مءػػػػػى
أ ػػػػ  ضػػػػم ف  :(ِ)فػػػػصف أح لػػػػ   لػػػػ  مػػػػع ال  اػػػػع لػػػػ   ل ػػػػ  فههػػػػ  الػػػػرجهن ،كال  ػػػػل ن ح ػػػػ 
السػػػػػػػيد ل  مءػػػػػػػى ا رالػػػػػػػ  ف ػػػػػػػ ، كاكػػػػػػػرف للمدػػػػػػػ ؿ  ل ػػػػػػػ  مط لبػػػػػػػ  احمل ػػػػػػػل  ،بلفػػػػػػػ  ا رالػػػػػػػ 

 .مل ا ج   ل   ،رج   ل  ، كإف ق  ه ب ر إذ   ،بيخل   ، كإف ق  ه بصذ  
                                                             

؛ أل ػػػػػ  ال اه ػػػػػذ -رمحػػػػػ  اهلل- اإلسػػػػػف اا ينالرجػػػػػ  األكؿ: ا ػػػػػ ، ك ػػػػػر قػػػػػرؿ الشػػػػػ   أ  ح مػػػػػ   (ُ)
رمحػػػػػ  اهلل؛ - ي: ال ا ػػػػػ ، ك ػػػػػر قػػػػػرؿ الشػػػػػ   ال  ضػػػػػا أ  الط ػػػػػب الرجػػػػػ  الثػػػػػك  إال قػػػػػ ر ح ػػػػػ .

فػػػػػصذا  ر ػػػػػ ه بػػػػػن  ،أل ػػػػػ  ا ػػػػػيف   ب  رالػػػػػ  زاػػػػػ  ة ن املط لبػػػػػ ، كذلػػػػػ  ال نػػػػػرز، كألف ا رالػػػػػ  ب ػػػػػ 
ك ػػػع ابػػػػع "بءيػػػ  أحػػػ   ػػػذاع الءبػػػ اع، قػػػػ ؿ ال ػػػركم ن ال كضػػػ :  :الػػػ جلن هػػػ ر،  مػػػ  لػػػر قػػػػ ؿ
فػػػػال ا ػػػػيف   ب  رالػػػػ   ،مل اكػػػػع لػػػػ  إال مط لبػػػػ  كاحػػػػ  امل ػػػػ  أ ػػػػ  كجػػػػ  :سػػػػ اج ن هػػػػدي  كجهػػػػ ف

، (ِْٖ/ٔ(، الب ػػػػػػػ ف ن مػػػػػػػذ ب اإلمػػػػػػػ ـ )َّٓ/ّاملهػػػػػػػذب ن ف ػػػػػػػ  الشػػػػػػ فءا )". زاػػػػػػ  ة هػػػػػػػف 
 (.ِّٗ/ْركض  الط لبن )

ب ػػػػػ    لػػػػػ  األهػػػػػ  مػػػػػع أ ػػػػػ  ب ػػػػػ ، إذ لػػػػػ     ػػػػػذا الرجػػػػػ  األكؿ: قػػػػػ ؿ ال ػػػػػركم: ك ػػػػػر األهػػػػػ . (ِ)
الرجػػػػػ  الثػػػػػ ي:   ػػػػػ  إذا ك   ػػػػػع حػػػػػ  احمليػػػػػ ؿ.   رضنػػػػػ للمد ػػػػػل  لػػػػػ  احملػػػػػ ؿ  ل ػػػػػ  شػػػػػا  نءلػػػػػ 

رضػػػا احملػػػػ ؿ  ل ػػػ ؛ أل ػػػػ  رحمػػػػل  اػػػع ا ػػػػ  إذا  ػػػػ ف  ل ػػػ  مثلػػػػ  ف ػػػػ ، كإف مل اكػػػع  ل ػػػػ  مثلػػػػ ؛  
  ل ػػػػػػػػم ف فءلػػػػػػػػ   ػػػػػػػػذا اط لػػػػػػػػب احمل ػػػػػػػػل بيخل  ػػػػػػػػ ؛  مػػػػػػػػ  اط لػػػػػػػػب ال ػػػػػػػػ مع امل ػػػػػػػػمرف   ػػػػػػػػ  

ملهػػػػذب ن ف ػػػػ  ا، كإف ق ػػػػ ه ب ػػػػر إذ ػػػػ  مل ا جػػػػ . فػػػػصف ق ػػػػ ه بصذ ػػػػ  رجػػػػ   لػػػػ  احمل ػػػػل ،بيخل  ػػػػ 
 (ِِٓ/ِم ين احملي ج )، (ِِٖ/ْ(، ركض  الط لبن )َّٓ/ّالش فءا )
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 احملػػػػػػػ ؿكاحمليػػػػػػػ ؿ؛ ألف احمل ػػػػػػػل ا  ػػػػػػػل م لػػػػػػػ  ن ذمػػػػػػػ  كال   ػػػػػػػ  ا رالػػػػػػػ  إال ب ضػػػػػػػ  احمل ػػػػػػػل 
كال اءيػػػػػ  رضػػػػػ  احملػػػػػ ؿ  ل ػػػػػ   ،(ُ)فػػػػػ  ي  رضػػػػػ مه  ،كاحملػػػػػ ؿ ا  ػػػػػل م لػػػػػ  ن ذمػػػػػ  احمل ػػػػػل ، ل ػػػػػ 

كبءػػػػػػػض  ،(ْ)كأ  ح  فػػػػػػػ  ،(ّ)للمػػػػػػػ ي   الفنػػػػػػػ ،(ِ)إذا  ػػػػػػػ ف  ل ػػػػػػػ   اػػػػػػػع ن أهػػػػػػػ  الػػػػػػػرجهن
 .(ٓ)األهد ب
 .   ل م  ن ا ه  ،فال اءي  ف   رض ه ،أ     ل م  ن ذمي  ل  :

كإذا هػػػػػػػدي ا رالػػػػػػػ  ا ي ػػػػػػػل هبػػػػػػػ  ا ػػػػػػػ  إَل ذمػػػػػػػ  احملػػػػػػػ ؿ  ل ػػػػػػػ ، كب  ػػػػػػػي ذمػػػػػػػ  احمل ػػػػػػػل 
 .(ٔ)م  

 .(ٕ)ال   أ ذم  احمل ل :كق ؿ زف 
 .  م  لر أ ط ه ب     ن   ب ا   ،فرجب ا كة  ،أ   حيرؿ ا    ع ذمي  ل  :

                                                             

 (.ِٖٔ/ٔالب  ف ن مذ ب اإلم ـ )   ف  أ ل الءلة. كب  ق ؿ الءم اي: ق ؿ (ُ)
ال كضػػػػ : ك ػػػػر املػػػػذ ب، كقػػػػ ؿ ال ػػػػركم ن   ػػػػذا الرجػػػػ  األكؿ: قػػػػ ؿ الشػػػػرازم ن املهػػػػذب: ك ػػػػر (ِ)

فػػػػػال اءيػػػػػ  ف ػػػػػ  رضػػػػػ  مػػػػػع  ل ػػػػػ ؛   لير  ػػػػػل ن قب ػػػػػ ، كخيػػػػػ له  ،األهػػػػػ ؛ أل ػػػػػ   فػػػػػراض قػػػػػبض
فػػػػػال اءيػػػػػ  رضػػػػػ ه   ،فػػػػػال ا  ػػػػػل ب ػػػػػر رضػػػػػ ه   لبػػػػػ   ، ك ه ػػػػػ  ا ػػػػػ   ل ػػػػػ  ،فػػػػػصف ا ػػػػػ  لػػػػػ  ،احمليػػػػػ ؿ

 . (ِِٖ/ْ(، ركض  الط لبن )َّٔ/ّاملهذب ن ف   الش فءا )   لءب  ن الب  .
أ ػػػػػػ  ال فػػػػػػرز إال ب ضػػػػػػ ه؛  ،الرجػػػػػػ  الثػػػػػػ ي: ك ػػػػػػر قػػػػػػرؿ أ  سػػػػػػء   اإلهػػػػػػطخ م، كا ي ػػػػػػ ر املػػػػػػ ي (ّ)

أل ػػػػػ  أحػػػػػ  مػػػػػع  ػػػػػية بػػػػػ  ا رالػػػػػ  فػػػػػ  ي  رضػػػػػ ه ن ا رالػػػػػ    حمليػػػػػ ؿ. املهػػػػػذب ن ف ػػػػػ  الشػػػػػ فءا 
 (.ُْٕخمي   امل ي )ص:  (،ِِٖ/ْ(، ركض  الط لبن )َّٔ/ّ)
(، اللبػػػػػػػػػ ب ن شػػػػػػػػػ ح الكيػػػػػػػػػ ب َُْ/ٔدػػػػػػػػػ  ال ا ػػػػػػػػػ  )الب (،ٔ/ّاال ي ػػػػػػػػػ ر ليءل ػػػػػػػػػل املخيػػػػػػػػػ ر ) (ْ)

 (.ِّٔ(، الب  ا  ش ح اهل اا  )َُٔ/ِ)
 سء   اإلهطخ م، كق  سب  ذ  ه     ذ   الرج  الث ي لألهد ب.  لءل  ا    أب (ٓ)
 (.ِِّ/ْ(، ركض  الط لبن )َّٔ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ٔ)
 (.ِْٔ(، الب  ا  ش ح اهل اا  )َُٔ/ِاللب ب ن ش ح الكي ب ) (ٕ)
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فلػػػػػػػة اثبػػػػػػي ف هػػػػػػػ    ػػػػػػػ ر  ، لػػػػػػ  املء ا ػػػػػػػ كال اثبػػػػػػي   ػػػػػػػ ر الشػػػػػػػ ط؛ أل ػػػػػػ  غػػػػػػػر مب  ػػػػػػػ  
؛ أل ػػػػػػ  ل  ػػػػػػي (ُ)  ل كػػػػػػ ح، كال اثبػػػػػػي ف هػػػػػػ    ػػػػػػ ر اجمللػػػػػػ  ن أهػػػػػػ  الػػػػػػرجهن  ،الشػػػػػػ ط

   ن م   ل اإلب ا . كهلذا ال ا   بلف  الب  ، كإمنٌ  ، ب ءن 
  

                                                             

 ،كال اثبي ن ا رال  إف قل   إ   ل  ي مء كض  كإف قل   مء كض "  ذا الرج  األكؿ: ق ؿ ال ركم: (ُ)
كأل   ن م   ل "؛ كق ؿ الشرازم: "أل   ل  ي  ل  قرا   املء كض ت ؛   ل  األه فكذا أا ن 

الرج  الث ي: اثبي؛ أل   ب   ". ك فلة اثبي ف      ر اجملل  ،ال نرز بلف  الب  اإلب ا ، كهلذا 
(، ا  كم ن ّْٓ/ّ(، ركض  الط لبن )َّٕ/ّاملهذب )   ل ل .  ،ف ثبي ف      ر اجملل 

 (.َِْ/ٔف   الش فءا )
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 فصل

 د إذا أحاله عمى ومٌء، فأفمس، أو جخد، وحمف ر

مل اكػػػػػػػع لػػػػػػػ  ال جػػػػػػػرع  لػػػػػػػ   ،كحلػػػػػػػه (ُ)أك جدػػػػػػػ  ،فػػػػػػػهفل  ا ،أح لػػػػػػػ   لػػػػػػػ  ملػػػػػػػإذا 
 .(ِ)احمل ل

ػػػػػػػػ :كقػػػػػػػػ ؿ أبػػػػػػػػر ح  فػػػػػػػػ  أك حلػػػػػػػػه  لػػػػػػػػ   ، ا جػػػػػػػػ   ل ػػػػػػػػ  إذا غػػػػػػػػ ب احملػػػػػػػػ ؿ  ل ػػػػػػػػ  مفل ن
 .(ّ)اجلدر      ا   ة

كحيجػػػػػػ  ا ػػػػػػ  ة  ،ا جػػػػػػ  بػػػػػػصفالس احملػػػػػػ ؿ  ل ػػػػػػ  ن ح   ػػػػػػ  :كحممػػػػػػ  ،كقػػػػػػ ؿ أبػػػػػػر ارسػػػػػػه
 .(ْ) ل  

  لػػػػر فػػػػال اثبػػػػي لػػػػ    ػػػػ ر ال جػػػػرع،  مػػػػ ،أ ػػػػ  رضػػػػا ب  ي ػػػػ ؿ ح ػػػػ  إَل مػػػػ ؿ ملكػػػػ  ل ػػػػ :
 .، ك لفي    ه ابي ع ب     ن 

فػػػػػال   ػػػػػ ر لػػػػػ  ن أهػػػػػ   ،افكػػػػػ ف مء ػػػػػ ن  ا ،كلػػػػػر أح لػػػػػ   لػػػػػ  إ  ػػػػػ ف بشػػػػػ ط أ ػػػػػ  ملػػػػػ
  ،فلػػػػػػر َبػػػػػػي بػػػػػػ  ا  ػػػػػػ ر ب لشػػػػػػ ط لثبػػػػػػي ب ػػػػػػر شػػػػػػ ط ،؛ ألف اإل  ػػػػػػ ر   ػػػػػػص(ٓ)الػػػػػػرجهن

                                                             

 .(ٗٗ/ ُ) الكالـ بيثل   اإل الـ إ م ؿ .اإلق ار ض  :اجلىٍد  (ُ)
 (.ِِّ/ْركض  الط لبن ) (،َّٕ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ِ)
 (.ِٔٔ(، الب  ا  ش ح اهل اا  )ُُٔ/ِاللب ب ن ش ح الكي ب ) (ّ)
 (.ِٕٔالب  ا  ش ح اهل اا  ) ،(ُُٔ/ِاللب ب ن ش ح الكي ب ) (ْ)
أبر الءب س َبرت ا   ر  الث ي: ا ي رالرج  ك أ   ال    ر ل .  :-ا ي ر امل ي-الرج  األكؿ:  (ٓ)

مث ب ف أ   ل    ،بش ط أ      ب ا م  لر ب     ب ن   ، لش ط فثبي ل  ا   رب؛ أل   غ ه  مطل ن 
ال  :  م  األهد ب ،الرج  الث ل . ك ق ؿ ال ركم: ك ر  الؼ املذ ب بك  ب، كا ي ره ال  اي.

 ،   ر ل ، ق ؿ ال ركم: ال د   امل  رص الذم  ل   ْجهرر األهد ب أ   ال    ر للمدي ؿ
أـ أطل ؛ كألف اإل   ر   ص، فلر َبي ب  ا   ر لثبي مع غر ش ط؛   لء ب  ،سرا  ش ط ا  ره

   ف  يله األم  ف ،ن املب  ، كخي له الكي ب  فصف   ـ الكي ب  ل   ب  ص، كإمن   ر   ـ ف  ل 
(، خمي   امل ي ِِّ/ْركض  الط لبن ) (،َّٕ/ّاملهذب ) بن أف اش ط كبن أف ال اش ط.

 (.ِِْ/ّ(، الرس ط )ُْٕ)ص:
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فص ػػػػػ  ف ػػػػػ ل ، فػػػػػال ا ػػػػػيد   ، ػػػػػالؼ سػػػػػ رط الكي بػػػػػ  ن الءبػػػػػ  املب ػػػػػ  ،  لء ػػػػػب بػػػػػ ملب  
 .ال   بء     إال بء  ش طه 

 ،(ُ)مل ا جػػػػػ   لػػػػػ  احمل ػػػػػل بص  ػػػػػ ره،كمل اكػػػػػع  لػػػػػة  ،افبػػػػػ ف مء ػػػػػ ن  ،كلػػػػػر شػػػػػ ط املػػػػػال ة
 .(ِ)[ مل ل ْٕ]ب/   الفن 

أف اإل  ػػػػػ ر  ػػػػػر األهػػػػػل، كاألهػػػػػل ن املب ػػػػػ  ال ػػػػػالم ، كألف الء ػػػػػب لػػػػػر حػػػػػ ث  ل ػػػػػ :
 مل اثبي ل  ا   ر.  ،قبل قبض املب   َبي ا   ر، كلر أ    قبل قبض احمل ؿ ب 

 ،كأحػػػػػ ؿ املشػػػػػرتم البػػػػػ    بػػػػػ ألله  لػػػػػ  إ  ػػػػػ ف ،إذا اشػػػػػرتل مػػػػػع إ  ػػػػػ ف سػػػػػلء  بػػػػػهله
؛ أل ػػػػػػ  بطػػػػػػل (ّ)بطلػػػػػػي ا رالػػػػػػ  ن أهػػػػػػ  الػػػػػػرجهن ،فػػػػػػ  ه ، ككجػػػػػػ  املشػػػػػػرتم بػػػػػػ ملب     بنػػػػػػ

 ػػػػػػالؼ مػػػػػػ  لػػػػػػر  ،فبطػػػػػػل ال ػػػػػػبب ،اسػػػػػػيد  ؽ مػػػػػػ  أح ػػػػػػل بػػػػػػ ، كمل ايءلػػػػػػ  بػػػػػػ  حػػػػػػ  َ لػػػػػػ 

                                                             

 (.ِِّ/ْركض  الط لبن ) (،َّٕ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ُ)
 (.ِٖ/ٕمرا ب اجلل ل لش ح خمي   ا ل ل ) (،ِٖٖ/ُّامل ك   ) (ِ)
ف ط لػػػػػب البػػػػػ    احملػػػػػ ؿ  ل ػػػػػ  ب ملػػػػػ ؿ،  ،ال  بطػػػػػل ا رالػػػػػ  :الرجػػػػ  األكؿ: قػػػػػ ؿ أبػػػػػر  لػػػػػا الطػػػػػ م (ّ)

كا جػػػػػ  املشػػػػػرتم  لػػػػػ  البػػػػػ    بػػػػػ لثمع؛ أل ػػػػػ    ػػػػػ ؼ ن أحػػػػػ   رضػػػػػا الب ػػػػػ ، فػػػػػال ابطػػػػػل بػػػػػ ل   
 فػػػػػ  ه. ، مث كجػػػػػ  البػػػػػ    بػػػػػ لثرب   بنػػػػػ ،بثػػػػػرب كقب ػػػػػ ، كب  ػػػػػ  اب لء ػػػػػب؛  مػػػػػ  لػػػػػر اشػػػػػرتل  بػػػػػ ن 

 بطػػػػػل ا رالػػػػػ ، ك ػػػػػر الػػػػػذم ذ ػػػػػ ه املػػػػػ ي ن املخي ػػػػػ ، فػػػػػال  :قػػػػػ ؿ أبػػػػػر إسػػػػػد ؽ الرجػػػػػ  الثػػػػػ ي:ك 
ا رالػػػػ  كقءػػػػي بػػػػ لثمع، فػػػػصذا ف ػػػػ  الب ػػػػ   ػػػػ ج احملػػػػ ؿ بػػػػ   نػػػػرز للبػػػػ    مط لبػػػػ  احملػػػػ ؿ  ل ػػػػ ؛ ألفَّ 

كجػػػػب أف  بطػػػػل  ،كمل ايءلػػػػ  بػػػ  حػػػػ  غرمهػػػ  ، ، فػػػػصذا  ػػػ ج  ػػػػع أف اكػػػػرف ه نػػػ  ػػػع أف اكػػػػرف ه نػػػ
 :إف قل ػػػػ  ؟أـ ب ػػػػ  اسػػػػي ف  ،الػػػػبطالف، كمهػػػػ  مب  ػػػػ ف  لػػػػ  أ ػػػػ   :أظه مهػػػػ " قػػػػ ؿ ال ػػػػركم: ا رالػػػػ .
: كقػػػػػػ ؿ ال افءػػػػػػا ."كهػػػػػػدد  ن احملػػػػػػ ر ،املػػػػػػذ ب الػػػػػػبطالف :كإال فػػػػػػال؛ قلػػػػػػي ،بطلػػػػػػي اسػػػػػػي ف  

أ ػػػػػ   بطػػػػػل، ك   طػػػػػ ، كمهػػػػػ   :ابػػػػػع  ػػػػػج، كهػػػػػ حب الكيػػػػػ ب، كغرمهػػػػػ  ال  ضػػػػػاأظه مهػػػػػ    ػػػػػ  "
أ ػػػػػ  اسػػػػػػي ف   ا  طءػػػػػي؛ ألف ا رالػػػػػػ   :إف قل ػػػػػ  ،أك ا ي ػػػػػػ ض اسػػػػػي ف  ،مب  ػػػػػ ف  لػػػػػ  أف ا رالػػػػػػ  

 ."فػػػػصذا بطػػػػل األهػػػػل بطػػػػل  بػػػػ  اإلرفػػػػ ؽ الي بءػػػػ  لػػػػ  ، لػػػػ   ػػػػذا الي ػػػػ ا   ػػػػرع إرفػػػػ ؽ، كم ػػػػ حم 
(، الء اػػػػػػػػ  شػػػػػػػػ ح الػػػػػػػػرج   َّٖ/ّاملهػػػػػػػػذب ن ف ػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػ فءا ) (،ُْٖ خمي ػػػػػػػػ  املػػػػػػػػ ي )ص:

 (،.ِّّ/ْركض  الط لبن )، (ُّْ/ٓ)
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  فػػػػػ  ه؛ فص ػػػػػ  ال ابطػػػػػل مث بػػػػػ ع الءبػػػػػ ، ككجػػػػػ  املشػػػػػرتم بػػػػػ لثرب   بنػػػػػ ،بثػػػػػرب ااشػػػػػرتل  بػػػػػ ن 
 .لث ي؛ أل    ءل  ب  ح  األكلنب   الءب  ا

 . رؿ هب ل  رجل فه   ، مث ار  ت قبل ال ٌ ك كذا إذا أح ؿ ال كج زكجي   
فػػػػػصف  ،فػػػػػ  ه ، ، ككجػػػػػ  املشػػػػػرتم بػػػػػ ملب     بنػػػػػ لػػػػػ  املشػػػػػرتم الن أمػػػػػ  إذا أحػػػػػ ؿ البػػػػػ    رجػػػػػ

 .؛ أل    ءل  هب  ح  َ ل ، ك ر ح  احملي ؿ(ُ)اكاح ن   ا رال  ال  بطل كجهن 
فػػػػػػػػصف   ،افهمػػػػػػػػ  إذا ا فػػػػػػػػ  البػػػػػػػػ    كاملشػػػػػػػػرتم ن الء ػػػػػػػػ  األكؿ  لػػػػػػػػ  أف الءبػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ ف حػػػػػػػػ ن 

مث ا فػػػػػػػػ   ،؛  مػػػػػػػػ  لػػػػػػػػر بػػػػػػػػ ع الءبػػػػػػػػ  الػػػػػػػػذم اشػػػػػػػػرتاه(ِ)مل  بطػػػػػػػػل ا رالػػػػػػػػ  ، ػػػػػػػػذهبم  احمليػػػػػػػػ ؿ
، كإف أق مػػػػػ   لػػػػػ  ذلػػػػػػ  ب  ػػػػػ  مل   بػػػػػػل ن إبطػػػػػ ؿ ا رالػػػػػػ ؛ ااملشػػػػػرتا ف  لػػػػػ  أ ػػػػػػ   ػػػػػ ف حػػػػػػ ن 

 .اكذب الب    الن  ل  ب ء  أك  ا ف قهم ألف 
 .م  اكذهب  م  ؛ أل   مل ارج  (ّ)قبلي ب  ي  ،كإف أق ـ الءب  ب    حب اي 

 . (ْ)كإف ه قهم  احملي ؿ بطلي ا رال ؛ ألف ا   ل 
  

                                                             

 (.َّٖ/ّالش فءا ) املهذب ن ف   (ُ)
 (.ِٖٔ/ِ) (،حل   الءلم  َّٖ/ّ) املهذب ن الف   الش فءا (ِ)
 .امل ج  ال  ب  (ّ)
 (.َّٖ/ّاملهذب ن الف   الش فءا ) (ْ)
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 فصل

 د إذا أحاله عمى رجن له عمًه ديَ ثي اختمفار 

ف ػػػػػػ ؿ  ،مث ا يلفػػػػػػ  ،لػػػػػػ   ل ػػػػػػ   اػػػػػػع لػػػػػػ   ل ػػػػػػ   اػػػػػػع  لػػػػػػ  رجػػػػػػلو  الن رجػػػػػػ إذا أحػػػػػػ ؿ رجػػػػػػله 
ف ػػػػػػػ ؿ  ،فػػػػػػػصف ا يلفػػػػػػػ  ن اللفػػػػػػػ ؛  ظػػػػػػػ ت ،بػػػػػػػل أحليػػػػػػػين :ك ليػػػػػػػ ، كقػػػػػػػ ؿ احمليػػػػػػػ ؿ :احمل ػػػػػػػل
فػػػػػػ ل رؿ قػػػػػػرؿ  ،بػػػػػػل أحليػػػػػػين بلفػػػػػػ  ا رالػػػػػػ  :كقػػػػػػ ؿ احمل ػػػػػػل ،ك ليػػػػػػ  بلفػػػػػػ  الر  لػػػػػػ  :احمل ػػػػػػل
 .؛ ألف األهل   ـ ا رال (ُ)احمل ل

بػػػػل  :أر ت بػػػػ  الر  لػػػػ ، كقػػػػ ؿ احمليػػػػ ؿ :كإف ا ف ػػػػ   لػػػػ  أ ػػػػ  بلفػػػػ  ا رالػػػػ ، كقػػػػ ؿ احمل ػػػػل
كأ   ،(ّ)للمػػػػػػػػػ ي   الفنػػػػػػػػػ ،(ِ)فػػػػػػػػػ ل رؿ قػػػػػػػػػرؿ احمليػػػػػػػػػ ؿ ن أهػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػرجهن ،أر ت ا رالػػػػػػػػػ 

فػػػػػصذا حلػػػػػه َبيػػػػػي ا رالػػػػػ ، كبػػػػػ م   ،؛ ألف لفػػػػػ  ا رالػػػػػ  اشػػػػػه  لػػػػػ (ْ)كأهػػػػػد ب  ح  فػػػػػ ،
 .ك  ف ل  مط لب  احمل ؿ  ل   ،احمل ل

مػػػػػ  دي  ػػػػػ   فػػػػػ ل رؿ قػػػػػرؿ احمل ػػػػػل ،بػػػػػل ك ليػػػػػين :أحليػػػػػ ، كقػػػػػ ؿ احمليػػػػػ ؿ :كلػػػػػر قػػػػػ ؿ احمل ػػػػػل
 .(ٔ)للم ي   الفن  ،(ٓ) ل  أه  الرجهن

                                                             

 .(ِّٔ/ْركض  الط لبن ) (،َّٗ/ّاملهذب ن ف   الش فءا )  (ُ)

الرج  الث ي: ك ال رؿ قرؿ احملي ؿ؛ ألف اللف  اشه  ل .  :-الءب س أ  رك ر ا ي   -الرج  األكؿ:  (ِ)
قرؿ أ ث  األهد ب، أف ال رؿ قرؿ احمل ل، ك ر قرؿ امل ي، كابع س اج، كقط  ب  ال  ضا  ك ر

ح م ، كالط م؛ أل   ا  ا ب    ا   ن الذم ، كاحملي ؿ ا  ا ا ي  ؿ  ح ن، كب  ق ؿ الش   أبر
كق ؿ الءم اي: ك ر  ،أهدهم  ا   ن الذم . ق ؿ ال ركم: ك را   مع الذم ، كاألهل ب    

الب  ف ن مذ ب اإلم ـ  (،ِّٔ/ْركض  الط لبن ) (،َّٗ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) األظه .
 (.ُْٖ)ص:  (، خمي   امل يِٓٗ/ٔ)
 (.ُْٖخمي   امل ي )ص:  (ّ)
 (.َُٗ(، اجل م  ال  ر )ص: ُِٔ/ِ(، اللب ب ن ش ح الكي ب )ُّٖ/ُاجلر  ة ال رة ) (ْ)
الرج  الث ي: ق ؿ امل ي: ك ال رؿ قرؿ احمل ل؛ ألف اللف  اشه  ل .  :الرج  األكؿ: ق ؿ أبر الءب س (ٓ)

كإف "ال ركم: ق ؿ  ال رؿ قرؿ احملي ؿ؛ أل   ا  ا ب     ا   ن ذم  احمل ل، كاألهل ب  ؤه ن ذمي .
 ،الر  ل  :أحلي  :أر ت ب رل  :أك ق ؿ ،ك ليين :ف  ؿ امل يد  ،أحلي  :ق ؿ امل يد   ل  

(، م ين احملي ج َُّ/ّاملهذب )". ؛ ألف األهل ب    ح   ه ؽ الث ي ب م    ن األكَل ج من 
 (.ُْٖخمي   امل ي )ص:  (،ِٔٓ/ِ)
 (.ُْٖخمي   امل ي )ص:  (ٔ)
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فػػػػػػصذا حلػػػػػػه احمل ػػػػػػل  ،مػػػػػػ  قػػػػػػ م  ه مػػػػػػع  اللػػػػػػ  ظػػػػػػ    اللفػػػػػػ ؛ فرجػػػػػػب الءمػػػػػػل هبػػػػػػ  ل ػػػػػػ :
أ[ بػػػػػػػ م  مػػػػػػػع  اػػػػػػػع احمليػػػػػػػ ؿ، ك ػػػػػػػ ف للمديػػػػػػػ ؿ مط لبػػػػػػػ  احملػػػػػػػ ؿ  ل ػػػػػػػ  ب لػػػػػػػ اع، كإذا /ٕٓ]

فهػػػػر ي حبكػػػػة ا رالػػػػ ، كإف   ػػػػي  ،الن إف   ػػػػي حميػػػػ  :قػػػػبض املػػػػ ؿ هػػػػ ف  إل ػػػػ ؛ أل ػػػػ  ا ػػػػرؿ
 . ع ح ا الن فد ا ب ؽ ن ذم  احمل ل، ك ذا امل ؿ ل  فه ذه ب  ،الن ك  

؛ ألف مػػػػػػػ  جػػػػػػػ ز أف ا ػػػػػػػيد  (ُ)كنػػػػػػػرز للمدػػػػػػػ ؿ  ل ػػػػػػػ  أف حي ػػػػػػػل احمليػػػػػػػ ؿ  لػػػػػػػ  َ لػػػػػػػ 
 كاهلل أ لة. ، ب   املب    ،ج ز أف ديل  بء   مثل  ،بء  

                                                             

 .(ِّٖ/ْالط لبن )ركض    (ُ)
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 (ُ)باب الضمان

 .(2)ا   ضم ف ال اع  ع امل ي
 .(3)أك   ف ب ل اع ض مع ،ا   إذا مل خيله كف   ال :كق ؿ أبر ح  ف 

  أقبلػػػػػػػي ج ػػػػػػػ زة  لػػػػػػػ   هػػػػػػػ  رسػػػػػػػرؿ اهلل :قػػػػػػػ ؿ  مػػػػػػػ  ركل أبػػػػػػػر قيػػػػػػػ  ة ل ػػػػػػػ :
صلللللللعىاشرعلللللللوش»ش: ف ػػػػػػػ ؿ ، ا ػػػػػػ راف :قػػػػػػػ لرا ؟ ػػػػػػػل  لػػػػػػ  هػػػػػػػ حبكة مػػػػػػػع  اػػػػػػع :ف ػػػػػػ ؿ

 .(4)ف ل   ل   ،مه   لا ا  رسرؿ اهلل :ق ؿ أبر قي  ة «ص حبك 
 .   ل  امل ي  ق  سن كا   ال م ف  ع ا ا أا ن 

ف ػػػػػػ  مػػػػػػع  ػػػػػػل  ،كا ػػػػػ  مػػػػػػع  ػػػػػػل جػػػػػػ    الي ػػػػػػ ؼ ن م لػػػػػػ ؛ أل ػػػػػ  اليػػػػػػ اـ مػػػػػػ ؿ بء ػػػػػػ 
 .(ٓ)ج    الي  ؼ   لب  

فػػػػػػػال ا ػػػػػػػ  ضػػػػػػػم   ؛ أل ػػػػػػػ   ،(6)أك سػػػػػػػف  ،أك ج ػػػػػػػرف ،فهمػػػػػػػ  مػػػػػػػع حجػػػػػػػ   ل ػػػػػػػ  ل ػػػػػػػ  
                                                             

أل ميػػػػػ  إاػػػػػ ه، كقػػػػػرؿ  : ي  املػػػػػ ؿضػػػػػمٌ  :كايءػػػػػ ل ب لي ػػػػػء ه، ف  ػػػػػ ؿ االليػػػػػ اـ،: الكف لػػػػػ ، ( ال ػػػػػم فُ)
؛ ألف  ػػػػػػرف االشػػػػػػي  ؽال ػػػػػػم ف مػػػػػػه رذ مػػػػػػع ال َّػػػػػػةِّ، ك ػػػػػػر غلػػػػػػطه مػػػػػػع جهػػػػػػ   :بءػػػػػػض الف هػػػػػػ  

فهمػػػػػػ  م   ػػػػػػ ف خميلفيػػػػػػ ف، كضىػػػػػػمٍَّ يي الشػػػػػػا   ػػػػػػذا؛  ،ال ػػػػػػم ف أهػػػػػػل  ، كال َّػػػػػػةض لػػػػػػ   ف ػػػػػػ   ػػػػػػرف
رشػػػػػ    اليػػػػػ اـ كال ػػػػػم ف ن الشػػػػػ ع: ل ػػػػػ  فػىيى ىػػػػػمَّ ى ي؛ أم ف شػػػػػيمل  ل ػػػػػ  كاحيػػػػػرل.   جءليػػػػػ  حميرانػػػػػ

(، امل ػػػػػػػب ح امل ػػػػػػػر )ص: ْْٓ/ُ. املءجػػػػػػػة الرسػػػػػػػ ط ) الزمنػػػػػػػ  َ بينػػػػػػػ   ػػػػػػػ ؼ مػػػػػػػع لػػػػػػػ  ا ػػػػػػػ   ا نػػػػػػػ
 (. ِِّ(، اليء راه )ص: ِٕٗ

  .(ُّْ/ٓ(، الء ا  ش ح الرج   )ُُّ/ّالش فءا )( املهذب ن ف   ِ)
 (. ُٗٓ/ِ(، اللب ب ن ش ح الكي ب )ّٕٗ/ُ( اجلر  ة ال رة )ّ)
ػػػػػػلو ن هػػػػػػد د  البخػػػػػ رمأ  جػػػػػ  ( ْ) ػػػػػػ ؿى  ىاٍػػػػػعى اٍلمى ِّػػػػػػًي  ىلىػػػػػ  رىجي ،  يػػػػػ ب ا ػػػػػػراالت، بىػػػػػ ب ًإٍف أىحى

 (. ْٗ/ّجى زى )
 (.َّٕ/ٔ( الب  ف ن مذ ب اإلم ـ )ٓ)
ػػػػفى ي  (ٔ) ػػػػفى  أهػػػػلك  ،الء ػػػػل ن   ػػػػص :ال َّ ػػػػًف   كمءػػػػى ا ٌفػػػػ ،: ال َّ   ػػػػذا كمػػػػع الءىٍ ػػػػل، ا ف ػػػػهي : ال َّ

ٍيػػػػػ  إذا: الشػػػػػا ى  ال ٌاػػػػػ حي    ػػػػػفَّهىيً : ا ػػػػػ ؿ ػػػػػًف ، فطرَّ ٍػػػػػ  كاسػػػػػيخٌفي  ح َّ ى ػػػػػفٍَّهيي ي  ،جهلػػػػػ  :ا ػػػػػ  كسى  كسى
ًف  ه  إ   :ل  قلي أك ،ال َّفى ً  إَل   بي :  ىٍ ًف هن   .(َِّص: ) امل ر امل ب ح .سى
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 .فال ا   مع  ةال    لب   ،إن ب م ؿ ن الذم  بء  
 ،؛ أل ػػػػ  إنػػػػ ب مػػػػ ؿ بء ػػػػ  ن الذمػػػػ (ُ)فهمػػػػ  احملجػػػػرر  ل ػػػػ  املفلػػػػ  فص ػػػػ  ا ػػػػ  ضػػػػم   

 .  لش ا  بثمع ن الذم   ،ف   مع املفل 
أه    الءب  إذا ضمع ب ر إذف س  ه فص   ا   ضم   ، كايب  ب  إذا أ ي  ن فهمٌ 
فهر  م  لر أق  بص الؼ م ؿ، كإف ضمع بصذف  ،؛ أل   ال ض ر  ل  املرَل ف  (2)الرجهن
؛ ا ظ  ف   ؟(ّ)كمع أاع ا     ،ف اؿ بصذ   ،ه  ضم   ؛ ألف ا ج   ل      املرَل ،س  ه

 :كإف ق ؿ، ن جه  ال     إل    ء ألفٌ  ق  ه مع   ب ؛ ،اق   مع   ب  :فصف ق ؿ املرَل
 .مل  ق م  ه ؛ق  ه م   ،اق   دم  ن ا ؾ مع م ؿ اليج رة

ػػػػ  مػػػػػ  ا ي ػػػػا ال كػػػػػ ح   ،ل  لػػػػػ  مػػػػ  ذ   ػػػػػ ه؛ ألف ال ػػػػم ف ا ي ػػػػػا الءػػػػـ كإف أطلػػػػ  محي
إال  ،؛ ملػػػػػ  ق ميػػػػػ (4) ػػػػػذا أهػػػػػ  الػػػػػرجهن ،أك   ػػػػػب  ،ف   ػػػػػا دمػػػػػ  ن اػػػػػ ه ،كاملهػػػػػ  ،ال ف ػػػػػ 

فص ػػػػػػػ  ال اشػػػػػػػ ر هة امل ػػػػػػػمرف لػػػػػػػ  ن م لػػػػػػػ   لػػػػػػػ   ،إال أف اكػػػػػػػرف  لػػػػػػػ  املػػػػػػػهذكف لػػػػػػػ   اػػػػػػػرف

                                                             

 (.َّٕ/ٔالب  ف ن مذ ب اإلم ـ ) (ُ)
 يػػػػ ؛ أل ػػػػ  ال ضػػػػ ر ف ػػػػ   لػػػػ   ا ػػػػ  ضػػػػم   ، كايبػػػػ  بػػػػ  إذا"( الرجػػػػ  األكؿ: قػػػػ ؿ أبػػػػر إسػػػػد ؽ: ِ)

الرجػػػػ  الثػػػػ ي: قػػػػ ؿ ك . "املػػػػري؛ أل ػػػػ  اط لػػػػب بػػػػ  بءػػػػ  الءيػػػػ  ف ػػػػ  م ػػػػ ؛  ػػػػ إلق ار بػػػػص الؼ م لػػػػ 
فلػػػػة ا ػػػػ  م ػػػػ  ب ػػػػر إذف ، ال ا ػػػػ ؛ أل ػػػػ    ػػػػ    ػػػػمع إنػػػػ ب مػػػػ ؿ"اإلهػػػػطخ م: أبػػػػر سػػػػء   

املهػػػػػذب  ."كضػػػػػم ف  بػػػػػ  ب ػػػػػر إذف سػػػػػ  ه ب طػػػػػل ن األهػػػػػ "قػػػػػ ؿ ال ػػػػػركم:  ."املػػػػػرَل   ل كػػػػػ ح
 (. ِٖٓ/ِ(، م ين احملي ج )ُِّ/ّن ف   الش فءا )

 .(ُِّ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ّ)

الرج  الث ي: ا  ا مع   ب  ك ( الرج  األكؿ: ايب  ب  إذا أ ي ؛ أل   أذف ن ال م ف  كف األ ا . ْ)
  ل  ن اليج رة؛ ألف ال م ف ا ي ا ال ـ   م  أك دم  ن ا ه إف   ف مهذك ن  ،إف   ف ل    ب

رج  الث ل : الك  .«ايءل  ف  اك ب  بء  اإلذف   مله  :أهده »ا ي ا ال ك ح امله . ق ؿ ال ركم: 
 (. ِّْ/ْ(، ركض  الط لبن )ُِّ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) ايءل  ب قبي .
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فلػػػػػػة ايءلػػػػػػ  بػػػػػػ  حػػػػػػ   ،؛ ألف مػػػػػػ  ن اػػػػػػ ه  ءل ػػػػػػي بػػػػػػ  ح ػػػػػػرؽ ال  مػػػػػػ  (1)أهػػػػػػ  الػػػػػػرجهن
 .  مل ؿ امل  رف  ،امل مرف ل 

كإف  ،(2)فهػػػػػػػر   لءبػػػػػػػ  ال ػػػػػػػع ،ب[ إذف املػػػػػػػري/ٕٓكأمػػػػػػػ  املك  ػػػػػػػب فػػػػػػػصف ضػػػػػػػمع ب ػػػػػػػر ]
 .  (ّ)كس ذ   حكم  ن ب ب  ،ضمع بصذ   فهر مي ع ب 

  

                                                             

إمػػػػػػ  ب ػػػػػػػ ا   ،( الرجػػػػػػ  األكؿ: اشػػػػػػ رؾ بػػػػػػػ ؛ ألف املػػػػػػ ؿ للمػػػػػػػري، كقػػػػػػ  أذف لػػػػػػػ  ن ال  ػػػػػػ   م ػػػػػػػ ُ)
الرجػػػػػػ  الثػػػػػ ي: أ ػػػػػػ  ال اشػػػػػػ رؾ بػػػػػػ ؛ ألف ك فرجػػػػػب املشػػػػػػ ر   بػػػػػػ .  ،أك مػػػػػع جهػػػػػػ  ا كػػػػػػة ،اإلذف

الرجػػػػ  الث لػػػػ : ايءلػػػػ  فػػػػ  ف ػػػػل ك فػػػػال اشػػػػ رؾ فػػػػ ؿ ال ػػػػم ف  ػػػػ ل  ع.  ،  مػػػػ  املػػػػ ؿ  ءلػػػػ  بػػػػ  ال
أهػػػػػػػده . املهػػػػػػػذب ن ف ػػػػػػػ  الشػػػػػػػ فءا   ػػػػػػع ح ػػػػػػػرقهة ر  اػػػػػػػ  للجػػػػػػػ  بن؛ قػػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػركم: ك ػػػػػػػر

 (. ِّْ/ْ(، ركض  الط لبن )ُِّ/ّ)
ًة، كقػػػػػػ ؿ ابػػػػػػع سػػػػػػ  ه :( الً ػػػػػػعض ِ) الءبػػػػػػ  الً ػػػػػػعض الػػػػػػذم ميلًػػػػػػ ى  ػػػػػػر كأىبػػػػػػراه، ك ػػػػػػذل   :الءبػػػػػػ  لليػٍَّءب ػػػػػػ ى

 ، ػػػػذا األى ػػػػ ؼ، كقػػػػ  حكػػػػا ن ْجءػػػػ  أىٍق ػػػػ فه، كأىًق َّػػػػ  األى ػػػػرة  ػػػػ  رة ،كاملة ػػػػ  ،االَ ػػػػ ف، كاجلمػػػػ 
ًل طن  ق ؿ ج ا :    ٍ ػػػػػػػػػرا أىًق َّ ػػػػػػػػػػػػػػػػٍرـو  يًل ي ػػػػػػػػػػ  ي قى ػػػػػػػأىبٍ  ٍ  ػػػػػػػ ًر إً َّ ػػػػ  ن ا ى ػػػػػػػػًإفَّ سى

كاألي ثػػػػ  قًػػػػعء ب ػػػػر  ػػػػ  ؛ كقػػػػ ؿ اللد ػػػػ ي: الءبػػػػ  الً ػػػػعض الػػػػذم كيلًػػػػ ى   ػػػػ ؾ، كال ا ػػػػيط   أىف خيػػػػ ج 
، كن    ػػػػػػ ، كحكػػػػػػا  ػػػػػػع األىهػػػػػػمءا لٍ ػػػػػػ   بءىب ػػػػػػً  قًػػػػػػعَت، كلك ػػػػػػ   ب ػػػػػػ ي دمىًٍلكػػػػػػ  م ػػػػػػ ف ف ْج ءنػػػػػػ

 بػػػ ه قًػػػعء، ك ىٍبػػػ اًف  ا ػػػ ؿ: . ى دمىٍلكػػػ مل  ىكػػػع  ب ػػػ ى قًػػػعَت ًإمنػػػ    ػػػ   ب ػػػ :حػػػ ا   مػػػ ك بػػػع األىٍشػػػءى ً 
الً ػػػػعض الػػػػذم  ػػػػ ف أىبػػػػره  :قػػػػ ؿ األىهػػػػمءا ، بػػػػ ه قًػػػػعء  :قًػػػػعء، ك ب ػػػػ ه قًػػػػعء، كقػػػػ ؿ أىبػػػػر ط لػػػػب: قػػػػرهلة

ػػػػ ملرال ػػػػ ؛ فػػػػًصذا مل اكػػػػع  ػػػػذل ؛ فهػػػػر  بػػػػ ي دمىٍلىكػػػػ و، ك ػػػػهىفَّ الً ػػػػعَّ مػػػػٍه رذه مػػػػع الً  ػٍ ىػػػػ ، ك ػػػػػا   دملر ن
.  (. ِّٖ/ٕل  ف الء ب ) املًٍل ي

 (.ِٖٗ/ِ(، حل   الءلم   )ُِّ/ّاملهذب ن الف   الش فءا ) (ّ)
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 فصــل

 د رضا املضىىُ عٍه يف الضىاُر 

 ،؛ أل ػػػػػ  إذا جػػػػػ ز ق ػػػػػ    ا ػػػػػ  ب ػػػػػر رضػػػػػ ه(ُ)ال اءيػػػػػ  ن ال ػػػػػم ف رضػػػػػ  امل ػػػػػمرف   ػػػػػ 
 .ف م    أكَل

ألف أبػػػػػ  قيػػػػػ  ه ضػػػػػمع حب ػػػػػ ة  ؛(ِ)كال اءيػػػػػ  رضػػػػػ  امل ػػػػػمرف لػػػػػ   لػػػػػ  أهػػػػػ  الػػػػػرجهن
 ،  إَبػػػػ ت حػػػػ  لػػػػ  ال  لػػػػ  سػػػػب ل الءػػػػػرضكأل ٌػػػػ اءيػػػػ  رضػػػػ  امل ػػػػمرف لػػػػ ،، كمل  ال ػػػػي

 . م  لر أق  ل  ب اع  ،فلة اءي  ف   رض ه
؛  ػػػػػػػ ا  أ  (3)كال افي ػػػػػػػ  إَل مء فػػػػػػػ  امل ػػػػػػػمرف   ػػػػػػػ   لػػػػػػػ  ال ػػػػػػػد   مػػػػػػػع املػػػػػػػذ ب

 مل اشػػػػػػػػػرتط مء فػػػػػػػػػ  امل ػػػػػػػػػمرف   ػػػػػػػػػ ؛ أل ػػػػػػػػػ  ال مء ملػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػن ال ػػػػػػػػػ مع  قيػػػػػػػػػ  ة فص ػػػػػػػػػ 
 .كامل مرف    

                                                             

 (. َِٔ/ِ(، م ين احملي ج )َِْ/ْ( ب ال ف ؽ. ركض  الط لبن )ُ)
اءيػػػػػ  رضػػػػػ ه؛ أل ػػػػػ  إَبػػػػػ ت مػػػػػ ؿ ن الذمػػػػػ  بء ػػػػػ  الـز »( الرجػػػػػ  األكؿ: قػػػػػ ؿ أبػػػػػر  لػػػػػا الطػػػػػ م: ِ)

ال اءيػػػػػ ؛ ألف أبػػػػػ  »الرجػػػػػ  الثػػػػػ ي: قػػػػػ ؿ أبػػػػػر الءبػػػػػ س: ك  .«فشػػػػػ ط ف ػػػػػ  رضػػػػػ ه؛  ػػػػػ لثمع ن الب ػػػػػ 
قػػػػػ ؿ  .«رضػػػػػ  امل ػػػػػمرف لػػػػػ قيػػػػػ  ة ضػػػػػمع الػػػػػ اع  ػػػػػع امل ػػػػػي حب ػػػػػ ة ال ػػػػػي، كمل اءيػػػػػ  ال ػػػػػي

املهػػػػػػذب ن ف ػػػػػػ   .«ك لػػػػػػ   ػػػػػػذا ال اشػػػػػػرتط رضػػػػػػ ه  لػػػػػػ  األهػػػػػػ ، كقػػػػػػرؿ األ ثػػػػػػ اع» ال ػػػػػػركم: 
 (. َِْ/ْ(، ركض  الط لبن )ُّّ/ّالش فءا )

كقػػػػػ ؿ  .«كال اشػػػػػرتط مء فػػػػػ  امل ػػػػػمرف   ػػػػػ   لػػػػػ  األهػػػػػ »(  ػػػػػذا الرجػػػػػ  األكؿ: قػػػػػ ؿ ال ػػػػػركم: ّ)
الرجػػػػ  الثػػػػ ي: أ ػػػػ  افي ػػػػ  إَل مء فػػػػ  امل ػػػػمرف   ػػػػ ؛ لػػػػ ءلة أ ػػػػ   ػػػػل ك  .«ك ػػػػر أهػػػػده »ال افءػػػػا: 

أـ ال  ، ػػػػر دمػػػػع ا ػػػػ ل إل ػػػػ  اجلم ػػػػل، كافي ػػػػ  إَل مء فػػػػ  امل ػػػػمرف لػػػػ  لػػػػ ءلة  ػػػػل ا ػػػػل  ملء مليػػػػ 
ك ػػػذا مػػػ   ؟ ػػػ  إَل مء فػػػ  مػػػ    ػػػم   مػػػع املػػػ ؿ  ػػػل ا ػػػ ر  ل ػػػ  أـ ال ا ػػػ ر  ل ػػػ  مػػػ  افي  ؟ا ػػػل 

الرجػػػػػ  الث لػػػػػ : أ ػػػػػ  افي ػػػػػ  إَل مء فػػػػػ  ك  أكر ه ال ػػػػػ  الي، قػػػػػ ؿ ال ػػػػػركم: ك ػػػػػذا غ اػػػػػب ضػػػػػء ه.
امل ػػػػػػمرف لػػػػػػ ؛ ألف مء مليػػػػػػ  مءػػػػػػ ، كال افي ػػػػػػ  إَل مء فػػػػػػ  امل ػػػػػػمرف   ػػػػػػ ؛ أل ػػػػػػ  ال مء ملػػػػػػ  ب  ػػػػػػ  

ال افي ػػػػ  إَل مء فػػػػ  كاحػػػػ  م همػػػػ ؛ ألف أبػػػػ  قيػػػػ  ة ضػػػػمع  ػػػػع امل ػػػػي،  الرجػػػػ  ال ابػػػػ : أ ػػػػ ك كب  ػػػػ . 
املهػػػػػػػػػػذب ن ف ػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػ فءا   ػػػػػػػػػػع امل ػػػػػػػػػػمرف لػػػػػػػػػػ  كامل ػػػػػػػػػػمرف   ػػػػػػػػػػ .  كمل ا ػػػػػػػػػهل  ال ػػػػػػػػػػي

 (. ُْْ/ٓ(، الء ا  ش ح الرج   )َِْ/ْ(، ركض  الط لبن )ُّّ/ّ)
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ك ػػػػػ  أ  قيػػػػػ  ة  ؟لػػػػػ ءلة  ػػػػػل ا ػػػػػل  للمء ملػػػػػ  أـ ال ،إَل مء فػػػػػ  امل ػػػػػمرف لػػػػػ كافي ػػػػػ  
 ؟ا  رافمػػػػػػ  هػػػػػػ   الػػػػػػ ٌ  :مػػػػػػع ال ػػػػػػ     بػػػػػػ ، كلػػػػػػذل  قػػػػػػ ؿحممػػػػػػرؿ  لػػػػػػ  أ ػػػػػػ   ػػػػػػ ف   رفنػػػػػػ

فػػػػػع اة اهمػػػػػ  إل ػػػػػ  ملػػػػػ   ػػػػػ ف ل ػػػػػةال    همػػػػػ    فلػػػػػر مل اكػػػػػع   رفنػػػػػ ،إمنػػػػػ  مػػػػػ ت أمػػػػػ  :ف ػػػػػ ؿ
كن الث لػػػػػػ :  ،(ِ)ال بػػػػػػ  مػػػػػػع مء فيهمػػػػػػ ، كن الثػػػػػػ ي: (ُ) ػػػػػػذا أهػػػػػػ  الرجػػػػػػره الثالَػػػػػػ  ،كجػػػػػ 

 .(ّ)ال افي   إَل مء ف  كاح  م هم 
، (ْ)مل ا ػػػػػػػ  حػػػػػػػم اءػػػػػػػن ال ػػػػػػػ مع ،كإف ب  ػػػػػػػ  بشػػػػػػػ ط أف ا ػػػػػػػمع لػػػػػػػ  الػػػػػػػثمع ضػػػػػػػ مع

؛ ألف ال ػػػػػػػػػػم    كالث ػػػػػػػػػػ ت (ٓ)مل ا ػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػم اء  ػػػػػػػػػػ  ،  َ ػػػػػػػػػػ ن ك ػػػػػػػػػػذل  إف شػػػػػػػػػػ ط ضػػػػػػػػػػ م ن 
لفػػػػرات م  ػػػػر ه  ،(ٔ)اثبػػػػي للبػػػػ    ا  ػػػػ ر، فػػػػصف مل اػػػػه لػػػػ  فػػػػ  شػػػػ ط مػػػػع ذلػػػػ  ،ايفػػػػ ك رف

 الذم ش ط . 
  

                                                             

الػػػػػػػػرج    (، الء اػػػػػػػػ  شػػػػػػػػ حَِْ/ْ(، ركضػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػ لبن )ُّّ/ّاملهػػػػػػػذب ن ف ػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػ فءا ) (ُ)
(ٓ/ُْْ.) 

 ال  ب .   ر( املِ)
(، الء اػػػػػػػػ  شػػػػػػػػ ح الػػػػػػػػرج   َِْ/ْ(، ركضػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػ لبن )ُّّ/ّاملهػػػػػػػذب ن ف ػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػ فءا ) (ّ)

(ٓ/ُْْ.) 
 (.ُّْ/ّ( املهذب ن الف   الش فءا )ْ)
 .امل ج  ال  ب ( ٓ)
 (.ُّْ/ّ( املهذب ن الف   الش فءا )ٔ)



 

 قسم التحقيق                 االنتصار البن أبي عصرون 
546 

 فصــل

 د يصذ الضىاُ يف كن ديَ الزًر 

ال ػػػػػ ض، ك اػػػػػع ال ػػػػػلة، كأرش اجل  اػػػػػ ، كغ امػػػػػ   ءػػػػػرض ا ػػػػػ  ضػػػػػم ف  ػػػػػل  اػػػػػع الـز  
 مػػػػػػ    ،ف ػػػػػػ   َر  هػػػػػػ  ب ل ػػػػػػم ف ،امليلػػػػػػه؛ أل ػػػػػػ  ح ػػػػػػرؽ الزمػػػػػػ  بطلػػػػػػب االسػػػػػػي ث ؽ ف هػػػػػػ 

فػػػػال ا ػػػػ  ضػػػػم   ؛ أل ػػػػ   ، مػػػػ ؿ الكي بػػػػ   ،ا ػػػػ   َر  هػػػػ  بػػػػ ل  ع، كأمػػػػ  مػػػػ  ال الػػػػـ  حبػػػػ ؿ
 .(ُ) ، كمع  ل   ديل  إس  ط  مم ش  ال سب ل إَل الَر  

 .(2)كا   ضم ف الثمع ن الب   الذم ف   ا   ر ن أه  الرجهن
 ػػػػػػػالؼ اجلء لػػػػػػػ ، كال ا ػػػػػػػ  ضػػػػػػػم ف مػػػػػػػ ؿ  ،أف الب ػػػػػػػ  برضػػػػػػػء  اػػػػػػػةكؿ إَل اللػػػػػػػ ـك ل ػػػػػػػ :

فهػػػػػػر  مػػػػػػ ؿ الكي بػػػػػػ ،  ،؛ أل ػػػػػػ  برضػػػػػػء  جػػػػػػ   ة(3)اجلء لػػػػػػ  قبػػػػػػل الءمػػػػػػل ن أهػػػػػػ  الػػػػػػرجهن
 .ف  ذ  ه ن مرضء  إف ش   اهلل ،ماكال   ،كأم  م ؿ ال ب 

فلػػػػػػة ا ػػػػػػ   ،مػػػػػػ  ل  مػػػػػػا بء ػػػػػػ كال ا ػػػػػػ  ضػػػػػػم ف اجملهػػػػػػرؿ؛ أل ػػػػػػ  إَبػػػػػػ ت مػػػػػػ ؿ ن الذِّ 
 .  لثمع، كاألج ةم  اجله ل   

ش؛(4)كسػػػػػػ ه  ن أهػػػػػػ  الػػػػػػرجهن ،أ[ إذا  لػػػػػػة  ػػػػػػ    /ٕٔكا ػػػػػػ  ضػػػػػػم ف إبػػػػػػل ال اػػػػػػ  ]
                                                             

(، م ػػػػػػػػػػػػػين احمليػػػػػػػػػػػػػ ج ُِٓ/ْالطػػػػػػػػػػػػػ لبن )(، ركضػػػػػػػػػػػػػ  ُّْ/ّ( املهػػػػػػػػػػػػػذب الف ػػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػػ فءا )ُ)
(ِ/ِْٔ.) 

 ػػػػػ اع الكي بػػػػػػ . ،  فلػػػػػػة ا ػػػػػ  ضػػػػػػم    ،( الرجػػػػػ  األكؿ: ال ا ػػػػػ  ضػػػػػػم   ؛ أل ػػػػػ   اػػػػػػع غػػػػػر الـزِ)
كا ػػػػػ  ضػػػػػم ف »الرجػػػػػ  الثػػػػػ ي: ا ػػػػػ ؛ أل ػػػػػ  اػػػػػةكؿ إَل اللػػػػػ ـك ف ػػػػػ  ضػػػػػم   . قػػػػػ ؿ ال ػػػػػركم: ك 

 مػػػػػ ة ا  ػػػػػ ر، كال الرجػػػػػ  الث لػػػػػ : ا ػػػػػ  ضػػػػػم ف الػػػػػثمع نك «. الػػػػػثمع ن مػػػػػ ة ا  ػػػػػ ر ن األهػػػػػ 
 ك  ػػػػػ  اجلء لػػػػػ  ال الػػػػػـ  حبػػػػػ ؿ. ،ا ػػػػػ  ضػػػػػم ف مػػػػػ ؿ اجلء لػػػػػ ؛ ألف   ػػػػػ  الب ػػػػػ  اػػػػػةكؿ إَل اللػػػػػ ـك

 (. ِِٔ/ِ(، م ين احملي ج )ُّْ/ّاملهذب ن ف   الش فءا )
( ف ػػػػػػػ  َالَػػػػػػػ  األكجػػػػػػػ  ال ػػػػػػػ ب   ن ضػػػػػػػم ف الػػػػػػػثمع ن الب ػػػػػػػ  الػػػػػػػذم ف ػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػ ر. قػػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػػركم: ّ)

ك  ػػػػػ ـ أ ػػػػػ  ا ػػػػػ  الػػػػػ  ع بءػػػػػ  الفػػػػػ اغ مػػػػػع الءمػػػػػل «.  ػػػػػ ل  ع بػػػػػ   ،كضػػػػػم ف اجلءػػػػػل ن اجلء لػػػػػ »
(، ُّْ/ّاملهػػػػػػذب ن ف ػػػػػػ  الشػػػػػػ فءا )  ؛ كال ا ػػػػػػ  قبلػػػػػػ  كلػػػػػػر بءػػػػػػ  الشػػػػػػ كع ن الءمػػػػػػل.قطءنػػػػػػ

 (. ِِٔ/ِم ين احملي ج )
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 .كال ف  ا        ؼ البل  ،  اللرفألف جه لش؛(1)الرجهن
، كحكػػػػػػ  ن ا ػػػػػػ كم ف ػػػػػػ  (ِ)كال ا ػػػػػػ  ضػػػػػػم ف مػػػػػػ  مل نػػػػػػب  لػػػػػػ  املػػػػػػذ ب املءػػػػػػ كؼ

 .(ٓ)، كم ل (ْ)ق ؿ أبر ح  ف  (ّ)، كب ابء  ن   كجهن 
فػػػػػال اي ػػػػػ ـ  لػػػػػ  كجربػػػػػ    لشػػػػػه  ة، كال ا ػػػػػ   ءل ػػػػػ  ال ػػػػػم ف  ،أ ػػػػػ  َك  ػػػػػ  حبػػػػػ  ل ػػػػػ :

فػػػػػػال ا ػػػػػػ   ءل  ػػػػػػ   ،ء ػػػػػػ بمػػػػػػ   لػػػػػػ  شػػػػػػ ط م ػػػػػػي بل؛ أل ػػػػػػ  إنػػػػػػ ب مػػػػػػ ؿ ل  مػػػػػػا ن الذِّ 
  ل  ش ط   لب  . 

أل ػػػػػػ   ؛(ٔ)كجػػػػػػب ضػػػػػػم    ،فهل ػػػػػػ ه ،ك لػػػػػػا ضػػػػػػم    ،ألػػػػػػ  مي  ػػػػػػ  ن البدػػػػػػ  :كإف قػػػػػػ ؿ
ش(ٕ)ام أ ػػػػػ ، أك أ يػػػػػ   بػػػػػ ؾ[ إذا قػػػػػ ؿ: طلػػػػػ  فهشػػػػػب ]؛اسػػػػػي     إ ػػػػػالؼ ل ػػػػػ ض هػػػػػد   

                                                             

الرجػػػػ  الثػػػػ ي: نػػػػرز؛ أل ػػػػ  مءلػػػػـر ك أل ػػػػ   هػػػػرؿ اللػػػػرف كال ػػػف .  ؛( الرجػػػ  األكؿ: ال نػػػػرز ضػػػػم   ُ)
 :كأهػػػػػػػػدهم »قػػػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػػػركم:  كا جػػػػػػػػ  ن اللػػػػػػػػرف كال ػػػػػػػػف  إَل  ػػػػػػػػ ؼ البلػػػػػػػػ .ال ػػػػػػػػع كالءػػػػػػػػ  ، 

م ػػػػػػين احمليػػػػػػ ج  ،(ِِٓ/ْ(، ركضػػػػػػ  الطػػػػػػ لبن )ُّْ/ّاملهػػػػػػذب ن ف ػػػػػػ  الشػػػػػػ فءا ) .«ال ػػػػػػد 
(ِ/ِّٔ .) 
 ف اػػػػػ  األ  ػػػػػػ ر ،(ُِٓ/ٗ(، ا ػػػػػ كم ن ف ػػػػػ  الشػػػػػ فءا )ُّٓ/ّ( املهػػػػػذب ن ف ػػػػػ  الشػػػػػ فءا )ِ)

 .(ّٖٔ)ص: 
ػػػػٍ كىزًمض: (   ػػػػل املػػػػ كر م  ػػػػع أى ي ّ) ػػػػ يمهيى : أىٍف » ًإٍسػػػػدى ؽى اٍلمى ػػػػٍ طىٍنً: أىحى ػػػػٍب ًبشى اىً ػػػػ ض ضىػػػػمى فه مىػػػػ  ملٍى نًى

ػػػػرفى ًن مىٍءليػػػرـو مي ىػػػػ َّرو  و ملٍى اىً ػػػ َّ، كىالثَّػػػػ ًي: أىٍف اىكي ػػػػ فى ًل ىػػػٍرً ميءىػػػػنَّ و، فىػػػػًصٍف  ى ػػػػ فو ميءىػػػنَّ ٍ  ى ػػػرفى إًلً ، فىػػػػًصٍف  اىكي
ػػػ فى ًن غىػػػػٍرً مي ىػػػ َّرو  ػػػػ :  ى ػػػػٍ ؽي بػى ػٍ ػىهيمى ا اجلٍىٍمػػػػً  كىٍجػػػ ه، كىاٍلفى ملٍى اىً ػػػػ َّ اٍ ًيبىػػػ رنا ًب ىػػػػمى ًف الػػػ رؾ؛ كىلىػػػػٍ  ى هًلىػػػذى

أىفَّ اٍسػػػػػػًيٍد ى ؽى الػػػػػػ رؾ اػىٍ يىً ػػػػػػا كيجيربىػػػػػػ ي قػىٍبػػػػػػلى ال ػػػػػػم ف فى ىػػػػػػ َّ، كىمىػػػػػػ   ػىءى مىػػػػػػلى بًػػػػػػً  ميٍ ػػػػػػيىدى ء بػىٍءػػػػػػ ى 
 (. ُِٓ/ٗ). ا  كم ن ف   الش فءا «ال م ف فػىلىٍة اىً  َّ 

 (. ّٗٗ/ِ(، اال ي  ر ليءل ل املخي ر )ٗٗٓ/ٕ( الب  ا  ن ش ح اهل اا  )ْ)
 (. ّٕ/ٕ(، مرا ب اجلل ل لش ح خمي   ا ل ل )ِْٖ/ُُ( الذ رة )ٓ)
 .(ُّٓ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ٔ)
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 .أك الطالؽ ،      سي     الءي  ،  ن فالش(ُ) ب ؾ[
فب  ػػػػ   ،بػػػػ   بػػػػ ؾ مػػػػع فػػػػالف  مػػػػ  م  ػػػػ ، كلػػػػ   لػػػػا مخػػػػ  م  ػػػػ  أ ػػػػ ل :كإف قػػػػ ؿ

؛ أل ػػػػ  قػػػػ  اكػػػػرف لػػػػ  غػػػػ ض هػػػػد   ن  لػػػػ  (2)كل مػػػػ  مػػػػ  بػػػػذؿ ن أهػػػػ  الػػػػرجهن هػػػػ ،
 أك طالؽ ال كج .  ، م  ه  غ ض  ن  ي  الءب   ،الءب  لفالف

  

                                                             

ثبػػػػػػػي مػػػػػػػع املهػػػػػػػذب ن الف ػػػػػػػ  الشػػػػػػػػ فءا ( كاملسػػػػػػػػ طال شػػػػػػػ   بػػػػػػػ  أك...) :ال  ػػػػػػػخين يػػػػػػػ ن  ل (ُ)
(ّ/ُّٓ.) 

( الرجػػػػ  األكؿ: ا ػػػػ  الب ػػػػ ، كا ػػػػيد  مػػػػ  بذلػػػػ ؛ أل ػػػػ  مػػػػ ؿ بذلػػػػ  ن م  بلػػػػ  إزالػػػػ  امللػػػػ ؛ فهشػػػػب  ِ)
الرجػػػػػ  الثػػػػػ ي: ال ا ػػػػػ ؛ أل ػػػػػ  بػػػػػذؿ ك طلػػػػػ  ام أ ػػػػػ ؛ أك أ يػػػػػ   بػػػػػ ؾ  لػػػػػ  ألػػػػػه.  :إذا قػػػػػ ؿ

فػػػػصف ذلػػػػ  بػػػػذؿ  ،كخيػػػػ له مػػػػ  بذلػػػػ  ن الطػػػػالؽ، كالءيػػػػ  ،فلػػػػة نػػػػ  ،مػػػػ ؿ ل ػػػػ ض غػػػػر هػػػػد  
قػػػػ ؿ ال ػػػػركم:  مػػػػ ؿ ل ػػػػ ض هػػػػد  ، ك ػػػػر ختلػػػػ ص املػػػػ أة مػػػػع الػػػػ كج، كختلػػػػ ص الءبػػػػ  مػػػػع الػػػػ ؽ.

فب  ػػػػػ   لػػػػػ   ػػػػػذا  ،بػػػػػ   بػػػػػ ؾ مػػػػػع زاػػػػػ  بػػػػػهله  لػػػػػ  أف  لػػػػػا مخ ػػػػػم    :لػػػػػر قػػػػػ ؿ :كم هػػػػػ »
(، املهػػػػػػػػذب ن ف ػػػػػػػػ  َْٕ/ّركضػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػ لبن ) .«مل ا ػػػػػػػػ  الب ػػػػػػػػ   لػػػػػػػػ  األهػػػػػػػػ  ،الشػػػػػػػػ ط
 (. ّٔٓ/ٔ   الش فءا )(، ا  كم ن فُّْ/ّالش فءا )
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 فصل

 د الضىاُ حاال ووؤجالر 

، (ُ)هػػػػػ  ضػػػػػم    ،إَل أجػػػػػل الن   حػػػػػ ؛ فػػػػػصف ضػػػػػمع  ا نػػػػػال ػػػػػم ف حػػػػػ ال كمػػػػػةجالا ػػػػػ  
كال اط لػػػػػب بػػػػػ  إال   ػػػػػ  حلػػػػػرؿ أجلػػػػػ ؛ أل ػػػػػ  مل الي مػػػػػ  إال  لػػػػػ   ػػػػػذه ال ػػػػػف ، كنػػػػػرز أف 

كل  ػػػػػػػػ   ،؛ أل ػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػ ع ألحػػػػػػػػ مه  ب ملػػػػػػػػ ؿ(2)ن أهػػػػػػػػ  الػػػػػػػػرجهن الن املةجػػػػػػػػل حػػػػػػػػ ا ػػػػػػػػمع 
 ب ليءج ل. 

 فصل

 د خًار الشرط يف الضىاُر 

لػػػػػ ف  ال ػػػػػ ، كال ػػػػػ مع اءلػػػػػة أ ػػػػػ  أراػػػػػ    ؛ أل ٌػػػػػ(ّ)ال اثبػػػػػي ن ال ػػػػػم ف   ػػػػػ ر الشػػػػػ ط
  ،مػػػػػػ  أبطلػػػػػػ  اجله لػػػػػػ  أبطليػػػػػػ  الشػػػػػػ كط الف سػػػػػػ ة ألفَّ  كابطػػػػػػل ب لشػػػػػػ كط الف سػػػػػػ ة؛ م بػػػػػػرف،
ػػػػػػ،  ػػػػػػ لب   ملػػػػػػ   ،بطػػػػػػل الب ػػػػػػ  ن أهػػػػػػ  ال ػػػػػػرلن ،ن   ػػػػػػ  ب ػػػػػػ  ا  ف سػػػػػػ ن ضػػػػػػم  ن  طى  ى فػػػػػػصف شى
 . (ْ)ق مي 

  

                                                             

 .(ُّٔ/ّ(، املهذب ن ف   الش فءا )ِِٔ/ْركض  الط لبن ) (ُ)

أ ػػػػ  ا ػػػػ   :كاألهػػػػ ». قػػػػ ؿ ال ػػػػركم: الن ( الرجػػػػ  األكؿ: نػػػػرز  مػػػػ  نػػػػرز أف ا ػػػػمع ا ػػػػ ؿ مػػػػةجِ)
؛ ألف ال ػػػػػم ف  ػػػػػ ع، كا  جػػػػػ   ػػػػػ  ر إل ػػػػػ ؛ ف ػػػػػد   لػػػػػ    مءلرمنػػػػػ أجػػػػػالن ضػػػػػم ف ا ػػػػػ ؿ مػػػػػةجالن 

كاثبػػػػػي األجػػػػػل ن حػػػػػ  ال ػػػػػ مع  لػػػػػ  األهػػػػػ ؛ فػػػػػال اط لػػػػػب ال ػػػػػ مع إال  لي مػػػػػ ، اح ػػػػػب مػػػػػ  
الرجػػػػ  الثػػػػ ي: ال نػػػػرز؛ ألف ال ػػػػم ف فػػػػ ع ملػػػػ   لػػػػ  امل ػػػػمرف   ػػػػ ؛ فػػػػال نػػػػرز أف  .« مػػػػ  اليػػػػـ 

م ػػػػػين احمليػػػػػػ ج ، (ُّٔ/ّاملهػػػػػذب ن ف ػػػػػ  الشػػػػػ فءا ) .الن كاألهػػػػػل مػػػػػػةج ،الن اكػػػػػرف الفػػػػػ ع مءجػػػػػ
 (. َٖٔ/ْب )أسى املط لب ن ش ح ركض الط ل، (ِٖٔ/ِ)
  .(ُّٔ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ّ)

( سػػػػػػػب  ب ػػػػػػػ ف ذلػػػػػػػ  ن الػػػػػػػ  ع الف سػػػػػػػ  إذا شػػػػػػػ ط  ن الب ػػػػػػػ ؛ كقػػػػػػػ  ب  ػػػػػػػي كجػػػػػػػ  ال ػػػػػػػرلن؛ كأف ْ)
  املذ ب بطالف الب  .
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 فصل

 دجيب الديَ بالضىاُ يف ذوة الضاوَ وال يسقط عَ املضىىُ عٍهر 

كنػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػ اع ب ل ػػػػػػػػػػم ف ن ذمػػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػ مع، كال ا ػػػػػػػػػػػ ط  ػػػػػػػػػػع امل ػػػػػػػػػػػمرف   ػػػػػػػػػػػ ، 
 .(ُ) كللم مرف ل  مط لب  مع ش   م هم 

: ا ي ػػػػػػل الػػػػػػ اع مػػػػػػع (ٓ)، كأبػػػػػػر َػػػػػػرر(ْ)، ك اك (ّ)، كابػػػػػػع شػػػػػػ م (ِ)كقػػػػػػ ؿ ابػػػػػػع أ  ل لػػػػػػ 
ال ػػػػػػ مع   ال اط لػػػػػب أ ٌػػػػػ :(ٔ) ػػػػػع م لػػػػػػ  اكػػػػػذمػػػػػ  امل ػػػػػمرف   ػػػػػ  إَل ذمػػػػػػ  ال ػػػػػ مع، كحي 
 .ل    كجهن  (ٕ)إال إذا  ءذر مط لب  امل مرف    ، كحك ه

فػػػػػػصذا بػػػػػػ أ براحػػػػػػ  مل اكػػػػػػع لػػػػػػ   ،: لػػػػػػ  أف ابػػػػػػ أ فط لبػػػػػػ  مػػػػػػع شػػػػػػ  (ٖ)كقػػػػػػ ؿ ابػػػػػػع ج اػػػػػػ 
 .مط لب  اآل  

 ،ل  ػػػػػلا  ل ػػػػػػ   يقػػػػػ ؿ:  ػػػػػػرن رجػػػػػل م ػػػػػػ ، فه   ػػػػػ  ال ٌػػػػػػ مػػػػػ  ركل جػػػػػػ ب  ل ػػػػػ :
مث قػػػػ ؿ  ،في بػػػػل هبمػػػػ  أبػػػػر قيػػػػ  ة :  ا ػػػػ راف،ل ػػػػ :ق «رعيلللل ش يللللن »مث قػػػػ ؿ:  ،فخطػػػػ   طػػػػرة

 : ب[، مث أ ػػػػ   /ٕٔقػػػػ ؿ: إمنػػػػ  مػػػػ ت أمػػػػ  ] « ملللل شسللللللشالللللدي   ا »لػػػػ  بءػػػػ  ذلػػػػ  ال ػػػػـر
                                                             

 (. ِّٓ/ٕ(، ا  كم ن ف   الش فءا )ُّٔ/ّ( املهذب ن ف   الش فءا )ُ)
 (. ْٖ/ٕ(، امل ين )ِِٗ/ُْ( اجملمرع ش ح املهذب )ِ)
 . امل ج  ال  ب ( ّ)
 (.ْٖ/ٕ(، امل ين )ِِٗ/ُْاجملمرع ش ح املهذب ) (ْ)
 . امل ج  ال  ب  (ٓ)
جػػػػػػرا   الء ػػػػػػر   قػػػػػػرؿ اإلمػػػػػػ ـ، كبػػػػػػ  أ ػػػػػػذ بػػػػػػع ال  سػػػػػػة، ك ل ػػػػػػ  الءمػػػػػػل. ك ػػػػػػر قػػػػػػ ؿ األز ػػػػػػ م: (ٔ)

(ِ/ُُُ.) 
ٍ ػػػػػميرًف  :َػىػػػػػٍررو كىقىػػػػػ ؿى أىبيػػػػػر »( قػػػػػ ؿ املػػػػػ كر م: ٕ) الى نىيػػػػػرزي ميطى لىبىػػػػػ ي ال َّػػػػػ ًمًع بًػػػػػ  ٍى ِّ ًإالَّ بػىٍءػػػػػ ى  ىٍجػػػػػً  اٍلمى

ػػػػ  الن حميٍػػػػيىمى  الن  ىٍ ػػػػ ي، كىقىػػػػٍ  جىءىلىػػػػ ي ابٍػػػػعي أىً   ي ىاٍػػػػػ ىةى قػىػػػػرٍ  ػػػػ ي لً ػىٍفً ػػػػً  كىٍجهن ا ػػػػ كم ن ف ػػػػ  الشػػػػ فءا «. كى ى َّجى
(ٔ/ّْٕ .) 
 (. ّْٕ/ٔ( ا  كم ن ف   الش فءا )ٖ)
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فبػػػػن أف الػػػػ اع  ،(ُ)«اآل شبللللا دش عدتلللل »ف ػػػػ ؿ: قػػػػ  قب ػػػػيهم ، قػػػػ ؿ:  ، ل ػػػػ  مػػػػع ال ػػػػ 
 .فال ا  ل    ه    ل  ع ،م كأل   َك    ب اع ن الذٌ  ؛ ل   إَل حن ال    ب ؽ 

ف ػػػػػػػ   ،مػػػػػػ    اػػػػػػع َ بػػػػػػػي ن الذٌ كنػػػػػػرز أف ا ػػػػػػمع  ػػػػػػػع ال ػػػػػػ مع ضػػػػػػ مع آ ػػػػػػػ ؛ أل ٌػػػػػػ
؛ فهمػػػػػ  امل ػػػػػمرف   ػػػػػ  فػػػػػال ا ػػػػػ  ضػػػػػم     ػػػػػع ضػػػػػ م  ؛ أل ػػػػػ   (ِ) ػػػػػ اع األهػػػػػ ل  ،ضػػػػػم   
 لػػػػػػ ، كأل ػػػػػػ  اليػػػػػػـ  ب ل ػػػػػػم ف مػػػػػػ   ػػػػػػر الـز لػػػػػػ  ن األهػػػػػػل، كألفٌ  الن فػػػػػػال ا ػػػػػػر أهػػػػػػ ،ف  ػػػػػػ 

ال ا ػػػػي ين  ػػػػع اليَر ػػػػ  ب ػػػػره، ك لػػػػ    ف ػػػػ  بػػػػ  َ   نػػػػال  ػػػػ   َر ػػػػ  ا ػػػػ ، كلػػػػر ح ػػػػلي ال ٌ 
، كف ػػػػػ  (ّ)مل ا ػػػػػ  ،فػػػػػهرا  أحػػػػػ مه  أف ا ػػػػػمع  ػػػػػع هػػػػػ حب  ،  ػػػػػذا لػػػػػر ضػػػػػمع اَ ػػػػػ ف  ا نػػػػػ

 ل   م  ق م  ه.  (ْ)كج 
  

                                                             

(، هػػػػػػػدد  األلبػػػػػػػ ي ن إركا  ال ل ػػػػػػػل ُّْٔٓرقػػػػػػػة ) (َْٓ/ِِ) ن م ػػػػػػػ  ه أمحػػػػػػػ أ  جػػػػػػػ   (ُ)
(ٓ/ِْٖ.) 

 .(ُّٕ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ِ)

(، ح شػػػػػػػػػ   البجرمػػػػػػػػػا  لػػػػػػػػػ  ا ط ػػػػػػػػػب ُٕٔ/ْ( أسػػػػػػػػػى املط لػػػػػػػػػب ن شػػػػػػػػػ ح ركض الط لػػػػػػػػػب )ّ)
(ّ/ُْْ .) 

ٍَػ ىػػػ ًف ألػػػه لشػػػخص لػػػر»( قػػػ ؿ امليػػػري: ْ) ػػػ فى لػػػ  مط لبػػػ   ػػػل م همػػػ  بػػػ ألله؛ ألف  ػػػ  ،ضىػػػًمعى ا م همػػػ   الن  ى
ػػػػػ ي » قػػػػػ ؿ البجرمػػػػػا: ك «.لأللػػػػػه  لػػػػػ  املكفػػػػػرؿ م همػػػػػ  ضىػػػػػ ًمعه  ػػػػػرى اٍلميٍءيىمى ا  ي ػػػػػذى كىاٍل ىػػػػػٍرؿي بًػػػػػهىفَّ   ، ى

ػػػػ ٍ ػػػػهىلىً  الػػػػ ٍَّ ًع ضىػػػػػًء هه مىٍبػػػػيًنء  ىلىػػػػ  ضىػػػػًء هو  الن  ي ًم ػػػػً ؛  ىمى ػػػػػ ي «. »ضىػػػػ ًمعه لًٍلجى ػػػػرىيِّ أىحى ـي اٍلمييػى ػػػػالى كى ى
ػػػػػ  بً ل ٍِّ ػػػػًه فػى ىػػػػػٍط؛ أًلى َّػػػػ ي اٍل ىً ػػػػػني  هيمى ػػػػلء ًم ػٍ فيػػػػػ ي، فػى يطى لىػػػػبي  ي ػػػػٍنً، كىالػػػػ َّاًج ي ً ٍ ػػػػػ ى )ال ملػػػػا( ً الى كىٍجهى

ػػػػ  هيمى ػػػلء ًم ػٍ ػػػػلِّ كىاًحػػػ و بً ل َّا ًػػػػً  مىٍشػػػكيرؾه ًف ػػػػً ؛  ػىءىػػػٍة إٍف قىػػػػ ؿى  ي ػػػٍ لي  ي ـي  :كىشى ػػػػالى ضىػػػًمٍ ي اأٍلىٍلػػػػهى افَّىػػػ ى  ى
 (. ُْْ/ّح ش   البجرما  ل  ا ط ب )«. اٍلمييػىرىيِّ 
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 فصل

 د ديًٍا بغري إذٌهإذا ضىَ عَ إٌساُ ر 

  ايػػػػػ ع ؛ أل ٌػػػػػ(ُ)مل نػػػػػ  لػػػػػ  مط لبيػػػػػ  بيخل  ػػػػػ  ،إذا ضػػػػػمع  ػػػػػع إ  ػػػػػ ف  ا نػػػػػ  ب ػػػػػر إذ ػػػػػ 
 مػػػػ  لػػػػر ق ػػػػ   ا ػػػػ  ب ػػػػر إذ ػػػػ ، كإف ضػػػػمع   ،  ػػػػ  امليػػػػ ع فلػػػػة اكػػػػع لػػػػ  مط لبػػػػ  بػػػػ اللي اـ،
جػػػػ ز لػػػػ  مط لبػػػػ  امل ػػػػمرف   ػػػػ  بيخل  ػػػػ ؛ أل ػػػػ   ،فػػػػصف ط لبػػػػ  هػػػػ حب الػػػػ اع ،  ػػػػ  بصذ ػػػػ 

مل فػػػػػػ  مط لبيػػػػػػ  ن  ،، كإف مل اط لبػػػػػػ (ِ)فكػػػػػػ ف لػػػػػػ  مط لبيػػػػػػ  بيف ا هػػػػػػ  ،شػػػػػػ ل ذميػػػػػػ  بصذ ػػػػػػ 
مل نػػػػػ  لػػػػػ  أف اط لبػػػػػ  قبػػػػػل  ،ـف غػػػػػ ً أأل ػػػػػ  ملػػػػػ  مل ديلػػػػػ  أف ا  مػػػػػ  قبػػػػػل  ؛(ّ)أهػػػػػ  الػػػػػرجهن

ن م ءػػػػ  م هػػػػ ،  الن  ػػػػ ج افػػػػصف  ل ػػػػ  ضػػػػ رن  ؛ف   هػػػػ  ،  ػػػػالؼ مػػػػ  لػػػػر أ ػػػػ ره    نػػػػ ،أف اط لػػػػب
مػػػػػػ  فػػػػػػ  ال اط لػػػػػػب بػػػػػػ  ضػػػػػػ ر   جػػػػػػل إذا حػػػػػػب  امل ػػػػػػمرف لػػػػػػ  كلػػػػػػ    ل ػػػػػػ  ن شػػػػػػ ل الذٌ 

مل اكػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػ  ن أهػػػػػػػػػ   ،ال ػػػػػػػػػ مع؛ فػػػػػػػػػصف أرا  ال ػػػػػػػػػ مع حػػػػػػػػػب  امل ػػػػػػػػػمرف   ػػػػػػػػػ 
 . اع ل   ل  ؛ أل   ال (ْ)الرجهن

                                                             

 (.ِٔٔ/ْ(، ركض  الط لبن )ُّٖ/ّاملهذب ن الف   الش فءا )( ُ)
 (. ِٔٔ/ْ(، ركض  الط لبن )ُّٖ/ّاملهذب ن الف   الش فءا )( ِ)
 ،( الرجػػػػ  األكؿ: لػػػػ  أف اط لبػػػػ ؛ أل ػػػػ  شػػػػ ل ذميػػػػ  ب لػػػػ اع بصذ ػػػػ ؛ فجػػػػ ز لػػػػ  املط لبػػػػ  بيف اػػػػ  ذميػػػػ ّ)

ك ػػػػر  :قػػػػ ؿ الشػػػػرازم ،الرجػػػػ  الثػػػػ ي: لػػػػ   لػػػػ  املط لبػػػػ ك ف   هػػػػ .  ،لر  هػػػػ    مػػػػ  لػػػػر أ ػػػػ ره    نػػػػ
؛ أل ػػػػػػ  ملػػػػػػ  مل «كلػػػػػػ   لػػػػػػ  مط لبيػػػػػػ  قبػػػػػػل أف اط لػػػػػػب  لػػػػػػ  األهػػػػػػ »ال ػػػػػػد  ، كقػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػركم: 

لر  هػػػػػ  ف   هػػػػػ ؛ ألف   ا  مػػػػػ  قبػػػػػل أف ا ػػػػػـ  مل اط لبػػػػػ  قبػػػػػل أف اط لػػػػػب، كخيػػػػػ له إذا أ ػػػػػ ره    نػػػػػ
ن حػػػػػب  الءػػػػػن، كامل ػػػػػ  مػػػػػع الي ػػػػػ ؼ ف هػػػػػ ، كال ضػػػػػ ر  ل ػػػػػ  ن  اػػػػػع ن ذميػػػػػ  ال  ا ل ػػػػػ  ضػػػػػ رن 
 (. ِٓٔ/ْ(، ركض  الط لبن )ُّٖ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) اط لب ب .

ألى َّػػػػػػ ي ملٍى  ؛اٍلرىٍجػػػػػػ ي الثَّػػػػػػ ًي: لىػػػػػػٍ  ى لىػػػػػػ ي ذىلًػػػػػػ ى ك أًلىفَّ لىػػػػػػ ي ًمثٍػػػػػػلى مىػػػػػػ   ىلىٍ ػػػػػػً .  ،( الرجػػػػػػ  األكؿ: لىػػػػػػ ي ذىلًػػػػػػ ى ْ)
ػػػػ ي بًػػػػً ؛ قػػػػ ؿ ال ػػػػركم:  الن ٍ ػػػػيىًد َّ قػىٍبػػػػلى اٍل يػػػػٍ ـً مىػػػػ اى  كقػػػػ ؿ: اإلمػػػػ ـ أبػػػػر حيػػػػى  ؛«ك ػػػػر األهػػػػ »حيىًٍب ي

ػػػػػػًب ى »: ز  اػػػػػ  األ  ػػػػػػ رم ػػػػػػٍب ي اأٍلىًهػػػػػ ًل، كىًإٍف حي ؛ أى َّػػػػػػ ي لػػػػػ   لػػػػػػ  حى قػػػػػػ ؿ ن  ،كىفيًهػػػػػػةى م ػػػػػ  بًػػػػػػ أٍليكَلى
ٍطلىػػػػبً  زىمىييػػػػ ي : اٍلمى ػػػػ ًَّ  ال ػػػػم ف ،كىالى ميالى ػػػػ ء  لػػػػ  اأٍلىًهػػػػ ًل ًفيجى . ركضػػػػ  الطػػػػ لبن «إٍذ الى اػىٍثبيػػػػيي لػػػػ  حى

(، أسػػػػػػى املط لػػػػػػب َِٕ/ِ(، م ػػػػػػين احمليػػػػػػ ج )ّْْ/ٔ(، ا ػػػػػػ كم ن ف ػػػػػػ  الشػػػػػػ فءا )ِٓٔ/ْ)
 (. ُِٔ/ْن ش ح ركض الط لب )
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 مػػػػػ  نػػػػػب لػػػػػ   الن  ػػػػػذ  ػػػػػذا بػػػػػ  :إَل ال ػػػػػ مع، كقػػػػػ ؿ الن كإف  فػػػػػ  امل ػػػػػمرف   ػػػػػ  مػػػػػ 
؛ أل ػػػػػ   فءػػػػػػ   ػػػػػع سػػػػػػبب مل (ُ) ديلكػػػػػ  ن ا ػػػػػػ ؿ ن أهػػػػػ  الػػػػػػرجهنمل ،فه ػػػػػػذه ،ب ل  ػػػػػ  
 .فهر  م  لر  فء   ع ب   مل اء  ه ،ارج 

فهػػػػػػػػر   ،فػػػػػػػصف  لػػػػػػػػه ن اػػػػػػػػ ه  ػػػػػػػػ ف مػػػػػػػػع ضػػػػػػػػم   ؛ أل ػػػػػػػػ  قب ػػػػػػػػ   لػػػػػػػػ  جهػػػػػػػػ  املء كضػػػػػػػػ 
، كإف أ ػػػػػػػذه ل رهػػػػػػػل  إَل امل ػػػػػػػمرف لػػػػػػػ  فهػػػػػػػر أم  ػػػػػػػ  ن  ، ػػػػػػػ مل برض  لػػػػػػػ  جهػػػػػػػ  ال ػػػػػػػـر

 ا ه؛ أل   ك  ل  ن إا  ل . 
  

                                                             

مه ، كقػػػػػػ  كجػػػػػػ  أحػػػػػػ  ،ال ػػػػػػم ف، كال ػػػػػػـ  ؛( الرجػػػػػػ  األكؿ: ديلكػػػػػػ ؛ ألف ال جػػػػػػرع ايءلػػػػػػ  ب ػػػػػػببنُ)
فجػػػػػ ز    ديػػػػػ   لػػػػػ  اآل ػػػػػ ؛  ػػػػػص  اج ال  ػػػػػ ة قبػػػػػل ا ػػػػػرؿ، كإ ػػػػػ اج الكفػػػػػ رة قبػػػػػل ا  ػػػػػ ؛ فػػػػػصف 

مػػػع الػػػ اع قبػػػل ال  ػػػ   كجػػػب ر  مػػػ   ئق ػػػ    ػػػ  الػػػ اع اسػػػي   ملكػػػ   لػػػ  مػػػ  قػػػبض، كإف أبػػػ  
كلػػػػر » مػػػػ  نػػػػب ر  مػػػػ   جػػػػل مػػػػع ال  ػػػػ ة إذا  لػػػػ  ال  ػػػػ ب قبػػػػل ا ػػػػرؿ. قػػػػ ؿ ال ػػػػركم:   ،أ ػػػػذ

فلػػػ  الي ػػػػ ؼ ف ػػػ ؛  ػػػػ لف ر إذا أ ػػػذ ال  ػػػػ ة  ،ديلكػػػػ  :فػػػػصف قل ػػػ  ، مط لبػػػ  فءػػػ  األهػػػػ ل ابيػػػ ا  بػػػػال
ضػػػػػػم    ػػػػػػ مل برض  ،بػػػػػػل  ل ػػػػػػ  ر ه، كلػػػػػػر  لػػػػػػ    ػػػػػػ ه ،لكػػػػػػع ال ا ػػػػػػي   ملكػػػػػػ   ل ػػػػػػ  ،املءجلػػػػػػ 

كأهػػػل  ػػػذاع الػػػرجهن مػػػ  قػػػ ؿ ابػػػع سػػػ اج:  ػػػل ا ء ػػػ  بػػػن ». قػػػ ؿ امل ػػػءر م: « بشػػػ ا  ف سػػػ 
 الن الرجػػػػ  الثػػػػ ي: ال ديلػػػػ ؛ أل ػػػػ  أ ػػػػذه بػػػػ ك «. ؟ال ػػػػ مع كامل ػػػػمرف   ػػػػ  حكػػػػة بػػػػ ف  ال ػػػػم ف

   ػػػػع ب ػػػػ  مل اء ػػػػ ه؛ فءلػػػػ   ػػػػذا نػػػػب  مػػػػ  نػػػػب ن الثػػػػ ي؛ فػػػػال ديلكػػػػ   مػػػػ  لػػػػر  فػػػػ  إل ػػػػ  شػػػػ  ن 
 ر ه؛ فػػػػػػصف  لػػػػػػ  ضػػػػػػػم  ؛ أل ػػػػػػ  قب ػػػػػػ   لػػػػػػػ  كجػػػػػػ  البػػػػػػ ؿ ف ػػػػػػػم  ؛  ػػػػػػ مل برض ب ػػػػػػـر الب ػػػػػػػ .

مػػػػػػذ ب اإلمػػػػػػ ـ (، الب ػػػػػػ ف ن ِٓٔ/ْ(، ركضػػػػػػ  الطػػػػػػ لبن )ُّٖ/ّاملهػػػػػػذب ن ف ػػػػػػ  الشػػػػػػ فءا )
 (. ِْٗ/ُْ(، اجملمرع ش ح املهذب )ِّّ/ٔ)
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 فصل

 ،ال ػػػػػػػ مع؛ أل ػػػػػػ  َك  ػػػػػػػ  حبػػػػػػػ  أإذا قػػػػػػبض امل ػػػػػػػمرف لػػػػػػػ  ا ػػػػػػ  مػػػػػػػع امل ػػػػػػػمرف   ػػػػػػ  بػػػػػػػ  
امل ػػػػػمرف  أبػػػػػ    مػػػػػ  اػػػػػ كؿ الػػػػػ  ع ب  ػػػػػ   الػػػػػ اع، كإف قب ػػػػػ  مػػػػػع ال ػػػػػ مع  ،ف الػػػػػي بصب   ػػػػػ 

كاسػػػػػير   ، مػػػػػ  لػػػػػر بػػػػػ ع الػػػػػ  ع  ،مػػػػػع  ل ػػػػػ  ئ  فػػػػػ ،أل ػػػػػ  اسػػػػػيرف   ا ػػػػػ  مػػػػػع الَر  ػػػػػ   ػػػػػ ؛ 
 .ال  مع  م  حيل ال  ع بصب ا  ال ا ع أب  ه  ، كإف أب أ امل مرف     

أ[ /ٕٕ] (ُ)مل اػػػػػ أ امل ػػػػػمرف   ػػػػػ ؛ أل ػػػػػ  أسػػػػػ ط ح ػػػػػ  مػػػػػع الَر  ػػػػػ  ،كإف أبػػػػػ أ ال ػػػػػ مع
؛  ظػػػػػ ت ، مػػػػػ  لػػػػػر ف ػػػػػ  الػػػػػ  ع، كإف ق ػػػػػ  ال ػػػػػ مع الػػػػػ اع  ،مػػػػػع  ل ػػػػػ  الػػػػػ اع أفلػػػػػة اػػػػػ  

 .(ِ)رج   ل   ،كق  ه بصذ   ،فصف   ف ضمع بصذف مع  ل  
 ، ملرج   ل  ، كإف ق ؿ: ا فذ  ذا ،كأ فذ  ين ،ضمع  ينا :: إف ق ؿ(ّ)كق ؿ أبر ح  ف 

 . فرج   ل   اسيد   ن  ،ل  ا ي  ض م  ، كار ع      ا ج  إال أف اكرف خم لطن 
ف ػػػػػ ر  مػػػػػ  لػػػػػر قب ػػػػػ  م ػػػػػ ، كق ػػػػػ   ا ػػػػػ ، كإف  ػػػػػ ف  ،كأ ا ػػػػػ  ،أ ػػػػػ  الي مػػػػػ  بصذ ػػػػػ  ل ػػػػػ :

كإف ضػػػػػمع ، مل ا جػػػػػ   ل ػػػػ ؛ أل ػػػػػ  ميػػػػ ع بػػػػػ ألم اع ،ضػػػػمع ب ػػػػػر إذ ػػػػ ، كق ػػػػػ ه ب ػػػػر إذ ػػػػػ 
 .(ْ)مل ا ج   ل   ن أه  الرجهن ،ب ر إذ  ، كق  ه بصذ  

 .رج   ل   ،ن ركاا : إذا ضمع ب ر إذ   (ٔ)، كأمح (ٓ)كق ؿ م ل 
                                                             

 .(ُّٗ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ُ)

 (. ُْٔ/ْ(، أسى املط لب ن ش ح ركض الط لب )ُّٗ/ّ( املهذب ن ف   الش فءا )ِ)
 (. ُٕٕ/ٕ(، ش ح في  ال  ا  )ّْٕ/ٔ( البد  ال ا   )ّ)
ك ػػػػػػر »الرجػػػػػػ  الثػػػػػػ ي: ال ا جػػػػػػ ، كقػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػ اي: ك ( الرجػػػػػػ  األكؿ: ا جػػػػػػ ؛ أل ػػػػػػ  ق ػػػػػػ  بصذ ػػػػػػ . ْ)

إال إذا هػػػػػػػ ق   ،فػػػػػػػال رجػػػػػػػرع لػػػػػػػ  ، ػػػػػػػذا  لػػػػػػػ  إذا شػػػػػػػه   لػػػػػػػ  األ ا ؛ فلػػػػػػػر مل اشػػػػػػػه  ،األهػػػػػػػ 
؛ كقػػػػػ ؿ «ك ػػػػػر املػػػػػذ ب»كقػػػػػ ؿ الشػػػػػرازم ن املهػػػػػذب:  «. كامل ػػػػػمرف   ػػػػػ  ْج ءنػػػػػ ،امل ػػػػػمرف لػػػػػ 
املهػػػػػذب ن ف ػػػػػ   ق ػػػػػ   .؛ أل ػػػػػ  ل مػػػػػ  ب ػػػػػر إذ ػػػػػ ؛ فلػػػػػة اػػػػػَة  إذ ػػػػػ  ن «ك ػػػػػر األهػػػػػ »ال ػػػػػركم: 
 (. ِٔٔ/ْ(، ركض  الط لبن )ِِٓ/ّ(، الرس ط )ُّٗ/ّالش فءا )

 (. ّٗٗ( الك ن ن ف   أ ل امل ا   )ص: ٓ)
 (. َٗ/ٕ(، امل ين )َِّ/ّ( الك ن ن ف   ابع ح بل )ٔ)
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 ،فػػػػال ا جػػػػ   ل ػػػػػ  بػػػػ ، كإف ضػػػػمع بصذ ػػػػػ  ؛  أذف لػػػػ  ن ق ػػػػػ   مػػػػ   ػػػػ ع ب لي امػػػػػ أ ٌػػػػ ل ػػػػ :
سػػػػػػػرا  قػػػػػػػ ر  لػػػػػػػ  اسػػػػػػػي ا   ن  ،(ُ)رجػػػػػػػ   ل ػػػػػػػ  ن أهػػػػػػػ  الػػػػػػػرجهن ،كق ػػػػػػػ ه ب ػػػػػػػر إذ ػػػػػػػ 

 ،فػػػػػصذا كفػػػػػ ه رجػػػػػ   ل ػػػػػ ؛  مػػػػػ  لػػػػػر أ ػػػػػ ره    ػػػػػ ن  ،لي مػػػػػ  بصذ ػػػػػ اأك مل ا ػػػػػ ر؛ أل ػػػػػ   ،ال  ػػػػػ  
 .فص   ا ج   ل   ،ف   ه ، كب ءي ن ال اع مع غر إذ  

ب  ي ذم  امل مرف  ،ف بل ا رال  ،ل   ل    اع كإف أح ؿ ال  مع امل مرف ل   ل  رجلو 
 .؛  م  لر أ ط ه ب    ض ن، ك  ف لل  مع ال جرع  ل  امل مرف    (ِ)   

ال ػػػػػػ مع أا ػػػػػػ ن؛  ئبػػػػػػ   ،كرضػػػػػػا احملػػػػػػ ؿ  ل ػػػػػػ  ،كإف أح لػػػػػػ   لػػػػػػ  مػػػػػػع ال  اػػػػػػع لػػػػػػ   ل ػػػػػػ 
أل ػػػػ  رضػػػػا بصسػػػػ  ط ح ػػػػ  إَل ذمػػػػ  احملػػػػ ؿ  ل ػػػػ ، كلك ػػػػ  ال ا جػػػػ   لػػػػ  امل ػػػػمرف   ػػػػ  ن 

رجػػػػ  ال ػػػػ مع  ،فمػػػػم رجػػػػ  احملػػػػ ؿ  ل ػػػػ   لػػػػ  ال ػػػػ مع ، ػػػػذه ال ػػػػررة؛ أل ػػػػ  مل ا ػػػػـ  شػػػػ   ن 
مث  ،كلػػػػر قػػػػبض امل ػػػػمرف لػػػػ  ا ػػػػ  ن  ػػػػذه ال ػػػػررة مػػػػع احمليػػػػ ؿ  ل ػػػػ ،  لػػػػ  امل ػػػػمرف   ػػػػ 

رجػػػػػ   لػػػػػ  ال ػػػػػ مع فػػػػػ  كزف؛ أل ػػػػػ   ػػػػػ ج  ػػػػػع ملكػػػػػ  حبكػػػػػة ا رالػػػػػ ، مث رجػػػػػ   ،ك بػػػػػ  م ػػػػػ 
 ػػػػػػػذا أهػػػػػػػ  ال ػػػػػػػرلن املب  ػػػػػػػن  لػػػػػػػ  ال ػػػػػػػرلن ف مػػػػػػػ  إذا ك بػػػػػػػي املػػػػػػػ أة  ،إل ػػػػػػػ  بط اػػػػػػػ  اهلبػػػػػػػ 
 .(ّ)كطل ه  قبل ال  رؿ ،ال  اؽ مع ال كج

                                                             

ك ػػر  ،«أ ػػ  ا جػ   ل ػ  :امل  ػرص»( الرجػ  األكؿ: قػ ؿ الشػرازم ن املهػػذب، كال ػركم ن ال كضػ : ُ)
 مػ  لػر أ ػ ره ،  قرؿ أ   لا بػع أ    اػ ة؛ أل ػ  اشػي لي ذميػ  ب لػ اع بصذ ػ ؛ فػصذا اسػير  م ػ  رجػ 

 ،ذ ػ إالرج  الثػ ي: ال ا جػ   ل ػ  أل ػ  أسػ ط الػ اع   ػ  ب ػر ك م الن؛ ف     ن  ا  ، كب   ن ال اع. 
؛ مل ا جػػػ ؛ أل ػػ  ق ػػػ ه الرجػػ  الث لػػ : قػػػ ؿ أبػػر إسػػػد ؽ: إف أمك ػػ  أف ا ػػيهذ  ك فلػػة ا جػػ   ل ػػػ . 

(، ركضػ  ُّٗ/ّاملهػذب ن ف ػ  الشػ فءا ) ب  ي  ره، كإف مل ديك   رجػ ؛ أل ػ  ق ػ ه ب ػر ا ي ػ ره.
 (. ِٗٗ/ُْ(، اجملمرع ش ح املهذب )ِٔٔ/ْالط لبن )

 .(ِٕٔ/ْ(، ركض  الط لبن )َِّ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ِ)

إذا ك بػػػػػػي ال ػػػػػػ اؽ مػػػػػػع الػػػػػػ كج، مث طل هػػػػػػ  قبػػػػػػل ( ف ػػػػػػ  كجهػػػػػػ ف ب ػػػػػػ    لػػػػػػ  ال ػػػػػػرلن ن املػػػػػػ أة ّ)
ػػػػ ىًيض ؛ الػػػػ  رؿ ػػػػ ي قػىٍرلىٍ ػػػػً  ًن اجلٍىً اػػػػً ، كىاٍ يىػػػػ رىهي اٍلمي ػػػػرى قػىٍرليػػػػ ي ًن اٍل ىػػػػً ًك، كىأىحى أى َّػػػػ ي الى  :الرجػػػػ  األكؿ: كى ي

ػػػػػٍا و.  ػػػػػ  ًبشى هى ػػػػػرى قػىٍرليػػػػػ ي ًن اجلٍىً اػػػػػ ً ك اػىٍ ًجػػػػػ ي  ىلى ػٍ ػػػػػ  بًً ٍ ػػػػػًفً . قػػػػػ ؿ أى َّػػػػػ ي اػى  :الرجػػػػػ  الثَّػػػػػ ًي: كى ي هى ٍ ًجػػػػػ ي  ىلى ػٍ
املهػػػػػذب ن ف ػػػػػ  الشػػػػػ فءا  «.أ ػػػػػ  ا جػػػػػ   ل هػػػػػ  ب  ػػػػػه ب لػػػػػ  :أهػػػػػدهم »الشػػػػػرازم ن الي ب ػػػػػ : 

 (. َُٖ (، الي ب   )ص:ُِٓ/ٗ(، ا  كم ن ف   الش فءا )َِّ/ّ)
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ػػػػػػ  م ػػػػػػ  ،: ا جػػػػػػ   ل ػػػػػػ  سػػػػػػرا  ك بػػػػػػ (ُ)كقػػػػػػ ؿ أبػػػػػػر ح  فػػػػػػ   ،أك   ػػػػػػ ؽ بػػػػػػ   ل ػػػػػػ  ،أك كَر
 .ككاف    ن اإلب ا ؛ أ   ال ا ج 

ك بػػػػػ   ف ػػػػػ ر  مػػػػػ  لػػػػػر؛ ك  ػػػػػ     بيػػػػػ  قبػػػػػل ال ػػػػػبض  ػػػػػ إلب ا ، ك  ػػػػػ ه ل  ػػػػػي  ػػػػػ إلب ا 
 مث ك ب  األج ي م  . ،امل مرف ل  مع أج ي

  

                                                             

 (. ّٕٗ/ٔ( البد  ال ا   )ُ)
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 فصل

 د وسائن تتعمق بالضىاُ ر

 ،املرضػػػػػػ  الػػػػػػػذم اثبػػػػػػي لػػػػػػػ  ال جػػػػػػرع ف ػػػػػػػ إذا  فػػػػػػ  ال ػػػػػػ مع َربػػػػػػػ ن إَل امل ػػػػػػمرف لػػػػػػػ  ن 
فػػػػػػصف    ػػػػػػي ق مػػػػػػ   ،أك قػػػػػػ ر الػػػػػػ اع ،ب[ بهقػػػػػػل األمػػػػػػ اع؛ مػػػػػػع ق مػػػػػػ  الثػػػػػػرب/ٕٕرجػػػػػػ  ]

ـ أ ثػػػػػ  مػػػػػع مل ا جػػػػػ  فػػػػػ  زا   لػػػػ  الءشػػػػػ ة؛ أل ػػػػػ  مل ا ػػػػػ   ،الثػػػػرب  شػػػػػ ة، كالػػػػػ اع  شػػػػػ كف
مل ا جػػػػػػػػ  فػػػػػػػػ  زا   لػػػػػػػػ   ،الثػػػػػػػػرب  شػػػػػػػػ اع، كالػػػػػػػػ اع  شػػػػػػػػ ة  الءشػػػػػػػػ ة، كإف    ػػػػػػػػي ق مػػػػػػػػ

مل  ،فءجػػػػػل ق ػػػػػ    ،الءشػػػػػ ة؛ أل ػػػػػ  ميػػػػػ ع ب ل اػػػػػ  ة، كإف  ػػػػػ ف الػػػػػ اع الػػػػػذم ضػػػػػم   مػػػػػةجالن 
 .(ُ)ا ج  ب  قبل حمل ؛ أل     ع ب ليءج ل

  

                                                             

 . (ِٕٔ/ْ(، ركض  الط لبن )َِّ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ُ)
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 فصل

 د ضىاُ الدركر 

  .أ   ال ا   :(ّ)قرؿ خم ج، كف   (ِ) ل  امل  رص (ُ)كا   ضم ف ال رؾ
 ،ألف الػػػػثمع خيػػػػ ج  ػػػػع اػػػػ ه، كال ا ػػػػ ر  لػػػػ  أ ػػػػذ الػػػػ  ع أف ا  جػػػػ   ػػػػ  ر إل ػػػػ ؛ ل ػػػػ :

 ؛ك فػػػػػا  ػػػػػع اجلهػػػػػل ب ػػػػػ ره ،فلػػػػػة ابػػػػػ  م ػػػػػي رؾ سػػػػػراه ،كاإلشػػػػػه   ال ا فءػػػػػ  مػػػػػ  املشػػػػػرتم
؛ ألف (ْ)أك بءػػػػػ ه  لػػػػػ  أهػػػػػ  الػػػػػرجهن ،ملرضػػػػػ  ا  جػػػػػ ، كسػػػػػرا   ػػػػػ ف قبػػػػػل قػػػػػبض الػػػػػثمع

فػػػػػصف اشػػػػػرتل  ،فجػػػػػ ز ن ا ػػػػػ لن ؛إل ػػػػػ  ن الب ػػػػػ ، كف ػػػػػ    ػػػػػ   ، كف ػػػػػ  حػػػػػ جا  جػػػػػ   ػػػػػ  ر 
                                                             

 ػػػػر ر  الػػػػثمع للمشػػػػرتم   ػػػػ  : ك : ل ػػػػ : اسػػػػة مػػػػع أ ر ػػػػي الشػػػػا ، كم ػػػػ  ضػػػػم ف الػػػػ رؾ( الػػػػ رؾُ)
(، ُْٗ/َُل ػػػػ ف الءػػػػ ب )  كفلػػػػي فػػػػ  اػػػػ ر   ن  ػػػػذا املب ػػػػ . :اسػػػػيد  ؽ املب ػػػػ ؛ بػػػػهف ا ػػػػرؿ

اهػػػػػػػطالح ن   فػػػػػػػ  الشػػػػػػػ فء   به ػػػػػػػ : ك (. ُِٔص (، امل ػػػػػػػب ح امل ػػػػػػػر )ْْٓ/ُاملءجػػػػػػػة الرسػػػػػػػ ط )
أك  ،إف  ػػػػػػػ ج م  بلػػػػػػ  م ػػػػػػػيد  ن  ، ػػػػػػر أف ا ػػػػػػمع شػػػػػػػخص ألحػػػػػػ  الء قػػػػػػػ اع مػػػػػػ  بذلػػػػػػػ  ل  ػػػػػػ 

ك  فػػػػػ  اجل جػػػػػػ ي  أـ ن الذمػػػػػػ . ،  لػػػػػػ  ص ال ػػػػػ ج ، سػػػػػرا  أ ػػػػػػ ف الػػػػػثمع مء  ػػػػػ ن أك   ق نػػػػػ ،مء بػػػػػ ن 
ا  كفلػػػػػػي فػػػػػػ  اػػػػػػ ر   ن  ػػػػػػذ :به ػػػػػ : ر  الػػػػػػثمع للمشػػػػػػرتم   ػػػػػػ  اسػػػػػػيد  ؽ املب ػػػػػػ ؛ بػػػػػػهف ا ػػػػػػرؿ

 (. َّٖ/ُْ(، اجملمرع ش ح املهذب )ُّْ)ص:  اليء اف ت املب  .
 :( قػػػػػػ ؿ الشػػػػػػرازم ن املهػػػػػػذب: ك ػػػػػػر امل  ػػػػػػرص، كقػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػركم ن ال كضػػػػػػ : أظه مهػػػػػػ  ال ػػػػػػد ِ)

 (. ِْٔ/ْ(، ركض  الط لبن )َِّ/ّللد ج  إل  . املهذب ن ف   الش فءا )
أ ػػػ  ال ا ػػػ ؛ كبػػػ  قػػػ ؿ ابػػػع ال ػػػ ص؛ أل ػػػ  ضػػػم ف مػػػ   :( ك ػػػ ج أبػػػر الءبػػػ س بػػػع سػػػ اج قػػػرالن آ ػػػ ّ)

قػػػػػػ ؿ  أل ػػػػػ  ضػػػػػم ف مػػػػػ  ا ػػػػػيد  مػػػػػع املب ػػػػػ  كذلػػػػػ   هػػػػػرؿ.ك مل نػػػػػب، كأل ػػػػػ  ضػػػػػم ف  هػػػػػرؿ؛ 
أ ػػػػػ  ا ػػػػػ ؛ ألف ا  جػػػػػ   ػػػػػ  ر الَر  ػػػػػ   لػػػػػ  البػػػػػ   ، كال ديكػػػػػع اليَر ػػػػػ   :كال ػػػػػد  »الءمػػػػػ اي: 

ػػػػػػػ    َػػػػػػػالث: الػػػػػػ  ع، كالشػػػػػػػه  ة، كال املهػػػػػػػذب ن ف ػػػػػػػ   .« ػػػػػػػم فإال ب ل ػػػػػػم ف     ػػػػػػػ ؛ ألف الَر
 (. ّّٖ/ٔ(، الب  ف ن مذ ب اإلم ـ )ِْٔ/ْ(، ركض  الط لبن )َِّ/ّالش فءا )

 ،( الرجػػػػ  األكؿ: ال ا ػػػػ  حػػػػم ا ػػػػبض البػػػػ    الػػػػثمع؛ أل ػػػػ  قبػػػػل أف ا ػػػػبض مػػػػ  كجػػػػب لػػػػ  شػػػػا ْ)
الرجػػػػػ  الثػػػػػ ي: ك . «امل ػػػػػ  :أهػػػػػدهم »قػػػػػ ؿ ال ػػػػػركم ن ال كضػػػػػ : . كضػػػػػم ف مػػػػػ  مل نػػػػػب ال ا ػػػػػ 

ل قػػػػبض الػػػػثمع، ألف ا  جػػػػ   ا  ػػػػ  إَل  ػػػػذا ال ػػػػم ف ن   ػػػػ  الب ػػػػ  فجػػػػ ز قبػػػػل قػػػػبض ا ػػػػ  قبػػػػ
 (. ِْٔ/ْ(، ركض  الط لبن )ُِّ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) الثمع.
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كال  رجػػػػػػ  بػػػػػػثمع مػػػػػػ  اسػػػػػػيد  م هػػػػػػ ، ،كضػػػػػػمع  ر هػػػػػػ ، ك ػػػػػػ ج بء ػػػػػػه  م ػػػػػػيد  ن  ج راػػػػػػ ،
؛ ألف (1)ف الب ػػػػػ  ابطػػػػػل ن اجلم ػػػػػػ   لػػػػػ  أهػػػػػ  الػػػػػػرجهنإ :إذا قل ػػػػػػ  ا ػػػػػمع مػػػػػ  زا   ل ػػػػػ 

 .خييص ب مل يد  كح ه ضم ف ال رؾ
 .(ّ) الف ن للم ي ،(ِ)رج  ب لثمع  ل  أه  ال رلن ،كإف كج  ب ملب     ب ن ف  ه

 ،ضػػػػم ف الػػػػػ رؾفػػػػ  ل ن  ،الم  مػػػػع الء ػػػػب قػػػػػ رف   ػػػػ  الب ػػػػ الٌ ػػػػأف اسػػػػيد  ؽ  ل ػػػػ :
ملػػػػػ   ؛بػػػػػ ألرشك لػػػػػ   ػػػػػذا لػػػػػر حػػػػػ ث   ػػػػػ ه   ػػػػػب دي ػػػػػ  الػػػػػ  ؛ فص ػػػػػ  ا جػػػػػ   لػػػػػ  ال ػػػػػ مع 

 ق م  ه. 
  

                                                             

  مل ػػػػػػيد . ،  ( الرجػػػػػػ  األكؿ: ا جػػػػػػ   ل ػػػػػػ ؛ أل ػػػػػػ  بطػػػػػػل الب ػػػػػػ  ف ػػػػػػ  ألجػػػػػػل االسػػػػػػيد  ؽ ف ػػػػػػمعُ)
قػػػػ ؿ ال ػػػػركم:  فلػػػػة ا ػػػػمع مػػػػ  سػػػػراه.، يد الرجػػػػ  الثػػػػ ي: ال ا جػػػػ ؛ أل ػػػػ  مل ا ػػػػمع إال مػػػػ  ا ػػػػ

كن البػػػػ قا قػػػػرال  ف اػػػػ  ال ػػػػف  ؛ فػػػػ ف  ،  بطػػػػل الب ػػػػ  ن ذلػػػػ  ال ػػػػ ركإف  ػػػػ ج بء ػػػػ  م ػػػػيد ن »
(، ُِّ/ّاملهػػػػػػذب ن ف ػػػػػػ  الشػػػػػػ فءا )«. ف ق   ػػػػػػ  كا يػػػػػػ ر املشػػػػػػرتم اإلجػػػػػػ زة فللشػػػػػػف   األ ػػػػػػذ

 (. ّٗ/ٓركض  الط لبن )، (ُّْ/ٔالب  ف ن مذ ب اإلم ـ )
الرجػػػػ  األكؿ: ا جػػػػ ؛ أل ػػػػ  رجػػػػ  إل ػػػػ  الػػػػثمع فءػػػػى قػػػػ رف الء ػػػػ ؛ فثبػػػػي لػػػػ  ال جػػػػرع  لػػػػ  (  ػػػػذا ِ)

(، الب ػػػػػ ف ن مػػػػػذ ب ُِّ/ّ مػػػػػ  لػػػػػر  ػػػػػ ج م ػػػػػيد  ن. املهػػػػػذب ن ف ػػػػػ  الشػػػػػ فءا )،  ال ػػػػػ مع
 .(ِْٖ/ْركض  الط لبن )، (ُّْ/ٔاإلم ـ )

ؿ ملكػػػػػػ    ػػػػػػ  بػػػػػػهم  ك ػػػػػػر قػػػػػػرؿ املػػػػػػ ي، كأ  الءبػػػػػػ س؛ أل ػػػػػػ  زا ،(  ػػػػػػذا الرجػػػػػػ  الثػػػػػػ ي: ال ا جػػػػػػ ّ)
كلػػػػر »  فه ػػػػذه الشػػػػف  . قػػػػ ؿ ال ػػػػركم:  مػػػػ  لػػػػر  ػػػػ ف ش  نػػػػ  ،فلػػػػة ا جػػػػ   ل ػػػػ  بػػػػ لثمع ،حػػػػ  ث

كأكَل بػػػػػػػهف ال ؛ ففػػػػػػػا مط لبيػػػػػػػ  ال ػػػػػػػ مع بػػػػػػػ لثمع كجهػػػػػػػ ف ،  فػػػػػػػ  ه املشػػػػػػػرتم ػػػػػػػ ج املب ػػػػػػػ  مء بنػػػػػػػ
أك  ،ألف الػػػػػػ     ػػػػػػ  ب ػػػػػػبب حػػػػػػ  ث، ك ػػػػػػر خميػػػػػػ ر ف ػػػػػػ ؛ فهشػػػػػػب  الف ػػػػػػ    ػػػػػػ ر شػػػػػػ ط ؛اط لػػػػػػب
. املهػػػػػػػػػذب ن ف ػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػ فءا « ػػػػػػػػػذا إذا  ػػػػػػػػػ ف الء ػػػػػػػػػب م  ك ػػػػػػػػػ ن ب لء ػػػػػػػػػ  ،أك    اػػػػػػػػػل ، لػػػػػػػػػ 

خمي ػػػػػػػػػػػ  ، (ِْٖ/ْ(، ركضػػػػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػػػػ لبن )ُّْ/ٔ(، الب ػػػػػػػػػػػ ف ن مػػػػػػػػػػػذ ب اإلمػػػػػػػػػػػ ـ )ُِّ/ّ)
 (. ُْٗامل ي )ص: 
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 فصل

 دكفالة البدُر

قػػػػرالن  ر  لػػػػ  ا كػػػػة ب ف ػػػػ  ػػػػل مػػػػع  ل ػػػػ   اػػػػع ال مػػػػ  ح ػػػػر   (ُ)  ػػػػ  الكف لػػػػ  ببػػػػ ف
 .(ّ)أا  ن  ل  قرلن :، كالط ا  الث ي(ِ)كاح ان  ل  أه  الط ا ن

 ش    ة فد   مع  أ    فل رج ؿ بين ح  ف  حن    أف ابع م ءر  ل  :
 ،، كمل ا ك ه، كألف الب ف ا يد    ل م  ب لء   حب  اإلج رة(ْ)ال د ب  رضا اهلل   هة
 .ف دي الكف ل  ب    ل اع ،ح رره  ل  ا كة ل  ما فج زت الكف ل  ب ، كألفٌ 

                                                             

 أىٍ    ى  ب  مى َّةن  ك ىصَّ   ي اًع،  ع الءيٍ ر،  ر: كًق لى  كالشَّرىل، ال ٍَّأسً  ًسرىل م : اجلى ى  مع البى ىفي  (ُ)
 كهلذا ،   فاإل ج   مع  ال م   ر الب ف أف: كاجل   الب ف بن الف ؽك . أىٍب افه : ٍم ي كاجلى  اجلى يكًر،
  ل  اال   ف كج ة ،الب ف  ل      أل   ؛ب ف :ال  ة إَل ال  ر الب  الذم ال  ر لل رع ا  ؿ
 مع  شا ا  ؿ كال ،ج  ه مع  شا قط  إ   :أط اف  بءض قط  ملع ا  ؿ أ   :كالش    ج  ،
 اجل   أ ل   ر الب ف   ف كمل  املءى، ن    رب  إذا اال  ف اي ا ل كق  بء ، فءل  ق ل كإف ،ب   

 ذل   ث  مث ،لل د  امل م   بلاإل :كالب ف ب اع، ك ر ،ب ف ق  :ال مع مع غل  ملع ق ل كأغلظ 
 (ّْٓ/ ٗ) األ ظة كاحمل ط احملكة .مه كل  أك ،   ي      ،ب    لل د  ايخذ م   ا حم

 .(ِٗ:ص) الل را  الف كؽ
  ػػػػ  الكف لػػػػ  ب لبػػػػ ف قػػػػرالن كاحػػػػ ان،  :( قػػػػ ؿ املط ءػػػػا: كا يلػػػػه أهػػػػد ب   ف ػػػػ ، فمػػػػ هة مػػػػع قػػػػ ؿِ)

املهػػػػػػذب ن   .كقرلػػػػػػ  ن الػػػػػػ  رل، كالب  ػػػػػػ ت ضػػػػػػء ه، ا اػػػػػػ  ن ال  ػػػػػػ س، ك ػػػػػػر قػػػػػػرم ن األَػػػػػػ 
 (. ُّٕ/ُْ(، اجملمرع )ِّْ/ٔ(، الب  ف ن مذ ب اإلم ـ )ِِّ/ّف   الش فءا )

كابع   ا ة، كال  ضا أبر ح م ؛  م  حك ه ابع ال فء  أا  ن أف  ،كأبر إسد ؽ ،( كذ ب امل يّ)
 امل هل   ل  قرلن. الرج  األكؿ: ال    ؛ أل   ضم ف  ن ن الذم  بء  ؛ فلة ا     ل لة ن

كاملذ ب »، كق ؿ ال ركم: «ك ر األظه »الرج  الث ي: ا  ، ق ؿ الشرازم: ك ه ة خنل  بء  ه . 
(، م ين ِِّ/ّ. املهذب ن ف   الش فءا )«ال د   ك ر»، كق ؿ الءم اي: «هد   ف ل  الب ف

 (. ُّٕ/ُْمرع )(، اجملّّْ/ٔ(، الب  ف ن مذ ب اإلم ـ )َِٔ/ِاحملي ج )
ػػػػػػ ؛ هػػػػػػد   البخػػػػػػ رم ْ) اًف كىغىٍرً ى ايرًف بً أٍلىبٍػػػػػػ ى ًت، بىػػػػػػ ب اٍلكىفى لىػػػػػػً  ًن اٍل ىػػػػػػٍ ًض كىالػػػػػػ ض (  يػػػػػػ ب ا ٍىػػػػػػرىاالى

(ّ/ٗٓ .) 
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 ،؛ أل ػػػػػػ  مبػػػػػػين  لػػػػػػ  اإلسػػػػػػ  ط- ءػػػػػػ َل–كال   ػػػػػػ  الكف لػػػػػػ  ببػػػػػػ ف مػػػػػػع  ل ػػػػػػ  حػػػػػػ  هلل 
كا ػػػػػ  ببػػػػػ ف مػػػػػع  ل ػػػػػ  ق ػػػػػ ص، أك حػػػػػ  قػػػػػذؼ ن أهػػػػػ  ، (ُ)سػػػػػي ث ؽ بػػػػػ فػػػػػال ا ػػػػػ  اال

 .(ِ)الرجهن
 .ف دي الكف ل  بب ف مع  ل     ل اع ؛آل ما أ   ح  الزـه  ل  :

؛ فػػػػػػال اء ػػػػػػ  (ّ)مػػػػػػ   ل ػػػػػ  ال سػػػػػػب ل إَل  َر  ػػػػػ  كال   ػػػػػ  الكف لػػػػػػ  ببػػػػػ ف املك  ػػػػػػب؛ ألفٌ 
  لكف لػػػػ   ب جرمػػػػ ، ك  ػػػػ  الكف لػػػػ  ببػػػػ ف مػػػػع  ل ػػػػ   اػػػػع  هػػػػرؿ ن أهػػػػ    ،الكف لػػػػ  بػػػػ 
 أ[/ٖٕ] (ْ)الرجهن
أف الكف لػػػػػػ  ب لبػػػػػػ ف  ه لػػػػػػ  مػػػػػػ   ل ػػػػػػ  ال دي ػػػػػػ  مػػػػػػع هػػػػػػديه ؛ فػػػػػػصف مػػػػػػ ت مل الػػػػػػـ   ل ػػػػػػ :

 .(ٓ) ذا  ر املذ ب ،الكف ل مع  ا   شا ؛ أل   مل ايكفل ب 
ك    الكف ل  ح ل  ، ال  معك    الكف ل  بب ف الكف ل؛  م  ا   ضم ف ال اع  ع 

 .  ل م ف  ، م  ن ال م ف؛ فصف أطل ي محلي  ل  ا لرؿ  ،كمةجل 

                                                             

 (.ِّٓ/ْركض  الط لبن ) (،ِّّ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ُ)

فلػػػػة   ػػػػ  الكف لػػػػ  بػػػػ ؛  مػػػػع  ل ػػػػ   ،( الرجػػػػ  األكؿ: ال   ػػػػ ؛ أل ػػػػ  ال   ػػػػ  الكف لػػػػ  فػػػػ   ل ػػػػ ِ)
فجػػػػ زت الكف لػػػػ  ببػػػػ ف مػػػػع  ل ػػػػ    ،الرجػػػػ  الثػػػػ ي:   ػػػػ ؛ أل ػػػػ  حػػػػ  آل مػػػػاك - ءػػػػ َل –حػػػػ  هلل 
فػػػػػػػصف    ػػػػػػػي آل مػػػػػػػا   ل  ػػػػػػػ ص، كحػػػػػػػ   ،فػػػػػػػصف  ػػػػػػػ ف  ل ػػػػػػػ    ربػػػػػػ »قػػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػػركم:    لػػػػػػ اع.
(، الب ػػػػػػ ف ن ِّّ/ّاملهػػػػػػذب ن ف ػػػػػػ  الشػػػػػػ فءا ) «.هػػػػػػدي الكف لػػػػػػ   لػػػػػػ  األظهػػػػػػ  ،ال ػػػػػػذؼ

 (. ِّٓ/ْ(، ركض  الط لبن )ّْْ/ٔمذ ب اإلم ـ )
 (.ِّٓ/ْركض  الط لبن )، (ِّْ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ّ)

ال   ػػػػ  الكف لػػػػ  بب  ػػػػ ؛ أل ػػػػ  قػػػػ  ديػػػػرت املكفػػػػرؿ بػػػػ ؛ ف ل مػػػػ   :( الرجػػػػ  األكؿ: قػػػػ ؿ أبػػػػر الءبػػػػ سْ)
ك ػػػػر »الرجػػػػ  الثػػػػ ي: أ ػػػػ    ػػػػ ؛ قػػػػ ؿ الشػػػػرازم: ك   كػػػػع املط لبػػػػ . فػػػػصذا  ػػػػ ف  هػػػػرالن مل ،الػػػػ اع

كال اشػػػػػػرتط الءلػػػػػػة ب ػػػػػػ ره  لػػػػػػ   ،فيجػػػػػػرز ببػػػػػػ ف مػػػػػػع  ل ػػػػػػ  مػػػػػػ ؿ»؛ كقػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػركم: «املػػػػػػذ ب
(، ِّْ/ّاملهػػػػػػذب ن ف ػػػػػػ  الشػػػػػػ فءا ) ؛ ألف الكف لػػػػػػ  ب لبػػػػػػ ف ال  ءلػػػػػػ  هلػػػػػػ  ب لػػػػػػ اع.«األهػػػػػػ 

 (. ِّٓ/ْركض  الط لبن )
 (. ِّْ/ّ(  ص  ل  ذل  الشرازم ن املهذب )ٓ)
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 .(ُ)كال     إَل أجل  هرؿ ن أه  الرجهن
أ ػػػػ  ال ا ػػػػ  مػػػػ  جه لػػػػ  املكفػػػػرؿ بػػػػ ؛ فلػػػػة ا ػػػػ  مػػػػ  جه لػػػػ  األجػػػػل   ل ػػػػم ف،  ل ػػػػ :

فجػػػػػػػ زت إَل أجػػػػػػػػل  ،جػػػػػػػ ز ،كافػػػػػػػ رؽ إب حػػػػػػػ  الطءػػػػػػػ ـ؛ فص ػػػػػػػ  لػػػػػػػر أب حػػػػػػػػ  أحػػػػػػػ  الطءػػػػػػػ من
 . هرؿ

فػػػػػصف أطلػػػػػ   ،كنػػػػػرز أف ايكفػػػػػل بػػػػػ  ل  ػػػػػلم  ن مكػػػػػ ف مءػػػػػن، كنػػػػػرز ن مرضػػػػػ  مطلػػػػػ 
 . ل  الء    م  ذ    ه ن األجل محل  ل 

أل ػػػػػػ  إذا مل  ؛(2)كال   ػػػػػػ  الكف لػػػػػػ  ب لبػػػػػػ ف إال بػػػػػػصذف املكفػػػػػػرؿ بػػػػػػ  ن أهػػػػػػ  الػػػػػػرجهن
 .ا     مع م ل  الؼ ال اع؛ فص    ،اكع بصذ   مل دييىٌكع مع   ل م 
 .مل ا   إال بصذف كل   ،أك   ر  ن  ،فصف   ف املكفرؿ ب  هب  ن 

 : ظ ت ،فصف  كفل بي ل ة ج   مع أج ا  
هػػػػ ، كل مػػػػ    ػػػػل ة اجلملػػػػ ؛ أل ػػػػ  قػػػػ   ،فػػػػصف ق ػػػػ  بػػػػذ   اجلػػػػ   ل ءػػػػ  بػػػػ   ػػػػع اجلملػػػػ 

 .اء  ب جل    ع اجلمل 
مل ا ػػػػػػ  ن أهػػػػػػ  الرجػػػػػػره  ،بػػػػػػل  ػػػػػػن ذلػػػػػػ  اجلػػػػػػ   ؛كإف مل ا  ػػػػػػ  بػػػػػػ  اليءبػػػػػػر   هػػػػػػ 

                                                             

الرجػػػػػ  ك ( الرجػػػػ  األكؿ: نػػػػػرز؛ أل ػػػػػ   ػػػػ ع مػػػػػع غػػػػػر  ػػػػرض فجػػػػػ ز ن اجملهػػػػػرؿ؛  صب حػػػػ  الطءػػػػػ ـ. ُ)
؛ ال نػػػػػػػرز؛ أل ػػػػػػػ  إَبػػػػػػػ ت حػػػػػػػ  ن الذمػػػػػػػ  «ك ػػػػػػػر ال ػػػػػػػد  »الثػػػػػػ ي: قػػػػػػػ ؿ الءمػػػػػػػ اي كاملط ءػػػػػػػا: 

فص ػػػػ  لػػػػر أب حػػػػ  أحػػػػ  الطءػػػػ من  ،آل مػػػػا، فػػػػال نػػػػرز إَل أجػػػػل  هػػػػرؿ  ػػػػ لب  ، كخيػػػػ له اإلب حػػػػ 
(، الب ػػػػػ ف ِّْ/ّجػػػػػ ز، كلػػػػػر  كفػػػػػل ببػػػػػ ف أحػػػػػ  الػػػػػ جلن مل نػػػػػ . املهػػػػػذب ن ف ػػػػػ  الشػػػػػ فءا )

 (. ِِّ/ُْ(، اجملمرع )ّْٕ/ٔن مذ ب اإلم ـ )
  مػػػػػػػ  األهػػػػػػػد ب ال   ػػػػػػػ  الكف لػػػػػػػ  ب لبػػػػػػػ ف مػػػػػػػع غػػػػػػػر إذف »( الرجػػػػػػػ  األكؿ: قػػػػػػػ ؿ املط ءػػػػػػػا: ِ)

اشػػػػرتط »قػػػػ ؿ ال ػػػركم: «. غػػػر إذ ػػػ  مل ا ػػػػ ر  لػػػ    ػػػل م املكفػػػرؿ بػػػ ؛ أل ػػػػ  إذا  كفػػػل بػػػ  مػػػػع 
الرجػػػػػ  ك  .«املكفػػػػػرؿ لػػػػػ   لػػػػػ  ال ػػػػػد    املكفػػػػػرؿ بب  ػػػػػ   لػػػػػ  ال ػػػػػد  ، كال اشػػػػػرتط رضػػػػػ  رضػػػػػ

 مػػػػ    ،  ػػػػ  الكف لػػػػ  ب لبػػػػ ف مػػػػع غػػػػر إذف املكفػػػػرؿ بػػػػ »الثػػػػ ي: قػػػػ ؿ أبػػػػر الءبػػػػ س بػػػػع سػػػػ اج: 
(، ركضػػػػػ  ِّٓ/ّشػػػػػ فءا )املهػػػػػذب ن ف ػػػػػ  ال .«ا ػػػػػ  ال ػػػػػم ف  ل ػػػػػ  ب لػػػػػ اع مػػػػػع غػػػػػر إذ ػػػػػ 

 (. ِّّ/ُْ(، اجملمرع ش ح املهذب )ِٗٓ/ْالط لبن )
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مل ا ػػػػػػػ ،  ،: إف  ػػػػػػػ ف دييٍكػػػػػػػع   ػػػػػػػل م  ب ك ػػػػػػػ (ّ)، كالث لػػػػػػػ (ِ)، كالثػػػػػػػ ي: ا ػػػػػػػ (ُ)الثالَػػػػػػػ 
 .ه  ،كإف مل دييٍكع   ل م  ب ك  

 .فبطل ؛أ   ال ديكع إف ا ه ب لي ل ة، كال ا بين  ل  ال  اا  ل  :
 .  ل ة ْجلي ؛ أل    ا امل  ر ة كلـ  ،كإف أطل  ه 
أك ن غػػػػػر املرضػػػػػ  الػػػػػذم شػػػػػ ط الي ػػػػػل ة ف ػػػػػ ؛  ،املكفػػػػػرؿ بػػػػػ  قبػػػػػل احملػػػػػ ؿفػػػػػصف أح ػػػػػ  

فػػػػػػصف  ؛  ظػػػػػػ ت جػػػػػ ز؛ ألف ا ػػػػػػ  هلمػػػػػػ ، كإف امي ػػػػػػ  املكفػػػػػرؿ لػػػػػػ  ،فػػػػػصف   اضػػػػػػ    لػػػػػػ  قبرلػػػػػػ 
لػػػػػػػ ف   ؛مل نػػػػػػػ  ، ػػػػػػػ ف لػػػػػػػ  ن ذلػػػػػػػ  غػػػػػػػ ض هػػػػػػػد  ، أك  ػػػػػػػ ف  ل ػػػػػػػ  ن   ػػػػػػػل م  ضػػػػػػػ ر

كجػػػػػػب  ،ال ػػػػػ ر، كحي ػػػػػل ال ػػػػػ ض، كإف مل اكػػػػػع  ل ػػػػػػ  ضػػػػػ ر، كال لػػػػػ  ن االمي ػػػػػ ع غػػػػػ ض
 ،أح ػػػػػ ه   ػػػػػ  ا ػػػػػ  ة؛ ل ي ػػػػػلم    ػػػػػ  ،فػػػػػصف مل ا بلػػػػػ  ،اقبرلػػػػػ ؛ أل ػػػػػ  زا ه ب ليءج ػػػػػل  ػػػػػرن 

 . م  قل   ن  اع ال لة  ،م   أك   
فءػػػػػػل كجػػػػػػر  اإلح ػػػػػػ ر   ا   لػػػػػػ ؛ ألف ال ػػػػػػ  اػػػػػػ أمل  ، ك  ػػػػػػ ؾ اػػػػػػ  ح  لػػػػػػ ،كإف أح ػػػػػػ ه

                                                             

كا يػػػػػ ره ابػػػػػع  ،الط ػػػػػب ( ألف هلمػػػػ  قػػػػػرة، كسػػػػػ اا ، كهبػػػػػذا قػػػػ ؿ الشػػػػػ   أبػػػػػر ح مػػػػػ ، كال  ضػػػػا أبػػػػػرُ)
(، اجملمػػػػػػػرع شػػػػػػػ ح ِِٔ/ْ(، ركضػػػػػػػ  الطػػػػػػػ لبن )ِّٓ/ّال ػػػػػػػب غ. املهػػػػػػػذب ن ف ػػػػػػػ  الشػػػػػػػ فءا )

 (. ِّْ/ُْاملهذب )
ْج ػػػػ  البػػػػ ف، كال ا ػػػػلة ال ػػػػ  كال جػػػػل  بي ػػػػل ةال إأك َلثػػػػ   ،ال ديكػػػػع   ػػػػل ة   ػػػػف  ( ا ػػػػ ؛ أل ػػػػ ِ)

املهػػػػػذب ن ف ػػػػػ  الشػػػػػ فءا  إال  لػػػػػ     يهػػػػػ    ػػػػػ  الكف لػػػػػ ، كذلػػػػػ  ال ديكػػػػػع إال بي ػػػػػل ة ْج ءػػػػػ .
 (. ِّْ/ُْ(، اجملمرع ش ح املهذب )ِِٔ/ْ(، ركض  الط لبن )ِّٓ/ّ)
هػػػػػ ، كإف ب ػػػػػا  ،كالػػػػػ م غ ،كالكبػػػػػ  ،كال لػػػػػب ، ػػػػػ ل أس،  ( إف  ػػػػػ ف   ػػػػػران ال اب ػػػػػ  البػػػػػ ف  ك ػػػػػ ّ)

كالرجػػػػػػ  ال ابػػػػػػ : مل اػػػػػػذ  ه  مل ا ػػػػػػ ، كقػػػػػػ ؿ ن اليهػػػػػػذاب:  ػػػػػػذا أهػػػػػػ . ، ك ػػػػػػ    ل جػػػػػػل، كال ػػػػػػ 
 ،ا ػػػػ ، كمػػػػ  ال   ل ػػػػ  ،مػػػػ   ػػػػ  بػػػػ   ػػػػع ْج ػػػػ  البػػػػ ف  ػػػػ ل أس، كال قبػػػػ »قػػػػ ؿ ال ػػػػركم:  ،املةلػػػػه
 ػػػػذا ق لػػػػ  اجلمهػػػػرر،   ،  ػػػػ  قػػػػ ؿ ال فػػػػ ؿ:  ػػػػذا أهػػػػ ، كللرجػػػػ  حكػػػػة سػػػػ    األ ،فػػػػال ،كال جػػػػل

. املهػػػػػػذب ن ف ػػػػػػ  الشػػػػػػ فءا «كقػػػػػػ ؿ اإلمػػػػػػ ـ: ا ػػػػػػ  قطءػػػػػػ ن لشػػػػػػه ة  ػػػػػػذا الء ػػػػػػ  بكف لػػػػػػ  الرجػػػػػػ 
(، حل ػػػػػػػػػػ  الءلمػػػػػػػػػػ   ن مء فػػػػػػػػػػ  ِّْ/ُْ(، اجملمػػػػػػػػػػرع )ِِٔ/ْ(، ركضػػػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػػػ لبن )ِّٓ/ّ)

 (. ِٓٗ/ِمذا ب الف ه   )
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 .حب  ا   ة ال اء  ح  الن  ؛ ألفَّ ئب   ، ء م ، كإف سلم  ك ر ن حب  ا   ة
 مػػػػػ  اػػػػػ أ ال ػػػػػ مع، إذا   ،للكف ػػػػػل أبػػػػػ   ،كإف ح ػػػػػ  املكفػػػػػرؿ بػػػػػ  ب ف ػػػػػ ، كسػػػػػلة  ف ػػػػػ 

 .أ ل امل مرف     امل ؿ
مل اط لػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػ   ،ب[ إَل مرضػػػػػػػػػػ  ال اءػػػػػػػػػػ ؼ  ػػػػػػػػػػ ه/ٖٕكإف غػػػػػػػػػػ ب املكفػػػػػػػػػػرؿ بػػػػػػػػػػ ]

مل اط لػػػػب بػػػػ  حػػػػم  ،الكف ػػػػل؛ أل ػػػػ  غػػػػر قػػػػ  ر  ل ػػػػ ، كإف غػػػػ ب إَل مرضػػػػ  اءػػػػ ؼ  ػػػػ ه
دي ػػػػػا زمػػػػػ ف ديك ػػػػػ  ف ػػػػػ  الػػػػػذ  ب كال جػػػػػرع؛ أل ػػػػػ  ال ا ػػػػػ ر  لػػػػػ  الي ػػػػػل ة بػػػػػ كف ذلػػػػػ ، 

 بطػػػػػػل  حػػػػػػب  الكف ػػػػػػل حػػػػػػم حي ػػػػػػ ه؛ حػػػػػػم ال ،كمل حي ػػػػػػ ه ،كإف م ػػػػػػ  زمػػػػػػ ف اإلمكػػػػػػ ف
 .ف   ة الكف ل 

 : مػػػػ  لػػػػر أبػػػػ أ امل ػػػػمرف لػػػػ  ال ػػػػ مع؛ فػػػػصف قػػػػ ؿ لػػػػ  رجػػػػل  ؛أ بػػػػ  لػػػػ  كإف أبػػػػ أه املكفػػػػرؿ 
أل ػػػػػ   ؛(ُ)مل   ػػػػػ  الكف لػػػػػ  ن أهػػػػػ  الػػػػػرجهن ،اكفػػػػػل بػػػػػ فػػػػػ  أبػػػػػ أ الكف ػػػػػل، كأ ػػػػػ   ف ػػػػػل 
 . ل ه   ل  ش ط ف س 

مػػػػػع حػػػػػ  اآل ػػػػػ ؛ أل ػػػػػ   أمل اػػػػػ   ،ف ػػػػػلة إَل أحػػػػػ مه  ،كإف  كفػػػػػل ببػػػػػ ف رجػػػػػل لػػػػػ جلن
 . م  لر أ ل أح  ال ا ن  ،فلة ا   بهح مه  ؛اليـ    ل من

اآل ػػػػػػ  ن أهػػػػػػ   ئبػػػػػػ   ،فهح ػػػػػػ ه أحػػػػػػ مه  ،كإف  كفػػػػػػل اَ ػػػػػػ ف ببػػػػػػ ف إ  ػػػػػػ ف إل  ػػػػػػ ف
 .ف   ه أح مه  ، م  لر ضمع اَ  ف  ا  ن ل جل ؛(ِ)الرجهن

                                                             

ف  ر  م  لر ضمع رجل  ، ف   ا  ؛ أل     ل ال م ف إَل »( الرج  األكؿ: ق ؿ أبر الءب س: ُ)
الرج  الث ي: ق ؿ الش   أبر ح م ، كال  ضا أبر ك . «م الن؛ فهح ؿ ال  مع امل مرف ل   ل  آ  

 ،ال ا  ؛ أل    كفل بش ط أف ا أ الكف ل، كذل  ش ط ف س »: -رمحهم  اهلل-الط ب الط م 
هذب ن ف   الش فءا .  امل«كق ؿ األ ث كف ال ا  »ق ؿ ال ركم: «.  فم   هد  الء  

 (. ِّٖ/ُْ(، اجملمرع ش ح املهذب )ِّٔ/ْ(، ركض  الط لبن )ِّٔ/ّ)
 مػػػ  لػػػػر ضػػػمع رجػػػالف ل جػػػػل   ، أ ػػػػ  اػػػ أ :سػػػد ؽإ ( الرجػػػ  األكؿ: ك ػػػر قػػػرؿ املػػػػ ي، كالشػػػ   أ ِ)

الءبػػػػػ س،  الرجػػػػػ  الثػػػػػ ي: ك ػػػػػر قػػػػػرؿ أ ك فػػػػػه اه أحػػػػػ مه ؛ فػػػػػصف اآل ػػػػػ  اػػػػػ أ.  ، ا ػػػػػ ن  لػػػػػ  رجػػػػػل
أ ػػػػ  ال اػػػػػ أ اآل ػػػػ ؛ ألف ا ػػػػ  بػػػػػ ؽ  ،الط ػػػػػب، كابػػػػع ال ػػػػب غ أ  اح مػػػػ ، كال  ضػػػػ كالشػػػػ   أ 

= فػػػػػػال   فػػػػػػ  إحػػػػػػ ل الػػػػػػَر  ين ب  فكػػػػػػ ؾ األ ػػػػػػ ل،  مػػػػػػ   ،مل ا ػػػػػػ ط، كالكفػػػػػػ الف َك  يػػػػػػ ف
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مل اػػػػػ أ األ ػػػػػ ؛  مػػػػػػ  لػػػػػر أبػػػػػ أ أحػػػػػ  ال ػػػػػػ م ن  ،كلػػػػػر أبػػػػػ أ املكفػػػػػرؿ لػػػػػ  أحػػػػػػ  الكفلػػػػػن
  م   ال اع. 

  

                                                                                                                                                                             

ف  فػػػػ  أحػػػػ    مػػػػ  ب ػػػػ   ا ػػػػ ؛ فص ػػػػ  ال ا فػػػػ  البػػػػ قا م هػػػػ ، كافػػػػ رؽ  ،لػػػػر  ػػػػ ف ا ػػػػ  م  ر ػػػػ ن =
 ػػػػمرف بػػػػ ؛ فػػػػصف ا ػػػػ    ػػػػ ؾ قػػػػ  سػػػػ ط؛ ف  فكػػػػي الَر  ػػػػ ؛ إذا ق ػػػػ  أحػػػػ  ال ػػػػ م ن املػػػػ ؿ امل

كلػػػػر  ك فػػػػل  فػػػػ الف، مث أح ػػػػ  أحػػػػ مه  املكفػػػػرؿ بػػػػ  »قػػػػ ؿ الشػػػػ ب ين:  ك ه ػػػػ  ا ػػػػ  مل ا ػػػػ ط.
اآل ػػػػ  مػػػػع الث   ػػػػ ؛ ألف  ف لػػػػ  سػػػػلم ، كمل اػػػػ أ  كبػػػػ ئ حم ػػػػ ه مػػػػع الكف لػػػػ  األكَل كالث   ػػػػ ، بػػػػ ئ

كلػػػػر أبػػػػ أ املكفػػػػرؿ لػػػػ  الكف ػػػػل مػػػػع ح ػػػػ  مػػػػع األكَل؛ أل ػػػػ  مل ا ػػػػلة  ػػػػر كال أحػػػػ   ػػػػع جهيػػػػ ، 
ال حػػػػ  ي  لػػػػ  األهػػػػ ل، أك قبلػػػػ  ن أحػػػػ  كجهػػػػن، قػػػػ ؿ األذر ػػػػا: إ ػػػػ   :، ك ػػػػذا لػػػػر قػػػػ ؿبػػػػ ئ

(، اجملمػػػػػرع ِّٔ/ّ. املهػػػػػذب ن ف ػػػػػ  الشػػػػػ فءا )«األقػػػػػ ب  مػػػػػ  اػػػػػ أ األهػػػػػ ل بػػػػػصق اره املػػػػػذ رر
 .(ِٓٔ/ِم ين احملي ج )، (ُْٗ(، خمي   امل ي )ص: ّ ِٗ/ُْش ح املهذب )



 

 قسم التحقيق                 االنتصار البن أبي عصرون 
566 

 فصل

 د كفالة العني ر

؛ أل ػػػػػػ  إذا مل نػػػػػػب ضػػػػػػم     لػػػػػػ  (ُ)مل ا ػػػػػػ  ،فػػػػػػصف    ػػػػػػي أم  ػػػػػػ  ،إذا  كفػػػػػػل بءػػػػػػن
 .فءل  الكف ل أكَل ،مع  ا    ه

هػػػػػدي  ،ـركمػػػػػ  قػػػػػبض  لػػػػػ  كجػػػػػ  ال ػػػػػ ،  لء راػػػػػ ، كامل  ػػػػػرب  ،كإف    ػػػػػي م ػػػػػمر  
 ػػػػػػػػذا أهػػػػػػػػ   ، ف لػػػػػػػػ  البػػػػػػػػ فمػػػػػػػػع غػػػػػػػػر ب ػػػػػػػػ    لػػػػػػػػ    (ِ)الكف لػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػ  ن أهػػػػػػػػ  الػػػػػػػػرجهن

 ففػػػػا  ػػػػذه ،ا ػػػػ  :؛ فػػػػصف قل ػػػػ  ف لػػػػ  البػػػػ ف لػػػػ    كالط اػػػػ  الثػػػػ ي: أ ػػػػ  ابػػػػى ،(ّ)الطػػػػ ا ن
 .(ْ)كجه ف
ل مػػػػ  ال ػػػػم ف،  ،مل الػػػػـ  الكف ػػػػل ال ػػػػم ف، ك ػػػػذه لػػػػر  لفػػػػي ،أف البػػػػ ف لػػػػر  لػػػػه ل ػػػػ :

مل   ػػػػ  الكف لػػػػ ، كلػػػػر  ،فءل ػػػػ  مػػػػ   ل ػػػػ  مػػػػع ا ػػػػ  ،كلػػػػر  كفػػػػل بػػػػ   لػػػػ  أ ػػػػ  إف مل حي ػػػػ ه
فف ػػػػػػػ ت، كإذا  ،مل ال مػػػػػػػ  ال ػػػػػػػم ف؛ ألف الكف لػػػػػػػ  مءل ػػػػػػػ   لػػػػػػػ  شػػػػػػػ ط ، ءػػػػػػػذر إح ػػػػػػػ ره

 .مل ال م  ،ف  ت
مل الػػػػػـ  الكف ػػػػػل ا ػػػػػ  الػػػػػذم  ،فمػػػػػ ت املكفػػػػػرؿ بػػػػػ  ،كإف  كفػػػػػل ببػػػػػ ف مػػػػػع  ل ػػػػػ  مػػػػػ ؿ

                                                             

(، ركضػػػػػػ  ِّٕ/ّمثػػػػػػل الر اءػػػػػػ ، فػػػػػػال ا ػػػػػػ   لػػػػػػ  املػػػػػػذ ب. املهػػػػػػذب ن الف ػػػػػػ  الشػػػػػػ فءا )( ُ)
 (.ِٓٓ/ْالط لبن )

 :املػػػػذ ب الػػػػذم  ل ػػػػ  اجلمهػػػػرر»قػػػػ ؿ ال ػػػػركم:  .هػػػػد   ف لػػػػ  البػػػػ ف :- مػػػػ  سػػػػب -( املػػػػذ ب ِ)
كالفػػػػ ؽ أف ح ػػػػرر ا  ػػػػة لػػػػ   م  ػػػػر ان  ، ا ػػػػ  قطءنػػػػ :، كق ػػػػلأ ػػػػ   لػػػػ  قػػػػري  ف لػػػػ  البػػػػ ف

املهػػػػػػػذب ن ف ػػػػػػػػ   «.فػػػػػػػ لي اـ امل  ػػػػػػػر  أكَل ،كإمنػػػػػػػ   ػػػػػػػر ذراءػػػػػػػ  إَل رح ػػػػػػػ ل املػػػػػػػ ؿ ،ن  ف ػػػػػػػ 
 (. ِٓٓ/ْركض  الط لبن )، (ِّٕ/ّالش فءا )

فػػػػػصف البػػػػػ ف لػػػػػر  لػػػػػه مل  ،ال نػػػػػرز ب ػػػػػ   ذلػػػػػ   لػػػػػ   ف لػػػػػ  البػػػػػ ف»( قػػػػػ ؿ الشػػػػػ   أبػػػػػر ح مػػػػػ : ّ)
 (. ِّٕ/ّاملهذب ن ف   الش فءا )«. كلر  لكي الءن ضم ه  ،ا مع ب ل 

الرجػػػػػػػ  األكؿ: نػػػػػػػب  ل ػػػػػػػ  ضػػػػػػػم   ، الرجػػػػػػػ  الثػػػػػػػ ي: ال  :ف ػػػػػػػ  كجهػػػػػػػ ف»( قػػػػػػػ ؿ أبػػػػػػػر الءبػػػػػػػ س: ْ)
 (. ِّٕ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) .«نب
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 .(ُ)الرجهن ل   ن أه  
 ،ا ػػػػػػ  مػػػػػػع الءػػػػػػ مل هبػػػػػػ ؛   لشػػػػػػه  ة ا ػػػػػػير  فػػػػػػال ،َك  ػػػػػػ  للرجػػػػػػرب أف ال ػػػػػػم ف ل ػػػػػػ :

  الؼ ال  ع؛ فص   َك    ن ج  ب االسي ف  .
  

                                                             

أهده ؛ أل   مل  ك ر»، كق ؿ ال افءا: «ال ا   :ق ؿ األ ث كف»(  ذا الرج  األكؿ، ق ؿ ال ركم: ُ)
الرج  الث ي ك  «.ال اط لب ب   رأس امل ؿ ،ف   ط  ،الي م ، ك ذا  م  لر ضمع ض مع امل لة ف  

ف ي ير  ا   م ه  إذا  ءذر رح  ل  دمع  ل     ،اط لب؛ ألف الكف ل  َك    :-ابع س اجق ؿ كب  -
أك ب ألقل مع األرش، كق م  الءب . ركض  الط لبن  ،ط لب  ب ل اع  ل  ع؛ ك ل   ذا ف مل

 (. ْٔٔ/ٔ(، ا  كم ن ف   الش فءا )ُٓٔ/ٓ(، الء ا  ش ح الرج   )ِّٔ/ْ)
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 فصل

 د اختالف الضاوَ واملضىىُ ر

ب ل ػػػػػ ن، فػػػػػ ل رؿ  إذا قػػػػػ ؿ ال ػػػػػ مع: ضػػػػػم ي كأ ػػػػػ  هػػػػػي، كقػػػػػ ؿ امل ػػػػػمرف لػػػػػ : بػػػػػل   ػػػػػي
 .إال ن الرقي الذم أق  ب  ،؛ ألف األهل   ـ البلرغ(ُ)قرؿ ال  مع م  دي   

كإف قػػػػ ؿ: ضػػػػػم ي كأ ػػػػػ    ػػػػػرف، كقػػػػ ؿ: بػػػػػل ضػػػػػم ي كأ ػػػػػي   قػػػػل، فػػػػػصف مل اءػػػػػ ؼ لػػػػػ  
 ،؛ ألف األهػػػػػل  ػػػػػ ـ اجل ػػػػػرف، كإف  ػػػػػ ؼ لػػػػػ  ج ػػػػػرف(ِ)فػػػػػ ل رؿ قػػػػػرؿ امل ػػػػػمرف لػػػػػ  ،ج ػػػػػرف

فػػػػػال اػػػػػ اؿ  ؛األهػػػػػل بػػػػػ ا ة الذمػػػػ ، كمػػػػػ  ا   ػػػػػ  حميمػػػػلأ/[ ٕٗألف ] فػػػػ ل رؿ قػػػػػرؿ ال ػػػػ مع؛
 .ل  ن ب لش ا

 لرجػػػػػػ   ل ػػػػػػ ، ؛كاأل ا   ػػػػػػ ف بصذ ػػػػػػ  أف ال ػػػػػػم ف كا  ػػػػػػ  ،كإف ضػػػػػمع   ػػػػػػ  مػػػػػػ الن، كأ اه
 .ألف األهل   ـ اإلذف ف ل رؿ قرل  م  دي   ؛ ،كأ ك  امل مرف     اإلذف ف هم 

؛ (ّ)فػػػػ ل رؿ قػػػػرؿ املكفػػػػرؿ لػػػػ  ،  ال حػػػػ   لػػػػ  مػػػػع  كفػػػػل بب  ػػػػ الكف ػػػػل أ َّػػػػ  كإف ا  ػػػػ
مل حيلػػػػه  لػػػػ   ،فػػػػصف طلػػػػب ديػػػػن املكفػػػػرؿ لػػػػ  ،ألف إقػػػػ اره ب لكف لػػػػ  إقػػػػ ار بلػػػػ ـك ا ػػػػ  لػػػػ 

 .ب م  ا    ؛ ألف إق اره ب لكف ل  اكذٌ (ْ)أه  الرجهن

ف ػػػػػػػ ق  امل ػػػػػػػمرف لػػػػػػػ ،  ،ال ػػػػػػػ مع أ ػػػػػػػ  ق ػػػػػػػ  ا ػػػػػػػ   ػػػػػػػع امل ػػػػػػػمرف   ػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػ كإف 
                                                             

 .(ِّٖ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ُ)

   ر ال  ب .امل (ِ)

  .(ِّٖ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ّ)

قػػػػػ ؿ ال ػػػػػػركم:  فدلػػػػػه  ل ػػػػػ  ا  ػػػػػة. ،الكف ػػػػػل دمكػػػػػػع( الرجػػػػػ  األكؿ: حيلػػػػػه؛ ألف مػػػػػ  ا   ػػػػػ  ْ)
حلػػػػه  ،ف كػػػػل ،بػػػػ ألكؿ :فػػػػصف قل ػػػػ  ،كجهػػػػ ف  ػػػػع ابػػػػع سػػػػ اج ؟أـ ا بػػػػل بػػػػال ديػػػػن ،ك ػػػػل حيلػػػػه»

 الرجػػػػ  الثػػػػ ي: ال حيلػػػػه؛ ألف إقػػػػ اره ب لكف لػػػػ  ا ي ػػػػا كجػػػػرب ك  .«كسػػػػ طي   ػػػػ  املط لبػػػػ  ،ال ػػػػ مع
(، ِّٖ/ّاملهػػػػػػذب ن ف ػػػػػ  الشػػػػػػ فءا ) فلػػػػػػة حيلػػػػػه ا  ػػػػػة.، كمػػػػػ  ا   ػػػػػػ  اكػػػػػذب إقػػػػػ اره ،ا ػػػػػ 

 (. ّّٓ/ُْ(، اجملمرع )ِّٔ/ْركض  الط لبن )
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 .(ُ)ال  مع،  ل  أه  الرجهنكأ ك  امل مرف    ، ف ل رؿ قرؿ 

فهػػػػػر  مػػػػ  لػػػػػر اثبػػػػػي ب لب  ػػػػػ ، كألف  ،أ ػػػػػ  اثبػػػػػي قػػػػبض امل ػػػػػمرف لػػػػػ  حبجػػػػ  شػػػػػ     ل ػػػػ :
 .اسيد  ؽ ال جرع برهرؿ ا   إَل م يد  ، كق  ح ل ذل  ب  رتاف 

إذا ا  ػػػػػػ  الكف ػػػػػػل أف املكفػػػػػػرؿ   ػػػػػػ  بػػػػػػ م  مػػػػػػع ا ػػػػػػ ، كسػػػػػػ طي الكف لػػػػػػ ، كأ كػػػػػػ  ك 
دي  ػػػػ ؛ ألف األهػػػػل  ػػػػ ـ الػػػػ ا ة، كب ػػػػ   ا ػػػػ  ن ذميػػػػ  إذا املكفػػػػرؿ لػػػػ ، فػػػػ ل رؿ قرلػػػػ  مػػػػ  

حلػػػػػػػػه  ،سػػػػػػػػ طي   ػػػػػػػػرل الكف ػػػػػػػػل، كإف  كػػػػػػػػل ،مل اكػػػػػػػػع للكف ػػػػػػػػل ب  ػػػػػػػػ ؛ فػػػػػػػػصف حلػػػػػػػػه
مػػػػػػع الكف لػػػػػػ ؛ أل ػػػػػػ  ن أحػػػػػػ  ال ػػػػػػرلن   لب  ػػػػػػ ، كن الثػػػػػػ ي:  ػػػػػػ إلق ار، كال  ئبػػػػػػ  الكف ػػػػػل، ك 

فػػػػػػرؿ املكفػػػػػػرؿ بػػػػػػ  مػػػػػػع ا ػػػػػػ ؛ أل ػػػػػػ    لب  ػػػػػػ ، أك  ػػػػػػ إلق ار ن حػػػػػػ  الكف ػػػػػػل  كف املك أ  اػػػػػػ
 كاهلل أ لة. .ب 

                                                             

فلػػػػة ا بػػػػػل  ،( الرجػػػػ  األكؿ: أف ال ػػػػرؿ قػػػػرؿ امل ػػػػػمرف   ػػػػ ؛ ألف ال ػػػػ مع اػػػػ    ال  ػػػػػ   لرجػػػػ ُ)
فلػػػػة   بػػػػل شػػػػه    ؛ ف ػػػػ ط قرهلمػػػػ ،  ،قرلػػػػ ، كامل ػػػػمرف لػػػػ  اشػػػػه   لػػػػ  فءػػػػل  ف ػػػػ  أ ػػػػ  قػػػػبض

لثػػػػ ي: أف ال ػػػػرؿ قػػػػرؿ ال ػػػػ مع؛ ألف قػػػػبض امل ػػػػمرف لػػػػ  اثبػػػػي الرجػػػػ  اك كحلػػػػه امل ػػػػمرف   ػػػػ . 
رجػػػػػػ  ال ػػػػػػ مع، فكػػػػػػذل  إذا َبػػػػػػي  ،بػػػػػػ إلق ار مػػػػػػ ة، كب لب  ػػػػػػ  أ ػػػػػػ ل، كلػػػػػػر َبػػػػػػي قب ػػػػػػ  ب لب  ػػػػػػ 

قػػػػػ ؿ الػػػػػ  يرر  ،كمل أجػػػػػ  مػػػػػع  لمػػػػػ   الشػػػػػ فء   مػػػػػع  ػػػػػص  لػػػػػ   ػػػػػ ج   أحػػػػػ  الػػػػػرجهن بػػػػػ إلق ار.
ألف الب  ػػػػ   لػػػػػ  املػػػػ  ا، كالػػػػػ مع  ؛كابػػػػػ ك  ػػػػ ج   الرجػػػػػ  األكؿ :- لػػػػػ  ذلػػػػ   ءل  ػػػػ ن –ال ح لػػػػا 

(، حل ػػػػػػػ  الءلمػػػػػػػ   ن مء فػػػػػػػ  مػػػػػػػذا ب ِّٗ/ّاملهػػػػػػػذب ن ف ػػػػػػػ  الشػػػػػػػ فءا )  لػػػػػػػ  مػػػػػػػع أ كػػػػػػػ .
 (. ِٕٗ/ِالف ه   )
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 (ُ)باب الشركة

قػػػػػ ؿ رسػػػػػرؿ  :أ ػػػػػ  قػػػػػ ؿ ا ػػػػػ    ػػػػػ  الشػػػػػ     لػػػػػ  اليجػػػػػ رة؛ ملػػػػػ  ركل أبػػػػػر   اػػػػػ ة
ش أحلللللدام شصللللل حب قللللل إشالشتلللللل لو:شأ للللل شا لللللل شال لللللايكينشمللللل شلللللل شي لللللنش»: اهلل

 .(ِ)«خا تشمنشبي  م ش سإذاشخ   
فػػػػػػال ا ػػػػػػ  إال  ،كال ا ػػػػػػ  إال مػػػػػػع جػػػػػػ    الي ػػػػػػ ؼ ن املػػػػػػ ؿ؛ أل ػػػػػػ    ػػػػػػ   لػػػػػػ  املػػػػػػ ؿ

 .(ّ)  لب    ،مع ج    الي  ؼ ف  

                                                             

ػػػػػػ ً   سػػػػػػرا  (ُ) ػػػػػػ ٍ ى ي، كالشَّ خم لطػػػػػػ  الشػػػػػػ اكن، ا ػػػػػػ ؿ: اشػػػػػػرتى    فءػػػػػػى  ىشػػػػػػ رى   ، كقػػػػػػ  اشػػػػػػرتؾ  :الشِّ
ػػػػػػػ   : خم لطػػػػػػػ  الشػػػػػػػ اكن،  الػػػػػػػ جالف، ك ىشػػػػػػػ رى  ، كشػػػػػػػ رىؾ أىحػػػػػػػ يمه  اآل ػػػػػػػ . كقػػػػػػػ ؿ الل ػػػػػػػ : الشِّ

  اشرت    فءى  ش ر   ، كْج  الشَّ ا : شي    ، كأش اؾ. ق ؿ لب  : ا  ؿ:
ا ً  ٍفءػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي األشٍ ػػػػػػػػ ىًطري  ى ى .ػػػػػػػػػػػػ ي لًٍل ي ػػػػ مػػػػػػػػػػػػػػػػ ان كال َّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػكىًك    ن ػػػػػػػػػػػػػػػ ىاًؾ شى  الـً

ن  :رغب ػػػػػػػػػ  ن شػػػػػػػػػ  كة، أم كقػػػػػػػػ ؿ الل ػػػػػػػػػ : ا ػػػػػػػػػ ؿ:  ػػػػػػػػػذه شػػػػػػػػ اكيت، كا ػػػػػػػػػ ؿ ن امل ػػػػػػػػػ   ة:
ػػػػػػٍنً فىػػػػػػهى ٍ  ػػػػػػٍا و اًلٍَػ ػى ػػػػػػٍ  ن : َػيبيػػػػػػرتي ا ٍىػػػػػػ ِّ ن شى ػػػػػػ يرًع. كىاأٍلىٍهػػػػػػلي م ػػػػػػ    كة. كىشى ػػػػػػً  الشض ثػى ى  لػػػػػػ  ًجهى

ٍْجىػػػػػػ ًع.   ػػػػػػر ، ك ػػػػػػالـ شػػػػػػ    كالشػػػػػػ   ،  لػػػػػػ  ضػػػػػػ بن: شػػػػػػ    أمػػػػػػالؾ، ك  حػػػػػػ ا  البػػػػػػ ب، كاإٍلً
أسػػػػػػى  (،ُٕ/َُ( هتػػػػػػذاب الل ػػػػػػ  )ٗٔ/ٓل ػػػػػػ ف الءػػػػػػ ب ) املةلػػػػػػه   ػػػػػػ   ػػػػػػع شػػػػػػ    الء ػػػػػػر .
 (.ّ/ٓاملط لب ن ش ح ركض الط لب )

رمحػػػػػ  -قػػػػػ ؿ ابػػػػػع حجػػػػػ  . (ّْٕ/ٓ) الب ػػػػػرع، بػػػػ ب الشػػػػػ    يػػػػػ ب  ال ػػػػ ع ال ػػػػػ  ل للب ه ػػػػػا، (ِ)
ػػػػػػً اً  أىً   ي ىاٍػػػػػػ ىةى، كىهىػػػػػػدَّدى ي ا ٍىػػػػػػ ً ةي، كىأى ىلَّػػػػػػ ي ابٍػػػػػػعي اٍل ىطَّػػػػػػ ًف  :اهلل  ءػػػػػ َل أ  جػػػػػػ  أبيػػػػػػر  ىاكي  ًمػػػػػػٍع حى

ػػػػًء ً  بٍػػػػًع حى َّػػػػ فى كىالًػػػػً  أىً  حى َّػػػػ فى  ػػػػ ىهي ابٍػػػػعي ًحبَّػػػػ فى ًن الثػِّ ىػػػػ ًت، ،بً جلٍىٍهػػػػًل حًبىػػػػ ًؿ سى ػػػػ ى أى َّػػػػ ي  كىقىػػػػٍ  ذى ى كىذى ى
ػػػػ ًؿ فػىلىػػػػٍة اىػػػػٍذ يٍ  ًف ػػػػً  أىبىػػػػ   ي  ٍرسى ارىقيٍطيًنض بً إٍلً ، لىًكػػػػٍع أى ىلَّػػػػ ي الػػػػ َّ   ىاٍػػػػػ ىةى،رىكىل  ىٍ ػػػػ ي أىٍا نػػػػ  ا ٍىػػػػ ًرثي بٍػػػػعي اى ًاػػػػ ى

ػػػػػ ي أى  ، كىملٍى ايٍ ػػػػػً ٍ هي غى ػٍ إركا  ال ل ػػػػػل،  كضػػػػػءف  األلبػػػػػ ي ن بٍػػػػػًع ال ٍِّب ًقىػػػػػ ًف.اً  مهىَّػػػػػ ـً كىقىػػػػػ ؿى إ َّػػػػػ ي ال َّػػػػػرىابي
 اك ،   (، سػػػػػػػػػػػػ ع أ ِٖٖ/ٓ(، إركا  ال ل ػػػػػػػػػػػػل )َُٗ/ّليلخػػػػػػػػػػػػ ص ا بػػػػػػػػػػػػر )ا كسػػػػػػػػػػػػ ع أ   اك .

 (.ّٕٗ، )ص:  ي ب الب رع، ب ب الش   
 (.ِٕٓ/ْالط لبن )(، ركض  ُّّ/ّ( املهذب ن ف   الش فءا )ّ)
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إذا  ػػػػػػػػػػ ف امل ػػػػػػػػػػلة  ػػػػػػػػػػر  (ِ)،  الفػػػػػػػػػػ ن للد ػػػػػػػػػػع(ُ)كاكػػػػػػػػػػ ه أف اشػػػػػػػػػػ رؾ امل ػػػػػػػػػػلة  ػػػػػػػػػػ ف ان 
الشي للللل   ش»أ ػػػػ  قػػػػ ؿ:  -رضػػػػا اهلل   همػػػػ -بػػػػع  بػػػػ س ا ػػػػع  (ّ)املي ػػػػ ؼ؛ ملػػػػ  ركل محػػػػ ة

كال بػػػػػ  ال  ،(ْ)«أل  للللل شيابلللللى ش:قللللل إش لللللل ش:قعلللللتش ي ى يللللل   شئالش  لللللاا ي   شئالشم ى لللللي  ش
 .حيل

ق ميهػػػػػ ، ألمػػػػػراؿ، كهبػػػػ  اءػػػػػ ؼ اكالػػػػ    ر؛ أل ػػػػػ  أهػػػػرؿ  ،ك  ػػػػ  الشػػػػػ     لػػػػ  الػػػػػ را ة
 الفػػػػػػػ  أل   ،(ٓ)ن أهػػػػػػػ  ال ػػػػػػػرلن ، ػػػػػػػ  برب، كاأل  ػػػػػػػ ف  ،ك  ػػػػػػػ   لػػػػػػػ  ذكات األمثػػػػػػػ ؿ

 .(ٔ)ح  ف 

                                                             

 (.ّّٔ/ٔ(، الب  ف ن مذ ب اإلم ـ )ِّّ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ُ)
 (.ّّٔ/ٔ(، الب  ف ن مذ ب اإلم ـ )َُُ/ٕامل ين ) (ِ)
 الي مػػػػا،  مػػػػ رة أبػػػػر ال ػػػػ ا ة، شػػػػ   ال ػػػػ كة، اإلمػػػػ ـ إ    ػػػػل، بػػػػع  مػػػػ رة بػػػػع حب ػػػػب بػػػػع محػػػػ ة (ّ)

بػػػػػهَ .  إال ح فنػػػػػ  محػػػػػ ة قػػػػػ أ مػػػػػ : الثػػػػػررم ربءػػػػػا، قػػػػػ ؿ بػػػػػع  ك مػػػػػ  مػػػػػرَل ال اػػػػػ ت، الكػػػػػرن مػػػػػرال ة
 ق( رمحػػػػػػ ُٔٓأ ٌػػػػػػ   ػػػػػػرن ): بل  ػػػػػػ ، كال ػػػػػػد   ف مػػػػػػ  سػػػػػػ   كسػػػػػػبءرف هػػػػػػ ف كلػػػػػػ  ق(،ُٖٓ)ت: 
 ال ػػػػػبال  أ ػػػػػالـ ا ظػػػػػ  سػػػػػر .الءػػػػػ ملن األ مػػػػػ  مػػػػػع ك ػػػػػ ف حػػػػػ اثن ، هػػػػػ  ن مػػػػػع وحػػػػػر لػػػػػ  ظهػػػػػ  اهلل،
(ٕ/َٗ). 
كاأليقً ػػػػػػ  ، بػػػػػػ ب ًن مشػػػػػػ ر ً  ال هػػػػػػرً مِّ كالٌ  ػػػػػػ اًيِّ،  ،م ػػػػػػ ه ابػػػػػػع أ  شػػػػػػ ب ، ً يػػػػػػ ب الب ػػػػػػرعً  (ْ)

  ػػػػػ  الءمػػػػػ ؿ ن سػػػػػ ع األقػػػػػراؿ كاألفءػػػػػ ؿ،  يػػػػػ ب الب ػػػػػرع، بػػػػػ ب ال بػػػػػ  كأحك مػػػػػ ، ، ك (َْٗ/َُ)
(ْ/ُّٗ.) 
ػػػػرًر أىٍهػػػػدى بً ى ،: قػػػػ ؿ املػػػػ كر م ك ػػػػر قػػػػرؿ أ  إسػػػػد ؽ،،  ػػػذا الرجػػػػ  األكؿ (ٓ) ػػػػرى قػىػػػػٍرؿي ْجيٍهي كقػػػػ ؿ  كى ي

ػػػػػػ ي ً ٍ ػػػػػػ ى أظه   ك ػػػػػػر :ال ػػػػػػركم مهػػػػػػ ؛ أل ػػػػػػ  مػػػػػػع ذكات األمثػػػػػػ ؿ؛ فهشػػػػػػب  األهػػػػػػ ف؛ كأًلى َّػػػػػػ ي دمَّػػػػػػ  الى اػىيىمى ػَّ
رىاً ةي كىالػػػػػػػ َّ ى ً ر. ػػػػػػػرعي ًإَلى ًمٍثلًػػػػػػػً  ً ٍ ػػػػػػػ ى ااًلٍ ًف ىػػػػػػػ ًؿ؛ فىهىٍشػػػػػػػبػىهى ي الػػػػػػػ َّ ًط، كىدييًٍكػػػػػػػعي ال ضجي الرجػػػػػػػ  ك  ااًلٍ ػػػػػػػًيالى

طا؛ أل ػػػػ  مػػػػع غػػػػر األهػػػػ ف؛ فلػػػػة نػػػػ  ال نػػػػرز   ػػػػ  الشػػػػ     ل ػػػػ ، ك ل ػػػػ   ػػػػص ن البػػػػرا الثػػػػ ي:
(، ركضػػػػ  الطػػػػػ لبن ِّّ/ّ  ػػػػ  الشػػػػ     ل ػػػػػ    لث ػػػػ ب، كا  ػػػػػراف. املهػػػػذب ن ف ػػػػ  الشػػػػػ فءا )

 (.ْْٕ/ٔ(، ا  كم ن ف   الش فءا )ِٕٔ/ْ)
 (.ّْٖ/ٔ(، الب  ا  ن ش ح اهل اا  )ُِْ/ِاللب ب ن ش ح الكي ب ) (ٔ)
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زا ت ق مػػػػػػػ  مػػػػػػػ ؿ اآل ػػػػػػػ ، كال  ،زا ت ق مػػػػػػػ  مػػػػػػػ ؿ أحػػػػػػ مه  أ ػػػػػػػ  ميم َلػػػػػػػ ، كمػػػػػػم ل ػػػػػػ :
كقػػػػػػػػػػ ؿ  ،(ُ)كا  ػػػػػػػػػػراف ،ب[؛   لث ػػػػػػػػػػ ب/ٕٗا ػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػرا   مػػػػػػػػػػع املءػػػػػػػػػػ كض ]

 .ك كرف ق ميهم  رأس امل ؿ  ،    :(ِ)م ل 
أ ػػػػػػػػ  قػػػػػػػ    اػػػػػػػػ  ق مػػػػػػػػ  مػػػػػػػ ؿ أحػػػػػػػػ مه   كف اآل ػػػػػػػػ ؛ كأل ػػػػػػػ  اف ػػػػػػػػا إَل أف ا فػػػػػػػػ    ل ػػػػػػػ :

مػػػػػع مل اػػػػػ ب  م لػػػػػ ، كلػػػػػ   ذلػػػػػ  م ي ػػػػػ  الشػػػػػ   ؛ فػػػػػصف  أك اشػػػػػ ر   ،أحػػػػػ مه  بػػػػػ ب  م لػػػػػ 
  م همػػػػػػػ  بءػػػػػػػض  رضػػػػػػػ  بػػػػػػػ ع  ػػػػػػػل كاحػػػػػػػ االشػػػػػػػرتاؾ، امل اكػػػػػػػع هلمػػػػػػػ  غػػػػػػػر الءػػػػػػػ كض، كأرا 

 .ببءض  رض ه حب 
؛ ألف الب ػػػػػػػػ  ب ػػػػػػػػ   لػػػػػػػػ  (ّ)افي ػػػػػػػػ  إَل مء فػػػػػػػػ  ق مػػػػػػػػ  الء ضػػػػػػػػن ن أهػػػػػػػػ  الػػػػػػػػرجهنكال 

 ػػػػػػػل كاحػػػػػػػ    كاػػػػػػػهذف ،ف  ػػػػػػػر اجلم ػػػػػػػ  مشػػػػػػػرت  ن، كاشػػػػػػػرت  ف ن رحبػػػػػػػ  ،الءػػػػػػػن  كف ال  مػػػػػػػ 
 ل  طل     فهم  ف  .  ،م هم  ل  حب  ن الي  ؼ

  

                                                             

 (.ّّٔ/ٔب  ف ن مذ ب اإلم ـ )(، الِّّ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ُ)
 (.ُّٗ(، الك ن ن ف   أ ل امل ا   )ص:ُِ/ٖالذ رة ) (ِ)
ػػػػػػ كىاى  ًن "كال ػػػػػػد   ال اشػػػػػػرتط"قػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػركم كال ملػػػػػػا:  ، ػػػػػػذا الرجػػػػػػ  األكؿ (ّ) ػػػػػػ   ى ى ػػػػػػ  لىمَّ ؛ أًلى ػَّهيمى

ػػػػػػ كىاى  ًن رحًٍبًػػػػػػ ً  ػػػػػػ ه ًإَلى ، ًمٍلًكػػػػػػً   ى ى ػػػػػػ  حى جى ػػػػػػػٍع هًبًمى ًٍ  ػػػػػػً  الػػػػػػػ ٍِّبً  ًمػػػػػػعى اأٍلىٍهػػػػػػًل؛ فىهىمَّػػػػػػ   ىلىػػػػػػػ  فػىلىػػػػػػٍة اىكي  ى
ا فً  ػػػػػذى ٍء يػػػػػر ي  ىلىٍ ػػػػػً  بًػػػػػً ؛ فػىهى ػػػػػرى الػػػػػثَّمىعي اٍلمى ػػػػػ ًؿ  ي ـي؛ أًلىفَّ رىٍأسى اٍلمى ػػػػػ  الى الطَّػػػػػ ًا ىيػىٍنً اأٍليٍ ػػػػػ ىاػىٍنً فىػػػػػالى اػىٍلػػػػػ ى  مى

ػػػػ  ًمػػػػٍع فىٍ ػػػػلو اػىٍفيىً ػػػػ ىاًف ًإَلى اٍلًءٍلػػػػًة  الرجػػػػ  الثػػػػ ي:ك  اػىيىمى َىػػػػلي أىٍجػػػػ ىاؤيهي. ػػػػ  مىػػػػ  حيىٍ يػػػػلي هلىيمى ػػػػً  لً ػىٍءلىمى  ،بً ٍلً  مى
ػػػػػػػػػػ  ًمػػػػػػػػػػٍع  ىٍجػػػػػػػػػ و. (، ركضػػػػػػػػػػ  الطػػػػػػػػػػ لبن ْْٕ/ٔا ػػػػػػػػػػ كم ن ف ػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػ فءا ) أىٍك اػىٍ ًجػػػػػػػػػ ي  ىلىٍ ًهمى

 (.ٖ/ٓ(،   ا  احملي ج )ِٖٕ/ْ)
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 فصل

 د وا يصذ وَ الشركةر 

أف اكػػػػػػػرف مػػػػػػػ ؿ  ػػػػػػػل  :، ك ػػػػػػػا(ِ)إال شػػػػػػػ    الء ػػػػػػػ ف ،(ُ)مػػػػػػػع الشػػػػػػػ    شػػػػػػػا كال ا ػػػػػػػ  
كاحػػػػػ  م همػػػػػ  مػػػػػع جػػػػػ   مػػػػػ ؿ اآل ػػػػػ ، ك لػػػػػ  هػػػػػفي ؛ فػػػػػصف  ػػػػػ ف مػػػػػ ؿ أحػػػػػ مه    ػػػػػ  ر، 
كمػػػػػ ؿ اآل ػػػػػ   را ػػػػػة، أك مػػػػػ ؿ أحػػػػػ مه  هػػػػػد ح ن، كمػػػػػ ؿ اآل ػػػػػ  ق اضػػػػػ ، أك مػػػػػ ؿ أحػػػػػ مه  

                                                             

ن  ػػػػػ ب جػػػػػراز  ػػػػذه الشػػػػػ   . :كامل لك ػػػػػ ، كا   بلػػػػ  ،املػػػػػذ ب، ك  ػػػػ  اجلمهػػػػػرر مػػػػع ا  ف ػػػػػ  ك ػػػػر (ُ)
(، املهػػػػػػػػػذب ن ف ػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػ فءا ِّٗ(، الكػػػػػػػػػ ن ن ف ػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػل امل ا ػػػػػػػػػ  )ص:ِْ/ْا  ػػػػػػػػ    )

  (.ُِٖ/ٕ(، امل ين )ْٕٕ/ٖ ش ؼ ال   ع )  ،(ُِٓ/ُ(، جرا   الء ر  )ّّّ/ّ)
  ك ا مشهررة     الء ب، ق ؿ اجلءف م: (ِ)

  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾ الء ػػػػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػكن أح  هب كش ر  ػػػػػ  ق ش نػػػػػػػػػػ  ن     ػػػػػػػػػػػػػ 
الشرتا هم   :ه ، كق لظ  ي بذل  لظهرر  ، ا  ؿ  ع الشا  إذا  :ف  ل :كف ه  أقراؿ  ثرة
، ك ا املء كض ، ألف  ل كاح  مع الء    مع  :ا  ؿ  ع الشا إذا   ض، كق ل ،ف م  اءن ال ب 

مه رذة مع    ف  ابيت ال   ف، ألف الف رسن إذا  :كق ل الش اكن   رض ش اك  فثل م ل .
   كل      ن ف س هم   ذل  الش    اي  كل ف ه  الش اك ف، كق ل: مه رذة مع    ف ف سا 

ب مل ؿ ن س    اجله ت إال اجله  اليت ال   ف، فءى آ  ، ألف الش ا  حيب   ف    ع الي  ؼ 
 م  حيب  الف رس  ابي   ع ال ر ن س    اجله ت إال ن اجله  اليت   ،ايف   ل ه  الش اك ف

 كق ل: أل   دي   الء  ف بصح ل ا ا  كحمب  ، كاأل  ل م سل  اي  ؼ هب    ه ش  . ا ا   .
 (.ُٕٓال ظة )ص:
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ليم ػػػػػ  املػػػػػ لن، كا فػػػػػ ا   ؛مل   ػػػػػ  الشػػػػػ    ،كمػػػػػ ؿ اآل ػػػػػ  مػػػػػع سػػػػػك  أ ػػػػ ل، (ُ)مػػػػع سػػػػػك 
   .(ِ) ل كاح  ب ب  م ل 

كرحبػػػػ   ،سػػػػلء   ػػػػ  م  ػػػػ   ر ػػػػة، كابي  ػػػػ  ب ملػػػػ لنكلػػػػر  ػػػػ ف ألحػػػػ مه   شػػػػ ة   ػػػػ  ر، كل 
قػػػػػػـر بػػػػػػ   ،ق ػػػػػػة الػػػػػػ ب  ب  همػػػػػػ   لػػػػػػ  قػػػػػػ ر املػػػػػػ لن؛ فػػػػػػصف  ػػػػػػ ف أحػػػػػػ مه    ػػػػػػ  البلػػػػػػ  ،ف ػػػػػػ 

ب ، كإف ا يلفػػػػػي فػػػػػصف اسػػػػػيرت ق ميهمػػػػػ  اسػػػػػيرا  ن الػػػػػ   ،اآل ػػػػػ ؛ أل ػػػػػ  األهػػػػػل ن الي ػػػػػرك
 . ف ضال ن ال ب   ل  ق ر م ل هم  ،ق ميهم 

 .(ّ)كال     الش    حم خييلط امل الف
 .اي رر     ال رؿك  ،ال اشرتط ا لط :(ْ)كق ؿ أبر ح  ف 
أك اػػػػػػػ  ك  لهمػػػػػػػ   لػػػػػػػ  املػػػػػػػ لن، كال  ،حػػػػػػػم  كػػػػػػػرف اػػػػػػػ مه  (ٓ)ال ا ػػػػػػػ  :كقػػػػػػػ ؿ م لػػػػػػػ 
 .اشرتط ا لط

                                                             

كن ا  ا   ع ال ي ،  ب  ل ه  ال را ة، ك ا امل  رش كال ِّكَّ ي ح ا ة ق   يب  ل ه  ا (ُ)
ِةشالمسعمينشال    ةشبي   » : شَكْسِاشِ كَّ ر ال ا   :أىرا  ب ل ِّكَّ  «إالَّشمنشبأسش أَ  ش  وشرن

،  :ءىلِّم  ل ؛ كا  ؿ ل ػيػ ا  ل كاح  م هم  ًسكَّ ؛ ألى   طب  ب   ا ة امل ،كال ر ةى امل  كبن ال َّ ض
  :ك ل م  ر     الء ب سى ء ق ؿ ام ؤي ال    ا ه  ر  ن 

 بػٍ ىً .ػً الطَّاِّ   مل  ىؿي ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى ى    ن ػػػػػػػػػػػػػػ ِّ مىٍرضير ى ػػػػػػػػػػػػػػػ يك ىةى ال َّ ػػػػػػػػػػػػػػػػكمىشٍ 
 يػػػػ ب اليجػػػػ رات، بػػػػ ب ال هػػػػا  ػػػػع   ابػػػػع م جػػػػ ،كا ػػػػ ا  أ  جػػػػ  (، ْٓٔ/ْل ػػػػ ف الءػػػػ ب )  

 (.ِّٓ/َُال ل   ال ء ف  )ن (، كضءف  األلب ي ُٕٔ/ِ    ال را ة كال    ر، )
(، ِْٔ/ْ بن ا      ) هد  ذل . :املذ ب، كقرؿ زف  مع ا  ف  ، ك    األ م  الثالَ  ك ر (ِ)

،  (ُِّ/ٕ(، امل ين )ّّّ/ّ(، املهذب ن ف   الش فءا )ُّٗالك ن ن ف   أ ل امل ا   )ص:
 (.ِْٖ/ٖ ش ؼ ال   ع )

 (.ّْٖ/ٔ(، ا  كم ن ف   الش فءا )ّّّ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ّ)
. ،ايٍشػػػػيػى ىطي  :كقػػػػ ؿ ،كبػػػػ  قػػػػ ؿ الثالَػػػػ  ك ػػػػ له زفػػػػ  (ْ) ػػػػ ًفًءاض ػػػػذى الشَّ ( َٔ/ٔبػػػػ ا   ال ػػػػ     ) كىبًػػػػً  أى ى

 (.ُِٓ/ُُاملب رط لل    ا )
 (.َّٓ/ّ(، ح ش   ال سرقا )ْٕ/ٖالذ رة ) (ٓ)
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أك  ،ف ف ػػػػػػا إَل أف ا فػػػػػػ   أحػػػػػػ مه  بػػػػػػ ل ب  ،أ مػػػػػػ  قبػػػػػػل ا لػػػػػػط ال شػػػػػػ    ب  همػػػػػػ  ل ػػػػػػ :
 . م  قل   ن ش    الء كض  ،اه ذ رب  م ؿ اآل  ، كذل  ال نرز

 .(ُ)أك   َال؛ ف لش    هد د   ل  أه  الرجهن ،كسرا   ف ضل امل الف
أف املطلػػػػػػرب هبػػػػػػ  االشػػػػػػرتاؾ ن ربػػػػػػ  املػػػػػػ لن، كذلػػػػػػ  ح هػػػػػػل مػػػػػػ  اليف ضػػػػػػل، كال  ل ػػػػػػ :

كاشػػػػػرت   ن الػػػػػ ب ، كنػػػػػرز أف  ،كهلػػػػػذا ال نػػػػػرز أف ا فػػػػػ   أحػػػػػ مه  ب ملػػػػػ ؿ ، ظػػػػػ  إَل الءمػػػػػل
فجػػػػػػػ ز أف ايف ضػػػػػػػال ن  ،ا فػػػػػػػ   أحػػػػػػػ مه  ب لءمػػػػػػػل، كاشػػػػػػػرت   ن الػػػػػػػ ب  ن بػػػػػػػ ب امل ػػػػػػػ رب 

 كاشرت   ن ال ب .  ،امل ؿ
  

                                                             

بػػػػػل  ،أ ػػػػػ  ال اشػػػػػرتط   ػػػػػ كم املػػػػػ لن ن ال ػػػػػ ر :ال ػػػػػد  : "قػػػػػ ؿ ال ػػػػػركم ، ػػػػػذا الرجػػػػػ  األكؿ (ُ)
 ، كقػػػػ ؿ"ك ػػػػر ضػػػػء ه اشػػػػرتط، : ثبػػػػي الشػػػػ    مػػػػ  اليفػػػػ كت  لػػػػ    ػػػػب  املػػػػ لن، كقػػػػ ؿ األمنػػػػ طا

أ ػػػػر ال  ػػػػه أـ  ،أم ب ػػػػ ر  ػػػػل مػػػػع املػػػػ لن ،أ ػػػػ  ال اشػػػػرتط الءلػػػػة ب ػػػػ رمه  :كاألهػػػػ "ا: ال ملػػػػ
أك ك  ػػػػػل؛ ألف ا ػػػػػ   ،ح ػػػػػ  أمك ػػػػػي مء فيػػػػػ  بءػػػػػ  ب دػػػػػر م اجءػػػػػ  ح ػػػػػ ب ؟غػػػػػره   ػػػػػ  الء ػػػػػ 
ك ػػػػػػر قػػػػػػرؿ أ  ال  سػػػػػػة األمنػػػػػػ طا؛ ألف الشػػػػػػ     ،الرجػػػػػػ  الثػػػػػػ ي: ال   ػػػػػػ ". ك هلمػػػػػػ  ال اءػػػػػػ كمه 

فكػػػػػذل  ال  ، شػػػػػيمل  لػػػػػ  مػػػػػ ؿ ك مػػػػػل، مث ال نػػػػػرز أف اي ػػػػػ كا  ن املػػػػػ ؿ، كايف ضػػػػػال ن الػػػػػ ب 
(، ّّْ/ّكايف ضػػػػػػػػال ن الػػػػػػػػ ب . املهػػػػػػػػذب ن ف ػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػ فءا ) ،نػػػػػػػػرز أف اي ػػػػػػػػ كا  ن الءمػػػػػػػػل

 (.ٖ/ٓ(،   ا  احملي ج )ِٖٕ/ْركض  الط لبن )
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 فصل

 د تصرف أحد الشريكني يف ٌصًب شريكهر 

أ ػػػػ   :كف ػػػػ  كجػػػػ  ،ال نػػػػرز ألحػػػػ  الشػػػػ اكن أف اي ػػػػ ؼ ن   ػػػػ ب شػػػػ اك  ب ػػػػر إذ ػػػػ 
  .اكيف  ب لء ؼ ن إطالؽ الي  ؼ ، كإا  ع الش   (ُ)بء  ا لط 
 ،أذف  ػػػػػػل كاحػػػػػػ  م همػػػػػػ  ل ػػػػػػ حب  ذف ن ذلػػػػػػ ؛ فػػػػػػصفصأف   ػػػػػػ  الشػػػػػػ    لػػػػػػ   بػػػػػػ ل ػػػػػػ :

جػػػػػػػػػػ ز  ،لػػػػػػػػػػ كاؿ املػػػػػػػػػػ    ن ح همػػػػػػػػػػ ، كإف أذف أحػػػػػػػػػػ مه   كف اآل ػػػػػػػػػػ  ؛جػػػػػػػػػػ ز أف اي ػػػػػػػػػػ ف 
 .ل كاؿ امل    ن ح   ؛أ[ اجلم  /َٖللمهذكف ل  أف اي  ؼ ن ]

 .ل   ـ امل    ن ح   ؛كال اي  ؼ اآل   إال ن ق ر    ب 
ل ػػػػػػ ه الػػػػػػذم أذف لػػػػػػ  ف ػػػػػػ ؛ كال نػػػػػػرز ألحػػػػػػ مه  أف ايجػػػػػػ  ن   ػػػػػػ ب شػػػػػػ اك  إال ن ا

 .فال ديل  إال م     كل  ،أل   مي  ؼ حبكة اإلذف
كال نػػػػػرز أف اب ػػػػػ  بػػػػػ كف هػػػػػع املثػػػػػل، كال ب ػػػػػر   ػػػػػ  البلػػػػػ ، كال بػػػػػثمع مةجػػػػػل مػػػػػع غػػػػػر 

 .مل  ذ    ه ؛(ِ)إذف

                                                             

أ ػػػػػ  ال ديلػػػػػ  ذلػػػػػ  مػػػػػع غػػػػػر إذف  ، ػػػػػذا الرجػػػػػ  األكؿ: ك ػػػػػر ط ا ػػػػػ  الب ػػػػػ ا ان مػػػػػع أهػػػػػد ب   (ُ)
كذلػػػػػػ  ال ا ي ػػػػػػ  الير  ػػػػػػل   ػػػػػػر أف اشػػػػػػرت   ن ربػػػػػػ  م ل همػػػػػػ ، ب لشػػػػػػ   شػػػػػػ اك ، ألف امل  ػػػػػػر  

كال بػػػػػػػ  مػػػػػػػع لفػػػػػػػ  اػػػػػػػ ؿ  لػػػػػػػ  اإلذف ن : "مػػػػػػػع  ػػػػػػػل كاحػػػػػػػ  م همػػػػػػػ  ل ػػػػػػػ حب . كقػػػػػػػ ؿ ال ػػػػػػػركم
كاقي ػػػػػ ا  ،اشػػػػرت    :فلػػػػر قػػػػ ال   فػػػػػذاؾ،احػػػػ  ل ػػػػ حب  هػػػػ حين فػػػػصف أذف  ػػػػػل ك ، كالي ػػػػ ؼ ،اليجػػػػ رة
 ."مل اكػػػػػه ذلػػػػػ  لي ػػػػػلطهم   لػػػػػ  الي ػػػػػ ؼ مػػػػػع اجلػػػػػ  بن  لػػػػػ  األهػػػػػ    ػػػػػ  األ ثػػػػػ اع ، ل ػػػػػ 
 ػػػػ ،  مػػػػ  ألف  ػػػػذا م ي ػػػػ    ػػػػ  الشػػػػ   ، فلػػػػة حيػػػػيج إَل إذف اآل ؛الرجػػػػ  الثػػػػ ي: ديلػػػػ  ذلػػػػ ك 

الب ػػػػػػ ف ن مػػػػػػذ ب  (،ّّْ/ّلػػػػػػر   ػػػػػػ  ال ػػػػػػ اض  لػػػػػػ  مػػػػػػ ؿ لػػػػػػ . املهػػػػػػذب ن ف ػػػػػػ  الشػػػػػػ فءا )
 (.ِٖٕ/ِ(، م ين احملي ج )ِٕٓ/ْركض  الط لبن )، (ّٖٔ/ٔاإلم ـ )

 .(ّّٓ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ِ)
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كا  ػػػػػ اف  ػػػػػالؾ  ،كا  ػػػػػة الػػػػػ ب  كا  ػػػػػ اف  لػػػػػ  قػػػػػ ر املػػػػػ لن؛ ألف الػػػػػ ب  هػػػػػ ة م هلمػػػػػ 
أك ا  ػػػػػػػ اف مػػػػػػػ   ،فك  ػػػػػػػ   لػػػػػػػ  قػػػػػػػ ر املػػػػػػػ لن؛ فػػػػػػػصف شػػػػػػػ ط اليف ضػػػػػػػل ن الػػػػػػػ ب  ،بء ػػػػػػػ 

 .(ُ)مل ا   الء   ،أك الي  كم ف هم  م   ف ضل امل لن ،   كم امل لن
 كف  ،كا  ػػػػة الػػػػ ب  ب  همػػػػ   لػػػػ  مػػػػ  شػػػػ ط  ، ػػػػذا الشػػػػ ط (ِ)ا ػػػػ  :كقػػػػ ؿ أبػػػػر ح  فػػػػ 

 .ا   اف
 ،شػػػػػػػ ط الػػػػػػػ ب  ألحػػػػػػػ مه   مػػػػػػػ  لػػػػػػػر  ،أ ػػػػػػػ  شػػػػػػػ ط ا ػػػػػػػ ن م ي ػػػػػػػ  الء ػػػػػػػ ، فهبطلػػػػػػػ  ل ػػػػػػػ :

اإلذف  هػػػػػ  الي ػػػػػػ ؼ؛ ألفٌ  ،فػػػػػػصف   ػػػػػ ف  مػػػػػ   ػػػػػػذا الشػػػػػ ط ،(ّ)كا  ػػػػػ اف  لػػػػػ  أحػػػػػ مه  
جءػػػػػػل ب  همػػػػػػ   لػػػػػػ  قػػػػػػ ر املػػػػػػ لن، كا جػػػػػػ   ػػػػػػل كاحػػػػػػ   ،فػػػػػػصف رحبػػػػػػ  أك   ػػػػػػ ا ،قػػػػػػ ـ مءػػػػػػ 

 .(ْ)م هم  بهج ة  مل  ن    ب ه حب 
 .ال فب األج ة ن الش    الف س ة :(ٓ)كق ؿ أبر ح  ف 

 رج  إَل ب ل . ،فصذا بطل ،أ    مل ش ط ل  ل  :
  

                                                             

 (.ّٗٔ/ٔ(، الب  ف ن مذ ب اإلم ـ )ّّٓ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ُ)
ا  ػػػػػػػ    ن  ػػػػػػػ(،  بُٗ/ّ(، اال ي ػػػػػػػ ر ليءل ػػػػػػػل املخيػػػػػػػ ر )ُِٓ/ِاللبػػػػػػػ ب ن شػػػػػػػ ح الكيػػػػػػػ ب ) (ِ)

(ْ/ِْٓ.) 
اللبػػػػ ب ن شػػػػ ح ،  ػػػػر الػػػػ اج ك أل مػػػ  مػػػػ الف مػػػػع جػػػػ   األهػػػػ ف، فجػػػػ ز   ػػػ  الشػػػػ     ل همػػػػ . (ّ)

(، امل ػػػػػػين ِْٓ/ْ ا  ػػػػػػ    )ن(،  ب ػػػػػػُٗ/ّ(، اال ي ػػػػػػ ر ليءل ػػػػػػل املخيػػػػػػ ر )ُِٓ/ِالكيػػػػػػ ب )
(ٕ/ُِٔ.) 

 (.َّٕ/ٔ(، الب  ف ن مذ ب اإلم ـ )ّّٓ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ْ)
(، اللبػػػػػػػػ ب ن شػػػػػػػػ ح الكيػػػػػػػػ ب ُِ/ّ(، اال ي ػػػػػػػػ ر ليءل ػػػػػػػػل املخيػػػػػػػػ ر )ٕٕ/ٔبػػػػػػػػ ا   ال ػػػػػػػػ     ) (ٓ)

(ِ/َُّ.) 
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 فصل

 د شركة األبداُ وحكىهار 

 ،(ُ)فهػػػػػػا ب طلػػػػػػػ  ،ك ػػػػػػا الشػػػػػػ     لػػػػػػػ  مػػػػػػ  اك ػػػػػػب ف بهبػػػػػػػ ا م  ،كأمػػػػػػ  شػػػػػػ    األبػػػػػػػ اف
 .(ِ)كحكا  ع الش فءا ف ه  قرؿ غر مء كؼ

 .األغ  ـ، كاالحيط ب، كاالحيش ش إال ن ، ا هد د  :(ّ)كق ؿ أبر ح  ف 
ا ػػػػػػ  ن  ػػػػػػل  :(ٓ)كقػػػػػػ ؿ أمحػػػػػػ ،  ػػػػػػا هػػػػػػد د  إذا ا ف ػػػػػػ  ن ال ػػػػػ ء  :(ْ)كقػػػػػ ؿ م لػػػػػػ 
 .شا  حم األغ  ـ

كللللللشللللللاتشللللللي شسللللل شكتللللل  ش» :قػػػػػ ؿ أف ال ػػػػػي: مػػػػػ  ركت    شػػػػػ   ل ػػػػػ :
، ك ػػػػػذا الشػػػػػ ط لػػػػػ   ن  يػػػػػ ب اهلل  ءػػػػػ َل، كألف  مػػػػػل  ػػػػػل (ٔ)«الشتلللللل لو شس لللللىشب زلللللل

                                                             

املهػػػػػذب ن ف ػػػػػ    ػػػػػص  ل ػػػػػ  الشػػػػػرازم ن املهػػػػػذب، كال ػػػػػركم ن ال كضػػػػػ .،  ػػػػػذا الرجػػػػػ  األكؿ (ُ)
 (.ِٕٗ/ْركض  الط لبن ) (،ّّٓ/ّالش فءا )

أـ  ،سػػػػػرا  ا ف ػػػػػي ال ػػػػػ ء  ،ضػػػػػء ه ا ػػػػػ ن كجػػػػػ  : "ك قػػػػػ ؿ   ػػػػػ  ال ػػػػػركم ، ػػػػػذا الرجػػػػػ  الثػػػػػ ي (ِ)
: كقػػػػػػ ؿ ال افءػػػػػػػا". كاهلل أ لػػػػػػة ، ػػػػػػذا الرجػػػػػػ  حكػػػػػػػ ه هػػػػػػ حب الشػػػػػػ مل كغػػػػػػره قػػػػػػػرالن  :ال، قلػػػػػػي

أف لػػػػػبءض  :ك ػػػػػع هػػػػػ حب الي  اػػػػػب ،أك ا يلفيػػػػػ  ،ا ف ػػػػػي ال ػػػػػ ءي ف ،ح  فػػػػػ  ا ػػػػػ  ك  ػػػػػ  أ "
 (.ُُٗ/ٓ(، الء ا  ش ح الرج   )ِٕٗ/ْركض  الط لبن )". االهد ب كجه   مذ ب 

(، شػػػػػػػػػػ ح فػػػػػػػػػػي  ُِٗ-ُِٖ/ِ(، اللبػػػػػػػػػػ ب ن شػػػػػػػػػ ح الكيػػػػػػػػػػ ب )ّْْ/ِالفيػػػػػػػػػ كل اهل  اػػػػػػػػػػ  ) (ّ)
  .(ُٕٖ، ُِٕ/ٔال  ا  )

 (.ُّ/ٖ(، الذ رة )ُْْ/ِاليل ن ) (ْ)
(، الكػػػػػػػػ ن ن ف ػػػػػػػػ  ابػػػػػػػػع ح بػػػػػػػػل ُُُ/ٕامل ػػػػػػػػين ) ن ركااػػػػػػػػ  أ  ط لػػػػػػػػب.  ػػػػػػػػص  ل ػػػػػػػػ  أمحػػػػػػػػ  (ٓ)

(ّ/ّّٓ.) 
مىػػػػػ  بىػػػػػػ ؿي » :بلفػػػػػ   ػػػػػذا جػػػػػ   مػػػػػع حػػػػػ ا  طراػػػػػل ن هػػػػػد   البخػػػػػ رم،  ػػػػػع    شػػػػػ   (ٔ)

ػػػ يكطن   ًطيرفى شي ػػػ ؿو اىٍشػػػرتى ػػػٍي ًن ً يىػػػ ًب اللَّػػػ ً لى  رًجى ػػػػرى  ،ٍ  ى ػػػٍ طو لىػػػٍ  ى ًن ً يىػػػ ًب اللَّػػػً  فػىهي ػػػ فى ًمػػػٍع شى مىػػػ   ى
ػػػػٍ طو  ،بى ًطػػػػله  ػػػػ فى ًم  ىػػػػ ى شى ػػػػ ض  ؛كىًإٍف  ى ػػػػٍ طي اللَّػػػػً  أىٍكَىػػػػ ي  ،قى ىػػػػ  ي اللَّػػػػً  أىحى ػػػػٍع أىٍ يىػػػػ ى  ،كىشى  «كىًإمنَّىػػػػ  اٍلػػػػرىالى ي ًلمى

(  ً  .(ُِٗ/ّهد   البخ رم،  ي ب الش كط، بى ب الشض يكًط ًن اٍلرىالى
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فػػػػػػال نػػػػػػرز أف اشػػػػػػ ر   ف ػػػػػػ  غػػػػػػره؛  مػػػػػػ  لػػػػػػر ا يلفػػػػػػي  ،كاحػػػػػػ  م همػػػػػػ  ملػػػػػػ  خيػػػػػػيص بػػػػػػ 
 ،أ ػػػػػذ  ػػػػػػل كاحػػػػػػ  م همػػػػػ  أجػػػػػػ ة  ملػػػػػػ  ،ك  ػػػػػػب  ،فػػػػػصف  مػػػػػػال ،  الحيطػػػػػػ ب أك ،ال ػػػػػ ء 

 كم  أح زه بفءل . 
 د وحكىها شركة املفاوضةر 

أف اء ػػػػػػ  الشػػػػػػ    ف مػػػػػػ  اكي ػػػػػػب ف ب ملػػػػػػ ؿ كالبػػػػػػ ف،  :ك ػػػػػػا ،(ُ) كأمػػػػػػ  شػػػػػػ    املف كضػػػػػػ  
فهػػػػا  ،أك ضػػػػم ف ،أك ب ػػػػ  ،كأف ا ػػػػمع  ػػػػل كاحػػػػ  م همػػػػ  مػػػػ  نػػػػب  لػػػػ  اآل ػػػػ  ًب ٍ ػػػػبو 

 .(ِ)ب طل 
 .(ّ) ا هد د  :كق ؿ الثررم، كاألكزا ا

كالػػػػػ اع، كأف  ، ػػػػػا هػػػػػد د ، كاشػػػػػرتط ف هػػػػػ  أف ايف ػػػػػ  ن ا  اػػػػػ  :(ْ)كقػػػػػ ؿ أبػػػػػر ح  فػػػػػ 
ف خػػػػ ج  ػػػػل كاحػػػػ  م همػػػػ  ْج ػػػػ  مػػػػ  ديلكػػػػ  مػػػػع جػػػػ   مػػػػ ؿ الشػػػػ   ،  ،كأف ايف ػػػػ  ن املػػػػ ؿ
كالػػػػػػ    ر، كأف اشػػػػػ رؾ  ػػػػػػل كاحػػػػػػ  م همػػػػػػ  هػػػػػ حب  ف مػػػػػػ  اك ػػػػػػب  بب  ػػػػػػ ،  ،ك ػػػػػر الػػػػػػ را ة

أك  ف لػػػػػػ ، كال اشػػػػػػ ر   ن مرجػػػػػػب اجل  اػػػػػػ ، كحكػػػػػػا  ػػػػػػع  ،كاشػػػػػػ ر   ف مػػػػػػ  ا ػػػػػػـ  ب  ػػػػػػب
 .(ٓ)ب[ م ل  أ   ج   ة ن اجلم  /َٖ]

، كأل ػػػػػ  مء ػػػػػر ة  لػػػػػ  االشػػػػػرتاؾ ف مػػػػػ  خيػػػػػص  ػػػػػل كاحػػػػػ  حػػػػػ ا     شػػػػػ   ل ػػػػػ :
 ، مػػػػػػػػ  لػػػػػػػػر   ػػػػػػػػ ت  لػػػػػػػػ  أف اشػػػػػػػػرت   ف مػػػػػػػػ  ديلكػػػػػػػػ ف ب هلبػػػػػػػػ   ،فبطلػػػػػػػػي ،م همػػػػػػػػ  ب ػػػػػػػػبب 

                                                             

أم خمػػػػيلط  :فرضػػػػ  أم مي ػػػػ ككف ال ر ػػػػ   هلػػػػة، ك ءػػػػ ـ فرضػػػػ  :مػػػػه رذة مػػػػع قػػػػرهلة املف كضػػػػ  (ُ)
 ػػػػة شػػػػ      :بء ػػػػهة بػػػػبءض، ك ػػػػذل  جػػػػ   ال ػػػػـر فرضػػػػ ، كا ػػػػ ؿ: أمػػػػراهلة فرضػػػػ  ب ػػػػ هة، أم

   إذا اشػػػػػػػرت   ف ػػػػػػػ . الػػػػػػػ ظة  :كا  ػػػػػػػ ، ك فػػػػػػػ كض الشػػػػػػػ اك ف ن املػػػػػػػ ؿ ف هػػػػػػػ ، كف رضػػػػػػػ ن مثلػػػػػػػ  ديػػػػػػػ 
 (.ُٕٓ )ص:

 (.ِِٔ/ّ(، الرس ط )ّّٔ/ّ(، املهذب ن ف   الش فءا )ْٕٖ/ْاألـ ) (ِ)
 (.ُّٕ/ٕامل ين ) (ّ)
 (.ّْْ/ُ(، اجلر  ة ال رة )ُِِ/ِاللب ب ن ش ح الكي ب ) (ْ)
 (.ٖٕ/ٕ(، مرا ب اجلل ل لش ح خمي   ا ل ل )ّْٖ/ّح ش   ال سرقا ) (ٓ)
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كأل ػػػػػػػ    ػػػػػػػ ت  لػػػػػػػ  أف ا ػػػػػػػمع  ػػػػػػػل كاحػػػػػػػ  م همػػػػػػػ  مػػػػػػػ  نػػػػػػػب  لػػػػػػػ  هػػػػػػػ حب   ؛كاإلرث
فلػػػػػة ا ػػػػػ ؛  مػػػػػ  لػػػػػر   ػػػػػ ا    لػػػػػ  أف ا ػػػػػمع مػػػػػ  نػػػػػب    ايػػػػػ ؛ فػػػػػصف   ػػػػػ ا  ،بء كا ػػػػػ 

كا ػػػػػػيص  ،كربػػػػػ  م لػػػػػ  ،أ ػػػػػذ  ػػػػػل   ػػػػػب ب  ػػػػػ  ،كضػػػػػم   ،كرحبػػػػػ  ،كا ي ػػػػػب  ، لػػػػػ  ذلػػػػػ 
مػػػػ   ػػػػ ف  كال ػػػػم ف  لػػػػ  ،كاألجػػػػ ة ،فب ػػػػا الػػػػ ب  ،ب ػػػػم ف مػػػػ  ل مػػػػ ؛ ألف الشػػػػ ط قػػػػ  بطػػػػل

 ل ػػػػػػ  قبػػػػػػل الشػػػػػػ ط، كا جػػػػػػ   ػػػػػػل كاحػػػػػػ   لػػػػػػ  هػػػػػػ حب  بػػػػػػهج ة  ملػػػػػػ ؛ أل ػػػػػػ   مػػػػػػل  لػػػػػػ  
 ف ج  إَل ب ؿ  مل . ،فلة ا لة ل  الش ط ،ش ط

 د شركة الىجىه وحكىهار 

أف اء ػػػػػ ا  لػػػػػ  أف اشػػػػػ رؾ  ػػػػػل كاحػػػػػ   :، ك ػػػػػا(ِ)فهػػػػػا ب طلػػػػػ  ،(ُ)كأمػػػػػ  شػػػػػ    الرجػػػػػره
 .  ل ف   برجه ام هم  ه حب  ن رب  م  اشرت 

 .(ّ) ا هد د  :كق ؿ أبر ح  ف 
فػػػػال نػػػػرز أف اشػػػػ ر   غػػػػره ن  ،أف مػػػػ  اشػػػػرتا   ػػػػل كاحػػػػ  م همػػػػ  ل ف ػػػػ  ملػػػػ  لػػػػ  ل ػػػػ :

ف شػػػػرتط هلمػػػػ    ػػػػل  ،رحبػػػػ ؛ فػػػػصف ك ػػػػل  ػػػػل كاحػػػػ  م همػػػػ  هػػػػ حب  ن شػػػػ ا  شػػػػا  ب  همػػػػ 
شق ة ب  هم   ل  ق ر ال   بن.  ،فصف رب  ،كه را ش اكن ف   ،ن ملكهم 

ش  

                                                             

ب ف ػػػػػػػػ ، كال ا ػػػػػػػػرم هػػػػػػػػ حب ، كال  :اشػػػػػػػػرتم شػػػػػػػػ   ن برجهػػػػػػػػ  أم :أم ،الرجػػػػػػػػره رحيمػػػػػػػػل مء  ػػػػػػػػن (ُ)
أف اكػػػػػرف فءػػػػػى اجلػػػػػ ه، كا ػػػػػ ، ا ػػػػػ ؿ: كجػػػػػ   :آل ػػػػػ ااػػػػػذ  ه ن الب ػػػػػ ، مث اشػػػػػ ر   اآل ػػػػػ  ف ػػػػػ . ك 

فكه ػػػػػ  اشػػػػػرتل لػػػػػر ص لػػػػػ  ن الب ػػػػػ  ل ػػػػػ ر حظػػػػػ ،  ،ذا جػػػػػ ه، كقػػػػػ ر ،إذا هػػػػػ ر كج هػػػػػ ن  :ال جػػػػػل
 (.َُٔمث اش ر  . ال ظة )ص: ،كج   

(، ا ػػػػػػػػػػ كم ن ف ػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػ فءا ِِٔ/ّ(، الرسػػػػػػػػػ ط )ّّٔ/ّاملهػػػػػػػػػذب ن ف ػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػ فءا ) (ِ)
(ٔ/ْٕٕ.) 

 (.ّْٖ/ُ(، اجلر  ة ال رة )ُِٖ/ِ)اللب ب ن ش ح الكي ب  (ّ)
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 فصل

 دأوجمة لبعض الشركاتر 

ف ا ػػػػػػ ا املػػػػػػ  ، كاكػػػػػػرف  لػػػػػػ  أ ،إذا أ ػػػػػػذ رجػػػػػػل مػػػػػػع رجػػػػػػل محػػػػػػالن، كمػػػػػػع آ ػػػػػػ  راكاػػػػػػ 
أك مب حػػػػػ ن ن أهػػػػػ   ،(ُ) ػػػػػ ف الك ػػػػػب  لػػػػػ  لل ػػػػػ    دملر ػػػػػ ن  ػػػػػ ف املػػػػػ   ن  ،الك ػػػػػب ب ػػػػػ هة

 .(ّ)كال اكا  ،ك ل   أج ة مثل اجلمل ،(ِ)ال رلن
 .(ْ)اكرف ب  هة أَالَ ن  : ذا أه  الط ا ن، كال رؿ الث ي

                                                             

 ن   خ  ب زا  ة  لم  )دملر  ( بء   لم  امل  .( ُ)
  ػػػػل هػػػػ حب اليلخػػػػ ص،  ؟فلػػػػر اسػػػػي   فلمػػػػع اكػػػػرف املػػػػ  "  ػػػػذا الط اػػػػ  األكؿ، قػػػػ ؿ ال ػػػػركم: (ِ)

 ذ ػػػػػػ ه ابػػػػػػع كضػػػػػػءه اجلمهػػػػػػرر  ػػػػػػذه الط ا ػػػػػػ ، كهػػػػػػربرا  ف ػػػػػػ الن  ،كآ ػػػػػػ كف ف ػػػػػػ  ا ػػػػػػيالؼ قػػػػػػرؿ
فهػػػػر لػػػػ ،  ،أك مب حػػػػ ن؛ لكػػػػع ق ػػػػ  بػػػػ   ف ػػػػ  ،أ ػػػػ  إف  ػػػػ ف املػػػػ   دملر ػػػػ  للم ػػػػي ا :سػػػػ اج، ك ػػػػر

ركضػػػػػػ  ، (ّٕٕ/ٔالب ػػػػػػ ف ن مػػػػػذ ب اإلمػػػػػػ ـ )". ك ل ػػػػػ  لكػػػػػػل كاحػػػػػ  مػػػػػػع هػػػػػ حب   أجػػػػػػ ة املثػػػػػل
 (.ُْ/ٓ(،   ا  احملي ج )ُِٖ/ْالط لبن )

 ا ة ف هػػػػػ  املػػػػػ  ، كمػػػػػع  ثػػػػػ ت ركاايػػػػػ ؛ كاليػػػػػ   للمب ل ػػػػػ ، كاملػػػػػ ،ال اكاػػػػػ  مة ػػػػػ  الػػػػػ اكم، كامل ػػػػػي ا (ّ)
أىك ا مػػػػػ ر الػػػػػذم  ،أىك الب ػػػػػل ،كال ابػػػػػ  الػػػػػيت ا ػػػػػي    ل هػػػػػ  املػػػػػ   ْجػػػػػ  ركااػػػػػ ؛ كال اكاػػػػػ   ػػػػػر البءػػػػػر

ػػػػػ ا ة راكاػػػػػ 
ى
كذلػػػػػ   ،اي ػػػػػي    ل ػػػػػ  املػػػػػ  ، كال َّجػػػػػل امل ػػػػػي ا أىا ػػػػػ ن راكاػػػػػ  قػػػػػ ؿ: كالء مػػػػػ    ػػػػػما امل

 ق ؿ أىبر ال جة: . ج     ل  االسيء رة، كاألىهل األىكؿ
 ػػػػػػػػػػػػاى ال َّكااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىشٍ          ػػػػػػا ًمعى الػػػػػػػػػػػ ِّ ًَّة مىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػاى ا يفَّػػػػػػػػػػػػلً  ىًٍشػ 

ى
ٍػ ى ػػػػػػػػػػػػ  ب مل  لً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اً  األَى

 (.ّْٖ/ُ(، املءجة الرس ط )َِّ/ْل  ف الء ب ) 
أل   اسي   امل    ل  أف اكرف الك ب ب  هة، فك ف الك ب ب  هة،  م  لر ك اله ن ش ا  َرب  (ْ)

كأهدهم  : "ال ركمق ؿ  ف شرتاه  ل  أف اكرف ب  هة، كمحل ال رلن  ل   ذاع ا  لن. ،ب  هة
فءل   ذا ا ج   ،أ   ا  ة ب  هة ب ل را  إ ب   ن ل   ه :    الش   أ   لا، كب  قط  ال ف ؿ

إذ مل ا ل إل   م ه  إال الثل ، كا ج   ل  م فءي  ةامل ي ا  ل   ل كاح  مع ه حب   بثل  أج  
ن ف   الش فءا املهذب  ."ك ل  امل ي ا ،كاح  مع ه حب   بثلثا أج ة م ل   ل  ه حب 

 (.ُِٖ/ْ(، ركض  الط لبن )ّّٕ/ّ)
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 ػػػػػ ف الك ػػػػػب ،   حػػػػػ ن  ػػػػػ ف ب ػػػػػ هة، كإف  ػػػػ ف دملر ػػػػػ ن إف  ػػػػػ ف املػػػػ   مب :(ُ)كالط اػػػػ  الثػػػػػ ي
 ،كأ ػػػػػػػػػذه ل ف ػػػػػػػػػ  ،إف  ػػػػػػػػػ ف مب حػػػػػػػػػ ن  :كق ػػػػػػػػػل ، كال اكاػػػػػػػػػ ،لل ػػػػػػػػػ   ، ك ل ػػػػػػػػػ  أجػػػػػػػػػ ة اجلمػػػػػػػػػل

 .(ِ)ف لك ب ل ، كإف أ ذه للش      ف ب  هة
إال إذا ق ػػػػػػػ   ،فكػػػػػػ ف لػػػػػػػ  ،أف املػػػػػػػ   اململػػػػػػرؾ  رضػػػػػػػ  لػػػػػػ ، كاملبػػػػػػػ ح ا فػػػػػػ   حب  ز ػػػػػػػ  ل ػػػػػػ :

 .ف كرف ب  هة ؛أ ذه للش   
لػػػػ طدع  (ّ)كمػػػػع آ ػػػػ  مػػػػ اران  ،  حجػػػػ رة للطدػػػػعآ ػػػػكمػػػػع  ،كلػػػػر أ ػػػػذ مػػػػع رجػػػػل ب ػػػػالن 

فهػػػػػا  ،فػػػػػصف اسػػػػػيهج  هػػػػػ حب الطدػػػػػع الء مػػػػػل بػػػػػهج ة مءلرمػػػػػ  ،بػػػػػ ألج ة، كاكػػػػػرف ب ػػػػػ هة
حػػػػػػ ، كاملػػػػػػ ار، كإف   ػػػػػػ  هػػػػػػ حب الطدػػػػػػع كال َّ  ،لػػػػػػ ، ك ل ػػػػػػ  أجػػػػػػ ة املثػػػػػػل ل ػػػػػػ حب الب ػػػػػػل

ككجػػػػػػػػب  ،هػػػػػػػػدي اإلجػػػػػػػػ رة ،اإلجػػػػػػػ رة مػػػػػػػػ   ػػػػػػػػل كاحػػػػػػػػ   لػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ  م ػػػػػػػ  بػػػػػػػػهج ة م ػػػػػػػػم ة

                                                             

إف   ف امل   دملر  ن لل     ف لك ب ل ، كا ج   ل   ه حب اجلمل كال اكا  بهج ة املثل للجمل  (ُ)
فف    كال اكا ؛ أل   اسير  م فءيهم  بصج رة ف س ة، فرجب  ل   أج ة املثل، كإف   ف امل   مب ح ن،

ف  ل ن ملكهة؛  م  لر  ،ة أَالَ ن؛ أل   أ ذه  ل  أف اكرف ب  هةأ   ب  ه :أح مه  :قرالف
  ،ف  يص فلك  ،أف الك ب لل    ؛ أل   مب ح ا يص حب  ز   :اشرتل ش   ن ب  هة بصذ ة. كالث ي

  ل   م ، كا جء ف  ل   بهج ة املثل؛ أل م  بذال م فء  اجلمل، كال اكا  ل  لة هلم  الك ب، كمل 
(، ُِٖ/ْ(، ركض  الط لبن )ّّٕ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) م  أج ة املثل.فثبي هل ،ا لة

 (.َّْ/ِحل   الءلم   ن مء ف  مذا ب الف ه   )
  ل   م ، كا جء ف  ل   بهج ة املثل؛ أل م  بذال م فء    ،ف  يص فلك  ،أل   مب ح ا يص حب  ز   (ِ)

كإف ق   » ق ؿ ال ركم:. هلم  أج ة املثل اجلمل كال اكا ، ل  لة هلم  الك ب، كمل ا لة فثبي
فهر للم ي ا، ك ل    ،فهر  ل  ا الؼ ن جراز ال   ب  ن  ل  املب ح ت؛ فصف م ء     ،الش   

   ة  :أح مه : كن   ف   الش    كجه ف، األج ة هلم ، كإف جرز    ، ك ر األه  ف مل   ب  هة
  ."ب  هة  ل    ب  أجرر أمث هلة، كهبذا قط  الش   أبر ح م ، كحكا  ع     ن البراطا

 (.ُْ/ٓ(،   ا  احملي ج )ُِٖ/ْ(، ركض  الط لبن )ّّٕ/ّاملهذب ن ف   الش فءا )
ػػػػػٍ ًس  ىػػػػػ يكري هبػػػػػ  الب ػػػػػ ، الل ػػػػػ ب شػػػػػ : اراملػػػػػ (ّ) ػػػػػ :     ػػػػػ  كسػػػػػط الكي

ى
اري مىٍفءىػػػػػله اكػػػػػرف مرضػػػػػء ن، امل  ى

ارًه. ار الفىلىػػػػػػػػً  ن مىػػػػػػػػ ى كىرىاًف كنءػػػػػػػػل ا ػػػػػػػػ ن وحػػػػػػػػر مىػػػػػػػػ ى ل ػػػػػػػػ ف الءػػػػػػػػ ب  كاكػػػػػػػػرف م ػػػػػػػػ ران؛   لػػػػػػػػ َّ
(ّ/ُّّ.) 
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امل ػػػػػػػم ، كا جػػػػػػػ   ػػػػػػػل كاحػػػػػػػ  بثالَػػػػػػػ  أربػػػػػػػ ع مػػػػػػػ  م ػػػػػػػ   لػػػػػػػ  الثالَػػػػػػػ ؛ ألف طدػػػػػػػع ال بػػػػػػػ  
 فءل   أج ة مثل . ،دم   ل  ه حب   ن فمع  مل ش  ، ل   ل كاح  م هةم يد  

 ،، كل  ػػػػػػػػػػ  األرض(ُ)كل  ػػػػػػػػػػ  الفػػػػػػػػػػ اف لراحػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػ هة البػػػػػػػػػػذر، ،إذا اشػػػػػػػػػػرتؾ أربءػػػػػػػػػػ 
فهػػػػر ل ػػػػ حب البػػػػذر؛ أل ػػػػ  منػػػػ    ،فمػػػػ  ح ػػػػل مػػػػع ال لػػػػ  ،أ[ اءمػػػػل ب ف ػػػػ /ُٖكاآل ػػػػ  ]

م لػػػػػػػػ ، ك ل ػػػػػػػػ  أجػػػػػػػػ ة األرض، كالفػػػػػػػػ اف، كالء مػػػػػػػػل؛ أل ػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػيهل   ػػػػػػػػذه امل ػػػػػػػػ ف  بء ػػػػػػػػ  
 فل م   رضه .  ،ف س 

  

                                                             

 ،الذم نم  أى اةى الثرراع ن الً  اًف للدىٍ ًث، كاجلم  أىٍفً  ى ه، كفي يكفه  -بيخف ه ال اؿ- كالفى افي  (ُ)
اًف فػىءَّ ؿ ب ليش ا ، كق ل  :كالفى افي  افي  :  لفى ى الثرراف اللذاف  :الثرر، كق ؿ أىبر ح  ف : الفى اَّفي  :الفى َّ
افي كاح   :أىبر  م ككق ؿ  .كال ا  ؿ للراح  م هم  ف افه : ف د ث  ل هم  ق ؿ ،ا    ف الفى َّ

اً اعً   :أى ش ي أىبر  ل ف  ا ي ىٍ يًنض ل جل ا ه اجليءىل :ق ؿ أىبر   اب . ث هب ك ا الب   اليت حي ،الفى ى
فجم  بن ال ا  كالالـ  ،أىٍسرى ي   لل ل كل   ب لل ل ل  ج  ح ًف كل   ب لطٍَّر نىي ض فى اَّ  ،ن كل   ب لثػٍَّرر

افى  ،ن ال  ف     رؿ  :كق ؿ أىبر ح مت . اؿ ر الفى ىاف بيخف ه ال :ق ؿ ابع األى  ا  ،كشٌ   الفى َّ
اف، كال راب اف ب ليخف ه :الء م  الفى َّ ق ؿ ابع ب م: ذ  ه س برا  ن  ي ب ، كركاه      ،الفى ى

اف ب ليخف ه، كْجء   ل  أىٍفً   ، كق ؿ الًء ى في ح ا ة  كرف ن مي ع الفى ىاف، كضبطرا  :أىهد ب  فى ى
اف ب ليخف ه ق ؿ اف ب ليش ا  فهر املبل  امليء رؼ، ك ر أىا  ن الثرر الذم حي ث ب ،  :الفى ى كأىم  الفى َّ

اف ب ليخف ه اآلل  اليت حي ث هب ،  كحك  ابع ب م  ع أى  ا  ع ال ًِّ لِّا ن   ْج   ن ق ؿ: الف ى
ىٍ رى   كفي ىٍاعه، كالفي ىٍاعي مرض ، كالفى ىفي ًهٍب  أىمح .

اف أىا  ن امل  (.ّْ/ٕ ف الء ب )ل  كالفى َّ
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 د صفة يد الشريك عمى وا يف يده وَ واه شريكه ر

مل  ،مػػػػػػػع مػػػػػػػ ؿ شػػػػػػػ اك ؛ فػػػػػػػصف  لػػػػػػػ  مػػػػػػػع غػػػػػػػر  فػػػػػػػ اطالشػػػػػػػ ا  أمػػػػػػػن ف مػػػػػػػ  ن اػػػػػػػ ه 
  هل لػػػػػ    ،فكػػػػػ ف اهل لػػػػػ  ن اػػػػػ ه ،كالي ػػػػػ ؼ ،؛ أل ػػػػػ     ػػػػػب   ػػػػػ  ن ا فػػػػػ  لػػػػػ (ُ)ا ػػػػػمع

 .ن ا  امل ل 
أل ػػػػػػ  ديك ػػػػػػ   مل ا بػػػػػػل م ػػػػػػ  إال بب  ػػػػػػ ؛ ،فػػػػػػصف  ػػػػػػ ف ب ػػػػػػبب ظػػػػػػ    ،فػػػػػػصف ا  ػػػػػػ  اهلػػػػػػالؾ
كإف   ،(ِ)فػػػػػػ ل رؿ ن اهلػػػػػػالؾ قرلػػػػػػ  مػػػػػػ  دي  ػػػػػػ  ،كإذا ق مػػػػػػي الب  ػػػػػػ   ل ػػػػػػ  إق مػػػػػػ  الب  ػػػػػػ   ل ػػػػػػ ،
 .ف ل رؿ قرل  م  دي   ؛ أل    ءذر إق م  الب     ل   ،(ّ)  ف ب بب  فا

بػػػػػل  ػػػػػا  :فػػػػػصف ا  ػػػػػ  الشػػػػػ ا   ل ػػػػػ  أف الءػػػػػن الػػػػػيت ن اػػػػػ ه مػػػػػع مػػػػػ ؿ الشػػػػػ   ، كقػػػػػ ؿ
 .ال    ل ل ظ    ا ؿ  ل  املل  ف ل رؿ قرل  م  دي   ؛ ألفٌ  ،ملكا

بػػػػل اشػػػػػرتاي   :فػػػػػ     الشػػػػ ا  أ ػػػػ  اشػػػػػرتاه للشػػػػ   ، كقػػػػػ ؿ ،ف ػػػػػ  ربػػػػ كإف اشػػػػرتل شػػػػ   ن 
بػػػػػػل  :اشػػػػػػرتاي  ل ف ػػػػػػ ، كقػػػػػػ ؿ :ف ػػػػػػ ؿ الشػػػػػػ ا  ،  ػػػػػػ رةف ػػػػػػ  أك اشػػػػػػرتل شػػػػػػ   ن  ،ل ف ػػػػػػا
 كق  ه. ،ف ل رؿ قرؿ املشرتم م  دي   ؛ أل   أ  ؼ بء  ه ،لليج رة

  

                                                             

 .(ِٖٔ/ْ(، ركض  الط لبن )ّّٖ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ُ)

 (.َّٖ/ٔالب  ف ن مذ ب اإلم ـ ) أل   أ  ؼ بفءل . (ِ)
 ػػػ      ػػػ ، مل   ػػػم    ػػػراه حػػػم ابػػػن قػػػ ر ا    ػػػ ، فػػػصذا فػػػ ذا ا  ػػػ  أحػػػ  الشػػػ اكن  لػػػ  اآل (ّ)

ا    ػػػػ ، فػػػػ ل رؿ قرلػػػػ  مػػػػ  دي  ػػػػ ؛ ألف األهػػػػل  ػػػػ ـ ب  ػػػػ   لػػػػ  م كػػػػ   ب  هػػػػ ، كأ ك  ػػػػ  اآل ػػػػ ، كال
 (.َّٖ/ٔالب  ف ن مذ ب اإلم ـ ) ا     .
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 د وَ صىر االختالف بني الشريكني واخلصىوة يف ذلكر 

مث  ،كإف  ػػػػػ ف ب  همػػػػػػ   بػػػػػ ، فػػػػػػهذف  ػػػػػل كاحػػػػػػ  م همػػػػػ  ل ػػػػػػ حب  ن ب ءػػػػػ ، كقػػػػػػبض ه ػػػػػػ 
أقػػػػ  الشػػػػػ ا  الػػػػػذم مل ابػػػػػ  أف البػػػػػ    قػػػػػبض ْج ػػػػػ  الػػػػػثمع مػػػػػع املشػػػػػرتم، كا  ػػػػػ  املشػػػػػرتم 

املشػػػػػرتم مػػػػػع ح ػػػػػ  الشػػػػػ ا  الػػػػػذم مل ابػػػػػ ؛ أل ػػػػػ  أقػػػػػ  أ ػػػػػ   ئبػػػػػ   ،ذلػػػػػ ، كأ كػػػػػ  البػػػػػ   
 .(ُ)كاملشرتم، كبن الش اكن ،سلة إَل ش اك  بصذ  ، ك ب   ا  رم  بن الب   

ق ػػػػػا  ،فػػػػػصف رحػػػػػ  ة البػػػػػ    كاملشػػػػػرتم؛ فػػػػػصف  ػػػػػ ف للمشػػػػػرتم ب  ػػػػػ  ب ػػػػػبض البػػػػػ    الػػػػػثمع
 لػػػػػ  البػػػػػ     لػػػػػ  بػػػػػ ل ا ة مػػػػػع ح ػػػػػيهم ، ك ػػػػػ ف للػػػػػذم مل ابػػػػػ  ال جػػػػػرع حب ػػػػػي  مػػػػػع الػػػػػثمع

بب  ػػػػػػػػػ  املشػػػػػػػػػرتم، كإف مل اكػػػػػػػػػع للمشػػػػػػػػػرتم مػػػػػػػػػػع اشػػػػػػػػػه  بي ػػػػػػػػػل ة الػػػػػػػػػثمع إَل البػػػػػػػػػػ    إال 
لليهمػػػػػػػ ، كال اػػػػػػػ   ن  ؛ن قػػػػػػػبض ح ػػػػػػػي  فػػػػػػػصف شػػػػػػػه     مػػػػػػ  ك ة ،الشػػػػػػ ا  الػػػػػػػذم مل ابػػػػػػػ 

 ف ػػػػ   فءػػػػ ن، كال اػػػػ ف  هبػػػػ   ؛ أل ػػػػ  ال نػػػػ  هبػػػػ  إَل(ِ)قػػػػبض ح ػػػػ  البػػػػ    ن أهػػػػ  ال ػػػػرلن
 .ض ران 

ا جػػػػػ   ػػػػػي بشػػػػػه  ة الػػػػػذم  مػػػػػع ح ػػػػػ  البػػػػػ   ؛  ألفَّ  ئبػػػػػ  فػػػػػصف حلػػػػػه املشػػػػػرتم مءػػػػػ  
مل ابػػػػػػػ ، كديػػػػػػػن املشػػػػػػػرتم؛ فػػػػػػػصف مل اكػػػػػػػع الػػػػػػػذم مل ابػػػػػػػ   ػػػػػػػ الن، أك  ػػػػػػػ ف  ػػػػػػػ الن، ك كػػػػػػػل 

فػػػػػػصذا حلػػػػػػه  ؛(ّ)فػػػػػػ ل رؿ قػػػػػػرؿ البػػػػػػ    مػػػػػػ  دي  ػػػػػػ  ن  ػػػػػػ ـ ال ػػػػػػبض ،املشػػػػػػرتم  ػػػػػػع ال مػػػػػػن
                                                             

 (.ِٕٖ/ْركض  الط لبن )، (ّّٗ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ُ)
 ،ال   بػػػػل :ال ػػػػرؿ الثػػػػ ي: كإف قل ػػػػ ك    بػػػػل، حلػػػػه مءػػػػ  املشػػػػرتم كاػػػػ أ. :إف قل ػػػػ  ال ػػػػرؿ األكؿ: (ِ)

أك مل اكػػػػع  ػػػػ الن؛ فػػػػ ل رؿ قػػػػرؿ البػػػػ    مػػػػ  دي  ػػػػ ؛ أ ػػػػ  مل ا ػػػػبض؛ فػػػػصف حلػػػػه أ ػػػػذ م ػػػػ    ػػػػه 
الػػػػثمع، كلػػػػ   للشػػػػ ا  الػػػػذم مل ابػػػػ  أف اه ػػػػذ دمػػػػ  أ ػػػػذ البػػػػ    شػػػػ   ن؛ أل ػػػػ  أقػػػػ  أ ػػػػ  قػػػػ  أ ػػػػذ 

كإف مل : "قػػػػػ ؿ ال ػػػػػركم فػػػػػال نػػػػػرز أف اه ػػػػػذ م ػػػػػ . ،ا ػػػػػ  مػػػػػ ة، كأف مػػػػػ  أ ػػػػػذه اآلف أ ػػػػػذه ظلمػػػػػ ن 
ؿ قػػػػرؿ البػػػػ    ب م  ػػػػ  أ ػػػػ  مل ا ػػػػبض؛ فػػػػصف حلػػػػه أ ػػػػذ   ػػػػ ب  مػػػػع املشػػػػرتم، كال فػػػػ ل ر  ،ا ػػػػة ب  ػػػػ 

املهػػػػػذب ن ف ػػػػػ  الشػػػػػ فءا  ."اشػػػػػ ر   الػػػػػذم مل ابػػػػػ  ف ػػػػػ ؛ أل ػػػػػ  اػػػػػ  ة أف مػػػػػ  اه ػػػػػذه اآلف ظلػػػػػة
 (.ِٕٖ/ْركض  الط لبن )، (ّّٗ/ّ)
 .(ّّٗ/ّاملهذب ن ف   الش فءا ) (ّ)
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ميػػػػػ ، كلػػػػػ   للشػػػػػ ا  الػػػػػذم مل أ ػػػػػذ م ػػػػػ    ػػػػػه الػػػػػثمع؛ أل ػػػػػ  اثبػػػػػي أف ح ػػػػػ  بػػػػػ ؽ ن ذ
ابػػػػػ  أف اه ػػػػػذ دمػػػػػ  أ ػػػػػذه البػػػػػ    اآلف شػػػػػ   ن؛ أل ػػػػػ  اءي ػػػػػ  أ ػػػػػ  قػػػػػ  أ ػػػػػذ ا ػػػػػ  قبػػػػػل  ػػػػػذا، 

 .لب ن، كإمن  ح   ف م  قب   أكالن كأف م  اه ذه اآلف اه ذه ط
 .مع   رل الب    بثم   كب ئب[ املشرتم، /ُٖحله ] ،فصف  كل الب   

رجػػػػػ   ،مل ابػػػػػ  ب  ػػػػػ ، كأف البػػػػ    قػػػػػبض الػػػػػثمعكإف رحػػػػ  ة الشػػػػػ اك ف؛ فػػػػػصف  ػػػػ ف للػػػػػذم 
املشػػػػرتم مػػػػػع   ػػػػرل البػػػػػ     ئكبػػػػػ   ل ػػػػ  حب ػػػػي  م ػػػػػ ؛ أل ػػػػ  َبػػػػػي أ ػػػػ  قػػػػػبض ح ػػػػ  بصذ ػػػػ ، 
حلػػػػه البػػػػ    أ ػػػػ  مل ا ػػػػبض، كبػػػػ ئ  ،بب  ػػػػ  الػػػػذم مل ابػػػػ ، كإف مل اكػػػػع للػػػػذم مل ابػػػػ  ب  ػػػػ 

ه، ف دلػػػػ ،مػػػػع   ػػػػرل الػػػػذم مل ابػػػػ ؛ فػػػػصف  كػػػػل البػػػػ    ر ت ال مػػػػن  لػػػػ  الػػػػذم مل ابػػػػ 
كا  ػػػػػػ ه  ،كاه ػػػػػػذ م ػػػػػػ  ح ػػػػػػي ، كإف ا  ػػػػػػ  البػػػػػػ    أف الػػػػػػذم مل ابػػػػػػ  قػػػػػػبض الػػػػػػثمع ْج ءػػػػػػ 

أف اكػػػػػرف الػػػػػذم  :(ُ)أحػػػػػ   ؛ مل خيػػػػػل مػػػػػع َالَػػػػػ  أق ػػػػػ ـ،كأ كػػػػػ ه الػػػػػذم مل ابػػػػػ   ،املشػػػػػرتم
مل ابػػػػػػ  مهذك ػػػػػػػ ن لػػػػػػػ  ن ال ػػػػػػػبض؛ فص ػػػػػػ  اػػػػػػػ ئ ذمػػػػػػػ  املشػػػػػػػرتم مػػػػػػع   ػػػػػػػ ب البػػػػػػػ   ، ك ب ػػػػػػػ  

ف كػػػػػرف البػػػػػ        ػػػػػ    لػػػػػذم  ،ا  ػػػػػرم  بػػػػػن الػػػػػذم مل ابػػػػػ  كاملشػػػػػرتم، كبػػػػػن الشػػػػػ اكن
 .ن امل هل  قبله ، كق  ب   ه     لب   مل اب ، كالذم مل اب
مهذك ػػػػ ن لػػػػ  ن ال ػػػػػبض، فػػػػال اػػػػ أ املشػػػػػرتم  أف ال اكػػػػرف كاحػػػػػ  م همػػػػ  :(ِ)ال  ػػػػة الثػػػػ ي

ة ح ػػػػي  إَل مػػػػع مل اػػػػهذف لػػػػ ، كالػػػػذم مل مػػػػع شػػػػا  مػػػػع الػػػػثمع؛ ألف البػػػػ    أقػػػػ  أ ػػػػ  سػػػػلٌ 
 .اب  ا ك  ال بض

 ػػػػ  سػػػػلة ح ػػػػ  فػػػػصف رحػػػػ  ة البػػػػ   ، كاملشػػػػرتم أ ػػػػذ البػػػػ    م ػػػػ  ح ػػػػ  مػػػػع غػػػػر ديػػػػن؛ أل
 .إَل ش اك  ب ر إذ  

فػػػػػصف  ػػػػػ ف للمشػػػػػرتم ب  ػػػػػ  بػػػػػ ئ مػػػػػع ح ػػػػػػ ، كإف  ،كالػػػػػذم مل ابػػػػػ  كإف رحػػػػػ  ة املشػػػػػرتم
قبلػػػػػػػي شػػػػػػػه    ، كجهػػػػػػػ   ،مل اكػػػػػػػع لػػػػػػػ  مػػػػػػػع اشػػػػػػػه  لػػػػػػػ  غػػػػػػػر البػػػػػػػ   ؛ فػػػػػػػصف  ػػػػػػػ ف  ػػػػػػػ الن 

                                                             

 (.ّٕ/ُٓ(، اجملمرع ش ح املهذب )ّْٖ/ٔالب  ف ن مذ ب اإلم ـ ) (ُ)
   ر ال  ب .امل (ِ)
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ل  ػػػػػ ـ حجيػػػػػ ،  ؛فػػػػػصذا حلػػػػػه املشػػػػػرتم بػػػػػ ئ مػػػػػع ح ػػػػػ  ،؛ أل ػػػػػ  غػػػػػر مػػػػػيهة ف هػػػػػ (ُ)كاحػػػػػ ان 
 ،فػػػػػػ ل رؿ قػػػػػػرؿ الػػػػػػذم مل ابػػػػػػ  مػػػػػػ  دي  ػػػػػػ ؛ ألف األهػػػػػػل  ػػػػػػ ـ ال ػػػػػػبض ،كإف مل اكػػػػػع  ػػػػػػ الن 

 أ ذ م   ح  . فصذا حله
أف اكػػػػػرف البػػػػػ    مهذك ػػػػػ ن لػػػػػ  ن ال ػػػػػبض، كالػػػػػذم مل ابػػػػػ  غػػػػػر مػػػػػهذكف  :ال  ػػػػػة الث لػػػػػ 

أل ػػػػ  سػػػػلم  إَل شػػػػ اك  مػػػػع غػػػػر فػػػػال  ػػػػ أ ذمػػػػ  املشػػػػرتم أا ػػػػ ن مػػػػع شػػػػا  مػػػػع الػػػػثمع؛  ،لػػػػ 
 .(ِ)إذ  

قػػػػبض البػػػػ    م ػػػػػ  ح ػػػػ  مػػػػع غػػػػػر ديػػػػن؛ أل ػػػػ  سػػػػػلم  إَل  ،كاملشػػػػػرتم فػػػػصف رحػػػػ  ة البػػػػ   
،  الفػػػػػ ن (ّ)إذ ػػػػػ ، كلػػػػػ   للشػػػػػ ا  الػػػػػذم مل ابػػػػػ  مشػػػػػ ر ي  ف مػػػػػ  أ ػػػػػذه شػػػػػ اك  مػػػػػع غػػػػػر

 ػػػػػر ب   ػػػػػ ر بػػػػػن أف اه ػػػػػذ مػػػػػع املشػػػػػرتم ا مػػػػػ  م  ػػػػػ ، كبػػػػػن أف  :؛ فص ػػػػػ  قػػػػػ ؿ(ْ)للمػػػػػ ي
 .اه ذ مع املشرتم م  ين كمخ ن، كمع الش ا  م  ين كمخ ن

ف ػػػػ   ػػػػ ؿ  ف ػػػػ   ػػػػع الر  لػػػػ  ن  ،أ ػػػػ  ملػػػػ  أقػػػػ  أف الػػػػذم مل ابػػػػ  قػػػػبض ْج ػػػ  الػػػػثمع ل ػػػ :
فػػػػػال  ،ال ػػػػػبض؛ أل ػػػػػ  مل ابػػػػػ  شػػػػػا  اير ػػػػػل ن قب ػػػػػ ، كإمنػػػػػ  اه ػػػػػذ بءػػػػػ  الءػػػػػ ؿ حػػػػػ   ف ػػػػػ 

نػػػػػػػرز للػػػػػػػذم مل ابػػػػػػػ  مشػػػػػػػ ر ي  ف ػػػػػػػ ، كهلػػػػػػػذا لػػػػػػػر حلػػػػػػػه الشػػػػػػػ ا  الػػػػػػػذم مل ابػػػػػػػ  أ ػػػػػػػ  مل 

                                                             

 (.ّْٖ/ٔالب  ف ن مذ ب اإلم ـ ) (ُ)
  (.ّٕ/ُٓ(، اجملمرع ش ح املهذب )ّْٖ/ٔالب  ف ن مذ ب اإلم ـ ) (ِ)

 (.ّٕ/ُٓ(، اجملمرع ش ح املهذب )ّٖٓ/ٔالب  ف ن مذ ب اإلم ـ ) (ّ)
 ػػػػذا مػػػػذ ب أ ػػػػل الءػػػػ اؽ، كأف  :كقػػػػ لرا ،فمػػػػع أهػػػػد ب   مػػػػع  طػػػػهه ن ال  ػػػػل"قػػػػ ؿ الءمػػػػ اي:  (ْ)

ذ ػػػػ  ذلػػػػػ ، قػػػػػ ؿ:  -رمحػػػػػ  اهلل-إقػػػػ ار الر  ػػػػػل ا بػػػػػل  لػػػػ  املر ػػػػػل، ف ديمػػػػػل أف اكػػػػرف الشػػػػػ فءا 
-فظػػػػع املػػػػ ي أ ػػػػ  أرا  بػػػػذل   ف ػػػػ ، كمل اػػػػ   الشػػػػ فءا  -رمحػػػػ  اهلل-كبػػػػ  قػػػػ ؿ حممػػػػ  بػػػػع ا  ػػػػع 

إال حممػػػػ  بػػػػع ا  ػػػػع، كمػػػػع أهػػػػد ب   مػػػػع ا يػػػػذر للمػػػػ ي، كقػػػػ ؿ: مءػػػػى قرلػػػػ   -رمحػػػػ  اهلل  ءػػػػ َل
 "اػػػػ أ املشػػػػرتل مػػػػع   ػػػػه الػػػػػثمع ا اػػػػ  بػػػػ  ن حػػػػ  البػػػػ   ، فػػػػػصف البػػػػ     ػػػػ ف لػػػػ  املط لبػػػػ   م ػػػػػ 

الب ػػػػػػ ف ن مػػػػػػذ ب ". األلػػػػػػه، فلمػػػػػػ  أقػػػػػػ  أف شػػػػػػ اك  قػػػػػػبض األلػػػػػػه سػػػػػػ طي مط لبيػػػػػػ  ب ل  ػػػػػػه
 .(ُُٓ(، خمي   امل ي )ص: ّٖٓ/ٔاإلم ـ )
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ذا البػػػػػ    قب ػػػػػ ؛ أل ػػػػػ   ػػػػػ ؿ أ[ ا ػػػػػبض اسػػػػػيد   لػػػػػ  املشػػػػػرتم قب ػػػػػ ، كمل اكػػػػػع هلػػػػػ/ِٖ]
 . ف  

فػػػػػػػ ل رؿ قػػػػػػػرؿ الػػػػػػػذم مل ابػػػػػػػ  مػػػػػػػ  دي  ػػػػػػػ  أ ػػػػػػػ  مل  ،املشػػػػػػػرتم كالػػػػػػػذم مل ابػػػػػػػ كإف رحػػػػػػػ  ة 
لػػػػػ  كبػػػػػػ ئ، كإف  ا ػػػػػقي  ، ػػػػػػ ؛ ألف األهػػػػػل  ػػػػػ ـ ال ػػػػػػبض، كإف  ػػػػػ ف للمشػػػػػرتم ب ٌ (ُ)ا ػػػػػبض

 .(ّ)  للم ي الفن  ،(ِ)قبلي شه     ،مع اشه  غر الب    مل اكع ل 
 ق ا ل .  ،فصذا حله مء  ،أ   غر ميهة ف ه  ل  : 

  

                                                             

 .(َّْ/ّن الف   الش فءا ) املهذب (ُ)

كقػػػ ؿ ابػػػع سػػػ اج، كغػػػػره: : "كقػػػ ؿ ال ػػػػركم رجػػػرع  ل ػػػ . اػػػ ف  بشػػػه     ضػػػ ران؛ أل ػػػػ  ال أل ػػػ  ال (ِ)
ألف البػػػػ    ا ءػػػػ ؿ  ػػػػع الر  لػػػػ   ؛كال اشػػػػ رؾ البػػػػ    ف مػػػػ  أ ػػػػذه ،لػػػػ   لػػػػ  إال األ ػػػػذ مػػػػع املشػػػػرتم
فمػػػػػ  اه ػػػػػذه بءػػػػػ  اال ءػػػػػ اؿ اه ػػػػػذه ل ف ػػػػػ  ف ػػػػػط، ك ػػػػػذا الرجػػػػػ   ،بػػػػػصق اره أف الشػػػػػ ا  أ ػػػػػذ ح ػػػػػ 

(، ركضػػػػػ  َّْ/ّاملهػػػػػذب ن الف ػػػػػ  الشػػػػػ فءا )". اسيد ػػػػػ   الشػػػػػ خ ف أبػػػػػر ح مػػػػػ ، كأبػػػػػر  لػػػػػا
 (.ِٖٗ/ْالط لبن )

(، ركضػػػػػػ  الطػػػػػػ لبن ُُٓأل ػػػػػػ  اػػػػػػ ف  هبػػػػػػ  شػػػػػػ    هػػػػػػ حب  ف مػػػػػػ  أ ػػػػػػذه. خمي ػػػػػػ  املػػػػػػ ي )ص:  (ّ)
(ْ/ِٖٗ.) 
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 فصل

 د اٌتهاء عقد الشركة ر

 ،أل مػػػػػػػػػ  ك ػػػػػػػػػ الف (ِ) ف ػػػػػػػػػ ، كهػػػػػػػػػ حب ؛ (ُ)لكػػػػػػػػػل كاحػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػع الشػػػػػػػػػ اكن أف اءػػػػػػػػػ ؿ
 ،ك  لػػػػػػ ، كال ا ءػػػػػ ؿ أحػػػػػػ مه  بءػػػػػػ ؿ اآل ػػػػػػ ؛ أل مػػػػػػ  ك ػػػػػػ الف كللر  ػػػػػل  ػػػػػػ ؿ  ف ػػػػػػ ، ك ػػػػػػ ؿ

 ال مءػػػػػ ن؛ ألفٌ  ى ءىػػػػػف ػػػػػخي الشػػػػػ    ا ػٍ  :فلػػػػػة ا ءػػػػػ ؿ أحػػػػػ مه  بءػػػػػ ؿ اآل ػػػػػ ، كلػػػػػر قػػػػػ ؿ أحػػػػػ مه 
أك   ، َّػػػػػػػأك جي  ،الف ػػػػػػ  ب فػػػػػػ  الء ػػػػػػ  الػػػػػػذم ا بػػػػػػى  ل ػػػػػػ  اإلذف؛ ف ءػػػػػػ الف ْج ءػػػػػػ ن، كإف م  ػػػػػػ 

أك حػػػػػػػػ ث ذلػػػػػػػ  بهحػػػػػػػػ مه  ا ءػػػػػػػػ ال؛ أل مػػػػػػػ   ػػػػػػػػ مي أ ل ػػػػػػػػ  الي ػػػػػػػػ ؼ  ،أغمػػػػػػػا  ل همػػػػػػػػ 
  كاهلل أ لة. ،(ّ)ف  ف   الء   ،ف هم 

  

                                                             

إذا وحػػػ ه، ك ػػػ ؿ  ػػػع  :ا دػػػا  ف ػػػ   ػػػع الي ػػػ ؼ، مػػػع قػػػرهلة:   لػػػ   ػػػع الءمػػػل :اءػػػ ؿ  ف ػػػ  (ُ) 
الػػػػػػػػ ظة  أف بػػػػػػػػ ، كأ  دػػػػػػػػ    ػػػػػػػػ .: إذا وحػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ  ه   هػػػػػػػػ ، كا يػػػػػػػػ ؿ ك ءػػػػػػػػ ؿ فءػػػػػػػػى؛ أم :أميػػػػػػػػ 
 (.ُُٔ)ص:

 (.ِّٖ/ْ(، ركض  الط لبن )ُّْ/ّاملهذب ن الف   الش فءا ) (ِ)
   ر ال  ب .امل (ّ)
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 (ٔ)باب الوكالة

أعطاني رسول اهلل » :قاؿ ،(ٖ)اٛنعدٞنا روى عروة بن ، (ٕ)جيوز التوكيل ُب عقد البائع
وأتيته  ،فبعت شاة بدينار ،فاشتريت شاتين ،أو أضحية ،: دينارًا اشتري له شاة

                                                        

َو ي وَِكي ً؛أ َنف ُٚنّْ  ،الذي يَقـو بَأمره :ووَِكيُل الرجل -بفتح الواو وكسرىا - والوَِكالةُ  ،االسم الوَكالة (ٔ)
ـَ بَأمره ى غًنؾ، إظهار العجز واالعتماد عل :والتػَّوَكُّلُ  فهو َموْكوٌؿ إِليو اَنمُر. ،ُموَكّْلو قد وََكل إِليو القيا

واتََّكَل على ف ؛ف ُب أمره إذا اعتمده، ووََكَلُو إىل نفسو من باب وعد ووُُكواًل أيضاً،  ،واالسم التُّْك ؛فُ 
الذي  :والوكيل وَواَكَلُو ُمَواَكَلًة إذا اتََّكل كل واحد منهما على صاحبو. ،وىذا انمر َموُْكوٌؿ إىل رأيك

تفويض شخص ما لو فعلو ٣نا  َشْرًعا:والوكالة  ا أسند اليو.تكفل ّنا وكل بو، فكفى موكلو القياـ ّن
ڍ ڍ ڇ : ، قولو تعاىلمن الكتابوانصل فيها . ليفعلو ُب حياتو ،يقبل النيابة إىل غًنه

خرب الصحيحٌن  :منها ،أحاديث كثًنة ومن السنة [.ٖ٘النساء:] ڇڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
مرو بن أمية الضمري ُب نكاح أـ ع  توكيلو  :، ومنها«بعث السعاة نخذ الزكاة(» أنو 

وانعقد اإلٗناع على جوازىا، ونف اٜناجة داعية  ،توكيلو عروة البارقَو ي ُب شراء الشاة :حبيبة، ومنها
إف قبوٟنا  :بل قاؿ القاضَو ي حسٌن وغًنه ،إليهاأ فإف الشخص قد يعجز عن قيامو ّنصاٜنو كلها

واهلل ُب عوف » :وٝنرب.[ٕاٞنائدة: ]ڇ  ەئ وئ وئ ۇئڇ  لقولو تعاىل: أمندوب إليو
الزاىر ُب  (،٢ٖٖٔنتار الصحاح )ص: (،ٜٕٔ/ٜلساف العرب ) .«العبد ما داـ العبد ُب عوف أخيو

 (.ٖٕ/٘(، أسىن اٞنطالب )ٕٔٛ/ٕ(، مغين احملتاج )ٕٖٖغريب ألفاظ الشافعَو ي )ص:
 (. ٜٕٔ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٖٗ/ٖالفقو الشافعَو ي ) اٞنهذب ُب( ٕ)
انزدي، قالو ابن منده، وأبو نعيم، سكن  :، وقيلابن أيب اٛنعد البارقَو ي :عروة بن اٛنعد، وقيل (ٖ)

إىل  م. وكاف ٣نن سًنه عثمافروى عنو الشعيب، والسبيعَو ي، وٚناؾ بن حرب، وغًنى ،الكوفة
منها فرس أخذه بعشرة آالؼ  ،الشاـ من أىل الكوفة، وكاف مرابطًا برباز الروز، ومعو عدة أفراس

وقاؿ شبيب بن غرقدة: رأيت ُب دار عروة بن اٛنعد سبعٌن فرسًا مربوطة للجهاد ُب سبيل  درىم،
بن عدي بن اارقاً من انزد، وىو بارؽ ، وقوٟنم: بارقَو ي، وقيل: أزدي واحدأ فإف ب-عز و جل-اهلل 

 :حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازف بن انزد، وإمنا قيل لو: بارؽأ ننو نزؿ عند جبل اٚنو
 (.ٖٕ٘/ٖأسد الغابة ) غًن ذلك. :بارؽ فنسب إليو، وقيل
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 لربح فيو.  فكاف لو اشرتى تراباً  .(ٔ)«فدعى لي بالبركة ،بشاة ودينار
وجيػػػػوز ُب سػػػػائر ، فجػػػػوز ذلػػػػك ٟنػػػػم ،ونف اٜناجػػػػة تػػػػدعو إليػػػػو ُب حػػػػ  كثػػػػًن مػػػػن النػػػػاس

ة، والوكالػػػػػػػػػة، واٜنوالػػػػػػػػػة، والضػػػػػػػػػماف، والكفالػػػػػػػػػة، والشػػػػػػػػػرك، كػػػػػػػػػالرىنأ  (ٕ)عقػػػػػػػػػود اٞنعػػػػػػػػػام ؛ت
، (ٙ)والقػػػػػػػػػرض، واإلجػػػػػػػػػارة، (٘)واٞنسػػػػػػػػػاقاة، (ٗ)واٛنعالػػػػػػػػػة، (ٖ)واٞنضػػػػػػػػػاربة، واإلعػػػػػػػػػارة، والوديعػػػػػػػػػة

وُب النػػػػػاس مػػػػػن ال ، نهنػػػػػا عقػػػػػود ٕنػػػػػس اٜناجػػػػػة إليهػػػػػاأ (ٜ)والصػػػػػدقة، (ٛ)فوالوقػػػػػ، (ٚ)واٟنبػػػػػة
 .فجاز التوكيل فيها كالبيع أيتعاطاىا

                                                        

ُد ْبُن اْلُمثػَ ُب صحيحو البخاريأخرجو  (ٔ) َثيِن ١ُنَمَّ  (.ٕٚٓ/ٗ) ىنَّ ، كتاب اٞنناقب، بَاب َحدَّ
 (.ٜٕٔ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٖٗ/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي )( ٕ)
 ،عقد شركة ُب الربح ّناؿ من رجل :اوشرعً  ،وىو السًن ُب انرض ،مفاعلة من الضرب :اٞنضاربة (ٖ)

 (.ٖٜٕ)ص:  ، اٞنعجم الوسيط(ٓٙٙ)ص:  . التوقيف على مهمات التعاريفوعمل من آخر
 ،وبعضهم حيكَو ي التثليث ،واٛنَِعاَلُة بكسر اٛنيم ،َجَعْلُت لو ُجْع ؛ً  :يقاؿ ،انجر :-بالضمّ - ( اٛنُْعلُ ٗ)

. فَاْجتَػَعَلُو ىو إذا أخذه ،وَأْجَعْلُت لو بانلف أعطيتو جع ً؛  ،واَٛنِعيَلُة مثاؿ كردية لغات ُب اٛنُْعلِ 
فإذا ردىا  ،اا معلومً يشرتط ُب رد ضالتو عوضً ، كأف ا عوضً أف جيعل ٞنن عمل لو عم ً؛ ع: وُب الّشر 

 (، ٖٜ(، اٞنصباح اٞننًن )ص: ٜٕ/٘. اٜناوي ُب فقو الشَّافعَو ي )استح  ذلك العوض اٞنشروط
ببعض ما خيرج منها، وىذا  ،-ـوٖنر شجر الدىو  - ُمْقلػوال ،والكْرـ ،: أف يعطَو ي النخلاٞنساقاة (٘)

 .(ٕٕٖ/ٕ)، مغين احملتاج (ٚٛ/ٕ/ٖ)ذيب انٚناء هت، (ٖ٘ٓ)الزاىر . اجائز إذا كاف معلومً 
ا ٕنليػػػػك ىػػػػو شػػػػرعً ، كأنػػػػو يقطػػػػع لػػػػو مػػػػن مالػػػػو قطعػػػػة  ،والقطػػػػع منػػػػو ،اٛنػػػػزء مػػػػن الشػػػػَو يء: القػػػػرض (ٙ)

ػػػػػ التوقيػػػػػف علػػػػػى مهمػػػػػات  .وصػػػػػورة ُب اٞنتقػػػػػـو َو ي،لػػػػػَو يء بػػػػػرد بدلػػػػػو مػػػػػن اٞنثػػػػػل حقيقػػػػػة ُب اٞنثالشَّ
 .(ٕٓٗهناية الزين )ص: (، ٕٓٚالتعاريف )

 .(ٕٖٗالتعاريف )ص:  .ٕنليك عٌن ب ؛ عوض :اوشرعً التربع،  :اٟنبة (ٚ)
 من، ودواـ االنتفاع بو ،ء عينووتسبيل منفعتو مع بقا ،حبس اٞنملوؾ :اوشرعً ، اٜنبس :لغة الوقف (ٛ)

 .(ٖٓٗالتعاريف )ص:  .ا إىل اهللأو جهة عامة ُب غًن معصية تقربً  ،أىل التربع على معٌن ديلك بتمليكو
 ،وقد تصدقت عليو ،ما يعطى على وجو القرىب هللأي:  ،ما أعطيتو ُب ذات اهلل: الصدقة (ٜ)

 .(ٛ٘/ ٗالبن سيده ) اٞنخصص(، ٕٙٚاٞنصباح اٞننًن )ص: : القابل للصدقة. ُمَصدّْؽػوال ،وصدَّْقت
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 .(ٕ)واالحتشاش على أصح القولٌن، واالحتطاب، (ٔ)اإلسقاءك وجيوز ُب ٕنلك اٞنباحات
، كقبػػػػػػوؿ اٟنبػػػػػػة  ،فيػػػػػو فصػػػػػػح التوكيػػػػػػل أأنػػػػػػو اختصػػػػػػاص ّنبػػػػػاح   يتعػػػػػػٌن عليػػػػػػو ببينػػػػػة لنػػػػػا:
للللَم عبللللرو بللللن أميللللة الَ للللْبري فللللي »:  النَّػػػػيبّ ى أف وِ عقػػػػد النكػػػػاح، ٞنػػػػا رُ  وجيػػػػوز ُب وكَّ

 .فهو كالبيع ،ونف اٜناجة تدعو إليوأ (ٖ)«نكاح أم حبيبة

                                                        

ػػػػْقَو يُ  (ٔ) ػػػػْقيا بالضػػػػم، وَسػػػػقاُه اهللُ الغيػػػػَث، وَأْسػػػػقاُه، وقػػػػد َٗنََعهمػػػػا لَبيػػػػٌد ُب  السَّ معػػػػروؼ، واالسػػػػم السُّ
 اِئَل من ِى ؛ؿِ ػػػػػػػراً والقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػمُنَيْ    ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَسقى قَػْومَو ي بين ٠َنٍْد وَأْسق :قولو

ْقَو ُي بالكسر، واٛنمُع اَنْسِقَيةُ  :ويقاؿ َسَقْيتو لَشَفِتو، وَأْسَقْيتو ِلماشَيتِو، وأَْرِضِو، واالْسمُ  قاؿ . السّْ
 ونسقيو ڇ  :وُب القرآف ،َأو ماًء، إذا جعلت لو ِسْقياً  ،هنَراً َأْسَقْيُت ف ؛ناً  :الليث: اإلْسقاُء من قولك

لساف  وُنسقيو من َأْسقى، ومها لغتاف ّنعىن واحد. ،من َسقى [ٜٗالفرقاف:] ڇڱ ڱ ڱ
 (.ٚ٘ٗ/ٗالعرب )

الوجو و فلم يصح التوكيل فيو كاالغتناـ.  ،ال يصح التوكيل فيهاأ ننو ٕنلك مباح الوجو انوؿ: (ٕ)
فجاز أف  ،نو ٕنلك ماؿ بسبب ال يتعٌن عليون ."وىوأصحها" الروضة:ُب  قاؿ النووي الثاين: يصحأ

فتعٌن  ،غتناـأ ننو يستح  باٛنهاد، وقد تعٌن عليو باٜنضورهتاب، وخيالف االاليوكل فيو كاالبتياع، وا
 (.ٕٚ/٘أسىن اٞنطالب ) (،ٜٕٔ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٗٗ/ٖ) اٞنهذب لو ما استح  بو.

ر٘نو - قاؿ ابن حجر اَلِة َِب النَّْكاِح.باب اْلوَكَ  (، كتاب النكاح،ٜٖٔ/ٚنن الكربى للبيهقَو ي )الس (ٖ)
َهِقَو يُّ ُب " -اهلل تعاىل ِد ْبِن َعِلَو ي   (:اْلَمْعرَِفة)َقاَؿ اْلبَػيػْ  َْ وَ  ،أَنَُّو َحَكى َذِلكَ  ،َرَويْػَنا َعْن َأيب َجْعَفٍر ١ُنَمَّ

َوَأْخَرَجُو ُب السَُّنُن ِمْن َطرِيِ  اْبِن  ،ِب َ؛ إْسَنادٍ  (اٝنِْ َ؛ِفيَّاتِ )وََكَذا َحَكاُه ُب  ،يسنده البيهقَو ي ُب اْلَمْعرَِفةِ 
َثيِن أَبُو َجْعَفرٍ  ،ِإْسَحاؽَ   ،َو يّْ َعْمَرو ْبَن أَُميََّة الضَّْمرِيَّ إىَل النََّجاشِ  قاؿ بَػَعَث َرُسوُؿ اللَّوِ  ،َحدَّ

َـّ َحِبيَبةَ  بَػَعَث َعْمَرو ْبَن أَُميََّة إىَل  أَنَّوُ  :ٍبَّ َساَؽ َعْنُو َأْربَػَعِماَئِة ِديَناٍر، َواْشتَػَهَر ُب السًَّْنِ  ،فَػَزوََّجُو ُأ
َـّ َحِبيَبةَ  ،النََّجاِشَو يّْ  َوظَاِىُر َما ُب  ،َأْو النََّجاِشَو يُّ  ،َوُىَو حَيَْتِمُل أَْف َيُكوَف ُىَو اْلوَِكيُل ُب اْلَقُبوؿِ  ،فَػَزوََّجُو ُأ
َها َعْن النَّيبّْ  ،َأيب َداُود َوَوِلَ النَّْكاَح َخاِلُد ْبُن َسِعيِد ْبِن ،  َوالنََّساِئَو يّْ أَفَّ النََّجاِشَو يَّ َعَقَد َعَليػْ
ىذا حديث صحيح " :اؿ اٜناكمق ."َوُىَو َوْىم ،ُعْثَماُف ْبُن َعفَّافَ  :َوقِيلَ  ،َكَما ُب اْلَمَغازِي  ،اْلَعاصِ 
التلخيص اٜنبًن  (،ٕٕ/ٗاٞنستدرؾ )يُنظر:  ُب إرواء الغليل. ، وضعفو انلباين"وعليو العمل ،اإلسناد

 (.ٕٕٛ/٘إرواء الغليل ) (،ٔٔٔ/ٖ)



 
 قسم التحقيق                      االنتصار البن أبي عصرون 

 

095 

كػػػػػػػػالبيع،   ،ٞنسػػػػػػػػيس اٜناجػػػػػػػػة إىل ذلػػػػػػػػك والعتػػػػػػػػ ، وجيػػػػػػػػوز التوكيػػػػػػػػل ُب الطػػػػػػػػ ؛ؽ، واٝنلػػػػػػػػع
 .(ٔ)والنكاح

فلػػػػػػم يصػػػػػػح التوكيػػػػػػل  أهنػػػػػػا أديػػػػػػافنأ وال يصػػػػػػح التوكيػػػػػػل ُب اإليػػػػػػ ؛ء، والظهػػػػػػار، واللعػػػػػػاف
 .(ٕ)فيها

نهنػػػػػػػػا إصػػػػػػػػ ؛ح أ وقيػػػػػػػػل القػػػػػػػػولٌن ،(ٖ)ويصػػػػػػػػح التوكيػػػػػػػػل ُب الرجعػػػػػػػػة ُب أصػػػػػػػػح الػػػػػػػػوجهٌن
 ِن ؛ؼ اإلي ؛ء، والظهار.  ،فهَو ي ّنثابتو ،للنكاح

                                                        

 (.ٕٜٕ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٗٗ/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي ) (ٔ)
 (. ٕٜٕ/ٗالبٌن )(، روضة الطٖٗٗ/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي ) (ٕ)
 ،الوجػػػػو الثػػػػاين: جيػػػػػوزو والظهػػػػار.  ،ال جيػػػػوز التوكيػػػػل فيػػػػو،كما ال جيػػػػػوز ُب اإليػػػػ ؛ء الوجػػػػو انوؿ: (ٖ)

وىػػػػػػو انصػػػػػػحأ فإنػػػػػػو  :ُب الروضػػػػػػة وقػػػػػػاؿ النػػػػػػووي .الصػػػػػػحيح ىػػػػػػو وقػػػػػػاؿ الشػػػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػػػذب:
بٌن روضػػػػة الطػػػػػال (،ٖٗٗ/ٖاٞنهػػػػذب ) إصػػػػ ؛ح للنكػػػػاح، فػػػػإذا جػػػػاز ُب النكػػػػػاح جػػػػاز ُب الرجعػػػػة.

 (.ٓٗٗ/ٖمغين احملتاج ) (،ٜٕٔ/ٗ)
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 فصل

 د يف إثبات احلكْم املالٔةالتْنٔل  ر

ا نف عليِّػػػػػػأ  (ٔ)ب[، واٝنصػػػػػػمومة فيهػػػػػػا/ٕٛ] التوكيػػػػػػل ُب إثبػػػػػػات اٜنقػػػػػػوؽ اٞناليػػػػػػةجيػػػػػػوز 
لللللم ععلللللي ً عنلللللد أبلللللي بكلللللر وعبلللللر» -عليػػػػو السػػػػػ ؛ـ- ملللللا ق لللللي لللللله  :وقلللللال ، وكَّ

لللللللم عبلللللللد اهلل بلللللللن  ع لللللللر عنلللللللد ع بلللللللان»و، (ٕ)«وملللللللا ق لللللللي عليللللللله فعللللللللي ،فللللللللي  وكَّ
ومػػػػػػنهم مػػػػػػن ، اس مػػػػػػن ال يقػػػػػػدر علػػػػػػى إقامػػػػػػة اٜنجػػػػػػة علػػػػػػى حقػػػػػػوونف ُب النَّػػػػػػأ (ٖ)«
أن » :-عليػػػػػػو السػػػػػػ ؛ـ-علػػػػػػَو ي  ولػػػػػػذلك قػػػػػػاؿ أمػػػػػػًن اٞنػػػػػػ منٌن، ويتػػػػػػورع عنهػػػػػػا، عنهػػػػػػايرتفػػػػػػع 

 .(ٙ)وال يعترب فيها رضى اٝنصم، وىَو ي اٞنهالك، (٘)«(ٗ)للخصومات قحباً 
فػػػػػ ؛ يعتػػػػػرب فيػػػػػو رضػػػػػا مػػػػػن  ،نف اٝنصػػػػػومة حػػػػػ  لػػػػػوأ (ٚ)وخػػػػػالف فيػػػػػو أبػػػػػو حنيفػػػػػة وحػػػػػده

 .قبض اٞناؿكالتوكيل ُب أ  عليو
                                                        

 (. ٕٜٕ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٗٗ/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي ) (ٔ)
(، كتػػػػػػػاب البيػػػػػػػوع وانقضػػػػػػػيو، ٗٙٙ/ٔٔتػػػػػػػرقيم عوامػػػػػػػة ) -أخرجػػػػػػػو ابػػػػػػػن أيب شػػػػػػػيبة ُب مصػػػػػػػنفو  (ٕ)

 (.ٕٚٛ/ُ٘ب إرواء الغليل ) وضعفو انلباين .باب ُب الوَكالة ُب اْٝنُُصوَمةِ 
بػػػػاب التػَّوِْكيػػػػِل َِب اْٝنُُصػػػػوَماِت َمػػػػَع اٜنُُْضػػػػػوِر  (،كتػػػػاب الوكالػػػػػة،ٔٛ/ٙنن الكػػػػربى للبيهقػػػػَو ي )السػػػػ (ٖ)

 (.ٕٚٛ/٘وضعفو انلباين إرواء الغليل ). َواْلَغْيَبةِ 
هالػػػػكالُقَحػػػػم :اُنمػػػػور الِعظػػػػاـ الػػػػك ال يَركبهػػػػا كػػػػل َأحػػػػد، قػػػػاؿ أَبػػػػو زيػػػػد الكػػػػ ؛يب :والُقَحػػػػمُ  (ٗ)

َ
 ،: اٞن

-َأهنػػػػػا تَػْقَحػػػػػػُم بصػػػػػػاحبها علػػػػػى مػػػػػػا ال يريػػػػػده، وُب حػػػػػػديث علػػػػػػَو ّي  :َأي ،«وللخصػػػػػومة ُقَحػػػػػػم»
ػػػػَل عبػػػػَداهلل بػػػػن جعفػػػر باُٝنصػػػػومة، وقػػػػاؿ -كػػػـر اهلل وجهػػػػو لسػػػػاف . إف للُخصػػػػومِة ُقَحمػػػػاً  :أَنػػػػو وكَّ

 (.ٕٕٛ/ٖٖ(، تاج العروس )ٙٗٔٔ(، القاموس احمليط )ص: ٛٛٔ/ٚالعرب )
(، كتػػػػػػػاب البيػػػػػػػوع وانقضػػػػػػػيو، ٗٙٙ/ٔٔتػػػػػػػرقيم عوامػػػػػػػة ) - شػػػػػػػيبة ُب مصػػػػػػػنفو أخرجػػػػػػػو ابػػػػػػػن أيب (٘)

 (.ٕٚٛ/٘إرواء الغليل )ُب باب ُب الوَكالة ُب اْٝنُُصوَمِة، وضعفو انلباين 
 .(ٜٖٛ/ٙ) البياف ُب مذىب اإلماـ، (ٖ٘ٗ/ٖ) اٞنهذب (ٙ)
 (.ٖٛ٘/ٔة )(، اٛنوىرة النًن ٜٖٔ/ٕ(، اللباب ُب شرح الكتاب )ٖٕٗ/ٚالبحر الرائ  ) (ٚ)
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   .(ٕ)ال جيوز :وقاؿ أبو يوسف، (ٔ)وحد القذؼ، وجيوز ُب إثبات القصاص
 .كالتوكيل ُب اٞناؿ ،فصح التوكيل فيهما أ(ٖ)أهنما من حقوؽ اآلدمَو ي لنا:

 يشػػػػػرع فػػػػ ؛ ،نهنػػػػا مبنيػػػػػة علػػػػى الػػػػدرء واإلسػػػػقاطأ وال جيػػػػوز ُب إثبػػػػات حػػػػدود اهلل تعػػػػاىل
 .(ٗ)فيها ما يقتضَو ي تأكيدىا

بعػػػػػػػػػػػػث العمػػػػػػػػػػػػاؿ لقػػػػػػػػػػػػبض   النَّػػػػػػػػػػػػيبّ  نفَّ أ كيػػػػػػػػػػػػل ُب اسػػػػػػػػػػػػتيفاء انمػػػػػػػػػػػػواؿوجيػػػػػػػػػػػػوز التو 
 .(ٙ()٘)ىزَ واٛنِ الصدقات 

                                                        

 (.ٖ٘ٗ/ٖ) (، اٞنهذبٜٜٖ/ٙ) البياف ُب مذىب اإلماـ (ٔ)
 (.ٜٖ٘/ٔ(، اٛنوىرة النًنة )ٜٖٔ/ٕاللباب ُب شرح الكتاب ) (ٕ)
ح  اهلل: أمره وهنيو. وح  العبد: مصاٜنو وتكاليفو، وىو   وح  اآلدمَو ي: ،فرؽ بٌن ح  اهلل تعاىلال (ٖ)

وتكاليف الشريعة ث ؛ثة أقساـ   ا ليس للعبد إسقاطو.كل ما للعبد إسقاطو. أما ح  اهلل: فهو كل م
وح  العباد فقط   - ٕ ح  اهلل تعاىل فقط كاإلدياف وٓنرمي الكفر. - ٔ: بالنسبة ٟنذه القسمة

وقسم اختلف فيو، ىل يغلب فيو ح  اهلل، أو ح  العبد كحد  - ٖ كالديوف وأٖناف انشياء.
فما من ح   أنو لو أسقطو لسقط، كما تبٌن، وإال قاؿ القراُب: نعين ُن  العبد احملض: القذؼ.

 -تعاىل–وىو أمره بإيصاؿ ذلك اٜن  إىل مستحقو، فيوجد ح  اهلل  ،للعبد إال وفيو ح  هلل تعاىل
دوف ح  العبد، وال يوجد ح  العبد إال وفيو ح  اهلل تعاىل. وإمنا يعرؼ ذلك بصحة اإلسقاط، 

الفروؽ  ما ليس لو إسقاطو فهو ح  اهلل تعاىل.فكل ما للعبد إسقاطو فهو ح  العبد، وكل 
(، الفقو اإلس ؛مَو ي ٙٙ/ٕ)قواعد انحكاـ للعز بن عبد الس ؛ـ  :نظريوما بعدىا، و  (ٔٗٔ/ٔ)

 (.ٖٓٚ٘ /ٚوأدلتو للدكتور وىبة الزحيلَو ي )
 (. ٖ٘ٗ/ٖ( اٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي )ٗ)
انمػػػػػػػػر ّٔػػػػػػػا، والتهديػػػػػػػػد علػػػػػػػػى لبػػػػػػػاب انوؿ ُب ا(، كتػػػػػػػاب الزكػػػػػػػػاة، ٕٛٔ/ٔ( مسػػػػػػػند الشػػػػػػػػافعَو ي )٘)

 وفيم ْنب. ،تركها، وعلى من ْنب
ٜنِْيػػػػػػٍة، وِٜنػػػػػًى، وقػػػػػػد تكػػػػػػرر ُب  :اٛنِػػػػػَزى، مثػػػػػػل :مػػػػػػا ي خػػػػػذ مػػػػػػن أَىػػػػػػل الذمػػػػػة، واٛنمػػػػػػع :واِٛنْزيػػػػػةُ  (ٙ)

مػػػػة، ذّْ اٜنػػػػديث ذكػػػػر اِٛنْزيػػػػة ُب غػػػػًن موضػػػػع، وىػػػػَو ي عبػػػػارة عػػػػن اٞنػػػػاؿ الػػػػذي يَػْعِقػػػػد الكتػػػػايبُّ عليػػػػو ال
، أَراد "لػػػػيس علػػػػى مسػػػػلم ِجْزيػػػػة" :اٜنػػػػديث :وىػػػػَو ي ِفْعلَػػػػٌة مػػػػن اٛنَػػػػزاء كَأهنػػػػا َجػػػػَزْت عػػػػن قتلِػػػػو، ومنػػػػو

 (.ٙ٘(، ٢نتار الصحاح )ص:ٗ٘ٔ/ٕلساف العرب ) أَف الذمَو ي ِإذا َأسلم.
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 ،واغلللللد يلللللا أنلللللي  عللللللى املللللرأة  للللل ا»:  وجيػػػػوز ُب إقامػػػػػة حػػػػػدود اهلل تعػػػػػاىل لقولػػػػػو
ليعلللللي  حلللللدَّ  -عليهبلللللا السلللل م-وّكلللللم ع بلللللان عليللللاً »و، (ٔ)«فار بهللللا ،فللللعن اعترفلللللت

 .(ٕ)«الشرب على الوليد بن ععبة
، (ٖ)وغيبتػػػػػػػػػػو، والقصػػػػػػػػػاص ُب حضػػػػػػػػػػور اٞنسػػػػػػػػػػتح ، وجيػػػػػػػػػوز ُب اسػػػػػػػػػػتيفاء حػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػذؼ

 .(٘)على قولٌن :وقيل، (ٗ)ال جيوز ُب غيبتو قوالً واحداً  :وقيل

                                                        

 اَلِة ُب اْٜنُُدوِد.بَاب اْلوَكَ  (، كتاب الوكالة،ٕٓٔ/ٖأخرجو البخاري ُب صحيحو ) (ٔ)
 (، كتاب اٜندود، باب حد اٝنمر.ٛٓٚ )ص: أخرجو مسلم ُب صحيحو (ٕ)
 ، واختيار الشيح أيب حامد،يإسحاؽ اٞنروز  الطري  انوؿ: جيوز قواًل واحداً، وىو قوؿ أيب ىذا (ٖ)

ننو ح   ."أشهرىا على قولٌن أظهرمها اٛنواز"والقاضَو ي أيب الطيب الطربي، قاؿ النووي ُب الروضة،: 
على  «ال يستوُب» :فجاز ُب غيبتو، كأخذ اٞناؿ، و٘نل قولو ،جيوز أف يستوفيو ُنضرة اٞنوكل

 .(ٓٓٗ/ٙ) البياف ُب مذىب اإلماـ، (ٖٙٗ/ٖ) اٞنهذب (،ٖٜٕ/ٗروضة الطالبٌن ) االستحباب.
ا، ننو إذا غاب اٞنوكل احتمل أف يكوف عنده شبهة ُب ىذا الطري  الثاين: ال جيوز قوال واحدً  (ٗ)

فإذا  ،نف القصاص، واٜند حيتاط ُب إسقاطهما، والعفو مندوب إليو فيهماأ سقوط القصاص
إذا تنحى بو، و  يغب  :حضر رجونا أف ير٘نو، فيعفو عنو، و٘نل قولو ُب اٛننايات على أنو أراد

كاحتماؿ رجوع ،ورد بأف احتماؿ العفو" :اؿ الشربيينقو ، و  يسمع الوكيل فقتل. اعن عينو فعف
الشهود فيما إذا ثبت ببينة، فإنو ال ديتنع االستيفاء ُب غيبتهم، تنبيو احملكَو ي بقيل قوؿ من طريقة، 

 البياف ُب مذىب اإلماـ، (ٖٙٗ/ٖ) اٞنهذب ."القطع ّنقابلو :القطع بو، والثالثة :والثانية
  .(ٕٙٛ/ٕمغين احملتاج ) (،ٓٓٗ/ٙ)

 ال القػػػػوؿ الثػػػػاين: ،القػػػػوؿ انوؿ: جيػػػػوزأ فيػػػػو القػػػػوالف :مػػػػن أصػػػػحابنا مػػػػن قػػػػاؿ الطريػػػػ  الثالػػػػث: (٘)
 (.ٓٓٗ/ٙ) البياف ُب مذىب اإلماـ، (ٖٙٗ/ٖ) اٞنهذب جيوز، ووجهما ماذكرناه.
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أ فجػػػػػاز ُب غيبتػػػػػو ،ٕنػػػػػس اٜناجػػػػػة إىل التوكيػػػػػل فيػػػػػو ُب حضػػػػػور مسػػػػػتحقو أنػػػػػو حػػػػػ ّّ  نػػػػػا:ل
 على االستحباب.  (ٔ) وحيمل نص الشافعَو ي، كاٞناؿ

                                                        

 الوَكالة على  قُِبَلتْ  ،أو ِقَصاصٍ  ،وإذا وَكََّل الرَُّجُل الرَُّجَل ِبطََلِب َحد  لو" قاؿ الشافعَو ي ُب انـ: (ٔ)
 ،=و  أَْقُصْص حىت حَيُْضَر اْلَمْحُدوُد لو ،أو اْلِقَصاَص   َأْحُدْدهُ  ،فإذا َحَضَر اْٜنَدَّ  ،ْثِبيِت اْلبَػيػَّْنةِ تػَ 

نف القصاص، واٜند " :قاؿ الشًنازيو  ."فَػيُْبِطُل اْلِقَصاَص َويَػْعُفو ،َواْلُمْقَتصُّ لو من ِقَبِل أَنَُّو قد يَػْعزِلُوُ 
تاط ُب إسقاطهما، والعفو مندوب إليو فيهماأ فإذا حضر رجونا أف ير٘نو فيعفو عنو، و٘نل قولو حي

)مكرر مع ُب اٛننايات على أنو أراد إذا تنحى بو، و  يغب عن عينو فعفا، و  يسمع الوكيل فقتل. 
، واالحتياط، نف اٜند، والقصاص إذا عرفنا أننا مأموروف بالدرء قاؿ اٞنطيعَو ي:الصفحة السابقة(، و 

والتماس الشبهات الصارفة عن اإلدانة، وعرفنا مع ذلك أف العفو مندوب إليو، بل رغب اهلل فيو، 
، [ٛٚٔالبقرة:] ڇڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻڇ : وقاؿ تعاىل

فيعفو عنو، ومن ىنا ٘نل قوؿ الشافعَو ي ُب اٛننايات على أنو  ،ومن ٍب كاف رجاؤنا أف يرحم أخاه
انـ  فقتلو. ،و  يغب عن عينو فعفا عنو، من حيث   يسمع الوكيل صيغة العفو أراد إذا تنحى بو،

 (.ٔٚٔ/٘ٔآّموع ) (،ٖٙٗ/ٖ) اٞنهذب (،ٜٛٗ/ٗ)
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 فصل

 د التْنٔل يف فطخ العكْد، ّاإلبساء مً الدٌْٓ ر

ففَو ي  ،واإلثبات و إذا جاز ُب العقدننّ أ د، واإلبراء من الديوفالتوكيل ُب فسخ العقو جيوز 
 .(ٕ)وال جيوز ُب اإلقرار على أصح الوجهٌن، (ٔ)واإلسقاط أوىل ،اٜنلْ 

وال يكػػػػػػوف ، كالشػػػػػهادة  ،فػػػػػ ؛ يصػػػػػػح التوكيػػػػػل فيػػػػػو ،أنػػػػػو إخبػػػػػار عػػػػػػن وجػػػػػوب حػػػػػ  لنػػػػػا:
 كما ال يكوف التوكيل ُب اإلبراء إبراء. ،  (ٖ)لتوكيل ُب اإلقرار إقرارا ُب أصح الوجهٌنا

 فصل

 د مً حيل لُ التْنٔلر 

 أ(ٗ)أو واليػػػػػػة، صػػػػػػرؼ ُب الػػػػػػذي يوكػػػػػػل فيػػػػػػو ّنلػػػػػػكوال يصػػػػػػح التوكيػػػػػػل إال ٣نػػػػػػن ديلػػػػػػك التّ 
 .والية التفويض يثبت بأحدمها نف

واٞنػػػػػػرأة ُب النكػػػػػػاح، ، ُب اٞنػػػػػػاؿ ا مػػػػػػن ال ديلػػػػػػك كالصػػػػػػيب، وآّنػػػػػػوف، واحملجػػػػػػور عليػػػػػػوفأمػػػػػػ
 .(٘)ف ؛ يصح توكيلهم ،ال والية لو :والفاس  ُب تزويج ابنتو إذا قلنا

                                                        

 .(ٜٕٚ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٙٗ/ٖ)ُب الفقو الشافعَو ي ( اٞنهذب ٔ)
 أالذمة بالقوؿوىو ظاىر النصأ ننو إثبات ماؿ ُب  الوجو انوؿ: جيوز، قاؿ الشًنازي ُب اٞنهذب: (ٕ)

أصحهما عند انكثرين "الوجو الثاين: ال جيوز، قاؿ النووي ُب الروضة: و فجاز التوكيل فيو كالبيع. 
، وىو قوؿ أيب العباسأ ننو توكيل ُب اإلخبار عن ح  فلم "فأشبو الشهادة ،ننو خرب أال يصح

إف وكلو باإلقرار ُن   :-جَو يعلَو ي السن حكاه أبو- الوجو الثالثو  جيزأ كالتوكيل ُب الشهادة باٜن .
(، روضة الطالبٌن ٖٚٗ/ٖاٞنهذب ) وإف وكلو باإلقرار ُن  ٠نهوؿ،   يصح. صح، ،معٌن

 (.ٔٓٗ/ٙ) (، البياف ُب مذىب اإلماـٕٙٛ/ٕ(، مغين احملتاج )ٕٜٕ/ٗ)
يوكل ُب  أ ننو  "قالو ابن القاص، واختاره اإلماـ"قاؿ النووي ُب الروضة:  ،الوجو انوؿ: أنو إقرار (ٖ)

الوجو الثاين: أنو ال يكوف إقراراًأ قاؿ النووي ُب الروضة: و إال واٜن  واجب عليو.  ،اإلقرار باٜن 
قوؿ ابن القاص أصح عند  :وأصحهما عند البغوي ال،كما أف التوكيل باإلبراء ال يكوف إبراء، قلت"

 .(ٕٙٛ/ٕمغين احملتاج )، (ٖٜٕ/ٗروضة الطالبٌن ) (،ٖٚٗ/ٖاٞنهذب ) ."انكثرين
 .(ٖٜٕ/ٗروضة الطالبٌن ) (،ٖٚٗ/ٖ( اٞنهذب )ٗ)
 (.ٕ٘ٔ/٘(، العزيز شرح الوجيز )ٖٛٗ/ٖاٞنهذب ) (٘)
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 .، وكذلك الفاس  ُب تزويج ابنتو(ٔ)يصح توكيل اٞنرأة ُب تزوجيها :يفةوقاؿ أبو حن
 .وآّنوف، التوكيل فيو كالصيب فلم ديلكا، د بأنفهسماأهنما ال ديلكاف العق ناا دللَّ أنَّ  لنا:

 نفَّ أ واٞنوكػػػػػػػػل وال للعبػػػػػػػػد اٞنػػػػػػػػأذوف لػػػػػػػػو أف يػػػػػػػػوك ؛ بغػػػػػػػػًن إذف اٞنػػػػػػػػوِل، وال جيػػػػػػػػوز للوكيػػػػػػػػل
 .أ[ إال ما أذف ٟنما فيو/ٖٛتصرفهما باإلذف فلم ديلكا ]
أف يوكػػػػػػػل ُب تػػػػػػػزويج اٞنػػػػػػػرأة مػػػػػػػن غػػػػػػػًن  (ٕ)واٛنػػػػػػػد مػػػػػػػن العصػػػػػػػبات، وال جيػػػػػػػوز لغػػػػػػػًن انب

ف ال فػػػػػػػػأ ،ننػػػػػػػػو ال ديلػػػػػػػك أف يزوجهػػػػػػػػا بنفسػػػػػػػو إال بػػػػػػػػاإلذفأ (ٖ)هنػػػػػػػا ُب أصػػػػػػػػح الػػػػػػػوجهٌنإذ
 .إال باإلذف أوىل ديلك التوكيل فيو

وآّنػػػػػوف ُب  ،الصػػػػػيبو ، كػػػػػاٞنرأة ُب النكػػػػػاح  ،ومػػػػػن ال ديلػػػػػك التصػػػػػرؼ بنفسػػػػػو لػػػػػنقص فيػػػػػو
 .(ٗ)سائر العقود ال ديلك أف يتوكل لغًنه

 .(٘)زيصح توكيل الصيب اٞنمي :وقاؿ أبو حنيفة
ومػػػػػػػن ملػػػػػػػك التصػػػػػػػرؼ فيمػػػػػػػا ، يسػػػػػػػلطو علػػػػػػػى ملكػػػػػػػو فػػػػػػػإذف الغػػػػػػػًن أوىل أنػػػػػػػو إذا   لنػػػػػػػا:

 ،ننػػػػو ديلػػػػك ذلػػػػك لنفسػػػػو ُنكػػػػم ملكػػػػوأ جػػػػاز أف يتوكػػػػل فيػػػػو لغػػػػًنه ،تدخلػػػػو النيابػػػػة لنفسػػػػو
 .و ُب ح  غًنه باإلذفكَ لَ مَ فَ 

                                                        

 (.ٕٓٗ/ٖالبحر الرائ  ) (،ٕٔ/ٖاللباب ُب شرح الكتاب ) (ٔ)
، ( ونو )للواحد واٛنمعأو قومو الذين يتعصبوف لو وينصر  ،: عصبة الرجل بنوه وقرابتو نبيوالَعَصبة (ٕ)

َقى بعد أرباب الفرائض  ،وكّل َمْن ليست لو َفريضة ُمَسمَّاة ُب اٞنًناثِ وُب الفرائض:  إمنا يأخذ ما يَػبػْ
الفائ  ُب غريب اٜنديث و . القرابة الذكور الذين يدلوف بالذكوروُب اٞنصباح اٞننًن :   فهو َعَصبة.

 .(ٗٓٙ/ٕاٞنعجم الوسيط ) ،(ٕ٘/ ٖ)للز٢نشري انثر 
الوجو انوؿ: ديلكأ ننو ديلك التزويج بالوالية من جهة الشرعأ فملك التوكيل من غًن إذف   (ٖ)

يشرتط ُب اٞنوكل أف يتمكن من مباشرة ما "ال ديلك، قاؿ الرافعَو ي:  الوجو الثاين:و كانب، واٛند. 
الوالية فيدخل فيو توكيل إما ُن  اٞنلك لنفسو، أو ُن  الوالية على غًنهأ .. ُن  اٞنلك، و ، يوكل فيو

العزيز شرح ". واٞناؿ، وخيرج عنو توكيل الوكيلأ فإنو ليس ّنالك، وال وِل ،انب، واٛند ُب النكاح
 (.ٕٕٔ/ٕ(، مغين احملتاج )ٖٚٗ/ٖاٞنهذب ) (،ٕ٘ٔ/٘) الوجيز

 (.ٕ٘ٔ/٘) (، العزيز شرح الوجيزٖٛٗ/ٖاٞنهذب ) (ٗ)
 (.ٚٔ/ٛر )(، شرح فتح القديٖٕٚ/ٚالبحر الرائ  ) (٘)
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ننػػػػػػو ال أ (ٔ)وال جيػػػػػػوز للعبػػػػػػد أف يتوكػػػػػػل لغػػػػػػًنه ُب قبػػػػػػوؿ النكػػػػػػاح علػػػػػػى أصػػػػػػح الػػػػػػوجهٌن
وال توجػػػػػد اٜناجػػػػػة ُب ، لنفسػػػػػو ٞنوضػػػػػع اٜناجػػػػػة (ٕ)النكػػػػػاح، وإمنػػػػػا أجيػػػػػز لػػػػػو ]القبػػػػػوؿ[ ديلػػػػك

 .فهو كتوكيلو ُب إجياب النكاح، ح  غًنه
 .ٞنا ذكرناه ُب العبد أ(ٖ)وكذلك اٞنرأة ال تتوكل ُب ط ؛ؽ غًنىا ُب أصح الوجهٌن

فجػػػػػاز  ،ننػػػػػو ديلػػػػػك القبػػػػػوؿ لنفسػػػػػوأ وجيػػػػػوز للفاسػػػػػ  أف يتوكػػػػػل ُب قبػػػػػوؿ النكػػػػػاح للػػػػػزوج
 .أف يتوكل فيو لغًنه

ننػػػػػػو موجػػػػػػب النكػػػػػػاح، فػػػػػػ ؛ أ (ٗ)وال جيػػػػػػوز أف يتوكػػػػػػل ُب إجيابػػػػػػو علػػػػػػى أصػػػػػػح الػػػػػػوجهٌن
 جيوز أف يكوف فاسقاً كالوِل. 

                                                        

الوجػػػػػػو انوؿ: جيػػػػػػوزأ ننػػػػػػو ديلػػػػػػك قبػػػػػػوؿ العقػػػػػػد لنفسػػػػػػو بػػػػػػإذف اٞنػػػػػػوىل، فملػػػػػػك أف يقبػػػػػػل لغػػػػػػًنه  (ٔ)
ا وجهػػػػػاف ُب الشػػػػػامل وُب توكيلػػػػػو فيػػػػػو بػػػػػإذف السػػػػػيد أيًضػػػػػ" :ُب الروضػػػػػة بالتوكيػػػػػل. قػػػػػاؿ النػػػػػووي

نػػػػو ال ال جيػػػػوزأ ن الوجػػػػو الثػػػػاين:و  ."ا بػػػػاٞننع بغػػػػًن إذنػػػػو، واٞنختػػػػار اٛنػػػػواز مطلقػػػػاوالبيػػػػاف، وقطًعػػػػ
فلػػػػم  ،ديلػػػػك النكػػػػاح، وإمنػػػػا أجيػػػػز لػػػػو القبػػػػوؿ لنفسػػػػو للحاجػػػػة إليػػػػو، وال حاجػػػػة إىل القبػػػػوؿ لغػػػػًنه

 (.ٜٜٕ/ٗروضة الطالبٌن ) (،ٖٛٗ/ٖ) جيز. اٞنهذب
 اٞنثبت من نسخة ب.ُب )أ( )القبل(، و  (ٕ)
ُب  قػػػػاؿ النػػػػػووي ىػػػػوالراجح، كمػػػػا جيػػػػوز توكيلهػػػػا ُب ط ؛قهػػػػا. وىػػػػذا الوجػػػػو  ،جيػػػػوز الوجػػػػو انوؿ: (ٖ)

يصػػػػػػح توكيػػػػػػل اٞنػػػػػػرأة ُب طػػػػػػ ؛ؽ غًنىػػػػػػا علػػػػػػى انصػػػػػػح ،كمػػػػػػا يصػػػػػػح إليهػػػػػػا طػػػػػػ ؛ؽ : "الروضػػػػػػة
الوجػػػػػو الثػػػػػػاين: ال جيػػػػػوزأ نهنػػػػػا ال ٕنلػػػػػػك الطػػػػػ ؛ؽ، وإمنػػػػػا أجيػػػػػػز توكيلهػػػػػا ُب طػػػػػػ ؛ؽ ". و نفسػػػػػها

 (،ٖٛٗ/ٖ) فلػػػػػم جيػػػػػز. اٞنهػػػػػذب ،وال حاجػػػػػة إىل توكيلهػػػػػا ُب طػػػػػ ؛ؽ غًنىػػػػػا ،نفسػػػػػها للحاجػػػػػة
 (.ٖٓٓ/ٗروضة الطالبٌن )

 فلػػػػم جيػػػػز أف يكػػػػوف فاسػػػػقاً كػػػػالوِل. وىػػػػذا الوجػػػػو ،ال جيػػػػوزأ ننػػػػو موجػػػػب للنكػػػػاح الوجػػػػو انوؿ: (ٗ)
فبنػػػػػػت غػػػػػػًنه  ،اٞننػػػػػػعأ ننػػػػػػو ال يػػػػػػزوج بنتػػػػػػو :أصػػػػػػحهما"ىػػػػػػوالراجح، قػػػػػػاؿ النػػػػػػووي ُب الروضػػػػػػة: 

الثػػػػػاين: جيػػػػػوزأ ننػػػػػو لػػػػػيس بػػػػػوِل،  الوجػػػػػوو  ."كػػػػػذا صػػػػػححو اٛنمهػػػػػور، وقطػػػػػع بػػػػػو ٗناعػػػػػة  ،أوىل
روضػػػػػػػة الطػػػػػػػالبٌن  (،ٖٛٗ/ٖ)اٞنهػػػػػػػذب  والػػػػػػػوِل عػػػػػػػدؿ. ،ة الػػػػػػػوِلوإمنػػػػػػػا ىػػػػػػػو مػػػػػػػأمور مػػػػػػػن جهػػػػػػػ

(ٗ/ٕٜٜ.) 
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 فصل

 د أزناٌ عكد الْنالةر 

 ،ينننػػػػػػػػو عقػػػػػػػػد يتعلػػػػػػػػ  بػػػػػػػػو حػػػػػػػػ  اٞنتعاقػػػػػػػػدأ ال تصػػػػػػػػح الوكالػػػػػػػػة إال باإلجيػػػػػػػػاب والقبػػػػػػػػوؿ
 .(ٔ)والقبوؿ كعقد البيع، فافتقرا إىل اإلجياب

أنػػػػػو ال  :وُب وجػػػػػو، (ٕ)والرتاخػػػػػَو ي علػػػػػى ظػػػػاىر اٞنػػػػػذىب، وجيػػػػوز القبػػػػػوؿ فيهػػػػػا علػػػػى الفػػػػػور
 .(ٖ)يصح القبوؿ إال على الفور

 .فجاز القبوؿ فيو، واإلذف باؽ ما   يرجع، أنو إذف ُب التصرؼ لنا:
فجػػػػػػاز القبػػػػػػوؿ فيهػػػػػػا  ،إذف ُب التصػػػػػػرؼننػػػػػػو أ (ٗ)والفعػػػػػػل وجيػػػػػػوز القبػػػػػػوؿ فيهػػػػػػا بػػػػػػالقوؿ

 والفعل كإباحة التصرؼ. ، بالقوؿ

                                                        

 .(ٜٜٕ/ٗروضة الطالبٌن ) (،ٜٖٗ/ٖ)ُب الفقو الشافعَو ي ( اٞنهذب ٔ)
: وقػػػػػاؿ النػػػػػووي ُب الروضػػػػػة "،اٞنػػػػػذىب وىػػػػػو" ىػػػػػذا الوجػػػػػو انوؿ: قػػػػػاؿ الشػػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػػذب: (ٕ)

جػػػػع فيػػػػوأ فجػػػػاز القبػػػػوؿ، وجيػػػػوز أ ننػػػػو إذف ُب التصػػػػرؼ، واإلذف قػػػػائم مػػػػا   ير "الصػػػػحيح وىػػػػو"
 فجػػػػػاز القبػػػػػوؿ فيػػػػػو بالفعػػػػػلأ كػػػػػاإلذف ُب أكػػػػػل الطعػػػػػاـ. ،القبػػػػػوؿ بالفعػػػػػلأ ننػػػػػو إذف ُب التصػػػػػرؼ

 (.ٖٔٓ/ٗروضة الطالبٌن ) (،ٜٖٗ/ٖاٞنهذب )
: ال جيػػػػػوز إال علػػػػػى الفػػػػػورأ ننػػػػػو -بػػػػػو القاضػػػػػَو ي أبػػػػػو حامػػػػػد اٞنػػػػػروزي قػػػػػاؿ-ىػػػػػذا الوجػػػػػو الثػػػػػاين:  (ٖ)

روضػػػػػة  (،ٜٖٗ/ٖلقبػػػػػوؿ فيػػػػػو علػػػػػى الفػػػػػور كػػػػػالبيع. اٞنهػػػػػذب )عقػػػػػد ُب حػػػػػاؿ اٜنيػػػػػاةأ فكػػػػػاف ا
 (.ٖٓٓ/ٗالطالبٌن )

 .(ٜٖٗ/ٖ)ُب الفقو الشافعَو ي ( اٞنهذب ٗ)
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 فصل

 د الْنالة يف املعلْو ر

  ،وكثػػػػػػًن ،وكلتػػػػػػك ُب كػػػػػػل قليػػػػػػل :فػػػػػػإف قػػػػػػاؿأ ال جيػػػػػػوز التوكيػػػػػػل إال ُب تصػػػػػػرؼ معلػػػػػػـو
 .(ٕ)يصح :وقاؿ ابن أيب ليلى، (ٔ)يصح
 .فيعظم الضرر ،فيو ما يطي ، وما ال يطي  أنو ٠نهوؿ يدخل لنا:

 ،وىػػػػػػو يعلػػػػػػم ذلػػػػػػك، وكلتػػػػػػك ُب بيػػػػػػع ٗنيػػػػػػع أمػػػػػػواِل، واسػػػػػػتيفاء ٗنيػػػػػػع ديػػػػػػوين :وإف قػػػػػػاؿ
 .فيزوؿ الغرر ،عرؼ اقتضاء ذلك ،ننو إذا عرفهاأ (ٖ)يصح

أ صػػػػػح ،أو اقػػػػػبض مػػػػػا شػػػػػ ت مػػػػػن ديػػػػػوين ،بػػػػػع مػػػػػا شػػػػػ ت مػػػػػن مػػػػػاِل :وكػػػػػذلك إذا قػػػػػاؿ
 .فيما فوضو إليو منوفزاؿ الغرر  ،ننو عرؼ منها ذلك

نف اٛنهالػػػػػػػة أ   يصػػػػػػػح ،اأو عبػػػػػػػداً تركيًػػػػػػػ ،ّنائػػػػػػػة اشػػػػػػػرت ِل عبػػػػػػػداً، أو عبػػػػػػػداً  :وإف قػػػػػػػاؿ
 .حواؿ الث ؛ث، والعزر فيها كثًنمتمكنة ُب ان
ب[ الغػػػػػػرر مػػػػػػع ذكػػػػػػر اٛنػػػػػػنس، /ٖٛننػػػػػػو يقػػػػػػل ]أ يصػػػػػػح ،عبػػػػػػداً تركيػػػػػػا ّنائػػػػػػة :وإف قػػػػػػاؿ
 .وتقدير الثمن

و ننّػػػػػأ منػػػػػو، وقػػػػػدره أيعلػػػػػم جػػػػػنس الػػػػػدين الػػػػػذي يػػػػػرب وال جيػػػػػوز التوكيػػػػػل ُب اإلبػػػػػراء حػػػػػىت 
 .وجهالة القدر يكثر الغرر، مع اخت ؛ؼ اٛننس

أ (ٗ)وكلتػػػػػػك ُب خصػػػػػػومة كػػػػػػل مػػػػػػن خياصػػػػػػمين،   يصػػػػػػح ُب أصػػػػػػح الػػػػػػوجهٌن :وإف قػػػػػػاؿ
.  نفَّ   اٝنصومات ٔنتلف باخت ؛ؼ اٝنصـو

                                                        

 (.ٜٕ٘/ٗروضة الطالبٌن ) (،ٜٖٗ/ٖاٞنهذب ) (،ٖٕٚ/ٛانـ ) (ٔ)
 (.ٖٕٚ/ٛانـ ) (ٕ)
 .(ٜٖٗ/ٖ)ُب الفقو الشافعَو ي ( اٞنهذب ٖ)
 :قػػػػػػاؿ النػػػػػػووي ُب الروضػػػػػػة الػػػػػػراجح، وىػػػػػػذا ىػػػػػػو .يصػػػػػػحأ نف اٝنصػػػػػػومة معلومػػػػػػة الوجػػػػػػو انوؿ: (ٗ)

وكػػػػػي ً؛ ُب ٗنيػػػػػع  وكلتػػػػػك ُب ٢ناصػػػػػمة خصػػػػػمَو ي، وأطلػػػػػ  صػػػػػح علػػػػػى انصػػػػػح، وصػػػػػار"قػػػػػاؿ  ولػػػػػو
 فيكثػػػػر الغػػػػرر. ،الوجػػػػو الثػػػػاين: ال يصػػػػحأ نهنػػػػا قػػػػد تقػػػػل اٝنصػػػػومات، وقػػػػد تكثػػػػر"، و اٝنصػػػػومات
 (.ٜٕٛ/ٗروضة الطالبٌن ) (،ٖٓ٘/ٖاٞنهذب )
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 فصل

 د تعلٔل الْنالةر 

ننػػػػػو عقػػػػػد تػػػػػ ثر أ (ٔ)علػػػػػى شػػػػػرط مسػػػػػتقبل ُب أصػػػػػح الػػػػػوجهٌن عليػػػػػ  الوكالػػػػػةتوال جيػػػػػوز 
فػػػػػػإف أ كػػػػػػالبيع، ِنػػػػػػ ؛ؼ الوصػػػػػػية  ،(ٕ)فلػػػػػػم يصػػػػػػح تعليقػػػػػػو علػػػػػػى شػػػػػػرطأ اٛنهالػػػػػػة ُب إبطالػػػػػػو

فسػػػػاد العقػػػػػد  نفَّ أ صػػػػح التصػػػػرؼ ،َعْلَقهػػػػا علػػػػى شػػػػرط، ووجػػػػد الشػػػػرط، وتصػػػػرؼ الوكيػػػػل
 .يكفَو ي ُب صحتو التصرؼف ،يعدـ اإلذف ال

نهنػػػػػا مسػػػػػتحقة أ فػػػػػإف كػػػػػاف قػػػػػد ٚنػػػػػَو ي لػػػػػو جعػػػػػ ؛ً سػػػػػقط اٞنسػػػػػمى، ووجػػػػػب أجػػػػػرة اٞنثػػػػػل
 .كما ُب اإلجارة الفاسدةأ  باسته ؛ؾ اٞننفعة مع فساد العقد

بػػػػػػػأف أ أمػػػػػػا إذا أ٤نػػػػػػز الوكالػػػػػػة ُب اٜنػػػػػػاؿ، ولكػػػػػػن علػػػػػػػ  التصػػػػػػرؼ علػػػػػػى شػػػػػػرط مسػػػػػػتقبل
فػػػػػػػإف الوكالػػػػػػػة  ،جػػػػػػػاء رأس  الشػػػػػػػهرأو تبيػػػػػػػع عبػػػػػػػدي إذا  ،ٌبأ  امػػػػػػػر وكلتػػػػػػػك أف ُتطلّػػػػػػػ :قػػػػػػػاؿ

وذلػػػػػػػػك  ،وعلػػػػػػػػ  التصػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػى الشػػػػػػػػرط، ننػػػػػػػػو ٤َنّػػػػػػػػز العقػػػػػػػػدأ صػػػػػػػػحيحة، والشػػػػػػػػرط الـز
 .  (ٖ)جائز

                                                        

، وقػػػػػاؿ النػػػػػووي ُب الروضػػػػػة: "اٞنػػػػػذىب وىػػػػػو: "لشػػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػػذبىػػػػػذا الوجػػػػػو انوؿ: قػػػػػاؿ ا (ٔ)
و إذف ُب التصػػػػػػرؼأ فجػػػػػػاز تعليقػػػػػػو علػػػػػػى شػػػػػػرط جيػػػػػػوزأ ننّػػػػػػ الوجػػػػػػو الثػػػػػػاين:و  ."انصػػػػػػح وىػػػػػػو"

 (.ٕٖٓ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٔ٘/ٖاٞنهذب ) مستقبل كالوصية.
، وىػػػػو الػػػػراجحأ ٞنػػػػا ىػػػػذا ُب اٞنػػػػذىب الشػػػػافعَو ي، وعنػػػػد اٜننفيػػػػة، واٜننابلػػػػة: صػػػػحة تعليػػػػ  الوكالػػػػة (ٕ)

َفقػػػػاؿ  َحارِثَػػػػةَ  بْػػػنَ  زَيْػػػػدَ  ُمْ تَػػػػةَ  َغػػػْزَوةِ  ُب   اللَّػػػػوِ  َرُسػػػػوؿُ  أَمَّػػػرَ  قَػػػػاؿَ   ُعَمػػػػرَ  بْػػػنِ  اللَّػػػػوِ  روى َعْبػػػدِ 
 َعْبػػػػدُ  قَػػػػاؿَ  َرَواَحػػػػَة، بْػػػػنُ  وِ اللَّػػػػ فَػَعْبػػػػدُ  َجْعَفػػػػٌر، قُتِػػػػلَ  َوِإفْ  َفَجْعَفػػػػٌر، زَيْػػػػٌد، قُتِػػػػلَ  ِإفْ »:  اللَّػػػػوِ  َرُسػػػػوؿُ 
لَػػػػػػى، ُب  طَالِػػػػػػٍب، فَػَوَجػػػػػػْدنَاهُ  َأيب  بْػػػػػػنَ  َجْعَفػػػػػػرَ  اْلغَػػػػػػْزَوِة، َفاْلَتَمْسػػػػػػَنا تِْلػػػػػػكَ  ُب  فِػػػػػػيِهمْ  ُكْنػػػػػػتُ  اللَّػػػػػػِو:  اْلَقتػْ

ُب  . ونف التوكيػػػػػل عقػػػػػد، وانصػػػػػل«َوَرْميَػػػػػةٍ  َطْعنَػػػػػٍة، ِمػػػػػنْ  ِبْضػػػػػًعا َوِتْسػػػػػِعٌنَ  َجَسػػػػػِدهِ  ُب  َمػػػػػا َوَوَجػػػػػْدنَا
(، واٜنػػػػػػػػػديث أخرجػػػػػػػػػو ٗٔٗ/ٛ(،كشػػػػػػػػػاؼ القنػػػػػػػػػاع )ٜٖٕ/ٚالعقػػػػػػػػػود اٜنػػػػػػػػػل. البحػػػػػػػػػر الرائػػػػػػػػػ  )

  ،كتاب اٞنغازي، باب غزوة م تة من أرض الشاـ.(ٖٗٔ/٘)البخاري ُب صحيحو 
 (.ٕٖٓ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٔ٘/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي )( ٖ)
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 فصل

 د حدّد الْنالةر 

ال ديلػػػػػك الوكيػػػػػل مػػػػػن التصػػػػػرؼ إال مػػػػػا يقتضػػػػػيو إذف اٞنوكػػػػػل مػػػػػن جهػػػػػة النطػػػػػ ، أو مػػػػػن 
 .(ٔ)ذف، وكل واحد منهما طري  معرفة اإلذفتصرفو باإل نفّ أ جهة العرؼ

  ديلػػػػػك مػػػػا فيػػػػو إضػػػػػرار أ فػػػػإف تنػػػػاوؿ مطلػػػػ  اإلذف ُب تصػػػػػرفٌن أحػػػػدمها إضػػػػرار باٞنوكػػػػل
 .(ٕ)«ال ضرر، وال إضرار»: لقولو

 ٞنػػػػػػا روى ألزمػػػػػو فعػػػػػػل مػػػػػا فيػػػػػػو النظػػػػػر ،وُب أحػػػػػػدمها نظػػػػػر للموكػػػػػػل، وإف تنػػػػػاوؿ تصػػػػػرفٌن
 ،رأس اللللللللدين النصللللللليحة» :قػػػػػػػاؿ: قػػػػػػػاؿ رسػػػػػػػوؿ اهلل  ثوبػػػػػػػاف مػػػػػػػوىل رسػػػػػػػوؿ اهلل

 ،وألئبلللللللة البسللللللللبين ،ولكتابللللللله ،ولرسلللللللوله ،هلل :قلللللللال ؟يلللللللا رسلللللللول اهلل لبلللللللن :قلنلللللللا
 الو فيو نظر ليس من النصيحة. وترؾ م، (ٖ)«وللبسلبين عامة

                                                        

 (.ٕ٘ٔ/٘)(، العزيز شرح الوجيز ٖٔ٘/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي )( ٔ)
 ، كتػػػػػػاب انحكػػػػػػػاـ، بػػػػػػاب مػػػػػػػن بػػػػػػىن ُب حقػػػػػػو مػػػػػػػا يضػػػػػػر َنػػػػػػػارهُب سػػػػػػننوابػػػػػػن ماجػػػػػػػو أخرجػػػػػػو  (ٕ)

رواه الطػػػػرباين ُب انوسػػػػط، وٚنػػػػر بػػػػن أ٘نػػػػد بػػػػن رشػػػػدين، وىػػػػو ابػػػػن  (. قػػػػاؿ اٟنيثمػػػػَو ي:ٗٛٚ/ٔ)
٠نمػػػػع  صػػػػححو انلبػػػػاين. وقػػػػاؿ ابػػػػن عػػػػدي: كػػػذبوه، واٜنػػػػديث ١نمػػػد بػػػػن اٜنجػػػػاج بػػػػن رشػػػدي،

 (.ٛٓٗ/ٖالغليل )(، إرواء ٜٜٔ/ٗالزوائد )
يُن النَِّصػػػػػػػيَحةُ  كتػػػػػػػاب العلػػػػػػػم ، بَػػػػػػػاب قَػػػػػػػػْوِؿ النَّػػػػػػػيبّْ ،  أخرجػػػػػػػو البخػػػػػػػاري ُب صػػػػػػػحيحو (ٖ)  ،الػػػػػػػدّْ

إِنَّػػػػَك لَػػػػْن »قػػػػاؿ  بْػػػػِن َأيب َوقَّػػػػاٍص أَنَّػػػػُو َأْخبَػػػػػرَُه أَفَّ َرُسػػػػوَؿ اللَّػػػػوِ اَسػػػػْعِد مػػػػن حػػػػديث  (ٕٔ/ٔ)
َهػػػػا َحػػػػىتَّ َمػػػػا َْنَْعػػػػُل ُب ُب اْمرَأَتِػػػػكَ  تُػْنِفػػػػَ  نَػَفَقػػػػًة تَػْبَتغِػػػػَو ي َِّٔػػػػا َوْجػػػػَو اللَّػػػػوِ  واللفػػػػ  «. ِإالَّ أُِجػػػػْرَت َعَليػْ

ال يػػػػػػروى ىػػػػػػذا "قػػػػػػاؿ و (، ٕٗ/ٕاٞنعجػػػػػػم انوسػػػػػػط )أخرجػػػػػػو الطػػػػػػرباين ُب  سػػػػػػاقو اٞن لػػػػػػف الػػػػػػذي
 .ثوبػػػػػػاف ضػػػػػػعفو انلبػػػػػػاين ". وحػػػػػػديثاٜنػػػػػػديث عػػػػػػن ثوبػػػػػػاف إال ّٔػػػػػػذا اإلسػػػػػػناد تفػػػػػػرد بػػػػػػو أيػػػػػػوب

 (.ٖٜٔ/٘السلسة الضعيفة )
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 فصل

 د ّنٔل الْنٔلر 

 مػػػػػػن فػػػػػػإف عػػػػػػٌّن أ (ٔ)نظػػػػػػرت ،إذا شػػػػػػاء فػػػػػػأذف لػػػػػػو أف يوكػػػػػػل فيػػػػػػو ،إذا وكلػػػػػػو ُب تصػػػػػػرؼ
 .فقطع اجتهاده بتعينو ،بتصرفو َو يو رضننّ أ أو غًن أمٌن ،أميناً كاف ،لووكّ ، يوكلو

و ال يصػػػػػػػح للموكػػػػػػػل ُب توكيلػػػػػػػو غػػػػػػػًن ننّػػػػػػأ اوإف   يعػػػػػػٌن مػػػػػػػن يوكلػػػػػػػو   يوكػػػػػػػل إال أمينًػػػػػػػ
ننػػػػػو ال أ (ٕ)كػػػػػاف لػػػػػو عزلػػػػػو ُب أصػػػػػح الػػػػػوجهٌن  ،ٍب صػػػػػار خائنػػػػػاً  ،اكػػػػػاف أمينًػػػػػ إففػػػػػ ،انمػػػػػٌن

فلػػػػػػػم يتنػػػػػػػاوؿ  ،كمػػػػػػػا ال يصػػػػػػػح ُب توكيػػػػػػػل خػػػػػػػائنأ  يصػػػػػػػح ُب التوكيػػػػػػػل مػػػػػػػن طػػػػػػػرأت خيانتػػػػػػػو
 .هءذف استدامتو كما ال يتناوؿ ابتدااإل

فػػػػػػإف كػػػػػػاف مػػػػػػا وكلػػػػػػو فيػػػػػػو ٣نػػػػػػا أ نظػػػػػػرت ،[ ُب التوكيػػػػػػلأ/ٗٛلػػػػػػو، و  يػػػػػػأذف لػػػػػػو ]وإف وكّ 
 .ننو    يأذف ُب تصرؼ غًنهأ   جيز أف يوكل فيو ،وكيل، ويقدر عليو كلويتواله ال

اصػػػػػنع مػػػػػػا  :نف قولػػػػػوأ (ٖ)اصػػػػػنع مػػػػػػا شػػػػػ ت ُب أصػػػػػح الػػػػػػوجهٌن :وكػػػػػذلك لػػػػػو قػػػػػػاؿ لػػػػػو
 ،وىػػػػػو تصػػػػػػرفو بنفسػػػػػو لعمػػػػػػل ال حيسػػػػػنو، أو عمػػػػػػل يرتفػػػػػع عنػػػػػػو، هشػػػػػ ت يرجػػػػػع إىل مػػػػػػا واّل 
 .التوكيل من جهة العرؼ نف توكيلو فيهما إذف ُبأ جاز لو أف يوكل فيو غًنه

                                                        

 (.ٖٖٔ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٕٖ٘/ٖٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي )ا( ٔ)
الوجػػػػػػو انوؿ: ديلػػػػػػك عزلػػػػػػوأ نف الوكالػػػػػػة تقتضػػػػػػَو ي اسػػػػػػتعماؿ أمػػػػػػٌن، فػػػػػػإذا خػػػػػػرج عػػػػػػن أف  ىػػػػػػذا (ٕ)

الوجػػػػو الثػػػػاين: ال ديلػػػػك عزلػػػػوأ ننػػػػو أذف لػػػػو ُب و فوجػػػػب عزلػػػػو.  أا   جيػػػػز اسػػػػتعمالويكػػػػوف أمينًػػػػ
روضػػػػػة  ،(ٕٖ٘/ٖاٞنهػػػػػذب ) ."أقيسػػػػهما وىػػػػػو: "ةالتوكيػػػػل دوف العػػػػػزؿ، قػػػػػاؿ النػػػػووي ُب الروضػػػػػ

 (.ٖٗٔ/ٗالطالبٌن )
الوجػػػػػو و  .«اصػػػػػنع فيػػػػػو مػػػػػا شػػػػػ ت» :لعمػػػػػـو قولػػػػػو أأنػػػػػو جيػػػػػوز أف يوكػػػػػل فيػػػػػو غػػػػػًنه الوجػػػػػو انوؿ: (ٖ)

، «اصػػػػنع فيػػػػو مػػػػا شػػػػ ت» :الثػػػػاين: ال جيػػػػوزأ نف التوكيػػػػل يقتضػػػػَو ي تصػػػػرفاً يتػػػػواله بنفسػػػػو، وقولػػػػو
 ،وكلػػػػو ُب تصػػػػرؼ: "بنفسػػػػو، قػػػػاؿ النػػػػووي ُب الروضػػػػة يرجػػػػع إىل مػػػػا يقتضػػػػيو التوكيػػػػل ُب تصػػػػرفو

روضػػػػػة الطػػػػػالبٌن  (،ٖٖ٘/ٖاٞنهػػػػػذب ) ."  يكػػػػػن علػػػػػى انصػػػػػح ،وقػػػػػاؿ افعػػػػػل فيػػػػػو مػػػػػا شػػػػػ ت
(ٗ/ٖٔٗ.) 
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جػػػػػػاز أف يوكػػػػػػل فيمػػػػػػا     ،ولكنػػػػػػو ال يقػػػػػػدر عليػػػػػػو ٗنيعػػػػػػو لكثرتػػػػػػو، هوإف كػػػػػػاف ٣نػػػػػػا يتػػػػػػوالَّ 
 .فبقَو ي فيما وراءه على مقتضى انصل ،يقدر عليو  لعجزه عنو

ػػػػػ وإف فػػػػػإف جعلػػػػػػو إىل كػػػػػل واحػػػػػد منهمػػػػػا جػػػػػاز لكػػػػػػل  ،أو طػػػػػ ؛ؽ ،ل نفسػػػػػٌن ُب بيػػػػػعوكَّ
 .قتضى اإلذفو مننّ أ (ٔ)واحد منهما أف ينفرد بو

ننػػػػػو   يتصػػػػػرؼ أ وإف   جيعلػػػػػو إىل كػػػػػل واحػػػػػد منهمػػػػػا   جيػػػػػز نحػػػػػدمها أف ينفػػػػػرد بػػػػػو
 .(ٕ)بتصرؼ أحدمها على انفراده

أو ٣نػػػػػا ال أ حفظػػػػػاه ُب حػػػػػرز ٟنمػػػػػا سػػػػػواء كػػػػػاف ٣نػػػػػا ينقسػػػػػم ،لهمػػػػػا ُب حفػػػػػ  مالػػػػػووإف وكّ 
 .(ٖ)ينقسم على أصح الوجهٌن

فػػػػػ ؛ جيػػػػػػوز أف ينفػػػػػػرد  أحيفػػػػػ  بعضػػػػػػوأنػػػػػػو   يػػػػػرض أف ينفػػػػػػرد أحػػػػػدمها ُنفظػػػػػػو، وال  لنػػػػػا:
 منو. بشَو يء 

                                                        

 (.ٖٖ٘/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي )( ٔ)
 اٞنصدر الساب . ( ٕ)
الصػػػػػحيح،  وىػػػػػو" :والرافعػػػػػَو ي ُب شػػػػػرح الػػػػػوجيز ،الشػػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػػذب ىػػػػػذا الوجػػػػػو انوؿ: قػػػػػاؿ (ٖ)

الوجػػػػػػو و  ."ننػػػػػو تصػػػػػػرؼ أشػػػػػرؾ فيػػػػػػو بينهمػػػػػػا، فلػػػػػم جيػػػػػػز نحػػػػػدمها أف ينفػػػػػػرد ببعضػػػػػػو فيػػػػػو كػػػػػػالبيع
 أنػػػػو إف كػػػػاف ٣نػػػػا ينقسػػػػم جػػػػاز أف يقتسػػػػما، :وخػػػػرج أبػػػػو العبػػػػاس بػػػػن سػػػػريج وجهػػػػا آخػػػػر الثػػػػاين:

كمػػػػػػا يفعػػػػػػل   ،وإف   ينقسػػػػػػم جعػػػػػػ ؛ه ُب حػػػػػػرز ٟنمػػػػػػا ويكػػػػػػوف عنػػػػػػد كػػػػػػل واحػػػػػػد منهمػػػػػػا نصػػػػػػفو،
وخيػػػػالف اٞنػػػػالكٌنأ نف تصػػػػرؼ اٞنػػػػالكٌن ُنػػػػ  فقػػػػاؿ:  ذلػػػػك ًنازي عػػػػنوقػػػػدأجاب الشػػػػ اٞنالكػػػػاف.
ففعػػػػػػػ ؛ مػػػػػػػا يقتضػػػػػػػَو ي اٞنلػػػػػػػك، وتصػػػػػػػرؼ الػػػػػػػوكيلٌن بػػػػػػػاإلذف، واإلذف يقتضػػػػػػػَو ي اشػػػػػػػرتاكهما،  ،اٞنلػػػػػػػك

وٟنػػػػػػذا جيػػػػػػوز نحػػػػػػد اٞنػػػػػػالكٌن أف ينفػػػػػػرد ببيػػػػػػع بعضػػػػػػو، وال جيػػػػػػوز نحػػػػػػد الػػػػػػوكيلٌن أف ينفػػػػػػرد ببيػػػػػػع 
(، آّمػػػػػػػػػػوع شػػػػػػػػػػرح اٞنهػػػػػػػػػػذب ٜٛٗ/ٗ) (، العزيػػػػػػػػػػز شػػػػػػػػػػرح الػػػػػػػػػػوجيزٖٗ٘/ٖ) اٞنهػػػػػػػػػػذب بعضػػػػػػػػػػو.

(ٔ٘/ٜٖٔ.) 
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 فصل

 د ما ميلهُ الْنٔل بالْنالةر 

ػػػػػ وال  ،وال اإلبػػػػػراء مػػػػػن حقػػػػػو،  ُب اٝنصػػػػػومة   ديلػػػػػك اإلقػػػػػرار علػػػػػى موكلػػػػػول رجػػػػػ ً؛ إذا وكَّ
 .(ٔ)اٞنصاٜنة عنو

والقصػػػػاص ُب ٠نلػػػػػس  ،ُب غػػػػًن اٜنػػػػدودديلػػػػك اإلقػػػػرار عليػػػػو  :و١نمػػػػد، وقػػػػاؿ أبػػػػو حنيفػػػػة
 .(ٕ)اٜنكم

 .وُب غًن ٠نلسو، ديلك اإلقرار عليو ُب ٠نلس اٜنكم :(ٖ)وقاؿ أبو يوسف
 .ف ؛ ديلكها أأف اٞنأذوف فيو ىو اٝنصومة، وليست ىذه انمور داخلة فيها لنا:

إذنػػػػػو ُب التثبيػػػػػت لػػػػػيس إذنػػػػػا ُب  نفّ أ   ديلػػػػػك قبضػػػػػو ،فثبتػػػػػو ،إف وكلػػػػػو ُب تثبيػػػػػت حػػػػػ 
 .ننو ليس إذا رضيو للتثبيبت برضاه للقبضأ وال عرفاً  ،لقبض نطقاً ا

  يكػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػو إثباتػػػػػػػػػػو ُب أصػػػػػػػػػػح  ،فجحػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػن عليػػػػػػػػػػو ،وإف وكلػػػػػػػػػػو ُب قػػػػػػػػػػبض حػػػػػػػػػػ 
 .يرضاه للقبض، وال يرضاه للتثبيت ننو قدأ ٞنا قدمتوأ (ٗ)الوجهٌن

                                                        

 (.ٕٖٓ/ٗ) (، روضة الطالبٌنٖٗ٘/ٖ) اٞنهذب (ٔ)
وعليػػػػػػػػػو  (.ٕٗ/ٙ(، بػػػػػػػػػدائع الصػػػػػػػػػنائع )ٕٔٚ/ٛ(، الػػػػػػػػػدر اٞنختػػػػػػػػػار )ٓٓٗ/ٙتبيػػػػػػػػػٌن اٜنقػػػػػػػػػائ  ) (ٕ)

العمػػػػػػل ُب احملػػػػػػاكم وكتابػػػػػػات العػػػػػػدؿ ُب اٞنملكػػػػػػة العربيػػػػػػة السػػػػػػعودية، إذا تضػػػػػػمنت الوكالػػػػػػة نػػػػػػص 
 كما تضمن ذلك اٞنادة اٜنادية واٝنمسٌن من نظاـ اٞنرافعات الشرعية. ح  اإلقرار، وذلك  

 (.ٕٗ/ٙ(، بدائع الصنائع )ٓٓٗ/ٙتبيٌن اٜنقائ  ) (ٖ)
أصػػػػحهاأ نف اإلذف ُب القػػػػبض لػػػػيس بػػػػػإذف ىػػػػو و  :قػػػػاؿ النػػػػووي ُب الروضػػػػػة ،ىػػػػذا الوجػػػػو انوؿ (ٗ)

أف مػػػػػػن يرضػػػػػػاه  وال مػػػػػػن جهػػػػػػة العػػػػػػرؼأ ننػػػػػػو لػػػػػػيس ُب العػػػػػػرؼ ُب التثبيػػػػػػت مػػػػػػن جهػػػػػػة النطػػػػػػ ،
الوجػػػػػو الثػػػػاين: أنػػػػو ديلػػػػكأ ننػػػػػو يتوصػػػػل بالتثبيػػػػت إىل القػػػػبض، فكػػػػػاف و للقػػػػبض يرضػػػػاه للتثبيػػػػت. 

 (،ٖٗ٘/ٖاٞنهػػػػػػذب ) وال يسػػػػػتوُب. ،الوجػػػػػػو الثالػػػػػث: يثبػػػػػػتو  اإلذف ُب القػػػػػبض إذنػػػػػػاً ُب التثبيػػػػػت.
 (.ٜٖٓ/ٗروضة الطالبٌن )
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بيػػػػػػػع نف اإلذف ُب الأ   ديلػػػػػػػك اإلبػػػػػػػراء مػػػػػػػن ٖننهػػػػػػػا ،فباعهػػػػػػػا ،وإف وكلػػػػػػػو ُب بيػػػػػػػع سػػػػػػػلعة
 (ٔ)وال ديلػػػػػػػك فيػػػػػػػو أيضػػػػػػػاً علػػػػػػػى أصػػػػػػػح الػػػػػػػوجهٌن ،لػػػػػػػيس إذنػػػػػػػاً ُب اٞنهػػػػػػػر نطقػػػػػػػاً، وال عرفػػػػػػػاً 

 .للمعىن الذي ذكرناه
  يكػػػػػن لػػػػػػو أف  ،ٍب اسػػػػػتح  العبػػػػػد ،م الػػػػػثمناه، وسػػػػػػلَّ فاشػػػػػرت  ،وإف وكلػػػػػو ُب شػػػػػراء عبػػػػػد

نف الوكالػػػػػػػػػػػة اختصػػػػػػػػػػػت بالشػػػػػػػػػػػػراء، أ (ٕ)خياصػػػػػػػػػػػمو ُب درؾ الػػػػػػػػػػػثمن، ُب أصػػػػػػػػػػػح الػػػػػػػػػػػػوجهٌن
فػػػػػ ؛ يتناوٟنػػػػػا  ،أمػػػػػا اٜنكومػػػػػة ُب شػػػػػَو يء   خيطػػػػر ببالػػػػػوأ د وجػػػػػد فعلهمػػػػاوتسػػػػليم الػػػػػثمن، وقػػػػػ

 .اإلذف
أ ب[/ٗٛ  ديلػػػػػػك البيػػػػػػػع ُب زمػػػػػػػاف آخػػػػػػر قبلػػػػػػػو، وال بعػػػػػػػده ] ،وإف وكلػػػػػػو ُب البيػػػػػػػع اآلف

 .(ٖ)ف   يتناوٟنما نطقاً، وال عرفاً نف اإلذ
جيػػػػز   أ فػػػػإف كػػػػاف الػػػػثمن فيػػػػو أكثػػػػر، والنقػػػػد فيػػػػو أجػػػػودأ لػػػػو ُب البيػػػػع ُب مكػػػػافوإف وكّ 

   ،ٞنوكػػػػػل، وإف كػػػػػاف الػػػػػثمن فيهمػػػػػا سػػػػػػواءٞنػػػػػا فيػػػػػو مػػػػػن تفويػػػػػت حػػػػػ  اأ أف يبيػػػػػع ُب غػػػػػًنه
                                                        

ف ُب قػػػػػػػبض الػػػػػػػثمن مػػػػػػػن جهػػػػػػػة ال ديلػػػػػػػكأ نف اإلذف ُب البيػػػػػػػع لػػػػػػػيس بػػػػػػػإذ ىػػػػػػػذا الوجػػػػػػػو انوؿ: (ٔ)
لوجػػػػو . واالنطػػػػ ، وال مػػػػن جهػػػػة العػػػػرؼأ ننػػػػو قػػػػد يرضػػػػى اإلنسػػػػاف للبيػػػػع مػػػػن ال يرضػػػػاه للقػػػػبض 

لػػػػثمن، فحملػػػػت الوكالػػػػة عليػػػػو، لالثػػػػاين: أنػػػػو ديلػػػػكأ نف العػػػػرؼ ُب البيػػػػع تسػػػػليم للمبيػػػػع، وقػػػػبض 
ذب اٞنهػػػػػػػ ."وأصػػػػػػػحهما نعػػػػػػػمأ ننػػػػػػػو مػػػػػػػن توابػػػػػػػع البيػػػػػػػع ومقتضػػػػػػػياتو: "قػػػػػػػاؿ النػػػػػػػووي ُب الروضػػػػػػػة

 (.ٖٚٓ/ٗروضة الطالبٌن ) (،ٖ٘٘/ٔ)
بشػػػػرح  ُب ٓنفػػػػة احملتػػػػاج ابػػػػن حجػػػػر اٟنيتمػػػػَو ي ديلػػػػكأ ننػػػػو مػػػػن أحكػػػػاـ العقػػػػد، قػػػاؿ الوجػػػو انوؿ: (ٕ)

الوجػػػػػو الثػػػػػاين: ال ديلػػػػػكأ و  ."َواْلُمْعَتَمػػػػػُد أَفَّ لَػػػػػُو َذلِػػػػػَك ُمْطَلًقػػػػػاأ ِنَنَّػػػػػُو ِمػػػػػْن آثَػػػػػاِر الوَكالػػػػػة" : اٞننهػػػػػاج
ِعْنػػػػَد ابْػػػػِن أيب َعْصػػػػُروٍف،  فزالػػػػت الوكالػػػػة، وىػػػػذا ،قػػػػد، وقػػػػد فػػػػرغ منػػػػونف الػػػػذي وكػػػػل فيػػػػو ىػػػػو الع

أنػػػػػو ال رجػػػػػوع إال  :وانقػػػػػيس ُب اٞنسػػػػػألتٌن: قػػػػػاؿ اإلمػػػػػاـ"النػػػػػووي ُب الروضػػػػػة:  َواْلَمػػػػػاَوْرِديّْ، قػػػػػاؿ
ف أف ال عقػػػػػد، وصػػػػػار الوكيػػػػػل اٜنصػػػػػوؿ التلػػػػػف ُب يػػػػػده، وبظهػػػػػور االسػػػػػتحقاؽ بػػػػػ أعلػػػػػى الوكيػػػػػل

أسػػػػػػػػىن ، (ٕٖٛ/ٗروضػػػػػػػػة الطػػػػػػػػالبٌن ) (،ٖ٘٘/ٖاٞنهػػػػػػػػذب ) ."قابضػػػػػػػػاً ملػػػػػػػػك غػػػػػػػػًنه بػػػػػػػػ ؛ حػػػػػػػػ 
  (.ٖٖٙ/٘ٓنفة احملتاج ) (،ٙٙ/٘اٞنطالب )

  .(ٖ٘٘/ٔ) ُب الفقو الشافعَو ي اٞنهذب (ٖ)
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نف تنصيصػػػػػػو عليػػػػػػو جيػػػػػػوز أف يكػػػػػػوف ٞنعػػػػػػىن ىػػػػػػو أعلػػػػػػم أ (ٔ)جيػػػػػػز أيضػػػػػػاً ُب أصػػػػػػح الػػػػػػوجهٌن
 .ف ؛ يفوت عليو ما نص عليو ،و٥نو ذلك بو من ٖنن

رضػػػػػاً صػػػػػحيحاً ُب لػػػػػو غ نفّ أ   جيػػػػػز أف يبيػػػػػع مػػػػػن غػػػػػًنه ،وإف وكلػػػػػو ُب البيػػػػػع مػػػػػن رجػػػػػل
مػػػػػن رجػػػػل ال جيػػػػػوز أف يهبػػػػو مػػػػػن  كمػػػػا لػػػػػو وكلػػػػو ُب اٟنبػػػػةأ  فػػػػ ؛ جيػػػػػوز تفويتػػػػو عليػػػػػو ،ٕنليكػػػػو
 .(ٕ)غًنه

و قػػػػد ال يػػػػ ثر بقػػػػاء ننّػػػػأ   يكػػػػن لػػػػو أخػػػػذه مػػػػن وارثػػػػو ،ذ مػػػػاِل مػػػػن فػػػػ ؛فُخػػػػ :وإف قػػػػاؿ
 .(ٖ)وي ثر بقائو على الوارث، مالو على اٞنوروث

ننػػػػػو فهػػػػػم أف أ كػػػػػاف لػػػػػو أخػػػػػذه مػػػػػن وارثػػػػػو  ،فمػػػػػات ،ذ مػػػػػاِل علػػػػػى فػػػػػ ؛فُخػػػػػ :ولػػػػػو قػػػػػاؿ
 . (ٗ)قصده وصوؿ مالو إليو

                                                        

اإلذف ُب أحػػػػدمها إذنػػػػػاً  ديلػػػػك البيػػػػع ُب غػػػػًنهأ نف اٞنقصػػػػػود فيهمػػػػا واحػػػػد، فكػػػػاف الوجػػػػو انوؿ: (ٔ)
الوجػػػػو و  ."ضػػػػَو ي أبػػػػو حامػػػػد، وقطػػػػع بػػػػو الغػػػػزاِلوبػػػػو قػػػػاؿ القا"ُب اآلخػػػػر، قػػػػاؿ النػػػػووي ُب الروضػػػػة: 

ٞنعػػػػىن ىػػػػو أعلػػػػم بػػػػو مػػػػن ديػػػػٌن،  ننػػػػو ٞنػػػػا نػػػػص عليػػػػو دؿ علػػػػى أنػػػػو قصػػػػد عينػػػػوأ الثػػػػاين: ال جيػػػػوز
 :وأصػػػػحهما عنػػػػد ابػػػػن القطػػػػاف، والبغػػػػػوي: "ُب الروضػػػػة فلػػػػم ْنػػػػز ٢نالفتػػػػو، قػػػػاؿ النػػػػووي ،وغًنىػػػػا

لكػػػػن انصػػػػح علػػػػى اٛنملػػػػة  ،مهػػػػاقطػػػػع بػػػػاٛنواز أيضػػػػاً صػػػػاحبا التنبيػػػػو، والتتمػػػػة، وغًن  :اٞننػػػػع، قلػػػػت
فػػػػإف  ،ىػػػػذا إذا   يقػػػػدر الػػػػثمن :قلػػػػت ،اٞننػػػػع، وىػػػػو الػػػػذي صػػػػححو اٞنػػػػاوردي، والرافعػػػػَو ي ُب احملػػػػرر

صػػػػرح بػػػػو صػػػػاحبا الشػػػػامل، والتتمػػػػة  ،جػػػػاز ،فبػػػػاع ّنائػػػػة ُب غًنىػػػػا ،قػػػػاؿ بػػػػع ُب سػػػػوؽ كػػػػذا ّنائػػػػة
ط (، الوسػػػػػػػػػػػػػػػيٖ٘ٔ/ٗروضػػػػػػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػػػػػػالبٌن ) (،ٖ٘٘/ٖ. اٞنهػػػػػػػػػػػػػػػذب )"وغًنمهػػػػػػػػػػػػػػػا، واهلل أعلػػػػػػػػػػػػػػػم

(ٖ/ٕٜٖ.) 
 (.ٕٖٗ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٙ٘/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي )( ٕ)
 (.ٖٙ٘/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي )( ٖ)
 اٞنرجع الساب .( ٗ)
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 فصل

 د التْنٔل يف بٔع السًٍر

  يكػػػػن للعػػػػدؿ  ،فأخػػػػذت قيمتػػػػو منػػػػو ،فأتلفػػػػو متلػػػػف ،ىنولػػػػو وكػػػػل العػػػػدؿ ُب بيػػػػع الػػػػرَّ 
 .ليس توكي ؛ً ُب بيع القيمة لرىننف توكيلو ُب بيع اأ بيعها

 .(ٔ)وإف وكلو ُب بيع فاسد   ديلك أف يبيع بيعاً فاسداً، وال صحيحاً 
 .أف يبيع بيعاً صحيحاً  (ٕ)جيوز :وقاؿ أبو حنيفة

 رع، والصحيح   يأذف فيو اٞنوكل.أف الفاسد   يأذف فيو الشّ  لنا:

                                                        

 (.ٜٕٚ/ٖالوسيط ) (،ٖٙ٘/ٖاٞنهذب ) (ٔ)
ػػػػػدٌ ا وىكػػػػػذ (ٕ) ػػػػػٍد، أَفَّ اْلبَػْيػػػػػو  .اَل دَيْلِػػػػػكُ  :عنػػػػػد أيب يوسػػػػػف، وقػػػػػاؿ ١ُنَمَّ َع اْلَفاِسػػػػػَد بَػْيػػػػػٌع َوْجػػػػػُو قَػػػػػػْوِؿ ١ُنَمَّ

فػػػػػ ؛ َيُكػػػػػوُف التػَّوِْكيػػػػػُل  أاَل يُِفيػػػػػُد اٜنُْْكػػػػػَم بِنَػْفِسػػػػػِو، َوالصَّػػػػػِحيُح يُِفيػػػػػُد اٜنُْْكػػػػػَم بِنَػْفِسػػػػػِو، َفَكانَػػػػػا ٢ُنَْتِلَفػػػػػٌْنِ 
ًعػػػػػػا َصػػػػػػِحيًحا َصػػػػػػاَر ٢ُنَاِلًفػػػػػػا. (، ٜٖٖ/ٖالبحػػػػػػر الرائػػػػػػ  ) بَِأَحػػػػػػِدمِهَا تَػػػػػػػوِْكي ً؛ بِػػػػػػاآْلَخِرأ فػػػػػػإذا بَػػػػػػاَع بَػيػْ

 (.ٜٕ/ٙئع الصنائع )بدا
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 فصل

 د بٔع الْنٔل ما ّنل يف بٔعُ مً ىفطُر 

وال مػػػػػن ابنػػػػػو، وال  ،  ديلػػػػػك بيعهػػػػػا مػػػػػن نفسػػػػػو، وال مػػػػػن أبيػػػػػو ،وإف وكلػػػػػو ُب بيػػػػػع سػػػػػلعة
مقصػػػػػػود  نفّ أ ُب البيػػػػػػع مػػػػػػن نفسػػػػػػو (ٔ)مػػػػػػن مكاتبػػػػػػو مػػػػػػن غػػػػػػًن إذف علػػػػػػى أصػػػػػػح الػػػػػػوجهٌن

ع مػػػػػػن وكػػػػػػذلك البيػػػػػػ، اٞنوكػػػػػػل مػػػػػػن االستقصػػػػػػاء ُب الػػػػػػثمن ال يوجػػػػػػد ُب البيػػػػػػع مػػػػػػن اٛنميػػػػػػع
 .(ٕ)والوصَو ي ،اٜناكم

 .جيوز ُب اٛنميع :(ٗ)وانوزاعَو ي، (ٖ)وقاؿ مالك
 .إذا كاف بأكثر من ٖنن اٞنثل بزيادة ال يتغابن ّٔا (٘)جيوز للموصَو ي :وقاؿ أبو حنيفة

 .ما قدمناه من اٞنعىن لنا:
 .(ٚ)ا لزفرخ ؛فً  ،(ٙ)وجيوز من انب، واٛند

 .أهنما ال يتهماف فيو لنا:

                                                        

سػػػػعيد اإلصػػػػطخريأ ننػػػػو جيػػػػوز أف يبيػػػػع منػػػػو مالػػػػو، فجػػػػاز  الوجػػػػو انوؿ: ديلػػػػك، وىػػػػو قػػػػوؿ أيب (ٔ)
الوجػػػػو و  ."اٛنػػػػواز :أصػػػػحهما"لػػػػو أف يبيػػػػع منػػػػو مػػػػاؿ موكلػػػػوأ كػػػػانجنيب. قػػػػاؿ النػػػػووي ُب الروضػػػػة: 

ُب اٞنيػػػػل إىل  الثػػػػاين: ال ديلػػػػك، وىػػػػو قػػػػوؿ أيب إسػػػػحاؽأ ننػػػػو مػػػػتهم ُب اٞنيػػػػل إليهمػػػػاأ كمػػػػا يػػػػتهم
(، ٖٚ٘/ٖاٞنهػػػػػػػذب ) كمػػػػػػا ال تقبػػػػػػل شػػػػػػهادتو لنفسػػػػػػو.  ،نفسػػػػػػو، وٟنػػػػػػذا ال تقبػػػػػػل شػػػػػػهادتو ٟنمػػػػػػا

 (.ٜٕٔ/ٕمغين احملتاج ) (،ٖ٘ٓ/ٗروضة الطالبٌن )
 (.ٜٔٗ/ٙ) البياف ُب مذىب اإلماـ (ٕ)
 (.ٖٖٓ/ٕ) (، بداية آّتهدٓٔ/ٛالذخًنة ) (ٖ)
 (.ٜٔٗ/ٙ) البياف ُب مذىب اإلماـ (،ٕٕٛ/ٚ) اٞنغين (ٗ)
 (.ٖٕٛ/ٚ(، البحر الرائ  )ٜٖٔ/ٕاالختيار لتعليل اٞنختار ) (٘)
 (. ٜٔٗ/ٙ) (، البياف ُب مذىب اإلماـٕٔٛ/ٖالوسيط ) (ٙ)
 (.٘٘ٔ/ٗٔاٞنبسوط للسرخسَو ي ) (ٚ)
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ننو يناُب مقصود اٞنوكل أ (ٔ)  يصح ُب أصح الوجهٌن ،البيع من نفسوولو أذف لو ُب 
ووكلو آخر ُب ، ومقصود الوكيل ُب االسرتخاص، ولو وكلو رجل ُب بيع عبده، ُب االستقصاء

 .(ٖ)والطري  الثاين أنو على وجهٌن، (ٕ)شرائو   يصح وجهاً واحداً ُب أصح الطريقٌن
وىكػػػػذا لػػػػو وكػػػػل عبػػػػد غػػػػًنه أف يشػػػػرتي نفسػػػػو لػػػػو ، مػػػػا قػػػػدمناه مػػػػن تنػػػػاُب الغرضػػػػٌن لنػػػػا:

، نف يػػػػػد العبػػػػػد يػػػػػد اٞنػػػػػوىلأ (ٗ)  يصػػػػػح علػػػػػى أصػػػػػح الػػػػػوجهٌن ،أو عبػػػػػد غػػػػػًنه، مػػػػػن سػػػػػيده
 أ[./٘ٛ] فصار كما لو وكل ُب الشراء لو من نفسو، وٟنذا حيكم لو ّنا ُب يد عبده

                                                        

الوجو و  كما جيوز أف يوكل اٞنرأة ُب ط ؛قها، وقد روي اٛنواز عن االصطخري.  ،جيوز الوجو انوؿ: (ٔ)
 ."الصحيح وىو"ُب انـ، وقاؿ النووي ُب الروضة:  نص على ىذا الوجو الشافعَو ي ،الثاين: ال جيوز

اٞننصوصأ ننو جيتمع ُب عقده غرضاف متضاداف االستقصاء  وىو :قاؿ الشًنازي ُب اٞنهذب
 فتمانعا، وخيالف الط ؛ؽأ فإنو يصح بالزوج وحدهأ فصح ّنن يوكلو، ،للموكل، واالسرتخاص لنفسو

(، روضة ٖٚ٘/ٖاٞنهذب ) (،ٙٗٔ/ٗانـ ) فلم يصح ّنن يوكلو. ألبائع وحدهوالبيع ال يصح با
 (.ٕٕٙ/٘) العزيز شرح الوجيز (،ٖ٘ٓ/ٗالطالبٌن )

 ننػػػػو عقػػػػد واحػػػػد جيتمػػػػع فيػػػػو غرضػػػػاف متضػػػػاداف، فلػػػػم يصػػػػح التوكيػػػػل فيػػػػوأ كػػػػالبيع مػػػػن نفسػػػػو. (ٕ)
 (.ٖٚ٘/ٖ) اٞنهذب

كما لو وكلو   ،فيو غرضاف متضاداف، فلم يصحال يصحأ ننو توكيل ُب أمر جيتمع  الوجو انوؿ: (ٖ)
 ٞنا فيو من اخت ؛ؼ أاٞننع: أحدمها ُب بيع عبده، ووكلو آخر ُب شرائو. قاؿ الرافعَو ي: وأصحهما

وإىل اٛنرح من جانب، وعلى ىذا فإليو  ،غرض كل واحد منهماأ فإنو حيتاج إىل العقد من جانب
نو ال يتهم ُب إقامة اٜنجة لكل واحد منهما، مع الوجو الثاين: يصحأ نو  اٝنًنة خياصم أيهما شاء.
 (.ٕٕٚ/٘العزيز شرح الوجيز) (،ٖٚ٘/ٖ) حضور اٜناكم. اٞنهذب

الوجو انوؿ: جيوزأ ننو ٞنا جاز توكيلو ُب الشراء من غًن مواله، جاز توكيلو ُب الشراء من مواله.  (ٗ)
. "صح على انصح ،ر من موالهخآوكل عبدا ليشرتي لو نفسو، أو موىل  :قاؿ النووي ُب الروضة

َل َعْبًدا لَِيْشرَتَِي لو نَػْفَسوُ ": اإلماـ أبو حيٍن زكريا اننصاري قاؿو  أو َمااًل آَخَر من َمْواَلُه  ،لو وَكَّ
كما حيكم   ،ف يد العبد كيد اٞنوىل، وٟنذا حيكم لو ّنا ُب يد العبدن أالوجو الثاين: ال جيوزو . "َصحَّ 

 فكذلك إذا وكل العبد. اٞنهذب ،وكل اٞنوىل ُب الشراء من نفسو،   جيز ٍب لو ،لو ّنا ُب يده
 (.٘ٚ/٘أسىن اٞنطالب ) (،ٖٖٙ/ٗروضة الطالبٌن ) (،ٖٚ٘/ٖ)
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 فصل

 د جتاّش الْنٔل حدّد الْنالةر 

نف إطػػػػػػػ ؛ؽ اإلذف ال أ   جيػػػػػػػز أف يشػػػػػػػرتي معيبػػػػػػػاً  ،إذا وكػػػػػػػل ُب شػػػػػػػراء سػػػػػػػلعة موصػػػػػػػوفة
 .يتناوؿ إال السليم

ه ؤ   يصػػػػػػح شػػػػػػرا ،وىػػػػػػو يعلػػػػػػم أنػػػػػػو معيػػػػػػب فػػػػػػإف اشػػػػػػرتاهأ نظػػػػػػرت ،فػػػػػػإف اشػػػػػػرتى معيبػػػػػػاً 
ننػػػػػػػو أ وال للوكيػػػػػػػل إف كػػػػػػػاف قػػػػػػػد ٚنػػػػػػػى اٞنوكػػػػػػػل ُب الشػػػػػػػراء، نف إذنػػػػػػػو ال يتناولػػػػػػػوأ للموكػػػػػػػل

العقػػػػد لنفسػػػػو، وكػػػػذا إف كػػػػاف نػػػػوى الشػػػػراء للموكػػػػل، أو كػػػػاف اشػػػػرتاه فػػػػ ؛ يقػػػػع  ،عقػػػػد لغػػػػًنه
 .(ٔ)نف العقد باطل من أصلوأ بغًن ماؿ اٞنوكل
فػػػػػػػػإف   أ ىال يرضػػػػػػػػ أو ،إمػػػػػػػػا أف يرضػػػػػػػػى بػػػػػػػػو الوكيػػػػػػػػل   خيػػػػػػػػل ،ٍب علػػػػػػػػم ،وإف   يعينػػػػػػػػو
د ٜنػػػػػ  نف الػػػػػرَّ أ   جيػػػػػز للوكيػػػػػل رده ،فػػػػػإف علػػػػػم بػػػػػو اٞنوكػػػػػل، ورضػػػػػَو ي بػػػػػوأ يػػػػػرض بػػػػػو الوكيػػػػػل

 .فلم جيز ردهأ وقد رضَو ي بو، اٞنوكل
حصػػػػػلت  ةنهنػػػػػا ظ ؛مػػػػػأ يثبػػػػػت للوكيػػػػػل الػػػػػرد ،و  يػػػػػرض ،أو علػػػػػم ،وإف   يعلػػػػػم اٞنوكػػػػػل

 .(ٕ)فكاف لو استدراكها، بعقده
  يلزمػػػػػو  ،فػػػػػإف   يػػػػػرض بػػػػػو قبلتػػػػػو، د حػػػػػىت يسػػػػػتأذف اٞنوكػػػػػلأخػػػػػر الػػػػػرّ  :فػػػػػإف قػػػػػاؿ البػػػػػائع

  يسػػػػقط خيػػػػاره  ،ذا الشػػػػرطفػػػػإف أخػػػػره ّٔػػػػ، فلػػػػم جيػػػػز تػػػػأخًنه  ،نػػػػاجز و حػػػػ ٌ ننّػػػػأ التػػػػأخًن
فلػػػػػم ، ننػػػػػو   يوجػػػػػد منػػػػػو مػػػػػا يػػػػػدؿ علػػػػػى الرضػػػػػا بالعيػػػػػبأ (ٖ)مػػػػػن الػػػػػرد ُب أصػػػػػح الػػػػػوجهٌن

 .يسقط خياره

                                                        

 .(ٖٛ٘/ٖ)ُب الفقو الشافعَو ي  ( اٞنهذبٔ)
  .(ٖٛ٘/ٖ)ُب الفقو الشافعَو ي  ( اٞنهذبٕ)
 الروضػػػػة: "وىػػػػو أصػػػػحهما". قػػػػاؿ النػػػػووي ُب الوجػػػػو انوؿ: يسػػػػقطأ ننػػػػو تػػػػرؾ الػػػػرد مػػػػع القػػػػدرة، (ٖ)

روضػػػػػػػة الطػػػػػػػالبٌن  (،ٖٛ٘/ٖالوجػػػػػػػو الثػػػػػػػاين: ال يسػػػػػػػقطأ ننػػػػػػػو   يػػػػػػػرض بالعيػػػػػػػب. اٞنهػػػػػػػذب )و 
 (.ٕٕٗ/ٙالبياف ُب مذىب اإلماـ ) (،ٖٓٔ/ٗ)
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كػػػػػػاف علػػػػػػى   ،وأنكػػػػػػر الوكيػػػػػل، ورضػػػػػػَو ي بػػػػػو ،فػػػػػإف ادعػػػػػػى البػػػػػائع أف اٞنوكػػػػػػل علػػػػػم بالعيػػػػػػب
 فػػػػإف   تكػػػػن لػػػػو بينػػػػة   يكػػػػن لػػػػو إحػػػػ ؛ؼ الوكيػػػػل أف موكلػػػػو   يػػػػرضأ البػػػػائع إقامػػػػة البينػػػػة

 .فيحلف الوكيل على نفَو ي العلم ،إال أف يدعَو ي علم الوكيل بو ،بذلك
فػػػػػػػإف حضػػػػػػػر أ حةلننػػػػػػػو قػػػػػػػد يػػػػػػراه مصػػػػػػػأ (ٔ)وإف رضػػػػػػَو ي الوكيػػػػػػػل بالعيػػػػػػػب سػػػػػػقط خيػػػػػػػاره

فػػػػإف كػػػػاف الوكيػػػػل قػػػػد أ (ٕ)نظػػػػرت ،وإف اختػػػػار الػػػػرد، ورضػػػػَو ي بالعيػػػػب اسػػػػتقر العقػػػػد، اٞنوكػػػػل
ننػػػو ىػػػػو أ از لػػػو أف يػػػػردهجػػػػ ،فصػػػػدقو البػػػائع علػػػػى ذلػػػك ،وادعػػػى أنػػػػو نػػػواه ،ٚنػػػاه ُب العقػػػػد

 ،وال صػػػػػدقو البػػػػائع أنػػػػو نػػػػػواه، وإف   يسػػػػمو الوكيػػػػل ُب االبتيػػػػاع، و  يػػػػرض بػػػػػو، اٞنعقػػػػود لػػػػو
 يلػػػػػػػػػـز :وجػػػػػػػػػو وُب ،، وىػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػحيح(ٖ)فالسػػػػػػػػػلعة الزمػػػػػػػػػة للوكيػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػى ظػػػػػػػػػاىر الػػػػػػػػػنص

 .ويرجع على الوكيل بنقصاف العيب، (ٗ)اٞنوكل
 .فيو فلزموأنو ابتاع للموكل ُب ذمتو ما   يأذف لو  لنا:

  يكػػػػن لػػػػو أف يػػػػرد مػػػػن ، ووجػػػػد ّٔػػػػا عيبػػػػاً ، فاشػػػػرتاىا ،وإف وكلػػػػو ُب شػػػػراء سػػػػلعة بعينهػػػػا
 ننو قطع اجتهاده بالتعيٌن. أ (٘)غًن إذف اٞنوكل ُب أصح الوجهٌن
                                                        

 (.ٖٓٔ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٜٖ٘/ٖ) ُب فقو الشافعَو ي ( اٞنهذبٔ)
  (.ٖٓٔ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٜٖ٘/ٖ)ُب فقو الشافعَو ي  ( اٞنهذبٕ)
أف السػػػػػػػلعة تلػػػػػػػـز الوكيػػػػػػػػلأ ننػػػػػػػو ابتػػػػػػػاع ُب الذمػػػػػػػػة  :( قػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػػػػذب: "اٞننصػػػػػػػػوصٖ)

 والتتمػػػػة". ،للموكػػػػل مػػػػا   يػػػػأذف فيػػػػو لػػػػو"، وقػػػػاؿ النػػػػووي ُب الروضػػػػة: "ؤّػػػػذا قطعػػػػا ُب التهػػػػذيب
 (.ٖٓٔ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٜٖ٘/ٖاٞنهذب )

وبػػػػػو قطػػػػػع الشػػػػػيخ أبػػػػػو حامػػػػػد  يطػػػػػو،ىػػػػػذا الوجػػػػػو الثػػػػػاينأ نف الوكيػػػػػل صػػػػػار كاٞنسػػػػػتهلك لػػػػػو بتفر  (ٗ)
 (.ٖٓٔ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٜٖ٘/ٖاٞنهذب ) وأصحابو.

فثبت لو  ،الوجو انوؿ: لو أف يردأ نف البيع يقتضَو ي الس ؛مة من العيب، و  يسلم من العيب (٘)
فوجد ّٔا عيباً، فعلى ىذا يكوف حكمو ُب الرد على ما  ،كما لو وكل ُب شراء سلعة موصوفة  ،الرد
"ولو وكلو بشراء سلعة،  :وقاؿ اٞنزين. اٞننصوص" ناه ُب السلعة اٞنوصوفة. قاؿ العمراين: "وىوذكر 

الوجو الثاين: ال يرد من غًن إذف اٞنوكلأ ننو قطع نظره و  كاف لو الرد بالعيب".  ،فأصاب ّٔا عيباً 
البياف ُب (، ٚ٘٘/ٙ(،  اٜناوي )ٕ٘ٔ(، ٢نتصر اٞنزين )ص: ٜٖ٘/ٖ) اٞنهذب واجتهاده بالتعيٌن.
 (.ٕٗٗ/ٙمذىب اإلماـ )
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 فصل

 د لصاو الْنٔل مبضنٌْ عكد الْنالةإ ر

ننػػػػػػػو أ أو شػػػػػػػراء أعبػػػػػػػد   يكػػػػػػػن لػػػػػػػو أف يعقػػػػػػػد علػػػػػػػى بعضػػػػػػػو ،يػػػػػػػع عبػػػػػػػدوإف وكلػػػػػػػو ُب ب
أو بيػػػػػػع عبػػػػػػد  ،وإف وكلػػػػػػو ُب شػػػػػػراء، باٞنوكػػػػػػل اونف ُب التبعػػػػػػيض إضػػػػػػرارً ، خػػػػػػ ؛ؼ اٞنتعػػػػػػارؼ

 .(ٔ)وال ضرر فيو، ننو اٞنتعارؼأ ب[ واحد واحد/٘ٛجاز أف يعقد على ]
بػػػػػػد مػػػػػػن فابتػػػػػػاع لػػػػػػو عشػػػػػػرة أع ،واحػػػػػػدة وإف وكلػػػػػػو أف يشػػػػػػرتي لػػػػػػو عشػػػػػػرة أعبػػػػػػد صػػػػػػفقة

 .(ٕ)لـز اٞنوكل العقد ُب أصح الوجهٌنأ رجلٌن ُب عقد واحد
 أف العقد وجد حقيقة.  لنا:

                                                        

 (.ٖٖٖ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٓٙ/ٖاٞنهذب ُب فقو الشافعَو ي ) (ٔ)
الوجػػػػػو الثػػػػػاين: و يلػػػػػـز اٞنوكػػػػػلأ ننػػػػػو اشػػػػػرتاىم صػػػػػفقة واحػػػػػدة.  :قػػػػػاؿ أبػػػػػو العبػػػػػاس: الوجػػػػػو انوؿ (ٕ)

قػػػػػػاؿ النػػػػػػووي ُب الروضػػػػػػة:  ثنػػػػػػٌن عقػػػػػػداف.مػػػػػػن قػػػػػػاؿ ال يلػػػػػػـز اٞنوكػػػػػػلأ نف عقػػػػػػد الواحػػػػػػد مػػػػػػع اال
-ٜٕٙ/ٖالوسػػػػػػػيط ) اٞننػػػػػػػعأ ننػػػػػػػو إذا تعػػػػػػػدد البػػػػػػػائع   تكػػػػػػػن الصػػػػػػػفقة واحػػػػػػػدة". :صػػػػػػػحهما"وأ

 (.ٖٖٖ/ٗروضة الطالبٌن ) (،ٖٓٙ/ٔاٞنهذب )، (ٜٕٚ
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 فصل

 د بٔع الْنٔل بيكد البلد ّخمالفة الْنٔل لرلور 

وال للوكيػػػػػػل ُب الشػػػػػػراء ، ال جيػػػػػػوز للوكيػػػػػػل ُب البيػػػػػػع أف يبيػػػػػػع بغػػػػػػًن نقػػػػػػد البلػػػػػػد بغػػػػػػًن إذف
نف اٞنطلػػػػػ  حيمػػػػػل علػػػػػى اٞنتعػػػػػارؼ، واٞنتعػػػػػارؼ أ أف يشػػػػػرتي بغػػػػػًن نقػػػػػد البلػػػػػد مػػػػػن غػػػػػًن إذف

 .(ٔ)ل عليووٟنذا إذا أطل  النقد ُب العقد ٘نُ ، ىو نقد البلد
فػػػػػػإف  ،نف اٞنتعػػػػػػارؼ ىػػػػػػو الغالػػػػػػبأ بػػػػػػاع بالغالػػػػػػب منهمػػػػػػا ،فػػػػػػإف كػػػػػػاف ُب البلػػػػػػد نقػػػػػػداف

فػػػػإف اسػػػػتويا ُب  ،ليعطػػػػَو ي النصػػػػحية حقهػػػػا ،ىػػػػو أنفػػػػع للموكػػػػلبػػػػاع ّنػػػػا  ،اسػػػػتويا ُب اٞنعاملػػػػة
 .(ٕ)النفع باع ّنا شاء منهما لفقد اٞنيزة
وٟنػػػػػذا  ،ننػػػػػو غػػػػػًن مػػػػػأذوف فيػػػػػوأ   جيػػػػػز لػػػػػو أف يبيػػػػػع بغػػػػػًنه ،وإف أذف لػػػػػو ُب العقػػػػػد بنقػػػػػد

 .ا  جيز أف يشرتي ٘نارً  ،(ٖ)لو أذف ُب شراء بغل
  يصػػػػػح الشػػػػػراء  ،فاشػػػػػرتى ُب ذمتػػػػػو، داً اشػػػػػرت بعينهػػػػػا عبػػػػػ :وقػػػػػاؿ، أو إف دفػػػػع إليػػػػػو ألفػػػػػاً 

 .(ٗ)ننو ألزمو ُب ذمتو ما   يأذف ُب التزاموأ للموكل
مػػػػػػػةاشػػػػػػػرت ُب  :فػػػػػػػإف قػػػػػػػاؿ   يصػػػػػػػح الشػػػػػػػراء ُب أصػػػػػػػح  ،فاشػػػػػػػرتى بعينهػػػػػػػا ،ىاقػػػػػػػدنأو  الذّْ

مػػػػػػةنف مػػػػػػا ُب أ ننػػػػػػو يقصػػػػػػد بػػػػػػذلك طلػػػػػػب اٜنػػػػػػاؿأ (٘)الػػػػػػوجهٌن  ،ال يتصػػػػػػف باٜنرمػػػػػػة الذّْ

                                                        

  (.ٖٗٓ/ٗروضة الطالبٌن ) (،ٖٔٙ/ٖ) ُب الفقو الشافعَو ي اٞنهذب (ٔ)
  صدر الساب .( اٞنٕ)
، تػػػػػػاج (ٚ٘ص: ُد ِمػػػػػػن بػػػػػػٌِن اِٜنمػػػػػػاِر والَفػػػػػػَرس. اٞنصػػػػػػباح اٞننػػػػػػًن )ُمولَّ ػالػػػػػػ وىػػػػػػومعػػػػػػروؼ : البَػْغػػػػػػل (ٖ)

 (.ٜٙ/ٕٛالعروس )
 .(ٖٔٙ/ٖ) ُب الفقو الشافعَو ي ( اٞنهذبٗ)
فعقػػػػد عقػػػػداً ينفسػػػػخ  ،الوجػػػػو انوؿ: أف البيػػػػع باطػػػػلأ ننػػػػو أمػػػػره بعقػػػػد ال ينفسػػػػخ بتلػػػػف انلػػػػف (٘)

اشػػػػػرت  :وضػػػػة: "ولػػػػو قػػػػاؿو  يػػػػرض بػػػػو. قػػػػاؿ النػػػػووي ُب الر  ،بتلػػػػف انلػػػػف، وذلػػػػك   يػػػػأذف فيػػػػو
 :وقػػػػػػاؿ العمػػػػػػراين.   يصػػػػػػح علػػػػػػى انصػػػػػػح" ،فاشػػػػػػرتى بعينػػػػػو ،وسػػػػػػلم انلػػػػػػف ُب ٖننػػػػػػو ،ُب الذمػػػػػة
الوجػػػػو الثػػػػػاين: أنػػػػو يصػػػػحأ ننػػػػػو أمػػػػره بعقػػػػد يلزمػػػػو الػػػػػثمن مػػػػع بقػػػػاء انلػػػػػف، و  الصػػػػحيح". "وىػػػػو

 ا.خػػػًنً  فػػػزاده بػػػذلك ،ومػػػع تلفهػػػا، وقػػػد عقػػػد عقػػػداً يلزمػػػو الػػػثمن مػػػع بقائهػػػا، وال يلزمػػػو مػػػع تلفهػػػا
 (.ٖٕٖ/ٗروضة الطالبٌن ) (،ٕٚٗ/ٙ) (، البياف ُب مذىب اإلماـٖٔٙ/ٔاٞنهذب )
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فػػػػػػ ؛ جيػػػػػػوز  ،ينصػػػػػػاف العقػػػػػػد عػػػػػػن الفسػػػػػػخ بتلػػػػػػف العػػػػػػٌن وننػػػػػػو] ،فبط ػػػػػػت مػػػػػػا يسػػػػػػتح  بػػػػػػو
 . (ٔ)[تفويت ذلك عليو

فلػػػػػو أف يشػػػػػرتي بعينهػػػػػا،  ،و  يقػػػػػل بعينهػػػػا، اِل عبػػػػػدً  اشػػػػػرت  :وقػػػػاؿ، وإف دفػػػػع إليػػػػػو ألفػػػػػاً 
ىػػػػػػػػػػذا أصػػػػػػػػػػح  ،ّنطلػػػػػػػػػػ  اإلذف عمػػػػػػػػػػ ؛ً  ،وينفػػػػػػػػػػذىا ُب الػػػػػػػػػػثمن، ولػػػػػػػػػػو أف يشػػػػػػػػػػرتي ُب ذمتػػػػػػػػػػو

  .(ٖ)ال يشرتي إال بعينها :والثاين، (ٕ)الوجهٌن
 .ما قدمناه لنا:

، أو نػػػػػواه، ى اٞنوكػػػػػل ُب العقػػػػػدوٚنّػػػػػ ،فاشػػػػػرتى ،و  يػػػػػدفع إليػػػػػو ٖننػػػػػاً ، وإف وكػػػػػل ُب الشػػػػػراء
نف أ (ٗ)وجػػػػػػب الػػػػػػثمن علػػػػػػى اٞنوكػػػػػػل علػػػػػػى أصػػػػػػح الوجػػػػػػوه الث ؛ثػػػػػػة، وصػػػػػػدقو البػػػػػػائع عليػػػػػػو

، والتػػػػـز الػػػػثمن ،ننػػػػو باشػػػػر العقػػػػدأ ويكػػػػوف الوكيػػػػل ضػػػػامنها، فكػػػػاف الػػػػثمن عليػػػػو ،اٞنبيػػػػع لػػػػو
وإف قضػػػػػاه ، فػػػػػإف قضػػػػػاه الوكيػػػػػل رجػػػػػع علػػػػػى اٞنوكػػػػػلأ ف يطالػػػػػب مػػػػػن شػػػػػاء منهمػػػػػاوللبػػػػػائع أ

وإف أبػػػػػػػرأ ، اٞنوكػػػػػػػل   يرجػػػػػػػع علػػػػػػػى الوكيػػػػػػػل، ولػػػػػػػيس للوكيػػػػػػػل أف يرجػػػػػػػع مػػػػػػػن غػػػػػػػًن أف يغػػػػػػػـر
                                                        

وُب اٞنهػػػػػػذب: ننػػػػػػو أمػػػػػػره بعقػػػػػػد الينفسػػػػػػخ بتلػػػػػػف انلػػػػػػف، فعقػػػػػػد  ىكػػػػػػذا ُب كػػػػػػ ؛ النسػػػػػػختٌن، (ٔ)
 (ٖٔٙ/ٖعقداً، ينفسخ بتلف انلف، وذلك   يأذف فيو، و  يرض بو. اٞنهذب )

تضػػػػَو ي الشػػػػراء بعػػػػٌن اٞنػػػػاؿأ نف انمػػػػر مطلػػػػ ، فعلػػػػى ىػػػػذا جيػػػػوز أف ىػػػػذا الوجػػػػو انوؿ: أنػػػػو ال يق (ٕ)
قػػػػػػػاؿ  وينقػػػػػػػد انلػػػػػػػف فيػػػػػػػوأ نف انمػػػػػػػر مطلػػػػػػػ . ،يشػػػػػػػرتي بعينهػػػػػػػا، وجيػػػػػػػوز أف يشػػػػػػػرتي ُب الذمػػػػػػػة

أف الوكيػػػػػػػل يتخػػػػػػػػًن بػػػػػػػٌن الشػػػػػػػػراء بعينػػػػػػػو، أو ُب الذمػػػػػػػػةأ نف  :النػػػػػػػووي ُب الروضػػػػػػػة: "وأصػػػػػػػػحهما
(، البيػػػػػػػػػاف ُب مػػػػػػػػػػذىب ٕٖٗ/ٌٗن )(، روضػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػالبٕٖٙ/ٔاٞنهػػػػػػػػػذب ) االسػػػػػػػػػم يتناوٟنمػػػػػػػػػا".

 (.ٕٚٗ/ٙ) اإلماـ
الوجػػػػو الثػػػػاين: أف مقتضػػػػى ذلػػػػك الشػػػػراء بعػػػػٌن اٞنػػػػاؿأ ننػػػػو ٞنػػػػا دفػػػػع إليػػػػو انلػػػػف دؿ علػػػػى أنػػػػو  (ٖ)

(، ٕٖٙ/ٔقصػػػػػػد الشػػػػػػراء ّٔػػػػػػا، فعلػػػػػػى ىػػػػػػذا إذا اشػػػػػػرتى ُب ذمتػػػػػػو   يصػػػػػػح الشػػػػػػراء. اٞنهػػػػػػذب )
 (.ٕٚٗ/ٙ) (، البياف ُب مذىب اإلماـٕٖٗ/ٗروضة الطالبٌن )

الصػػػػػحيح، وقػػػػػاؿ النػػػػػووي  وىػػػػػو :قػػػػػاؿ العمػػػػػراين وىػػػػػذا الوجػػػػػو انوؿ. ،ث ؛ثػػػػػة أوجػػػػػو نيب العبػػػػػاس (ٗ)
(، ٕٖٙ/ٔ(، اٞنهػػػػػػػػذب )ٕٛٗ/ٙ) البيػػػػػػػػاف ُب مػػػػػػػػذىب اإلمػػػػػػػػاـ أصػػػػػػػػحها. وىػػػػػػػػو :ُب الروضػػػػػػػػة

 (.ٕٖٚ/ٗروضة الطالبٌن )
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 ،ننػػػػػو فػػػػرع لػػػػػوأ الوكيػػػػل أفػػػػػإف أبػػػػرأ اٞنوكػػػػل بػػػػػر  ،ننػػػػػو ضػػػػامنأ   يػػػػػربأ اٞنوكػػػػل ،البػػػػائع الوكيػػػػل
ولػػػػػػيس ، وللبػػػػػػائع مطالبػػػػػػة الوكيػػػػػػل، دوف اٞنوكػػػػػػلأف الػػػػػػثمن علػػػػػػى الوكيػػػػػػل  :(ٔ)والوجػػػػػػو الثػػػػػػاين

أ[، ولػػػػػػو ُب ذمػػػػػػة اٞنوكػػػػػػل /ٙٛأف الػػػػػػثمن علػػػػػػى الوكيػػػػػػل ] :(ٕ)والثالػػػػػػث، لػػػػػػو مطالبػػػػػػة اٞنوكػػػػػػل
وإف   ، وللوكيػػػػػػػػػل مطالبػػػػػػػػة اٞنوكػػػػػػػػػل، وللبػػػػػػػػػائع مطالبػػػػػػػػة الوكيػػػػػػػػػل دوف اٞنوكػػػػػػػػل، مثػػػػػػػػل الػػػػػػػػثمن
 يطالبو البائع. 

                                                        

روضػػػػػػػػػة  (،ٕٖٙ/ٔاٞنهػػػػػػػػػذب ) (،ٕٛٗ/ٙ) البيػػػػػػػػػاف ُب مػػػػػػػػػذىب اإلمػػػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػػذا الوجػػػػػػػػػو الثػػػػػػػػػاين. (ٔ)
 (.ٕٖٚ/ٌٗن )الطالب

روضػػػػػػػػة  (،ٖٖٙ/ٔاٞنهػػػػػػػػذب ) (،ٕٛٗ/ٙ) البيػػػػػػػػاف ُب مػػػػػػػػذىب اإلمػػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػذا الوجػػػػػػػػو الثالػػػػػػػػث. (ٕ)
 (.ٕٖٚ/ٗالطالبٌن )
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 فصل

 د بٔع الْنٔل بجنً مؤجلر 

 .(ٔ)ال جيوز للوكيل ُب البيع أف يبيع بثمن م جل من غًن إذف
 .وم ج ؛ً ، (ٕ)جيوز أف يبيع حاالً  :وقاؿ أبو حنيفة

فإذا أطل  ٘نل على أ أو فساد، وال يتأجل إال لكساد، أف انجل يقتضَو ي النقد لنا:
ننو   يرض ّنا أ ن ذلك انجل  جيز إىل أكثر م ،فإف أذف لو ُب البيع إىل أجلأ انصل

فإف أ و٘نل انجل على العرؼ ُب مثلو ،صحت الوكالة ،وإف أطل  انجل، زاد على اٞنقدر
وُب ، (ٖ)ليوُب النصيحة حقها ىذا أصح الوجهٌن ،  يكن فيو عرؼ باع بأنفع ما يقدر عليو

 .(ٗ)الخت ؛ؼ مقادير اآلجاؿ أيبطل التوكيل :الثاين

                                                        

يصػػػػػح كػػػػػل ذلػػػػػك موقوفػػػػػػاً علػػػػػى إجػػػػػازة اٞنوكػػػػػل، وىػػػػػذا ىػػػػػو القػػػػػػوؿ  وُب قػػػػػوؿ: ،علػػػػػى اٞنشػػػػػهور (ٔ)
اٞنهػػػػػػػػػػػذب  انوؿ". :"والصػػػػػػػػػػػواب: قػػػػػػػػػػػاؿ النػػػػػػػػػػػووي ُب الروضػػػػػػػػػػػة ،اٞننقػػػػػػػػػػػوؿ ُب بيػػػػػػػػػػػع الفضػػػػػػػػػػػوِل

 (.ٖٗٓ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٖٙ/ٔ)
 (.ٕٚ/ٙ(، بدائع الصنائع )ٚٗٔ/ٕاللباب ُب شرح الكتاب ) (ٕ)
الوجػػػػػػػػو انوؿ: يصػػػػػػػػح، وحيمػػػػػػػػل علػػػػػػػػى العػػػػػػػػػرؼ ُب مثلػػػػػػػػوأ نف مطلػػػػػػػػ  الوكالػػػػػػػػة حيمػػػػػػػػل علػػػػػػػػػى  (ٖ)

اٞنتعػػػػارؼ، وإف   يكػػػػػن فيػػػػػو عػػػػػرؼ بػػػػػاع بػػػػػأنفع مػػػػا يقػػػػػدر عليػػػػػوأ ننػػػػػو مػػػػػأمور بالنصػػػػػح ٞنوكلػػػػػو، 
يصػػػػػح، وفيمػػػػػا حيمػػػػػل عليػػػػػو أوجػػػػػو  :يح. قػػػػػاؿ النػػػػػووي: "وأصػػػػػحهماالصػػػػػح وىػػػػػو :قػػػػػاؿ اٞن لػػػػػف

اٞنهػػػػذب  أنػػػػو ينظػػػػر إىل اٞنتعػػػػارؼ ُب مثلػػػػوأ فػػػػإف   يكػػػػن فيػػػػو عػػػػرؼ راعػػػػى اننفػػػػع ". :أصػػػػحها
 (.ٖٙٓ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٔٗ/ٙ) (، البياف ُب مذىب اإلماـٖٖٙ/ٖ)

ر فيػػػػػو فلػػػػػػم يصػػػػػح. قػػػػػػاؿ ال يصػػػػػح التوكيػػػػػػلأ نف اآلجػػػػػاؿ ٔنتلػػػػػػفأ فيكثػػػػػر الغػػػػػػر  الوجػػػػػو الثػػػػػػاين: (ٗ)
ف اللفػػػػػػ  مطلػػػػػػ  ال يصػػػػػػح، نف العػػػػػػرؼ إ :وقػػػػػػوؿ الصػػػػػػحيح"، "وىػػػػػػو :الشػػػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػػػذب

واٛنزيػػػػػة وجبػػػػػت  ،ال يصػػػػػحأ نف الديػػػػػة :ونصػػػػػح اٞنوكػػػػػل خيصػػػػػو، وقػػػػػوؿ القائػػػػػل الثالػػػػػث خيصػػػػػو،
 بالشػػػػػرع، فحمػػػػػل علػػػػػى تأجيػػػػػل الشػػػػػرع، وىػػػػػذا وجػػػػػب بػػػػػإذف اٞنوكػػػػػل، فحمػػػػػل علػػػػػى اٞنتعػػػػػارؼ.

 (.ٖٙٓ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٔٗ/ٙ) بياف ُب مذىب اإلماـ(، الٖٖٙ/ٖاٞنهذب )
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كػػػػػػػاٜنقوؽ  ،(ٕ)جيػػػػػػػوز إىل سػػػػػػػنة :وقيػػػػػػػل، (ٔ)والكثػػػػػػػًن ،وز بالقليػػػػػػػلجيػػػػػػػ :وقيػػػػػػػل ُب تقػػػػػػػديره
 .والصحيح ىو انوؿ ،يةوالدّْ ، اٞن جلة ُب الشرع من اٛنزية
رع رع كاف موجبها من قبل الشَّ وم ج ؛ت الشَّ ، ويصح اٞن جل ،واإلط ؛ؽ ُنصة العرؼ

 .ت على العرؼفحمل ،وجبت فيو بإجياب اٞنكلف آجاٟنا بَِتقدْيره، وُب مسألتنا فَػَتقْدرت
فػػػػػإف بػػػػػاع بػػػػػدوف مػػػػػا يسػػػػػاوي أ (ٖ)نظػػػػػرت ،فبػػػػػاع بالنقػػػػػد ،وإف أذف لػػػػو ُب البيػػػػػع إىل أجػػػػػل

  .لو ُب بيعو بدوف ما يساوي نسي ة ننو   يأذفأ   يصح ،نسي ة
صػػػػػػػػػػح ُب أصػػػػػػػػػػح  ،وإف باعػػػػػػػػػػو نقػػػػػػػػػػداً ّنثػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػاوى نسػػػػػػػػػػي ة ُب وقػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػأموف

أ   جيػػػػػػػز ،قػػػػػػػت ال يػػػػػػػأمن عليػػػػػػػوفػػػػػػػإف كػػػػػػػاف ُب و أ اننػػػػػػػو زاده بالتعجيػػػػػػػل خػػػػػػػًنً أ (ٗ)الػػػػػػػوجهٌن
بػػػػألف نقػػػػداً، فاشػػػػرتاه بػػػػألف  ننػػػػو يفضػػػػَو ي إىل ضػػػػرر   يػػػػرض بػػػػو، وإف وكلػػػػو ُب شػػػػراء عبػػػػدٍ 

 ا. ننو زاده بالنسي ة خًنً أ (٘)صح الشراء ُب أصح الوجهٌن ،نسي ة

                                                        

 (، البيػػػػػػػػػػػاف ُب مػػػػػػػػػػػذىب اإلمػػػػػػػػػػػاـٖٖٙ/ٖاٞنهػػػػػػػػػػػذب ) الوجػػػػػػػػػػػو الثالػػػػػػػػػػػث: نف اللفػػػػػػػػػػػ  مطلػػػػػػػػػػػ . (ٔ)
 (.ٖٙٓ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٔٗ/ٙ)
اٞنهػػػػػػػذب  مثػػػػػػػل اٛنزيػػػػػػػة والديػػػػػػػة. الوجػػػػػػو الرابػػػػػػػع: نف اآلجػػػػػػػاؿ اٞنقػػػػػػػدرة بالشػػػػػػػرع إىل سػػػػػػنة، وىػػػػػػػو (ٕ)

 (.ٖٙٓ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٔٗ/ٙ)  مذىب اإلماـ(، البياف ُبٖٖٙ/ٖ)
 .(ٖٔٙ/ٖ)ُب الفقو الشافعَو ي ( اٞنهذب ٖ)
 ففوت عليو ذلك، فلم يصح. َو يء،الوجو انوؿ: ال يصحأ ننو قد يكوف لو غرض ُب كوف الثمن ُب ذمة مل (ٗ)

َأفَّ اْلبػَْيَع َجاِئٌز، ِٜنُُصوِؿ  :ِعَو يّْ مْذَىُب الشَّافِ  :قاؿ اَلَماوردي ا.الوجو الثاين: يصحأ ننو زاده بالتعجيل خًنً و 
 (.٘٘٘/ٙاٜناوي )  (،ٖٗٙ/ٖ(، اٞنهذب )ٕٖٗ/ٙ) البياف ُب مذىب اإلماـ الزّْيَاَدِة َمَع التػَّْعِجيِل.

 وأال يشرتي إال ّنا معو.، الوجو انوؿ: ال يصح الشراء للموكلأ ننو قصد أال يكوف عليو دين (٘)
اِفِعَو يّْ : اٞناوردي قاؿ ا.ل لو العبد، وزاده بالتأجيل خًنً الوجو الثاين: يصحأ ننو حصو  "َمْذَىُب الشَّ

قاؿ . أَفَّ الشّْرَاَء اَلِزـٌ لِْلُموَكِّْلأ ِنَنَُّو َقْد َحَصَل َلُو َغَرُضُو ُب ااِلْسِتْص َ؛ِح َمَع تَْأِجيِل الثََّمِن" 
ىذا  :عكسو صاحب الشامل فقاؿعن التتمة قد  ىذا اٞننقوؿ أوالً  :"قلت :النووي ُب الروضة

ا، وىذا وحيث جيرب يصح الشراء قطعً  اٝن ؛ؼ حيث ال جيرب صاحب الدين على قبوؿ تعجيلو،
اٜناوي   (،ٖٗٙ/ٖاٞنهذب ) واهلل أعلم". وأقرب إىل تعليل انصحاب، ،الذي قالو أصح، وأفقو

 (.ٖٛٔ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٙ٘٘/ٙ)



 
 قسم التحقيق                      االنتصار البن أبي عصرون 

 

555 

 فصل

 دحهه تصسفات الْنٔل اليت ال حظ للنْنل فَٔار 

ال جيػػػػػػػػوز للوكيػػػػػػػػل ُب البيػػػػػػػػع أف يشػػػػػػػػرتط اٝنيػػػػػػػػار للمشػػػػػػػػرتي، وال للوكيػػػػػػػػل ُب الشػػػػػػػػراء أف 
 .(ٔ)ح  ٞنوكلو فيو، فهو كانجل ننو شرط الأ يشرتط اٝنيار للبائع من غًن إذف

، ٞنػػػػػػا فيػػػػػػو مػػػػػػن االحتيػػػػػػاط (ٕ)أو لنفسػػػػػػو جػػػػػػاز ُب أصػػػػػػح الػػػػػػوجهٌن ،وإف اشػػػػػػرتطو ٞنوكلػػػػػػو
 .ٞنوكلو

وكيػػػػػػل ُب البيػػػػػػع أف يبيػػػػػػع بػػػػػػدوف مػػػػػػا يتغػػػػػػابن النػػػػػػاس بػػػػػػو مػػػػػػن غػػػػػػًن إذف، وال وال جيػػػػػػوز لل
ٞنػػػػػا فيػػػػػػو مػػػػػػن  أللوكيػػػػػل ُب الشػػػػػػراء أف يشػػػػػرتي بػػػػػػأكثر ٣نػػػػػا يتغػػػػػػابن النػػػػػاس بػػػػػػو مػػػػػن غػػػػػػًن إذف

 .(ٖ)والنقصاف، اإلضرار بو ُب الزيادة
لكػػػػن بػػػػثمن  ،جيػػػػوز أف يبيػػػػع ّنػػػػا شػػػػاء مػػػػن انٖنػػػػاف حػػػػااًل، ومػػػػ ج ؛ً  :(ٗ)وقػػػػاؿ أبػػػػو حنيفػػػػة

 .ونقد البلد، اٞنثل
 .ما قدمناه من اإلضرار بالتأجيل لنا:

نف تػػػػػػرؾ الزيػػػػػػادة إضػػػػػػرار أ وىنػػػػػػاؾ مػػػػػػن يشػػػػػػرتيو بزيػػػػػػادة، وال جيػػػػػوز أف يبيػػػػػػع بػػػػػػثمن اٞنثػػػػػػل
 .(٘)فلم جيز ،وترؾ للنصح لو، ب[/ٙٛباٞنوكل ]

                                                        

 (.ٕٖٖ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٗٙ/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي )( ٔ)
الوجػػػػػػو الثػػػػػػاين: و ال جيػػػػػػوزأ نف إطػػػػػػ ؛ؽ البيػػػػػػع يقتضػػػػػػى البيػػػػػػع مػػػػػػن غػػػػػػًن شػػػػػػرط.  الوجػػػػػػو انوؿ: (ٕ)

"وللوكيػػػػػل بػػػػػالبيع والشػػػػػراء  :النػػػػػووي ُب الروضػػػػة قػػػػػاؿ جيػػػػوزأ ننػػػػػو احتػػػػػاط للموكػػػػػل بشػػػػرط اٝنيػػػػػار.
أف الوكيػػػػػػل  "واعلػػػػػػم شػػػػػػرط اٝنيػػػػػػار للموكػػػػػػل علػػػػػػى انصػػػػػػحأ نف ذلػػػػػػك اليضػػػػػػره". قػػػػػػاؿ الرافعػػػػػػَو ي:

اٞنهػػػػػػذب . بػػػػػػالبيع والشػػػػػػراء لػػػػػػو شػػػػػػرط اٝنيػػػػػػار للموكػػػػػػل ُب أظهػػػػػػر الػػػػػػوجهٌنأ نف ذلػػػػػػك ال يضػػػػػػره"
 (.ٚٗٗ/ٖ(، روضة الطالبٌن )ٜ٘ٔ/ٗ) (، العزيز شرح الوجيزٖٗٙ/ٖ)
 (.ٖٖٗ/ٙ) (، البياف ُب مذىب اإلماـٖ٘ٙ/ٖاٞنهذب ) (ٖ)
 (.ٖٛٙ/ٔٛنوىرة النًنة )(، إٚ/ٙ(، بدائع الصنائع )ٚٗٔ/ٕاللباب ُب شرح الكتاب ) (ٗ)
  .(ٖٗٓ/ ٗروضة الطالبٌن )(، ٖٗٙ/ٖاٞنهذب ُب فقو الشافعَو ي )( ٘)
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لزمػػػػػػػػو  ،وحضػػػػػػػػر مػػػػػػػػن طلػػػػػػػػب السػػػػػػػػلعة بزيػػػػػػػػادة ُب مػػػػػػػػدة اٝنيػػػػػػػػار، وإف بػػػػػػػػاع بػػػػػػػػثمن اٞنثػػػػػػػػل
ٍب  ،كحػػػػػػػاؿ العقػػػػػػػد نف حػػػػػػػاؿ اٝنيػػػػػػػارأ (ٔ)أصػػػػػػػح الػػػػػػوجهٌن لتحصػػػػػػػيل الزيػػػػػػػادة ُب ،الفسػػػػػػخ

ثبوتػػػػو علػػػػى بػػػػذؿ  :والظػػػػاىر، ال جيػػػػوز تػػػػرؾ الزيػػػػادة ُب حػػػػاؿ العقػػػػد كػػػػذلك ُب حػػػػاؿ اٝنيػػػػار
 .كا بالشَّ الزيادة، ف ؛ يكوف فسخً 

صػػػػػػح  ،بػػػػػػأف بػػػػػػاع مػػػػػػا يسػػػػػػاوي عشػػػػػػرة بتسػػػػػػعة ،وإف بػػػػػػاع بنقصػػػػػػاف يتغػػػػػػابن النػػػػػػاس ّنثلػػػػػػو
 .(ٕ)البيع

 ،النػػػػاس ّنثلهػػػػا بػػػػأف اشػػػػرتى مػػػػا يسػػػػاوي عشػػػػرة بأحػػػػد عشػػػػر وإف اشػػػػرتى بزيػػػػادة يتغػػػػابن
 .(ٖ)نف ذلك يُعد ٖنن اٞنثلأ صح الشراء

 مثػػػػل أف يشػػػػػرتي مػػػػػا يسػػػػػاوي عشػػػػػرة بػػػػػاثين ،وإف اشػػػػرتى بزيػػػػػادة ال يتغػػػػػابن النػػػػػاس ّنثلهػػػػػا
 ،ننػػػو عقػػػػد علػػػى مالػػػو عقػػػداً بغػػػًن إذنػػػػوأ بطػػػل الشػػػراء ،فػػػإف كػػػاف بغػػػًن مػػػػاؿ اٞنوكػػػلأ عشػػػر

مػػػػػػةاف ُب فلػػػػػم يصػػػػػػح عقػػػػػػده، وإف كػػػػػػ مػػػػػػا    ننػػػػػػو اشػػػػػػرتى ُب ذمتػػػػػػو لغػػػػػػًنهأ لػػػػػػـز الوكيػػػػػػل الذّْ
 .(ٗ)فوقع الشراء لو ،يأذف لو فيو

   ،بػػػػػػأف بػػػػػػاع مػػػػػػا يسػػػػػػاوي عشػػػػػػرة بثمانيػػػػػػة ،وإف بػػػػػػاع بنقصػػػػػػاف ال يتغػػػػػػابن النػػػػػػاس ّنثلػػػػػػو
ننػػػػو أ (٘)فػػػػإف كػػػػاف اٞنبيػػػػع باقيػػػػاً وجػػػػب رده، ننػػػػو إضػػػػرار باٞنوكػػػػل   يػػػػرض بػػػػوأ يصػػػػح البيػػػػع

ننػػػػػو تلػػػػػف مػػػػػاُؿ الغػػػػػًن ُب يػػػػػده أ لزمػػػػػو ضػػػػػمانو ،وإف كػػػػػاف تالفػػػػػاً ، الكػػػػػوقبضػػػػػو بغػػػػػًن إذف م

                                                        

ال يلزمػػػػو فسػػػػخ البيػػػػعأ نف اٞنزايػػػػد قػػػػد ال يثبػػػػت علػػػػى الزيػػػػادة، فػػػػ ؛ يلزمػػػػو الفسػػػػخ  الوجػػػػو انوؿ: (ٔ)
الوجػػػػػو الثػػػػػاين: يلزمػػػػػو الفسػػػػػخ، قػػػػػاؿ الشػػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػػذب: "وىػػػػػو الصػػػػػحيح"أ وقػػػػػاؿ و بالشػػػػػك. 
(، ٖ٘ٙ/ٖاٞنهػػػػػػذب ) "وىػػػػػػو أصػػػػػػحهما"أ نف حػػػػػػاؿ اٝنيػػػػػػار كحػػػػػػاؿ العقػػػػػػد. :والرافعػػػػػػَو ي النػػػػػػووي

 (.ٖٓ٘/ٗ(، العزيز شرح الوجيز )ٕٜ/ٗروضة الطالبٌن )
  (.ٖٕٕ/٘، العزيز شرح الوجيز )(ٖٗٓ/ ٗروضة الطالبٌن )(، ٖ٘ٙ/ٖاٞنهذب )( ٕ)
 اٞنصدر الساب .( ٖ)
 (.ٖٕٕ/٘يز شرح الوجيز )، العز (ٖٗٓ/ ٗروضة الطالبٌن )(، ٖٙٙ/ٖاٞنهذب )( ٗ)
 .(ٖٗٓ/ ٗروضة الطالبٌن )(، ٖٙٙ/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي )( ٘)
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ولػػػػػػػو أف ، ننػػػػػػػو سػػػػػػػلم مػػػػػػػا   يكػػػػػػػن لػػػػػػػو تسػػػػػػػليموأ العاديػػػػػػػة، وللموكػػػػػػػل أف يضػػػػػػػمن الوكيػػػػػػػل
 ،فلػػػػػػو اختػػػػػػار تضػػػػػػمٌن اٞنشػػػػػػرتي ،ننػػػػػػو قػػػػػػبض مػػػػػػا   ديكػػػػػػن لػػػػػػو قبضػػػػػػوأ يضػػػػػػمن اٞنشػػػػػػرتي

فضػػػػمنو ٗنيػػػػع  ،ليػػػػوننػػػػو ضػػػػمنو بإثبػػػػات يػػػػده العاديػػػػة عأ وىػػػػو عشػػػػرة، ضػػػػمنو ٗنيػػػػع قيمتػػػػو
ضػػػػػػػمنو ٗنيػػػػػػػع القيمػػػػػػػة أيضػػػػػػػاً علػػػػػػػى  ،قيمتػػػػػػػو كالغاصػػػػػػػب، وإف اختػػػػػػػار أف يضػػػػػػػمن الوكيػػػػػػػل

تضػػػػػػػػػػػمينو  :وُب الثالػػػػػػػػػػػث، تضػػػػػػػػػػػمينو تسػػػػػػػػػػػعة :(ٕ)وُب الثػػػػػػػػػػػاين، (ٔ)أصػػػػػػػػػػػح انقػػػػػػػػػػػواؿ الث ؛ثػػػػػػػػػػػة
 .(ٖ)درمهاً 

 .فضمنها بكماؿ القيمة كاٞنغصوب ،أهنا عٌن تلزمو ردىا لنا:
فكػػػػػػاف قػػػػػػرار  ،نف التلػػػػػػف ٓنػػػػػػت يػػػػػػدهأ يومػػػػػػا يضػػػػػػمنو الوكيػػػػػػل يرجػػػػػػع بػػػػػػو علػػػػػػى اٞنشػػػػػػرت 

نف التلػػػػػف   حيصػػػػػل أ ومػػػػػا يضػػػػػمنو اٞنشػػػػػرتي ال يرجػػػػػع بػػػػػو علػػػػػى الوكيػػػػػل، الضػػػػػماف عليػػػػػو
 .(ٗ)ٓنت يده

                                                        

الصػػػػػحيح، واختػػػػاره النػػػػووي ُب الروضػػػػػةأ ننػػػػو لزمػػػػػو رد  وىػػػػو :قػػػػػاؿ العمػػػػراين ،ىػػػػذا الوجػػػػو انوؿ (ٔ)
(، البيػػػػػػاف ُب ٖٖٓ-ٜٔ/ٗ) (، روضػػػػػة الطػػػػػالبٌنٖٙٙ/ٖ) اٞنبيػػػػػعأ فضػػػػػمن ٗنيػػػػػع بدلػػػػػػو. اٞنهػػػػػذب

 (.ٖ٘ٗ/ٙ) ـمذىب اإلما
ىػػػػذا الوجػػػػػو الثػػػػػاينأ ننػػػػػو لػػػػػو باعػػػػػو بتسػػػػػعة جػػػػػاز، فػػػػػ ؛ يضػػػػػمن مػػػػػا زاد، ويضػػػػػمن اٞنشػػػػػرتي ٕنػػػػػاـ  (ٕ)

 (.ٖ٘ٗ/ٙ) (، البياف ُب مذىب اإلماـٖٙٙ/ٖ) القيمة، وىو درىم. اٞنهذب
ننػػػػػػو   يفػػػػػػرط إال بػػػػػػدرىم، فػػػػػػ ؛ يضػػػػػػمن غػػػػػػًنه، ويضػػػػػػمن اٞنشػػػػػػرتي ٕنػػػػػػاـ  ىػػػػػػذا الوجػػػػػػو الثالػػػػػػث: (ٖ)

ومػػػػػا يضػػػػػمنو الوكيػػػػػل يرجػػػػػع بػػػػػو علػػػػػى اٞنشػػػػػرتي، ومػػػػػا يضػػػػػمنو اٞنشػػػػػرتي ال  ،القيمػػػػػة، وىػػػػػو تسػػػػػعة
و   :قػػػػػػاؿ العمػػػػػػراين يرجػػػػػع بػػػػػػو علػػػػػػى الوكيػػػػػلأ نف اٞنبيػػػػػػع تلػػػػػػف ُب يػػػػػده فاسػػػػػػتقر الضػػػػػػماف عليػػػػػو.

(، البيػػػػػػاف ُب ٖٙٙ/ٖ) اٞنهػػػػػػذب الشػػػػػػيخ أبوحامػػػػػػد، وابػػػػػػن الصػػػػػػباغ غػػػػػػًَن القػػػػػػولٌن انولػػػػػػٌن. حيػػػػػػكِ 
 (.ٖ٘ٗ/ٙ) مذىب اإلماـ

 . (ٖٗٓ/ ٗروضة الطالبٌن )(، ٖٙٙ/ٖفقو الشافعَو ي )اٞنهذب ُب ال( ٗ)
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ننػػػػػو غػػػػػًن مػػػػػأذوف أ   جيػػػػز أف يبيػػػػػع ّنػػػػػا دوهنػػػػا ،بػػػػػع بػػػػػألف :فقػػػػاؿ ،وإف قػػػػدر لػػػػػو الػػػػػثمن
ننػػػػػو قصػػػػػد أ   جيػػػػػز ، لػػػػػو مػػػػػن يبيعػػػػػو منػػػػػوٌنَّ فػػػػػإف كػػػػػاف َعػػػػػأ نظػػػػػرت ،فيػػػػػو، وإف بػػػػػاع بػػػػػألفٌن

 .ٕنليكو بألف، ف ؛ جيوز تفويتو عليو
نف اإلذف ُب البيػػػػػػع بػػػػػػألف إذف ُب البيػػػػػػع بػػػػػػألفٌن أ جػػػػػػاز ،وإف   يعػػػػػػٌن مػػػػػػن يبيػػػػػػع منػػػػػػو

ننػػػػػػػو حصػػػػػػػل أ نف مػػػػػػن رضػػػػػػػَو ي بػػػػػػػالبيع بػػػػػػألف رضػػػػػػػَو ي بػػػػػػػالبيع بػػػػػػألفٌنأ مػػػػػػن جهػػػػػػػة العػػػػػػػرؼ
 .وزاده خًناً  ،مقصوده

سػػػػػػػػواء أ   يصػػػػػػػػح ،ادةفباعػػػػػػػػو بزيػػػػػػػػ ،أ[ ّنػػػػػػػػا زاد علػػػػػػػػى ألػػػػػػػػف/ٚٛال تبعػػػػػػػػو ] :ولػػػػػػػػو قػػػػػػػػاؿ
 .قصده اننو فوت ّنخالفة هنيو غرضً أ أو عٌن من يبيعو منو ،أطل 

ننػػػػػػو أ (ٔ)صػػػػػػح البيػػػػػػع ُب أصػػػػػػح الػػػػػػوجهٌن ،فبػػػػػػاع بػػػػػػألف وثػػػػػػوب ،بػػػػػػع بػػػػػػألف :وإف قػػػػػػاؿ
وكػػػػػوف الثػػػػػوب  ،فهػػػػػو كمػػػػػا لػػػػػو باعػػػػػو بػػػػػألفٌن ،اوزاده بػػػػػالثوب خػػػػػًنً  ،حصػػػػػل مػػػػػا أذف لػػػػػو فيػػػػػو

لػػػػو كػػػػاف الثػػػػوب مكمػػػػ ؛ً لقػػػػدر انلػػػػف، وقػػػػد وقػػػػع  غػػػػًن مػػػػأذوف ُب البيػػػػع بػػػػو إمنػػػػا يظهػػػػر أثػػػػره
 .زيادة عليها

ننػػػػو مػػػػأذوف فيػػػػو مػػػػن أ صػػػػح البيػػػػع ،فبػػػػاع نصػػػػفو بػػػػألف ،ولػػػػو وكلػػػػو ُب بيػػػػع عبػػػػد بػػػػألف
نف مػػػػن رضػػػػػَو ي ببيػػػػع اٛنميػػػػػع بػػػػألف رضػػػػػَو ي ببيػػػػع الػػػػػبعض بػػػػألف، وال يبطػػػػػل أ جهػػػػة العػػػػػرؼ

 .(ٕ)ضف ؛ يبطل ببيع البع، نف اإلذف ُب بيع اٛنميعأ اإلذف ُب بيع باقيو

                                                        

الوجػػػو انوؿ: يصػػػػحأ ننػػػػو حصػػػػل لػػػػو انلػػػػف، وزيػػػػادة، فصػػػػار كمػػػػا لػػػػو بػػػػاع بػػػػألفَو ي درىػػػػم. قػػػػاؿ  (ٔ)
أنػػػػو علػػػػى  :ولػػػػو باعػػػػو ّنائػػػػة درىػػػػم، ودينػػػػار ففػػػػَو ي التتمػػػػة، والتهػػػػذيب :النػػػػووي ُب الروضػػػػة: "قلػػػػت

وينبغػػػػَو ي  ،نػػػػو مػػػػن جػػػػنس انٖنػػػػافن أاٝنػػػػ ؛ؼ ُب مائػػػػة وثػػػػوب، وقطػػػػع صػػػػاحب الشػػػػامل بالصػػػػحة
 ،اليصػػػػػػػحأ نف الػػػػػػػدراىم الوجػػػػػػػو الثػػػػػػاين:و  أف يكػػػػػػوف انصػػػػػػػح ُب اٛنميػػػػػػع الصػػػػػػػحة، واهلل أعلػػػػػػم".

والثػػػػػوب تتقسػػػػػط علػػػػػى السػػػػػلعة، فيكػػػػػوف مػػػػػا يقابػػػػػل الثػػػػػوب مػػػػػن السػػػػػلعة مبيعػػػػػاً بػػػػػالثوب، وذلػػػػػك 
روضػػػػػػػة  ،(ٖٚٙ/ٖخػػػػػػػ ؛ؼ مػػػػػػػا يقتضػػػػػػػيو اإلذفأ فػػػػػػػإف اإلذف يقتضػػػػػػػَو ي البيػػػػػػػع بالنقػػػػػػػد. اٞنهػػػػػػػذب )

 (.ٖٙٗ/ٙ) البياف ُب مذىب اإلماـ (،ٕٖٓ-ٜٖٔ/ٗلطالبٌن )ا
 (.ٖٙٔ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٙٙ/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي )( ٕ)
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أ   يصػػػػػػح ،ولػػػػػػو كػػػػػػاف باقيػػػػػػو يسػػػػػػاوي ٕنػػػػػػاـ انلػػػػػػف ،وإف بػػػػػػاع نصػػػػػػفو ّنػػػػػػا دوف انلػػػػػػف
 .(ٔ)ف ؛ يصح ّنا دونو ،نف اإلذف مشروط بانلف

فػػػػػإف  أ (ٕ)نظػػػػػرت ،فبػػػػػاع واحػػػػػداً ّنػػػػػا دوف انلػػػػػف ،وإف وكلػػػػػو ُب بيػػػػػع ث ؛ثػػػػػة أعبػػػػػد بػػػػػألف
   ،كػػػػػػاف مػػػػػػا باعػػػػػػو بػػػػػػو إذا قسػػػػػػطت انلػػػػػػػف علػػػػػػى قيمػػػػػػة العبيػػػػػػد يكػػػػػػوف دوف مػػػػػػا خيصػػػػػػػو

 .فلم يصح ،ننو باعو ّنا دوف ما أذف فيوأ يصح
ننػػػػػو باعػػػػػو ّنػػػػػا أذف ُب بيعػػػػػو بػػػػػو، ونف أ جػػػػػاز ،وإف كػػػػػاف بقػػػػػدر مػػػػػا خيصػػػػػو مػػػػػن انلػػػػػف

ِنػػػػػ ؛ؼ العبػػػػػد الواحػػػػػد إذا بيػػػػػع  ،قيمػػػػػة العبيػػػػػد ال تػػػػػنقص إذا بيػػػػػع كػػػػػل عبػػػػػد علػػػػػى انفػػػػػراده
فػػػػػػرد كػػػػػػل واحػػػػػػد وُب العبيػػػػػػد أف ي، ونف العػػػػػػرؼ ُب العبػػػػػػد الواحػػػػػػد أف تبػػػػػػاع ٗنلتػػػػػػو، بعضػػػػػػو
 .بعقد

 ،أو أكثػػػػػػر ،وىػػػػػػو قػػػػػػدر مػػػػػػا خيصػػػػػػو منهػػػػػػا، أو ّنػػػػػػا دوف انلػػػػػػف ،وإف بػػػػػػاع عبػػػػػػداً بػػػػػػألف
 .ٞنا قدمتو (ٖ)جاز

ننػػػػػو وكلػػػػػو ُب بيػػػػػع اٛنميػػػػػع، أ (ٗ)وال تبطػػػػػل الوكالػػػػػة ُب بيػػػػػع البػػػػػاقيٌْن ُب أصػػػػػح الػػػػػوجهٌن
 ،مسػػػػٌنفاشػػػػرتاه ِن ،بعينػػػػو ّنائػػػػة فػػػػ ؛ تبطػػػػل الوكالػػػػة ببيػػػػع الػػػػبعض، وإف وكلػػػػو ُب شػػػػراء عبػػػػدٍ 

 .نو إذا رضيو ّنائة فبخمسٌن أوىلنأ لـز اٞنوكل

                                                        

  (.ٜٖٔ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٚٙ/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي )( ٔ)
  (.ٖٚٙ/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي )( ٕ)
  اٞنرجع الساب .( ٖ)
الوجػػػػػػػو انوؿ: ال ديلػػػػػػػكأ ننػػػػػػػو قػػػػػػػد حصػػػػػػػل  إسػػػػػػػحاؽ. يخ أبػػػػػػػوحكامهػػػػػػػا الشػػػػػػػ ،فيػػػػػػػو وجهػػػػػػػاف (ٗ)

جيػػػػوزأ ننػػػػو أذف لػػػػو ُب بيػػػػع اٛنميػػػػع، فػػػػ ؛ يسػػػػقط انمػػػػر  الوجػػػػو الثػػػػاين:. و اٞنقصػػػػود، وىػػػػو انلػػػػف
 أصػػػػػػػحهما". قػػػػػػػاؿ النػػػػػػػووي ُب الروضػػػػػػة: "وىػػػػػػػو ببيػػػػػػع واحػػػػػػػد مػػػػػػػنهم كمػػػػػػا لػػػػػػػو   يقػػػػػػػدر الػػػػػػثمن.

(، روضػػػػػػػػػػػة ٖٚٗ/ٙ) ( البيػػػػػػػػػػػاف ُب مػػػػػػػػػػػذىب اإلمػػػػػػػػػػػاـٖٚٙ/ٖاٞنهػػػػػػػػػػػذب )، (ٜٜٕ/ٖ) الوسػػػػػػػػػػػيط
 (.ٖٖٖ/ٗالطالبٌن )
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، ننو فعل ما أمره بوأ  (ٔ)فإف اشرتاه ّنائة صحأ وال تشرته ِنمسٌن ،اشرته ّنائة :وإف قاؿ
ننو أ جاز ،ننو هناه عنو، وإف اشرتاه ّنا بٌن اٝنمسٌن واٞنائةأ   يصح ،وإف اشرتاه ِنمسٌن

فيبقى ما  ،إال أف اٝنمسٌن خصها بالنهَو ي ،ا دوف اٞنائة أوىلٞنا أذف لو ُب اٞنائة دؿ أنو ّن
ننو ٞنا هنى أ (ٕ)على أصح الوجهٌن   جيز ،وإف اشرتاه ّنا دوف اٝنمسٌن، سواىا على اٛنواز

 .عن اٝنمسٌن دؿ أف ما دوهنا أوىل باٞننع
ل ُب   جيػػػػػز، و  يلػػػػػـز اٞنوكػػػػػ ،فاشػػػػػرتاه ّنائػػػػػة وعشػػػػػرة ،اشػػػػػرت ىػػػػػذا العبػػػػػد ّنائػػػػػة :وإف قػػػػػاؿ

 .(ٖ)أصح الوجهٌن

                                                        

 .(ٖٚٙ/ٖ)ُب الفقو الشافعَو ي ( اٞنهذب ٔ)
الوجػػػػو انوؿ: جيػػػػوزأ ننػػػػو ٞنػػػػا نػػػػص علػػػػى اٞنائػػػػة دؿ علػػػػى ، َحَكامُهَػػػػا ابْػػػػُن ُسػػػػرَْيجٍ ، َعلَػػػػى َوْجَهػػػػٌْن  (ٕ)

الوجػػػػػػػو الثػػػػػػػاين: ال جيػػػػػػػوزأ ننػػػػػػػو ٞنػػػػػػػا هنػػػػػػػى عػػػػػػػن و إال فيمػػػػػػػا أخرجػػػػػػػو النهػػػػػػػَو ي.  ،أف مػػػػػػػا دوهنػػػػػػػا أوىل
و  أسػػػػػتطع تػػػػػرجيح أحػػػػػد الػػػػػوجهٌن علػػػػػى اآلخػػػػػر،  ؿ علػػػػػى أف مػػػػػا دوهنػػػػػا أوىل بػػػػػاٞننع.اٝنمسػػػػػٌن د

ولعػػػػػل الػػػػػػراجح الوجػػػػػػو الثػػػػػاين، ننػػػػػػو ٞنػػػػػػا نػػػػػص علػػػػػػى اٝنمسػػػػػػٌن، دؿ علػػػػػى أف مادوهنػػػػػػا داخػػػػػػل ُب 
 (.ٖٛٗ/ٙ) (، البياف ُب مذىب اإلماـٛٗ٘/ٙ(،  اٜناوي )ٖٛٙ/ٖاٞنهذب )اٞننع. 

ٞنهػػػػػذب: "وىواٞنػػػػػذىبأ ننػػػػػو زاد علػػػػػى الػػػػػثمن اٞنػػػػػأذوف، ىػػػػػذا الوجػػػػػو انوؿأ قػػػػػاؿ الشػػػػػًنازي ُب ا (ٖ)
بػػػع  :فاشػػػرتاه بػػػأكثر مػػػن ٖنػػػن اٞنثػػػل، وننػػػو لػػػو قػػػاؿ ،كمػػػا لػػػو قػػػاؿ اشػػػرت ِل عبػػػداً   ،فلػػػم يلػػػـز اٞنوكػػػل
 ،ٍب يضػػػػػمن الوكيػػػػػل مػػػػػا نقػػػػػص مػػػػػن اٞنائػػػػػة ،  يصػػػػػح ،فباعػػػػػو ّنائػػػػػة إال عشػػػػػرة ،ىػػػػػذا العبػػػػػد ّنائػػػػػة
ٍب يضػػػػػمن  ،  يلػػػػػـز اٞنوكػػػػػل ،اه ّنائػػػػػة وعشػػػػػرةاشػػػػػرت ىػػػػػذا العبػػػػػد ّنائػػػػػة، فاشػػػػػرت  :فكػػػػػذلك إذا قػػػػػاؿ

   ،فاشػػػرتى ّنائػػػة وعشػػػرة ،الوكيػػػل مػػػا زاد علػػػى اٞنائػػػة". قػػػاؿ الغػػػزاِل: "ولػػػو قػػػاؿ اشػػػرت العبػػػد ّنائػػػة
قػػػػاؿ  وىػػػػو باطػػػػل". ،يقػػػػع، ويلتػػػػـز الوكيػػػػل مػػػػن عنػػػػده عشػػػػرة: وقػػػػاؿ ابػػػػن سػػػػريج، يقػػػػع عػػػػن اٞنوكػػػػل

ػػػػػػػػػػػػاِفِعَو يّْ  :اٞنػػػػػػػػػػػاوردي ُب اٜنػػػػػػػػػػػػاوي  ،(ٜٗ٘ -ٛٗ٘/ٙاٜنػػػػػػػػػػػػاوي )  "."وىػػػػػػػػػػػػو َمػػػػػػػػػػػػْذَىُب الشَّ
 (.ٜٜٕ/ٖالوسيط ) ،(ٖٛٙ/ٖاٞنهذب )
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 .أنو يلزمو ّنائة، ويضمن الوكيل عشرة :(ٔ)والوجو الثاين
 ،بعػػػػو ّنائػػػػة :كمػػػػا لػػػػو قػػػػاؿ  ،أنػػػػو اشػػػػرتاه بغػػػػًن الػػػػثمن اٞنػػػػأذوف فيػػػػو، فلػػػػم يلػػػػـز اٞنوكػػػػل لنػػػػا:

 .ويضمن الوكيل عشرة ،فإنو ال يصحأ فباعو بتسعٌن
ئتٌن، وىػػػػػػػو يسػػػػػػػاوي فاشػػػػػػرتى عبػػػػػػػداً ّنػػػػػػػا ،ب[/ٚٛاشػػػػػػػرت عبػػػػػػػداً ِل  ّنائػػػػػػػة ] :ولػػػػػػو قػػػػػػػاؿ

مػػػػػػةأو ُب  ،  يلػػػػػػـز اٞنوكػػػػػػل ،اٞنػػػػػػائتٌن وصػػػػػػدقو البػػػػػػائع علػػػػػػى ، أو نػػػػػػواه ،، وٚنػػػػػػاه ُب العقػػػػػػدالذّْ
أو  ،وال نػػػػواه ،ننػػػػو غػػػػًن مػػػػأذوف لػػػػو فيػػػػو، ولػػػػو   يسػػػػم اٞنشػػػػرتي لػػػػوأ (ٕ)ذلػػػػك بطػػػػل الشػػػػراء

 نف الظاىر أنو اشرتاه لنفسو. أ لـز الوكيل ،ادعى أنو نواه، و  يصدقو البائع عليو

                                                        

يلػػػػـز اٞنوكػػػػل ّنائػػػػة، ويضػػػػمن الوكيػػػػل مػػػػا زاد علػػػػى اٞنائػػػػةأ  :قػػػػاؿ أبػػػػو العبػػػػاس، ىػػػػذا الوجػػػػو الثػػػػاين (ٔ)
َ ُمَتَطوًّْعػػػػا َِّٔػػػػا.  أ=َخطَػػػػأٌ  قػػػػاؿ اٞنػػػػاوردي ُب اٜنػػػػاوي: َوَىػػػػَذا ِنَنَّػػػػُو َيِصػػػػًُن ِلُمَجاَوزَتِػػػػِو اْلَقػػػػْدَر اْلُمَعػػػػٌنَّ

فَػلَػػػػػْم جَيُػػػػػْز أَْف يَػتَػػػػػبَػعََّض ُحْكُمػػػػػُو، َولَػػػػػْو َجػػػػػاَز أَْف  ،ِنَفَّ الزّْيَػػػػػاَدَة ُب ُٗنْلَػػػػػِة الػػػػػثََّمِن الَّػػػػػِذي لَػػػػػِزـَ بِاْلَعْقػػػػػدِ 
ػػػػػرَاِء لِ  ِة الشّْ ػػػػػرَاِء َمْضػػػػػُمونًَة َعلَػػػػػى اْلوَِكيػػػػػِل َمػػػػػَع ِصػػػػػحَّ ػػػػػِل َتُكػػػػػوَف الزّْيَػػػػػاَدُة ِبَقػػػػػْدِر اْلُمَغابَػنَػػػػػِة ُب الشّْ ْلُموَكّْ

ػػػػػلِ  ، َلَكػػػػػاَف النػُّْقَصػػػػػاُف ِبَقػػػػػْدِر اْلُمَغابَػنَػػػػػِة ُبََ اْلبَػْيػػػػػِع، َمْضػػػػػُمونًا َعلَػػػػػى اْلوَِكيػػػػػِل َمػػػػػَع لُػػػػػُزوـِ اْلبَػْيػػػػػِع لِْلُموَكّْ
ػػػػػػرَاِءأ فَػػػػػػِإِف ا ْشػػػػػػتَػرَاُه َوَىػػػػػػَذا ٣نَّػػػػػػا  َْ يَػػػػػػػَر بِػػػػػػِو أَبُػػػػػػو اْلَعبَّػػػػػػاِس ُب اْلبَػْيػػػػػػِع، فَػَبطَػػػػػػَل اْلَمػػػػػػْذَىُب إِلَْيػػػػػػِو ُب الشّْ

ػػػػػَل، َوِإِف اْشػػػػػتَػرَاُه ّنِائَػػػػػِة ِدْرَىػػػػػمٍ  ،َصػػػػػحَّ  ،بِاْلِمائَػػػػػِة ِدينَػػػػػارٍ  ػػػػػَل، َوِإْف َكانَػػػػػِت  ،َولَػػػػػِزـَ اْلُموَكّْ  َْ يَػْلػػػػػزَـِ اْلُموَكّْ
رَاِىُم أَقَػػػػلَّ ِمػػػػْن ِقيَمتِػػػػِوأ ِنَفَّ ُعُدولَػػػػُو َعػػػػْن ِجػػػػْنِس الػػػػثََّمنِ  اٞنهػػػػذب  َكُعُدولِػػػػِو َعػػػػْن َعػػػػٌْنِ اْلَعْبػػػػِد.  ،الػػػػدَّ

 (. ٜٗ٘/ٙاٜناوي ) (،ٖٛٙ/ٖ)
 (.ٖٛٙ/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي ) (ٕ)
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 فصل

 د بعض صْز خمالفة الْنٔل للْنالة ّحهنَار 

فاشػػػػرتى لػػػػو بػػػػو شػػػػاتٌن ال تسػػػػاوي  ، وأمػػػػره أف يشػػػػرتي لػػػػو بػػػػو شػػػػاة، وإف دفػػػػع إليػػػػو دينػػػػاراً 
ننػػػػػػو   يػػػػػػأذف إال ُب شػػػػػػراء شػػػػػػاة أ   يصػػػػػػح الشػػػػػػراء للموكػػػػػػل، كػػػػػػل واحػػػػػػدة منهمػػػػػػا دينػػػػػػاراً 

فػػػػػػػإف اشػػػػػػػرتامها ُب أ نظػػػػػػػرت ،(ٔ)اوإف كانػػػػػػػت كػػػػػػػل واحػػػػػػػدة تسػػػػػػػاوي دينػػػػػػػارً ، تسػػػػػػػاوي دينػػػػػػػاراً 
مػػػػػػػة أف للموكػػػػػػػل  :قػػػػػػػوؿ الثػػػػػػػاينالو ، (ٕ)كانػػػػػػػت الشػػػػػػػاتاف لػػػػػػػو ُب أصػػػػػػػح القػػػػػػػولٌن  ،للموكػػػػػػػل الذّْ

 .(ٖ)وبو قاؿ أبو حنيفة، ويرد نصف دينار، وانخرى للوكيل، شاة بنصف دينار
ارقي دينللللارًا ليشللللتري للللله شللللاة، فاشللللتر  دفللللى إلللللى عللللروة البلللل»: النَّػػػػيبّ أف  لنػػػػا:
للللللللله  افللللللللدع ،ودينللللللللار ،بشللللللللاة  النَّبلللللللليّ وأتللللللللى  ،فبللللللللا  أحللللللللد با بللللللللدينار ،شللللللللاتين
ننػػػػػػو إذا رضػػػػػػى شػػػػػػاة بػػػػػػدينار أ ونف ذلػػػػػػك مػػػػػػأذوف فيػػػػػػو مػػػػػػن جهػػػػػػة العػػػػػػرؼ، (ٗ)«بالبركللللللة

                                                        

 (.ٖٛٙ/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي )( ٔ)
صػػػػحة الشػػػػراء، وحصػػػػوؿ اٞنلػػػػك فيهمػػػػا  :قػػػػاؿ النػػػػووي ُب الروضػػػػة: "أظهرمهػػػػا، ىػػػػذا الوجػػػػو انوؿ (ٕ)

 شػػػػػاتٌن بػػػػػدينارأ وزاد خػػػػػًنا"أ ونف اإلذف ُب شػػػػػاة بػػػػػدينار إذف ُب ،للموكػػػػػلأ ننػػػػػو حصػػػػػل غرضػػػػػو
(، روضػػػػػػػة الطػػػػػػػالبٌن ٖٛٙ/ٖ) نف مػػػػػػػن رضػػػػػػػَو ي شػػػػػػػاة بػػػػػػػدينار رضػػػػػػػَو ي شػػػػػػػاتٌن بػػػػػػػدينار. اٞنهػػػػػػػذب

 (.ٜٕٙ/ٕ(، مغين احملتاج )ٖٛٔ/ٗ)
ال تقػػػػع الشػػػػاتاف للموكػػػػلأ ننػػػػو   يػػػػأذف  :قػػػػاؿ النػػػػووي ُب الروضػػػػة: "الثػػػػاين، ىػػػػذا الوجػػػػو الثػػػػاين (ٖ)

ة بنصػػػػػف دينػػػػػار، وانخػػػػػرى للوكيػػػػػل، فللموكػػػػػل واحػػػػػد ،إف اشػػػػػرتامها ُب الذمػػػػػة: بػػػػػل ينظػػػػػر ،فيهمػػػػػا
ويػػػرد علػػػى اٞنوكػػػل نصػػػف دينػػػار، وللموكػػػل أف ينتػػػزع الثانيػػػة منػػػو، ويقػػػرر العقػػػد فيهمػػػاأ ننػػػو عقػػػػد 

يصػػػػػػح  "وفيػػػػػػو قػػػػػػوؿ شػػػػػػاذ ال :ذكػػػػػػره النػػػػػػووي ُب الروضػػػػػػة ،وُب اٞنسػػػػػػألة وجػػػػػػو ثالػػػػػػث العقػػػػػػد لػػػػػػو".
روضػػػػػة الطػػػػػالبٌن  (،ٜٖٙ/ٖ) بػػػػػل يقعػػػػػاف للوكيػػػػػل". اٞنهػػػػػذب ،الشػػػػػراء للموكػػػػػل ُب واحػػػػػدة منهمػػػػػا

(، البنايػػػػػػػة ُب شػػػػػػػرح ٜٖٓ/ٕ) ختيػػػػػػػار لتعليػػػػػػػل اٞنختػػػػػػػار(، االٜٕٙ/ٕ(، مغػػػػػػػين احملتػػػػػػػاج )ٖٛٔ/ٗ)
 (.ٛٗٔ/ٕاللباب ُب شرح الكتاب ) (،ٜٕٛ/ٛ) اٟنداية

 (.ٕٚٓ/ٗأخرجو البخاري ُب صحيحو، كتاب اٞنناقب ) (ٗ)
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  يصػػػػػػػػح بيعػػػػػػػو ُب أصػػػػػػػػح  ،فػػػػػػػإف بػػػػػػػاع الوكيػػػػػػػػل إحػػػػػػػدى الشػػػػػػػاتٌنأ بػػػػػػػػدينار رضػػػػػػػَو ي شػػػػػػػاتٌن
وعلػػػػػػى ىػػػػػػػذا ينػػػػػػزؿ فعػػػػػػػل عػػػػػػػروة ، إال أف يكػػػػػػػوف قػػػػػػد وكلػػػػػػػو ُب الشػػػػػػراء والبيػػػػػػػعأ (ٔ)الػػػػػػوجهٌن
فإهنمػػػػػػا يكونػػػػػػاف للموكػػػػػػل علػػػػػػى أصػػػػػػح أ وىكػػػػػػذا لػػػػػػو اشػػػػػػرتامها بعػػػػػػٌن مػػػػػػاؿ اٞنوكػػػػػػل، البػػػػػػارقَو ي
بطػػػػػػػػل البيػػػػػػػػع ُب الشػػػػػػػػاة وي، (ٖ)يكػػػػػػػػوف لػػػػػػػػو شػػػػػػػػاة بنصػػػػػػػػف دينػػػػػػػػار :وُب الثػػػػػػػػاين ،(ٕ)القػػػػػػػػولٌن
 ننو ال جيوز أف يصح للتوكيل وقد اشرتاىا بعٌن ماؿ اٞنوكل. أ انخرى

                                                        

ي ُب الروضػػػػػػػػة: قػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػػػػذب: وىواٞنػػػػػػػػذىب، وقػػػػػػػػاؿ النػػػػػػػػوو  ،ىػػػػػػػذا الوجػػػػػػػػو انوؿ (ٔ)
ٜنػػػديث عػػػػروة  أالوجػػػػو الثػػػاين: يصػػػػحو وىػػػوانظهرأ ننػػػػو بػػػاع مػػػػاؿ اٞنوكػػػل بغػػػػًن إذنػػػو، فلػػػػم يصػػػح. 

 (.ٜٖٔ/ٗروضة الطالبٌن ) (،ٜٖٙ/ٖاٞنهذب ) البارقَو ي.
، راسػػػػػػرتجع اٞنوكػػػػػػل منػػػػػػو نصػػػػػػف دينػػػػػػاأ إف للوكيػػػػػػل شػػػػػػاة :قػػػػػػاؿ الشػػػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػػػذب: إف قلنػػػػػػا (ٕ)

كػػػػاف   ،إف اٛنميػػػػع للموكػػػػل :فػػػػإف قلنػػػػا فيمػػػػا اشػػػػرتى ُب الذمػػػػةوإف اشػػػػرتى الشػػػػاتٌن بعػػػػٌن الػػػػدينارأ 
(، البيػػػػاف ُب مػػػػػذىب ٜٖٙ/ٖالصػػػػحيح. اٞنهػػػػػذب ) وىػػػػو: اؿ العمػػػػػراين. قػػػػاٛنميػػػػع ىهنػػػػا للموكػػػػػل

 (.ٔٗٗ/ٙ) اإلماـ
صػػػػػح االبتيػػػػػاع  ،هما للوكيػػػػػل، وانخػػػػػرى للموكػػػػػليإف إحػػػػػد :إف قلنػػػػػا قػػػػػاؿ الشػػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػػذب: (ٖ)

 ،انخػػػػػرىأ ننػػػػػو ال جيػػػػػوز أف حيصػػػػػل االبتيػػػػػاع لػػػػػو ّنػػػػػاؿ اٞنوكػػػػػل هما، ويبطػػػػػل ُبيللموكػػػػػل ُب إحػػػػػد
بتيػػػػػاع انخػػػػػرى، فلػػػػػم اونف اُلموَكػػػػػل أذف لػػػػػو ُب ابتيػػػػػاع شػػػػػاة، فملكهػػػػػا، و  يػػػػػأذف لػػػػػو ُب  فبطػػػػػل،
 (.ٕٗٗ/ٙ) (، البياف ُب مذىب اإلماـٜٖٙ/ٖاٞنهذب ) ديلكها.
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 فصل

 د أثس قٔاو الْنٔل مبا ّّنل بُر 

وقػػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػػػو ، (ٔ)انتقػػػػػػػػل اٞنلػػػػػػػػػك إىل اٞنوكػػػػػػػػل ،إذا اشػػػػػػػػرتى الوكيػػػػػػػػل مػػػػػػػػا أذف فيػػػػػػػػػو اٞنوكػػػػػػػػل
 .ٍب ينتقل إىل اٞنوكل، ل أوالً ُب ملك الوكيليدخ :(ٕ)حنيفة
وإف اشػػػػرتى مػػػػا   ، كمػػػػا لػػػػو اشػػػػرتاه بنفسػػػػوأ  فكػػػػاف مػػػػا ملػػػػك بػػػػو لػػػػو ،أف العقػػػػد لػػػػو لنػػػػا:

ننػػػػو عقػػػػد أ فالشػػػػراء باطػػػػل ،فػػػػإف اشػػػػرتاه بعػػػػٌن مػػػػاؿ  اٞنوكػػػػلأ نظػػػػرت ،(ٖ)يػػػػأذف فيػػػػو اٞنوكػػػػل
مػػػػةوإف اشػػػػرتاه ُب ،   يػػػػأذف لػػػػو فيػػػػو لػػػػـز الشػػػػراء للوكيػػػػػل ُب  ،أو   يسػػػػمو ،ٚنػػػػى اٞنوكػػػػل الذّْ
 .ىو باطل :(٘)وُب الثاين، (ٗ)أصح الوجهٌن

كمػػػػػا أ  أنػػػػو اشػػػػرتى ُب ذمتػػػػػو، وتسػػػػميتو مػػػػن   يوكلػػػػػو فيػػػػو الغيػػػػة، فوقػػػػػع الشػػػػراء لػػػػو لنػػػػا:
 لو   يسمو. 

                                                        

 (.ٖٗٗ/ٙ) (، البياف ُب مذىب اإلماـٜٖٙ/ٖاٞنهذب ) (ٔ)
 -وقاؿ ابن ٤نيم  ابِْتَداًء، حىت اَل يَػْعِتُ  َقرِيُب اْلوَِكيِل ِبِشرَائِِو. َواْلِمْلُك يَػْثُبُت لِْلُموَكّْلِ  سفَو ي:الن قاؿ (ٕ)

َدْفٌع ِلَما يُػتَػَوىَُّم من أَفَّ اْٜنُُقوَؽ ِلَما تَػْثُبُت لِْلوَِكيِل َأَصاَلًة، َوَخَلَفُو اْلُموَكُّْل فيها " :-معلقًا على ذلك
: يَػْثُبُت لِْلوَِكيِل، ٍبَّ يَػْنَتِقُل  ،أَْف َيُكوَف اٜنُْْكُم َكَذِلَك، وقد اْختَػَلَف َأْصَحابُػَنا فيها يَػْنَبِغَو ي فقاؿ اْلَكْرِخَو يُّ

ِل ابِْتَداًء، وىو اْنََصحُّ، َوِٟنََذا لو كاف اْلُمْشرَتِي َمْنُكوَحَة  :إىَل اْلُموَكِّْل، وقاؿ أبو طَاِىرٍ  يَػْثُبُت لِْلُموَكّْ
اللباب ُب شرح الكتاب  (،ٕ٘٘/ْٚلوَِكيِل اَل يَػْفُسُد ِنَكاُحُو، َواَل تَػْعِتُ  عليو". البحر الرائ  )ا
 (.ٖٓٙ/ٔ) اٛنوىرة النًنة (،ٛٗٔ/ٕ)
 (.ٖٓٚ/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي )( ٖ)
وىػػػػػػو الصػػػػػػحيحأ  ،"وىػػػػػػو قػػػػػػوؿ أيب إسػػػػػػحاؽ :قػػػػػػاؿ الشػػػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػػػذب ،ىػػػػػػذا الوجػػػػػػو انوؿ (ٗ)

 كمػػػػا لػػػػو   يػػػػذكر اٞنوكػػػػل".  ،ُب الذمػػػػة، و  يصػػػػح ُب حػػػػ  اٞنوكػػػػل، فانعقػػػػد ُب حقػػػػو ننػػػػو اشػػػػرتى
فكػػػػػػذا يقػػػػػع الشػػػػػػراء  ،فقػػػػػاؿ اشػػػػػػرتيت لفػػػػػ ؛ف بعتػػػػػك، :فقػػػػػاؿ البػػػػػػائع ،"وإف ٚنػػػػػػاه :النػػػػػووي وقػػػػػاؿ

نهنػػػػا غػػػًن معتػػػػربة ُب الشػػػراء، فػػػػإذا ٚنػػػاه، و  ديكػػػػن صػػػرفها إليػػػػو صػػػار كأنػػػػو  للوكيػػػل ُب انصػػػح ".
 (.ٜٕٚ/ٕ(، مغين احملتاج )ٖٓٚ/ٖ)   يسمو. اٞنهذب

فبطلأ ننو صرح  ،الوجو الثاين: يبطل العقدأ ننو عقد على أنو للموكل، واٞنوكل   يأذف فيو (٘)
 (.ٜٕٚ/ٕ(، مغين احملتاج )ٖٓٚ/ٖ) اٞنهذب فألغَو ي. ،بإضافتو إىل اٞنوكل، وقد امتنع إيقاعو لو
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 فصل

 د شَاد الْنٔل على قضاء دًٓ مْنلُ، أّ اإلٓداع لُإر 

، ننػػػػػػػو مقتضػػػػػػػى النظػػػػػػػر أ(ٔ)لزمػػػػػػػو اإلشػػػػػػػهاد علػػػػػػػى القضػػػػػػػاء، وإف وكلػػػػػػػو ُب قضػػػػػػػاء دينػػػػػػػو
  يقبػػػػػل قػػػػػوؿ الوكيػػػػػل مػػػػػن  ،وأنكػػػػػر الغػػػػػرمي، فػػػػػإف ادعػػػػػى الوكيػػػػػل أنػػػػػو قضػػػػػاهأ ونصػػػػػح اٞنوكػػػػػل

وأشػػػػػهد ، فػػػػإف قضػػػػػاه ُب غيبػػػػة اٞنوكػػػػػلأ ينظػػػػر فيػػػػػو ؟وىػػػػل يضػػػػػمن اٞنػػػػاؿ للموكػػػػػل ،غػػػػًن بينػػػػػة
ننػػػػػػػػو   يوجػػػػػػػػد أ (ٕ)  يلزمػػػػػػػػو الضػػػػػػػػماف ،أو فسػػػػػػػػقا ،انَّػػػػػػػػأو جُ  ،تػػػػػػػػاأ[ ٍب ما/ٛٛشػػػػػػػػاىدين ]
 .منو تفريط

ننو فرط حيث اقتصر أ (ٖ)لزمو الضماف ُب أصح الوجهٌن ،وإف أشهد شاىدًا واحداً 
وإف كاف ّنحضر ، ننو فرط ُب ترؾ اإلشهادأ وإف   يشهد ضمن، على حجة ٢نتلف فيها

وإف   يشهد ضمن ُب أصح ، احتاط باإلشهاد ننوأ   يضمن ،فإف كاف أشهدأ من اٞنوكل
                                                        

ُب ذلػػػػػػػك التفصػػػػػػػيل: إف كػػػػػػػاف اٜنػػػػػػػ  وىػػػػػػذا اٞنػػػػػػػذىب، ومػػػػػػػذىب اٜننفيػػػػػػػة، واٜننابلػػػػػػػة، والػػػػػػراجح ( ٔ)
حيتػػػػػاج أف ي خػػػػػذ عليػػػػػو الوثيقػػػػػة، لكونػػػػػو كثػػػػػًناً، فػػػػػ ؛ يقبػػػػػل قولػػػػػو إالببينػػػػػة، وإف كػػػػػاف يسػػػػػًناً جػػػػػرى 
التعػػػػػػارؼ أنػػػػػػو الي خػػػػػػذ عليػػػػػػو بينػػػػػػو، والوثيقػػػػػػة، فإنػػػػػػو اليضػػػػػػمن، والضػػػػػػماف عليػػػػػػو. البحػػػػػػر الرائػػػػػػ  

  (.ٜٔٔ/ٛ(، كشاؼ القناع )ٖٓٚ/ٖ(، اٞنهذب )ٖ٘ٓ/ٚ)
 (.ٖٙٗ/ٙ(، روضة الطالبٌن )ٖٓٚ/ٖفقو الشافعَو ي )اٞنهذب ُب ال( ٕ)
أنػػػػػػو ال : قػػػػػػاؿ النػػػػػػووي: "وانظهػػػػػػر الوجػػػػػػو انوؿ: ال يضػػػػػػمنأ نف الشػػػػػػاىد مػػػػػػع اليمػػػػػػٌن بينػػػػػػة. (ٖ)

يصػػػػدؽ الوكيػػػػل علػػػػى اٞنوكػػػػل إال ببينػػػػة، أو شػػػػاىد، وحيلػػػػف معػػػػوأ ننػػػػو وكلػػػػو ُب الػػػػدفع إىل مػػػػن   
: يضػػػػمنأ ننػػػػو فػػػػرط حيػػػػث إنػػػػو اقتصػػػػر الوجػػػػو الثػػػػاينو  يإٔننػػػػوأ فكػػػػاف مػػػػن حقػػػػو اإلشػػػػهاد عليػػػػو".

مػػػػػاـ أيب حيػػػػػٍن قػػػػػاؿ اإل .  يضػػػػػمن ،وأشػػػػػهد ،وإف كػػػػػاف ّنحضػػػػػر اٞنوكػػػػػل ،علػػػػػى بينػػػػػة ٢نتلػػػػػف فيهػػػػػا
 ،أو َمػػػػػاُتوا، أو ُجنُّػػػػػوا، أو َأْشػػػػػَهَد َواِحػػػػػًدا ،: "َوِإْف َأْشػػػػػَهَد اْلوَِكيػػػػػُل ُشػػػػػُهوًدا، َوَغػػػػػابُوازكريػػػػػا اننصػػػػػاري

، فَػَعلَػػػػػى مػػػػػا َسػػػػػَبَ  ُب رُُجػػػػػوِع الضَّػػػػػاِمِن علػػػػػى اْنَِصػػػػػيِل قػػػػػاؿ اْلُمتَػػػػػػَوِلّْ أو َمْسػػػػػُتورِيَنأ فَػبَػػػػػاَف ِفْسػػػػػُقُهمْ 
ْشػػػػػػَهاِد". : -تعليقػػػػػػاً علػػػػػػى قػػػػػػوؿ اٞنتػػػػػػوِل-١نمػػػػػػد ١نمػػػػػػد تػػػػػػامر  قػػػػػػاؿ الػػػػػػدكتور َواْلَقػػػػػػْوُؿ قَػْولُػػػػػػُو ُب اإْلِ

(، أسػػػػػػػػػىن ٖ٘ٓ/ٕ(، مغػػػػػػػػػين احملتػػػػػػػػػاج )ٖٓٚ/ٖاٞنهػػػػػػػػػذب ) أف القػػػػػػػػػوؿ قػػػػػػػػػوؿ اٞنوكػػػػػػػػػل. :وانصػػػػػػػػح
 (.ٚٛ/٘اٞنطالب )
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، فلم يسقط حكمو ُنضور اٞنوكل ،نف ترؾ اإلشهاد سبب موجب للضمافأ (ٔ)الوجهٌن
 .وىو حاضر كما لو خرؽ ثوبو  ،وسكوتو

ننػػػػػػو يػػػػػػراد للصػػػػػػيانة أ (ٕ)  يلزمػػػػػػو اإلشػػػػػػهاد ُب أصػػػػػػح الػػػػػػوجهٌن ،وإف وكلػػػػػػو ُب اإليػػػػػػداع
فػػػػإف ادعػػػػى أنػػػػػو  ،والتلػػػػف، إىل قولػػػػو ُب الػػػػػرد وذلػػػػك ال يتحقػػػػػ  مػػػػع الرجػػػػوع، عػػػػن اٛنحػػػػود

نف انصػػػػػػػػل أ   يقبػػػػػػػػل قػػػػػػػوؿ الوكيػػػػػػػػل عليػػػػػػػو ُب اإليػػػػػػػػداع ،وأنكػػػػػػػػر اٞنػػػػػػػدعى عليػػػػػػػػو، أودعػػػػػػػو
فػػػػإذا حلػػػػف أ ننػػػػو ائتمنػػػػوأ (ٖ)ولكػػػػن القػػػػوؿ قػػػػوؿ الوكيػػػػل مػػػػع ديينػػػػو ُب حػػػػ  اٞنوكػػػػل، عدمػػػػو

وإف   ، أو فسػػػػػػػػقوا، ٍب مػػػػػػػػات الشػػػػػػػػهود ،كمػػػػػػػػا لػػػػػػػػو كػػػػػػػػاف قػػػػػػػػد أشػػػػػػػػهد  ،  يلػػػػػػػػـز الضػػػػػػػػماف
   يضمن بناء على أف اإلشهاد على اإليداع ال جيب.  ،يشهد

                                                        

فإنػػػػػػػو حضػػػػػػػر، وتػػػػػػػرؾ اإلشػػػػػػػهاد. الوجػػػػػػػو  ،ال يضػػػػػػػمنأ نف اٞنفػػػػػػػرط ىػػػػػػػو اٞنوكػػػػػػػل الوجػػػػػػػو انوؿ: (ٔ)
يضػػػػػمنأ نف تػػػػػرؾ اإلشػػػػػهاد يثبػػػػػت الضػػػػػماف، فػػػػػ ؛ يسػػػػػقط حكمػػػػػو ُنضػػػػػور اٞنوكػػػػػلأ كمػػػػػا  الثػػػػػاين:

إف تػػػػػرؾ اإلشػػػػػهاد علػػػػػى  :ينظػػػػػر ،"وعلػػػػػى انصػػػػػح قػػػػػاؿ الرافعػػػػػَو ي:. لػػػػػو أتلػػػػػف مالػػػػػو، وىػػػػػو حاضػػػػػر
ف دفػػػػػع ُب إ، فػػػػػ ؛ رجػػػػػوع للموكػػػػػل عليػػػػػو ُب أصػػػػػح الػػػػػوجهٌن، و الػػػػػدفع، فػػػػػإف دفػػػػػع ُنضػػػػػور اٞنوكػػػػػل

 غيبتػػػػػػو، فلػػػػػػو الرجػػػػػػوع، وال فػػػػػػرؽ بػػػػػػٌن أف يصػػػػػػدقو اٞنوكػػػػػػل علػػػػػػى الػػػػػػدفع، أو ال يصػػػػػػدقو، وعػػػػػػن أيب
(، العزيػػػػػػز ٚٚ(، التنبيػػػػػػو )ص:ٖٔٚ/ٖاٞنهػػػػػػذب ) أنػػػػػػو ال يرجػػػػػػع عنػػػػػػد التصػػػػػػدي ". :الطيػػػػػػب وجػػػػػػو
 (.ٕٛٙ/٘شرح الوجيز )

الوجػػػػػػو الثػػػػػػػاين: ال و يػػػػػػأمن أف جيحػػػػػػػد، فيشػػػػػػهد عليػػػػػػو الشػػػػػػػهود.  يلزمػػػػػػوأ ننػػػػػػػو ال الوجػػػػػػو انوؿ: (ٕ)
مػػػػاـ أيب حيػػػػٍن قػػػػاؿ اإل فػػػػ ؛ فائػػػػدة ُب اإلشػػػػهاد. ،يلزمػػػػوأ نف القػػػػوؿ قػػػػوؿ اٞنػػػػودع ُب الػػػػرد، واٟنػػػػ ؛ؾ

أو أََمػػػػػَر مػػػػػن َدفَػػػػػَع ىػػػػػو إلَْيػػػػػِو َمالَػػػػػُو  ،"لػػػػػو أََمػػػػػرَُه اْلَمالِػػػػػُك بِِإْعطَػػػػػاِء اْلَوِديَعػػػػػِة وَِكيلَػػػػػوُ  :زكريػػػػػا اننصػػػػػاري
ْفِع إلَْيِهَمػػػػا ،ِإيػػػػَداِع َمالِػػػػوِ بِ  ْشػػػػَهاُد علػػػػى اْلوَِكيػػػػِل، َواْلَوِديػػػػِع بِالػػػػدَّ كمػػػػا لػػػػو أََمػػػػرَُه ِبَقَضػػػػاِء ؟  فَػَهػػػػْل يَػْلَزُمػػػػُو اإْلِ

لَػػػػػػفِ  ْشػػػػػػػَهاَد، ،َديْنِػػػػػػِو َأوَّاًلأ ِنَفَّ قَػػػػػػػػْوَؿ اْلَمػػػػػػػْدُفوِع إلَْيػػػػػػِو َمْقبُػػػػػػػوٌؿ ُب الػػػػػػػرَّدّْ، َوالتػَّ فَّ َوِنَ  فَػػػػػػػ َ؛ يَػْقَتِضػػػػػػػَو ي اإْلِ
ْخَفػػػػػاءُ  ْيِن، ،اْلَوَدائِػػػػػَع َحقَُّهػػػػػا اإْلِ َعػػػػػةِ  ِِنِػػػػػ َ؛ِؼ َقَضػػػػػاِء الػػػػػدَّ ُهَما :َوْجَهػػػػػاِف قػػػػػاؿ ابػػػػػن الرّْفػْ  ،الثَّػػػػػاين  :َأَصػػػػػحُّ

ػػػػػػػػَوِويّْ ُب َتْصػػػػػػػػِحيِح التػَّْنِبيػػػػػػػػِو".  (، أسػػػػػػػػىن اٞنطالػػػػػػػػبٖٔٚ/ٖاٞنهػػػػػػػػذب ) وىػػػػػػػػو ُمْقَتَضػػػػػػػػى َكػػػػػػػػ َ؛ـِ النػَّ
(ٙ/ٕٖٓ.)  
 .(ٚٛٔ/ٚنهجَو ي على مذىب اإلماـ الشافعَو ي )الفقو اٞن (،ٕٖٚ/ٖ) اٞنهذب (ٖ)
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 فصل

 د يف قبض احلل ادعاء الْنالةر 

وادعػػػػػػػى أنػػػػػػػو وكيػػػػػػػل صػػػػػػػاحب اٜنػػػػػػػ  ُب  فجػػػػػػػاء إنسػػػػػػػاف ،إذا كػػػػػػػاف عليػػػػػػػو حػػػػػػػ  إلنسػػػػػػػاف
فهػػػػو كمػػػػػا  ،ننػػػػو حصػػػػػل لػػػػو عليػػػػو الظػػػػن ُب صػػػػدقوأ (ٔ)إليػػػػوجػػػػاز الػػػػدفع  ،فصػػػػدقو ،قبضػػػػو

 .(ٖ)خ ؛فاً للمزين، (ٕ)وال جيب عليو الدفع، لو أقاـ بينة
كما لو كاف عليو دين بشهادة، فطولب بو من غًن   ،ف ؛ جيب عليو ،أمرب أنو دفع غًن  لنا:
نف أ ينوفالقوؿ قولو مع دي ،وأنكر التوكيل، ٍب حضر من لو اٜن ، فإف دفع إليوأ إشهاد

فإف كاف اٜن  عينًا أخذىا إف كانت باقية، أو أ نظرت ،(ٗ)فإذا حلف، انصل عدـ التوكيل
 .فأوجبت الضماف، ننو ثبت عليها يد عدوافأ بدٟنا إف كانت تالفة

أ ولػػػػػو أف يضػػػػػمن القػػػػػابض، ننػػػػػو دفػػػػػع مػػػػػا   يكػػػػػن لػػػػػو دفعػػػػػوأ ولػػػػػو أف ُيضػػػػػْمن الػػػػػدافع
وإف ، الػػػػػػدافع   يرجػػػػػػع علػػػػػػى القػػػػػػابض فػػػػػػإف ضػػػػػػمن، ننػػػػػػو قػػػػػػبض مػػػػػػا   يكػػػػػػن لػػػػػػو قبضػػػػػػو

نػػػػػػو ظلمػػػػػػو ّنػػػػػػا إ :نف كػػػػػػل واحػػػػػػد منهمػػػػػػا يقػػػػػػوؿأ ضػػػػػػمن القػػػػػػابض   يرجػػػػػػع علػػػػػػى الػػػػػػدافع
 .ف ؛ يرجع بو على غًن ظاٞنو ،أخذه منو

                                                        

  (.ٖ٘ٗ/ٗ) (، روضة الطالبٌنٖٔٚ/ٖ( اٞنهذب )ٔ)
 رجع الساب .اٞن (ٕ)
أَنَُّو َدْفٌع اَل يُػبَػرّْئُُو ِمْن  :-َوُىَو تَػْعلِيُل َأيب ِإْسَحاؽَ - َوَىَذا َخطٌَأ ِمْن َوْجَهٌْنِ: َأَحُدمُهَا: قاؿ اٞناوردي (ٖ)

ْفِع ِعْنَد ِإْنَكارٍ َح ّْ اْلوَِكيِل عِ  رَْأ بِالدَّ  َْ جَيِْر َعَلْيِو، َأاَل تَػَرى َأفَّ َمْن َعَلْيِو  ،ْنَد إِْنَكاِر الوَكالة، َوَمْن  َْ يَػبػْ
ْفِع ِإالَّ بِِإْشَهاِد َصاِحِب اٜنَْ ّْ َعَلى نَػْفِسِو. َوالثَّاين: لَْيسَ   ،َلُو أَْف دَيَْتِنعَ  َح ّّ ِبَوثِيَقٍة، فَػَلُو ااِلْمِتَناُع َعِن الدَّ

ْشَهادُ  ُىَو -َوالتػَّْعِليُل الثَّاين . ِنَنَُّو ِإَذا أَْنَكَر اٜنَْ َّ بَػْعَد أََدائِِو َحَلَف بَارِّا أَواَل يَػْلَزـُ َصاِحَب اٜنَْ ّْ اإْلِ
وََ ْ  ،فَػَلْم تُػْقَبْل َدْعَواهُ  ،دٍَّع َعْقَد وََكاَلٍة ِلَغًْنِهِ َومُ  ،أَنَُّو ُمِقرّّ ُب ِمْلِك َغًْنِهِ  :-تَػْعِليُل َأيب َعِلَو يّْ ْبِن َأيب ُىرَيْػرَةَ 

َوأَفَّ َىَذا اْٜنَاِضَر َوِصيُُّو ُب قَػْبِض  ،يَػْلَزـْ ِإقػْرَارُُه، اَل تَػَرى أَفَّ َمْن َعَلْيِو اٜنَْ ُّ َلْو أَقَػرَّ ّنَْوِت َصاِحِب اٜنَْ ّْ 
 (،٢ٖٔ٘نتصر اٞنزين )ص:  َفَكَذا اْلوَِكيُل. ،إِلَْيِو، َوِإْف أَقَػرَّ بِاْسِتْحَقاِؽ قَػْبِضوِ  َْ يَػْلَزـْ َدْفُع اْلَماِؿ  ،َديِْنوِ 

 (.ٕ٘٘/ٙاٜناوي )  (،ٖٔٚ/ٖاٞنهذب )
  (.ٖ٘ٗ/ٗ) (، روضة الطالبٌنٕٖٚ/ٖ( اٞنهذب )ٗ)



 
 قسم التحقيق                      االنتصار البن أبي عصرون 

 

555 

نف حقػػػػو ُب ذمتػػػػػو   ينتقػػػػل بػػػػػذلك أ فلػػػػو أف يطالػػػػب بػػػػػو الػػػػدافع ،وإف كػػػػاف اٜنػػػػ  دينػػػػػاً 
نف حقػػػػػػو   يتعػػػػػػٌن فيمػػػػػػا أ (ٔ)ولػػػػػػيس لػػػػػػو أف يطالػػػػػػب القػػػػػػابض ُب أصػػػػػح الػػػػػػوجهٌن، الػػػػػدفع
وقػػػػػد ثبػػػػػت مػػػػػوت مسػػػػػتحقو، فػػػػػادعى أنػػػػػو ، وإف جػػػػػاء إنسػػػػػاف إىل  مػػػػػن عليػػػػػو اٜنػػػػػ ، قبضػػػػػو

ننػػػػو أعػػػػرؼ باختصاصػػػػو أ وارثػػػػو، وال وارث لػػػػو غػػػػًنه، وصػػػػدقو علػػػػى ذلػػػػك لزمػػػػو دفعػػػػو إليػػػػو
 .ب[ من ضمانو/ٛٛ] (ٕ)يربئو[لباٜن ، وإف دفعو إليو ]

وال جيػػػػب الػػػػدفع ، جػػػػاز لػػػػو الػػػػدفع إليػػػػو ،وفصػػػػدق ،وإف ادعػػػػى أف اٞنسػػػػتح  أحالػػػػو عليػػػػو
ننػػػػػو قػػػػػد ينكػػػػػر صػػػػػاحب اٜنػػػػػ  اٜنوالػػػػػة، فػػػػػ ؛ ٓنصػػػػػل الػػػػػرباءة أ (ٖ)عليػػػػػو ُب أصػػػػػح الػػػػػوجهٌن

فإنػػػػػو بعػػػػػدما علػػػػػم موتػػػػػو ال ي خػػػػػذ منػػػػػو مػػػػػا يوجػػػػػب العػػػػػود أ ِنػػػػػ ؛ؼ الػػػػػوارث ،بالػػػػػدفع إليػػػػػو
 .ىذا إذا   يعلم بثبوت اٜن  لو، فإف علم ذلك صار كالوارثأ عليو

                                                        

حامػػػػػػدأ ننػػػػػػو يقػػػػػػر بأنػػػػػػو  والشػػػػػػيخ أيب الوجػػػػػو انوؿ: لػػػػػػو أف يطالػػػػػػب، وىػػػػػػو قػػػػػػوؿ أيب إسػػػػػػحاؽ، (ٔ)
الوجػػػػو الثػػػػاين: لػػػػيس لػػػػو، َوُىػػػػَو قَػػػػػػْوُؿ َأيب و  و، فرجػػػػع عليػػػػوأ كمػػػػا لػػػػو كػػػػاف اٜنػػػػػ  عينػػػػاً.قػػػػبض حقػػػػ

ْسػػػػَفرَايِييِنّْ، وىػػػػو قػػػػوؿ أكثػػػػر أصػػػػحابناأ نف دينػػػػو ُب ذمػػػػة الػػػػدافع    ،َعلِػػػػَو ي  الطَّػػػػرَبِيّْ  َوَأيب َحاِمػػػػٍد اإْلِ
وضػػػػػة: "وىػػػػػل يتعػػػػٌن، فيمػػػػػا صػػػػػار ُب يػػػػػد القػػػػابض، فلػػػػػم جيػػػػػز أف يطالػػػػػب بػػػػو. قػػػػػاؿ النػػػػػووي ُب الر 

وكػػػػذا إف كػػػػاف باقيػػػػاً علػػػػى انصػػػػح،  ،إف تلػػػػف اٞنػػػػدفوع عنػػػػده، فػػػػ ؛ :نظػػػػر ؟لزيػػػػد مطالبػػػػة القػػػػابض
 وبػػػو قػػػػاؿ انكثػػػػروفأ نف اآلخػػػػذ فضػػػوِل بزعمػػػػو، واٞنػػػػأخوذ لػػػػيس حقػػػو، وإمنػػػػا ىػػػػو مػػػػاؿ اٞنػػػػديوف".

 (.ٖ٘٘/ٙ(،  اٜناوي )ٕٖٚ/ٖ(، اٞنهذب )ٖٙٗ/ٗروضة الطالبٌن )
 .(يربئو)ٌن، ولعلها النسخت ُب ك ؛ غًن واضحة (ٕ)
"ولو  :قاؿ النووي الوجو انوؿ: يلزمو الدفع إليوأ ننو أقر لو أنو انتقل اٜن  إليو، فصار كالوارث. (ٖ)

عرتافو ال أاللزـو :"وأصحهما قاؿ الرافعَو ي: أحالين عليك، وصدقو، وجب الدفع ُب انصح". :قاؿ
أ ننو رّنا جيَو يء صاحب أوأ نف الدفع غًن مرب ال يلزم الوجو الثاين:و  بانتقاؿ اٜن  إليو، كالوارث".

(، ٕٖٚ/ٖاٞنهذب )   يلزمو الدفع إليو ُب اٞنسائل كلها. ،فيضمنو، وإف كذبو ،اٜن ، فينكر اٜنوالة
 (.ٕٓٚ/٘) العزيز شرح الوجيز (،ٕٛٚ )ص: منهاج الطالبٌن
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  يلزمػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػدفع إليػػػػػػػػػػػػػو ُب  ،الوكالػػػػػػػػػػػػػة، أو اإلرث، أو اٜنوالػػػػػػػػػػػػػة وإف كػػػػػػػػػػػػػذب مػػػػػػػػػػػػػدعَو ي
فيمػػػػػػا ادعػػػػػػاه،  ننػػػػػػو   يتفقػػػػػا علػػػػػػى مػػػػػا يوجػػػػػػب عليػػػػػػو الظػػػػػنأ بػػػػػػل ال جيػػػػػوز لػػػػػػو ،(ٔ)اٛنميػػػػػع

، ننػػػػػو رّنػػػػػا خػػػػػاؼأ لزمػػػػػو الػػػػػدفع إليػػػػػو ،ولكػػػػػن يلزمػػػػػو اليمػػػػػٌن لكػػػػػل مػػػػػدع مػػػػػتهم إذا صػػػػػدقو
 قو ال يلزمو الدفع إليو.  ٞنن إذا صدٌنوال تلزمو اليم فلزمو الدفع إليو، ،فأقر لو

                                                        

 (. ٕٛٚ(، منهاج الطالبٌن )ص:ٚٚالتنبيو )ص: (،ٕٖٚ/ٖ( اٞنهذب )ٔ)
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 فصل

 د عصل الْنٔل ر

مػػػػػػػػىت شػػػػػػػػاء، وجيػػػػػػػػوز للوكيػػػػػػػػل أف يعػػػػػػػػزؿ نفسػػػػػػػػو مػػػػػػػػىت  عػػػػػػػػزؿ الوكيػػػػػػػػلجيػػػػػػػػوز للموكػػػػػػػػل أف ي
كػػػػػػاإلذف ُب أكػػػػػػل   ،فجػػػػػػاز لػػػػػػو الرجػػػػػػوع فيػػػػػػو، ننػػػػػػو أذف لػػػػػػو ُب التصػػػػػػرؼ ُب مالػػػػػػوأ (ٔ)شػػػػػػاء
 .طعامو

واتفقػػػػا علػػػػى أنػػػػو يبيعػػػػو إذا حػػػػل ، يػػػػد عػػػػدؿ وجعػػػػ ؛ه علػػػػى، وإف رىػػػػن عنػػػػد رجػػػػل شػػػػي اً 
  ينعػػػػػػزؿ  ،وإف عزلػػػػػػو اٞنػػػػػػرهتن، ننػػػػػػو وكيلػػػػػػو ُب البيػػػػػػعأ انعػػػػػػزؿ ،فػػػػػػإف عزلػػػػػػو الػػػػػػراىن، الػػػػػػدين

 .ننو ليس بوكيلأ (ٕ)على أصح الوجهٌن
فػػػػػػإف أذف لػػػػػػو ُب التوكيػػػػػػل عػػػػػػن أ نظػػػػػػرت ،(ٖ)وأذف لػػػػػػو أف يوكػػػػػػل، رجػػػػػػ ؛ً  وإف وكػػػػػػل رجػػػػػػلٌ 

كمػػػػػػػا لػػػػػػػو أ  وكػػػػػػػل ال ينعػػػػػػػزؿ أحػػػػػػػدمها بعػػػػػػػزؿ اآلخػػػػػػػروكيلػػػػػػػٌن للم كانػػػػػػػا ٗنيعػػػػػػػاً ،فوكل، نفسػػػػػػػو
 .وكالة اآلخر وال تبطل وكالة أحدمها ببط ؛ف، وكلهما بنفسو

وللوكيػػػػػل ، للوكيػػػػػل انوؿ وكػػػػػي ً؛  كػػػػػاف الثػػػػػاين  ،وإف أذف لػػػػػو أف يوكػػػػػل عػػػػػن نفػػػػػس الوكيػػػػػل
نف الثػػػػػاين فػػػػػرع لػػػػػأوؿ، أ فػػػػػإف عػػػػػزؿ الثػػػػػاين   ينعػػػػػزؿأ كمػػػػػا يعػػػػػزؿ انوؿأ  أف يعػػػػػزؿ الثػػػػػاين

نف الفػػػػػرع يػػػػػزوؿ بػػػػػزواؿ أ ؿ انصػػػػػل بعػػػػػزؿ الفػػػػػرع، وإف عػػػػػزؿ انوؿ انعػػػػػزؿ الثػػػػػاينفػػػػػ ؛ ينعػػػػػز 
 . (ٗ)ننو وكيلو ولأوؿ عزؿ الثاين، أصلو

                                                        

 (.ٕٙٚص:الطالبٌن )منهاج (، ٖٖٚ/ٖذب )اٞنه (ٔ)
"وىو ظاىر النص"أ ننو يبيع  :والنووي ُب الروضة ،الوجو انوؿ: ينعزؿ، قاؿ الشًنازي ُب اٞنهذب (ٕ)

الوجو الثاين: ال ينعزؿ، وىو قوؿ أيب إسحاؽأ ننو ليس بوكيل و  الرىن ٜنقو، فانعزؿ بعزلو كالراىن.
ال ينعزؿأ ننو وكيل الراىن، فإنو  :النووي ُب الروضة: "أصحهما قاؿ لو ُب البيع، فلم ينعزؿ بعزلو.

 (.ٜٓ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٖٚ/ٖاٞنالك". اٞنهذب )
 .(ٖٖٚ/ٖ( اٞنهذب )ٖ)
 اٞنصدر الساب .( ٗ)
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 فصل

 د بطالٌ أٍلٔة املْنل ّأثسٍا على الْنالةر 

ىػػػػػػػ ؛ً للتصػػػػػػػػرؼ ُب ذلػػػػػػػك انمػػػػػػػػر  وخػػػػػػػػرج اٞنوكػػػػػػػل عػػػػػػػػن أف يكػػػػػػػوف أ ،وإف وكلػػػػػػػو ُب أمػػػػػػػر
ننػػػػػػػو إذا بطلػػػػػػػت أ وكالتػػػػػػػو بطلػػػػػػػت ،أو فسػػػػػػػ  ،رجػػػػػػػحأو  ،أو إغمػػػػػػػاء ،أو جنػػػػػػػوف ،ّنػػػػػػػوت

 .(ٔ)وكالة الفرع أىلية انصل بطلت
  ديلػػػػك العبػػػػد مػػػػػا كػػػػاف أمػػػػػره بػػػػو ُب أصػػػػػح  ،أو أعتقػػػػػو، ٍب باعػػػػو ،وإف أمػػػػر عبػػػػده بعقػػػػػد

 .(ٕ)الوجهٌن
 .مرهأنو بالبيع، أو بالعت  سقط عنو امتثاؿ أ لنا:

وباإلبانػػػػػػة   ، ةنهنػػػػػػا موكلػػػػػػأ ملكػػػػػػت ذلػػػػػػك العقػػػػػػد ،ٍب أباهنػػػػػػا، ولػػػػػػو أمػػػػػػر زوجتػػػػػػو بعقػػػػػػد
 .(ٖ)يبطل التوكيل

أو دابػػػػػػػة  ،فلبسػػػػػػػو ٍب تعػػػػػػػدى فيهػػػػػػػا بػػػػػػػأف كػػػػػػػاف ثوبػػػػػػػاً ، أ[/ٜٛوإف وكلػػػػػػػو ُب بيػػػػػػػع عػػػػػػػٌن ]
فػػػػػػػػػ ؛ ، نف اإلذف قػػػػػػػػػائم مػػػػػػػػػع التعػػػػػػػػػديأ (ٗ)فركبهػػػػػػػػا   ينعػػػػػػػػػزؿ بػػػػػػػػػذلك ُب أصػػػػػػػػػح الػػػػػػػػػوجهٌن

 .لبقاء معىن االستيثاؽ ،ىن بالتعديكما ال يبطل الر   ،يبطل

                                                        

 (.ٖٖٓ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٗٚ/ٖ( اٞنهذب )ٔ)
نػػػػػػووي ُب الروضػػػػػػة: الوجػػػػػػو انوؿ: ال ينعػػػػػػزؿأ كمػػػػػػا لػػػػػػو أمػػػػػػر زوجتػػػػػػو بعقػػػػػػد، ٍب طلقهػػػػػػا. قػػػػػػاؿ ال (ٕ)

ا مػػػػن اٝنػػػػ ؛ؼ ُب انعزالػػػػو، و  يصػػػػححو اٛنمهػػػػور، وقػػػػد صػػػػحح   يصػػػػحح الرافعػػػػَو ي شػػػػي ً  :"قلػػػػت
الوجػػػػو  صػػػػاحب اٜنػػػػاوي، واٛنرجػػػػاين ُب اٞنعايػػػػاة انعزالػػػػو، وقطػػػػع بػػػػو اٛنرجػػػػاين ُب كتابػػػػو التحريػػػػر".

و، وبػػػػالعت ، الثػػػاين: ينعػػػػزؿأ نف ذلػػػك لػػػػيس بتوكيػػػل ُب اٜنقيقػػػػة، وإمنػػػا ىػػػػو أمػػػر، وٟنػػػػذا يلػػػـز امتثالػػػػ
 (.ٖٖٔ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٗٚ/ٖاٞنهذب ) والبيع سقط أمره عنو.

 .(ٖٗٚ/ٖ( اٞنهذب )ٖ)
صػػػػػػح تصػػػػػػرفوأ ننػػػػػو أمػػػػػػر، فػػػػػػ ؛ يسػػػػػػقط حكمػػػػػػو قبػػػػػػل  ،ال ينعػػػػػػزؿ، فػػػػػػإف تصػػػػػػرؼ الوجػػػػػو انوؿ: (ٗ)

  ينفػػػػػذ تصػػػػػرفوأ  ،الوجػػػػػو الثػػػػػاين: ينعػػػػػزؿ، فػػػػػإف تصػػػػػرؼو  العلػػػػػم بػػػػػالنهَو ي، كػػػػػأمر صػػػػػاحب الشػػػػػرع.
قػػػػاؿ النػػػػووي ُب الروضػػػػة:  د ال يفتقػػػػر إىل رضػػػػاه، فلػػػػم يفتقػػػػر إىل علمػػػػو كػػػػالط ؛ؽ.ننػػػػو قطػػػػع عقػػػػ

 (.ٖٖٓ/ٗروضة الطالبٌن ) (،ٖٗٚ/ٖاٞنهذب ) ينعزؿ". :" أظهرمها
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  يصػػػػػػح تصػػػػػػرفو ُب  ،فػػػػػػإف تصػػػػػػرؼ، انعػػػػػػزؿ ،و  يعلػػػػػػم بعزلػػػػػػو، إذا عػػػػػػزؿ اٞنوكػػػػػػل الوكيػػػػػػل

 .(ٕ)يبطل، وىو مذىب أيب حنيفة :، والثاين(ٔ)أصح القولٌن
 ف ؛ يفتقر إىل علمو كالط ؛ؽ.  ،أنو قطع عقد ال يفتقر إىل رضاه لنا:

                                                        

بطلػػػػػػت انمانػػػػػػة،  ،ىػػػػػػذا الوجػػػػػػو انوؿ: نف العقػػػػػػد يتضػػػػػػمن أمانػػػػػػة، وتصػػػػػػرفاً، فػػػػػػإذا تعػػػػػػدى فيػػػػػػو (ٔ)
بطلػػػػػػت انمانػػػػػػة، وبقيػػػػػػت  ،تعػػػػػػدى فيػػػػػػووبقػػػػػػَو ي التصػػػػػػرؼ كػػػػػػالرىن يتضػػػػػػمن أمانػػػػػػة، ووثيقػػػػػػة، فػػػػػػإذا 

(، ٖٗٚ/ٖاٞنهػػػػػػػذب ) ينعػػػػػػػزؿ ُب انصػػػػػػػح". وال "فػػػػػػػإف تعػػػػػػػدى ضػػػػػػػمن، :قػػػػػػػاؿ النػػػػػػػووي الوثيقػػػػػػػة.
 (. ٜٕٛ/ٕمغين احملتاج ) (،ٜٓٔ(، )ٚٚالتنبيو )ص:

اٞنهػػػػذب  ىػػػػذا الوجػػػػو الثػػػػاين: فػػػػ ؛ جيػػػػوز لػػػػو البيػػػػعأ ننػػػػو عقػػػػد أمانػػػػة، فتبطػػػػل باٝنيانػػػػة، كالوديعػػػػة. (ٕ)
(، الفتػػػػػػػػػػػػػاوى اٟننديػػػػػػػػػػػػػة ٖٚ/ٙبػػػػػػػػػػػػػدائع الصػػػػػػػػػػػػػنائع ) (،ٜٓٔ(، )ٚٚ)ص:(، التنبيػػػػػػػػػػػػػو ٖٗٚ/ٖ)
(ٖ/٘ٛٗ.) 



 
 قسم التحقيق                      االنتصار البن أبي عصرون 

 

559 

 فصل

 د ٓدِ مً مال مْنلُ صفة ٓد الْنٔل على ما يفر 

فػػػػػػػػإف تلػػػػػػػػف ُب يػػػػػػػػده مػػػػػػػػن غػػػػػػػػًن أ فيمػػػػػػػػا ُب يػػػػػػػػده مػػػػػػػػن مػػػػػػػػاؿ موكلػػػػػػػػو (ٔ)والوكيػػػػػػػػل أمػػػػػػػػٌن
فكػػػػػػاف اٟنػػػػػػ ؛ؾ ُب ، ننػػػػػػو نائػػػػػػب عػػػػػػن اٞنوكػػػػػػل ُب اليػػػػػػد والتصػػػػػػرؼأ (ٖ)  يضػػػػػػمن ،(ٕ)تفػػػػػػريط

 .كاٟن ؛ؾ ُب يد موكلوأ  يده
 ،واسػػػػػػتح  اٞنبيػػػػػػع، وتلػػػػػػف ُب يػػػػػػده، فقبضػػػػػػو ،وقػػػػػػبض ٖننهػػػػػػا ، بيػػػػػػع سػػػػػػلعةفػػػػػػإف وكلػػػػػػو ُب

 فكانت العهدة عليو. ، نف اٞنبيع لوأ  (ٗ)رجع اٞنشرتي بالثمن على اٞنوكل

                                                        

أو  ،تعػػػػػين: أف صػػػػػاحبها ال يغػػػػػرَّـ بسػػػػػبب مػػػػػا ىلػػػػػك ٓنػػػػػت يػػػػػده شػػػػػي اً إال إذا تعػػػػػّدى يػػػػػد انمانػػػػػة (ٔ)
: أف ويػػػػػد الضػػػػػماف تعػػػػػػين واٞنقػػػػػاِرض قبػػػػػل أف يػػػػػربح، وغًِنمهػػػػػا. ،كيػػػػػِد اٞنػػػػػودَع،  قصػػػػػر ُب مسػػػػػ وليتو

 ،أـ ال، قّصػػػػر ُب مسػػػػ وليتو ،صػػػػاحبها يغػػػػّرـ بسػػػػبب مػػػػا ىلػػػػك ٓنػػػػت يػػػػده، سػػػػواء أتعػػػػّدى بػػػػاٟن ؛ؾ
هنايػػػػػػػػػػػة اٞنطلػػػػػػػػػػػب ُب درايػػػػػػػػػػػة اٞنػػػػػػػػػػػذىب  .د الغاصػػػػػػػػػػػب، واٞنسػػػػػػػػػػػتعًِن، واٞنسػػػػػػػػػػػتاـ، ومثالػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػأـ ال
اشػػػػػرتؾ ُب تػػػػػأليف ىػػػػػذه السلسػػػػػلة:  الفقػػػػػو اٞننهجػػػػػَو ي علػػػػػى مػػػػػذىب اإلمػػػػػاـ الشػػػػػافعَو ي ،(ٚٚٔ/٘)

البيػػػػػػػاف ُب ، (ٕٙٔ/ ٚ، الػػػػػػػدكتور ُمصػػػػػػػطفى الُبغػػػػػػػا، علػػػػػػػَو ي الّشػػػػػػػْرَنَو ي )الػػػػػػػدكتور ُمصػػػػػػػطفى اٝنِػػػػػػػنْ 
 .(ٚ٘ٗ/ ٙمذىب اإلماـ الشافعَو ي )

: ىػػػػػػو مػػػػػػن فػػػػػػرط، أي: تقػػػػػػدـ، والفػػػػػػرط: أوؿ الػػػػػػواردة، كأنػػػػػػو تقػػػػػػدـ ُب البيػػػػػػع مػػػػػػن غػػػػػػًن التفػػػػػػريط( ٕ)
فيو،وضػػػػػيعو حػػػػػىت فػػػػػات، رؤيػػػػػة، وال اسػػػػػتظهار، قػػػػػاؿ اٛنػػػػػوىري: وفػػػػػرط ُب انمػػػػػر يفػػػػػرط أي قصػػػػػر 

  (.ٛٚٔ. النظم )ص: وكذلك التفريط
 .(ٖ٘ٚ/ٖ( اٞنهذب )ٖ)
 (.ٖٗٗ/ ٗروضة الطالبٌن ) ،(ٖ٘ٚ/ٖ( اٞنهذب )ٗ)
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 فصل

 د ادعاء الْنالةر 

فػػػػػإف كػػػػػاف بعػػػػػد أ فػػػػػأنكر اٞنػػػػػدعى عليػػػػػو، وكلػػػػػو ُب تصػػػػػرؼ إذا ادعػػػػػى علػػػػػى إنسػػػػػاف أنػػػػػو
وإف كػػػػاف قبػػػػل ، نف انصػػػػل عػػػػدـ التوكيػػػػلأ فػػػػالقوؿ قػػػػوؿ اٞنػػػػدعى عليػػػػو مػػػػع دينيػػػػو ،فوتصػػػػر 
 .(ٔ)و  حيتج إىل ديٌن، سقطت دعواه بإنكاره ،تصرفو

 د االختالف يف صفة الْنالةر 

 ىػػػػػذا العبػػػػػد أو وكلتػػػػػين ُب بيػػػػػع :واختلفػػػػػا ُب صػػػػػفتها بػػػػػأف قػػػػػاؿ، وإف اتفقػػػػػا علػػػػػى الوكالػػػػػة
أو  ،أو لتبيػػػػع بنقػػػػػد ،بػػػػل ُب بيػػػػع ىػػػػذه اٛناريػػػػة :وقػػػػاؿ اٞنوكػػػػل ،(ٕ)،أو بػػػػألف، بيػػػػع بنسػػػػي ةن

نف مػػػػن كػػػػاف القػػػػوؿ قولػػػػو ُب انصػػػػل كػػػػاف القػػػػوؿ أ فػػػػالقوؿ قػػػػوؿ اٞنوكػػػػل مػػػػع ديينػػػػو ،بػػػػألفٌن
وىكػػػػػػػذا اٜنكػػػػػػػم إذا  ، وانصػػػػػػػل عدمػػػػػػػو، وننػػػػػػػو يػػػػػػػدعَو ي اإلذف ُب شػػػػػػػَو يء، قولػػػػػػو ُب الوصػػػػػػػف
 .ؼ بعد التصرؼكاف ىذا االخت ؛

 د االختالف يف التصسفر 

واتفقػػػػػا علػػػػػى ، وأنكػػػػػر اٞنوكػػػػػل، فػػػػػادعى الوكيػػػػػل أنػػػػػو بػػػػػاع اٞنػػػػػاؿ، وإف اختلفػػػػػا ُب التصػػػػػرؼ
وتلػػػػػػف ُب ، وقػػػػػػبض الػػػػػػثمن، فػػػػػػادعى الوكيػػػػػػل أنػػػػػػو بػػػػػػاع ،اختلفػػػػػػا ُب قػػػػػػبض الػػػػػػثمن ٍب ،البيػػػػػػع
ننػػػػػػػو ديلػػػػػػػك أ (ٖ)قػػػػػػػوؿ الوكيػػػػػػػل ُب أصػػػػػػػح القػػػػػػػولٌن فػػػػػػػالقوؿ، وأنكػػػػػػػر اٞنوكػػػػػػػل القػػػػػػػبض، يػػػػػػػده
 فقبل قولو فيهما. ، وننو أمٌن على انمرين، فملك اإلقرار ّٔما ،والقبض العقد

                                                        

 (.ٕٖٗ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٚٚ/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي )( ٔ)
 اٞنرجع الساب .( ٕ)
كانب ،  لك العقد، والقبض، ومن ملك تصرفاً، ملك اإلقرار بوقوؿ الوكيلأ ننو دي الوجو انوؿ: (ٖ)

الوجو الثاين: ال يقبل قولوأ ننو إقرار على اٞنوكل بالبيع، وقبض الثمن، فلم يقبلأ  و ُب تزويج البكر. 
"وىل يقبل قوؿ الوكيل  :قاؿ النووي ُب الروضة وقبض ٖننو. كما لو أقر عليو أنو باع مالو من رجل،

 (.ٖٗٗ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٙٚ/ٖال". اٞنهذب ) :أظهرمها :قوالف ؟على اٞنوكل
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 د االختالف يف حصْل اإلذٌر 

تهػػػػػػػا بإذنػػػػػػػك ابتع :فقػػػػػػػاؿ الوكيػػػػػػػل ،ٍب اختلفػػػػػػػا، فابتاعهػػػػػػػا، فػػػػػػػإف وكلػػػػػػػو ُب ابتيػػػػػػػاع جاريػػػػػػػة
أ (ٔ)فػػػػػالقوؿ قػػػػػوؿ اٞنوكػػػػػل ،مػػػػػا أذنػػػػػت لػػػػػك ُب ابتياعهػػػػػا إال بعشػػػػػرة :وقػػػػػاؿ اٞنوكػػػػػل، بعشػػػػػرين

صػػػػارت اٛناريػػػػػة ملكػػػػاً للوكيػػػػػل ُب  ،فػػػػػإذا حلػػػػف ،فيمػػػػػا أقػػػػر بػػػػو نف انصػػػػل عػػػػدـ اإلذف إال
نف الظػػػػػاىر أنػػػػػو اشػػػػػرتاىا أ و  يسػػػػػم اٞنوكػػػػػل ُب العقػػػػػد، إف كػػػػػاف ابتاعهػػػػػا ُب ذمتػػػػػو ،الظػػػػػاىر
 :رٍب ينظ، لنفسو

صػػػػػارت  ،ب[ أف اشػػػػػرتيها بعشػػػػػرين/ٜٛأذنػػػػػت ِل ] :فػػػػػإف كػػػػػاف الوكيػػػػػل كاذبػػػػػاً ُب قولػػػػػو
ٛنػػػػواز أف يكػػػػوف  ،ننػػػػا   ٥نكػػػػم لػػػػو ّٔػػػػا ُب البػػػػاطنأ والبػػػػاطن اٛناريػػػػة ملكػػػػا لػػػػو ُب الظػػػػاىر

 .فإذا كاف كاذباً فيو واف  الباطن الظاىر ،فيما ادعاه على اٞنوكل صادقاً 
كانػػػػػػت اٛناريػػػػػػة ملكػػػػػػاً للموكػػػػػػل ُب ،  ها بعشػػػػػػرينقاً أنػػػػػػو أذف لػػػػػػو ُب شػػػػػػرائوإف كػػػػػػاف صػػػػػػاد

 .(ٕ)ننو اشرتاىا للموكل بعشرينأ الباطن
، ُب مثػػػػػػل ىػػػػػػذا أف يرفػػػػػػ  اٜنػػػػػػاكم باٞنوكػػػػػػل (ٖ)  يسػػػػػػتحب الشػػػػػػافعَو ي :وقػػػػػػاؿ اٞنػػػػػػزين

وقصػػػػػد بػػػػػذلك أف ، إف كنػػػػػت أمرتػػػػػو أف يشػػػػػرتيها بعشػػػػػرين فبعػػػػػو إياىػػػػػا بعشػػػػػرين :فيقػػػػػوؿ لػػػػػو
 ،رفػػػػػ  اٜنػػػػػاكم ،فػػػػػإف قبػػػػػل اٞنوكػػػػػل، باطنػػػػػاً و  فيحػػػػػل للوكيػػػػػل ظػػػػػاىراً  ،يػػػػػزوؿ شػػػػػبهة  اٝنػػػػػ ؛ؼ

وإف ، صػػػػػارت ملكػػػػػاً للوكيػػػػػل ُب الظػػػػػاىر والبػػػػػاطن :فقيػػػػػل ،بعتكهػػػػػا بعشػػػػػرين :وقػػػػػاؿ مبتػػػػػدئاً 

                                                        

 (.ٖٖٛ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٙٚ/ٖ( اٞنهذب )ٔ)
 (.ٗٙٗ/ٙ) (، البياف ُب مذىب اإلماـٖٙٚ/ٖاٞنهذب ) (ٕ)
 (.ٖ٘ٔ)ص: ٢نتصر اٞنزين (ٖ)
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فقػػػػػػػػد بعتكهػػػػػػػػا  ،إف كنػػػػػػػػت أمرتػػػػػػػػك أف تبتاعهػػػػػػػػا ِل بعشػػػػػػػػرين :-كمػػػػػػػػا قػػػػػػػػاؿ اٞنػػػػػػػػزين-قػػػػػػػػاؿ 
 .(ٕ)يبطلو التعلي  على شرط :وُب الثاين، (ٔ)صح البيع ُب أصح الوجهٌن ،بعشرين
فإنػػػػو ال يصػػػػح منػػػػو بيعهػػػػا إال أف يكػػػػوف قػػػػد أ أف ىػػػػذا الشػػػػرط مػػػػن مقتضػػػػى العقػػػػد لنػػػػا:

 .وشرط ما يقتضيو العقد ال دينع صحتو، أذف لو ُب ابتياعها بعشرين
 :قاؿ اٞنزين ،وإف امتنع اٞنوكل من البيع، وإذا قبل الوكيل صار مالكاً لو ُب الظاىر والباطن

فإنو باعها بقدر أ ننو تعذر وصولو إليو من اٞنوكلأ (ٖ)ويأخذ حقو من ٖننها، يبيعها الوكيل
 ،وإف كاف أقل، سلم الفاضل إىل اٜناكم لنفس مستحقو ،وإف كاف أكثر، ما وزف أخذه

 .(ٗ)ثبت لو الباقَو ي ُب ذمة اٞنوكل ىذا أصح الطرؽ الث ؛ثة

                                                        

أف يكػػػػػوف ىػػػػػذا الوجػػػػػو انوؿأ نف ىػػػػػذا الشػػػػػرط يقتضػػػػػيو العقػػػػػدأ ننػػػػػو ال يصػػػػػح أف يبيعهػػػػػا إال  (ٔ)
قػػػػػاؿ النػػػػػووي ُب  قػػػػػد أذف لػػػػػو ُب االبتيػػػػػاع بعشػػػػػرين، ومػػػػػا يقتضػػػػػيو العقػػػػػد ال يبطػػػػػل العقػػػػػد بشػػػػػرطو.

الصػػػػحةأ ننػػػػو ال يػػػػتمكن مػػػػن البيػػػػع إال ّٔػػػػذا الشػػػػرط، فػػػػ ؛ يضػػػػر التعػػػػرض  :الروضػػػػة: "وأصػػػػحهما
 (.ٜٖٖ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٙٚ/ٖلو". اٞنهذب )

، فلػػػػم يصػػػػح، وجعػػػػل مػػػػا قالػػػػو اٞنػػػػزين مػػػػن كػػػػ ؛ـ ىػػػػذا الوجػػػػو الثػػػػاينأ ننػػػػو بيػػػػع معلػػػػ  علػػػػى شػػػػرط (ٕ)
 (.ٜٖٖ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٙٚ/ٖاٞنهذب ). ال من ك ؛ـ اٞنوكل ،اٜناكم

 (.ٕٔ٘/٘ٔ(، آّموع )ٖٚٚ/ٖاٞنهذب ) (ٖ)
قاؿ النووي ُب الروضة: "إذا كاف كاذباً، والشراء بعٌن ماؿ اٞنوكل، فللوكيل بيعها بنفسو، أو  (ٗ)

كوف أخذ ماؿ اٞنوكل بغًن استحقاؽ، وقد غـر الوكيل للموكل، وكاف لو أف باٜناكمأ نف البائع ي
وإف   رد ماؿ اٞنوكلأ لكن تعذر ذلك باليمٌنأ فلو أخذ حقو من اٛنارية الك ىَو ي ملكو. :يقوؿ للبائع

حيل للوكيل ظاىراً، وباطناً..، والوجو الثاين: إف ترؾ الوكيل  :أحدىا :كاف الوكيل صادقاً، ففيو أوجو
وىو انصحأ أنو  :والثالث وإال ف ؛. ،اصمة اٞنوكل، فاٛنارية لو ظاىراً، وباطناً، وكأنو كذب نفسو٢ن

ال ديلكها باطناً، بل ىَو ي للموكل، وللوكيل عليو الثمن، فهو كمن لو على رجل دين ال ي ديو، فظفر 
 الطالبٌناٛنواز". روضة  :انصح ،بغًن جنس حقو، ففَو ي جواز بيعو، وأخذ اٜن  من ٖننو خ ؛ؼ

(ٗ/ٖٖٜ-ٖٗٓ.) 
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 (ٕ)أف اٛناريػػػػػػػة :والثػػػػػػػاين، ىػػػػػػػذا :أحػػػػػػػدمها :(ٔ)أف اٞنسػػػػػػػألة علػػػػػػػى قػػػػػػػولٌن :والطريػػػػػػػ  الثػػػػػػػاين
فػػػػػػيمن ادعػػػػػػى علػػػػػى رجػػػػػػل أنػػػػػػو  بنػػػػػاء علػػػػػػى القػػػػػولٌن، تصػػػػػًن ملكػػػػػػاً لػػػػػو ُب الظػػػػػػاىر والبػػػػػػاطن

 .وحلف، فأنكر، اشرتى منو داراً 
-فقػػػػػد فسػػػػػخت البيػػػػػع  ،إف كنػػػػػت اشػػػػػرتيتها منػػػػػك :أف اٞنسػػػػػتحب للمشػػػػػرتي أف يقػػػػػوؿ

 ،نف الفسػػػػػػخ ابتػػػػػػداء مػػػػػػن غػػػػػػًن سػػػػػػبب ال يصػػػػػػحأ وىػػػػػػو وىػػػػػػم، -ىكػػػػػػذا نقلػػػػػػو انصػػػػػػحاب
 ،فػػػػػإف   يفعػػػػػل اٞنشػػػػػرتي ذلػػػػػك ،فإهنػػػػػا ْنػػػػػوز ابتػػػػػداءأ باإلقالػػػػػة بػػػػػل ينبغػػػػػَو ي أف يبػػػػػدؿ الفسػػػػػخ

 .(ٖ)ويأخذ حقو من ٖننها ،أف البائع يبيع الدار :أحدمهاأ ففيو قوالف
فيصػػػػػًن أحػػػػػ  ، إىل الػػػػػثمن مػػػػػن جهتػػػػػو (ٗ)ننػػػػػو تعػػػػػذر وصػػػػػولوأ أف ديلػػػػػك الػػػػػدار :والثػػػػػاين

، (٘) واحػػػػػػػداً أف الوكيػػػػػػػل ال ديلػػػػػػػك اٛناريػػػػػػػة قػػػػػػػوالً  :والطريػػػػػػػ  الثالػػػػػػػث، بعػػػػػػػٌن مالػػػػػػػو كػػػػػػػاٞنفلس
                                                        

أف اٛناريػػػػة تصػػػػًن ملكػػػػاً لػػػػو ُب البػػػػاطن، ويكػػػػوف كمػػػػن لػػػػو علػػػػى غػػػػًنه حػػػػ ، فػػػػامتنع مػػػػن أدائػػػػو،  (ٔ)
اٞنهػػػػػػذب  ووجػػػػػػد شػػػػػػي اً مػػػػػػن مالػػػػػػو مػػػػػػن غػػػػػػًن جػػػػػػنس حقػػػػػػوأ نف الوكيػػػػػػل يقػػػػػػر أنػػػػػػو   ديلكهػػػػػػا.

 (.٘ٙٗ/ٙ) (، البياف ُب مذىب اإلماـٖٙٚ/ٖ)
، فكانػػػػت ملكػػػػاً للوكيػػػػل، كمػػػػا لوبػػػػاع رجػػػػل جاريػػػػة ننػػػػا حكمنػػػػا بفسػػػػخ العقػػػػد ُب حكػػػػم اٞنوكػػػػل (ٕ)

اٞنهػػػػػػػػذب  مػػػػػػػػن غػػػػػػػػًنه، فػػػػػػػػأفلس اٞنشػػػػػػػػرتي بػػػػػػػػالثمن، وحجػػػػػػػػر عليػػػػػػػػو، فرجػػػػػػػػع البػػػػػػػػائع إىل جاريتػػػػػػػػو.
 (.٘ٙٗ/ٙ) (، البياف ُب مذىب اإلماـٖٙٚ/ٖ)
 (.ٕٔ٘/٘ٔ(، آّموع )ٖٚٚ/ٖاٞنهذب ) (ٖ)
 صدر الساب .اٞن (ٗ)
 ،وللوكيل عليو الثمن، بل ىَو ي للموكل، ديلكها باطناً وىو انصح أنو ال قاؿ النووي ُب الروضة: " (٘)

ففَو ي جواز بيعو وأخذ اٜن  من ٖننو  ،فهو كمن لو على رجل دين ال ي ديو فظفر بغًن جنس حقو
حيصل  وىو انصحأ نف اليمٌن الفاجرة كالبينة الكاذبة، وال :قاؿ اٞنطيعَو ي"، انصح اٛنوازأ خ ؛ؼ

وخيالف الدارأ نهنا كانت للبائع، فإذا . ل باليمٌن الفاجرةاٞنلك بالبينة الكاذبةأ فكذلك الحيص
تعذر الثمن، انفسخ البيع وعاد اٞنبيع إليو، كما يعود إذا اختلف اٞنتبايعاف ُب قدر الثمن وٓنالفا، 

، (ٖٓٗ/ٗروضة الطالبٌن ) وفسخ العقد بينهما، واٛنارية   تكن للوكيلأ فتعود إليو عند التعذر.
 (.ٕٔ٘/٘ٔآّموع )(، ٖٚٚ/ٖاٞنهذب )
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واٛناريػػػػػػة   تكػػػػػػن ملكػػػػػػاً للوكيػػػػػػل ، فإهنػػػػػػا تعػػػػػػود إىل مػػػػػػن كانػػػػػػت ملكػػػػػػاً لػػػػػػو، وخيػػػػػػالف الػػػػػػدار
 .فتعود إليو، أ[/ٜٓ]

فلػػػػػو أف يتصػػػػػرؼ بػػػػػالوطء ، وباطنػػػػػاً  ومػػػػػىت حكمنػػػػػا لػػػػػو باٛناريػػػػػة ظػػػػػاىراً ، مػػػػػا قػػػػػدمناه لنػػػػػا:
و ووجػػػػد لػػػػ، كػػػػاف كمػػػػن كػػػػاف لػػػػو علػػػػى رجػػػػل ديػػػػن  ،هنػػػػا لػػػػو ُب الظػػػػاىرإ :ومػػػػىت قلنػػػػا، وغػػػػًنه

 مااًل من غًن جنس حقو.
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 فصل

 د االختالف بني الْنٔل ّاملْنل يف تلف املالر 

فػػػػػإف كػػػػػاف يػػػػػدعَو ي التلػػػػػػف  ،وأنكػػػػػر اٞنوكػػػػػل، فادعػػػػػاه الوكيػػػػػل ،إذا اختلفػػػػػا ُب تلػػػػػف اٞنػػػػػاؿ
ٍب القػػػػػوؿ ُب اٟنػػػػػ ؛ؾ قولػػػػػو مػػػػػػع  ،لزمػػػػػو إقامػػػػػة البينػػػػػة علػػػػػػى وجػػػػػوده لتيسػػػػػًنه ،بسػػػػػبب ظػػػػػاىر

 .(ٔ)لتعذره واست مانو أديينو
ولكػػػػن حيلػػػػف عليػػػػو ، ٞنػػػػا قدمتػػػػو ،  يكلػػػػف إقامػػػػة البينػػػػة عليػػػػو ،وإف كػػػػاف بسػػػػبب خفػػػػَو ي

 .(ٕ)لنفَو ي االحتماؿ
فػػػػػػػالقوؿ قػػػػػػػوؿ الوكيػػػػػػػل إف   ،وأنكػػػػػػػر اٞنوكػػػػػػػل، فادعػػػػػػػاه الوكيػػػػػػػل ،وإف اختلفػػػػػػػا ُب رد اٞنػػػػػػػاؿ
وكػػػػػذلك إف  ، فعػػػػػة مالكهػػػػػا ال نفػػػػػع لػػػػػو فيهػػػػػاننػػػػػو قبضػػػػػها ٞننأ كانػػػػػت الوكالػػػػػة بغػػػػػًن عػػػػػوض

 .(ٖ)كانت بعوض ُب أصح الوجهٌن
 وإمنا ينتفع بعملو فيها. ، وىو االنتفاع لو بالعٌن ،ٞننفعة اٞنالك وُ ضَ بْ أف قػَ  لنا:

                                                        

 .(ٕٖٗ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٖٚٚ/ٖ( اٞنهذب )ٔ)
 .(ٖٕ٘/ ٕ( روضة الطالبٌن )ٕ)
ا، قػػػػاؿ النػػػػووي ُب الروضػػػػة: "دعػػػػوى الوكيػػػػل تلػػػػف اٞنػػػػاؿ مقبولػػػػة بيمينػػػػو قطًعػػػػ ىػػػػذا الوجػػػػو انوؿ: (ٖ)

 ونف انتفاعػػػػو بالعمػػػػلأ وكػػػذا إف كػػػػاف َنعػػػػل علػػػػى انصػػػػح" جعػػػػل، وكػػػذا دعػػػػواه الػػػػرد إف كػػػػاف بػػػػ ؛
الوجػػػػػو و  فػػػػ ؛ منفعػػػػػة لػػػػػو فيهػػػػا، فقبػػػػػل قولػػػػػو ُب ردىػػػػاأ كػػػػػاٞنودع ُب الوديعػػػػػة. فأمػػػػػا العػػػػػٌن ،ُب العػػػػٌن
كاٞنسػػػػػتأجر، ،  فلػػػػػم يقبػػػػػل قولػػػػػو ُب الػػػػػرد ال يقبػػػػػل قولػػػػػوأ ننػػػػػو قػػػػػبض العػػػػػٌن ٞننفعػػػػػة نفسػػػػػو، الثػػػػػاين:

وىػػػػػو أف مػػػػػا يسػػػػػتقل بػػػػػو  :-ذكػػػػػره الرافعػػػػػَو ي-وُب اٞنسػػػػػألة وجػػػػػو ثالػػػػػث  الوجػػػػػو الثالػػػػػث:و  واٞنػػػػػرهتن.
البػػػػد  ،كػػػػالبيع  ،واإلعتػػػػاؽ، واإلبػػػػراء يقبػػػػل قولػػػػو فيػػػػو مػػػػع ديينػػػػو، ومػػػػا ال يسػػػػتقل يػػػػل كػػػػالط ؛ؽ،الوك

(، روضػػػػػػة الطػػػػػػػالبٌن ٖٛٚ/ٖاٞنهػػػػػػػذب ) فيػػػػػػو مػػػػػػن البينػػػػػػػة، ولػػػػػػو صػػػػػػػدؽ اٞنوكػػػػػػل ُب البيػػػػػػػع و٥نػػػػػػوه.
 (.ٕٕٙ/٘) (، العزيز شرح الوجيزٕٖٗ/ٗ)
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 فصل

 د حتى ٓشَد على ىفطُ بالكبض علُٔ احلل ملطتخكُداء مً أامتياع ر 

ال أعطيػػػػػك حػػػػػىت تشػػػػػهد ِل علػػػػػى نفسػػػػػك  :فقػػػػػاؿ ،وإف كػػػػػاف لرجػػػػػل علػػػػػى رجػػػػػل حػػػػػ 
ومػػػػػا قبضػػػػػو علػػػػػى وجػػػػػو ، والعاريػػػػػة، كالغصػػػػػب  ،فػػػػػإف كػػػػػاف مضػػػػػموناً عليػػػػػوأ نظػػػػػرت ،بقبضػػػػػو
، ننػػػػػػو ال يػػػػػأمن أف جيحػػػػػػد القػػػػػػبضأ فلػػػػػو أف ديتنػػػػػػع حػػػػػػىت يشػػػػػهد عليػػػػػػو، وبػػػػػػو بينػػػػػػة ،السػػػػػـو

 .فيعود عليو
، أو كػػػػػػػاف مضػػػػػػػموناً  ،واٞنضػػػػػػػارب، ومالػػػػػػػو ُب يػػػػػػػد الشػػػػػػػريك، كػػػػػػػاف أمانػػػػػػػة كالوديعػػػػػػػةوإف  

وىػػػػػػػػو أصػػػػػػػػح ،   جيػػػػػػػػز لػػػػػػػو أف ديتنػػػػػػػػع حػػػػػػػػىت يشػػػػػػػهد علػػػػػػػػى أصػػػػػػػػح الػػػػػػػوجهٌن ،وال بينػػػػػػػة بػػػػػػػػو
إف كػػػػػػػػػػاف اإلشػػػػػػػػػػهاد  :الثػػػػػػػػػػاين والطريػػػػػػػػػػ ، لػػػػػػػػػػو أف ديتنػػػػػػػػػػع :(ٕ)والوجػػػػػػػػػػو الثػػػػػػػػػػاين، (ٔ)الطػػػػػػػػػػريقٌن
 ،أو أمانػػػػػة ،ٌن أف يكػػػػػوف مضػػػػػموناً فيفػػػػػرؽ بػػػػػ، عتبػػػػػاره إىل تػػػػػأخًن اٜنػػػػػ اويػػػػػ دي  ،(ٖ)متعػػػػػذراً 

 .فلو االمتناع، وإف كاف اإلشهاد متيسراً ، أوال بينة بو ،أو بو بينة
واهلل  .فلػػػػػػم يكػػػػػػن لػػػػػػو االمتنػػػػػػاع ،وال ضػػػػػػرر عليػػػػػػو ُب اليمػػػػػػٌن ُنػػػػػػ ، أف القػػػػػػوؿ قولػػػػػػو لنػػػػػػا:
 أعلم.

                                                        

كػػػػػاف القػػػػػوؿ   ،ذا جحػػػػػدأصػػػػػحهاأ وننػػػػػو إ: قػػػػػاؿ النػػػػػووي ُب الروضػػػػػة: وىػػػػػو ،الوجػػػػػو انوؿا ىػػػػػذ (ٔ)
أنػػػػػو ال يسػػػػػتح  عليػػػػػو شػػػػػي اً، ولػػػػػيس عليػػػػػو ُب اليمػػػػػٌن علػػػػػى اٜنػػػػػ  ضػػػػػرر، فلػػػػػم جيػػػػػز لػػػػػو أف  :قولػػػػػو

 (، البيػػػػػػػػػػػػػاف ُب مػػػػػػػػػػػػذىب اإلمػػػػػػػػػػػػػاـٖ٘ٗ/ٗ(، روضػػػػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػػػالبٌن )ٖٛٚ/ٖاٞنهػػػػػػػػػػػػذب ) ديتنػػػػػػػػػػػػع.
(ٙ/ٗٙٚ.) 
 :-وىػػػػو قػػػػوؿ أيب علػػػػَو ي بػػػػن أيب ىريػػػػرة-لػػػػو أف ديتنػػػػع حػػػػىت يشػػػػهد بػػػػالقبض  ىػػػػذا الوجػػػػو الثػػػػاين: (ٕ)

ننػػػػػو ال يػػػػػأمن أف يقػػػػػبض، ٍب جيحػػػػػد، فيحتػػػػػاج أف حيلػػػػػف أنػػػػػو ال يسػػػػػتح  عليػػػػػو، وُب النػػػػػاس مػػػػػن 
 (، البيػػػػػػاف ُب مػػػػػػذىب اإلمػػػػػػاـٖ٘ٗ/ٗ(، روضػػػػػػة الطػػػػػػالبٌن )ٖٛٚ/ٔيكػػػػػػره أف حيلػػػػػػف. اٞنهػػػػػػذب )

(ٙ/ٗٙٚ.) 
وذكػػػػره النػػػػووي  ،-ر٘نػػػػو اهلل تعػػػاىل-ىػػػذا الوجػػػػو الثالػػػث، ذكػػػػره العمػػػراين نقػػػػ ً؛ عػػػن ابػػػػن الصػػػباغ،  (ٖ)

 (.ٛٙٗ/ٙ) (، البياف ُب مذىب اإلماـٖ٘ٗ/ٗروضة الطالبٌن ) روضة.ُب ال



 
 قسم التحقيق                      االنتصار البن أبي عصرون 

 

555 

 (ٔ)كتاب الوديعة

لقولػػػػػػػو  أ(ٕ)، وأداء انمانػػػػػػػة فيهػػػػػػػا أف يقبلهػػػػػػػايسػػػػػػػتحب ٞنػػػػػػػن قػػػػػػػدر علػػػػػػػى حفػػػػػػػ  الوديعػػػػػػػة

 .(ٖ) چ  ەئ وئ وئ ۇئچ: تعاىل
مللللن فللللّرم عللللن مسلللللٍ  ُكْربللللًة مللللن ُكللللرِب الللللدنيا، فللللّرم اهلل عنلللله ُكربللللًة »: ولقولػػػػو

 .«واهلل في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه»، (ٗ)«مْن ُكرِب يوم العيامة
 .فهو كسائر انعماؿ ،وجيوز أخذ العوض على حفظهاأ ننو   يتعٌن عليو حفظها

وخػػػػػاؼ  ويكػػػػػوف حكمهػػػػػا حكػػػػػم اٛنعالػػػػػةأ فػػػػػإف   يكػػػػػن ىنػػػػػاؾ مػػػػػن يصػػػػػلح ٟنػػػػػا غػػػػػًنه،
حرمللللللة مللللللال البسللللللل  »:  لقولػػػػػػو ألزمػػػػػػو حفظهػػػػػػا ،ب[ يقبػػػػػػل أف هتلػػػػػػك/ٜٓإف   ]

 .(٘)«كحرمة دمه

                                                        

وىو من  ،قِبلو منو وديعة :َأْوَدَعُو مااًل أيضاً  :واحدة الَوَدائُِع، وىَو ي ما اْسُتودَِع، يقاؿ :الَوِديَعةُ  (ٔ)
ط ؛حاً: ىَو ي أمانة تركت عند الغًن للحف  الوديعة اص استحفظو إياىا. :انضداد، واْستَػْوَدَعُو وديعة

 (.ٕٖٚ(، التعريفات )ص: ٖٕٖ(، ٢نتار الصحاح )ص: ٚٛٔ/ٜلساف العرب ) قصداً.
 (.ٕٖٗ/ٙ(، روضة الطالبٌن )ٜٖٚ/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي )( ٕ)
 . (ٕسورة اٞنائدة، آية ) (ٖ)
اع علػػػػػػى تػػػػػػ ؛وة جتمػػػػػػ، كتػػػػػػاب الػػػػػػذكر والػػػػػػدعاء، بػػػػػػاب فضػػػػػػل االُب صػػػػػػحيحو مسػػػػػػلم أخرجػػػػػػو  (ٗ)

  (ٕٛٓٔ)ص: ، القرآف وعلى الذكر
قاؿ اٟنيثمَو ي ُب ٠نمع  (.ٖٜ/ٔ(، كنز العماؿ ُب سنن انقواؿ وانفعاؿ )ٖٚٔ/ٔمسند الشهاب ) (٘)

وثقو ابن حباف، وٗناعة، وقد ضعفو ٗناعة،  ،رواه البزار، وأبو يعلى، وفيو ١نمد بن دينار :الزوائد
، ورجاؿ «وقتالو كفر ،سباب اٞنسلم فسوؽ»واه ُب حديث: وبقية رجاؿ أيب يعلى ثقات، ولكنو ر 

قاؿ الشيخ انلباين:  البزار فيهم عمرو بن عثماف الك ؛يب، وثقو ابن حباف، وقاؿ انزدي: مرتوؾ.
ة اٞنراـ ُب غاي (،ٖ٘ٓ/٠ٗنمع الزوائد ) ُب صحيح اٛنامع. (ٖٓٗٔ)انظر حديث رقم  .حسن

 .(ٖٕٓٔنريج أحاديث اٜن ؛ؿ واٜنراـ )ص: 
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كػػػػػذلك مالػػػػػوأ فػػػػػإف تلفػػػػػت     ،لزمػػػػػو حفظػػػػػو مػػػػػع القػػػػػدرة عليػػػػػو ،ولػػػػػو خػػػػػاؼ علػػػػػى دمػػػػػو
 .  يوجد منوأو بإثبات اليد العادية، و  ،يضمنهاأ نف الضماف جيب باإلت ؛ؼ

وال جيػػػػػػػوز لػػػػػػػو أخػػػػػػػذ انجػػػػػػػرة عليهػػػػػػػاأ ننػػػػػػػو صػػػػػػػار حفظهػػػػػػػا فرضػػػػػػػاً، وجيػػػػػػػوز أخػػػػػػػذ أجػػػػػػػرة 
اٞنكػػػػػاف ٟنػػػػػػاأ ننػػػػػػو ال يلزمػػػػػػو بذلػػػػػو، ومػػػػػػن كػػػػػػاف عػػػػػػاجزاً عػػػػػن حفظهػػػػػػا، أو خػػػػػػاؼ أف خيػػػػػػوف 

 ريراً ّٔا، وتعريضاً ٟن ؛كها.  جيز لو قبوٟناأ نف فيو تغ ،فيها
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 فصل

 د مً ٓصذ ميُ اإلٓداعر 

   ،أو سػػػػػفيو ،ال يصػػػػػح اإليػػػػػداع إال مػػػػػن جػػػػػائز التصػػػػػرؼ ُب اٞنػػػػػاؿأ فػػػػػإف أودعػػػػػو صػػػػػيب
جيػػػػػز لػػػػػو القبػػػػػوؿ منهمػػػػػاأ ننػػػػػو تصػػػػػرؼ ُب اٞنػػػػػاؿ، فلػػػػػم يصػػػػػح منهمػػػػػا كػػػػػالبيعأ فػػػػػإف أخػػػػػذىا 

 .ننو قبض ما ال جيوز لو قبضوضمنهاأ 
أ كمػػػػا لػػػػو غصػػػػب ماٟنمػػػػػا، وإف وال يػػػػربأ مػػػػن ضػػػػماهنا حػػػػىت يردىػػػػا إىل النػػػػاظر ُب ماٟنمػػػػا
  يلزمػػػػػػػػػو ضػػػػػػػػػماهنا ُب أصػػػػػػػػػح  ،خػػػػػػػػػاؼ إف تػػػػػػػػػرؾ أخػػػػػػػػػذىا منهمػػػػػػػػػا أف يهلكاىػػػػػػػػػا بأخػػػػػػػػػذىا

 أ ننو قاصد للحف . (ٔ)الوجهٌن
 فصل

 د مً ٓصذ عيدِ اإلٓداعر 

يصػػػػػػح    ،أو سػػػػػػفيهاً  ،وال يصػػػػػػح اإليػػػػػػداع إال عنػػػػػػد جػػػػػػائز التصػػػػػػرؼ، فػػػػػػإف أودع صػػػػػػبياً 
 ،أ نهنمػػػػا ليسػػػػا مػػػػن أىػػػػل اٜنفػػػػ أ فػػػػإف أودع واحػػػػد منهمػػػػا، فتلفػػػػت بغػػػػًن فعلػػػػو (ٕ)إيداعػػػػو

  يلزمػػػػػػػػو ضػػػػػػػػماهناأ ننػػػػػػػػو   يلزمػػػػػػػػو اٜنفػػػػػػػػ ، فػػػػػػػػ ؛ يلزمػػػػػػػػو الضػػػػػػػػماف بػػػػػػػػالتلف، وإف أتلفهػػػػػػػػا 
 .(ٖ)ضمنها على أصح الوجهٌن

                                                        

( ىػػػذا الوجػػػػو انوؿ: ال يضػػػػمنأ ننػػػػو قصػػػػد حفظػػػػو. قػػػاؿ الشػػػػربيين: "اسػػػػتثىن مػػػػن تضػػػػمنو مػػػػا لػػػػو ٔ)
خيػػػػػػف ى ؛كػػػػػػو، فأخػػػػػػذه حسػػػػػػبة صػػػػػػوناً لػػػػػػوأ فإنػػػػػػو ال يضػػػػػػمنو". قػػػػػػاؿ النػػػػػػووي ُب الروضػػػػػػة: "لػػػػػػو 

 يضػػػػمنو علػػػػى انصػػػػح". والوجػػػػو خػػػاؼ ى ؛كػػػػو ُب يػػػػده، فأخػػػػذه علػػػػى وجػػػػو اٜنسػػػبة صػػػػوناً لػػػػو،  
(، روضػػػػة الطػػػػالبٌن ٖٔٛ/ٖالثػػػػاين: يضػػػػمنأ ننػػػػو ثبتػػػػت يػػػػده عليػػػػو مػػػػن غػػػػًن ائتمػػػػاف. اٞنهػػػػذب )

 (.ٙٓٔ/ٖ(، مغين احملتاج )ٕٖ٘/ٙ)
 (.ٕٖ٘/ٙ(، روضة الطالبٌن )ٖٔٛ/ٖ( اٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي )ٕ)
ؼ،كمػػػػػػا لػػػػػػو أدخلػػػػػػو داره، ( ىػػػػػػذا الوجػػػػػػو انوؿ: ننػػػػػػو   يسػػػػػػلطو علػػػػػػى إت ؛فػػػػػػوأ فضػػػػػػمنو باإلت ؛ٖ)

يضػػػػمنأكما لػػػػو أتلػػػػف مػػػػاؿ غػػػػًنه مػػػػن غػػػػًن  :"وأظهرمهػػػػا: فػػػػأتلف مالػػػػو. قػػػػاؿ النػػػػووي ُب الروضػػػػة
 (. ٕٖٙ/ٙ(، روضة الطالبٌن )ٖٔٛ/ٖاٞنهذب ) استحفاظ".
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 .(ٕ)وىو قوؿ أيب حنيفة ،(ٔ)ال يضمنها :والثاين
 فضمن ما أتلفوأ كما لو أدخلو داره فأتلف مالو. أنو   يسلطو على اإلت ؛ؼ،  لنا:

 فصل

 د أزناٌ عكد الْدٓعةر 

تنعقد الوديعة ّنا تنعقد بو الوكالة من اإلجياب، والقبوؿ، ويصح القبوؿ بالقوؿ والفعلأ 
خ ّنا تنفسخ بو الوكالة من نهنا استنابة ُب حف  اٞناؿأ فانعقد ّنا تنعقد بو الوكالة، وينفس

 . (ٖ)العزؿ، واٛننوف، واإلغماء، واٞنوت كما تنفسخ الوكالةأ نهنا وكالة ُب اٜنف 
 فصل

 د صفة ٓد املْدع على الْدٓعةر 

رو أ فػػػػإف تلفػػػػت مػػػػن غػػػػًن تفػػػػريط   يضػػػػمن ٞنػػػػا روى عمػػػػ(ٗ)الوديعػػػػة أمانػػػػة ُب يػػػػد اٞنػػػػودع
ملللللن أود  وديعلللللة، فللللل  ضلللللبان » قػػػػػاؿ: النَّػػػػػيبّ بػػػػػن شػػػػػعيب عػػػػػن أبيػػػػػو عػػػػػن جػػػػػده أف 

رضػػػػػػػػػَو ي اهلل -ذلػػػػػػػػك عػػػػػػػػػن الصػػػػػػػػدي ، وعلػػػػػػػػػَو ي، وابػػػػػػػػن مسػػػػػػػػػعود، وجػػػػػػػػابر  يورو ، (٘)«عليلللللللله

                                                        

فػػػػػ ؛ ضػػػػػماف  ،أو أقرضػػػػػو، وأقبضػػػػػو، فأتلفػػػػػو ،كمػػػػػا لػػػػػو باعػػػػػو فصػػػػػار نف اٞنالػػػػػك سػػػػػلطو عليػػػػػوأ (ٔ)
 (.ٕٖٙ/ٙالطالبٌن )(، روضة ٖٔٛ/ٖاٞنهذب ) ا.قطعً 

(، ٖٙ/ٕفػػػػػػإذا اسػػػػػػتهلكها، وكػػػػػػاف مأذونػػػػػػاً لػػػػػػو ُب التجػػػػػػارة، ضػػػػػػمنها إٗناعػػػػػػاً. اٛنػػػػػػوىرة النػػػػػػًنة ) (ٕ)
 (.ٖٓٛ/ٗالفتاوى اٟنندية )

 (. ٕٖٚ/ٙ(، روضة الطالبٌن )ٖٔٛ/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي)( ٖ)
 (.ٕٖٚ/ٙ(، روضة الطالبٌن )ٕٖٛ/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي )( ٗ)
َوُب  :قاؿ ابن اٞنلقن (.ٛ ٕٓ/ٔ)، كتاب الصدقات، باب الوديعة  و،سننو ابن ماجة ُب أخرج( ٘)

ِإْسَناده أَيُّوب بن ُسَوْيد، َوُىَو َضِعيف َكَما سلف، واٞنثىن بن الصَّباح ضعَّفو اْبن مِعٌن، َوقَاَؿ 
ُروؾ، َوقَاَؿ اْبن سعد: َكاَف عابًدا، َولو َأَحاِديث، َوىُ  . (ٖٖٓ/ٚالبدر اٞننًن ) َو َضِعيف.النََّساِئَو ّي: َمتػْ

ِه،  ،َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيبٍ  ،رواه اْبُن َماَجوْ  :ػ ػ ر٘نو اهلل تعاىل حجر قاؿ اٜناف  ابنو  َعْن أَبِيِو َعْن َجدّْ
ُروٌؾ، َوتَابَػَعُو اْبُن َٟنِيَعةَ  َهِقَو يّ ِفيَما ذََكرَُه اْلبػَ ، َوِفيِو اْلُمثَػىنَّ ْبُن الصَّبَّاِح، َوُىَو َمتػْ التلخيص اٜنبًن  .يػْ

 (.ٜ٘ٔ)ص:  بلوغ اٞنراـ َوِإْسَناُدُه َضِعيٌف.: وقاؿ ُب بلوغ اٞنراـ. (ٕٔٔ/ٖ)
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، ونف إجيػػػػػػاب الضػػػػػػماف يػػػػػػدعو إىل ْننبهػػػػػػػا، (ٕ)وىػػػػػػو إٗنػػػػػػاع فقهػػػػػػاء انمصػػػػػػػار ،-(ٔ)عػػػػػػنهم
إليػػػػػػػػوأ فػػػػػػػػإف أودعػػػػػػػػو، وشػػػػػػػػرط عليػػػػػػػػو  -وجػػػػػػػػل عػػػػػػػػز-وفعلهػػػػػػػػا مػػػػػػػػن الػػػػػػػػرب الػػػػػػػػذي نػػػػػػػػدب اهلل 

أ[ /ٜٔبالشػػػػػػػػػػػرطأ كمػػػػػػػػػػػا ال يصػػػػػػػػػػػًن اٞنغصػػػػػػػػػػػوب أمانػػػػػػػػػػػة ] ة  تصػػػػػػػػػػػر مضػػػػػػػػػػػمون ،الضػػػػػػػػػػػماف
كػػػػػاف أمانػػػػػةأ ننػػػػػو   يوجػػػػػد فيػػػػػو مػػػػػا يوجػػػػػب ضػػػػػمانو ،  وإف ولػػػػػدت الوديعػػػػػة ولػػػػػداً  ،بالشػػػػػرط

 نمو.  أ ننو تبع(ٖ)بنفسو وال بأمو، ولو إمساكو ُب أصح الوجهٌن

                                                        

 (. ٜٜٔ/ٜ) ( معرفة السنن واآلثار، كتاب الوصايا، باب صدقة اٜنَو ي عن اٞنيتٔ)
وىػػػػػَو ي لسػػػػػت ١نػػػػػل إٗنػػػػػاع فقػػػػػد ضػػػػػمن أنػػػػػس وديعػػػػػة تلفػػػػػت بػػػػػٌن مالػػػػػو. اإلٗنػػػػػاع البػػػػػن اٞننػػػػػذر  (ٕ)

 (.ٕٖٛ/ٖاٞنهذب )(، ٖٚٙ/ٛاوي ُب الفقو الشافعَو ي )( اٜنٖ٘/ٔ)
نف انصػػػػػػح أف اإليػػػػػػداع  ىػػػػػػذا الوجػػػػػػو انوؿ: قػػػػػػاؿ الرملػػػػػػَو ي: "ويػػػػػػدخل ولػػػػػػد الوديعػػػػػػة تبعػػػػػػاً ٟنػػػػػػاأ (ٖ)

وقػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػػػػػذب: "ونف إيػػػػػػػداع انـ إيػػػػػػػػداع ٞنػػػػػػػػا . ال ٠نػػػػػػػػرد إذف ُب اٜنفػػػػػػػ " ،عقػػػػػػػد
يعلػػػػم صػػػػاحبوأكما لػػػػو ألقػػػػت الػػػػريح ثوبػػػػاً  بػػػػل جيػػػػب أف، الوجػػػػو الثػػػػاين: ال جيػػػػوزو  حيػػػػدث منهػػػػا".

  (.ٖٔٔ/ٙ(، هناية احملتاج )ٖٖٛ/ُٔب داره. اٞنهذب )



 
 قسم التحقيق                      االنتصار البن أبي عصرون 

 

505 

 فصل

 د حفظ الْدٓعة يف حسش مجلَار 

لزمػػػػػػػػو حفظهػػػػػػػػا ُب حػػػػػػػػرز  ،فػػػػػػػػإف   يعػػػػػػػػٌن اٞنػػػػػػػػودع اٜنػػػػػػػػرزأ نظػػػػػػػػرت ،مػػػػػػػػن قبػػػػػػػػل الوديعػػػػػػػػة
لزمػػػػػو الضػػػػػماف إذا كػػػػػاف التػػػػػأخًن مػػػػػن غػػػػػًن عػػػػػذرأ  ،فتلفػػػػػت ،ر إحرازىػػػػػافػػػػػإف أّخػػػػػ أ(ٔ)مثلهػػػػػا

 .ٞنا قدمتو ،ز ُب حرز دوف حرز مثلهاننو مفرط فيو، وكذلك إف أحر 
 :وإف قػػػػػػاؿ لػػػػػػو   يضػػػػػػمنأ ننػػػػػػو زاده خػػػػػػًناً، ،وإف وضػػػػػػعها ُب حػػػػػػرز فػػػػػػوؽ حػػػػػػرز مثلهػػػػػػا

  يضػػػػػمن  ،فرقػػػػػد ،ترقػػػػػد عليهػػػػػا أو ال ،أو ال تقفػػػػػل عليهػػػػػا قفلػػػػػٌن ،فقفػػػػػل ،ال تقفػػػػػل عليهػػػػػا
 .أ ننو زاده ُب اإلحراز خًناً (ٕ)على أصح الوجهٌن

أحرزىػػػػا ُب  :بػػػػأف قػػػػاؿ ،وأمػػػػا إذا عػػػػٌن لػػػػو اٜنػػػػرز اإلحػػػػراز، وإغػػػػراء السػػػػارؽ يقابلػػػػو مزيػػػػد
و  يػػػػػػوؼ انمانػػػػػػة  أ ننػػػػػػو خػػػػػػالف أمػػػػػػره،(ٖ)ىػػػػػػذا البيػػػػػػتأ فػػػػػػإف نقلهػػػػػػا إىل مػػػػػػا دونػػػػػػو ضػػػػػػمن

                                                        

 بػػػػػو عػػػػػادة جػػػػػرت ٣نػػػػػا حيفظهػػػػػا أف عليػػػػػو جيػػػػػب أنػػػػػو اٛنميػػػػػع: فعنػػػػػد وباٛنملػػػػػة،"قػػػػػاؿ ابػػػػػن رشػػػػػد: ( ٔ)
 بػػػٌن غػػػًن كػػػاف ومػػػا عليػػػو، اتفػػػ  حفػػػ ، ذلػػػك أنػػػو مػػػن بينػػػاً  كػػػاف فمػػػا أمػػػواٟنم، ٓنفػػػ  أف النػػػاس
  .(ٕٖٔ/ ٕ) آّتهد . بداية"فيو تلفاخ حف ، أنو

اٞنػػػػذىب، ونقلػػػػو الغػػػػزاِل ُب الوسػػػػيط عػػػػن  ىػػػػذا الوجػػػػو انوؿ: قػػػػاؿ الشػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػذب: وىػػػػو (ٕ)
ننػػػػو نبػػػػو اللػػػػص  الوجػػػػو الثػػػػاين: يضػػػػمنأو  الصػػػػحيح. وقػػػػاؿ النػػػػووي ُب الروضػػػػة: وىػػػػو .الشػػػػافعَو ي

 (.ٖٖٚ/ٙلبٌن )روضة الطا (،ٖٖٛ/ٔاٞنهذب )، (ٜٓ٘/ٗالوسيط ) عليو، وأغراه بو.
 ضػػػػػمنهاأ ننػػػػػو دونػػػػػو إىل اٜنػػػػػرز عػػػػػن فنقلهػػػػػا عليهػػػػػا، خيػػػػػف   وإف"قػػػػػاؿ ابػػػػػن قدامػػػػػة ُب اٞنغػػػػػين: ( ٖ)

 أمكنػػػػػو عليهػػػػػا، نظرنػػػػػا: فػػػػػإف اٝنػػػػػوؼ عنػػػػػد دونػػػػػو إىل نقلهػػػػػا وإف بػػػػػو، اٞنػػػػػأمور اٜنفػػػػػ  ُب خالفػػػػػو
   دونػػػػو، ّنػػػػا إال إحرازىػػػػا ديكنػػػػو   وإف لتفريطػػػػو، أيًضػػػػا ضػػػػمنها منػػػػو، أعلػػػػى أو ّنثلػػػػو، إحرازىػػػػا

 . اٞنغػػػػػػػػين"سػػػػػػػػواه وسػػػػػػػػعو ُب ولػػػػػػػػيس تركػػػػػػػػو، مػػػػػػػػن ٟنػػػػػػػػا أحفػػػػػػػػ  بػػػػػػػػذلك إحرازىػػػػػػػػا يضػػػػػػػػمنهاأ نف
(ٜ/ٕٖٙ).  
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أ ننػػػػػػػو (ٔ)أو أْحػػػػػػػرز منػػػػػػػو   يضػػػػػػػمن علػػػػػػػى أصػػػػػػػح الػػػػػػػوجهٌن ،حقهػػػػػػػا، وإف نقلهػػػػػػػا إىل مثلػػػػػػػو
 .أو زاد عليو ،وَّب انمانة حقها

أ (ٕ)فنقلهػػػػػا إىل مػػػػػا دونػػػػػو ضػػػػػمن ،، وال تنقلهػػػػػا منػػػػػواحفظهػػػػػا ُب ىػػػػػذا البيػػػػػت :وإف قػػػػػاؿ
 ،أو أحػػػػػرز منػػػػػػو ،ننػػػػػو   يػػػػػوؼ انمانػػػػػػة حقهػػػػػا، وخػػػػػػالف النهػػػػػَو ي فيػػػػػػو، وإف نقلػػػػػو إىل مثلػػػػػػو

 ،  يػػػػػرض بنقػػػػػػل مالػػػػػو منػػػػػوأ فػػػػػإذا نقلػػػػػػو ،ضػػػػػمنأ نف اٞنعػػػػػٌن حػػػػػرز ال خيشػػػػػػَو ي اٟنػػػػػ ؛ؾ فيػػػػػو
 .كما لو نقلو إىل ما دونو  ،ضمنو

فػػػػػػإف  أ نظػػػػػػرت ،أو غصػػػػػػب ،أو حريػػػػػػ  ،هنػػػػػػبفػػػػػػإف خػػػػػػاؼ عليػػػػػػو ُب اٜنػػػػػػرز اٞنعػػػػػػٌن مػػػػػػن 
لزمػػػػو نقلػػػػو ٞنػػػػا فيػػػػو مػػػػن اٜنفػػػػ ، وال يضػػػػمن بالنقػػػػلأ ننػػػػو إنقػػػػاذ مػػػػن  ،كػػػػاف النهػػػػَو ي مطلقػػػػاً 

ضػػػػػمنهاأ كمػػػػػا لػػػػػو  ،اٟنػػػػػ ؛ؾ، فػػػػػ ؛ يكػػػػػوف موجبػػػػػاً للضػػػػػمافأ فػػػػػإف تركهػػػػػا فيػػػػػو حػػػػػىت  تلفػػػػػت
  .علم بأف اللص يأخذىا فسكت عنو

  يضػػػػػمنأ ننػػػػػو حيصػػػػػل  ،نقلهػػػػاال تنقلهػػػػػا وإف خفػػػػت عليهػػػػػا اٟنػػػػػ ؛ؾأ فػػػػػإف  :فػػػػإف قػػػػػاؿ
  يضػػػػػػػػػمن علػػػػػػػػػى أصػػػػػػػػػح  ،مقصػػػػػػػػػود الوديعػػػػػػػػػة، وىػػػػػػػػػو اٜنفػػػػػػػػػ ، وإف تركهػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػىت تلفػػػػػػػػػت

كمػػػػػػػا لػػػػػػػو ،  وإف خػػػػػػػالف اٞنتػػػػػػػربع، فسػػػػػػػقط بإذنػػػػػػو ،، نف الضػػػػػػػماف جيػػػػػػػب ٜنقػػػػػػػو(ٖ)الػػػػػػوجهٌن
 .فقطعها ،اقطع يدي :قاؿ

                                                        

وننػػػػػػو جعلػػػػػػو ُب مثلػػػػػػو،  أ-نقلػػػػػػو الشػػػػػػًنازي عػػػػػػن أيب سػػػػػػعيد االصػػػػػػطخري-ىػػػػػػذا الوجػػػػػػو انوؿ  (ٔ)
   ،فأشػػػػػبو إذا   ينهػػػػػو عػػػػػن النقػػػػػل، وقػػػػػاؿ النػػػػػووي ُب الروضػػػػػة: "وإف نقلهػػػػػا إىل بيػػػػػت مثػػػػػل انوؿ

نف التلػػػػػػػف  كاهنػػػػػػػداـ البيػػػػػػػت اٞننقػػػػػػػوؿ إليػػػػػػػو، فيضػػػػػػػمنأ،  ، إال أف يتلػػػػػػػف بسػػػػػػػبب النقػػػػػػػليضػػػػػػػمن
ننػػػػو هنػػػػاه عػػػػن النقػػػػل، فضػػػػمنو  يضػػػػمنأ :الوجػػػػو الثػػػػاين: قػػػػاؿ أبػػػػو إسػػػػحاؽو  حصػػػػل باٞنخالفػػػػة".

 (.ٜٖٖ/ٙ(، روضة الطالبٌن )ٖٗٛ/ٖاٞنهذب ) بالنقل.
 (.ٕٖٗ/ٕ(، حلية العلماء )ٖٖٛ/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي )( ٕ)
أبػػػػرأ  ،نف هنيػػػػو مػػػػع خػػػػوؼ اٟنػػػػ ؛ؾ ال يضػػػػمنأ :الوجػػػػو انوؿ: قػػػػاؿ أبػػػػو العبػػػػاس، وأبػػػػو إسػػػػحاؽ (ٖ)

نف هنيػػػػو عػػػػن النقػػػػل مػػػػع  يضػػػػمنأ :الوجػػػػو الثػػػػاين: قػػػػاؿ أبػػػػو سػػػػعيد االصػػػػطخريو مػػػػن الضػػػػماف. 
قػػػػاؿ الشػػػػًنازي ُب  ننػػػػو خػػػػ ؛ؼ الشػػػػرع، فيصػػػػًن كمػػػػا لػػػػو   ينهػػػػو. خػػػػوؼ اٟنػػػػ ؛ؾ ال حكػػػػم لػػػػوأ

كمػػػػػا ،  نف الضػػػػػماف جيػػػػػب ٜنقػػػػػو، فسػػػػػقط بقولػػػػػو، وإف خػػػػػالف الشػػػػػرع أظهػػػػػرأ :اٞنهػػػػػذب: "انوؿ
وقػػػػػاؿ النػػػػووي ُب الروضػػػػػة: . (ٖٗٛ/ٖاٞنهػػػػذب ) .أو أتلػػػػف مػػػػػاِل" ،اقطػػػػع يػػػػػدي :لػػػػو قػػػػاؿ لغػػػػػًنه

 (.ٖٓٗ/ٙروضة الطالبٌن ) ننو قصد الصيانة". "  يضمن على انصحأ
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 ،إف هنػػػػػاه عػػػػن نقلهػػػػا مػػػػن بيػػػػػت، فنقلهػػػػا إىل بيػػػػت آخػػػػر ُب الػػػػػدار :(ٔ)وقػػػػاؿ أبػػػػو حنيفػػػػة
 .ضمن ،وإف نقلها إىل دار أخرى يضمن،  

 ما قدمناه من التفصيل.  لنا:

                                                        

 (.ٜٖ/ٕ(، اٛنوىرة النًنة )ٕٖ/ٖاالختيار لتعليل اٞنختار ) (ٔ)
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 فصل

 د بعض صْز احلفظ ر

  يضػػػػػػمن إف كػػػػػػاف ربطػػػػػػو مػػػػػػن داخػػػػػػل الكػػػػػػمأ  ،(ٔ)وإف أودعػػػػػػو شػػػػػػي اً، فربطػػػػػػو ُب كمػػػػػػو
[ضػػػػػػػػمنوأ ننػػػػػػػػػو ب/ٜٔالربطػػػػػػػػػة مػػػػػػػػن خػػػػػػػػػارج ] (ٕ)[تننػػػػػػػػو حػػػػػػػػرز ُب العػػػػػػػػػادة، وإف ]كانػػػػػػػػ

 :نظرت ،، وإف تركو ُب الكم من غًن ربط(ٖ)عرضة لأخذ والّطر
حيػػػػػػس بسػػػػػػقوطو  أو كػػػػػػاف لكثػػػػػػرة ثيابػػػػػػو ال ،فػػػػػػإف كػػػػػػاف خفيفػػػػػػاً إذا سػػػػػػقط   يشػػػػػػعر بػػػػػػو
 .ضمنوأ ننو عرضة للوقوع، و  حيتط ُب إحرازه

وإف    يضػػػػػمنوأ ننػػػػػو غػػػػػًن مفػػػػػرط ُب إحػػػػػرازه، ،حيػػػػػس بػػػػػو إذا سػػػػػقط وإف كػػػػػاف ثقػػػػػي ؛ً ال
وىػػػػػػو ضػػػػػػي  الفػػػػػػتح، أوَ مػػػػػػَزُروْر   يضػػػػػػمنأ ننػػػػػػو حػػػػػػرز، وإف كػػػػػػاف واسػػػػػػع تركػػػػػػو ُب جيبػػػػػػو، 
 .ضمنوأ ننو غًن ١نرزأ نف اليد تنالو ،رو الفتح غًن مزر 

   ،فأمسػػػػػػكو بيػػػػػػده بعػػػػػػد الػػػػػػربط ُب كمػػػػػػو ،اربطػػػػػػو ُب كمػػػػػػك :وقػػػػػػاؿ وإف أودعػػػػػػو شػػػػػػي اً،
ضػػػػػػػمنأ  ،يضػػػػػػػمنأ ننػػػػػػػو زاده ُب اٜنفػػػػػػػ ، وإف أمسػػػػػػػكو ُب يػػػػػػػده مػػػػػػػن غػػػػػػػًن ربػػػػػػػط ُب كمػػػػػػػو
.........................................................................

.........................................................................

                                                        

مػػػػا يغطػػػػَو ي اليػػػػد مػػػػن القمػػػػيص. احملكػػػػم واحملػػػػيط ، وىػػػػو و٢نرجػػػػو ،مػػػػن الثػػػػوب: مػػػػدخل اليػػػػد الُكػػػػم (ٔ)
 ص:(، اٞنصػػػػػػػػػػباح اٞننػػػػػػػػػػًن )ٜٜٚ/ٕاٞنعجػػػػػػػػػػم الوسػػػػػػػػػػيط )، (ٔٚٙ/ٙ)البػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػيده انعظػػػػػػػػػػم 

 .(ٕٗٛالتعاريف )ص: ، التوقيف على مهمات (ٔٗٗ
 نسخة ب.)أ( )كاف(، واٞنثبت من ُب  (ٕ)
 (.٢ٖٔٛنتار الصحاح )ص: .  ، والقطعالشّ  :والطَّرُّ  (ٖ)
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، (ٔ)ىػػػػػذا أصػػػػػح الطػػػػػريقٌن ،ليػػػػػد علػػػػػى ْنردىػػػػػا مػػػػػن الكػػػػػم ليسػػػػػت حػػػػػرزاً مػػػػػع النسػػػػػيافنف ا
 .وعليو حيمل اخت ؛ؼ النصٌن

 .(ٕ)أهنا على قولٌن :والطري  الثاين
ضػػػػػػمنأ نف الكػػػػػػم دوف اٛنيػػػػػػب  ،، فأحرزىػػػػػػا ُب كمػػػػػػو(ٖ)أمػػػػػػره أف حيرزىػػػػػػا ُب جيبػػػػػػو ولػػػػػو

 .فيسقط ما فيو ،ُب اٜنرزأ ننو قد يرسلو
أ نف البيػػػػػػػت (ٗ)ضػػػػػػػمن ،وخػػػػػػػرج ّٔػػػػػػػا ،فشػػػػػػػدىا ُب ثوبػػػػػػػو ،ُب بيتػػػػػػػو وإف أمػػػػػػػره أف حيرزىػػػػػػػا

أحػػػػػرز، وإف شػػػػػدىا ُب عضػػػػػدهأ فػػػػػإف كػػػػػاف ٣نػػػػػا يلػػػػػَو ي أضػػػػػ ؛عو   يضػػػػػمنأ ننػػػػػو أحػػػػػرز مػػػػػن 
 .ضها للطرّ رّ ننو عالبيت، وإف كاف من اٛنانب اٝنارج ضمنأ 

                                                        

فػػػػػػػإف أخػػػػػػػذه ، مػػػػػػػك، فأمسػػػػػػكها ُب يػػػػػػػدهاربطػػػػػػػو ُب كُ  :قػػػػػػػاؿ وقػػػػػػاؿ الغػػػػػػػزاِل ُب الوسػػػػػػػيط: "ولػػػػػػو (ٔ)
قػػػػػاؿ الشػػػػػًنازي . (ٓٔ٘/ٗنف اليػػػػػد أحػػػػػرز ُب ىػػػػػذه اٜنالػػػػػة". الوسػػػػػيط ) فػػػػػ ؛ ضػػػػػمافأ ،غاصػػػػػب

نف    يضػػػػػمنأ ،إف ربطهػػػػػا ُب كمػػػػػو، وأمسػػػػػكها بيػػػػػده: ن قػػػػػاؿ"ومػػػػػن أصػػػػػحابنا مػػػػػ: ُب اٞنهػػػػػذب
نف الكػػػػػم  ضػػػػػمنأ ،اليػػػػػد مػػػػػع الكػػػػػم أحػػػػػرز مػػػػػن الكػػػػػم، وإف تركهػػػػػا ُب يػػػػػده، و  يربطهػػػػػا ُب كمػػػػػو

وقػػػػػاؿ النػػػػػووي ُب . (ٖ٘ٛ/ٖأحػػػػرز مػػػػػن اليػػػػػد، و٘نػػػػػل الػػػػػروايتٌن علػػػػػى ىػػػػػذين اٜنػػػػػالٌن". اٞنهػػػػػذب )
اليػػػػد أحػػػػرز بالنسػػػػبة ،  ؛ ضػػػػمافوىػػػػو أصػػػػحها إف تلفػػػػت بأخػػػػذ غاصػػػػب، فػػػػ :"والثالػػػػث الروضػػػػة:

 (.ٖٖٚ/ٙروضة الطالبٌن ) ضمن". ،أو نسياف ،إليو، وإف سقطت بنـو
نف اليػػػػػد أحػػػػػرز مػػػػػن الكػػػػػمأ ننػػػػػو قػػػػػد يسػػػػػرؽ مػػػػػن  أنػػػػػو ال يضػػػػػمنأ :القػػػػػوؿ انوؿ: روى اٞنػػػػػزين (ٕ)

(، روضػػػػػػػػػػة ٖ٘ٛ/ٖ(، اٞنهػػػػػػػػػذب )ٜٛٔ)ص:  الكػػػػػػػػػم، وال يسػػػػػػػػػػرؽ مػػػػػػػػػن اليػػػػػػػػػػد. ٢نتصػػػػػػػػػر اٞنػػػػػػػػػػزين
نف الكػػػػػػم أحػػػػػػرز مػػػػػػن  أنػػػػػػو يضػػػػػػمنأ :ى الربيػػػػػػع ُب انـو لقػػػػػػوؿ الثػػػػػػاين: ر او  (.ٖٖٚ/ٙالطػػػػػػالبٌن )

انـ  والػػػػػػػذكر. ،والكػػػػػػػم حػػػػػػػرز مػػػػػػػع النسػػػػػػػياف ،نف اليػػػػػػػد حػػػػػػػرز مػػػػػػػع الػػػػػػػذكر دوف النسػػػػػػػياف اليػػػػػػػدأ
 (.ٖٖٚ/ٙ(، روضة الطالبٌن )ٖ٘ٛ/ٖ(، اٞنهذب )ٜٕٗ/٘)
وْلَيْضػػػػػػرِْبَن ِِنُُمػػػػػػرِِىّن » :وُب التنزيػػػػػل العزيػػػػػػز ،اٛنمػػػػػػع ُجيُػػػػػػوبٌ و  ،َجْيػػػػػػُب الَقِمػػػػػػيِص والػػػػػدّْرْعِ  :اٛنَْيػػػػػبُ  (ٖ)

َجَعْلػػػػػت لػػػػػو َجْيبػػػػػاً. لسػػػػػاف العػػػػػػرب  :وَجيَّْبتُػػػػػو ،قَػػػػػػوَّْرُت َجْيبَػػػػػػو :وِجْبػػػػػُت الَقِمػػػػػيصَ  ،«علػػػػػى ُجيُػػػػػؤِِّنَّ 
 .(ٕٓٔ/ٕتاج العروس من جواىر القاموس )، (ٖٙٚ)
 .(ٖ٘ٛ/ٖ( اٞنهذب )ٗ)
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ل مػػػػػا َعػػػػػأ ننػػػػػو فػَ (ٔ)  يضػػػػػمن ،فقػػػػػاـ ُب اٜنػػػػػاؿ وأحرزىػػػػػا ،أحرزىػػػػػا ُب البيػػػػػت :وإف قػػػػػاؿ
بػػػػػو ُب إحرازىػػػػػاأ فػػػػػػإف   يكػػػػػن لػػػػػو وقػػػػػت معلػػػػػػـو يتصػػػػػرؼ فيػػػػػو إىل بيتػػػػػو ضػػػػػػمنأ نف  أمػػػػػر

مقتضػػػػى القبػػػػوؿ إحرازىػػػػا ُب اٜنػػػػاؿ، وقػػػػد أخػػػػره مػػػػن غػػػػًن عػػػػذر، وإف كػػػػاف لػػػػو وقػػػػت معلػػػػـو 
فأخرىػػػػا عػػػػن ذلػػػػك الوقػػػػت ضػػػػمنأ ننػػػػو أخػػػػر إحرازىػػػػا عػػػػن الوقػػػػت الػػػػذي يقتضػػػػيو العقػػػػد 

أحرزىػػػػػػػا ُب  :أف يقػػػػػػػوؿ لػػػػػػػو مػػػػػػػن غػػػػػػػًن عػػػػػػػذر فضػػػػػػػمن، وإف   ي خرىػػػػػػػا عنػػػػػػػو   يضػػػػػػػمن إال
ضػػػػػمنها بكػػػػػل حػػػػػاؿأ ننػػػػػو أخػػػػػر إحرازىػػػػػا عػػػػػن الوقػػػػػت الػػػػػذي  ،اٜنػػػػػاؿ، فػػػػػإذا قبػػػػػل وأخرىػػػػػا
 اقتضاه العقد من غًن عذر. 

                                                        

 . (ٖ٘ٛ/ٖ( اٞنهذب )ٔ)
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 د حسش اخلامت ر

ضػػػػػػػمنأ  ،(ٖ)نصػػػػػػػرفػػػػػػػأحرزه ُب اٝن ،(ٕ)أحػػػػػػػرزه ُب البنصػػػػػػػر :، وقػػػػػػػاؿ(ٔ)وإف أودعػػػػػػػو خإنػػػػػػػاً 
فجعلػػػػػػػو ُب  ،إجعلػػػػػػػو ُب اٝننصػػػػػػػر :واٝنػػػػػػػاًب فيهػػػػػػػا إىل الوقػػػػػػػوع أسػػػػػػػب ، وإف قػػػػػػػاؿ ،ننػػػػػػػو أدؽ
ضػػػػػػػػمن أرش   ،واٝنػػػػػػػػاًب فيهػػػػػػػا أحفػػػػػػػػ ، ولػػػػػػػو انكسػػػػػػػػر ، يضػػػػػػػػمنأ نهنػػػػػػػا أغلػػػػػػػػ ،  البنصػػػػػػػر

 . (ٗ)كسرهأ ننو كسره ّنخالفة أمره

                                                        

ـُ، واٝنَاتَػػػػػاـُ -بفػػػػػتح التػػػػػاء وكسػػػػػرىا- اًبَُ اٝنَػػػػػ (ٔ) : واٝنػػػػػاًب اٝنَػػػػػَواتِيُم. :كلػػػػػو ّنعػػػػػىن، واٛنمػػػػػع  ،، واٝنَْيتػػػػػا
تخػػػة بفػػػاء، وتػػػػاء مثنػػػاة مػػػن فػػػػوؽ، فػػػإف   يكػػػػن ٟنػػػا فػػػّص فهػػػػَو ي فَ ، حلقػػػة ذات فػػػّص مػػػػن غًنىػػػا

  (.ٓٗٔ ص:ٞننًن )(، اٞنصباح ا٢ٛٙنتار الصحاح )ص:  وزاف قصبة. ،وخاء معجمة
لسػػػػػػاف  الَبناِصػػػػػػُر. :واٛنمػػػػػػع: قػػػػػػاؿ اٛنػػػػػػوىري، اٝنِنِصػػػػػػر : اُنصػػػػػػبع الػػػػػػك بػػػػػػٌن الوسػػػػػػطى والبنصػػػػػػر (ٕ)

 (.ٔٚ/ٔ(، اٞنعجم الوسيط )ٖ٘ٛ/ٔالعرب )
وال جيمػػػػػػع  :قػػػػػػاؿ سػػػػػػيبويو، َخناِصػػػػػػرُ  :الوسػػػػػػطى، واٛنمػػػػػػع :: اإِلصػػػػػػبع الصُّػػػػػػْغَرى، وقيػػػػػػلواٝنِْنَصػػػػػػرُ  (ٖ)

لسػػػػػػػاف العػػػػػػػرب  ِفْرِسػػػػػػػٍن، وفَػرَاِسػػػػػػػن. :بػػػػػػػانَلف، والتػػػػػػػاء اسػػػػػػػتغناء بالتكسػػػػػػػًن، وٟنػػػػػػػا نظػػػػػػػائر ٥نػػػػػػػو
 (.ٜٕ٘/ٔ(، اٞنعجم الوسيط )ٚٚٔ/ٖ)

 (.ٖٔٗ/ٙ(، روضة الطالبٌن )ٖٙٛ/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي )( ٗ)
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 د تطلٔه الْدٓعةر 

وإف   ، ئوجػػػػػػد وكيلػػػػػػو سػػػػػػلمها إليػػػػػػو وبػػػػػػر  أو ،ووجػػػػػػد صػػػػػػاحبها ،وإف أراد اٞنػػػػػػودع سػػػػػػفراً 
سػػػػػلمها إىل اٜنػػػػػاكمأ ننػػػػػو النائػػػػػب ُب حفػػػػػ  حقػػػػػوؽ الغػػػػػائبٌنأ فػػػػػإف  ،منهمػػػػػا جيػػػػػد واحػػػػػداً 
أ ننػػػػػػػو ال واليػػػػػػػػة (ٔ)ضػػػػػػػمن ،أو وكيلػػػػػػػو ،أ[ إىل اٜنػػػػػػػاكم مػػػػػػػع وجػػػػػػػود اٞنالػػػػػػػػك/ٕٜسػػػػػػػلمها ]

 .كما قلنا ُب والية النكاح  ،لك ووكيلوللحاكم مع حضور اٞنا
كانلللللللت عنلللللللد  ودائلللللللى، »  النَّػػػػػػػيبّ فػػػػػػػإف   يكػػػػػػػن حػػػػػػػاكم سػػػػػػػلمها إىل أمػػػػػػػٌنأ نف 
ا عليلللللللله واسلللللللتخلد علللللللللى رد لللللللا علي للللللل ،فلبلللللللا أراد الههلللللللرة سللللللللبها إلللللللللى أم أيبلللللللن

  يضػػػػػػػػػػػمن ُب أصػػػػػػػػػػػح  ،سػػػػػػػػػػػلمها إىل أمػػػػػػػػػػػٌن مػػػػػػػػػػػع وجػػػػػػػػػػػود اٜنػػػػػػػػػػػاكمأ فػػػػػػػػػػػإف (ٕ)«السللللللللللل م
 .(ٗ)يضمن للقطع بأمانة اٜناكم :، وُب الثاين(ٖ)الوجهٌن

                                                        

 .(ٖٚٗ/ ٙروضة الطالبٌن )، (ٖٛ٘/ ٛاٜناوي ُب فقو الشافعَو ي ) (ٖٙٛ/ٖاٞنهذب )( ٔ)
 ، بػػػػاب الضػػػػماف علػػػػى مػػػػ ٕننالنقػػػػَو ي، كتػػػػاب الوديعػػػػةر السػػػػنن الكػػػػربى للبيهقػػػػَو ي وُب ذيلػػػػو اٛنػػػػوى (ٕ)

قػػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػن  (.ٕٚٓ/ٜ) (، معرفػػػػػػػة السػػػػػػػػنن واآلثػػػػػػػػار، كتػػػػػػػاب الوصػػػػػػػػايا، بػػػػػػػػاب الوديعػػػػػػػةٜٕٛ/ٙ)
ر٘نػػػػػو اهلل  - ابػػػػػن اٞنلقػػػػػن قػػػػػاؿ، َحاَؽ ِبَسػػػػػَنٍد قَػػػػػِوي ". "َرَواُه ابْػػػػػُن ِإْسػػػػػ  - ر٘نػػػػػو اهلل تعػػػػػاىل -حجػػػػػر
ػػػػ َ؛ـُ -"أمَّػػػػا تَػرُْكػػػػُو : ػػػػػ تعػػػػاىل ػػػػة رد الودائػػػػع ِإىَل أَْربَأَّػػػػا، فَػُهػػػػو -َعَلْيػػػػِو الصَّػػػػ َ؛ة َوالسَّ  َمْشػػػػُهور عليِّػػػػا ّنَكَّ

َهِقػػػػػػػَو ّي،  َوَحَكػػػػػػاُه َعنػػػػػػػوُ  :-َرَويْػنَػػػػػػاُه َعنػػػػػػػوُ  ِفيَمػػػػػػا-بْػػػػػػن ْسػػػػػػػَحاؽ إَوَغًنَىػػػػػػا، قػػػػػػػاؿ  الّسػػػػػػًن ُب  أَْيضػػػػػػا اْلبَػيػْ
ْـّ أديػػػػػػن، فَػػػػػػ َ؛ حَيُْضػػػػػػُرين َذلِػػػػػػك بعػػػػػػد الَبْحػػػػػػِث َعنػػػػػػُو". البػػػػػػدر اٞننػػػػػػًن  َوَغًنه..َوأمػػػػػػا َكونػػػػػػو سػػػػػػلَّمها ِإىَل ُأ

 (ٕٔٔ/ٖ) التلخيص اٜنبًن ،(ٖٗٓ/ٚ)
 ىػػػػذا الوجػػػػو انوؿ: قػػػػاؿ الشػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػذب: "وىػػػػو ظػػػػاىر الػػػػنص، وىػػػػو قػػػػوؿ أيب إسػػػػػحاؽأ (ٖ)

 (.ٕٖٛ/ٙ(، روضة الطالبٌن )ٖٚٛ/ٖاٞنهذب ) اٜناكم. ننو أمٌن، فأشبو
"وىػػػػػو ظػػػػػاىر قولػػػػػو ُب الػػػػػرىن، وىػػػػػو قػػػػػوؿ أيب  :قػػػػػاؿ الشػػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػػذب، ىػػػػػذا الوجػػػػػو الثػػػػػاين (ٗ)

قػػػػػػػاؿ النػػػػػػػووي ُب الروضػػػػػػػة: "وإف دفػػػػػػػع إىل أمػػػػػػػٌن . (ٖٚٛ/ٖسػػػػػػػعيد االصػػػػػػػطخري". اٞنهػػػػػػػذب )
 (.ٕٖٛ/ٙمع القدرة على اٜناكم ضمن على اٞنذىب". روضة الطالبٌن )
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 ،ودعػػػػػػوى القطػػػػػػع بأمانػػػػػػة اٜنػػػػػػاكم باطػػػػػػل ،فهػػػػػػو كاٜنػػػػػػاكم ،أنػػػػػػو سػػػػػػلمها إىل أمػػػػػػٌن لنػػػػػػا:
 .فكيف ُنكاـ الزماف ،فإف القطع ّٔا مستحيل
ىػػػػػػذه اٜنالػػػػػة أحفػػػػػػ ، وإف سػػػػػػافر جػػػػػػاز أف يسػػػػػػافرأ نف السػػػػػفر ُب  ،افػػػػػإف   جيػػػػػػد أمينًػػػػػ

، (ٔ)ىفقػػػػػػػػػػػػػد تعػػػػػػػػػػػػػدّ ، أو انمػػػػػػػػػػػػٌن ،أو اٜنػػػػػػػػػػػػػاكم ،وكيلػػػػػػػػػػػػػو أو ،ّٔػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػع وجػػػػػػػػػػػػػود اٞنالػػػػػػػػػػػػك
 .(ٕ)يلزمو]الضماف[و 

 .(ٗ)، وىو وجو نصحابنا(ٖ)ا   يضمنإف كاف السفر آمنً  :وقاؿ أبو حنيفة
 .أف تسليمها إىل ى الء أحوط، وأحف  لنا:

أ نف (٘)ضػػػػػمن ،ضػػػػػع ال يػػػػػد فيػػػػػو نحػػػػػدفػػػػػإف كػػػػػاف ُب مو أ ٍب سػػػػػافر نظػػػػػرت ،وإف دفنهػػػػػا
 .ما ليس عليو يد حافظة معرض للضياع

ضػػػػػمنأ ننػػػػػو قػػػػػد ديػػػػػوت وال  ،وإف كػػػػػاف ُب موضػػػػػع مسػػػػػكوفأ فػػػػػإف   يعلػػػػػم ّٔػػػػػا أحػػػػػداً 
ضػػػػػػػمنأ نف مػػػػػػػػا ُب  ،فتتلػػػػػػػػف، وإف أعلػػػػػػػم ّٔػػػػػػػا مػػػػػػػن ال يسػػػػػػػػكن الػػػػػػػدار ،يعلػػػػػػػم ّٔػػػػػػػا أحػػػػػػػد

ضػػػػمنأ ننػػػػو  ،كػػػػن ثقػػػػةيػػػػتحف  ّنػػػػن فيػػػػو، وإف أعلػػػػم بػػػػو سػػػػاكن الػػػػدارأ فػػػػإف   ي (ٙ)اٜنػػػػرز
فهػػػػػو كمػػػػػا لػػػػػو أودعهػػػػػا ثقػػػػػة، وأصػػػػػح  ،لػػػػػيس مػػػػػن أىػػػػػل اٜنفػػػػػ ، وإف أعلػػػػػم ّٔػػػػػا سػػػػػاكناً ثقػػػػػة

                                                        

  (.ٕٛٗ/ٙ) (، البياف ُب مذىب اإلماـٕٖٛ/ٙ(، روضة الطالبٌن )ٖٚٛ/ٖ( اٞنهذب )ٔ)
 ثبت من نسخة ب.ُب )أ( )الضمٌن(، واٞن( ٕ)
 (.ٜٕٓ/ٙ(، بدائع الصنائع )ٖٛ/ٕ( اٛنوىرة النًنة )ٖ)
البيػػػػػػاف ُب  "ولػػػػػػيس بشػػػػػػَو يء". :( نف اٜنػػػػػػاكم يقػػػػػػـو مقػػػػػػاـ اٞنالػػػػػػك، ويػػػػػػده كيػػػػػػده، قػػػػػػاؿ العمػػػػػػراينٗ)

 (.ٕٛٗ/ٙ) ىب اإلماـمذ
 .(ٕٖٛ/ٙ(، روضة الطالبٌن )ٖٛٛ/ٖ( اٞنهذب )٘)
جعلتػػػػػو ُب  :َأْحػػػػػرَاٌز، مثػػػػػل ٘نػػػػػل وأ٘نػػػػػاؿ، وَأْحػػػػػَرْزُت اٞنتػػػػػاع :واٛنمػػػػػع ،اٞنكػػػػػاف الػػػػػذي حيفػػػػػ  فيػػػػػو (ٙ)

واْحتَػػػػػَرَز مػػػػن   ،ويسػػػػمى التعويػػػػذ ِحػػػػْرزاً  .ىػػػػذا ِحػػػػْرٌز َحرِيػػػػزٌ  :يقػػػػاؿ ،اٞنوضػػػػع اٜنصػػػػٌن :واٜنِػػػػْرزُ  اٜنػػػػرز.
(، ٙٙٔ/ٔ(، اٞنعجػػػػػػػػم الوسػػػػػػػػيط )٢ٙٛنتػػػػػػػػار الصػػػػػػػػحاح )ص:  توقػػػػػػػػاه. :رََّز منػػػػػػػػو أيوَٓنَػػػػػػػػ ،كػػػػػػػػذا

 (.ٗٔٔص:) اٞنصباح اٞننًن
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أو  ،ذكػػػػػػػراً  ،ئتمػػػػػػاف، فيكفػػػػػػَو ي فيػػػػػػو واحػػػػػػدأف حكػػػػػػم ىػػػػػػذا اإلعػػػػػػ ؛ـ حكػػػػػػم اال :(ٔ)الػػػػػػوجهٌن
 .ي أقل من عدلٌنز ، ف ؛ جي(ٕ)حكمو حكم الشهادات :أنثى، وُب الثاين

 .ه السفر، وقد فصلناهفهو ّننزلة من حضر  ،وإف حضره اٞنوت
 ،و  يوجػػػػػد ُب تركتػػػػػو بعػػػػػد موتػػػػػو ،ووصػػػػػفها ،عنػػػػػدي وديعػػػػػة لفػػػػػ ؛ف :وإف قػػػػػاؿ ُب مرضػػػػػو

ىػػػػػػا واجػػػػػػب، و٥نػػػػػػن أ نف ردّ (ٖ)ضػػػػػػرب صػػػػػػاحبها بقيمتهػػػػػػا مػػػػػػع الغرمػػػػػػاء ُب أصػػػػػػح الػػػػػػوجهٌن
وال  ،دفػػػػػ ؛ يسػػػػػقط ذلػػػػك مػػػػػا وجػػػػػب مػػػػػن الػػػػػرّ  ؟نشػػػػك ىػػػػػل تلفػػػػػت بتفػػػػػريطأ أو غػػػػًن تفػػػػػريط

أو بالبينػػػػػة، وكػػػػػذلك ال فػػػػػرؽ بػػػػػٌن أف يكػػػػػوف  ،و إقػػػػػرار وارثػػػػػوفػػػػػرؽ بػػػػػٌن أف يثبػػػػػت بػػػػػإقرارهأ أ
 .  (ٗ)ال يكوف على أصح الوجوه الث ؛ث أو ،ُب تركتو جنسها

                                                        

وقػػػػػػػاؿ . أصػػػػػػػحهما" قػػػػػػػاؿ النػػػػػػػووي ُب الروضػػػػػػػة: "وىػػػػػػػو َوُىػػػػػػػَو قَػػػػػػػػْوُؿ َأيب َعلِػػػػػػػَو يّْ بْػػػػػػػِن َأيب ُىرَيْػػػػػػػػرََة. (ٔ)
اإلعػػػػػ ؛ـ  وىػػػػػذاا ال جيػػػػػوز اإليػػػػػداع عنػػػػػده، ضػػػػػمن كمػػػػػا ُب الروضػػػػػة، الشػػػػػربيين: "فػػػػػإف أعلػػػػػم أمينًػػػػػ

(، مغػػػػػين ٖٔٙ/ٛاٜنػػػػػاوي ) حػػػػػىت تكفػػػػَو ي فيػػػػػو امػػػػرأة". ،لػػػػيس بإشػػػػػهاد علػػػػى انصػػػػػح، بػػػػل ائتمػػػػػاف
 (.ٕٖٛ/ٙ(، روضة الطالبٌن )ٜٓٔ/ٖ) احملتاج

 َدْفِنِوأ ِعْندَ  َذِلكَ  الشَّاِىَدافِ  َويَػَرى َواْمرَأَتَػٌْنِ، َشاِىدٍ  َعْدَلٌْنِ، َأوْ  َشاِىَدْينِ  ِمنْ  أََقلُّ  جُيْزِئُوُ  اَل  َىَذا فَػَعَلى (ٕ)
ُلُهَما لَِيِصحَّ   يَْأَذفَ  أَفْ  يَػْلَزْموُ  وَ َْ  َعْنُو، الضََّمافُ  َوَسَقطَ  التػََّعدّْي، َعنِ  َخرَجَ  َذِلكَ  فَػَعلَ  ِلَذِلَك، َفِإَذا َٓنَمُّ

 (.ٕٖٛ/ٙروضة الطالبٌن ) (،ٖٔٙ/ٜٛناوي )ا. اْٝنَْوؼِ  ِعْندَ  نَػْقِلَها ُب  لِلشَّاِىَدْينَ 
نف انصل وجوب ردىا، ف ؛  النصأ ظاىر "وىو: ُب اٞنهذب قاؿ الشًنازي ،لوجو انوؿىذا ا (ٖ)

نف  ال يضرب اٞنقر لو مع الغرماء بقيمتهاأ :الوجو الثاين: قاؿ أبو إسحاؽو  يسقط ذلك بالشك".
 (.ٖٖٓ/ٙ(، روضة الطالبٌن )ٖٛٛ/ٖك. اٞنهذب )الوديعة أمانة، ف ؛ يضمن بالشَّ 

يضمن لتقصًنه ُب  :"أصحهما عند ٗناىًن انصحاب : قاؿ النووي ُب الروضة:ىذا الوجو انوؿ (ٗ)
 ا،الوجو الثاين: وإف وجد ُب تركتو أثوابً و  البياف، فيضارب صاحب الوديعة بقيمتها مع الغرماء".

 اواحدً  ا"وإف وجد ثوبً  فكأنو خلط الوديعة. قاؿ النووي ُب الروضة: ،ننو إذا   دييز أاضمن قطعً 
جيب عليو الضماف،  الوجو الثالث: ال. و ضًا على انصح، وال يدفع إليو الثوب اٞنوجود"ضمن أي

نف انصل براءة ذمتو من الضماف، و٘نل النص عليو إف عرؼ أف  اٞنذىبأ وىو :قاؿ العمراين
(، مغين احملتاج ٖٖٓ/ٙروضة الطالبٌن ) عنده وديعة ببينة، أو إقرار الورثة، ومات و  يوص ّٔا.

 (.ٚٛٗ/ٙ(، البياف ُب مذىب اإلماـ )ٓٔٔ/ٖ)
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 فصل

 د إذا أّدع الْدٓعة غريِ مً غري ضسّزةر 

اٞنالػػػػػػػك   يػػػػػػػرض بأمانػػػػػػػة أ نف (ٔ)ضػػػػػػػمنها ،وإف أودع الوديعػػػػػػػة غػػػػػػػًنه مػػػػػػػن غػػػػػػػًن ضػػػػػػػرورة
ب[ جػػػػػػاز لصػػػػػػاحبها أف يطالػػػػػػب /ٕٜغػػػػػػًنهأ فػػػػػػإف خػػػػػػالف وأودع، وىلكػػػػػػت عنػػػػػػد الثػػػػػػاين ]

اٞنػػػػػودع انوؿأ ننػػػػػو سػػػػػلم مػػػػػا   يكػػػػػن لػػػػػو تسػػػػػليمو، ولػػػػػو مطالبػػػػػة الثػػػػػاينأ ننػػػػػو قػػػػػبض مػػػػػػا 
  يرجػػػػػع علػػػػػى انوؿأ  ،فػػػػػإف علػػػػػم باٜنػػػػػاؿأ نظػػػػػرت ،لػػػػػيس لػػػػػو قبضػػػػػوأ فػػػػػإف ضػػػػػمن الثػػػػػاين

 .جوب الضماف عليوننو دخل على بصًنة من و 
أ نف اٟنػػػػػػػػػ ؛ؾ (ٕ)  يرجػػػػػػػػػع أيضػػػػػػػػػاً علػػػػػػػػػى انوؿ علػػػػػػػػػى أصػػػػػػػػػح الػػػػػػػػػوجهٌن ،وإف   يعلػػػػػػػػػم

 .إال أنو يأٍب مع العلم، وال يأٍب مع عدـ العلم ،فاستقر الضماف عليو ،ٓنت يده
ٜنصػػػػػوؿ التلػػػػػف ٓنػػػػػت  أ(ٖ)رجػػػػػع علػػػػػى الثػػػػػاين علػػػػػى أصػػػػػح اٞنػػػػػذىبٌن ،وإف ضػػػػػمن انوؿ

  يضػػػػػػمنأ  ،وعلفهػػػػػػا ،وسػػػػػػقيها ،ووضػػػػػػعها ُب اٜنػػػػػػرز ا،يػػػػػػده، وإف اسػػػػػػتعاف بغػػػػػػًنه ُب ٘نلهػػػػػػ
خيرجهػػػػػػػػا عػػػػػػػػن حفظػػػػػػػػو وحػػػػػػػػرزه، وإف فػػػػػػػػوض حفظهػػػػػػػػا إىل  وال ،بػػػػػػػػذلك نف العػػػػػػػػرؼ جػػػػػػػػارٍ 

 .(ٗ)ضمنها ،أو خادمو ،زوجتو
 .(٘)ال ضماف عليو :وقاؿ أبو حنيفة

 أف اٞنالك   يرض ُنف  غًنه، فعد مفرطاً ُب استحفاظو.  لنا:

                                                        

 .(ٜٖٖ/ ٙروضة الطالبٌن )، (ٖٛ٘/ ٛاٜناوي ُب فقو الشافعَو ي )(، ٖٛٛ/ٖاٞنهذب )( ٔ)
قػػػػػاؿ  .هأمانػػػػػة، فػػػػػإذا ضػػػػػمن رجػػػػػع علػػػػػى مػػػػػن غػػػػػر  اننػػػػػو دخػػػػػل علػػػػػى أهنػػػػػ الوجػػػػػو انوؿ: يرجػػػػػعأ (ٕ)

فاسػػػػػتقر  ،يػػػػػده يرجػػػػػعأ ننػػػػػو ىلػػػػػك ُب الوجػػػػػو الثػػػػػاين: الو  أصػػػػػحهما". النػػػػػووي ُب الروضػػػػػة: "وىػػػػػو
 (.ٜٛ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٜٖٛ/ٖاٞنهذب ) الضماف عليو.

يرجػػػػػع عليػػػػػو، ننػػػػػو    الوجػػػػػو الثػػػػاين: الو  الوجػػػػو انوؿ: يرجػػػػػع عليػػػػػوأ نف اٟنػػػػ ؛ؾ كػػػػػاف ُب يػػػػػده. (ٖ)
(، اٞنهػػػػػػػػػػذب ٛٛٗ/ٙالبيػػػػػػػػػػاف ُب مػػػػػػػػػػذىب اإلمػػػػػػػػػػاـ ) يػػػػػػػػػػدخل معػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػى أف يكػػػػػػػػػػوف ضػػػػػػػػػػامناً.

 (.ٚٛٗ/ٖ) (، إعانة الطالبٌنٜٖٛ/ٖ)
 (.ٚٛٗ/ٖ) (، إعانة الطالبٌنٖٗٗ/ٕ) كفاية انخيار (ٗ)
 (.ٕٓٓ/ٕ(، اللباب ُب شرح الكتاب )ٜٖ/ٕاٛنوىرة النًنة ) (٘)
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 فصل

 د خلط الْدٓعة مبجلَار 

أ نف صػػػػػػاحبها   يػػػػػػرض أف (ٔ)ضػػػػػػمن ،فخلطهػػػػػػا ّنثلهػػػػػػا مػػػػػػن مالػػػػػػو ،إذا أودعػػػػػػو دراىػػػػػػم
خيلطهػػػػػػػػػا ّنػػػػػػػػػاؿ غػػػػػػػػػًنه، وكػػػػػػػػػذلك إف خلطهػػػػػػػػػا ّنثلهػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػاؿ صػػػػػػػػػاحبها علػػػػػػػػػى أصػػػػػػػػػح 

 .أ ننو   يرض أف خيتلط بغًنىا، ولعل لو ُب ذلك غرضاً (ٕ)الوجهٌن
 ،دؽ مػػػػػػػا ٓنػػػػػػػت الّشػػػػػػػرَ أو َخػػػػػػػ ،هفحػػػػػػػل شػػػػػػػدّ  ،(ٖ)مشػػػػػػػدودوإف أودعػػػػػػػو دراىػػػػػػػم ُب كػػػػػػػيس 

 .(ٗ)وأرش ما خرؽ منوأ ننو متعد فيهما ،ضمن ما فيو
يضػػػػػػػمن  ،دأو حػػػػػػػل الّشػػػػػػػ ،إذا كسػػػػػػػر اٝنػػػػػػػتم، (٘)الكػػػػػػػيس اٞنختػػػػػػػـو :وقػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػو حنيفػػػػػػػة

 .(ٙ)دوف الدراىم، وىو وجو نصحابنا ،اٝنتم
قػػػػػطأ ننػػػػػو   يتعػػػػػد لزمػػػػػو أرش التخريػػػػػ  ف ،دمػػػػػا قػػػػػدمناه، وإف خػػػػػرؽ مػػػػػا فػػػػػوؽ الّشػػػػػ لنػػػػػا:

ضػػػػػػػمن ي ضػػػػػػمنو، وال ،إال فيػػػػػػو، وإف أودعػػػػػػو دراىػػػػػػم مػػػػػػن غػػػػػػًن وعػػػػػػاء، فأخػػػػػػذ درمهػػػػػػاً منهػػػػػػا
                                                        

 .(ٖٖٙ/ٙ(، روضة الطالبٌن )ٜٖٛ/ٖ)اٞنهذب ( ٔ)
ننػػػػػػػو   يػػػػػػػرض أف يكػػػػػػػوف  ىػػػػػػػذا الوجػػػػػػػو انوؿ: قػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػػػػذب: "وىػػػػػػػو انظهػػػػػػػرأ (ٕ)

نػػػػػػػووي ُب الروضػػػػػػػة: "علػػػػػػػى انصػػػػػػػح"، وقػػػػػػػاؿ اٞنػػػػػػػاوردي ُب وقػػػػػػػاؿ ال. أحػػػػػػػدمها ٢نتلطػػػػػػػاً بػػػػػػػاآلخر"
ُهَما ". اٜنػػػػػػػػػػػاوي: "وىػػػػػػػػػػػو اٞنهػػػػػػػػػػػذب  نف اٛنميػػػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػػػو. الوجػػػػػػػػػػػو الثػػػػػػػػػػػاين: ال يضػػػػػػػػػػػمنأو  َأَصػػػػػػػػػػػحُّ

 (.ٕٖٙ/ٛ(، اٜناوي )ٖٖٙ/ٙ(، روضة الطالبٌن )ٜٖٛ/ٖ)
ٞنرة منو، وتستعمل ُب البدف، وُب قوى ا :-بالفتح–دة أوثقتو، والشَّ  :العقد القوي، وشددتو :الشَّد (ٖ)

  .(ٕ٘ٗالتعاريف )ص:  كناية عن السفر.  :النفس، وبالكسر الضي ، وشد الرحاؿ
 (.ٜٛٗ/ٙ(، البياف ُب مذىب اإلماـ )ٜٖٛ/ٖاٞنهذب ) (ٗ)
 (.ٔٗٔ/ٜ) البناية شرح اٟنداية (٘)
أو كػػػػػػاف،  ،قفػػػػػػل "ىػػػػػػذا كلػػػػػػو إذا   يكػػػػػػن علػػػػػػى الػػػػػػدراىم خػػػػػػتم، وال قػػػػػػاؿ النػػػػػػووي ُب الروضػػػػػػة: (ٙ)

 ،يقتضػػػػػػيو، وىػػػػػػو انصػػػػػػح :٠نػػػػػػرد الفػػػػػػتح، والفػػػػػػض ال يقتضػػػػػػَو ي الضػػػػػػمافأ أمػػػػػػا إذا قلنػػػػػػا :وقلنػػػػػػا
 (.ٖٖٙ/ٙروضة الطالبٌن ) والفتح يضمن اٛنميع". ،فبالفض
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ٞنػػػػػا  ،غػػػػػًنهأ ننػػػػػو   يتعػػػػػد إال بأخػػػػػذهأ فػػػػػإف رد الػػػػػدراىمأ فػػػػػإف كػػػػػاف متميػػػػػزاً ضػػػػػمنو وحػػػػػده
 .قدمتو

، وىػػػػػػَو ي بػػػػػػالقولٌن أشػػػػػػبوأ ننػػػػػػو (ٔ)وكػػػػػػذلك إف كػػػػػػاف غػػػػػػًن متميػػػػػػز علػػػػػػى أصػػػػػػح الػػػػػػوجهٌن
 .، فصار كما لو خلطو ّنالوخلط اٞنضموف بغًنه

  يضػػػػػػمن غػػػػػػًن مػػػػػػا أنفقػػػػػػوأ ننػػػػػػو  ،فػػػػػػإف كػػػػػػاف متميػػػػػػزاً  ،ٍب رد بدلػػػػػػو ،وإف أنفػػػػػػ  الػػػػػػدرىم
ضػػػػػمن اٛنميػػػػعأ ننػػػػػو خلػػػػػط انمانػػػػػة ّنػػػػػا   يػػػػػرض  ،ضػػػػمنو بانخػػػػػذ، وإف كػػػػػاف غػػػػػًن متميػػػػػز

 بو صاحبها. 

                                                        

 ننػػػػػػو خلػػػػػػط اٞنضػػػػػػموف بغػػػػػػًنه، فضػػػػػػمن اٛنميػػػػػػع. يضػػػػػػمن اٛنميػػػػػػعأ :الوجػػػػػػو انوؿ: قػػػػػػاؿ الربيػػػػػػع (ٔ)
أنػػػػو ال يضػػػػػمن  :والعمػػػػػراين ُب البيػػػػاف: "واٞننصػػػػػوص ،بالوجػػػػو الثػػػػػاين: قػػػػاؿ الشػػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػذو 

وقػػػػاؿ النػػػػووي ُب . نف اٞنالػػػػك رضػػػػَو ي أف خيػػػػتلط ىػػػػذا الػػػػدرىم بالػػػػدراىم، فلػػػػم يضػػػػمن اٛنميػػػػع"أ
(، البيػػػػػػػاف ُب ٖٖٙ/ٙ(، روضػػػػػػػة الطػػػػػػػالبٌن )ٜٖٓ/ٖاٞنهػػػػػػػذب ) أصػػػػػػػحهما". :الروضػػػػػػػة: "وىػػػػػػػو
 (.ٜٓٗ/ٙمذىب اإلماـ )
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 فصل

 د إٓداع الدابةر 

ضػػػػػػػػػمنهاأ نهنػػػػػػػػػا تلفػػػػػػػػػت  ،حػػػػػػػػػىت ماتػػػػػػػػػت ،  يسػػػػػػػػػقها، و  يعلفهػػػػػػػػػاو  ،إذا أودعػػػػػػػػػو دابػػػػػػػػػة
   .(ٔ)بعدوانو

 ،فلػػػػػم يسػػػػػقها، و  يعلفهػػػػػا حػػػػػىت نفقػػػػػت ،ال تسػػػػػقها، وال تعلفهػػػػػا :وإف قػػػػػاؿ لػػػػػو اٞنالػػػػػك
أ[أ نف الضػػػػػػػماف جيػػػػػػػب لػػػػػػػو، فسػػػػػػػقط /ٖٜ] (ٕ)  يلزمػػػػػػػو ضػػػػػػػماهنا علػػػػػػػى أصػػػػػػػح الػػػػػػػوجهٌن

 فقطعها.  ،قطع يديإ :كما لو قاؿ  ،بإذنو
 د مً حسشٍا إخساج الْدٓعةر 

  يضػػػػػػمنأ ننػػػػػػو  ،إذا أخػػػػػػرج الوديعػػػػػػة مػػػػػػن اٜنػػػػػػرز ٞنصػػػػػػلحتهاأ كػػػػػػإخراج الثيػػػػػػاب للنشػػػػػػر
   .(ٖ)ضمنها ،وإف أخرجها لينتفع ّٔا، ٓنق  مقتضى اإليداع، وىو اٜنف 

 .اليضمن حىت ينتفع ّٔا :(ٗ)وقاؿ أبو حنيفة
فضػػػػمنها بػػػػػوأ كمػػػػا لػػػػو أحرزىػػػػػا  ،ف، فنػػػػاَب مقتضػػػػػى اإليػػػػداعأنػػػػو تصػػػػػرؼ بغػػػػًن اإلذ لنػػػػا:

 .ُب دوف حرز مثلها

                                                        

  (.ٜٓٗ/ٙإلماـ )البياف ُب مذىب ا(، ٜٖٓ/ٖاٞنهذب )  (ٔ)
ننػػػػو جيػػػػب عليػػػػػو  ننػػػػو ال حكػػػػم لنهيػػػػوأ يضػػػػمنأ :الوجػػػػو انوؿ: قػػػػاؿ أبػػػػو سػػػػعيد اإلصػػػػطخري (ٕ)

الوجػػػػو الثػػػػاين: وقػػػػاؿ و  سػػػػقيها، وعلفهػػػػا، فػػػػإذا تػػػػرؾ ضػػػػمن كمػػػػا لػػػػو   ينػػػػو عػػػػن السػػػػقَو ي والعلػػػػف.
نف الضػػػػػػػػماف جيػػػػػػػػب ٜنػػػػػػػػ  اٞنالػػػػػػػػك، وقػػػػػػػػد رضػػػػػػػػَو ي  ال يضػػػػػػػػمنأ :أبػػػػػػػػو العبػػػػػػػػاس، وأبػػػػػػػػو إسػػػػػػػػحاؽ

نو وضػػػػػمّ  ،أنػػػػو ال ضػػػػػماف :لنػػػػووي ُب الروضػػػػػة: "والصػػػػػحيح الػػػػذي قالػػػػػو اٛنمهػػػػػورقػػػػػاؿ ا بإسػػػػقاطو.
(، روضػػػػػػػػػة ٜٖٓ/ٖاٞنهػػػػػػػػػذب ) "وىػػػػػػػػػو انصػػػػػػػػػح".: وقػػػػػػػػػاؿ العمػػػػػػػػػراين ُب البيػػػػػػػػػاف. صػػػػػػػػػطخري"إلا

 (.ٖٜٗ/ٙ(، البياف ُب مذىب اإلماـ )ٖٖٙ/ٙالطالبٌن )
 (.ٜٗٗ/ٙ(، البياف ُب مذىب اإلماـ )ٜٖٔ/ٖاٞنهذب ) (ٖ)
 (.ٖٕٔ/ٙبدائع الصنائع ) (ٗ)
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سػػػػػواء كػػػػػاف اٜنػػػػػرز  ،  يضػػػػػمن ،ولػػػػػو كانػػػػػت دابػػػػػة، فأخرجهػػػػػا إىل خػػػػػارج اٜنػػػػػرز للسػػػػػقَو ي
إال أف  ،ال تغريػػػػػػػػر فيػػػػػػػػو ،أ نف ذلػػػػػػػػك معتػػػػػػػػاد(ٔ)واسػػػػػػػػعاً علػػػػػػػػى أصػػػػػػػػح الػػػػػػػػوجهٌن ضػػػػػػػػيقاًأ أو

رزأ فإنػػػػػػو مفػػػػػػرط ّٔػػػػػػذا اإلخػػػػػػراج، وعلفهػػػػػػا ُب اٜنػػػػػػ ،يكػػػػػػوف اٝنػػػػػػارج ٢نوفػػػػػػاً، وديكنػػػػػػو سػػػػػػقيها
 .فيلزمو الضماف

أو نػػػػػػػػػػوى أف ال يردىػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػى  ،وإف نػػػػػػػػػػوى إخراجهػػػػػػػػػػا ل ؛نتفػػػػػػػػػػاع كػػػػػػػػػػالركوب، واللػػػػػػػػػػبس
 ،(ٖ)يضػػػػػمن ُب الصػػػػػورتٌن :، وُب الثػػػػػاين(ٕ)  يضػػػػػمن علػػػػػى أصػػػػػح الوجػػػػػوه الث ؛ثػػػػػة ،مالكهػػػػػا

وبػػػػػػػػػٌن أف ينػػػػػػػػػوي أف ال  ،فػػػػػػػػػ ؛ يضػػػػػػػػمن ،يفػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػٌن أف ينػػػػػػػػػوي االنتفػػػػػػػػاع :(ٗ)وُب الثالػػػػػػػػث
 .ردىا، فيضمني

 أف الضماف جيب بفعل توقعو ُب احملل، و  يوجد ذلك.  لنا:

                                                        

قػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػػػػذب: "وىػػػػػػػو اٞننصػػػػػػػوص، وىػػػػػػػو قػػػػػػػوؿ أيب سػػػػػػػعيد  ،ىػػػػػػػذا الوجػػػػػػػو انوؿ (ٔ)
كمػػػػا لػػػػو أخرجهػػػػا ،  ننػػػػو أخػػػػرج الوديعػػػػة مػػػػن حرزىػػػػا مػػػػن غػػػػًن حاجػػػػة، فضػػػػمنها اإلصػػػػطخريأ

نف العػػػػادة قػػػػد جػػػػرت بالسػػػػقَو ي،  الوجػػػػو الثػػػػاين: اليضػػػػمن، وىػػػػو قػػػػوؿ أيب إسػػػػحاؽأو  لًنكبهػػػػا".
 وىػػػػو :حامػػػػد "قػػػػاؿ الشػػػػيخ أبػػػػو: الػػػػنص عليػػػػو"، وقػػػػاؿ العمػػػػراين والعلػػػػف خػػػػارج اٞننػػػػزؿ، و٘نػػػػل

 (.ٜٗٗ/ٙ(، البياف ُب مذىب اإلماـ )ٜٖٔ/ٖاٞنهذب ) اٞنذىب".
(، ٜٖٔ/ٖاٞنهػػػػذب ) وىػػػػو قػػػػوؿ أيب العبػػػػاس أنػػػػو يضػػػػمن كمػػػػا يضػػػػمن اللقطػػػػة إذا نػػػػوى ٕنلكهػػػػا. (ٕ)

 (.ٜٗٗ/ٙ) البياف ُب مذىب اإلماـ
  يضػػػػػمن، وإف  ،أنػػػػػو إف نػػػػػوى إخراجهػػػػػا ل ؛نتفػػػػػاع ّٔػػػػػا :وىػػػػػو قػػػػػوؿ القاضػػػػػَو ي أيب حامػػػػػد اٞنػػػػػروزي (ٖ)

نػػػػوى أال يردىػػػػا ضػػػػمنأ نف ّٔػػػػذه النيػػػػة صػػػػار ٣نسػػػػكا ٟنػػػػا علػػػػى نفسػػػػو، وبالنيػػػػة انوىل ال يصػػػػًن 
 (.ٜٗٗ/ٙ) (، البياف ُب مذىب اإلماـٜٖٔ/ٖاٞنهذب ) ٣نسكا على نفسو.

يوقػػػػػع ُب العػػػػػٌن، إمنػػػػػا يكػػػػػوف بفعػػػػػل  نف الضػػػػػماف أنػػػػػو ال يضػػػػػمنأ :وىػػػػػو قػػػػػوؿ أكثػػػػػر أصػػػػػحابنا (ٗ)
ننػػػػو   يوجػػػػد منػػػػو فعػػػػل فيهػػػػا علػػػػى  اٞنػػػػذىبأ وىػػػػو :قػػػػاؿ العمػػػػراين ُب البيػػػػاف .وذلػػػػك   يوجػػػػد

  يضػػػػمن  :نػػػػوى أف يغصػػػػب مػػػػاؿ غػػػػًنه، وقػػػػاؿ النػػػػووي وجػػػػو التعػػػػدي، فلػػػػم يضػػػػمنها، كمػػػػا لػػػػو
(، البيػػػػػػاف ُب مػػػػػػذىب ٜٖٔ/ٖاٞنهػػػػػػذب ) .ننػػػػػػو   حيػػػػػػدث فعػػػػػػ ً؛  علػػػػػػى الصػػػػػػحيح اٞننصػػػػػػوصأ

 (.ٙٔٔ/ٖمغين احملتاج )(، ٜٗٗ/ٙ) اإلماـ
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 فصل

 د خسّج الْدٓعة مً ٓد املَْدعر 

  يلزمػػػػػػو الضػػػػػػػمافأ ننػػػػػػو   يوجػػػػػػػد منػػػػػػو تفػػػػػػػريط، وال  ،إذا أخػػػػػػذت منػػػػػػػو الوديعػػػػػػة قهػػػػػػػراً 
بنػػػػػاء علػػػػػػى ، (ٔ)تسػػػػػليمها علػػػػػػى أصػػػػػح الػػػػػػوجهٌن جنايػػػػػة عليهػػػػػا، وكػػػػػػذلك لػػػػػو أكرىػػػػػػو علػػػػػى

 .القولٌن ُب الصائم إذا أكل مكرىاً 
أهنػػػػػا خرجػػػػػت عػػػػػن يػػػػػده بغػػػػػًن اختيػػػػػاره، فهػػػػػو كمػػػػػا لػػػػػو أخػػػػػذت قهػػػػػراً، وإف طلبهػػػػػا  لنػػػػػا:

 ،  يضػػػػػػمن، وإف كػػػػػػاف لغػػػػػػًن عػػػػػػذر ،صػػػػػػاحبها، فأحرزىػػػػػػا حػػػػػػىت تلفػػػػػػتأ فػػػػػػإف كػػػػػػاف لعػػػػػػذر
   الضماف ُنالة العدواف. ضمنأ ننو مفرط ُب إحدى اٜنالتٌن دوف انخرى، فتعل

 ،(ٕ)  يػػػػػػػربأ مػػػػػػػن الضػػػػػػػماف بردىػػػػػػػا إىل اٜنػػػػػػػرز ،إذا تعػػػػػػػدى ُب الوديعػػػػػػػة، ٍب تػػػػػػػرؾ التعػػػػػػػدي
 .(ٖ)خ ؛فا نيب حنيفة

أنػػػػػػو ضػػػػػػمنها بالعػػػػػػدواف، فلػػػػػػم يػػػػػػربأ بردىػػػػػا إىل اٞنكػػػػػػافأ كمػػػػػػا لػػػػػػو غصػػػػػػب مػػػػػػن داره  لنػػػػػا:
 ،ُب حفظهػػػػػا أو أذنػػػػػت لػػػػػك ،أبرأتػػػػػك مػػػػػن ضػػػػػماهنا :ٍب رده إليهػػػػػاأ فػػػػػإف قػػػػػاؿ اٞنػػػػػودع ،شػػػػػي اً 

 .(ٗ)على أصح الوجهٌن أبر 
                                                        

ننو فوت الوديعة على صاحبها لدفع الضرر عن نفسو، فأشبو إذا أنفقها  الوجو انوؿ: يضمنأ (ٔ)
"فلو أكرىو ظا  حىت سلمها إليو، فللمالك  :قاؿ النووي على نفسو ٝنوؼ التلف من اٛنوع.

 :أي ،لغًنه للمالك تضمينو أو ،قاؿ الرملَو ي: "فلو أكرىو ظا  حىت سلمها إليو تضمينو ُب انصح".
نو مكره، فأشبو إذا أخذت بغًن فعل من ن الوجو الثاين: ال يضمنأ. و ٞنباشرتو للتسليم" ،الوديع ُب انصح

 (.ٕٖٙ(، منهاج الطالبٌن )ص: ٕٚٔ/ٙ(، هناية احملتاج )ٔٔ٘/ٗ(، الوسيط )ٕٜٖ/ٖاٞنهذب ) جهتو.
 (.ٖٖ٘/ٙ(، روضة الطالبٌن )ٕٜٖ/ٖاٞنهذب ) (ٕ)
 (.ٜٛٔ/ٕ(، اللباب ُب شرح الكتاب )ٖٛ/ٕاٛنوىرة النًنة ) (ٖ)
نف الضػػػػػػػماف جيػػػػػػػب  قػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػػػػذب: "وىػػػػػػػو ظػػػػػػػاىر الػػػػػػػنصأ ،ىػػػػػػػذا الوجػػػػػػػو انوؿ (ٗ)

 ويػػػػػػػربأ". ،يصػػػػػػػًن أمينػػػػػػػاً  :وقػػػػػػػاؿ النػػػػػػػووي ُب الروضػػػػػػػة: "أصػػػػػػػحهما. فسػػػػػػػقط بإسػػػػػػػقاطو" ،ٜنقػػػػػػػو
منػػػػا يكػػػػوف عػػػػن حػػػػ  ُب الذمػػػػة، وال حػػػػ  نف اإلبػػػػراء إ الوجػػػػو الثػػػػاين: ال يػػػػربأ حػػػػىت يردىػػػػا إليػػػػوأو 

 (.ٖٖ٘/ٙ(، روضة الطالبٌن )ٕٜٖ/ٖاٞنهذب ) فلم يصح اإلبراء. ،لو ُب الذمة
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عقػػػػػػػد الوديعػػػػػػػة معػػػػػػػو إذا أنفػػػػػػػ   دكمػػػػػػػا لػػػػػػػو جػػػػػػػد  ،ئفػػػػػػػرب سػػػػػػػت ماناً، اأنػػػػػػػو أحػػػػػػػدث  لنػػػػػػػا:
 .(ٔ)  يقم مقامهما ،الوديعة، ٍب رد بدٟنا

 .وتصًن أمانة يقـو مقامهما، :(ٕ)وقاؿ مالك
 أف البدؿ مستح  ُب ذمتو، ف ؛ يتعٌن ُب غًنه إال برضا مالكو.  لنا:

                                                        

 (.ٕٗٔ/ٚ(،  اٜناوي )ٖٖٙ/ٙروضة الطالبٌن ) (ٔ)
 (.ٖٔٔ/ٕ(، بداية آّتهد )ٚٗٔ/٘ٔاٞندونة ) (ٕ)
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 صلف

 د دعاء اإلٓداعار 

 لقولػػػػػػو أ(ٔ)نكر، فػػػػػػالقوؿ قػػػػػػوؿ اٞننكػػػػػػر مػػػػػػع دينيػػػػػػوأفػػػػػػ ،إذا ادعػػػػػى عليػػػػػػو أنػػػػػػو أودعػػػػػػو شػػػػػػي اً 
 .(ٕ)«واليبين على من أنكر» :

 ،واٜنريػػػػػ كالنهػػػػػب،   ،إف أقػػػػػر بالوديعػػػػػة، وادعػػػػػى تلفهػػػػػاأ فػػػػػإف أضػػػػػافو إىل سػػػػػبب ظػػػػػاىر
أ نف انصػػػػػل عدمػػػػو، وإقامػػػػػة البينػػػػػة عليػػػػػو (ٖ)لزمػػػػو إقامػػػػػة البينػػػػػة علػػػػػى وجػػػػود ذلػػػػػك السػػػػػبب

فػػػػػػػالقوؿ قولػػػػػػػو مػػػػػػػع  ،أو أضػػػػػػػافها إىل سػػػػػػػبب خفػػػػػػػَو ي ،ب[ أقامهػػػػػػػا بػػػػػػػو/٣ٜٖنكنػػػػػػػةأ فػػػػػػػإف ]
 .ديينوأ ننو يتعذر إقامة البينة على نفس اٟن ؛ؾ، وعلى السبب اٝنفَو ي

                                                        

 (.ٜٛٔ/٘(، العزيز شرح الوجيز )ٖٜٖ/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي )( ٔ)
َهِقػػػػَو ّي مػػػن ِرَوايَػػػػة ابْػػػن َعبَّػػػػاس  ،َىػػػَذا اٜنَػػػػِديث َصػػػِحيح :ػػػػػ ػػػػػر٘نو اهلل تعػػػاىل قػػػاؿ ابػػػػن اٞنلقػػػن (ٕ) َرَواُه اْلبَػيػْ

نَللللة  ،لَللللو أعطللللي النَّللللاس بللللدعوا   الدعللللى ر للللال ِدَمللللا  قللللوم»: اَمْرُفوًعػػػػ َوَأْمللللَوالهْ ، َوَلِكللللن اْلبَليل 
ِعي  َوُب الصَّػػػػػِحيَحٌْنِ َعػػػػػن ابْػػػػػن َعبَّػػػػػاس، أَف َرُسػػػػػوؿ اهلل« ن أنكلللللرَواْلَيِبلللللين َعلَلللللى مللللل ،َعلَلللللى اْلُبلللللدَّ

سػػػػػػلم أَف َرُسػػػػػػوؿ اهلل«َقَ للللللى بِللللللاْلَيِبيِن َعلَللللللى اْلُبللللللدَعى َعَلْيللللللهِ » :
ُ
لَللللللو »قَػػػػػػاَؿ :  ، َوٞن

ين َعلَللللللى َوَلِكللللللن اْلَيبلللللل ،َوَأْمللللللَواله ْ  ،الدعللللللى نَللللللاس ِدَمللللللا  ر للللللال ؛يُلْعطَللللللى النَّللللللاس بللللللدعوا  
: َحػػػػػػػِديُث -ر٘نػػػػػػو اهلل تعػػػػػػاىل-وقػػػػػػاؿ ابػػػػػػن حجػػػػػػر . (ٓ٘ٗ/ٜ) البػػػػػػدر اٞننػػػػػػًن«. اْلُبللللللدَعى َعَلْيللللللهِ 

َهِقػػػَو يُّ ِمػػػْن َحػػػِديِث ابْػػػِن َعبَّػػػاٍس: أَفَّ النَّػػػيبَّ عنػػػد ،  «اْلَيِبللليُن َعلَلللى َملللْن أَْنَكلللرَ » لَلللْو » :قػػػاؿ اْلبَػيػْ
نَللللللَة َعلَللللللى  َوَأْمللللللَواَلُهْ ؛ ،ِدَمللللللاَ  قَلللللللْومٍ ُأْعِطللللللَي النَّللللللاُس بِللللللَدْعَواُ ْ ، اَلدََّعللللللى رَِ للللللاٌل  َوَلِكللللللنَّ اْلبَليل 

ِعي، َواْلَيِبللللليَن َعلَلللللى  َملللللْن أَْنَكلللللَر، َوُ لللللَو ِفلللللي الصَّلللللِحيَحْيِن بَِلْ لللللِ : َوَلِكلللللنَّ اْلَيِبللللليَن َعلَلللللى اْلُبلللللدَّ
َعى َعَلْيللللللهِ  (، كتػػػػػػاب الػػػػػػدعاوى والبينػػػػػػات، بػػػػػػاب ٕٕ٘/ٓٔ)السػػػػػػنن الكػػػػػػربى للبيهقػػػػػػَو ي «. اْلُبللللللدَّ

 -قػػػػاؿ انلبػػػػػاين ، (ٖٚٓ/ٗ) التلخػػػػيص اٜنبػػػػًنالبينػػػػة علػػػػى اٞنػػػػدعَو ي واليمػػػػٌن علػػػػى اٞنػػػػدعى عليػػػػو. 
عػػػػػن جػػػػػده،  ،عػػػػػن أبيػػػػػو ،عػػػػػن عمػػػػػرو بػػػػػن شػػػػػعيب ، والػػػػػدارقطيني"رواه الرتمػػػػػذ :-ر٘نػػػػػو اهلل تعػػػػػاىل

 (.ٕٚٙ/ٛإرواء الغليل ) وإسناده ضعيف".
 (. ٖٛٔ/ٚ(، العزيز شرح الوجيز )ٖٜٖ/ٖشافعَو ي )( اٞنهذب ُب الفقو الٖ)
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 د االختالف يف زد الْدٓعةر 

فػػػػػػػػػالقوؿ قػػػػػػػػػوؿ اٞنػػػػػػػػػودع مػػػػػػػػػع  ،فادعػػػػػػػػػاه اٞنػػػػػػػػػودع، وأنكػػػػػػػػػره اٞنػػػػػػػػػودع د،وإف اختلفػػػػػػػػػا ُب الػػػػػػػػػرَّ 
 .(ٔ)ديينو

  يقبػػػػػػػػل قولػػػػػػػػو ُب الػػػػػػػػرد، وإف    ،إف كػػػػػػػػاف أشػػػػػػػػهد عليػػػػػػػػو باإليػػػػػػػػداع :(ٕ)وقػػػػػػػػاؿ مالػػػػػػػػك
 .قبل قولو فيو ،يشهد عليو

 .كما لو   يشهد عليو  نو عليها، فكاف القوؿ قولو فيهاأأنو است م لنا:
وإف ادعػػػػػى علػػػػػػى رجػػػػػل أنػػػػػػو أودعػػػػػو شػػػػػػي اً، فػػػػػأنكر اإليػػػػػػداع، فأقػػػػػاـ اٞنػػػػػػدعَو ي بينػػػػػة علػػػػػػى 

  يقبػػػػػل قولػػػػػوأ نهنػػػػػا زالػػػػػت  ،أو رددهتػػػػػا ،لكنهػػػػػا تلفػػػػػت ،صػػػػػدقت البينػػػػػة :اإليػػػػػداع، فقػػػػػاؿ
، ننػػػػػػو كػػػػػػذب (ٖ)انمانػػػػػة بإنكػػػػػػار سػػػػػػببها، وإف أقػػػػػاـ بينػػػػػػة   تسػػػػػػمع علػػػػػػى أصػػػػػح الػػػػػػوجهٌن

 .اإليداع البينة بإنكاره
مالػػػػػػػو عنػػػػػػػدي شػػػػػػػَو يء، فأقػػػػػػػاـ البينػػػػػػػة باإليػػػػػػػػداع،  :وإف أجػػػػػػػاب علػػػػػػػى الػػػػػػػدعوى، فقػػػػػػػاؿ 
أ ننػػػػػو (ٗ)فػػػػػالقوؿ قولػػػػػو مػػػػػع ديينػػػػػو ،أو رددهتػػػػػا عليػػػػػو ،لكنهػػػػػا تلفػػػػػت ،صػػػػػدقت البينػػػػػة :فقػػػػػاؿ

                                                        

 (.ٖٜٖ/ٖاٞنهذب ) (ٔ)
 (.٘ٗٔ/ٜ(، الذخًنة )ٛٗٔ/٘ٔاٞندونة ) (ٕ)
 ننػػػػػػو لػػػػػػو صػػػػػػدقو اٞنػػػػػػدعَو ي ثبتػػػػػػت براءتػػػػػػو، فػػػػػػإذا قامػػػػػػت البينػػػػػػة ٚنعػػػػػػت. الوجػػػػػػو انوؿ: تسػػػػػػمعأ (ٖ)

أنػػػػو أودعػػػػو  نػػػػو كػػػػذب البينػػػػة بإنكػػػػاره اإليػػػػداع، فأمػػػػا إذا ادعػػػػى عليػػػػونأ الوجػػػػو الثػػػػاين: ال تسػػػػمعو 
ولكنهػػػػػا  ،أودعتػػػػػين ،صػػػػدقت البينػػػػػة :مػػػػػا لػػػػػو عنػػػػدي شػػػػػَو يء، فأقػػػػػاـ البينػػػػة باإليػػػػػداع، فقػػػػػاؿ :فقػػػػاؿ
نهنػػػػا إذا  ننػػػػو صػػػػادؽ ُب إنكػػػػاره أنػػػػو ال شػػػػَو يء عنػػػػدهأ ل قولػػػػو مػػػػع اليمػػػػٌنأبِػػػػقُ  ،أو رددهتػػػػا ،تلفػػػػت
أو ردىػػػػػا عليػػػػػو   يبػػػػػ  لػػػػػو عنػػػػػده شػػػػػَو يء. قػػػػػاؿ النػػػػػووي ُب الروضػػػػػة: " فػػػػػإف أنكػػػػػر أصػػػػػل  ،تلفػػػػػت

وأمػػػػػا ُب دعػػػػػوى التلػػػػػف فيصػػػػػدؽ  ،يػػػػػداع   تقبػػػػػل دعػػػػػواه الػػػػػرد لتنػػػػػاقض ك ؛مػػػػػو وظهػػػػػور خيانتػػػػػواإل
 (.ٖٖٗ/ٙروضة الطالبٌن ) ،(ٖٜٖ/ٖلكنو كالغاصب فيضمن". اٞنهذب )

 (.ٖٖٗ/ٙروضة الطالبٌن ) ،(ٖٜٖ/ٖ( اٞنهذب )ٗ)
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 ،اأو تلفػػػػػت ال يسػػػػػتح  عليػػػػػو شػػػػػي ً  ،صػػػػػادؽ ُب إنكػػػػػاره االسػػػػػتحقاؽ عليػػػػػوأ ننػػػػػو إذا ردىػػػػػا
 .فهو باؽ على أمانتو

ونكػػػػػل عػػػػػن  ،وكػػػػػذب اآلخػػػػػر ،اثنػػػػػاف أهنمػػػػػا أودعػػػػػاُه وديعػػػػػة، فػػػػػأقر نحػػػػػدمها وإف ادعػػػػػى
 :اليمػػػػٌن فحلػػػػفأ فػػػػإف قلنػػػػا أف اليمػػػػٌن مػػػػع النكػػػػوؿ ّننزلػػػػة اإلقػػػػرار، فأصػػػػح الوجػػػػوه الث ؛ثػػػػة

أنػػػػػػو يوقػػػػػػف انمػػػػػػر فيهػػػػػػا إىل  :(ٕ)ويغػػػػػػـر للثػػػػػػاين قيمتهػػػػػا، والثػػػػػػاين ،تقػػػػػػر ُب يػػػػػػد انوؿ (ٔ)أهنػػػػػا
 .ايقسم بينهم :(ٖ)أف يصطلحا، والثالث

أنػػػػػػو سػػػػػػب  إقػػػػػػراره لػػػػػػأوؿ، فػػػػػػ ؛ يعارضػػػػػػو اإلقػػػػػػرار بعػػػػػػده، وقػػػػػػد حػػػػػػاؿ بػػػػػػإقراره بػػػػػػٌن  لنػػػػػػا:
، وإف قلنػػػػػا ،اٞنسػػػػتح  وحقػػػػػو أنػػػػػو ال يسػػػػػلم : (ٗ)نػػػػػو كالبينػػػػػة، فأصػػػػح الػػػػػوجهٌنإ :فلزمػػػػػو الغػػػػـر

 .إىل الثاينأ نهنما كالبينة ُب ح  الناكل، واٜنالف ال ُب ح  غًنمها

                                                        

سػػػػػتقر انف ملكػػػػػو قػػػػػد  فيػػػػػو ث ؛ثػػػػػة أوجػػػػػو عػػػػػن ابػػػػػن سػػػػػريج، وىػػػػػذا الوجػػػػػو انوؿ، فتقػػػػػر لػػػػػأوؿأ (ٔ)
قػػػػػاؿ النػػػػػووي ُب  عليهػػػػػا، ويغػػػػػـر اٞنقػػػػػر للثػػػػػاين القيمػػػػػةأ ننػػػػػو حػػػػػاؿ بينػػػػػو وبػػػػػٌن حقػػػػػو بػػػػػإقرار انوؿ.

 ،كمػػػػا لػػػػو أقػػػػر ٟنمػػػػا "ٍب ىػػػػل يوقػػػػف اٞنػػػػاؿ بينهمػػػػا إىل أف يصػػػػطلحاأ أـ يقسػػػػم بينهمػػػػاأ الروضػػػػة:
اٞنػػػػذىب  :قػػػػاؿ ابػػػػن الصػػػػباغ ،لػػػػو فيػػػػو ث ؛ثػػػػة أوجػػػػو عػػػػن ابػػػػن سػػػػريج ؟أـ يغػػػػـر اٞنػػػػدعى عليػػػػو القيمػػػػة

 (.ٔٓ٘/ٙ) (، البياف ُب مذىب اإلماـٜٖٗ/ٙروضة الطالبٌن ) الثالث". ىو
(، البيػػػػاف ُب ٜٖٗ/ٙروضػػػػة الطػػػػالبٌن ) ىػػػػذا الوجػػػػو الثػػػػاين، نف حكػػػػم الثػػػػاين قػػػػد قػػػػوي بيمينػػػػو. (ٕ)

 (.ٓٓ٘/ٙ) مذىب اإلماـ
(، ٕٓ٘/ٙ. البيػػػػاف ُب مػػػػذىب اإلمػػػػاـ )ّٔػػػػا ٟنمػػػػا دفعػػػػة واحػػػػدة أقػػػػر كمػػػػا لػػػػو،ىػػػذا الوجػػػػو الثالث (ٖ)

 .(ٜٖٗ/ٙضة الطالبٌن )رو 
ُسلمت العٌن إىل .قاؿ احملاملَو ي: "إف قلنا: إف ديٌن اٞندعَو ي مع نكوؿ اٞندعى عليو ٓنل ١نل البينة.. (ٗ)

 (.ٓٓ٘/ٙ) تفريع عليو". البياف ُب مذىب اإلماـ ولكنو ضعيف، ف ؛ :..قاؿ.الثاين
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أهنػػػػػػػا ت خػػػػػػػذ مػػػػػػػن  :(ٔ)فأصػػػػػػػح الػػػػػػػوجهٌنىػػػػػػػَو ي نحػػػػػػػدمها، وال أعػػػػػػػرؼ عينػػػػػػػو،  :وإف قػػػػػػػاؿ
بػػػػل تعلػػػػم ٞنػػػػػن  :يػػػػده، وتقػػػػر ُب يػػػػد اٜنػػػػاكمأ نهنػػػػا ّنثابػػػػة اٞنػػػػػاؿ الضػػػػاؿ، وإف كػػػػذباه، وقػػػػاال

   .(ٕ)حلف ٟنما دييناً واحدة ،ىَو ي منا
 .(ٖ)ٓنتاج إىل ديينٌن :وقاؿ أبو حنيفة

ردت  ،فكفػػػػػػى فيهػػػػػا ديػػػػػٌن واحػػػػػػدةأ فػػػػػإف نكػػػػػػل عػػػػػن اليمػػػػػػٌن ،أهنػػػػػا دعػػػػػػوى واحػػػػػدة لنػػػػػا:
 (٘)يوقػػػػػػف :وُب الثػػػػػػاين ،(ٗ)،قسػػػػػػمت بينهمػػػػػػا علػػػػػػى أصػػػػػػح الػػػػػػوجهٌن ،فػػػػػػإف حلفػػػػػػا عليهمػػػػػػاأ

 .(ٙ)وبو قاؿ ابن أيب ليلى ،إىل أف يصطلحا
 ،أف ديينهمػػػػا مػػػػع النكػػػػوؿ ّننزلػػػػة اإلقػػػػرار، أو البينػػػػة، فأثبػػػػت حػػػػ  كػػػػل واحػػػػد منهمػػػػا لنػػػػا:

 واهلل أعلم.

                                                        

قػػػػػػد أقػػػػػػر بأنػػػػػػو لػػػػػػيس مالكػػػػػػاً ٟنػػػػػػا، وأهنػػػػػػا نحػػػػػػد (ٔ)  ،مها، وأهنػػػػػػا نحػػػػػػدمهاىػػػػػػذا الوجػػػػػػو انوؿ: ننػػػػػػو ٌ
نف مالكهػػػػػػا   يػػػػػػرض بػػػػػػأف تبقػػػػػػى  تقػػػػػػر ُب يػػػػػػدهأ والديكػػػػػػن دفعهػػػػػػا إليهمػػػػػػا، وال إىل أحػػػػػػدمها، وال

وضػػػػعها  معػػػػىن النتزاعهػػػػا مػػػػن ىػػػػذا العػػػػدؿ، و الوجػػػػو الثػػػػاين: تبقػػػػى ُب يػػػػده أمانػػػػةأ ننػػػػو الو  عنػػػده.
 (.ٖٖٛ/ٛ(، اٜناوي )ٔٓ٘/ٙ) البياف ُب مذىب اإلماـ عند عدؿ آخر.

 (.ٚٔ٘/ٗ) (، الوسيطٔٓ٘/ٙ) ُب مذىب اإلماـ البياف (ٕ)
 (.ٖٛ٘/٘) (، احمليط الربىاينٖٔٔ/ٔٔاٞنبسوط للسرخسَو ي ) (ٖ)
ػػػػػزَُع ِمػػػػػْن يَػػػػػِدهِ  (ٗ) نَػُهَمػػػػػا، الوجػػػػػو انوؿ: تُػنػْ ػػػػػُم بَػيػْ َويُطَالِبُػػػػػُو اْٜنَػػػػػاِكُم ِبَكِفيػػػػػٍل ِلَماِلِكَهػػػػػا. اٜنػػػػػاوي  ،َوتُػَقسَّ

 (.ٓٓٚ/ٖاٝنطيب ) (، حاشية البجًنمَو ي علىٕٖٛ/ٛ)
قػػػػػػاؿ البجًنمػػػػػػَو ي ُب  اْلَوْجػػػػػػُو الثَّػػػػػػاين: أَنػََّهػػػػػػا ُتوقَػػػػػػُف ُب يَػػػػػػِد َصػػػػػػاِحِب اْليَػػػػػػِد، َواَل تُػْنتَػػػػػػػزَُع ِمػػػػػػْن يَػػػػػػِدِه. (٘)

؟ َوْجَهػػػػػػػافِ  ،فَػَهػػػػػػػْل يَػْقِسػػػػػػػَمانِِو، َوَيْطلُبَػػػػػػػاِف ِبَكِفيػػػػػػلٍ  ،"َوِإْف َحلَػػػػػػػفَ : حاشػػػػػػيتو َقػػػػػػػى َمػػػػػػػَع اْلُمِقػػػػػػػرّْ  :َأْو يَػبػْ
 (.ٓٓٚ/ٖ(، حاشية البجًنمَو ي على اٝنطيب )ٕٖٛ/ٛاٜناوي ) ا".َأوَُّٟنُمَ  :أَْرَجُحُهَما

 (.ٕٚٚ/ٜاٞنغين ) (ٙ)
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 العاريةباب 

 .(ٖ)چەئ وئ وئ ۇئچ لقولو تعاىل:  أ (ٕ)قربة مندوب إليها (ٔ)العارية
مللللا مللللن  للللاح  إبللللم »أ[ قػػػػاؿ: /ٜٗ] النَّػػػػيبّ رضػػػػَو ي اهلل عنػػػػو أف  وٞنػػػػا روى جػػػػابر

 بعللللا ٍ  (ٗ)[د لهللللاَعللللوقلَ ] ،ال ي عللللم فيهللللا حعهللللا، إال  للللا ت يللللوم العيامللللة أكبللللر مللللا كانللللت
يللللللا رسللللللول اهلل ومللللللا  :قللللللال ر للللللم ، افهللللللاخوأ ،عليلللللله بعوائبهللللللا (6)[َتْسللللللَتن  ]،(٘)رٍ رقَللللللقَ 

 .(ٛ)«وإعارة فحلها ،(ٚ)وإعارة دلو ا ،حلبها على البا  :قال ؟حعها

                                                        

الَعارِيَّػػػػُة مػػػػػن و  اسػػػػتعاره إيػػػػػاه. :إيػػػػاه عاريػػػػػة، ويقػػػػاؿ طلػػػػب أف يعطيػػػػػو :الشػػػػػَو يء منػػػػو لغػػػػة: اسػػػػتعار (ٔ)
 ،نسػػػػبة إىل الَعػػػػارَِة، وىػػػػَو ي اسػػػػم مػػػػن اإِلَعػػػػارَةِ  :ليػػػػة بفػػػػتح العػػػػٌن، قػػػػاؿ انزىػػػػريذلػػػػك، وانصػػػػل فعَ 

وقػػػػػػاؿ ، أطعتػػػػػػو إطاعػػػػػػة، وطاعػػػػػػة، وأجبتػػػػػػو إجابػػػػػػة :أََعْرتُػػػػػػُو الشػػػػػػَو يء ِإَعػػػػػػارًَة، وَعػػػػػػارًَة، مثػػػػػػل :ؿيقػػػػػػا
ٝنروجهػػػػا  ،إذا ذىػػػػب مػػػػن صػػػػاحبو :مػػػػأخوذة مػػػػن عػػػػار الفػػػػرس :يقػػػػوؿ اٛنػػػػوىري مثلػػػػو، وبعضػػػػهم

اَوُروَف ىػػػػػػم يَػتَػَعػػػػػػ: نف العػػػػػػرب تقػػػػػػوؿ مػػػػػػن الػػػػػػواوأ نف العاريػػػػػػة مػػػػػػن يػػػػػػد صػػػػػػاحبها، ومهػػػػػػا غلػػػػػػطأ
-اصػػػػػػط ؛حاً: ىػػػػػػَو ي و  واهلل أعلػػػػػػم. ،إذا أعػػػػػػار بعضػػػػػػهم بعضػػػػػػا :-بػػػػػػالواو- َويَػتَػَعوَُّرونَػَهػػػػػػا ،الَعػػػػػػَوارِيَّ 

    (، اٞنصػػػػػػػػباح اٞننػػػػػػػػًنٖٙٙ/ٕاٞنعجػػػػػػػػم الوسػػػػػػػػيط ). ٕنليػػػػػػػػك منفعػػػػػػػػة بػػػػػػػػ ؛ بػػػػػػػػدؿ :-بتشػػػػػػػػديد اليػػػػػػػػاء
 (.ٓ٘ٔ(، التعريفات )ص:ٖٙ٘)ص: 

 (.ٜٖٙ/٘الوجيز )(، العزيز شرح ٜٖ٘/ٖاٞنهذب ُب الفقو الشافعَو ي )( ٕ)
 .(ٕ( سورة اٞنائدة، آية )ٖ)
 اٞنثبت من صحيح مسلم وىو ضروري لتوقف فهم السياؽ عليو. (ٗ)
ْستوي. النهاية ُب غريب انثر ) (٘)

ُ
 .(ٗٚ/ ٗىو اٞنكاف اٞن

 ُب ك ؛ النسختٌن )تشتد(، واٞنثبت من صحيح مسلم.( ٙ)
حاشية السندي على النسائَو ي  .وال دلو معو ،تاج إليوخراج اٞناء من الب ر ٞنن حيإلإعارة دلوىا يعين:  (ٚ)

، وانوؿ أرجح، ننو جاء (ٗ٘/ ٘) ضرعها :أي إعارة دلوىا: ، قاؿ: عوف اٞنعبود ، وُب(ٕٚ/٘)
فجمع بٌن إعارة الدلو « ومنيحتها ،وإعارة فحلها ،وإعارة دلو ا»ُب بعض روايات مسلم: 

 ( عند مسلم.ٜٛٛنظر: حديث رقم )واٞننيحة وىَو ي االنتفاع باللنب. واهلل أعلم. يُ 
 (.ٖٖٛ، كتاب الزكاة، باب إرضاء السعاة )ص: ُب صحيحو مسلمأخرجو ( ٛ)



 
 قسم التحقيق                      االنتصار البن أبي عصرون 

 

555 

فػػػػػػ ؛  ،والسػػػػػػفيو ،وآّنػػػػػػوف ،وال يصػػػػػػح إال مػػػػػػن جػػػػػػائز التصػػػػػػرؼ ُب اٞنػػػػػػاؿأ فأمػػػػػػا الصػػػػػػيب
 .كالبيع،  فلم يصح من ى الءيصح إعارهتمأ ننو تصرؼ ُب اٞناؿ، 

والعقار، والعبيد، واٛنواري،  ،كالدور  ،وتصح إعارة كل عٌن ديكن االنتفاع ّٔا مع بقاء عينها
 .«إعارة دلو ا، وإعارة فحلها» :ٜنديث جابر أ(ٔ)واب، وفحل الضرابوالثياب، والدَّ 

 .(ٖ) «فرساً فركبه (ٕ)استعار من أبي طلحة»: ى أنووِ ورُ 
، ففهػػػػم مػػػػن انخبػػػػار جػػػػواز إعػػػػػارة  (٘)«أدراعللللاً يلللللوم حنللللين (ٗ)واسللللتعار مللللن  لللل وان»

 .كل عٌن ينتفع ّٔا مع بقائها

                                                        

(، تػػػػػاج ٕٖٙ/٘لسػػػػػاف العػػػػػرب ) .وغشػػػػػيانو إياىػػػػػا ،نػػػػػزو الػػػػػذكر علػػػػػى اننثػػػػػىضػػػػػراب الفحػػػػػل:  (ٔ)
 .(ٜٛومسلم )ص:  يالصحيحٌن البخار  تفسًن غريب ما ُب  (.ٕٔ/ ٖٖالعروس )

بػػػن عمػػػرو بػػػن زيػػػد منػػػاة بػػػن عػػػدي  سػػػود بػػػن حػػػراـنصػػػاري، زيػػػد بػػػن سػػػهل بػػػن انأبػػػو طلحػػػة ان (ٕ)
، ومػػػػػن بػػػػػين أخوالػػػػػو، صػػػػػاحب رسػػػػػوؿ اهلل ،بػػػػػن عمػػػػػرو بػػػػػن مالػػػػػك بػػػػػن النجػػػػػار، اٝنزرجػػػػػَو يا

، فتػػػػوُب  ،قبػػػػةوأحػػػد أعيػػػػاف البػػػػدريٌن، وأحػػػػد النقبػػػػاء االثػػػين عشػػػػر ليلػػػػة الع قيػػػػل: إنػػػو غػػػػزا ُنػػػػر الػػػػرـو
 :نظػػػػري أنػػػػو مػػػػات باٞندينػػػػة، وصػػػػلى عليػػػػو عثمػػػػاف ُب سػػػػنة أربػػػػع وث ؛ثػػػػٌن. ُب السػػػػفينة، وانشػػػػهر:

  (.ٕٚ/ ٕسًن أع ؛ـ النب ؛ء )
َرَس، وفضػػػػػلها، بَػػػػاب َمػػػػػْن اْسػػػػػتَػَعاَر ِمػػػػْن النَّػػػػػاِس اْلَفػػػػػ ، كتػػػػاب اٟنبػػػػػةُب صػػػػػحيحو البخػػػػػاريأخرجػػػػو  (ٖ)

َرَىا ابََّة َوَغيػْ  (.٘ٙٔ/ٖ) َوالدَّ
أبػػػػو وىػػػػب اٛنمحػػػػَو ي، قتػػػػل أبػػػػوه  ،صػػػػفواف بػػػػن أميػػػػة بػػػػن خلػػػػف بػػػػن وىػػػػب بػػػػن حذافػػػػة بػػػػن ٗنػػػػح (ٗ)

نػػػػيببػػػػن عمػػػو عمػػػػًن بػػػػن وىػػػب أمانػػػػاً مػػػػن الاأحضػػػػر لػػػػو و ىػػػرب يػػػػـو فػػػػتح مكػػػة، و يػػػـو بػػػػدر كػػػػافراً، 
امرأتػػػػػػػو بعػػػػػػػد  ورد النػػػػػػيب ،، فحضػػػػػػر، وحضػػػػػػػر وقعػػػػػػة حنػػػػػػػٌن قبػػػػػػػل أف يسػػػػػػلم، ٍب أسػػػػػػػلم

ونػػػػزؿ صػػػػفواف علػػػػى العبػػػػاس  ،منػػػػو سػػػػ ؛حو ٞنػػػػا خػػػػرج إىل حنػػػػٌن أربعػػػػة، وكػػػػاف اسػػػػتعار النػػػػيب
دفػػػػػػن  :ُب الرجػػػػػػوع إىل مكػػػػػػة، فأقػػػػػػاـ ّٔػػػػػػا حػػػػػػىت مػػػػػػات ، وقيػػػػػػل باٞندينػػػػػػة، ٍب أذف لػػػػػػو النػػػػػػيب

سػػػػػنة إحػػػػػدى،  :قػػػػػاؿ اٞنػػػػػدائين ،اش إىل أوؿ خ ؛فػػػػػة معاويػػػػػةعػػػػػ :مسػػػػػًن النػػػػػاس إىل اٛنمػػػػػل، وقيػػػػػل
 (.ٕٙٗ/ٖاإلصابة ُب ٕنييز الصحابة ) .سنة اثنتٌن وأربعٌن :وقاؿ خليفة

حػػػػػػػديث  :قػػػػػػػاؿ اٜنػػػػػػػاكم ُب اٞنسػػػػػػػتدرؾ (.ٛٛ/ ٙ) السػػػػػػػنن الكػػػػػػػربى للبيهقػػػػػػػَو ي، كتػػػػػػػاب العاريػػػػػػػة (٘)
= "َرَواُه َأْ٘نَػػػػػُد ُب ُمْسػػػػػَنِدِه، َواْٜنَػػػػػاِكُم  لزيلعػػػػػَو ي:وقػػػػػاؿ ا صػػػػػحيح علػػػػػى شػػػػػرط مسػػػػػلم، و  خيرجػػػػػاه.
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ننػػػػػو ال يػػػػػ من أف خيلػػػػػو ّٔػػػػػا ، (ٔ)جيػػػػػوز إعػػػػػارة جاريػػػػػة ذات ٗنػػػػػاؿ مػػػػػن غػػػػػًن ذي ١نػػػػػـر وال
أ ننػػػػو يػػػػ من الفاسػػػػد معهػػػػا ،فيواقعهػػػػا، فػػػػإف كانػػػػت قبيحػػػػة ال يشػػػػتهى مثلهػػػػا فهػػػػو   ،  حيػػػػـر

 .(ٕ)كما لو أعاره من امرأة
، وصػػػػػػػػػاحب (ٖ)حكػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػذا التفصػػػػػػػػػيل صػػػػػػػػػاحب اٞنهػػػػػػػػػذب :الشاشػػػػػػػػػَو ي انخػػػػػػػػػًن قػػػػػػػػػاؿ
 .نظر ، و  جيعلو عذراً، وفيو(٘)  يذكره أحد ُب اٝنلوة بانجنّبيات، (ٗ)الشامل

                                                        

= 
اءِ  :ُب اْلُمْسػػػػَتْدَرِؾ، َوقػػػػاؿ َعػػػػْن  ،َعػػػػْن ِعْكرَِمػػػػةَ  ،َولَػػػػُو َشػػػػاِىٌد َصػػػػِحيٌح، ٍبَّ َأْخَرَجػػػػُو َعػػػػْن َخالِػػػػٍد اْٜنَػػػػذَّ

ْدُرًعػػػػػػا َوِسػػػػػػ َ؛ًحا ُب َغػػػػػػْزَوِة بْػػػػػػِن أَُميَّػػػػػػَة أَ ااْسػػػػػػتَػَعاَر ِمػػػػػػْن َصػػػػػػْفَواَف   ابْػػػػػػِن َعبَّػػػػػػاٍس أَفَّ َرُسػػػػػػوَؿ اللَّػػػػػػوِ 
، َفقػػػػػاؿ َحػػػػػِديٌث َصػػػػػِحيٌح  :قػػػػػاؿ "نَػَعػػػػػْم"، انْػتَػَهػػػػػى، َوقػػػػػاؿ ُمػػػػػَ دَّاٌة؟يَػػػػػا َرُسػػػػػوَؿ اللَّػػػػػِو َعارِيَّػػػػػٌة  :ُحنَػػػػػػٌْنٍ

وصػػػػػػػػػححو  َصػػػػػػػػِحيِحِو".َوَرَواُه ابْػػػػػػػػػُن ِحبَّػػػػػػػػاَف ُب " َعلَػػػػػػػػى َشػػػػػػػػْرِط ُمْسػػػػػػػػػِلٍم، وَ َْ خُيَرَّْجػػػػػػػػاُه، انْػتَػَهػػػػػػػػى،
 (.ٖٗٗ/٘(، إرواء الغليل )ٖٚٚ/ٖ(، نصب الراية )ٚٗ/ ٕاٞنستدرؾ ). انلباين

 (.ٕٖٚ/٘، العزيز شرح الوجيز )(ٜٖٚ/ٖ( اٞنهذب )ٔ)
 ولعل الصواب اٜنرمة لعدـ أمن الفتنة، ولعمـو اندلة ُب ٓنرمي اٝنلوة بانجنبية. (ٕ)
أقػػػػاؿ الشػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػذب: "وال جيػػػػوز إعػػػػ (ٖ) ننػػػػو ال  ارة جاريػػػػة ذات ٗنػػػػاؿ لغػػػػًن ذي رحػػػػم ١نػػػػـر

أ ،أو كبػػػػًنة ال تشػػػػتهى ،فػػػػإف كانػػػػت قبيحػػػػة يػػػػأمن أف خيلػػػػو ّٔػػػػا، فيواقعهػػػػاأ ننػػػػو يػػػػػ من    حيػػػػـر
 (.ٜٖٚ/ٔاٞنهذب ) عليها الفساد".

 أعثر عليو بعد التحري.  (ٗ)
مػػػػػػن : وانجنبيػػػػػػة. عنػػػػػػو ُب مكػػػػػػاف ال يػػػػػػراىم فيػػػػػػو أحػػػػػػدانفػػػػػػراد الرجػػػػػػل بػػػػػػاٞنرأة انجنبيػػػػػػة  :اٝنَلػػػػػػوة (٘)

وقػػػػد أٗنػػػػع أىػػػػػل  .أو مصػػػػاىرة ،أو رضػػػػػاع ،وال ١نرمػػػػاً لػػػػػو علػػػػى التأبيػػػػد بنسػػػػب ،ليسػػػػت زوجتػػػػو
قػػػػػػاؿ اإلمػػػػػػاـ  .العلػػػػػػم علػػػػػػى أف خلػػػػػػوة الرجػػػػػػل بانجنبيػػػػػػة ١نرمػػػػػػة حػػػػػػىت مػػػػػػع َمػػػػػػْن أمػػػػػػن الشػػػػػػهوة

لػػػػػث معهمػػػػػا فهػػػػػو حػػػػػراـ ذا خػػػػػ ؛ انجنػػػػػيب بانجنبيػػػػػة مػػػػػن غػػػػػًن ثاإ: "وأمػػػػػا -ر٘نػػػػػو هلل- النػػػػػووي
 ،وثػػػػػ ؛ث ،باتفػػػػاؽ العلمػػػػاء، وكػػػػذا لػػػػو كػػػػػاف معهمػػػػا مػػػػن ال يسػػػػتحى منػػػػػو لصػػػػغره كػػػػابن سػػػػنتٌن

 (.ٜٓٔ/ٜو٥نو ذلك فإف وجوده كالعدـ". )آّموع 
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اٝنلػػػػػوة سػػػػبب قػػػػوي ُب ٓنريػػػػك الشػػػػهوة، وعنػػػػػد  :-ور٘نػػػػة اهلل عليػػػػ- قػػػػاؿ الشػػػػيخ اإلمػػػػاـ
أ فإنػػػػػػو ال يلػػػػػػـز منهػػػػػػا حصػػػػػػوؿ اٝنلػػػػػػوة احملركػػػػػػة، العاريػػػػػػةِنػػػػػػ ؛ؼ  ،ٓنريكهػػػػػػا يسػػػػػػقط التمييػػػػػػز

 .(ٔ)فيتطرؽ التفصيل إليها ،وقد فقد اٛنماؿ الباعث عليها
 .(ٕ)اٞنسلم من الكافرأ ننو ال جيوز لو استخدامووال جيوز إعارة العبد 
وقػػػػػػػػد حكػػػػػػػػى انصػػػػػػػػحاب ُب جػػػػػػػػواز اسػػػػػػػػت جار اٞنسػػػػػػػػلم ٝندمػػػػػػػػة : قػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػيخ اإلمػػػػػػػػاـ

لكػػػػػػاف حسػػػػػػناً، وكػػػػػػاف  ،، فلػػػػػػو بػػػػػػىن جػػػػػػواز إعارتػػػػػػو علػػػػػػى جػػػػػػواز إجارتػػػػػػو(ٖ)الكػػػػػػافر وجهػػػػػػٌن
 .لكونو عبداً  أأوىل

                                                        

اْلُمَقارِبَػػػػػِة اْلبُػلُػػػػػوَغ،  "َوَأْكػػػػػرَُه َرْىػػػػػَن اْنََمػػػػػِة اْلَباِلغَػػػػػِة، أو: ُب انـ -ر٘نػػػػػو اهلل تعػػػػػاىل -قػػػػػاؿ الشػػػػػافعَو ي  (ٔ)
 لػػػػػػػك ُيْشػػػػػػػتَػَهى ِمثْػُلَهػػػػػػػا مػػػػػػػن ُمْسػػػػػػػِلٍم إالَّ علػػػػػػػى أَْف يَػْقِبَضػػػػػػػَها اْلُمػػػػػػػْرهتَُِن، َويُِقرََّىػػػػػػػا ُب يَػػػػػػػَدْي َماِلِكَهػػػػػػػاأا

َبَضػػػػَها إيَّػػػػاهُ  أو ١َنْػػػػَرـٍ لِْلَجارِيَػػػػِةأ ،أوَيَضػػػَعَها علػػػػى يَػػػػَدْي اْمػػػػرَأَةٍ     ،فَػػػِإْف َرَىنَػَهػػػػا َماِلُكَهػػػػا مػػػػن َرُجػػػػٍل، َوأَقػْ
َوَىَكػػػػَذا لػػػػو َرَىنَػَهػػػػا مػػػػن َكػػػػاِفٍر غػػػػًن َأينّْ أُْجػػػػربُ اْلَكػػػػاِفَر علػػػػى أَْف َيَضػػػػَعَها علػػػػى يَػػػػَدْي  ،أَْفَسػػػػْخ الػػػػرَّْىنَ 
َوَتُكػػػوُف اْمػػػرَأًَة َأَحػػػبُّ إَِلَّ، َولَػػػْو   َتُكػػػْن اْمػػػرَأًَة ُوِضػػػَعْت علػػػى يَػػػَدْي َرُجػػػٍل َعػػػْدٍؿ معػػػو  ،َعػػػْدٍؿ ُمْسػػػِلمٍ 
َواْلُمػػػػْرهتَُِن علػػػػى أَْف َيَضػػػػَعا اْٛنَارِيَػػػػَة علػػػػى يَػػػػَدْي َرُجػػػػٍل َغػػػػًْنِ َمػػػػْأُموٍف  َوِإْف رضػػػػَو ي الػػػػرَّاِىُن، ،اْمػػػػرَأَُة َعػػػػْدؿٍ 

 إالَّ  ،فَػػػػػِإْف   يَػْفَعػػػػ َ؛ اْختَػػػػػػْرُت َٟنَُمػػػػػا َعػػػػػْداًل  َجبَػْرتُػُهَمػػػػػا أَْف يَػْرَضػػػػػَيا ِبَعػػػػػْدٍؿ ُتوَضػػػػُع علػػػػػى يََديْػػػػػِوأ ،عليهػػػػا
ػ  ر٘نػػػػو اهلل تعػػػػػاىل -قػػػػػاؿ اٛنػػػػػويين و  أو اْلُمػػػػْرهتَِِن". ،أَْف يَػتَػرَاَضػػػػَيا أَْف َتُكػػػػػوَف علػػػػى يَػػػػػَدْي َماِلِكَهػػػػػا

إف  الػػػػػنص، واٞنػػػػػذىب يشػػػػػعر َنػػػػػواز رىنهػػػػػا، ٍب ال تسػػػػػّلم إىل اٞنػػػػػرهتنأ "ظػػػػػاىر: معلقػػػػػاً علػػػػػى ذلػػػػػك
يسػػػػتخلَو ي ّٔػػػػا، ويُلػػػػمُّ ّٔػػػػا، ومػػػػا حرمػػػػت اٝنلػػػػوة مػػػػع انجانػػػػب  فإنػػػػو قػػػػد   يكػػػػن مػػػػأموف اٛنانػػػػبأ

أو  ،ولكػػػػن الوجػػػػو، وضػػػػُعها علػػػػى يػػػػدي امػػػػرأةٍ  هػػػػاأُب وضػػػػع الشػػػػرعأ إال مػػػػن اٛنهػػػػة الػػػػك أشػػػػرنا إلي
وإف كػػػػاف اٞنػػػػرهتن ١نفوفػػػػاً بأىلػػػػو، وذويػػػػو، وأقربتػػػػو ُب داٍر،  عػػػػدؿ ال يتطػػػػرؽ إليػػػػو إمكػػػػاف إٞنػػػػاـ ّٔػػػػا.

وكانػػػػت اٜنشػػػػػمة تَػَزُعػػػػػو مػػػػػن اإلقػػػػػداـ علػػػػػى اإلٞنػػػػػاـ ّٔػػػػا بػػػػػٌن أظهػػػػػرىم، فهػػػػػذا مػػػػػن اٞنوانػػػػػع، فليعتػػػػػرب 
 .(ٖٕ٘/ ٙ، هناية اٞنطلب ُب دراية اٞنذىب )(ٖٔٔ/ٗانـ ) اٞنعترب ما جعلناه معترب".َ 

 .(ٜٖٚ/ٖ( اٞنهذب )ٕ)
ننو ال جيوز أف خيدمو، واختاره  وحيـر إعارة العبد اٞنسلم من الكافرأ :قاؿ الشًنازي، ( الوجو انوؿٖ)

كراىة تنزيو.   َو يويكره إعارة العبد اٞنسلم من الكافر، وى: الوجو الثاين: قاؿ الرافعَو يو  السبكَو ي.
 (.ٕٖٚ/٘(، العزيز شرح الوجيز )ٕٖٗ/ٕ(، مغين احملتاج )ٜٖٚ/ ٖاٞنهذب )
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أ  ،وال جيػػػػوز إعػػػػارة صػػػػيد ينتفػػػػع بػػػػو مػػػػع بقائػػػػو ننػػػػو حيػػػػـر عليػػػػو  كحمػػػػار وحػػػػ؛ مػػػػن ١نػػػػـر
 .(ٔ)إمساكو، والتصرؼ فيو

فكػػػػػػػره لػػػػػػػو  ،ويكػػػػػػػره أف يسػػػػػػػتعًن أحػػػػػػػد أبويػػػػػػػو للخدمػػػػػػػةأ ننػػػػػػػو يكػػػػػػػره لػػػػػػػو اسػػػػػػػتخدامهما
 . (ٕ)استعارهتما لذلك

 فصل

 د أزناٌ العازٓةر 

آلدمػػػػػػػػَو ي، فػػػػػػػػافتقر إىل  إال باإلجيػػػػػػػػاب والقبػػػػػػػػوؿأ ننػػػػػػػػو إجيػػػػػػػػاب حػػػػػػػػ  العاريػػػػػػػػةال تنعقػػػػػػػػد 
 .(ٖ)كاٟنبة  ،اإلجياب والقبوؿ

 ،أعرتػػػػػػػك :أ فػػػػػػػإذا قػػػػػػػاؿ اٞنعػػػػػػػًن(ٗ)والفعػػػػػػػل مػػػػػػػن اآلخػػػػػػػر ،ويصػػػػػػػح بػػػػػػػالقوؿ مػػػػػػػن أحػػػػػػػدمها
ًب العقػػػػػػػػدأ ننػػػػػػػػو إباحػػػػػػػػة  ،ين، فأقبضػػػػػػػػو اٞنعػػػػػػػػًنرْ ِعػػػػػػػػأ :فقبضػػػػػػػػو اٞنسػػػػػػػػتعًنأ أو قػػػػػػػػاؿ اٞنسػػػػػػػػتعًن

 طعاـ. كإباحة ال  ،للتصرؼ ُب مالو، فصح بالقوؿ من أحدمها، والفعل من اآلخر

                                                        

 (.ٕٖٚ/٘العزيز شرح الوجيز ) (،ٜٖٚ/ ٖ( اٞنهذب )ٔ)
 راجع السابقة.  ( اٞنٕ)
 (. ٖٖٚ/٘العزيز شرح الوجيز ) (،ٜٖٚ/ ٖاٞنهذب ) (ٖ)
  اٞنراجع السابقة. (ٗ)
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 فصل

 د ما ٓرتتب على قبض العازٓةر 

 .(ٔ)وإذا قبض العٌن اٞنستعارة صارت مضمونة عليو
واٜنسػػػػػػػػػػػػػن  ،والشػػػػػػػػػػػػػعيب ،ب[/ٜٗوالنخعػػػػػػػػػػػػػَو ي ] ،(ٖ)ومالػػػػػػػػػػػػػك ،(ٕ)وقػػػػػػػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػػػػػػػو حنيفػػػػػػػػػػػػػة

 .تكوف أمانة عنده :(ٗ)البصري
بم عارية » :فقاؿ ؟ا ١نمدأغصبًا ي لصفواف حٌن استعار منو أدراعًا قاؿ: قولو لنا:

، فصرح بكوهنا مضمونة، وننو قبض ماؿ غًنه ٞننفعة نفسو منفردًا بو (٘)«م بونة، مؤداة
 .ـوكما لو قبضو على وجو السَّ   ،فضمنو ،من غًن استحقاؽ، وال إذف ُب إت ؛فو

كوهنػػػػػػػػػػا مضػػػػػػػػػػمونة، وجػػػػػػػػػػب ضػػػػػػػػػػماهنا، وإف     طَ رَ َشػػػػػػػػػػ إفْ  :(ٙ)والعنػػػػػػػػػػربي ،وقػػػػػػػػػػاؿ قتػػػػػػػػػػادة
 .  جيب ،يشرتط
أخػػػػػرب عػػػػػن وضػػػػػعها ُب الشػػػػػريعة، وأهنػػػػػا  مضػػػػػمونة، و  يشػػػػػرتط ضػػػػػماهنا أنػػػػػو لنػػػػػا:

ػػػػػػ ػػػػػػ ال ،رعلصػػػػػػفواف، ونف مػػػػػػا كػػػػػػاف أمانػػػػػػة بوضػػػػػػع الشَّ كالوديعػػػػػػة،   ،رطيصػػػػػػًن مضػػػػػػموناً بالشَّ
 .(ٚ)كالغصب،ال يصًن أمانة ،وما كاف مضموناً 
 .(ٛ)إال موت اٜنيواف ،ري مضمونةكل العوا: وقاؿ ربيعة

                                                        

 (.ٖ٘ٚ/٘(، العزيز شرح الوجيز )ٜٖٚ/ ٖاٞنهذب ) (ٔ)
 (.ٕٕٓ/ٕ(، اللباب ُب شرح الكتاب )ٔٗ/ٕىرة النًنة )اٛنو  (ٕ)
(، ٖٖٔ/ ٕبدايػػػػػة آّتهػػػػػػد ) وىػػػػػو أحػػػػػػد قػػػػػوِل مالػػػػػك. :ػػػػػػ ػػػػػػ ر٘نػػػػػػو اهلل تعػػػػػاىل وقػػػػػاؿ ابػػػػػن رشػػػػػد (ٖ)

 (.ٖٓٗالكاُب )ص: 
 (.ٖٔٗ/ ٚاٞنغين ) (ٗ)
ْسَناِد، وََ ْ  قاؿ الزيلعَو ي: .(ٜٜٕ/ ٛ) معرفة السنن واآلثار، كتاب الصلح، باب العارية (٘) َصِحيُح اإْلِ

 (.ٖٙٗ/٘)  (، إرواء الغليل ٙٔٔ/ ٗنصب الراية نحاديث ). وصححو انلباين .خُيَرَّْجاُه، انْػتَػَهى
 (.ٕٖٗ/ ٚاٞنغين ) (ٙ)
  (.ٖٗٔ/٘ٔآّموع ) (ٚ)
 (.ٛٔٔ/ ٚاٜناوي )  (ٛ)
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كالغصػػػػػب، ومػػػػػا ال   ،أف مػػػػػا كػػػػػاف موجبػػػػػاً للضػػػػػماف اسػػػػػتوى فيػػػػػو اٛنمػػػػػاد، واٜنيػػػػػواف لنػػػػػا:
 .فالكل فيو سيافأ كالوديعة ،يوجب

 د تلف العني املطتعازةر 

 .(ٔ)على أصح الوجهٌنلزمو قيمتها يـو التلف  ،فإذا تلفت العٌن اٞنستعارة ُب يده
 .كما لو نقصت باالستعماؿ مع بقاء العٌن  ،ضمنأنو نقصاف مأذوف فيو، فلم يُ  لنا:

ىذا إذا كانت من  ،لزمو انرش باإلتفاؽأ ننو غًن مأذوف فيو ،وإف نقصت َنناية عليها
ُب  مثل أف يستعًن مثليًا لًنىنو، فتلف ،غًن ذوات انمثاؿأ أما إذا كانت من ذوات انمثاؿ

أنو ينبين على ضماف ما ال  :(ٖ)، والطري  الثاين(ٕ)فإنو يضمنو ّنثلو على أصح الطريقٌن ،يده

                                                        

ننا لو ألزمناه قيمتها أكثر ما كانت  صحيحأقاؿ الشًنازي ُب اٞنهذب: وىو ال، ىذا الوجو انوؿ (ٔ)
من حٌن القبض إىل حٌن التلف، أوجبنا ضماف انجزاء التالفة باإلذف، وىذا ال جيوز، وٟنذا لو  

أف  :"انصح: قاؿ النووي كانت العٌن باقية، وقد نقصت أجزاؤىا باالستعماؿ   جيب ضماهنا.
يضمنها بأكثر  الوجو الثاين:و  وال بيـو القبض". ،ال بأقصى القيم ،مة يـو التلفتضمن بقي العارية

كاٞنغصوب، وتصًن انجزاء تابعة للعٌن إف سقط   ،ما كانت قيمتها من حٌن القبض إىل حٌن التلف
 اٞنهذب . وجب ضماف انجزاء ،سقط ضماف انجزاء، وإف وجب ضماهنا بالتلف ،ضماهنا بالرد

 (.ٕٔٔ/ٚ(، اٜناوي )ٖٖ٘/ٕاحملتاج )(، مغين ٜٖٛ/ٖ)
زكريا  والوجو انوؿ: َيْضَمنُػَها بِاْلِمْثِل ِإَذا ُجِعَل َضَمانُػَها ُب َأْكَثِر اْنَْحَواِؿ َكاْلَغْصِب. قاؿ القاضَو ي أب (ٕ)

َتَضاُه بَِناُء "َوِإْف كانت ِمْثِليًَّة َكَخَشٍب، َوَحَجٍر، وىو ما َجَزـَ ِبِو ُب اْنَنْػَوا :- ر٘نو اهلل تعاىل - ر، َواقػْ
إْف اْعَتبَػْرنَا أَْقَصى  :َحْيُث قالوا ،الرُّويَاينّْ، َواْلبَػَغِويّْ َوَغًْنمِِهَا َضَماَف اْلِمْثِلَو يّْ على اٝنِْ َ؛ِؼ ُب اْلُمتَػَقوّْـِ 

َنا اْلِمْثَلأ أو ِقيَمَة يَػْوـِ التػََّلِف، وىو اْنََصحُّ ُبَ  َن  اْلِقيَمُة، اْلِقَيِم، َأْوَجبػْ َوَخاَلَف ابن أيب َعْصُروٍف، َفَضمَّ
وىو اْنَْوَجُو، َواْقِتَصارُُىْم على اْلِقيَمِة َجَرى على  ،َوَجَرى عليو السُّْبِكَو يُّ  ،اْلِمْثِلَو يَّ بِاْلِمْثِل على اْلِقَياسِ 

ُر َقِومٍي".يََّة ُمتَػَقوَّْمٌة، َواْلَقْوُؿ بِ اْلَغاِلِب من أَفَّ اْلَعارِ  ، َواْلُمتَػَقوّْـِ َغيػْ أسىن اٞنطالب  أَنَُّو اَل فَػْرَؽ بٌن اْلِمْثِلَو يّْ
(٘/ٜٔ٘.) 
لَػػػػػِف، قػػػػػاؿ النػػػػػووي ُب الروضػػػػػة:  (ٖ) الوجػػػػػوَ الثَّػػػػػاين: َيْضػػػػػَمنُػَها بِاْلِقيَمػػػػػِة ِإَذا ُجعِػػػػػَل َضػػػػػَمانُػَها، َوْقػػػػػَت التػَّ

 انصػػػػػػح أف العاريػػػػػػة :"علػػػػػػى وجػػػػػػو :ػػػػػػػ ػػػػػػػ ر٘نػػػػػػو اهلل تعػػػػػػاىل وقػػػػػػاؿ الرملػػػػػػَو ي الصػػػػػػغًن أصػػػػػػحها. وىػػػػػػو
 =تضػػػػػمن بقيمػػػػػة يػػػػػـو التلػػػػػف متقومػػػػػة كانػػػػػتأ أو مثليػػػػػة كمػػػػػا ىػػػػػو ظػػػػػاىر ك ؛مهػػػػػم، وجػػػػػرى عليػػػػػو

 



 
 قسم التحقيق                      االنتصار البن أبي عصرون 

 

555 

يضمن بقيمتو يوـ  :ن ىاىنا باٞنثل، وإف قلنامِ ضَ  ،من بأكثر قيمتوضْ يُ  :مثل لوأ فإف قلنا
 .ضمن ىاىنا بالقيمة أالتلف

اٞنثلػػػػػػػَو ي ال يػػػػػػػنقص المثػػػػػػػل لػػػػػػػو كػػػػػػػاف باالسػػػػػػػتعماؿ اٞنػػػػػػػأذوف فيػػػػػػػو، و  أف نقصػػػػػػػاف مػػػػػػػا لنػػػػػػػا:
فتعػػػػػٌن اٞنثػػػػػل فيػػػػػو، قُػْلتػػػػػو ٔنرجيػػػػػاً، وأمػػػػػا ولػػػػػد اٞنسػػػػػتعارة، فغػػػػػًن مضػػػػػموف علػػػػػى  ،باالسػػػػػتعماؿ

أ ننػػػػػػػػو   يػػػػػػػػدخل ُب اإلعػػػػػػػػارة، وال يثبػػػػػػػػت عليػػػػػػػػو يػػػػػػػػد (ٔ)اٞنسػػػػػػػػتعًن علػػػػػػػػى أصػػػػػػػػح الػػػػػػػػوجهٌن
ولػػػػد اٞنغصػػػػوبة، وسػػػػواء كػػػػاف الولػػػػد موجػػػػوداً حالػػػػة  ِنػػػػ ؛ؼ، عػػػػدواف، فلػػػػم يضػػػػمنو اٞنسػػػػتعًن

 .بعدهالعقدأ أو حدث 
أمػػػػػػا إذا غصػػػػػػب عينػػػػػػاً، وأعارىػػػػػػا مػػػػػػن إنسػػػػػػاف، وتلفػػػػػػت ُب يػػػػػػد اٞنسػػػػػػتعًن، فللمالػػػػػػك أف 

أ نف يػػػػػػد كػػػػػػل واحػػػػػػد منهمػػػػػػا يػػػػػػد عػػػػػػدوافأ فػػػػػػإف ضػػػػػػمن اٞنسػػػػػػتعًن (ٕ)يضػػػػػػمن أيهمػػػػػػا شػػػػػػاء

                                                        

= 
ػ فقػػػد قػػػاؿ الرويػػػاين  ر٘نػػػو اهلل تعػػػاىل -  وغػػػًنه، وجػػػـز بػػػو ُب اننػػػوار، وأفػػػىت بػػػو الوالػػػد ،انسػػػنوي
 ،أنػػػػػػو يضػػػػػػمن بالقيمػػػػػػة، وإف كػػػػػػاف مثليػػػػػػا :اٞنػػػػػػذىبال يضػػػػػػمنو باٞنثػػػػػػل بػػػػػػ ؛ خػػػػػػ ؛ؼ، ف :ُب البحػػػػػػر

وديكػػػػن توجيهػػػػو بػػػػأف رد عػػػػٌن مثلهػػػػا مػػػػع اسػػػػتعماؿ جػػػػزء منهػػػػا متعػػػػذر، فصػػػػار ّننزلػػػػة نقػػػػد  :قلػػػػت
خ ؛فػػػػػػا ٞنقابػػػػػػل  ،بأقصػػػػػػى القػػػػػػيم، وال بيػػػػػػـو القػػػػػػبض اٞنثػػػػػػل، فًنجػػػػػػع للقيمػػػػػػة، وال تضػػػػػػمن العاريػػػػػػة

(، ٕٔٔ/ ٚ) (، اٜنػػػػػػاوئٖٗ/ ٗ) روضػػػػػػة الطػػػػػػالبٌن بض.الوجػػػػػػو الثالػػػػػػث: يػػػػػػـو القػػػػػػو  انصػػػػػػح".
 (.ٜ٘ٔ/٘(، أسىن اٞنطالب )ٕٗٔ/ ٘) هناية احملتاج

كاٞنغصػػػػػػػػوبة. قػػػػػػػػاؿ النػػػػػػػػووي ُب   ،نهنػػػػػػػػا مضػػػػػػػػمونة، فضػػػػػػػػمن ولػػػػػػػػدىا الوجػػػػػػػػو انوؿ: مضػػػػػػػػموفأ (ٔ)
وسػػػػػاقها فتبعهػػػػػا ولػػػػػدىا، و  يػػػػػتكلم اٞنالػػػػػك فيػػػػػو بػػػػػإذف، وال  ،ولػػػػػو اسػػػػػتعار دابػػػػػة :"قلػػػػػت الروضػػػػػة:

نف الولػػػػػد  ال يضػػػػػمنأ الوجػػػػػو الثػػػػػاين:و  قالػػػػػو القاضػػػػػَو ي حسػػػػٌن ُب الفتػػػػػاوى". ،لولػػػػػد أمانػػػػػةفا ،هنػػػػَو ي
فػػػػػػػإف الولػػػػػػػد يػػػػػػػدخل ُب    يػػػػػػػدخل ُب اإلعػػػػػػػارة، فلػػػػػػػم يػػػػػػػدخل ُب الضػػػػػػػماف، وخيػػػػػػػالف اٞنغصػػػػػػػوبةأ

الوجػػػػػػػو الثػػػػػػػاين، وبػػػػػػػذلك  :وقػػػػػػػد سػػػػػػػب  أف الػػػػػػػراجح ُب اٞنػػػػػػػذىب. فػػػػػػػدخل ُب الضػػػػػػػماف ،الغصػػػػػػػب
      (، روضػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػالبٌن ٜٖٛ/ٖاٞنهػػػػػػػػػذب ) مضػػػػػػػػػموناً، ُب يػػػػػػػػػد اٞنسػػػػػػػػػتعًن. اليكػػػػػػػػػوف ولػػػػػػػػػد العاريػػػػػػػػػة

(ٗ/ٖٗٔ.) 
 (.ٗٔ٘/ٙالبياف ُب مذىب اإلماـ )( ٕ)
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  يرجػػػػػػع علػػػػػػى الغاصػػػػػػب بضػػػػػػماف العػػػػػػٌنأ ننػػػػػػو دخػػػػػػل علػػػػػػى  ،فػػػػػػإف علػػػػػػم ُناٟنػػػػػػا أنظػػػػػػرت
أ[، وإف   يعلػػػػػػم /ٜ٘مػػػػػػا غػػػػػػرّه ]بصػػػػػػًنة أنػػػػػػو يضػػػػػػمنها، وكػػػػػػذلك إف ضػػػػػػمنو اٞننفعػػػػػػةأ ننػػػػػػو 

 ٞنا قدمتو.  ،  يرجع بضماف العٌن ،ُناٟنا
 .(ٔ)ه ىذا أصح القولٌنرّ ننو غَ  أويرجع بضماف اٞننفعة

ال يرجػػػػػع بػػػػػو الغاصػػػػػب  ،يرجػػػػػع بػػػػػو اٞنسػػػػػتعًن عليػػػػػو :وإف ضػػػػػمن الغاصػػػػػب، فكلمػػػػػا قلنػػػػػا
رجػػػػػع بػػػػػو ، سػػػػػتعًنال يرجػػػػػع بػػػػػو اٞن :علػػػػػى اٞنسػػػػػتعًنأ ننػػػػػو ال فائػػػػػدة ُب الرتاجػػػػػع، وكلمػػػػػا قلنػػػػػا

 الغاصب عليو. 
 

                                                        

نف  الوجػػػػػو الثػػػػػاين: ال يرجػػػػػعأو  قػػػػػاؿ النػػػػػووي ُب الروضػػػػػة: "وىػػػػػو أظهرمهػػػػػا". ىػػػػػذا الوجػػػػػو انوؿ: (ٔ)
 (.ٖٖٗ/ٗ) (، روضة الطالبٌنٜٜٖ/ ٖاٞنهذب ) اٞننافع تلفت ٓنت يده.
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 فصل

 د زجْع املعري فٔنا أعازِ بعد قبض املطتعري لُر 

وجيػػػػػػوز للمسػػػػػػتعًن أف ، بعػػػػػػد قػػػػػػبض اٞنسػػػػػػتعًن لػػػػػػو هوجيػػػػػػوز للمعػػػػػػًن أف يرجػػػػػػع فيمػػػػػػا أعػػػػػػار 
 .(ٔ)يرد

يلزمػػػػػػو  ،لػػػػػػو الرجػػػػػػوع قبػػػػػػل اٞنيقػػػػػػات، وإف   يوقتهػػػػػػا  جيػػػػػػز  ،إذا وقتهػػػػػػا :(ٕ)وقػػػػػػاؿ مالػػػػػػك
 .ا ُب يده مدة ينتفع ّٔا ُب مثلهاتركه

أف اٞننػػػػػػافع قبػػػػػػل حػػػػػػدوثها غػػػػػػًن مقبوضػػػػػػة لػػػػػػو، فجػػػػػػاز الرجػػػػػػوع فيهػػػػػػاأ كمػػػػػػا لػػػػػػو    لنػػػػػػا:
عاريللللللللة » :ُب قصػػػػػػػػة صػػػػػػػػفواف د لقولػػػػػػػػويقػػػػػػػػبض العػػػػػػػػٌن، وعلػػػػػػػػى اٞنسػػػػػػػػتعًن م نػػػػػػػػة الػػػػػػػػرَّ 

 .(ٖ)أو وكيلو دوف الرد إىل اٞنكاف يربأ إال أف يردىا إىل يد اٞنالك،، وال «مؤداة
داره، ورد لػػػػػػو  (٘)ابػػػػػػة إىل اصػػػػػطبلكػػػػػرد الدَّ   ،يػػػػػػربأ بردىػػػػػا إىل ملكػػػػػػو :(ٗ)وقػػػػػاؿ أبػػػػػػو حنيفػػػػػة

 .الدار إىل الدار
 كما لو رد اٞنسروؽ إىل حرزه.   ،أيرب أنو   يرد إىل اليد، فلم  لنا:

                                                        

(، روضػػػػػػة ٜٜٖ/ ٖننػػػػػو إباحػػػػػػة، فجػػػػػاز لكػػػػػػل واحػػػػػػد منهمػػػػػا ردهأكإباحػػػػػػة الطعػػػػػاـ. اٞنهػػػػػػذب ) (ٔ)
 (.ٖٙٗ/ ٗالطالبٌن )

 (.ٛٓٗالكاُب )ص:  (ٕ)
 (.ٜٜٖ/ٖاٞنهذب ) (ٖ)
 (.ٕٗٓ/ٕ(، اللباب ُب شرح الكتاب )ٗٗ/ٙتبيٌن اٜنقائ  ) (ٗ)
اإِلْسػػػػػػَفْنُط،  :قػػػػػػاؿ سػػػػػػيبويو. َمْوقِػػػػػػف الَفػػػػػػَرس شػػػػػامّية :قِػػػػػػف الدابػػػػػػة، وُب التهػػػػػذيبَموْ  :اإِلْصػػػػػطَْبلُ  (٘)

كمػػػػػا جعػػػػػل َيْسػػػػػتَػُعور ٙناسػػػػػّياً جعلػػػػػت اليػػػػػاء   ،واإِلْصػػػػػطَْبُل ُٙناسػػػػػيَّاف جعػػػػػل انَلػػػػػف فيهمػػػػػا َأصػػػػػيلة
َنف الزيػػػػادة ال تلحػػػػ  بنػػػػات اَنربعػػػػػة  اإِلصػػػػطبل للػػػػدواب، وأَلفػػػػػو َأصػػػػليةأ :اٛنػػػػوىريقػػػػاؿ  .َأصػػػػلية
 :وقػػػاؿ أَبػػػو عمػػػػرو :قػػػاؿ ،ِإال اَنٚنػػػاء اٛناريػػػة علػػػى أَفعاٟنػػػا، وىػػػَو ي مػػػن اٝنمسػػػة أَبعػػػد َأوائلهػػػاأمػػػن 

 (.ٖٕٔ/ٔلساف العرب ) اإِلصطبل ليس من ك ؛ـ العرب.
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 فصل

 د عني املعازةاء ميفعة الاضتٔفر 

 .لو فيو و مأذوفٌ أ ننَّ (ٔ)جاز أف يستوُب منفعتها بنفسو ،من استعار عيناً 
 .وجيوز أف يستوفيها بوكيلو، ننو قائم مقامو

 د بعض املطائل املتعلكة باإلعازةر 

جيػػػػػوز أف  فػػػػػ ؛ ،، ننػػػػػو ال جيػػػػػوز أف ي جرىػػػػػا(ٕ)وال جيػػػػػوز أف يعًنىػػػػػا علػػػػػى أصػػػػػح الػػػػػوجهٌن
 .فهَو ي كإباحة الطعاـ ،ف ؛ ديلك ّٔا ،ِن ؛ؼ العٌن اٞنستأجرةأ نهنا إباحة ،يعًنىا

ويبػػػػػينأ نف اإلذف مطلػػػػػ   ،جػػػػػاز أف يػػػػػزرع فيهػػػػػا، ويغػػػػػرس ،فػػػػػإف أعػػػػػاره أرضػػػػػاً لينتفػػػػػع ّٔػػػػػا
 .لو، فملك بو اإلنتفاع

أ ننػػػػػػػو أقػػػػػػػل (ٖ)جػػػػػػػاز أف يػػػػػػػزرع علػػػػػػػى أصػػػػػػػح الػػػػػػػوجهٌن ،والبنػػػػػػػاء ،إف اسػػػػػػػتعار للغػػػػػػػراسو 
 .ضرر، فهو بالرضا بو أوىل

                                                        

 (.ٖٖٗ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٜٜٖ/ٖاٞنهذب )( ٔ)
لروضػػػػػػة، قػػػػػػاؿ الشػػػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػػػذب: واٞنػػػػػػاودي ُب اٜنػػػػػػاوي، والنػػػػػػووي ُب ا، ىػػػػػػذا الوجػػػػػػو انوؿ (ٕ)

كمػػػػػػا جيػػػػػػوز للمسػػػػػػتأجر أف يػػػػػػ جر، قػػػػػػاؿ الشػػػػػػًنازي ُب   ،الوجػػػػػػو الثػػػػػػاين: جيػػػػػػوزو  الصػػػػػػحيح. وىػػػػػػو
فإنػػػػو ديلػػػػك اٞننػػػػافع، وٟنػػػػذا ديلػػػػك أف يأخػػػػذ عليػػػػو العػػػػوض، فملػػػػك  اٞنهػػػػذب: "وخيػػػػالف اٞنسػػػػتأجرأ

كاٞنشػػػػرتي للطعػػػػاـ، واٞنسػػػػتعًن ال ديلػػػػك، وٟنػػػػذا ال ديلػػػػك أخػػػػذ العػػػػوض عليػػػػو، فػػػػ ؛   ،نقلػػػػو إىل غػػػػًنه
(، روضػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػالبٌن ٓٓٗ/ٖاٞنهػػػػػػػػػذب ) كمػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػدـ إليػػػػػػػػػو الطعػػػػػػػػػاـ.  ،لػػػػػػػػػو إىل غػػػػػػػػػًنهديلػػػػػػػػػك نق

 (.ٕٚٔ/ٚ(،  اٜناوي )ٕٙٗ/ٗ)
وإذا  ،ويزرع إف شاء ،صح ُب انصح ،"ولو أطل  الزراعة :قاؿ النووي ُب اٞننهاج، ىذا الوجو انوؿ (ٖ)

لوجو الثاين: إف ا. و (ٕٛٛ وال عكس". منهاج الطالبٌن )ص: ،فلو الزرع ،أو غراس ،استعار لبناء
اٞنهذب  نف ُب الزرع ضررًا ليس ُب البناء، وىو أنو يرخَو ي انرض.   يزرعأ ،استعار للبناء

(ٖ/ٗٓٓ.) 
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 .(ٔ)وإف استعار الزرع   يغرس، و  ينبأ نهنا أكثر ضرراً 
جػػػػػػاز أف يػػػػػػزرع مػػػػػػا ضػػػػػػرره ضػػػػػػرر اٜننطػػػػػػة ودونػػػػػػوأ ننػػػػػػو ال  ،وإف اسػػػػػػتعار لػػػػػػزرع اٜننطػػػػػػة

 .(ٕ)يكوف مستوفياً أكثر ٣نا أذف لو فيو
ملػػػػػك مػػػػػا أذف لػػػػػو فيػػػػػو منهمػػػػػا، وال ديلػػػػػك غػػػػػًنه علػػػػػى  ،أو للبنػػػػػاء ،وإف اسػػػػػتعار للغػػػػػراس

 .أ نف تأبًن انمرين ُب انرض خيتلف(ٖ)أصح الوجهٌن
  يكػػػػػػػػن لػػػػػػػػو أف  ،ٍب رجػػػػػػػػع اٞنعػػػػػػػًن ،فغػػػػػػػػرس، وبػػػػػػػىن ،ا للغػػػػػػػراس والبنػػػػػػػػاءوإف أعػػػػػػػاره أرًضػػػػػػػػ

و أقتهػػػػػػػػػا يغػػػػػػػػرس، وال يبػػػػػػػػػين بعػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػكأ ننػػػػػػػػػو زاؿ اٞنقتضػػػػػػػػى، وىػػػػػػػػػو اإلذف، وكػػػػػػػػػذلك لػػػػػػػػػ
لزمػػػػو قلػػػػع مػػػػا أحدثػػػػو، وأجػػػػرة اٞنثػػػػل ٞنػػػػا انتفػػػػع بػػػػو، وتسػػػػوية  ،بانقضػػػػاء الوقػػػػت، فػػػػإف خػػػػالف

انرضأ ننػػػػػو متعػػػػػد فيمػػػػػا فعػػػػػل، فهػػػػػو كالغاصػػػػػبأ أمػػػػػا مػػػػػا غرسػػػػػو قبػػػػػل الرجػػػػػوع، وانقضػػػػػاء 
ب[، وفػػػػػاًء /ٜ٘أجػػػػػرب عليػػػػػو ] ،وَعػػػػػلْ عليػػػػػو قػَ  طَ رَ فػػػػػإف كػػػػػاف قػػػػػد َشػػػػػأ (ٗ)فينظػػػػػر فيػػػػػو ،الوقػػػػػت

  يلزمػػػػو تسػػػػوية انرضأ ننػػػػو رضػػػػَو ي ّنػػػػا حيصػػػػل بػػػػالقلع مػػػػن  ،ّنقتضػػػػى الشػػػػرط، فػػػػإذا قلػػػػع
 .اٜنفر

قلػػػػػػػعأ ننػػػػػػػو  ،فػػػػػػػإف   تنػػػػػػػتقص قيمتػػػػػػػو بػػػػػػػالقلعأ (٘)نظػػػػػػػرت ،وَعػػػػػػػلْ قػَ وإف   يشػػػػػػػرتط عليػػػػػػػو 
 .أمكن رد اٞنستعار فارغاً من غًن إضرار، وال يلزمو تسوية انرض

                                                        

 (.ٖ٘ٗ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٜٜٖ/ٖاٞنهذب )( ٔ)
 (.ٔٓٗ/ٖاٞنهذب )( ٕ)
 ،أنػػػػػػو ال يغػػػػػػرس مسػػػػػػتعًن لبنػػػػػػاء: انصػػػػػػح :والصػػػػػػحيح، وُب الروضػػػػػػة :قػػػػػػاؿ، ىػػػػػػذا الوجػػػػػػو انوؿ (ٖ)

فػػػػػػإف ضػػػػػرر البنػػػػػػاء ُب ظػػػػػػاىر  الخػػػػػػت ؛ؼ الضػػػػػررأ ال يبػػػػػين مسػػػػػػتعًن لغػػػػػراسأ :ا العكػػػػػػس، أيوكػػػػػذ
 الوجػػػػػو الثػػػػػاين: ديلػػػػػك اآلخػػػػػرأو  النتشػػػػػار عروقػػػػػو. ،انرض أكثػػػػػر مػػػػػن باطنهػػػػػا، والغػػػػػراس بػػػػػالعكس

 والبنػػػػػػػاء يتقاربػػػػػػػاف ُب البقػػػػػػػاء، والتأبيػػػػػػػد، فكػػػػػػػاف اإلذف ُب أحػػػػػػػدمها إذنػػػػػػػاً ُب اآلخػػػػػػػر. ،نف الغػػػػػػراس
 (.ٖٚٗ/ٕمغين احملتاج )(، ٔٓٗ/ٖاٞنهذب )

 (. ٖٚٗ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٔٓٗ/ٖاٞنهذب )( ٗ)
 (. ٖٛٗ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٕٓٗ/ٖاٞنهذب )( ٘)



 
 قسم التحقيق                      االنتصار البن أبي عصرون 

 

550 

قلعػػػػػو كػػػػػاف فػػػػػإف اختػػػػػار اٞنسػػػػػتعًن أ وإف نقصػػػػػت قيمػػػػػة الغػػػػػراس، والبنػػػػػاء بػػػػػالقلعأ نظػػػػػرت
أ ننػػػػػػػو يقلػػػػػػػع (ٔ)كػػػػػػػو، ويلزمػػػػػػػو تسػػػػػػػوية انرض علػػػػػػػى أصػػػػػػػح الػػػػػػػوجهٌنلْ لػػػػػػػو ذلػػػػػػػكأ ننػػػػػػػو مُ 

 .لًند العٌن كما أخذىا ،باختياره من غًن إجبار، فلزمو تسوية ما حصل بقعلو
فػػػػػػإف   خيػػػػػػرت القلػػػػػػػعأ فػػػػػػإف بػػػػػػػذؿ اٞنعػػػػػػًن قيمػػػػػػة الغػػػػػػػراس والبنػػػػػػاء قػػػػػػػائمٌن ليأخػػػػػػذمها مػػػػػػػع 

و أمكػػػػػػػػن الوصػػػػػػػػوؿ إىل ملكػػػػػػػو مػػػػػػػػن غػػػػػػػػًن إضػػػػػػػػرار، أ ننػػػػػػػ(ٕ)أجػػػػػػػرب اٞنسػػػػػػػػتعًن عليػػػػػػػػو ،انرض
 .ٞنا قدمتو ،أجرب عليو ،وكذلك إف ضمن أرش ما حيصل بالقلع من نقص

وإف بذؿ اٞنعًن قيمة الغراس، والبناء، وبذؿ اٞنستعًن قيمة انرض ليأخذىا مع البناء، 
البيع،  أجرب اٞنعًن، وأخذت منو قيمة البناء، والغراسأ نهنما يتبعاف انرض ُب ،والغراس

 .فلم يتبع ُب التمليك ،(ٖ)فتبعاىا ُب التمليك، وانرض ال تتبعهما
  جيرب على  ،وإف امتنع اٞنعًن من بذؿ القيمةأ أو أرش النقص، وبذؿ اٞنستعًن أجرة اٞنثل

قلع على أصح  ،أ ننو مأذوف فيو، فلم جيرب على قلعو، وإف   يبذؿ اٞنستعًن انجرة(ٗ)القلع
 .و زاؿ اإلذف بالرجوع، ف ؛ جيوز االنتفاع بو من غًن عوضأ نن(٘)الوجهٌن

وقسػػػػػػػػم الػػػػػػػػثمن بينهمػػػػػػػػا علػػػػػػػػى قػػػػػػػػدر  ،اَعػػػػػػػػيػْ بِ  ،فػػػػػػػػإف اتفقػػػػػػػػا علػػػػػػػػى بيػػػػػػػػع الغػػػػػػػػراس وانرض
 ٞنا قدمناه.  ،وإف   يتفقاأ قُلع ،القيمتٌن

                                                        

كاف ذلك رضا ّنا حيصل بالقلع ،بأف لو أف يقلع  ننو ٞنا أعاره مع العلم ال تلزموأ الوجو انوؿ: (ٔ)
فإنو  نف القلع باختيارهأ تلزموأ وجو الثاين:الو  من التخريب، فلم تلزمو التسوية كما لو شرط القلع.

قاؿ النووي،    جيرب عليو، فلزمو تسوية انرضأكما لو أخرب أرض غًنه من غًن غراس. ،لو امتنع
 (.ٖٚٔ/ ٘) (، هناية احملتاجٖٚٗ/ٕ(، مغين احملتاج )ٕٓٗ/ٖاٞنهذب ) وىو انصح. :والرملَو ي

 (.ٕٓٗ/ٖاٞنهذب )( ٕ)
 اٞنرجع الساب .( ٖ)
 (.ٖٓٗ/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٕٓٗ/ٖاٞنهذب ) (ٗ)
قاؿ النووي ُب الروضة: وىو ، نف اإلعارة تقتضَو ي االنتفاع من غًن ضماف ال يقلعأ، الوجو انوؿ (٘)

نف بعد الرجوع ال جيوز االنتفاع ّنالو من  يقلعأ الوجو الثاين:. و أظهرمها وىو: انصح، وقاؿ الرافعَو ي
 (.ٖٚٛ/٘(، العزيز شرح الوجيز )ٖٛٗ/ٗضة الطالبٌن )(، رو ٖٓٗ/ٖاٞنهذب ) غًن أجرة.
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 فصل

 د ما جيْش للنعري ّاملطتعري مً التصسفاتر 

   ،إذا قررنػػػػػػا الغػػػػػػراس، والبنػػػػػػاء ُب ملػػػػػػك اٞنعػػػػػػًنأ فػػػػػػأراد أف يدخلػػػػػػو للنزىػػػػػػة واالسػػػػػػتظ ؛ؿ
 .، فبقَو ي فيما سواه على ملكو أ نف حقو ُب اإلقرار(ٔ)يكن للمستعًن منعو

أو بسػػػػػط ثػػػػػوبأ ننػػػػػو انتفػػػػػاع ّنلػػػػػك  ،ولػػػػػيس لػػػػػو أف ينتفػػػػػع بػػػػػالغراس، ولػػػػػو بشػػػػػد حبػػػػػل
 .غًنه

فلػػػػػػػػم جيػػػػػػػػز  ،منػػػػػػػػعأ ننػػػػػػػػو زاؿ اإلذف ،ؿأ فػػػػػػػػإف كػػػػػػػػاف للنزىػػػػػػػػةولػػػػػػػو أراد اٞنسػػػػػػػػتعًن الػػػػػػػػدخو 
  دينػػػػع علػػػػى أصػػػػػح  ،االنتفػػػػاع لػػػػو، وإف كػػػػاف ليسػػػػػقَو ي الغػػػػراس، وأخػػػػذ الثمػػػػار، و٥نػػػػػو ذلػػػػك

  دينػػػػػػػػعأ نهنػػػػػػػػا خػػػػػػػػالص  ،، وإف أراد اٞنعػػػػػػػػًن بيػػػػػػػػع انرض مػػػػػػػػن غػػػػػػػػًن اٞنسػػػػػػػػتعًن(ٕ)الػػػػػػػػوجهٌن
 .حقو

 دينػػػػػػػػػع علػػػػػػػػػى أصػػػػػػػػػػح   ،وإف أراد اٞنسػػػػػػػػػتعًن بيػػػػػػػػػع الغػػػػػػػػػراس، والبنػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػن غػػػػػػػػػًن اٞنعػػػػػػػػػػًن
ال دينػػػػػػػػعأ كجػػػػػػػػواز بيػػػػػػػػع  ،أ ننػػػػػػػػو خػػػػػػػػالص حقػػػػػػػػو، وجػػػػػػػػواز أف يتملكػػػػػػػػو اٞنعػػػػػػػػًن(ٖ)الػػػػػػػػوجهٌن

  الشقص اٞنشفوع، وإف جاز أف يتملكو الشفيع.

                                                        

 (.ٕٛٓ/٘(، أسىن اٞنطالب شرح روض الطالب )ٖٓٗ/ٖاٞنهذب )( ٔ)
وقػػػػػاؿ النػػػػػووي ُب الروضػػػػػة:  قػػػػػاؿ الشػػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػػذب: "وىػػػػػو الصػػػػػحيح"، ،ىػػػػػذا الوجػػػػػو انوؿ (ٕ)

الوجػػػػػو و  .نف اإلذف ُب الغػػػػػراس إذف فيػػػػػو فيمػػػػػا يعػػػػػود بصػػػػػ ؛حو، وأخػػػػػذ ٖنػػػػػاره "علػػػػػى انصػػػػػح"أ
(، ٗٓٗ/ٖاٞنهػػػػػػػذب ) نف حقػػػػػػػو إقػػػػػػػرار الغػػػػػػػراس، والبنػػػػػػػاء دوف مػػػػػػػا سػػػػػػػواه. ال ديلػػػػػػػكأ الثػػػػػػػاين:

 (.ٖٛٗ/ٗروضة الطالبٌن )
الصػػػػػػحيح، وقػػػػػػاؿ النػػػػػػووي ُب الروضػػػػػػة:  قػػػػػػاؿ الشػػػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػػػذب: وىػػػػػػو، ىػػػػػػذا الوجػػػػػػو انوؿ (ٖ)

كػػػػػػو غػػػػػػًن نف مل ال جيػػػػػػوزأ الوجػػػػػػو الثػػػػػػاين:و  ننػػػػػػو ملػػػػػػك لػػػػػػو ال حػػػػػػ  فيػػػػػػو لغػػػػػػًنه. وأصػػػػػػحهماأ
(، ٗٓٗ/ٖنف للمعػػػػػػػًن أف يبػػػػػػػذؿ لػػػػػػو قيمػػػػػػػة الغػػػػػػػراس، والبنػػػػػػاء فيأخػػػػػػػذمها. اٞنهػػػػػػػذب ) مسػػػػػػتقرأ
 (.ٜٖٗ/ ٗ(، روضة الطالبٌن )ٜٕٔ/ ٚاٜناوي )
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 فصل

 دشػل ملو الػري بػري إذىُر

صاحب الطعاـ على قلعو أجرب  ،إذا ٘نل السيل طعاـ رجل إىل أرض غًنه، فنبت فيها
أ ننو شغل ملكو بغًن (ٔ)أ[ أصح الوجهٌن/ٜٙعند الطلب، وعليو تسوية انرض على ]

 إذنو، فلزمو تفريغوأ كما لو دخل داره، أو انتشرت أغصاف شجرتو إليها. 
 فصل

 د زجْع املعري ال ٓلػٕ ما ال ٓتأبد ضسزِ مً تصسفات الْنٔلر 

أجػػػػػرب علػػػػػى تبقيتػػػػػو  ،ٍب رجػػػػػع اٞنعػػػػػًن قبػػػػػل إدراؾ الػػػػػزرع ،وإذا أعػػػػػاره أرضػػػػػا للزارعػػػػػة، فػػػػػزرع
ضػػػػػرره ال  أ نفّ (ٕ) ف اٜنصػػػػاد بػػػػػأجرة اٞنثػػػػػل ٞنػػػػػا بقػػػػػَو ي مػػػػػن اٞنػػػػػدة علػػػػػى أصػػػػػح الػػػػػوجهٌناإىل أو 
 ِن ؛ؼ الغراس، والبناء.  ،يتأبد

                                                        

ننػػػػو شػػػػغل ملػػػػك غػػػػًنه ّنلكػػػػو  قػػػػاؿ الشػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػذب: "وىػػػػو الصػػػػحيحأ ،ىػػػػذا الوجػػػػو انوؿ (ٔ)
جرة، فانتشػػػػرت أغصػػػػػاهنا ُب ىػػػػػواء كمػػػػػا لػػػػو كػػػػػاف ُب داره شػػػػػ فػػػػػأجرب علػػػػى إزالتػػػػػوأ مػػػػن غػػػػػًن إذفأ

 ننػػػػػػو غػػػػػػًن مفػػػػػػرط ُب إنباتػػػػػػو. ال جيػػػػػػربأ الوجػػػػػػو الثػػػػػػاين:و  وقػػػػػػاؿ الرافعػػػػػػَو ي: وأصػػػػػػحهما. دار غػػػػػػًنه.
 (.ٜٕٔ/ٚ) (  اٜناويٜٖٓ/٘(، العزيز شرح الوجيز )ٗٓٗ/ٖاٞنهذب )

الوجػػػػػو الثػػػػػاين: ٕنلكػػػػػو بالقيمػػػػػة، قالػػػػػو القاضػػػػػَو ي أبػػػػػو و ويغػػػػػـر أرش الػػػػػنقص.  ،الوجػػػػػو انوؿ: يقلػػػػػع (ٕ)
نف للػػػػزرع وقتػػػػاً  جيػػػػرب اٞنعػػػػًن علػػػػى التبقيػػػػة إىل اٜنصػػػػاد بػػػػأجرة اٞنثػػػػلأ  الوجػػػػو الثالػػػػث:و  الطيػػػػب.

 ينتهػػػػَو ي إليػػػػو، ولػػػػيس للغػػػػراس وقػػػػت ينتهػػػػَو ي إليػػػػو، فلػػػػو أجربنػػػػاه علػػػػى التبقيػػػػة عطلنػػػػا عليػػػػو أرضػػػػو.
(، روضػػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػػالبٌن ٘ٓٗ/ٖاٞنهػػػػػػػػػػػذب ) قػػػػػػػػػػػاؿ النػػػػػػػػػػػووي ُب الروضػػػػػػػػػػػة: "وىػػػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػػػحيح".

(ٗ/ٗٗٓ.) 
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 د ً إعازة حائطُ لٔضع علُٔ أجرًعاحهه زجْع املعري عر 

جػػػػػػاز، أو  ،، ٍب رجػػػػػػع قبػػػػػػل وضػػػػػػع انجػػػػػػذاع(ٔ)إذا أعػػػػػػاره حائطػػػػػػاً ليضػػػػػػع عليػػػػػػو أجػػػػػػذاعاً 
أ ننػػػػػو ال ضػػػػػرر علػػػػػى اٞنسػػػػػتعًن ُب إزالتهػػػػػا، وإف كػػػػػاف (ٕ)جػػػػػاز ،بعػػػػػد وضػػػػػعها، وقبػػػػػل البنػػػػػاء

  جيػػػػػػزأ ننػػػػػػو يضػػػػػػر باٞنسػػػػػػتعًن ُب ملكػػػػػػو الػػػػػػذي لػػػػػػيس لػػػػػػو  ،والبنػػػػػػاء عليهػػػػػػا ،عهابعػػػػػػد وضػػػػػػ
 ،علػػػػػى حائطػػػػػوأ فػػػػػإف ضػػػػػمن اٞنعػػػػػًن قيمػػػػػة انجػػػػػذاع، أو قيمػػػػػة مػػػػػا ُب ملكػػػػػو منهػػػػػا ليأخػػػػػذىا

 .ِن ؛ؼ البناء، والغراس ،  جيرب اٞنستعًن على ذلكأ نف أحد طرفيها ُب ملكو
أ (ٖ)  جيز من غًن إذف جديد ،ٜنائطفإف تلفت انجذاع، فأراد أف يعيد مثلها على ا

 .الفة، ف ؛ بد من إذف مستأنف لأجذاع اٞنستأنفةنف اإلذف انوؿ تناوؿ ملك انجذاع التّ 
  جيػػػػػػز للمسػػػػػػتعًن  ،أو بغػػػػػػًن آلتػػػػػػو ،وكػػػػػػذلك لػػػػػػو اهنػػػػػػدـ اٜنػػػػػػائط، فبنػػػػػػاه صػػػػػػاحبو ب لتػػػػػػو

 .أ نف اإلذف تناوؿ انوؿ(ٗ)إعادة أجذاعو من غًن إذف على أصح الوجهٌن
  يغػػػػػرس ّٔػػػػػا غًنىػػػػا مػػػػػن غػػػػػًن  ،فغػػػػػرس فيهػػػػا شػػػػػجرةأ ٍب جفػػػػت ،وكػػػػذا لػػػػػو أعػػػػاره أرضػػػػػاً 

 .إذف
جػػػػػاز إعػػػػػارة  ،ولػػػػػو وجػػػػػدت أجػػػػػذاع علػػػػػى حػػػػػائط، و  يعلػػػػػم سػػػػػبب وضػػػػػعها، ٍب تلفػػػػػت

 .مثلها
 وكذلك لو اهندـ اٜنائط، فأعادهأ نف انصل أنو وضع ُن . 

                                                        

 (.ٖٕٔكسرساؽ النخلة. التعريفات )ص:اٛنذع بال( ٔ)
 (.ٕٔٔ/٘(، روضة الطالبٌن )٘ٓٗ/ٖاٞنهذب )( ٕ)
 (.٘ٓٗ/ٖاٞنهذب )( ٖ)
 ،وقػػػػػػاؿ النػػػػػػووي ُب الروضػػػػػػة اٞنػػػػػػذىب، قػػػػػػاؿ الشػػػػػػًنازي ُب اٞنهػػػػػػذب: وىػػػػػػو ،ىػػػػػػذا الوجػػػػػػو انوؿ (ٗ)

 د.نف اإلعػػػػػػارة اقتضػػػػػػت التأبيػػػػػػ جيػػػػػػوزأ الوجػػػػػػو الثػػػػػػاين:و  "علػػػػػػى انصػػػػػػح". :واٞنػػػػػػاوردي ُب اٜنػػػػػػاوي
 (.ٕٜٖ/ٙ(،  اٜناوي )ٖٕٔ/ ٗ(، روضة الطالبٌن )٘ٓٗ/ٖاٞنهذب )
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 فصل

 د اضتعازة العبد لسٍيُر 

جػػػػػػاز ذلػػػػػػػك،  ،إذا اسػػػػػػتعار رجػػػػػػل مػػػػػػػن رجػػػػػػل عبػػػػػػػداً لًنىنػػػػػػو علػػػػػػى ديػػػػػػػن عليػػػػػػو، فأعػػػػػػػاره
 (ٔ)اختػػػػػػػاره الشػػػػػػػافعَو ي- ويكػػػػػػػوف ضػػػػػػػماناً مػػػػػػػن سػػػػػػػيد العبػػػػػػػد للحػػػػػػػ  ُب رقبتػػػػػػػو علػػػػػػػى انصػػػػػػػح

أ نف العػػػػػػٌن اٞنسػػػػػػتعارة مػػػػػػا اسػػػػػػتح  اٞنسػػػػػػتعًن منافعهػػػػػػا بالعقػػػػػػد، ومنػػػػػػػافع -هلل عنػػػػػػورضػػػػػػَو ي ا
ع الػػػػػراىن ُنصػػػػػوؿ الوثيقػػػػػة، فهػػػػػو كالضػػػػػماف، فعلػػػػػى ىػػػػػذا العبػػػػػد ىاىنػػػػػا لسػػػػػيده، وإمنػػػػػا ينتفػػػػػ
  يصػػػػػح رجوعػػػػػوأ   ،صػػػػػح رجوعػػػػػو، وإف رجػػػػػع بعػػػػػد رىنػػػػػو ،إف رجػػػػػع السػػػػػيد قبػػػػػل أف يرىنػػػػػو

 .كما ال يصح من الضامن الرجوع بعد الضماف، ويصح قبلو
أ ننػػػػػو ضػػػػػماف، فاشػػػػػرتط (ٕ)وال يصػػػػػح حػػػػػىت يعلػػػػػم جػػػػػنس مػػػػػا يرىنػػػػػو بػػػػػو، وقػػػػػدره، و١نلػػػػػو

أ فػػػػإف عػػػػٌن ذلػػػػك تعػػػػٌن علػػػػى القػػػػولٌن معػػػػاً، العاريػػػػةِنػػػػ ؛ؼ  ،ياءلصػػػػحتو العلػػػػم ّٔػػػػذه انشػػػػ
 .ف ؛ جيوز للراىن ٢نالفتو ُب اٛننس

 .  يصحأ ننو غًن مأذوف فيو ،فإف رىنو بغًن اٛننس اٞنأذوف فيو
ب[   يرىنػػػػػػػو مػػػػػػػ ج ً؛، /ٜٙوال جيػػػػػػػوز أف خيالفػػػػػػػو ُب احملػػػػػػػلأ فػػػػػػػإف أذف لػػػػػػػو ُب حػػػػػػػاؿأ ]

 جػػػػػل   يرىنػػػػػو حػػػػػااًلأ ننػػػػػو قػػػػػد ال يقػػػػػدر علػػػػػى قضػػػػػاء اٞن جػػػػػل حػػػػػااًل، وحيتػػػػػاج إىل أو ُب م
 .عبده قبل انجل

 َو يجػػػػػازأ ننػػػػػو إذا رضػػػػػَو ي أف يضػػػػػمن قػػػػػدراً رضػػػػػ ،أمػػػػػا القػػػػػدرأ فػػػػػإف نقػػػػػص عمػػػػػا أذف فيػػػػػو
  جيػػػػػػػزأ نف الزيػػػػػػػادة غػػػػػػػًن مػػػػػػػأذوف ُب ضػػػػػػػماهناأ فػػػػػػػإف رىنػػػػػػػو  ،أف يضػػػػػػػمن دونػػػػػػػو، وإف زاد

                                                        

 أظهرمهػػػػػاأ ختيػػػػػار الشػػػػػافعَو ي ُب انـ، وقػػػػػاؿ النػػػػػووي ُب الروضػػػػػة: وىػػػػػوا وىػػػػػو، ىػػػػػذا الوجػػػػػو انوؿ (ٔ)
 فػػػػػػدؿ علػػػػػى أنػػػػػو ضػػػػػػماف. ،مػػػػػا يسػػػػػتح  بػػػػػػو منفعػػػػػة العػػػػػٌن، واٞننفعػػػػػػة ىهنػػػػػا للمالػػػػػك نف العاريػػػػػة

انـ  ننػػػػػػو اسػػػػػػتعاره ليقضػػػػػػَو ي بػػػػػػو حاجتػػػػػػو، فهػػػػػػو كسػػػػػػائر العػػػػػػواري. أنػػػػػػو عاريػػػػػػةأ الثػػػػػػاين:الوجػػػػػػو و 
 (.ٛٙٔ/ ٙ(،  اٜناوي )ٙٓٗ/ٖ(، اٞنهذب )ٓ٘/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٜٜٖ/ٗ)
 .(ٙٓٗ/ٖ( اٞنهذب )ٕ)
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أ نف للمعػػػػػػػػًن أف (ٔ)بفكاكػػػػػػػػو علػػػػػػػػى أصػػػػػػػػح القػػػػػػػػولٌنبإذنػػػػػػػػو  بػػػػػػػػدين حػػػػػػػػاؿ، فلػػػػػػػػو مطالبتػػػػػػػػو 
 .يرجع، وللضامن أف يطالبو بالفكاؾ

وإف رىنػػػػػػو دابػػػػػػة بػػػػػػدين م جػػػػػػل   يكػػػػػػن لػػػػػػو مطالبتػػػػػػو قبػػػػػػل ١نػػػػػػل انجػػػػػػل علػػػػػػى اٞنختػػػػػػارأ 
 .نف الضامن إىل أجل ال يطالب اٞنضموف عنو قبل ١نل انجل

غػػػػػًن زيػػػػػادة، وال  رجػػػػػع السػػػػػيد علػػػػػى الػػػػػراىن ّنػػػػػا بيػػػػػع بػػػػػو مػػػػػن ،وإف بيػػػػػع العبػػػػػد ُب الػػػػػرىن
أو أكثػػػػر مػػػػن ٖنػػػػن  ،نقصػػػػاف إذا كػػػػاف مػػػػا بيػػػػع بػػػػو ٖنػػػػن مثلػػػػو، أو دونػػػػو ّنػػػػا يتغػػػػابن النػػػػاس بػػػػو

، والذي غـر ىو ٖننو  .مثلو، نف الضامن ال يرجع إال ّنا غـر
  جيػػػػب علػػػػى الضػػػػػامنأ نف الػػػػرىن أمانػػػػػة،  ،وإف تلػػػػف ُب يػػػػد اٞنػػػػػرهتن مػػػػن غػػػػًن تفػػػػػريط

 .و  يغـر شي اً  ،جع ّنا غـرف ؛ يضمن من غًن تفريط، والضامن ير 
إذا اسػػػػػػتعار مػػػػػػن رجلػػػػػػٌن عبػػػػػػداً، فرىنػػػػػػو عنػػػػػػد رجػػػػػػل ّنائػػػػػػة، ٍب قضػػػػػػى ٙنسػػػػػػٌن علػػػػػػى أف 

أ ننػػػػػو (ٕ)انفػػػػػك نصػػػػػيب أحػػػػػدمها علػػػػػى أصػػػػػح القػػػػػولٌن ،خيػػػػػرج حصػػػػػة أحػػػػػدمها مػػػػػن الػػػػػرىن
ّننزلػػػػػػػػة عقػػػػػػػػدين، ونف كػػػػػػػػل واحػػػػػػػػد   يػػػػػػػػأذف ُب رىػػػػػػػػن نصػػػػػػػػيبو إال ِنمسػػػػػػػػٌن، فػػػػػػػػ ؛ يصػػػػػػػػًن 

م اٞنػػػػػػرهتن بػػػػػذلك، فػػػػػػ ؛ خيػػػػػار لػػػػػػوأ ننػػػػػػو دخػػػػػل علػػػػػػى بصػػػػػػًنة أف مرىونػػػػػاً ّنػػػػػػا زاد، فػػػػػإف علػػػػػػ
نصػػػػيب أحػػػػدمها ال يتعلػػػػ  بػػػػو أكثػػػػر مػػػػن نصػػػػف الػػػػدين، وإف   يعلػػػػم ُنالػػػػوأ فػػػػإف   يكػػػػن 

يثبػػػػػػت لػػػػػػو اٝنيػػػػػػارأ ننػػػػػػو دخػػػػػػل  ،فػػػػػػ ؛ خيػػػػػػار لػػػػػػو، وإف كػػػػػػاف مشػػػػػػروطاً  ،مشػػػػػػروطاً ُب البيػػػػػػع
 على أف يكوف مرىوناً َنميع الدين. 

                                                        

إنو ضماف  :نف للمعًن أف يرجع مىت شاء، وإف قلنا جاز لو اٞنطالبة بالفكاؾأ ،إنو عارية :إف قلنا (ٔ)
: وقد سب  أف القوؿ الراجح، نف الضامن إىل أجل ال ديلك اٞنطالبة قبل احملل يطالب قبل احمللأ  

 (.ٓ٘/ٗ(، روضة الطالبٌن )ٓٚٔ/ٙ(،  اٜناوي )ٚٓٗ/ٖاٞنهذب ) أنو ضماف.
الوجو و  ننو رىنو َنميع الدين ُب صفقة، ف ؛ ينفك بعضو دوف بعض. الوجو انوؿ: ال ٔنرجأ (ٕ)

إال ُب رىن نصيبو ِنمسٌن، ف ؛ يصًن رىناً بأكثر  ننو   يأذف كل واحد منهما فوأالثاين: خيرج نص
"َوَلْو استعاره استعار َرُج َ؛ِف َعْبًدا من َرُجٍل، فَػَرْىَناُه من َرُجٍل ّنِائٍَة، ٍبَّ : قاؿ الشافعَو ي ُب انـ منو.

ُهَما َضاِمًنا عن َصاِحِبِو، َوِإْف  ، ّْ ىذا ما يَػْلَزُميِن من اٜنَْ  :أتى َأَحُدمُهَا ِِنَْمِسٌَن، فقاؿ   يَُكْن َواِحٌد ِمنػْ
انـ  اٞنذىب. وقاؿ النووي ُب الروضة: وىو َوِنْصَفُو َمْرُىوٌف". ،فإف ِنْصَفُو َمْفُكوؾٌ  اْجَتَمَعا ُب الرَّْىِنأ

 (.ٜٓٔ/ٗروضة الطالبٌن ) (،ٕٛٔ/ٙ) (، اٜناويٚٓٗ/ٖ(، اٞنهذب )ٓٓٗ/ٗ)
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 فصل

 د  ّاملطتعرياالختالف بني املعرير 

إذا ركػػػػػػػب رجػػػػػػػل دابػػػػػػػة غػػػػػػػًنه، ٍب اختلفػػػػػػػا، فػػػػػػػادعى اٞنالػػػػػػػكأ أنػػػػػػػو أجرىػػػػػػػا منػػػػػػػو، وادعػػػػػػػى 
، وىػػػػػػػو أصػػػػػػػح (ٔ)الراكػػػػػػػب أنػػػػػػػو أعػػػػػػػاره إياىػػػػػػػا، فػػػػػػػالقوؿ قػػػػػػػوؿ اٞنالػػػػػػػك علػػػػػػػى أصػػػػػػػح القػػػػػػػولٌن

 .، وبو قاؿ أبو حنيفة(ٕ)أف القوؿ قوؿ الراكب :والقوؿ الثاين ،الطريقٌن
 .الك ُب انرض، وقوؿ اٞنتصرؼ ُب الدابةأف القوؿ قوؿ اٞن :(ٖ)والطري  الثاين

                                                        

وؿ: أَفَّ اْلَقػػػػػْوَؿ قَػػػػػػْوُؿ اْلَمالِػػػػػِك ُدوَف اْلُمْتلِػػػػػِف، َولَػػػػػُو اْلبَػػػػػَدُؿ َكػػػػػَذِلَك ِإَذا اْختَػَلَفػػػػػا ُب الطريػػػػػ  ان ىػػػػػذا (ٔ)
َفَعػػػػػػػِة،جيَُِب أَْف َيُكػػػػػػػوَف اْلَقػػػػػػػْوُؿ قَػػػػػػػػْوُؿ اْلَمالِػػػػػػػِك ُدوَف اْلُمْتلِػػػػػػػِف، َولَػػػػػػػُو اْنُْجػػػػػػػرَُة، َوُىػػػػػػػَو اْخِتيَػػػػػػػاُر  اْلَمنػْ

ابَّػػػػِة، َواْنَْرِض، َوُوْجَهػػػػُة َمػػػػا ذََكػػػػرَُه اْلُمػػػػَزينُّ، َوُىػػػػَوأَفَّ  اْلُمػػػػَزينّْ، َوالرَّبِيػػػػِع أَفَّ  اْلَقػػػػْوَؿ قَػػػػػْوُؿ اْلَمالِػػػػِك ُب الدَّ
َهػػػػػػػػا َكاْنَْعيَػػػػػػػػافِ   قػػػػػػػػاؿ النػػػػػػػػووي ُب الروضػػػػػػػػة: وىػػػػػػػػو، اْلَمنَػػػػػػػػاِفَع اْلَمْمُلوَكػػػػػػػػَة َتِصػػػػػػػػحُّ اْلُمَعاَوَضػػػػػػػػُة َعَليػْ

 (.ٕٗٗ/ٗالطالبٌن ) (، روضةٕٕٔ/ٚ( اٜناوي )ٛٓٗ/ٖاٞنهذب ) أظهرمها.
ابَِّة َواْنَْرِض َمًعا َعَلى َما َنصَّ َعَلْيِو ُب اْلَعارِ  :َواْلَقْوُؿ الثَّاين  (ٕ) يَِة، أَفَّ اْلَقْوَؿ قَػْوُؿ الرَّاِكِب، َوالزَّارِِع ُب الدَّ

ِإمَّا ، ِفَقاِف َعَلى أَفَّ اْلُمَتَصرَّْؼ َقِد اْستَػْهَلَك َمَناِفَع نَػْفِسوِ ُىَو أَنػَُّهَما ُمتَّ  :َوُوْجَهُتوُ  َواَل أُْجرََة َعَلْيِوأ
َأْو ِإَجارٍَة، َوَمِن ادََّعى ثُػُبوَت ِعَوٍض َعَلى َغًْنِِه ُب اْسِتْه َ؛ِؾ َمَناِفِعِو  َْ يُػْقَبْل ِمْنُو، َوَخاَلَف ، ِبَعارِيَةٍ 

( ٛٓٗ/ٖاٞنهذب ) َفَقا َعَلى أَنػََّها َكاَنْت ِمْلًكا ِلرَبػَّْها ُدوَف ُمْستَػْهِلِكَها.اْسِتْه َ؛ُؾ اْلَعٌْنِ الَِّك َقِد اتػَّ 
 .(ٜٗٔ/ٔٔ(، اٞنبسوط للسرخسَو ي )ٕٕٔ/ ٚاٜناوي )

نف اٞنالك أقر باٞننافع لو، ومن أقر لغًنه ّنلك، ٍب ادعى عليو عوضاً،   يقبل ، ىذا الطري  الثاين (ٖ)
قاؿ اٞناوردي ُب  اْلَقْوُؿ قَػْوَؿ الرَّاِكِب مع دَيِيِنِو، َواَل ِكرَاَء عليو".": ُب انـ قولو. قاؿ الشافعَو ي

َا اٛنَْوَاُب َعَلى ظَاِىرِِه  :"َوقَاَؿ أَبُو اْلَعبَّاِس ْبُن ُسرَْيجٍ : اٜناوي َلْيَس َذِلَك َعَلى اْخِت َ؛ِؼ قَػْوَلٌْنِ، َوِإمنَّ
ابَِّة قَػْوَؿ رَاِكِبَها، َوُب اْنَْرِض قَػْوَؿ َماِلِكَها اْعِتَبارًا بِاْلُعْرِؼ فِيَهاأُب اْلَمْوِضَعٌْنِ، فَػَيُكوُف اْلَقْوُؿ ُب ا  لدَّ

َوابّْ َجارِيٌَة بِِإَعاَرهِتَا ُدوَف ِإَجاَرهِتَا، َفَكاَف الظَّاِىُر ُب اْلَعاَدِة َتْشَهُد لِ  رَاِكِبَها، َواْلَعاَدةُ ِنَفَّ اْلَعاَدَة ُب الدَّ
بَّاِس ِض َجارِيٌَة بِِإَجاَرهِتَا ُدوَف ِإَعاَرهِتَا، َفَكاَنِت اْلَعاَدُة َشَهاَدًة ِلَماِلِكَها، َوَىِذِه َطرِيَقٌة ِنَيب اْلعَ ُب اْنَرْ 

ُر َقْد يُِعًنُ أ ِنَفَّ َمْن يُػ َ  -َرِضَو َي اللَُّو َعْنوُ  -َولَْيَسْت َمْذَىًبا لِلشَّاِفِعَو يّْ  ،تَػْعَتربُ اْلُعْرَؼ، َواْلَعاَدَة ِفيَها  ،جّْ
 (ٕٕٔ/ ٚاٜناوي ) ،(ٛٓٗ/ٖاٞنهذب )، (ٗٔ٘/َٗوَمْن يُِعًُن َقْد يُػَ جُّْر". انـ )
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أف اٞننػػػػػػافع كانعيػػػػػػاف ُب اٞنلػػػػػػك بػػػػػػالعقود، ٍب لػػػػػػو ادعػػػػػػى اٞنالػػػػػػك أنػػػػػػو باعػػػػػػو العػػػػػػٌن،  لنػػػػػػا:
كػػػػػذلك اٞننػػػػػافع، وقػػػػػوؿ ،كػػػػػاف القػػػػػوؿ قػػػػػوؿ اٞنالػػػػػك ،  ْيهػػػػػان، وىبت(ٔ)وادعػػػػػى الراكػػػػػب ]أنػػػػػك[

القػػػػوؿ قولػػػػو فكػػػػاف  ،نػػػػو يػػػػدعَو ي عليػػػػو عوضػػػػاً يبطػػػػل ّٔػػػػذه اٞنسػػػػألةأ ننػػػػو ىػػػػو اٞنالػػػػكإاآلخػػػػر 
ُب صػػػػػفة التمليػػػػػكأ فػػػػػإذا حلػػػػػف اٞنالػػػػػك اسػػػػػتح  انجػػػػػرة أجػػػػػرة اٞنثػػػػػل دوف اٞنسػػػػػمى علػػػػػى 

أ نف اٞنسػػػػػػػمى ال يثبػػػػػػػت بيمػػػػػػػٌن اٞنػػػػػػػدعَو ي وحػػػػػػػدهأ فػػػػػػػإف نكػػػػػػػل   تػػػػػػػرد (ٕ)أصػػػػػػػح الػػػػػػػوجهٌن
 .أ[أ ننو ال يثبت لنفسو حقاً /ٜٚاليمٌن على الراكب ]

ثبػػػػػػت  ،، فحلػػػػػػففػػػػػػردت علػػػػػػى اٞنالػػػػػػك ،ف اليمػػػػػػٌن علػػػػػػى اٞنتصػػػػػػرؼ، فنكػػػػػػلإ :ولػػػػػػو قلنػػػػػػا
أ نف ديينػػػػػو مػػػػػع النكػػػػػوؿ كالبينػػػػػة، أو كػػػػػاإلقرار، واٞنسػػػػػمى جيػػػػػب (ٖ)اٞنسػػػػػمى، وجهػػػػػاً واحػػػػػداً 

بكػػػػػل واحػػػػػد منهمػػػػػا ىػػػػػذا إذا اختلفػػػػػا بعػػػػػد مضػػػػػَو ي مػػػػػدة ٟنػػػػػا أجػػػػػرةأ أمػػػػػا إذا اختلفػػػػػا عقيػػػػػب 
التسػػػػػػػليم، فػػػػػػػػالقوؿ قػػػػػػػػوؿ الراكػػػػػػػػب مػػػػػػػػع ديينػػػػػػػػوأ نف اٞنالػػػػػػػػك يػػػػػػػػدعَو ي عليػػػػػػػػو انجػػػػػػػػرة، وىػػػػػػػػو 

 .ىذا إذا اختلفا والدابة قائمة ،اً ينكرىا، وىو ال يدعَو ي شي 
أمػػػػػػػػا إذا اختلفػػػػػػػػا بعػػػػػػػػد تلفهػػػػػػػػاأ فػػػػػػػػإف   ديػػػػػػػػض مػػػػػػػػدة ٞنثلهػػػػػػػػا أجػػػػػػػػرة، فػػػػػػػػ ؛ معػػػػػػػػىن ٟنػػػػػػػػذا 
االخػػػػػػت ؛ؼأ نف اٞنالػػػػػػك يػػػػػػدعَو ي اإلجػػػػػػارة، وقػػػػػػد انفسػػػػػػخت ّنػػػػػػوت الدابػػػػػػة، والراكػػػػػػب يقػػػػػػر 
بالقيمػػػػػػػػة، واٞنالػػػػػػػػك ينفيهػػػػػػػػاأ فػػػػػػػػإف كػػػػػػػػاف قػػػػػػػػد مضػػػػػػػػى مػػػػػػػػدة ٞنثلهػػػػػػػػا أجػػػػػػػػرة حلػػػػػػػػف اٞنالػػػػػػػػك، 

 .أو أكثر ،سواء كانت بقدر القيمة أو أقل ،ثلواستح  أجرة اٞن

                                                        

 ثبت من نسخة ب.ُب )أ( )أنو(، واٞن (ٔ)
الوجو الثاين: أنو ْنب أجرة اٞنثل، و ننو قبل قولو فيها، وحلف عليها.  الوجو انوؿ: جيب اٞنسمىأ (ٕ)

وجبت  ،نهنما لو اتفقا على انجرة، واختلفا ُب قدرىا أ"وىو اٞننصوصقاؿ الشًنازي ُب اٞنهذب: 
وقاؿ النووي ُب الروضة: "وأصحها  أجرة اٞنثل، فأف ْنب أجرة اٞنثل، وقد اختلفا ُب انجرة أوىل".

(، ٛٓٗ/ٖاٞنهذب ) وقاؿ اٞناوردي ُب اٜناوي: وىو انصح.، أجرة اٞنثل" :-وىو نصو ُب االـ-
 (.ٕٕٔ/ٚ(، اٜناوي )ٖٗٗ/ٗروضة الطالبٌن )

 (.ٕٕٔ/ٚ(، اٜناوي )ٜٓٗ/ٖاٞنهذب ) (ٖ)
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بػػػػل  :أعرتكهػػػػا، وقػػػػاؿ الراكػػػػب :وإف كػػػػاف االخػػػػت ؛ؼ علػػػػى ضػػػػد ىػػػػذا بػػػػأف قػػػػاؿ اٞنالػػػػك
أو تالفػػػػػػةأ فػػػػػػإف كانػػػػػػت باقيػػػػػػة، وكػػػػػػاف  ،ابػػػػػػة باقيػػػػػػةإمػػػػػػا أف تكػػػػػػوف الدَّ أ أجرتْنيهػػػػػػا، فػػػػػػ ؛ خيلػػػػػػو

ف االخػػػػػػػت ؛ؼ عقيػػػػػػػب التسػػػػػػػليم قبػػػػػػػل مضػػػػػػػَو ي مػػػػػػػدة ٟنػػػػػػػا أجػػػػػػػرة، فػػػػػػػالقوؿ قػػػػػػػوؿ اٞنالػػػػػػػكأ ن
انصػػػػل عػػػػدـ اإلجػػػػارةأ فػػػػإذا حلػػػػف علػػػػى مػػػػا ينكػػػػره مػػػػن اإلجػػػػارة اسػػػػرتجع الدابػػػػةأ ننػػػػو   

 .يثبت للراكب فيها ح 
وإف كػػػػاف بعػػػػد مضػػػػَو ي مػػػػدة اإلجػػػػارة، وجػػػػب ردىػػػػا مػػػػن غػػػػًن ديػػػػٌنأ نف الراكػػػػب يقػػػػر لػػػػو 

حلػػػػػف  ،بػػػػػأجرة، واٞنالػػػػػك ينكرىػػػػػا، فػػػػػ ؛ تثبػػػػػت، وإف كػػػػػاف قػػػػػد مضػػػػػى بعػػػػػض مػػػػػدة اإلجػػػػػارة
ليسػػػػػػػقط مػػػػػػػا يدعيػػػػػػػو الراكػػػػػػػب مػػػػػػػن بقيػػػػػػػة اٞنػػػػػػػدة، واسػػػػػػػرتجع  ،ارةاٞنالػػػػػػػك علػػػػػػػى نفػػػػػػػَو ي اإلجػػػػػػػ

 .الدابة، وال جيب انجرة ٞنا مضى
 أ(ٔ)وإف كانػػػػػػت الدابػػػػػػة تالفػػػػػػةأ فػػػػػػإف   ديػػػػػػض مػػػػػػدة ٞنثلهػػػػػػا أجػػػػػػرة، فػػػػػػالقوؿ قػػػػػػوؿ اٞنالػػػػػػك

، فوجػػػػػب مقتضػػػػػاىا، وكػػػػػذلك إف كػػػػػػاف العاريػػػػػةفػػػػػإذا حلػػػػػف اسػػػػػتح  القيمػػػػػةأ ننػػػػػو يثبػػػػػػت 
ت مػػػػدة ٞنثلهػػػػا أجػػػػرةأ فإنػػػػو حيلػػػػػف، ويسػػػػتح  القيمػػػػة سػػػػواء كانػػػػت القيمػػػػة بقػػػػػدر قػػػػد مضػػػػ

 .أكثر أو ،انجرة، أو أقل
ّيها، :أمػػػػػا إذا قػػػػػاؿ اٞنالػػػػػػك  أ(ٕ) أعرتْنيهػػػػػا، فػػػػػػالقوؿ قػػػػػوؿ اٞنالػػػػػػك :وقػػػػػػاؿ الراكػػػػػب غصػػػػػبتنػْ

ننػػػػو يػػػػدعَو ي أف اٞننػػػػافع تلفػػػػت علػػػػى ملكػػػػو، واٞنتصػػػػرؼ يػػػػدعَو ي أهنػػػػا انتقلػػػػت إليػػػػو باإلعػػػػارة، 
اسػػػػرتدىا بػػػػ ؛ ديػػػػٌنأ  ،العػػػػٌن باقيػػػػة، واٜنلػػػػف عقيػػػػب قبضػػػػها مهاأ فػػػػإف كانػػػػت وانصػػػػل عػػػػد

 .ننو بإنكاره اإلعارة بطلت دعواه، ولو االسرتجاع
حلػػػػػػف واسػػػػػػرتد العػػػػػػٌن، واسػػػػػػتح  انجػػػػػػرةأ  ،وإف كػػػػػػاف قػػػػػػد مضػػػػػػت مػػػػػػدة ٞنثلهػػػػػػا أجػػػػػػره

 .اوانجرة معً  ،ننو ثبت أنو غاصب، فلزمو الرد
                                                        

 (.ٜٓٗ/ٖاٞنهذب )( ٔ)
وقػػػػػػػاؿ اٞنػػػػػػػزين: القػػػػػػػوؿ قػػػػػػػوؿ اٞنسػػػػػػػتعًن، واٞنػػػػػػػذىب: أف القػػػػػػػوؿ قػػػػػػػوؿ اٞنالػػػػػػػك، قػػػػػػػاؿ النػػػػػػػووي ُب ( ٕ)

. "والطريػػػػ  الثػػػػاين: القطػػػػع بػػػػأف القػػػػوؿ قػػػػوؿ اٞنتصػػػػرؼ، نف الظػػػػاىر أنػػػػو تصػػػػرؼ ُنػػػػ "الروضػػػػة: 
 (.ٗٗٗ/ٗ(، روضة الطالنب )ٜ٘ٔ:٢نتصر اٞنزين )ص
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أو مضػػػػػػت، و  خيتلػػػػػػف قيمػػػػػػة العػػػػػػٌن فيهػػػػػػا  ،وإف كانػػػػػػت العػػػػػػٌن تالفػػػػػػة، و  ٕنػػػػػػض مػػػػػػدة
اسػػػػػػتح  القيمػػػػػػة مػػػػػػن غػػػػػػًن ديػػػػػػٌنأ ننػػػػػػو  ،ب[ إىل حػػػػػػٌن التلػػػػػػف/ٜٚمػػػػػػن حػػػػػػٌن القػػػػػػبض ]

 .العاريةيدعيها بالغصب، واٞنتصرؼ يقر ّٔا ُنكم 
وإف اختلفػػػػػػػت القيمػػػػػػػة مػػػػػػػن يػػػػػػػـو القػػػػػػػبض إىل يػػػػػػػـو التلػػػػػػػفأ فػػػػػػػإف كانػػػػػػػت قيمتهػػػػػػػا يػػػػػػػـو 

واسػػػػػػتح  أكثػػػػػػر القيمتػػػػػػٌنأ ننػػػػػػو ثبػػػػػػت كوهنػػػػػػا مغصػػػػػػوبة، فضػػػػػػمنت  حلػػػػػػف، ،التلػػػػػػف أقػػػػػػل
اسػػػػػتحقها بغػػػػػًن ديػػػػػٌنأ نهنػػػػػا إف كانػػػػػػت  ،بػػػػػأكثر القيمتػػػػػٌن، وإف كانػػػػػت يػػػػػـو التلػػػػػف أكثػػػػػػر

 .(ٔ)مغصوبة فتستح  أكثر قيمتها، وإف كانت عارية استح  قيمتها يـو التلف
ّيها، فَ  :وإف قػػػػػػاؿ اٞنالػػػػػػك أعرتْنيهػػػػػػا،  :الراكػػػػػػب القميػػػػػػة، وانجػػػػػػرة، وقػػػػػػاؿ  ُ حِ سػػػػػػتَ أَ غصػػػػػػبتنػْ

 .(ٕ)ف ؛ قيمة لك علَو ي، وال أجرة اٞنثل، فالقوؿ قوؿ اٞنالك
حلػػػػػف واسػػػػػرتدىاأ ننػػػػػو ثبػػػػػت  ،فػػػػػإف كانػػػػػت العػػػػػٌن باقيػػػػػة، و  ديػػػػػض مػػػػػدة ٞنثلهػػػػػا أجػػػػػرة

 .أهنا عٌن مغصوبة، فاُسرْتِجعت
اسػػػػػرتد  ،وإف   ديػػػػػض عليهػػػػػا مػػػػػدة ٞنثلهػػػػػا أجػػػػػرة، فػػػػػ ؛ تسػػػػػتح  أجػػػػػرة، وإف كانػػػػػت تالفػػػػػة

 .قيمتها
إف مضػػػػػػػػت مػػػػػػػػدة ٞنثلهػػػػػػػػا أجػػػػػػػػرةأ فػػػػػػػػإف كانػػػػػػػػت أكثػػػػػػػػر مػػػػػػػػن اٞنسػػػػػػػػمى   يسػػػػػػػػتحقها إال و 

 .باليمٌنأ نف ما زاد على اٞنسمى يدعيها ُنكم الغصب، ف ؛ يثبت إال بيمينو
اسػػػػػػػػػتحقها مػػػػػػػػػن غػػػػػػػػػًن ديػػػػػػػػػٌنأ نهنمػػػػػػػػػا يتفقػػػػػػػػػاف علػػػػػػػػػى  ،أو دونػػػػػػػػػو وإف كانػػػػػػػػػت بقػػػػػػػػػدره،

يقػػػػػػوؿ باإلجػػػػػػارة، اسػػػػػػتحقهاقها، وإمنػػػػػػا خيتلفػػػػػػاف ُب جهتػػػػػػو، فهػػػػػػذا يقػػػػػػوؿ بالغصػػػػػػب، وىػػػػػػذا 
 فلم يفتقر إىل ديٌن، واهلل أعلم بالصواب .

                                                        

 (.ٖٗٗ/ٗ) روضة الطالبٌن (،ٓٔٗ/ٖ) اٞنهذب (ٔ)
  اٞنرجع الساب . (ٕ)
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 (ٔ)بـكتاب الغص
ككخط نػػػػػػػلكر ػػػػػػػ ؿكاهك:قػػػػػػػلؿككٞنػػػػػػػلكر قكالصػػػػػػػ   ك؛(ٕ)الغصػػػػػػػوكبػػػػػػػ اـك   ػػػػػػػًنة

فاااار ماااا مكم  ،وأماااام، حم،  اااام،  حرااااوحم، كذمماااا   ااااممحم ىاااا ، ،كمء إن دماااا  »كفقػػػػلؿ:
ك.(ٖ)«كم ى ،فر برد  ،ى ،

ال ذاااااااار ماااااااا   ،ماااااااام ء »كقػػػػػػػػلؿ:ككأفكر ػػػػػػػػ ؿكاهك(ٗ) ر قكأبػػػػػػػػ ك٘ندػػػػػػػػ كال ػػػػػػػػل   
ك.(٘)«مسرم، إال حن طوب نفس منو
                                                        

ػػػػػػاأخػػػػػػ  كق ػػػػػػ  كك:لالشػػػػػػ  كغصػػػػػػ  ككغصػػػػػػولغػػػػػػ :كك(ٔ) كمللػػػػػػ ،ك غصػػػػػػوكمنػػػػػػ .كغصػػػػػػ  ك:،ك  قػػػػػػلؿل،ك ظلم 
،كبػػػػػ كإذفكملل ػػػػػ كبػػػػػ كخ دػػػػػ .ك:لاصػػػػػط ب ك ك ك١نػػػػػـخ (،كٓٗٗ/ٙل ػػػػػلفكال ػػػػػ بك)كأخػػػػػ كمػػػػػلؿكمبقػػػػػـ 

ك(.ٛٗٔكالب    لتك)ص:ك(،ٜٕٔالصحلحك)صك(،ك٢نبلرٖ٘ٙ/ٕاٞن جمكال  دطك)
 (.كٕٚٔ/٘)كأ ىنكاٞنطللوكش حكر ضكالطللوك(،ٔٔٗ/ٖ)كاٞن  بكيفكال ق كالشلف  (كٕ)
،َػػػػػلِف،كبَػػػػػلبكقَػػػػػػْ ِؿكالن ػػػػػِي كح يفكصػػػػػحدكال خػػػػػلر أخ جػػػػػ كك(ٖ) كُم َػل ػػػػػْوكَأْ َ ػػػػػ كِمػػػػػْ كك،كِ بَػػػػػلبكاْاِ ُرب 

كأيبكب  ة،ك  كأبد .م كب  ثكك(ٕٗ/َٔ لِمْع،ك)
م كفق ل ككال ٘ن ،ك قدل:كاٞنن ركب ك   ،ك   ك:قدل:كاٚن ،كأب ك٘ند كال ل   كاألنصلر كاٞن ينك(ٗ)

،كر قك ن كجلب كب ك   كاه،ك    ةكب كالزبًن،ك  م  كب ك لدمكالزرق ،ك   لسكأصحلبكالنيك
ب ك  لكب ك   ،ك خلرج كب كز  ،ك ١نم كب ك م  كب ك طل ؛ك غًنهم،كت يفك ن ك بٌن،ك قدل:كا

 ك،ك قعكل كيفكم ن كبقت يفك ن كبضعك ٙن ٌن،ك ل كب  ثكيفك صفكهدئ كص ةكر  ؿكاهك
ك(.ٔٛٗ/ٕ ًنكأ  ـكالن   ك)كل. ب ك  ش  فكب  ث ك

لكَفَأْدَخَلُ كِِفكَ ِ دَن ْكل ربق،ك بلبكالغصوأخ ج كال د ق كيفكاك(٘) َأْ كبَػىَنكَ َلْدِ كك،،كبلبكَمْ كغصوكَلْ ب 
ِ ك)ك  كُب  َةكال  َقلشِككِجَ ار ا،كَ ْ كَأيبك أنسكب ككم كب  ثال ارقطين،ك بلبكال د ع،ك ك(،كٓٓٔ/َٙ ْ كَ م 

كال د ق ك(.ٕٖٗ/ٖمللكك) كج  لف."ك:قلؿ كب  كزَْ ْ  كْبِ  كَ ِل   كِلَضْ ِف كَضِ دٌف، كِإْ َنلٌد قلؿككَهَ ا
كِمْ كَط ِ ِ كِمْقَ ْمكَ ْ كاْبِ كَ   لْسكََنَْ ُ كيفك"ك:-كر٘ن كاهكت لىلك-اٜنلفظكاب كبج ك اَرُقْطيِنُّ كال   َ َرَ اُ 

كاْلَ ْ َزِم ُّكبَك كإْ َنلِدِ  كَ يف كيفكَصِحدِح ِكك،ِ  ْث، كِب  لَف كاْبُ  كَ َرَ اُ  كَضِ دٌف، كَ ُهَ  كِمْ ك، ارَُقْطيِنُّ َ َرَ قكال  
كاأْلَك كَ ِ دْ  كْبِ  كََيٍَْن كَ ْ  كرَاِ  ِ  كاْلِ ْ  ِ ُّ  ِ ك١ُنَم  كْبُ  كاْٜنَلِرُث كَ ِفدِ  كاْلُمَصن ِف، كأََنْسكبَِلْ ِظ كْنصَكَبِ  ِث لرِ  

كَبلِتك"ك:قلؿكاب كاٞنلق ،ك(ٔٓٔ/ٖ.كالبلخدصكاٜن ًنك)"٠َنُْ  ؿٌك كأَبُ  ،ك" اب كبَ لفكيفكَصِحدح ك،َرَ اُ 
ك(.ٓٛٔ/ٙ(،كإر ا كالغلدلك)ٖٛ٘/ٖ(،كإٓنلؼكاٝنًنةكاٞن  ةك)ٜ٘ٙ/ٙال  ركاٞننًنك)ك صحح كاألل لين.



 
 قسم التحقيق                أبي عصرون  االنتصار البن

 

585 

ٞنػػػػػلكر قكك؛لزمػػػػػ كضػػػػػملن ك،فمػػػػػ كغصػػػػػوكمػػػػػلؿكغػػػػػًن ،ك هػػػػػ كمػػػػػ كأهػػػػػلكالضػػػػػملفكيفكبقػػػػػ 
ك.(ٕ)«حرى ، ود م  أخ ت  تى تؤد و»كقلؿ:ككأفكالنيك:(ٔ)كٚن ة

ك.(ٖ)لزم كأج ةكاٞنثلك،بلاجلرة،ك أقلـكيفك   كم ةكٞنثل لكأج ةت ب لحكفإفك لفكل كمن   ك
ك.(ٔ)م كأصحلبكمللكك ب كقلؿكطلئ  ك،بللغصوك(٘)الك ضم كاٞننلفعك:(ٗ) قلؿكأب كبند  

ك.(ٔ)مللك
                                                        

بػػػ ك مػػػ  كبػػػ كجػػػلب كبػػػ كخشػػػٌنكبػػػ ككٚنػػػ ةكبػػػ كجنػػػ بكبػػػ كهػػػ ؿكبػػػ كبػػػ   كبػػػ كمػػػ ةكبػػػ كبػػػزفك(ٔ)
بػػػػػ كإ ػػػػػحلؽ: لفكمػػػػػ كبل ػػػػػل كاقػػػػػلؿكك،أبػػػػػلك ػػػػػلدملفك:أل كبػػػػػ ك صػػػػػدمكبػػػػػ كفػػػػػزارةكال ػػػػػزار ك  ػػػػػىن

كفبز ج ػػػػلكرجػػػػلكمػػػػ كاألنصػػػػلر،ك  ػػػػلفكر ػػػػ ؿكاهكك،قػػػػ م كبػػػػ كأمػػػػ كب ػػػػ كمػػػػ تكأبدػػػػ ك،األنصػػػػلر
  ػػػػ ضك لدػػػػ كٚنػػػػ ةكفػػػػ د كفقػػػػلؿكلقػػػػ كك، ـ،كفأجػػػػلز كيفكال  ػػػػث  ػػػػ ضكغلمػػػػلفكاألنصػػػػلركفمػػػػ كبػػػػ كغػػػػ

ف  ن ػػػػػ ،كفصػػػػػلر  كفصػػػػػ   كٚنػػػػػ ة،كفأجػػػػػلز ،كك:أجػػػػػزتكهػػػػػ اك رددتػػػػػين،ك لػػػػػ كصػػػػػلر ب كلصػػػػػ  ب كقػػػػػلؿ
،كف نػػػػ كأب ػػػػظك نػػػػ كغ مػػػػلك لػػػػ ك  ػػػػ كر ػػػػ ؿكاهك: ػػػػ كٚنػػػػ ةككة  ػػػػ ك  ػػػػ كاهكبػػػػ كب  ػػػػ 

اك لػػػػ ككال  فػػػػ ،ك  ػػػػلفكشػػػػ    ك نػػػػزؿكٚنػػػػ ةكال صػػػػ ة،ك  ػػػػلفكز ػػػػلدك  ػػػػبخل  ك لد ػػػػلكإذاك ػػػػلركإىلك، نػػػػ 
مػػػػػلتك ػػػػػن كك: ابػػػػػ ك ػػػػػًن  ك ثندػػػػػلفك لدػػػػػ ،كقدػػػػػلك،اٝنػػػػػ ارج،كف ػػػػػلن اك ط نػػػػػ فك لدػػػػػ ،ك  ػػػػػلفكاٜن ػػػػػ 

ااصػػػػػػلب كيفكٕنددػػػػػػزكالصػػػػػػحلب ككيفكأ ؿك ػػػػػػن ك ػػػػػػبٌن.ك: ػػػػػػن كت ػػػػػػعك ٙن ػػػػػػٌن،ك قدػػػػػػلك: قدػػػػػػلك،ٖنػػػػػػلف
ك(.ٖٓٔ/ٖ)
قػػػػػلؿكاٜنػػػػػلفظكك.(ٖٓٚ/٘ال ػػػػػن كالصػػػػػغ ق،ك بػػػػػلبكال دػػػػػ ع،كبػػػػػلبكال لر ػػػػػ ك)أخ جػػػػػ كال د قػػػػػ كيفكك(ٕ)

،كَ ابْػػػػُ كَملَجػػػػ ْك"ك:ك-ر٘نػػػػ كاهكت ػػػػلىل-ابػػػػ كبجػػػػ ك َ اْٜنَػػػػلِ ُمكِمػػػػْ كَبػػػػِ  ِثكاٜنََْ ػػػػِ كك،َأْ٘نَػػػػُ كَ الن َ ػػػػلِئ ُّ
كتُػػػػػػَ د ق»ك:َ ػػػػػْ كَٚنُػػػػػ ََة،كَ َرَ اُ كأَبُػػػػػ كَداُ د،كَ البػ ْ ِمػػػػػِ  ُّكبَِلْ ػػػػػظِك  ُ ،كَ اٜنََْ ػػػػػُ ك٢ُنْبَػلَػػػػػٌفكيفكَٚنَلِ ػػػػػِ كِمػػػػػْ ك«َبػػػػػ

،ك ضػػػػػ   ك«"ُهػػػػػَ كأَِمدنُػػػػػككاَلكَضػػػػػَملَفكَ َلْدػػػػػ ِكك:فَػَقػػػػػلؿَكك،ُثُ كَنِ ػػػػػَ كاٜنََْ ػػػػػ ُك»:ك،كَ زَاَدكِفدػػػػػِ كَأْ ثَػػػػػػ ُُهمْكُٚنْػػػػػ َةَك
ك(.ٖٛٗ/٘(،كإر ا كالغلدلك)ٚٔٔ/ٖالبلخدصكاٜن ًنك)كاألل لين.

ك(.ٔٔ/ٚ(،كال دلفكيفكم هوكااملـك)ٕٔٗ/ٖاٞن  بك)ك(ٖ)
ك(.ٜ٘ٔ/ٕل بلبك)(،كالل لبكيفكش حكاٖٖ/ٕاٛن ه ةكالنًنةك)ك(ٗ)
  ػػػػ ىنكالػػػػ ار،ك لػػػػوكالشػػػػلة،ك ر ػػػػ بكككالػػػػنك، ػػػػ كاالنب ػػػػلعكعػػػػلكمػػػػعكبقػػػػل كأ دل ػػػػل.اٞننػػػػلفع:كهػػػػ كك(٘)

اٞن  ػػػػ   ككال ابػػػ ،ك قػػػػ ا ةكال بػػػػلب،ك غػػػػًنكذلػػػككمػػػػ كاألشػػػػدل كالػػػػنك  ػػػػب لدكمن ػػػلكمػػػػعكبقػػػػل ك دن ػػػػل.
ك.(ٕٓ٘/ٖٖال ق د كال   بد ك)
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ك.ب ٟنلكب ق كاٞن ل ن ؛كفضمن كبللغصو؛ك لأل دلفأن ك طلوككلنل:
 ػػػػػػػ كك،بػػػػػػػ ك ز ػػػػػػػ ك(ٕ)ٞنػػػػػػػلكر قك  ػػػػػػػ كاهكبػػػػػػػ كال ػػػػػػػلئوك؛رد ك،ل إفك ػػػػػػػلفكاٞنغصػػػػػػػ بكبلقد ػػػػػػػ

/أ[ أ ااااادكم متاااااً  أخواااااو الح  ااااا ، 89ال  أخااااا   »كقػػػػػلؿ:كك ػػػػػ كجػػػػػ  كأفكالنػػػػػيك،أبدػػػػػ 
ك.(ٖ)«فرومدى  ،أخوو  فإذ، أخ  حص ،وال ج د ،

ل  ػػػػػػلدكجن ػػػػػػ كمػػػػػػعكبقلئػػػػػػ ك لػػػػػػ كصػػػػػػ ب كالػػػػػػنكأخػػػػػػ  ك لد ػػػػػػل،ك كك، إفكنقصػػػػػػ كقدمبػػػػػػ 
ك.(٘)ث رك،كخ فلكأليب(ٗ) ضم كملكنقصكم كقدمب 

فد ػػػػلكمػػػػعكك(ٙ) القدمػػػػ كالكبػػػػ ك لػػػػ  ك،أنػػػػ كا ػػػػبح ك لدػػػػ كردكال ػػػػٌنك لملػػػػ ،ك قػػػػ كف ػػػػلكلنػػػػل:
كلقمد ،كف ك،لككطلوكملكنقصكمن ل. ٟن اكالك،لككطلوكاك،ال ٌنكبقل 

                                                        
ك=
ك(.ٖٖٗ(،كال ليفك)ص:ٕٖٗ/ٗٔاٞن  ن ك)ك(ٔ)
 ػػػػ كأبدػػػػ ،ك ٗنل ػػػػ كك  ػػػػ  كك،أبػػػػ ك١نمػػػػ ك:،ك ندبػػػػ  ػػػػ كاهكبػػػػ كال ػػػػلئوكبػػػػ ك ز ػػػػ كبلدػػػػفكبػػػػينكأمدػػػػ  ك(ٕ)

الثقػػػػػلتكالبػػػػػ كب ػػػػػلفكك. ر قك نػػػػػ كأهػػػػلكاٞن  نػػػػػ ،كمػػػػػلتك ػػػػن ك ػػػػػ ك  شػػػػػ   ك ملئػػػػك،مػػػػ كالبػػػػػلب ٌن
ك(.ٕٖ/٘)
ػػػػػل بػػػػػلبكالغصػػػػػوكك،قال ػػػػػن كال ػػػػػربكأخ جػػػػػ كال د قػػػػػ كيفكك(ٖ) َفَأْدَخلَػػػػػُ كِِفكك،،كبػػػػػلبكَمػػػػػْ كغصػػػػػوكَلْ ب 

"قلػػػػػ ك:كهػػػػػػ كك:ك-ر٘نػػػػػ كاهكت ػػػػػلىلك-كقػػػػػػلؿكاٟندثمػػػػػ ك(.ٓٓٔ/َٙأْ كبَػػػػػػىَنكَ َلْدػػػػػِ كِجػػػػػَ ار ا،ك)ك،َ ػػػػػِ دَن ْك
عكالنػػػػػيكأنػػػػػ كٚنػػػػػك:يفكال ػػػػػن كمػػػػػ كر ا ػػػػػ كال ػػػػػلئوك ػػػػػ كأبدػػػػػ ،ك ر ا كالطػػػػػرباينكيفكال  ػػػػػًنكمػػػػػ كر ا بػػػػػ 

 فدػػػػػػػ ك  ػػػػػػػػ كاهكبػػػػػػػػ ك ز ػػػػػػػ كبػػػػػػػػ كال ػػػػػػػػلئو،ك  كأجػػػػػػػ كمػػػػػػػػ كت ٗنػػػػػػػػ ،ك بقدػػػػػػػ كرجللػػػػػػػػ كرجػػػػػػػػلؿكك
ك(.ٖٓ٘/٘ ب ن كاألل لين.كإر ا كالغلدلك)،ك(ٖٙٓ/٠ٗنمعكالز ائ ك)ك.الصحدح"

ك(.ٕٔ/ٚ(،كال دلفكيفكم هوكااملـك)ٖٔٗ/ٖاٞن  بك)ك(ٗ)
ك(.ٖٗٛ/ٚ(،كاٞنغينك)ٕٔ/ٚ(،كال دلفكيفكم هوكااملـك)ٖٔٗ/ٖاٞن  بك)ك(٘)
كاٞنث  كم كن خ كب.)ٟنل(،ك كك)أ(كيفك(ٙ)
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 فصل

 [ تمف املػصٕب يف ٖد الػاصب] 

كأفك   فكل كمثل؛ك(ٔ)،كأ كأتل  ك كخيلتلفكاٞنغص بكيفك  كالغلصو إفك كأ كالك،إمل
ك،فإفك لفكم كغًنكجنسكاألٖنلفك للثدلب،ك اٜند اف؛كمثلكنظ تكمثلكل ؛كفإفك ك   كل 

 ،من أحتق ممك    و من ح د»كقلؿ:ككأفكالنيكٞنلكر قكاب ك م ك؛ضمن كبللقدم 
وإال فقد حتق منو  ،ممك ءه  صت م روأحط ،قم  حروو ،ثمن ، ع د غفإن ك ن معو م    ر

كأق بكيفكجربك(ٕ)«حتقم   ك أل ل ؛كفأ جوكالقدم كبلات ؼكبلل ٌن،كف  لكك لكإت ؼ،
ك.بق كم كمثل كيفكص رت 

ك.(ٖ)فإفكاخبل  كقدمب كم كبٌنكالغصوكإىلكبٌنكالبلف،ك جوكأ ث كالقدمبٌن
كالغصوك:(ٗ) قلؿكأب كبند   ك.ْنوكقدمب ك ـ 

كالبلفك:(٘) قلؿكأ٘ن  ك.ْنوكقدمب ك ـ 
ك.ّنثل كم كبدثكالص رةكضمن  ك:(ٙ) قلؿكال نرب 

                                                        

ك(.كٖٕٛ/٘)كأ ىنكاٞنطللوكش حكر ضكالطللوك(،ٖٔٗ/ٖ)كاٞن  بكيفكال ق كالشلف  ك(ٔ)
اكبَػػػػػػٌْنَكاثْػنَػػػػػػٌْنِكَأْ كأََمػػػػػ  كبَػػػػػػٌْنَكك(ٕ) أخ جػػػػػ كال خػػػػػلر كيفكصػػػػػحدح ،ك بػػػػػلبكال بػػػػػ ،كبَػػػػػلبكِإَذاكأَْ بَػػػػػَ كَ ْ ػػػػػ  

ك(.ٗٗٔ/ٖالشُّ ََ لِ ،ك)
ك(.ٖٔ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٖٔٗ/ٖ)كاٞن  بك(ٖ)
ك(.ٕٙ/ٕ(،كاٛن ه ةكالنًنةك)ٛٛٔ/ٕالل لبكيفكش حكال بلبك)ك(ٗ)
ك،فػػػػإفك ػػػػلفكذلػػػػككٞن ػػػػىنكفدػػػػ :كنظػػػػ ت،كإفكاخبل ػػػػ كقدمبػػػػ كمػػػػ كبػػػػٌنكالغصػػػػوكإىلكبػػػػٌنكالبلػػػػفك(٘)

ف ػػػػ اكمػػػػعكتل  ػػػػل،ك إفك ػػػػلفكك، ج ػػػػ كقدمبػػػػ كأ ثػػػػ كمػػػػلك لنػػػػ ،كألفكم لندػػػػ كمضػػػػم ن كمػػػػعكردكال ػػػػٌن
كتلػػػػػف؛كأل ػػػػػلكبدنئػػػػػ كث بػػػػػ كيفكذمبػػػػػ ،ك مػػػػػلكزادك لػػػػػ كك، ػػػػػ لرالخػػػػػب ؼكاأل فلل اجػػػػػوكقدمبػػػػػ ك ػػػػػـ 

 للز ػػػػػلدةكيفكالقدمػػػػػ ،ك ْنػػػػػوكالقدمػػػػػ كمػػػػػ كنقػػػػػ ككك،ذلػػػػػككالك ضػػػػػم كمػػػػػعكالػػػػػ د،كف ػػػػػ لككيفكالبلػػػػػف
ك(.٘ٔ٘/ٖ(،كال ليفك)ٖٓٗ/ٚاٞنغينك)كال ل كال  كأتلفكفد ؛كألن كم ضعكالضملف.

ك(.ٖٔٙ/ٚاٞنغينك)ك(ٙ)
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يفكإجيػػػػػلبكقدمػػػػػ كبصػػػػػصكالشػػػػػ  ل كمػػػػػ كال  ػػػػػ كاٞن بػػػػػ ككبػػػػػ  ثكابػػػػػ ك مػػػػػ كلنػػػػػل:
لب ػػػػػػػل تكم لند ػػػػػػػل،كك،بصػػػػػػػ  ؛ك ألفكهػػػػػػػ  كال ػػػػػػػ  ضكتب ػػػػػػػل تكقدمب ػػػػػػػلكمػػػػػػػعكآنػػػػػػػلدكجن ػػػػػػػ ل

ك.ف لن كالقدم كأق بكإىلكجربهل
أنػػػػػػػػ كغلصػػػػػػػػوكيفكبللػػػػػػػػ كالبلػػػػػػػػف،كفضػػػػػػػػمن كبقدمبػػػػػػػػ كفد ػػػػػػػػلك حللػػػػػػػػ كك:  لػػػػػػػػ كأيبكبند ػػػػػػػػ 

ك.الغصو
ك.    ك:أ٘ن ك(ٔ)     

 جيػػػػػػػوكالقدمػػػػػػػ كمػػػػػػػ كنقػػػػػػػ كال لػػػػػػػ كالػػػػػػػ  ك جػػػػػػػ كفدػػػػػػػ كالبلػػػػػػػف؛كألنػػػػػػػ كم ضػػػػػػػعكالضػػػػػػػملف،ك
الػػػػػػنكالكك(ٖ)،ك النقػػػػػػ ة(ٕ) لل ػػػػػػ د  كك،فػػػػػػل بربتكقدمبػػػػػػ كفدػػػػػػ ؛كفػػػػػػإفك ػػػػػػلفكمػػػػػػ كجػػػػػػنسكاألٖنػػػػػػلف

ك.صن  كفد ل
ك،فػػػػػإفك ػػػػػلفكنقػػػػػ كال لػػػػػ كمػػػػػ كغػػػػػًنكجن ػػػػػ ،كأ كمػػػػػ كجن ػػػػػ ،ك الكتز ػػػػػ كقدمبػػػػػ ك لػػػػػ ك زنػػػػػ 

ـكقػػػػػ  كك،بػػػػل،ك إفك لنػػػػػ كقدمبػػػػػ كتز ػػػػ ك لػػػػػ ك زنػػػػ ،كأ ك ػػػػػنقص  ضػػػػػ كإىلكال  ككمػػػػ كبػػػػػ ؛كألنػػػػ كالق  ك
قػػػػػػػػلؿكالشػػػػػػػػد كك-ه ػػػػػػػػ اكأطلقػػػػػػػػ كاألصػػػػػػػػحلب-كبػػػػػػػػُكالك  ضػػػػػػػػ كإىلكال بػػػػػػػػلك،َنػػػػػػػػنسك خػػػػػػػػ 

كيفك قػػػػػػ دكاٞن ل ضػػػػػػلت؛كأمػػػػػػلكيفكقػػػػػػدمكاٞنبل ػػػػػػلتك:اامػػػػػػلـ ك، فدػػػػػػ كنظػػػػػػ ؛كألفكال بػػػػػػلكإوػػػػػػلكَيػػػػػػـ 
ك.ف 

كاٞن ػػػػػػب مل ،كأ كاٞنَبخػػػػػػػ ةك ػػػػػػلأل اينكك،فػػػػػػػإفك لنػػػػػػ ك١ن مػػػػػػ ؛ك إفك ػػػػػػلفكفدػػػػػػ كصػػػػػػن  كنظػػػػػػ ت
ك، ؛كفإ ػػػػػػػلكتضػػػػػػػػم كضػػػػػػػملفكال ػػػػػػػػ لئك،ك النقػػػػػػػلر؛كألفكالصػػػػػػػن  كا  مػػػػػػػػ كالكقدمػػػػػػػ كٟنػػػػػػػػلدنػػػػػػػللق

 حلػػػػػػ كالن ػػػػػػل ؛كفػػػػػػإفك ػػػػػػلفكنقػػػػػػ ك،ككدهػػػػػػلك  ػػػػػػ م ل،ك إفك لنػػػػػػ كصػػػػػػن  كم لبػػػػػػ فج ػػػػػػلك ج ك
ضػػػػػػمن كبنقػػػػػػ كك،أ كمػػػػػػ كجن ػػػػػػ ل،ك  كتػػػػػػزدكقدمب ػػػػػػلك لػػػػػػ ك ز ػػػػػػلك،ال لػػػػػػ كمػػػػػػ كغػػػػػػًنكجن ػػػػػػ ل

ب كبقدمب ػػػػػػػلك/ٜٛضػػػػػػػمن ل ك،ل،ك قدمب ػػػػػػػلكتز ػػػػػػػ ك لػػػػػػ ك ز ػػػػػػػلال لػػػػػػ ،ك إفك ػػػػػػػلفكمػػػػػػػ كجن ػػػػػػ 
                                                        

  ل لكالص ابك  كلب قفكف مكال دلؽك لد .ك، يفك  كالن خبٌنك لك(ٔ)
ػػػػػ دَ  ِكك(ٕ) كَقَصػػػػػَ  كك،مػػػػػ كالػػػػػ هو،ك ال ضػػػػػ ك:ال    ُػػػػػ اُب،ك  ُػْ ػػػػػ َُغكيفكَمْ ػػػػػَ   كمػػػػػ كب  ػػػػػ ؛ك َأ ػػػػػلكِشػػػػػ ُّ

ك(.٘ٔٗ/ٔ(،كاٞن جمكال  دطك)ٖٚ٘/ٗل لفكال  بك)كال   لِئُك.ك: اٛنمع
ك(.ٛٓ٘كه كترب.كاٞنص لحكاٞننًنك)ص:ك:ال  بك:لدالقط  كاٞن اب كم كال ض ،ك قك: النػُّْق َةُكك(ٖ)
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؛كألفكالصػػػػػػػ  كقلبل ػػػػػػػلكال ػػػػػػػ ضكيفكااتػػػػػػػ ؼ،ك إفك(ٔ)بللغػػػػػػػ كمػػػػػػػلكبلغػػػػػػػ كيفكأصػػػػػػػحكالػػػػػػػ ج ٌن
ك. ك قلبل لكيفكال دعكفد  فكال ضلكيفكمقلبلب ل،كف ك   فكربل

ضػػػػػمن كّنثلػػػػػ ؛كألفكإجيػػػػػلبكاٞنثػػػػػلكرجػػػػػ عكك، ػػػػػلٜن  ب،ك األدهػػػػػلفكك، إفك ػػػػػلفك٣نػػػػػلكلػػػػػ كمثػػػػػل
 صػػػػػػلركإلدػػػػػ كمػػػػػػعكالقػػػػػػ رةككشػػػػػله ة،ك القطػػػػػػع،ك إجيػػػػػلبكالقدمػػػػػػ كرجػػػػػػ عكإىلكالظػػػػػ ،كفػػػػػػ إىلكاٞن

ك. ل كالقطع؛ك ملكالك  ملكبللقدلسكمعك ج دكالنص
،ك اٜننطػػػػػ كإذاك  ك ػػػػػللبم كإذاكج لػػػػػ كخػػػػػكك،،كفأخػػػػػ كمنػػػػػ كغػػػػػًنكمثلػػػػػ ل إفكغصػػػػػوكمنػػػػػ كمثلد ػػػػػ

ك.ضمن كّنثلكأصل ؛كألن كأق بكإلد كم كالقدم ك،لج ل لكدقدق ك
 لل طػػػػػػوكإذاكج لػػػػػػ ككك،ضػػػػػػمن كّنثػػػػػػلكاٞنبخػػػػػػ كلثلػػػػػػ ،كفلٔنػػػػػػ كمنػػػػػػ كمثلد ػػػػػػ إفكغصػػػػػػوكغػػػػػػًنكم

ك.ٞنلكذ  ت ك،إن  ك
ٔن كمن كالشًنج،كُثكتلفكاٞنغص بكمن ،كف  كاإذاكك(ٕ) لل م م،ككل إفكأن كم كمثل كمثلد ك

بلٝندلركإفكشل كرجعكّنثلكاألصل،ك إفكشل كرجعكّنثلكاٞنبخ ؛كأل ملكيفكالق بكإىلكاٞنضم فك
لزم كك،ألن كث  كمل  ك ل ك لك اب كمن مل،ك إفك جوكاٞنثل،كُثكأ  زأق بكم كالقدم ،ك ك

كا ل م ك ل كأصحكال ج  كاألرب   ك.(ٖ)قدم كاٞنثلك ـ 

                                                        
كَنػػػػػػنسك خػػػػػػ كال جػػػػػػ كاأل ؿ:ك(ٔ)  إفكك"قػػػػػػلؿكالنػػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػػ :ككبػػػػػػُكالك ػػػػػػ دقكإىلكال بػػػػػػل.ك، قػػػػػػـ 

كبغػػػػػػًنكاٛنػػػػػػنس،ك  ضػػػػػػم كبػػػػػػ ،ك هػػػػػػ اكاخبدػػػػػػلرك  لنػػػػػػ كالقدمػػػػػػ كتز ػػػػػػ ك لػػػػػػ كالػػػػػػ زف،كفحدنئػػػػػػ ك قػػػػػػـ 
ال جػػػػػػ كالثػػػػػػلين:ك ضػػػػػػمن كبقدمبػػػػػػ كمػػػػػػ كجن ػػػػػػ كبللغػػػػػػ كمػػػػػػلكبلغػػػػػػ ،كقػػػػػػلؿكالشػػػػػػًناز كيفك كك."اقدٌنال ػػػػػػ ك

اٞن ػػػػػ ب:ك" هػػػػػ كالصػػػػػحدح؛كألفكالز ػػػػػلدةك لػػػػػ كالػػػػػ زفكيفكمقلبلػػػػػ كالصػػػػػن  ،كفػػػػػ كتػػػػػ د كإىلكال بػػػػػل،ك
(،كر ضػػػػػ كٗٔٗ/ٖاٞن ػػػػػ بك)كق مػػػػػ كّنػػػػػلكشػػػػػل كمن مػػػػػل".ك،مػػػػػ كالػػػػػ هو،ك ال ضػػػػػ كل إفك ػػػػلفك٢نل ط ػػػػػ

ك(.ٕٗ/٘الطلل ٌنك)
ك اٛنمػػػػعك، اب تػػػػ كٚن ػػػػم ك، دهػػػػ كبػػػػزر كز ػػػػ كالشػػػػًنجك،دهػػػػينك،ن ػػػػلتكبػػػػ  كزرا ػػػػ :كم ػػػػمال ك(ٕ)

ك(ٖٕٛص:كٚنل م.كاٞن جمكال  دطك)
ألفكال اجػػػػػػػوكهػػػػػػػ كاٞنثػػػػػػػل،ك إوػػػػػػػلكالقدمػػػػػػػ كْنػػػػػػػوكبػػػػػػػلٜن م،كفػػػػػػػل بربتك قػػػػػػػ كاٜن ػػػػػػػم.كاٞن ػػػػػػػ بكك(ٖ)

ك(.ٕٔ/٘ر ض كالطلل ٌنك)ك(،٘ٔٗ/ٖ)
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ك:(ٕ)ْنوكقدمب كأ ث كملك لن كم كبٌنكالغصوكإىلكبٌنكا ل م ،ك الثللثك:(ٔ) الثلين
 لفك٣نلكالك نقطعكإفككك:(ٖ)ْنوكأ ث كملك لن كم كبٌنكالغصوكإىلكبٌنكت  ركاٞنثل،ك ال ابع

ك. ق كاٜن مكج كيفكم ضعكد فكم ضع،ك ج  كقدمب ل  ك  ك
كاٞنثلكلنل: ككأف ك إول كفل بربكقدمب  جوكبإت ؼكاٞنغص ب، كبلٜن م،  ق ككْنوكالقدم 
لزم كاٞنثل،كف لمكأفكالقدم كْنوكبلٜن م،كك، ج كاٞنثلكق لكاٜن مكبللقدم ك ٟن اكل ك،كاٜن م

لزم كمعكرد كأرشكك،مثلكل ،ك ٟن اكل كزادتكقدمب ،كُثكنقص كفل بربتكيفك قب ،ك ت لرؽكملكال
ك. ك لزم كمعكرد كأرشكالنقصلفك،النقصلف،ك ل كزادتكقدم كاٞنثل،كُثكنقص 
،ك مػػػػػلك(ٗ)لزمػػػػػ كٓنصػػػػػدل ك لػػػػػ كأصػػػػػحكالػػػػػ ج ٌنك، إفك جػػػػػ كاٞنثلػػػػػ كبػػػػػأ ث كمػػػػػ كٖنػػػػػ كاٞنثػػػػػل

ك لزم كردكال ٌن،ك ل كاببلجكفد كإىلكأض لؼكقدمب ل.
                                                        

 ،كهػػػػػ كاٞنثػػػػػلكإىلك قػػػػػ كاٜن ػػػػػمك مػػػػػلكأفكال اجػػػػػوكيفكاٞنغصػػػػػ بكردكال ػػػػػٌنكألفكال اجػػػػػوكيفكال مػػػػػك(ٔ)
كقدمػػػػػػػ كاٞنغصػػػػػػ بكأ ثػػػػػػػ كمػػػػػػلك لنػػػػػػػ كمػػػػػػ كبػػػػػػػٌنكالغصػػػػػػوكإىلكبػػػػػػػٌنك إىلك قػػػػػػ كالبلػػػػػػػف،كُثك غػػػػػػـ 

قػػػػػلؿكالنػػػػػ   كيفككالبلػػػػػف،كفدجػػػػػوكأفك  بػػػػػربكيفكاٞنثػػػػػلكأ ثػػػػػ كمػػػػػلك لنػػػػػ كقدمبػػػػػ كإىلك قػػػػػ كاٜن ػػػػػم.
ػػػ كالغصػػػػوكك:لأصػػػح ك،لال  ضػػػ :ك" يفكالقدمػػػ كاٞن بػػػربةكأبػػػ ك شػػػػ ك ج   جيػػػوكأقصػػػػ كالقػػػدمكمػػػ ك ػػػـ 

ك(.ٕٔ/٘ر ض كالطلل ٌنك)ك(،٘ٔٗ/ٖإىلكاا  از".كاٞن  بك)
اٞن ػػػػػ بك.ك مػػػػػلكت بػػػػػربكقدمػػػػػ كاٞنغصػػػػػ بكأ ثػػػػػ كمػػػػػلك لنػػػػػ كمػػػػػ كبػػػػػٌنكالغصػػػػػوكإىلكبػػػػػٌنكالبلػػػػػفكك(ٕ)

ك(.ٕٔ/٘ر ض كالطلل ٌنك)ك(،٘ٔٗ/ٖ)
ك(.ٕٔ/٘ر ض كالطلل ٌنك)ك(،٘ٔٗ/ٖاٞن  بك)كألن كالك نبقلكإىلكالقدم كإالكبلٜن م.ك(ٖ)
لزم ،كف  لككك،ال ج كاأل ؿ:ك لزم ؛كألفكاٞنثلك لل ٌن،ك ل كاببلجكيفكردكال ٌنكإىلكأض لؼكٖنن ك(ٗ)

 لزم كاٞنثل؛كألفكاٞنثلك لل ٌن،ك جيوكك:أصح ملك ن كال غ  ،ك ال   لينكقلؿكالن   كيفكال  ض :كاٞنثل.
كيفكم نب كأض لؼكقدمب . الك لزم كاٞنثل؛كألفك ج دكالش  كبأ ث ككالثلين:ال ج ك ككردكال ٌن،ك إفكلـز

ك   م  كاٞنثل؛ كيفكال ض  كك،م كٖن  كيفكاٞنل  كقلنل كقلؿكالن   كيفكال  ض :كك، مل كيفكال  لرة.  ال ق  
ك خ    ك ن  كالغزا ك،" أصح مل كٖنن ك:من م كم  كبأ ث  كاٞن ج د كألف كٓنصدل ؛ ك لزم  كككال  لٞن  ـ 

كالط لرة،ك خيللفكال  كقل  لل ق  ،ك مل  كد فكاٞنثل؛ كت  قكفد ل كفإن  كالثلينكأصح،ك ق كك:ٌن؛ ه ا
كالشلش ". كأ ضل كاٞنش  ر".كصحح  ك" ه  كالغزا : ك)ك قلؿ كالطلل ٌنكٙٔٗ/ٖاٞن  ب كر ض  ،)

ك(.ٜٖٙ/ٖ(،كال  دطك)ٕ٘/٘)
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 [ ػصٕب وَ ٖد الػاصبذِاب امل] 

 ػػػػػػػلفككك،عدمػػػػػػ كفضػػػػػػل ك،كفػػػػػػػأب ،كأ ا إفكذهػػػػػػوكاٞنغصػػػػػػ بكمػػػػػػ ك ػػػػػػػ  ،كبػػػػػػأفك ػػػػػػلفك  ػػػػػػ  ك
مل  ػػػػػل؛كك، بػػػػٌنكمللػػػػ ؛كفػػػػإذاكقػػػػ  كالقمدػػػػ كاٞنطلل ػػػػ كبللقدمػػػػ كللحدل لػػػػ كبدنػػػػ كللمغصػػػػ بكمنػػػػ 
ك.(ٔ)أل لكب ؿكملل 

بػػػػػػلك لزمػػػػػػ كردهػػػػػػلكإىلكاٞنغصػػػػػػ بكك، ب كإذاكقػػػػػػ رك لد ػػػػػػل الك،لػػػػػػككالغلصػػػػػػوكال ػػػػػػٌنكاٞنغصػػػػػػ
؛كألنػػػػػ كالك صػػػػػحك(ٕ)]إىلكأفكدفػػػػػعكالقدمػػػػػ [منػػػػػ كبنملئ ػػػػػلكاٞنبصػػػػػل،ك اٞنن صػػػػػل،ك أجػػػػػ ةكمثل ػػػػػلك

ك.(ٖ)ٕنل  لكبلل دع،كف كٕنلككبللبضمٌن
ك.،ك الكجيوك لد كردهلكإذاك لدتكإىلك   (ٗ)،ل  لكبللبضمٌنك: قلؿكأب كبند  

الكجيوك ل كالغلصوكاألج ةكم كبٌنكدفعكالقدم كيفكأصحك كق منل ،ك ك/أٜٜملك كلنل:
ك.ألن كالكجي زكأفكجيبمعكللمغص بكمن كملككال  ؿ،ك أج ةكاٞن  ؿك؛(٘)ال ج ٌن

؛كألنػػػػػػػػػ ك(ٙ)زاؿكمل ػػػػػػػػػ ك ػػػػػػػػػ كالقدمػػػػػػػػػ ك، إذاكردكالغلصػػػػػػػػػوكال ػػػػػػػػػٌنكاٞنغصػػػػػػػػػ ب كإىلكملل  ػػػػػػػػػل
اٞنبصػػػػػل كد فككفػػػػػإفك لنػػػػػ كبلقدػػػػػ كب دن ػػػػػل،ك ز لد ػػػػػلك،فًندهػػػػػلك،مل  ػػػػػلكللحدل لػػػػػ ،ك قػػػػػ كزالػػػػػ 

                                                        
 (.ٕ٘/٘)كر ض كالطلل ٌنك(،ٙٔٗ/ٖ(كاٞن  بك)ٔ)
ك ه  اكيفك  كالن خبٌن.ك(ٕ)
ك (.ٙٔٗ/ٖاٞن  بك)ك(ٖ)
ك(.ٖٜٔ/ٕ(،كالل لبكيفكش حكال بلبك)ٕ٘ٔ/ٛال ائ ك)كال ح ك(ٗ)
الكتلزمػػػػػػ ؛كألفكاٞنغصػػػػػػ بكمنػػػػػػ كملػػػػػػككبػػػػػػ ؿكال ػػػػػػٌن،كفػػػػػػ ك  ػػػػػػبح كأج تػػػػػػ .كقػػػػػػلؿككال جػػػػػػ كاأل ؿ:ك(٘)

" جيػػػػػوك لػػػػػ كالغلصػػػػػوكردكاٞنغصػػػػػ بكإذاك ػػػػػلدكب ػػػػػ كأخػػػػػ كالقدمػػػػػ ،ك ا ػػػػػخجلعكالقدمػػػػػ ك:كالشػػػػػ بدين
كالقدمػػػػ لجزم ػػػػ اٞنثػػػػل؛كفإنػػػػ كالك ػػػػ دك لػػػػ كاألصػػػػح".كا ػػػػزازكاٞنثػػػػل،كُثك جػػػػ كك،،كِنػػػػ ؼكمػػػػلكلػػػػ كغػػػػـ 
تلزمػػػػػػ ؛كألنػػػػػػ كتل ػػػػػػ ك لدػػػػػػ كمنػػػػػػلفعكمللػػػػػػ كب ػػػػػػ وك ػػػػػػلفكيفك ػػػػػػ كالغلصػػػػػػو،كفلزمػػػػػػ ككال جػػػػػػ كالثػػػػػػلين: ك

ك(.ٖٙٙ/ٕ(،كمغينكا بلجك)ٙٔٗ/ٖاٞن  بك)ك ملكل ك ك  فعكإلد كالقدم .كك،ضمل ل
ك(.ٙٔٗ/ٖ(كاٞن  بك)ٙ)
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 كك،د،ك إفكنقصػػػػػػػػ اٞنن صػػػػػػػػل ؛كأل ػػػػػػػػلكبػػػػػػػػ ث ك لػػػػػػػػ كمل ػػػػػػػػ ،كفػػػػػػػػ ك ب ػػػػػػػػعكاألصػػػػػػػػلكيفكالػػػػػػػػ  ك
لزمػػػػػػػ كردكمثل ػػػػػػػلكإفك ػػػػػػػلفكٟنػػػػػػػلكك، ضػػػػػػػم كنقصػػػػػػػل ل؛كأل ػػػػػػػلكبػػػػػػػ ث كيفكمل ػػػػػػػ ،ك إفكتل ػػػػػػػ 

كأ كردكقدمب لكإفك ك   كٟنلكمثل؛كألفك   كث ب ك لد لكُن .ك،مثل
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 [ ٍْكص بْ الكٗىةٌكصاُ املػصٕب يف ٖد الػاصب ٌكصاًٌا ت ]

فػػػػػإفك ػػػػػلفك؛كنظػػػػػ تك،تػػػػػْنقصكبػػػػػ كالقدمػػػػػ كلإذاكنقػػػػػصكاٞنغصػػػػػ بكيفك ػػػػػ كالغلصػػػػػوكنقصػػػػػلن ك
،كأ كغػػػػػًنكم ػػػػػبق ؛كفػػػػػإفك ػػػػػلفكام ػػػػػبق  ككلإمػػػػػلكأفك  ػػػػػ فكنقصػػػػػلن ك؛ك(ٔ) كخيػػػػػلك،يفك ػػػػػٌنكال قدػػػػػ 

ػػػػػكأ كشػػػػػلةك،أ كإنػػػػل كفب  ػػػػػ ك،ؽفبخػػػػػ  ككلب ػػػػػبػػػػػأفك ػػػػلفكث كك،ام ػػػػبق  ك فطحنػػػػػ ،ككلفػػػػ ُن ،كأ كط لم 
 ردكم ػػػػػػ كأرشكمػػػػػػلكنقػػػػػػص؛كألنػػػػػػ كنقصػػػػػػلفكيفك ػػػػػػ كالغلصػػػػػػوكنقصػػػػػػ كك، نقصػػػػػػ كقدمبػػػػػػ كرد 

ك.،ك ال راعكم كالث ب(ٖ)م كالصربةك(ٕ)ب كالقدم ،كفلزم كأرش ؛ك للق دز
 ك لزمػػػػػػ كذلػػػػػػككك،فػػػػػػإفكتػػػػػػ ؾكاٞنغصػػػػػػ بكمنػػػػػػ كاٞنغصػػػػػػ بك لػػػػػػ كالغلصػػػػػػو،ك طلل ػػػػػػ كب  لػػػػػػ 

ػػػػػػ(ٗ)لػػػػػ كظػػػػػػله كاٞنػػػػػ هو  ،كفطحنػػػػػ ؛كألفك ػػػػػػٌنكمللػػػػػ كبلقدػػػػػػ ،كفػػػػػ ك،لػػػػػػككل،ك لػػػػػػ ك ػػػػػلفكط لم 

                                                        
ك(.ٖٔ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٚٔٗ/ٖ(كاٞن  بك)ٔ)
ك(ك )قُػْ زَاٌف(ك، ه كٖنلند كم ل دكك،لم دلؿك لفك  لؿكب كق ، ك:كالق دزك(ٕ)  خيبلفكك، اٛنمعك)كأَْقِ زٌَة

قلؿكالشد ك   كاهكك.ل   لدؿكبللبق   كاٞنص  كاٜن  ثكَن ك ب ك ش ك دل كج ام كك،مق ار كيفكال  د
،ك ت لدق ك ل كأث ك م كك   كمق اركالق دزقلؿكال  ب رك١نم كاٝنلر ؼكيفكٓن ب ك لدملفكاٞنندع:كا

كالق دز صل لكم كالقمحك،كأ كملك زفككٖٙاٞنق ركيفكاٝن اجك  لدؿككرض كاهك ن كملكنص :ك" ه ا
ٓنقد ككلخاك"ك بلبكاا ضلحك الب دلفكالب كال ف  ،ك1ٖٖٖٓ٘ دل كج املك،كأ كملك  ب ككك1ٕٕٔٔٙ

كاٝنلر ؼك كالق دز(ٕٚصك)١نم  كفبق    ك. كاهػ كذ  كك. كلدسك مل ك ث ثٌنكصل ل ك ب  كا ب لر   ل 
 دل كج اـك  ل كملك لد كال ب قكيفكاٞنمل  كككٛٚج اـك ككٖٓ٘ إولكتق    ك ل كاٞنش  ركك،ال  ب ر
ٓن  لكاٞن از  كك)ُنثكيف،ك(ٙٔٗص:ك)كًنكيفكغ  وكالش حكال  ًن دل كج اـك.كاٞنص لحكاٞننككٛٓٔ

ك.(ٕٔ)ص:ككللشد ك   كاهكب ك لملفكاٞنندعك اٞن ل دلكالش  د كاىلكاٞنقلد  كاٞن لص ة
اٞنصػػػػػ لحكاٞننػػػػػًنكك(،ٙٓ٘/ٔ)كاٞن جػػػػػمكال  ػػػػػدطك. الك زفك،بػػػػػ ك دػػػػلكال  مػػػػ كمػػػػػ كالط ػػػػػلـكجزافػػػػػل ،ك((ٖ)

ك(.ٕٕٚ)ص:ك
ك كاٞن هو؛كألفك ٌنكملل كبلقد ،كف ك،لككاٞنطلل  (كه اكال ج كاأل ؿ،كقلؿكالشًناز كيفكاٞن  ب:ك هٗ)

كذُن كاٞنطلل   كإذا ك الشلة كٔن ؽ، ك للث بكإذا كاٞنللككت ؾككب  ل ، كأراد ك"ل  قلؿكالن   كيفكال  ض :
 م كأصحلبنلككال ج كالثلين: ككالنلقصك ن كالغلصو،ك تغ ، كب ل ك ك   كل كذلك؛كألن ك ٌنكمل  ".

كطحن  كإذا كأفكك:م كقلؿكيفكالط لـ كأق بكإىلكبق كم كإفكل  كّنثلكط لـ؛كألفكمثل  ك  طلل    خ  ،
كك.(ٚٔٗ/ٖاٞن  بك)ك،(ٖٖ/٘ر ض كالطلل ٌنك)كال قد .
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،ك الكفػػػػػػ ؽكبػػػػػػٌنكقلدػػػػػػلكالػػػػػػنقص،ك ػػػػػػللث بكإذاكٔنّػػػػػػ ؽ،ك الشػػػػػػلةكإذاكذُنػػػػػػ كك،للمطلل ػػػػػػ كب ػػػػػػ ٟنل

ك.(ٔ)   ثًنك
،كفصػػػػػلب  ك٢نػػػػػًنكا مػػػػػلكنقػػػػػص،ك إفك ػػػػػلفك ثػػػػػًن كك(ٕ)رد كاإفك ػػػػػلفك  ػػػػػًن كك: قػػػػػلؿكأبػػػػػ كبند ػػػػػ 

ك.ص بٌنكقدمب ،ك أخ  ك أرشكنق
كك،غػػػػًنكم ػػػػبق كل،ك إفك ػػػػلفكنلقص ػػػػا مػػػػلكلػػػػ ك ػػػػلفك  ػػػػًن ككك،فػػػػ كقدمػػػػ ك،أفكال ػػػػٌنكبلقدػػػػ كلنػػػػل:

أ كاببػػػػػػل،ك خدػػػػػػفك لدػػػػػػ كال  ػػػػػػػلد،كفلػػػػػػ كمثػػػػػػلكم دلبػػػػػػ ،ك الك  جػػػػػػعكفدػػػػػػ كمػػػػػػػعكك،  ط ػػػػػػلـكبل ػػػػػػ
ك.(ٖ) ل كأصحكالط  قٌنكا اب  ككال كالنقصلفكق ك

 أرشكمػػػػػلككخػػػػػ  أنػػػػػ ك أك:(ٗ)هػػػػػ ا،ك الثػػػػػلينك:أصػػػػػح ملك؛أنػػػػػ ك لػػػػػ كقػػػػػ لٌنك: الط  ػػػػػ كالثػػػػػلين
ِنػػػػػ ؼكمػػػػػلكإذاك  نػػػػػ ؛كفإنػػػػػ كك،فصػػػػػلرك لٞن ػػػػػب لكك،لد ػػػػػ فكف ػػػػػلد كغػػػػػًنكم ػػػػػبق ك،نقػػػػػص

الك ب لػػػػ كمنػػػػ كمػػػػلك  لػػػػككبػػػػ ،ك إوػػػػلك  لػػػػككب  ػػػػ كك(٘)  جػػػػعكفد ػػػػلكمػػػػعكالنقصػػػػلف؛كألفكال  ػػػػ 
ك.بلدث،كفلأل ؿكنقصكم بق 

                                                        
كك، هػػػػػ كاٞنػػػػػ هو؛كألفك ػػػػػٌنكمللػػػػػ كبلقدػػػػػ ،كفػػػػػ ك،لػػػػػككاٞنطلل ػػػػػ كب  لػػػػػ :كقػػػػػلؿكالشػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػ بك(ٔ)

(،كر ضػػػػػػػػػػػػ كٚٔٗ/ٖ(،كاٞن ػػػػػػػػػػػػ بك)ٚٔ٘/ٗاألـك)ك الشػػػػػػػػػػػػلةكإذاكذُنػػػػػػػػػػػػ .ك، ػػػػػػػػػػػػللث بكإذاكٔنػػػػػػػػػػػػ ؽ
ك(.ٖٔ/٘ل ٌنك)الطل

ك(.ٓٔ٘/٘ا دطكالربهلينكلإلملـكب هلفكال   كاب كملزةك)ك(ٕ)
،ك الك ث ػػػػ كمػػػػلكا ابػػػػ  ككال ك أخػػػػ كمثػػػػلكم دلبػػػػ كقػػػػ كك:قػػػػلؿكالشػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػ ب:ك مػػػػن مكمػػػػ كقػػػػلؿك(ٖ)

 إذهػػػػػػلبكال  ػػػػػػلرة،ك،فػػػػػػإفك ك  ػػػػػػ كلػػػػػػ كأرشكمقػػػػػػ ركك:نظػػػػػػ تك،قللػػػػػػ كال بدػػػػػػع،ك إفك ػػػػػػلفكيفكال قدػػػػػػ 
رشكمقػػػػػػػ ركرد ،ك أرشكمػػػػػػػلكنقػػػػػػػص؛كألنػػػػػػػ كنقصػػػػػػػلفكلػػػػػػػدسكفدػػػػػػػ كأرشك اٛننل ػػػػػػػلتكالػػػػػػػنكلػػػػػػػدسكٟنػػػػػػػلكأ

ك.(ٚٔٗ/ٖ للث بكإذاكٔن ؽ.كاٞن  بك)كك،مق ر،كفضم كّنلكنقص
كبػػػػػ ؿك ػػػػػلكمغصػػػػػ بكك:قػػػػػلؿكالنػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػ :ك"أظ  هػػػػػلك نػػػػػ كال ػػػػػ اقدٌنك جي ػػػػػلك لٟنللػػػػػك،ك  غػػػػػـ 

ك(.ٖٖ/٘ر ض كالطلل ٌنك)كم كمثلكأ كقدم ".
ك(.ٖٖ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٚٔٗ/ٖ غ  .كاٞن  بك)(كقلؿكالن   كيفكال  ض :ك اخبلر كالٗ)
:كن لتػػػػػػلتكفط  ػػػػػػ كت ػػػػػػدفكمخ٣نػػػػػػ ،ك ت ػػػػػػ وكالػػػػػػب   ،ك اٛنمػػػػػػع:كأ  ػػػػػػلف.كاٞن جػػػػػػمكال  ػػػػػػدطك(كال  ػػػػػػ ٘)

ك(.ٕٔٙ/ٕ)
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 ػػػػػػػػػ هلبككك،قػػػػػػػػػ رفػػػػػػػػػإفك ك  ػػػػػػػػػ كلػػػػػػػػػ كأرشكم؛ك(ٔ)نظػػػػػػػػػ تك، إفك ػػػػػػػػػلفكذلػػػػػػػػػككيفكال قدػػػػػػػػػ 
ردهػػػػػلك أرشكمػػػػػلكنقصػػػػػ ؛كألنػػػػػ كالكتقػػػػػ   كك،ال  ػػػػػلرة،ك اٛننل ػػػػػلتكالػػػػػنكلػػػػػدسكٟنػػػػػلكأرشكمقػػػػػ ر

فػػػػػػإفك؛كنظػػػػػػ تك، ػػػػػػ هلبكالدػػػػػػ كك، إفك ػػػػػػلفكٟنػػػػػػلكأرشكمقػػػػػػ رك،(ٕ)اٜن  مػػػػػػ فد ػػػػػػل؛كف جػػػػػػعكإىلك
ك:(ٗ)الثػػػػػػلين ك،ك(ٖ)ردهػػػػػػلك أرشكمػػػػػػلكنقصػػػػػػ ك لػػػػػػ كأصػػػػػػحكالػػػػػػ ج ٌنك،ذه ػػػػػػ كمػػػػػػ كغػػػػػػًنكجنل ػػػػػػ 

ك.جيوكفد لكبلٛننل  ك  دهل،ك مل
جيػػػػػوكفدػػػػػ كالقصػػػػػلص،ك الكال  ػػػػػلرةكلػػػػػ كتل ػػػػػ ككأفكالضػػػػػملفكضػػػػػملفك ػػػػػ ،ك ٟنػػػػػ اكالكلنػػػػػل:ك

ك.ب كأرشكمق ر/ٜٜالن س،كف كجيوكفد لك 
 أ ثػػػػػ كاألمػػػػػ   كمػػػػػ كأرشكمػػػػػلكنقػػػػػصككرد ك،إفكذه ػػػػػ كَننل ػػػػػ كبػػػػػأفكغصػػػػػ  ،كُثكقطػػػػػعك ػػػػػ  

بػػػػ هلبكالدػػػػػ ،ك نصػػػػػفكالقدمػػػػػ كبنػػػػل ك لػػػػػ كاٞنػػػػػ هوكإذاكتل ػػػػػ كمػػػػ كغػػػػػًنكجنل ػػػػػ كأنػػػػػ كجيػػػػػوك
هػػػػػػ اكإذاكَجػػػػػػىنكك،لضػػػػػػملن ككف جػػػػػػوكأ ث  ػػػػػػلك، الدػػػػػػ ك؛كألنػػػػػػ ك جػػػػػػ تكاٛننل ػػػػػػ شكمػػػػػػلكنقػػػػػػصأرك

بػػػػػأفك ػػػػػلفكأرشكاٛننل ػػػػػ كأ ثػػػػػ ،كفًنجػػػػػعكاٞنللػػػػػككبػػػػػ كك،فػػػػػإفكَجػػػػػىنك لدػػػػػ كغػػػػػًن ك، لدػػػػػ كالغلصػػػػػو
رجػػػػػعكك، لػػػػػ كاٛنػػػػػلينك ك  جػػػػػعك لػػػػػ كالغلصػػػػػوكبشػػػػػ  كلػػػػػ هلعل،ك إفكرجػػػػػعك لػػػػػ كالغلصػػػػػو

ك.(٘) الغلصُوك ل كاٛنلينكّنلكزادكبِ كاألرشك ل كنقصلفكالقدم
ػػػػػػػػكا إفكغصػػػػػػػػوك  ػػػػػػػػ  ك ،كُثكُقِطػػػػػػػػعكل  ػػػػػػػػل  كملئػػػػػػػػ ،كُثكزادتكقدمبػػػػػػػػ ،كفصػػػػػػػػلرك  ػػػػػػػػل  كأل  

عك ػػػػػ  ككطْػػػػلزمػػػػ كٙنػػػػسكملئػػػػ ،ك ردكال  ػػػػ ؛كألفكز ػػػػلدةكال ػػػػ ؽكمضػػػػم ن كمػػػػعكالبلػػػػف،ك قَكك، ػػػػ  
ك بلفكنص  ،كفضمن كّنلزادتكقدمب .

                                                        
ك(.كٖٖ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٚٔٗ/ٖ(كقلؿكالن   كيفكال  ض :ك اخبلر كال غ  .كاٞن  بك)ٔ)
 (.ٕٓٗ/ٔ)كلد  كفد لكد  كمق رة.كالن ل  كيفكغ  وكاٜن  ثك األث كاٛن ابلتكالنك(ٕ)
قػػػػػلؿكالشػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػ ب:ك هػػػػػ كاٞنػػػػػ هو؛كألفكضػػػػػملفكالدػػػػػ كضػػػػػملفكاٞنػػػػػلؿ،ك ٟنػػػػػ اكالكجيػػػػػػوكك(ٖ)

فدػػػػػػػ كالقصػػػػػػػلص،ك الكتب لػػػػػػػػ كبػػػػػػػ كال  ػػػػػػػػلرةكيفكالػػػػػػػن س،كفلػػػػػػػػمكجيػػػػػػػوكفدػػػػػػػػ كأرشكمقػػػػػػػ ر.كاٞن ػػػػػػػػ بك
ك(.ٖٙ/٘ر ض كالطلل ٌنك)كالصحدح.ك قلؿكالن   كيفكال  ض :ك ه .ك(ٛٔٗ/ٖ)
ك(.ٖٙ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٛٔٗ/ٖاٞن  بك)ك(ٗ)
 .(ٛٔٗ/ٖاٞن  بك) (٘)
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 فصل

 [ ٌكصاُ العني املػصٕبة دُٔ الكٗىة] 

فػػػػػػإفك ػػػػػػلفكمػػػػػػلكنقػػػػػػصكمػػػػػػ كال ػػػػػػٌنكلػػػػػػ ك؛كنظػػػػػػ تك،إذاكنقصػػػػػ كال ػػػػػػٌن،ك  كتػػػػػػنقصكالقدمػػػػػػ 
،ك  كتػػػػػػنقصك(ٔ)،كفخصػػػػػػل ا مػػػػػػلكلػػػػػػ كغصػػػػػػوك  ػػػػػػ  ككك،بػػػػػ ؿكمقػػػػػػ ر،ك  كتػػػػػػنقصكالقدمػػػػػػ كببل ػػػػػػ 

لزمػػػػػ كيفكاالثنػػػػػٌنكك،فػػػػػنقصكنصػػػػػ  ،ك  كتػػػػػنقصكقدمبػػػػػ ك،مػػػػػ كز ػػػػػ ،كفغػػػػػ  كلأ كصػػػػػل  كك،قدمبػػػػػ 
ك.لع؛كألفكضملفكاألم   كمق ركع اقدم كال   ،ك يفكالز  كنصفكص
رد كك، إفكنقص كقدمب ،ك  كتنقصك دن ،كف كش  ك لد ك، إفك كتنقصكقدمب ،ك الك دل 

ف لد كمثلكملكنقصكم ك دل كك، أرشكملكنقص؛كألن كنقصكب  ل ،ك إفكنقص كقدمب ك  دل 
ك. ردكال لق ؛كألفك دل كمضم فكبلٞنثل،ك ب ض كمضم فكبلألرشك، أرشكملكنقص

 لل ػػػػػػػػم كاٞن ػػػػػػػػ طكإذاككك،فك ػػػػػػػػلفكمػػػػػػػػلكنقػػػػػػػػصكالك ضػػػػػػػػم كإالكّنػػػػػػػػلكنقػػػػػػػػصكمػػػػػػػػ كالقدمػػػػػػػػ  إ
 ك لزمػػػػػػ كشػػػػػػ  ؛كألفكمػػػػػػلكنقػػػػػػصكمنػػػػػػ كالك ػػػػػػ ث ك جػػػػػػ د كيفكك،نقػػػػػػص،ك  كتػػػػػػنقصكبػػػػػػ كالقدمػػػػػػ 

ك.ت مدلكب ؿ،كفز ال كالك  ث كيفكنقص 
كك،  ػػػػ اكإفكغصػػػػوكصػػػػلعك صػػػػًن،كفغػػػػ  كبػػػػػُكنقػػػػصكنصػػػػ  ،ك  كتػػػػنقصكقدمبػػػػ   ك غػػػػػـ 

ك.؛كألن كنقصكالكقدم كل ؛كألن ك كتنقصكب  ت (ٕ) ل كأصحكال ج ٌنكلشدئ ك
                                                        

كال   ك(ٔ) كك،َأْخِصد ِكك،َخَصْدُ  ك اٞن ّك-ِخَصل   كَخِص  كك، لل كُخْصدَػْد ِكك-بلل    كاٞننًنكك.ف   اٞنص لح
ك.(ٙٗٔص:ك)
قلؿكأب ككال ج كالثلين: ك ملكقلنلكيفكالز  .ككك، لزم كنصفكصلعك:الطرب ك(كال ج كاأل ؿ:كقلؿكأب ك ل ٕ)

الك لزم كش  ؛كألفكنقصكال صًنكبل ب  ؾكملئد ك رط ب كالكقدم كٟنل،ك أملكب  ت كف  كك:ال  لس
بلقد ك كتنقص،ك نقصلفكالز  كبل ب  ؾكأجزائ ،ك ألجزائ كقدم ،كفضمن لكّنثل ل.كقلؿكالن   كيفك

ك،ف ك ضم كمثلكال صًنكال اهوكإذاك كتنقصكقدمب ؛كألفكال اهوكملئدب ك،الك: لال  ض :ك" أصح
 ال اهوكم كالز  كز  ،ك جي  كاٝن ؼكيفكال صًنكإذاكصلركخ  ،ك نقص ك دن كد فكقدمب ،ك يفك

 قلؿكال اف  :ك" ه اكأصحك٣نلكذ   كالشد كأب كبلم ،ك القلض كال   لين،ك م ككال طوكإذاكصلركٕن  ا".
ك،(ٕٗ/٘ر ض كالطلل ٌنك)ك،(ٜٔٗ/ٖاٞن  بك)ك. كقطعكبأن كالك ضم كمثلكال صًنكال اهو"قلؿكب

ك(.ٓ٘ٗ/٘ال ز زكش حكال جدزك)
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،كفنقصػػػػػ كلبػػػػأفكغصػػػػوكث ب ػػػػك،فأمػػػػلكإذاكتلػػػػفكب ػػػػ كاٞنغصػػػػ ب،ك نقصػػػػ كقدمػػػػػ كال ػػػػلق 
لزمػػػػ كقدمػػػػ كالبػػػػللفكأ ثػػػػ كمػػػػلك لنػػػػ كمػػػػ كك،قدمبػػػػ كبػػػػللقطعكشػػػػق كنصػػػػ ٌن،كُثكتلػػػػفكأبػػػػ  ل
 أرشكمػػػػػلكنقػػػػػص؛كألفكأبػػػػػ كالنصػػػػػ ٌنكتلػػػػػفككبػػػػػٌنكالغصػػػػػوكإىلكبػػػػػٌنكالبلػػػػػف،ك ردكال ػػػػػلق 

ك.ب  لكت   كب كب   كالغلصو،ك الثلينكنقص كقدميفك
قدمب مػػػػػػػلك شػػػػػػػ ةكدراهػػػػػػػم،كفبلػػػػػػػفكأبػػػػػػػ  لكيفك ػػػػػػػ كالغلصػػػػػػػو،ككلفخ ػػػػػػػ إفك ػػػػػػػلفكل جػػػػػػػلك

ك:(ٕ)،ك الثػػػػػػلين(ٔ)لزمػػػػػػ كٖنلندػػػػػػ كدراهػػػػػػمك لػػػػػػ كأصػػػػػػحكالػػػػػػ ج ٌنك، صػػػػػػلركقدمػػػػػػ كال ػػػػػػلق كدر ػػػػػػٌن
ك.أن ك لزم كٙن  كدراهم،ك   دكال لق ك: خ ك(ٖ) لزم كدر لف،ك  ل ك ج 

 نقصػػػػػػػػ كقدمػػػػػػػػ كا خػػػػػػػػ كب  ػػػػػػػػلككأ ،كفلزمػػػػػػػػ كقدمبػػػػػػػػ ،/ٓٓٔ كأتلػػػػػػػػفكأبػػػػػػػػ  لك أنػػػػػػػػكلنػػػػػػػػل:
 كدػػػػػػلزمػػػػػػ كٖنلنك،ت ػػػػػػ قكفدػػػػػػ ،كفلزمػػػػػػ كأرشػػػػػػ ،ك لػػػػػػ ك ػػػػػػلفك ػػػػػػ ؽكأبػػػػػػ كهػػػػػػ   كاٜنقػػػػػػٌن،ك أتل ػػػػػػ 

دراهػػػػػػػمك لػػػػػػػ كاٞنػػػػػػػػ هو،ك الكجيػػػػػػػوك لدػػػػػػػػ كالقطػػػػػػػع؛كألفكمػػػػػػػلكزادك لػػػػػػػػ كدر ػػػػػػػٌنك جػػػػػػػػوكيفك
 قدمب ػػػػػػلكربػػػػػػعككمػػػػػػ كالك قطػػػػػػعكبػػػػػػ ؛ك مػػػػػػلكلػػػػػػ كذبػػػػػػحكشػػػػػػلةكيفكاٜنػػػػػػ ز،ذمبػػػػػ ،ك مػػػػػػلكجيػػػػػػوكيفكال ّك

كد نلر،كفنقص كقدمب ل،كُثكأخ ج ل؛كفإن كالك قطع.
                                                        

ك(كقػػػػػػلؿكالشػػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػػ ب:ك هػػػػػػ كاٞنػػػػػػ هو؛كألنػػػػػػ كضػػػػػػم كأبػػػػػػ  لكبػػػػػػلات ؼ،ك نقػػػػػػصكقدمػػػػػػ ٔ)
كقػػػػلؿكالنػػػػ   كيفكال  ضػػػػ :ك" أصػػػػح لك نػػػػ كالشػػػػد كأيب.كفلزمػػػػ كضػػػػملن ك،ا خػػػػ كب ػػػػ وكت ػػػػ قكبػػػػ 

ر ضػػػػػػ كالطػػػػػػلل ٌنك،ك(ٜٙٗ/٘ال ز ػػػػػػزكشػػػػػػ حكالػػػػػػ جدزك)ك،(ٜٔٗ/ٖ مػػػػػػ كتلب ػػػػػػ ".كاٞن ػػػػػػ بك)كبلمػػػػػػ 
ك(.ٜ٘/٘)
(،كٜٙٗ/٘(،كال ز ػػػػػػػػزكشػػػػػػػػ حكالػػػػػػػػ جدزك)ٜٔٗ/ٖاٞن ػػػػػػػػ بك)كألفكالػػػػػػػػ  كأتل ػػػػػػػػ كقدمبػػػػػػػػ كدر ػػػػػػػػلف.ك(ٕ)

ك(.ٛ٘/٘ر ض كالطلل ٌنك)
"،ك قػػػػلؿكهػػػػ اكال جػػػػ كالثللػػػػث،كقػػػػلؿكالنػػػػ   كيفكال  ضػػػػ :ك" أصػػػػح لك نػػػػ كاامػػػػلـك ال غػػػػ  كٙن ػػػػ ك(ٖ)

مػػػػػلكصػػػػػحح كاامػػػػػلـ،ك إفك ػػػػػلفكاأل ثػػػػػ  فك لػػػػػ كتػػػػػ جدحكاأل ؿ،ك  لدػػػػػ كك:األقػػػػػ قك::ك"قلػػػػػ لأ ض ػػػػػ
ال مػػػػػػل،ك خيػػػػػػللفكاٞنقػػػػػػدسك لدػػػػػػ ؛كفإنػػػػػػ كالكضػػػػػػ رك لػػػػػػ كاٞنللػػػػػػككهنػػػػػػلؾ".ك قػػػػػػلؿكال اف ػػػػػػ :ك" نظػػػػػػمك

 مػػػػػػ كتلب ػػػػػػ ،ك قػػػػػػلؿكاامػػػػػػلـ،كك،ال بػػػػػػلبك قبضػػػػػػ كتػػػػػػ جدحكاأل ؿ،ك بػػػػػػ كقػػػػػػلؿكالشػػػػػػد كأبػػػػػػ كبلمػػػػػػ 
(،كر ضػػػػػػػ كالطػػػػػػػلل ٌنكٜٙٗ/٘ال ز ػػػػػػػزكشػػػػػػػ حكالػػػػػػػ جدزك)كالثللػػػػػػػث".ك: األظ ػػػػػػػك: صػػػػػػػلبوكالب ػػػػػػػ  و

ك(.ٜ٘/٘)
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كك،لكأجػػػػػ ة،ك  كتػػػػػػنقصك نػػػػػػ ،كُثكرد ؛كفػػػػػإفك ػػػػػػلفكقػػػػػ كمضػػػػػػ كمػػػػػ ةكٞنثل ػػػػػػلإذاكغصػػػػػوكث ب ػػػػػػ
ك.يفكأ ؿكال لبك،كٞنلكذ  ت (ٔ)لزم كأج ةكاٞنثلك، أخ  للث بكاٞنل  سكإذاك

إذاكنشػػػػػػ هل؛كك الشػػػػػػلهنجلند إفكنقصػػػػػػ كقدمبػػػػػػ ،ك  كٕنػػػػػػ كمػػػػػػ ةكٞنثل ػػػػػػلكأجػػػػػػ ة؛ك للثدػػػػػػلبك
لزمػػػػػػ كأرشكالنقصػػػػػػلف؛كألنػػػػػػ كبصػػػػػػلكك،فإ ػػػػػػلكبللنشػػػػػػ كتػػػػػػنقصكقدمب ػػػػػػل؛كفػػػػػػإذاكردهػػػػػػلكيفكاٜنػػػػػػلؿ

ل ػػػػػػػ ـكك،ب ػػػػػػػ  اف،ك الكأجػػػػػػػ ة،ك لػػػػػػػ كرد كيفكاٜنػػػػػػػلؿكمػػػػػػػ كغػػػػػػػًنكنقػػػػػػػص،كفػػػػػػػ كأرش،ك الكأجػػػػػػػ ة
ك.النقص،ك االنب لع
مػػػػػػػػػػ ةكٞنثل ػػػػػػػػػػلكأجػػػػػػػػػػ ة،ك نقصػػػػػػػػػػ كقدمػػػػػػػػػػ كالثػػػػػػػػػػ ب؛كفػػػػػػػػػػإفك ػػػػػػػػػػلفكنقصػػػػػػػػػػ لكك إفكمضػػػػػػػػػػ 
،ك(ٕ)لزمػػػػػػ كأ ثػػػػػػ كاألمػػػػػػ   كمػػػػػػ كاألرش،كأ كأجػػػػػػ ةكاٞنثػػػػػػلك لػػػػػػ كأصػػػػػػحكالػػػػػػ ج ٌنك،بلال ػػػػػػب ملؿ

ك. األرشك(ٖ)ْنوكاألج ةك: الثلين
أفكمػػػػػػػػلكنقػػػػػػػػصكمػػػػػػػػ كاألجػػػػػػػػزا كيفكمقلبلػػػػػػػػ كاألجػػػػػػػػ ة،ك ٟنػػػػػػػػ اكالك ضػػػػػػػػم كاٞن ػػػػػػػػبأج ككلنػػػػػػػػل:

للحقػػػػػػػٌن،ك الك قلبػػػػػػػلككاألقػػػػػػػل،كفد ػػػػػػػ فكجػػػػػػػرب كاألجػػػػػػػزا ؛كفػػػػػػػإذاكضػػػػػػػم كاأل ثػػػػػػػ كدخػػػػػػػلكفدػػػػػػػ كا
كبضملنٌن.كلمضم ن ك

                                                        
ك(.ٕٔ٘/٘)ك(كأ ىنكاٞنطللوكش حكر ضكالطللؤ)
هػػػػػ اكال جػػػػػ كاأل ؿ:ك لزمػػػػػ كأ ثػػػػػ كاألمػػػػػ   كمػػػػػ كاألجػػػػػ ة،كأ كأرشكمػػػػػلكنقػػػػػص؛كألفكمػػػػػلكنقػػػػػصكمػػػػػ كك(ٕ)

(،كٜٔٗ/ٖاٞن ػػػػػػػ بك)كاألجػػػػػػػزا كيفكمقلبلػػػػػػػ كاألجػػػػػػػ ة،ك ٟنػػػػػػػ اكالك ضػػػػػػػم كاٞن ػػػػػػػبأج كأرشكاألجػػػػػػػزا .
ك(.ٖ٘ٛ/٘ٔ(،كاجملم عك)ٜٖٙ/ٕمغينكا بلجك)

تلزمػػػػػ كاألجػػػػػ ة،ك أرشكمػػػػػلكنقػػػػػص؛كألفكاألجػػػػػ ةكبػػػػػ ؿكللمنػػػػػلفع،ك األرشكبػػػػػ ؿككهػػػػ اكال جػػػػػ كالثػػػػػلين:ك(ٖ)
ك:قػػػػلؿكالنػػػػ   ك ػػػػلألج ة،ك أرشكمػػػػلكنقػػػػصكمػػػػ كال ػػػػم .،األجػػػػزا ،كفلػػػػمك ػػػػ خلكأبػػػػ  لكيفكا خ 

يفكاألصػػػػػػػح".كاٞن ػػػػػػػ بك" جػػػػػػػوكاألرشكمػػػػػػػعكاألجػػػػػػػ ة،ك  ػػػػػػػ اكلػػػػػػػ كنقػػػػػػػصكبػػػػػػػ كبػػػػػػػأفكبلػػػػػػػ كالثػػػػػػػ بك
ك(.ٖ٘ٛ/٘ٔ(،كاجملم عك)ٜٖٙ/ٕ(،كمغينكا بلجك)ٜٔٗ/ٖ)
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قدمب ل،كُثكبأفك لن كجلر  كٚندن ،كف زل ،ك نقص كك،إذاكنقص كال ٌن،كُثكزاؿكالنقص
ك  لدتكقدمب ل كال ج ٌنك،ٚنن ، كأصح ك ل  كاٟنزاؿ كضملف ك ن  ك  قط كجز ك(ٔ)  كألن  ؛

أ ك كك، ٚنن ك،كُثك لدتل ل كه اكل كهزل كثلند كمضم ف،كف ك  قطكضملن كب  دكغًن ،ك ك
كٞنلكذ  نل .ك،لك ل كاألصحلزم كضملفكال م كٗند  كك،ت م 

فصػػػػػػػػلرتككم ػػػػػػػػلكصػػػػػػػػن  ،أ ك لّكك،إذاكغصػػػػػػػػوكجلر ػػػػػػػػ كقدمب ػػػػػػػػلكملئػػػػػػػػ ،كف ػػػػػػػػمن كيفك ػػػػػػػػ  
لزمػػػػ كرّدهػػػػل،ك ت ػػػػعكك،ن ػػػػد كالصػػػػن  ،كفصػػػػلرتكت ػػػػل  كملئػػػػ ك،كُثكهزلػػػػ ،كأ لت ػػػػل  كأل  ػػػػ

ػػػػػ ،ك بب لػػػػػدمكالصػػػػػن  كت ػػػػػل  كأل ػػػػػٌن،كُثكلملئػػػػػ كللنقصػػػػػلف،ك لػػػػػ كصػػػػػلرتكبلل ػػػػػم كت ػػػػػل  كأل  
عكملئػػػػػػ ؛كأل ػػػػػػلكنقصػػػػػػ كيفك ػػػػػػػ  ك ت ػػػػػػكلزمػػػػػػ كألػػػػػػػفك،هزلػػػػػػ ،ك ن ػػػػػػد ،كف ػػػػػػلدتكإىلكملئػػػػػػ 

ػػػػػ ػػػػػأ جػػػػػوكنقصػػػػػلفكقدمكلنقص  ،كُثكلب ػػػػػل؛كفلزمػػػػػ كضػػػػػمل ل،ك لػػػػػ كٚننػػػػػ ،كفصػػػػػلرتكت ػػػػػل  كأل  
ػػػػػػػػػ ،كُثكن ػػػػػػػػػد ،كلهزلػػػػػػػػ ،كف ػػػػػػػػػلدتكإىلكملئػػػػػػػػ ،كُثكت لمػػػػػػػػػ كصػػػػػػػػن  ،كفصػػػػػػػػػلرتكت ػػػػػػػػل  كأل  

ك.لزم كألفك ٖنلفكملئ ك،فصلرتكت ل  كملئ 
ػػػػػك، لػػػػػ كغصػػػػػوكجلر ػػػػػ كقدمب ػػػػػلكملئػػػػػ  ،كُثكن ػػػػػد كلف لم ػػػػػلكصػػػػػن  ،كفصػػػػػلرتكت ػػػػػل  كأل  

ب كالصػػػػػػػػن  ،ك/ٓٓٔ ذ ػػػػػػػػ تك ك، ػػػػػػػػلدتالصػػػػػػػػن  ،كف ػػػػػػػػلدتكت ػػػػػػػػل  كت ػػػػػػػػعكملئػػػػػػػػ ،كفلػػػػػػػػ ك
ِنػػػػػػ ؼكال ػػػػػػم كإذاك ػػػػػػلد؛كك، ػػػػػػقطك نػػػػػػ كمػػػػػػلكلزمػػػػػػ كمػػػػػػ كنقصػػػػػػلفكالقدمػػػػػػ ك،ف ػػػػػػلدتكقدمب ػػػػػػل

ػػػػػ  بجػػػػػ دكالك،نػػػػػع؛ككلفإنػػػػػ كغػػػػػًنكاأل ؿ،ك بللػػػػػ   ك ػػػػػلدتكإىلكال لػػػػػمكاأل ؿ،ك  ػػػػػ فكال لػػػػػمك  ض 
ك لزم كب كضملف.كألفكذلككم ج دكق لكالن دلف،ك ال

                                                        
ال جػػػػ كاأل ؿ:ك  ػػػػقطك نػػػػ كالضػػػػملف،ك هػػػػ كقػػػػ ؿكأيبك لػػػػ كبػػػػ كأيبكه  ػػػػ ة؛كألنػػػػ كزاؿكمػػػػلكأ جػػػػوكك(ٔ)

ال جػػػػػػ ك كفلبدضػػػػػػ ،كُثكزاؿكال دػػػػػػلض.كك،ف ػػػػػػقطكالضػػػػػػملف؛ك مػػػػػػلكلػػػػػػ كجػػػػػػىنك لػػػػػػ ك ػػػػػػٌنك،الضػػػػػػملف
صػػػػػػطخ  ؛كألفكال ػػػػػػم كالثػػػػػػلينكغػػػػػػًنكاأل ؿ،كفػػػػػػ كالك  ػػػػػػقط،ك هػػػػػػ كقػػػػػػ ؿكأ ك ػػػػػػ د كااكالثػػػػػػلين:

كقػػػػلؿكالنػػػػ   :ك" األصػػػػحكأفكال ػػػػم ؛كالكجيػػػػربكنقػػػػصكهػػػػزاؿكق لػػػػ ".ك  ػػػػقطكبػػػػ كمػػػػلك جػػػػوكبػػػػلأل ؿ.
ك(.ٖٖٚ/ٕ(،كمغينكا بلجك)ٕٗ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٕٓٗ/ٖاٞن  بك)
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 فصل

 [ يف ٖد الػاصب إذا غصب عبًدا، فجٍى عمى إٌطاُ] 

ا،كفجػػػػػػىنك لػػػػػػ كإن ػػػػػػلفكيفك ػػػػػػ كالغلصػػػػػػو كالغلصػػػػػػوكمػػػػػػلك  ػػػػػػب يفكك،إذاكغصػػػػػػوك  ػػػػػػ   لػػػػػػـز
لزمػػػػ كقدمبػػػ ؛كألنػػػػ كتلػػػفكب ػػػػ وك ػػػػلفكك،فلْقِبدػػػػَ كبػػػ ك،منػػػ كيفكاٛننل ػػػػ ؛كفػػػإفك لنػػػػ ك لػػػ كن ػػػػس

ك.(ٔ)يفك   
ضػػػػػػػػم كمػػػػػػػلنقصكمػػػػػػػػ كقدمبػػػػػػػ ك لػػػػػػػػ كأصػػػػػػػػحكك، إفك لنػػػػػػػ ك لػػػػػػػػ كطػػػػػػػ ؼ،كفػػػػػػػػلقبصكمنػػػػػػػ 

ك.أرشكال ض ك:(ٖ)،ك يفكالثلين(ٕ)ال ج ٌن
ك.أن كضملفكُن مكالد كالكُن مكاٛننل  ؛كألفكالقصلصكلدسكَننل  كلنل:

كالغلصػػػػوكأفك    ػػػػ كبأقػػػػك،اجملػػػػينك لدػػػػ ك نػػػػ ك لػػػػ كمػػػػلؿكل إفك  ػػػػ لكاألمػػػػ   كمػػػػ كأرشكلػػػػـز
ك.اٛننل  ،كأ كقدمب ؛كألفكجنل ب كالكتز  ك ل كاٞنللك

 لفك ل كالغلصوكقدمب كٞن ال ؛ككك، ل كجىنكال   كجنل  كتز  ك ل كقدمب ،كُثكملتكال   
فإفكأخ هلكاٞن ىلكت ل كعلكب كاجملينك لد ؛ك ملك ب ل كال   كب  ؿكال ه ؛كفإذاكأخ هلكاجملينك

كا بحق كب  وك لفكيفك   ،ك ل كأ دعكرجلككرجعكال د كبقدمب ك، لد  م ةكأخ ق؛كأل ل
،كفجىنكال   كجنل  ك  بغ ؽكقدمب ،كُثكق ل كاٞن دع،ك جوك لد كقدمب ؛كفإذاكأخ هلكاجملينكا    ك
ك ك  جعكال د ك ل كاٞن دعكبش  ؛كألن ك ك لزم كضملفكجنل  كال   .ك، لد 

                                                        
ك(.ٕٔ٘/٘أ ىنكاٞنطللوكش حكر ض كالطللوك)ك(ٔ)
ألنػػػػ كضػػػػملف،ك جػػػػوكبللدػػػػ كالكبلٛننل ػػػػ ؛كألفكالقطػػػػعكمػػػػلكنقػػػػصكمػػػػ كقدمبػػػػ ؛ككهػػػػ اكال جػػػػ كاأل ؿ:ك(ٕ)

،ك  ػػػػػ ؽكيفك ػػػػػ  ،ك ُقِطػػػػػع،كغػػػػػػ ِـكا" لػػػػػػ كغصػػػػػوك  ػػػػػ  كك:اٛنػػػػػ  ينكقػػػػػلؿكيفكالقصػػػػػلصكلػػػػػدسكَننل ػػػػػ .
(،كاٜنػػػػػػػػل  كيفكفقػػػػػػػػ كٕٓٗ/ٖاٞن ػػػػػػػػ بك)كالغلصػػػػػػػػوكللمللػػػػػػػػككمػػػػػػػػلكنقػػػػػػػػصكيفكظػػػػػػػػله كاٞنػػػػػػػػ هو".

ك(.كٕٕٓ/ٚ(،ك ل  كاٞنطلوكك)ٖٗ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٖٗٔ/ٚالشلف  ك)
(،كاٜنػػػػػػل  كيفكفقػػػػػػ كالشػػػػػػلف  كٕٓٗ/ٖهػػػػػػ اكال جػػػػػػ كالثػػػػػػلين:كأرشكال ضػػػػػػ كيفكاٛننل ػػػػػػ .كاٞن ػػػػػػ بك)ك(ٖ)

ك(.ٕٕٓ/ٚ(،ك ل  كاٞنطلوكك)ٖٗ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٖٗٔ/ٚ)
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 فصل

 [ إذا شاد املػصٕب يف ٖد الػاصب ]

ك،أ كجلر ػػػػػػػػػػ ك،بػػػػػػػػػػأفك لنػػػػػػػػػػ كشػػػػػػػػػػج ة،كفػػػػػػػػػػأٖن تك، إفكزادكاٞنغصػػػػػػػػػػ بكيفك ػػػػػػػػػػ كالغلصػػػػػػػػػػو
ك.(ٔ)لك لد ،كُثكتلفك لفكمضم ن كلف من ،كأ ك ل تك٣نل   ك
ز ائػػػػػػػػ كاٞنغصػػػػػػػػ بكالكتضػػػػػػػػم كإذاكبػػػػػػػػ ث كيفك ػػػػػػػػ كك:(ٖ) مللػػػػػػػػكك،(ٕ) قػػػػػػػػلؿكأبػػػػػػػػ كبند ػػػػػػػػ 

بللػػػػػ كالغصػػػػػو،كك  ك إذاك لنػػػػػ كبػػػػػلم،كـ،كفػػػػػ كتػػػػػ دالغلصػػػػػو؛كإالكأفك طللػػػػػوكب دهػػػػػلكمػػػػػعكاأل
ك.ف  كمللككيفكضملفكال ل كخ ؼ

أنػػػػػػػ كمػػػػػػػلؿكللمغصػػػػػػػ بكمنػػػػػػػػ كبصػػػػػػػلكيفك ػػػػػػػ كالغلصػػػػػػػو،كفضػػػػػػػمن ك لألصػػػػػػػػل،ك إفككلنػػػػػػػل:
كدلزمػػػػػػػ فالنقصػػػػػػػلف؛كألنػػػػػػػ كنقػػػػػػػصكبػػػػػػػ ثكيفك ػػػػػػػ  ،كلزمػػػػػػػ كأرشكك،نقصػػػػػػػ كقدمب ػػػػػػػلكبػػػػػػػلل الدة
ك.(٘)أليبكبند  كلخ ف كك،(ٗ)ضملن ،ك الك نجربكبلل ل 

نػػػػػػػ كنقػػػػػػػصكمضػػػػػػػم فك لػػػػػػػ كالغلصػػػػػػػو،كفػػػػػػػ ك نجػػػػػػػربكإالكّنػػػػػػػلؿكمػػػػػػػ كج ػػػػػػػ كالغلصػػػػػػػو،كأكلنػػػػػػػل:
 قػػػػػػ كال ضػػػػػػعكلػػػػػػ ك ػػػػػػلفكك،كلزمبػػػػػػ كقدمبػػػػػػ لال لػػػػػػ كمدب ػػػػػػك ال لػػػػػػ كملػػػػػػككللمغصػػػػػػ بكمنػػػػػػ ،ك إفكألقػػػػػػ 

ك.(ٙ) ل كأصحكال ج ٌنكلبد ك
                                                        

ك(.ٕٚ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٕٔٗ/ٖاٞن  بك)ك(ٔ)
ك(.ٜٕٚ/ٓٔ(،كال نل  كيفكش حكاٟن ا  ك)ٛٚ/ٔٔاٞن   طكلل  خ  ك)ك(ٕ)
ك(.ٖٕٛ/ٛ،كال خًنةك)(ٖٚٗ/ٗٔاٞن  ن ك)ك(ٖ)
ك(.٘ٙ/٘ر ض كالطلل ٌنك)ك(ٗ)
ك(.ٗٚ/ٖ(،كاالخبدلركلب لدلكاٞنخبلرك)ٕٖ/ٕاٛن ه ةكالنًنةك)ك(٘)
كال ضػػػػػع؛ك مػػػػػلكلػػػػػ ك ػػػػػلفكبد ػػػػػك(ٙ) ك:قػػػػػلؿكالشػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػ ب.كلال جػػػػػ كاأل ؿ:ك ضػػػػػمن كبقدمبػػػػػ ك ػػػػػـ 

:كال جػػػػػػػ كالثػػػػػػػلين كك" هػػػػػػػ كظػػػػػػػله كالػػػػػػػنص؛كألنػػػػػػػ كغصػػػػػػػ  كبغصػػػػػػػوكاألـ؛كفضػػػػػػػمن كبػػػػػػػللبلفك ػػػػػػػلألـ".
كبػػػػلؿكاٜندل لػػػػ كبدنػػػػ ك بػػػػٌنكاٞنللػػػػك،ك هػػػػ كبػػػػلؿك  ضػػػػمن ،ك هػػػػ كقػػػػ ؿكأيبكإ ػػػػحلؽ؛كألنػػػػ كإوػػػػلك قػػػػـ 

ُثكك،لال ضػػػػػػع،ك الكقدمػػػػػػ كلػػػػػػ كيفكتلػػػػػػككاٜنػػػػػػلؿ،كفلػػػػػػمك ضػػػػػػم ،ك ٘نػػػػػػلكالػػػػػػنصك لدػػػػػػ ؛كإذاكألقبػػػػػػ كبد ػػػػػػ
فلٞنػػػػ هوكأنػػػػػ كالكضػػػػػملف،ك  ػػػػػ اكإذاكك،لقػػػػػلؿكالنػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػ :ك" لػػػػ كان صػػػػػلكال لػػػػػ كمدب ػػػػػكمػػػػلت.

ك(.٘ٙ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٕٔٗ/ٖاٞن  بك)ك  كالغلصو".كيفكلان صلكمدب ك
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ك
ك.(ٕ)يفكالص ف ك(ٔ) لل رةكك،ضم كيفك  لئ ك،  لئ كألفكملكضم كخلرج

                                                        
ر ُةك(كبلل  ػػػػػ )اٞنػػػػػ ة،ك ك(:بػػػػػلل بح)ك الػػػػػ  ر ةُكك(ٔ) الل لػػػػػ ةكال ظدمػػػػػ كك(:بللضػػػػػم)هدئػػػػػ كالػػػػػ ر،ك  ث تػػػػػ ،ك الػػػػػ ُّ

ك(،ٔٙٔ)ص:اٞنصػػػػػػ لحكاٞننػػػػػػًنككُنػػػػػػ ؼكاٟنػػػػػػل ،ك ُدَرٌر،كمثػػػػػػلكغ فػػػػػػ ،ك غػػػػػػ ؼ.كَدر كك:ال  ػػػػػػًنة،ك اٛنمػػػػػػع
ك(.ٜٕٚ/ٔاٞن جمكال  دطك)

حػػػػػلُر،ك اب تػػػػػك: الص ػػػػػَ ؼُكك(ٕ)
َ
تضػػػػػّم كك،الص ػػػػػَ ُؼكِغشػػػػػل كَخْلػػػػػْ كيفكال حػػػػػ ك:اللدػػػػػثقػػػػػلؿكك.َصػػػػػَ َف ٌكك :اٞن

حػػػػلرََة،ك يفكمثلػػػػ ك  ػػػػ فكالل لػػػػ 
َ
ك:اٛنػػػػ ه  قػػػػلؿكك.َصػػػػَ فَبلِفكَمْ ُ  َجبػػػػلِفك ػػػػ كٜنػػػػمكفدػػػػ كر حك  ػػػػم كاٞن

ك(.ٕٚٔ/٘ل لفكال  بك)كصَ َفٌ .ك:ال اب ةك،ِغشلؤهلك:ال ر ةِك َصَ ُؼك
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 فصل

 [ ن وتعمكة بالػصبوطائ] 

ٖنن ػػػػػػػل،ك ربػػػػػػػحكيفكك(ٔ) اشػػػػػػػخقك ػػػػػػػ ل كيفكذمبػػػػػػػ ،ك نقػػػػػػػ كالػػػػػػػ راهمكيفك،إذاكغصػػػػػػػوكدراهػػػػػػػم
؛كألنػػػػ كوػػػػل كمل ػػػػ ،كألنػػػػ كملػػػػككال ػػػػ ضك(ٕ)فػػػػلل بحكللغلصػػػػوك لػػػػ كأصػػػػحكالقػػػػ لٌنك،قاٞنشػػػػخَك

ك. لد كلبلٞنغص ب كد ن كأ ،ك الكب كلغًن كفد ل،ك إولكقض ك/ٔٓٔبللثم كيفكذمب  
    ،ك ال لزم كأج ةكال   كيفككوُك ْك،كف  كل د  ؛كألن ك َكافصلدكصد  كك،افإفكغصوك    ك

ك ل كأصحكال ج ٌن كالصد  كالغلصوكك؛(ٖ)م ة كف ك لـز كبصل كل د  ، كال    ألفكمن   
كصد  ككل  ض ك كعل كفلصطلد كجلرب ، كغصو ك إف كأصحكا ن ل، كيف كللغلصو كفللصد  ،

كصلدكعل،ك  لد كألنك؛(ٗ)ال ج ٌن كاٛنلرب ك ل ،كف  ك للق سكاٞنغص ب كإذا  كه كالصلئ كإّول
كم ةكالصد .ك غًن،ككألن كه كاٞننب عكعلكد فكملل  لكأج  لكٞن ةكاالصطدلد؛

                                                        
ك.(ق )ن خ كبككيفك(ٔ)
 ال لػػػػ ،كك(كال جػػػػ كاأل ؿ:كقػػػػلؿكيفكالقػػػػ ب:كهػػػػ كللمغصػػػػ بكمنػػػػ ؛كألنػػػػ كوػػػػل كمل ػػػػ ،كفصػػػػلرك ػػػػللثم ة،ٕ)

،قلؿ:كالنػػػػػػ   ،يفكال  ضػػػػػػ ،يفك ال لػػػػػػ ،كف لػػػػػػ كهػػػػػػ اك ضػػػػػػمن كالغلصػػػػػػوكإذاكتلػػػػػػفكيفك ػػػػػػ  ك ػػػػػػللثم ة
هػػػػػػػػ كك:ال جػػػػػػػػ كالثػػػػػػػػلين:كقػػػػػػػػلؿكيفكاٛن  ػػػػػػػػ  كك     ، أصػػػػػػػػح ملكللغلصػػػػػػػػو.ك ػػػػػػػػدلؽ،كصػػػػػػػػد كال  ػػػػػػػػ 

 هػػػػػػ كاألصػػػػػػح.كاٞن ػػػػػػ بكك:قػػػػػػلؿكالشػػػػػػًناز كيفكالبن دػػػػػػ كللغلصػػػػػػو؛كألنػػػػػػ كبػػػػػػ ؿكمللػػػػػػ ،كف ػػػػػػلفكلػػػػػػ .
ك.(٘ٔ/٘،كر ض كالطلل ٌنك)(٘ٔٔالبن د ك)ص:كك(،ٕٔٗ/ٖ)
لكال ج ب؛كألن كال ج كاأل ؿ:كتلزم ؛كألن كأتلفك لد كمنلف  .كقلؿكالن   كيفكال  ض :كك"أصح مك(ٖ)

كقل  كيفكشغلك خ ؛ كفإفكك: لفك  ب مل  كالصد ك  كاألج ة؛ ك كتنقصكقدم  كإذا كفدمل  ال ج لف
كالنلقصكقط  ك كلنقص ك جو كاٞن ىل. ك". كصلرتكإىل كمنلف   كألف كتلزم ؛ كال كالثلين: اٞن  بككال ج 

ك(.ٖٗ/ٖ(،كبلشد كقلد يبك)٘ٔ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٕٕٗ/ٖ)
 مػػػػػلكلػػػػػ ككك، كللغلصػػػػػو؛كألنػػػػػ كهػػػػػ كاٞن  ػػػػػل،ك اٛنلربػػػػػ ك لػػػػػ ،كف ػػػػػلفكالصػػػػػد كلػػػػػ ال جػػػػػ كاأل ؿ:كأنػػػػػك(ٗ)

ػػػػ ،كفلصػػػػطلدكعػػػػل،ك  لدػػػػ كأجػػػػ ةكاٛنلربػػػػ ؛كألنػػػػ كأتلػػػػفك لػػػػ كصػػػػلب  لكمنلف  ػػػػل.كقػػػػلؿكلغصػػػػوكق   
ػػػػػك:النػػػػ   كيفكال  ضػػػػػ :ك" أصػػػػػح مل  اصػػػػػطلدكعمػػػػػل؛كك،لللغلصػػػػػوك مػػػػػلكلػػػػػ كغصػػػػػوكشػػػػػ   ،كأ ق   

كك، بكمنػػػػػ ؛كألنػػػػػ ك  ػػػػػوكمللػػػػػ ،كف ػػػػػلفكلػػػػػػ ال جػػػػػ كالثػػػػػلين:كأفكالصػػػػػد كللمغصػػػػػ ككفإنػػػػػ كللغلصػػػػػو".
ك(.ٖٗ/ٖ(،كبلشد كقلد يبك)٘ٔ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٕٕٗ/ٖاٞن  بك)ك صد كال   .
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 فصل

 [ اضتحالة العني املػصٕبة] 

ػػػػػػػبػػػػػػػأفكغصػػػػػػوكبدك،فل ػػػػػػػبحلل ك نػػػػػػػ  ك،لإذاكغصػػػػػػوك دن ػػػػػػػ ػػػػػػػك،لض  ،كلأ كب  ػػػػػػػك،لفصػػػػػػػلركف خ 
،كفللمغصػػػػػػػ بكمنػػػػػػػ كأفك  جػػػػػػػعكيفكاٞن ػػػػػػػبحدل؛كألنػػػػػػػ كل،كفصػػػػػػػلركب  ػػػػػػػلزر  ػػػػػػػك،كأ لفصػػػػػػػلركزر  ػػػػػػػ

رجػػػػػعكبػػػػػأرشكالػػػػػنقص؛كألنػػػػػ كنقػػػػػصكبػػػػػ ثكك، ػػػػػٌنكمللػػػػػ ؛كفػػػػػإفكنقصػػػػػ كقدمبػػػػػ كبلال ػػػػػبحلل 
ك.ب  ل 

لزمػػػػ كمثػػػػلكال صػػػػػًن؛كألنػػػػ كتل ػػػػػ كمللدبػػػػ كبػػػػػللبخدم ،كك،ا،كفصػػػػلركٙنػػػػػ  كافػػػػإفكغصػػػػوك صػػػػػًن ك
مػػػػ كردكاٝنػػػػل،ك مػػػػلكبػػػػٌنكقدمػػػػ كلزكك،  كإذاكمػػػػلتكيفك ػػػػ  ؛كفػػػػإفكصػػػػلركاٝنمػػػػ كخػػػػف ػػػػ ك ػػػػلٜند افك

؛كألفكاٝنػػػػػلك ػػػػػٌنك(ٔ) اٝنػػػػػل،ك  ػػػػػقطك جػػػػػ بكدفػػػػػعكال صػػػػػًنك لػػػػػ كأصػػػػػحكالػػػػػ ج ٌنكال صػػػػػًن
ك.ِن ؼكال م ك،ال صًن،ك إولكتغًنتكص ب 

،كفقصػػػػػػ  ،كأ كلبػػػػػػأفك ػػػػػػلفكث ب ػػػػػػك،زادتكبػػػػػػ كقدمبػػػػػػ ك  ك،كف مػػػػػػلكفدػػػػػػ ك مػػػػػػل إفكغصػػػػػوكشػػػػػػئد ك
لكلػػػػ كّنػػػػلكأبػػػػ ثكرد ك لػػػػ كاٞنللػػػػك،ك الك صػػػػًنكفدػػػػ كشػػػػ    كك،،كفن ػػػػج ال كغػػػػزكك،كفغزلػػػػ ،كأ لقطن ػػػػ

ك.   لككإفك كتزدكقدمب ،كفد كم كال مل
كنقص  كفض ك، إف كغصو ك إف كب   ان ، كبصل كألن  كنقصلن ؛ كأرش كذه  كك،لزم  ك،لأ 

ك. كتزد،ك الكش  ك لد ك جوكرد لكزادتكقدمب مل،كأ ك،فصلغ مل،كأ كض عمل
ضػػػػػم كمػػػػلكنقػػػػػصكمػػػػ كالػػػػػ زف،ك الكبػػػػػ كك،لل،ك نقػػػػصكالػػػػػ زفكدر  ػػػػ ػػػػػركد إفكزادتكالقدمػػػػ ك

ك.ف قطكب م ك،ف ل ك ُكثػَكٞنلكق مب ،ك ألن كأَكك،ل كيفكالز لدة

                                                        
ال جػػػػ كاأل ؿ:ك لزمػػػػ ؛كألفكاٝنػػػػلكغػػػػًنكال صػػػػًن،كفػػػػ ك  ػػػػقطكبػػػػ دكاٝنػػػػلكضػػػػملفكمػػػػلك جػػػػوكعػػػػ ؾكك(ٔ)

ضػػػػملف،كف لػػػػ كالك لزمػػػػ ؛كألفكاٝنػػػػلك ػػػػٌنكال صػػػػًن،كفػػػػ ك لزمػػػػ كمػػػػعكردهػػػػلككال جػػػػ كالثػػػػلين: كال صػػػػًن.ك
قػػػػػػلؿكالنػػػػػػػ   كيفككهػػػػػػ اكإفك لنػػػػػػ كقدمػػػػػػػ كاٝنػػػػػػلكد فكقدمػػػػػػػ كال صػػػػػػًنكردكمػػػػػػػعكاٝنػػػػػػلكأرشكالػػػػػػػنقص.

إفكنقصػػػػػػ كك،أفكاٝنػػػػػػلكللمغصػػػػػػ بكمنػػػػػػ ،ك  لػػػػػػ كالغلصػػػػػػوكأرشكالػػػػػػنقصك:ال  ضػػػػػػ :ك"أصػػػػػػح مل
ك(.٘ٗ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٕٕٗ/ٖقدم كاٝنلك  كال صًن".كاٞن  بك)
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لزمػػػػػػ كمػػػػػػلكنقػػػػػػصكمن مػػػػػػل؛كك،لرد ئ ػػػػػػكلبػػػػػػأفكضػػػػػػ عملكضػػػػػػ ب كك،  ز مػػػػػػلك إفكنقصػػػػػػ كقدمب مػػػػػػل
ك.ألن كبصلكب   ان 

ػػػػػػػك، إفكغصػػػػػػػوكخشػػػػػػػ   يفككردهػػػػػػػل؛كفػػػػػػػإفكزادتكقدمب ػػػػػػػل،كفػػػػػػػ كبػػػػػػػ كلػػػػػػػ ك،لفشػػػػػػػق لكأل اب 
لزمػػػػػ كأرشكالنقصػػػػػلف،ك إفكٚنػػػػػ كك،الز ػػػػػلدة؛كألنػػػػػ كأثػػػػػ ك مػػػػػلكتػػػػػربعكبػػػػػ ،ك إفكنقصػػػػػ كقدمب ػػػػػل

 اٞن ػػػػػلمًنك ػػػػػٌنكمللػػػػ ،كفلػػػػػ كأخػػػػػ هل،ك  لدػػػػػ كأرشكمػػػػػلك ػػػػػنقصككلفد ػػػػلكم ػػػػػلمًن،ك ج ل ػػػػػلكأب اب ػػػػػ
كم ػػػػػػػم ةكبغػػػػػػػًنكم ػػػػػػػلمًن،ك ُم ْصػػػػػػػل كبغػػػػػػػًنك م ػػػػػػػلمًن،ك  لزمػػػػػػػ كمػػػػػػػلكاألبػػػػػػػ ابكبقل  ػػػػػػػل،كفبقػػػػػػػـ 

كـكاٞنغص بكمن كق  ٟنل؛كأل لكصلرتكتلب  .لزكك،اٞن لمًنكؿ ببدن مل؛كفإفك
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 فصل

 [ ص عٍْ وَ جٍطّْٗط املػصٕب مبا ال ٖتىخم] 

مػػػػػ ككلبػػػػػأفكغصػػػػػوكصػػػػػل  كك،مػػػػػ كجن ػػػػػ كدػػػػػزك نػػػػػ  بمكل،كفخلطػػػػػ كّنػػػػػلكال إفكغصػػػػػوكشػػػػػدئ ك
كك:نظ تك،ز  ،كفخلط كبز ب 

منػػػػػػ ؛كألفكبقػػػػػػ ككل كيفكالقدمػػػػػػ ،كفلػػػػػػ كأفك ػػػػػ فعكإلدػػػػػػ كصػػػػػػل  كب/ٔٓٔفػػػػػإفكخلطػػػػػػ كّنثلػػػػػػ ك 
مثلػػػػػػ كمػػػػػ كغػػػػػًنكاٞنخػػػػػػبلط،ككل إفكأرادكالغلصػػػػػػوكأفك ػػػػػ فعكإلدػػػػػ كصػػػػػل  ككيفكاٞنثػػػػػل،ك هػػػػػ كمثػػػػػٌل،

فلٝندػػػػػػػلركللغلصػػػػػػػو؛كألنػػػػػػػ كت ػػػػػػػ ركردكال ػػػػػػػٌن،ك ب ضػػػػػػػ لكمبمدػػػػػػػزة،كفصػػػػػػػلرتك لٟنلل ػػػػػػػ كهػػػػػػػ اك
ك.ِن ؼكملكل كهلككب  كالصلعك،(ٔ)أصحكال ج ٌن

                                                        
" ه كاٞننص صكأفكاٝندلركإىلكالغلصو؛كألن كالك ق رك:كبقلؿكالشًناز كيفكاٞن  ك،ه اكال ج كاأل ؿك(ٔ)

كالش ْ ِ كك: ملكل كهلك.كقلؿكالشلف  كيفكاألـ،كك ل كردك ٌنكملل ،كفجلزكأفك  فعكإلد كمثل  "َ ِمْ 
يفكزَْ ْ كِمْثِلِ ،كأ كفَػَدُص  ُ كك،ال  كخَيِْلطُُ كاْلَغلِصُوكّنَلكاْغَبَصَو،كَفَ ك َػَبَمدػ ُزكمن ؛كَأْفك َػْغِصَ ُ كِمْ َدلَؿكزَْ  ْك

إْفكِشْئ كأَْ طَْدب كِمْ َدلَؿكَزْ ْ كِمْثَلكزَ ِْبِ ،كَ ِإْفكِشْئ كَأَخَ كم كه اكالز ْ ِ كك:َخًْنْكمن ،كفَػدُػَقلُؿكلِْلَغلِصوِك
فكزَ ْػُبككَأْ ثَػَ كم كإَذاك لكلِْلَ ْضلِككل،كُثُ ك لفكغًنكُمْزَداْد؛كإَذاك لفكزَ ْػُبككِمْثَلكزَ ِْبِ ،ك َُ ْن كتَلرِ  كال كِمْ َدل

ُ كُمْنَبِقصْك كم كزَ ِْبِ ،كك،زَ ِْبِ ،كَ اَلكِخَدلَركلِْلَمْغُص ِب؛كأِلَن ُ كَغدػْ كذلككاْلِمْ َدلَؿكيفكزَْ ْ كَش ٍّ فَِإْفك لفكَصو 
كمن  كَش   كه  كِفدَمل كبَِبْصِدًنِِ  كزَ ْػَبُ  كانْػبَػَقَص كق  كأِلَن ُ  كزَ ِْبِ ؛ كِمْثَل كل  كاْلَغلِصُو كالن   كيفكك".َضِمَ  قلؿ

فق ك   فكك، إذاكت  رك، ب  رك ق كالك،فق ك ب  ركالبمددزكبدن ملك،"إذاكخلطكاٞنغص بكبغًن ك:ال  ض 
 اٜننط كك، لفك للز  كبللز  ك لفكم كجن  فإفككك؛   فكم كجن  ك ق كالك،ذلككالغًنكم كجن  

ٞن هوكالنصكأن ك لٟنللككأ كمثل ،كأ كأردأكمن ،كفلك،فإفكخلط كبأج دكم كاٞنغص بك،بلٜننط كنظ 
 لٟنللككفللغلصوكدفعككك:فإفكقلنلك،بُك بم  كالغلصوكم كأفك  طد كق ركبق كم كغًنكاٞنخل ط

 لدسكل كدفعكق ركبق كم كك،اٞنثلكم كغًنكاٞنخل ط،ك ل كدف  كمن كاذاكخلط كبلألج د،كأ كبلٞنثل
كأاٞنخل طكبلألرد كإالكأفك  ض كاٞنللك". كالثلين:ك ه كق ؿكأيب ك، كإ حلؽ،ك أيبك ل كب كأيبكال ج 

من ؛كألن ك ق ركأفك  فعكإلد كب  كملل ،كف ك نبقلكإىلكال  ؿكيفككلأن ك لزم كأفك  فعكإلد كصل  كك:ه   ة
(،كر ض كالطلل ٌنكٖٕٗ/ٖاٞن  بك)،ك(ٖ٘٘/ٗ،كفبلفكب ض .كاألـك)ل ملكل كغصوكصل  ككك،اٛنمدع

ك(.ٕ٘/٘)
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كك،مػػػػػػ كاٞنخػػػػػػبلطكلفػػػػػػإفكاخبػػػػػػلركالغلصػػػػػػوكأفك  طدػػػػػػ كصػػػػػػل  كك، إفكخلطػػػػػػ كبػػػػػػأج دكمنػػػػػػ  لػػػػػػـز
أ كب ػػػػػػ كمثلػػػػػػ ،ك إفكأرادكالغلصػػػػػػوكأفك ػػػػػػ فعكك،اٞنغصػػػػػػ بكمنػػػػػػ كق  لػػػػػػ ؛كألنػػػػػػ كب ػػػػػػ كمللػػػػػػ 

إلدػػػػػ كمثػػػػػلكمللػػػػػ ،ك مثػػػػػلكبقػػػػػ كمػػػػػ كغػػػػػًنكاٞنْخلػػػػػبط،ك طلػػػػػوكاٞنغصػػػػػ بكمنػػػػػ كمػػػػػ كاٞنخػػػػػبلط،ك
ق ػػػػػػمكالػػػػػػثم ك  ك،(ٕ)  ػػػػػػلعك: ال جػػػػػػ كالثػػػػػػلينك،(ٔ)فلٝندػػػػػػلركإىلكالغلصػػػػػػوك لػػػػػػ كأصػػػػػػحكالػػػػػػ ج ٌن

ك.بدن ملك ل كق ركقدمب مل
أنػػػػ كبػػػػلالخب طكصػػػػلرك لٞن ػػػػب لك،ك   ػػػػلرؽكغػػػػ بكاٞن لػػػػس؛كألنػػػػ كإذاكصػػػػلركالغ مػػػػل ككلنػػػػل:

 ك صػػػػػػلكإىلك مػػػػػػلؿكبقػػػػػػ ،ك هػػػػػػ اك صػػػػػػلكإىلك مػػػػػػلؿكبقػػػػػػ ،ك هػػػػػػ كاٞنثػػػػػػل،ك ألنػػػػػػ كبػػػػػػلٞن دعكالك
بػػػػػػلكبقدمبػػػػػػػ ،ك اٞنثلػػػػػػ ك ضػػػػػػم كّنثلػػػػػػ ،ك ألنػػػػػػلكن جػػػػػػوك لػػػػػػػ كك، نب ػػػػػػعكب ػػػػػػٌنكمللػػػػػػ ،ك الكّنثلػػػػػػ 

ك.جي زكلغلصوكبدعكملل ،ك ذلككالا
ك، إفكخلطػػػػػ كّنػػػػػلكد نػػػػػ ،كفقػػػػػ كصػػػػػلرك لٞن ػػػػػب لك،كفأ  مػػػػػلكطلػػػػػوكال فػػػػػل ،كفػػػػػلمبنعكا خػػػػػ 

كاٞنغصػػػػػػ بكمنػػػػػػ كق  لػػػػػػ كمػػػػػػعكأرشكالنقصػػػػػػلف ِنػػػػػػ ؼكالثػػػػػػ بكك، كجيػػػػػػربك لدػػػػػػ ،ك ٟنػػػػػػ اكالك لػػػػػػـز
كلإذاكخ قػػػػػ ،ك إفكت اضػػػػػدلك لػػػػػ كأخػػػػػ كالصػػػػػلعكمنػػػػػػ كجػػػػػلز،ك إفكطلػػػػػوكاٞنغصػػػػػ بكمنػػػػػ كصػػػػػػل  ك

كٞنلكبدنل .ك؛ ،كأجربكالغلصوك لد مثل كم كغًنك

                                                        
ك ك لٟنللػػػػػػػككبػػػػػػػُك ػػػػػػػبم   هوكالػػػػػػػنصكأنّػػػػػػػاٞنػػػػػػػ:ك"يفكال  ضػػػػػػػ النػػػػػػػ   ككقػػػػػػػلؿك(كهػػػػػػػ اكال جػػػػػػػ كاأل ؿٔ)

قػػػػػػلؿكالشػػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػػ ب:ك" هػػػػػػ ككالغلصػػػػػػوكمػػػػػػ كأفك  طدػػػػػػ كقػػػػػػ ركبقػػػػػػ كمػػػػػػ كغػػػػػػًنكاٞنخلػػػػػػ ط،
فق ػػػػػػلكك،اٞننصػػػػػػ صكيفكالغصػػػػػػوكأفكاٝندػػػػػػلركإىلكالغلصػػػػػػو"؛كألنػػػػػػ كت ػػػػػػ ركردكاٞنغصػػػػػػ بكبػػػػػػلالخب ط

كك"َ ُهػػػػػَ كقَػػػػػػْ ُؿكُٗنُْ ػػػػػ ِركَأْصػػػػػَحلبَِنل،كَ َمْنُصػػػػػ صُكك:منػػػػػ كاٞنثػػػػػل.كقػػػػػلؿكاٞنػػػػػل رد  ػػػػػلِفِ    َرِضػػػػػَ كالل ػػػػػُ كك-الش 
ر ضػػػػػػػػػػػ كالطػػػػػػػػػػػلل ٌنكك،(ٙٛٔ/ٚ(،كاٜنػػػػػػػػػػػل  كيفكفقػػػػػػػػػػػ كالشػػػػػػػػػػػلف  ك)ٕٗٗ/ٖاٞن ػػػػػػػػػػػ بك)ك".-َ ْنػػػػػػػػػػػ ُك

ك(.ٕ٘/٘)
قػػػػلؿكالشػػػػػًناز ك.ك  ق ػػػػمكالػػػػثم كبدن مػػػػلك لػػػػػ كقػػػػ ركقدمب مػػػػلك،هػػػػ اكال جػػػػ كالثػػػػلين:ك  ػػػػلعكاٛنمدػػػػػعك(ٕ)

لنلك ػػػػػلك ابػػػػػ كمن مػػػػػلكإىلكأ صػػػػػك،اٞن ػػػػػ ب:ك" هػػػػػ كاٞننصػػػػػ صكيفكالب لػػػػػدس"؛كألنػػػػػلكإذاكف لنػػػػػلكذلػػػػػك
كال جػػػػػػػػػ عكإىلكال ػػػػػػػػػ ؿ.ك، إذاكأم ػػػػػػػػػ كال جػػػػػػػػػ عكإىلك ػػػػػػػػػٌنكاٞنػػػػػػػػػلؿك، ػػػػػػػػػٌنكمللػػػػػػػػػ  اٞن ػػػػػػػػػ بكك ك لػػػػػػػػػـز

ك(.ٕ٘/٘(كر ض كالطلل ٌنك)ٙٛٔ/ٚ(،كاٜنل  كيفكفق كالشلف  ك)ٕٗٗ/ٖ)
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 فصل

 [ خمط املػصٕب بػري جٍطْ] 

فػػػػػإفك ػػػػػلفك٣نػػػػػلكالك بمدػػػػػز؛ك لٜننطػػػػػ ك؛كنظػػػػػ تك،،ك خلطػػػػػ كبغػػػػػًنكجن ػػػػػ لفػػػػػإفكغصػػػػػوكشػػػػػدئ ك
إذاكخلطػػػػػػ كبللشػػػػػػػ ًن،كأ كاٜننطػػػػػػػ كال دضػػػػػػل كإذاكخلطػػػػػػػ كبلٜننطػػػػػػػ كال ػػػػػػم ا ،كأ كمػػػػػػػلكأشػػػػػػػ  ك

دػػػػػػز ،ك رد ؛كألنػػػػػػ كبصػػػػػػلكب   انػػػػػػ ،ك هػػػػػ كقػػػػػػلدرك لػػػػػػ كٕنددػػػػػػز ،ك أجػػػػػػ ةكٕنددػػػػػػز كٕندكلزمػػػػػػ ك،ذلػػػػػك
اٞنثػػػػػلكك دػػػػزكمنػػػػػ ؛كام لنػػػػ ،ك لزمػػػػػ كفدمػػػػلكبقػػػػػ لػػػػ كالغلصػػػػػو؛كفػػػػإفك ك بمدػػػػػزكٗند ػػػػ كردكمػػػػػلكٕن

،ك(ٔ)مثػػػػػػلكز بػػػػػػ ك لػػػػػػ كأصػػػػػػحكالػػػػػػ ج ٌنكلزمػػػػػػ كصػػػػػػلعك،لب ػػػػػػ ر ،ك إفكاخػػػػػػبلطكالز ػػػػػػ كبللشػػػػػػًنج
ك.(ٕ)القدمبٌنك  ق مك ل ك،  لعك: الثلين
أنػػػػػػػ كت ػػػػػػػ ركرد ،ك إفكخلطػػػػػػػ كبلٞنػػػػػػػل ؛كفػػػػػػػإفكخلػػػػػػػص،ك  ػػػػػػػلدكُنػػػػػػػلؿ،ك  ك ػػػػػػػنقصكرد كك:لنػػػػػػػل

ػػػػػػ لػػػػػػ كصػػػػػػلب  ؛كألنػػػػػػ ك ػػػػػػٌنكمللػػػػػػ ،ك أجػػػػػػ ةكا كللبخلػػػػػػدصك لػػػػػػ كالغلصػػػػػػو،ك إفكنقػػػػػػصكنقص 
 ا،كأخػػػػػػ  كاٞنغصػػػػػػ بكمنػػػػػػ ،ك أرشكمػػػػػػلكنقػػػػػػص؛كألنػػػػػػ ك جػػػػػػ ك ػػػػػػٌنكمللػػػػػػ كنلقصػػػػػػ ،ك إفككم ػػػػػػبق ك

ألنػػػػػ ك  ػػػػػ  كإجيػػػػػلبك ػػػػػلفكنقصػػػػػلن كالك  ػػػػػبق كبػػػػػلك ػػػػػ د كإىلكف ػػػػػلد ،كفلػػػػػ كمثػػػػػلكم دلبػػػػػ ؛ك
ك.الضملفكل لكملكَي ثكم كالنقصلف،كفصلرك لٟنللك

                                                        
َ ْؽ،كأ كك:قػػػػػػػلؿكالشػػػػػػػلف  كيفكاألـ،كهػػػػػػػ اكال جػػػػػػػ كاأل ؿك(ٔ) كزَ ْػبَػػػػػػػُ كيفكبَػػػػػػػلْف،كأ كَشػػػػػػػدػْ "َ ِإْفك ػػػػػػػلفكَصػػػػػػػو 

َضػػػػػػِمَ كيفكهػػػػػػػ اكُ ل ػػػػػػ ؛كأِلَن ػػػػػػُ كاَلك َػػػػػػػَبَخل ُصكمنػػػػػػ كالز  ْػػػػػػػُ ،كَ اَلكك،أ كَ َ ػػػػػػلْكك،ْ كطَد ػػػػػػْو،كأ كَٚنْػػػػػػ ْكُدْهػػػػػػ
ػػػػ  اكمػػػػ كالز  ْػػػػِ كمػػػػ كِق َػػػػِلكأَن ػػػػػُ ككال كَ ُ ػػػػ ُفكلػػػػ كأَْفك َػػػػْ َفَعكإلَْدػػػػِ كِمْ دَػػػػل مثلػػػػ ،كَ ِإْفك ػػػػلفكاْلِمْ دَػػػػلُؿكمنػػػػ كَخدػْ

ػػػػػُ كالز  ْػػػػػِ ". كك،إفكامبنػػػػػعكأبػػػػػ  لالشػػػػػ بدين:ك" ككقػػػػػلؿكَغدػْ  كجيػػػػػربكاٞنمبنػػػػػع؛كألنػػػػػ ك لٟنللػػػػػك،كفػػػػػ ك لػػػػػـز
كاٞنثػػػػل".كاألـكك،الغلصػػػوكب ػػػػ ؿكمػػػلك كجيػػػػوك لدػػػػ ،ك الكاٞنغصػػػ بكمنػػػػ كبق ػػػ ؿكمػػػػلك كجيػػػػوكلػػػ  فدغػػػػـ 

ك(.ٖٚٚ/ٕ(،كمغينكا بلجك)ٖ٘/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٕ٘ٗ/ٖاٞن  بك)،ك(ٖ٘٘/ٗ)
(،كر ضػػػػػػ كٕ٘ٗ/ٖاٞن ػػػػػػ بك)ككمللػػػػػػ .لدصػػػػػػلك ػػػػػػلك ابػػػػػػ كمن مػػػػػػلكإىلك ػػػػػػٌنك،هػػػػػػ اكال جػػػػػػ كالثػػػػػػلينك(ٕ)

ك(.ٖٚٚ/ٕ(،كمغينكا بلجك)ٖ٘/٘الطلل ٌنك)
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ػػػػػػػػػػ كأ /ٕٓٔبقدمبػػػػػػػػػػ ك لػػػػػػػػػػ كأصػػػػػػػػػػحك كضػػػػػػػػػػمن ك،،كفخلطػػػػػػػػػػ كبػػػػػػػػػػ قد (ٔ)ل إفكغصػػػػػػػػػػوكدقدق 
الكمثػػػػلكلػػػػ ،ك ٟنػػػػ اكالكجيػػػػػ زكبدػػػػعكب ضػػػػ كبػػػػ   ،كِنػػػػ ؼكاٜنػػػػػوككيفكأفكالػػػػ قد ك(ٕ)الػػػػ ج ٌن

  ػػػػػػػػلعكالػػػػػػػػ قدقلف،ك  ق ػػػػػػػػمكالػػػػػػػػثم ك لػػػػػػػػ كقْدَمػػػػػػػػنكك:(ٖ)الصػػػػػػػػغلر،ك ال  ػػػػػػػػلر،ك ال جػػػػػػػػ كالثػػػػػػػػلين
كاٞنخبلط.

                                                        
  قػػػػػلؿكلػػػػػ كيفكب ػػػػػ كك، الػػػػػ رةك، ػػػػػللقمح،م ػػػػػح ؽكأبػػػػػد كَيصػػػػػلكمػػػػػ كطحػػػػػ كاٜن  بك:الػػػػػ قد  (ٔ)

ك.(ٛ٘ٚ/كٔال  د:كطحٌن.كم جمكاللغ كال  بد كاٞن لص ةك)
كفدػػػػػ ،كفد ػػػػػلع،ك  ق ػػػػػمكالػػػػثم كبدن مػػػػػلك لػػػػػ كمػػػػػلكذ  نػػػػػل كيف(كهػػػػ اكال جػػػػػ كالثػػػػػلين:ك صػػػػػًنافكشػػػػ   ٌنكٕ)

كل:قػػػػػلؿكالنػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػ :ك" إفكخلػػػػػطكالػػػػػ قد كبللػػػػػ قد ؛كفػػػػػإفكقلنػػػػػكالز ػػػػػ كإذاكخلطػػػػػ كبللشػػػػػًنج.
اٞنخػػػػػبلطكهللػػػػػك،كفلل اجػػػػػوك لػػػػػ كك:فػػػػػإفكقلنػػػػػلك،مبقػػػػػـ ك:ف للز ػػػػػ كبللز ػػػػػ ،ك إفكقلنػػػػػلك،هػػػػػ كمثلػػػػػ 

فػػػػإفكأرادكك،بدن مػػػػلك لػػػػ كقػػػػ ركالقدمبػػػػٌن ق ػػػػمكالػػػػثم كك،بللشػػػػ   كبدػػػػعك:الغلصػػػػوكالقدمػػػػ ،ك إفكقلنػػػػل
ف لػػػػ كمػػػػلكذ  نػػػػلكيفككأ،  ػػػػلفكاٝنلػػػػطكبػػػػلألج د،كأ كاألردك،ق ػػػػم ك ػػػػٌنكالػػػػ قد ك لػػػػ كن ػػػػ  كالقدمبػػػػٌن

جػػػػػػػلزتكالق ػػػػػػػػم كإفكج لنلهػػػػػػػلكإفػػػػػػػػ از ا،ك إفكك،خلػػػػػػػطكالز ػػػػػػػػ كبللز ػػػػػػػ ،ك إفك ػػػػػػػػلفكاٝنلػػػػػػػطكبلٞنثػػػػػػػػل
(،كر ضػػػػػػػػ كٕٙٗ/ٖ)اٞن ػػػػػػػػ بككج لنلهػػػػػػػػلكبد  ػػػػػػػػل،ك كجيػػػػػػػػز؛كألفكبدػػػػػػػػعكالػػػػػػػػ قد كبللػػػػػػػػ قد كالكجيػػػػػػػػ ز".

ك(.ٖ٘/٘الطلل ٌنك)
  ق ػػػػمكالػػػثم كبدن مػػػػلك لػػػ كمػػػػلكذ  نػػػػل كك،فد ػػػلعك، صػػػًنافكشػػػػ   ٌنكفدػػػػ ك:قػػػػلؿ،كهػػػ اكال جػػػػ كالثػػػلينك(ٖ)

بللػػػػػػ قد ؛كفػػػػػػإفككقػػػػػػلؿكالنػػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػػ :ك" إفكخلػػػػػػطكالػػػػػػ قد كيفكالز ػػػػػػ كإذاكخلطػػػػػػ كبللشػػػػػػًنج.
اٞنخػػػػػبلطكهللػػػػػك،كفلل اجػػػػػوكك:فػػػػػإفكقلنػػػػػلك،مبقػػػػػـ ك:قلنػػػػػلف للز ػػػػػ كبللز ػػػػػ ،ك إفكك،هػػػػػ كمثلػػػػػ كل:قلنػػػػػ

فػػػػإفكك، ق ػػػمكالػػػػثم كبدن مػػػػلك لػػػػ كقػػػػ ركالقدمبػػػػٌنك،بللشػػػػ   كبدػػػػعك: لػػػ كالغلصػػػػوكالقدمػػػػ ،ك إفكقلنػػػػل
ف لػػػػػػ كمػػػػػػلككأ،  ػػػػػػلفكاٝنلػػػػػػطكبػػػػػػلألج د،كأ كاألردك، لػػػػػػ كن ػػػػػػ  كالقدمبػػػػػػٌنكأرادكق ػػػػػػم ك ػػػػػػٌنكالػػػػػػ قد 

،كاجػػػػػلزتكالق ػػػػػم كإفكج لنلهػػػػػلكإفػػػػػ از كك، ،ك إفك ػػػػػلفكاٝنلػػػػػطكبلٞنثػػػػػلذ  نػػػػػلكيفكخلػػػػػطكالز ػػػػػ كبللز ػػػػػ
(،كر ضػػػػػػ كٕٙٗ/ٖاٞن ػػػػػػ بك)كبللػػػػػػ قد كالكجيػػػػػػ ز".ك،ك كجيػػػػػػز؛كألفكبدػػػػػػعكالػػػػػػ قد ل إفكج لنلهػػػػػلكبد  ػػػػػػ

ك(.ٖ٘/٘الطلل ٌنك)
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 فصل

 [ ضىاُ العكاز بالػصب] 

كك.(ٔ)ال قلرك ضم كبللغصو
ك.(ٕ)الك ضم ك: أب ك   فك، قلؿكأب كبند  

ك.أن كالك ضم كبللغصوك:؛ك  ين(ٖ)ضم ك،إذاك  ؽكاألرضكب  ل ك: قلؿكأ٘ن 
طمقااااااااااو ،  ماااااااااان  اااااااااا    ،ماااااااااان ، ر  ،ماااااااااان  صااااااااااب ماااااااااا م  :ك»ق لػػػػػػػػػػ ككلنػػػػػػػػػػل:
ك.؛ك ألن ك ضم كبللق  كيفكال دع،كفضم كبللغصوك لٞننق ؿ(ٗ)«أرضون

ػػػػػػ أجػػػػػػربكك،،كفػػػػػػُ   كصػػػػػػلبوكاألرضكإىلكقل  ػػػػػػلأ كبػػػػػىنك،كفغػػػػػػ سكفد ػػػػػػل،ل إفكغصػػػػػوكأرض 
فمفاااا  ذ ااااا   ،أن رجااااا   صااااب أرض اااا ، ف ااااام  فو اااا »ك:  كٞنػػػػلكرُك؛كالغلصػػػػوك لػػػػ كذلػػػػك

                                                        

ك(.ٖٔ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٕٙٗ/ٖاٞن  بك)ك(ٔ)
ك(.ٜٚٔ/ٜال ائ ك)ك(،كال ح ٜٖٓ/ٔاٛن ه ةكالنًنةك)ك(ٕ)
ك(.ٕٕٚ/ٜ(،ك شلؼكالقنلعك)ٖٗٙ/ٚاٞنغينك)ك(ٖ)
 غصػػػػػوكاألرضك غًنهػػػػػل،كك،أخ جػػػػػ كم ػػػػػلمكيفكصػػػػػحدح ،ك بػػػػػلبكاٞن ػػػػػلقلة،كبػػػػػلبكٓنػػػػػ بكالظلػػػػػمك(ٗ)

اااا ،ماااان ،قتطاااا  ماااا م  "ك ل ظػػػػ :ك(.ٚ٘ٙ)ص: طمقااااو ،  إ اااا ه  اااام  ، قو ماااا  ماااان  ، ماااان ، ر   رم 
اْلغَػػػػزاِ ّ؛كك«مػػػػ كغصػػػػو»ك: ػػػػعكيفكإِ ػػػػ َاد كبَِلْ ػػػػظَهػػػػَ اكاٜنَػػػػِ  ثكتك:قػػػػلؿكابػػػػ كاٞنلقػػػػ ك". اااا   أرضااااون

َفِإن ػػػػػُ كأ ردُ كَ ػػػػػَ ِلككيفك  ػػػػػدط ،كَ ُهػػػػػَ كَبػػػػػِ  ثكَصػػػػػِحدح،كأخ جػػػػػ كُم ػػػػػلمكيفكَصػػػػػِحدح كمػػػػػ كَهػػػػػَ اك
ك،اَلك َْأُخػػػػ كأبػػػػ كشػػػػ ػْ  اكمػػػػ كاأَلْرضكِبغَػػػػًْنكبػػػػ »ك:أَ ػػػػيِنكمػػػػ كَبػػػػِ  ثكأيبكُه َ ْػػػػػ َةكَلِ ػػػػ كبَِلْ ػػػػظك،اْلَ ْجػػػ 

كط قػػػػػػ كاه مػػػػػػ كاقبطػػػػػػعك»ك:بَِلْ ػػػػػػظ«كُمْ ػػػػػػن  »،كَ َرَ اُ كَأْ٘نػػػػػػ كيفك«ِإىَلك ػػػػػػ عكأَرضػػػػػػٌنك-تَػَ ػػػػػػلىَلكك-كِإال 
مػػػػ كَأخػػػػ ك»،كَ يفكِرَ ا َػػػػ كلَػػػػُ :ك«شػػػػ ػْ  اكمػػػػ كاأَلْرضكِبغَػػػػًْنكَبقػػػػ كط قػػػػ ك َػػػػػْ ـكاْلِقَدلَمػػػػ كمػػػػ ك ػػػػ عكأَرضػػػػٌن

ػػػػْدَخلفِكك،«ط قػػػػ كمػػػ ك ػػػػ عكأَرضػػػٌنك،شػػػ ػْ  اكمػػػػ كاأَلْرضكِبغَػػػًْنكَبقػػػػ  مػػػ كَبػػػػِ  ثكَ لِئَشػػػػ ككَ أخ جػػػػ كالش 
كال ػػػػػػ ركاٞننػػػػػػًنك".طمقااااااو ،  ماااااان  اااااا   أ رضااااااون ،ماااااان  راااااام قوااااااد ماااااا م ماااااان ،  ر  »بَِلْ ػػػػػػظ:ك

ك(.ٔٙٚ/ٙ)
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تعمااااار  و فاااااؤ و، و قاااااد رأ ت ااااا   :قااااا   ، ااااام،و  .فاااااأمم بقرااااا  ، ن وااااار، إ اااااى ، ن ااااار 
ك.(ٔ)«وإن    ن ر حمم ،فر أصم   

،ك ألنػػػػػػ ك نقػػػػػػلكملػػػػػػككغػػػػػػًن ك(ٕ)« ااااااوس  عاااااام   اااااا  م  ااااااق»ك: صػػػػػلبوكالشػػػػػػ    ك قػػػػػػ ؿ
  ػػػػ كبغػػػػًنكإذنػػػػ ،كف جػػػػوكت   غػػػػ ؛ك مػػػػلكلػػػػ كشػػػػغل كبقمػػػػلش،كّنل ػػػػ كالػػػػ  كالكب مػػػػ كلػػػػ كيفكن

،ك  ػػػػ لككلػػػػ كزر  ػػػػل،ك  لزمػػػػ كأجػػػػ ةكاٞنثػػػػلكٞنػػػػلكمضػػػػ كمػػػػ كاٞنػػػػ ة،ك قػػػػ كب دنػػػػلكاٝنػػػػ ؼكفدػػػػػ 
 لكإفكنَػَقصػػػػػػ لكالػػػػػػػزرع؛كألنػػػػػػ كنقػػػػػػػصكبصػػػػػػلكب   انػػػػػػػ ،ك نصػػػػػػ نلكالػػػػػػػ لدلك لدػػػػػػ ،ك أرشكنْقصػػػػػػػ

نقصػػػػػلفك لػػػػػػ كفلزمػػػػػ كضػػػػػملن ،ك  ػػػػػ لككإذاكنقصػػػػػ كبقلػػػػػعكالغػػػػػ اس،كأ كال نػػػػػل ك لزمػػػػػ كأرشكال
لكهػػػػػػػ ا،كأبػػػػػػ  ك؛أ ػػػػػػلك لػػػػػػ كقػػػػػػػ لٌنك:(ٗ)،ك الط  ػػػػػػ كالثػػػػػػػلين(ٖ)ا ابػػػػػػ  ككال كأصػػػػػػحكالطػػػػػػ  قٌنكقػػػػػػػ ك

                                                        

كَأْبَدلكك(ٔ) كبلبكَمْ  كاٞن ات، كالنق ،ك بلبكإبدل  كال د ق كيفكال ن كال ربق،ك يفكذ ل كاٛن ه  أخ ج 
كَأَب ْك كَب   كِِف كَ اَل كلَْدَ ْ كأَلَبْ ، كَمْدَب   ك)كأَْرض ل كَلُ ، كالن َ لِئّ كك:قلؿكالز ل  ك(.ٕٗٔ/َٙفِ َ  "َ َأْخَ َجُ 

كالل ْدثِك كَ ْ  كَ ِ د ْكك،أَْ ض ل كََيٍَْنكْبِ  كُ ْ َ ةَكك،َ ْ  كْبِ  كِهَشلـِ كك،َ ْ  كالن ِي  كَأف  كأَبِدِ  ،ك  كُمْ  َككَقلَؿ:كَ ْ 
كَملِلٌككيفكاْلُمَ ط ك كُ ْ َ ةَك،كيفكِ َبلِبكاأْلَقْكأ ََ َ ِلَككَرَ اُ  كْبُ  ـُ كِهَشل كَأْخ َػْ نَل كالل ِ كك،ِضَدِ  كَرُ  َؿ كَأف  كأَبِدِ   ْ َ

 ه اكإ نلدكرجلل كثقلت،كل الكأفكك:قلؿكاألل لين:ك"قل .ك(ٜٕٛ/َٗقلَؿ،كَف ََ  َُ ".كنصوكال ا  ك)ك
كقلؿكيفكبل غكاٞن اـك ق ك ن ن ،كاب كإ حلؽكم لس، كأب ك"ك: معكذلككفإفكاٜنلفظكاب كبج  ر ا 

ك)ك د،دا كالغلدل كإر ا  كب  ". ك(ٖ٘٘/٘ إ نلد  كاألثًن. كاب  ك اْلِب لِف ل،كك:قلؿ كيفكط ٟنل، أ كتلّم 
ك(.ٖٔٓ/ٖفُ    ك أْدِغم.الن ل  ك)،كَ ِمدم ،ك أْصُل ل:ُ ُممٌكك:أ ك اِب ُ ل:

كَ رََأقك،أخ جػػػػػ كال خػػػػػلر كيفكصػػػػػحدح ،ك بػػػػػلبكاٜنػػػػػ ثك اٞنزار ػػػػػ ،كبَػػػػػلبكَمػػػػػْ كَأْبدَػػػػػلكأَْرض ػػػػػلكَمَ ات ػػػػػلك(ٕ)
ك(.ٙٓٔ/َٖمْ كَأْبَدلكأَْرض لكَمد َب  ،ك)ك:َذِلَككَ ِل  كيفكأَْرِضكاْٝنَ َاِبكبِلْلُ  َفِ كَمَ اٌت،كَ َقلَؿكُ َم ُك

 ال ػػػػلئعكغػػػػًنكمب ػػػػ ،ك،كفغلػػػػظك لدػػػػ كبػػػػلألرش؛كألنػػػػ كأ ِفك،ألفكالغلصػػػػوكمب ػػػػ ؛كهػػػػ اكال جػػػػ كاأل ؿك(ٖ)
فػػػػإذاكك،َ َغْ َ ػػػػ ُكك،اْلغَػػػػلِرِسكأَْفك َػْقلَػػػػَعكبِنَػػػػلَ  ُك َكك،"  ػػػػلفك لػػػػ كاْل َػػػػلينكك:الشػػػػلف  كيفكاألـكقػػػػلؿكفلػػػػمك لزمػػػػ .

بػػػػػُك َػػػػػػُ د كإلَْدػػػػػِ كاأْلَْرَضكُِنَلِٟنَػػػػػلكبػػػػػٌنكَأَخػػػػػَ َهل،كَ َ ْضػػػػػَمُ كك،َضػػػػػِمَ كمػػػػػلكنَػَقػػػػػَصكاْلَقْلػػػػػُعكاأْلَْرضَكك،قَػَلَ ػػػػػ ُك
ك.(ٕٙٗ/ٖاٞن  بك)،ك(ٕٗ٘/ٗاألـك)كاْلِقدَمَ كّنَلكنَػَقَصَ ل".

ك لك(ٗ) كج ل مل كم  كأصحلبنل كق لٌن م  كنقصكب  لكك:  كألن  كالنقص؛ كأرش ك لزم  كاأل ؿ: ال ج 
ك(.ٔٗ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٕٙٗ/ٖاٞن  بك)،ك(ٕٗ٘/ٗمضم ف،كفلزم كأرش .كاألـك)
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 لزمػػػػػػػػػػػ كت ػػػػػػػػػػػ   كاألرض،ك  ػػػػػػػػػػػ لككإذاكقلػػػػػػػػػػػعكال ػػػػػػػػػػػلئعكاألبجػػػػػػػػػػػلركاٞن ف نػػػػػػػػػػػ كيفكك:(ٔ) الثػػػػػػػػػػػلين
ك.األرض
فلزمػػػػػػ كاألرش؛كألنػػػػػػ كأبلػػػػػػوكيفكإ صػػػػػػلؿكاٜنػػػػػػ كاٞنغصػػػػػػ بكمنػػػػػػ كك،أفكالغلصػػػػػػوكمب ػػػػػػ كلنػػػػػػل:

ك.ِن ؼكال لئعك،إلد 
قلػػػػػع؛كك، إفك ػػػػػلفكالغػػػػػ اسكلصػػػػػلبوكاألرض،ك طلػػػػػوكقل ػػػػػ ؛كفػػػػػإفك ػػػػػلفكلغػػػػػ ضكصػػػػػحدح

ػػػػ يفكمل ػػػػ ،كفلزمػػػػ كإ لدتػػػػ كإىلكهدئبػػػػ ،ك  ػػػػ لككإفككامقصػػػػ د ككلألنػػػػ كفػػػػ تك لدػػػػ كالغػػػػ اسكغ ض 
؛كألنػػػػ كٓن ػػػػمكيفكمل ػػػػ ،ك لػػػػ كب ػػػػ ك(ٕ) ك  ػػػػ كلػػػػ كفدػػػػ كغػػػػ ضكظػػػػله ك لػػػػ كأصػػػػحكالػػػػ ج ٌن

اكطلل ػػػػػ كصػػػػػلبوكاألرضكبػػػػػ لك؛كألنػػػػػ كإذك(ٖ)فإنػػػػػ كجيػػػػػوك لدػػػػػ كطم ػػػػػلك،اأ ك ػػػػػ  كك،افد ػػػػػلكبئػػػػػ  ك
نقػػػػػػلكأجزائ ػػػػػػلكإىلك١نػػػػػػػلك ك ػػػػػػ ضكبػػػػػػػ كملل  ػػػػػػل،كفلزمػػػػػػ كإ لد ػػػػػػػلكإلدػػػػػػ ،ك  لدػػػػػػػ كأجػػػػػػ ةكاٞنثػػػػػػػلك

                                                        
ال جػػػػػػ كالثػػػػػػلين:ك لزمػػػػػػ كت ػػػػػػػ   كاألرض؛كألفكجػػػػػػربافكالػػػػػػنقصكبلٞنثػػػػػػػلكأ ىلكمػػػػػػ كجربانػػػػػػ كبللقدمػػػػػػػ .كك(ٔ)

ك(.ٔٗ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٕٙٗ/ٖاٞن  بك)
ال ج كالثلين:ك  خ كب ؛كألفك كاأل ؿ:كالك  خ كبقل  ؛كألفكقل  كم كغًنكغ ضك   ،ك   ث.كال ج كك(ٕ)

"فَػَ َل كك:قلؿكاٞنل رد كيفكاٜنل  كف جوكأفك  خ كب .ك،اٞنللكك١ن مكيفكمل  ،ك الغلصوكغًنك١ن م
لكَ لَنْ كَ َلْد ِك ُقُصكِإْفكقَػَلَعكَ م  َفطَللََ ُ كبَِأْرِشكالنػ ْقِصكَمَعكك،ْ ِس،كَ اْلِ َنل ِكقَػْ َلكاْلغَكك،َهَ اكَلْ كَ لَنْ كِقدَمُبُ كتَػنػْ

ل كَقلئِم  كاأْلَ  ؿِكك،تَػْ ِؾكاْلَغْ ِس،كَ اْلِ َنلِ  ِإَذاك َْكك،إِن ُ كاَلكجُيْ َػُ كَ َل كاْلَقْلِعك َْكَ ُ ْ كَلُ كأَْرشٌكك:َفِإْفكِقدَلكبِلْلَ ْجِ 
لكنَػْقصٌك َ كك:ْجِ كالث لينكَ ِإْفكِقدَلكبِلْل َكك،َ ُ ْ كَلُ كَقلئِم  لكَغدػْ كاأْلَْرَشكِإْفكَ لَفكَقلئِم  أَن ُ كجُيْ َػُ كَ َل كاْلَقْلِعكاْ َبَح  

كَمُ نَِ كاْلَقْلعِك كَمَعكاْلِبزَاـِ كِبِ  كاْلُمطَللََ َ  كَلم لكاْ َبَح   كَمَعكَ ْ  ِِ كك،نَلِقْص؛كأِلَن ُ  كِبِ  كاْلُمطَللََ َ  كَ ْ َبِح   فََأْ ىَلكأَْف
"فإفك لفكللغلصوكغ ضكيفكالطمك  قكدفعكضملفكال ق ط،كك:قلؿكالن   كيفكال  ض كاْلَقْلِع".كَ  ِك

".كاٞن  بكلفل كالطم،ك إالكف كيفكاألصح،ك  ن فعك ن كالضملفكٝن  ج ك  كأفك   فكجنل  ،ك ت    ك
ك(.ٓٗ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٜٙٔ/ٚ(،كاٜنل  كيفكفق كالشلف  ك)ٕٚٗ/ٖ)
كال ئ ك(ٖ) كبلبكقبلَطَمْمُ  كم  كبللخابكَطمًّل، ك غًنهل َ لكك:، ك َطم  كاألرض، كا ب تكمع كبُ مأل ل

ك(.ٖٛٓاٞنص لحكاٞننًنك)ص:ككأ ضلك  ،ك غلو.:كف لكعلكذلك،ك َطم كاألم ،كَطمًّلك:الخاب
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لزمػػػػػػػػػ كأرشكالنقصػػػػػػػػػلف،ك إفك ك طلػػػػػػػػػوكصػػػػػػػػػلبوكاألرضكك،للمػػػػػػػػػ ة،ك إفكنقصػػػػػػػػػ كبػػػػػػػػػ لك
ك.(ٕ)،كخ فلكللمزين(ٔ)أجربك لد ك،طم ل،ك أراد كالغلصو،ك من  كاٞنللككمن 

ػػػػكلنػػػػل: ،ك هػػػػ كأفكالك ضػػػػم كمػػػػلك قػػػػعكفد ػػػػل،كف ػػػػ ك مػػػػلكلػػػػ ك ػػػػلفكقػػػػ كلححد كصػػػػكلأفكلػػػػ كغ ض 
ك. ضعكالخاب،كفأرادكإزالب ،كأ كيفكط   كاٞن لمٌن،كأ كيفكغًن 

قػػػػ كأب أتػػػػككمػػػػ كضػػػػملفكمػػػػلك قػػػػعكفد ػػػػل،ك  ك  ػػػػ كلػػػػ كغػػػػ ضكصػػػػحدحكك: إفكقػػػػلؿكاٞنللػػػػك
ب كأفك طم ػػػػػػػل،ك  ػػػػػػربأكمػػػػػػػ كالضػػػػػػملفك لػػػػػػػ كأصػػػػػػػحك/ٕٓٔيفكطم ػػػػػػل،ك ك  ػػػػػػػ كللغلصػػػػػػو 

ك.(ٖ)ال ج ٌن
فدػػػػػػ ،ككلأنػػػػػ كٞنػػػػػلكرضػػػػػ كبػػػػػلٜن  كزاؿكال ػػػػػػ  اف،ك  ػػػػػقطكالضػػػػػملف؛كألنػػػػػ كصػػػػػلركمأذ ن ػػػػػكنػػػػػل:ل

 كلػػػػ ك ك  ػػػػك،بػػػػلكاقبصػػػػ ك لػػػػ كاٞننػػػػعكمػػػػ كطم ػػػػلك،  لػػػػ كهػػػػ اكإذاك ك ػػػػبل ظكاٞنللػػػػككبػػػػلاب ا 
كمن  كتضم كرضل كبلٜن  .ك كم كالضملف؛كألفقطم ل،ك ب ك

                                                        
لزمػػػػ ،ك إالكك،للػػػػككبطم ػػػػل،كفػػػػأم  كاٞناقػػػػلؿكالنػػػػ   كيفكال  ضػػػػ :ك"إذاكب ػػػػ كبئػػػػ  كك،هػػػػ اكال جػػػػ كاأل ؿك(ٔ)

(،كٕٚٗ/ٖفلػػػػػ كأفك  ػػػػػبقلكبػػػػػ ؛كلدػػػػػ فعك ػػػػػ كن  ػػػػػ كخطػػػػػ كالضػػػػػملفكبلل ػػػػػق طكفد ػػػػػل".كاٞن ػػػػػ بك)
ك(.ٓٗ/٘ر ض كالطلل ٌنك)

قػػػػلؿككك كجيػػػػربكاٞنللػػػػكك لػػػػ كنقضػػػػ .ك،،ك ن ػػػػج ال كجيػػػػربك مػػػػلكلػػػػ كغصػػػػوكغػػػػزككهػػػػ اكال جػػػػ كالثػػػػلين:ك(ٕ)
أفك  ػػػػػقطك نػػػػػ كك:،ك هػػػػػ يفكطم ػػػػػلكلالشػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػ ب:ك" هػػػػػ اكغػػػػػًنكصػػػػػحدح؛كألفكلػػػػػ كغ ض ػػػػػ

(،كاٞن ػػػػػ بكٔٙٔك٢نبصػػػػػ كاٞنػػػػػزينك)ص:كِنػػػػػ ؼكنقػػػػػ كالغػػػػػزؿكاٞنن ػػػػػ ج".ك،ضػػػػػملفكمػػػػػ ك قػػػػػعكفد ػػػػػل
ك(.ٕٚٗ/ٖ)
 ػػػػقطك نػػػػ كإذاكك،إذاكأذفكيفكب  هػػػػلكال جػػػػ كاأل ؿ:ك صػػػػحكاابػػػػ ا ؛كألنػػػػ كٞنػػػػلك ػػػػقطكالضػػػػملفك نػػػػ ك(ٖ)

لزمػػػػ ،ك إالكفلػػػػػ كأفك،كفػػػػأم  كاٞنللػػػػككبطم ػػػػل،كاأبػػػػ أ كمن ػػػػل.كقػػػػلؿكالنػػػػ   كيفكال  ضػػػػ :ك"إذاكب ػػػػػ كبئػػػػ  ك
الك صػػػػح؛كألفككال جػػػػ كالثػػػػلين: كك  ػػػػبقلكبػػػػ ؛كلدػػػػ فعك ػػػػ كن  ػػػػ كخطػػػػ كالضػػػػملفكبلل ػػػػق طكفد ػػػػل".

(،كٕٚٗ/ٖاٞن ػػػػ بك)كاابػػػػ ا كإوػػػػلك  ػػػػ فكمػػػػ ك اجػػػػو،ك  كجيػػػػوكب ػػػػ كشػػػػ  ،كفلػػػػمك صػػػػحكاابػػػػ ا .
ك(.ٓٗ/٘ر ض كالطلل ٌنك)
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 فصل

 [ صبؼ الجٕب املػصٕب] 

إمػػػػػػلكأفك  ػػػػػػ فكالصػػػػػػ وكللمغصػػػػػػ بكمنػػػػػػ كالثػػػػػػ ب،ك؛ك،كفصػػػػػػ غ ؛ك كخيػػػػػػللإذاكغصػػػػػػوكث ب ػػػػػػ
فػػػػػإفك كتػػػػػزدكقدمػػػػػ كالثػػػػػ ب،ك؛كأ كللغلصػػػػػوكأ كلغًن ػػػػػل؛كفػػػػػإفك ػػػػػلفكالصػػػػػ وكللغلصػػػػػوكنظػػػػػ ت

 شػػػػػ   ككل الصػػػػػ و،ك  ك نقصػػػػػل؛كبػػػػػأفك ػػػػػلفكقدمػػػػػ ك ػػػػػلك ابػػػػػ ك شػػػػػ ة،كفصػػػػػلركقدمبػػػػػ كمصػػػػػ  غ ك
فػػػػػإذاكبدػػػػػعكالثػػػػػ بك ػػػػػلفكالػػػػػثم كبدن مػػػػػلكلصػػػػػلبوكالثػػػػػ بكبللصػػػػػ و؛ككلصػػػػػلركالغلصػػػػػوكشػػػػػ    ك

نصػػػػػػ ٌن،ك إفكصػػػػػػلرتكقدمبػػػػػػ كٙن ػػػػػػ ك شػػػػػػ كب ػػػػػػوكالنقصػػػػػػلفك لػػػػػػ كالغلصػػػػػػوكمػػػػػػ كقدمػػػػػػ ك
صػػػػ غ ،ك إفكصػػػػلرتكقدمبػػػػ ك شػػػػ ةك ػػػػقطكبػػػػ كصػػػػلبوكالصػػػػ و؛كألنػػػػ كب  لػػػػ كنقػػػػص،ك لػػػػػ ك

ثػػػػػٌنك لنػػػػػ كالز ػػػػػلدةكبدن مػػػػػل؛كلزمػػػػػ كدر ػػػػػلف؛كفػػػػػإفكصػػػػػلرتكقدمبػػػػػ كث ك،صػػػػػلرتكقدمبػػػػػ كٖنلندػػػػػ 
ك.يفكمل  ملكأل لكبصل كب  لكالغلصو

 ضػػػػ ؛كألنػػػػ ككأضػػػػ كبػػػػللث ب،كأ ك ك،فػػػػإفكأرادكالغلصػػػػوكا ػػػػبخ اجكالصػػػػ وك ػػػػلفكلػػػػ كذلػػػػك
لزمػػػػػػػػ كأرشكالنقصػػػػػػػػلف؛كألنػػػػػػػػ كبصػػػػػػػػلكك،ل ػػػػػػػػ كإفكنقصػػػػػػػػ كقدمػػػػػػػػ كالثػػػػػػػػ بكبػػػػػػػػللقلعك؛مل ػػػػػػػػ 
ك.ب   ان 

 كجيػػػػػػػػػػػربكالغلصػػػػػػػػػػوك لدػػػػػػػػػػػ كيفكأصػػػػػػػػػػػحكك، إفكطلػػػػػػػػػػوكصػػػػػػػػػػػلبوكالثػػػػػػػػػػػ بكقلػػػػػػػػػػعكالصػػػػػػػػػػػ و
 بلػػػػػػفكبػػػػػػللقلع،ك الغػػػػػػ اسكالك بلػػػػػػف،كك ال ػػػػػػ ؽكبدنػػػػػػ ك بػػػػػػٌنكالغػػػػػػ اسكأفكالصػػػػػػ وك،(ٔ)الػػػػػػ ج ٌن

                                                        

لال ػػػػػػبخ اج،ك الكبلجػػػػػػ ك هػػػػػػ كقػػػػػػ ؿكأيبكال  ػػػػػػلس؛كألفكالصػػػػػػ وك  لػػػػػػككبك،الكجيػػػػػػربكال جػػػػػػ كاأل ؿ:ك(ٔ)
قػػػػلؿكالنػػػػ   ككبػػػػ كإىلكذلػػػػك؛كألنػػػػ ك، نػػػػ كأفك  ػػػػب يفكبقػػػػ كبػػػػلل دع،ك الكجيػػػػ زكأفك بلػػػػفكمػػػػلؿكالغػػػػًن.

قػػػػػلؿكالشػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػ ب:كك،ال جػػػػػ كالثػػػػػلين:كجيػػػػػربكال".ك:يفكال  ضػػػػػ :ك"أصػػػػػح ملك نػػػػػ كال ػػػػػ اقدٌن
بػػػػ كلػػػػ ك هػػػػ كقػػػػ ؿكأيبكإ ػػػػحلؽ،ك أيبك لػػػػ كبػػػػ كخػػػػًناف؛كألنػػػػ ك ػػػػ ؽكظػػػػل كالكك،" هػػػػ كالصػػػػحدح"

قػػػػػلؿكالنػػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػػ :ك"أصػػػػػػح ملككفدػػػػػ ،كفػػػػػػأجربك لػػػػػػ كقل ػػػػػ ؛ك ػػػػػػللغ اسكيفكاألرضكاٞنغصػػػػػػ ب .
 اخبػػػػلر كاامػػػػلـ،ك نقػػػػلكالقطػػػػعكبػػػػػ كك،ن ػػػػمك: طلئ ػػػػػ ك، أصػػػػح ملك نػػػػ كال غػػػػ  ك،الك: نػػػػ كال ػػػػ اقدٌن

ك(.ٛٗ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٜٕٗ/ٖ  كاٞن ا زة".كاٞن  بك)
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 األرضكت ػػػػػػ دكإىلكبلٟنػػػػػػل،ك الثػػػػػػػ بكالك  ػػػػػػ د،ك ضػػػػػػػ ركالغػػػػػػ اسكغػػػػػػًنكم ػػػػػػػبق ؛كألنػػػػػػ ك ز ػػػػػػػ ،ك
ك. ض ركالص وكم بق 

كصػػػػػلب  كق  لػػػػػ ؛ككك،فػػػػػإفكبػػػػػ ؿكصػػػػػلبوكالثػػػػػ بكفدػػػػػ كالصػػػػػ وكلدأخػػػػػ  كمػػػػػعكالثػػػػػ ب  ك لػػػػػـز
 كجيػػػػربك لػػػػ كق  لػػػػػ ك لػػػػ كأصػػػػػحكك، ػػػػللغ اس،ك إفكبػػػػ ؿكصػػػػػلبوكالصػػػػ وكلصػػػػلبوكالثػػػػػ ب

ك.فلمكجيربك ل كق  ٟنلك للغ اسك،؛كألن ك ٌنكقلبل كللنقل(ٔ)ال ج ٌن
فػػػػ ك،لػػػػػككك،أجػػػػربكالغلصػػػػوك لدػػػػ ؛كألنػػػػ كمل ػػػػ ك، إفكطلػػػػوكصػػػػلبوكالثػػػػ بكبدػػػػعكث بػػػػ 

الغلصػػػػػػػػوكبب   ػػػػػػػػ كمن ػػػػػػػػ كمػػػػػػػػ كالبصػػػػػػػػ ؼكفدػػػػػػػػ ،ك إفكأرادكالغلصػػػػػػػػوكبدػػػػػػػػعكصػػػػػػػػ غ ،ك امبنػػػػػػػػعك
فػػػػػػ كك، ق؛كألفكالغلصػػػػػػوك إفكا بػػػػػػ(ٕ)صػػػػػػلبوكالثػػػػػػ بكأجػػػػػػربك لدػػػػػػ ك لػػػػػػ كأصػػػػػػحكالػػػػػػ ج ٌن

ك. ص ل كإلد كك ال دعكط   ك، لد ،ك ملل ك١نـخكق ب جي زكأفك ُك
فػػػػػػػإفك ػػػػػػػلفكذلػػػػػػػككلز ػػػػػػػلدةك؛كنظػػػػػػػ تك،ثػػػػػػػٌن إفكزادتكقدمبػػػػػػػ كب ػػػػػػػ كالصػػػػػػػ و،كفصػػػػػػػلرتكث 

 لنػػػػػػ كالز ػػػػػػلدةكلصػػػػػػلبوكالثػػػػػػ ب؛كأل ػػػػػػلكز ػػػػػػلدةكمللػػػػػػ ،ك إفك لنػػػػػػ كلز ػػػػػػلدةككك، ػػػػػػ ؽكالثدػػػػػػلب
إفك لنػػػػػػػػ كبلل مػػػػػػػػلكأ ،ك ك/ٖٓٔ ك،ٞنػػػػػػػػلكذ  تػػػػػػػػ ك، ػػػػػػػػ ؽكالصػػػػػػػػ وك لنػػػػػػػػ كالز ػػػػػػػػلدةكلصػػػػػػػػلب  

ك.ف لن كٟنملك،بدن مل؛كأل لكبصل كيفكمل  ملكب  لكالغلصوكال  كتربعكب 
                                                        

لدصػػػػلكك،ٖنػػػػ كصػػػػ غ ؛ك مػػػػلكجيػػػػربكالغلصػػػػوك لػػػػ كال دػػػػعكلدصػػػػلكالغلصػػػػوكإىلك؛ال جػػػػ كاأل ؿ:كجيػػػػربك(ٔ)
فلػػػػمك  ػػػػبح كبب   ػػػػ كإزالػػػػ كملػػػػككك،ال جػػػػ كالثػػػػلين:كالكجيػػػػرب؛كألنػػػػ كمب ػػػػ  كربكالثػػػػ بكإىلكٖنػػػػ كث بػػػػ .ك

األ ؿ،كقػػػػػػػػلؿكك:ربكالثػػػػػػػ بك ػػػػػػػ كث بػػػػػػػػ .كقػػػػػػػلؿكالنػػػػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػػػ :ك"قػػػػػػػلؿكال   ػػػػػػػػلين:كأصػػػػػػػح مل
(،كر ضػػػػ كالطػػػػلل ٌنكٜٕٗ/ٖ بك)اٞن ػػػػكالثػػػػلينكأصػػػػح".ك:قلػػػػ ك، أشػػػػ  ك،بػػػػلكالثػػػػلينكأقػػػػدسك:ال اف ػػػػ 

ك(.كٜٗ/٘)
الك ػػػػػػػبم  كمػػػػػػػ ككال؛كألفكاٞن ػػػػػػػًنك:قػػػػػػػلؿكالنػػػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػػػ :ك" أصػػػػػػػح ملك،هػػػػػػػ اكال جػػػػػػػ كاأل ؿك(ٕ)

ػػػػػلالقلػػػػػعك٠نلن ػػػػػ إىلكالبملػػػػػككبللقدمػػػػػ ،ك هنػػػػػلكِن فػػػػػ ".كقػػػػػلؿكالشػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػ ب:ككل،كف ػػػػػلفك١نبلج 
 كجيػػػػربك لػػػػ كالق ػػػػ ؿ؛كألنػػػػ كك،" إفكبػػػػ ؿكاٞنغصػػػػ بكمنػػػػ كقدمػػػػ كالصػػػػ وكلدبمل ػػػػ ،ك امبنػػػػعكالغلصػػػػو

إفك ػػػػػلفككال جػػػػػ كالثللػػػػػث: ككال جػػػػػ كالثػػػػػلين:كجيػػػػػرب،ك ػػػػػللغ اسكيفكال لر ػػػػػ .كإج ػػػػػلرك لػػػػػ كبدػػػػػعكمللػػػػػ ".
(،كٜٕٗ/ٖاٞن ػػػػ بك)كشػػػػ  ك نب ػػػػعكبػػػػ ،كفػػػػن م،ك إالكفػػػػ .كالصػػػػ وكُندػػػػثكلػػػػ كفصػػػػلك كَيصػػػػلكمنػػػػ 

ك(.ٓ٘/٘ر ض كالطلل ٌنك)
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 ػػػػػػلفكلصػػػػػػلبوككك، إفكنقصػػػػػػ كقدمبػػػػػػ كب ػػػػػػ كذلػػػػػػك؛كفػػػػػػإفك ػػػػػػلفكلنقصػػػػػػلفك ػػػػػػ ؽكالثدػػػػػػلب
الثػػػػػ ب؛كألفكنقصػػػػػلفكال ػػػػػػ ؽكمػػػػػعكبقػػػػػػل كال ػػػػػٌنكغػػػػػػًنكمضػػػػػم فك لػػػػػػ كالغلصػػػػػو،ك إفك ػػػػػػلفك

لصػػػػػػو؛كفػػػػػػإفكصػػػػػػلرتكقدمبػػػػػػ ك لػػػػػػ كالغكلأ كلل مػػػػػػلك ػػػػػػلفك١ن ػػػػػػ ب كك،لنقصػػػػػػلفك ػػػػػػ ؽكالصػػػػػػ و
 ػػػػػػلفكلصػػػػػػػلبوكالثػػػػػػ بك شػػػػػػ ة،ك لصػػػػػػػلبوكالصػػػػػػ وكٙن ػػػػػػ ؛كألفكالػػػػػػػنقصككك،ٙن ػػػػػػ ك شػػػػػػ 

ك.بصلكيفك ٌنكملل ،كأ كب  ل 
أ كتضػػػػػػػمٌنكمػػػػػػػلكنقػػػػػػػصكبػػػػػػػللقلعكيفكق ػػػػػػػم كالز ػػػػػػػلدة،كك،أ كاٟن ػػػػػػػ ك، األب ػػػػػػػلـكمػػػػػػػ كالقلػػػػػػػع

ك. النقصلفك ل كملكذ  ت كيفكالق مكاأل ؿ
بػػػػػ ؛كفػػػػػإفك لنػػػػػ كقدمب مػػػػػلك كك صػػػػػ غ ك، إفك ػػػػػلفكالصػػػػػ وكلصػػػػػلبوكالثػػػػػ بكغصػػػػػ  كمنػػػػػ 

ك.فلدسك ل كالغلصوكش  ؛كألن ك كَيصلكب  ل كنقصك،تبغًن
إالكأفك  لػػػػػػػمكأفكك، إفكنقصػػػػػػػ ك ػػػػػػػلفكالنقصػػػػػػػلفك لػػػػػػػ كالغلصػػػػػػػو؛كألنػػػػػػػ كبصػػػػػػػلكب  لػػػػػػػ 

كالغلصػػػػػػػوكشػػػػػػػ  ؛كألفكنقصػػػػػػػلفك ذلػػػػػػػككالنقصػػػػػػػلفكل ػػػػػػػ ؽكالثدػػػػػػػلب،كأ كالصػػػػػػػ و،كفػػػػػػػ ك لػػػػػػػـز
 ك لنػػػػػ كالز ػػػػػلدةكللمغصػػػػػػ بكالقدمػػػػػ كمػػػػػعكردكال ػػػػػٌنكغػػػػػًنكمضػػػػػم فك لدػػػػػ ،ك إفكزادتكالقدمػػػػػ

ك.من 
ك.ف كش  كللغلصوكألجلك مل ك، إفكبصل كالز لدةكبلل مل

ف مػػػػػػػػلكشػػػػػػػػ   لفكفد ػػػػػػػػل،كك، إفك ػػػػػػػػلفكالصػػػػػػػػ وكلغًن ػػػػػػػػل؛كفػػػػػػػػإفك لنػػػػػػػػ كالقدمبػػػػػػػػلفكُنلٟنمػػػػػػػػل
 ب مػػػػػػ كب ػػػػػػمكمػػػػػػلكلػػػػػػ ك ػػػػػػلفكالصػػػػػػ وكللغلصػػػػػػو،كإالكأنػػػػػػ كإفكأرادكصػػػػػػلبوكالصػػػػػػ وكقل ػػػػػػ ،ك

 إفكك،؛كألنػػػػػػػ كبصػػػػػػػلكب   انػػػػػػػ  ػػػػػػػلفكالنقصػػػػػػػلفك لػػػػػػػ كالغلصػػػػػػػوكك،فقل ػػػػػػػ ،ك نقصػػػػػػػ كقدمبػػػػػػػ 
الكبػػػػػػػ كللغلصػػػػػػػوكفد ػػػػػػػل،ك إفكنقصػػػػػػػ كالقدمػػػػػػػ ك،كزادتكقدمب مػػػػػػػلك لنػػػػػػػ كالز ػػػػػػػلدةكبدن مػػػػػػػل

 ػػػػػػلفكالنقصػػػػػػلفكمػػػػػػ كصػػػػػػلبوكالثػػػػػػ ب،ك إفك ػػػػػػلفكلنقصػػػػػػلفكقدمػػػػػػ ككك،لنقصػػػػػػلفك ػػػػػػ  كالثدػػػػػػلب
الصػػػػػ وك ػػػػػلفكمػػػػػ كصػػػػػلبوكالصػػػػػ و،ك   جػػػػػعكبػػػػػ ك ػػػػػلك ابػػػػػ كمن مػػػػػلك لػػػػػ كالغلصػػػػػو؛كألنػػػػػ ك

ك.فكبلل ملبصلكب   ان ،ك   لككإفك لفكالنقصل
ك،ل،ك صػػػػػ غ كلف ػػػػػ ك مػػػػػلكلػػػػػ كغصػػػػػوكث ب ػػػػػك،،ك  قػػػػػ  ل،ك دقدق ػػػػػ  ك،ك   ػػػػػل لػػػػػ كغصػػػػػوكٚنن ػػػػػ

ك ص غ .
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 فصل

 [ إذا غصب ضاجة أٔ خشبة، فبٍى عمّٗا] 

ك، لد ػػػػػػػل؛كفػػػػػػػإفك لنػػػػػػػ كقػػػػػػػ ك  نػػػػػػػ ،ك بلدػػػػػػػ كف ػػػػػػػىنك،أ كخشػػػػػػػ  ك،(ٔ)إذاكغصػػػػػػػوك ػػػػػػػلج 
ك،؛كألفكال ػػػػٌنكتل ػػػػ كيفك ػػػػ  ،ك  ػػػػ لككاٞنن  ػػػػ  ال لػػػػ،ك أجػػػػ ةكمثل ػػػػلكإىلك قػػػػ كلزمػػػػ كقدمب ػػػػل

ك.فضمن ل
ك.(ٕ) ردهلك، إفك لن كبلقد ك كت ل،ك جوكنق كال نل 

أنػػػػػ كإفكبػػػػػىنكك:(ٖ) نػػػػػ ك ِ ػػػػػالك لزمػػػػػ كردهػػػػػل،ك إّوػػػػػلك لزمػػػػػ كقدمب ػػػػػل،ك بُكك: قػػػػػلؿكأبػػػػػ كبند ػػػػػ 
ك. اٞنش  ركه كاأل ؿك، جوكردهلك، لد لكبنل كغًنكمبصلكبغًن 

                                                        
ا،ك  َػػػػػػػ هُوكطُػػػػػػػ ك:َشػػػػػػػَجٌ ك َػْ ظُػػػػػػػال لّجك(ٔ) ػػػػػػػ َاسكال   ْػَلمد ػػػػػػػ ،كل َ ْ ض ػػػػػػػك،ال كُمكِجػػػػػػػ ًّ ،ك لػػػػػػػ كَ رٌؽكأَمثػػػػػػػلُؿكالبػ 

َطَػػػػ ،ك لػػػػ كرائحػػػػٌ كطد  ػػػػ كُتشػػػػلِب كرائحػػػػَ كَ رِؽكاٛنَػػػػْ ِزكمػػػػعكرِق ػػػػ ك
 َػبَػَغط ػػػػ كال  ُجػػػػُلكِبَ َرقَػػػػْ كمنػػػػ كفَػَبِ نُّػػػػ كمػػػػ كاٞن

ػػػػػػلج: ػػػػػػَج ،كال ابػػػػػػ ُة؛كَضػػػػػػْ ٌبك ظػػػػػػك نُ  مػػػػػػ ،كب ػػػػػػل كأَبػػػػػػ كبند ػػػػػػَ ،ك يفكاٞنصػػػػػػ لح:كال   دٌمكمػػػػػػ كالش 
ك ػػػػػلَجلٌت،ك الك َػْن ُػػػػػُ كِإاّلكبلٟنِْنػػػػػ ،ك جُيْلَػػػػػوكمن ػػػػػلكِإىلكغًنَِهػػػػػل،ك قػػػػػلؿكالز ٢َنَْشػػػػػ ِّ :ك: ػػػػػلَجٌ ،ك ٗنُ  ػػػػػل

ػػػػػلُج: ك،ِ ػػػػػدَجلفٌكك:َخَشػػػػػٌوكَأ ػػػػػ ُدكَرزهػػػػػٌٌن،كجُيلَػػػػػُوكمػػػػػ كاٟنِنػػػػػ ،ك الكَت ػػػػػلدكاأَلْرُضكتُ ِلدػػػػػ ،ك اٛنمػػػػػعكال  
ػػػػػلُج:ك م: نَػػػػػلْرك نِػػػػػًنَاْف،ك قػػػػػلؿكب ُضػػػػػ ك:منػػػػػ ،ك يفكاأَل ػػػػػلسكاُ شػػػػػ  كا بِنُػػػػػ َس،ك هػػػػػ كأَقػػػػػلُّكَ ػػػػػَ اد ككال  

 ُ ِملَػػػػػْ ك ػػػػػ دنُ كنُػػػػػ ْحك لدػػػػػ كال ػػػػػ ـُكمػػػػػ ك ػػػػػلْج،كانب ػػػػػ ،ك قػػػػػلؿكٗنل ػػػػػٌ :كإِنػػػػػ كَ َرَدكيفكالب ػػػػػ راِةكأَنػػػػػ ك
ػػػػػػػلج.كتػػػػػػػلجكال ػػػػػػػ  سك) (،ك٢نبػػػػػػػلركٓ٘/ٙأّنػػػػػػػ هلكمػػػػػػػ كالص ػػػػػػػنَػْ بَ ،ك قدػػػػػػػل:كالص ػػػػػػػنَػْ بَ كنَػػػػػػػػْ ٌعكمػػػػػػػ كال  

ك(.ٕ٘ٔلصحلحك)ص:ا
ك(.ٗٔٗ/ٖ(،كال  دطك)ٖٓٗ/ٖاٞن  بك)ك(ٕ)
ػػػػلَج ِككَمْ ػػػػأََل ُكك(ٖ) ػػػػلَجِ كإَذاكبَػػػػػىَنكاْلَغلِصػػػػُوكَبػػػػْ َؿكال   ػػػػلَجِ كاَلك َػْ طُػػػػُلك،كال   أَم ػػػػلكلػػػػ كبَػػػػػىَنك لػػػػ كنَػْ ػػػػِسكال  

َقُ ،ك هػػػػػ كاْخِبدَػػػػػلُركاْلَ ِقدػػػػػِ كأيبكَجْ َ ػػػػػْ كاْٟنِْنػػػػػُ َ اينُّك ؛كأِلَن ػػػػػُ كإَذاكبَػػػػػػىَنكَبْ َٟنَػػػػػلك كِمْلػػػػػُككاْلَمللِػػػػػِككبَػػػػػْلك ػُػػػػػنػْ
كك:،كَ الص ػػػػػِحدحُكلَ ُ ػػػػػْ كُمبَػَ ػػػػػ    ل،ك إذاكبَػػػػػػىَنك لد ػػػػػلك ػػػػػلفكُمبَػَ ػػػػػ    ك أَف كاْٛنَػػػػػَ اَبكيفكاْلَمْ ِضػػػػػَ ٌْنِك لػػػػػ كَبػػػػػ ٍّ

أ كك، لد ػػػػلكأنػػػػ كال ػػػػنق ،ك ػػػػ ا كبػػػػىنك:  ػػػػينك، هػػػػ كاألصػػػػحك:قػػػػلؿكاٜنػػػػ ادكَ ػػػػَ اكيفكاْل َػػػػَ ائِِع.كك،َ اِبػػػػ ْك
ك(.ٖٓ/ٕ(،كاٛن ه ةكالنًنةك)ٕٓٔ/ٛل ح كال ائ ك)اكب الد ل.
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 مػػػػػلكلػػػػػػ ككك،ب كردهػػػػػػل/ٖٓٔف جػػػػػػوك لدػػػػػ ك ك،أ ػػػػػلك ػػػػػػٌنكمغصػػػػػ ب كجيػػػػػػ زكلػػػػػ كردهػػػػػلكلنػػػػػل:
لزمػػػػػػػ كأرشكالنقصػػػػػػػلف،ك أجػػػػػػػ ةكاٞنثػػػػػػػلكٞنػػػػػػػ ةكك،يفكدار ؛كفػػػػػػػإفكنقصػػػػػػػ كقدمب ػػػػػػػلكلج ل ػػػػػػػلكأب اب ػػػػػػػ
ك.ٞنلكتق ـك؛ا بد ئ ك لد ل

ػػػػ قلػػػػعكمن ػػػػل،كك،،ك أدخلػػػػ كيفك ػػػػ دن ؛كفػػػػإفك لنػػػػ كال ػػػػ دن ك لػػػػ كالشػػػػطل إفكغصػػػػوكل ب 
ككك.ذ  نل كيفكال لب كإذاكبىنك لد لكٞنلك؛ ردكإىلكملل  

قلػػػػػػعكب ػػػػػػلكبػػػػػػلؿ؛كألنػػػػػػ كك،؛كفػػػػػػإفك ػػػػػػلفكاللػػػػػػ حكيفكأ  هػػػػػػل(ٔ) إفك لنػػػػػػ كيفكٛنػػػػػػ كال حػػػػػػ 
،ك إفك ػػػػػػػػلفكيفكأ ػػػػػػػػ ل ل فػػػػػػػػإفك لنػػػػػػػػ كق   ػػػػػػػػ كمػػػػػػػػ كك،، نػػػػػػػػ كرد كمػػػػػػػػ كغػػػػػػػػًنكإتػػػػػػػػ ؼك١نػػػػػػػػـخ

فد ػػػػػلكمبػػػػػلعكخيػػػػػلؼككفػػػػػ ك ػػػػػ خ ،ك إفك ػػػػػلفك،قلػػػػػع؛كألنػػػػػ كأم ػػػػػ كاتصػػػػػلل كإىلكبقػػػػػ ك،(ٕ)الشػػػػػط
كك.أز لكاٞنبلع،كُثكقلعكالل ح؛كألن كُ،  كاٛنمعكبٌنكاٜنقٌنك، لد 

كللغلصػػػػػوك،لجػػػػػ  إفك لنػػػػػ كيفكالّك  ك قلػػػػػعكك،أ كلغػػػػػًن ك،فػػػػػإفك ػػػػػلفكفد ػػػػػلكبدػػػػػ افكم صػػػػػـ 
إذاكخدػػػػفكمػػػػ كقل ػػػػ كتل ػػػػ ؛كألفكب مػػػػ كاٜندػػػػ افك  ػػػػ كمػػػػ كب مػػػػ كاٞنػػػػلؿ،ك  ػػػػ اكإفك ػػػػلفكفد ػػػػلك

فك   انػػػػ كالكجيػػػػربكإتػػػػ ؼكمػػػػلؿكغػػػػًن ،ك  ػػػػ اكإفك ػػػػلفكمػػػػلؿكغػػػػًنكاٜندػػػػ افكلغػػػػًنكالغلصػػػػو؛كأل
 ك قلػػػػػػػػػعك لػػػػػػػػػػ كأصػػػػػػػػػػحكك، ك  ػػػػػػػػػػ كفد ػػػػػػػػػلكمػػػػػػػػػػلؿ،ك خدػػػػػػػػػفكمػػػػػػػػػػ كقل ػػػػػػػػػ كغ ق ػػػػػػػػػػلكأ ك،اٞنػػػػػػػػػلؿ

ِنػػػػػ ؼكك،؛كألنػػػػػ ك، ػػػػػ كرد كمػػػػػ كغػػػػػًنكإتػػػػػ ؼكمػػػػػلؿكالغلصػػػػػوكإذاكدخػػػػػلكالشػػػػػط(ٖ)الػػػػػ ج ٌن
                                                        

الػػػػػػػخددكيفكال ػػػػػػػ ـك يفكابػػػػػػػب عكالط ػػػػػػػلـ.كالب ػػػػػػػلر فكك: اللجلجػػػػػػػ ك،تػػػػػػػ ددكأم اجػػػػػػػ ك:ٛنػػػػػػػ كال حػػػػػػػ ك(ٔ)
ك.(ٕٛٛ)ص:ك

كالن  ،ك ه كجلن  ك:قلؿكاللدث:كالش طُّككالش ط،ك(ٕ) ك.(ٕٚ٘كص:اٞنص لحكاٞننًنك)كُشُط طٌكك: اٛنمع،كَشطُّ
"أصػػػػح ملك نػػػػ كك: مػػػػلكتػػػػنق كالػػػػ اركلػػػػ دكال ػػػػلج.كقػػػػلؿكالنػػػػ   كيفكال  ضػػػػ كك،ال جػػػػ كاأل ؿ:ك نػػػػزعك(ٖ)

ال جػػػ كالثػػػلين:كالك نػػػزع؛كألنػػػ ك، ػػػ كرد كمػػػ كغػػػػًنك ككالنػػػزع؛ك مػػػلك  ػػػ ـكال نػػػل كلػػػ دكاٝنشػػػ  ".ك:اامػػػلـ
قػػػػػػػلؿكالنػػػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػػػ :ك"ككطكِنػػػػػػػ ؼكال ػػػػػػػلجكيفكال نػػػػػػػل .بػػػػػػػأفكْنػػػػػػػ كإىلكالّشػػػػػػػ،كإتػػػػػػػ ؼكاٞنػػػػػػػلؿ

كيفكال حػػػػ كألفكال ػػػػ دن ك؛الك نػػػػزعك:  أصػػػػح ملك نػػػػ كابػػػػ كالصػػػػػ لغك غػػػػًنك فد ػػػػ لكالصػػػػػربكك،الكتػػػػػ ـ 
األصػػػػػحك نػػػػػ كاأل ثػػػػػ   كمػػػػػلكصػػػػػحح كابػػػػػ كك:ل،كقلػػػػػ إىلكالشػػػػػط،ك إفك ػػػػػلفكلغًن ػػػػػلك ك نػػػػػزعكقط  ػػػػػ

(،ك٘٘/٘(،كر ضػػػػػ كالطػػػػػلل ٌنك)ٖٔٗ/ٖاٞن ػػػػػ بك)ك"هػػػػػ اكهػػػػػ كاألصػػػػػح".ك:قػػػػػلؿكاٛنػػػػػ  ينك".لغالصػػػػػ 
 (.ٕٙٚ/ٚ ل  كاٞنطلوك)
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كف ػػػػ كانبظػػػػلركز اؿكبنلئػػػػ كت طدػػػػلكٜنقػػػػ ،كف لػػػػ كهػػػػ اك،مػػػػلكلػػػػ كبػػػػىنك لد ػػػػل؛كألنػػػػ ك ػػػػ ادكللبأبدػػػػ 
ك.لبأخ كبق ك؛جي زكللمغص بكمن كأفك طللوكبللقدم كيفكاٜنلؿ

ك نقػػػػػػ كجيػػػػػػزكك، إفكج ػػػػػػلكاللػػػػػػ حكيفك ػػػػػػ دن ،ك اخبلطػػػػػػ ك ػػػػػػ  كللغلصػػػػػػو،ك  كتب ػػػػػػٌن
شػػػػػػ  كمػػػػػػ كبدطػػػػػػلفكك نق ُػػػػػػالك؛ك مػػػػػػلك(ٔ)شػػػػػػ  كمن ػػػػػػلكبػػػػػػُك ب ػػػػػػٌنك لػػػػػػ كأصػػػػػػحكالػػػػػػ ج ٌن
كبػػػػػػىنالػػػػػػ اركالػػػػػػنكك تػػػػػػنق  ػػػػػػ لككإذاك كالػػػػػػ اركبػػػػػػُك ب ػػػػػػٌنكاٜنػػػػػػلئطكالػػػػػػ  كفدػػػػػػ كال ػػػػػػلج ،ك

ك لد لكال لج كفد ل.

                                                        
ال ج كالثلين:كالك نق كملك كتب ٌن؛كألن ك كعك ملك نق كٗندعكال  دن .كال ج كاأل ؿ:ك نق كاٛنمدك(ٔ)

  اكأطلق اكال ج ٌنكب كت جدح،ك:كقلؿكالن   كيفكال  ض :ك"قل كإت ؼكملؿك ك ب ٌنكفد كالب   .
(،كاٜنل  كيفك٘٘/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٖٔٗ/ٖاٞن  بك)ك  ن غ كأفك   فكأرجح ملك  ـكالنزع".

 (.ٕٓٓ/ٚفق كالشلف  ك)
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 فصل

 [ غصب اخلٗط] 

كغصو خدط ك كاٜند اف(ٔ) ل إف كغًن كب  كخلط كفإف كبد ان كك،؛ ك لٞن ت ،ككلأ  كل ؛ كب م  ال
ك.فلزم كرد ك، ال لوكال ق ر،ك اٝننز  ،ك جوكرد ؛كألن ك،  كرد كم كغًنكإت ؼك١نـخ

أ كك،ال كوكرد ،ك جيػػػػػوكردكقدمبػػػػػ ك ػػػػػ ا ك ػػػػػلفكمػػػػػأ  ك كجيػػػػػك،لػػػػػ كب مػػػػػ كلفػػػػػإفك ػػػػػلفكبد ان ػػػػػ
ك.،ك   د(ٖ)أن ك  بحك:يفكاٞنأ  ؿ،ك الق ؿكالثلينك(ٕ)غًنكمأ  ؿك ل كأصحكالق لٌن

؛ك ألنػػػػػػ كهبػػػػػػككٜن مػػػػػػ ك(ٗ)«ن ااااااى حاااااان ذباااااال ، ذواااااام،ن   واااااام مأكرااااااو»:كأنػػػػػػ ككلنػػػػػػل:
ك، مػػػػلكلػػػػ ك ػػػػلفكغػػػػًنكمػػػػأ  ؿ،ك  ػػػػ ا كخػػػػلؼك لدػػػػ كالبلػػػػفكك،زاٜندػػػػ افكٜن ػػػػظكغػػػػًن ،كفلػػػػمكجيػػػػ

                                                        
 ث  كم كن خ كب.)خدطلف(،ك اٞنك)أ(يفكك(ٔ)
 ػػػػػػػػ ك ػػػػػػػػ كذبػػػػػػػػحكك   خػػػػػػػػ كالغلصػػػػػػػػوكبقدمبػػػػػػػػ ؛كألفكالنػػػػػػػػيكك،الكجيػػػػػػػػوكرد كال جػػػػػػػػ كاأل ؿ:ك(ٕ)

اٞن ػػػػػ بككقػػػػػلؿكالنػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػ :ك"كأظ   ػػػػػلكالك ػػػػػ بحك غػػػػػًنكاٞنػػػػػأ  ؿك".كاٜندػػػػػ افكلغػػػػػًنكمأ لػػػػػ .
 (.ٙ٘/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٕٕٓ/ٚ(،كاٜنل  كيفكفق كالشلف  ك)ٖٓٗ/ٖ)
كلدنػػػػػػزعكاٝنػػػػػػدطكمن ػػػػػػل؛كأِلَن ػػػػػػُ كقَػػػػػػْ ك ُ َصػػػػػػُلكِإىَلكَأْخػػػػػػِ ِ كَ لَػػػػػػ كَ ْجػػػػػػْ كُم َػػػػػػلْح.ك؛ال جػػػػػػ كالثػػػػػػلين:كتػػػػػػ بحك(ٖ)

 (.ٙ٘/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٕٕٓ/ٚ(،كاٜنل  كيفكفق كالشلف  ك)ٖٓٗ/ٖاٞن  بك)
لكاٜن بكال ن كالصغ ق،ك بلبكال ًن،كبلبكملك   لكبلل جلؿكال للغٌنكم كأهيفكل د ق كأخ ج كاك(ٗ)

كاأل   كيفكقبلكالن ل ك، ق ل ك،ب   كجل  ك)ك، الص دلفك، مل ك(ٕٔ٘/ٚ م كالكقبلؿكفد ، كاب ك، قلؿ
كك:اٞنلق  كم كَبِ  ثك ُ ُنسكب ك زِ  ، كيفك" َنن "، َ ِقّ  كاْل َػدػْ كب ك "َ َرَ اُ  ك  ك  د  كاْب كشَ لب،  

كَ قكبِِإْ َنلِدِ كَ  كَأْ٘ن كب كَبْنَ لكأَن كَقلَؿ:اْلم دو،كَ  كأيبكب  كَرِضَ كالل ُ كَ ْن كبأط ؿكم كَهَ ا،كُث كرَك
،كَملكأَظ كم كَهَ اكَشْ  ،كَهَ اكَ َ ـكأهلكالش لـ،كَ ذ  كيفك بلب،ك"اْلم  َف "كأَن ك ك َهَ اكَبِ  ثكُمن 

فك   ف"،كم ك قفكَ َل كاْلَمْ ىنكال ِ  كأَلجل كأن  ُ ،ك ََ لَفكابْن ك   كاهك"ز مكأَن كَ لَفكُمن  كَذِلككأَك
لِفِ   كالش  كَقلَؿ كال ّبدع: كَقلَؿ كَشج  كك:َبِ  ثكالزُّْه ِّ ؛ كَ  كَأفك قط  ا ك    ا كبَِأف كأيبكب   كأَم  كاَ َلَ ل 

َلكُهَ كأِلَن ُ كٚنعكالن ِيكك،مثم  ا لكَ لَفكُمَ لبلكَلُ كأَفككِإو  خيربكأَفكِبَ دكالش لـكت بحكَ َل كاْلُم لمٌن،كفَػَلم 
ٓن  ق ككاكلْلُم لمٌن،كاَلكأَن كَر ُ ك١ن مل؛كأِلَن ُ كق كبض كَمَعكالن ِيك ْخؾكاْخَبلركالبّػْ ؾ؛كنظ  ك قطع،ك َك

ال  رككبللنضًن،ك خدرب،ك الطلئف،كَ َهَ اكاٛنَْ ابكأَجلبكِبِ كال  اِفِ ّ كيفكاْل بلبكنق كَ  كاْلُمْخَبص ".
 (.ٖٓٔ/ٜاٞننًنك)
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اٞن ندػػػػػػػػٌنك لػػػػػػػػ كجػػػػػػػ ازكالبػػػػػػػػدممكإذاكأبطػػػػػػػػأكالػػػػػػػػربد،كك(ٔ)أ كأبطػػػػػػػأكالػػػػػػػػربدك لػػػػػػػػ كأصػػػػػػػحكالػػػػػػػػ ج ٌن

ك.أ ،ك   لككاٞننعكم كنز  /ٗٓٔج ازكالبدممك ك: الصحدح
فلببل ب ػػػػػػلكعدمػػػػػػ ك لػػػػػػ كالب صػػػػػػدل،ك اٝنػػػػػػ ؼكالػػػػػػ  كك،  ػػػػػػ اكاٜن ػػػػػػمكإذاكغصػػػػػػوكجػػػػػػ ه ة

ك.يفكاٝندط
دخلػػػػػ كعدمػػػػػ كرأ ػػػػػ لكيفكقػػػػػ ركبػػػػػلق ين؛كفػػػػػإفك ػػػػػلفك ػػػػػ كصػػػػػلب  لك لد ػػػػػل،كأ ك ػػػػػ ك لػػػػػ كأ
 كجيػػػػػزكذُن ػػػػػل؛كاخػػػػػ اجكالقػػػػػ ركمػػػػػ كرأ ػػػػػ لكإفك لنػػػػػ كغػػػػػًنكمأ  لػػػػػ ،ك هػػػػػ ك١نخمػػػػػ كك،غػػػػػًن 
 ك ػػػػػػٞنػػػػػػلكقػػػػػػ منل ،ك ل ػػػػػػ كت ك؛(ٕ)ف لػػػػػػ كأصػػػػػػحكالقػػػػػػ لٌنك،،ك إفك لنػػػػػػ كمأ  لػػػػػػ ا ابػػػػػػ  ككال كقػػػػػػ ك

ك.الق ر؛كألفكف ل لكمن  بكإلد 
بػػػػػأفككك،مػػػػػعكال  دمػػػػػ كأبػػػػػ ،ك  ك  جػػػػػ كمػػػػػ كصػػػػػلبوكالقػػػػػ ركت ػػػػػ  ط  ػػػػػ لككإفك ك  ػػػػػ ك

بػػػػػػػأفكك، لنػػػػػػػ كقػػػػػػػ ر كيفكد لنػػػػػػػ ؛كألفكالب ػػػػػػػ  طكمػػػػػػػ كم  ػػػػػػػل ل،ك إفكفػػػػػػػ طكصػػػػػػػلبوكالقػػػػػػػ ر
ٜن مػػػػػػ كاٜندػػػػػػ اف،ك الكضػػػػػػملف؛كألفكك؛ٝنػػػػػػ صكال  دمػػػػػػ ك،  ػػػػػػ تكالقػػػػػػ ر،ت   ػػػػػػلكيفكالط  ػػػػػػ ك

ك.صلبوكالق ركم  ط
كبػػػػػػػنق كال ػػػػػػػلب؛كفػػػػػػػإفككإالك،  ك، ػػػػػػػ كإخ اجػػػػػػػ كف ػػػػػػػربك،داركرجػػػػػػػلك(ٖ) إفكدخػػػػػػػلكفصػػػػػػػدل

كالػػػػػػ ار،ك جػػػػػػػوكنقػػػػػػ كال ػػػػػػػلبك ػػػػػػلفكمػػػػػػ كصػػػػػػػلبوكالػػػػػػ اركت ػػػػػػػ  طكبػػػػػػأفكغصػػػػػػ  ،ك أدخلػػػػػػػ 
                                                        

 ك نػػػػزع،ك  لػػػػ كالغلصػػػػوكقدمبػػػػ ،كك،فػػػػلفكخدػػػػفكمػػػػ كنز ػػػػ كه  ػػػػ ك،قػػػػلؿكال اف ػػػػ :ك"أمػػػػلكا دمػػػػ ك(ٔ)
فللضػػػػػملفكم ػػػػػبق ك لدػػػػػ ،ك افكخػػػػػلطكجػػػػػ حكغػػػػػًن كبإذنػػػػػ ،ك هػػػػػ ك ػػػػػل كك،ُثكإفكخػػػػػلطكجػػػػػ حكن  ػػػػػ 

،كف لػػػػػ كاٝنػػػػػ ؼكفدمػػػػػلكإذاكأط ػػػػػمكاٞنغصػػػػػ بك  كفقػػػػػ اركالضػػػػػملفك لدػػػػػ ،ك افك ػػػػػلفكجػػػػػلهك،بللغصػػػػػو
ك،لالبػػػػدممكمػػػػ كال ضػػػػ  ك فلق ػػػػكغػػػػًن ،ك يفكم ػػػػىنكخػػػػ ؼكاٟنػػػػ ؾكخػػػػ ؼك ػػػػلك١نػػػػ  ركجيػػػػ زكال ػػػػ  ؿكإىل

 (.كٙٙٗ/٘ال ز زكش حكال جدزك)ك".ل خ ف ك
ف ػػػػػػػ كك،  ػػػػػػػ تكالقػػػػػػػ ر،ك  لدػػػػػػ كأرشكالػػػػػػػنقص،ك إفك لنػػػػػػػ كمأ  لػػػػػػػ كك،إفك لنػػػػػػ كغػػػػػػػًنكمأ  لػػػػػػػ ك(ٕ)

(،كال ز ػػػػزكشػػػػ حكالػػػػ جدزكٚ٘/٘ر ضػػػػ كالطػػػػلل ٌنك)ك م ػػػػأل كاٝنػػػػدط،ك قػػػػ ك ػػػػ ق .كك،ذُن ػػػػلك ج ػػػػلف
 (.ٖٓٛ/ٕ(،كمغينكا بلجك)ٜٙٗ/٘)
 لػػػػ كالنلقػػػػ كإذاكفصػػػػلك ػػػػ كأمػػػػ ،ك اٛنمػػػػعكُفْصػػػػ ٌف،ك ِفَصػػػػلٌؿ،ك كَفِصػػػػدلُ كال جػػػػلكرهطػػػػ كك:دلُك الَ ِصػػػػك(ٖ)

 (.ٗٙٔ/ٖٓ(،كتلجكال   سك)٢ٕٖٕنبلركالصحلحك)ص:كاألدن ف.
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اخ اجػػػػػػػػػػ ،ك الكضػػػػػػػػػػملف؛كألنػػػػػػػػػػ كبصػػػػػػػػػػلكبب ػػػػػػػػػػ  طكصػػػػػػػػػػلبوكالػػػػػػػػػػ ار،ك إفك ػػػػػػػػػػلفكبب ػػػػػػػػػػ  طك
نقػػػػػػػ كال ػػػػػػػػلبكاخ اجػػػػػػػ ،ك  لػػػػػػػػ كصػػػػػػػلب  كضػػػػػػػػملفكمػػػػػػػلك صػػػػػػػػلحكبػػػػػػػػ كك،صػػػػػػػلبوكال صػػػػػػػػدل

ك. كأب  لال لب؛كألن كنقصكلبخلدصكملل ،ك   اكإفك لفكم كغًنكت   طكم
نقػػػػػػ ،كك،الك، ػػػػػػ كإخ اج ػػػػػػلكإالكبػػػػػػنق كال ػػػػػػلبك(ٔ)،ك فد ػػػػػػلكج ػػػػػػلبا  ػػػػػػ اكمػػػػػػ كبػػػػػػلعكدار ك

ك.  ل كصلبوكاٛن لبكضملن ؛كألن كنقصكلبخلدصكملل 
فأ لبػػػػػ ؛كفػػػػػإفك ػػػػػلفكق ػػػػػلكق ضػػػػػ ؛كفػػػػػإفك لنػػػػػ كك،(ٖ) قَػػػػػكأ ك،(ٕ) إفكبػػػػػلعكعدمػػػػػ كٜنشػػػػػدف
ك(ٗ)   شػػػػػػ ك الك مػػػػػػلكلػػػػػػ كأتل ػػػػػػ كبدػػػػػػ  ،ك الشػػػػػػلةكللمشػػػػػػخ ،كك،يفك ػػػػػػ كال ػػػػػػلئعكا ػػػػػػبق كال قػػػػػػ 

اٞنشػػػػػخ كان  ػػػػػ كال قػػػػ ؛كألفكال ػػػػػ ضكتلػػػػػفكق ػػػػػلكق ضػػػػػ ،ك  ػػػػػ دكك ػػػػػ يفك إفك لنػػػػػ ككلل ػػػػلئع،
؛كألنػػػػػػ كتلػػػػػػفكيفكالن  ػػػػػػلخكال قػػػػػ كفد ػػػػػػل،ك الكشػػػػػػ  كلػػػػػػ ك ػػػػػ ضكاٜنشػػػػػػدفك،اٞنشػػػػػخ كالشػػػػػػلة

 ػػػػػ  ،ك إفكأ لبػػػػػ كب ػػػػػ كق ضػػػػػ ؛كفػػػػػإفك لنػػػػػ كيفك ػػػػػ كال ػػػػػلئع،كفػػػػػ كشػػػػػ  كلػػػػػ ؛كألنػػػػػ كتلػػػػػفكيفك

                                                        
كُ ْ ػػػػَق كفدػػػػ كااِك:ك اٛنُْ ُج ػػػػ ُكك(ٔ) َقػػػػُعكفدػػػػ كاٟنَِ دػػػػُ ،ك اٛنُْ ُج ػػػػ ِ  ػػػػلٌ ك ُػب خػػػػُ كِمػػػػ كأَدـْ الز بدػػػػُلكمػػػػ كك:بػػػػُل،ك  ُػنػْ

َقػػػػُلكفدػػػػ كالػػػػػخاُب،ك اٛنمػػػػعكاٛنَ لِجػػػػُو،ك يفكبػػػػ  ثك  ػػػػػ ال ٘ن كبػػػػ ك ػػػػ ؼك "أَنػػػػػ ك:كُجلػػػػ ْدك ُػنػْ
َأْ دََعكُمْط ِػػػمكبػػػػَ كَ ػػػػ ّ كٞنػػػػلكأَرادكأَفك ُ ػػػلِج كُجْ ُج ػػػػ  كفد ػػػػلكنَػػػػػ  قكِمػػػػ كَذَهػػػْو"كهػػػػ كزَبِدػػػػٌلكلِطدػػػػٌفكمػػػػ ك

لقبدػػػػػػػػيكبػػػػػػػلل بح،ك النػػػػػػػػ قكِقطَػػػػػػػػٌعكمػػػػػػػ كذهػػػػػػػػو،كَ ْزُفكالِقط ػػػػػػػ كٙن ػػػػػػػػُ كدراهػػػػػػػػَم،ك يفكُجلػػػػػػػ د،ك ر ا كا
َقػػػػػػُلكك،فخػػػػػػ كِجْلػػػػػػَ  ك،"ِإْفكمػػػػػػلَتكشػػػػػػ ٌ كمػػػػػػ كاِابػػػػػػلك:بػػػػػػ  ثكُ ػػػػػػ  ةك فلْجَ ْلػػػػػػ كَج لِجػػػػػػَوك ُػنػْ
َ ػػػػػػُلكفدػػػػػػ كاللحػػػػػػمك ُػبَػػػػػػػَز  ُدكبػػػػػػ كيفكالَ ػػػػػػِ ُشكجيُْكك:،ك اٛنَْ َج ػػػػػػُ ،ك اٛنُ لِجػػػػػػوُك،ك اٛنُْ ُج ػػػػػػ ُك  كفد ػػػػػػل"،كَأ كزُبُػػػػػػ

َُقط ُعك ُ َ م  
 (.ٜٙ/ٕل لفكال  بك)كاٝنَْلَع.ك:اأَل  لر،ك جي لكفد كاللحمكاٞن

ا  ػػػػػػػمك ا ػػػػػػػدطكك. الك قػػػػػػػلؿكلل طػػػػػػػوكبشػػػػػػػدفك، اب تػػػػػػػ كبشدشػػػػػػػ ك، ػػػػػػػلبسكال ػػػػػػػألك:اٜنشػػػػػػػدفك(ٕ)
 (ٕٔٛالب لر فك)ص:كك،(٘ٛٗ/كٕاأل ظمك)

بػػػػػوكبػػػػػ  كالك ن بػػػػػ كا دمػػػػػ ؛كفػػػػػإذاككك:القػػػػػ ك:كال ص صػػػػػ كإذاك   ػػػػػ ،ك قػػػػػلؿكاألزهػػػػػ  ك:القػػػػػ ك(ٖ)
دقػػػػ  ،ك ط خػػػػ  ،كك، ػػػػلفك ػػػػلـكقحػػػػط،ك فقػػػػ كأهػػػػلكال لد ػػػػ كمػػػػلك قبػػػػلت فكبػػػػ كمػػػػ كلػػػػو،ك ٕنػػػػ ،ك َنػػػػ  

صػػػػػػػػ لحكاٞننػػػػػػػػًنك(،كاٞنٗٔٚ/ٕاٞن جػػػػػػػػمكال  ػػػػػػػػدطك).ك اجبػػػػػػػػزؤاكبػػػػػػػػ ك لػػػػػػػػ كمػػػػػػػػلكفدػػػػػػػػ كمػػػػػػػػ كاٝنشػػػػػػػػ ن 
 (.ٜٜٖ)ص:

 اٞنث  كم كن خ كب.)شدل(،ك ككيفك)أ(ك(ٗ)
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  ،ك الشػػػػػػػلةكللمشػػػػػػػخ ؛كألنػػػػػػػ كمل  ػػػػػػػل،ك  ػػػػػػػلمك  ضػػػػػػػ ل،ك إفك لنػػػػػػػ كيفك ػػػػػػػ كاٞنشػػػػػػػخ ،ك ػػػػػػػ
ك.؛كألن كأتل ب كشلت فلل دعكُنلل ،ك  ضم كالق 

للػػػػػ اه ،كفضػػػػػملن ك لػػػػػ كاٞنػػػػػ   ؛كأل ػػػػػلكيفككال كفأتل ػػػػػ كمػػػػػلك، لػػػػػ كرهػػػػػ كعدمػػػػػ ،ك أق ضػػػػػ ل
اٞنػػػػػػ   ؛كأل ػػػػػػلكيفك ػػػػػػ  ،ك لػػػػػػ ككفضػػػػػػملن ك لػػػػػػ ك، ػػػػػػ  ،ك لػػػػػػ كأ لرهػػػػػػل،كفأتل ػػػػػػ ك لػػػػػػ كاٞن ػػػػػػًن

ك.ٞنلكق مب ك؛فأتل  ك ل كاٞن ًن،كفضملن ك ل كاٞن ب ًنك،أ لرهل
ك.فضملن ك ل كال ا  ك، إذاكأتل  كاٞنلشد كيفك  كال ا  كملؿكإن لف
غػػػػػػػػًن ؛كفػػػػػػػػإفك ػػػػػػػػلفكذلػػػػػػػػككك(ٔ)ةربَكب ك١ِنْػػػػػػػػ/ٗٓٔ  ػػػػػػػػ لككلػػػػػػػػ ك قػػػػػػػػعكد نػػػػػػػػلركال جػػػػػػػػلكيفك 

  ػػػػػػػػػ تكا ػػػػػػػػػربةك،ككلنل ػػػػػػػػد كك،كأ امػػػػػػػػػ  كبػػػػػػػػأفكألقػػػػػػػػػل كفد ػػػػػػػػلك لك،بب ػػػػػػػػ  طكمػػػػػػػػػ كصػػػػػػػػلبوكا ػػػػػػػػػربة
كك.اخ اج ،ك الكضملفكللمحربة؛كأل لك   تكب  وك   ان 

ُ ِ ػػػػػػػ ت،ك  لػػػػػػػ كصػػػػػػػلبوكالػػػػػػػ  نلركضػػػػػػػمل ل؛ك، إفك ػػػػػػػلفكصػػػػػػػلبوكالػػػػػػػ  نلركألقػػػػػػػل كفد ل
أفكخيبػػػػػلركت  ػػػػػ كفد ػػػػػل،ك لػػػػػ ك ػػػػػلفكبغػػػػػًنكت ػػػػػ  طكمن مػػػػػل،ككأل ػػػػػلك  ػػػػػ تكلبخلػػػػػدصكمللػػػػػ ،كإال

لب  كضػػػػػػػمل لكلػػػػػػ لك،ك مػػػػػػػُك ػػػػػػلفكبب ػػػػػػػ  طك اخبػػػػػػلركصػػػػػػلب  كأخػػػػػػػ  كُ ِ ػػػػػػَ ْت،ك  لػػػػػػػ كصػػػػػػ
فدن غػػػػػ كك،أ كبغػػػػًنكت ػػػػ  طكمن مػػػػل،ك ضػػػػػم كصػػػػلبوكا ػػػػربةكبػػػػ ؿكالػػػػ  نلرك،صػػػػلبوكالػػػػ  نلر

كأفكالك    ؛كألن كزاؿكالض رك ن كب  ؿكب ل .

                                                        

م جػػػػػػمكاللغػػػػػػ كك. ١َنػػػػػػلِبُ :كَدَ اٌة،ك هػػػػػػ ك  ػػػػػػل كاٜنِػػػػػػرْبكك،١ِنْػػػػػػرباتك،١َنْػػػػػػربات،ك اٛنمػػػػػػع:ك١ِنْػػػػػػرَبة كك،١َنْػػػػػػرَبةك(ٔ)
 .(ٖ٘ٗ/ٔال  بد كاٞن لص ةك)
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 فصل

 [ إذا غصب عًٍٗا، فباعّا] 

فق ضػػػػػػػػػ لكاٞنشػػػػػػػػػخ ،ك تصػػػػػػػػػ ؼكفد ػػػػػػػػػل،ك تل ػػػػػػػػػ ك نػػػػػػػػػ  ،كك،إذاكغصػػػػػػػػػوك دن ػػػػػػػػػل،كف ل  ػػػػػػػػػل
 لػػػػػ كأفك ضػػػػػػم كاٞنشػػػػػػخ ؛كك، بػػػػػٌنكمللػػػػػػ ك كالغلصػػػػػو؛كألنػػػػػػ كبػػػػػلؿكبدنػػػػػػ فللمللػػػػػككأفكُ ضػػػػػػمّك

فػػػػػإفكضػػػػػم كالغلصػػػػػوكضػػػػػّمن كقدمب ػػػػػلكأ ثػػػػػ كمػػػػػلك لنػػػػػ كمػػػػػ كك،ألنػػػػػ كقػػػػػ  كمللػػػػػ كبغػػػػػًنكبػػػػػ 
الػػػػػػػػنكبقدػػػػػػػ كيفك ػػػػػػػػ  كإىلكبػػػػػػػػٌنككٞنػػػػػػػػلكقػػػػػػػ منل ،ك أجػػػػػػػػ ةكاٞنػػػػػػػ ةك؛بػػػػػػػٌنكالغصػػػػػػػػوكإىلكالبلػػػػػػػف

ك.الب لدم؛كألن كفلت كمنلف  لكٓن ك   
 إفكضػػػػػػػم كاٞنشػػػػػػػخ كضػػػػػػػمن كقدمب ػػػػػػػلكأ ثػػػػػػػ كمػػػػػػػلك لنػػػػػػػ كمػػػػػػػ كبػػػػػػػٌنكالقػػػػػػػ  كإىلكبػػػػػػػٌنك

ك،فضػػػػػم كاٞنشػػػػػخ كأ،البلػػػػػف؛كألنػػػػػ كغلصػػػػػوكيفكاٜنػػػػػللٌن،كفل مػػػػػ كأ ثػػػػػ كالضػػػػػملنٌن؛كفػػػػػإفكبػػػػػ 
ػػػػػ؛كنظػػػػػ ت

 
نػػػػػ كغلصػػػػػو،ك ك  جػػػػػعكّنػػػػػلكغ مػػػػػ ك لػػػػػ كالغلصػػػػػو؛كألك،بللغصػػػػػوكلفػػػػػإفك ػػػػػلفك لٞن

 كك،أ كأرشكال  ػػػػػػلرةك، إفك ك  لػػػػػػم؛كفػػػػػػإفكغ مػػػػػػ كقدمػػػػػػ كال ػػػػػػٌن،كأ كمػػػػػػلكنقػػػػػػصكمػػػػػػ كأجزائ ػػػػػػل
  جػػػػػػعكبػػػػػػ ؛كألنػػػػػػ كدخػػػػػػلك لػػػػػػ كأفكال ػػػػػػٌنكَنملػػػػػػ كأجزائ ػػػػػػلكمضػػػػػػم ن ك لدػػػػػػ ،ك ال  ػػػػػػلرةكمػػػػػػػ ك

 ك  جػػػػعكبػػػػػ ك لدػػػػػ ،ك  ػػػػ لككاألجػػػػػ ةكالك  جػػػػػعكعػػػػلك لػػػػػ كأصػػػػػحكك،أجزائ ػػػػل،ك إفكغ مػػػػػ كاٞن ػػػػػ 
ك،ب ِفكمنلف  ػػػػػل،كأ كفلتػػػػػ كيفك ػػػػػ  ؛كألنػػػػػ كبصػػػػػلكلػػػػػ كالن ػػػػػع ػػػػػ ا ك ػػػػػلفكقػػػػػ كا ػػػػػك،(ٔ)القػػػػػ لٌن

ك.أ كفلت كاٞننلفعكٓن ك   

                                                        

 خلكم ػػػػػػػ ك لػػػػػػػ كأفك ضػػػػػػػمن .كقػػػػػػػلؿكالنػػػػػػػ   كيفكال جػػػػػػػ كاأل ؿ:ك  جػػػػػػػعكبػػػػػػػ ؛كألنػػػػػػػ كغػػػػػػػ  ،ك  ك ػػػػػػػك(ٔ)
 ػػػػػػػػػ ا كا ػػػػػػػػػب فلهلكك،ال  ضػػػػػػػػػ :ك"منػػػػػػػػػلفعكاٞنغصػػػػػػػػػ بك ضػػػػػػػػػمن لكاٞنشػػػػػػػػػخ كللمللػػػػػػػػػككبػػػػػػػػػأج ةكمثل ػػػػػػػػػل

أـكفلتػػػػػػػ كٓنػػػػػػػ ك ػػػػػػػ  ،ك الك  جػػػػػػػعكّنػػػػػػػلكا ػػػػػػػب فل ،ك الكك، َن هػػػػػػػلك، ال  ػػػػػػػ ب،ك اللػػػػػػػ سك،بلل ػػػػػػػ  ف
".ك أرشكال  ػػػػػػلرةك لػػػػػػ كاٛن  ػػػػػػ كاألظ ػػػػػػ ،ك   جػػػػػػعكّنػػػػػػلكتلػػػػػػفكٓنػػػػػػ ك ػػػػػػ  ك لػػػػػػ كاألصػػػػػػحك،بػػػػػػلٞن  

(،كر ضػػػػػ كٖٖٗ/ٖال جػػػػػ كالثػػػػػلين:كالك  جػػػػػعكبػػػػػ ؛كألنػػػػػ كبصػػػػػلكلػػػػػ كيفكمقلبلبػػػػػ كمن  ػػػػػ .كاٞن ػػػػػ بك) ك
 (.ٗٙ،كٖٙ/٘)كالطلل ٌن
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رجػػػػػػعكبػػػػػػ كك، إفك لػػػػػػ تكاٞنغصػػػػػػ ب كمنػػػػػػ ،كفغ مػػػػػػ كقدمػػػػػػ كال لػػػػػػ ،كأ كأرشكنقصػػػػػػ لكبػػػػػػلل الدة
 لػػػػػػ كالغلصػػػػػػو؛كألنػػػػػػ كدخػػػػػػلكم ػػػػػػ ك لػػػػػػ كاألملنػػػػػػ ،ك قػػػػػػ كغػػػػػػ  ،ك  كَيصػػػػػػلكلػػػػػػ كيفكمقلبلبػػػػػػ ك

ك.ف جعك لد ك،ن ع
كالغلصػػػػػػوأك إفكبػػػػػػ  ك،نػػػػػػ كالك  جػػػػػػعكبػػػػػػ كاٞنشػػػػػػخ ك لػػػػػػ كالغلصػػػػػػوإك:لنػػػػػػللكقف لمػػػػػػك،فغػػػػػػـ 

 كك،  جػػػػػعكبػػػػػػ كاٞنشػػػػػخ ك لػػػػػػ كالغلصػػػػػػوك:رجػػػػػعكبػػػػػػ كالغلصػػػػػوك لػػػػػػ كاٞنشػػػػػخ ،ك  لمػػػػػػلكقلنػػػػػػل
  جػػػػعكبػػػػػ كالغلصػػػػػوك لدػػػػػ ؛كألنػػػػػ كالكفلئػػػػػ ةكيفكرج  ػػػػ كبشػػػػػ  ك ُ جػػػػػعكبػػػػػ ك لدػػػػػ ،كفأمػػػػػلكمػػػػػلكالك

ك  جعكب ك لد كفم د .
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 فصل

 [ إذا غصب طعاًوا، فأطعىْ غريٓ] 

ػػػػػل،كفأط مػػػػػ كغػػػػػًن  ضػػػػػّمن كأ لػػػػػ ،كك،فػػػػػإفكأط مػػػػػ كغػػػػػًنكملل ػػػػػ ؛كنظػػػػػ تك،إذاكغصػػػػػوكط لم 
 للمغصػػػػػػػ بكمنػػػػػػػ كأفكُ ضػػػػػػػم كا  ػػػػػػػلك الغلصػػػػػػػو؛كألفكا  ػػػػػػػلكأ ػػػػػػػلكمػػػػػػػلؿكالغػػػػػػػًنكبغػػػػػػػًنك

ك.بغًنكإذن ،كف لفكل كتضمدن ملكأ كغًن /٘ٓٔإذن ،ك الغلصوكغصوكملل ك 
فػػػػػػػإفكضػػػػػػػّم كا  ػػػػػػػلكضػػػػػػػمن كقدمبػػػػػػػ ؛كأ ثػػػػػػػ كمػػػػػػػلك لنػػػػػػػ كمػػػػػػػ كبػػػػػػػٌنكأخػػػػػػػ  كإىلكبػػػػػػػٌنك

فضػػػػػػػػمن كيفكاٜنػػػػػػػػللٌن،ك ذلػػػػػػػػككك،؛كألنػػػػػػػػ كدخػػػػػػػػلكبلألخػػػػػػػػ كيفكضػػػػػػػػملن كإىلكأفكأ لػػػػػػػػ (ٔ)أ لػػػػػػػػ 
رجػػػػػعكّنػػػػػلكبػػػػػػٌنكك،َيصػػػػػلكبإجيػػػػػلبكأ ثػػػػػػ كالضػػػػػملنٌن،ك إفك لنػػػػػ كقدمبػػػػػػ كق ػػػػػلكاألخػػػػػ كأ ثػػػػػػ 

مضػػػػػم ن ك لدػػػػػ ،ك الك  جػػػػػعكعػػػػػلكالغلصػػػػػوك لػػػػػ كا  ػػػػػل؛ككالقدمبػػػػػٌنك لػػػػػ كالغلصػػػػػو؛كأل ػػػػػل
ك: نظ كفد ك؟أل لك كت خلكيفكضملن ،ك هلك  جعكا  لكّنلكضمن ك ل كالغلصو

ك كغلصوكتلفكاٞنغص بكب  ل ،ك   لك ك  جعك لد ؛كألنك،فإفك لمكا  لكأن كمغص ب
ك.؛كألن كضم كملكأتل  ،ك بصلكن   كل (ٕ)إفك ك  لمك ل كأصحكالق لٌن

رجػػػػػػعك لدػػػػػػ ؛كألنػػػػػػ كدخػػػػػػلكك،فػػػػػػإفكأ لمػػػػػػ كأنػػػػػ كمغصػػػػػػ ب؛كنظػػػػػػ تك،َضػػػػػِم كالغلصػػػػػػوك إف
رجػػػػػػػعك لدػػػػػػػ ؛كألفكك،فأخػػػػػػػ  ،ك أ لػػػػػػػ ك،أ ك ه ػػػػػػػ كمنػػػػػػػ ك، لػػػػػػػ كك: لػػػػػػػ كبصػػػػػػػًنة،ك إفكقػػػػػػػلؿكلػػػػػػػ 

كا ابػػػػ  ككال ك ك  جػػػػعك لدػػػػ كبشػػػػ  كقػػػػ كك،ف ػػػػ ك ك لػػػػ كك:البلػػػػفكبصػػػػلكٓنػػػػ ك ػػػػ  ،ك إفكقػػػػلؿكلػػػػ 
ك.(ٖ) ل كأصحكالط  قٌن

                                                        
ك.(ٖٙ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٕٖٗ/ٖ(كاٞن  بك)ٔ)
 ػػػػ كالقػػػػ ب،ك ب ػػػػ ككك  جػػػػع؛كألنػػػػ كغػػػػ  ،ك أط مػػػػ ك لػػػػ كأالك ضػػػػمن ،ك  ػػػػ  قكهػػػػ اكال جػػػػ كاأل ؿ:ك(ٕ)

ال اف ػػػػػ :ك" أصػػػػػح مل،كك جػػػػػع؛كألنػػػػػ كبصػػػػػلكلػػػػػ كمن  ػػػػػ ،كقػػػػػلؿال جػػػػػ كالثػػػػػلين:كالك  ك بػػػػػوكاٛن  ػػػػػ .ك
(،كر ضػػػػػ كٖٖٗ/ٖاٞن ػػػػػ بك)ك هػػػػػ كاٞنشػػػػػ  ركمػػػػػ كاٛن  ػػػػػ "؛كألنػػػػػ كاٞنبلػػػػػف،ك إلدػػػػػ ك ػػػػػلدتكمن  بػػػػػ .

 (.ٜٓٗ/٘(،كال ز زكش حكال جدزك)ٕٙٓ/ٚ(،كاٜنل  كيفكفق كالشلف  ك)ٓٔ/٘الطلل ٌنك)
؛كألنػػػػ كم ػػػػخؼكلك  جػػػػعكقط  ػػػػأنػػػػ كالك:فلٞنػػػػ هوك،قػػػػلؿكالنػػػػ   كيفكال  ضػػػػ :ك" إفكضػػػػم كالغلصػػػػوك(ٖ)

،كف ك  جعك ل كغًنكظلٞن ".كر ض كالطلل ٌنك)  (.ٓٔ/٘بأن كمظلـ 
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ك.(ٔ)أن ك ل كق لٌنك: يفكالثلين

فلػػػػػمك  جػػػػػعكبػػػػػ ك لػػػػػ كغػػػػػًنكك، ػػػػػخؼكبػػػػػأفكمػػػػػلكأخػػػػػ  كمنػػػػػ كظلػػػػػمابكال دنػػػػػ ،ك كأنػػػػػ ك ػػػػػ ّككنػػػػػل:ل
ك.ِن ؼكاابلب ،ك اٟن  ك،ظلٞن 

الغلصػػػػػوكمػػػػ كضػػػػملن ؛كألنػػػػػ ككئبػػػػ كك، إفك ػػػػلفكاٞنللػػػػككهػػػػ كا  ػػػػػل؛كفػػػػإفك لػػػػمكأنػػػػػ كمللػػػػ 
 ك ػػػػػربأكمػػػػػػ كضػػػػػػملن كك،فأ لػػػػػػ ك،أُنبػػػػػككأ لػػػػػػ ك: ػػػػػلدكإىلك ػػػػػػلطلن ،ك إفك ك  لػػػػػم؛كفػػػػػػإفكقػػػػػػلؿ

ألنػػػػػػػ ك ك  جػػػػػػػ كالب ػػػػػػػلدمكالبػػػػػػػلـ،كف ػػػػػػػ ك مػػػػػػػلكلػػػػػػػ كأط مػػػػػػػ كد ابكك؛(ٕ) لػػػػػػػ كأصػػػػػػػحكالقػػػػػػػ لٌن
ك.أ ك  د  ك،اٞنللك

الغلصػػػػػوكمػػػػػ ككئ بػػػػػ كك،،كفأ بقػػػػػ ،كفػػػػػإفك لػػػػػمكبػػػػػ كب ػػػػػ ك بقػػػػػ ا لػػػػػ ك ػػػػػلفكاٞنغصػػػػػ بك  ػػػػػ  ك
ك.إن كالك  ب ك:ضملن ،ك إفك ك  لمكب كفق كقدل

كل ج دكالب لدمكالبلـ.ئكب كك،  ك  لمك ه  كالط لـ،ك  لم كإلد ،كفأ ل ك إف

                                                        
ك، ه كاألصحك:قلؿكالشًناز كيفكالبن د ك،  جعكال ج كالثلين:كال.ك كال ج كاأل ؿ:ك  جعك ل كا  لك(ٔ)

كاٞن هوكأفكالغلصوكالك قلؿ ك ربككال اف  :ك ظله  كالص رةأ ككالبن د ك.يفكه   (كٙٔٔك-٘ٔٔ)ص:
 (.كٓٔ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٓٔٗ/٘ال ز زكش حكال جدزك)

اكَ لَػػػػ كَبَ ػػػػِوكاْخػػػػِبَ ِف ِككال ك َػْ ِجػػػػُعكبِػػػػِ كقَػػػػػ ْكك: لػػػػ كقَػػػػػْ ِؿكاْلَ ْصػػػػ ِ  ٌنَككال جػػػػ كاأل ؿ:ك(ٕ) ْمكيفكاْ ِ ػػػػِلكَ اِبػػػػ  
ال جػػػػ كاأل ؿ:كالك:ك كقَػػػػػْ َلٌْنِكَ ُ ػػػػ ُفكرُُج ُ ػػػػُ كَ لَػػػػك:ال جػػػػ كالثػػػػلين:ك َ لَػػػػ كقَػػػػػْ ِؿكاْل َػْغػػػػَ اِد  ٌنَك،ك كاأْلَْجنَػػػػِي ك

قػػػػلؿكالنػػػػ   كيفكال  ضػػػػ :ك" نقػػػػلكك، ػػػػربأكال جػػػػ كالثػػػػلين: ككف. ك ػػػػربأكمػػػػ كالضػػػػملف،ك قػػػػ كنصػػػػ  كال  اقدػػػػ
" قػػػػػ كك:قػػػػلؿكاٛنػػػػ  ينكاامػػػػلـك ػػػػ كاألصػػػػحلبكإفكالػػػػربا ةكهنػػػػلكأ ىلكمػػػػػ كاال ػػػػبق ارك لػػػػ كا  ػػػػل".
فػػػػػػػإّفكك،لػػػػػػػ كاألجنػػػػػػػيرأقكاألصػػػػػػػحلبكانبقػػػػػػػلَؿكالضػػػػػػػملفكإىلكاٞنللػػػػػػػككأ ىلكمػػػػػػػ كقػػػػػػػ اركالضػػػػػػػملفك 

تصػػػػػ ؼكاٞنللػػػػػػككإذاكانضػػػػػػمكإىلكإت فػػػػػ ،كتضػػػػػػّم كقطػػػػػػَعكُ لقػػػػػػ كالضػػػػػملفكمػػػػػػ كالغلصػػػػػػو،ك  ػػػػػػدظ  ك
(،ك ل ػػػػػ كٔٔ/٘(،كر ضػػػػػ كالطػػػػػلل ٌنك)ٕٚٓ/ٚاٜنػػػػػل  كيفكفقػػػػػ كالشػػػػػلف  ك)كٟنػػػػػ اكأثػػػػػ كيفكالب   ػػػػػع".

 (.كٕٛٚ/ٚاٞنطلوكك)
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 فصل

 [غصب وَ زجن شٗئا ثي عاد إلْٗ بٕجْ وا]

،كأ ك الغلصػػػػػػوك نػػػػػػ كاٞنغصػػػػػػ بكمنػػػػػػ ،كأ كأجػػػػػػ كك،كُثكرهنػػػػػػ لإذاكغصػػػػػػوكمػػػػػػ كرجػػػػػػلكشػػػػػػدئ ك
ل ػػػػػػ د كإىلكك؛الغلصػػػػػػوكئبػػػػػػ كك،أ د ػػػػػ ،ك تلػػػػػػفك نػػػػػػ  ؛كفػػػػػػإفك لػػػػػػمكاٞنغصػػػػػػ بكمنػػػػػ كأنػػػػػػ كمللػػػػػػ 

؛كألنػػػػػػػػػ ك ك  ػػػػػػػػػ كإىلك(ٔ) ك ػػػػػػػػػربأك لػػػػػػػػػ كأصػػػػػػػػػحكالػػػػػػػػػ ج ٌنك، لػػػػػػػػػم ػػػػػػػػػلطلفكملل ػػػػػػػػػ ،ك إفك ك 
 لدػػػػػ ،ككل لػػػػػم،كأ ك ك  لػػػػػم؛كألنػػػػ كصػػػػػلركمضػػػػػم ن كك،ئ ػػػػلطلن ،ك لػػػػػ كبل ػػػػػ كإ ػػػػػل ،كأ كأ ػػػػلر كبػػػػػ ك

ك.ل كلف ك   فكمضم ن ك
كلخ ف ػػػػػػػك،(ٕ)،كف هنػػػػػػ كاٞنللػػػػػػػكك نػػػػػػػ كالغلصػػػػػػو،ك ك ػػػػػػػربأكمػػػػػػ كالضػػػػػػػملفل إفكغصػػػػػػوكشػػػػػػػدئ ك

ك.(ٙ)  أ٘نك،(٘) مللكك،(ٗ)،ك أيبكبند  (ٖ)للمزين
ضػػػػملفكك فػػػػ ك،كفب ػػػػ قكفدػػػػ ل الضػػػػملفكالكجيبم ػػػػلف،ك هػػػػ كإذاكرهنػػػػ كشػػػػدئ كأفكالػػػػ ه ككلنػػػػل:
ك.(ٚ) لد  

                                                        
الثػػػػلين:كالك ػػػػربأ؛كألنػػػػ ك كال جػػػػ ك ككال جػػػػ كاأل ؿ:ك ػػػػربأكالغلصػػػػوكمػػػػ كالضػػػػملف؛كألنػػػػ ك ػػػػلدكإىلك ػػػػ  .ك(ٔ)

قػػػػلؿكالنػػػػ   كيفكال  ضػػػػ :ك" لػػػػ كأ د ػػػػ كك  ػػػػ كإىلك ػػػػلطلن ،ك إوػػػػلك ػػػػلدكإلدػػػػ ك لػػػػ كأنػػػػ كأملنػػػػ ك نػػػػ  .
 ك ػػػػػػربأكمػػػػػػ كالضػػػػػػملفكك،بلٜنػػػػػػلؿ،كفبلػػػػػػفك نػػػػػ  ك  كإ ػػػػػل كجػػػػػػلهك للمللػػػػػك،كأ كرهنػػػػػػ ك نػػػػػػ  ،كأ كأجػػػػػػ ك

 (.ٔٔ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٖٗٗ/ٖاٞن  بك)ك ل كاٞن هو".
ألفكالػػػػػ ه كجيبمػػػػػعكمػػػػػعكالضػػػػػملف،ك هػػػػػ كإذاكرهنػػػػػ كك؛يفكاٞن ػػػػػ ب:ك هػػػػػ كاٞنػػػػػ هوقػػػػػلؿكالشػػػػػًناز كك(ٕ)

 (.ٔٔ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٖ٘ٗ/ٖف ك نليفكالضملف.كاٞن  بك)ك،فب  قكفد ك،لشدئ ك
 (.٢ٖٔٔنبص كاٞنزينك)ص:ك(ٖ)
كبند  ك(ٗ) كأيب ك   كاْلَغلِصوَكك: الص اب كَضم َ  كفَِإْف كاْلَملِلُك؛ ك ل ك، َػَبَخدػ ُ  ك َػْ ِجُع اْلُمْ َبْأِج ،ككاَل

كيفكال  ْهِ كَ ْ ُقُطكَدْ ُ كاْلُم ْك كأَف  كأَن ُ ك َجَ ،كَ َرَهَ كِمْلَككنَػْ ِ ِ ؛كإال  َ  َِِ ك ل كملكه كَ اْلُمْ  َِِ ؛كأِلَن ُ كتَػ َػٌن 
كاْلُمْ َبْأِج َك  َ كَضم  كَ ِإْف كال  ْهِ ، كَهَ ِؾ ك ل كاْلَغلصِكك،ُبْ ُم ك َػْ ِجُع كاْلُمْ  ََِ  كَ اْلُمْ  َُِ كأ  كَضم َ ، كّنَل ِو

كأَْ ض ل كِبَ ْ ِنِ  كفد ك، َػْ ِجُع كَشّك كَفَ  كبِللض َملِف، كاْلُمْ  َِِ  كرُُج ُع كرُُج ُعكك،أَم ل كَ أَم ل كَمْغُ  ر ا، ُ  رَتِِ  ِلَصدػْ
َ َ  ِك كاْلَمنػْ كِمْلَك كاْ بَػَ لَد كَ ِإْف كَفأِلَن ُ  كك،اْلُمْ َبْأِجِ ؛ ك ه  كِبِ َ ْض كاْلغُُ  رُكك،اأْلُْج َةُكَلِ ْ  َفَأْشَ َ كك،فَػَدَبَحق ُ 

 (.ٖٕٙ/ٜ(،كبلشد كاب ك لب   ك)٘ٗٔ/ٚب ائعكالصنلئعك)كاْلُم دََع.
   خلكفد كره كاٞنغص بكم كك،"ره كاٞنغص بكم كغلص  كُ  قطك ن كضملن "ك:الط ط ش كقلؿك(٘)

 .(ٖٕٙ/٘دلك)(،كش حك٢نبص كخلٗٔٔ/ٛ   قطك ن كضملن كال خًنةك)ك،فإن ك صحك،غلص  
 (.ٙٗ/ٙٔ(،كالش حكال  ًنك)ٕٛٚ/ٜاٞنغينك)ك(ٙ)
 (.ٖ٘ٗ/ٖ)ك اٞنث  كم كاٞن  بكللشًناز كبٌنكالق  ٌنك قطكم ك  كالن خبٌن،كملك(ٚ)
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 فصل

 [ غْصب احلس] 

كغصوكب  ك ؛كألفكالد كالكاأ ك  ًن كك، لفككاصغًن كك، ك ضمن ك،؛كفإفكب   كبُكملتاإذا
ضمن لكك،ٞنثل لكأج ة؛كفإذاكا ب ِفكمنلف  كتث  ك ل كاٜن ،ك إفكمض ك لد كيفكاٜن سكم ة
ك  كبلل ق  كتضم  كأل ل كللم ة؛ كمثل ل كف تك/٘ٓٔبأج ة ك ألن  كبللغصو، كفضمن  ب 

ك.(ٔ) ك ضم ك ل كأصحكال ج ٌنك،،كفلزم كضملن ك أط اف ،ك إفك ك  ب ف للُمبَػَق م ك
ك،  ،ك أط افػػػػ ،ك أل ػػػػلكٓنػػػػ ثكٓنػػػػ ك ػػػػ ،كفػػػػ كتضػػػػم كبللدػػػػ ك  اتػػػػال كأ ػػػػلكلد ػػػػ كمػػػػلكلنػػػػل:

ك.ِن ؼكال   ك،ف كت  فكمضم ن ك لد 
 [ غْصب األوة] 

كبػػػػػػُكلػػػػػػ كأقلمػػػػػ كيفك ػػػػػػ  كمػػػػػػ ةك، ػػػػػػ ك،  ػػػػػ لككالكتضػػػػػػم كمنػػػػػػلفعكبضػػػػػػعكاألمػػػػػ كبللدػػػػػػ 
ك. كجيوكاٞن  ك،هلكفد ل ك ط

 [ غْصب الكمب] 

ك ػػػػػ  كمػػػػػ ةكٞنثل ػػػػػلكأجػػػػػ ة،ك كتلزمػػػػػ كاألجػػػػػ ةك ػػػػػ ا كفأقػػػػػلـكيفك،لػػػػػ كمن  ػػػػػ كل إفكغصػػػػػوك ل  ػػػػػ
يفكجػػػػػ ازكإجلرتػػػػػ ؛كك(ٕ) ك نب ػػػػعك لػػػػػ كأصػػػػحكالػػػػػ ج ٌنكاٞن ندػػػػٌنك لػػػػػ كالػػػػ ج ٌنكانب ػػػػعكبػػػػػ ،كأ 

                                                        
 من  ػػػػػػػ ككك،ال جػػػػػػػ كاأل ؿ:كتلزمػػػػػػػ كاألجػػػػػػػ ة؛كألفكمن  بػػػػػػػ كتضػػػػػػػم كبلاجػػػػػػػلرة،كفضػػػػػػػمن كبللغصػػػػػػػوك(ٔ)

كك،  ،كفػػػػػػ ك ضػػػػػػمن كالغلصػػػػػػوكبللغصػػػػػػوالكتلزمػػػػػػ ؛كأل ػػػػػػلكتل ػػػػػػ كٓنػػػػػػ ك ػػػػػػكال جػػػػػػ كالثػػػػػػلين: كاٞنػػػػػػلؿ.ك
 ك ضػػػػػػمن لكك،قػػػػػػلؿكالنػػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػػ :ك" إفكب  ػػػػػػ ،ك  طػػػػػػلكمنلف ػػػػػػ ك أط افػػػػػػ ك ثدػػػػػػلبكب نػػػػػػ .

 لػػػػ كاألصػػػػح؛كألفكاٜنػػػػ كالك ػػػػ خلكٓنػػػػ كالدػػػػ ،كفمنلف ػػػػ كت ػػػػ تكٓنػػػػ ك ػػػػ  كِنػػػػ ؼكاٞنػػػػلؿ،ك قػػػػلؿك
 (.ٗٔ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٖ٘ٗ/ٖاٞن  بك)ك ضمن ل".ك:اب كأيبكه   ة

َ َ ػػػػٌ كُمَ لَبػػػػٌ كِمػػػػْ كَ ػػػػٌْنْكَمْ ُ  فَػػػػْ ،كَ لَػػػػْدَسكاْلَمػػػػلنُِعكِمػػػػْ كبَػْدػػػػِعكاأْلَْصػػػػِلك؛ك ؿ:كجَيُػػػػ زُكال جػػػػ كاألك(ٕ) أِلَنػ َ ػػػػلكَمنػْ
ـ كاْلَ لَػػػػػِ .كك،َ ػػػػػلْلَ ْقفِككك،َملنِ  ػػػػػلكِمػػػػػْ كَجػػػػػَ اِزكِإَجلرَتِػػػػػ ِك ػػػػػُ كَجػػػػػلئِزَْة؛كأِلَف ككاْلَ ْجػػػػػُ كالث ػػػػػلين: كَ ُأ أَف كِإَجلرَتَػَ ػػػػػلكَغدػْ

ػػػػػُ ك٣َنُْل َ ػػػػػْ ،كَ ِإْفكأُبِدَحػػػػػْ ،كِِنِػػػػػَ ِؼكاْلَ ْقػػػػػفِكاْلَمنػْ َك َ ػػػػػلكَغدػْ ـ كاْلَ لَػػػػػ ِكك،َ ػػػػػَ كِمنػْ َأاَلكتَػػػػػػَ قكأَف كَغلِصػػػػػ  لكلَػػػػػْ كك،َ ُأ
قػػػػػلؿكالنػػػػػ   كيفككَ  َػْلَزْمػػػػػُ كيفكاْلَ ْقػػػػػِفكأُْجػػػػػ َُةكِمْثلِػػػػػِ .كغصػػػػػوكَ ْل  ػػػػػلكُمْنبَػَ   ػػػػػلكبِػػػػػِ ،ك َْك َػْلَزْمػػػػػُ كأُْجػػػػػ َُةكِمْثلِػػػػػِ ،

لزمػػػػػ كرد كمػػػػػعكم نػػػػػ كالػػػػػ دكإفك ػػػػػلفكلػػػػػ كم نػػػػػ ،ك هػػػػػلك،ك"غصػػػػػوك لػػػػػوكصػػػػػد ،كأ كب ا ػػػػػ ال  ضػػػػػ :ك
= 
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فػػػػ كتضػػػػم كبللدػػػػ ،ك ل ػػػػ كجيػػػػوكرد ك لػػػػ كصػػػػلب  ؛كألنػػػػ كك،فػػػػإفكمنلف ػػػػ كالكتضػػػػم كبلل قػػػػ 
ك.تُق ك   ك لد ،ك جي زكل كاالنب لعكب 

ك[ غْصب اخلىس] 
لزمػػػػػ كردهػػػػػلكإفك لنػػػػػ كبلقدػػػػػ ؛كألنػػػػػ ك قػػػػػ ك لػػػػػ كك،؛كفػػػػػإفك لنػػػػػ كلػػػػػ م ا إفكغصػػػػػوكٙنػػػػػ  ك

بػػػػػػػلكجيػػػػػػػوكإراقب ػػػػػػػلك لػػػػػػػ كأصػػػػػػػحكك،االنب ػػػػػػلعكعػػػػػػػل،ك إفك لنػػػػػػػ كمػػػػػػػ كم ػػػػػػػلمك ك لزمػػػػػػػ كردهػػػػػػل
كالكجيػػػػػػػػػ زك،؛ك أل ػػػػػػػػػلك١ن مػػػػػػػػ ك لدػػػػػػػػػ (ٕ)«أىمق ااااااااا »ك:أليبكطلحػػػػػػػػ كلق لػػػػػػػػػ كك؛(ٔ)الػػػػػػػػ ج ٌن

ٛنػػػػػ ازكانق عػػػػػل؛كفػػػػػإفكك،ٝنػػػػػ ؿ؛كفإ ػػػػػلك١نخمػػػػػ كيفكبقػػػػػ كاإالكأفكت ػػػػػ فكٙنػػػػػ  كك،إق ارهػػػػػلكيفك ػػػػػ  
ك.(ٖ)أتل  لك ك لزم كضمل لكٞن لمك لن ،كأ كل م 

                                                        
ك=

ك قػػػػلؿك  ك ػػػػ جحكالنػػػػ   كأبػػػػ كالقػػػػ لٌن.ك ج ػػػػلفكبنػػػػل ك لػػػػ كجػػػػ ازكإجلرتػػػػ ".؟كتلزمػػػػ كأجػػػػ ةكمن  بػػػػ 
إث ػػػػػػلتكأجػػػػػػػ ةكك:" الػػػػػػ  كأرا كتصػػػػػػػحدُحكااجػػػػػػلرة،ك إفك كنصػػػػػػػحح ل،كفلأل جػػػػػػ ك نػػػػػػػ  ك:اٛنػػػػػػ  ين

بػػػػػأم اْؿ؛كفػػػػػإفكامبن ػػػػػ كااجػػػػػلرةكلبغلػػػػػدْظك ػػػػػ   كاٞننػػػػػعكمػػػػػػ كاٞنثػػػػػل؛كفإ ػػػػػلكمنػػػػػلفعكمقصػػػػػ دةكتطلػػػػػوك
(،كٖٓٛ/٘اٜنػػػػػػل  كيفكفقػػػػػػ كالشػػػػػػلف  ك)كالب لمػػػػػػلك لػػػػػػ كال ػػػػػػ ب،كفػػػػػػ ك جػػػػػػ كلب طدػػػػػػِلكمن  بػػػػػػ ".

 (.ٕٜٗ/٘(،ك ل  كاٞنطلوكك)٘ٔ/٘ر ض كالطلل ٌنك)
وك،كف جػػػػػل،كأ ك  ػػػػػلكعػػػػػلكطدن ػػػػػاال جػػػػػ كاأل ؿ:ك لزمػػػػػ كردهػػػػػلك لدػػػػػ ؛كألنػػػػػ كجيػػػػػ زكأفك ط ػػػػػ  كعػػػػػلكنػػػػػلر كك(ٔ)

قػػػػػػلؿك.كال جػػػػػػ كالثػػػػػػلين:كالك لزمػػػػػػ ،كقػػػػػػلؿكالشػػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػػ ب:ك" هػػػػػػ كالصػػػػػػحدح" ككردهػػػػػػلك لدػػػػػػ .
النػػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػػ :ك" إفكغصػػػػػػ  كمػػػػػػ كم ػػػػػػلم،ك جػػػػػػوكردهػػػػػػلكإفك لنػػػػػػ ك١نخمػػػػػػ ،ك إفك كت ػػػػػػ ك

 (.ٚٔ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٖٙٗ/ٖاٞن  بك)كبلكت اؽ".ك، كجيوك،١نخم 
.ك(ٙٓٗ ،كبػػػػػػلبكَمػػػػػلكَجػػػػػػلَ كِِفكاْٝنَْمػػػػػِ كُٔنَل ػػػػػػُل،ك)ص:ك،ك بػػػػػػلبكاألشػػػػػ بيفك ػػػػػنن كدا دأخ جػػػػػ كأبػػػػػػ كك(ٕ)

َرَ اُ كَأْ٘نػػػػ ،كَ أَبُػػػػ كَداُ د،كَ البػ ْ ِمػػػػِ ّ كمػػػػ كَبػػػػِ  ثكأنػػػػس،كك،َهػػػػَ اكاٜنَػػػػِ  ثكَصػػػػِحدحك:ابػػػػ كاٞنلقػػػػ كقػػػػلؿ
قػػػػػػلؿكاألل ػػػػػػلين:كك"أَفكأَبَػػػػػػلكطَْلَحػػػػػػ كَ ػػػػػػلَفكِ ْنػػػػػ  كٙنػػػػػػ كأل بػػػػػػلـ"،كَ ُهػػػػػػَ كأصػػػػػػح.ك:َ قػػػػػ كُرِ َ كَ ػػػػػػ كأنػػػػػػس

مشػػػػػػػػػػ لةكاٞنصػػػػػػػػػػلبدح،كٓنقدػػػػػػػػػػ كاألل ػػػػػػػػػػلين،ككح،ك ٞن ػػػػػػػػػػلم،كمنػػػػػػػػػػ كالشػػػػػػػػػػط كالثػػػػػػػػػػلين.إ ػػػػػػػػػػنلد كصػػػػػػػػػػحد
 (.ٖٓٙ/ٙ(،كال  ركاٞننًنك)ٖٛٓٔ/ٔ)
 (.ٚٔ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٖٙٗ/ٖاٞن  بك)ك(ٖ)
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ك. للم لمكبللقدم ك، ضم كلل م كبلٞنثلك:(ٕ)،ك مللك(ٔ) قلؿكأب كبند  
ف ػػػػػ ككك، أل ػػػػػلكغػػػػًنكُمبق مػػػػ ك،(ٖ)«إن ،  إذ،  اااام  ماااااوم    اااام  ثمنااااو»:كق لػػػػ ككلنػػػػل:

كال ك،ك جػػػػػوكدفػػػػػعكاٝنػػػػػلكإىلكصػػػػػلب  ل؛كأل ػػػػػلكصػػػػػلرتكمػػػػػل  ك للػػػػػ ـ،ك إفكانقل ػػػػػ كيفك ػػػػػ  كخػػػػػ
ك.لزم كضملن كّنثل ك،أ كأتل  ك، ل كب مكمل  ؛كفإفكتل  

 [ غْصب جمد املٗتة] 

ل كمدب كلزم كرد ؛كألفك  كصلب  كمق ةك لد ،ك ل كط   كإىلكاالنب لعكب ،ك إن كغصوكج
ك ل كأصحكال ج ٌن ك ل كملل   ك جوكرد  كالغلصو، كمل(ٗ) إفكدف   كصلر كألن   ل ككال ك؛

ك.ُب مكمل  ،ك دبلغ كالغلصوكالكب مكٟنل؛كأل لكيفكغًنك١نلكبق كف قطكب م ل

                                                        
ك لفكالغلصوكذمد كك(ٔ) كلإذا كفَػَ َلْدِ  ل كِقدَمُبُ ،كَ ِإْفك لفكُمْ ِلم  كِمثْػُلَ ل،ك يفكاْٝنِْنزِ ِ  اْلِقدَم ُك،كفَػَ َلْدِ كيفكاْٝنَْمِ 

كٗند  ك كل ِفدِ َمل كأ كِخْنزِ   ا كِلُمْ ِلْم، كغصوكَٙنْ  ا كإَذا ك أمل كَ ْضَم ُكك،فَػَ َلَككيفك َِ  ِكك،ل. ك لفكك،فَ  َ َ اٌ 
كاْلُمْ ِلِم،ك ََ َ اكاْٝنِْنزِ  ُك كيفكَب   َ كَ ْضَمَنلِفكفَكك،اْلَغلِصُوكُمْ ِلم ل،كأ كِذم دًّل؛كأِلَف كاْٝنَْمَ كلَْدَ ْ كّنَلْؿكُمبَػَق  ـْ

 (.ٖٕٕ/ٛ(،كال ح كال ائ ك)ٚٗٔ/ٚبِلْلَغْصِو.كب ائعكالصنلئعك)
كقدمب ػػػػلك(ك الصػػػ ابك ػػػػ كمللػػػك:كلػػػػ كا ػػػب لككم ػػػػلمكلػػػ م كٙنػػػػ  إ) د فكاٞنثػػػل.كقػػػػلؿك ػػػػحن ف:ككغػػػـ 

قلػػػػ :كأرأ ػػػػ كإفك ػػػػ ؽكٙنػػػػ  ا،كأ كخنز ػػػػ  اكمػػػػ كأهػػػػلكال مػػػػ ،كأ كمػػػػ كغػػػػًنكأهػػػػلكال مػػػػ ؟كقػػػػلؿ:كقػػػػلؿك
كٖننػػػػ كٟنػػػػم،كمللػػػػك:كالك قطػػػػعك ػػػػلرؽكاٝن مػػػػ ،ك اٝننز ػػػػ ،ك إفك ػػػػ ق كمػػػػ كأهػػػػلكال مػػػػ ك قطػػػػع،ك أغػػػػـ 

إذاك ػػػػلفك ػػػػ ق كمػػػػ كذمػػػػ ،كأ كم لهػػػػ .ك قػػػػلؿكأشػػػػ و:كإفكغصػػػػوكم ػػػػلمكٙنػػػػ  اكلػػػػ م ،كفخلل ػػػػل،ك
كالغصو.كاٞن  ن ك)  (.كٕٛٚ/ٙٔخًنكيفكأخ هلكخ  ،كأ كقدمب لك ـ 

قػػػػػلؿكشػػػػػ دوك(.ك اٜنػػػػػ  ثكصػػػػػحح كابػػػػػ كب ػػػػػلف،ك كٖٛٛ/ٖ(ك ػػػػػن كالػػػػػ ارقطين،ك بػػػػػلبكال دػػػػػ ع،ك)ٖ)
األرنػػػػػ  ط:كإ ػػػػػنلد كصػػػػػحدح.كقػػػػػلؿكاألل ػػػػػلين:كأخ جػػػػػ كأبػػػػػ دا د،ك ال ػػػػػدلؽكلػػػػػ ،ك الشػػػػػلف  ،ك أ٘نػػػػػ ،ك

ارقطين،كاٛنملػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػحدحكابػػػػػػػػػػ كب ػػػػػػػػػػلفككاألخػػػػػػػػػػًنةكمنػػػػػػػػػػ ،ك ال د قػػػػػػػػػػ ،كبإ ػػػػػػػػػػنلدكصػػػػػػػػػػحدح.ك الػػػػػػػػػػ  
 (.ٖٜٔ)ص:ككك(،كغل  كاٞن اـكيفكٔن   كأبلد ثكاٜن ؿك اٜن اـكٕٖٔ/ٔٔ)
.كقػػػػػػػػلؿكالنػػػػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػػػػ :ك  ك لٝنم كإذاكصػػػػػػػػلركخػػػػػػػػ،منػػػػػػػػ كاٛنلػػػػػػػػ كللمغصػػػػػػػػ بكال جػػػػػػػػ كاأل ؿ:ك(ٗ)

كف لػػػػػ كهػػػػػ اكإفكتلػػػػػفكيفك ػػػػػ كالغلصػػػػػوكضػػػػػمن ك".ك،أفكاٝنػػػػػل،ك اٛنلػػػػػ كللمغصػػػػػ بكمنػػػػػ ك:"أصػػػػح ل
اٛنلػػػػػػ كللغلصػػػػػػو؛كألنػػػػػػ كصػػػػػػلركمػػػػػػلالككال جػػػػػػ كالثػػػػػػلين: كك،ال جػػػػػػ كاأل ؿ"ك:قػػػػػػلؿكاٛنػػػػػػ  ين:ك" األصػػػػػػح

 (.كٕٛٗ/ٚلوكك)(،ك ل  كاٞنط٘ٗ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٖٙٗ/ٖب  ل .كاٞن  بك)
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فلػػػػػػمكك،شػػػػػػ  ؛كألفكمػػػػػػلكأزالػػػػػػ كالكقدمػػػػػػ كلػػػػػػ  ك لزمػػػػػػ كك،(ٕ)اأ كمزمػػػػػػلر كك،(ٔ)ل إفكفّصػػػػػػلكصػػػػػػلد  ك
لزمػػػػ كمػػػػلكبػػػػٌنكِقدمبػػػػ كك،ضػػػػملن ،ك إفكَ َ ػػػػ  ؛كفػػػػإفك ػػػػلفكَم صػػػػُلُ كَ صػػػػلحكٞنن  ػػػػ كم لبػػػػ ْك لزمػػػػ ك
ػػػػػا،ك م  ػػػػػ ر ك  كم صػػػػػ ؛كفلزمػػػػػ كضػػػػػملن ،ك إفك ك صػػػػػلحكُمَ صػػػػػل كل؛كألنػػػػػ كأتلػػػػػفكب  ػػػػػ  كُمبَػَق م 
كف كش  كيفك    كل  ـكتق م .ك،ٞن لح

                                                        

َْصُل ُب، الص لدوكال  ك بخ  كالنصلرقك ل كذلككالش ْ ل، قلؿكاللدثكالص ِلدُوكملكك(ٔ)
 الص ِلدُوكاٞن

َل  ، اٛنَْمُعكُصْل لفك ُصُلٌو.ل لفكال  بك) ك(.ٕٔٚ/٘ بخ  كالنصلرقكِق ػْ
جمكال  دطكاٞن كأ كم  فكتنب  كقص ب لكب  ؽكصغًن، اٛنمع،مزامًن.،اٞنزملر:ك ل كم كخشوك(ٕ)

كك(.ٓٓٗ/ٔ)
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 فصل

 [ سإذا فتح قفًصا عَ طائ]

كفبحكق ص ك كنظ تك،  كطلئ ك(ٔ)لإذا ك ّهَدَج لك؛ كأ كبلكربلطكداب ، فإفكنَػَ   كبُكطلر،
كب كالضملفك،بُكش دت،ك جوك لد كقدمب ل؛كألفكذلكك  وك ُلِج  كإىلكاات ؼ ك.فلـز

 كك،ابػػػػػػػ طػػػػػػػلر،ك شػػػػػػػ دتكال ّكك،كُثلف ق ػػػػػػػلكزملن ػػػػػػػك،ابػػػػػػػ  إفك ك ن ػػػػػػػ كالطػػػػػػػلئ ،ك  ك  ػػػػػػػد كال ّك
ك.يفكال هلب،كفأ قطكب مكال  وكا/أ ضمل ل؛كألفكٟنملكاخبدلر كٙٓٔ لزم ك 

ف لدػػػػػ كالضػػػػػػملفك لػػػػػ كأصػػػػػػحكك،ابػػػػػػ ك قدػػػػػوكاٜنػػػػػػل إفكطػػػػػلرك قػػػػػوكال ػػػػػػبح،ك شػػػػػ دتكال ّك
ك،ك ػػػػػػػلب الك،ك إوػػػػػػػلك،ن  مػػػػػػػلكال بػػػػػػػلط(ٗ) الشػػػػػػػ  دك،(ٖ)؛كألفكمػػػػػػػ كط   مػػػػػػػلكالن ػػػػػػػ ر(ٕ)القػػػػػػػ لٌن

                                                        

اٞن جػػػػػمككأق ػػػػلص.ك اٛنمػػػػػعك١نػػػػ سكللطدػػػػػ رك  ػػػػ فكأ ػػػػػ ادا كمبشػػػػلب  كمػػػػ كج  ػػػػػ ك غػػػػًن ،ك:(كالق ػػػػصٔ)
 (.ٔ٘ٚ/ٕال  دطك)

 ال لتحكمب  و،كك،فأش  كإذاك قفكب  كال بح،كُثكطلرك،ال ج كاأل ؿ:كالك ضم ؛كألن كطلركبلخبدلر ك(ٕ)
 كالثلين:ك ضم ؛كألفكم كط عكالطلئ كالن  رك٣ن كال ج ككم لش ،ك اٞن لش ةكمق م ك ل كال  و.ك الطلئ 
ك قدوكال بحك،ق بكمن  كطلر كن   .كك،فإذا كل  ك مل كفصلر كمن ، كبن  ر  اٞنل رد كيفككقلؿك لفكطًنان 
كاَلكَ ْضَمُنُ ،كفَػَ َل كَهَ اكَ َقطَككَ ِقَوكاْلَ ْبِحكَ ْجَ لِف:كَأَبُ ُ َل:ك"ألْصَحلبَِنلكيفكَضَملنِِ كِإَذاكطَلرَكك:اٜنل  

َ اُؿ،كَ الث لين: كَ ِطًَنككال ُّ كأَْف كَ ِطًَنكيفكاْٜنَلِؿ،كفَػَدْضَمُ ،كَ بَػٌْنَ كأَْف كبَػٌْنَ كاْلَ ْ ُؽ كَ ُ  ُف َ ْضَمُنُ ،كفَػَ َل كَهَ ا
َ كَمطُْ  ٌعكَ َل كالنػُُّ  رِكك،بَػْ َ كَزَملفْك كالط دػْ ُ ِلَمكأَن  ُكك،ْنَ لِف،كفَِإَذاكطَلَركيفكاْٜنَلؿِكِمَ كاْاِككَفَ كَ ْضَمُ ،كُهَ كأَف 

َفَصلَركطَلئِ  اكبِلْخِبَدلرِِ ،كَ الل ُ كك،َفَصلَركَ بَػْنِ ًنِِ كِإ  لُ ،كَ ِإَذاكلَِ َثكَزَملن لك َْك ُ َجْ كِمْنُ كالنػُُّ  رُكك،طَلَركلِنُػُ  رِِ كِمْن ُك
 (.ٜٕٓ/ٚ(،كاٜنل  ك)ٜٖ٘/ٕا بلجك)ك(،كمغينٖٛٗ/ٖاٞن  بك)كأَْ َلُمكبِللص َ اِب".

،ك ذهو.ك:ا،ك نِ لر كا َػْنِ  كنُػُ  ر كك،نَػَ  َكك::ك قلؿالنػُُّ  رِكك(ٖ)  (.٘ٚٗ/ٛل لفكال  بك)كِإذاكف  
َ ٌد،ك َشػػػػُ  ٌدكَشػػػػك:ف ػػػ كشػػػػلرٌِد،ك اٛنمػػػػعك،نَػَ ػػػػ َكك:ا،ك ُشػػػػ  د كا،ك ِشػػػػ اد كاابػػػػ كَ ْشػػػػُ ُدكَشػػػْ د كَشػػػَ َدكال  ػػػػًن،ك ال  كك(ٗ)

ػػػػَ داك:قػػػػلؿك،يفكاٞنػػػػ   ،ك اٞنَ نػػػػث،ك اٛنمػػػػعكُشػػػػُ  دٌك ه ػػػػ اكك:قػػػػلؿكابػػػػ ك ػػػػد  ك، الكأُطدػػػػ كالَ َ ػػػػ اِتكالش 
قػػػػػػػلؿكك،َشػػػػػػػَ داك لػػػػػػػ كمثػػػػػػػلؿكَ َجػػػػػػػْل،ك ُ بُػػػػػػػْوكا بَػْ َصػػػػػػػ ،ك َذَهػػػػػػػَوك لػػػػػػػ ك ْج ػػػػػػػ ك:ر ا كابػػػػػػػ كجػػػػػػػين

،ك َخػػػػػَ ـ،ك غلئِػػػػػو،ك َغدَػػػػػو،ك ٗنػػػػػعك:اٛنمػػػػػعكاٛنػػػػػ ه  : ػػػػػُ  دكَشػػػػػَ ٌدك لػػػػػ كمثػػػػػلؿكخػػػػػلِدـْ ك،ُشػػػػػُ دٌكك:الش 
 (.كٖ٘/٘ل لفكال  بك)كزَبُ ْركَ زُبُ .ك:ِمْثلُك
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ف ػػػػػػػػلفكإزالب مػػػػػػػػلك ػػػػػػػػ  لكلل ػػػػػػػػ ات،ك الكفػػػػػػػػ ؽكبػػػػػػػػٌنكأفك  ػػػػػػػػ فكق بػػػػػػػػ كمن مػػػػػػػػلك ن   ػػػػػػػػل،كأ كالك
كمػػػػػ كبْل ػػػػػلكالضػػػػػملف؛كألنػػػػػ ك  ن   ػػػػػل،ك لػػػػػ كخ جػػػػػ كال  دمػػػػػ ،كفأ لػػػػػ كزرعكإن ػػػػػلفك ك لػػػػػـز

ك. كََيَل لكإلد 
؛كألفك  كلزمػػػػػ كالضػػػػػملفكإفك ػػػػػلفكلػػػػػدك،أ َكفَػػػػػبَحكبلعػػػػػلكهػػػػ كملل  ػػػػػلك، إفك ػػػػلفكالػػػػػ  كبل ػػػػػل

ك.بب كيفكاللدل لد كب ظكدا
 ك لزمػػػػػ ؛كألفك لػػػػ كصػػػػػلبوكالػػػػػزرعكب ظػػػػػ كيفكالن ػػػػلر،ك لػػػػػ كفػػػػػبحكبػػػػػلبككا إفك ػػػػلفك ػػػػػلر ك

 اٟنػػػػػػلدـكك، ك ضػػػػػػم كال ػػػػػػلتحك،فأخػػػػػػ كمللػػػػػ ك،أ كهػػػػػػ ـكبلئطػػػػػػ ،كفػػػػػ خلكداخػػػػػػلك،داركإن ػػػػػلف
ك.٣نلكأخ  كا خ ؛كألفكضملفكاٞنلؿكإولكجيوك ل كأخ  كد فكاٞن  وكإلد كدئ لش

 ك لزمػػػػػػػ كضػػػػػػػملن ؛كألنػػػػػػػ ك كك،ل كُنجػػػػػػػ ،كُثكطػػػػػػػلر لػػػػػػػ ك قػػػػػػػعكطػػػػػػػلئ ك لػػػػػػػ كجػػػػػػػ ار ،كف مػػػػػػػ
لزمػػػػػػػ كضػػػػػػػملن ،كألنػػػػػػػ كتلػػػػػػػفكك،فأتل ػػػػػػػ كف مػػػػػػػل ك،،ك إفكطػػػػػػػلركيفكهػػػػػػػ ا كدار لَيػػػػػػػ ثكفدػػػػػػػ كمن  ػػػػػػػ

كب  ل .
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 فصل

 [ إذا فتح شًقا فْٗ وائع] 

فك ػػػػ وكالبلػػػػفكفدػػػػ كمػػػػلئع،كفخػػػػ جكمػػػػلكفدػػػػ كيفكاٜنػػػػلؿكضػػػػم كاٝنػػػػلرج؛كألك(ٔ)لق ػػػػإذاكفػػػػبحكزِك
،كابػػػػػػػ ،ك إفك ػػػػػػػلفكالػػػػػػػزؽكم ػػػػػػػبن  ككلبصػػػػػػػلكب  لػػػػػػػ ،ك هػػػػػػػ كبػػػػػػػلكربلطػػػػػػػ كالػػػػػػػ  ك ػػػػػػػلفك١ن  ظ ػػػػػػػ

،كفلببػػػػػلكأ ػػػػػ ل ،ك  أ كخػػػػػ جكمنػػػػػ كشػػػػػك،فلضػػػػػط بكيفكبػػػػػلؿكاٜنػػػػػل،ك  ػػػػػقط،ك خػػػػػ جكمػػػػػلكفدػػػػػ 
ضػػػػػػػمن ؛كألنػػػػػػػ كتلػػػػػػػفكب ضػػػػػػػػ كك،ف ػػػػػػػقط،ك خػػػػػػػ جكمػػػػػػػلكفدػػػػػػػ ك،أ كثقػػػػػػػلكأبػػػػػػػ كجلن دػػػػػػػ ك،فزلػػػػػػػ 

ك.ب   ان ،ك ب ض كب  وك   ان 
ف  ػػػػ كر ػػػػحكب ػػػػ كذلػػػػك،كأ كب  ػػػػ كك، كال ػػػػبحكُنللػػػػ كمػػػػ كغػػػػًنكمدػػػػلب ػػػػك  لػػػػ كفبحػػػػ كف قػػػػ

،ك  ك  لػػػػػػػػمك دػػػػػػػػفك قػػػػػػػػع،كفػػػػػػػػ كضػػػػػػػػملفك لدػػػػػػػػ ؛كألفكذهلبػػػػػػػػ ك ك  ػػػػػػػػ ك(ٕ)أ كزلزلػػػػػػػػ ك،إن ػػػػػػػػلف
ك.ب  ل 

ف ػػػػػػبحكرأ ػػػػػػ ،كُثكطل ػػػػػػ ك لدػػػػػ كالشػػػػػػمس،كفأذاببػػػػػػ ،ك خػػػػػػ جكك، لػػػػػ ك ػػػػػػلفكيفكالػػػػػػزؽكجلمػػػػػ 
 كك،ك ضػػػػمن لػػػػ ك ػػػػلفكفدػػػػ كمػػػػلئعك خػػػػ جك ك فػػػػإفك ػػػػلفكٞنػػػػلكبلػػػػ ك لػػػػ كصػػػػ ؛كنظػػػػ تك،مػػػػلكفدػػػػ 

ػػػػػػػ إىلكف لػػػػػػػ ،ك بػػػػػػػلكأ ىلكٛنمػػػػػػػ د ككلضػػػػػػػمل لكهلهنػػػػػػػل؛كألفكخ  جػػػػػػػ كلػػػػػػدسكمن ػػػػػػػ ب ككل لزمػػػػػػ كأ ض 
،كبللػػػػػ كبلػػػػػ ،ك لػػػػػ ك ػػػػػلفكُندػػػػػثكلػػػػػ ك ػػػػػلفكفدػػػػػ كمػػػػػلئع،ك خػػػػػ جكضػػػػػمن ؛كلزمػػػػػ كضػػػػػمل لكهلهنػػػػػل

                                                        
 بلب،ككك:أَْزقَلٌؽ،ك زِقَلٌؽ،ك زِق لٌفكمثلك: اٛنمعك،َظْ ُؼكزفْ ،كأ كقًنْكك:بلل   كالظ ْ ُؼ،ك ب ض مك ق ؿك(ٔ)

(،كٕٓٔاٞنص لحكاٞننًنك)ص:ك الك نبفكللش ابك غًن .ك،جيزكش   ك،  ل كم كجل .ك الظ ؼ:ك ُرْغ لف
 (.ٜٖٙ/ٔاٞن جمكال  دطك)

يفكاأَلصػػػػلكاٜن  ػػػػ كال ظدمػػػػ ،ك اِاز ػػػػلجكالشػػػػ   ،ك منػػػػ كزَْلزَلػػػػ كاأَلرض،ك هػػػػ كه نػػػػلك نل ػػػػ كك:الز لزلػػػػ ك(ٕ)
شػػػػػ ةكك: الزلػػػػػزاؿكغػػػػػًنكثلبػػػػػ .ك،  ك،كمػػػػػبقلقلج ػػػػػلكأَمػػػػػ همكمضػػػػػط ب كك: ػػػػػ كالبخ  ػػػػػف،ك البحػػػػػ   كَأ 
ل ػػػػػػػػلفكال ػػػػػػػػ بككٓنػػػػػػػػ ؾكالشػػػػػػػػ  ،ك تقلقلػػػػػػػػ .ك:،ك قػػػػػػػػلؿكأبػػػػػػػػ كال قػػػػػػػػل اٜن  ػػػػػػػ ك لػػػػػػػػ كاٜنػػػػػػػػلؿكاٜنلئلػػػػػػػػ 

 (.ٖٛٛ)ص:كك(،كالب لر فٖٜٕ/ٗ)
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 جػػػػػػػػ بكك:أصػػػػػػػح ملك،أ ػػػػػػػلك لػػػػػػػ ك ج ػػػػػػػػٌنك:(ٕ)،ك الط  ػػػػػػػ كالثػػػػػػػػلين(ٔ)هػػػػػػػ اكأبػػػػػػػ كالطػػػػػػػػ  قٌن
ك.الضملفكيفكاٜنللٌن

ب ػػػػػػ وكف لػػػػػػ ،ك إ ػػػػػػلرةكال ػػػػػػم ك لدػػػػػػ كالك  ػػػػػػقطكالضػػػػػػملف؛ك مػػػػػػلكلػػػػػػ ككأنػػػػػػ كتلػػػػػػفكلنػػػػػػل:
كك.فملتكمن ك(ٖ)أخ ج ،كفأصلب كر ث

ك،،كفأذابػػػػ كبػػػُكخػػػ جكمنػػػػ امنػػػ كنػػػلر ككل خػػػ كق    ػػػػفػػػأد كؽكالػػػ  كفدػػػ كاٛنلمػػػػ ،ك لػػػ كفػػػبحكالػػػػز ك
ف لػػػػػػػ كم قػػػػػػػ كالنػػػػػػػلركالضػػػػػػػملفك لػػػػػػػ كأصػػػػػػػحكالػػػػػػػ ج ٌن؛كألفكمػػػػػػػ ينكالنػػػػػػػلركمنػػػػػػػ كهػػػػػػػ كالػػػػػػػ  ك

ك.افعكمعكاٜنلف  لل كك،أخ ج ،كفلزم كضملن 
فجػػػػػػل ك خػػػػػػ كفن  ػػػػػػ كبػػػػػػُك  جػػػػػػلكك،ُم ػػػػػػبلق كالػػػػػػ أس،كفلنػػػػػػ فعكمػػػػػػلكفدػػػػػػ كل لػػػػػػ كفػػػػػػبحكزق ػػػػػػ
/ب كق ػػػػػػلكالبن ػػػػػدس؛كألنػػػػػػ كان ػػػػػػ دكٙٓٔف لػػػػػػ كاأل ؿكضػػػػػػملفكمػػػػػلكخػػػػػػ جك ك،خػػػػػ  جكمػػػػػػلكفدػػػػػ 

بإت فػػػػ ،ك مػػػػلكخػػػػػ جكب ػػػػ كالبن ػػػػدس؛كفػػػػػإفك ػػػػلفكالػػػػزؽكلػػػػػ كبقػػػػ ك لػػػػ كصػػػػػ ب ك كخيػػػػ جكٗندػػػػػعك
ابحكف ػػػػ ك للػػػػ ّكك،البن ػػػػدس؛كألنػػػ كان ػػػػ دككبػػػػإت ؼكمػػػلكفدػػػػ كف لػػػػ كالثػػػػلينكضػػػملفكمػػػػلكخػػػػ جكب ػػػػ 

ك.معكاٛنلرح
                                                        

الصػػػػػػػحدح؛كألفكالشػػػػػػػمسكالكت جػػػػػػػوككقػػػػػػػلؿكالشػػػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػػ ب:ك" هػػػػػػػ ،كهػػػػػػ اكال جػػػػػػػ كاأل ؿك(ٔ)
 قػػػػػلؿكك إوػػػػلكت   ػػػػ ،ك اٝنػػػػ  جكب ػػػػ وكف لػػػػػ ،كفضػػػػمن ؛ك لٞنػػػػلئعكإذاكخػػػػ جك قدػػػػوكال ػػػػبح".ك،اٝنػػػػ  ج

،كفطل ػػػػػػ كالشػػػػػػمس،كفأذاببػػػػػػ ،ك ضػػػػػػلع،كأ كذابكّنػػػػػػ  ركاإفك ػػػػػػلفكجلمػػػػػػ  كالنػػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػػ :ك"فػػػػػػ
(،كر ضػػػػػػ كٜٖٗ/ٖاٞن ػػػػػػ بك)كالزمػػػػػػلف،ك تػػػػػػأثًنكبػػػػػػ ارةكالػػػػػػ  ح،كفدجػػػػػػوكالضػػػػػػملفك لػػػػػػ كاألصػػػػػػح".

 (.ٕٔٔ/ٚ(،كاٜنل  كيفكفق كالشلف  ك)٘/٘الطلل ٌنك)
كُِنَككال ج كاأل ؿ::كأ لك ل ك ج ٌنك:الط   كالثلينك(ٕ)  ََ ْشِ ِ كَلُ كأَثػ َ ْتكِفدِ كك،ل ِ كإِ  ل ُكَ َلْدِ كالض َملُف؛كأِلَف 

كِبِ . كالض َملُف كفَػبَػَ ل َ  كَ َ ْو، كأَقػَْ ق كاٜنَْلُّ كَفَ لَف كيفكك ه كالش ْمُس، كالشًناز  كرجح  ك ق  ال اجح،
كِمْ كتَْأِثًِنكالكال ج كالثلين: ككاٞن  ب،ك الن   كيفكال  ض . كَذَ بَلنَُ  ش ْمِسكاَلكِمْ كاَلكَضَملَفكَ َلْدِ ؛كأِلَف 

(،كر ض كالطلل ٌنكٜٖٗ/ٖف   ك لد كر حكف قط.كاٞن  بك)ك،تَْأِثًِنكَبل ِ ؛كفصلرك ملكل ك لفكملئ ل
 (.ٕٔٔ/ٚ(،كاٜنل  كيفكفق كالشلف  ك)٘/٘)
ػػػػػػ اثُك،كَرْ ث ػػػػػػلكراثَك:ك ػػػػػػ كَأيبكَبِندَ ػػػػػػ َكك، اَٛنْمػػػػػػُعكأَْر اثٌكك،َرِجدػػػػػػُعكذ كاٜنػػػػػػلِف ِكك:الػػػػػػ  ْ ثُكك(ٖ)

َ
ػػػػػػْ َ ثُكك، اٞن

َ
ك: اٞن

 .(ٕٓٔ/ك٢َٔٓنْ َُجكال  ْ ِث.كا  مك ا دطكاأل ظمك)
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ف مػػػػػػػلكشػػػػػػػ   لفكيفكالضػػػػػػػملفككك، إفك ػػػػػػػلفكلػػػػػػػ كبقػػػػػػػ ك لػػػػػػػ كهدئبػػػػػػػ كخػػػػػػػ جكبقدػػػػػػػ كمػػػػػػػلكفدػػػػػػػ 
مػػػػػػػػػلكك:،ك الصػػػػػػػػػحدح(ٔ) لٛنػػػػػػػػػلربٌن،ك ب ػػػػػػػػػ كصػػػػػػػػػلبوكاٞن ػػػػػػػػػ بك ج ػػػػػػػػػٌنك لػػػػػػػػػ كاٜنػػػػػػػػػللٌن

كق مب .

                                                        
ك،فػػػػ اب،ك خػػػػ جك؛ قػػػػ بكإلدػػػػ ك خػػػػ كنػػػػلر اك،" إفكبػػػػلكزق ػػػػلكفدػػػػ كجلمػػػػ ك:الشػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػ بكقػػػػلؿك(ٔ)

الكضػػػػملفك لػػػػ ك ابػػػػ كمن مػػػػل؛كألفكالػػػػ  كبػػػػلكال  ػػػػل ك كت جػػػػ كمنػػػػ كك:فقػػػػ كقػػػػلؿكب ػػػػ كأصػػػػحلبنل
فصػػػػػلراك  ػػػػػلرقٌنكنقػػػػػوكك،جنل ػػػػػ ك ضػػػػػم كعػػػػػل،ك صػػػػػلبوكالنػػػػػلرك ك  لشػػػػػ كمػػػػػلك ضػػػػػم  نػػػػػ كف لػػػػػ ك

أنػػػػػ كجيػػػػػوكك:أبػػػػػ  لكاٜنػػػػػ ز،ك أخػػػػػ جكا خػػػػػ كاٞنػػػػػلؿ؛كفإنػػػػػ كالكقطػػػػػعك لػػػػػ ك ابػػػػػ كمن مػػػػػل،ك  نػػػػػ  
الضػػػػملفك لػػػػ كصػػػػػلبوكالنػػػػلر؛كألنػػػػػ كبلشػػػػ كااتػػػػػ ؼكبإدنػػػػل كالنػػػػلر،كفصػػػػػلرك مػػػػلكلػػػػػ كب ػػػػ كرجػػػػػلك

ف ػػػػ كبجػػػػ ك لدػػػػ ؛كألنػػػػلكأ ج نػػػػلكالضػػػػملفك لػػػػ كمػػػػ ككبئػػػػ  ا،ك دفػػػػعكفد ػػػػلك خػػػػ كإن ػػػػلن ل،ك أمػػػػلكال ػػػػلرؽ
فػػػػػ كجيػػػػػوكك،أخػػػػػ جكاٞنػػػػػلؿ؛كفدجػػػػػوكأفكجيػػػػػوكالضػػػػػملفكه نػػػػػلك لػػػػػ كصػػػػػلبوكالنػػػػػلر،ك أمػػػػػلكالقطػػػػػع

 لد مػػػػل؛كألنػػػػ كالكجيػػػػوكالقطػػػػعكإالكعبػػػػككاٜنػػػػ ز،ك الػػػػ  كأخػػػػ كاٞنػػػػلؿك ك  بػػػػككاٜنػػػػ ز،ك الضػػػػملفك
:كاف ػػػػ :كأصػػػػح ملقػػػػلؿكال كك،جيػػػػوكّنجػػػػ دكااتػػػػ ؼ،ك صػػػػلبوكالنػػػػلركقػػػػ كأتلػػػػف،كفلزمػػػػ كالضػػػػملف"

ك،فشػػػػػػ ق كالشػػػػػػمسكفأذاببػػػػػػ كأمػػػػػػلكإذاك ػػػػػػلفكجلمػػػػػػ ا ،كهػػػػػػ اكإذاك ػػػػػػلفكمػػػػػػلكيفكالػػػػػػزؽكملئ ػػػػػػل ،ك،الثػػػػػػلين
ال ز ػػػػػػزكشػػػػػػ حك،ك(ٜٖٗ/ٖاٞن ػػػػػػ بك)ك تػػػػػػأثًنكبػػػػػػ ارةكاٟنػػػػػػ ا كفدػػػػػػ .ك،فضػػػػػػلع،كأ كذابكّنػػػػػػ  ركالزمػػػػػػلف

 (.ٔٓٗ/٘)كال جدز
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 فصل

 [ إُ حن زباط ضفٍٗة، فػسقت] 

فػػػػػػػإفكغ قػػػػػػػ كيفكاٜنػػػػػػػػلؿكضػػػػػػػمن ل؛كأل ػػػػػػػػلك؛كنظػػػػػػػػ تك،إفكبػػػػػػػلكربػػػػػػػلطك ػػػػػػػػ دن ،كفغ قػػػػػػػ  ك
ك،أ كثػػػػػػػلركمػػػػػػػ جك،بػػػػػػػأفكه ػػػػػػػ كر ػػػػػػػحك،وكبػػػػػػػلدث تل ػػػػػػػ كب ػػػػػػػ وكف لػػػػػػػ ،ك إفكغ قػػػػػػػ كب ػػػػػػػ

فػػػػإفكتل ػػػػػ كب ػػػػػ كمػػػػلكمضػػػػػ كزمػػػػػلفكك؛ف لػػػػػ ك ك ضػػػػم ؛كألفك ػػػػػ وكتل  ػػػػػلك ػػػػٌنُكك،فغ قػػػػ كبػػػػػ 
مػػػػػ كج بػػػػػ ك كك؛كأل ػػػػػلكتل ػػػػػ كب ػػػػػ و(ٔ)ضػػػػػمن لك لػػػػػ كأصػػػػػحكالػػػػػ ج ٌنك،مػػػػػ كغػػػػػًنكبػػػػػلدث

ك.تَِنقطعكب مكم لش ت 
 [ ٌاًزا عمى ضطحْ، فطازت شسازة، فأحسقت داز جازٓ لٕ أجج] 

ك:نظ تك،اركجلر فطلرتكش ارة،كفأب ق كدك، ل ك طح كانلر كك(ٕ) ل كأج 
أ كك،أ ػػػػػلكتطػػػػػًنكنػػػػػلر كإىلكاٛنػػػػػًنافك:الظػػػػػله ك،ةفػػػػإفك ػػػػػلفكذلػػػػػككبػػػػػلؿكه ػػػػػ بكر ػػػػػحكشػػػػػ   

لزمػػػػػ كالضػػػػػملف؛كأل ػػػػػلكتل ػػػػػ كب ػػػػػ وكت ػػػػػ قكفدػػػػػ ،كك،الكتقػػػػػفك لػػػػػ كبػػػػػ  دكدار كانػػػػػلر ككأجػػػػػ 
بػػػػػػ  دكدار ،ك الكر ػػػػػػحكالكْنػػػػػػل رككانػػػػػػلر ككفكأجػػػػػػ أ إفك ػػػػػػلفكذلػػػػػػكك٣نػػػػػػلكجػػػػػػ تكال ػػػػػػلدةكبػػػػػػ كبػػػػػػ

ك. ك لزم كالضملف؛كألن ك ك  ج كمن ك   افك،هنلؾ

                                                        
"أ ج  مػػػػػلكك:كدين ػػػػػللزؽكإذاكث ػػػػػ كب ػػػػػ كفبحػػػػػ ،كُثك ػػػػػقط.كقػػػػػلؿكالشػػػػػ ب،ال جػػػػػ كاأل ؿ:كالك ضػػػػػم كك(ٔ)

ال جػػػػػ كالثػػػػػلين:ك ضػػػػػم ؛كألفكاٞنػػػػػل ك كك ػػػػػ ـكالضػػػػػملفكللشػػػػػككيفكاٞن جػػػػػو".ك: مػػػػػلكقللػػػػػ كالزر شػػػػػ 
(،كٓٗٗ/ٖاٞن ػػػػػػ بك)كأبػػػػػػ كاٞنبل ػػػػػػلت.ك ذ ػػػػػػ كالنػػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػػ كالػػػػػػ ج ٌن،ك  ك ػػػػػػ جحكبدن مػػػػػػل.

 (.ٜٖ٘/ٕ(،كمغينكا بلجك)٘/٘ر ض كالطلل ٌنك)
ك:ص تكالنلر،كقلؿكالشل  كك:اأَلج ُ ،ك اأَلِجد ُكك:اب ك د  قلؿكَل ُُّوكالنلر،كاأَلِجدُ كتػَكك:أج ك(ٕ)

ك َأف كِفد كص َتكِفدْلكَمْنُح ركأْصِ ُؼكَ ْج  ك  كَأِجد كالبػ نُّ ر
ػػػػِ كالنػػػػلرُك ػػػػك، َأج  (،كاٞن جػػػػمكٗٙ/ٔل ػػػػلفكال ػػػػ بك)كَتكَٟنَِ  ػػػػل.ِإذاكٚن ػػػػَ كَصػػػػ كك:لتَػػػػِئ ُّ،ك تَػػػػػ ُجُّكَأِجدج 
 (.ٙ/ٔال  دطك)



 
 قسم التحقيق                أبي عصرون  االنتصار البن

 

667 

 [ ٔلٕ ضكى أزضْ فٕصن املاء إىل أزض جازٓ، فػّسقّا] 

؛كفػػػػػػإفك ػػػػػػقلهلكمػػػػػػ كاٞنػػػػػػل كمػػػػػػلك لػػػػػػ ك ػػػػػػق كأرضػػػػػػ كف صػػػػػػلكاٞنػػػػػػل كإىلكأرضكجػػػػػػلر ،كفغّ ق ػػػػػػل
اٞنػػػػل كإىلكأرضكجػػػػلر كمػػػػػ كم ضػػػػعكخ ػػػػ ،كفػػػػػ ككقف ػػػػ كك،ٓنبملػػػػ كيفكال ػػػػلدة،ك بدن مػػػػلكبػػػػػلجز

؛كألنػػػػػػػػ كتصػػػػػػػػ ؼكيفكمل ػػػػػػػػ كّنػػػػػػػػلكالك قػػػػػػػػ رك لػػػػػػػػ كالبحػػػػػػػػ زكمنػػػػػػػػ ،ك ظػػػػػػػػله  ك(ٔ)ضػػػػػػػػملفك لدػػػػػػػػ 
بملػػػػػ ،كأ ك ك  ػػػػػ كبدن مػػػػػلكفلػػػػػمك لزمػػػػػ كالضػػػػػملف،ك إفك ػػػػػلفكمػػػػػلك ػػػػػقلهلك٣نػػػػػلكالكٓنك،ال ػػػػػ م 
ك.ف لد كالضملف؛كألن كم  طكفد ك،بلجز

 [ إىل دازٓ االسٖح ثًٕب إُ ألكت] 

بصػػػػػلكلزمػػػػػ كب ظػػػػ ؛كألنػػػػ كمػػػػلؿكلغػػػػػًن كم ػػػػ ضكللبلػػػػفكك،إىلكدار كلالػػػػ  حكث ب ػػػػك إفكألقػػػػ 
غػػػػػًنك؛كألنػػػػػ ك(ٖ) كلزمػػػػػ كإ  مػػػػػ كبػػػػػ فػػػػػإفك ػػػػػ ؼكصػػػػػلب ك،(ٕ)يفك ػػػػػ  ،كفلزمػػػػػ كب ظػػػػػ ؛ك لللقطػػػػػ 

لػػػػػػػ كيفكإم ػػػػػػػل  كمػػػػػػعكال لػػػػػػػمكبصػػػػػػػلب  ؛كفػػػػػػإفك ك   ػػػػػػػلكضػػػػػػػمن ؛كألنػػػػػػ كت ػػػػػػػ قكفدػػػػػػػ ككفمػػػػػػأذ ك
ك.بإم ل  كم كغًنكإذفكملل  

                                                        

ك(.ٔٗٗ/ٖاٞن  بك)ك(ٔ)
 كم للغػػػػػػ كيفك َكحَك هػػػػػػ ك لػػػػػػ ك زفكُضػػػػػػكطػػػػػػ :كمػػػػػػلؿك  خػػػػػػ كمػػػػػػ كاألرضك الك  ػػػػػػ ؼكلػػػػػػ كمللػػػػػػك،لقَكالُّكك(ٕ)

ل   ػػػػلك ػػػػ  لكألخػػػػ كمػػػػ كر هػػػػلك ػػػػ اككفدػػػػ كج لػػػػ كأخػػػػ اك٠نػػػػلزا ،كم غ بػػػػل كمػػػػلال كال ل ػػػػلك هػػػػ كل   ػػػػلك
لكمػػػػلكضػػػلعكب ػػػػق طكأ كلك شػػػ   كتنػػػػل ؿكمػػػلكلػػػدسك١ن  ظ ػػػػك:اللقطػػػػ كلغػػػ ك: ف قػػػػلؿك خػػػ كك ػػػربكب ضػػػ م،

 (.ٜٕٔالب لر فك)ص:كغ ل .
 (.ٔٗٗ/ٖ)كاٞن  بك(ٖ)
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 [ إُ ٔقع يف دازٓ طائس ميتٍع ظٍاحْٗ] 

 لزمػػػػػ كب ظػػػػػ ،ك الكإ ػػػػػ ـكصػػػػػلب  كبػػػػػ ؛كألنػػػػػ ك ككإفك قػػػػػعكيفكدار كطػػػػػلئ ك،بنػػػػػعكَننلبدػػػػػ  ك
ك.الكَ َ كل ك لد ،ك ه ك١ن  ظكبن   

فػػػػػػػإفكدخػػػػػػػلكإىلكبػػػػػػػ جكيفكدار ؛كفػػػػػػػأغل ك لدػػػػػػػ كبلبػػػػػػػ ؛كفػػػػػػػإفكنػػػػػػػ قكإم ػػػػػػػل  ك لػػػػػػػ كن  ػػػػػػػ ك
ضػػػػػمن ؛كألنػػػػػ كأم ػػػػػككمػػػػػلؿكغػػػػػًن ك لػػػػػ كن  ػػػػػ ،كفضػػػػػمن ك للغلصػػػػػو،ك إفك ك نػػػػػِ كذلػػػػػكك ك

ك.(ٔ)فبص ؼكيفكملل ك ضمن ؛كألن ك كتث  ك   ك لد ،ك أملكالبص ؼكيفكالغل 

                                                        

 (.كٔٗٗ/ٖ)ك(كاٞن  بٔ)
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 فصل

 [ إذا غصب عبًدا أوسًدا] 

اك ،كفن بػػػػػػ كٜندبػػػػػػ كيفك ػػػػػػ  ،كُثكنقصػػػػػػ كبػػػػػػ كقدمبػػػػػػ ،ك جػػػػػػوك لػػػػػػ كأمػػػػػػ دإذاكغصػػػػػػوك  ػػػػػػ  
ك.(ٔ)الغلصوكأرشكالنقصلف

ك.الك لزم ك:(ٕ) قلؿكأب كبند  
،كف ػػػػزؿ،كل؛ك مػػػػلكلػػػػ ك ػػػػلفكٚندن ػػػػلفصػػػػلركبػػػػ كمضػػػػم ن كك،أنػػػػ كنقػػػػصكيفك ػػػػ  كببغػػػػًنكبللػػػػ كلنػػػػل:

ف ػػػػػقط كك،(ٖ)ا،ك  ػػػػػ لككلػػػػػ ك لنػػػػػ كجلر ػػػػػ كنلهػػػػػ  كل،كفصػػػػػلركشػػػػػدخ كل  ػػػػػ لككلػػػػػ ك ػػػػػلفكشػػػػػلب ك
كٞنلكذ  ت .ك؛ لدهل

 فصل

 [إذا غصب عبًدا فُِٕجد يف ٖد الػاصب أعٕز] 

ه ػػػػػػػ اكغصػػػػػػػ ب ،ك أن ػػػػػػػ كك:فُ ِجػػػػػػػ كيفك ػػػػػػػ كالغلصػػػػػػػوكأ ػػػػػػػ ر،كفقػػػػػػػلؿك،اإذاكغصػػػػػػػوك  ػػػػػػػ  ك
،ك األصػػػػػلكك،اٞنغصػػػػػ بكمنػػػػػ ،ك الكبدنػػػػػ  بػػػػػ ا ةكذمبػػػػػ كمػػػػػ كفػػػػػللق ؿكقػػػػػ ؿكالغلصػػػػػو؛كألنػػػػػ كغػػػػػلـر

ك. ضملفكال ٌنكال لئب
أفكك: إفكاخبل ػػػػػػػلكب ػػػػػػػ كهػػػػػػػ ؾكال  ػػػػػػػ ،كفػػػػػػػللق ؿكقػػػػػػػ ؿكاٞنغصػػػػػػػ بكمنػػػػػػػ ،ك ال ػػػػػػػ ؽكبدن مػػػػػػػل

ك.ص  ،ك اٞند ك ك شله ،ك األصلك ملؿكخلقب اٜن ككق كش ه كع  كال

                                                        
 (.ٙٙ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٔٛٗ/٘ال ز زكش حكال جدزك)ك(ٔ)
 (.كٜٖٔ/ٔ(،ك٠نمعكالضملنلتك)ٖٓٚ/٘ا دطكالربهلينك)ك(ٕ)
اٞن جػػػػمكال  ػػػػدطككم اهػػػػ .ك:غػػػػ ـكنلهػػػػ ك:اٞنػػػػ أةكالػػػػنك ػػػػ كثػػػػ   ل،ك اٛنمػػػػعكن اهػػػػ ،ك  قػػػػلؿك:النلهػػػػ ك(ٖ)

(ٕ/ٜ٘ٚ.) 



 
 قسم التحقيق                أبي عصرون  االنتصار البن

 

667 

،ك قػػػػػػلؿكلرددتػػػػػػ كبد ػػػػػػك:فقػػػػػػلؿكالغلصػػػػػػوك،ل،ك  جػػػػػػ كمدب ػػػػػػل لػػػػػػ كردكال  ػػػػػػ كاٞنغصػػػػػػ بكمل  ف ػػػػػػ
 ػػػػػقط كك،،ك شػػػػػ  كل ػػػػػلك ابػػػػػ كمن مػػػػػلكبدنػػػػػ كّنػػػػػلك   دػػػػػ لبػػػػػلكرددتػػػػػ كمدب ػػػػػك:اٞنغصػػػػػ بكمنػػػػػ 

ك.(ٔ)ال دنبلف
ك.الغلصوتق ـكبدن كك:(ٖ)،ك قلؿك١نم (ٕ)تق ـكبدن كاٞنللكك: قلؿكأب ك   ف

كالغلصػػػػػػػوكالضػػػػػػػملف؛كألفكاألصػػػػػػػلكبقػػػػػػػل ككلنػػػػػػػل: أفكال دنبػػػػػػػٌنك ػػػػػػػقطبلكلب لرضػػػػػػػ مل،كفلػػػػػػػـز
ك.،ك  ك بحق كذلكل لد كبُك  د كبد ككلال   كمضم ن ك

ك،بػػػػػػػػلكهػػػػػػػػ كبػػػػػػػػلؽك: إفكاد ػػػػػػػػ كالغلصػػػػػػػػوكأفكاٞنغصػػػػػػػػ بكتلػػػػػػػػف،ك قػػػػػػػػلؿكاٞنغصػػػػػػػػ بكمنػػػػػػػػ 
مػػػػػػ كلب ػػػػػػ ركإقلمػػػػػػ كال دنػػػػػػ ك لػػػػػػ كالبلػػػػػػف؛كفػػػػػػإذاكبلػػػػػػفكلزكك،فػػػػػللق ؿكقػػػػػػ ؿكالغلصػػػػػػوكمػػػػػػعك،دنػػػػػػ 

كال ػػػػ ؿك مػػػػػلك(ٗ)ال ػػػػ ؿك لػػػػػ كأصػػػػحكالػػػػػ ج ٌن ؛كألنػػػػ كبدمدنػػػػػ كت ػػػػ ركال صػػػػػ ؿكإىلكال  ػػػػ ،كفلػػػػػـز
ك.(٘)ل كأب 

                                                        
 (.ٜٕٗ/٘أ ىنكاٞنطللوكيفكش حكر ضكالطللوك)كأِلَف كاأْلَْصَلكبَػَقل كاْلَغْصِو.ك(ٔ)
كلإِلثػْكك(ٕ) ك ال دن  كُمْنِ ٌ ، كَ اْ َخُ  كالض َملِف، كُ ُج َب كتُػْثِ ُ  ك)كَ لِت.أِلَنػ َ ل كال ائ  كا دطكٕٔٓ/ٛال ح  ،)

 (.ٜٙٗ/٘الربهلينك)
ِ  كاْلَ ػػػَ اِرَض.ك(ٖ) (،كا ػػػدطكٕٔٓ/ٛال حػػػ كال ائػػػ ك)كألنػػػ كتُػْث ِػػػُ كالػػػ  د ،ك هػػػ كَ ػػػلِرٌض،كَ اْل َػدػ نَػػػُ كِلَمػػػْ ك َػػػ  

 (.ٜٙٗ/٘الربهلينك)
 لزمػػػػػػ ؛كألنػػػػػػ كبدمدنػػػػػػ كال جػػػػػػ كالثػػػػػػلين:ك كال جػػػػػػ كاأل ؿ:كالك لزمػػػػػػ ؛كألفكاٞنغصػػػػػػ بكمنػػػػػػ كالك   دػػػػػػ .كك(ٗ)

قػػػػػلؿكالنػػػػػ   :ك" هػػػػػ ككفػػػػػأب .كا ملكلػػػػػ كغصػػػػػوك  ػػػػػ  ك،ت ػػػػػ ركال جػػػػػ عكإىلكال ػػػػػٌن،كفل ػػػػػبح كال ػػػػػ ؿ
(،كر ضػػػػػػػػ كالطػػػػػػػػلل ٌنكٛٚٔ/ٚ(،كاٜنػػػػػػػػل  كيفكفقػػػػػػػػ كالشػػػػػػػػلف  ك)ٔٗٗ/ٖاٞن ػػػػػػػػ بك)كأصػػػػػػػػح ملك".

(٘/ٕٛ.) 
هػػػػ  بكال  ػػػػ كمػػػػ كك:ا بػػػػ ك:  األزهػػػػك قػػػػلؿك،اهػػػػ كاٞنملػػػػ ؾكالػػػػ  ك  ػػػػ كمػػػػ كملل ػػػػ كقصػػػػ  كك:ا بػػػػ ك(٘)

الب    ػػػػلتككمثػػػػلك ػػػػلف ،ك  ّ ػػػػلر.ك،أَب ػػػػلؽٌكك: بِػػػػٌ ،ك اٛنمػػػػعكا ػػػػمكمنػػػػ كف ػػػػ ك: ػػػػد  ،ك اِابَػػػػلُؽكبلل  ػػػػ 
 (.ٖٔ(،كاٞنص لحكاٞننًنك)ص:٘)ص:
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 [ االختالف يف قٗىة املػصٕب، أٔ صفتْ] 

ك:هػػػػػ ك شػػػػػ ة،ك قػػػػػلؿكاٞنغصػػػػػ بكمنػػػػػ ك: إفكاخبل ػػػػػلكيفكقدمػػػػػ كاٞنغصػػػػػ ب،كفقػػػػػلؿكالغلصػػػػػو
،ك األصػػػػلكبػػػػ ا ةكذمبػػػػ كمػػػػ كك،ف ك ك شػػػػ كبػػػػلكهػػػػ فػػػػللق ؿكقػػػػ ؿكالغلصػػػػوكمػػػػعك،دنػػػػ ؛كألنػػػػ كغػػػػلـر

ك.فأق كب  ض ك،االز لدةك ل كملكأق كب ،كفصلرك ملكل كاد  ك لد كق ر ك
،كفقدمبػػػػػػ كملئػػػػػ ،ك قػػػػػلؿكاٞنغصػػػػػػ بكل ػػػػػلفك ػػػػػلرق ك:ك إفكاخبل ػػػػػلكيفكصػػػػػ ب كفقػػػػػلؿكالغلصػػػػػػو

 كمػػػػػعك،دنػػػػػ ك لػػػػػ كأصػػػػػحكفػػػػػللق ؿكقػػػػػ ؿكاٞنغصػػػػػ بكمنػػػػػك،فقدمبػػػػػ كألػػػػػفك،ل ك  ػػػػػ ك ػػػػػلرق كك:منػػػػػ 
ك.ل؛كألفكاألصلك  ـك  ن ك لرق ك(ٔ)ال ج ٌن

،كل ك  ػػػػػ ك لت  ػػػػػك:فقدمبػػػػ كألػػػػػف،ك قػػػػػلؿكالغلصػػػػو،كل ػػػػػلفك لت  ػػػػػكك: إفكقػػػػلؿكاٞنغصػػػػػ بكمنػػػػ 
فػػػػػللق ؿكقػػػػ ؿكالغلصػػػػػوكمػػػػعك،دنػػػػ ؛كألفكاألصػػػػػلك ػػػػ ـكال بلبػػػػػ ،ك بػػػػ ا ةكذمبػػػػػ كك،فقدمبػػػػ كملئػػػػ 

ك.م كالز لدةكالنك   د ل
ػػػػػ ػػػػػلفككك:  ػػػػػ اكإفكقػػػػػلؿكالغلصػػػػػو   ػػػػػلفككك:،ك قػػػػػلؿكاٞنغصػػػػػ بكمنػػػػػ لالط ػػػػػلـكاٞنغصػػػػػ بك بدق 
 بػػػػػػ ا ةكذمبػػػػػػ كمػػػػػػ كالز ػػػػػػلدةكك،فػػػػػػللق ؿكقػػػػػػ ؿكالغلصػػػػػػو؛كألفكاألصػػػػػػلك ػػػػػػ ـكال بلبػػػػػػ ك،لبػػػػػػ  ث ك

ك.(ٕ) النك   د ل
ػػػػػ ،ك قػػػػػلؿكاٞنغصػػػػػ بكمنػػػػػ ك ػػػػػلفك(ٖ)ل  ػػػػػ اكإفكقػػػػػلؿكالغلصػػػػػوك ػػػػػلفكالط ػػػػػلـكاٞنغصػػػػػ بك بدق 

ٜنػػػػػ  ث؛كفػػػػإذاكبلػػػػفكجػػػػػلزكفػػػػللق ؿكقػػػػػ ؿكالغلصػػػػو؛كألفكاألصػػػػلكبػػػػػ ا ةكذمبػػػػ كمػػػػ كاكلبػػػػ  ث ك
ك.أخ كال بد 

                                                        
قػػػػػػػػلؿكالنػػػػػػػػ   :ك" يفكاالخػػػػػػػػب ؼكيفك دػػػػػػػػوككهػػػػػػػػ اكال جػػػػػػػػ كاأل ؿ؛كألفكاألصػػػػػػػػلك ػػػػػػػػ ـكال ػػػػػػػػ ق .ك(ٔ)

،ك ككاٞنللػػػػككبدمدنػػػػ كيفكاألصػػػػح".بػػػػلدثك صػػػػ ؽك ال جػػػػ كالثػػػػلين:كالقػػػػ ؿكقػػػػ ؿكالغلصػػػػو؛كألنػػػػ كغػػػػلـر
 (.ٖٓٚ/ٕ(،كمغينكا بلجك)ٕٗٗ/ٖاٞن  بك)ك األصلكب ا ةكذمب .

 (كملبٌنكق  ٌنكم  رككيفكن خ ككأ.ٕ)
ك،ال   ػػػػػػػ ك:بدػػػػػػػ جدػػػػػػػ كاٜندل ػػػػػػػ ،ك ال دػػػػػػػ كال ك:القػػػػػػػ ب،كاأل ؿ،ك ال ػػػػػػػ ب،ك ثػػػػػػػ بك بدػػػػػػػ ك:ال بدػػػػػػػ ك(ٖ)

(،كاٞن جػػػػػػػػػمكال  ػػػػػػػػػدطكٕٛ/ٙل ػػػػػػػػػلفكال ػػػػػػػػػ بك)ك بػػػػػػػػػ ،ك  بػػػػػػػػػلؽ،ك شػػػػػػػػػ  فك ِشػػػػػػػػػ اؼ.ك: اٛنمػػػػػػػػػع
(ٕ/ٕ٘ٛ.) 
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 قػػػػػلؿكك،/ب ،ك تلػػػػػفٚٓٔ ك  كأنػػػػػ كصػػػػػلركخػػػػػك  اد ػػػػػك،،ك تلػػػػػفك نػػػػػ  ا لػػػػػ كغصػػػػػ  كٙنػػػػػ  ك
فكاألصػػػػػلككبقػػػػلؤ ك لػػػػ كصػػػػػ  كفػػػػػللق ؿكقػػػػ ؿكالغلصػػػػو؛كأل،كبػػػػلكتلػػػػػفك هػػػػ كٙنػػػػ ك:الغلصػػػػو
ك.اٝنم   
ل،كفػػػػػػللق ؿكقػػػػػػ ؿك مػػػػػػإفكاخبل ػػػػػػلكيفكالثدػػػػػػلبكالػػػػػػنك لػػػػػػ كال  ػػػػػػ ،كفلد لهػػػػػػلك ػػػػػػلك ابػػػػػػ كمن ك

 اهكك. مػػػػػػلك لدػػػػػػ كيفك ػػػػػػ كالغلصػػػػػػو،كف ػػػػػػلفكالقػػػػػػ ؿكق لػػػػػػ كمػػػػػػعك،دنػػػػػػ كالغلصػػػػػػو؛كألفكال  ػػػػػػ 
 أ لم.

ك
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 (ٔ)كتاب الشفعة
ٞنلكك؛٣نلك ث  كفد كالش   كأفك   ض لك ل كش    كإذاكأرادكبدعكبصب ك  بحوكللش  ك

فروس  و  ،ر أو ن ، و مم   فر ربع ق   من ك ن »:كأفكالنيكر قكجلب 
كأخ  ك،(ٕ)«أن   و   تى  ؤذن مم حو كفإفكرضد  كت   ، كفإفكبل  ك، إفك    ك،  ك  لم ،

ك.(ٖ)الشقصك ا بح كمطلل  كاٞنشخ كبب لدم،ك كل كالش   ب ث
ك.الكتث  كالش   كيفكش كُنلؿك:(ٙ()٘) ك لد  ابك،(ٗ) قلؿكاألصم

                                                        
َ َ  كالز  لدُة،ك ه كأَْفك َُش  َ ككفدملكَتْطُلوكبُكَتُضم  كِإىلكملك ن ؾكفَػَبزِ َ  ،ك َتشْككيفكاللغ :كالشُّْ   ك(ٔ)

كتز   كعلك:َأ ك،عل كإِلد كملكزاد ،ك َشَ َ  كب ،ك قلؿك،ا اب  ككاأَن ك لفك ت  كك:َأ ك،أَف القبديكيفككَفَضم 
َفَش  َ ُ ،كك،فَشَ عكإِلد كفدملكبلعَكك،أَتل كرجلك،ت  ًنكالشُّْ   :ك لفكال جلكيفكاٛنلهلد كِإذاكأَرادكبَػْدَعكمنزؿ

ِ دِعك٣ن كبَػ ُك
َ
كَ َ ُ  ،كف مد كُشْ َ   ك َجَ ل كَأ ىلكبلٞن كَشِ د  ك،كَ  يفكاالصط ح:كالش   ك كك.ل ُٚن  كطلل  ل

كجرب ك كال ق   كٕنلك كبللش   ه  كاٞنشخ  ك ل  كقلـ كّنل ك اٛن ارك،ا ك). كال  ب ك٢نبلركٙٓٔ/٘ل لف ،)
 (.كٖٖٔالب    لتك)ص:ك(،ٔٙٔالصحلحك)ص:

 (.ٙ٘ٙأخ ج كم لمكيفكصحدح ،ك بلبكاٞن لقلة،كبلبكالش   ك)ص:ك(ٕ)
 (.٘ٗٗ/ٖاٞن  بك)ك(ٖ)
األصم:ك١نم كب ك  ق بكب ك   فكب كم قلكب ك نلف،كااملـكا  ثكم ن كال ص ،كأب كال  لسكك(ٗ)

األم  كم الهم،كال نلينكاٞن قل كالند لب ر كاألصم،ك ل كا  ثكاٜنلفظكأيبكال ضلكال راؽ،ك لفكأب  ك
   كاهكاٜنل م:كم كأب  كالنلسكم كأصحلبكإ حلؽكب كراه   ،ك  ل كب كبج ،ك  لفك ملكقلؿكأب ك

ل،كر قك ن :ك١نم كب ك٢نل كال  ر ،ك    كال ٘ن كب كأيبكبلت،ك ١نم كب كالقل مكال ب  ،ك ابن كأب كخط ك
 (.ٖ٘ٗ/٘ٔ ًنكأ  ـكالن   ك)ك:بٌن.ك نظ لئصم،ك ملتك ن ك  عك    ٌنك مال  لسكاأل

كال ك(٘) كااملـ، كأب كبش كاأل   ،كاب ك لد :كإٚنل دلكب كإب اهدمكب كمق م، كالث  ، كاٜنلفظ،  م ،
م الهمكال ص  كال  يفكاألصل،كاٞنش  ركبلب ك لد ،ك ه كأم ،ك ل ك ن كملتكاٜن  كال ص  ك ن ك

م ىلكك،ئ ،كقلؿكأب كأ٘ن كاٜنل م:كأب كبش كإٚنل دلكب كإب اهدمكب ك  مكب كمق مكال ص  ل ش ك م
١نم كب كاٞنن  ركالبدم ،ك أ  بكب كأيبكٕندم ،ككبينكأ  كب كخز، ،ك أم ك لد كم الةكل ينكأ  ،كٚنع

 (.ٚٓٔ/ٜ ًنكأ  ـكالن   ك)ك: نظ كئ .ل   نسكب ك  د ،كملتكاب ك لد كيفك ن كث ثك ت  ٌنك م
 (.كٕٕٚ/ٚ(،كاٜنل  كيفكفق كالشلف  ك)ٖٙٗ/ٚاٞنغينك)ك(ٙ)
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ب  شااااافع  فااااار كااااار مااااا   قضاااااى ر ااااام  ،  »قػػػػػلؿ:كككمػػػػػلكر قكجػػػػػلب كلنػػػػػل:
فاااااإن مااااا ء  ،ال  ذااااار  اااااو أن   وعاااااو  تاااااى  اااااؤذن مااااام حو ،أو  ااااا    ،ربعااااا   ااااام  قسااااام

 ألفكالضػػػػ ركمػػػػ ك،ك(ٔ)«ف اااام أ ااااق بااااو ،و اااام  ؤذنااااو، فااااإن ب حااااو؛ وإن ماااا ء تمكااااو، أخاااا ه
إالكيفك قػػػػػػػلركمشػػػػػػػلعكك الكتث ػػػػػػػ كالشػػػػػػػ   ،كفبث ػػػػػػػ كالشػػػػػػػ   كل ف ػػػػػػػ ك؛خدلك بأبػػػػػػػ ج ػػػػػػػ كالػػػػػػػ ّك

فػػػػػػػ ك،ك ال ػػػػػػػ  ،ك الثدػػػػػػػلب،ك ػػػػػػػلٜند افكك،أمػػػػػػػلكغػػػػػػػًنكال قػػػػػػػلركمػػػػػػػ كاٞننقػػػػػػػ الت؛ك١نبمػػػػػػػلكللقدمػػػػػػػ 
ك.(ٕ)ش   كفد كُنلؿ

ك.(ٗ)كر ا  كيفكالُ    يف،ك(ٖ)أن كتث  كالش   كيفكٗندعكذلكك:  ن كمللككر ا  
وصاااااامف   ،فااااااإذ، وقعاااااا  ، ذاااااادود؛ ، شاااااافع  فوماااااا   اااااام  قساااااام»:كق لػػػػػػ كلنػػػػػػل:
ك، الطػػػػػػػ ؽك، اٜنػػػػػػػ  دك،فخػػػػػػػصكالشػػػػػػػ   كّنػػػػػػػلكت خلػػػػػػػ كالق ػػػػػػػم ؛ك(٘)«فااااااا  مااااااافع  ،، طااااااام 

تث ػػػػػ كك،رضلػػػػػألكل ال نػػػػػل كت   ػػػػػ،ك الغػػػػػ اس،كفػػػػػإفكبدػػػػػعكالنخػػػػػل؛ك هػػػػػ اكالك  ػػػػػ فكيفكاٞننقػػػػػ الت

                                                        
 (.كٙ٘ٙأخ ج كم لمكيفكصحدح ،ك بلبكاٞن لقلة،كبلبكالش   ك)ص:ك(ٔ)
 (.ٜٙ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٙٗٗ/ٖ)اٞن  بكك(ٕ)
أنػػػػ كالشػػػػ   كيفكاٜندػػػػ اف،ك الثدػػػػلب،ك ال ػػػػ  ،ك ث ػػػػ تكالشػػػػ   كفػػػػدمك ق ػػػػلكك: الصػػػػ ابك ػػػػ كمللػػػػكك(ٖ)

 (.ٖٙٗ(،كال ليفك)ص:ٗٛٔ/ٕ(،كال  ج كيفكش حكالبح  ك)ٕٓٗ/ٗٔاٞن  ن ك)كالق م .
بػػػػػػ ك ػػػػػػ ـكث ػػػػػػ تكالشػػػػػػ   كيفكال ػػػػػػ  ،كجػػػػػػل كيفكر ا ػػػػػػ ك ػػػػػػحن فك ػػػػػػ كاك: الصػػػػػػ ابك ػػػػػػ كمللػػػػػػكك(ٗ)

 الشػػػػج ،كأفدػػػػ كالشػػػػ   كيفكقػػػػ ؿكك، النخػػػػلك، قكالػػػػ  ر،ك األرضػػػػٌن ػػػػأرأ ػػػػ كمػػػػلككالقل ػػػػمك"قلػػػػ :
 الشػػػػػػػج ؛كقلػػػػػػػ :كك،مللػػػػػػػك؟كقػػػػػػػلؿ:كقػػػػػػػلؿكمللػػػػػػػك:كالكشػػػػػػػ   كإالكيفكالػػػػػػػ  رك األرضػػػػػػػٌن،ك النخػػػػػػػل

 قػػػػ كج ػػػػلكمللػػػػككيفكالثمػػػػ كالشػػػػ   ،كقلػػػػ :ك الككقػػػػلؿ:كالشػػػػج كّننزلػػػػ كالنخػػػػل،كقػػػػلؿ:ك الشػػػػج ؟ك
 الكيفكشػػػػػػ  كمػػػػػػ كال ػػػػػػ  ض،ك الكك، الك ػػػػػػ  ،ك الكبػػػػػػز،ك الكط ػػػػػػلـشػػػػػػ   كيفكد ػػػػػػ ،ك الكبدػػػػػػ اف،ك

أ كالكك، ػػػػػلفك٣نػػػػػلك ق ػػػػػمكك، الكيفكشػػػػػ  كمػػػػػ كاألشػػػػػدل ،ك ػػػػػ قكمػػػػػلكذ ػػػػػ تك ك، ػػػػػلر  ،ك الكبجػػػػػ 
ك ق ػػػػػػمكيفكقػػػػػػ ؿكمللػػػػػػك؟كقػػػػػػلؿ:كن ػػػػػػم،كالكشػػػػػػ   كيفكذلػػػػػػك،ك الكشػػػػػػ   كإالكفدمػػػػػػلكذ ػػػػػػ تكلػػػػػػك".

 (.ٕٓٗ/ٗٔاٞن  ن ك)
ػػػػػػْ َ ِ ،بَلبٌكك،ِ بَػػػػػػلبُك(ٚٛ/كٖ)كر ال خػػػػػػلكأخ جػػػػػػ كال خػػػػػػلر كيفكصػػػػػػحدح ،كصػػػػػػحدحك(٘) ػػػػػػْ َ  ُك:كالشُّ كالشُّ

ْ َ  ُك  ُشْ َ َ .كَف َككاٜنُُ  دُككَ قَػَ  ِككَفِإَذاك ُػْقَ ْم،ك َْككِفدَملكالشُّ
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 «.ر اااااانماااااان كاااااا ن  ااااااو ماااااام   فاااااار ربعاااااا ، أو »:كٜنػػػػػػ  ثكجػػػػػػلب ك؛فدػػػػػػ كالشػػػػػػ   
فأمػػػػػػلك؛كلفجػػػػػػلزكأفك  ػػػػػػبح كبللشػػػػػػ   كت   ػػػػػػ،ك أل مػػػػػػلك ػػػػػػ خ فكيفكبدػػػػػػعكاألرض،ك(ٔ)(اٝنػػػػػػرب)

،ك(ٕ)  ػػػػػػػبحقلفكبللشػػػػػػػ   كفإ مػػػػػػػلكالك،شقصػػػػػػػ لك الػػػػػػػزرعكيفكاألرضكاٞن دػػػػػػػع،كالثمػػػػػػػ ةكالظػػػػػػػله ة
ك.(ٗ) أيبكبند  ،ك(ٖ)ٞنللككلخ ف ك

؛كك  ٟنػػػػػػلكيفكالشػػػػػػ كلفػػػػػػ ك  ػػػػػػبحقلفكت   ػػػػػػ،كأ مػػػػػػلكالك ػػػػػػ خ فكيفكمطلػػػػػػ كبدػػػػػػعكاألرضكلنػػػػػػل:
فػػػػػػإفك ػػػػػػلفك،كإذاكاشػػػػػػخؾكاٛنمل ػػػػػػ كيفك لػػػػػػ ك ػػػػػػ ل ك خػػػػػػ ،ك مػػػػػػلكيفكاألرضتكنالػػػػػػكثًناف ػػػػػػلل

ػػػػػ؛ك كبدػػػػػن م فػػػػػ كشػػػػػ ،كال ػػػػػقفكلصػػػػػلبوكال ػػػػػ ل فلػػػػػمك  ػػػػػبح ك،كلألنػػػػػ كبنػػػػػل كالك ب ػػػػػعكأرض 
فدمػػػػلك  ػػػػػلعكمػػػػ كبصػػػػػب مك لػػػػ كأصػػػػػحكك ػػػػلفكال ػػػػػقفكبدػػػػن مكتث ػػػػػ كالشػػػػ   ك إف،كبللشػػػػ   
  ػػػػػػػػػػ لككالنخدػػػػػػػػػػلكإذاكك ػػػػػػػػػػلألرضكللُ ػػػػػػػػػػِ ل،كك،ألفكال ػػػػػػػػػػقفكأرضكل نػػػػػػػػػػل ب م؛ك(٘)الػػػػػػػػػػ ج ٌن
 اٛنػػػػػػػلركفػػػػػػػ كشػػػػػػػ   ك،كأمػػػػػػػلكاٞنقل ػػػػػػػم؛كد فكال دػػػػػػػلضكالػػػػػػػ  ك بخلل ػػػػػػػلك،لق ارهػػػػػػػلكلبد ػػػػػػػ كت   ػػػػػػػ

ك.(ٙ)ٟنمل

                                                        
 (.ٚ٘ٚك:ص)ٔن جي ككتق ـك(ٔ)
 (.كٜٙ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٚٗٗ/ٖاٞن  بك)ك(ٕ)
ك،هػػػػ اكهػػػػ كاٞنشػػػػ  ركمػػػػػ كقػػػػ ؿكمللػػػػك،ك هػػػػػ كٓنصػػػػدلكم ه ػػػػ ،ك قػػػػ كن ػػػػػ كطلئ ػػػػ كمػػػػ كأصػػػػػحلب ك(ٖ)

ال ػػػػػليفكك(،ٕٓٗ/ٗٔاٞن  نػػػػػ ك)كالشػػػػػ   كيفكذلػػػػػك؛كألنػػػػػ كلػػػػػدسكبأصػػػػػل.ك ٗنل ػػػػػ كمػػػػػ كأهػػػػػلكاٞن  نػػػػػ 
 (.ٖٛٗ)ص:ك

 (.ٜٜٔ/ٕ(،كالل لبكيفكش حكال بلبك)ٕٛٗ/ٛال ح كال ائ ك)ك(ٗ)
.كقػػػػلؿكالنػػػػ   :ك" الكشػػػػ   كيفكبجػػػػ ةكلالكتث ػػػػ كفدػػػػ كالشػػػػ   ؛كألنػػػػ كالك ب ػػػػعكأرض ػػػػكال جػػػػ كاأل ؿ:ك(٘)

ك:اٞنػػػػػل رد كقػػػػػلؿك  ػػػػػ اك ػػػػػقفكمشػػػػػخؾكيفكاألصػػػػػح".بجػػػػػ ةكبندػػػػػ ك لػػػػػ ك ػػػػػقفكغػػػػػًنكمشػػػػػخؾ،ك
ُ َمل ال جػػػػػػ كالثػػػػػػلين:كتث ػػػػػػ ؛كألفكال ػػػػػػقفكأرضك ككاَلكُشػػػػػػْ َ َ كِفدػػػػػػِ ؛كأِلَن ػػػػػػُ كاَلك َػْب َػػػػػػُعكأَْرض ػػػػػػل".:ك"َأَصػػػػػػحُّ

(،كاٜنػػػػػػل  كيفكفقػػػػػػ كٚٗٗ/ٖاٞن ػػػػػػ بك).كلصػػػػػلبوكال لػػػػػػ ك  ػػػػػػ ن ،ك  ػػػػػػأ  كإلدػػػػػػ ،كف ػػػػػ ك ػػػػػػلألرض
 (.كٖٖٛ/ٕ(،كمغينكا بلجك)ٖٕٗ/ٚالشلف  ك)

اٞن ػػػػػ بكك.لقػػػػػ ، ككال كتث ػػػػػ ،ك مػػػػػن مكمػػػػػ كب ػػػػػل كقػػػػػ كك: قدػػػػػلك، هػػػػػ كاٞنػػػػػ هو،ك هػػػػػ كق لػػػػػ كاٛن  ػػػػػ ك(ٙ)
 (.ٓٚ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٚٗٗ/ٖ)
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 بػػػػػػػػ كقػػػػػػػػلؿك،كُثكبػػػػػػػػلٛن ار،كالشػػػػػػػػ   كبللشػػػػػػػػ   كيفكالط  ػػػػػػػػ كتث ػػػػػػػػ ك:(ٔ) قػػػػػػػػلؿكأبػػػػػػػػ كبند ػػػػػػػػ 
فإنػػػػػػػػ ك قػػػػػػػػ ـكك؛ت صػػػػػػػػدلك(٘) أليبكبند ػػػػػػػػ ،ك(ٗ) ابػػػػػػػػ كأيبكلدلػػػػػػػػ ،ك(ٖ)م ربك ابػػػػػػػػ كشػػػػػػػػ،ك(ٕ)الثػػػػػػػػ ر 
فإنػػػػػػ كتث ػػػػػػػ كالشػػػػػػ   كٛنمدػػػػػػػعكأهػػػػػػػلك،ك ػػػػػػ ربكالك بخػػػػػػػ ككل  ػػػػػػػلفكالط  ػػػػػػ كمشػػػػػػػخ  ك،كالشػػػػػػ  ك

ك. خ كتث  كالش   كللم ص كم كدربك،فإفك ك أخ  اك،فلألق بك،ال ربكاألق ب
ك.تث  كبللش   كيفكالط   :ك(ٚ)   اركالقلض ،ك(ٙ)ال نرب ك قلؿ
 مف صاااااااو وم  اااااام  قسااااااام؛ فااااااإذ، وقعاااااا  ، ذاااااادود، ، شاااااافع  فاااااا»ك:كق لػػػػػػ كلنػػػػػػل:

ك.«، طم ، ف  مفع 
 ال ئػػػػػػػػػ ك،كإذاك ك  ػػػػػػػػػ كٟنػػػػػػػػػلكبصػػػػػػػػػًنك ا ػػػػػػػػػعك(ٛ)بػػػػػػػػػل لل  ككالكَيبمػػػػػػػػػلكالق ػػػػػػػػػم ك أمػػػػػػػػػلكمػػػػػػػػػل

 الط  ػػػػػػػ كاٞنشػػػػػػػخؾكيفكالػػػػػػػ ربك،ك الػػػػػػػ اركالصػػػػػػػغًنة،ك ال دػػػػػػػ ت،ك اٜنمػػػػػػػلـكالصػػػػػػػغًنة،كالصػػػػػػػغًنة
ك.(ٜ)ف كش   كيفكش كم كذلكك،لإذاك لفكضدق ك؛كاٞنمل ؾ

                                                        

 (.ٓٔ/٘(،كب ائعكالصنلئعك)ٕٖٔ/ٗٔاٞن   طكلل  خ  ك)ك(ٔ)
 (.ٖٚٗ/ٚاٞنغينك)ك(ٕ)
 .اٞنص ركال لب ك(ٖ)
 (.ٖٚٗ/ٚاٞنغينك)ك(ٗ)
 ك.(ٜٕ٘/ٚ دطكالربهلينك)اك(٘)
 (.ٖٚٗ/ٚاٞنغينك)ك(ٙ)
 .كاٞنص ركال لب ك(ٚ)
ك:َ ِمْلُب ل،ك َرَبْدُ كَأ ثُ ،ك قلؿكيفكاٞن بلكبللدل ك: َرَبْ ُتكال  بلك،تثندب لكَرَب اِف،ك الدلُ كأَْ ل ك:ال  بلك(ٛ)

اَٜنَج كال ظدمكأُنث ،ك ال  َب كم   ف كالنك ُْطَحُ كعل،كك: ال  بَكك:اب ك د  قلؿكاَٜنَج كال ظدم؛كك:ال  َب 
األداةكالنك طح كعل،كك:ال بل،ك ال ب  كاأَلخًنةكنلدرة.ك ك أَْرِبَدٌ كك، رُِب  ،ك رِِب  كك، أَْربل ٌكك، اٛنمعكأَرْحْك

كأرح،كك: ه  ك اٛنمع، كقطو، ك ل  كاأل ل  ك   ار كا خ ، ك ل  كأب  ل ك  ضع كم ب   اف بج اف
 (.ٖٖ٘/ٔ(،كاٞن جمكال  دطك)ٜٚ/ٗل لفكال  بك)كل ،ك رب ،ك أربد . أرب

 قػػػػػػلؿكالنػػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػػ :ك.كالشػػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػػ ب:ك هػػػػػػ كاٞنػػػػػػ هوكقػػػػػػلؿ،كهػػػػػػ اكال جػػػػػػ كاأل ؿك(ٜ)
 (.ٔٚ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٛٗٗ/ٖاٞن  بك)كاٛن   .ك ل كاٞن هو،ك ه كق ل 
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كتث ػػػػػػ كالشػػػػػػ   كيفكذلػػػػػػكك:(ٖ) أصػػػػػػحلبكأيبكبند ػػػػػػ ،ك(ٕ) الثػػػػػػ ر ،ك(ٔ) قػػػػػػلؿكأبػػػػػػ كبند ػػػػػػ 
ك،قػػػػ ؿكلنػػػػػلكأفكالشػػػػػ   كتث ػػػػػ كلػػػػػ فعكضػػػػػ ركاٞنقلٚنػػػػػ ك: قدػػػػػل،ك(ٗ)كلنػػػػػلك هػػػػػ ك جػػػػػ ،ك لػػػػػ كذلػػػػك

ك.فدملكالك ق مك ذلككالك  ج ،ك ملكَيبلجكإلد كم كإب اثكاٞن اف 

                                                        

(،كال نل ػػػػػػػػػ كشػػػػػػػػػ حكاٟن ا ػػػػػػػػػ كٜٓٔ/ٕ)(،كالل ػػػػػػػػػلبكيفكشػػػػػػػػػ حكال بػػػػػػػػػلبكٖٖٙ/ٔاٛنػػػػػػػػػ ه ةكالنػػػػػػػػػًنةك)ك(ٔ)
 (.ك٘ٔٗ/ٓٔ)
 (.كٔٗٗ/ٚاٞنغينك)ك(ٕ)
 (.كٖٕٓ/ٛال ح كال ائ ك)ك(ٖ)
 كفدػػػػ كالشػػػػػ   كبػػػػػتث ػػػػػ كفدػػػػ كالشػػػػ   ؛كألنػػػػػ ك قػػػػلر،كفث ك: قػػػػلؿكأبػػػػػ كال  ػػػػلس،كهػػػػ اكال جػػػػ كالثػػػػػلينك(ٗ)

ػػػػػػ ".كلقػػػػػػ ، ككال ك" مػػػػػػن مكمػػػػػػ كب ػػػػػػل كقػػػػػػ كك:يفكال  ضػػػػػػ كلك لػػػػػػ كمػػػػػػلكْنػػػػػػوكق ػػػػػػمب ،كقػػػػػػلؿكالنػػػػػػ   قدل  
 (.ٔٚ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٛٗٗ/ٖ)اٞن  بك



 
 قسم التحقيق                أبي عصرون  االنتصار البن

 

657 

ك.(ٖ)"ال مفعو فر بمم"ك(ٕ) ب ك  لف (ٔ) قلؿك ثملف
لفكم ػػػػػػتث ػػػػػػ كالشػػػػػػ   كفدػػػػػػ كاك، للػػػػػػ اركاٞن د ػػػػػػ كط  ػػػػػػ ك خػػػػػػ ك،ل ا ػػػػػػ  كك إفك ػػػػػػلفكالط  ػػػػػػ ك

فػػػػػإفكَمّ ػػػػػَ كالشػػػػػ دعكاٞنشػػػػػخ كيفكك، إفك ك  ػػػػػ كٟنػػػػػلكط  ػػػػػ كغػػػػػًن ،ك  ػػػػػ ـكااضػػػػػ ار،كالق ػػػػػم 

                                                        
أمػػػًنكاٞنػػػ منٌنكأبػػػػ كك، ثمػػػلفكبػػػ ك  ػػػلفكبػػػ كأيبكال ػػػلصكبػػػ كأمدػػػ كبػػػػ ك  ػػػ ك ػػػسكالق شػػػ كاألمػػػ  ك(ٔ)

 ك ػػػػػسكأ ػػػػػلم ،ك  ػػػػػ كاه،ك أبػػػػػ ك مػػػػػ ،ك أمػػػػػ كأر قكبنػػػػػ ك   ػػػػػزكبػػػػػ كربد ػػػػػ كبػػػػػ كب دػػػػػوكبػػػػػ ك  ػػػػػ
،ك لػػػػ كب ػػػػ كال دػػػػػلكب ػػػػ ك ػػػػنٌنك لػػػػػ ك أم ػػػػلكال دضػػػػل كبنػػػػ ك  ػػػػػ كاٞنطلػػػػوك مػػػػ كر ػػػػػ ؿكاه

فز جػػػػ كب ػػػػ هلكك،ابنبػػػػ كرقدػػػػ كمػػػػ ك ثمػػػػلف،ك ملتػػػػ ك نػػػػ  كيفكأ ػػػػلـكبػػػػ ركالصػػػػحدح،ك ز جكالنػػػػي
كفلػػػػ لكك ػػػػلفك لقػػػػوكذاكالنػػػػ ر  ،ك جػػػػل كمػػػػ كأ جػػػػ كمبػػػػ ات ةكأفكر ػػػػ ؿكاهك،أخب ػػػػل،كأـك لثػػػػـ 
كاٛنم ػػػػػ كلثمػػػػػلفك شػػػػػ ةككبشػػػػػ  كبلٛننػػػػػ ،   ػػػػػ  كمػػػػػ كأهػػػػػلكاٛننػػػػػ ،ك شػػػػػ  كلػػػػػ كبللشػػػػػ لدة،ك قبػػػػػلك ػػػػػـ 

كك،خلػػػ كمػػػػ كذ كاٜنجػػػػ كب ػػػػ كال صػػػ ،ك دفػػػػ كلدلػػػػ كال ػػػػ  كبػػػٌنكاٞنغػػػػ بك ال شػػػػل كيفكبػػػػفك   ػػػػو
بػػػػػػ كاثنبػػػػػػٌنك ٖنػػػػػػلنٌنك ػػػػػػن ك أشػػػػػػ  ك لػػػػػػ كا ػػػػػػلفك ثمػػػػػػلفكاشػػػػػػخا كف  ػػػػػػعكبػػػػػػ كال قدػػػػػػع،ك قبػػػػػػلك هػػػػػػ ك

كأنػػػػػػػ ك ك  لػػػػػػػوكالثمػػػػػػػلنٌن.د فكذلػػػػػػػك،ك ز ػػػػػػمكأبػػػػػػػ ك١نك:الصػػػػػػحدحكاٞنشػػػػػػػ  ر،ك قدػػػػػػػل كمػػػػػػػ كبػػػػػػػ كبػػػػػػـز
 (.ٖٕٕ/ٕااصلب كيفكٕنددزكالصحلب ك)

 . ال ن ك ه كخطأ،ك ل ل ك   كقلمكالنل  كالن خبٌنكبليفك لك(ٕ)
كِمػػػػْ كَأِ كُ  َػْدػػػػػْ كَ ػػػػْ كأَبَػػػػلَفكبْػػػػػِ كك،جػػػػل كهػػػػ اَكاألثػػػػ ك ػػػػػْ كَ ْ ػػػػِ كالل ػػػػِ كبْػػػػػِ كَأِ كَبْ ػػػػِ كبْػػػػِ كَبػػػػػْزـْكك(ٖ) ػػػػكُّ الش 

كقَػػػػػػلَؿ:ك"اَلكُشػػػػػػْ َ َ كِِفكبِْئػػػػػػْ كَ اَلكَفْحػػػػػػْل،كَ اأُلَرُؼك َػْقطَػػػػػػُعكُ ػػػػػػل كُشػػػػػػْ َ ْ ".كُ ْثَمػػػػػػلفَككُ ْثَمػػػػػلَفكَ ػػػػػػ ْك
ـُك:ك:كِهػػػػَ كاْلَمَ ػػػػلِ ُ،كَ اْٜنُػػػػُ  ُدكقَػػػػلؿَك ُّكَ قَػػػػلَؿكاأَلْصػػػػَم ِك.كاأُلَرُؼكاْلَمَ ػػػػل ُِكك:قَػػػػلَؿكابْػػػػُ كِإْدرِ ػػػػسَك َ َهػػػػَ اكَ ػػػػَ 
ػػػػػلِمْنػػػػػُ كأَكك: ُػَقػػػػػلؿُكك،أَْهػػػػػِلكاٜنَِْجػػػػػلزِك اَر،كَ اأَلْرَضكتَْأرِ    ْدتُػَ ل.كقَػػػػػلَؿكابْػػػػػػُ كك:ر ْفػػػػػُ كالػػػػػ   ِإَذاكَقَ ػػػػػْمبُػَ ل،كَ َبػػػػػ  

أَظُػػػػ ُّكاْلَ ْحػػػػَلكَفْحػػػػَلكالن ْخػػػػِل،كَ ُر   نَػػػػلكِِفكَذلِػػػػَككَ ػػػػْ كك،اَلكُشػػػػْ َ َ كِِفكبِْئػػػػْ ،كَ اَلكَفْحػػػػلْكك:َ قَػْ لُػػػػ ُكك:ِإْدرِ ػػػػسَك
أرادكُفّحػػػػلؿكك:قػػػػلؿكالز٢نشػػػػ  كَ ُ َمػػػػَ كبْػػػػِ كَ ْ ػػػػِ كاْلَ زِ ػػػػِز.ك،بْػػػػِ كَ َ ػػػػلرَ ُ ػػػػَلْدَملَفكك،َ ػػػػِ دِ كبْػػػػِ كاْلُمَ ػػػػد وِك

أخ جػػػػػ كال د قػػػػػ كيفكال ػػػػػن كال ػػػػػربق،ك يفكذ لػػػػػ كاٛنػػػػػ ه كالنقػػػػػ ،ك بػػػػػلبككالنخػػػػػل،كاأُلَرؼ:كاٜنػػػػػ  د.
ػػػػػػػػػْ   ِكالشػػػػػػػػ    ال ػػػػػػػػػلئ كيفكغ  ػػػػػػػػوكاٜنػػػػػػػػػ  ثك  نظػػػػػػػػ :ك(،ك٘ٓٔ/َٙ ػػػػػػػػػْمك)ِفدَمػػػػػػػػلك َْك ُػقْكك،كبػػػػػػػػلبكالشُّ

(ٖ/ٜٔ.) 
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،كالكتث ػػػػػػ :ك(ٕ) يفكالثػػػػػلين،ك(ٔ)تث ػػػػػ كلػػػػػ كالشػػػػػ   ك لػػػػػػ كأصػػػػػحكال جػػػػػ  كالث ثػػػػػ ك،ال  ػػػػػ ركفدػػػػػ 
ك.أم ن كأ ك ك، ن كل ث  كمطلق كك:(ٖ) يفكالثللث
 كفدػػػػػ ك ػػػػػ ـكالػػػػػبم َكك مػػػػػع،كأنػػػػػ كمػػػػػعكالػػػػػبم  ك نػػػػػ فعك نػػػػػ كالضػػػػػ ركمػػػػػ كغػػػػػًنكإضػػػػػ اركلنػػػػػل:

كفلمك ث  .ك،إض اركبلٞنشخ 

                                                        
ألن كمعكالبم ٌنك،  كدفعكالض ركم كغًنكإض ار،ك الك،  كمعك  ـكالبم ٌنك؛كه اكال ج كاأل ؿك(ٔ)

قلؿكالن   كيفكال  ض :ك"إفك لفكللمشخ كط   ك خ كإىلكال ار،كأ كأم ن كفبحكبلبككإالكبلاض ار.
ك ل كذلك كفل م كشلرع، كإىل كمنق م ك خ  ك لف كإف كالصحدح ك)ك".ل  كال  دطكٜٗٗ/ٖاٞن  ب ،)

 (.ٕٚ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٖٚ/ٗ)
ألنػػػلكلػػػ كأث بنػػػلكالشػػػ   كفدػػػ كأضػػػ رنلكبلٞنشػػػخ ؛كألنػػػ ك  قػػػ كمل ػػػ كبغػػػًنكط  ػػػ ،ك؛كهػػػ اكال جػػػ كالثػػػلينك(ٕ)

 (.ٖٚ/ٗ(،كال  دطك)ٜٗٗ/ٖاٞن  بك)ك الض ركالك زاؿكبللض ر.
بمػػػػلكالق ػػػػم ،كفبث ػػػػ كفد ػػػػلكالشػػػػ   ك غػػػػًنكالط  ػػػػ .كاٞن ػػػػ بكهػػػػ اكال جػػػػ كالثللػػػػث:كألنػػػػ كأرضكٓنك(ٖ)

 (.ٖٚ/ٗ(،كال  دطك)ٜٗٗ/ٖ)
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 فصل

 [ العكٕد اليت تجبت فّٗا الشفعة] 

،ك ااجػػػػػػػػلرة،ك ػػػػػػػػلل دعكك،فدػػػػػػػػ كب ػػػػػػػػ ضك(ٔ)تث ػػػػػػػػ كالشػػػػػػػػ   كيفك ػػػػػػػػلك قػػػػػػػػ كملػػػػػػػػككالشػػػػػػػػقص
 ألنػػػػػ كا ػػػػػبحق ك،ك(ٕ)«باااااو بااااا   من ف ااااام أ اااااق»:ككلق لػػػػػ ؛كفد ػػػػػبحق كبػػػػػ لككال ػػػػػ ض

أ ك،ك  ػػػػػػ لككمػػػػػػلك،لػػػػػػككب قػػػػػػ كالن ػػػػػػلح،ك ػػػػػػلل دع،ككفث بػػػػػػ كفدػػػػػػ كالشػػػػػػ   ك،اٜنصػػػػػػ كفدػػػػػػ كّنػػػػػػلؿ
ك.(ٖ)فإفكالش دعك أخ  كّن  كاٞنثل؛كاٝنلع

ك. أخ  كبقدم كالشقص:ك(٘) قلؿكمللك،كالكش   كفد ك:(ٗ) قلؿكأب كبند  
 مػػػػػلكلػػػػػ كأخػػػػػ  ككك،فدث ػػػػػ كفدػػػػػ كلل ػػػػػ ؿك  ضػػػػػ ؛ك٣نلػػػػػ ؾكب قػػػػػ كم ل ضػػػػػ كأنػػػػػ كشػػػػػقصكلنػػػػػل:
كك،غػػػػػػًن كفػػػػػ  كاٞنشػػػػػخ كالشػػػػػقصك،الشػػػػػ دعك ػػػػػ كالشػػػػػ   كل  ػػػػػفػػػػػلرؽكاٟن ػػػػػ كإذاكك بػػػػػ ،كب ػػػػػل  

ك.بدعكب أسكاٞنلؿك:ألفكالب لد ؛ك لفكللش دعكأخ  كم كذلككالغًن
كاٞن لتو كدفع كإذا كم ال كلشخص كك   لك كإىل ك جز، كأصحكك،ُث كيف كالش    كفد  تث  

ك.فلمك  قطكبلل   ك،الش   ك /بٛٓٔ فث ب كفد كك،ألن كملككب  ض؛ك(ٙ)ال ج ٌن

                                                        
 قػػػػلؿكالشػػػػلف  ككمػػػػ كمللػػػػ .كلأ طػػػػلُ كِشْقص ػػػػك:طلئ ػػػػٌ كمػػػػ كالشػػػػ  ،كتقػػػػ ؿك:قػػػػلؿكاللدػػػػث:كالشػػػػقصك(ٔ)

غػػػػًنكم ػػػػ  زككلم ل م ػػػػكلاشػػػػخقكنصػػػػد  كك:فكاشػػػػخقكشقصػػػػلَكمػػػػ كدار،ك م نػػػػل كأ إفػػػػك:يفكبػػػػلبكالشػػػػ   
 .(ٔ٘ٔ/كٙا  مك ا دطكاأل ظمك)كأ كم ك ش ةكأ  م.ك،مثلك  مكم كَ ْ مٌن

 ك.(ٛ٘ٚ:كص)كٔن جي كتقّ ـك(ٕ)
 (.ٛٚ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٜٗٗ/ٖاٞن  بك)ك(ٖ)
 (.ٖٕٗ/ٓٔ(،كال نل  كش حكال  ا  ك)ٜٕٗ/ٛال ح كال ائ ك)ك(ٗ)
 (.ٙٛٔ/ٕ(،كال  ج كيفكش حكالبح  ك)ٗ٘ٗ/ٕالبلقٌنك)ك(٘)
الكبلٞن ل ض ،ك ملكملككبغًنكك،الكش   كفد ؛كألن كبلل جزكصلركملل كللم ىلكُن كاٞنلككال ج كاأل ؿ:ك(ٙ)

كأظ   ل".ك:اٞن ل ض كالكش   كفد .كقلؿكالن   كيفكال  ض :ك ه ك"أصح مل"،ك قلؿكال اف  :ك" ه 
.كطكبلل   كب   تث  كفد كالش   ؛كألن كمل  كب  ض،كفث  كفد كالش   ،كف كت قكال ج كالثلين: ك

 (.ٛٚ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٜٚٗ/٘(،كال ز زكش حكال جدزك)ٓ٘ٗ/ٖاٞن  بك)
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ك،فلػػػػػػػػػككهػػػػػػػػػ اكالشػػػػػػػػػػقص،ككا رثػػػػػػػػػنكشػػػػػػػػػػ   ككخػػػػػػػػػ م ِككإفك: لػػػػػػػػػػ  ك  ػػػػػػػػػ لككإذاكقػػػػػػػػػلؿكألـ
أل ػػػػػػلك؛ك(ٔ)صػػػػػػحكالػػػػػػ ج ٌنجػػػػػػلزكأفك  خػػػػػػ كمن ػػػػػػلكبللشػػػػػػ   ك لػػػػػػ كأك،افخػػػػػػ مب مكب ػػػػػػ  كشػػػػػػ   ك

كِن ؼكاالخب لركيفكاٞن ش .كك، ملكل كمل ب كيفك ق كإجلرةكك،مل ب كب  ض

                                                        
ال جػػػػػػ ك كال جػػػػػػ كاأل ؿ:كتث ػػػػػػ ؛كأل ػػػػػػلكمل بػػػػػػ كب ػػػػػػ ؿكهػػػػػػ كاٝن مػػػػػػ ،كفصػػػػػػلرك ػػػػػػلٞنمل ؾكبلاجػػػػػػلرة.كك(ٔ)

الثػػػػلين:كالكتث ػػػػ كفدػػػػ كالشػػػػ   ؛كألنػػػػ ك صػػػػد كيفكاٜنقدقػػػػ ؛كألنػػػػ ك  بػػػػربكمػػػػ كالثلػػػػث،كفلػػػػمكتث ػػػػ كفدػػػػ ك
قػػػػػػػلؿكال اف ػػػػػػػ :ك ككأصػػػػػػػح مل".ك:قػػػػػػػلؿكالنػػػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػػػ :ك" هػػػػػػػ كلئ كال صػػػػػػػل ل.  ػػػػػػػ،الشػػػػػػػ   ك
  ػػػػلئ كال صػػػػل ل،ك ذ ػػػػػ كاٝن مػػػػ كشػػػػ طكداخػػػػلك لػػػػػ ككك،اٞننػػػػع؛كأل ػػػػلكم بػػػػربةكمػػػػػ كالثلػػػػثك:"أظ   ػػػػل
 (.ٛٚ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٜٛٗ/٘(،كال ز زكش حكال جدزك)ٓ٘ٗ/ٖاٞن  بك)كال صد ".
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 فصل

 [ وا ال جتسي فْٗ الشفعة] 

 اٟن ػػػػػ كالػػػػػنكالك،ك ال صػػػػػد ،ك ػػػػػلارث؛ككفدػػػػػ كبغػػػػػًنك ػػػػػ ضك الكشػػػػػ   كفدمػػػػػلكملػػػػػككالشػػػػػقص
ك.ألن كمل  كبغًنك  ض؛كل الكش   ك،كلالكش ط كك،لتقبض ك  ض ك

ػػػػػكمػػػػػ كرجػػػػػلْككفػػػػػإفكبػػػػػلعكرجػػػػػلٌك إىلككُثكرجػػػػػعكالشػػػػػقص،كالشػػػػػ دعك ػػػػػ كالشػػػػػ   كلف  ػػػػػك،لشقص 
 الكشػػػػػ   كك،ألنػػػػػ كرجػػػػػعكمل ػػػػػ كبلل  ػػػػػ كالكبلٞن ل ضػػػػػ ك،فػػػػػ كشػػػػػ   كفدػػػػػ ،ك(ٔ)بل  ػػػػػ كبلاقللػػػػػ 
 ألفك،ك دػػػػػػػلف الشػػػػػػػ   كإوػػػػػػػلكتث ػػػػػػػ كيفكاأل،كاٞنن  ػػػػػػػ ألفكااجػػػػػػػلرةك قػػػػػػػ ك لػػػػػػػ ك،كيفكااجػػػػػػػلرة
ك.ف ك بأب كالض ركم كج  كاٞن بأج ك،تنقض ك ااجلرةكم قب

إفكاٞنلػػػػػػػػػكك نبقػػػػػػػػػلكإلدػػػػػػػػػ ك لػػػػػػػػػ كأصػػػػػػػػػحكك:إذاكقلنػػػػػػػػػل؛ك تث ػػػػػػػػػ كالشػػػػػػػػػ   كللم قػػػػػػػػػ ؼك لدػػػػػػػػػ 
؛ك ىلألَكل بػػػػػػكألنػػػػػػ ك دبضػػػػػػ ركبػػػػػػ خ ؿكاٞنشػػػػػػخ ك لدػػػػػػ كببضػػػػػػ ركصػػػػػػلبوكاٞنلػػػػػػك؛ك(ٕ)الػػػػػػ ج ٌن

 اٞن قػػػػػػ ؼك،كإىلكاٝنػػػػػػ صكمػػػػػػ كأذقكاٞنشػػػػػػخ كب دػػػػػػعكنصػػػػػػد  كألفكصػػػػػػلبوكاٞنلػػػػػػككلػػػػػػ ك ػػػػػػ دل
إفكاٞنلػػػػػػػػككالكك:إالكإذاكقلنػػػػػػػػلك، لدػػػػػػػػ كالكط  ػػػػػػػػ كلػػػػػػػػ كإىلكدفػػػػػػػػعكضػػػػػػػػ ر كإالكبلألخػػػػػػػػ كبللشػػػػػػػػ   

ك. نبقلكإلد 

                                                        
 .(ٛ٘رفعكال ق كب  ك ق   .كالب لر فك)ص:كك: ه كيفكال دعك،أصل لكرفعكاٞن    ك:ااقلل ك(ٔ)
ال جػػػػ كاأل ؿ:ك أخػػػػ كبللشػػػػ   ؛كألنػػػػ ك لحقػػػػ كالضػػػػ ركيفكمللػػػػ كمػػػػ كج ػػػػ كالشػػػػ  ك،كفأشػػػػ  كمللػػػػككك(ٕ)

بػػػػ لدلكأنػػػػ كالك،لػػػػككالبصػػػػ ؼكفدػػػػ ،كفػػػػ كك،ال جػػػػ كالثػػػػلين:كالك أخػػػػ  ؛كألفكمل ػػػػ كغػػػػًنكتػػػػلـ كالطلػػػػ .ك
ػػػػك:النػػػػ   كيفكال  ضػػػػ كقػػػػلؿك.ل،لػػػػككبػػػػ كمل ػػػػلكتلم ػػػػ ل،ك،ك نصػػػػ  لكطلق ػػػػل" إفك ػػػػلفكنصػػػػفكالػػػػ ارك ق  

ف ػػػػلعكاٞنللػػػػككنصػػػػد  ،كفػػػػ كشػػػػ   كٞن ػػػػبح كال قػػػػفك لػػػػ كاٞنػػػػ هو،ك الكشػػػػ   كٞنللػػػػككاٞنن  ػػػػ كفقػػػػطك
(،كاٜنػػػػػػػػػػػل  كيفكفقػػػػػػػػػػػ كٗٚ/٘(،كر ضػػػػػػػػػػػ كالطػػػػػػػػػػػلل ٌنك)ٔ٘ٗ/ٖاٞن ػػػػػػػػػػػ بك)كب صػػػػػػػػػػػد ،كأ كغًنهػػػػػػػػػػػل".

 (.ٖٕٗ/ٚالشلف  ك)
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ػػػػػػػ؛ك(ٕ)وقَك ْكػُك اٞنػػػػػػػك(ٔ) َمػػػػػػػ  ث ػػػػػػػ كللُم ْك ف مػػػػػػػلك  ػػػػػػػلئ ك،كام بػػػػػػػ  ككلأل مػػػػػػػلك،ل ػػػػػػػلفكال ػػػػػػػٌنكمل  
ك.(ٖ)  ث  ك ل كاٞن لمكلل لف ،كاٞن ؾ

لػػػػػػ م ك لػػػػػػػ كك(٘)الكتث ػػػػػػػ كالشػػػػػػ   :ك(ٗ) اٜن ػػػػػػ كبػػػػػػػ كصػػػػػػل كبػػػػػػ كبػػػػػػ ك،الشػػػػػػ ي قػػػػػػلؿك
ك.م لم
ك.  ك   ؽكبٌنكم لمك ذم ،ك«ف م أ ق بو ب   من»:كق ل كلنل:

أمػػػػػػلكاٞن لػػػػػػسكفدأخػػػػػػ كيفك؛ك الػػػػػػخؾ،ك اٞنضػػػػػػلربكاألخػػػػػػ كبللشػػػػػػ   ،ك اٞن لتػػػػػػو،ك للم لػػػػػػس
،كف ػػػػػػ كٕنلدػػػػػػككيفكذمبػػػػػػ ك،ألنػػػػػػ كإفكأرادكاألخػػػػػػ ؛كغ مػػػػػػل كمن ػػػػػػ  لػػػػػػدسكللكلذمبػػػػػػ كإفكشػػػػػػل ك  ػػػػػػ

ك،  ػػػػػ لككاٞن لتػػػػػو،ك كجيػػػػػرب  ك لػػػػػ كاألخػػػػػ ك، إفكأرادكال  ػػػػػ ،ك لػػػػػدسكّنحجػػػػػ رك لدػػػػػ كفدػػػػػ 
ك.ألن كمطل كالبص ؼكيفكاٞنلؿ؛ك لدسكلل  كأفك  خضك لد كفد 

                                                        

اٞن جمككأ ك ق ؿ:كدار كه  كلكك م  .ك،لل جل:كدار كه  كلكك م ؾك:كأفك ق ؿكال جلُك الُ ْم  ك(ٔ)
 .(ٕٚٙ/ٕال  دطك)

ك ف لنػػػػ كلل ػػػػلقك،ل،كإذاكأ طدبػػػػ كإ لهػػػػلاكأ كأرض ػػػػ أرق بػػػػ كدار كمػػػػ كالخقػػػػو،ك هػػػػ كاالنبظػػػػلر،ك:كالػػػػ قىك(ٕ)
،كف ػػػػػػػ كُمْ قَػػػػػػػوك أَنػػػػػػػلك ك  إفكمػػػػػػػ كق لػػػػػػػ كف ػػػػػػػك،لػػػػػػػككمن مػػػػػػػل،ك قلػػػػػػػ :كإفكمػػػػػػػ كق لػػػػػػػككف ػػػػػػػ 

:كأفكْن ػػػػػلكالػػػػ قىك: قدػػػػلك ػػػػلك ابػػػػ كمن مػػػػػلك  اقػػػػوكمػػػػ تكصػػػػلب  .ككٚندػػػػ كبػػػػ لك،كألفّك،كٌكُمْ قِػػػػو
اٞننػػػزؿكل ػػػ فك  ػػػ ن ،كفػػػإفكمػػػلتك ػػػ ن كفػػػ ف،كف ػػػلك ابػػػ كمن مػػػلك  قػػػوكمػػػ تكصػػػلب  .ك قػػػلؿك

ا  ػػػػمك ا ػػػػدطكاأل ظػػػػمككك. ل ق ػػػػ كب ػػػػ  ،كّننزلػػػػ كال قػػػػفك،قػػػػىاللحدػػػػلين:كأرق ػػػػ كالػػػػ ار:كج ل ػػػػلكلػػػػ كرك
 .(٘٘ٔ/كٔاٛن ه  ك)كالصحلحكيفكاللغ ك.(ٖٜٖ/كٙ)
 (.ٖٚ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٕ٘ٗ/ٖاٞن  بك)ك(ٖ)
 ػ  قك ػ كالشػ ي،كك،دب كأب ك   كاهم كأهلكال  ف ،ك نك،اٜن  كب كصل كب كب كاٟنم اينكالث ر ك(ٗ)

ر قك ن كأهلكال  ف ،ك لفكم ل  ك ن كملئ ،ك ملتك ػن ك ػ عك  ػبٌنك ملئػ ،ك هػ كك، ٚنلؾكب كب ب
ػػ ،ك  ػػلفكفقد   ،ك ر ػػلكمػػ كاٞنبقشػػ  كاٝنشػػ ،ك ٣نػػ كْنػػ دكلل  ػػلدة،ك رفػػ كال ئل ػػ ك لػػ كل٢نبػفكمػػ كالقػػـ 

 (.ٗٙٔ/ٙالثقلتكالب كب لفك)كتشدعكفد .
 (.كٗٙٗ/٘ٔحكاٞن  بك)اجملم عكش كك(٘)



 
 قسم التحقيق                أبي عصرون  االنتصار البن

 

656 

،كألنػػػػػ كقػػػػػ ك  ػػػػػ فكفدػػػػػ كالػػػػػ بح؛كفػػػػػإفكرأقكاألخػػػػػ ك ك،ن ػػػػػ ؛كفأمػػػػػلكاٞنػػػػػأذ فكلػػػػػ كيفكالبجػػػػػلرة
ألفك؛ك إفكمنػػػػػػػعك ػػػػػػػلفكلػػػػػػػ كاألخػػػػػػػ ،كفػػػػػػػإفكأجػػػػػػػلزكال ػػػػػػػد ك  ػػػػػػػ  ك ػػػػػػػقط ؛ك إفكرأقكال  ػػػػػػػ 

ك.اٞنلككل 
ألفكاٞنلػػػػككَيصػػػػلك؛ك ػػػػلفكلػػػػ بكاٞنػػػػلؿكأفك أخػػػػ كك،فػػػػإفكتػػػػ ؾ؛كفلػػػػ كاألخػػػػ ك أمػػػػلكاٞنضػػػػلرب

ػػػػػ،كلػػػػ  ؛ك(ٔ)فدػػػػػ كلػػػػػ بكاٞنػػػػلؿكشػػػػػ   ك لػػػػػ كأصػػػػػحكالػػػػػ ج ٌنكل  ػػػػػ اكلػػػػػ كاشػػػػػخقكللمضػػػػلرب كشقص 
فػػػػإفك ك  ػػػػ ك؛ك  ػػػػ اكلػػػػ ك ػػػػلفكلل لمػػػػلكفدػػػػ كشػػػػ   ك،ألفكمػػػػلؿكاٞنضػػػػلرب ك ػػػػلٞن  دك لػػػػ كمل ػػػػ 

/أ كٜٓٔ   ػػػػػػػ اكإفك ػػػػػػػلفكفدػػػػػػػ كربػػػػػػػحك قلنػػػػػػػلكإنػػػػػػػ كالك،فلػػػػػػػ كاألخػػػػػػػ كبللشػػػػػػػ   ،كيفكاٞنػػػػػػػلؿكربػػػػػػػح
كإذاك لن كالش   كفد ك ل كرّبكاٞنلؿ.ك،ك(ٕ)ال ج ٌن،لككبللظ  رك ل كأصحك

                                                        

قػػػػلؿكالنػػػػ   كك ػػػػ ـكث ػػػػ تكالشػػػػ   .كال جػػػػ كاأل ؿ:ك:يفكث ػػػػ تكالشػػػػ   ك ػػػػ كابػػػػ ك ػػػػ   ك ج ػػػػلفك(ٔ)
مػػػػػ كشػػػػػ  ككربكاٞنػػػػػلؿ،كفػػػػػ كشػػػػػ   كلػػػػػ ك لػػػػػ ككليفكال  ضػػػػػ :ك" لػػػػػ كاشػػػػػخقكمػػػػػلؿكالقلضػػػػػ كشقص ػػػػػ

ال جػػػػ كالثػػػػلين:كث ػػػػ تكالشػػػػ   ؛كألفكمػػػػلؿكالقػػػػ اضكك ككاٞننػػػػع".ك:األصػػػػح".كقػػػػلؿكال اف ػػػػ :ك"أصػػػػح مل
(،كال ز ػػػػػزكشػػػػػ حكالػػػػػ جدزكٕٔٔ/٘ر ضػػػػػ كالطػػػػػلل ٌنك)كلب لػػػػػ كبػػػػػ كالغػػػػػًنكبػػػػػ .ك،ن  دك ػػػػػ كمل ػػػػػ  ػػػػػلٞن
(٘/٘ٗ٘.) 
أفك ب لم ،ك   لم كك ل كذلك،ك   لفكاٜنل مكاٞنشخككال ج كاأل ؿ::كفك  كاب ك    لفد ك ج ك(ٕ)

كنصوكاٜنل مكم ك ن بك ن كيفكالط فٌن.فكإإىلكالش دع،ك ك كأن كالك  ك لفكغلئ ل لفك ال ج كالثلين:
كالش دعك ل ك كالش دعكم ك  كال لئع،ك   ا كأخ كم كاٞنشخقكأ كم كال لئع،كف   ة ذلككبلك أخ  

األ ؿكأصح،ك ب كقطعكصلبوكك:قلؿكالن   كيفكال  ض :ك"قل كاٞنشخق؛كفإفكاٞنلكك نبقلكإلد كمن .
ك  خ  ف كالطدو،كك،البن د ، كأب  كالقلض  ك ذ   ك  خ  ف، كالشلمل، كصلبو كال ج ٌن كذ   ه  ا

كالش دعكم كال لئعك ج ٌن ص كأخ  ك  خ  فكيفكج از كبلٞننع؛كك،لبوكاٞن  ب،  قطعكصلبوكالبن د 
(،كال ز زكش حكٕٔٔ/٘ر ض كالطلل ٌنك)كذ   كيفكبلبكب مكال دعكق لكالق  ".ك. صححكاٞنب  كاٛن از

 (.٘ٗ٘/٘ال جدزك)
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 [ وطائن وتعمكة بالشفعة] 

 ك  ػػػػػػػ كللشػػػػػػػ دعكأخػػػػػػػ  كق ػػػػػػػلكانقضػػػػػػػل ك،كعئاٝندػػػػػػػلركلل ػػػػػػػلكذاكشػػػػػػػ طكيفكشػػػػػػػ ا كالشػػػػػػػقصإ
فأمػػػػلك؛ك ه ػػػػ اكإفكشػػػػ طكفدػػػػ كاٝندػػػػلركٟنمػػػػل،كألفكفدػػػػ كإ ػػػػقلطكبػػػػ كال ػػػػل عكمػػػػ كال  ػػػػ ؛كاٞنػػػػ ة

ك،فلػػػػػ كأخػػػػػ  كإذاكب منػػػػػلكبلنبقػػػػػلؿكاٞنلػػػػػككإلدػػػػػ ك لػػػػػ كالقػػػػػ ؿكاٞننصػػػػػ ر،كإذاكشػػػػػ طل كللمشػػػػػخ 
ك.(ٖ) أ٘ن ،ك(ٕ) بللثلينكقلؿكمللكك،(ٔ)ا بٌنك  كالشلف  كهلكهنلال  ككك ه كأصح
 ػػػػػػ كال  ػػػػػػ كالك،نػػػػػػعكأخػػػػػػ كلْك مُك،كفل ػػػػػػبح كبللشػػػػػػ   ك لدػػػػػػ ،كأفكاٞنلػػػػػػككانبقػػػػػػلكإلدػػػػػػ كلنػػػػػػل:
جػػػػػػػلزكك، إذاكجػػػػػػػلزكانبػػػػػػػزاعكاٞنلػػػػػػػككبغػػػػػػػًنكرضػػػػػػػل ،كل مػػػػػػػلكلػػػػػػػ ك جػػػػػػػ كبللشػػػػػػػقصك د  ػػػػػػػكك،الشػػػػػػػ دع
ك إجيلبكال   ةك لد كبغًنكرضل .ك،كإلزام 

                                                        
لِْلُمْشػػػػػػػَخِ كُد َفكاْل َػػػػػػػلئِِعك"كَ ِإْفك ػػػػػػػلفكاْٝنِدَػػػػػػلُركك:نػػػػػػصك لدػػػػػػػ كالشػػػػػػلف  كيفكاألـك،هػػػػػػ اكال جػػػػػػػ كاأل ؿك(ٔ)

ػػػػػػْ َ ُ "،ك قػػػػػػلؿكخ جػػػػػػ ككفقػػػػػػ ك مػػػػػػ كِمْلػػػػػػِككاْل َػػػػػػلئِِعكِبِ َضػػػػػػلُ ،كَ ُج ِػػػػػػَلكاْٝنِدَػػػػػػلُركلِْلُمْشػػػػػػَخِ ،كَفِ دَ ػػػػػػلكالشُّ
الشػػػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػػػ ب:ك" هػػػػػػػ كالصػػػػػػػحدح؛كألنػػػػػػػ كالكبػػػػػػػ كفدػػػػػػػ كلغػػػػػػػًنكاٞنشػػػػػػػخق،ك الشػػػػػػػ دعك،لػػػػػػػكك

كال دػػػػ فك،لػػػػككق ػػػػلكفػػػػألك،ع،ك ا ػػػػبق اركاٞنلػػػػكإ ػػػػقلطكبقػػػػ ،ك ٟنػػػػ اك،لػػػػككإ ػػػػقلطكبقػػػػ كب ػػػػ كلػػػػزـ 
اٞنلػػػػػككلػػػػػ كأخػػػػػ  كالشػػػػػ دعكيفكاٜنػػػػػلؿك لػػػػػ كك:لز مػػػػػ كأ ىل"،ك قػػػػػلؿكالنػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػ :ك"فػػػػػإفكقلنػػػػػل

 مػػػلكلػػػ كككك،الك أخػػػ  ؛كألنػػػ كبدػػػعكفدػػػ كخدػػػلر،كفػػػ ك أخػػػ كبػػػ كال جػػػ كالثػػػلين: ككاألظ ػػػ ك نػػػ كاٛنم ػػػ ر".
أَْفكاَلكُشػػػػْ َ َ كفد ػػػػلكبػػػػُكخَيْبَػػػػلَركاْلُمْشػػػػَخِ ،كك:"َ ِفدَ ػػػػلكقَػػػػػْ ٌؿك َخػػػػ ك:قػػػػلؿكال  بِدػػػػعُكك، ػػػػلفكاٝندػػػػلركلل ػػػػلئع

ـُكالػػػػ  ك ػػػػلفكلػػػػػ كاْٝنِدَػػػػلرُك ػػػػْ َ  ِكك،أ كَٕنِْضػػػػَ كأَ  ػػػػل ُمنِػػػػػَعكك،فَػدَػػػػِبمُّكلػػػػ كاْل َػْدػػػػُعكمػػػػػ كِق َػػػػِلكأَن ػػػػُ كإَذاكَأَخػػػػَ َهلكبِللشُّ
ك(،كر ضػػػػػػػ كالطػػػػػػػلل ٌنٔ٘ٗ/ٖ(،كاٞن ػػػػػػػ بك)ٛ/٘اْلُمْشػػػػػػػَخِ كمػػػػػػػ كاْٝنِدَػػػػػػػلِركالػػػػػػػ  ك ػػػػػػػلفكلػػػػػػػ ".كاألـك)

(٘/ٚٗ.) 
 (.ٖٚٓ/ٚ(،كال خًنةك)ٖٛٗ/ٖبلشد كال   ق ك)ك(ٕ)
 (.ٚٗٗ/ٚ(،كاٞنغينك)ٙٗ٘/ٖال ليفك)ك(ٖ)
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 [ خر بالشفعةشسٔط األ] 

ألفك؛ك قػػػػػ رك لدػػػػػ ،ك  لػػػػػمكقػػػػػ ركال ػػػػػ ض،ك كالشػػػػػقصلهَك الك أخػػػػػ كبللشػػػػػ   كإالكمػػػػػ كَشػػػػػ
 الك،ك مػػػػلك ك  لػػػػمكقػػػػ ركال ػػػػ ضكالك ػػػػبم  كمػػػػ كالطلػػػػو،كمػػػػ ك ك شػػػػله  ك  بػػػػلعكمػػػػلك ك ػػػػ  

 مػػػػػ كلػػػػػػدسك،ك ػػػػػػ كت ػػػػػلدمكمػػػػػلك ك  لػػػػػػمكقػػػػػ ر  الك،،ك قػػػػػ رك لػػػػػ كاألخػػػػػ كمػػػػػػ كغػػػػػًنك ػػػػػ ض
 الضػػػػػػػػ ركالك ػػػػػػػػ فعك،كأ كدخػػػػػػػػلكالضػػػػػػػػ رك لػػػػػػػػ كاٞنشػػػػػػػػخ ك،إذاكأخػػػػػػػػ كبقػػػػػػػػلدرك لػػػػػػػػ كال ػػػػػػػػ ض

ك.بللض ر
ػػػػػ،كلأ كضػػػػػمدن ك،كل إفكبػػػػػ ؿكرهن ػػػػػ ألنػػػػػ كم ػػػػػبح ك؛ك كجيػػػػػربكاٞنشػػػػػخ ك لػػػػػ كق  لػػػػػ ك،لأ ك  ض 

كق ػػػػػػ ؿكالػػػػػػ ه ،كب ػػػػػػ ض  الك،كعئ ػػػػػػلٞن دعكيفك ػػػػػػ كال ػػػػػػلكك، ال ػػػػػػ ضك نػػػػػػ ،ك الضػػػػػػمٌن،كفػػػػػػ ك لػػػػػػـز
كاٞنشػػػػخ كالب ػػػػلدمكبػػػػُك قػػػػ  كالػػػػثم  كال ػػػػل عكت ػػػػلدمكاٞن دػػػػعكق ػػػػلكقػػػػ  ك؛كك لػػػػـز  مػػػػلكالك لػػػػـز

ك.(ٔ)أ كت  ركت لدم كأجل كث ث كأ لـ،كل إفك لفكغلئ  ك،كق ض كافإفك لفكبلض  ك؛كٖنن 
ك.الكجي زكاألخ كبُكَيض كالثم :ك(ٕ) قلؿكأب كبند  ك أصحلب 

                                                        
ـُكالػػػػ  ككك:ال  بِدػػػػُع:كَ ِفدَ ػػػػلكقَػػػػػْ ٌؿك َخػػػػ ُككقػػػػلؿك(ٔ) أَْفكاَلكُشػػػػْ َ َ كفد ػػػػلكبػػػػُكخَيْبَػػػػلَركاْلُمْشػػػػَخِ ،كأ كَٕنِْضػػػػَ كأَ  ػػػػل

ػػػػػْ َ ِ كُمنِػػػػػَعكاْلُمْشػػػػػَخِ كمػػػػػ كاْٝنِدَػػػػػلِرك ػػػػلفكلػػػػػ كاْٝنِدَػػػػػلُر،كفَػدَػػػػػِبمُّكلػػػػػ كاْل َػْدػػػػػُعكمػػػػػ كقِك  َػػػػِلكأَن ػػػػػُ كإَذاكَأَخػػػػػَ َهلكبِللشُّ
(،كاجملمػػػػػ عكٛ/٘األـك)كيفك بػػػػػلبكب ملػػػػػ .كنػػػػػصك لدػػػػػ كالشػػػػػلف  ك: قػػػػػلؿكاٞنطد ػػػػػ كالػػػػػ  ك ػػػػػلفكلػػػػػ .

(،كأ ػػػػػػػػػػػػػػػػىنكاٞنطللػػػػػػػػػػػػػػػػوكيفكشػػػػػػػػػػػػػػػػ حكر ضكالطللػػػػػػػػػػػػػػػػوكٖٛٛ/ٕ(،كمغػػػػػػػػػػػػػػػػينكا بػػػػػػػػػػػػػػػػلجك)ٜٚٗ/٘ٔ)
(٘/ٕٜٙ.) 
أَف كالػػػػػث َمَ كق ػػػػػلكاْلَقَضػػػػػلِ كك:كبند ػػػػػ ،ك أيبك   ػػػػػف،كَ ْجػػػػػُ كالظ ػػػػػلِه ِك قػػػػػ ؿكأيبك، هػػػػػ كظػػػػػله كال  ا ػػػػػ ك(ٕ)

ػػػػُ كَ اِجػػػػْوك لدػػػػ ، ْبَضػػػػلِركلِلب ْ ػػػػِلدِم،كَغدػْ ػػػػُوكالب ْ ػػػػِلدُمكق ػػػػلكاْلُ ُجػػػػ ِب،ككَ اَلك ُطَللَػػػػُوكبَِأَدائِػػػػِ ،كَ اْاِ َ اَلكجيَِ
ْبَضػػػػػػلرِِ كق ػػػػػػلكاْلَقَضػػػػػػلِ ،كُثُ كإَذاكَقَضػػػػػػ كالْك ػػػػػػْ َ ِ كق ػػػػػػلكإْبَضػػػػػػلِركالػػػػػػث َمِ كفَػػػػػػَ كَمْ ػػػػػػىَنكِاِ َقلِضػػػػػػ كلػػػػػػ كبِللشُّ

ُمْشػػػػَخِ .كَفِلْلُمْشػػػػَخِ كأَْفكََيْػػػػِ َسكاْلَ َقػػػػلَرك نػػػػ كبػػػػُك َػػػػْ َفَعكالػػػػث َمَ كإلَْدػػػػِ ؛كأِلَنػ ُ َمػػػػلكنػُػػػػز اَلكَمْنزِلَػػػػَ كاْل َػػػػلئِِعكَ الْك
 (.ٕٖٙ/ٙ(،كت دٌنكاٜنقلئ ك)ٜٔٔ/ٗٔ(،كاٞن   طكلل  خ  ك)ٖٕٚ/ٛال ح كال ائ ك)
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 الك أخػػػػػػػػػ  كإالكُن ػػػػػػػػػػمك،ك أ كث ثػػػػػػػػػػ،كأفكالقلضػػػػػػػػػػ ك ػػػػػػػػػ خ  ك ػػػػػػػػػ مٌنك: ر  ك ػػػػػػػػػ ك١نمػػػػػػػػػ 
ك.(ٔ)أ كرضل كاٝنصم،كاٜنل م
 لػػػػػ ك،ك ػػػػػقط كشػػػػػ  ب ك،  كَيضػػػػػ كالػػػػػثم ،كفػػػػػإفكانقضػػػػػ ؛كالُ ػػػػػ رك أنػػػػػ كمػػػػػ ةكإبػػػػػ كلنػػػػػل:

ألنػػػػػػ ك؛كفللحػػػػػػل مكف ػػػػػػ كا خػػػػػػ ،كُثكهػػػػػػ بكق ػػػػػػلكت ػػػػػػلدمكالػػػػػػثم ،كأخػػػػػػ كالشػػػػػػ دعكالشػػػػػػقص
ك.بلٞنشخ كالض ركف كجي زك ل ك ج ك لح ،كأجدزكل كاألخ كل فعكالض ر
ُثك ضػػػػػػػػػ بك،كفلٞنشػػػػػػػػػخ كبلٝندػػػػػػػػػلر  كبػػػػػػػػػٌنكأفك  جػػػػػػػػػعكيفكالشػػػػػػػػػقص،ك إفكأفلػػػػػػػػػسكبػػػػػػػػػللثم 

ك لل لئعكإذاكأفلسكاٞنشخ كبللثم .كك،بللثم كمعكالغ مل 

                                                        
كَفْصٌلك٠ُنْبَػَ ٌ كفد .ك(ٔ) (،كت دٌنكاٜنقلئ كٜٔٔ/ٗٔ(،كاٞن   طكلل  خ  ك)ٖٕٚ/ٛال ح كال ائ ك)كأِلَن ُ 

(ٙ/ٖٕٙ.) 
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 فصل

 [بالجىَ الري لصً العكد بْ ٖأخر  الشفٗع الشكص] 

كال ق كب كٜن  ثكجلب ك،بللش ا كإذاكملككالشقص ك.أخ  كالش دعكبللثم كال  كلـز
رجػػػػػعكاٞنشػػػػػخ كبػػػػػأرشككأ ك،أ كبػػػػػطكمنػػػػػ كشػػػػػ  ،كق ػػػػػلكاللػػػػػزـ كفػػػػػإفكأٜنػػػػػ كبػػػػػللثم كز ػػػػػلدة

كالش دع ك. ق كب ف ك ث  كيفكذلككإالكملكا بق كال،كلـز
كال قػػػػػ ك،فأمػػػػػلكمػػػػػلك ػػػػػلفكمػػػػػ كز ػػػػػلدة ؛كفػػػػػ ك ث ػػػػػ كيفكبػػػػػ كالشػػػػػ دع،كأ كنقصػػػػػلفكب ػػػػػ كلػػػػػزـ 
ػػػػػػ،كألنػػػػػػ ك لبحػػػػػػ كُنػػػػػػلؿكال قػػػػػػ  بػػػػػػثم كق ػػػػػػمكالػػػػػػثم ك لػػػػػػ كقػػػػػػ ركك،ل  ػػػػػػد  ك،كل لػػػػػػ كاببػػػػػػلعكشقص 

ٞنشػػػػػػػخ ك لػػػػػػ كاك تػػػػػػػ ؾكالشػػػػػػقص،كُنصػػػػػػب كالشػػػػػػقصك/ب ٜٓٔ  أخػػػػػػ كالشػػػػػػػ دع،كقدمب مػػػػػػل
 الكخدػػػػػػػػػػلركللمشػػػػػػػػػػخ كيفكت   ػػػػػػػػػػ ك،كألفكبقػػػػػػػػػػ كت لػػػػػػػػػػ كبللشػػػػػػػػػػقصكد فكال ػػػػػػػػػػدف؛كُنصػػػػػػػػػػب 

ك.ألن كدخلك ل كبصًنةكم كذلك؛كالص ق ك لد 
منػػػػػ كُنصػػػػػب كمػػػػػ كالػػػػػثم كك أخػػػػػ كالشػػػػػ دعكمػػػػػلكبقػػػػػك،يفك ػػػػػ كاٞنشػػػػػخ ك إفكنقػػػػػصكالشػػػػػقص

أخػػػػػػػ كال ػػػػػػػلق كَنمدػػػػػػػعك ك:(ٕ) القػػػػػػػ ؿكالثػػػػػػػلين،ك(ٔ) لػػػػػػػ كأصػػػػػػػحكقػػػػػػػ  كأصػػػػػػػحكالطػػػػػػػ ؽكاألرب ػػػػػػػ 
ك.الثم 

                                                        
" هػػػػػ كالصػػػػػحدح؛كألنػػػػػ كأخػػػػػ كب ػػػػػ كمػػػػػلكدخػػػػػلكيفكال قػػػػػ ،كفأخػػػػػ  كك:الشػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػ بكقػػػػػلؿك(ٔ)

لِسكبْػػػػػِ كُ ػػػػػ َْ ْ ،ك"َ ُهػػػػػَ كَمػػػػػْ َهُوكَأيبكاْلَ   ػػػػػك: مػػػػػلكلػػػػػ ك ػػػػػلفكم ػػػػػ ك ػػػػػدف".كقػػػػػلؿكاٞنػػػػػل رد كك،بلٜنصػػػػػ 
ا".ال كأَن ػػػػػُ ك َْأُخػػػػػُ كاْل َػػػػػلِقَ كُِنِص ػػػػػِبِ كِمػػػػػَ كالػػػػػث َمِ كقَػػػػػػ ْكك:َ َأيبكِإْ ػػػػػَحلَؽكاْلَمػػػػػْ َ زِ  ك يفككقػػػػػلؿكالنػػػػػ   ك،كَ اِبػػػػػ  

اٜنػػػػػػل  كيفكك(،ٜٛ/٘)كر ضػػػػػػ كالطػػػػػػلل ٌنك،(ٖ٘ٗ/ٖاٞن ػػػػػػ بك)ك ج ػػػػػػلفكأظ   ػػػػػػلكن ػػػػػػم.:كال  ضػػػػػػ 
 (.ٕ٘ٙ/ٚفق كالشلف  ك)

ز كيفكاٞن ػػػػػػ ب:ك" لل  ػػػػػػ كاٞن دػػػػػػعكإذاكذه ػػػػػػ ك دنػػػػػػ كيفك ػػػػػػ كال ػػػػػػلئع؛كفػػػػػػإفكاٞنشػػػػػػخ كقػػػػػػلؿكالشػػػػػػًناك(ٕ)
"َ ُهػػػػَ كقَػػػػػْ ُؿكَأيبكالط د ػػػػِوكبْػػػػِ كَأيبكَ ػػػػَلَمَ ،كَ َأيبكَبْ ػػػػِصكبْػػػػِ كك:قػػػػلؿكاٞنػػػػل رد ك أخػػػػ  كَنمدػػػػعكالػػػػثم ".

كك،أَْفك َْأُخػػػػَ كاْل َػػػػلِقَ كَِنَِمدػػػػِعكالػػػػث َم ِكك:ُ َلَبػػػػ ُكأاْل َِ دػػػػِل،كأَف كاْلَمْ ػػػػأََلَ كاِلْخػػػػِبَ ِؼكالنػ ْقلِػػػػٌَنكَ لَػػػػ كقَػػػػػْ َلٌْنِ؛ك
نُػػػػػػػػػُ كيفك َػػػػػػػػػِ كاْل َػػػػػػػػػلئِِع". كر ضػػػػػػػػػ كالطػػػػػػػػػلل ٌنك،(ٖ٘ٗ/ٖاٞن ػػػػػػػػػ بك)كَ لْلَ ْ ػػػػػػػػػِ كاْلَمِ دػػػػػػػػػِعكِإَذاكَذَه َػػػػػػػػػْ كَ دػْ

 (.ٕٙٙ/ٚاٜنل  كيفكفق كالشلف  ك)ك(،ٜٛ/٘)
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ك.أخ  كَنمدعكالثم ك،فدلأه كالبإفك لفكالبللفك:ك(ٔ) الط   كالثلين
إفك لنػػػػػػػػ كك:(ٕ) الط  ػػػػػػػػ كالثللػػػػػػػػث،ك إفكتلػػػػػػػػفكب ػػػػػػػػ كاألجػػػػػػػػزا كأخػػػػػػػػ كال ػػػػػػػػلق كبلٜنصػػػػػػػػ 

أ كَنػػػػ  كأخػػػػ كمػػػػلكبقػػػػ كك، إفكتلػػػػفكب ضػػػػ لكِن ػػػػف،كأخػػػػ هلكَنمدػػػػعكالػػػػثم ك،ال  صػػػػ كبلقدػػػػ 
 إفك ػػػػػػلفكَننل ػػػػػػ كك،أخػػػػػػ  كبػػػػػػلٛنمدعك،تلػػػػػػفكبوفػػػػػػ كٚنل  ػػػػػػ إفكك:(ٖ) الط  ػػػػػػ كال ابػػػػػػع،كبلٜنصػػػػػػ 

ك.(ٗ)قلؿكأب كبند  كك ع  كالط  ق ،ك دم كأخ كال لق كبلٜنص 

                                                        
 هػػػػػ كبلقدػػػػػ ؛كفػػػػػإفكتلػػػػػفكقػػػػػلؿكالشػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػ ب:ك"ألفكالػػػػػ  ك قلبلػػػػػ كالػػػػػثم كأجػػػػػزا كال ػػػػػٌن،كك(ٔ)

ب ػػػ كاألجػػػزا كمػػػ كا جػػػ ،ك اٝنشػػػوكأخػػػ  كبلٜنصػػػ ؛كألنػػػ كتلػػػفكب ػػػ كمػػػلك قلبلػػػ كالػػػثم ،كفأخػػػ ك
"أِلَف كَمػػػػلكتَػَنلَ لَْبػػػػُ كالص ػػػػْ َقُ كك:اٞنػػػػل رد كال ػػػػلق كبلٜنصػػػػ ،ك ٘نػػػػلكالقػػػػ لٌنك لػػػػ كهػػػػ   كاٜنػػػػللٌن".كقػػػػلؿ

ػػػػٌطكَ لَػػػػ كَأْجزَائِػػػػ ِك َ ػػػػػدػْ  لكَأَخػػػػَ كُِنِص ػػػػِبِ كِمػػػػَ كالػػػػػث َمِ ".ككَمػػػػَعكالشػػػػقصكَ َمػػػػػلكلَػػػػِ كاْشػػػػبَػَ قكك،بِػػػػللث َمِ كُمَق  
 (.ٕٙٙ/ٚاٜنل  كيفكفق كالشلف  ك)ك(،ٜٛ/٘)كر ض كالطلل ٌنك(،ٖ٘ٗ/ٖاٞن  بك)

كبْػػػػػػِ كَأيبكُه َ ْػػػػػػػ ََة؛كبِأَن ػػػػػػُ ك١َنُْمػػػػػػ ٌؿكَ لَػػػػػػ كاْخػػػػػػِبَ ؼِكك:قػػػػػػلؿكاٞنػػػػػػل رد ك(ٕ) َبػػػػػػلَلٌْنِ،كك"َ ُهػػػػػػَ كقَػػػػػػػْ ُؿكَأيبكَ لِػػػػػػ  
ِإَذاكَذَه َػػػػػِ كاْ ثَػػػػػلُر،ك ََ لنَػػػػػْ كأَْ دَػػػػػلُفكاْ لَػػػػػِ كَ اْلِ نَػػػػػلِ كبَلِقدَػػػػػ  ،كك،َفلْلَمْ ِضػػػػػُعكال ػػػػػِ  ك َْأُخػػػػػُ ُ كِبُ ػػػػػل كالػػػػػث َم ِك

  ".كقػػػػػػػلؿكَ اْلَمْ ِضػػػػػػػُعكال ػػػػػػػِ  ك َْأُخػػػػػػػُ ُ كُِنِص ػػػػػػػِبِ كِمػػػػػػػَ كالػػػػػػػث َمِ كِإَذاكَ لنَػػػػػػػْ كأَْ دَػػػػػػػلُفكاْ لَػػػػػػػِ ،كَ اْلِ نَػػػػػػػلِ كتَلِلَ ػػػػػػػ
فػػػػإفكذهػػػػوكب ػػػػ كال  صػػػػ كأخػػػػ كك،هػػػػ كاألصػػػػل،ك هػػػػ كبلقدػػػػ كالشػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػ ب:ك"ألفكالَ َ َصػػػػ 

بلٜنصػػػػػػػ ؛كألنػػػػػػػ كتلػػػػػػػفكب ػػػػػػػ كاألصػػػػػػػل،كفأخػػػػػػػ كال ػػػػػػػلق كبلٜنصػػػػػػػ ،ك ٘نػػػػػػػلكالقػػػػػػػ لٌنك لػػػػػػػ كهػػػػػػػ   ك
كاٜنػػػػػػػػػػػل  كيفكفقػػػػػػػػػػػ كالشػػػػػػػػػػػػلف  ك(،ٜٛ/٘)كر ضػػػػػػػػػػػ كالطػػػػػػػػػػػػلل ٌنك(،ٖ٘ٗ/ٖاٞن ػػػػػػػػػػػ بك)كاٜنػػػػػػػػػػػللٌن".

ك(.ٕٙٙ/ٚ)
قػػػػػلؿكالشػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػ ب:كألنػػػػػ ك كَيصػػػػػلكللمشػػػػػخ كبػػػػػ ؿكالبػػػػػللف،ك إفكتلػػػػػفكب  ػػػػػلك دمػػػػػ كك(ٖ)

كقػػػػلؿكأخػػػػ كبلٜنصػػػػ ؛كألنػػػػ كبصػػػػلكللمشػػػػخ كبػػػػ ؿكالبػػػػللف،ك ٘نػػػػلكالقػػػػ لٌنك لػػػػ كهػػػػ   كاٜنػػػػللٌن.
كقَػػػػػػْ ك َػْ ِجػػػػػػُعكَ َلْدػػػػػػِ كبِػػػػػػَأْرِشكالػػػػػػنػ ْقِص،كَفلِػػػػػػك:اٞنػػػػػػل رد  كاْ َدِمػػػػػػ   َ ِلَككَأَخػػػػػػَ َهلكَِنَِمدػػػػػػِعك"أِلَن ػػػػػػُ كيفكَهػػػػػػْ ـِ

ػػػػػَملِ كلَػػػػػْدَسك َػْ ِجػػػػُعكبِػػػػػَأْرِضكالػػػػػنػ ْقِص،كَفلِػػػػػَ ِلَككَأَخػػػػَ َهلكُِنِص ػػػػػِبِ كِمػػػػػَ كالػػػػػث َم ِك ك،الػػػػث َمِ ،كَ يفكَجلِئَحػػػػػِ كال  
كَمػػػػػلكَ َلْدػػػػػِ كأَْهػػػػػُلكاْل ِػػػػػ َاِؽ". (،كاٜنػػػػػل  كيفكفقػػػػػ كالشػػػػػلف  كٖ٘ٗ/ٖاٞن ػػػػػ بك)كَ َهػػػػػَ اكاْلَمػػػػػْ َهُوكِضػػػػػ ُّ

(ٚ/ٕٙٙ.) 
 (.ٜٔٔ/ٕ(،كالل لبكيفكش حكال بلبك)ٖٖٗ/ٔاٛن ه ةكالنًنةك)ك(ٗ)
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ك.أفكملكتلفكالك  خلكيفكاألخ كبللش   :ك(ٔ) ب  كفد لكط   كخلمس
ػػػػػك،أنػػػػػ كأخػػػػػ كب ػػػػػ كمػػػػػلكتنل لػػػػػ كال قػػػػػ كلنػػػػػل: ،كل  ػػػػػد  ككلفلزمػػػػػ كُنصػػػػػب ك مػػػػػلكلػػػػػ كٗنػػػػػعكشقص 

ك.(ٕ) للَ َ ص ؛ككاألجزا كمقص دة ك،كلألجزا  ك البللفكمقص دكبلل  ض
 الك،كألنػػػػ كإوػػػػلك لزمػػػػ ك ػػػػ ضكمػػػػلكأخػػػػ  ؛كالك ظ ػػػػ كيفكبػػػػ كالشػػػػ دعك ئحػػػػلبلٛن مػػػػلكتلػػػػفك

ك.ٞنلكق منل ك؛خدلركللمشخ كلب  ؽكالص ق ك لد 
 األخػػػػػػػػ ك،كف ػػػػػػػػ كبلٝندػػػػػػػػلركبػػػػػػػػٌنكت جدػػػػػػػػلكالػػػػػػػػثم ،كبػػػػػػػػثم كم جػػػػػػػػلك إفكاشػػػػػػػػخقكالشػػػػػػػػقص

،ك(ٖ)فدأخػػػػػػػػػػ  ك لػػػػػػػػػػ كأصػػػػػػػػػػحكال جػػػػػػػػػػ  كالث ثػػػػػػػػػػ ،ككأفك صػػػػػػػػػػًنكإىلكأفكَيػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػٌن،كبللشػػػػػػػػػػ   
ك. أخ  كب ل  كت ل  كٖنن كإىلكأجل ك:(ٗ) الثلين

                                                        
"أَن ػػػػػػُ كَ لَػػػػػػػ كاْخػػػػػػِبَ ِؼكَبػػػػػػلَلٌْنِكِمػػػػػػْ كَغػػػػػػًْنِكَهػػػػػػَ اكاْلَ ْجػػػػػػػِ ،كك:َ اْلَمػػػػػػْ َهُوكاْٝنَػػػػػػلِمسُكك:قػػػػػػلؿكاٞنػػػػػػل رد ك(ٔ)

ِإْفكتَِلَ ػػػػػػِ كاْ لَػػػػػػُ ،كَ اْلَمْ ِضػػػػػػُعكَفلْلَمْ ِضػػػػػػُعكال ػػػػػػِ  ك َْأُخػػػػػػُ ُ كِبُ ػػػػػػل كالػػػػػػث َمِ كِإَذاكَ لنَػػػػػػِ كاْلَ ْ َصػػػػػػُ كبَلِقدَػػػػػػ  ك َك
َأْ كَغػػػػػػػَ ْؽ؛كأِلَف كاْلَ ْ َصػػػػػػػَ كك،ال ػػػػػػِ  ك َْأُخػػػػػػػُ ُ كُِنِص ػػػػػػػِبِ كِمػػػػػػَ كالػػػػػػػث َمِ كِإَذاكَذَهػػػػػػػَوكبَػْ ػػػػػػػُ كاْلَ ْ َصػػػػػػِ كِبَ ػػػػػػػْدلْك

 (.ٕٙٙ/َٚمْقُص َدٌة،كَ اْ َلُ كتَػَ ٌع".كاٜنل  كيفكفق كالشلف  ك)
 ػػػػػلب كالػػػػػ ار،ك ػػػػػلكبُػْق ػػػػػْ كبػػػػػٌنكالػػػػػ  رك ا ػػػػػ ْ كلػػػػػدسكفد ػػػػػلكبنػػػػػل ،ك قػػػػػ صكمػػػػػ كالطػػػػػٌنكك:الَ َ َصػػػػػ ك(ٕ)

:كا ػػػػػػػ  ؽ،كأ كصػػػػػػػ دح كمػػػػػػػ كاٜن  ػػػػػػػ كتث ػػػػػػػ كيفكالبنػػػػػػػ ركلدنضػػػػػػػ ك لد ػػػػػػػلكاٝن ػػػػػػػز،ك غػػػػػػػًن ،ك اٛنمػػػػػػػع
 (.ٖٜ٘/ٕ(،كاٞن جمكال  دطك)ٖٓٔ/ٙل لفكال  بك)ك  اص.

، ػػػػػػ كأفك طللػػػػػػوكّنلئػػػػػػ كبللػػػػػػ ،ك الكقػػػػػػلؿكالشػػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػػ ب:ك" هػػػػػػ كالصػػػػػػحدح"؛كألنػػػػػػ كالكك(ٖ)
ّنلئػػػػػػػ كم جلػػػػػػػ كٞنػػػػػػػلكذ  نػػػػػػػل ،ك الك، ػػػػػػػ كأفك أخػػػػػػػ كب ػػػػػػػل  ؛كألفكالشػػػػػػػ دعكإوػػػػػػػلك أخػػػػػػػ كبلٞنثػػػػػػػل،كأ ك

قػػػػػلؿكالنػػػػػ   كيفككبللقدمػػػػػ ،ك ال ػػػػػل  كلد ػػػػػ كّنثػػػػػلكالػػػػػثم ،ك الكهػػػػػ كقدمبػػػػػ ،كفلػػػػػمك  ػػػػػ كإالكالبخدػػػػػًن.
 (.ٛٛ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٖ٘ٗ/ٖاٞن  بك)كال  ض ك  كه اكال ج :ك"أظ  هل".

كاٞنشخ ،كك(ٗ) قلؿكالشًناز كيفكاٞن  ب:ك"ألن كالك،  كأفك طللوكّنلئ كبلل ؛كألفكذلككأ ث ك٣نلكلـز
كاٞنشخ ،كك، الك،  كأفك طللوكّنلئ كم جل ؛كألفكال ممكالكتبملثل كالش دعكمثلكذم  فبج لكذم 

دمب ".ك قلؿكف جوكأفك   ؿكإىلكجنسك خ كبقدمب ؛ك ملك   ؿكفدملكالكمثلكل كإىلكجنسك خ كبق
ف ل كاأل ؿكالك  طلكبق كبللبأخًن؛كألن كك،الن   كيفكال  ض :ك" أخ كب  ضك  ل  كاأللفكإىلك ن 

 (.ٛٛ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٖ٘ٗ/ٖاٞن  بك)كب  ر".
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ك.(ٖ) أ٘ن ،ك(ٕ) ب كقلؿكمللك،كإىلكأجل ك م جلك  أخ  كّنلئك:(ٔ) الثللث
 الػػػػػ ممكالك،كفُدخػػػػػًْنكبدن مػػػػػل؛ك  لدػػػػػ كيفكالبػػػػػأخًنكضػػػػػ ر،كأفكبقػػػػػ كت جػػػػػلكيفكاألخػػػػػ كلنػػػػػل:

كف كجي زكاألخ كعل.ك،ك ال ل  ك ك،لككعلكالشقص،كخ  كم جلتبملثلكبُك أ

                                                        
اٞن ػػػػػػػػػ بككلػػػػػػػػػ كيفكالبأجدػػػػػػػػػل.كل أخػػػػػػػػػ كّنلئػػػػػػػػػ كم جلػػػػػػػػػ كيفكقػػػػػػػػػ ركالػػػػػػػػػثم ،ك صػػػػػػػػػ ب كف ػػػػػػػػػلفكتلب  ػػػػػػػػػك(ٔ)

 (.ٛٛ/٘ر ض كالطلل ٌنك)
 (.ٛٚٗ/ٖ(،كبلشد كال   ق ك)ٛٓٗ/ٗٔٞن  ن ك)اك(ٕ)
 (.ٖٚ٘/ٖ(،كال ليفك)ٕٛٗ/ٚاٞنغينك)ك(ٖ)
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 فصل

 [ احملاباة يف بٗع الشكص] 

ػػػػػ بطػػػػػلكال دػػػػػعكك(ٔ)  كَيػػػػػزكال رثػػػػػ كا لبػػػػػلة،ك  ػػػػػل  كأل ػػػػػٌنكبػػػػػألفكلإذاكبػػػػػلعكيفكم ضػػػػػ كشقص 
ألنػػػػػػ ك؛كإفكأجػػػػػػلزكالشػػػػػػ دعكأخػػػػػػ كالنصػػػػػػفكبػػػػػػلأللفك ػػػػػػلفكلػػػػػػ كذلػػػػػػكفػػػػػػك،يفكنصػػػػػػفكالشػػػػػػقص

 إفك كجيػػػػػزكالشػػػػػػ دعكأخػػػػػ كالنصػػػػػفكبػػػػػػلأللفك ث ػػػػػ كللمشػػػػػػخ ك،كال ػػػػػ ضكالػػػػػ  كمل ػػػػػػ كبػػػػػ 
ك. إفكأجلزكال رث ك لفكللش دعكأخ كاٛنمدعكبلأللف،كاٝندلركلب    كالص ق ك لد 

ك لبػػػػػلة اببمػػػػػلكالثلػػػػػثكاك، الشػػػػػ دعك ارث،ك بلبػػػػػل كبللنصػػػػػف،كأمػػػػػلكإذاكبل ػػػػػ كمػػػػػ كأجنػػػػػي
  ػػػػػػلفكللشػػػػػػ دعكأخػػػػػػ  ك لػػػػػػ كأصػػػػػػحك،كصػػػػػػحكال دػػػػػػعكيفكاٛنمدػػػػػػعكبػػػػػػلأللفك،فأجػػػػػػلز كال رثػػػػػػ كال كأ ك

 للشػػػػػػ دعك،كبػػػػػػلأللفكأفكال دػػػػػػعك صػػػػػػحكيفكب ػػػػػػ كالشػػػػػػقصك:(ٖ) الثػػػػػػلين،ك(ٕ)ال جػػػػػػ  كاٝنم ػػػػػػ 
أفكال دػػػػػػعك صػػػػػػحكيفكنصػػػػػػ  كك:(ٗ) الثللػػػػػػث،ك   قػػػػػػ كالنصػػػػػػفكللمشػػػػػػخ كبػػػػػػ كٖنػػػػػػ ،كأفك أخػػػػػػ 

                                                        
 .(ٕٔٗ/كُٖنص ةكاان لفك اٞندلكإلد .كاٞنخصصكالب ك د  ك)ك:حلبلةػُكاٞنك(ٔ)
 ق ػػػػػػػػػ ككقػػػػػػػػلؿكالشػػػػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػػػػػ ب:ك" هػػػػػػػػ كالصػػػػػػػػحدح"؛كألفكا لبػػػػػػػػلة،كهػػػػػػػػ اكال جػػػػػػػػ كاأل ؿك(ٕ)

 قػػػػػػلؿكالنػػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػػ :كك،كفصػػػػػػح كا لبػػػػػػلةكلػػػػػػ .للمشػػػػػػخ كد فكالشػػػػػػ دع،ك اٞنشػػػػػػخ كأجنػػػػػػي
 (.ٕٛ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)٘٘ٗ/ٖاٞن  بك)ك" ه كأصح لك ن كاٛنم  ر".

قلؿكالشًناز كيفكاٞن  ب:ك"ألنلكإفكدف نلكاٛنمدعكإىلكالش دعكبلأللفكبصل كال صد كلل ارث،ك إفكك(ٖ)
كالنصفكبلأللف كإلد  كالنصفك ل كاٞنشخ ك،دف نل ككألزمنلك، ت  نل كلـز ك٣نل الش دعكيفكالنصفكأ ث 

كاٞن  بك ك١نلبلة". كغًن كم  كال ارث كإىل كالنصف ك دفع كبللنصف، كال    كإال ك    كفلم اٞنشخ ،
 (.ٕٛ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٗ٘ٗ/ٖ)
 ال صػػػػػػػػػد كللمشػػػػػػػػػخ كتصػػػػػػػػػح،ك الكتصػػػػػػػػػحك،كقػػػػػػػػلؿكالشػػػػػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػػػػػ ب:كألفكا لبػػػػػػػػػلةك صػػػػػػػػػد ك(ٗ)

نػػػػػػ كالنصػػػػػفكبػػػػػػثم كاٞنثػػػػػػل،ك  أخػػػػػػ كالشػػػػػػ دعكللشػػػػػ دع،كفدصػػػػػػًنك أنػػػػػػ ك هػػػػػػوكلػػػػػ كالنصػػػػػػف،ك بػػػػػػلعكم
(،كر ضػػػػػػػ كٗ٘ٗ/ٖالنصػػػػػػػفكَنمدػػػػػػػعكالػػػػػػػثم ،ك   قػػػػػػػ كالنصػػػػػػػفكللمشػػػػػػػخ كبغػػػػػػػًنكٖنػػػػػػػ .كاٞن ػػػػػػػ بك)

 (.ٕٛ/٘الطلل ٌنك)
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ك،/كأ كبلطػػػػػػػػػػػػلٓٔٔأفكال دػػػػػػػػػػػػعك :ك(ٔ) ال ابػػػػػػػػػػػػع،ك  ن  ػػػػػػػػػػػػ كيفكنصػػػػػػػػػػػػد  كبػػػػػػػػػػػػلأللفك،بػػػػػػػػػػػػلأللف
ك ت طلكالش   .ك،ك صحكال دعك:(ٕ) اٝنلمس

                                                        
كقػػػػػػلؿكالشػػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػػ ب:ك"ألفكا لبػػػػػػلةكت لقػػػػػػ كبلل ػػػػػػل،كفػػػػػػ كجيػػػػػػ زكأفكْن ػػػػػػلكيفكنصػػػػػػ  ".ك(ٔ)

 (.ٕٛ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٗ٘ٗ/ٖاٞن  بك)
ألفكإث ػػػػػػػلتكالشػػػػػػػ   ك ػػػػػػػ د كإىلكإبطػػػػػػػلؿكال دػػػػػػػع،ك إذاكبطػػػػػػػلكال دػػػػػػػعك ػػػػػػػقط .كك: قػػػػػػػلؿكالشػػػػػػػًنازكك(ٕ)

 (.ٕٛ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٗ٘ٗ/ٖاٞن  بك)
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 فصل

 [ بعٕض إذا اشرتى الشكص ]

كاشخقكالشقص ك(ٔ)ب  ضكإذا كمث؛ كل  ك لف كّنثل كلفإف كأخ   كمثل ؛ كت لدم ك،   كك،ألن 
كبقدمب ،كنق  لل    بربكقدمب ك،كلكالكمثلكل مَكػألفكالقدم كمثلكل؛ك إفك ك   كل كمثلكأخ  

ك.ألن ك ق كا بحقلؽكالش   ؛ك  ن كلز م ،كل ق كاالببدلعكخلص كإذاك لفكال ق كالزم ك
فػػػػ ك  خػػػػ كك، لػػػػ كمل ػػػػ كألفكالشػػػػقص؛كفػػػػللق ؿكقػػػػ ؿكاٞنشػػػػخ ك،فػػػػإفكاخبل ػػػػلكيفكالقدمػػػػ 

ك. ملكل كاخبل لكيفكالثم ،كك كإالكّنلكبق كب من
ك ك ب  إفكاشخا  ك  كال   فأخ   كبقدم  كالش دع ك ل ك دوكبلل   ، كال لئع كاطلع ،كف د ك،ُث

ك رجعكاٞنشخكك،أ ث كفإفك لن كقدم كالشقص؛كت اج لكملكبٌنكالقدمبٌنك، أخ كقدم كالشقص
كال   كأ ث ،كش دعكبلل لضل ل كال رجعكالش دعك ل كاٞنشخ كبلل لضلكك، إفك لن كقدم 

كال ج ٌن كأصح كالشقصك؛(ٕ) ل  كبقدم  كا بق  كال دع كألف ك ل ك، كال لئع كرجع كل     لك
،كل  لفكالش دعكق كأخ كبقدم كال   كم د  ك،كٜن  ثك دوك ن  ك،اٞنشخ كبأرشك دوكال   

ك.ٞنلكذ  ت ؛ك(ٖ)أصحكال ج ٌنرجعك ل ك

                                                        
 م  ركيفكن خ كب.ك)ب  ض(كك(ٔ)
ال ج كاأل ؿ:كالك خاج لف؛كألفكالش دعكأخ كّنلكا بق ك لد كال ق ،ك ه كقدم كال   ،كف ك بغًنكّنلكك(ٕ)

أن كالكت اجعكبدن مل؛كألفكالش دعكق كمل  كبلل  ضكاٞن   ؿ،كف كك:أظ   لكط أكب   .كقلؿكال اف  :
كال لئعكال   كبلل دو. كبل  ،كُثكرد كإذا كب  كذلك؛ك مل كفإفكك كك بغًنكب م  ك خاج لف؛ كالثلين: ال ج 

دعكرجعكاٞنشخ ك ل كالش دع،ك إفك لن كقدم كال   كأ ث كرجعكالش ك،أ ث ك لن كقدم كالشقص
 ل كاٞنشخ كبقدمب ،كفث  كالخاجعكّنلكبٌنكالقدمبٌن.كاٞن  بكك ل كاٞنشخ ؛كألن كا بق كالشقص

 (.ٗٔ٘/٘(،كال ز زكش حكال جدزك)٘٘ٗ/ٖ)
قػػػػػ .كبقدمػػػػػ كال  ػػػػ كاٞن دػػػػوكالػػػػػ  كا ػػػػبق ك لدػػػػ كال كالك  جػػػػع؛كألنػػػػػ كأخػػػػ كالشػػػػقصكال جػػػػ كاأل ؿ:ك(ٖ)

 لدػػػػ كبقدمػػػػ ك  ػػػػ ك ػػػػلدم،كف جػػػػعكبػػػػ ك لػػػػ ككال جػػػػ كالثػػػػلين:ك  جػػػػعكبػػػػلألرش؛كألنػػػػ كا ػػػػبق كالشػػػػقص ك
قػػػػػلؿكالنػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػ :ك"ل ػػػػػ كاألصػػػػػحكهنػػػػلكال جػػػػػ ع،ك مػػػػػلؿكابػػػػػ كالصػػػػػ لغكإىلكالقطػػػػػعك.كالشػػػػ دع

بكاألرشكمػػػػػ كمقبضػػػػػ كال قػػػػػ كالقبضػػػػػلئ كا ػػػػػبق ك لدػػػػػ كبلل  ػػػػػ ،ك األرش،ك  جػػػػ ككبػػػػ ؛كألفكالشػػػػػقص
 (.كٜٔ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٙ٘ٗ/ٖال  م ".كاٞن  بك)
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ك.لألفكاألرشكدخلكيفكقدمب ك لدم ك؛ك  جعك ك،ل ل  لفكأخ  كبقدم كال   ك لدم ك
ك.أخ  كبأج ةكمثلكتلككاٞنن   ك، إفكج ل كأج ةكيفكإجلرة

ك.أخ كّن  كمثلكاٞن أةك،يفكخلعكلأ ك  ض ك،كيفكن لحكا إفكج ل كم   ك
أليبككلخ ف ػػػػػػ،ك(ٔ) ثػػػػػػ كأ ،كلػػػػػػكأخػػػػػػ كّنب ػػػػػػ كمثل ػػػػػػلكقػػػػػػلكذك، إفكج لػػػػػػ كمب ػػػػػػ كيفكطػػػػػػ ؽ

ك.يفكاٛنمدعك(ٕ)بند  
ك، مػػػػػػلكلػػػػػػ كأخػػػػػػ  كب ػػػػػػ ضكك،فأخػػػػػػ كب  لػػػػػػ ؛كأنػػػػػػ ك٣نلػػػػػػ ؾكب ػػػػػػ ضكت ػػػػػػ ركاألخػػػػػػ كبػػػػػػ كلنػػػػػػل:
كفبلف.ك

                                                        
 (.ٛٚ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٙ٘ٗ/ٖاٞن  بك)ك(ٔ)
 (.ٖٚٚ/ٙ(،كت ٌنكاٜنقلئ كش حك نزكال قلئ ك)ٕٔ/٘ب ائعكالصنلئعك)ك(ٕ)
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 فصل

 [ الشفٗع خمري بني األخر ٔالرتك ]

،ككفدػػػػػ ًنفُدخػػػػػك،الضػػػػػ رك نػػػػػ ألنػػػػػ كبػػػػػ ك ث ػػػػػ كل فػػػػػعك؛كالشػػػػػ دعك٢نػػػػػًنكبػػػػػٌنكاألخػػػػػ ك الػػػػػخؾ ك
ك.(ٔ) خدلر ك ل كال  رك ل كأصحكاألق اؿكاألرب  

أ كملك،كالك  قطكإالكبلل   ك،أن ك ل كالخاخ :ك(ٖ) الثلين،ك ب  دكبلجمللس:ك(ٕ) قلؿكأب كبند  
ك. أن ك نقطعكخدلر كّنض ك نكإالك،(ٗ) كب كقلؿكمللك،كأ كب ين،كقلٚنينك: ق ل كك،  ؿك ل كال   

ك.الش   ك(ٙ) دلفمض كم ةك  لمكأفكفد لك بكإذاك:(٘) ر  

                                                        
ل ػػػػ ر،ك هػػػػ كا لػػػػ كأنػػػػ كك:"نػػػػصك لدػػػػ كيفكاٛن  ػػػػ ك:الشػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػ بكقػػػػلؿك،هػػػػ اكال جػػػػ كاأل ؿك(ٔ)

قػػػػلؿكالنػػػػ   كيفككالصػػػػحدح"؛كألنػػػػ ك لػػػػ كال ػػػػ ر؛كف ػػػػقطكبللبػػػػأخًنكمػػػػ كغػػػػًنك ػػػػ ر؛ك ػػػػلل دكبلل دػػػػو.
اٞن ػػػػػػػػػ بككأفكالشػػػػػػػػػ   ك لػػػػػػػػػ كال ػػػػػػػػػ ر".ك:ال  ضػػػػػػػػػ :ك"األظ ػػػػػػػػػ كاٞننصػػػػػػػػػ صكيفكال بػػػػػػػػػوكاٛن  ػػػػػػػػػ ة

 (.ٚٓٔ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٚ٘ٗ/ٖ)
 (.ٛٓٔ/ٕ(كالل لبكيفكش حكال بلبك)ٖٖ٘/ٔاٛن ه ةكالنًنةك)ك(ٕ)
"ق الفكنصك لد ملكيفكالق ب"؛كألن كب كل كالكض ركك:قلؿكالشًناز كيفكاٞن  ب،كه اكال ج كالثلينك(ٖ)

(،كٛ٘ٗ/ٖاٞن  بك)ك لٝندلركيفكالقصلص.كك، ل كاٞن بح ك لد كيفكتأخًن ،كفلمك  قطكإالكبلل   
 (.ٚٓٔ/٘ر ض كالطلل ٌنك)

 (.ٔٗٗال ليفك)ص:كك ه كاٞنش  ركم كاٞن هو.كقلؿكاب ك   كالرب:ك(ٗ)
لك ن كيفكاٜنلض ك، ن كاألخ كبللش   ،كقلؿكاب ك   كالرب:ك" ق كر  ك  كاب كالقل م،ك غًن كأ ض كك(٘)

 ه ك ل كّن لوكالثم ؛كأن كالكش   كل كإذاكت ؾكاٞنطلل  كعل،ك قلؿكك،فدخ  لك، القدلـكعل،ك الك  ركل 
 كقلـكب  كٙن  كأ  اـكبلف؛كأن كأن كلك:ل ق كر  ك  كمللككأ ض ككع اكالق ؿكٗنل  كم كأهلكاٞن  ن .

كت   ك كالش   ،ك ر  ك ن كل ك   ك   ت  كُثك   فكل  كالكتنقطعكك:للش    ك الغلئوك  ا  اٜنلض ،
أفكال ن ،كك:ش   ك اب كمن ملكإالكأفك  قط ل،كأ ك ظ  كمن كملك  ؿك ل كإ قلط ل،ك ر  ك ن 

ككش  ب ؛كإالكأفك  ينكاٞن بلعكيفك الك،نعكالش دعكل لك، ال نبٌن،ك الث ثكإىلكاٝنمسكلد  كبط ؿ
 (.ٔٗٗال ليفك)ص:ككفدأخ كأ ك خؾ".ك،للش   كأ ك  ف  كإىلكال لطلفكلذلك؛كفد  فكقط  ك

 لب قفكف مكال دلؽك لد .ك(بدلف)ك: ل لكالص ابك(بل)ك:يفك  كالن خبٌنك(ٙ)
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،كلدجػػػػػػرب ك لػػػػػػ كاألخػػػػػػ ك،أنػػػػػػ كبلٝندػػػػػػلركإىلكأفك  ف ػػػػػػ كاٞنشػػػػػػخ كإىلكاٜنػػػػػػل مك:(ٔ) الثللػػػػػػثك
ك.أ كال   
ك.(ٖ) الث ر ك،ب كقلؿكاب كأيبكلدل  ك،كأفكل كاٝندلركث ث كأ لـك:(ٕ) ال ابع
ك.(ٗ)«، شفع   من و،ث   »ك:ككق ل كلنل:

فاااااا  رمُ   ،وإن تُمكاااااا  ،إن قُواااااادت ث تاااااا  ،، شاااااافع  كنشااااااط  ، عقاااااا  »:ك ق لػػػػػػ 
 إفكأخ هػػػػػلكالشػػػػػبغلل ك،ك ػػػػػقط كشػػػػػ  ب ك،فػػػػػإفكأخ هػػػػػلكمػػػػػ كغػػػػػًنك ػػػػػ رك،(٘)«حراااااى ت رك ااااا 

                                                        

 خؾ،ك اٜنظكيفك أم كمعكاال ب جلؿكأفككقلؿكالشًناز كيفكاٞن  ب:ك"ألن كالك،ه اكال ج كالثللثك(ٔ)
 (.ٚٓٔ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٛ٘ٗ/ٖاٞن  بك)كفدن ـ".ك؛األخ ،كأ ك أخ  ك اٜنظكيفكالخؾ

أنػػػػ كبلٝندػػػػلركإىلكك:قػػػػلؿكالشػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػ ب:ك"كنػػػػصك لدػػػػ كيفك ػػػػًنكب ملػػػػ ك،هػػػػ اكال جػػػػ كال ابػػػػعك(ٕ)
 ػػػػلك لػػػػ كث ثػػػػ كأ ػػػػلـ؛كألنػػػػ كالك، ػػػػ كأفكجي ػػػػلك لػػػػ كال ػػػػ ر"؛كألنػػػػ ك  بضػػػػ كبػػػػ كالشػػػػ دع،ك الكأفكجي

فقػػػػ ركبث ثػػػػ كأ ػػػػلـ؛كألنػػػػ كالكضػػػػ ركفدػػػػ ك لػػػػ كالشػػػػ دع؛كألنػػػػ كك،الخاخػػػػ ؛كألنػػػػ ك ّ بضػػػػ كبػػػػ كاٞنشػػػػخ 
، نػػػػػ كأفك  ػػػػػ ؼكمػػػػػلكفدػػػػػ كمػػػػػ كاٜنػػػػػظكيفكث ثػػػػػ كأ ػػػػػلـ،ك الك لػػػػػ كاٞنشػػػػػخ ؛كألنػػػػػ كق  ػػػػػو.كاٞن ػػػػػ بك

"ٕنبػػػػػػػ كك:ذ ػػػػػػ  كالنػػػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػػ ك:ال جػػػػػػػ كاٝنػػػػػػلمس كك(.ٚٓٔ/٘(،كر ضػػػػػػ كالطػػػػػػلل ٌنك)ٛ٘ٗ/ٖ)
 (.ٚٓٔ/٘ر ض كالطلل ٌنك)كبأملكاٞنصلح كيفكاألخ ".م ةكتب عكل

 (.ٗ٘ٗ/ٚاٞنغينك)ك(ٖ)
ك(.ٖٛ/ٛ،ك بلبكال د ع،كبلبكالش دعك أذفكق لكال دعك  مك قب لك) مصن يفك   كال زاؽكأخ ج كك(ٗ)

ك كالز ل  : ك"قلؿ كُش َْ ْح: كقَػْ ِؿ كِمْ  كُمَصن ِ ِ  كيف كال  ز اِؽ كَ ْ ُ  كَ َأْخَ َجُ  كَغ ِ ٌو، كِلَم ْكقُػْلُ :  ُ َ ْ كالشُّ َل كإو 
ك كاْلَقلِ ُم كذََ  َُ  ك ََ َ ِلَك كاْٜنَِ  ثِكاَ اثَػ َػَ ل، كَغ ِ ِو كِ َبلِب كيف كال   َُقْ ِط ُّ كثَلِبْ  كك،ْبُ  كَ َ ـِ كبَلِب يف
ُم لَ ل كم كال ث بك ل كك،ر  ،ك اٞن لدرةأ كٞن كطل  لك ل ك ج كاٞن لكالب لِبِ ٌَن،كَ ُهَ ك ِخُ كاْلِ َبلِب".

 (.ٖٔٗ/ٕ(،كاٞنغ بكيفكت تدوكاٞن  بك)ٙٚٔ/ٗنصوكال ا  ك)كاال ب لرة.
 ػػػػلكمػػػػلك    ػػػػ ككك:يفكإ ػػػػنلد ك١نمػػػػ كبػػػػ ك  ػػػػ كالػػػػ ٘ن كال دلمػػػػلين،كقػػػػلؿكفدػػػػ كابػػػػ ك ػػػػ  ك:يفكالز ائػػػػ ك(٘)

بػػػػ ثكك: قػػػػلؿكف مػػػػلكضػػػػ د لف،ك،فػػػػلل   كفدػػػػ كمنػػػػ ،ك إذاكر قك نػػػػ ك١نمػػػػ كبػػػػ كاٜنػػػػلرثك،ال دلمػػػػلين
كببجػػػػلجكبػػػػػ ،ك الكأذ ػػػػػ  كإالك لػػػػ ك جػػػػػ كالب جػػػػػو. ػػػػ كأبدػػػػػ كن ػػػػػخ ك ل ػػػػلكم ضػػػػػ   ،كالكجيػػػػػ زكاال

ػػػ كك:ابػػػ كاٞنلقػػػ كقػػػلؿ أَنػػػ كذ ػػػ  كمػػػ كِرَ ا َػػػ كك-ابْػػػ كبػػػـزك َػْ ػػػيِنكك-"َ َ ػػػزاُ ك  ػػػ كاْٜنػػػ كِإىَلكِرَ ا َػػػ كأيبك١ُنَم 
= 
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اقلمػػػػػػػػػ ك كأ كبلك،بػػػػػػػػلألذافكأ ك /بٓٔٔ نلفلػػػػػػػػ كراكت ػػػػػػػػ ككأ ،كصػػػػػػػػ ةكم ب بػػػػػػػػ كأ ،كبط ػػػػػػػػلرة
ك. ن ب كإلد ،ك عكب ألن كاشبغلؿكّنلكأم كالش ك؛كت قطكش  ب 

ف ػػػػػ ك لػػػػػ كك،إغػػػػػ ؽكبػػػػػلبكأ ،كأ كلػػػػػ سكثػػػػػ بك،أ كشػػػػػ ابكمػػػػػلك،أ كأخػػػػػ  كأل ػػػػػلكط ػػػػػلـ
ك.يفكال لدةك  كألن كم مك صلحكشلغ؛كش  ب 

ك ال ّك ك ل كاٞنشخ ، كال  ـ كإفكق ـ ك ل كالطلو؛ألفكتق بكال  ـك   ا كبللرب   كل   ل 
   لكك.  كالطلوكل ال  ل كب  كٞنلكأ صلب كالص ق كإىلكمطل ب ،كف ك   كإ  اض كك(ٔ) ن ،

مش ككأ ،كفأخ كبُك   غك ل ك لدت ،كأ ك لفكيفكاٜنملـ،ك تأخ كإىلكالص ح،ك  كإذاك لمكلد
كهنئ  ل ك ك ل كب وكال لدة، ك ت دْة ك ل كاا  اعكيفكمشد كا إفك لفكقلدر ك، ٓن  كككأ ،
ك.ف ك  بربكز لدةك لد ك،مكال لدةألفكه اكطلوكُن ؛كدابب 

                                                        
ك=

ػػػػػْ َ  ك حػػػػػلكال قػػػػػلؿ؛كفَػػػػِإفكقدػػػػػ هلكَمَ لنَػػػػػ كَ َلْدػػػػػ ِكابْػػػػ ك مػػػػػ كَمْ ُف  ػػػػػل:كالشُّ كفػػػػػلللـ  ك.ُ كثَ ػػػػػ كَبقػػػػػ ،كَ ِإال 
َلَمػػػػلينك  كلػػػػذ ػػػػ  كَ نػػػػُ كب ػػػػ كأَفك ػػػػزاُ كِإىَلكمنبخػػػػوك َكك.قَػػػػلَؿك  ػػػػ كاْٜنػػػػ :كَ ُهػػػػَ كأَْ ضػػػػلكمػػػػ كَبػػػػِ  ثكاْل َػدػْ

ػػػػ كبػػػػ ك  ػػػػ كاْلَ زِ ػػػػز،كَ كاْل َػػػػػز اركَ َمػػػػلكأ ػػػػل نل ،كفَػَقػػػػلَؿ:ا ػػػػْ َ  ك حػػػػلكك،َ ذ ػػػػ  كأَبُػػػػ ك١ُنَم  َ قَػػػػلَؿكِفدػػػػِ :ك"الشُّ
كَ َلْدػػػػِ ".كَ اْ ػػػػخضكابْػػػػ كاْلقط ػػػػلفكبِػػػػَأفكقَػػػػلَؿكك،ثَ ػػػػ كَبقػػػػ ك،فَػػػػِإفكقدػػػػ هلكَمَ لنَػػػػ ُكك،ؿال قػػػػل كفػػػػلللـ  ك-َ ِإال 

ْ ػػػػَنلد كيفك-ب ػػػػ كأَفكَ ػػػػلق كمػػػػ كَط ِ ػػػػ كاْل َػػػػػز اركال ػػػػللفكمػػػػ كَهػػػػَ اكالط  ِ ػػػػ كِعَػػػػَ اكاْاِ :كَ ػػػػلق كابْػػػػ كبػػػػـز
  ػػػػ كفَػُ ػػػػَ كبػػػػ ،كَ ُهػػػػَ كمػػػػ ىَلكاهكَ َرُ ػػػػ ل ،كَ الن ػػػػلسكمػػػػ كمثػػػػلكّنمل"ك:"١نػػػػ  "،كِعَػػػػَ اكالل ْ ػػػػظكَ زَادكِفدػػػػ ِك

"فَػػػػِإفكك:َ لَػػػػ كشػػػػ  ط مكَمػػػػلكَ افػػػػ كاْٜنػػػػ "،ك َ ك ػػػػ   كالز  َػػػػلَدةكال ػػػػِنكأ ردَهػػػػلك  ػػػػ كاْٜنػػػػ كَ نػػػػُ كال ػػػػِنكِهػػػػ َك
كيفكقدػػػػ هلكَمَ لنَػػػػُ ..."كِإىَلك ِخػػػػ  ،كَ َلَ ل ػػػػ كَر َهػػػػلكلَػػػػُ كيفكغػػػػًنك"اْلُمَحل ػػػػ "،كَ َهػػػػَ اكال ػػػػِ  كزَك اد كابْػػػػ كبػػػػـز

َػػػػػلكأ ردكأَمػػػػ كالَ ْ ػػػػػ كك، الشػػػػػ  طك،"١نػػػػ  "كمػػػػ كأَمػػػػػ كالَ ْ ػػػػ  ػػػػْ َ  ،كَ ِإو   ك ػػػػ   ُ كاْل َػػػػػز اركيفكَبػػػػػِ  ثكالشُّ
ْ ػػػػػَنلِد(كاْلَمػػػػػْ ُ  ركَبػػػػػِ  ث ك ػػػػػْ ط،كَ َمَ ػػػػػ ُك)بِلْاِ "كاٞننحػػػػػ كَمػػػػػْ ُد َدة"كَبػػػػػِ  ثل،ك أظػػػػػ كك:ل،ك ََ ػػػػػَ ِلَككأَمػػػػػ كالش 

كٞنػػػلكَ ػػػػلفَك كا خػػػ   كب ػػػػ كَمػػػػلكك،َذلِػػػػَككُ لػػػ كبِِإْ ػػػػَنلدكَ اِبػػػ كأَفكابْػػػ كبػػػػـز َقػػػػ كتشػػػػند  لكَ لَػػػ كاْٝنُُصػػػػـ  ل  
ْ ػػػػػػػَنلد َػػػػػػػلكُهػػػػػػػَ كَ َمػػػػػػػلكَأْخرَبتػػػػػػػك".ك ػػػػػػػن كابػػػػػػػ كك،ُرِ َ كِعَػػػػػػػَ اكاْاِ كَفلْٜنَػػػػػػػِ  ثكِإو   البػػػػػػػلر ٌنكل  ضػػػػػػػ ،كَ ِإال 
 (.٘ٔ/ٚ(،كال  ركاٞننًنك)ٖ٘ٛ/ٕ،كبلبكطلوكالش عك)ملج ،ك بلبكالش   

 (.ٓٔٔ/٘ر ض كالطلل ٌنك)(كٔ)



 
 قسم التحقيق                أبي عصرون  االنتصار البن

 

677 

كل  ك ج  كالش    ك إف كم   ، ك ه  ك١ن  سكأ ، كغلئو، كأ  كالطلو، ك ل  ك ق ر ك،  
 ك ق رككفإفك،لكم ك طلو   ك،كأ كغد  كب د  ك،ٜن سكملنعكأ ،كأ كم ضكثقدل،كلص اعكالـز
ك.ألن كم   ركيفكتأخًنكالطلو؛كف  ك ل كش  ب ك، ل كالب  دل

كالب  دل ك ل  كق ر ك إف ك   ل، كاٞن هوك،فلم ك ل  ك قط كش  ب  كال ج  ك، كأصح  ه 
ك. إالكف ،ك قط كش  ب ك،علكلإفكقص كتط   ك:ك(ٖ) الثللث،كالكت قط:ك(ٕ) الثلين،ك(ٔ)الث ث 
 كك،أفك   ػػػػػلك لػػػػػ ك ك، نػػػػػ كيفكاألبػػػػػ اؿكالث ثػػػػػ ،كأنػػػػػ كأّخػػػػػ كاٞنطلل ػػػػػ كمػػػػػعكاام ػػػػػلفكلنػػػػػل:
شػػػػػػ  كك،ألنػػػػػػ كإذاكث ػػػػػػ ك ػػػػػػ ر ؛ك(ٗ)أفك شػػػػػػ  كبػػػػػػ ك لػػػػػػ كالطلػػػػػػوكيفكأصػػػػػػحكالػػػػػػ ج ٌنك لزمػػػػػػ 

ك.الكللخؾك،أن كلل  ركظله كاٜنلؿ

                                                        
" هػػػػػ كقػػػػػ ؿكالقلضػػػػػ كأيبكبلمػػػػػ ؛كأنػػػػػ كت ػػػػػقطكشػػػػػ  ب ؛كألنػػػػػ كتػػػػػ ؾكك:يفكاٞن ػػػػػ بكقػػػػػلؿكالشػػػػػًناز ك(ٔ)

فػػػػػخؾ".كقػػػػػلؿكالنػػػػػ   :ك"فػػػػػإفكتػػػػػ ؾكك،الطلػػػػػوكمػػػػػعكالقػػػػػ رة؛كفأشػػػػػ  كإذاكقػػػػػ رك لػػػػػ كالطلػػػػػوكبن  ػػػػػ 
اٞن ػػػػػػػ بكك" هػػػػػػػ كأصػػػػػػػح ل".ك:اف ػػػػػػػ  قػػػػػػػلؿكال ك.كاٞنقػػػػػػػ  رك لدػػػػػػػ كمن مػػػػػػػلكبطػػػػػػػلكبقػػػػػػػ كيفكاألظ ػػػػػػػ "

 (.ٜٖٙ/ٕ(،كمغينكا بلجك)ٜٖ٘/٘(،كال ز زكش حكال جدزك)ٜ٘ٗ/ٖ)
أنػػػػػػ كالكت ػػػػػػقط؛كألفكالب  دػػػػػػلكإفككك:" هػػػػػػ كقػػػػػػ ؿكأيبك لػػػػػػ كالطػػػػػػرب ك:قػػػػػػلؿكالشػػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػػ بك(ٕ)

،ك فدػػػػػػ كضػػػػػػ ر،ك إفك ػػػػػػلفكبغػػػػػػًنك ػػػػػػ ضك، ػػػػػػلفكب ػػػػػػ ض اببػػػػػػلجكإىلكالبػػػػػػزاـكمنػػػػػػ ؛ك يفكك،لزمػػػػػػ كغػػػػػػـ 
فلػػػػمكت ػػػػقطكبػػػػ كالشػػػػ   "،ك قػػػػلؿكال اف ػػػػ :ك"ألنػػػػ ك لزمػػػػ كيفكالب  دػػػػلكك، ػػػػ ركٓنمل ػػػػلكمشػػػػق ،ك ذلػػػػك

 (.ٜٖ٘/٘(،كال ز زكش حكال جدزك)ٜ٘ٗ/ٖاٞن  بك)كمن كأ كم ن ".
إفك ج كم ك بط عكبلل  لل ك قط كش  ب ؛كك:" م كأصحلبنلكم كقلؿ:كالشًناز كيفكاٞن  بكقلؿك(ٖ)

ك: قلؿكال اف  .ككت قط؛كألن كت ؾكللض ر" ك،ألن كت ؾكالطلوكم كغًنكض ر؛كفإفك كجي كم ك بط ع
(،كٜ٘ٗ/ٖاٞن  بك)ك ك  طل".ك،  طلكبق ،ك افكلزم كأب  لك،"إفك ك لزم كفد كمن ،ك الكم ن كثقدل 

 (.ٜٖ٘/٘ال ز زكش حكال جدزك)
ال ج كاأل ؿ:كت قطكش  ب ؛كألفكالخؾكق ك   فكللزه ،ك ق ك   فكلل جز،ك ق كق رك ل كأفك  ٌنكك(ٗ)

ك   لذلككبللش  ك  كفإذا ك قط كش  ب ك،لدة؛ ككقلؿ. كأظ   ل". ك" ه  كالثلين: كال اف  : الككال ج 
ه اكملكاخبلر كالشد ك:كل اف  اكت قط؛كألفك  ر كيفكالخؾكظله ،كفلمكَيب كم  كإىلكالش لدة،كقلؿ

 (.ٜٖ٘/٘(،كال ز زكش حكال جدزك)ٜ٘ٗ/ٖأب ك١نم .كاٞن  بك)
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ألنػػػػػػػ ك ك؛ك كت ػػػػػػػقطكشػػػػػػػ  ب ،فػػػػػػػأخ كالطلػػػػػػػو،ك لػػػػػػػ كأخػػػػػػػرب كبػػػػػػػلل دعكمػػػػػػػ كالك ق ػػػػػػػلكخػػػػػػػرب 
ألنػػػػ ك؛ك ػػػػقط كشػػػػ  ب ك،فػػػػأّخ ،كأ كأخػػػػرب ك ػػػػ الفك، لػػػػ كتػػػػ ات كالنقػػػػلكبػػػػ ،ك ػػػػ خ كمػػػػعكال لػػػػم

ػػػػف ػػػػلفكتلرك،كأخػػػػ كالطلػػػػوكب ػػػػػ كث ػػػػ تكال دػػػػعكّنػػػػػلكتث ػػػػ كبػػػػ كاٜنقػػػػػ ؽ   ػػػػ اكلػػػػ كأخػػػػػرب ك،كلػػػػػ كل  
ألنػػػػػػ كمػػػػػػ كبػػػػػػلبك؛ك(ٔ)ألينك كأصػػػػػػ ؽك لػػػػػػ كأصػػػػػػحكالػػػػػػ ج ٌنكأخػػػػػػ تك: قػػػػػػلؿ،ك ػػػػػػ ؿك ابػػػػػػ 

ك خربكال اب كال  ؿكجيوكق  ل .ك،كااخ لر

                                                        
كبلل ابػػػػػػ .كال جػػػػػػ كاأل ؿ:الك  طػػػػػػلكبقػػػػػػ ؛كألفكاٜنجػػػػػػك(ٔ) ال جػػػػػػ كالثػػػػػػلين:كالػػػػػػ ط ف؛كألنػػػػػػ ك ك كالكتقػػػػػػـ 

أ ػػػػػػمكأٜنقػػػػػػ اكال  ػػػػػػ كبلل ل ػػػػػػ ؛كألنػػػػػػ كلػػػػػػدسكمػػػػػػ كأهػػػػػػلكك:إخ ػػػػػػلر،ك إخ ػػػػػػلرهمكمق ػػػػػػ ؿ،ك يفكالن ل ػػػػػػ 
.ك" هػػػػػ كأظ   ػػػػػل"ك:قػػػػػلؿكال اف ػػػػػ ك،الشػػػػػ لدة،ك اٞنػػػػػ أةكال ابػػػػػ ةك لل  ػػػػػ كبػػػػػُكجيػػػػػ كفد ػػػػػلكال ج ػػػػػلف

ال ز ػػػػػزككبطػػػػػلكبقػػػػػ ك لػػػػػ كاألصػػػػػح".،ك أ ك  ػػػػػك، قػػػػػلؿكالنػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػ :ك" إفكأخػػػػػرب كثقػػػػػ كبػػػػػ 
ك(.كٖٕٗ/ٚ(،كاٜنل  كيفكفق كالشلف  ك)ٜٓٔ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٔٗ٘/٘ش حكال جدزك)

 ك
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 فصل

 [ الشفٗع ٔاملشرتي بعض أٔجْ االختالف بني] 

ف ػػػػػػػ ك لػػػػػػػ ك،كُثكبػػػػػػػلفكأفكالػػػػػػػثم كد فكاٞنلئػػػػػػػ ،كالشػػػػػػػ دعكلف  ػػػػػػػك،اشػػػػػػػخ ب كّنلئػػػػػػػ ك: إفكقػػػػػػػلؿ
ك.(ٔ)   ض كّنلكد  ل،كألن كالك  ض كّنلئ ؛كش  ب 

ك.ُثكبلفكأن كاشخقكٗند  ،ك ّنلئكاشخ  كنصفكالشقصك:   لككإفكقلؿ
 ػػػػػ كف،كُثكبػػػػػلفكأنػػػػػ كاشػػػػػخا كبللنقػػػػػ كا خػػػػػ كب ػػػػػ كال  ػػػػػ ،كاشػػػػػخ ب كبأبػػػػػ كالنقػػػػػ   ك:أ كقػػػػػلؿ

 قػػػػػػ كالكجيػػػػػػ ك،ك   ضػػػػػػل ك لػػػػػ ،كّنلئػػػػػػ كألنػػػػػ كالك  ضػػػػػػ كنصػػػػػػفكالشػػػػػقص؛ك لػػػػػ كشػػػػػػ  ب كفد ػػػػػػل
أنػػػػػػػػلككأ ،كاشػػػػػػػخ ب كلن  ػػػػػػػ ك:  ػػػػػػػ لككلػػػػػػػ كقػػػػػػػػلؿ،ك جيػػػػػػػ كا خػػػػػػػػ ،كالنقػػػػػػػ كالػػػػػػػ  كأخػػػػػػػػرب كبػػػػػػػ 

 الك،كألنػػػػػػػ كقػػػػػػػ ك  ضػػػػػػػ كأبػػػػػػػ  ل؛كُثكبػػػػػػػلفكخ فػػػػػػػ ،كالشػػػػػػػ دعكلف  ػػػػػػػك،  دػػػػػػػلكفدػػػػػػػ ك /أٔٔٔ 
ك.  ض كا خ 
أنػػػػػ كاشػػػػػخقككأ ،كبػػػػػأ ث كمػػػػػ كذلػػػػػككالػػػػػثم كالػػػػػ  كٚنػػػػػل كأنػػػػػ كاشػػػػػخقكالشػػػػػقصفكل لػػػػػ كبػػػػػ

ك،ألنػػػػ كإذاك ك  ضػػػػ كبقػػػػ رك؛ك(ٕ)شػػػػ    ك  ػػػػ كلػػػػ كك،أقػػػػلكمػػػػ كاٜنػػػػ كالػػػػ  ك دنػػػػ كب ػػػػ كال  ػػػػ 
ك.ف دفك  ضل كد ن ك، إذاك ك  ضكاٜن كال  كٚنل ،كف دفك  ضل كبأ ث كمن 

  ػػػػػػػسككأ ،كُثكبػػػػػػػلفكأنػػػػػػ كاشػػػػػػخقكال بػػػػػػعكِنم ػػػػػػٌن،ك اشػػػػػػخ  كالنصػػػػػػفكّنلئػػػػػػك: إفكقػػػػػػلؿ
 أخػػػػػ كعػػػػػلكك ألنػػػػػ كقػػػػػ كالك قػػػػػ رك لػػػػػ كملئػػػػػك؛ك(ٖ)شػػػػػ  ب ف ػػػػػ ك لػػػػػ كك،ُثكبػػػػػلفكِن فػػػػػ ك،ذلػػػػػك

ل قػػػػػػل كشػػػػػػ   كك،الك  غػػػػػػوكيفكال بػػػػػػعكأ ،ك  قػػػػػػ رك لػػػػػػ كٙن ػػػػػػٌنك أخػػػػػػ كعػػػػػػلكال بػػػػػػع،كالنصػػػػػػف
ك. ز اؿكش  ب ك ن ك، ق ك  غوكيفكالنصف،كاأل ؿكم  

فنػػػػػزؿك ػػػػػػ كك،أنػػػػػ كاشػػػػػػخقكٗند ػػػػػ كأبػػػػػػ  ل؛كف لػػػػػػوكالشػػػػػ دعك،اثنػػػػػلفك لػػػػػ كاشػػػػػخقكالشػػػػػػقص
؛ك مػػػ كا خػػػ ،ك ػػػلفكلػػػ كاألخػػػ كلػػػ كمػػػ كالػػػ  كتػػػ ؾكلػػػ كك،ُثكبػػػلفكأ مػػػلكشػػػ   لفكفدػػػ ،كشػػػ  ب 

 ػػػػػػلفكلػػػػػػ ك،ككفػػػػػػإذاكبػػػػػػلفكلػػػػػػ كأنػػػػػػ كاشػػػػػػخقكالػػػػػػ   ؛كألنػػػػػػ كتػػػػػػ ؾكلػػػػػػ ك لػػػػػػ كأنػػػػػػ كاشػػػػػػخقكاٛنمدػػػػػػع
ك. ا خ ك ك خؾكل ،ك ملكذ  ت كيفكاٞنن  د،أخ  

                                                        

ك(.ٜٓٔ/٘)كر ض كالطلل ٌنك(،ٓٙٗ/ٖ)كاٞن  ب(كٔ)
كجعكال لب .ا كاٞن(كٕ)
ك(.ٜٓٔ/٘)كر ض كالطلل ٌنك(،ٓٙٗ/ٖ)كاٞن  ب(كٖ)
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ػػػػػػػػك لػػػػػػػػ كاشػػػػػػػػخقكرجػػػػػػػػػلٌك فلػػػػػػػػمك طلل ػػػػػػػػػ كك، لقدػػػػػػػػ كالشػػػػػػػػ دعكّنصػػػػػػػػػ ،كمػػػػػػػػ كداركّن ػػػػػػػػػ كلشقص 
ك،إوػػػػػػلكأخػػػػػ تكألطلػػػػػػوكيفكم ضػػػػػعكالشػػػػػػ   ك: قػػػػػلؿ،كفلمػػػػػلك ػػػػػػلدكإىلكم ػػػػػ كطلل ػػػػػػ ،كبللشػػػػػ   
ف ػػػػػػػػلفك ن غػػػػػػػػ كأفك،كألفكاٞنطلل ػػػػػػػػ كالكتقػػػػػػػػفك لػػػػػػػػ كت ػػػػػػػػلدمكالشػػػػػػػػقص؛ك(ٔ)شػػػػػػػػ  ب  ػػػػػػػػقط ك
ك طل  ل.ك

                                                        

 (.ٖ٘ٔ/ٚال دلفكيفكم هوكااملـك)ك(ٔ)
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 فصل

 [ شفعةعدً العمي بال] 

ك(ٔ) ػػػػػػػقط كشػػػػػػػػ  ب ك،ُثكبػػػػػػػلعكبصػػػػػػػػب ك، إفك ج ػػػػػػػ كالشػػػػػػػ   كلػػػػػػػػ ،ك  ك  لػػػػػػػم،كأ ك لػػػػػػػػم
ك. ك ق رك  ا كق رك ل كاألخ كٞنلك لم،كأ 

ك.(ٖ)الكت قطك(ٕ) أ ل ك: فد كإذاكبلعكق لكال لمكبللش   ك ج 
ك،الػػػػ  ك لحػػػػ كالضػػػػ ركب ػػػػ   ك هػػػػ كاُلملػػػػك،كأنػػػػ كزاؿكال ػػػػ وكالػػػػ  ك ث ػػػػ كالشػػػػ   كلنػػػػل:

ك.ه اكإذاكبلعكبغًنكش طكاٝندلرك،فزاؿكا بحقلؽكالش   
فأمػػػػلكإذاكبػػػػػلعكك،ألنػػػػ كملػػػػككب ػػػػػ كبدػػػػعكاأل ؿ؛ك لػػػػدسكٞنػػػػ كاشػػػػػخقكنصػػػػدوكالشػػػػ دعكشػػػػػ   

ألنػػػػ كأ ػػػػ ضك ػػػػ كالطلػػػػوكك، ػػػػقط كشػػػػ  ب ك،فػػػػإفك ػػػػلفكقػػػػ ك لػػػػمكبللشػػػػ ا ؛كبشػػػػ طكاٝندػػػػلر
 ػػػػػلفكلػػػػػ كالشػػػػػ   كإذاك،فكف ػػػػػ كال دعفػػػػػإ؛ك إفك ك  لػػػػػم،كمػػػػػعكال لػػػػػمكبللشػػػػػ ا كمػػػػػ كغػػػػػًنك ػػػػػ ر

ك.فث ب كش  ب ك،ألفك  وكا بحقلق كم ج دكبلل كال لم؛ك لم
ك. كب ثكب  كال دعكاأل ؿ َكلْكألفكمُك؛كف كش   كللم بلعكمن ك، إفكأجدزكال دع

فدمػػػػػلكبل ػػػػػػ ككفللشػػػػػ   ك، ال ػػػػػلئعكالثػػػػػلينك ك شػػػػػخط،ك إفك ػػػػػلفكال ػػػػػلئعكاأل ؿكشػػػػػ طكاٝندػػػػػلر
فلمػػػػػػػػػ كك، إفكأجدػػػػػػػػػزكال دػػػػػػػػػعكاأل ؿ،كفلل ػػػػػػػػػلئعكاأل ؿك،عكاأل ؿإفكُف ػػػػػػػػػ كال دػػػػػػػػػك،الثػػػػػػػػػلينكثلببػػػػػػػػػ 

ك.ك(ٗ)من ؛كألن كه كالش  كك ن كال دعكالثليناببل  ك

                                                        
كخيػػػػػػلؼكالػػػػػػ  كاٞنلػػػػػػككالشػػػػػػ   ، ه كبػػػػػػ ك  ػػػػػػبح كالػػػػػػ  كال ػػػػػػ وكزاؿكال جػػػػػػ كاأل ؿ:كألنػػػػػػ هػػػػػػ اك(كٔ)

ك.(ٔٔٔ/ك٘)كالطلل ٌنك،كر ض (ٔٙٗ/ٖ)ب    .كاٞن  بكيفكال ق كالشلف  ككالض ر
 )أن (،ك اٞنث  كم كن خ كب.كك)أ(كيف(كٕ)
 ضػػػػ :كب ػػػػ  .كقػػػػلؿكالنػػػػ   كيفكال ككبػػػػلل دعكت ػػػػقطكم جػػػػ دة،كفػػػػ ك الشػػػػ   كالشػػػػ   كلػػػػ كألنػػػ ك ج ػػػػ (كٖ)

.كاٞن ػػػػ بك"للمشػػػػلر  كاٜنلجػػػػ كبقػػػػل كمػػػػعكل ػػػػ ر كت طػػػػلكالكاٛنملػػػػ ؛كأ ػػػػلك لػػػػ كهنػػػػلكاألصػػػػحكقلػػػػ :"
 .(ٜٙ/٘)كالطلل ٌنك،كر ض (ٗٙٗ/ٖ)يفكال ق كالشلف  ك

  .(ٜٙ/٘)كالطلل ٌنك،كر ض (ٗٙٗ/ٖ)اٞن  بكيفكال ق كالشلف  ك(كٗ)
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 املشفٕع [ ] ال جيٕش لمشفٗع أخر بعض الشكص

ب ػػػػػػػػػ كالشػػػػػػػػػقصكاٞنشػػػػػػػػػ  عك ػػػػػػػػػ ا كطلػػػػػػػػػوكك /بٔٔٔ كالكجيػػػػػػػػػ زكللشػػػػػػػػػ دعكأفك أخػػػػػػػػػ 
اببػػػػػػػ ا ؛كألفكالشػػػػػػػ   كالكتبػػػػػػػ   ؛كفػػػػػػػإذاك ػػػػػػػقطكب ضػػػػػػػ لك،كأ كطلػػػػػػػوكالػػػػػػػ   كاٛنمدػػػػػػػعكأ ال ك
ك.(ٔ) للقصلصكك، قطكٗند  ل

 ػػػػػػلفكللشػػػػػػ دعكأفك أخػػػػػػ كأبػػػػػػ  لككك،مػػػػػػ كأرضػػػػػػٌنكيفك قػػػػػػ ك ابػػػػػػ كٌنقصػػػػػػش إفكاشػػػػػػخقك
  ػػػػ لكك،كألنػػػػ كقػػػػ ك  ػػػػ فكالضػػػػ رك لدػػػػ كد فكا خػػػػ ؛ك(ٕ)د فكا خػػػػ ك لػػػػ كأصػػػػحكالػػػػ ج ٌن

كثنٌنك ق اف.كألفك ق كال اب كمعكاال؛كأ كالقلبلكاثنٌنك،إفك لفكاٞن جو

                                                        

ك.ك(ٙٓٔ/٘)كالطلل ٌنك،كر ض (ٖٙٗ/ٖ)اٞن  بكيفكال ق كالشلف  ك(كٔ)
ٞنػػػػلكفدػػػػ كمػػػػ كااضػػػػ اركبلٞنشػػػػخ كك؛" هػػػػ كاألظ ػػػػ ك:قػػػػلؿكالشػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػ بك،هػػػػ اكال جػػػػ كاأل ؿك(ٕ)

"َ ُهػػػػػػػَ كاأْلَْظَ ػػػػػػػُ كِمػػػػػػػَ كاْلَمػػػػػػػْ َهِوكأَْفك َْأُخػػػػػػػَ ُ َل،كَأْ كك:اٞنػػػػػػػل رد ك قػػػػػػػلؿ.كيفكت   ػػػػػػػ كالصػػػػػػػ ق ك لدػػػػػػػ "
ػػػػْ   ِك َػبػْ َُ ُ َمػػػػل،كَ لَػػػػْدَسكلَػػػػُ كتَػْ  ِ ػػػػُ كالص ػػػػْ َقِ كبَِأْخػػػػِ كَأَبػػػػِ ِ َلك َ َمػػػػلكلَػػػػْدَسكلَػػػػُ ك،ِفدِ َمػػػػلككاِلْ ػػػػِبْحَقلِؽكالشُّ

جيػػػػػػ ز؛كألفككال جػػػػػػ كالثػػػػػػلين: كك. لػػػػػػ كاألصػػػػػػحك:يفكال  ضػػػػػػ كقػػػػػػلؿكالنػػػػػػ   كتَػْ  ِ ُقَ ػػػػػػلكبَِأْخػػػػػػِ كاْلػػػػػػ َػْ ِ "
َػػػػك َكك:اٞنػػػػل رد كقػػػػلؿ.الشػػػػ   كج لػػػػ كلػػػػ فعكالضػػػػ ر،ك رّنػػػػلك ػػػػلفكالضػػػػ ركيفكأبػػػػ  لكد فكا خػػػػ  لككُرّن 

ر ضػػػػػػػػ كك(،ٔٙٗ/َٖ  َػْلَحُقػػػػػػػػُ كبَِأْخػػػػػػػػِ كاْ َخػػػػػػػػِ كَضػػػػػػػػَ ٌر.كاٞن ػػػػػػػػ بك)ك،َ ػػػػػػػػلَفكَضػػػػػػػػَ رُُ كبَِأَبػػػػػػػػِ ِ َلكَأْ ثَػػػػػػػػػ َك
 (.ٕٕٛ/ٚاٜنل  كيفكفق كالشلف  ك)ك(،ٚٓٔ/٘)كالطلل ٌن
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 فصل

 بني الشفعاء [ ] قطىة الشكص

فػػػػػإفكبضػػػػػ   ك ل ػػػػػمكاقب ػػػػػم  ك لػػػػػ كقػػػػػ ركأم   ػػػػػمك لػػػػػ كك،إذاك ػػػػػلفكللشػػػػػقصكشػػػػػ  ل 
،ك(ٖ) بػػػػػ كقػػػػػلؿكأبػػػػػ كبند ػػػػػػ ،ك ػػػػػ م ك ق ػػػػػمك لػػػػػ ك ػػػػػ دكرؤكك:(ٕ) يفكالثػػػػػلين،ك(ٔ)أصػػػػػحكالقػػػػػ لٌن

ك.(ٗ) اٞنزين
فُق ػػػػػػػػم ك نػػػػػػػػ كاالشػػػػػػػػخاؾك لػػػػػػػػ كقػػػػػػػػ ركك،أفكالشػػػػػػػػ   كٖنػػػػػػػػ ةكمػػػػػػػػ كٖنػػػػػػػػ اتكاٞنلػػػػػػػػككلنػػػػػػػػل:
 ػػػػػلفك،كك خػػػػػصكبػػػػػ كب ضػػػػػ م،كب ضػػػػػ مك ػػػػػ كبقػػػػػ كل  ػػػػػفػػػػػإفك؛ك الثمػػػػػ ة،ك ػػػػػلألج ةكك،األمػػػػػ ؾ

ك،فػػػػػػإذاك ػػػػػػقطكبقػػػػػػ ؛ك اٟن ػػػػػػ كفدػػػػػػ كالكتصػػػػػػح،ك ألفكاٜنػػػػػػ كالك َبػػػػػػ  ؛كبدػػػػػػن مكلنصػػػػػد  كمشػػػػػػخ  ك
ألفكيفكأخػػػػػ  ك؛كأخػػػػػ كٗند ػػػػػ ك إفكبضػػػػػ ك ابػػػػػ ٌك،ك حػػػػػ كالقػػػػػ ؼكك،بقػػػػػ كاٜنػػػػػ كبػػػػػٌنكال ػػػػػلقٌن

ألنػػػػػ كدخػػػػػلك؛كأخػػػػ كمنػػػػػ كبقػػػػػ ركبصػػػػػب ك، إفكبضػػػػػ ك خػػػػػ كب ػػػػػ  ،كشػػػػػخ بلٞنكاالػػػػ   كإضػػػػػ ار ك
ك. أفكش    ك أخ كبصب ،كة ل كبصًنك

أل ػػػػػػلكبػػػػػػ ث ك؛ك مػػػػػػلكزادكيفكاٜنػػػػػػلئطكمػػػػػػ كٖنػػػػػػ ةكخيػػػػػػبُصكعػػػػػػلكمػػػػػػ كبػػػػػػٌنكبػػػػػػ ث كيفك ػػػػػػ  
ٞنػػػػػػلكفدػػػػػػ كمػػػػػػ كااضػػػػػػ اركك؛أفك أخػػػػػػ كبقػػػػػػ ركبصػػػػػػب كال ك الكجيػػػػػػ زكٞنػػػػػػ كبضػػػػػػ كأ ك،ك لػػػػػػ كمل ػػػػػػ 

                                                        
أفكالشػػػػػػ   ك لػػػػػػ كقػػػػػػ ركاٜنصػػػػػػص،كك:قػػػػػػلؿكالنػػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػػ :ك"أظ   ػػػػػػلك،هػػػػػػ اكال جػػػػػػ كاأل ؿك(ٔ)

 قػػػػػػلؿكالشػػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػػ ب:ك"ألنػػػػػػ كبػػػػػػ ك  ػػػػػػبح كب ػػػػػػ وك.ك"فدق ػػػػػػمكالنصػػػػػػفكبدن مػػػػػػلكأث ثػػػػػػل
 ػػػػػأج ةكالػػػػػ  لفك ٖنػػػػػ ةكال  ػػػػػبلف".كاٞن ػػػػػ بككك،فدق ػػػػػطك نػػػػػ كاالشػػػػػخاؾك لػػػػػ كقػػػػػ ركاألمػػػػػ ؾك،اٞنلػػػػػك

 (.ٓٓٔ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٕٙٗ/ٖ)
قػػػػلؿكالشػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػ ب:ك"ألفك ػػػػلك ابػػػػ كمػػػػن مكلػػػػ كان ػػػػ دكأخػػػػ كاٛنمدػػػػع؛كك،هػػػػ اكال جػػػػ كالثػػػػلينك(ٕ)

(،كر ضػػػػػػػ كالطػػػػػػػلل ٌنكٕٙٗ/ٖاٞن ػػػػػػػ بك)كت ػػػػػػػل  ا،ك مػػػػػػػلكلػػػػػػػ كت ػػػػػػػل  اكيفكاٞنلػػػػػػػك".كفػػػػػػػإذاكاجبم ػػػػػػػ ا
 (.كٓٓٔ/٘)
 (.ٙ/٘(،كب ائعكالصنلئعك)ٖٓٗ/ٔ(،كاٛن ه ةكالنًنةك)ٙٔٔ/ٕالل لبكيفكش حكال بلبك)ك(ٖ)
 (.٢ٔٙٗنبص كاٞنزينك)ص:كك(ٗ)
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 ػػػػقط كشػػػػ  ب ك لػػػػ كك، هػػػػ ك  لػػػػمكأنػػػػ كالكجيػػػػ زك، أخػػػػ كبقػػػػ ركبقػػػػ ،كفػػػػإفكف ػػػػلك،بلٞنشػػػػخ 
ك.(ٖ) ب كقلؿكأب ك   ف،ك(ٕ)الكت قطك: الثلين،ك(ٔ)أصحكال ج ٌن

ك، ب ػػػػػ ،ك  مػػػػػ  ك،بػػػػػٌنكز ػػػػػ كافػػػػػإفك لنػػػػػ كدار ك؛كأنػػػػػ كأ ػػػػػ ضك ػػػػػ كاألخػػػػػ كاٞن ػػػػػبح كلنػػػػػل:
 ك  ػػػػػػػ كل  ػػػػػػػ كأفك أخػػػػػػػ كٗند ػػػػػػػ كبللشػػػػػػػ   ك لػػػػػػػ كأصػػػػػػػحك،كف ػػػػػػػلعكز ػػػػػػػ كنصػػػػػػػد  كمػػػػػػػ ك مػػػػػػػ  

كالش   ٌن.ككأب كا كألفك م ك؛ك(ٗ)ال ج ٌن

                                                        
ع،ك قػػػػ كأ ػػػػلكت ػػػػقط؛كألنػػػػ كقػػػػ رك لػػػػ كأخػػػػ كاٛنمدػػػػك:قػػػػ ؿكأيبك لػػػػ كبػػػػ كأيبكه  ػػػػ ةكال جػػػػ كاأل ؿ:ك(ٔ)

 (.كٖٓٔ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٕٙٗ/ٖت   .كاٞن  بك)
كالثلين:ك(ٕ) كب  ر،ك ه كأن كخيش كأفك ق ـكك: ه كق ؿكأيبكإ حلؽكال ج  كت    كالكت قط؛كألن  أ ل

" هلكل كتأخًنكاألخ كك:الن   كيفكال  ض كقلؿكفدنبز  كمن ،ك الخؾكلل  ركالك  قطكالش   .ك،الغلئو
لل  ر،ك إذاكأخ كاٛنمدع،كُثكك؛ن مك:أصح ملك: ج لفك؟لش   ك ل كال  راك:إىلكبض ر لكإذاكقلنل
كالغلئ ٌن كأب  كالنصفكبنصفكالثم ك،بض  كمن  كش د لف".كك،أخ  كإال ك    ك  كل  اٞن  بكك مل

 (.كٖٓٔ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٕٙٗ/ٖ)
 (.ٜٕٔ/ٚا دطكالربهلينك)ك(ٖ)
؛كألفكاٞنشػػػػػخ كأبػػػػػ كالشػػػػػ   ٌن،كفلػػػػػمكال جػػػػػ كاأل ؿ:ك ك  ػػػػػ كللشػػػػػ  ككالثػػػػػلينكأفك أخػػػػػ كاٛنمدػػػػػعك(ٗ)

ك:قػػػػػػلؿكالشػػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػػ بك.ل مػػػػػػلكلػػػػػػ ك ػػػػػػلفكاٞنشػػػػػػخ كأجن د ػػػػػػكك،جيػػػػػػزكل خػػػػػػ كأفك أخػػػػػػ كاٛنمدػػػػػػع
األ ؿ؛كألفكاٞنشػػػػػػخ كالك أخػػػػػػ كالنصػػػػػػفكمػػػػػػ كن  ػػػػػػ كبللشػػػػػػ   ،ك إوػػػػػػلك،نػػػػػػعكالشػػػػػػ  ككك:" اٞنػػػػػػ هو

 هػػػػػػػ كك-كقػػػػػػػلؿكال اف ػػػػػػػ :ك"فأصػػػػػػػحكالػػػػػػػ ج ٌنكأفك أخػػػػػػػ كاٛنمدػػػػػػػع،ك   قػػػػػػػ كال ػػػػػػػلق ك لػػػػػػػ كمل ػػػػػػػ ".
 الشػػػػػ  ككا خػػػػػ ك شػػػػػخ لفكيفكك إفكاٞنشػػػػػخكك بػػػػػ كقػػػػػلؿكأبػػػػػ كبند ػػػػػ ،ك اٞنػػػػػزينك-اٞنػػػػػ   ركيفكال بػػػػػلب

ك: قػػػػلؿكأبػػػػ كال  ػػػػلسك:ال جػػػػ كالثػػػػلين كك مػػػػلكلػػػػ ك ػػػػلفكاٞنشػػػػخقكغػػػػًن ".كك،اٞن دػػػػعكال ػػػػب ائ ملكيفكالشػػػػ   
لخ نػػػػػلكالنصػػػػػفك لػػػػػ كاٞنشػػػػػخ كك،إنػػػػػ ك أخػػػػػ كالنصػػػػػفك:للشػػػػػ  ككأفك أخػػػػػ كاٛنمدػػػػػع؛كألنػػػػػلكلػػػػػ كقلنػػػػػل

(،كال ز ػػػػػزكشػػػػػ حكالػػػػػ جدزكٖٙٗ/ٖ اان ػػػػػلفكالك أخػػػػػ كبللشػػػػػ   كمػػػػػ كن  ػػػػػ .كاٞن ػػػػػ بك)ك،   بللشػػػػػ
(٘/٘ٓٓ.) 
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 فصل

 [ وطائن وتعمكة بكطىة الشفعة] 

ف ػػػػػػلعكأبػػػػػػ  لكك، خلػػػػػػفكاثنػػػػػػٌنك،فمػػػػػػلتكز ػػػػػػ ك،ا  مػػػػػػ  كمػػػػػػ كأبد مػػػػػػلكدار كك،إذاك رثكز ػػػػػػ 
أ ػػػػلكلػػػػألخك:ك(ٕ) الثػػػػلينك،ك(ٔ) بػػػػٌنكأخدػػػػ ك لػػػػ كأصػػػػحكالقػػػػ لٌن،كفللشػػػػ   كبػػػػٌنك مػػػػ  ،كنصػػػػد  

ك.(ٖ)قلؿكمللك ب ك،كد فكال م
 مػػػػػلكلػػػػػ كمل لهػػػػػلكب ػػػػػ وككك،فلشػػػػػخ لكفد ػػػػػل،كأ مػػػػػلكشػػػػػ   لفكبػػػػػلؿك جػػػػػ بكالشػػػػػ   كلنػػػػػل:
ك. اب 

ُثكبػػػػػػلعكأبػػػػػػ ك،ك مػػػػػػ  ك ػػػػػػ كالشػػػػػػ   كل  ػػػػػػفك،  ػػػػػػ لككلػػػػػػ كبػػػػػػلعكز ػػػػػػ كنصػػػػػػد  كمػػػػػػ كرجلػػػػػػٌن
ٞنػػػػػػػػلكك؛(ٗ) اٞنشػػػػػػػػخ كا خػػػػػػػػ ك لػػػػػػػػ كأصػػػػػػػػحكالقػػػػػػػػ لٌن،كفللشػػػػػػػػ   كل مػػػػػػػػ  ،كالشػػػػػػػػ   ٌنكنصػػػػػػػػد  

كق مب .ك

                                                        
" هػػػػػ كالصػػػػػحدح؛كأل مػػػػػلكشػػػػػ   لفكللمشػػػػػخ ،كك:قػػػػػلؿكالشػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػ بكهػػػػػ اكال جػػػػػ كاأل ؿ:ك(ٔ)

 قػػػػػػػػلؿكالنػػػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػػػ :ك" هػػػػػػػػ كك. مػػػػػػػلكلػػػػػػػػ كمل ػػػػػػػل كب ػػػػػػػ وك ابػػػػػػػ "كك،فلشػػػػػػػخ لكيفكالشػػػػػػػ   
(،كاٜنػػػػػػػػػػل  كيفكفقػػػػػػػػػػ كالشػػػػػػػػػػلف  كٓٓٔ/٘(،كر ضػػػػػػػػػػ كالطػػػػػػػػػػلل ٌنك)ٖٙٗ/ٖاٞن ػػػػػػػػػػ بك)كأظ   ػػػػػػػػػػل".

(ٛ/ٕٜٙ.) 
اٞن ػػػػػػ بككهػػػػػػ اكال جػػػػػػ كالثػػػػػػلين:كأل مػػػػػػلكمل ػػػػػػل كب ػػػػػػ وك ابػػػػػػ ،ك ال ػػػػػػمكملػػػػػػككب ػػػػػػ وكق ل مػػػػػػل.ك(ٕ)

 (.ٜٕٙ/ٛ(،كاٜنل  كيفكفق كالشلف  ك)ٓٓٔ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٖٙٗ/ٖ)
 (.ٕٗٙ/ٚ(،كال خًنةك)ٓٓٗ/ٗٔاٞن  ن ك)ك(ٖ)
كالشػػػػػػػػ   كللمشػػػػػػػػخ كا خػػػػػػػػ ؛كأل مػػػػػػػػلكمل ػػػػػػػػل كب ػػػػػػػػ وك ابػػػػػػػػ ،ك الشػػػػػػػػ   لفكال جػػػػػػػػ كاأل ؿ:كأفك(ٗ)

ال جػػػػػ كالثػػػػػلين:كأ ػػػػػلكبػػػػػٌنكاٛنمدػػػػػع؛كألفكاٛنمدػػػػػعك كا خػػػػػ افكمل ػػػػػل كب ػػػػػ وك ػػػػػلب كٞنلػػػػػككاٞنشػػػػػخ ٌن.ك
قػػػػػػػلؿكالنػػػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػػػ :ك" جيػػػػػػػ  كالقػػػػػػػ الفكيفك.كشػػػػػػػ  ل كيفكاٞنلػػػػػػػككيفكبػػػػػػػلؿك جػػػػػػػ بكالشػػػػػػػ   

 ػػػػ وك ابػػػػ ،ك غًن ػػػػلكمػػػػ كالشػػػػ  ل كب ػػػػ وكم ػػػػأل كاألخ،ك ال ػػػػمكيفك ػػػػلكصػػػػ رةكملػػػػككشػػػػ   لفكب
ف ػػػػػػ كقػػػػػػ ؿكالشػػػػػػ   كلصػػػػػػلب  كخلصػػػػػػ ،ك  لػػػػػػ كك، خػػػػػػ ،كف ػػػػػػلعكأبػػػػػػ كاٞنػػػػػػلل ٌنكبلل ػػػػػػ وكال ابػػػػػػ 

 (.ٔٓٔ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٗٙٗ/ٖاٞن  بك)كاألظ  كللجمدع".
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،كف ل ػػػػػػػ كإبػػػػػػػ قكاألخبػػػػػػػٌنكنصػػػػػػػد  لك أخبػػػػػػػٌن،ك،نػػػػػػػٌن ابكا  ػػػػػػػ لككلػػػػػػػ كتػػػػػػػ ؾكرجػػػػػػػلكدار ك
  لػػػػػػ كالقػػػػػػ ؿك،كٞنػػػػػػلكذ  تػػػػػػ ؛ك(ٔ) لػػػػػػ كاألصػػػػػػحك /إٔٔٔ كبنػػػػػػٌن االكفللشػػػػػػ   كبػػػػػػٌنكاألخػػػػػػ 

ك.كك(ٕ) األخ كالش   كيفكاٞن ألبٌنكألب كاٞنشخ  ك:الثلين

                                                        
إفكالشػػػػػ   كبػػػػػٌنكال نػػػػػلت،كك:هػػػػ اكالط  ػػػػػ كاأل ؿ:كقػػػػػلؿكالشػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػ ب:ك" مػػػػػن مكمػػػػػ كقػػػػػلؿك(ٔ)

كيفك قػػػػ ك ابػػػػ ك ك  ػػػػ  كب ضػػػػ  كب ضػػػػل".ك؛كألفكاٛنمدػػػػعكمل ػػػػ كالشػػػػقصا ابػػػػ  ككال ك األخػػػػ كقػػػػ ك
(،كر ضػػػػػػػػػ كٗٙٗ/ٖاٞن ػػػػػػػػػ بك)كالقطػػػػػػػػػعكبلالشػػػػػػػػػخاؾ".ك: قػػػػػػػػػلؿكالنػػػػػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػػػػػ :ك"اٞنػػػػػػػػػ هو

 (.ٔٓٔ/٘الطلل ٌنك)
 كال جػػػػػ كاأل ؿ:كأفكالشػػػػػ   كلألخػػػػػ ؛كأل ػػػػػلكمل ػػػػػ:كبأ ػػػػػلك لػػػػػ ك ج ػػػػػٌنك:هػػػػػ اكالط  ػػػػػ كالثػػػػػلينك(ٕ)

ال جػػػػػػ كالثػػػػػػلين:كأفكالشػػػػػػ   كبػػػػػػٌنك ككمػػػػػػعكاألخػػػػػػ كب ػػػػػػ وك ابػػػػػػ ،ك ملػػػػػػككال نػػػػػػلتكب ػػػػػػ وك خػػػػػػ .
كال نػػػػػلت،ك األخػػػػػ ؛كألفكاٛنمدػػػػػعكشػػػػػ  ل كيفكاٞنلػػػػػك.كقػػػػػلؿكالنػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػ :ك" لػػػػػ كاألظ ػػػػػػ ".

 (.كٔٓٔ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٗٙٗ/ٖاٞن  بك)
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 فصل

 [ تصسف املشرتي يف الشكص] 

ك أ كرد ك لد ك،كأ كاٟن  ،كأ كااجلرةك،أ كال قف،كبلل ه كتص ؼكاٞنشخ كيفكالشقصإذا
كبلاقلل  كال لئع كبلل دع، كالثم ك،أ  ك ل  كٓنلل ل كأ  كال ق ، ك ف   كتص ف ، كف    أخ كك،فل 

 الك،كألفكبق كيفكه  كالص رةك لب ؛كأ كّنلكبلفك لد كال لئع،كبلٞن م كم كالثم كالشقص
ك.(ٔ) لد كبللثم كال  كبلفك ال لئعكمق كل كبللش   ،ك  كاألخ كمعكبقلئ ل،

 ك،لككالش دعكك،ف د كق لكأخ كالش دعك، اطلعكال لئعك ل ك دوكبلل   ،ك ل كاشخا كب   
ك ل كأصحكال ج ٌن ك(ٕ)نقض  كبلل لئع؛  الض ركالك ز ؿك،كألفكيفكأخ كالش دعكإٜنلؽكض ر

كبللض ر كص اق ك، كج ل  كل ل  كال خ ؿك طل ، كق ل كالز ج  كملك، كأخ  كيف كالش دع كأخ   ق ل
كبللط ؽ كالز جكمن  ك ل كأصحكال ج ٌنك،ا بحق  ك(ٖ)ُأخ  كفد ؛ ك لب  كبق  كألف    لكك،

أ ك،ك  بح كب كالش   كبأفكبل  كلفإفكتص ؼكفد كتص ف ك،كمن ك ل كملككالز ج ك  أخ كملكبق
كيفكأج ةْك ككيفكن لحكلأ كص اق كك،يفكإجلرةكج ل  ك، كالش دع كبلل ق كك،ا٢نًن ك لف كأخ   إفكشل 

كاأل ؿ ك  نق كالبص ؼكالثلين، كالبص ؼكالثلين، كأق  كشل  ك إف كب ، ك أخ  كيفك؛ كش دع ألن 
كال ق   .ك

                                                        
ك.(ٜٙ/٘)كالطلل ٌنك،كر ض (ٗٙٗ/ٖ)كاٞن  بكيفكال ق كالشلف  (كٔ)
ل جػػػػ كاأل ؿ:ك قػػػػ ـكالشػػػػ دع؛كألفكبقػػػػ ك ػػػػلب ؛كألنػػػػ كث ػػػػ كبلل قػػػػ ،ك بػػػػ كال ػػػػلئعكث ػػػػ كبػػػػػلل د.كاك(ٕ)

فد مػػػػػػػػلكالشػػػػػػػ دعكأ ىل؛كألفكبقػػػػػػػػ كأ ػػػػػػػ  ؛كفإنػػػػػػػػ كث ػػػػػػػػ كك:قػػػػػػػلؿكالنػػػػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػػػ :ك"أصػػػػػػػػح مل
بلل ػػػػػػػلئعكيفكإ ػػػػػػػقلطككاال جػػػػػػػ كالثػػػػػػػلين:كأفكال ػػػػػػػلئعكأ ىل؛كألفكيفكتقػػػػػػػ بكالشػػػػػػػ دعكإضػػػػػػػ ار ك ككبلل قػػػػػػػ ".

 (.ٜٓ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)٘ٙٗ/ٖاٞن  بك)كالك زاؿكبللض ر. الض ركك،بق كم كال د
كث  كبنصكال بلب،ك ب كك(ٖ) كألن  كألفكب كالز جكأق ق؛ كالز جك ل كالش دع؛ ك ق ـ كاأل ؿ: ال ج 

ال ج كالثلين:ك ق ـكالش دع؛كألفكبق ك لب ؛كألن كث  ك كالش دعكث  كِنربكال اب ،كفق ـكب كالز ج.ك
كفد ملكؽ.بلل ق ،ك ب كالز جكث  كبللط  الش دعكأ ىل؛كألفكك:قلؿكالن   كيفكال  ض :ك"أصح مل

 (.ٙٚ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)٘ٙٗ/ٖبق كأ   ؛كفإن كث  كبلل ق ".كاٞن  بك)
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 فصل

 [ إُ أظّس املشرتي مثًٍا كجرًيا، فكامسْ الشفٗع] 

ف ف  كاٞنشخ كإىلك،كلأ ك لفكالش دعكغلئ  كك،ثًن ا،كفقلٚن كالش دعإفكأظ  كاٞنشخ كٖنن لك  ك
،كُثكغ سكاٞنشخ ،كفقلٚن ك،أ كيفكق م ،ك  دلكمطل كفق م كبدن مك لفكالش دع،كاٜنل م
ك بىن كالش دع، كُثكبض  كذ  ، كمل كد ف كالثم  ك لف كأ  كالشقص، كأخ  ك اخبلر كاخبلرك؛ فإف

ألن كغًنك؛ك الك لزم كت    كاألرض،كألن كمل  ؛ك ك   كل كمن  ك، الغ اس،ك اٞنشخ كقلعكال نل
كمب   كالقلع، كم  كامبنع كالشقصك، إف ك أخ  كبثمن كفللش دعك٢نًنكبٌنكأف ك الغ اس،  ال نل ك،
كملكبٌنكقدمب ملكقلئمٌنك مقل  ٌن،كأ كبقل  مل،كبقدمب  ك.(ٔ)أ ك غـ 

ك. ال نل كم كغًنكضملف،كجي زكل كقلعكالغ اس:ك(ٕ) قلؿكأب كبند  
فػػػػػإفك ثػػػػػ كف ػػػػػدلك؛ك الكَيصػػػػػلكإالكّنػػػػػلكصػػػػػ نلكإلدػػػػػ ك، اجػػػػػوكأفكدفػػػػػعكالضػػػػػ رك ن مػػػػػلكلنػػػػػل:

 إفك،كفب  ػػػػػ كاألصػػػػػلك،أل ػػػػػلكز ػػػػػلدةكالكتبمدػػػػػز؛كرجػػػػػعكعػػػػػلكالشػػػػػ دعك،اٜنػػػػػلئطكيفك ػػػػػ كاٞنشػػػػػخ 
أ كغػػػػػػًنكك،ظػػػػػػله ةك لنػػػػػػ ك،رجػػػػػػعكالشػػػػػػ دعكيفكاألصػػػػػػلكد فكالثمػػػػػػ ةك،أٖنػػػػػػ تكالنخدػػػػػػلكيفك ػػػػػػ  
ك.(ٖ)ظله ةك ل كأصحكالق لٌن

كف كتب عك للظله ة.كك،أ لكمثم ةكلنل:

                                                        

.كاٞن ػػػػػ بك،ك الك ػػػػػز ؿكالضػػػػػ رك ن مػػػػػلكإالكبػػػػػ لك«ال ضااااامر وال ضااااام،ر»قػػػػػلؿ:ككألفكالنػػػػػيك(ٔ)
 (.ٛٔ٘/٘ال جدزك)ك(،كال ز زكش حٙٙٗ/ٖ)
 (.ٜٔٔ/ٕ(،كالل لبكيفكش حكال بلبك)ٕٖٗ/ٔاٛن ه ةكالنًنةك)ك(ٕ)
الكك:ال ج كالثلين:ك قلؿكيفكاٛن    ككال ج كاأل ؿ:كقلؿكيفكالق ب:كتب عكاألصلك ملكتب عكيفكال دع.ك(ٖ)

قلؽكتب   ؛كألن كا بحقلؽكبغًنكت اض،كف ك  خ كب كإالكملكدخلكبلل ق ،ك خيللفكال دع؛كألن كا بح
قلؿكالن   كيفكال  ض :ك" إفك لن ك.كت عكاألصلك،فإذاك ك  بث ك،  كت اضك ق ركفد ك ل كاال بثنل 

كالش دع كق لكأخ  كُثكب ث كالثم ة كال دع، ك ن  ك إالكك،النخلكبلئل  ك ك أخ هل، فإفك لن كم ب ة
كللمشخ  كالثملر كبقد  ك إذا كاألظ  ، ك ل  كااك،أخ هل كإىل كإبقلؤهل كالش دع كدراؾ"لـز اٞن  بك.

 (.ٜٙ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٙٙٗ/ٖ)
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 [ ال ٖفتكس يف األخر بالشفعة إىل حاكي] 

؛كإىلكالػػػػػػنصكام ػػػػػػبن  كك،(ٔ)ألنػػػػػػ ك٠نمػػػػػػعك لدػػػػػػ ؛كالك  بقػػػػػػ كيفكاألخػػػػػػ كبللشػػػػػػ   كإىلكبػػػػػػل م
أجػػػػربكك، إفك ػػػػلفكيفك ػػػػ كال ػػػػلئع،كألنػػػػ كم ػػػػبح ك لدػػػػ ؛كفػػػػإفك ػػػػلفكيفك ػػػػ كاٞنشػػػػخ كأخػػػػ كمنػػػػ 

ك:(ٖ) يفكالثػػػػػػػلين،ك أخػػػػػػػ كمنػػػػػػػ ،ك/ب ٕٔٔ (ٕ)اٞنشػػػػػػػخ ك لػػػػػػػ كق ضػػػػػػػ ك لػػػػػػػ كأصػػػػػػػحكالػػػػػػػ ج ٌن
ك. أخ  كم ك  كال لئع

ألنػػػػػػ ك  ػػػػػػ تكالب ػػػػػػلدمك؛كأفكاألخػػػػػػ كمػػػػػػ ك ػػػػػػ كال ػػػػػػلئعك  ضػػػػػػ كإىلكإ ػػػػػػقلطكالشػػػػػػ   كلنػػػػػػل:
أ ك،ك  ُ ّ ػػػػػػلكاٞنشػػػػػػخ كمػػػػػػ ك ق ضػػػػػػ ،ك ت ػػػػػػقطكالشػػػػػػ   ،كفد طػػػػػػلكال دػػػػػػع؛كاٞن ػػػػػػبح كللمشػػػػػػخ 

لدصػػػػػػلكالشػػػػػػ دعكإىلكبقػػػػػػ ك٣نػػػػػػ ك  ػػػػػػبحق كك،لأ ك ػػػػػػلفكغلئ  ػػػػػػ،ك ُ  ػػػػػػلكاٜنػػػػػػل مك نػػػػػػ كإذاكامبنػػػػػػع
ك. لد 

ك.(ٗ)مل  كإذاكق  كالش دعكالشقص

                                                        
نػػػػػصك لدػػػػػ كالشػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػ ب،ك النػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػ ،ك قػػػػػلؿكالنػػػػػ   :ك" الكإبضػػػػػلركالػػػػػثم ،كك(ٔ)

بضػػػػػػ ركاٞنػػػػػػأخ ذكمنػػػػػػ ،كأ ك  دلػػػػػػ كشػػػػػػ ط،كك: قػػػػػػلؿكالصػػػػػػ ل   ك، الكبضػػػػػػ ركاٞنشػػػػػػخ ،ك الكرضػػػػػػل 
 (.ٖٛ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٙٙٗ/ٖاٞن  بك)ك ه كشلذكض دف".

بػػػػػلكجيػػػػػربكاٞنشػػػػػخ ك لػػػػػ كالقػػػػػ  ،كُثك أخػػػػػ  كمنػػػػػ ؛كك،ال جػػػػػ كاأل ؿ:كالكجيػػػػػ زكأفك أخػػػػػ كمنػػػػػ هػػػػػ اكك(ٕ)
ألفكاألخػػػػػ كمػػػػػ كال ػػػػػلئعك ػػػػػ د كإىلكإ ػػػػػقلطكالشػػػػػ   ؛كألنػػػػػ ك  ػػػػػ تكبػػػػػ كالب ػػػػػلدم،ك فػػػػػ اتكالب ػػػػػلدمك

كفػػػػإذاكبطػػػػلكال قػػػػ ك ػػػػقط كالشػػػػ   ،ك مػػػػلكأدقكإث لتػػػػ كإىلكإ ػػػػقلط ك ػػػػقط.ك،  جػػػػوكبطػػػػ فكال قػػػػ 
اٞن ػػػػ بك.كاأل ؿكأصػػػػح،ك بػػػػ كقطػػػػعكصػػػػلبوكالبن دػػػػ ،ك  خػػػػ  ف"ك: قػػػػلؿكالنػػػػ   كيفكال  ضػػػػ :ك"قلػػػػ

 (.ٕٔٔ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٙٙٗ/ٖ)
 مػػػػلكلػػػػ ك ػػػػلفكيفك ػػػػ ككك،فملػػػػككاألخػػػػ ك،جيػػػػ زكأفك أخػػػػ كمنػػػػ ؛كألنػػػػ كا ػػػػبح كهػػػػ اكال جػػػػ كالثػػػػلين:ك(ٖ)

 (.ٕٔٔ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٙٙٗ/ٖاٞنشخ .كاٞن  بك)
 (.ٖٛ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٚٙٗ/ٖاٞن  بك)ك(ٗ)
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ك:ب ػػػػػػ  ك إذاكاخبػػػػػػلركٕنل ػػػػػػ كمل ػػػػػػ ،كُثكب ػػػػػػك:(ٔ) كاألخػػػػػػًنكيفكم بمػػػػػػ  شػػػػػػالشلك  ب ػػػػػػ
ك. لٞن لبلتكأن ك،ل  كبلألخ ك:  بك(ٕ)صلبوكاٞن  بكأفّك

،كألنػػػػ كالك،لػػػػككب قػػػػ ك  بػػػػ كبػػػػ ؛ك الػػػػ  كذ ػػػػ  كيفكاٞن ػػػػ بكمب ػػػػل  ك:قػػػػلؿكالشػػػػد كاامػػػػلـ
ػػػػ،ك أمػػػػلك٠نػػػػ دكاخبدػػػػلركالبملدػػػػك،ك إوػػػػلك،لػػػػككبلألخػػػػ   بػػػػربكاخبدػػػػلركا إوػػػػلك،كلفػػػػ ك صػػػػلحك٣نل  

ك، البملدػػػػػككأ كاألخػػػػػ ك ػػػػػخددكبػػػػػٌنكاٜن ػػػػػظك،ألفكال  ػػػػػل؛ك(ٖ)كالل ػػػػػظك لػػػػػ ك جػػػػػ البملدػػػػػككيف
ك.فل بربكالقص كلبمّدزكاٞنلك
 [ خٗاز اجملمظ ٔخٗاز الشسط بالشفعة] 

 الكخدػػػػػػػػلرك،ك(ٗ) الك ث ػػػػػػػػ كيفكاألخػػػػػػػػ كبللشػػػػػػػػ   كخدػػػػػػػػلركاجمللػػػػػػػػسك لػػػػػػػػ كأصػػػػػػػػحكالػػػػػػػػ ج ٌن
ػػػػػػ ج،كشػػػػػ ط ث لتػػػػػػ كيفككفػػػػػػ كم ػػػػػػىنكاك،ألفكاٝندػػػػػػلرك ث ػػػػػػ كفدمػػػػػػلك،لػػػػػػككبلالخبدػػػػػػلر؛كا ابػػػػػػ  ككل  

فل ػػػػػبح كك،ألنػػػػ كمل ػػػػػ كب ػػػػ ض؛كرد ك،لفػػػػػإفك جػػػػ كالشػػػػ دعكبللشػػػػػقصك د  ػػػػ؛كٕنلدػػػػككااج ػػػػلر
ألفك؛كرجػػػػػػعكبػػػػػػللثم ك لػػػػػػ كاٞنشػػػػػػخ ك،ل إفكخػػػػػػ جكم ػػػػػػبحق ك،ك ػػػػػػلٞن دعكك، صػػػػػػفكال ػػػػػػ م كفدػػػػػػ 

كاٞن ل ض كم  .ك

                                                        

 (كال زاؿك٢نط طكبُكا فكب وكمل ق  ك لد .ٔ)
 (.ٚٙٗ/ٖاٞن  بك)ك(ٕ)
أنػػػػػلكك:ال جػػػػ كالثػػػػػلين:كَيصػػػػػلكالبملػػػػػك،كبل ػػػػػظ كك هػػػػػ كاألظ ػػػػػ .ك:قػػػػػلؿكال اف ػػػػػ ك،هػػػػ اكال جػػػػػ كاأل ؿك(ٖ)

 (.٘ٓ٘/٘(،كال ز زكش حكال جدزك)ٖٛ/٘ر ض كالطلل ٌنك)كمطللوكبللش   .
ث ػػػػ كفدػػػػ كخدػػػػلركاجمللػػػػسك ػػػػلل دع.كقػػػػلؿكالنػػػػ   كال جػػػػ كاأل ؿ:ك ث ػػػػ ؛كألنػػػػ كٕنلػػػػككمػػػػلؿكبػػػػللثم ،كفك(ٗ)

ال جػػػػ كالثػػػػلين:كالك ث ػػػػ ؛ك ككيفكال  ضػػػػ :ك" ث ػػػػ كخدػػػػلركاجمللػػػػسكللشػػػػ دعك لػػػػ كاألصػػػػحكاٞننصػػػػ ص".
اٞن ػػػػػػػ بككألنػػػػػػػ كإزالػػػػػػػ كملػػػػػػػككلػػػػػػػ فعكالضػػػػػػػ ر،كفلػػػػػػػمك ث ػػػػػػػ كفدػػػػػػػ كخدػػػػػػػلركاجمللػػػػػػػس؛ك ػػػػػػػلل دكبلل دػػػػػػػو.

 (.كٕٔٗ/ٚ(،كاٜنل  كيفكفق كالشلف  ك)ك٘ٛ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٚٙٗ/ٖ)
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 [ وٕت الشفٗع] 

؛كألنػػػػػػ كقػػػػػػػ  ك(ٔ)انبقػػػػػػلكبقػػػػػػ كإىلك ارثػػػػػػ ك،فػػػػػػإفكمػػػػػػلتكالشػػػػػػ دعكق ػػػػػػلكال  ػػػػػػ ،كأ كاألخػػػػػػػ 
 قػػػػػ  كاٞن دػػػػػع،ك ألنػػػػػ كخدػػػػػلركلػػػػػ فعكالضػػػػػ رك ػػػػػػ ككك،فلنبقػػػػػلكإىلكالػػػػػ ارثك،م ػػػػػبح كّن ل ضػػػػػ 

ك.ف  ك خدلركال دكبلل دوك،اٞنلؿ
 ػػػػػػػػػقطكبقػػػػػػػػػ كد فكبػػػػػػػػػ كغػػػػػػػػػًن ك لػػػػػػػػػ كأصػػػػػػػػػحكك،ب ػػػػػػػػػ كال رثػػػػػػػػػ ك ػػػػػػػػػ كبقػػػػػػػػػ كل  ػػػػػػػػػ إفك
أبػػػػػػػ ككل  ػػػػػػػ مػػػػػػػلكلػػػػػػػ ككك،فلػػػػػػػمك  ػػػػػػػبح كبػػػػػػػ كغػػػػػػػًن ك، ػػػػػػػ كبقػػػػػػػ كل  ػػػػػػػألنػػػػػػػ ك؛ك(ٕ)الػػػػػػػ ج ٌن
كالش د ٌن.ك

                                                        
ك.(ٚٙٗ/ٖ(كاٞن  بك)ٔ)
 ػػػػقطكال ػػػػلق ك للشػػػػ دع،كك،فػػػػإذاك  ػػػػ ك ػػػػ كب ضػػػػ لك،ال جػػػػ كاأل ؿ:ك  ػػػػقط؛كأل ػػػػلكشػػػػ   ك ابػػػػ ةك(ٕ)

ال جػػػ كالثػػػلين:كالك  ػػػقط؛كألنػػػ ك  ػػػلك ػػػ كبقػػػ ،كفلػػػمك  ػػػقطكبػػػ ك ك.كإذاك  ػػػلك ػػػ كب ػػػ كالشػػػقص
اٞن ػػػػػػ بككهػػػػػػ كأصػػػػػػح مل".قػػػػػػلؿكالنػػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػػ :ك" كك مػػػػػػلكلػػػػػػ ك  ػػػػػػلكأبػػػػػػ كالشػػػػػػ د ٌن.كك،غػػػػػػًن 
 (.كٜٕ٘/ٚ(،كاٜنل  كيفكفق كالشلف  ك)ٕٓٔ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٛٙٗ/ٖ)
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 [ اخلالف بني الشسكني يف ضبب التىمك] 

فقلؿكك،لدأخ هلكبللش   ك،أن كملككبصب كبللش ا كأب كالش   ٌنك ل كصلب  ك د اإذاك
ألفكاألصلك  ـك؛كفللق ؿكق ؿكاٞن   ك لد كمعك،دن ك،أ كاٟن  ك،بلارثبلكمل ب كك:ا خ 
ك(ٔ)الش ا  كلألخ ، كا بحقلق  كاد  كملككنصد  ك،   ـ كل  ك مل كفصلر فإفكبلفكا بق ك؛
ك،أ ك لل دن ،كألن ك لاق ار؛ك أخ كبللش   ،ك إفكن لكبلفكالش  ك،ك الكش   ك لد ك،مل  

ك: قلؿكللم   ك لد ك:(ٖ) يفكالثلين،ك(ٕ) ج  كالث ث   لمكالثم كإىلكبل مكأمٌنك ل كأصحكال
ك.تق كيفك  كاٞن   :ك(ٗ) يفكالثللث،كأ كتربئ كمن ،كإملكأفكتأخ 

ف جػػػػػوكت ػػػػػلدم ك،كأنػػػػػ كالكبػػػػػ كلػػػػػ كفدػػػػػ ك اٞنػػػػػ   ك قػػػػػ ،كأفكاٞنػػػػػ   ك لدػػػػػ كالك   دػػػػػ كلنػػػػػل:
ك.إىلكاٜنل مك لٞنلؿكالضلؿ

كمن مل ك اب  ك ل كاد   كب  ثكمل ٖٔٔ ك إف كصلب   ك ل  ك /أ  كصلب  ، ك، أن  
 إذاكبلفك،كا بق كمل  ك لد ك،فإفكبلفكاٞن   ك لد ،ك(٘)ٞنلكق مب ك؛فللق ؿكق ل كمعك،دن 

كأ ض كك،الثلين كمل   كلا بق  كالثلين، كن ل كملككالثلينكبلدثك،فإف كأف كبلفكاأل ؿ  أخ ك،
كمل  ،كبللش    ألن كث  كأفكمل  ك؛ك  لفكل كأخ كبص كاأل ؿ،ك إفكبلفكالثلينكا بق 
كذلكك،بلدث كب   ك لد  ك     كأف ك ل كللنل ك ُ  ف ك ال كث  ؛ كب  ثكمل  كألن     ـك،

كا بحقلؽكالش   .ك
                                                        

ك.(ٕٓٔ/٘(،ر ض كالطلل ٌنك)ٛٙٗ/ٖ(كاٞن  بك)ٔ)
 (.ٕٛٛ/٘(،كال ز زكش حكال جدزك)ٛٙٗ/ٖاٞن  بك)ك(ٕ)
(،كال ز ػػػػػػزكشػػػػػػ حكٛٙٗ/ٖاٞن ػػػػػػ بك)كأنػػػػػػ كخيػػػػػػًنكاٞنقػػػػػػ كلػػػػػػ ك لػػػػػػ كالق ػػػػػػ ؿ،ك القػػػػػػ  ،ك هػػػػػػ كب دػػػػػػ .ك(ٖ)

 (.ٕٛٛ/٘زك)ال جد
:كقلؿكال اف  كإىلكال لئعك    ت ك لد ؛كألن ك بلق كاٞنلككمن ".ك:قلؿكالن   كيفكال  ض :ك"كأصح ملك(ٗ)

فد قط،ك أ ضلكك، ه كأظ   ل؛كألفك   كتش  كبلٞنلككظله  ا،ك ااق اركالثلينك لرض كإن لركاٞنق كل 
كُنإف كالنلس كأ ىل كف   كاٞنق ، ك    كيف ك ن ا  كن  ؼكملل  ، كال ك)ك ظ .نل كر ض كٛٙٗ/ٖاٞن  ب ،)

 (.ٜٔ٘/٘ٔ(،كاجملم عك)ٕٛٛ/٘(،كال ز زكش حكال جدزك)ٜٜ/٘الطلل ٌنك)
 .(ٜٙٗ/ٖ(كاٞن  بك)٘)
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 [ اختالف الشسٖكني يف قدز الجىَ ]

ألنػػػػػػ كأ ػػػػػػ ؼكّنػػػػػػلك قػػػػػػ ك؛كفػػػػػػللق ؿكقػػػػػػ ؿكاٞنشػػػػػػخ كمػػػػػػعك،دنػػػػػػ ك،إذاكاخبل ػػػػػلكيفكقػػػػػػ ركالػػػػػػثم 
فػػػػػػإفكقػػػػػػلؿكك،إالكّنػػػػػػلك قػػػػػػ كبػػػػػػ فػػػػػػ ك نبػػػػػػزعكمنػػػػػػ ك نػػػػػػ كاٝن ػػػػػػل كك،َمل ػػػػػػ كَكلشػػػػػػقص ألفكا،ك لدػػػػػػ 

ألفكمػػػػػػػلك   دػػػػػػػ ك؛ك(ٔ) ػػػػػػػقط كالشػػػػػػػ   ك،فحلػػػػػػػفك لدػػػػػػػ ك،الكأ لػػػػػػػمكقػػػػػػػ ركالػػػػػػػثم ك:اٞنشػػػػػػػخ 
إمػػػػػػلكأفكت ػػػػػػٌنكك: يفك جػػػػػػ كأنػػػػػػ ك قػػػػػػلؿكلػػػػػػ ،ك الك، ػػػػػػ كأفك ػػػػػػ فعكإلدػػػػػػ كٖنػػػػػػ كالك   دػػػػػػ ،ك٣ن ػػػػػػ 

 مػػػػلككك،لػػػػ ك(ٕ) َي ػػػػم،كأ كَيلػػػػفكالشػػػػ دعك لػػػػ كمػػػػلك ّدنػػػػ ،ك  ك إالكج لنػػػػلؾكنػػػػل ،كقػػػػ ركالػػػػثم 
ألفكاٞنشػػػػػخ كأجػػػػػلبك ػػػػػ ك؛ك هػػػػػ اكفل ػػػػػ ،كالكأ لػػػػػمك:فقػػػػػلؿكاٞنػػػػػ   ك لدػػػػػ ك،الػػػػػ كاد ػػػػػ كقػػػػػ ر ك

فإنػػػػ كمػػػػلكأجػػػػلبك؛كِنػػػػ ؼكمػػػػ كأجػػػػلبك ػػػػ كالػػػػ   قكأنػػػػ كالك  لػػػػمك،الػػػػ   قكّنػػػػلكهػػػػ ك٣ن ػػػػ 
ك.  كال   ق

                                                        

" هػػػػػ كاٞنػػػػػ هو؛كألفكمػػػػػلك   دػػػػػ ك٣ن ػػػػػ ؛كفإنػػػػػ كك:قػػػػػلؿكالشػػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػػ بك،هػػػػػ اكال جػػػػػ كاأل ؿك(ٔ)
كُثكن ػػػػ ".ك،مجيػػػػ زكأفك  ػػػػ فكقػػػػ كاشػػػػخا كبػػػػثم كجػػػػزاؼكالك  ػػػػ ؼك زنػػػػ ،ك جيػػػػ زكأفك  ػػػػ فكقػػػػ ك لػػػػ
أنػػػػػ ك قنػػػػػعكمنػػػػػ كك: قػػػػػلؿكالنػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػ :ك"األصػػػػػحكاٞننصػػػػػ صكالػػػػػ  ك لدػػػػػ كٗن ػػػػػ ركاألصػػػػػحلب

الك قنػػػػػعكمنػػػػػ ،ك الكَيلػػػػػفكبػػػػػلكإفكأصػػػػػ ك لػػػػػ كذلػػػػػككك:بػػػػػ لك،ك َيلػػػػػفك لدػػػػػ ،ك قػػػػػلؿكابػػػػػ ك ػػػػػ   
(،كر ضػػػػػػػػػ كالطػػػػػػػػػػلل ٌنكٜٙٗ/ٖاٞن ػػػػػػػػػ بك)كج ػػػػػػػػػلكنػػػػػػػػػلك ػػػػػػػػػػ  ،ك ردتكالدمػػػػػػػػػٌنك لػػػػػػػػػ كالشػػػػػػػػػػ دعك".

(٘/ٜٕ.) 
قػػػػػلؿكالشػػػػًناز كيفكاٞن ػػػػ ب:ك" خيػػػػللفكإذاكاد ػػػػ ك لدػػػػػ ك،كين:ك اخبػػػػلر كأب ال  ػػػػلسهػػػػ اكال جػػػػ كالثػػػػلك(ٕ)

الكأ ػػػػػػػػ ؼكالقػػػػػػػػ ر؛كألفكهنػػػػػػػػلؾك كجيػػػػػػػػوك ػػػػػػػػ كالػػػػػػػػ   ق،ك ه نػػػػػػػػلكأجػػػػػػػػلبك ػػػػػػػػ كك:فقػػػػػػػػلؿك،أل ػػػػػػػػل
(،كر ضػػػػػػػػ كالطػػػػػػػػلل ٌنكٜٙٗ/ٖاٞن ػػػػػػػػ بك)كا ػػػػػػػػبحقلؽكالشػػػػػػػػ   ،ك إّوػػػػػػػػلكاد ػػػػػػػػ كاٛن ػػػػػػػػلكبػػػػػػػػللثم ".

(٘/ٜٕ.) 
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؟كأ كأقػػػػػػػػل،ك كألػػػػػػػػفالكأ لػػػػػػػػمكأهػػػػػػػػك: قػػػػػػػػلؿكالشػػػػػػػػ دع،كالػػػػػػػػثم كألػػػػػػػػفك: إفكقػػػػػػػػلؿكاٞنشػػػػػػػػخ 
ألفكاٞنػػػػػػلؿكالك  ػػػػػػبح كّنجػػػػػػ دكك؛(ٔ)فػػػػػللق ؿكقػػػػػػ ؿكاٞنشػػػػػػخ كمػػػػػعك،دنػػػػػػ ك لػػػػػػ كأصػػػػػػحكالػػػػػ ج ٌن

فػػػػػػللق ؿكك، الكأ لػػػػػػمكب ػػػػػػم،كهػػػػػػ كأقػػػػػلكمػػػػػػ كاأللػػػػػػفك: لػػػػػػ كقػػػػػػلؿ،كف ج ػػػػػػ كالدمػػػػػػٌن،كالػػػػػ   ق
ػػػػػػ  إفكن ػػػػػػلك ػػػػػػ كالدمػػػػػػٌنك كَيلػػػػػػفكالشػػػػػػ دعكبػػػػػػُك  لػػػػػػمك،كٞنػػػػػػلكق مبػػػػػػ ك؛قػػػػػػ ؿكاٞنشػػػػػػخ كلأ ض 

ك   فكإالك  ك لم.كألفكالدمٌنكالك؛كق ركالنقصلف

                                                        
 لػػػػػم؛كألفكالدمػػػػػٌنكالكجيػػػػػوكبللشػػػػػك.كقػػػػػلؿكالنػػػػػ   كيفكال جػػػػػ كاأل ؿ:كلػػػػػدسكلػػػػػ كأفكَيل ػػػػػ كبػػػػػُك ك(ٔ)

،كفدحلػػػػػػػفكاٞنشػػػػػػػخ كبدنئػػػػػػػ كأنػػػػػػػ كالكاالكت ػػػػػػػمعكد ػػػػػػػ ا كبػػػػػػػُك  ػػػػػػػٌنكقػػػػػػػ ر كك:ال  ضػػػػػػػ :ك"أصػػػػػػػح مل
اٞن ػػػػػػػػػ بك.كال جػػػػػػػػػ كالثػػػػػػػػػلين:كلػػػػػػػػػ كأفكَيل ػػػػػػػػػ ؛كألفكاٞنػػػػػػػػػلؿكالك،لػػػػػػػػػككّنجػػػػػػػػػ دكالػػػػػػػػػ   ق كك  ػػػػػػػػػ ؼ".

 (.ٕٚٗ/ٚ(،كاٜنل  كيفكفق كالشلف  ك)ٕٜ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٓٚٗ/ٖ)
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 [ اخلالف يف قٗىة العٕض التالف] 

فػػػػػػػػػللق ؿكقػػػػػػػػػ ؿكك، اخبل ػػػػػػػػػلكيفكقدمبػػػػػػػػػ كض، كال ػػػػػػػػػكفبلػػػػػػػػػفكض كب ػػػػػػػػػ إفكاشػػػػػػػػػخقكالشػػػػػػػػػقصك
ابب ػػػػ كك:؛كٞنػػػػلكذ  تػػػػ كيفكاالخػػػػب ؼكيفكقػػػػ ركالػػػػثم ،ك إفكقػػػػلؿكاٞنشػػػػخ (ٔ)اٞنشػػػػخ كمػػػػعك،دنػػػػ 

فصػػػػػ ق كاٞنشػػػػػخ ،كأ كأقػػػػػلـكك،الشػػػػػ دعكعػػػػػل،كُثكاد ػػػػػ كال ػػػػلئعكأفكالػػػػػثم كأل ػػػػػلفك أخػػػػػ ك،بػػػػألف
كاٞنشػػػػػػخ كاألل ػػػػػػلف،ك الك  جػػػػػػعك لػػػػػػ كالشػػػػػػ دعكبز ػػػػػػلدةك لػػػػػػ كاأللػػػػػػف؛كألنػػػػػػ ككك،بػػػػػػ كال دنػػػػػػ  لػػػػػػـز

كبكال دن ك لب كإق ار .ك   ك

                                                        

ك(.ٕٜ/٘ر ض كالطلل ٌنك)ك(،ٓٚٗ/ٖاٞن  بك)كف ك نبزعكبق ؿكاٞن   .كألفكالشقصكملككل ،ك(ٔ)
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 [ إذا تسك أحد الشسٖكني حصتْ يف ٖد إٌطاُ، ثي غاب] 

فػػػػػلد  كالشػػػػػ  ككاٜنلضػػػػػ كك،إذاكتػػػػػ ؾكأبػػػػػ كالشػػػػػ   ٌنكبصػػػػػب كيفك ػػػػػ كإن ػػػػػلف،كُثكغػػػػػلب
فصػػػػػػػػ ق ك ك  ػػػػػػػػ كلػػػػػػػػ كت ػػػػػػػػلدمكاٜنصػػػػػػػػ كإىلكك،أنػػػػػػػػ كاببل  ػػػػػػػػل؛ك لػػػػػػػػ كمػػػػػػػػ كيفكالػػػػػػػػ اركيفك ػػػػػػػػ  
فػػػػػػػ كتق ػػػػػػػلكد ػػػػػػػ ا كيفكك،ألنػػػػػػػ كأقػػػػػػػ كبلٞنلػػػػػػػككالغلئػػػػػػػوك؛(ٔ)كج ٌنالشػػػػػػػ  كك لػػػػػػػ كأصػػػػػػػحكالػػػػػػػ ك

ك.االنبقلؿكإلد 
،ك  ك قػػػػػػػ  كمنػػػػػػػ كالػػػػػػػثم ،كأنػػػػػػػ كبػػػػػػػلعكبصػػػػػػػب كمػػػػػػػ كفػػػػػػػ ف؛كأبػػػػػػػ كالشػػػػػػػ   ٌنك  إفكاد ػػػػػػػ

منػػػػػػػ كبللشػػػػػػػ   ك لػػػػػػػ كأصػػػػػػػحككفللشػػػػػػػ دعكأخػػػػػػػ كالشػػػػػػػقصك، أن ػػػػػػػ كفػػػػػػػ ف،ك صػػػػػػػ ق كشػػػػػػػ    
فػػػػػػػ ك  ػػػػػػػقطكك، ل ػػػػػػػ فكبلٞنلػػػػػػػك،كبللشػػػػػػػ   /ب كللشػػػػػػػ دعكٖٔٔ كألنػػػػػػػ كأقػػػػػػػ ؛ك(ٕ)الػػػػػػػ ج ٌن

                                                        

ال جػػػػػػ كاأل ؿ:كالك  ػػػػػػلم ؛كألنػػػػػػ كأقػػػػػػ كبلٞنلػػػػػػككللغلئػػػػػػو،كُثكاد ػػػػػػ كانبقللػػػػػػ كبللشػػػػػػ ا ،كفلػػػػػػمك ق ػػػػػػلكك(ٔ)
  نبظػػػػػ كالغلئػػػػػو،كفػػػػػإفكقػػػػػ ـك،كفق ػػػػػلكق لػػػػػ كفدػػػػػ ك،ال جػػػػػ كالثػػػػػلين:ك  ػػػػػلمكإلدػػػػػ ؛كألنػػػػػ كيفك ػػػػػ  .ك كق لػػػػػ 

فػػػػ ك ػػػػ ـ،ك إفكأن ػػػػ ؛كفػػػػإفكقلمػػػػ ك لدػػػػ كبدنػػػػ ،كبطػػػػلكإن ػػػػلر ،ك إفك كتقػػػػمك لدػػػػ كبدنػػػػ ،ك صػػػػ ق ،ك
بلػػػػػفكأنػػػػػ كمػػػػػلكبل ػػػػػ ،ك  ػػػػػ دك لدػػػػػ كالنصػػػػػدو،ك أجػػػػػ ةكمثلػػػػػ ،ك أرشكنقػػػػػصكإفكبػػػػػ ثكبػػػػػ ،ك لػػػػػ كأفك

 ذلػػػػككٞنػػػػلكك؛ ل ػػػػلكالػػػػ اجحكمػػػػ كالػػػػ ج ٌنكال جػػػػ كالثػػػػلينك  جػػػػعكبػػػػ ك لػػػػ كال  دػػػػل،كأ ك لػػػػ كالشػػػػ دع.
القطػػػػع،كبػػػػأفكالكك:" أصػػػػح ملكبدػػػػثكقػػػلؿ:ك كمػػػػ كبػػػلبكالغصػػػػو،قطػػػعكبػػػػ كالنػػػػ   كيفكهػػػ  كاٞن ػػػػأل

؛كألنػػػػػ كالكمنلفػػػػػلةكهنػػػػػلكبػػػػػٌنكااقػػػػػ ار  ؛كٛنػػػػػ ازكأفك  ػػػػػ فكاٞنلػػػػػككل مػػػػػ  ،ك   ػػػػػ فكيفك ػػػػػ كز ػػػػػ ك غػػػػػـ 
(ك،كٔٚٗ/ٖاٞن ػػػػػػػ بك)كلكمنػػػػػػػ ".فد ػػػػػػػ فكا خػػػػػػػ كغلصػػػػػػػ  كك،بإجػػػػػػػلرة،كأ كرهػػػػػػػ ،كأ ك صػػػػػػػد كبلٞننػػػػػػػلفع

 (.ٛٔ٘/٘ٔ(،كاجملم عك)ٛٙٔ/ٚ(،كال دلفكيفكم هوكااملـك)ٕٓٗ/ٗر ض كالطلل ٌنك)
الكتث  كالش   كللش  ك؛كألفكالش   كتث  كبللش ا ،ك  ك ث  كالش ا ،كفلمكتث  ككال ج كاأل ؿ:ك(ٕ)

كللش  ك. كالثلين ككالش    كال ج  كتث  كك:الشًناز كيفكاٞن  بكقلؿ: كإىلكأن  كأصحلبنل "ذهوك لم 
كأك؛الش   "  ك  قطكب كك، قطكأب  لكبق ألن كأق كللش دعكبللش   ،ك للمشخ كبلٞنلك؛كفإذا

ك:ف  ب كأب  ل،ك ص ق كا خ .ك قلؿكالن   كيفكال  ض :ك األصحك،ا خ ؛ك ملكل كأق كل جلٌنكُن 
ك قلؿكال د ط :ك" ه كاألصحكم كم هوكالشلف  "ك.ث  تكالش    (،كر ض كٔٚٗ/ٖاٞن  بك).
 (.ٛٛٔ/ٔ(،كج اه كال ق دك)ٜٜ/٘الطلل ٌنك)
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؛ك(ٔ) لل ػػػػػلئعك٢نلصػػػػػم كفػػػػػ فكبػػػػػللثم ك لػػػػػ كأصػػػػػحكالػػػػػ ج ٌنك،بػػػػػ كالشػػػػػ دعكبب ػػػػػ  وكفػػػػػ ف
فػػػػػإفكك، أخػػػػػ كالػػػػػثم كمػػػػػ كالشػػػػػ دع:ك(ٕ) يفكالثػػػػػلينك، أ ِفكألنػػػػػ كقػػػػػ ك  ػػػػػ فكأ ػػػػػ لكيفكاٞن لملػػػػػ 

،كمػػػػػ ك ػػػػػ كال ػػػػػلئعكأخػػػػػ كالشػػػػػ دعكالشػػػػػقص،كفحلػػػػػفك،أ كخلصػػػػػم ،كل كخُيلصػػػػػمكال ػػػػػلئعكف ن ػػػػػ
ك. ألن كُ  لمكالثم ،كألن كمن كأخ ؛ك رجعكبلل   ةك لد 

خػػػػػػػػ كمنػػػػػػػػ ك أُك،كإىلكفػػػػػػػػ فك ػػػػػػػػلمكالشػػػػػػػػقصك، بلػػػػػػػػفكال ػػػػػػػػلئع،ك إفكن ػػػػػػػػلكاٞنػػػػػػػػ   ك لدػػػػػػػػ 
كألنػػػػػ ؛ك   جػػػػػعكبلل  ػػػػػ ةك لدػػػػػ ،ك  أخػػػػػ  كالشػػػػػ دعكمػػػػػ ك ػػػػػ  ،كألنػػػػػ كث ػػػػػ كأنػػػػػ كاشػػػػػخا ؛كالػػػػػثم 

فللشػػػػػ دعكأخػػػػػ كك، أن ػػػػػ كفػػػػػ ف،ك قػػػػػ  كمنػػػػػ كالػػػػػثم ،كبل ػػػػػ كمػػػػػ كفػػػػػ فكأنػػػػػ ك إفكأقػػػػػ كال ػػػػػلئع
،ك  ػػػػػػػػلمكالػػػػػػػثم كإىلكاٜنػػػػػػػػل مك لػػػػػػػػ ك(ٗ)  أ ىلكمػػػػػػػ تٌن ك(ٖ)الػػػػػػػػ ج ٌن لػػػػػػػػ كأصػػػػػػػحككالشػػػػػػػقص

كأصحكال ج  كالث ث كالنكذ  نلهل.ك

                                                        
لػػػػػك؛كألنػػػػػ ك صػػػػػلكإىلكالػػػػػثم كمػػػػػ كج ػػػػػ كالشػػػػػ دع،كفػػػػػ كبلجػػػػػ كبػػػػػ كإىلكال جػػػػػ كاأل ؿ:كلػػػػػدسكلػػػػػ كذك(ٔ)

 (.ٜٜ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٔٚٗ/ٖخص م كاٞنشخ .كاٞن  بك)
ال جػػػػ كالثػػػػلين:كلػػػػ كأفكخيلصػػػػم ؛كألنػػػػ كقػػػػ ك  ػػػػ فكاٞنشػػػػخ كأ ػػػػ لكيفكاٞن لملػػػػ كمػػػػ كالشػػػػ دع.كقػػػػلؿكك(ٕ)

،كف ػػػػػػلكلػػػػػػ ك٢نلصػػػػػػم كاٞنشػػػػػػخ ،ك مطلل بػػػػػػ ك" إذاكأخػػػػػػ كال ػػػػػػلئعكٖنػػػػػػ كالشػػػػػػقصكالنػػػػػػ   كيفكال  ضػػػػػػ :
فػػػػإفكك، ال جػػػػ عك لدػػػػ كبللػػػػ رؾكأ ػػػػ لك، ج ػػػػلف؛كألنػػػػ كقػػػػ ك  ػػػػ فكمللػػػػ كأب ػػػػ ك ػػػػ كالشػػػػ   ك،بػػػػللثم 
 أخػػػػػػ كالػػػػػػثم كمػػػػػػ كك،فػػػػػػ كشػػػػػػ  ك لدػػػػػػ ،ك إفكن ػػػػػػلكبلػػػػػػفكال ػػػػػػلئعك،ن ػػػػػػمك بلػػػػػػفكاٞنشػػػػػػخ ك:قلنػػػػػػل

 (.ٜٜ/٘(،كر ض كالطلل ٌنك)ٔٚٗ/ٖاٞن  بك)كاٞنشخ ،ك  لن ك   ت ك لد ".
 (.ٜٜ/٘)كر ض كالطلل ٌنك(،ٕٚٗ/ٖ)كاٞن  بك(ٖ)
 (كه  اكيفك  كالن خبٌن.ٗ)
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 فرع

 [ أحدِىا، ثي وات اآلخس اإذا كاُ لمشكص شفٗعاُ، فعف] 

 ػػػػػػػلفككك،أبػػػػػػػ  ل،كُثكمػػػػػػػلتكا خػػػػػػػ ،ك ال ػػػػػػػليفك ارثػػػػػػػ كلف  ػػػػػػػك،إذاك ػػػػػػػلفكللشػػػػػػػقصكشػػػػػػػ د لف
أبػػػػ  ل،ككلف  ػػػػك،ل مػػػػلكلػػػػ كقػػػػ ؼكرجػػػػلكأبػػػػلكرجلػػػػٌنكمدب ػػػػكك(ٔ)لل ػػػػليفكأخػػػػ  كندلبػػػػ ك ػػػػ كم رثػػػػ ؛
 مػػػػػػلكلػػػػػػ كقػػػػػػ ؼككك، ػػػػػػلفكلل ػػػػػػليفكأخػػػػػػ  كندلبػػػػػػ ك ػػػػػػ كم رثػػػػػػ كك،ُثكمػػػػػػلتكا خػػػػػػ ،ك ال ػػػػػػليفك ارثػػػػػػ 

ا ػػػػػػب ِفكال ػػػػػػليفكك،ف  ػػػػػػ كأبػػػػػػ  ل،كُثكمػػػػػػلتكا خػػػػػػ ،ك ال ػػػػػػليفك ارثػػػػػػ كلرجػػػػػػلكأبػػػػػػلكرجلػػػػػػٌنكمدب ػػػػػػ
كب كالق ؼكندلب ك  كم رث .ك

 فرع

 ضكاط الشفعة [] حٗن إل

فمػػػػػػػ كط  قػػػػػػػ كأفك شػػػػػػػخ  كبػػػػػػػثم كُجػػػػػػػزاؼكك،إذاكأرادكأفكالك  ػػػػػػػبح كمػػػػػػػلكاببل ػػػػػػػ كبللشػػػػػػػ   
أ لػػػػػػػمكقػػػػػػػ ركٖننػػػػػػػ ،ك بلػػػػػػػفك لدػػػػػػػ ككالك:قػػػػػػػلؿك،فػػػػػػػإذاكطُ لػػػػػػػوكبللشػػػػػػػ   ك(ٕ)مشػػػػػػػله كبدن مػػػػػػػل؛

ػػػػػك،لصػػػػػلدق ك  مػػػػػلكلػػػػػ كأجػػػػػلبكبػػػػػ ككك،  كأنػػػػػ كجي ػػػػػلكنػػػػػل ك:ل ػػػػػقط كالشػػػػػ   ،ك قػػػػػ كب دػػػػػ ك ج  
ك،أفكالػػػػػػ   كإفكج لػػػػػػ كمػػػػػػ ك لدػػػػػػ ك:يفكد ػػػػػػ قكمقػػػػػػ ر،ك قػػػػػػ ك ػػػػػػ  كج ابػػػػػػ ،ك ٓنقدػػػػػػ كال ػػػػػػ ؽ

فػػػػ كط  ػػػػ كإىلكاألخػػػػ كبللشػػػػ   كك، ،ك هػػػػ اكالقػػػػ ركالك  لمػػػػ ك ابػػػػ كمن مػػػػل كلَػػػػ كُهػػػػ لمػػػػ كَمػػػػ
ك.هلهنل

فط  قػػػػػػػ كأفك شػػػػػػخ كمػػػػػػػلك  ػػػػػػل  كملئػػػػػػػ كك،دكاٞنشػػػػػػخ كتزهدػػػػػػ كالشػػػػػػػ دعكيفكالشػػػػػػ    إذاكأرا
ُثكك،أ ك  د ػػػػػػ ك ػػػػػػل  كت ػػػػػػل  كملئػػػػػػ كبػػػػػػألفك،   طدػػػػػػ كبػػػػػػلأللفك ػػػػػػل  كت ػػػػػػل  كملئػػػػػػ ،كبػػػػػػألف

 إّوػػػػػػػلك صػػػػػػحكذلػػػػػػككإذاك ك شػػػػػػػخطكيفك،كبػػػػػػلأللفكالػػػػػػػنكيفكذمػػػػػػ كاٞنشػػػػػػخ ك شػػػػػػخ كالشػػػػػػقص
ك.بدعكال ل  كش ا كالشقص

                                                        

 (.ٕٓٔ/٘)كر ض كالطلل ٌنك(،ٕٙٔ/ٚ)كال دلفكيفكم هوكااملـك(ٔ)
ك(.ٜٚ/٘)كر ض كالطلل ٌنك(،ٜٙٗ/ٖ)كاٞن  بك(ٕ)
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كال قػػػػػ ،ك مػػػػػ كذلػػػػػككأفك  د ػػػػػ كمػػػػػلك  ػػػػػل  كملئػػػػػ كبػػػػػألف   ربئػػػػػ كب ػػػػػ كذلػػػػػككمػػػػػ ك،كُثك لػػػػػـز
ك.فدخؾكطلوكالش   ك،ف ك  غوكالش دعكيفكأخ  كبألفك،ت عكملئ 

    ػػػػػػػ كا خػػػػػػػ ك،كأفك ب قػػػػػػػلك لػػػػػػػ كأفك   ػػػػػػػ كالشػػػػػػػقصك: من ػػػػػػػلك:أبػػػػػػػ كنصػػػػػػػ كقػػػػػػػلؿكالشػػػػػػػد 
ك.(ٔ) ل كاٟن  كمن ملكلت لؽك لبق كال    فكا،كالثم 

ك. اهكأ لمك. ه اكإّولك صحكيفكه  كالكتقبض كالث ابك:قلؿكالشد كااملـ
 

كك

                                                        

هػػػػ اكالكغػػػػ ركفدػػػػ ؛كألنػػػػ ك، نػػػػ كأفكَيػػػػخزكمػػػػ كأفكالك  ػػػػ كك:قػػػػلؿكالشػػػػد كأبػػػػ كبلمػػػػ ك:النػػػػ   كقػػػػلؿك(ٔ)
    ػػػػػ كصػػػػلب  كقػػػػ ركقدمبػػػػ ،ك جي لػػػػػ كيفكك،بػػػػأفك   ػػػػ ،ك جي لػػػػ كيفك ػػػػػ كأمػػػػٌنكلدق ضػػػػ كإ ػػػػل ك،  صػػػػلب

  كأجػػػػػ كهػػػػػ اكالقػػػػػ ؿك ػػػػػ كأيبكنصػػػػػ ،ككُثك بقلبضػػػػػلكيفكبللػػػػػ ك ابػػػػػ ة".ك،لدق ضػػػػػ كإ ػػػػػل ك، ػػػػػ كأمػػػػػٌن
يفك كاامػػػػػػػلـكأيبكَيػػػػػػػٍنكز   ػػػػػػػلكاألنصػػػػػػػلرك ك،ك  ك ن ػػػػػػػ  كألبػػػػػػػ ،ك(ال دػػػػػػػلف) قػػػػػػػ كذ ػػػػػػػ  كال مػػػػػػػ اينكيفك

(،كال دػػػػػلفكيفكمػػػػػ هوكاامػػػػػلـكٙٔٔ/٘ر ضػػػػػ كالطػػػػػلل ٌنك)ك.(ر ضكالطللػػػػػوكأ ػػػػػىنكاٞنطللػػػػػوكشػػػػػ ح)
 ك.(ٕٕٖ/٘(،كأ ىنكاٞنطللوكش حكر ضكالطللوك)ٛٚٔ/ٚ)
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 والتوصيات أهم النتائج

 .بعده نيب الم على من الوالس   الةوالص   ،احلمد هلل وحده
 ،،،وبعد

إ يهاااااا   اااااا   اااااا      وصااااااي      اااااا   وصاااااا   و أذكاااااا  أباااااا       اااااا    وفيماااااا    اااااا  
  :، وه  ع ى    حو         بحث
ــــ 1 ــــ  ـ ، وحــــي   يــــ    ــــ   ال ــــ ع  ينحصــــز ااــــ حت اقــــزاد ية ةــــو مــــن بدايــــ    ــــ   ال  
ــــ  ية ــــ  ال  ــــ  وىــــ   ــــ ا  ب لة ــــ حت  مــــ  زاد عنــــدة مــــن كت  ، ل علــــ   نــــ  مــــن ىــــءه ا ب

قســـــــ ل    ــــــز  ذ  ، ــــــــ ــــــــ ر ــــــو اهلل للمؤلــــــ  كر ومل، ل ــــــ ا كحــــــد العـــــــ مل     ــــــل  الة ـــــــ حت
كو تط  ــــ  حل ــــم ق ـــــ ميل مــــء كنـــــو قــــد و  الة ــــ حت حســـــ  مــــ  مـــــز    ،ق ــــ م   مــــز  بـــــو

 .   تو
ــــــ   دفهــــــ    يــــــز   م دتــــــو ح ــــــ  يعــــــ، ل  ــــــ   ق مــــــ  علم ــــــ ل -2 حبــــــ  م  ــــــ ع  فةه 

ء ز وبـــــــ ،عـــــــؤ ف ـــــــو مؤل ـــــــو ب  ـــــــ   ا ـــــــال    مـــــــءاى  ا ممـــــــ  ا ربعـــــــ  ح ـــــــ ، شـــــــ مل 
ءا وىــــــــ  مــــــــ  قصــــــــده اقؤلــــــــ  ك ــــــــ ل  مــــــــن تــــــــ ل   ىــــــــ ،ا ــــــــال    مــــــــءى  ال ــــــــ فعيل

ق صــــــز ف ـــــو علــــــى م ــــــ ى  ا قــــــ ا  كوركيـــــت االى مــــــ م ب  ــــــ   ": ح ــــــ  يةــــــ  ، ال  ـــــ  
واال   ـــــــــــ حت حب لـــــــــــ  مـــــــــــءاى  ا عـــــــــــالم  ،وال جـــــــــــ ه مـــــــــــء ال صـــــــــــزي   ـــــــــــءاى  اق ـــــــــــ ل  

وتةـــــدو الةـــــ    ،ب نهــــ   والرتجـــــ وكدل هــــ   ،مـــــء اع نــــ حت اقؤلـــــ   ن ق ــــ  ا قـــــ ا ، "...مــــنهم
  ،  مــــ  كنــــو يــــزج  ين صــــز قءى ــــومــــ  و  ل ــــ   ، ظــــزهالــــزاج  منهــــ  علــــى  ــــ ه مــــن ا قــــ ا    ن

ــــــ  ــــــوفــــــ    اقــــــءى    ا وجــــــو  ب   ي ــــــ   الــــــزاج    اقــــــءى  وكح  نـ ـــــ ، مــــــ  يــــــزاه راجح 
  وقد ب نت ذل    م اضعو. ،م  ذى  إل و خال 
ــــــ 3 ــــــ   ــــــ ر ـ ــــــ ا اقؤل  ،إىل فصــــــ  ، علــــــى ازيةــــــ  اقهــــــء  لل ــــــ ازة   تةســــــ م ا ب

، وخ رجـــــــو، بـــــــء ز ا ـــــــال  داخـــــــ  اقـــــــءى  وال صـــــــ   إىل م  حـــــــ ، إال كنـــــــو   ـــــــ  عنـــــــو
ــــــــــ  ك ــــــــــح   اقــــــــــءاى  ا خــــــــــز  ــــــــــ ، مــــــــــن احلن  ــــــــــ  ومن ق ــــــــــ  كدل ــــــــــ  ، واق ل   ، واحلن بل
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ــــــ  ــــــ بع  منــــــ  النــــــ رة،،  كح  نــــــ    والظ ىزي و ــــــ     بــــــن ، وا وزاعــــــيل  مــــــ  يــــــء ز كقــــــ ا  ال 
 . و  ىم، ع  ن 
ــــــ ل  ــــــ   ومــــــء ق مــــــ  ا -4 ــــــ   إال كن ــــــو ، العلم  يــــــدور   فلــــــ  ال  ــــــ  ال ــــــ فع   اقة رن

 ؛كو الــــــا  ــــــ   ال ــــــ ل   ف هــــــ  علــــــى اقــــــءى    قهــــــء  لل ــــــ ازة ،واحلــــــ وة ،  ــــــ  م  
كدل ــــو علــــى ن ــــ   بــــىع ــــ را  ب  ملهــــ  مــــن   ــــ   اقهــــء  لل ــــ ازة وقــــد نةــــ  بــــ  لةــــد 

ـــــىا دلـــــ  الـــــا  ـــــ  اق ـــــ ر إل هـــــ  كعـــــاله عل هـــــ  ب ـــــ  يعـــــ د ، ولك ـــــح   ال    ـــــرتة لعـــــ  ذل
وقـــــد   ـــــ  ىـــــءا  ،الز ـــــ د الـــــا تعـــــزم  ـــــ  ال ةـــــو اع ـــــالميل   الةـــــز  ا ـــــ م  ومـــــ  بعـــــده

وال ةل ـــــــــد اتـــــــــء فةـــــــــد اشـــــــــ    ال ةهـــــــــ حت  ،العصــــــــز بـــــــــ لظه ر االـــــــــيل للعصـــــــــ    اقءى  ـــــــــ 
 . (1)بنص ص كمم هم   ش     ا  هد اقطل  بنص ص الةزآ  والسن 

ـــــ 5 ـــــءة او ـ ـــــ عـــــن ت ـــــ    مـــــن خـــــال  ال حـــــ  ل ـــــو لـــــ   ، -ر ـــــو اهلل-عة ـــــدة اقؤل كن
نةـــــــ  ل ل ــــــــ   لـــــــو قــــــــءى  ر ــــــــ  يعـــــــ د  ـــــــ   عــــــــدم و ب شـــــــعزة،  مـــــــ   ــــــــز  بـــــــءل ، 

وال كحــــــد ي ذــــــزك   ذلــــــ  ال مــــــ   علــــــى ح ــــــ  قــــــ  : " إىل مــــــ  ذ ــــــزه الســــــ  يلا شــــــ عزة 
ـــــ  إن ـــــ ر مـــــءى  ا شـــــعزة؛ ـــــو جـــــ دة الطزي  المـــــو مـــــ  ين ـــــيل    خ  ـــــ  وقـــــد جـــــ حت ، " ن

ــــــءىيب   : قــــــ   ، وقــــــزك  يــــــق ال ــــــ   اق فــــــ ": قــــــ  ح ــــــ  ىــــــءه ال همــــــ  علــــــى لســــــ   ال
 ، دخلــــت عل ـــــو بعـــــد: فســـــمعت كخــــيل يةـــــ   ، مسعنــــ  در ـــــو مــــء كخـــــيل ك  عمــــز وانةطعنـــــ 

واهلل مــــــ   : فةــــــ   ، إنــــــ  كشــــــعزة: ية لــــــ   ن  ــــــ إ   : مل انةطعــــــ م عــــــؤ   قلــــــت : فةــــــ  
 . (2)"كن  كشعزة

الـــــءة علم ـــــ  عنـــــد عـــــدد   ـــــ  مـــــن علمـــــ حت ال ـــــ فع     لســـــ  يل م  نـــــ  لمؤلـــــ  ول -6
وا ــــــال  ، وا  ـــــ  ، ب قـــــءى ، وكعالمهـــــ  ع رفـــــ   ، و ـــــ   مـــــن كع ـــــ   ا مــــــ قـــــ   ف ـــــو: "

ـــــو   ية ةـــــ   ال ةـــــو م ـــــ را   ـــــ    ،إل  ـــــ  ، ـــــع د الطلعـــــ  ،م  اضـــــع    ،خـــــ ا   ،دين  ،م مـــــ   النة  
ــــــ الد تصــــــ ن   وتالمــــــءة ــــــو م فــــــ  ،(3)"مــــــد ال ــــــ  وقــــــ   عن ــــــدين بــــــن قدامــــــو مــــــن احلن بل  :ال

                                                             

 . 358اقدخ  إىل مءى  اعم م ال  فعيل ص،  (1)
 (. 129/ 21(    كعالم الن الحت )2)
 (. 133/ 7( ا ة   ال  فع   ال رب  )3)
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ـــــــن ك  " وشـــــــ ر    ، وقـــــــد و  الة ـــــــ حت، (1)"إمـــــــ م ك ـــــــح   ال ـــــــ فعيل عصـــــــزو  ـــــــ   اب
 ،وت لمــــء عل ــــو عــــدد   ــــ  مــــن اــــال  العلــــم ،وبعل ــــ  ،بنــــ حت  نــــ  مــــن اقــــدارس   حلــــ 

علـــــى الة ـــــ حت بعـــــد وفـــــ ة  مـــــ   لـــــو و ـــــ   ىـــــءا الســـــ   الزم ســـــيل   تعـــــ   ـــــال  الـــــدين 
  وم  ن و      للمءى  ال  فعيل   ال  م. لة ة ش ص  و، الدين ال هزورة

ــــ و ــــ   كحــــد اقةــــزب  لصــــال  الــــدين ا يــــ    7   فــــ     وشــــ ر  معــــو مــــ  مــــز آن ــــ  ، ـ
ـــــــت اقةـــــــدس ، و ـــــــ  ال  ـــــــ رة لل ل  ـــــــ  الع   ـــــــيل بةطـــــــء ا ط ـــــــ  لل ل  ـــــــ  ال ـــــــ اميل، ب 

 . ب هلل اقس  يلحت وإق م ه  لل ل    الع   يل
يـــــــال  مـــــــءى   ،اق ل  ـــــــ   ـــــــ  دق ـــــــ     نـــــــ  مـــــــن اق اضـــــــءعـــــــن  نةلـــــــوــــــــ  جـــــــ حت 8

ــــ   مــــءى  ك  حن  ــــ  ومــــءى  احلن  ــــ ، ولعــــ  ىــــءا يعــــ د ل ــــدة ا ــــال  الةــــ مم بــــ   كت 
ـــــــء  ،ال ـــــــ فعيل ـــــــن احلســـــــن ال ـــــــ   ا و ـــــــ   اعمـــــــ م ال ـــــــ فعيل كحـــــــد تالم  اعمـــــــ م امـــــــد ب
   نــــ  مــــن وقــــد نةــــ ا خــــز ، اقــــءاى مــــن كقــــ    مــــ  جــــ حت النةــــ  عــــن احلن بلــــ   احلن ــــيل، 

ـــــــ رة ـــــــ بع   ســـــــ     الن ـــــــن  ،آراحت ال  ـــــــ واب ـــــــن ك  ل لـــــــى ،وإ ـــــــح   ،وا وزاعـــــــيل ،ع  ن  ،واب
 . و  ىم
/ ، 12  الل حـــــــ    اق طـــــــ  ،  حصـــــــ  تةـــــــدو وتـــــــ خ    النســـــــ   اقع مـــــــدة -9

 دو  ك  خي  ذل  ب سلس  ال    .  /  19/ك عن الل ح  13والل ح  
 قــــ م ب ذل ــــد اق طــــ  مــــن ق ــــ  وىــــءا ر ــــ  ي ــــ   مــــن ق ــــ  الن  ــــ ، ور ــــ  ي ــــ   مــــن 

ـــــداخلت عل ـــــو ا ورا  ،ومجـــــء كوراقـــــو ـــــ  ت ف ضـــــء بع ـــــه     ـــــ  م ضـــــعه ، كو مـــــن  ،ح 
 واهلل كعلم. .ق م ب ص يز اق ط  ق   من 
ـــــ 11 ـــــ ك  إحـــــد  النســـــ     يظهـــــزـ ـــــدل    ـــــة    لمـــــ   مـــــن عـــــن ا خـــــز   منة ل ب

 ز ك  النس   ا زىزي  منة ل  عن النس   الرت   .هويظ  ال النس   ،
جـــــــز د    قـــــــ  االن صــــــ ر: )  النســــــ   الرت  ـــــــ  جــــــ حت علـــــــى  ــــــال  ا لـــــــد ا و  -11

والـــــءة يظهــــــز ك   تصـــــز  مـــــن الن  ـــــ ، ىـــــءاولعـــــ   ،(اقـــــءى  مـــــن ا خ ـــــ ر واالخ  ـــــ ر

                                                             

 (.   2/33) (، ا ة   ال  فع  ، البن ق ضيل شه  6/465) ( شءرا  الءى 1)
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ـــــــن حذـــــــز   اع ـــــــ  الســـــــ  يل واب ـــــــى ذل ـــــــ  عل ـــــــ   االن صـــــــ ر  مـــــــ  ن  ـــــــم الصـــــــح     
 و  ىم. ،والن وة   ا م   ال   ،

ـــــــــ  مل ي ـــــــــء تســـــــــم   لل صـــــــــ    -12 ـــــــــ   االن صـــــــــ ر، اقؤل وقـــــــــد اج هـــــــــد       
ل ســـــه  علـــــى ال  حـــــ   معةـــــ ف  بـــــ  وجعل هـــــ  ب ضـــــء ال ســـــم   اقن  ـــــ    ـــــءه ال صـــــ   

ـــــــد ي ـــــــ   الصـــــــ ا   والةـــــــ ر  ال  ـــــــ   للمســـــــ ل    مظ  ـــــــ ، وىـــــــيل تســـــــم   اج ه ديـــــــ  ق
 خالفه .

 ح ولــــــ  ال  ــــــ  عــــــن بة ـــــــ  ، وال ــــــ حن ، اا معــــــ   ومزا ــــــ  ال حــــــ كو ــــــيل ـــــــ 13
وال يعــــــز   ــــــ  م ـــــــ    ،والــــــا ال تـــــــ ا  لط اــــــ  حــــــي ا  ، مؤل ــــــ   ابــــــن ك  عصــــــزو 

 ،   كربعـــــــــ   لـــــــــدا (، ال  ســـــــــ    ا ـــــــــال )و، (ال ن  ـــــــــو   معزفـــــــــ  ا ح ـــــــــ م): منهـــــــــ و 
   ــــــــ ع   (، اقطلــــــــ  ــــــــ  ة اقــــــــءى  علــــــــى   يــــــــ  )و(، الءريعــــــــ    معزفــــــــ  ال ــــــــزيع )و

ــــــــــدا     (اقزشــــــــــد)و(، ل صــــــــــز   ال ــــــــــزامء)و،    لــــــــــدين ،(م خــــــــــء النظــــــــــز)و  ، ل
وىــــــ  كح ــــــ م  ــــــزدة بل ــــــيف وج ــــــ    نــــــت ال  ــــــ   عل ــــــو   مصــــــز ق ــــــ  و ــــــ    ، لـــــدين

ـــــد اقهـــــء )و ، الزافعـــــيل ال  ـــــ  إل هـــــ     (ف امـــــد اقنـــــءرة)و(، اق افـــــ  واق ـــــ ل )و(، ف ام
 (. صزو عابن  ف  و )و،  لدين
ــــــ14  ــــــ  عــــــن  ـ ــــــ   ال ــــــ ع ، اواحــــــد   نةــــــال   لل  شــــــيل (اقع مــــــد)نةــــــ  اقؤل وىــــــءا    ب

ومزا ــــــــ   ،وال ــــــــ حن  ، ــــــــيل اا معــــــــ  و وك   مط  عــــــــ  ، لط اــــــــ   وال ال  ــــــــ   مل كجــــــــده ال
 ال ح   ح ول      النة   عنو.

بـــــــرفزاد درا ـــــــ  البـــــــن ك  عصـــــــزو  فةـــــــد ع  ـــــــز مزحلـــــــ   كو ـــــــيل ال ـــــــ حن  مـــــــ  ــــــــ  15
كحـــــد اقةـــــزب  مـــــن  ـــــال   ـــــ   و ، و ـــــ   لـــــو ف هـــــ  بصـــــم و، تـــــ ري  اع ـــــالم    ـــــ   مـــــن 
وقــــــد  ــــــ   لــــــو اق ــــــ ر     ىــــــءه اقزحلــــــ    ،  ــــــــــــــ ر هــــــم اهلل تعــــــ ىل مج ع   ،الــــــدين ا يــــــ  
ـــــــــ  ،والة ـــــــــ حت ،وا وقـــــــــ  ، بنـــــــــ حت اقـــــــــدارس ـــــــــ ة الس   ـــــــــ   واالج م ع   ،واق ـــــــــ ر     احل 

 . و  ى 
ــــإىل خ وت ف ةــــو اهلل  ــــلت حبمــــدهبــــءا و و  ــــو مــــن  ــــ ا   ، ال حــــ ىــــءا  م   فمــــ   ــــ   ف 

، واهلل ور ــــ لو منــــو بزي ــــ  ، فمــــن ن ســــيل وال ــــ ط    ، ومــــ   ــــ   مــــن خطــــفمــــن اهلل وحــــده
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، وجهـــــــدة، مــــــن وقـــــــا نالث  ـــــــن ا ، كخـــــــءالــــــ قزابـــــــ ىــــــءا ال حـــــــ   وقــــــد ع ـــــــت مـــــــء 
ـــــو ج ىـــــد   ،ي ـــــ رقؤ وقـــــد ك ـــــ     لظـــــ  الـــــءة ال ، ال نـــــ  ال ـــــيلحتوت  ـــــ ة   اح ولـــــت ف 

ــــــو   كو- مــــــ  ا ــــــ طعت إىل ذلــــــ    كعط ــــــو حةــــــو مــــــن ال حــــــ ك  و ، -بعــــــء مــــــن ج ان 
 .    ال  

ــــــو حــــــءفتبــــــ  لعلــــــيل قــــــد  وال كدعــــــيل كا قــــــد وف ــــــت ال حــــــ  حةــــــو؛ ، مــــــ  ين  ــــــيل إ   ت
واخ صــــــــز  مــــــــ  ين  ــــــــيل ، اخ صــــــــ رهين  ــــــــيل  مــــــــ   وكالــــــــت ، ين  ــــــــيل حءفــــــــو مــــــــ   ــــــــت  وك   

 . دخت ى على كح وحن  ذل  من كخط حت ال  ز الا ال، ال  ص   ف و
 ك   ــــــت  و  ، ال كزا  ا ــــــ  د  ح شــــــ   بــــــ خز     ــــــ  مــــــزة كراجــــــء ال حــــــ و ؤ نــــــ مــــــ  ك

ــــ رة م ــــ   كخــــز   مــــ ـــــ ر ه ال ــــ فعيلنةلــــو اقــــ ا عــــن ذ ــــز مــــ  ىنــــ  ك ولعلــــيل ،وى ــــءا، ع 
ـــــ   الز ـــــ ل  علـــــى ال ـــــ فعيل  ـــــ ن  مـــــزة" :قـــــ  ح ـــــ  –اهلل  إال  فمـــــ  مـــــن مـــــزة ،قـــــزك    

   ـــــ   ى ـــــو كأ اهلل ك  ي ـــــ     ـــــ    ـــــح ح   : فةـــــ   ال ـــــ فعيل ،ةـــــ  علـــــى خطـــــ يو ـــــ   
 . (1)"   بو
و  فـــــــــ  منســــــــــ ب ه  ، كو ـــــــــيل ىــــــــــءه اا معـــــــــ  اق  ر ــــــــــ ك  ي ـــــــــ تؤ   ىـــــــــءا ا  ــــــــــ م  وال

كعطـــــــى ال ز ـــــــ    ول ة ـــــــ  الـــــــءة ب ال ـــــــ مزار   ىـــــــءا العطـــــــ حت   فـــــــ   ال علـــــــ م اقـــــــ ازة 
ــــــ مالحت ــــــ حت درا ــــــا  حســــــن ، م علــــــ ال ا ــــــل  ق ال واق  بعــــــ  ، ال ع مــــــ وقــــــد قســــــت مــــــنهم ك ن
ــــــــى ىــــــــءه الز ــــــــ ل   وك ــــــــ  ذة، وال ــــــــ م  شــــــــ  يل، بعــــــــد الدرا ــــــــ  اقســــــــ مزة اق ــــــــز  عل

  فـــــ  العـــــ مل    لفلـــــو و  ، بـــــن امـــــد ي  ـــــ  الـــــدىل ة ا  ـــــ  ذ الـــــد   ر امـــــد يعةـــــ  
ـــــدع حت ىـــــءه اا معـــــ  اق  ر ـــــ  ـــــ را   ،وج يـــــ  ال ـــــ ز، مـــــؤ خـــــ ل  ال ومهمـــــ  قلـــــت مـــــن ع 

 م.حةه هموالنن حت فلن كوف  ،ال  ز

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه، وسلم.
 

                                                             

 (. 9/ 1(     ا  زار عن ك    ف ز اع الم ال  دوة )1)
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الفهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     

   

فهاااااااااااار ناة.اااااااااااا  نال ر   اااااااااااا    

   

فهااااااااااااااااااااار نا    .ااااااااااااااااااااا    

   

فهااااااااااااااااااااااار ناة ااااااااااااااااااااااا   ن  

   

فهاااااااااااااااااااااار نا  اااااااااااااااااااااا     

   

فهاااااااااااااااااااااار نا  اااااااااااااااااااااا      

   

فهااااار نااتااااامية  نال يظ ااااا ن ا لفااااا  ن

الغر.باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    

   

فهاااااااااار نا داااااااااا   ن البياااااااااا ا  نن  

   

فهااااااااااار نااتااااااااااا   ن اارا ااااااااااا  نن  

   
فهاااااااااااااااااااار نا   .اااااااااااااااااااا   ن  
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 فهرس اآليات

 الصفحة رقم اآلية طرف اآلية
 سورة البقرة

 797 871 ڇ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻڇ 

 797 222 چ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹچ 

 811، 11 277 چٹٹٹڤڤچ

 811 277 چڀ ڀ ڀ ڀ پ پ ٻ ٻ پ پچ

 811 271 چہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓچ

 717، 774 212 چ ې ى            ى ائ   ائ ەئ    ەئچ

 171 212 چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀچ 

 119، 117 211 چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ    پ ڀچ 

 سورة آل عمران
 121 47 چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڤ ڤچ

 7 817 چ ڀ ڀ      پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

 سورة النساء
 792 17 ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڇ 

 791 4 چ ی یىئ ىئ             چ

 791 4 چ ی جئ     حئ مئ ىئچ

 799، 792 4 چ ې  ې  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ     ۇئ ۇئچ 

 92 29 چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤچ



 

 هرس اآلياتف                االنتصار البن أبي عصرون 

 

018 

 

 سورة المائدة
 719، 711 2 ڇ ەئ وئ وئ ۇئڇ 

 814 7 چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ

 سورة األنعام
 798 872 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ 

 سورة التوبة
 19 822 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 

 الحج سورة
 817 7 چوئوئچ

 سورة الفرقان
 792 79 ڇڳ ڱ ڱ ڱڇ 

 797 47 چېئ ېئ       ىئ  ىئ ىئ ی ی چ 

 سورة فاطر
 222 82 چٺ ٺ ٺچ

 سورة الطور
 117 28 چگ  گ ڳ ڳ  ڳ چ 

 سورة عبس
 814 27 چڭ ڭ ڭ ڭچ

 سورة الحشر
 821 1 چۓڭڭڭڭۇۇچ
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 فهرس األحاديث

 الصفحة طرف احلديث

 ٗٙٗ ................................................... بدأ بنفسك، مث مبن تعولا
 ٖٕٖ ....................................... البائع قال ما فالقول البّيعان اختلف إذا

 ٜٕٛ ........................................ إذا اختلف اجلنسان فبيعوا كيف شئتم
 ٕٖٚ .......................... باخليار وادلبتاع البائع قول فالقول ادلتبايعان اختلف إذا

 ٕٓ٘ ...........................إذا بلغت ادلرأة احمليض ال يصلح أن يرى منها إال ىذا
 ٕٛٔ ............................. أرخص يف العرايا الوسق والوسقٌن والثالثة واألربعة

 ٕٛٔ ............................................. أرخص يف العرايا بالتمر والرطب
 ٕٚٔ ....................................... أرخص يف العرايا فيما دون مخسة أوسق

 ٖٖٕ .................................. استعمل رجاًل على خيرب فجاءه بتمر جنيب
 ٕٖ٘، ٖ٘ٗ ................................... معلوم وزن أو معلوم لكي يف أسلفوا

 ٚٚٔ ........................................................ اشرتي واشرتطي ذلم
 ٖٚٔ ............................................ اشرتيها وأعتقيها؛ فشرط اهلل أوثق

 ٗٚٙ .................................................. إعارة دلوىا، وإعارة فحلها
 ٖٓٛ ............................................ قضاء أحسنكم خياركم فإن أعطو

 ٖٛٔ ..................................................... ا بيديدً  بسواءً  إال سواءً 
 ٗٛٔ ............................................... إال ِمْثالً مبثل يداً بيد عيناً بعٌن

 ٖٔٗ ........................................... اجلوائح بوضح  اهلل رسول أمر
 ٖٜٔ ....................... أن أجهز جيشاً، وليس عندنا ظهر أمرين رسول اهلل 

 ٖ٘ٗ ........................................... اإلبل فنفدت جيًشا، رنهز أن أمره
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 ٖٗٚ ................................................ إن اهلل إذا حرم شيًئا حرم مثنو
 ٖٛٔ ........................... إن اهلل تعاىل ىو القابض، والباسط، والرازق، وادلسعر

 ٜٔٔ .............................. إن اهلل حرم بيع اخلمر، وادليتة، واخلنزير، واألصنام
 ٖ٘ٙ ...................... الصاعان فيو رنري حىت الطعام بيع عن هنى  النَّبّ  أن

 ٜ٘ٙ ....................... إن دمائكم، وأموالكم، حرام عليكم، كحرمة يومكم ىذا
 ٕٕٚ ........................................... أن رجال غصب أرًضا، فغرس فيها

 ٕٙٔ ....................................... إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا
 ٖٕٔ .............................................إن كان جامًدا فألقوىا وما حوذلا

 ٕٖٔ ................................... أن يأيت الرجل السلعة عند غالئها فيغايل هبا
 ٔٓ٘ ...................................... أنبت، وإال فال تقتلوهانظروا فإن كان قد 

 ٜٚٗ ............................ اإلنفاق على احملجور عليو لنفسو من مالو بادلعروف
 ٖٛٔ، ٕٛٔ .................................................. إدنا الربا يف النسيئة

 ٕٛٙ ............. دفع إىل عروة البارقي دينارًا ليشرتي لو شاة، فاشرتى شاتٌن أنو 
 ٖٙٚ ................................... ألىلو أخذه شعًن على درعو رىن أنو 
َل عم أنو   ٕٜ٘ ........................ أم حبيبة رو بن أمية الَضْمري يف نكاحكَّ

ةِ  َكْسرِ  عن هنى  أَنو  ٗٚ٘ ........................... بينهم اجلائزة ادلسلمٌن ِسكَّ
 ٖٗٔ .................................................. اهنهم عن بيع ما مل يقبضوا

 ٕٗٚ، ٕٓٔ ............................................................. أىرقها
 ٜٙٗ ........................................ أشنا رجل باع متاعاً وأفلس الذي ابتاعو

 ٛٛٗ، ٚٛٗ ...... أشنا رجل مات، أو أفلس، فصاحب ادلتاع أحق مبتاعو إذا وجده بعينو
 ٕٛٙ ،ٛٚٙ ،٘ٚٙ .............................................. عارية مؤداةبل 

 ٖٔٗ ................................................. حق بغًن أخيو مال يأخذ مبا
 ٕٖٚ ....................................... بو بأس ال سواء والشركة واإلقالة التولية
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 ٕٖٓ .............................................. اجلالب مرزوق، واحملتكر ملعون
 ٚٗٙ ................................................ حرمة مال ادلسلم كحرمة دمو

 ٘ٙٔ ..................................................... احلالل بٌّن، واحلرام بٌّن 
 ٕٚٚ ............................................................ اخلراج بالضمان

 ٙٙٔ ................................................ دع ما يريبك إىل ما ال يريبك
 ٖٛٔ ............................. ال فضل بينهما ،والدرىم بالدرىم ،الدينار بالدينار

 ٕٔٔ، ٕٗٓ، ٜ٘ٔ، ٘ٛٔ ...................................... الذىب بالذىب
 ٗٓٙ ........................................................ رأس الدين النصيحة

 ٜٔ .......................................................... رُِفَع القلم عن ثالثة
 ٕٚٗ ........................................... َمْرُىونًا َكانَ  ِإَذا بِنَ َفَقِتوِ  يُ رَْكبُ  الرَّىن

 ٚٗٙ .............................................. سباب ادلسلم فسوق وقتالو كفر
 ٖٛٗ .................................................. النار بو عملت فيما السلم

 ٕٕٔ ..................................................ُسِئَل عن بيع الرطب بالتمر
 ٓٙٚ،ٛ٘ٚ ....... فيم مل يقسم؛ فإذا وقعت احلدود، وطرفت الطرق، فال شفعةالشفعة 

 ٔٛٚ ...................................................... الشفعة كنشطة العقال
 ٔٛٚ ...........................................................الشفعة دلن واثبها

 ٔٗ٘ ........................................................صاحبكم على صلوا
 ٜٙٙ .............................................. على اليد ما أخذت حىت تؤديو

 ٕ٘ٔ .................... عن بيع الثَّمر بالتَّْمر إال أنو أرَخص يف الَعرايا تباع خبرصها مترًا
 ٜ٘ٔ .......................... بيعوا كيف شئتم يًدا بيدفإذا اختلفت ىذه األصناف ف

 ٛٛٗ ........................................... فإن خلف وفاء، فهو أسوة الغرماء
 ٕٓٚ ..........................................فإْن صدقا وبينا بورك ذلما يف بيعهما

 ٕ٘ٔ .................. فرخص ذلم أن يبتاعوا العرايا خبرصها من التمر الذي يف أيديهم
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 ٖ٘ٔ ............................................. فصاحبو باخليار إذا ىبط السوق
 ٖٛٔ .................................. الفضة بالفضة والذىب بالذىب سواء بسواء

 ٚٙٚ، ٗٙٚ ................................................. منفهو أحق بو بالث
 ٚ٘ٚ ............................................... قال من كان لو شريك يف ربعة

 ٛ٘ٚ ............................. بالشفعة يف كل ما مل يقسم قضى رسول اهلل 
ذُلن الشرك باهلل تعاىل ؛الكبائر سبع  ٗٛٔ ......................................... أوَّ

 ٛٚ٘، ٜٓٗ .......................... باطل فهو تعاىل اهلل كتاب يف ليس شرط كل
 ٜٖٚ .............................................. حرام فهو منفعة جر قرض كل
 ٖٔٛ ,ٜٖٚ ......................................... ربا فهو منفعة جر قرض كل

 ٖٚٔ ........ نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقالو كنا يف زمان رسول اهلل 
 ٖٙٗ ............................. واحلنطة الّزيت يف فينا  اهلل ورسول نسلف كنا

 ٖٚٔ .......................................... كنا نشرتي الطعام من الركبان جرافاً 
 ٖٙٔ ...................................... ال بأس إذا افرتقتما، وليس بينكما شيء

 ٕ٘ٓ .................................. ال تباع الصربة من الطعام بالصربة من الطعام
 ٖٖٔ ......................................................... ما مل تقبضوال تبع 

 ٖٖٔ ....................................................... ال تبع ما ليس عندك
 ٜٕٓ ................................................. ال تبع مثل ىذا حىت يفصل

 ٜ٘ٔ ........................................ ال تبيعوا الرب بالرب، وال الشعًن بالشعًن
 ٖٛٔ ................................ ال تبيعوا الدينار بالدينارين وال الدرىم بالدرذنٌن

 ٚٛٔ، ٙٛٔ .................................. ال تبيعوا الطعام بالطعام إال مثالً مبثل
 ٖٕٙ .................................................. ال تصروا اإلبل والغنم للبيع

 ٖٓٔ ........................................ تناجشوا، وال تباغضوا، وال حتاسدواال 
 ٜٙٔ ........................................................ والدة بولدىاال توّلو 
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 ٖٕٚ ................................ ال ربا بٌن ادلسلمٌن وأىل احلرب يف دار احلرب
 ٕٙٚ ............................................................ ال شفعو يف بئر

 ٕٚ٘، ٜٔٗ،ٙٔٗ ................................... اإلسالم يف ضرار وال ضرر ال
 ٜٗٚ، ٗٓٙ، ٜٔ٘ ........................................... إضرار وال ضرر، ال

 ٗٓ٘ ....................................... ال نكاح إال بويل مرشد وشاىدي عدل
 ٜٚٙ ................................... اع أخيو العًبا، وال جاًداال يأخذ أحدكم مت

 ٜٛٗ .......................................... ال يبتاع الوصي شيًئا من مال اليتيم
 ٖٔٔ ................................................. ال يبع الرَّجل على بيع أخيو

 ٖٖٔ .......................................................... ال يبع حاضر لباد
 ٕٖٓ ................................................. ال زنتكر بادلدينة إال خاطئ

 ٖٕ٘ ............................... منو نفسو طيب عن إال مسلم امرئ مال زنل ال
 ٕٕٙ .......................................... ال زنلنب أحدكم شاة أخيو بغًن إذنو

 ٖٔٔ ........................خطبة أخيو، وال يستام على سوموال سنطب الرجل على 
 ٓٔٗ ....................................... مبحرم لو ليست بامرأة أحدكم سنلون ال
 ٔٚ٘ ..................................... رلوسياً  وال نصرانياً، وال يهودياً، يشارك ال

 ٚ ............................................... ال يشكُر اهلل من ال يشكر الناس
 ٖٖٔ ......................................................... ال يكون لو مسسار

 ٜ٘ٙ .............................. الزنل مال امريء مسلم، إال عن طيب نفس منو
 ٗٛٔ ........................ أكل الربا، وموكلو، وكاتبو، وشاىده لعن رسول اهلل 

 ٜٛٔ .................................... لكن بيعوا الذىب بالورق، والورق بالذىب
 ٖٛٔ ..... اهلل يرفع وسنفض، وإين ألرجو إن ألقى اهلل تعاىل وليست عندي ألحد مظلمة

 ٖٕٖ .................. ناس دماء الناسِ  من ناسٌ  الدعى بدعواىم، أعطوا الناس أن لو
 ٖٕٚ ........................................................ ليس لعرق ظامل حق
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 ٕٖٔ ....................................... تين مبا عندكما عندك شيء؟ اذىب فآ
 ٓ٘٘ ........................................................... الديناران فعل ما

 ٕٛٔ ....................... ما كان يدا بيد فال بأس بو ، وما كان نسيئة فال خًن فيو
 ٖٚٙ .... ما من صاحب إبل ال يفعل فيها حقها، إال جاءت يوم القيامة أكرب ما كانت

 ٖٗٗ، ٜٚ ........................................... ادلتبايعان باخليار ما مل يتفرقا
 ٜ٘ٗ ..................................................... ادلسافر ومالو على قلت

 ٕٓٚ ......................................................... ادلسلم أخو ادلسلم
 ٖٔ٘ ........................... ادلسلمٌن بٌن جائز والصلح شروطهم، على ادلسلمون

 ٕٖ٘ ............................ فليبتع مليء على أحدكم اتبع وإذا ظلم، الغين مطل
 ٕٚٓ، ٕٙٓ ........................................... ادلكيال مكيال أىل ادلدينة

لة فهو باخليار ثالثة أيام  ٖٕٙ ......................................... من ابتاع زُلفَّ
 ٕٖٔ .................................... من احتكر طعاماً أربعٌن ليلة بريء اهلل منو

 ٕٖٔ ....... مل شنت حىت يصًن بو اجلذام أو اإلفالسمن احتكر على ادلسلمٌن طعامهم 
 ٖ٘ٔ ........................................ من أسلم يف شيء فال يصرفو إىل غًنه

 ٕٖٗ .................................... كلمو بشطر ولو مسلم قتل على أعان من
 ٜٛٙ ................................................... من أعتق شرًكا لو من عبد

 ٜٖٙ ..................... عثرتو القيامة يوم اهلل أقالو صفقتو وروى بيعتو نادًما أقال من
 ٕٓٔ .......... أجره كل يوم قًناطانمن اقتىن كلًبا، إال كلب صيد أو ماشية، نقص من 

 ٓ٘ٙ ............................................. من أودع وديعة، فال ضمان عليو
 ٚٙٗ ....... من باع سلعة، مث أفلس صاحبها، فوجدىا بعينها، فهو أحق هبا من الغرماء

 ٕٗٗ .................................................... من باع خنالً بعد أن تؤبر
 ٔٓٔ .................................................... من بايعتو فقل ال خالبة

لم شروط من  ٕٖ٘ .............................................. بادلقدار العلم السَّ
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 ٕٓٚ .........................................................من غشنا فليس منا
 ٚٗٙ .... ُكْربًة من ُكرِب الدنيا، فرّج اهلل عنو ُكربًة مْن ُكرِب يوم القيامة  من فرّج عن مسلمٍ 

 ٓٚٔ .................. من فرق بٌن والدة وولدىا، فرق اهلل بينو وبٌن أحبتو يوم القيامة
 ٜ٘ٚ ...................................... من كان لو شريك يف ربعة، أو حنل اخلرب

 ٖٗٚ ..... القيامة يوم كرب من كربة عنو اهلل كشف الدنيا كرب من كربة مسلم عن كشف من
 ٜٔٗ ...................... من ويل يتيماً فليتجر لو مبالو، وال يرتكو حىت تأكلو الصدقة

 ٕٖٔ ............................................... من يشرتي ىذا احللس والقدح
 ٕٚٔ ............................................................. من يشرتيو مين

 ٙٛٗ .................................... نفس ادلؤمن مرهتنو بدينو إىل أن يقضي عنو
 ٛ٘ٔ ........................................ هنى أن تباع الثمرة حىت يبدو صالحها

 ٖٚٔ، ٖٗٔ ............ هنى أن تباع السلع حيث تبتاع حىت زنوزىا التجار إىل رحاذلم
 ٖ٘ٔ ................................... هنى أن يتلقى السلع حىت يهبط هبا األسواق

 ٖٔٔ .................................. هنى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد
ْجرِ 

َ
 ٙ٘ٔ ............................................................. هنى عن ادل

 ٕٙٔ ............................................................ هنى عن احملاقلة
 ٖٓٔ ........................................................... هنى عن النجش

 ٓ٘ٔ ....................................... هنى عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها
 ٕٚ٘ ................................................ هنى عن بيع الثمرة حىت تزىى

 ٕٚ٘، ٓ٘ٔ ........................................ هنى عن بيع احلب حىت يشتد
 ٕٙٔ ........................................................ عن بيع احلصاة هنى

 ٖٕٔ .................................................... هنى عن بيع احلي بادليت
 ٘ٛٔ ................................. هنى عن بيع الذىب بالذىب، والفضة بالفضة

 ٖٙٔ ........................................................ هنى عن بيع العربان
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 ٔٗٔ، ٖٔٔ ................................................... هنى عن بيع الغرر
 ٜٕٕ ................................................. هنى عن بيع اللحم باحليوان

 ٖٕٓ .............................................. هنى عن بيع اللحم بالشاة احلية
 ٕٖٔ ........................................................ هنى عن بيع ادلعاومة

 ٕٙٔ، ٕ٘ٔ ...........................................هنى عن بيع أمهات األوالد
 ٕٙ٘ ............................................ هنى عن بيع مثرة النخل حىت تزىى

 ٖٙٔ ..................................................... هنى عن بيع حبل احلبلة
 ٙٚٔ ......................................................... هنى عن بيع وشرط

 ٖٙٔ، ٕٙٔ ............................................... يف بيعة هنى عن بيعتٌن
 ٜٔٔ ........................................................ هنى عن مثن الكلب

 ٘ٙٔ ......................................... هنى عن حلوان الكاىن، ومهر البغي
 ٕٖٚ ............................................. هنى عن ذبح احليوان لغًن مأكلو

 ٜٖٚ ........................................................ وبيع سلف عن هنى
 ٕٛٔ .................................................. ؟ىل ترك لنا عقيل من ربع

 ٜٗ ........................................... ا لك بدرذنٌن، أو خذذنا بدرذنٌنذن
 ٗٚٙ ........................................................ واستعار من صفوان

 ٜٙ٘ ................................................ واغد يا أنيس على امرأة ىذا
 ٚٗٙ، ٜٓ٘ ........................... واهلل يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيو

 ٜٙٙ ...................................................... واليمٌن على من أنكر
 ٕٖٔ ................. وأشنا أىل عرصة ىلك منهم رجل ضيعة فقد برئت ذمة اهلل منهم

 ٕٖٗ .................................................  خًنًا يفعل ال أن فالن يأىب
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 فهرس اآلثار

 الصفحة الراوي طرف األثر

 333 عمر بن اخلطاب اذىب فقد عتقت
 787 عائشة بنت أيب بكر عائشة أقمنا مع نبينا زمانًا مالنا طعام إال األسودان

 738 عمرعبد اهلل بن  أن ابن عمر أجاز بيع اآلبق
 98 عبد اهلل بن عمر أن ابن عمر كان إذا اشرتى شيئاً مشى أذرعاً 

 343 امرأة  من مثرة اشرتى ابين إن أن امرأة أتت النيب 
 364 أنس بن مالك يقبضو أن فأىب حملو قبل مبال مكاتبو أّن أنًسا أتاه

 339 عبد اهلل بن عباس أن جزورًا حنرت على عهد الصديق 
ل عبد اهلل بن جعفر عند عثمانأن علًيا   594 علي بن أيب طالب  وكَّ

ل عقيالً عند أيب بكر وعمر  543 علي بن أيب طالب أن علًيأ وكَّ
أن عمر بن اخلطاب أمر نافع بن عبد احلارث أن تباع لو دار 

 738 عمر بن اخلطاب مبكة

 594 علي بن أيب طالب  أن للخصومات قحماً 
 735 عبد اهلل بن عباس  غنًما خذ برأس ادلال علًفا أو

سئل ابن عباس عن بيع ادلصاحف فقال: ال بأس 
 يأخذون أجور أيديهم

 731 عبد اهلل بن  عباس

قالت عائشة يف وصف الصديق: فَ َرٌد نشر اإلسالم 
 على َغرِّه

 737 عائشة بنت أيب بكر

 95 عبد اهلل بن عمر  كنا نبيع اإلبل بالّدنانري
 736 عبد اهلل بن عمر كنت أبيع اإلبل بالبقيع بالدنانري 
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 757 عبد اهلل بن عباس  ال تبيعوا الصوف على ظهر الغنم
 741 عبد اهلل بن مسعود فإنو غرر  ال تشرتوا السمك يف ادلاء

 إيل أحب أقرضهما مث إيل يردان مث دينارين أقرض ألن
 هبما  أتصدق أن من

 374 أبو الدرداء

حلبان بن  ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول اهلل 
  منقذ

 713 عمر بن خطاب

 738 معاوية بن أيب سفيان واشرتى معاوية من حكيم بن حزام دارين مبكة
ليقيم حدَّ الشرب  -عليهما السالم-وّكل عثمان علياً 

 على الوليد بن عقبة
 596 عثمان بن عفان

 757 اهلل بن عباسعبد   وال تبيعوا اللنب يف الضرع
 739 عمر بن عبد العزيز جيوز بيع السمك يف بركة عظيمة 
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 فهرس األعالم

 الصفحة اسم العلم
 

 803 .................................................. ، أبو إسحاؽإبراهيم احلريب
 56 ...................................................... إبراهيم بن أمحد ادلروزي

 56، 88 ........................ الشريازي أبو اسحاؽ= براهيم بن علي بن يوسف إ
 222 ......................... َعْمرو ْبن ربيعةِإبْػرَاِهيم بن يزيد بن قيس بن األسود بن 

 86 .......................................................... القاسم التَّنوخي وأب
 88 ........................................................ جعفر بن ادلسلمة وأب

 270 ........................................ )يروي عن واثلة بن األسقع( أبو سباع
 82 ......................................................... نصػر بن ودعاف وأب

 55 ................................................ أمحد بن بشػر بن عامر ادلروزي
 65، 6 .................................... ابن تيمية=  أمحد بن عبد السالـ احلراين

 52، 86 ...................................... الفتح وأب =برهافعلي بن أمحد بن 
 58، 66، 68، 62، 5 .............. ابن حجر بن حجر العسقالين=أمحد بن علي 

 55، 66، 21 ................... ابن خلكاف =أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر
 10 ..................................... أمحد بن حممد بن حنبل بن هالؿ بن أسد

 262 ........................................................ إسحاؽ بن عبد اهلل
 602 ................................................. أمساء بنت أيب بكر الصديق

 66، 20، 21 .............. ابن كثري =بن ضوء، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري
 56 ............................................... إمساعيل بن حيىي ادلزين الشافعي

 31 ...................... = ادلزين إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو بن إسحاؽ
 66 ................................................................... البجريمي

 206، 221 ................... جابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حراـ بن ثعلبة بن حراـ
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 233 ............................... جرير بن عبد احلميد بن قرط أبو عبد اهلل الرازي
 52، 88 .................... ارقيعلي الف وأب =احلسن بن إبراهيم بن علي بن برهوف

 262 ................................................احلسن بن أيب احلسن )يسار(
 278 .................................. احلسن بن زياد اللؤلؤي موىل األنصار الكويف

 757 ...................................... احلسن بن صاحل بن حي اذلمداين الثوري
 255 ................................. احلسن بن علي بن أيب طالب بن عبد ادلطلب

 82 ................................ عبد اهلل وأب = احلسني بن حممد بن عبد الوهاب
 266 ............................................................ احلكم بن عتيبة

 288 ..... خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، القرشي األسديحكيم ْبن حزاـ ْبن 
 266 ........................................................ محاد بن أيب سليماف

 66 ............................................................ الشػربييناخلطيب 
 226 ..................... أبو سليماف بن علي بن خلف األصبهاينداود الظاهري = 

 52 ..................................................... الربيع بن سليماف ادلرادي
 210 ............................................... الرمحن فروخ ربيعة بن أيب عبد

 287 ................................... زيد بن ثابت بن الضحاؾ بن زيد بن لوذاف
 226 ................................... بن ثابت بن الضحاؾ بن زيد بن لوذافزيد 

 576، 262 .................................. نصارياأل طلحة وأب =زيد بن سهل 
 220 .................................. سامل بن عبداهلل بن عمر بن اخلطاب العدوي

 222 ......................................................... سعد بن أيب وقاص
 12 .......... = أبو سعيد اخلدريسعد بن مالك بن سناف بن عبيد بن ثعلبة بن األجبر

 602 ............... عبد األشهلسعد بن معاذ بن النعماف بن امرئ القيس بن زيد بن 
 820، 231 .......................سعيد بن ادلسيب بن حزف بن أيب وهب بن عمرو

 212 .................................................... سعيد بن جبري بن هشاـ
 220، 56، 52، 63، 65 ............................. بن سعيد = الثوريسفياف 
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 211 .......................................................... سليماف بن يسار
 515 ............................ مسرة بن جندب بن هالؿ بن حريج بن مرة بن حزف

 226 ................................................سهل بن أيب حثمة األنصاري
 280 ........................... خالد بن ثعلبة سهل بن سعد بن سعد بن مالك بن

 31، 52 ................. حممد بن أدريس بن العباس بن عثماف بن شافعالشافعي = 
 62 ............................... عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبارالشعيب = 

 66 ......................................................... شهاب الدين الرملي
 576، 223 .................. صفواف بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح

 67، 60، 81، 83، 26، 28 .............................. صالح الدين األيويب
 56 .................................................... الطربيطاهر بن عبد اهلل 

 236 .................................................. طاووس بن كيساف اليماين
 82 ................................................................. طراد الزينيب

 282 ................................................ عائشة بنت أيب بكر الصديق
 236 .......................... عبادة بن الصامت بن قيس بن أصـر بن فهر بن ثعلبة

 221 ............................................ = أبو هريرة عبد الرمحن بن صخر
 262 .................................... = األوزاعي عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد

 516 ........ الساعدي األنصاري ادلدينأبو محيد =  عبد الرمحن و قيل: ادلنذر بن سعد
 266، 65، 88 .......... ابن الصباغ أبو نصر =بن عبد الواحد عبد السيد بن حممد 

 266 ..............أبو القاسم الداركي =العزيزعبد العزيز بن عبد اهلل بن حممد بن عبد 
 66، 62، 66 ........................... الرافعي = أبو القاسم عبد الكرمي بن حممد

 85 ........... أبو بكر ابن النحاس =األنصارياحلسن  عبد اهلل بن أيب اجملد احلسن بن
 517 .................................. عبد اهلل بن السائب بن يزيد حليف بين أمية

 82 .......... أبو حممد =عبد اهلل بن القاسم بن ادلظفر بن علي بن القاسم الشهرزوري
 222، 275 ................................................... عبد اهلل بن شربمة
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 267 ..................... عبد اهلل بن عباس بن عبد ادلطلب بن هاشم بن عبد مناؼ
 282 ............. = أبو بكر الصديقكعب القرشي التيميعبد اهلل بن عثماف بن عامر  

 88 ........................................... عبد اهلل بن علي بن أمحد البغدادي
 16 ................................................. عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب

 612 ................ عبد اهلل بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهمي
 218 ................................................ َعْبد اللَّه ْبن َعْمرو ْبن العاص

 62، 86 ................. = ابن قدامةعبد اهلل بن حممد بن قدامة اجلماعيلي ادلقدسي
 281 .......................................... عبد اللَّه بن مسعود بن غافل اذلذلي 

 68 ،62، 66، 62، 62 .............. السبكي=علي بن عبد الكايف عبد الوهاب بن
 820 ............................................... أبو الزناد =اهلل بن ذكواف عبد
 825 .......................................... اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري عبد

 607 .............................................. عبداهلل بن جعفر بن أيب طالب
 27 ..................=ابن أيب عصروفعبداهلل بن حممد بن هبة اهلل بن ادلطهَّر التميمي

 17 ........................................ عبيد اهلل بن احلسن بن احلصني العنربي
 286 .............. عبد مشس ْبن عبد مناؼ عتياب ْبن أسيد ْبن َأيب العيص ْبن أمية ْبن

 221 ....................... األمناطي أبو القاسم= عثماف بن سعيد بن بشار ادلعروؼ
 66 ................................. بن الصالح وأبو عمر = عثماف بن عبد الرمحن 

 752 ............ عثماف بن عفاف بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس القرشي األموي
 610 .................................... عروة بن اجلعد، وقيل ابن أيب اجلعد البارقي

 620 ........................................................ مسلم أيب بن عطاء
 611 .............................................................. عطية القرظي

 221 .................................. = أبو مسعود البدريعقبة بن عمرو بن ثعلبة
 865 ................................................. احلارث بن خالد بن علقمة

 270 ...... علي بن أيب طالب بن عبد ادلطلب بن هاشم بن عبد مناؼ القرشي اذلامشي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
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 85، 86 .. ابن عساكر =الدمشقي ،علي بن احلسن بن هبة اهلل، أبو القاسم، ثقة الدين
 56 ..................................................... علي بن عيسى الشافعي

 208 ...................................... عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى
 281 ....................................... عمر بن عبد العزيز بن مرواف بن احلكم

 57 ............................................. فخر الدين عثماف بن علي احلليب
 201 .......................... فضالة بن عبيد بن نافد بن قيس بن صهيب بن أصـر

 83 .................... الفضائل وأب =القاسم بن حيي بن عبد اهلل ادللقب ضياء الدين
 222 .......................يالسَّدوسي البصر  قتادة بن دعامة بن قتادة، أبو اخلطاب

 237 ........................... لبيد ْبن َربِيعة ْبن َعاِمر ْبن َماِلك ْبن َجْعَفر ْبن كالب
 263 ................................................ الليث بن سعد بن عبدالرمحن

 16 ....................... مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث
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 الصفحة طرف البيت 

 
 ُمَعّفِر قَ ْه                                  َ  َ                                ُُ  ُ                               ْ َ   ل                              

   ٘5 ،ٔ85 
 بَ غَ                            ُا  ل                             ْ ِ َ ْ  َ ُر                              ِ رَ                                 

   ٗ9٘ 
 حن                               بغ                             ر   ل                               ّ     م                               

   ٗ5٘ 
 َ ْش                    َ    ُف                      ِ ََتِْش                      ِ                     َ   ل                    ر   ِ  

   ٘8ٔ 
 و                                               قر                                                                                             

   ٘5ٖ 
 وَ ْش                                     ُ وَ َ   ل                                          َ ْ ُ                                        َ   

   ٘5٘ 
 َس                                     قَ                                   ْ    ب                                    َ ْ                                     

   ٘9ٕ 
  ْص                 ِرُي َوْته                                       َ ِت                     ل                        

   5٘ٓ 
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 فهرس املصادر
     حلضحموووو   ، توووو: حممد رضوووو  رضوووو ،   حموووو ،   وووو -رضوووو   ه   وووو -أبوووور بلوووو     وووو 

هوووووووووووو ٖٓٗٔ ألححمووووووووو :،     لوووووووووو د ب ر   لنوووووووووون     ضحمووووووووو ، بوووووووووو       وووووووووو  ،  ووووووووو       وووووووووو  
 .مٖٜٛٔ
   أيب  بوووووووووووو    سوووووووووووو تحم      وووووووووووو  ، توووووووووووو: حممد أ وووووووووووو إ وووووووووووو    ووووووووووووو      وووووووووووو   ب    وووووووووووو
  حمووووووو  ب ر    ووووووول      روووووووي     ضووووووو ، ب لووووووو    أبووووووور حم  ، إمس  حموووووووري    ر ووووووو   بووووووو  بلوووووو 
 إب  هحم ،     ل د ب ر   رط       . ب      
 رضوووووووورب    وووووووو    ،  بوووووووو  رضووووووو  بوووووووو  زك  وووووووو  دآثووووووو ر   وووووووو دب  أل وووووووو ر     ووووووو ب، توووووووو: حمم

     ل د ب ر   بر، ب   .
 د     ووووووووار    حمسوووووووو برر    بوووووووو  إبوووووووو  هحم  بووووووو  د أبوووووووور بلوووووووو  رضوووووووو  إلمجووووووو ف، توووووووو: حمم
رضوووووو  ح حمووووووم،     لوووووو د  لن وووووو       وووووو    بوووووو   وووووو ب  وووووو   أ وووووو  هوووووووق،   حموووووو د أبوووووورٜٖٔ

  و.ٜٜٜٔهو/ ٕٓٗٔ جض  ،  لن    ل    ث  فحم ، رأس  وحمض ،   ط      ث تحم ، 
 ،إلوووووووو       وووووووو كنرر   وووووووو س بوووووووو  أ وووووووو  بوووووووو  رضوووووووو     وووووووو ز، أحلوووووووو م   وووووووو    حلوووووووو  م
     لوووووووووو د ب ر     وووووووووو   ،   ط  وووووووووو   أل  ، ب  ضوووووووووو  بوووووووووو   وووووووووو حمض    أللوووووووووو  ، .  ج وووووووووو  أ  

 م.ٜٜٛٔهو، ٛٔٗٔ
 ه،    وووووو  أبوووووور    ر وووووو  أ وووووور: بلوووووو  أيب بوووووو  رضوووووو د   ا وووووو ، توووووو: حمم أهووووووري أحلوووووو م 

 هووووووو ، ٛٔٗٔ  أل  ، بووووو   ،   ط  وووووو    وووووو   م، حوووووو م،  بووووو  ب ر -     وووووو  ر وووووو ب د     لووووو 
     ر ر . ترفحم  ل ك    ل  ،  أ    ر م م،   حم ٜٜٚٔ
   ألحلووووووووووووو م لووووووووووووو م أ ووووووووووووور   ألحلووووووووووووو م، تووووووووووووو: حمم،  إل ووووووووووووو م    حموووووووووووووري أيب رضووووووووووووو 
 ح م   ظ ه  . ب    حم  ب  أ   ب     
 رب ب   ر     حل    ب  رضرب ب   اللنحم ر  ن  حمري   خن ر،      ه . 
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 أيب بوووووووو  رضوووووووو  بوووووووو  أ وووووووو د    خوووووووو ر ،     ووووووووم  وووووووورحم    وووووووو م   سوووووووو ر  إرلووووووو ب    
د   ووووو   ،     لووووو  لوووو  :     ووووو س، أبووووور    وووو  ،    نحموووووي    سوووووطدي    وووو    ووووو  بووووو  بلوووو 
 .هو ٖٕٖٔ   س ب  ،د    ،   ط     أل    ،   لربى   ط   
 ،إر  ء     حمري يف خت  ج أح ب ي    ر   س حمري، ت: حممد رض  ت           أل   ي 

 م.ٜٜٚٔ –هو  ٜٜٖٔ -ب   ،   ط   د  أل   ،    ل د   لنن  إل د  
 ضووووووو   بووووووو  رضووووووو  بووووووو   ضووووووو  بووووووو  أ ووووووو س    ديووووووو ، تووووووو: حممد أبووووووور      ووووووو  رضووووووورب 

ب  وووووووري  حموووووووور    سوووووووورب، ب ر   لنوووووووون     ضحموووووووو ،  بوووووووو  رضوووووووو   وووووووور رز      ق وووووووو  ،   حموووووووو 
 م.ٜٜٛٔهوو، ٜٔٗٔب         .   ط     أل  ، 

 :  ضوووووووووووووووووووووووووووو أبوووووووووووووووووووووووووووور ديف    فوووووووووووووووووووووووووووو   أل وووووووووووووووووووووووووووور :، توووووووووووووووووووووووووووو: حمم  ال وووووووووووووووووووووووووووونحم   
  لوووو ،     لوووو د ب ر  بوووو    وووورب    وووو طي    ضوووو  ،   حموووو   وووو ب    وووو  بوووو    وووو  ه بوووو   ر ووووم

 م.ٕٕٓٓهوو ٖٕٗٔ أل دم،   ط     أل  ، 
    حلسوووووو   ر ألثوووووو ، أبوووووو بوووووو  أ وووووو      بوووووو  يف    فوووووو     وووووور ب ، توووووو: حممد  وووووو    وووووو 
 رض     ر . ب     
 / زك  وووووووووو   أ وووووووووو    ط  وووووووووون يف لوووووووووو م ر     ط  وووووووووون، توووووووووو: حممد لووووووووووحم   إل وووووووووودم

م، ٕٔٓٓ -هووووووووووووو  ٕٕٗٔ -بوووووووووو     - ألت وووووووووو ر ، ب ر     وووووووووو د ب ر   لنوووووووووون     ضحموووووووووو  
   ط   د  أل  ،   حم د ب. رض  رض  ت   .

  حجووووووو  أبووووووور     وووووووري  بووووووو    ووووووو  بووووووو   إل ووووووو ب  يف  حمحمووووووو     ووووووور ب ، تووووووو: حممد أ ووووووو
بوووووووووووووو   ،   ط  وووووووووووووو   أل  ، ،     لوووووووووووووو د ب ر   لنوووووووووووووون     ضحموووووووووووووو ،    سوووووووووووووو دي    وووووووووووووو ف  

 هوو.ٕٔٗٔ
 أيب  ووووو ري   س لسووووو ،  بووووو  أ ووووو  بووووو  أيب بلووووو  رضووووو  دأ ووووور    س لسووووو ، تووووو: حمم

   رف ء  ألف  ي.     ل د ر حم     ج       ضحم  إلححم ء     ر      ض تحم ،   حم  أبر
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  أيب بلوووو  أ وووور:    ر وووو  أبووووور  بوووو  إ وووودم   وووور     وووو  ر:    وووو   ، توووو: حممد رضووووو
  حموووووو    د ب ر  بوووووو    وووووورز ،   حموووووو د أبوووووور  وووووو   ه    وووووو    بوووووو ب     ووووووحم    رز وووووو ،     لوووووو 

 هوو.ٖٕٗٔرجن  ،حس  آ    ض  ،   ط     أل   ب     رر
    فوووو رس،    رك وووو   بوووو    وووو  بوووو  رضوووو  بوووو  رضوووورب بوووو   أل وووودم، توووو: حممد لوووو    وووو

 -هووووووق،     لووووو د ب ر     ووووو    ضد ووووو ،   ط  ووووو   و  سووووو    ووووو  ٜٖٙٔ     ووووو      نووووور د 
 م. ٕٕٓٓأ  ر /    ر 

 البووووووو     وووووووار    حمسوووووووو برر ،   حمووووووو د   ووووووو كنرر   وووووووو   ه بووووووو    ووووووو       وووووووو    إل  ووووووو ف
 ه.ٛٓٗٔ  رب  ،   ط   د  أل  ،   م 

   إكضوووووو    أل وووووودم بنث حمووووووي   لوووووودم، توووووو: حمم رضوووووو  بوووووو    وووووو   ه بوووووو    وووووو   ه بوووووو
ج   ووووو  أم    ووووو ى،  د ووووو   بووووو   ووووو         ووووو  ،     لووووو  د   ووووو    طووووو      حمووووو ي،   حمووووو 

 -    ووووووووو د  لووووووووو    ل  ووووووووو    لووووووووو  م، ٜٗٛٔ /هووووووووووٗٓٗٔ د ووووووووو       ووووووووو  ،  ط  ووووووووو   أل  
   ض ل    س رب  .

  ووووووو   ه،   حموووووو    ووووووو كنرر رف وووووو  فووووووورز   أيب ،إبر ووووووو     وووووو ف   بوووووو   ألم، رضوووووو  
 مٕٛٓٓهو ٜٕٗٔ  ط ن،     ل د ب ر   رف ء،   ط     و  س      
 ل حم ووووووووو ،  حووووووووو ج د   ظ ووووووووور ، توووووووو: حمم إ  وووووووو م   ل ووووووووور  يف   وووووووووا ري   وووووووو  ك وووووووووم

    ل د ب ر إححم ء   رت ث     يب، ب   ،      . 
   إلميوووووووووووو ء إ  ز   وووووووووووو   أل ووووووووووووو ج   ألجوووووووووووو  ء، ز   وووووووووووو   أل ووووووووووووو ج     ر  وووووووووووو      ووووووووووووو ج 

  سوووووو    إل وووووو م أ وووووو ، توووووو: حممد ت حمووووووري  وووووو    ،   رطوووووو: ،    ووووووحمخ     وووووو    لنوووووون   سوووووون 
 م. ٕٚٓٓ -هو  ٕٛٗٔ      َ  حم  َج َّ ر،     ل د أضر ء   س م،   ط     أل  ، 

   ضوووو     ج  ووووو   بوووو  رضوووو  بوووو     ج  وووو    وووو   وطحموووون، ح لووووحم     ووووحم   ووووو حمض 
 هوو،     ل د ب ر   لنن     ضحم  ب         ،   ط     أل  .ٕٕٔٔ    ف   
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    جنوووووحم   حل  ووووو ،   حمووووو     وووووحم   بووووو     رووووو       ووووو  لووووو م ك ووووو    ووووو     ،  ووووو      ووووو
 ر   لنووووون     ضحمووووو ، بووووو   . زك  ووووو   ضووووو   ،    ووووورر  د رضووووو    ووووو  بحم ووووور ،     لووووو د ب

.      
   رووووو     لووووو ر رسووووو      ووووو  ر،  ب ووووو م  حلووووو ف  أيب بلووووو     ووووو  ر،   حمووووو ،  ووووو ب  بووووو   

 ووووو  ،     لووووو د  لن ووووو      ووووورم   حللووووو ،   حمووووو ،  ووووو ب  بووووو   ووووو   ت ووووو      وووووحم  بووووو ر بووووو  
 م.ٜٛٛٔهو ٜٓٗٔ    ه     ر،   ط     أل   

  ، ووووووووووووووووووووووووومد أبووووووووووووووووووووووووور   ر حمووووووووووووووووووووووووو ب   ووووووووووووووووووووووووو    ن ووووووووووووووووووووووووو       ووووووووووووووووووووووووو     ن ووووووووووووووووووووووووو     
 د رلوووو     ووووو طي    ووووو   بوووو ب  رلووووو   حل حمووووو    بووووو  أ ووووو  بوووو  رضووووو  بووووو  أ وووو  بووووو  رضوووو 
 .مٕٜٛٔ-هو ٕٓٗٔهوق،     ل د ب ر     ف ،   ط   د   س ب   ٜ٘٘
  نووووور       ووووو   كثووووو  بووووو  إمس  حموووووري    ووووو  ء  يب  حلووووو ف         ووووو ،  ب ووووو م       ووووو   
 .هوو ٗٚٚ    
 هق، ٚٛ٘   د تحموووووووووون    وووووووووو   يف  وووووووووودء   وووووووووو      ل  وووووووووو ي بوووووووووو   يف    وووووووووو   يف يف ت

م  لوووووو       وووووو  بوووووو   ، ٜٙٛٔهوووووووو، ٙٓٗٔ    لوووووو د ب ر   لنوووووون     ضحموووووو .  وووووو       وووووو  
 .      
  تووووو: حممد  بووووو  ،    ووووو ر    ووووو  يف ختووووو  ج  ألح ب وووووي   ألثووووو ر   ر   ووووو  يف    ووووو م   ل ووووو

د    أ ووووووو     ووووووو ف      ووووووو   بووووووو    ووووووو  بووووووو      ووووووو   ووووووو  ص   ووووووو    أبووووووور ح ووووووو   ضووووووو 
كضووووووو  ،  بوووووو      ووووووو  ، وووووو حمض   بووووووو     وووووو  ه ،هوووووووق،   حموووووو د   وووووووط   أبوووووور    وووووووحم ٗٓٛ

-هوووووووٕ٘ٗٔ  ط  وووووو د  ال  ، ،   سوووووو رب  -    وووووو   -    لوووووو د ب ر  لجوووووو       وووووو     نرز وووووويف 
 م.ٕٗٓٓ
  ضوووووووو  بوووووووو  حسوووووووو  بوووووووو  رضوووووووو  بوووووووو    وووووووو      وووووووو د   سرتلوووووووو   ، توووووووو: حمم ب حموووووووو  

    ل . ب رد        ب   ر ، ب ر
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  ْ َ   ُبوووووووووو  حجووووووووو     سووووووووو دي،  وووووووووو   دَضووووووووو َ ِم ِ وووووووووْ  أَِب َّووووووووووِ  َ أْلَْحَلووووووووو ِم، تووووووووو: حممبُو ُووووووووور 
 هوو.ٖٛٗٔرض  ح         ،   ط      س  حم       دبن رحمر     ن  حم    حم 

  أ وووووو     حموووووو ،     لوووووو د ب ر  بوووووو  رضوووووورب بوووووو        وووووو  يف لوووووو م  ل   وووووو ، أليب رضوووووو
    ل    ط               نرز يف.

 أيب  بووووووووووو   ووووووووووو م    ووووووووووو ف  ،     وووووووووووم أبووووووووووور  حلسووووووووووو   ووووووووووو    حمووووووووووو   يف  ووووووووووواهن  إل
هووووووووق،  س ووووووو د    ووووووو  رضووووووو  ٛ٘٘ ووووووو ا    ضووووووو  ي   حمضووووووو     ووووووو ف      نووووووور د  بووووووو   وووووووو 

 .م ٕٓٓٓ -هو ٕٔٗٔ  ط   د  أل  ، ، ج   –   رر ،     ل د ب ر      ص 
 حموووووو      نر ووووووحمري     وووووو م    نرجحموووووو     ن  حمووووووري  سوووووو  ري   سوووووونخ ج ،     وووووومد أبوووووور    

هوووووووق،   حمووووو د ب رضوووووو  حجوووووو  ٓ٘ٗرلوووووو     ووووو طي    نوووووور د  بوووووو  أ ووووو  بوووووو    ر حمووووو  رضوووووو 
 ٛٓٗٔ   ووووووو  ،   ط  ووووووو د   ث تحمووووووو ،  – آلووووووو   ،     لووووووو د ب ر    ووووووو :  إل ووووووود  ، بووووووو    

 .م ٜٛٛٔ -هو 
 وووووو زّ     ووووو  بوووووو  رّضووووو  بوووووو  رّضووووو د تووووو: حمم    وووووو  رس، جووووور ه   وووووو     ووووو  س تووووو ص   

     لوووو د  س  وووو ،  وووو  جمضر وووو  د  حموووو     َّبحموووو  ، ر ت وووو     ّ وووون    ووووحم ، أبوووور  حلسووووحم ،
  ل    . ب ر
  ووووو    وووووو زّ    بوووووو  رّضووووو  بوووووو  تووووو ص    ووووو  س  وووووو  جووووور ه     وووووو  رس، تووووو: حممد رّضووووو  

أبوووور    ووووحم ،    ّ وووون ر ت وووو ،    َّبحموووو  ،   حموووو  جمضر وووو   وووو   س  وووو ،     لوووو د   حلسووووحم ،
   رت ث     يب.  س   ت  ره   ز ر   إل دم يف   لر  ، 

   بووووووو  رضووووووو    ووووووو    مشووووووو د   أل ووووووودم، تووووووو: حمم    ووووووو ه    فحمووووووو    إل ووووووودم تووووووو ر 
   وووووووو  ، د     وووووووو     وووووووو يب،  لوووووووو     لنوووووووو : ب رد     وووووووو    وووووووواهي، ب ر  ثضوووووووو   بوووووووو  أ وووووووو 

   وووووووو   ضوووووووو . ب   ث تحموووووووو ،   حموووووووو  م،   ط  وووووووو ٜٜٓٔ ، هوووووووووٓٔٗٔد     وووووووو  بوووووووو   ،  وووووووو  
 .ت       سدم
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   وووو        وووو ،  بوووو    وووو     ،  ب وووو م فخوووو    وووو     ثضوووو  ت وووو   حل وووو   ، لوووو م ك وووو  
     ل د ب ر   لنن     ضحم ، ب         .

  وووو      وووور   أبوووور  بوووو  لوووو   بوووو     وووو  أ  وووو ه   ن  حموووو     وووو      وووو ق، توووو: حممد  وووو 
هوووووووووو،   حموووووووو د   وووووووو     وووووووو  ٛٓٗٔب  وووووووو ،   ط  وووووووو   أل  ،  ،    لوووووووو د ب ر     وووووووو  زك  وووووووو ،
.      
  د ، توووووووووو: حممق وطحموووووووووون   وووووووووو     ج  وووووووووو    وطحمووووووووون ملوووووووووو     وووووووووو   حل حموووووووووون   ووووووووو

     ضحموووووووو ،   لنوووووووون ب رد     وووووووو  ب ر    وووووووو ف      ج  وووووووو   ضوووووووو  بوووووووو  رضوووووووو  بوووووووو   وووووووو حمض  
  أل  .   ط   ، مٜٜٙٔهو، ٚٔٗٔ     ، ب   ،
  ٗط ، ب   ، ، الب  حج   لحمنض ، ب ر   لنن     ضحم      ص      سن ص ب  م. 
   سسووووووو    رتكووووووو ،     لووووووو د ب  ن ووووووو     ووووووويف   كووووووو    حمووووووو    ووووووو كنرر   ووووووو  ه بووووووو    

هووووووووووووو ٚٔٗٔ   رووووووووووورث     ر  ووووووووووو       بحمووووووووووو    إل ووووووووووود حم  بووووووووووو  ر هجووووووووووو ،   ط  ووووووووووو   أل  ،
 م.ٜٜٚٔ
 ،  ووووووو كنرر   ووووووو  ه بووووووو    ر وووووووري   ووووووور ز      ل  حموووووووري    ووووووو  حم  إ     ووووووو ب        ووووووو  

   حمض      حميف.
  لوووووووو د ب ر   وووووووواهي ثضوووووووو    بوووووووو  أ وووووووو  بوووووووو  توووووووواك    حل وووووووو ه، توووووووو: حممد رضوووووووو     ،

      .-  لنن     ضحم  ب   
  ووووو     جووووو ي،     لووووو د  لن ووووو     ووووو  ،  بووووو  رضووووو  بووووو    ن    ووووو  ، تووووو: حممد   ووووو  

 م.ٜ٘ٛٔ      ط يف 
  ، ن  حم ووووووو    حلسوووووووو     وووووووو   ووووووورحم   بوووووووو  ح وووووووو     حمحمووووووو   وووووووو حمض   وووووووو   وووووووورحمر  

   ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم  أل وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووريد ،  لوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو     وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ر ر ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
َ ْ  ووووَ ،   نضحمضوووو ، أبوووور حوووو     وووو  ر  ،  بوووو    وووو   بوووو  ح وووو   بوووو  أ وووو  بوووو  ح وووو   بوووو  رضوووو 

  وووووو   ه،  بوووووو  ب  وووووو   بوووووو  هوووووووق، ت تحمووووووند  أل وووووو  أبوووووور  حلسوووووو    وووووو ٖٗ٘  ُ سووووووو    نوووووور د 
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هووووووق،    وووووم   ن  حم ووووو    حلسووووو  د أبووووور   ووووو  ٜٖٚ ووووودء   ووووو        ر ووووو   حل  ووووو     نووووور د 
  وووووو ي آبم،  أللوووووو ربر   أل بوووووو  جنوووووو ي بوووووو   حلوووووو ص توووووورم بوووووو    وووووو    رضوووووو  ت  وووووو    وووووو   ،

  ض لووووووو      بحمووووووو   -هووووووووق،     لووووووو د ب ر بووووووو   ز ووووووو      ووووووو     نرز ووووووويف، جووووووو   ٕٓٗٔ   نووووووور د 
 م. ٖٕٓٓ -هو  ٕٗٗٔ  س رب  ،   ط   د  أل  ، 

 كثوووو      لوووو   بوووو   ضوووو  بوووو  ت سوووو     وووو آ     ظووووحم ، توووو: حممد أبوووور    وووو  ء إمس  حمووووري
لووووووووو ب رضووووووووو    سووووووووحم  ر   ،   حمووووووووو د   ووووووووط     سوووووووووحم  رضوووووووو ، قهووووووووو  ٗٚٚ  د     وووووووو   

  وووووو س  طوووووون،  بوووووو  حسوووووو      وووووو   ،  أ وووووو    وووووو  بوووووو    وووووو   رضوووووو  ف ووووووري    جضوووووو   ،   
 -هووووووووووو ٕٔٗٔ  ط  وووووووووو   أل  ،     لوووووووووو د    سوووووووووو    ط وووووووووو ،  لن وووووووووو  أ الب    ووووووووووحم    وووووووووورت ث

 م. ٕٓٓٓ
  د     ووووار    حمسووووو برر    بووووو  إبوووو  هحم  بووووو  ت سوووو     وووو آ ، تووووو: حممد أبوووور بلووووو  رضوووو
  وووووو   سسوووووو    رتكوووووو ، ح  وووووو     وووووو    بوووووو  وووووو م  وووووو   أل وووووون     وووووو كنررد   وووووو   ه، هووووووقٜٖٔ

     وووووووو      ر وووووووو ،  -رضوووووووو    سوووووووو  ، ب ر     وووووووو د ب ر   وووووووو ث   بوووووووو    حموووووووو    وووووووو كنررد  وووووووو  
 م. ٕٕٓٓهو،  ٖٕٗٔ  ط   د  أل   

  ن خووووووووحم   حل وووووووو  يف ختوووووووو  ج أح ب ووووووووي     ف وووووووو    ل وووووووو ، توووووووو: حممد أبوووووووور     وووووووووري  
 أبووووور ،   حمووووو هووووووقٕ٘ٛد  حجووووو     سووووو دي   بووووو  أ ووووو  بووووو  رضووووو  بووووو    ووووو  بووووو  أ ووووو 

  ط  وووووو د   طوووووون،     لوووووو د    سوووووو    ط وووووو ، ب ر    وووووول   بوووووو    وووووو س بوووووو     وووووو  حسوووووو 
 م.ٜٜ٘ٔهو. ٙٔٗٔ  ط     أل   

 ت ووووو    ث  وووووي  بووووو    ووووو  بووووو    ووووو  ل ، أبووووور رضووووو    ووووو    رهووووو :    ن  ووووو  يف     ووووو
هوووووووق،   حمووووو د رضوووووو  ث  وووووي  ووووو حم     وووووو ي،     لووووو د  لن وووووو  ٕٕٗد      ووووو  ب    ووووو  ل   

 يف         إل د حم .    كنرر         ز، ر       ضحم          حمري برج  ت  ر   ط



 

 فهرس المصادر                االنتصار البن أبي عصرون 

 

141 

 أبووووو ب    ر وووووم    ووووو  ز بووووو    ووووو  بووووو  إبووووو  هحم  د  ن  حمووووو  يف     ووووو     ووووو ف  ، تووووو: حمم
م، لوووووووو ك   لن وووووووو    ط  وووووووو  ٜٔ٘ٔ، ٖٓٚٔ   وووووووو  ز  أبوووووووور إ وووووووور  ،   ط  وووووووو   أللوووووووو  ، 

   ط       ج   حل ي  أ الب  ر  .
    ووووو  ،  ب ووووو م    د ووووو      حمووووو   حلووووو ف  أيب زك  ووووو  رحمووووو    وووووو    هتوووووا ن  ألمسووووو ء    
 طووووووو ،     لووووووو د ب ر   لنووووووون    ووووووو     ووووووو برلووووووو      ووووووور  ،   حمووووووو    وووووووط    بووووووو   ووووووو 

 م.ٕٚٓٓهو ٕٛٗٔ    ضحم ، ب         ،   ط     أل  ، 
 . هتا ن   ن ا ن الب  حج ،   ط     أل  ، ب ر    ل 
  أ وووووووووووووووو   ألزهوووووووووووووووو  ،   حموووووووووووووووو ،  بوووووووووووووووو  رضوووووووووووووووو هتووووووووووووووووا ن     وووووووووووووووو ، أليب    وووووووووووووووورر

  وووو     جوووو ر،     لوووو د     سوووو       وووو    نوووو: حمم  بوووو  رضوووو  هوووو ر  ، رضوووو  بوووو       سوووودم
   ألت  ء       ،     ر          ن: حمم    رتمج .

  ،   نر حموووووووووم   ووووووووو    ضووووووووو     ن ووووووووو ر م، تووووووووو: حممد رضووووووووو    ووووووووو    ووووووووو ؤ      ووووووووو  
 م، هوووووووووووووو   حمووووووووووووو د ب   ووووووووووووو ٜٜٓٔ، ٓٔٗٔ    لووووووووووووو د  ووووووووووووو ا   لنووووووووووووون،   ط  ووووووووووووو   أل  ، 

     . ب    حل ب   حلضحم 
  أ ووووو  أبووووور حووووو     نضحمضووووو     سوووووو،   حمووووو  بووووو  ح ووووو   بووووو    ث ووووو  ، تووووو: حممد رضووووو 

 –هووووووو ٛٓٗٔحسووووو  إبووووو  هحم  زهوووووو   ،     لووووو د    سوووووو    لنووووون   ث  فحموووووو ،   ط  ووووو   أل  ، 
 م.ٜٛٛٔ
  جووووووووووووووووووووووووووووو  يف   نر وووووووووووووووووووووووووووووحمري يف أحلووووووووووووووووووووووووووووو م      وووووووووووووووووووووووووووووحمري، تووووووووووووووووووووووووووووو: حممد أبووووووووووووووووووووووووووووور
  حموووو د  وووو     وووو    حموووو    سوووو   ،  كحمل وووو   أبوووور  وووو حم     د وووو ، بوووو  ل حمووووري بوووو   وووو حم 

 .ٜٙٛٔ – ٚٓٗٔب   ،   ط   د   ث تحم   –    ل د   ا   لنن 
    جووووووووووو  يف   نر وووووووووووحمري يف أحلووووووووووو م      وووووووووووحمري،   رووووووووووو ف     د ووووووووووو ، ت ووووووووووو    ووووووووووو

 أل  ،      حموووووووو    سوووووووو   ،     لوووووووو د  وووووووو ا   لنوووووووون،   لن وووووووو       وووووووو      بحموووووووو ،   ط  وووووووو  
 م.ٜٙٛٔ /هٚٓٗٔ  ط      ث تحم ،  ،مٜٚٛٔو ٜٖٛٔ
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  حمسووووووووو  أبووووووووور  حمسووووووووو   بووووووووو    ووووووووو  يف    ووووووووورحم   ووووووووو     رت وووووووووا ، تووووووووو: حممد رضووووووووو 
    لوووووو د لوووووو ك ،   لن وووووو ،   ط  وووووو    ووووووط      وووووو ج   حل ووووووي  أ الب  ،   رت ووووووا    سوووووو ض 

 ر  ،   حم د أ   رض  ل ك   آل   .
  ه  وووووو    ه   حموووووو    وووووو  ،   ووووو  يف   سوووووو      وووووورحم    خن ووووو   وووووو  أ وووووورر ر ووووور   

   ووووو      خووووو ر ، أبووووور   ووووو   بووووو  إبووووو  هحم  بووووو  إمس  حموووووري بووووو  رضووووو د   ووووو     أ   ووووو ، تووووو: حمم
ت  وووووو       ووووو ،     لوووووو د ب ر طووووور     جوووووو  ،   ط  وووووو د  أل    بوووووو    حمووووو  رضوووووو  زهووووو ،   ه

 هو.ٕٕٗٔ
   جوووووور ه      ووووووورب لووووووو م قن وووووو     د ووووووو     وووووووحم  ل حمووووووري يف  ووووووواهن  إل ووووووو م    ووووووو
ب ر   ن   ووووووري،    وووووو ا    ووووووحم   وووووو حل      سووووووضحميف   يب  ألزهوووووو  ،     لوووووو د ب ر إححموووووو ء إ وووووو م 

   لنن     بحم .
     جوووووووور ه      وووووووورب    وووووووو      وووووووو       وووووووور         وووووووو رب، توووووووو: حممد مشوووووووو    وووووووو
 هوق،   ط      ث تحم .ٓٛٛد  أ        ج   أل حمرط    ب  رض 
 أيب   رفوووووووووو ء  بوووووووووو     وووووووووو بر  وووووووووو   د  وووووووووور ه     ووووووووووحم  يف ط  وووووووووو    حل  حموووووووووو ، توووووووووو: حمم
 رض ،   حم     كنرر       ن م رض   حل ر. أيب   رف ء     ل  أيب ب  رض 
  رضووووووو   حلووووووو  ب  بووووووو    ووووووو  بووووووو    وووووووره      ووووووو  ،  ب ووووووو م لوووووووحم   إل ووووووودم أيب بلووووووو

   حمض ،  لن   ح  ت .
 حموووووريب   ووووو  لووووو م جووووود    ووووو     س ووووو    ووووو     ووووو ص   طووووو    ، لووووو  :    ح لوووووحم  

 ووووود       حموووووريب، لووووو ك ،   لن ووووو ،   ط  ووووو    وووووط      ووووو ج   بووووو  أ ووووو   بووووو   ووووو    أ ووووو 
 م.ٜٜٙٔهوو ٖ٘ٚٔ حل ي  أ الب  ر  ،   ط      ث  ث ، 

    ح لوووووحم  إ  تووووو    طووووو       ووووو  حوووووري أ  ووووو ه فووووون     ووووو    ووووو م  ووووو      ووووو  ر ضووووو
بلووووو   بووووو    سوووووحم  رضووووو  لوووووط    ووووو  حم ط ،   حمووووو    ووووو  حللحم  رضووووو   رأبووووود   ووووو   ، تووووو: حمم

 لحم ،     ل د   لن     نرفحم حم ،  ل       أ  م     :  ألل  .    حل
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 ضووووووووو   بووووووووو  رضووووووووو  بووووووووو   ووووووووو حمض  د ح لوووووووووحم     ج  ووووووووو    ووووووووو   وطحمووووووووون، تووووووووو: حمم 
م،     لوووووووو د ب ر   لنوووووووون ٜٜٙٔهوووووووووو، ٚٔٗٔ   وووووووو ف  ،   ط  وووووووو   أل  ،  وووووووو       ج  وووووووو 

     ضحم ، ب   ،      .
   ألت وووووو ر ، توووووو: حمم،    د وووووو  ح لووووووحم    ضووووووري   وووووو    وووووو  ج   ووووووحم   إل وووووودم زك  وووووو 

 ب   . –    ل د ب ر       / ب ر    ل   -ر    ه -    حم    حمض     ضري
  رضووووو     ووووو   ،  بووووو  ح لوووووحم      ووووور     ووووو     ووووو م   ل ووووو ، أليب   ربكووووو   أ ووووو

هوووووووق، ط وووووويف بوووووو  ر إححموووووو ء   لنوووووون     بحموووووو ،  حمسوووووو     وووووو ج  ٕٔٓٔ  د   وووووو   ب  وووووو رب    
  حل حمي  ل ك ُ .

   ووووووور     ووووووو     ووووووو م   ل ووووووو ، رضووووووو    فووووووو      ووووووور  ،   حمووووووو  رضووووووو  ح لوووووووحم    
   حمش،     ل د ب ر إححم ء   لنن     بحم ،  حمس      ج   حل ي  ل ك ُ .

  ،    ح لووووووووحمن     حمووووووووريب   وووووووو  لوووووووو م جووووووووود    وووووووو     س وووووووو    وووووووو     وووووووو ص   طووووووووو
 ووووود       حمووووووريب،     لوووووو د لووووو ك    ط  وووووو    ووووووط    بوووووو  أ وووووو  بووووو  لووووو  :   وووووو    أ وووووو 

  يب  حل ي  أ الب  ر  ،   ط      ث  ث .   
   حلوووووووووووووووووووووووووووووووو    يف ف وووووووووووووووووووووووووووووووو     وووووووووووووووووووووووووووووووو ف  ، توووووووووووووووووووووووووووووووو: حممد أبوووووووووووووووووووووووووووووووور  حلسوووووووووووووووووووووووووووووووو 
ح حمووووون     وووووو       ووووو  ب ،    وووووو   ب  ووووو  رب     نوووووور د  بوووووو  رضووووو  بوووووو  رضووووو  بوووووو    ووووو 
 ،  رجووووورب أ ووووو    ووووو  بووووو  هووووووق،   حمووووو     وووووحم    ووووو  رضووووو    ووووور ،     وووووحم   ووووو ب ٓ٘ٗ

 .ٜٜٗٔ -هو ٗٔٗٔ   ،   ط   د  أل       ل د ب ر   لنن     ضحم ، ب      
  وووووو ر    وووووو    يف توووووو ر      وووووو ب    وووووو يب يف     وووووورر   ر ووووووط ،  حل كوووووو     وووووو حم حم  

م،  لن ووووووو   إلجن ووووووور ٜٔٚٔب  ووووووو حم  بووووووو    ووووووو     نووووووو م   لووووووورر،   ط  ووووووو    ث تحمووووووو ،     لووووووو د
.       
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  ،  ح حمووووووو      ضووووووو ء يف    فووووووو   وووووووا هن      ووووووو ء،  ب ووووووو م أيب بلووووووو      لووووووو      ووووووو
رضووووووو  حسووووووو  إمس  حموووووووري،     لووووووو د ب ر   لنووووووون     ضحمووووووو ،  بووووووو  حسووووووو  بووووووو  رضووووووو    حمووووووو 

 .مٕٓٔٓب         ،   ط     أل  ،       ط     
 د  حمووووو       ووووو  ،      حمضووووو  رضووووو  بووووو     ووووو بر   ووووو  رس،    ووووو  تووووو ر   يف   ووووو  رس
 .مٜٜٓٔ/ هوٓٔٗٔ  أل  د     ضحم ،   ط      لنن      ، ب ر مش  إب  هحم 
  سسووووووووو    رتكوووووووووو ،  بووووووووو  يف   ن سووووووووو  ب  ووووووووو:ثرر،   حمووووووووو    ووووووووو  ه    ثووووووووورر  ووووووووو ر    

هووووووو، ٕٗٗٔب  ن وووووو     وووووويف   كوووووو  هجوووووو     روووووورث     ر  وووووو    إل وووووود حم ،   ط  وووووو   أل  ، 
 م.ٖٕٓٓ
  ر  وووووووووووووووووووووو  يف ختوووووووووووووووووووووو  ج أح ب ووووووووووووووووووووووي  ل   وووووووووووووووووووووو ، توووووووووووووووووووووو: حممد أبوووووووووووووووووووووور     ووووووووووووووووووووووري   
  سووووحم   هوووووق،   حموووو دٕ٘ٛ  دحجوووو     سوووو دي   بوووو  أ وووو  بوووو  رضوووو  بوووو    وووو  بوووو  أ وووو 

 ب   . ،     ه ه ل    حمض ي    ي،     ل د ب ر     ف 
  إبر وووووووو     وووووووو  يف،   حموووووووو د رضوووووووو  بُوووووووورُل  َ ،  بوووووووو    ووووووووال  ، لوووووووو  :   وووووووو    أ وووووووو

 .    ل د ب ر     :  إل د  
  ، ت وووووو  أبوووووور  حلسووووو ، بوووووو   حلسوووووو  بووووو  رضوووووو  بوووووو  أ ووووو رجووووو    وووووورحم     خوووووو ر 

، ٔ   حمثوووووووو ،     لوووووووو د ب ر     فوووووووو ، بووووووووو   ، ط،   حموووووووو د   وووووووو   ه   لدبوووووووو       خوووووووو ر 
 ه.ٚٓٗٔ
 جر ووووووو   أل ووووووو   ي أبووووووور  بووووووو    ووووووو  بووووووو  أ ووووووو  درجووووووو    ووووووورحم   سووووووو  ، تووووووو: حمم  

،  لوووووو       وووووو  ٚٓٗٔبلوووووو ،   حموووووو    وووووو   ه    حمثوووووو ،     لوووووو  ب ر     فوووووو ،  وووووو       وووووو  
 ب   .
  ، رح ووووو  بوووووو  ج ووووو ، أليب  حلسوووووو  رضوووووو  بووووو  أ وووووو  بوووووو  ج ووووو    ل وووووو ي،  ألت  سوووووو
   ل د ب ر   بر ب   .  
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 ل  ووووووو   س  ووووووو  ، تووووووو: حممد رب  سنووووووو ر   ووووووو    ووووووو ر   خنووووووو ر لووووووو م ت ووووووور    ألب ووووووو ر
  رجوووورب،     ووووحم   أ وووو    وووو  بوووو  بوووو ب    بوووو   ،   حموووو     ووووحم   وووو ب  رضوووو  أ وووو     وووو  

 رض    ر ،     ل د ب ر   لنن     ضحم  ب         . ب     
  ،توووووو: حممد توووووو ص   وووووو    أيب     وووووو    وووووو  رفووووويف  حل جوووووون  وووووو  قن وووووو   بوووووو   حل جووووون

  وووور ،  بوووو  رضوووو  بوووو    وووو    لوووو يف   سوووو ل ،   حموووو     ووووحم    وووو  بوووو    وووو  بوووو    رهوووو :
 ،بووووو    ،   ووووو   ،  رجووووورب، ب ر     ووووو د  ووووو ا   لنووووون   ووووو  بووووو  رضووووو  بووووو     وووووحم   ووووو ب 

 هو،   ط   د  أل  . ٜٔٗٔ -م  ٜٜٜٔ
 :حممد   وووووووووووووووووو       بوووووووووووووووووويف لوووووووووووووووووو م ز ب   سوووووووووووووووووون  يف يف  لن وووووووووووووووووو ر     وووووووووووووووووويف، توووووووووووووووووو 

 هوووووووووووووووووق،   حموووووووووووووووو ٔ٘ٓٔ   ووووووووووووووووري    نوووووووووووووووور د إبر وووووووووووووووو    بوووووووووووووووو   وووووووووووووووورت  بوووووووووووووووو     وووووووووووووووورر
، ٕٙٗٔرضووووووووو  تووووووووا  ،     لووووووووو د    سووووووووو      وووووووو   ،   ط  ووووووووو    ث  ثووووووووو ،  بووووووووو        وووووووو  س

 م.ٕ٘ٓٓ
    زهووووووو     ووووووو  ش،     لووووووو د  در ضووووووو    طووووووو       ضووووووو      نووووووو ،    ووووووور  ، إلووووووو

      د ب   .م،  ل   ٜٜٔٔهوو، ٕٔٗٔ  لنن  إل د  ،   ط      ث  ث ، 
  ألزهووووو   ألزهووووو    بووووو  أ ووووو  بووووو      هووووو  يف ي  ووووون أ  ووووو ه    ووووو ف  ، تووووو: حممد رضووووو 

  وووووووو    طوووووووور        لوووووووو د ب ر     وووووووو     إل وووووووود حم ،   حموووووووو د   وووووووو ،  لوووووووو    أبوووووووور    وووووووورر
 هوو.٘ٔٗٔب   ي،       ط يف 

   ووووو   ألت ووووو ر ،  بووووو  ك ضووووو      ووووو س، تووووو: حمم أبووووور بلووووو  رضووووو     ووووو ي يف    هووووو     
م،   ط  وووووووو   أل  ،   حموووووووو د ٕٜٜٔ-هووووووووو  ٕٔٗٔ،بوووووووو    ،   سوووووووو      وووووووو   ،  وووووووو ب ر    

 ب. ح     حل       .
  ،س سوووووو      ووووووورحمر     وووووو      ل   ووووووو ، توووووو: حممد رضووووووو  ت  وووووو    ووووووو     أل  ووووووو ي  

              ل . ب      ل د  لن       ر           نرز يف،    ح       
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 ووووووووو     أل  ووووووووو ي،     لووووووووو د  لن ووووووووو  رضووووووووو  ت  ووووووووو   د  س سووووووووو      ووووووووو حم  ، تووووووووو: حمم  
       .،     ر 
  وووووو  أبوووووور   وووووو  ه    وووووو    ،     لوووووو د ب ر  بوووووو   وووووو    بوووووو    جوووووو ، توووووو: حممد رضوووووو   

   حم د رض  ف  ب           .، إححم ء   لنن     بحم 
   أللوووووو ي   سجسوووووون ي،     لوووووو د  بوووووو   وووووو   أيب ب  ب، توووووو: حممد أبوووووور ب  ب  وووووو حمض 

 بحم   ألفل ر      حم .
    ضووووووو  أبووووووور  حلسووووووو    ووووووو  ر ط      ووووووو  ب ،  بووووووو    ووووووو  ر ط ، تووووووو: حممد   ووووووو  ووووووو 

،  حسووووووووو    ووووووووو       لووووووووو   ،  ألرتووووووووو ؤ ط    لووووووووو د    سووووووووو      ووووووووو   ،   حمووووووووو د لووووووووو حمن 
 .مٕٗٓٓهوو ٕٗٗٔ       طحمم ح ز  ه،   ط     أل   

   سوووووووووووووووووو     لووووووووووووووووووربى  يف    وووووووووووووووووو    ووووووووووووووووووره      وووووووووووووووووو ، توووووووووووووووووو: حممد أبوووووووووووووووووور بلوووووووووووووووووو  
   وووووووووووم   وووووووووووره      ووووووووووو د  ووووووووووودء   ووووووووووو    ،   ووووووووووو     حم  ووووووووووو  بووووووووووو   حلسووووووووووو  بووووووووووو  أ ووووووووووو 
    لوووووووو د جم وووووووو  ب  وووووووو      وووووووو ر    ثضوووووووو     وووووووو رب      وووووووو   بوووووووو ب    رتكضوووووووو ي، بوووووووو    وووووووو 

 هو ٖٗٗٔ  ط   د   ط   د  أل   و ،    ظ  حم    ل     يف  ل   ب     ححم ر آب ب
  ،   د أبوووووور   وووووو    وووووو        ووووووم وووووو      سوووووو    ب وووووو م   سووووووحمرط   ح لووووووحم    سوووووو

د ب ر     فوووو  ب وووو   ،     لوووو   حموووو د  لنوووون   حموووو    وووورت ث،  ،   سوووو    أ وووو  بوووو  لوووو حمن
 هو.ٕٓٗٔد  و  س    ط   
  لووووووو حمن    سووووووو   ،   حموووووووو   بووووووو    وووووووو    أ ووووووو   ووووووو      سووووووو   ،  ب ووووووو م أيب   ووووووو

هوووووووووو ٕٔٗٔ  ووووووووو       لووووووووو   ،     لووووووووو د    سووووووووو      ووووووووو   ،   ط  ووووووووو   أل    بووووووووو  حسووووووووو 
 م.ٕٔٓٓ
  ثضووووو    بووووو  أ ووووو  بووووو  م مشووووو    ووووو    رضووووو  ووووو  أ ووووودم    ووووو دء، ت ووووو حممد  إل ووووو 

،  ألرتوووووووووووو ؤ ط  وووووووووووواهي، ألوووووووووووو     وووووووووووو    حموووووووووووو    لنوووووووووووو :  لوووووووووووو ص أح ب ثوووووووووووو د لوووووووووووو حمن 
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هووووووووو ٕٓٗٔت ووووووووحم       سر وووووووو ،     لوووووووو د    سوووووووو      وووووووو   ،   ط  وووووووو    ث تحموووووووو   بوووووووو  رضوووووووو 
 م.ٕٜٛٔ
  أ ووووووو   بووووووو  لوووووووار     ووووووواهن يف أل ووووووو ر  ووووووو   هووووووون، البووووووو     ضووووووو ب،   ووووووو   حلووووووو

   بر  ألرتوووووو ؤ ط،  رضوووووورب  ألرتوووووو ؤ ط، ب ر     وووووو د ب ر    لوووووو        وووووو  ،   حموووووو ،   وووووو  
 م.ٜٙٛٔهوو ٙٓٗٔ ب  كث  ب   ، ب   .   ط     أل  .       ط يف 

   لنووووووون ب ر     فوووووو ، بوووووو   ،   حموووووو د  دلوووووو م   سوووووو      وووووو     سوووووو   ،     لووووووو 
   رت ث  إل د  .

 حم .ل م           س يف     ي،     ل د       نر حم  يف     ر     ض 
 حلسوووووو    وووووو  زي،   وووووو   بوووووو  أ وووووو  بوووووو  حلسوووووو  دلوووووو م      وووووو     سوووووو يف، توووووو: حمم 

   نر حم ، يف     ر      حم .  
    لوووو م  ووووورحم   سوووو   بووووو   حلجووووو ص، توووو: حممد أبووووور زك  وووو   ووووو  بووووو  لوووو   بووووو   ووووو
 م.ٜٕٜٔهو ، ٖٚٗٔ    ل د   ط           ب ألزه ،   ط     أل  ،،    ر  
    وووووو    ر حوووووو    سحمر  وووووو ،    وووووو     بوووووو    وووووو    رضوووووو لوووووو م فوووووون     وووووو   ، كضوووووو  

ب ر  دي  ووووون    ووووو  ،     لووووو  بووووو  ،   حمووووو     وووووحم    ووووو    ز  قهوووووؤٛٙ   د بووووو ب   لضووووو م،
      . ،ب    د  لنن     ضحم ،  ل        

 ووووووووو كنرر     سسووووووووو   د  حمووووووووو  ،لووووووووو م قن ووووووووو      ضووووووووو ،  ووووووووو ج    ووووووووو      طوووووووووريف  
 م.ٖٕٓٓهوو ٕٗٗٔ       ب  ،   رتك ،     ل د    س         ،   ط 

  وووووو   بووووو   ووووود   بووووو  رضووووو  بووووو  لووووو م   ووووو ي   ثووووو ر، تووووو: حممد أبووووور ج  ووووو  أ ووووو  
هوووووووق، ح  وووووو  ٕٖٔ  د وووووو ض   ألزب   حلجوووووو      وووووو      وووووو    ب  طروووووو      بوووووو     وووووو 

رضوووو   ووووحم  جوووو ب  حلوووو ق  وووو    ضوووو ء  ألزهوووو     وووو  م،  -  وووو م  وووو د  رضوووو  زهوووو      جوووو ر 
    حوووووي ر كووووو   -أح ب ثووووو د ب  ر وووووم   ووووو    ووووو         ووووو   ر ج ووووو   ر ووووو  كن ووووو   أبر بووووو    
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هووووووووو،  ٗٔٗٔ -  ط  وووووووو   أل   ، ل  وووووووو    سوووووووو   ب     وووووووو      ر وووووووو ،     لوووووووو د  وووووووو ا   لنوووووووون
 م. ٜٜٗٔ
  حلسووووو     حم  وووووو ،     لوووووو د  لن وووووو   بوووووو  لووووو ن  إلميوووووو  ، توووووو: حممد أبووووور بلوووووو  أ وووووو 
     حلضحم  ح    ب        م،   حم د    ٖٕٓٓهوو ٖٕٗٔ  ط     أل  ، ،    ل 
 وووووووو حم   بوووووووو  ت وووووووور   دمشوووووووو      وووووووورم  ب  ء كوووووووودم    وووووووو :  وووووووو    ل وووووووورم، توووووووو: حمم 

 -  ووووووووووووو   ه    ضووووووووووووو    بووووووووووووو  هووووووووووووووق،   حمووووووووووووو د ب حسووووووووووووو ٖٚ٘  د  حمضووووووووووووو     حلضووووووووووووو  
ب  ر وووووووم رضووووووو    ووووووو   ه،     لووووووو د ب ر    لووووووو       ووووووو   -  ووووووو   إلر ووووووو ي  بووووووو   ط ووووووو 

 -هووووووووووو  ٕٓٗٔ د  أل  ،  ووووووووورر  ق،   ط  وووووووووو -   وووووووووو  ق، ب ر    لووووووووو   ب  وووووووووو   - بووووووووو    
 م. ٜٜٜٔ
   ر م يف      ،   جره     
  أ ووووو  أبووووور  بووووو  ح ووووو   بووووو   ووووورحم   بووووو  ح ووووو   برتتحمووووون  بووووو  ب  ووووو  ، تووووو: حممد رضووووو

 – ٗٔٗٔبووووو   ،   ط  ووووو    ث تحمووووو ،  –    لووووو د    سووووو      ووووو     حووووو     نضحمضووووو     سوووووو،
 . ألرت ؤ ط،   حم د ل حمن ٖٜٜٔ
  أبووووور بلووووو    سووووو ض   ،ل ميووووو  بووووو  ر  إ ووووو بووووو   ووووورحم   بووووو  ل ميووووو ، تووووو: حممد رضووووو

م،   حموووووووو د ٜٓٛٔ –هووووووووو ٓٓٗٔبوووووووو   ،  -    لوووووووو د   لنوووووووون  إل وووووووود   ،    حمسوووووووو برر 
 ب. رض    ط    أل ظض .

  وووووووورحم    رتيحموووووووون    رتهحموووووووون، توووووووو: حممد رضوووووووو  ت  وووووووو    وووووووو     أل  وووووووو ي،     لوووووووو د 
 هوو.ٕٗٗٔ  ط     أل  ، ،        ، لن       ر 

   حلجووووو ص، إلووووو  ص  ت  حموووووا  بووووو  أيب  حلسووووو   سووووو   ووووورحم   سووووو  ،  ب ووووو م  حلووووو ف 
 م.ٜٜٛٔهوو ٜٔٗٔبحم   ألفل ر      حم ،    م 
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     وووووووووورحم   ضوووووووووو حمم   وووووووووو  يف    وووووووووو    ز  بتوووووووووو ، توووووووووو: حممد رضوووووووووو  ت  وووووووووو    وووووووووو 
 حلضحموووووو ،    وووووو  بوووووو  حسوووووو    وووووو  بوووووو   أل  وووووو ي، رت وووووو   بربوووووو ،  ووووووري ت ووووووحم     وووووو  م،   وووووو 

 هو.ٙٓٗٔ    ل د  لن       ر ،   ط     أل  ، 
 وووووو  بحموووووو   م   وووووو     أل ووووووريب  ج وووووورب  يف     وووووو ء   وووووو  ب  وووووو      طضحموووووو ، وووووود    

 هوووووو،ٜٕٗٔ   ط  ووووو   أل  ، ب ر     فووووو ،     لووووو د   ووووو كنرر   ووووو  رضووووو     وووووديب،    ووووو س،
 م.ٕٛٓٓ
  ضوووووووو حمم   رتيحموووووووون    رتهحموووووووون، توووووووو: حممد رضوووووووو  ت  وووووووو    وووووووو     أل  وووووووو ي،     لوووووووو د

       . – لن       ر  
  :رضووووو     نووووور د  بووووو  حممد أبوووور  حلسووووو   بووووو  أيب    ووووو ، رضوووو ط  وووو    حل  ب ووووو ، تووووو
 ووووو حمض      ثحمضووووو ،  لووووو    ل  ووووو ، ج   ووووو  أم  بووووو  هووووووق،   حمووووو د   ووووو كنرر   ووووو      ٕٙ٘
     ى.
  ط  وووووووووووووووووووووو      وووووووووووووووووووووو ف حم    لووووووووووووووووووووووربى، توووووووووووووووووووووو: حممد  إل وووووووووووووووووووووو م    د وووووووووووووووووووووو  توووووووووووووووووووووو ص
 -  وووووو    لوووووو يف   سوووووو ل ، ب ر     وووووو د ب ر إححموووووو ء   لنوووووون     بحموووووو   بوووووو    وووووو  بوووووو    وووووو   
هووووووو،   ط  وووووو    ث تحموووووو ،   حموووووو د ب. رضوووووورب رضوووووو    ط وووووو ح ، ب.   وووووو     نوووووو م رضوووووو  ٖٔٗٔ
  حل ر.
  ط  وووووووووووووووووووووووو      وووووووووووووووووووووووو ف حم ، البوووووووووووووووووووووووو    ضوووووووووووووووووووووووو  لوووووووووووووووووووووووو   ، توووووووووووووووووووووووو: حممد أبوووووووووووووووووووووووور
ب ر     وووو د ب ر    وووو ر     ثض تحموووو ، ،   ضوووو  لوووو    بوووو   ضوووو  بوووو  رضوووو  بوووو  أ وووو  بوووو  بلوووو 

        حم  ل  .م   ط   د  أل  ،   حم د ب.  حل ف   ٜٜٚٔهو، ٜٜٖٔحبحم ر آب ب
  جووووود    ووووو      لووووو م   بووووو    ظوووووررق، تووووو: حممد  بووووو  ط  ووووو        ووووو ء، هابوووووُ  رضووووو

م،     لوووووو د ب ر ٜٓٚٔ  حموووووو د إحسوووووو     وووووو س، توووووو ر       وووووو د  أبوووووور إ وووووور      وووووو  ز ،
      . –           يب،   ر       ل د ب    
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  حمووووووويف أبووووووور   ووووووو  ه     ووووووو بووووووو   ووووووو   بووووووو    ط  ووووووو     لوووووووربى، تووووووو: حممد رضووووووو     
 ضووووو ،     لووووو د  لن ووووو   وووووو جن  ب   ووووو ه  ،  بووووو  رضووووو  بووووو     هووووو  ،   حمووووو ،   ووووو كنرر   ووووو 

 م.ٕٔٓٓهوو ٕٔٗٔ  ط     أل   
   أ ووووو  لووووو   ،     لووووو د  بووووو  ،   حمووووو   ووووو حل  رز ووووو   طووووو    حللضحمووووو ، البووووو     وووووحم
  إل د  . ن  لن
 بوووووو   ثضوووووو   بوووووو  أ ووووو  بوووووو  رضوووووو    ووووو  ه أبوووووورد يووووورب، توووووو: حمم  وووووو  لوووووورب يف    ووووورب 
 ب رد زي ووووووور ،     لووووووو  بسوووووووحمري بووووووو    سووووووو حم  رضووووووو  هووووووو ج  أبووووووورد   ووووووواهي،   حمووووووو    ميووووووو ز
 م.ٜ٘ٛٔهوو،٘ٓٗٔب   ،   ط     أل  ، –     ضحم    لنن
    ووووو   بووووو     ووووو   لووووو م    ضووووو   ع هووووور لووووو م  لنووووو :  ضووووو       ووووو ،  رفووووو    ووووو    

       ووووو  أ وووو ، أبوووور رضوووو   وووو ء   وووو   بووووو  إبوووو  هحم  بوووو       وووو أ، توووو: حممد   وووو    وووو   
 وووووووحم    ،  حمووووووو د    وووووووحم  ل  ووووووو  رضووووووو  رووووووو م،     لووووووو د   لن ووووووو      ووووووو   ، هووووووووقٕٗٙ  د 

 م.ٜٜٚٔهوو ٚٔٗٔ   ط   ب   ، 
   وووووو   يف أ ووووووور      ووووووو ، تووووووو: حممد     ضووووووو  أبووووووور    ووووووو ، رضووووووو  بووووووو   حلسووووووو  بووووووو   

       هووووووووق، ح  ووووووو     ووووووو    حمووووووو   لووووووو ص ت ووووووو د ٛ٘ٗد رضووووووو  بووووووو  ل وووووووم  بووووووو     ووووووو  ء    نووووووور 
 -ب أ ووووووو  بووووووو    ووووووو  بووووووو   ووووووو     ووووووو رك ،  أل ووووووون      ووووووو ر  يف ك حمووووووو     ووووووو     ب    ووووووو   

د   ط  ووووووو    ط  ووووووو د بووووووو    ت لووووووو ،     لووووووو ج   ووووووو     ووووووو  رضووووووو  بووووووو   ووووووو رب  إل ووووووود حم ، 
   ث  ث .
    ووووووري   ن  هحموووووو  يف  ألح ب ووووووي   ر هحموووووو ،  ب وووووو م أيب    وووووو ص   وووووو       بوووووو    ووووووو    

 ،     ل د ب ر   لنن     ضحم ،   ط     أل  .ل حمري   حم د  حم  رز      ل ،   
  ر  وووووو   وووووو     ر  وووووو ،  ب وووووو م     ضوووووو  رضوووووو  بوووووو    وووووو   ه، أبوووووور بلوووووو     وووووو يب   

 ه.ٚٓٗٔ       إلل حم  ،   حم د رن        وطحمن،   ط      ث تحم ، 
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     ي  ووووووو    ووووووو  م يف ختووووووو  ج أح ب وووووووي  حلووووووود    حلووووووو  م، تووووووو: حممد رضووووووو  ت  ووووووو    ووووووو
 م.ٜٓٛٔ. ٓٓٗٔ –ب   ،   ط   د  أل   –    ل د   لنن  إل د    أل   ي، 
    يف لووووو م  هووووووو،ٕٜٙ   ووووو ر     حمووووو ،  ب ووووو م زك  ووووو  بووووو  رضووووو   ألت ووووو ر    نووووور   ووووو

رضووووو     حمووووو   ب ووووو م  ضووووو  بووووو   ظ ووووو  بووووو   ضووووو    بووووو    وووووررب ،   ظر ووووو      جووووو    ررب ووووو ،
 هوووووووووووو،ٛٔٗٔ ، ووووووووووو   أل    ط  ب ر   لنووووووووووون     ضحمووووووووووو ،     لووووووووووو د بووووووووووو    ووووووووووو     بر  طووووووووووو ، 

 م.ٜٜٚٔ
  إ وووووور    حلوووووو يب أبوووووور إ وووووور  ،     لوووووو د  بوووووو  ي  وووووون  حلوووووو  ي، توووووو: حممد إبوووووو  هحم

هوووووووووو،   حمووووووووو د ب.  ووووووووو حمض   ٘ٓٗٔ لووووووووو    ل  ووووووووو ،   ط  ووووووووو   أل  ،  -ج   ووووووووو  أم    ووووووووو ى 
 إب  هحم  رض        .

 نحم وووووو    وووووو   رر  أبوووووور رضوووووو ،  بوووووو   سوووووو   بوووووو  ي  وووووون  حلوووووو  ي، توووووو: حممد   وووووو   ه 
 هوو.ٜٖٚٔب   ب،   ط     أل  ،  ،       ي    ل د  ط 

 ضووووووو     ق وووووو  ،     لووووووو د ب ر  بوووووو     وووووو    يف ي  وووووون  حلووووووو  ي، توووووو: حممد رضووووووورب 
رضوووووو  أبوووووور     وووووووري ،      لوووووو    ط   وووووو       وووووو     نرز وووووويف،   حموووووو د   وووووو  رضوووووو     جوووووو   

 إب  هحم .
 ب   . ،   ل  ب ر ،      ب ر    ل د   لحمثض ، حج   ب  فن  ى 
 لووووووووو يف   ووووووووو  بووووووووو    ووووووووو    ووووووووو    ت ووووووووو   حلسووووووووو  أيب ب ووووووووو م   سووووووووو ل ،  فنووووووووو  ى   

      ، ب   .       هوق،     ل د ب ر     ف ،  ل  ٙ٘ٚ  س ل ،   د
  ،نوووووو  ى  ل   وووووو  يف  وووووواهن  إل وووووو م  أل ظوووووو  أيب ح حم وووووو      ضوووووو  ،    ووووووحم  تظوووووو م   

     ل  ووووووووووو ، ضوووووووووووو ط    ووووووووووورر    ووووووووووو    طحمم حسوووووووووووو    مج  ووووووووووو   ووووووووووو    ضوووووووووووو ء  ل ووووووووووو /
  رر  د رض      بحم ر ، ب ر   لنن     ضحم .         ،  
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  حجوووووو  أبوووووور  بوووووو    وووووو  بوووووو  فوووووون     وووووو ر  لوووووو م  وووووورحم     خوووووو ر ، توووووو: حممد أ وووووو
،   حمووووووو د    ووووووووحم  ٜٖٚٔبوووووووو   ،  ،    لووووووو د ب ر     فووووووو ،     وووووووري    سووووووو دي    وووووووو ف  

 ب ز. ب      ه ب           
  رضووووووو   بووووووو   حممد   ووووووو    لووووووو  ، تووووووو:ق   ووووووو م   ل ووووووو   فووووووون       ووووووو  ب ووووووو م   ووووووورجحم

هوووووووووق،   حموووووووو     ووووووووحم    وووووووو  رضوووووووو    وووووووور ،     ووووووووحم  ٖٕٙ    ف وووووووو     وووووووو        نوووووووور د 
  رجووووووورب     لوووووو د ب ر   لنووووووون     ضحمووووووو ، بووووووو       ووووووو  ،   ط  ووووووو د  أ ووووووو    ووووووو  بووووووو   وووووو ب 
 .ٜٜٚٔ -هو ٚٔٗٔ أل   
  زك  ووووووو   بووووووو  أ ووووووو  بووووووو  رضووووووو  بووووووو  فووووووون    رهووووووو : ب ووووووو م  ووووووو  ج   طووووووود:، زك  ووووووو

ب ر   لنوووووووووون     ضحموووووووووو ،  وووووووووو       وووووووووو   د،     لوووووووووو هقٕٜٙ،   د أبوووووووووور  وووووووووو   ألت وووووووووو ر 
 هو،  ل         ب   .ٛٔٗٔ
   ّوووووووووو  حمَّ     ر ء   اه حمَّوووووووووو   أهوووووووووو وووووووووو  ري   ب ّوووووووووو     َّ   ِ ْ ووووووووووُ   إل وووووووووود     أب َّنُووووووووووُ ،    َّ

َححْم ِووووووّ ،    َّظ  َّوووووو        حمَّوووووو     حموووووو   ألح ب ووووووي    َّ ر َّوووووو   خت   وووووو ، توووووو: حممد أ. ب. َ ْه َوووووو       
 م.ٜ٘ٛٔهوو ٘ٓٗٔ  ط      ث تحم ،       ط يف ، ب    ، رر َّ ،     ل د ب ر    ل 

   ووووووو،  لوووووورت  يف  ووووووو ر وووووو   ه ت وووووو       وووووو      جوووووو    وووووو   وووووواهن  إل وووووو م    وووووو ف
تووووووووو: حمم هوووووووووا    س سووووووووو  د   ووووووووو كنرر ُ  وووووووووط    وِوووووووووْ ،   ووووووووو كنرر ُ  وووووووووط     ُ  ووووووووو ،   ووووووووو  

   نرز ووووووووويف، ب  ووووووووو ،   ط  ووووووووو د     ب ووووووووو ،     ووووووووو       ووووووووو   ّ ووووووووْ ش ،     لووووووووو د ب ر     ووووووووو    ط
 م. ٕٜٜٔ -هو  ٖٔٗٔ
  ر كووووووووووووووووو    ووووووووووووووووو   ي   ووووووووووووووووو  ر ووووووووووووووووو     بووووووووووووووووو  أيب ز ووووووووووووووووو     ووووووووووووووووو   ي،     ووووووووووووووووومد   
 ، رث رضووووو    ووووو ر   ووووو هووووووق،   حمووووو د   وووو ٕٙٔٔ  د وووو ا     ووووو       بووووو  ي وووووحم  بووووو  أ وووو 

     ل د ب ر   لنن     ضحم ، ب         .
 وووووووور:    ووووووووو  ز بووووووووو   د وووووووو  جمووووووووو    وووووووو    رضوووووووو    د   وووووووو  رس  سووووووووحم ، تووووووووو: حمم    

 آب ب .
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   ر  ووووووووو   ألحلووووووووو م يف   ووووووووو حل  ألتووووووووو م، تووووووووو: حممد أبووووووووور رضووووووووو   ووووووووو    ووووووووو      ووووووووو 
 حلسوووو    سوووو ض       وووو  ،     وووون بسوووو ط    بوووو  أيب      وووو  بوووو    وووو    سوووودم بوووو       وووو 

هووووووق،   حمووووو د ب ت  ووووو  كضووووو    ووووو ب، ب  ثضووووو   مج ووووو  ضوووووض   ،     لووووو د ٓٙٙد      ضووووو ء  
      ، ب   . ب ر
  بوووو       وووو    وووو    وووو     وووو  رضوووو  أبوووورد توووو: حمم  ألتوووو م،   وووو حل يف  ألحلوووو م  ر  وووو 
     ضووووو ء بسووووو ط       ووووون      ووووو  ،   سووووو ض   حلسووووو  بووووو       ووووو  أيب بووووو    سووووودم   ووووو 
ب ر      لووووووو د ب ت  ووووووو  كضووووووو    ووووووو ب، ب  ثضووووووو   مج ووووووو  ضوووووووض   ، د  حمووووووو  ،قهووووووووٓٙٙد   

 م.ٕٓٓٓهوو،ٕٔٗٔ أل  ،  ط          ،
   ل لوووووووم يف    فوووووووو   وووووووو   وووووووو  ر   وووووووو  يف   لنووووووون   سوووووووون ، توووووووو: حممد  ال وووووووو م مشوووووووو  

ب هووووووو     ب ووووووو م  ووووووواهي      ووووووو  ،  ح لوووووووحمن   بووووووو  أ ووووووو  بووووووو    ووووووو    أيب   ووووووو   ه رضووووووو 
ر  ضووووو   قه ٔٗٛ   درضووووو   ووووو    بووووو     جضووووو   حل وووووي  بووووو    ووووو    أيب   رفووووو ء إبووووو  هحم 

 ه ت ووووووو  ،   ب  ضوووووووو  ب: ووووووووري     حم ضوووووووو    وووووووو م لضوووووووو     وووووووو    حم ضوووووووو   لوووووووو ص ت ر وووووووو ض د 
   سوووووو    وووووورم  ،ب ر      وووووو    ث  فوووووو   ال وووووود حم ، رضوووووو   ر  وووووو  أ وووووو  رضوووووو   وووووو   وطحموووووون

 .مٕٜٜٔ –هو  ٖٔٗٔج   ح ر    ط يف ر ر     ط     ال   ،     آ 
  ووووووو   بووووووو  : حممد   ووووووو   هح  وووووووري، تووووووو بووووووو    لوووووو يف يف ف ووووووو   إل ووووووو م    جوووووووري أ ووووووو    

    سسوووووو    رتكوووووو ،     لوووووو د   كوووووو   بوووووو       وووووو  أبوووووور رضوووووو ،   حموووووو ،   وووووو كنرر   وووووو  ه
    ررث     ر         بحم    إل د حم ، ب  ر هج .

 وووووووو   بوووووووو    لووووووو يف يف ف وووووووو  أهووووووووري      ووووووو    وووووووو  ل ،     وووووووومد أبوووووووور  ضووووووو   ر ووووووووم  
هووووووق،   ط  ووووو    ث تحمووووو  ٖٙٗ  د     ووووو     ضووووو      ووووو طي بووووو    ووووو    ووووورب بووووو  رضووووو  بووووو   ه

 م      ل د ب ر   لنن     ضحم .ٕٜٜٔهوو ٖٔٗٔ
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 رضوووووو  بوووووو  رضوووووو    لوووووو م أيب بوووووو    وووووو   حلسوووووو  أبوووووورد توووووو: حمم،   نوووووو ر   يف   ل  ووووووري 
 هوووووووو،٘ٔٗٔ - بووووووو    -     ضحمووووووو    لنووووووون ب رد     ووووووو  ب ر    وووووووحم  ي،   لووووووو     ووووووو  بووووووو 

 .    ض   ه    د   حم  ،ٕط   ط   
  ،ووووووووووووووووو    ب   سووووووووووووووووورط،  ب ووووووووووووووووو م  حلووووووووووووووووو ف  أيب   ووووووووووووووووو  ه كنووووووووووووووووو :  أل وووووووووووووووووري   
 أل وووووون     حلسوووووو     ووووووحم  ي، أ نوووووو  بن وووووورحمر ،    ن  حموووووو    حموووووو      حموووووو   سوووووو ث بوووووو  رضوووووو 
   رف ء  ألف  ي،     ل د   ا   لنن. أبر

  وووووووود   بووووووو  كنووووووو :    نرحووووووو      ب تحمووووووو    وووووووو   أل كووووووو ر    ر  ووووووو ، توووووووو: حمم، رضووووووو 
  ل د ب ر إححم ء   رت ث     يب، ب         .و،    قهوٚ٘ٓٔ  د             ف  

 : وووووو ء أبووووورد تووووو: حمم     ر ووووو ،     وووووو       وووووط ر   يف   جووووو  ،  ل حمووووو   كنووووو     
 ،هوووووؤٜٗٔ ،بووووو    ،    ووووو       سووووو د     ووووو  ب ر ،   ل ووووور   حلسوووووحم   ر ووووو  بووووو  أ ووووور:
      . رض ،   بر  ش   ت  د   حم  م،ٜٜٛٔ
  ،إبر ووووووو   بووووووو   ووووووورت  بووووووو     وووووووررك ووووووو       ووووووو ف  ووووووو   ووووووو   إل  ووووووو ف، تووووووو: حمم

    وووووووري،   حمووووووو    ووووووو   نخ  ووووووو  يف  ز ر     ووووووو  ، ب  ض لووووووو      بحمووووووو    سووووووو رب  ،   ط  ووووووو  
 م.ٕٙٓٓهو ٕٚٗٔ أل  ، 
  ،ك ووووووووم  أل وووووووو  ر  وووووووو  أ وووووووور  لووووووووحم   إل وووووووودم    وووووووو ب  ، ب ر   لنوووووووو :    وووووووو يب

 ب   ،      .
 ت ووووووووووووو    وووووووووووووو    أيب  د،     وووووووووووووم اللن ووووووووووووو ريف حوووووووووووووري ي  وووووووووووووو   ك   ووووووووووووو   أللحمووووووووووووو ر
رضوووو   ر  ووووو ،  بوووو  رضووووو   حلسووووحم   حل ووووحم       ووووو      وووو ف  ،   حموووو  ك  وووووري بوووو  بلوووو 

م،  لووووووو   ٕٔٓٓهووووووووو ٕٕٗٔ ووووووو       ووووووو  ، ب ر   لنووووووون     ضحمووووووو  بووووووو       ووووووو   د    لووووووو 
       ب   .
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  ل   ووووو  يف   ووووو        ووووو ، تووووو: حممد أ ووووو  بووووو    ووووو  بووووو  ث بووووو  أبووووور بلووووو   وطحمووووون  
أبووووووور   ووووووو  ه   سووووووورر  ، د   حمووووووو      ووووووو     ووووووورر ،  - ووووووو      ضحمووووووو  د   لن    لووووووو     ووووووو  ب ، 

 هوو.ٖٚ٘ٔ، مج حم  ب ر     ر     ثض تحم ،     إب  هحم         ي
  ث بووووو  أبووووور بلووووو   وطحمووووون  بووووو    ووووو  بووووو    ل   ووووو  يف   ووووو        ووووو ، تووووو: حممد أ ووووو

  ضووووو  ب  وووووو   ط ووووويف،  ووووو  إب ر  مج حموووووو  ب  ووووو      ووووو ر     ثض تحموووووو  يف  ط  ن ووووو          ووووو  ب ،
 هوو.ٖٚ٘ٔححم ر آب ب    ك ،  ن  

  حسووووو م  بووووو  ك ووووو     ضووووو   يف  ووووو    أل ووووور     ألف ووووو  ، تووووو: حممد  ووووودء   ووووو      ووووو
 وووووو ر   -هوووووووق،   حموووووو د بلوووووو   ححموووووو ي ٜ٘ٚد    وووووو      ن وووووو   ل وووووو     ربهوووووو   فوووووورر   

 م.ٜ٘ٛٔهو/٘ٓٗٔ  ط   د   ط     و  س ، ،   س  ،     ل د    س         
   ووووووووو   ال ووووووووود       ضووووووووو  أيب  حلسووووووووو  أ ووووووووو  بووووووووو  رضووووووووو     وووووووووي     ووووووووو : يف    

ب ر    خووووو ر ،  د سووووو        ووووو ف  ،   حمووووو د ب.   ووووو    لووووو   بووووو   ووووو حمن      ضووووو  ،     لووووو 
 ه، ٙٔٗٔ، ٔ          رر ، ط

  ،وووووووو : يف لوووووووو م   لنوووووووو :،     وووووووومد   وووووووو     وووووووو      حمضوووووووو       وووووووو     حموووووووو  ي    
     ل    لن       ضحم . ب   .

  ووووووو   بووووووو   ووووووو ب   بووووووو      ووووووو : يف   ووووووورم   لنووووووو :، تووووووو: حممد أبووووووور ح ووووووو   ضووووووو  
  رجوووووورب،    ووووووحم    وووووو    وووووور ، ب ر  أ وووووو    وووووو  بوووووو       وووووو    حل   وووووو ،   حموووووو ،  وووووو ب 

 م،   ط     أل  . ٜٜٛٔ-هو  ٜٔٗٔ ،     ، ب    ،     د ب ر   لنن     ضحم 
  لووووو د   ظووووورر  ألف   ووووو     ووووو   بووووو   لووووو م بووووو   سووووو      ووووو :، تووووو: حممد رضووووو     ،

  ووووووو   ره :،  بوووووو  رضوووووو  بووووووو  بووووووو   ،    وووووو  ،   حموووووو  أ وووووو  –ب ر إححموووووو ء   وووووورت ث    وووووو يب
 م.ٕٓٔٓهوو ٖٔٗٔ  ط     أل  ،      رض      ب      حم  ،

  حجوووووووو  أبوووووووور     ووووووووري    سوووووووو دي  بوووووووو    وووووووو  بوووووووو   سوووووووو     حموووووووو   ، توووووووو: حممد أ وووووووو
  ، بووووووووووووو   ،   ط  ووووووووووووو   أل –   ووووووووووووو ف  ،     لووووووووووووو د    سووووووووووووو   أل  ضووووووووووووو    ضط ر ووووووووووووو   
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يووووووو  ،     لووووووو د  لن ووووووو     ووووووو     نووووووو م أبووووووور بووووووو  م،   حمووووووو د  ووووووو ض  ٕٕٓٓ–هوووووووو  ٖٕٗٔ
   ط ر     إل د حم .

  حجوووووووو  أبوووووووور     ووووووووري    سوووووووو دي  بوووووووو    وووووووو  بوووووووو   سوووووووو     حموووووووو   ، توووووووو: حممد أ وووووووو
 بوووووو   ،   نوووووو  بوووووو    وووووو    ن م أبوووووور ،   وووووو ف  ،     لوووووو د    سوووووو   أل  ضوووووو    ضط ر وووووو  

 ي  . أبر   ن م      ب  ي  ،   حم    ض  
  رضوووو  بوووو     وووو ،  بوووو    وووو   ه بوووو  رضوووو  بوووو     وووو ف لوووو م     وووويف، توووو: حممد إبوووو  هحم

رضووووووو   بووووووو  حسوووووو  بووووووو  هووووووووق،   حمووووووو  رضوووووو ٗٛٛأبوووووور إ ووووووور  ، ب هوووووو     ووووووو       نوووووور د 
إمس  حمووووووووووووري    وووووووووووو ف  ،     لوووووووووووو د ب ر   لنوووووووووووون     ضحموووووووووووو  بوووووووووووو       وووووووووووو  ،   ط  وووووووووووو   أل   

 م.ٜٜٚٔهوو ٛٔٗٔ
  د ب ر     ف ، ب   ،      .   سرط،   س لس ،     ل 
  أيب بلوووووو   لحمثضوووووو ،  بوووووو  جمضوووووويف       وووووو      وووووويف    ر  وووووو ، توووووو: حممد توووووورر   وووووو      وووووو

هوووووووووو،  ٗٔٗٔ -  ووووووووو  ه   ووووووووو ر  ش،     لووووووووو د ب ر    لووووووووو ، بووووووووو     بووووووووو    حمووووووووو ، رضووووووووو 
ٜٜٔٗ . 
  جمضووووووووويف    وووووووووض ت   يف  ووووووووواهن  إل ووووووووو م  أل ظووووووووو  أيب ح حم ووووووووو      ضووووووووو  ، توووووووووو: حمم

 رض        ب ،     ل د   ا   لنن. ب  مني  ب     د   أيب رض 
  جمضووووووورف    نوووووووو   ،   ووووووووحم   إل ووووووودم  بوووووووو  تحمضحموووووووو  ر ووووووو   ه ت وووووووو  ، مجوووووووويف  ت تحموووووووون

     . ب          
  د  لوووووو      وووووور     بوووووو    ضوووووورف لوووووو م    ووووووا:، ألبوووووور زك  وووووو  رحموووووو    وووووو     وووووو
    لوووووو د هوووووووق، ح  وووووو     وووووو    حموووووو ،  أكض وووووو  ب وووووو  ت  وووووو  ، رضوووووو  جنحموووووون   طحم وووووو ، ٙٚٙ

  لن    إلرل ب، ج  ،   ض ل      بحم    س رب  .
 د  لوووووو      وووووور     بوووووو  زك  وووووو  رحموووووو    وووووو     وووووو    ضوووووورف لوووووو م    ووووووا:، أليب
  رجوووووووورب،   وووووووو كنرر جموووووووو    وووووووو  ر ب  وووووووو رم،  أ وووووووو    وووووووو  بوووووووو     وووووووو ب حمهوووووووووق،    ووووووووٙٚٙ
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  ووووووو كنرر أ ووووووو   حمسووووووو  حسووووووو      وووووووو    ،   ووووووو كنرر أ ووووووو  رضووووووو    ووووووو      ،   وووووووو كنرر 
أ وووووو   بوووووو      وووووو       أ وووووو ،   ووووو كنرر بوووووو      وووووو  رضووووو   ووووووحم ،   وووووو كنرر رضووووو حسووووو

  وووووووو  ه،   وووووووو كنرر إبووووووووو  هحم  رضوووووووو    ووووووووو       ،     لوووووووو د ب ر   لنووووووووون     ضحموووووووو  بووووووووو   ، 
 .  ط     أل  

  وووووووحم    بووووووو  إمس  حموووووووري بووووووو   سلووووووو    سوووووووحم   أل ظووووووو ، تووووووو: حممد أبووووووور  حلسووووووو    ووووووو 
لووووووووووووو  ب ر   لنووووووووووووون     ضحمووووووووووووو ،  ووووووووووووو       ووووووووووووو ،   حمووووووووووووو    ووووووووووووو   حلضحمووووووووووووو  ه ووووووووووووو    ،     

 م،  ل        ، ب   ،      .ٕٓٓٓهو ٕٔٗٔ     
  حوووو م  ألت  سوووو     وووو طي  بوووو   وووو حم  بوووو  أ وووو  بوووو   س وووو ، توووو: حممد أبوووور رضوووو    وووو

رضووووووووو  لوووووووو ك ،     لووووووووو د إب ر    ط   ووووووووو   بووووووووو  هووووووووووق،   حمووووووووو ، أ وووووووو ٙ٘ٗد    ظوووووووو ه    
 هوو.ٖٚٗٔ           

  وووووو     بر   وووووو  ز ،     لووووووو د  بوووووو  أيب بلوووووو   بوووووو قنوووووو ر    وووووور م، توووووو: حممد رضوووووو  
 م،.ٕٚٓٓ–هو  ٕٛٗٔب   ،   ط     أل  ،  –ب ر    ل 

 وووووو   حمووووو   وووووو ر ووووو   ه  ووووو    ووووو ي بوووو  قن وووو    ووووو ي، تووووو: حممد أبووووور إبووووو  هحم  إمس  حموووووري
  وووووووو     بر لوووووووو ه ،     لوووووووو د ب ر   لنوووووووون     ضحموووووووو  بوووووووو       وووووووو  ،   ط  وووووووو   بوووووووو  رضوووووووو 
 م.ٜٜٛٔ، ٜٔٗٔ أل  ، 
 ، د ووووو     وووووحم  رضووووو  بووووو  مجحموووووري بووووو   ضووووو      ووووو  ب ، قن ووووو  ط  ووووو    حل  ب ووووو    

  ط  وووووو   ب ر   لنوووووو :    وووووو يب،     لوووووو د بر  وووووو  فوووووور ز أ وووووو  ز وووووو ج،    وووووو    بوووووو ب  لووووووط ،
 م.ٜٙٛٔ هو،ٙٓٗٔ ، أل  
 ، وووووووور     روووووووور  إمس  حمووووووووري بوووووووو    وووووووو   حلسوووووووو   ووووووووحم  ، أبوووووووور البوووووووو    خ وووووووو     

   لنووووووون     ضحمووووووو ، بووووووو   ، ب رد     ووووووو      لووووووو ، ب ر وووووووحم  ،  بووووووو ب     ووووووو     ألت  سووووووو ،
  م.ٜٜٙٔ هو،ٚٔٗٔ
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   إمس  حمووووووووري    روووووووور   بوووووووو  أبوووووووور  حلسوووووووو    وووووووو  دالبوووووووو   ووووووووحم  ، توووووووو: حمم ، خ وووووووو
 -    ووووووور   ألت  سووووووو     ووووووو    بووووووو ب   وووووووحم  ،     لووووووو ، ب ر     ووووووو د ب ر   لنووووووون     ضحمووووووو 

 م.ٜٜٙٔهو ٚٔٗٔ -ب    
  أكووووووووو م  ر وووووووووم بووووووووو   ضووووووووو    ووووووووو لري إ   ووووووووواهن    ووووووووو ف  ، تووووووووو: حممد   ووووووووو كنرر

   وووووور مس ، ت وووووو    أل وووووون     ووووووو كنرر   ووووووط   بوووووو   ووووووو حم   ووووووو ،     لوووووو د ب ر     ووووووو   ، 
 م.ٖٕٔٓهوو،ٖٗٗٔ  ط      ث تحم ،

 ،  تظ  وووووو     لحموووووو       وووووو ، ، ا ه وووووو  ت    وووووو ، ت ر وووووو ،   وووووو لري يف     وووووو   إل وووووود 
     لووووو  ،  ووووو   ط    ووووو  ر      حمووووو ،     لووووو د  أل ووووون     ووووو كنرر رضووووو  بووووو    وووووط   لووووو   ،

 م.ٜ٘ٛٔهو، ٘ٓٗٔ
  ، ط  ووووو  رط  وووووو  ب ر   سووووو  ب ، شوووووور ر إ ووووو م ب ر  لجوووووو      ووووو  بوووووو  أتووووو ،     تووووو

 .هووووؤٖٕٖر فظ     ،     
  ووووو  رضووووو  أبووووورد     ووووو  ، تووووو: حمم حووووور بث    فووووو  يف   حم ظووووو     ووووورب     ووووو    ووووو آ   
    ضحمووووو ،   ط  ووووو    لنووووون  ب رد     ووووو  ب ر   حمووووو ف  ،  ووووو حمض   بووووو    ووووو  بووووو  أ ووووو   بووووو    ه

 م.ٜٜٚٔهو،ٚٔٗٔ أل  ،
  بوووووو   ه   ووووو  رضووووو  أليب     ووووو  ، حووووور بث    فووووو  يف   حم ظووووو     ووووورب     ووووو    ووووو آ 
ب ر  د    وووووو  ب ر ، ضوووووويف حر لوووووحم  ل حمووووووري     ووووورر،   حمووووو ف    وووووو حمض   بووووو    وووووو  بووووو  أ ووووو  

 مٜٜٚٔ هو،ٚٔٗٔ ،  ط     أل     لنن     ضحم ،
  ح  ووووووري،  بوووووو  أ وووووو  بوووووو   ه،   وووووو   ه ح  ووووووري ر   وووووو   ب وووووو    وووووو  بوووووو   سوووووو  ري أ وووووو

م، ٜٔٛٔهوووووووو ٔٓٗٔ    لووووووو    لنووووووون  إل ووووووود  ،  ووووووو       ووووووو  ،   حموووووو  زهووووووو     ووووووو   ش
 ب   . د ل        
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 بووووووو  إ ووووووور  د ر هر ووووووو ، تووووووو: حمم بووووووو   إ ووووووور   ح  وووووووري بووووووو  أ ووووووو   إل ووووووو م  سووووووو  ري 
    وووووورر ، ب     وووووو   إل وووووود حم       وووووو      ضوووووو ،    رووووووي  ضوووووو ب د   وووووو  ز ،     لوووووو     وووووورر
  .هوٕ٘ٗٔ  أل  ،  ط      س رب  ،      بحم    ض ل 
  ، سووووووون ر    ووووووو     ووووووورحمر ،  ب ووووووو م  حلووووووو ف  أيب   ووووووو  ه  حلووووووو ك     حمسووووووو برر  

              ،     ل د ب ر     ف ، ب         .     ب    حم  ب  ر م
  ح  وووووووري،   حمووووووو د لووووووو حمن  بووووووو  ح  وووووووري، تووووووو: حممد أ ووووووو  بووووووو   سووووووو    إل ووووووو م أ ووووووو

هوووووووووووو، ٙٔٗٔ    لووووووووووو د    سووووووووووو      ووووووووووو   ،   ط  ووووووووووو   أل      ووووووووووو ب    لووووووووووو ،  ألرتووووووووووو ؤ ط
 م.ٜٜ٘ٔ
  ووووو       نلوووو     وووو  بوووو   ضوووو   بوووو   سوووو      وووو  ر،   روووو ف   إل وووو م أيب بلوووو  أ وووو 

ب ر وووووره   ووووو    ز ووووو ،     لووووو د    سووووو    ووووورم    ووووو آ ، بووووو   ،  لن وووووو   د   ووووو  ر،   حمووووو 
 م.ٜٛٛٔهوو ٜٓٗٔ    رم   حلل ،           رر ،   ط     أل   

  إبر وووووووووو     ووووووووو ف  ، توووووووووور  ت وووووووووو    بوووووووووو   ه رضووووووووو   سووووووووو      وووووووووو ف  ، أليب   وووووووووو
  سووووووووووووووحم   د ت وووووووووووووورحمر      ج وووووووووووووو    وووووووووووووو  أ وووووووووووووور   بوووووووووووووو  ر   لنوووووووووووووون    لحموووووووووووووو     وووووووووووووو   

هووووووو، ٖٓٚٔ وووووو       حلسوووووو ،    سووووووحم   وووووو      طوووووو ر  حلسووووووحم ،  وووووو     وووووو    بوووووو   ر ووووووم
 م،     ل د ب ر   لنن     ضحم  ب         .ٜٔ٘ٔ
  ج  ووووو  أبووووور   ووووو   ه     ووووو   ،  بووووو   ووووود   بووووو   سووووو      ووووو  :، تووووو: حممد رضووووو

،   حموووووووووووو د ٜ٘ٛٔ – ٘ٓٗٔبوووووووووووو   ،   ط  وووووووووووو   أل  ،  –    لوووووووووووو د    سوووووووووووو      وووووووووووو    
       حم    س   . ب     
  وووووووو   ه  وطحموووووووون   نرب وووووووو  ،     لوووووووو د  بوووووووو    وووووووول      وووووووو بحم ، توووووووو: حممد رضوووووووو  

 وووووو،   حمووووو د   حموووووو  ٜٜٚٔ –هوووووو  ٜٜٖٔ ،  ط  ووووو    ث تحموووووو ، بووووو    –  لنووووون  إل ووووود   
 رض  ت           أل   ي.
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  ووووووووووووووووووووو  م    ووووووووووووووووووووو  يف ي  ووووووووووووووووووووون    ووووووووووووووووووووو م   ل ووووووووووووووووووووو      ف ووووووووووووووووووووو ، تووووووووووووووووووووو: حممد   
   ل . ب   د   ب   حم              حمر  ، ب  رض  ب  أ  
   ووووووط ر        وووووو ء   أل وووووور حم ، توووووو: حممد  أل وووووون     وووووو كنرر رضوووووو  بوووووو  إبوووووو  هحم  

 م.ٜٕٓٓهو،ٖٓٗٔ حل     ،     ل د ب ر   سدم   ط           ،   ط      ث  ث ،
 أيب لوووووووحم    بووووووو  رضووووووو  بووووووو  أبووووووور بلووووووو    ووووووو   ه دُ  ووووووو م  بووووووو  أيب لوووووووحم  ، تووووووو: حمم

 د لووووو ك  ب ر      ووووو ،    سووووو    ووووورم    ووووو آ ، هووووووق،     لووووو ٖٕ٘ -ٜ٘ٔ    سووووو    لوووووريف  
 م.ٕٙٓٓهو ٕٚٗٔ  حم د رض   ر   ،   ط     أل  ،     

   مهووووو م    ووووو   ي،   حمووووو   بووووو    ووووو م   ووووو    ووووو ز  ، تووووو: حممد أبووووور بلووووو    ووووو    ووووو ز
 ح حمن        أل ظض ،     ل د          ض .

   ي،     لووووو د ب ر أ ووووو    طووووورب  بووووو     جووووو   أل  ووووو ، تووووو: حممد أبووووور      ووووو   ووووو حمض
  وووووو   رضوووووو ،  بوووووو   وووووور   ه بوووووو  م،   حموووووو د طوووووو ر ٜٜ٘ٔ، ٘ٔٗٔ   وووووو ه  ،  - حلوووووو    
 إب  هحم   حلسحم . ب   سس 
   أ ووووو    طووووورب ي،     لووووو د ب ر  بووووو     جووووو   أل  ووووو ، تووووو: حممد أبووووور      ووووو   ووووو حمض

رضووووووووووووو ،  بووووووووووووو   ووووووووووووور   ه بووووووووووووو  هووووووووووووووو،   حمووووووووووووو د طووووووووووووو ر ٘ٔٗٔ   ووووووووووووو ه  ،  - حلووووووووووووو    
 إب  هحم   حلسحم . ب  سس       

 وووووو   ه  حلضوووووور  أبوووووور   وووووو   ه،     لوووووو د  بوووووو   وووووو  ر  د  جوووووو      وووووو   ، توووووو: حمم  
 ب   . -ب ر   بر

  : يب هووووود     سووووول    جووووو ء   ووووو  كنوووووو : أ  جووووو     ووووو        ر ووووو   حلووووو     لنووووو
إبوووو  هحم   وووو حم ،     لوووو د ب ر     وووورم    ث  فوووو   بوووو    سووووحم  توووورر   وووو         وووو     حموووو  رضوووو 

    نرز يف،   ط     أل  .      
  ، جووووووووووو     ووووووووووو        ر ووووووووووو   حلووووووووووو     لنووووووووووو : أيب هووووووووووود     سووووووووووول  ،   حمووووووووووو  
 إب  هحم    حم ،     ل د ب ر          ث  ف . ب  رض 
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    د  جوووووو      وووووو      بحموووووو       وووووو  ، توووووو: حممد ب أ وووووو  قنوووووو ر   وووووو   حلضحموووووو   ضوووووو  
هوووووووو  ٜٕٗٔهوووووووق رسووووووو     ف  ووووووو   ضووووووري،     لووووووو د  ووووووو ا   لنوووووون،   ط  ووووووو د  أل  ، ٕٗٗٔ

 م. ٕٛٓٓ -
 د ب أ وووووو  قنوووووو ر   وووووو   حلضحموووووو   ضوووووو   د   جوووووو      وووووو      بحموووووو       وووووو  ، توووووو: حمم 

 م. ٕٛٓٓ -هو  ٜٕٗٔهوق،     ل د   ا   لنن،   ط   د  أل  ، ٕٗٗٔ
  د   ضوووووو   حلضحموووووو    وووووو  نوووووو رق أ وووووو       وووووو  ، توووووو: حممد ب     بحموووووو      وووووو    جوووووو  

 م. ٕٛٓٓ - هو ٜٕٗٔ  أل  ،   لنن،   ط      اد ،     ل قهوٕٗٗٔ
  سووووو      ووووو   ،   ط  ووووو   دكر  ووووو ،     لووووو  رضووووو   ضووووو د   ووووو    ، تووووو: حمم   جووووو   
 م.ٖٜٜٔهو،ٗٔٗٔ أل  ،
   ح  وووووووو    وووووووو  ،   أ وووووووو      وووووووو  ،      جوووووووو    ر ووووووووحم ، توووووووو: حمم، إبوووووووو  هحم    ووووووووط
 جمضيف           بحم . ب ر      د   لن    إل د حم ،   حم رض     ج ر، ،     بر
 أل وووووون     وووووو كنرر رضوووووو  ر  س    وووووو  جوووووو ،   حموووووو   د  جوووووو    وووووو       وووووو ء، توووووو: حمم 

 أل ووووون     ووووو كنرر ح  ووووو   ووووو ب    حموووووي،  أل ووووون    طووووون   وووووط  ،     لووووو د ب ر     ووووو   ، 
 م.ٕٓٔٓهو، ٖٔٗٔ  ط      ث  ث ، 

   زَك ِ ّووووو ،   حمووووو د  بووووو  فووووو ِرس بووووو   حلسووووو  أ ووووو ، تووووو: حممد أيب     ووووو   جووووو    ووووو  حم
 م.ٜٜٚٔ -هؤٜٜٖ      سَّدم رض  َه ُر  ،     ل د ب ر    ل ،   ط   د 

  حلسووووووو     حم  ووووووو ،   حمووووووو    ووووووو كنرر  بووووووو     فووووووو    سووووووو     ثووووووو ر، أليب بلووووووو  أ ووووووو 
أ وووووووووو     جوووووووووو ،     لوووووووووو د ج   وووووووووو     ر  وووووووووو    إل وووووووووود حم ، ك  ت وووووووووو   بوووووووووو    وووووووووو    ط 

هووووووو يف    وووووو ه   ٕٔٗٔ   وووووو ه  ،   ط  وووووو   أل   يوووووو   روووووو م  ،ح وووووون ،  ووووووري ب كسوووووون  ، ب ر 
 م.ٜٜٔٔ رز  ٕٔ    ب  
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  طووووووو  أ ووووووو     جووووووو ،     لووووووو د     فووووووو    سووووووو      ثووووووو ر    حم  ووووووو ،   حمووووووو    ووووووو   
ج   ووووو     ر  ووووو    إل ووووود حم  ك  ت ووووو  ب كسووووون  ، ب ر  نحم ووووو      ووووو  ب  ووووو ،  ب ر   وووووري  

 م.ٜٜٔٔهو، ٕٔٗٔ ح ن     ه  ،   ط     أل  ،    
    بووووو     ووووو    سوووووحم  بووووو     ووووو : يف ت تحمووووون    ووووو :، تووووو: حممد أبووووور    ووووون  ت  ووووو    ووووو
هووووووو، ٜٜٖٔح وووووون،   ط  وووووو   أل  ،  ،ز وووووو  بوووووو    طوووووو ز،     لوووووو د  لن وووووو  أ وووووو    بوووووو    وووووو 

 م،   حم د رضرب ف لرر ،       حلضحم  قن ر.ٜٜٚٔ
 وطحموووووووووون رضوووووووووو د  وووووووووو   سنوووووووووو ص إ     فوووووووووو    وووووووووو ي أ  وووووووووو ه     وووووووووو ص، توووووووووو: حمم   

   ووووو بحم ،   حمووووو  رضووووو  ل حموووووري  حمنووووو ي،     لووووو د ب ر     فووووو  بووووو       ووووو  ،   ط  ووووو   أل  ، 
 م.ٜٜٚٔهوو ٛٔٗٔ    
  ح  وووووووووووووووري    وووووووووووووووحم  ي، تووووووووووووووو: حممد   ووووووووووووووو   بووووووووووووووو     ووووووووووووووو  يف ف ووووووووووووووو   إل ووووووووووووووو م أ ووووووووووووووو
    سسوووووو    رتكوووووو ،  بوووووو      وووووو       وووووو  أبوووووور رضوووووو ،   حموووووو    وووووو  ه بوووووو  أ وووووو  بوووووو   ه

    وووووووووو  ،   ط  وووووووووو   و  سوووووووووو ، –حل وووووووووور،     لوووووووووو د ب ر  وووووووووو ا   لنوووووووووون  وووووووووو    ن م رضوووووووووو   
 م.ٜٜٜٔهوو ٕٙٗٔ
 ووووووو       ووووووو ،    ووووووو   بووووووو  أ ووووووو  بووووووو      ووووووويف  رفووووووو    ووووووو    أيب رضووووووو    ووووووو  ه    

    وووووو ،   إلت وووووو   يف    فوووووو   بوووووو     وووووو م   ل وووووو ،   ووووووضش   وووووو    أيب    وووووو ص   وووووو      
: حممد  ووووودء   ووووو    أبووووور ح  وووووري، تووووو بووووو    ووووو  ج   ووووو   وووووود    ووووو   ووووواهن  إل ووووو م أ ووووو 

هووووووووق،   حموووووووو  ٘ٛٛ ووووووو حمض     وووووووو ب         ووووووو      ووووووو حل     نووووووور د  بووووووو   حلسووووووو    ووووووو 
هووووووووو، ٕٙٗٔ، ٜٜٛٔووووووووؤٜٗٔ    سسوووووووو    رتكوووووووو ،  وووووووو       وووووووو د  بوووووووو    وووووووو كنرر   وووووووو  ه

 م.     ل د ب ر   ا   لنن،       .ٕ٘ٓٓ
    سوووووحم  أ ووووو   د  حمووووو  ، أليب بلووووو  أ ووووو  بووووو   حلسووووو     حم  ووووو ،    ووووون    ووووو ف  
 .ٜٓٚٔ ،    ه      ل د  لن   ب ر   رت ث،    ، 
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 رضووووووو  ضوووووووحم ء د   حم  ووووووو ، تووووووو: حمم     ووووووو    لوووووووربى لووووووو م  ختووووووو  ج   سووووووو      ووووووو  ى
م،  لوووووو   ٕٔٓٓ -هووووووو ٕٕٗٔ    لوووووو د  لن وووووو     لوووووو ،  وووووو       وووووو     وووووو     أل ظضوووووو ،

       . ،        س رب  
  بووووو  رضووووو  بووووو    ووووو  بووووو    ووووو      ووووو د   أل ووووو ، تووووو: حمم    ووووور  تووووو ر   يف    ووووونظ 

ب ر   لنوووووووون     ضحموووووووو  بوووووووو       وووووووو  ،   حموووووووو  رضوووووووو  بوووووووو  د     لوووووووو ،    وووووووو ص أبوووووووور   وووووووورز 
 م.ٕٜٜٔهو،ٕٔٗٔ       بر  ط ،    ط   ب         بر  ط ،   ط     أل  ،

  ،  ووووووو      حموووووووري لوووووووو م قن ووووووو  ل حمووووووووري،      ووووووو  ح لوووووووحم    سووووووووض   تسووووووو حمري   وووووووو 
    لووووو د  لن ووووو     جووووو م،  ووووور    ووووورت ، طووووو  ب  ،  تووووو: حمم    د ووووو     وووووحم  رضووووو    وووووحمش،

  حم حم .
  لوووووو      وووووور   أبوووووور زك  وووووو ،  بوووووو     وووووو ص   طوووووو       ضوووووو      نوووووو ، توووووو: حمم،  وووووو

هووووووو ٕٙٗٔب ر     وووووو ص،   ط  وووووو   أل  ،  درضوووووو  طوووووو ه  لوووووو    ،     لوووووو  بوووووو    حموووووو  رضوووووو 
 م،  ل         ب   ،      .ٕ٘ٓٓ
 لوووووو      وووووور   أبوووووور زك  وووووو ،  بوووووو  م،  وووووو    وووووو ص   طوووووو       ضوووووو      نوووووو ، توووووو: حم

رضووووووو  طووووووو ه  لووووووو    ،     لووووووو د ب ر     ووووووو ص،   ط  ووووووو ،  أل  ،  لووووووو    بووووووو    حمووووووو  رضووووووو 
       ب   .

 إل وووووووووووووووووووووو م    وووووووووووووووووووووو ف  ،     وووووووووووووووووووووومد أبوووووووووووووووووووووور   وووووووووووووووووووووور        ووووووووووووووووووووووا: يف ف وووووووووووووووووووووو 
هوووووووووق،   حمووووووو    ووووووو كنرر رضوووووووو  ٙٚٗ ر وووووووم    ووووووو  ز     نووووووور د  بوووووووو    ووووووو  بووووووو  إبووووووو  هحم 

       ب   ،     ر      حم  ب   .    ححم  ،     ل د ب ر
  ر هوووووووون    حمووووووووري   وووووووو م قن وووووووو   و حمووووووووري،     وووووووومد مشوووووووو    وووووووو    أبوووووووور   وووووووو   ه 
د    وووووو    ووووو      ط  ب سوووووو     ووووو يب،    وووووو    ب حلطووووو :   وووووو   حم    بووووو  رضوووووو  بووووو  رضووووو 
هوووووووق،   حموووووو د زك  ووووووو   ضوووووو   ،     لووووووو د ب ر   وووووو    لنوووووون،   ط  ووووووو د ط  وووووو  ل  ووووووو  ٜٗ٘
 .مٖٕٓٓ -هو ٖٕٗٔ
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  ، وووووووورج    نوووووووو ر    إل وووووووود     ووووووووا   وووووووو  آبم   حموووووووو    سوووووووودم إ    وووووووو ت   حل ضوووووووو 
 ه.ٚٔٗٔت: حممد أ     ضرر    س  ،   ط   د  أل  ، 

   ر ووووووور        حمووووووو    لر نحمووووووو ،  ووووووو بر  ووووووو   ز ر   أل  ووووووو       ووووووو ر   إل ووووووود حم  – 
د   ط  ووووووو    ث تحموووووووو ، ٖٕ - ٔهوووووووووق،  ألجووووووو  ء  ٕٚٗٔ - ٗٓٗٔ  لر ووووووو ،   ط  ووووووو د    ووووووو  

د   ط  ووووووووو   أل  ،  طووووووووو بيف ب ر    ووووووووو ر  ٖٛ - ٕٗ ألجووووووووو  ء    لر ووووووووو ، –  سد وووووووووري  ب ر
   ط      ث تحم ، ط يف   رز ر . ،٘ٗ – ٜٖ   ،  ألج  ء  –

  أتوووووو  أبوووووور   وووووو  ه  أل وووووو ر ، ر   وووووو   بوووووو   رطوووووو:  إل وووووو م    وووووو ، توووووو: حممد    وووووو
م، يف    وووووووووو ه  ،  ٜٜٗٔ -هووووووووووو  ٗٔٗٔ حلسوووووووووو     ووووووووووحم  ي،   ط  وووووووووو      ب وووووووووو  بوووووووووو  رضوووووووووو 

    طحمم.     ب    حم د      ره :
  أتوووووو  أبوووووور   وووووو  ه  أل وووووو ر ، ر   وووووو   بوووووو   رطوووووو:  إل وووووو م    وووووو ، توووووو: حممد    وووووو
،   حمووووو د ب ووووو ر  ووووور ب –   ووووو :  إل ووووود    ووووو     حمثووووو   ألت  سووووو ،     لووووو د ب ر بووووو   ووووو 

 هوو.ٚٔٗٔ     ،   ط      ث تحم  
 ووووو حم     جوووو ر  ب هووووو      وووو ر  بووووو  أ وووو  بووووو    ووووحمر    ربهوووو ي،     ووووومد رضوووورب   

  حموووووو د   وووووو   ل    وووووو ا    وووووو  ،     لوووووو د ب ر   لنوووووون     ضحموووووو ، بوووووو    ،   وووووو     وووووو ز 
.      
   جوووووووورم     هوووووووو   يف   وووووووور    وووووووو      وووووووو ه  ، توووووووو: حممد مجوووووووو     وووووووو    أيب  س  وووووووو   

رضوووو  حسوووو  مشوووو    وووو   ،     لوووو د ب ر  دت وووو   بوووو ب ،  وووو م  وووو     وووو    حموووو  بوووو   ر ووووم
 م.ٕٜٜٔهوو ٖٔٗٔ         ،   ط   ،  أل     لنن     ضحم ، ب

  ، ت وووووون      وووووو  ألح ب ووووووي  ل   ووووووو   وووووويف ح لووووووحمن  ب حمووووووو   أل  وووووو  يف ختوووووو  ج       ووووووو
هووووووق، ٕٙٚد  رضوووو        وووو    بوووو   ر ووووم بوووو  توووو: حممد مجوووو     وووو    أبوووور رضوووو    وووو   ه

 وووو م   لنوووو :د رضوووو   ر ووووم    َو ُوووورر ،  وووورر    ضوووويف  حل لووووحم د   وووو       وووو      رب وووو   
،   حمووووووو د رضووووووو    ل  وووووووري فوووووورر    جوووووو ي، إ  كنووووووو :  حلووووووج،   أكض  ووووووو  رضووووووو   ر ووووووم  
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ب ر      ووووووو    ث  فووووووو   ،   ووووووو  ، بووووووو   ،  ر  ووووووو ،     لووووووو د    سووووووو      ووووووو     ط   ووووووو       ووووووو 
 م.ٜٜٚٔهو/ٛٔٗٔ  س رب  ،   ط   د   ط     أل  ، ، ج  ،  إل د حم 

  بطوووو    بوووو  رضوووو  بوووو   أ وووو بوووو    وووو ظ    سوووون ا: يف لوووو م ي  وووون    ووووا:، سضوووو
   ووووووو  ،  ،بووووووو    ،  ووووووو كي   حمضووووووو ،   حمووووووو  زك  ووووووو   ضووووووو   ،     لووووووو د ب ر   لنووووووون     ضحمووووووو 

 م.ٜٜ٘ٔهو، ٙٔٗٔ  ط     أل  ، 
     ت ووووووووووووووووووووحم    نر حموووووووووووووووووووو  يف أح ب ووووووووووووووووووووي   ن  حموووووووووووووووووووو ، توووووووووووووووووووو: حممد مشوووووووووووووووووووو    وووووووووووووووووووو

هووووووووووووووووووق،   حمووووووووووووووووو د ٗٗٚ  د  ووووووووووووووووو   لووووووووووووووووو ب   حل   وووووووووووووووو    بوووووووووووووووو  أ ووووووووووووووووو  بووووووووووووووووو  رضوووووووووووووووو 
ت  ووووووو   و ووووووو ي، ب ر     ووووووو د أضووووووور ء  بووووووو       ووووووو  جووووووو ب  ه    ووووووو  بووووووو  رضووووووو  بووووووو   ووووووو   
 م. ٕٚٓٓ -هو ٕٛٗٔ      ،   ط   د  أل  ،  –  س م 
  لووووووووووووووووووو    ووووووووووووووووووو  كنووووووووووووووووووو :  بووووووووووووووووووو     ووووووووووووووووووودم، تووووووووووووووووووو: حممد أبووووووووووووووووووور     وووووووووووووووووووري   
هووووووووق،   حمووووووو د ٕ٘ٛد  حجووووووو     سووووووو دي   بووووووو  أ ووووووو  بووووووو  رضووووووو  بووووووو    ووووووو  بووووووو  أ ووووووو 
   ووووو   إل ووووود حم ، هووووو ب   ضووووو    ووووو ل  ،     لووووو د  ضووووو ب     روووووي     ضووووو  ب   بووووو  ربحمووووويف

 م.ٜٜٗٔهو/٘ٔٗٔ          رر ،   ض ل      بحم    س رب  ،   ط      ث  ث ، 
  توووووور    بوووووو    وووووو  بوووووو   ضوووووو  بوووووو     وووووو    وووووو    يف إرلوووووو ب    نوووووو   ، توووووو: حمم، رضوووووو

رضووووووو   ضووووووو ،     لووووووو د ب ر  بووووووو  رضووووووورب بووووووو    ووووووو    أبووووووور   ووووووو     طووووووو ،   حمووووووو    ووووووو  ه
      . ،    ب ،  لنن     ضحم 

  أيب     وووووووو س  بوووووووو     وووووووو   سنوووووووو ص إ  لوووووووو م     وووووووو ص، توووووووو: حمم مشوووووووو    وووووووو    رضوووووووو
ب ر  د ووووووو    بووووووو  لووووووو  :   ووووووو         ووووووو     ووووووو   ب   ووووووو ف      ووووووو  ،     لووووووو  بووووووو  أ ووووووو 

 م.ٖٕٓٓ -هو ٕٗٗٔ  لنن     ضحم ، ب         ،           
  وووووووووووووو   بوووووووووووووو     وووووووووووووو    ط وووووووووووووون يف بر  وووووووووووووو    وووووووووووووواهن،     وووووووووووووومد   وووووووووووووو     وووووووووووووو  
 د رضوووو    وووور  ، أبوووور    وووو ج، ركوووو    وووو   ،     وووون ب  وووو م  حلوووو      بوووو   ووووم ر  بوووو   ه
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هوووووووووق، ح  وووووووو    وووووووو يف ف  ر وووووووو د أ. ب/   وووووووو     ظووووووووحم  رضوووووووورب   ووووووووّ  ن،     لوووووووو د ب ر ٛٚٗ
 م.ٕٚٓٓ-هوٕٛٗٔ     ص،   ط   د  أل  ، 

  رضووووووو   بوووووو        وووووو  يف ي  ووووووون  حلوووووو  ي   ألثووووووو ، توووووو: حممد أبووووووور   سوووووو  ب      ووووووو ر
لوووووووو د ب ر إححموووووووو ء   وووووووورت ث    وووووووو يب، بوووووووو   ،    وووووووو  ،   حموووووووو د طوووووووو ه  أ وووووووو         وووووووو ر ،
 رضرب رض    ط  ح .         ،
 ح  ووووري    ووووحم  ي،  بوووو  رضوووو  بوووو  أ وووو  بوووو   ل   وووو    وووو   وووواهن  إل وووو م أيب   وووو  ه

 حلسوووووووو    لرتوووووووو ي،   حموووووووو    وووووووو كنرر  بوووووووو  أ وووووووو  بوووووووو  ر ووووووووره بوووووووو  أيب  وطوووووووو : دتوووووووو: حمم
هووووووووووو ٕ٘ٗٔ ه     ووووووووو     روووووووووري،   ط  ووووووووو   أل  ، مهوووووووووحم ،    ووووووووو كنرر  ووووووووو بووووووووو    ووووووووو    طحمم

 م،     ل د ل ك  ي  س          نرز يف.ٕٗٓٓ
   ب ر إححمووووووووو ء  م،ٜٔ٘ٔ وووووووو     آثوووووووو ر    ووووووووو   ، أمسووووووووو ء   وووووووو    ،ه  وووووووو     وووووووو رف

   رت ث     يب.
 ،وووووووو كنرر   جوووووووو   هلووووووووا    وووووووو  جحمووووووووري  وووووووودم   وووووووو     هلووووووووا   وووووووو ب     وووووووو س  

 م.ٜٜٗٔهو،ٗٔٗٔ      إل د  ،                ل           لحمدي،
 ب ر    ووووووووو   ، أ  ووووووووو  بووووووووو  ل حموووووووووري   ووووووووو     ووووووووودمد ب  رفحمووووووووو  ، تووووووووو: حمم   ووووووووور يف 
 أ وووووو    حموووووو  م،ٕٓٓٓ هووووووو،ٕٓٗٔ بوووووو   ،   ط  وووووو   أل  ،   وووووورت ث،  إححموووووو ء ب رد     وووووو 

   ط  .  ت ك   ألرت ؤ ط،
 أ  ووووووووو     ووووووووو   ، ب ر  بووووووووو    ووووووووور يف ب  رفحمووووووووو  ، تووووووووو: حممد  ووووووووودم   ووووووووو    ل حموووووووووري

م،   حموووووو د أ وووووو   ألرتوووووو ؤ ط ٕٓٓٓ -هوووووووٕٓٗٔ -بوووووو     -إححموووووو ء   وووووورت ث      وووووو د ب ر
  ت ك    ط  .

 رضوووووو     وووووو  ج أبوووووور ح  وووووو ،  بوووووو  رضوووووو  بوووووو  رضوووووو  د  ر ووووووحم  يف   وووووواهن، توووووو: حمم
م، ٜٜٚٔ، ٚٔٗٔ  حموووووووو  أ وووووووو  رضوووووووورب إبوووووووو  هحم ،      لوووووووو د ب ر   سوووووووودم،  وووووووو       وووووووو  

   ط     أل  ،  ل             ه  .
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   أت ووووووووو ء أب ووووووووو ء     ووووووووو  ، تووووووووو: حممد أبووووووووور     ووووووووو س مشووووووووو    ووووووووو      فحمووووووووو    أل حمووووووووو 
 ، ل لوووو  ،   حموووو د إحسوووو     وووو س،     لوووو د ب ر  وووو بر بوووو  أيب بلوووو  بوووو  رضوووو  بوووو  أ وووو 
 ب   .



 

 فهرس الموضوعات               االنتصار البن أبي عصرون 

 

 

578 

 فهرس املوضوعات

 الصفحة املوضوع

 ٘ ....................................................................... ادلقدمة
 ٚ ........................................................ أسباب اختيار ادلوضوع

 ٛ  ............................................................ الدراسات السابقة
 ٜ ................................................................. خطة البحث

 ٔٔ ..........................................................بياف منهج التَّحقيق
 ٖٔ ......................................................... بطاقة شكر وعرفاف

 ٘ٔ .................................................................... التمهيد
 ٙٔ ................................................ حملة عن عصر ابن أيب عصروف

 ٛٔ ............................................................ احلياة االقتصادية
 ٕٔ ........................................................... احلياة االجتماعية

 ٕٔ ............................................................. احلياة السياسية
 ٕٚ ................................................... امسو، ونسبو، وكنيتو، ولقبػو

 ٕٚ ............................................. التعريف  بادلؤلف ابن أيب عصروف
 ٕٚ ...................................................... مػولده، ونشػأتو، ووفػاتو

 ٖٔ ........................................................... شيوخو، وتالميذه
 ٖ٘ .................................................................... تالميذه

 ٖٚ ................................................... اإلشراؼ على بناء ادلدارس
 ٖٚ ............................................................... حياتو العلمية
 ٖٚ ............................................................... حياتو العملية

 ٖٚ ...................................................... العمليَّة، والعمليةحياتو 
 ٓٗ .............................................. محلو البشارة إىل اخلالفة العباسية

 ٔٗ ............................................................. مذىبو وعقيدتو
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 ٗٗ ............................................. مكانتو العلميَّة وثناء العلماء عليو
 ٙٗ ................................................................ آثاره العلميَّة

 ٜٗ .......................................................... حتقيق اسم الكتاب
 ٜٗ .................................................. التعريف بكتاب )االنتصار(

 ٓ٘ ..................................................... نسبة الكتاب إىل ادلؤلف
 ٕ٘ ................................................ أمهية الكتاب، ومكانتو العلمية

 ٚ٘ .......................... الكتاب من خالؿ القسم ادلراد حتقيقو منهج ادلؤلف يف
 ٕٙ ........................................... مصادر ادلؤلف يف الكتاب خصوصاً 

 ٕٙ ............................................. مصادر ادلؤلف يف الكتاب عموماً 
 ٕٙ .................................. مصادر ادلؤّلف يف كتابو يف القسم ادلراد حتقيقو

 ٓٚ .............................. التعريف مبصطلحات الكتاب يف اجلزء ادلراد حتقيقو
 ٘ٚ ............................................ وصف النسخ اخلطية، ومناذج منها

 ٚٚ ............................................................. النسخة األزىرية
 ٚٚ .............................................................. النسخة الًتكية
 ٚٛ ............................................................... كتاب البيوع
 ٜٚ ................................................................ خيار اجمللس

 ٘ٓٔ ..................................................... إذا شرط عدـ ادلخادعة
 ٛٓٔ ......................................................... اخليار لوقت معلـو

 ٜٓٔ ................................................ تصرؼ أحد ادلتعاقدين بادلبيع
 ٛٔٔ ............................................... باب ما جيوز بيعو وما ال جيوز

 ٕٙ، ٗٗ، ٖٔ ........................................................... شيوخو
 ٖٛٔ ................................................. بيع ما ال يقدر على تسليمو

 ٕ٘ٔ ..................................................... حكم بيع رلهوؿ القدر
 ٜ٘ٔ .............................................................. شروط الثمن

 ٕٙٔ ....................................................... ادلنهي عنهايف البيوع 
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 ٘ٙٔ ................................................ مبايعة من يعلم أف مالو حراـ
 ٛٙٔ ................ حكم بيع ادلصحف، وأحاديث الرسوؿ، والعبد ادلسلم من الكافر

 ٓٛٔ ......................................................... باب تفريق الصفقة
 ٕٛٔ .................................................................. باب الربا

 ٖٜٔ .............................................. األصناؼ اليت ال حيـر فيها الربا
 ٜ٘ٔ ............................................... ما يتعلق ببيع األصناؼ الربوية

 ٜٚٔ .................................................... بيع ماؿ الربا بغري جنسو
 ٜٛٔ ............................................ اجلنس من اجلنسنيضابط حتديد 

 ٕٗٓ ........................................شرط التساوي يف بيع األصناؼ الربوية
 ٕٙٓ ............................................ اعتبار الكيل والوزف بعرؼ احلجاز

 ٕٛٓ ........................ حكم بيع بعض ما حـر فيو الربا ببعض من جنس واحد
 ٕٕٔ ............................................. حكم بيع رطب ماؿ الربا بيابسو

 ٕٗٔ ........................................................... حكم بيع العرايا
 ٕٕٓ ....................................... بيع النيئ بادلطبوخ من األصناؼ الربوية

 ٕٕٔ .................................................... لدقيقحكم بيع احلب با
 ٕٕ٘ ........................................... حكم بيع ما جيري فيو الربا بعصريه

 ٕٕٙ .................................................. أمثلة لبيوع ربوية غري جائزة
 ٜٕٕ ................................................... حكم بيع اللحم باحليواف

 ٖٖٕ ...................................................... فروع من باب الصرؼ
 ٖٕٛ .................................................... باب بيع األصوؿ والثمار

 ٕٗٗ ....................................................... بيع النخل وعليو طلع
 ٕٚٗ .................................................. بيع غري النخل من الشجر

 ٕٗ٘ .......................... حكم مثرة البائع إذا باع أصلها من حيث وقت اجلذاذ
 ٕٙ٘ .................... حكم بيع الثمار والزرع قبل بدو الصَّالح مفردة عن األصوؿ

 ٕٓٙ .......................................... بيع الزرع أو الثمر بعد بدو صالحو
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ُصرَّاة والّرد بالعيب
 ٖٕٙ ................................................ باب بيع ادل

 ٚٗ، ٓٗ، ٜٖ، ٖٛ، ٖٔ، ٖٓ، ٕٗ، ٓٔ، ٜ ............................. القضاء
 ٕٓٚ ................................................ وجوب بياف العيب قبل البيع

 ٕٕٚ ................................................... ادلشًتي جيد يف ادلبيع عيباً 
 ٕ٘ٚ ................................................. ع ادلعيبحكم رد بعض ادلبي

 ٕٚٚ ............................................. زيادة ادلبيع بعد اكتشاؼ العيب
 ٕٓٛ .............................. نقصاف ادلبيع يف يد ادلشًتي بعد اكتشاؼ العيب

 ٕٔٛ .................................................... الرجوع باألرش بدؿ الّرد
 ٖٕٛ ..................................إذا وجد العيب ونقص ادلبيع نتيجة االستعالـ

 ٕ٘ٛ ............................................. اكتشاؼ العيب بعد ىالؾ ادلبيع
 ٕٙٛ .................................................... العيب الذي يرد بو ادلبيع

 ٜٕٔ ..................................... صفة ومل جيدىاإذا اشًتى عبدا وشرط فيو 
 ٜٕ٘ ......................................................................فروع

 ٜٕٛ ............................................................ باب بيع ادلراحبة
 ٖٖٓ ......................... حكم ادلراحبة بثمن مطلق دلن اشًتى سلعة بثمن مؤجل

 ٖ٘ٓ ............................................................ من صور ادلراحبة
 ٖٙٓ .......................................................... التدليس يف الثمن

 ٖٓٔ ....................... للباديباب النجش، والبيع على بيع أخيو، وبيع احلاضر 
 ٖٔٔ ...................................................... من البيوع ادلنهي عنها

 ٖٖٔ ........................................................... بيع احلاضر للباد
 ٖ٘ٔ ............................................................... تلقي الركباف
 ٖٙٔ ................................................................ بيع العربوف

 ٖٛٔ ............................................................. حكم التسعري
 ٕٖٓ ......................................................حكم احتكار األقوات

 ٖٕٖ ......................................... ادلبيع وىالؾ ادلتبايعني اختالؼ باب
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 ٜٕٖ .................................................. ادلبيع يف ادلتبايعني اختالؼ
 ٖٖٓ .......................................... الوطء بعد اجلارية مثن يف االختالؼ
 ٖٖٔ ...................... قدرىا أو والرَّىن واألجل اخليار شرط يف ادلتبايعني اختالؼ
 ٖٖٗ ..................... نقًدا البيع يكن مل إذا بالتسليم يبدأ فيمن ادلتبايعني اخالؼ

 ٖٖٚ ................................... الثمن نصف ادلشًتي دفع إذا الّتسليم كيفية
 ٖٖٛ ........................................... القبض قبل البائع يد يف ادلبيع تلف
 ٖٔٗ .............................................................. اجلوائح وضع

 ٖٖٗ .............................................................. السَّلم كتاب
 ٖٔ٘ ...................................................... األواين يف السَّلم حكم
 ٕٖ٘ ............................................ وجوده يعلم ال ما يف السَّلم حكم
 ٖ٘٘ ........................................................... ادلؤجل يف السَّلم
ْسَلم تسليم موضع بياف

ُ
 ٜٖ٘ ................................................ فيو ادل

 ٕٖٙ ...................................................... فيو ادلسلم تسليم باب
 ٖ٘ٙ ........................................................... السلم يف مسائل

 ٖٚٙ .....................................القبض بعد فيو ادلسلم يف العيب اكتشاؼ
 ٖٛٙ ....................................... إليو ادلسلم غياب أو فيو، ادلسلم فقداف
 ٜٖٙ ....................................................... السلم عقد يف اإلقالة
 ٕٖٚ ................................................. فيو ادلسلم يف والتولية الشركة

 ٖٖٚ ................................................. إليو وادلسلم ادلسلم اختالؼ
 ٖٗٚ ............................................................... القراض باب

 ٖ٘ٚ ............................................................. القرض شروط
 ٖٚٚ .............................................. ادلقًتض ملك يف القرض دخوؿ

 ٖٛٚ ........................................................... اجلارية استقراض
 ٜٖٚ .................................................. ادلنفعة بشرط القرض حكم

 ٕٖٛ .......................................................... القرض يف ادلثل رد
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 ٖٗٛ ..................................................... مبكة ولقيو مبصر أقرضو
 ٖ٘ٛ .................................................... ومشروعيتو الرىن تعريف
 ٖ٘ٛ ...............................................................الرَّىن كتاب
 ٕٜٖ ................................................................ الرىن قبض

 ٜٖٗ ................................................. القبض يف اإلذف عن الرجوع
 ٜٖٙ ........................................................ ادلًتاىنني أحد موت
 ٜٖٛ ............................................................... الرىن فكاؾ
 ٜٜٖ ........................... القبض قبل سببو فيو عيب واكتشاؼ ، "الرىن قبض
 ٓٓٗ ............................................... جيوز ال وما رىنو جيوز ما باب
 ٘ٓٗ ............................................ ادلرهتن رضى غري من ادلرىوف رىن
 ٛٓٗ ................................................. الدين وكتب ادلصحف رىن

 ٜٓٗ ................................................ الرىن دلقتضى ادلنافية الشروط
 ٓٔٗ .......................................................... الرىن وضع مكاف
 ٘ٔٗ .................................................. ادلرىوف مبنافع الراىن انتفاع
 ٜٔٗ ................................................بادلرىوف الرّاىن تصرؼ حدود
 ٕٓٗ ................................. الرىن وثيقة تسقط اليت الرّاىن تصرفات حكم

 ٕٗٗ ........................................... ادلرهتن بإذف بادلرىوف الرّاىن تصرؼ
 ٕ٘ٗ ................................ ادلرهتن بإذف الّرأىن بتصرؼ الّرىن وثيقة بطالف
 ٕٚٗ ............................................. حلفظو حيتاجو وما الّرىن نفقات
 ٜٕٗ ......................................................... ادلرىوف العبد جناية

 ٖٖٗ .................................... ادلرىوف عبده على جٌت دلن الرّاىن خصومة
 ٖٙٗ ................................. رلهوؿ جاف قبل من ادلرىوف العبد على اجلناية

 ٖٚٗ ............................................... فتحوؿ عصريا ادلرىوف كاف إذا
 ٖٛٗ .................................. منو تفريط غري من ادلرهتن يد يف ادلرىوف تلف
 ٓٗٗ ..................................................... ادلًتاىنني اختالؼ باب
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 ٖٗٗ ................................ وعدمو الرىن يف العبد سيد مع ادلرهتن اختالؼ
 ٗٗٗ ................................. الرىن بقبض اإلذف يف وادلرهتن الراىن اختالؼ

 ٘ٗٗ ........................... مخرًا ادلرهتن يد يف وجد مث أقبضو، أو عصريًا، رىن إذا
 ٚٗٗ ........................ لكليهما مدينا كاف إذا وادلرهتنَػنْي  العبد سيد بني اخلالؼ

 ٓ٘ٗ ....................... للمرهتن يقبضو أف قبل رجل على عبده جبناية الرّاىن إقرار
 ٕ٘ٗ ................... عدمو من بالعتق ادلرهتن إذف يف وادلرهتن الرّاىن بني االختالؼ

 ٖ٘ٗ ................................... وادلرهتن الرّاىن بني االختالؼ حاالت بعض
 ٗ٘ٗ ................................................... الّرىن ىالؾ ادلرهتن ادعاء
 ٗ٘ٗ .................. ببيعو عدؿ وكِّل إذا االختالؼ، حاؿ الرىن بو يباع الذي النقد

 ٘٘ٗ .............................................................. باب التفليس
 ٗٙٗ .............................................. ما يًتؾ للمفلس إذا حجر عليو

 ٚٙٗ ................ إذا وجد الغرمي عني مالو، وكاف قد باعها من ادلفلس قبل اإلفالس
 ٗٚٗ ............. منو جزء ال يتقسط الثمن عليوإذا ُوجد ادلبيع عند ادلفلس وقد نقص 

 ٚٚٗ ................................... إذا كاف ادلبيع طعاًما فطحنو، أو ثوبا فقصره
 ٜٚٗ .................................. إذا كاف ادلبيع أرضاً، فبناه ادلشًتي، أو غرسها

 ٔٛٗ ....................... إذا كاف ادلبيع من ذوات األمثاؿ، فخلطو جبنسو، مث أفلس
 ٖٛٗ .................... إذا أسلم إىل رجل يف شيء، وأفلس ادلسلم إليو، وحجر عليو

 ٗٛٗ ...................................... أرضاً، فأفلس ادلكًتي باألجرةإذا اكًتى 
 ٙٛٗ ............................................ إذا مات الرجل ولو دين إىل أجل

 ٜٓٗ ................................................................ باب احلجر
 ٜٔٗ ......................................... تصرؼ الويل مباؿ من ىو حتت واليتو

 ٜ٘ٗ ......................................................... مكاتبة السيد عبده
 ٗٓ٘ ............................................................... إيناس الرشد

 ٙٓ٘ .......................................................... بلوغ الصيب مبذرًا
 ٖٔ٘ ............................................................. الصلح كتاب
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 ٛٔ٘ ............................. عليو ادلصاحلة وحكم الطريق، إىل جناحا أخرج إذا
 ٛٔ٘ ............................ الصلح وطلب فأنكر، ماال، شخص على ادعى إذا
 ٕٗ٘ ........................................ الشارع إىل داره ظهر من باب فتح إذا

 ٖٓ٘ .......................جاره على يطلع ال لكي سًتة العايل السطح صاحب بناء
 ٖٔ٘ ..................................................... ملكو يف ادلالك تصرؼ
 ٕٖ٘ .............................................................. احلوالة كتاب

 ٖٙ٘ ............................... وحلف جحد، أو فأفلس، مليء، على أحالو إذا
 ٜٖ٘ .................................... اختلفا مث دين عليو لو رجل على أحالو إذا

 ٔٗ٘ .............................................................. الضماف باب
 ٗٗ٘ ............................................... الضماف يف عنو ادلضموف رضا

 ٙٗ٘ .............................................. الـز دين كل يف الضماف يصح
 ٜٗ٘ .................................................... الضماف يف الشرط خيار

 ٜٗ٘ ...................................................... ومؤجال حاال الضماف
 ٓ٘٘ ............... عنو ادلضموف عن يسقط وال الضامن ذمة يف بالضماف الدين جيب
 ٔ٘٘ .......................................................... جلدتو بردت اآلف
 ٕ٘٘ ........................................... إذنو بغري ديًنا إنساف عن ضمن إذا

 ٚ٘٘ ......................................................بالضماف تتعلق مسائل
 ٛ٘٘ .............................................................. الدرؾ ضماف
 ٓٙ٘ ............................................................... البدف كفالة
 ٙٙ٘ ............................................................... العني كفالة

 ٛٙ٘ ................................................. وادلضموف الضامن اختالؼ
 ٓٚ٘ ............................................................... باب الشركة

 ٖٚ٘ ........................................................ الشركة من يصح ما
 ٙٚ٘ ..................................... شريكو نصيب يف الشريكني أحد تصرؼ

 ٛٚ٘ ...................................................... وحكمها األبداف شركة
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 ٜٚ٘ .....................................................وحكمها ادلفاوضة شركة
 ٓٛ٘ ...................................................... وحكمها الوجوه شركة
 ٗٛ٘ ............................... شريكو ماؿ من يده يف ما على الشريك يد صفة
 ٘ٛ٘ .......................... ذلك يف واخلصومة الشريكني بني االختالؼ صور من

 ٜٛ٘ .......................................................... الشركة عقد انتهاء
 ٜٓ٘ ............................................................... باب الوكالة

 ٜٗ٘ ...............................................التوكيل يف إثبات احلقوؽ ادلالية
 ٜٚ٘ ................................... التوكيل يف فسخ العقود، واإلبراء من الديوف

 ٜٛ٘ ..........................................................من حيق لو التوكيل
 ٔٓٙ .......................................................... أركاف عقد الوكالة

 ٕٓٙ ........................................................... الوكالة يف ادلعلـو
 ٖٓٙ ............................................................... الوكالةتعليق 

 ٗٓٙ .............................................................. حدود الوكالة
 ٘ٓٙ ............................................................... وكيل الوكيل

 ٚٓٙ ..................................................... ما ميلكو الوكيل بالوكالة
 ٓٔٙ ........................................................ التوكيل يف بيع الرىن

 ٔٔٙ .......................................... بيع الوكيل ما وكل يف بيعو من نفسو
 ٘ٔٙ ............................................. الزاـ الوكيل مبضموف عقد الوكالة

 ٙٔٙ .................................... بيع الوكيل بنقد البلد وخمالفة الوكيل لذلك
 ٜٔٙ ..................................................... بيع الوكيل بثمن مؤجل

 ٕٔٙ ................................ لوكيل اليت ال حظ للموكل فيهاحكم تصرفات ا
 ٕٛٙ ..................................... بعض صور خمالفة الوكيل للوكالة وحكمها

 ٖٓٙ ................................................... أثر قياـ الوكيل مبا وّكل بو
 ٖٔٙ ............................. اشهاد الوكيل على قضاء دين موكلو، أو اإليداع لو

 ٖٖٙ .................................................. ادعاء الوكالة يف قبض احلق
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 ٖٙٙ ................................................................ عزؿ الوكيل
 ٖٚٙ ........................................ بطالف أىلية ادلوكل وأثرىا على الوكالة

 ٜٖٙ ................................. الوكيل على ما يف يده من ماؿ موكلوصفة يد 
 ٓٗٙ ...................................................... االختالؼ يف التصرؼ

 ٓٗٙ .................................................. االختالؼ يف صفة الوكالة
 ٔٗٙ ................................................. االختالؼ يف حصوؿ اإلذف

 ٘ٗٙ ....................................االختالؼ بني الوكيل وادلوكل يف تلف ادلاؿ
 ٙٗٙ ............... امتناع اداء من عليو احلق دلستحقة حىت يشهد على نفسو بالقبض

 ٚٗٙ ............................................................. كتاب الوديعة
 ٜٗٙ ..................................................... داعمن يصح عنده اإلي

 ٜٗٙ ....................................................... من يصح منو اإليداع
 ٓ٘ٙ .......................................................... أركاف عقد الوديعة

 ٓ٘ٙ ................................................. صفة يد ادلودع على الوديعة
 ٕ٘ٙ ................................................. حفظ الوديعة يف حرز مثلها

 ٘٘ٙ .......................................................... بعض صور احلفظ
 ٛ٘ٙ ................................................................ حرز اخلامت

 ٜ٘ٙ ............................................................. تسليم الوديعة
 ٜ٘ٙ ......................... كانت عنده ودائع، فلما أراد اذلجرة سلمها إىل أـ أمين

 ٕٙٙ .......................................... إذا أودع الوديعة غريه من غري ضرورة
 ٖٙٙ ......................................................... خلط الوديعة مبثلها

 ٘ٙٙ .................................................... إخراج الوديعة من حرزىا
 ٘ٙٙ ................................................................إيداع الدابة

 ٚٙٙ ................................................. خروج الوديعة من يد ادلودَع
 ٜٙٙ .............................................................. ادعاء اإليداع

 ٓٚٙ .................................................... االختالؼ يف رد الوديعة
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 ٖٚٙ ................................................................باب العارية
 ٜٚٙ ........................................................ تلف العني ادلستعارة

 ٕٛٙ ................................... رجوع ادلعري فيما أعاره بعد قبض ادلستعري لو
 ٖٛٙ .................................................. ادلعارةاستيغاء منفعة العني 

 ٖٛٙ ............................................... بعض ادلسائل ادلتعلقة باإلعارة
 ٙٛٙ ....................................... ما جيوز للمعري وادلستعري من التصرفات

 ٚٛٙ .......................رجوع ادلعري ال يلغي ما ال يتأبد ضرره من تصرفات الوكيل
 ٚٛٙ ................................................... شغل ملك الغري بغري إذنو

 ٛٛٙ ......................... حكم رجوع ادلعري عن إعارة حائطو ليضع عليو أجذًعا
 ٜٛٙ ......................................................... استعارة العبد لرىنو

 ٜ٘ٙ ............................................................ غصبكتاب ال
 ٜٛٙ ............................................... تلف ادلغصوب يف يد الغاصب

 ٕٓٚ ............................................ ذىاب ادلغصوب من يد الغاصب
 ٗٓٚ ....................... نقصاف ادلغصوب يف يد الغاصب نقصانًا تْنقص بو القيمة

 ٛٓٚ ........................................... نقصاف العني ادلغصوبة دوف القيمة
 ٓٔٚ .......................................................إذا غصب ثوبًا مث رّده

 ٔٔٚ ............................................. إذا نقصت العني، مث زاؿ النقص
 ٕٔٚ ............................ الغاصبإذا غصب عبًدا، فجٌت على إنساف يف يد 

 ٖٔٚ ............................................. إذا زاد ادلغصوب يف يد الغاصب
 ٘ٔٚ ..................................................... مسائل متعلقة بالغصب
 ٙٔٚ ..................................................... استحالة العني ادلغصوبة

 ٛٔٚ .................................... خلط ادلغصوب مبا ال يتْميز عنو من جنسو
 ٕٓٚ .................................................. خلط ادلغصوب بغري جنسو

 ٕٕٚ ..................................................... ضماف العقار بالغصب
 ٕٙٚ ...................................................... صبغ الثوب ادلغصوب
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 ٜٕٚ ....................................... إذا غصب ساجة أو خشبة، فبٌت عليها
 ٕٖٚ .............................................................. غصب اخليط

 ٖٙٚ ..................................................... إذا غصب عيًنا، فباعها
 ٖٛٚ .............................................. إذا غصب طعاًما، فأطعمو غريه

 ٓٗٚ ..................................... غصب من رجل شيئا مث عاد إليو بوجو ما
 ٔٗٚ ...............................................................غْصب األمة
 ٔٗٚ ............................................................... غْصب احلر

 ٔٗٚ ............................................................. غْصب الكلب
 ٕٗٚ .............................................................. غْصب اخلمر

 ٖٗٚ .......................................................... غْصب جلد ادليتة
 ٘ٗٚ ..................................................... إذا فتح قفًصا عن طائر

 ٚٗٚ ........................................................ إذا فتح زقًا فيو مائع
 ٓ٘ٚ ................................................. إف حل رباط سفينة، فغرقت

 ٓ٘ٚ .................... لو أجج نارًا على سطحو، فطارت شرارة، فأحرقت دار جاره
 ٔ٘ٚ .............................. لو سقى أرضو فوصل ادلاء إىل أرض جاره، فغّرقها

 ٕ٘ٚ ............................................إف وقع يف داره طائر ميتنع جبناحيو
 ٖ٘ٚ ....................................................... إذا غصب عبًدا أمرًدا

 ٖ٘ٚ ................................... إذا غصب عبًدا فُوِجد يف يد الغاصب أعور
 ٘٘ٚ ....................................... االختالؼ يف قيمة ادلغصوب، أو صفتو

 ٚ٘ٚ ............................................................. ب الشفعةكتا
 ٗٙٚ ................................................ العقود اليت تثبت فيها الشفعة

 ٙٙٚ ...................................................... ما ال جتري فيو الشفعة
 ٜٙٚ ..................................................... مسائل متعلقة بالشفعة
 ٓٚٚ ...................................................... شروط األخذ بالشفعة

 ٕٚٚ .............................. يأخذ  الشفيع الشقص بالثمن الذي لـز العقد بو
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 ٓٛٚ ............................................... الشفيع خمري بني األخذ والًتؾ
 ٘ٛٚ .................................... بعض أوجو االختالؼ يف الشفيع وادلشًتي

 ٚٛٚ ......................................................... فعةعدـ العلم بالش
 ٜٔٚ ................................................مسائل متعلقة بقسمة الشفعة

 ٜٗٚ .................................... إف أظهر ادلشًتي مثًنا كثريًا، فقامسو الشفيع
 ٜ٘ٚ ........................................ ال يفتقر يف األخذ بالشفعة إىل حاكم

 ٜٙٚ .......................................... خيار اجمللس وخيار الشرط بالشفعة
 ٜٚٚ .............................................................. موت الشفيع

 ٜٛٚ ........................................ اخلالؼ بني الشركني يف سبب التملك
 ٜٜٚ ............................................ اختالؼ الشريكني يف قدر الثمن

 ٔٓٛ .............................................. قيمة العوض التالفاخلالؼ يف 
 ٕٓٛ ........................... إذا ترؾ أحد الشريكني حصتو يف يد إنساف، مث غاب

 ٗٓٛ ....................... إذا كاف للشقص شفيعاف، فعفى أحدمها، مث مات اآلخر
 ٘ٓٛ ..........................................................النتائج والتوصيات

 ٓٔٛ .................................................................. الفهارس
 ٔٔٛ ....................................................... فهرس اآليات القرآنية

  ٖٔٛ...........................................................ثفهرس األحادي
  ٕٔٛ............................................................... فهرس اآلثار

  ٖٕٛ............................................................. فهرس األعالـ
 ٜٕٛ ............................................................. فهرس األشعار

  ٖٓٛ................................... فهرس ادلصطلحات العلمية واأللفاظ الغريبة
  ٓٗٛ..................................................... فهرس األماكن والبلداف
  ٔٗٛ..................................................... فهرس ادلصادر وادلراجع

  ٘ٚٛ............................................................ فهرس احملتويات
 




