
 

 

 

 

 ادـورة ـُة اإِلْشـالِمقَّـُة بادديـةاجلَـاِمعَ 

(230) 

ْيَعةِ  ِ قَُّة افؼَّ ؾِّ  ـُ

 

 االنتـصــــــــــــــــار
ون )ت البن أيب ظَ   هـ(585ْْصُ

 (إىل هناية باب جامع اإلقرار كتاب احلدود)من بداية 

 دراسًة وحتقوقاً 

 رسالة علموة مقّدٌمة لنول درجة العاملوة العالوة )الدكتوراه(

 إعداد الطالب

 شوخني حممد كردم العبديل

 إشــــــــراف

 اجلرديحيوى  د: حيوى بن أمحد

 هـ5331/5331العام اجلامعي 



 المقدمة كتاب االنتصار البن أبي عصرون

- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املقدمة

 

  



 المقدمة كتاب االنتصار البن أبي عصرون

- 3 - 

 

 

 

 

 وحده  اهللاحلؿد هلل األـرم ظؾم اإلكسان ما مل يعؾم وأصفد أن ال إفه إال 

صذ اهلل  -وصػاته و أصفد أن كبقـا حمؿدًا  فوهقته وربوبقته وأشامئهأال رشيك فه يف 

 : ثم أما بعد، ظبده ورشوفه  - ظؾقه وآفه وصحبه وشؾم

أظامرهم ؾقه ضؾبًا  ادطافب وأرؾع ادراتب أؾـى افعؾامء ىؾنن افعؾم وضؾبه أشـ

وتدريسًا بحثًا وتلفقػًا ، ومن أوفئك افعؾامء األظالم واجلفابذة افعظام إمام ؿال ظـه 

افشقخ اإلمام افعالمة ، افػؼقه افبارع ، ادؼرئ األوحد صقخ  » افذهبي رمحه اهلل :

 . «افشاؾعقة ؿايض افؼضاة ، ظامل أهل افشام 

بن ادطفر ابن أيب ظْصون رمحه اهلل رمحة اهلل بن حمؿد بن هبة اهلل  إكه اإلمام ظبد

 األبرار .

أن افتحؼت بؼسم افػؼه بؽؾقة افؼيعة  -ؾقام أحسب  - وؿد منَّ اهلل ظع ووؾؼـي

، ودا ـان مؼوظي افبحثي  هيف اجلامعة اإلشالمقة بادديـة ادـورة يف مرحؾة افدـتورا

 ه: رؽبت أن يؽون مؼوظي افبحثي يف افدـتوار يف مرحؾة اداجستر موضوظاً 
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حتؼقؼًا حتى أمجع بغ األمرين وطؾت هذه افرؽبة أمـقًة يف افـػس حتى وؿعـا ظذ ــز 

ودرة من درر ماضقـا افعتقد أال وهو ـتاب ، ثؿغ من ــوز تراثـا اإلشالمي ادجقد 

 فة وؾرًا .. ـتاٌب حوى بغ دؾتقه ظؾاًم ـثرًا وحظًا من األد االكتصار

وتزيد مؽاكة هذا افؽتاب افعؾؿقة أكه ـتاب يف افػؼه ادؼارن حقث يؼول رمحه اهلل 

ورأيت االهتامم بؽتاب اؿتْص ؾقه ظذ مشاهر األؿوال وافوجوه  "يف مؼدمة ـتابه 

هلذا ـؾه ظزمت مستعقـًا باهلل ظذ حتؼقق ما  "مع افتْصيح بؿذاهب ادخافػغ 

فؼد ـان كصقبي من هذا افؽتاب من بداية ـتاب احلدود خيصـي من هذا افؽتاب و

/ب إػ هناية ادخطوط . واهلل تعاػ أشلل افتوؾقق يل 99 يف ادجؾد افرابع فوحة

وفزمالئي يف هذا افعؿل وأن يؽون خافصًا فوجفه افؽريم وإشفامًا يف خدمة افعؾم 

 . هوضالب

 

 املوضوع :أسباب اختوار 

 افػؼفي فعؾامئـا وأئؿتـا .افرؽبة يف إحقاء افساث  -1

 –هلذا افعؾم افػذ  –إػ اآلن  –هذا افؽتاب هو افؽتاب افوحقد افذي وجد  -2

 حسب ظؾؿي .

كه مما يصح أن يطؾق ظؾقه من ـتب افػؼه إافؼقؿة افعؾؿقة هلذا افؽتاب حقث  -3

 . اوؽرمهواحلاوي فؾاموردي ادؼارن ـادغـي البن ؿدامة 

ؿذاهب أئؿة ادذاهب األربعة ويزيد ظؾقه بذـره اهتامم ادمفف يف ـتابه هذا ب -4

ثار افصحابة رضوان آألؿوال بعض األئؿة ذاـرًا األدفة من افؽتاب وافسـة و

 اهلل ظؾقفم .
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 : الدراسات السابقة

مل يتم تسجقل هذا افؽتاب أو جزء مـه يف دراشة شابؼة أو مؼوع ظؾؿي يف ؽر 

ادراـز ادتخصصة : ـؿرـز ادؾك ؾقصل هذه اجلامعة ، وذفك بعد افبحث وشمال 

فؾبحوث وافدراشات اإلشالمقة ، وـؾقة افؼيعة يف جامعة اإلمام حمؿد بن شعود 

افعايل  وادعفد ، ادؽرمة بؿؽة افؼرى أم جامعة يف افؼيعة وـؾقة ، بافرياض اإلشالمقة

 ل من :فؾؼضاء بافرياض ، وؿد شبؼـي من اإلخوة افزمالء يف تسجقل هذا افؽتاب ـ

 احلسن بن ظبد اهلل ظسري ، من بداية افؽتاب إػ آخر ـتاب افصالة . -1

 ظبد افعزيز بن ظبد اهلل ادؼبل ، من بداية ـتاب اجلـائز إػ آخر ـتاب احلج . -2

 ظبد اهلل بن شعد افدورسي ، من بداية ـتاب افبقوع إػ آخر ـتاب افشػعة . -3

 ادطري ، من بداية ـتاب افؼراض إػ آخر ـتاب افـؽاح . شامل بن صويؾقح -4

 شؾطان بن صافح ادويـع ، من بداية ـتاب افصداق إػ آخر ـتاب افعدة . -5

 ظبد افعزيز بن ظع افرومي ، من بداية ـتاب افرضاع إػ آخر ـتاب اجلزية . -6

 خطة العمل يف الرسالة :

 صتؿل افبحث ظذ مؼدمة وؿسؿغ وؾفارس .ا

 ادؼدمة ؾتشتؿل اآليت :ؾلما 

 االؾتتاحقة . : أوالً 

 أشباب اختقار ادوضوع . ثاكقًا :

 . افبحثخطة  ثافثًا :

 مـفج افبحث . رابعًا :
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 افؼسم األول : افدراشة :

 ويشتؿل ظذ ؾصؾغ :

 وؾقه شبعة مباحث : (فتعريف بادمفف )ابن أيب ظْصون رمحه اهللا افػصل األول:

 وكسبه وــقته وفؼبه . هادبحث األول : اشؿ

 وكشلته ووؾاته . موفدهادبحث افثاين : 

 ، وؾقه مطؾبان :: صقوخه وتالمقذه ادبحث افثافث 

 ادطؾب األول : صقوخه .

 ادطؾب افثاين : تالمقذه .

 حقاته افعؾؿقة .ادبحث افرابع : 

 ظؼقدته ومذهبه .ادبحث اخلامس : 

 افعؾامء ظؾقه . مؽاكته افعؾؿقة وثـاءادبحث افسادس : 

 ثاره افعؾؿقة .آادبحث افسابع : 

 ، وؾقه شتة مباحث : ـتاب االكتصاردراشة  افػصل افثاين:

 . ممفػهحتؼقق اشم افؽتاب وتوثقق كسبته إػ ادبحث األول : 

 . أمهقة افؽتاب ومؽاكته افعؾؿقةادبحث افثاين : 

 . ادراد حتؼقؼهمـفج ادمفف يف افؽتاب يف افؼسم ادبحث افثافث : 

 . مصادر ادمفف يف ـتابه يف افؼسم ادراد حتؼقؼهادبحث افرابع : 

 . افتعريف بؿصطؾحات افؽتاب يف افؼسم ادراد حتؼقؼهادبحث اخلامس : 

 . وصف افـسخ اخلطقة وكامذج مـفاادبحث افسادس : 
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 : حققامل: النص القسم الثاين 

 يف ادجؾد افرابع فوحة  احلدودويشتؿل ظذ افـص ادحؼق من أول ـتاب 

/أ 199ؿرار يف ادجؾد افرابع فوحة /ب إػ هناية ـتاب اجلـايات باب جامع اإل99

 . وهو آخر ـتاب االكتصار

 وضعت فؾبحث ؾفارس حتؾقؾقة وهي ـافتايل :

 ؾفرس اآليات افؼرآكقة. -1

 رس األحاديث.فؾ -2

 ثار.ؾفرس اآل -3

 ؾفرس األظالم . -4

 ؾفرس األماـن وافبؾدان . -5

 . افعؾؿقة واألفػاظ افغريبةؾفرس ادصطؾحات  -6

 ؾفرس ادصادر وادراجع . -7

 . ادحتوياتؾفرس  -8

 

 : التحقوقنهج م

 يف حتؼقق ادخطوط ادـفج افتايل : اتبعت

 االظتامد ظذ افـسخة افوحقدة افتي مر وصػفا شابؼًا . -1

كسخ ادخطوط وؾق ؿواظد افرشم اإلمالئي احلديث ، مع افعـاية بعالمات  -2

 .، وضبط ما حيتاج إػ ضبط. مؿقافس
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إذا حصل شؼط يف افـص ، أو ـان افـص ؽر واضح ، ؾنن وجدت ما يؽؿل  -3

هذا افـؼص من ادصادر افتي كؼل ظـفا ادصـف ، أو من ادصادر افتي كؼؾت 

ظبارة ادصـف بحروؾفا ، ؾنكـي اثبت ذفك واضعه بغ معؼوؾتغ ، هؽذا] [ ، 

ادصدر افذي يؽؿل هذا افـؼص ، وإن مل أجد ما يسد هذا وأصر يف احلاصقة إػ 

، وأصر إػ ذفك يف احلاصقة بعبارة  افـؼص جعؾت يف موضعه كؼطًا هؽذا ...

، وأضعفا بغ كؼط وؿوشغ  "ظبارة شاؿطة  "تتواؾق مع ذفك افـص ـؼويل : 

ك هؽذا ) ... ظبارة شاؿطة ... ( ، ثم اجتفد يف بقان ما يؿؽن أن يؽون يف ذف

افـؼص يف احلاصقة من خالل افسقاق افذي يف افـص ، أو من خالل ادصادر 

 افتي وثؼت مـفا افـص .

وضع خط مائل هؽذا ) / ( فؾدالفة ظذ بداية ـل وجه من ـل فوحة مع  -4

اإلصارة إػ رؿؿفا يف هامش افصػحة اجلاكبي ، مع اظتامد افسؿقم ادوجود يف 

ؿن بحرف أ ، وفؾوجه األيرس بحرف ب ، صؾب ادخطوط رامزًا فؾوجه األي

 ؾقؽون افسؿقم هبذه افطريؼة : // رؿم افوجه أ // رؿم افوجه ب .

ظزو اآليات افؼرآكقة إػ مواضعفا يف ـتاب اهلل ذاـرًا اشم افسورة ورؿم اآلية يف  -5

 اهلامش ، وأجعؾفا بغ معؼوؾتغ هؽذا ] افسورة : اآلية [ .

ة من مصادرها ، ؾنن ـان احلديث يف افصحقحغ أو يف ختريج األحاديث افـبوي -6

تخريج احلديث مـفام أو من أحدمها ، وإن ـان يف ؽرمها بأحدمها ؾنكـي أـتػي 

ؾنكـي أخرجه من مصادره ، باإلضاؾة إػ درجته صحة وضعػًا معتؿدًا ظذ 

 ـالم أئؿة هذا افػن ؿدياًم وحديثًا .
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 اهنا األصؾقة .ظافتابعغ من مظزو اآلثار افواردة ظن افصحابة و -7

توثقق األؿوال واألوجه افتي يذـرها ادمفف ظن ادذهب افشاؾعي مع بقان  -8

 ادعتؿد مـفا وذفك بافرجوع إػ ادصادر ادعتؿدة يف ادذهب .

 توثقق األؿوال افتي يوردها ادمفف من ادصادر ادعتؿدة . -9

 افتعؾقق افعؾؿي ظذ ادسائل افواردة . -19

 افتعريف بادصطؾحات افعؾؿقة واألفػاظ افغريبة مع ضبطفا بافشؽل . -11

 افتعريف باألماـن وافبؾدان . -12

 ترمجة األظالم افوارد ذـرهم ترمجة خمتْصة . -13

  آخر افؽتاب ـام مر يف اخلطة .وضع ؾفارس يف -14

 : وصف املخطوط

 أوالً : وصف ـامل ادخطوط :

 تتؽون من أربعة أجزاء.  كسخة وحقدة: ظدد افـسخ  -1

مؽان وجودها : يف اشطـبول بسـقا يف مؽتبة أمحد افثافث بطوبؼايب وافػاتح  -2

 بافسؾقامكقة .

 ول من ادخطوط يف مؽتبة أمحد افثافث حتت افرؿم رؿؿفا : اجلزء األ -3

تاب افطفارة إػ هناية افصقد ( فوحًا يبدأ من أول ـ 241( وؾقه )  1192) 

ة افػاتح حمػوطة بافستقب بائح واجلزء افثاين وافثافث وافرابع يف مؽتبذواف

 ( . 1493-1492-1491رؿام ) حتت األ

افبقوع ويـتفي بؿراث اجلد مع ( فوحات ، يبدأ من  296اجلزء افثاين ؾقه ) 

 خوة .اإل
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 ( فوحًا يبدأ من افـؽاح ويـتفي يف احلضاكة . 163اجلزء افثافث ؾقه ) 

 ( فوحًا يبدأ من اجلـايات ويـتفي يف جامع اإلؿرار . 191اجلزء افرابع ؾقه ) 

األربعة تارخيًا فؾـسخ وفؽن  –ه ئاتاريخ افـسخ : مل يظفر ظذ ادخطوط بلجز -4

 ظذ ادخطوط متؾؽات واكتؼاالت تشر إػ افؼرن افثامن اهلجري 

 اشم افـاشخ : مل يظفر. -5

 ظدد فوحات ادخطوط: ثامكامئة فوحة . -6

ظدد األشطر يف افؾوحة افواحدة : يف األفواح األوػ افتسعة وافثالثغ من  -7

فوحة أربعون شطرًا إػ هناية  اجلزء األول مخسون شطرًا ، وبعدها يف ـل

 ادخطوط .

 مزايا ادخطوط : -8

 امتاز بخطه افـسخي افواضح اجلؿقل . (1

 . شالمته من افسؼط (2
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 ثاىوًا : وصف اجلزء املراد حتقوقه :

 ظدد كسخ ادخطوط : كسخة وحقدة . -1

 شطـبول.إمؽتبة افػاتح بافسؾقامكقة يف : مؽان وجود افـسخة  -2

 ( . 1493رؿؿفا حمػوظ حتت افرؿم )  -3

 مل يظفر . : تاريخ افـسخ -4

 مل يظفر .: اشم افـاشخ  -5

 مزايا ادخطوط : -6

 أ ( اخلط افـسخي افواضح .

 . من افسؼطيف األؽؾب ب ( شالمته  

 مؼدار اجلزء ادراد حتؼقؼه :

 من أول ـتاب احلدود وحتى هناية باب جامع اإلؿرار . -

 ( فوحًا .  191ظدد األفواح )  -

 أربعون شطرًا .: ظدد األشطر يف ـل فوح  -

 تؼريبًا شبعة ظؼ ـؾؿة . : ظدد افؽؾامت يف ـل شطر -
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 شكر وتقدير

أكعم به من كعؿة افتامم ظذ هذا  احلؿد هلل أوالً وآخرًا طاهرًا وباضـًا ظذ ما

 افبحث وهو ادسمول ظذ أن جيعؾه خافصًا فوجفه افؽريم وأن يـػع به . 

ثم افدظاء فوافديت افرؤوم أضال اهلل يف ظؿرها ظذ ضاظته ، افتي ما ؾتئت تدظو يل 

 بافتوؾقق وافسداد .

ظذ  أتوجه بجزيل افشؽر مؼروكًا بخافص افدظاء فشقخي وأشتاذي ومؼيف ـام

هذه افرشافة ؾضقؾة افشقخ افدـتور حيقى بن أمحد اجلردي افذي مـحـي من وؿته 

 وتوجقفه افؽثر شواًء هـا يف مـزفه يف ادديـة افـبوية أو هـاك يف بؾدته وحمؾه

 يف جازان واشلل اهلل فه افزـة وافتوؾقق يف ـل أحوافه. "افؼؿري"

ظبد افعزيز بن مزوك وافشؽر موصول فشقخي افؽريم األشتاذ افدـتور 

األمحدي ظؿقد صمون اخلرجيغ افذي ـان فه ؾضل افدالفة ظذ هذا ادخطوط . 

وافشؽر واؾر واصل فؽل من أظان وبارك وكصح ووجه وأخص مـفم ؾضقؾة 

 - وادفـة افدرب رؾقق - ظسري كحقؾة آل ظبداهلل بن احلسن افدـتور افؼايض افشقخ

هذا وصذ اهلل وشؾم  ،ي ودالفتي ؾجزاه اهلل خراً ؾؼد ـان فه ظظقم اجلفد يف توجقف

 ظذ كبقـا حمؿد وآفه وصحبه أمجعغ. 



 

 القسم الدراد
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 الفصل األول

 التعريف بادًلِّف)ابن أيب عرصون(

 وفقه شبعة مباحث:

 ادبحث إول: اشؿه وكسبه وكـقته ولؼبه. 

 فاته . وادبحث الثاين: مولده وكشلته و

 :وفقه مطؾبانصقوخه وتالمقذه ، ادبحث الثالث: 

 ادطؾب إول: صقوخه .

 ادطؾب الثاين: تالمقذه.

 . قَّةحقاته العؾؿادبحث الرابع: 

 عؼقدته ومذهبه .ادبحث اخلامس: 

 مؽاكته العؾؿقة وثـاء العؾامء عؾقه .ادبحث السادس: 

 آثاره العؾؿقة .ادبحث السابع: 
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 ادبحث األول

 اسمه وىسبه وكنوته ولقبه

 أوالً: اسمه وىسبه:

يِّ حمؿد بن هب ون ابن ْصر ة اهلل بن مطّفر بن عيل بن أيب ع  هو عبد اهلل بن أيب الَّسَّ

يِّ التؿقؿي ، ادشفور بابن أيب (4)ادوصيل ، كسبته إىل بـي متقم، احلديثيأيب الَّسَّ

 . صونع  

 ثاىوًا: كنوته:

 .التي ترمجت له كتب الساجمذم كل ذلك  جاء، "شعد أيب"بيؽـى 

 لقبه: ثالثًا:

عذ ذلك أمجعت كتب الساجم التي ترمجت له  "ذف الدين"ادملف : لؼب 

  رمحه اهلل.

  

                                                           

. اكظر: ادوشوعة وهي عاصؿة حمافظة كقـوى كز مدن العراق الشاملقة مديـة من أ ،ادوصلكسبة إىل ( 4)

 (.41/114) العربقة العادقة
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 ادبحث الثاين

 مولده و ىشيته ووفاته

 أوالً: مولده:

 . هـ(144عام ) ذم حديثة ادوصل ذم ربقع إول من صونكان مولد ابن أيب ع  

 ثاىوًا: ىشيته:

 :ييل يؿؽن تؼسقم كشلة ادملف وحقاته ذم هذا ادطؾب إىل مخسة أقسام كام

تؾؼى ادملف تعؾقؿه إول ذم ادوصل عذ عؾامء بؾده، فؼد  : ضؾبه لؾعؾمأوًٓ : بداية 

عبد اهلل بن  فتؾؼن الؼرآن عذ أيب الغـائم السؾ ؿي الَّسوجي، وتػؼه عذ

 ، وأيب ، ثم عذ أيب عيل بن عامر الػؼقه ر بن عيل الشفرزوريالؼاشم بن مظػ

بن أمحد بن  عيل احلسن أيب ٕمه جده من أيضاً  بادوصل وشؿع خؾدة بن حمؿد

 . واحلسني بن مخقس عبد الباقي الثعؾبي،

عؾم  ثم ارحتل إىل بغداد موضن العؾامء ذم ذلك احلني، فلخذ :ثاكقًا : الرحؾة إىل بغداد 

ليب عبد اهلل البارع وأيب بؽر ادزرذم، هبا ك مشاهر الؼراء الؼراءات عذ

أيضًا أشعد ادقفـي كام لؼي  وحمؿد بن احلسني بن بـدار، وشبط اخلقاط،

،  الػؼه واخلالفالػؼقه الشافعي ادؾؼب بؿجد الدين؛ كان إمامًا مززًا ذم 

وأخذ إصول عذ أيب الػتح ابن برهان، وتؾؼى عن أيب الؼاشم بن 

احلسني، وإشامعقل بن صالح ادمذن الػؼقه، وشؿع احلديث من هبة اهلل بن 

  ني، وأيب عيل الـسػي من فؼفاء احلـػقة.احلص
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 تؾؼى ابن أيب عصون عؾوم العربقة عذ عيل بن احلسن بن دبقس. كام

ؼي عادفا وقاضقفا، ول ثم ارحتل إىل واشط: ادرحؾة الثالثة : الرحؾة إىل واشط 

  فلخذ عؾقه فوائد ادفذب.،  ارقيالػ الشقخ أبا عيل

اصتغل بالتدريس  (هـ،144وكان ذلك شـة ) :: العودة إىل ادوصل  الرابعةادرحؾة 

  .(هـ 114إىل بعد عام ) بعدها

(4)شـجار إىل الرحؾة اخلامسة: ادرحؾة
 .  واإلفتاء التدريس مفـة يزاول دةم هبا أقام فؼد:  

 وفاته: 

  . (2)(هـ181) شـة ذم رمحه اهلل وفاة ابن أيب عصونكاكت 

  

                                                           

شـجار: مديـة عراققة تؼع عـد شػح جبل شـجار ، عذ الؼرب من احلدود السورية حالقًا، وهي مركز  (4)

 (.11كقـوى. اكظر: موشوعة اددن العربقة واإلشالمقة) قضاء بؿحافظة

(، 4/144(، ضبؼات الػؼفاء الشافعقة )4/414)الؼصخريدة : اكظر  ترمجة ادملفلالشتزادة من  (4 (

(، شر 4/14إعقان)( وفقات 4/411(، مرآة الزمان)41/441الؽامل) (،4/411الروضتني)

(، البداية 1/81الؽزى)ضبؼات الشافعقة  (،414/ 41الواذم بالوفقات)(، 44/441الـبالء )أعالم 

(، صذرات 4/444(، الدارس ذم تاريخ اددارس)1/414(، الـجوم الزاهرة)44/111والـفاية)

 (. 1/411(، معجم ادملػني)1/441( ، إعالم)1/441الذهب)
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 ادبحث الثالث

 شووخه وتالموذه

 وفوه مطلبان:

 ادطلب األول: شووخه:

شلحاول جاهدًا ذم هذا ادطؾب أن أذكر صقوخ ادملف عذ ترتقب كشلته كام 

 مرت معـا

 : ادرتىض الشهرزوري -

مظػر بن عيل الشفرزوري، ولد بادوصل شـة عبد اهلل بن الؼاشم بن أبو حمؿد 

مات ذم صفر ػؼه، وتوىل الؼضاء وروى احلديث، صتغل باحلديث والا(هـ، 111)

 ، وعـه أخذ ادملف الػؼه أوًٓ، كام تؼدم ذم كشلته.(4)(هـ144ربقع إول شـة)

 ابن مخوس ادوصيل: -

ادوصيل  مخقس اجلفـي احلسني بن كص بن حمؿد بن حسني بن حمؿد بن

(هـ، تػؼه ببغداد عذ الغزايل، وشؿع من الؼايض 111بادوصل شـة ) الشافعي، ولد

 . (4). (هـ114توذم شـة) ،غرمهاامي، وأيب عبد اهلل احلؿقدي، وحمؿد بن ادظػر الش

 البارع:  -

 احلسني بن حمؿد بن عبد الوهاب بن أمحد بن حمؿد بن احلسني بن  الوزير

صاعر أديب وهو من  عبقد اهلل بن شؾقامن بن وهب احلارثي، عبقد اهلل بن الؼاشم بن

                                                           

 (.1/441إعالم) (،1/441(، ضبؼات الشافعقة الؽزى )4/14وفقات إعقان ) (4)

 (.1/414الذهب )صذرات  ،(1/84الؽزى )ضبؼات الشافعقة (، 41/444الـبالء )شر أعالم  (4)
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فنن جده الؼاشم كان وزير ادعتضد وادؽتػي بعده، كان كحويًا لغويًا  ؛بقت الوزارة 

 . (4)(هـ141(هـ ، وتوذم شـة )114ولد شـة ) مؼرئًا،

 ادزردم:   -

ولد شـة ، ، البغدادي، صقخ الؼراء ببغداد حمؿد بن احلسني بن عيل ادزرذم

روى عـه ابن عساكر، وابن أيب عصون، وابن اجلوزي، وأبو الػتح  ـ(ه144)

  .(4)(هـ 141توذم شـة )،  ادـدائي

 دعوان: -

شـة  ولد ادؼرئ الػؼقه احلـبيل،، ائيدعوان بن عيل بن محاد بن صدقة اجلبأبو حمؿد 

وحدث،  ، وقرأ بالروايات، وأحؽم الػؼه، وأقرأ الؼرآن(هـ وقدم بغداد 114)

 .(4)(هـ114وعؾقه أخذ ادملف عؾم الؼراءات، توذم شـة )

 سبط اخلواط: -

عبد اهلل بن عيل بن أمحد احلـبيل، الـحوي، صقخ ادؼرئني بالعراق، ولد شـة 

وقرأ الؼرآن عذ جده أيب مـصور من أيب احلسني بن الـؼور، (هـ وشؿع 141)

عذ ابن فاخر، توذم شـة والرشيف عبد الؼادر، وضائػة، وبرع ذم العربقة 

 .عؾم الؼراءات ، وعؾقه أخذ ادملف(1)(هـ114)

  

                                                           

 .(44/144الـبالء )(، شر أعالم 4/484إعقان )وفقات  (4)

 (.1/81الذهب )(، صذرات 4/181(، معرفة الؼراء الؽبار)44/144الـبالء )شر أعالم  (4)

 .(1/441الذهب )صذرات ، (4/44الذيل عذ ضبؼات احلـابؾة) ،(4/114ار)معرفة الؼراء الؽب (4)

 .(1/441الذهب)صذرات ، (4/41(، الذيل عذ ضبؼات احلـابؾة)4/141معرفة الؼراء الؽبار) (1)
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 القايض الفارقي: -

 (هـ،144لد شـة )، وبن عيل بن برهون احلسني بن إبراهقمالؼايض أبو عيل 

رحل إىل بغداد فلخذ عن الشقخ أيب إشحاق الشرازي وٓزمه، وشؿع عؾقه كتابه 

له إمالء عذ ادفذب  ،وحػظ كتابه الشاملادفذب وحػظه، وٓزم ابن الصباغ، 

توىل قضاء عـه وزاد فقه ،  عصون، وكؼل ابن أيبأخذه عـه - "بالػوائد"يسؿى 

 .(4)(هـ148شـة ) وتوذمواشط 

 أسعد ادوهني: -

الػؼقه الشافعي،  أشعد بن أيب كص بن الػضل الؼرر العؿري،جمد الدين أبو الػتح 

ثم إىل بغداد، وفوض إلقه تدريس اددرشة الـظامقة ،  تػؼه بؿرو ثم رحل إىل غزكة

 . (4)(هـ141ببغداد مرتني، وعؾقه أخذ ادملف اخلالف، توذم شـة)

 ابن برهان: -

من كان أمحد بن عيل بن برهان، البغدادي الشافعي، الػؼقه إصويل، أبو الػتح 

الشار  أصحاب ابن عؼقل احلـبيل، ثم حتول صافعقًا، ودرس بالـظامقة، تػؼه عذ

و  "البسقط" ، وله مملػات مـفا والغزايل، وعـه خؾق مـفم ابن أيب عصون

 .(4)(148، توذم شـة )ه أصولو ذم الػؼه "الوجقز"و  "الوشقط"

 ابن ادًذن:  -

قسابوري، ادشفور أمحد بن عبد ادؾك بن عيل الـإشامعقل بن  أبو شعد

 ادعايل اجلويـي، وأيب ادظػر السؿعاين،(هـ، تػؼه عذ أيب 114شـة ) بالؽرماين، ولد

                                                           

 .(1/11الؽزى )(، ضبؼات الشافعقة 44/118الـبالء )شر أعالم  (4)

 .(1/14الؽزى )(، ضبؼات الشافعقة 44/144الـبالء )شر أعالم  (4)

 (.4/441(، إعالم)1/41الؽزى )(، ضبؼات الشافعقة 44/111الـبالء )شر أعالم  (4)
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، وأبو  نحدث عـه: أبو الؼاشم ابن عساكر، وأبو موشى ادديـي، وابن أيب عصو

 .(4)(هـ144، توذم شـة ) الػرج ابن اجلوزي

 أبو العز القالىيس: -

ذم  ، مؼرئ العراق ذم عصه، برعالواشطي  حمؿد بن احلسني بن بـدار

بن  الػتح وأبو اخلقاط، شبط : الؽريم الؼرآن عؾقه تال ، (هـ141) شـة ولد الؼراءات،

وعيل بن عساكر البطائحي،  ن،زريق احلداد، وأبو بؽر بن الباقالين، وابن أيب عصو

 .(4)(هـ144توذم شـة) ،غرهمو

 ابن عامر ادوصيل: -

، ولد بادوصل شـة سن بن عيل بن احلسناحلسن بن عيل بن احلأبو الزكات 

ابن  وأشعد ادقفـي، وعـه أخذ لؽقا اهلراد والشاراوتػؼه ببغداد عذ  (هـ،111)

 .(4)(هـ144) وهبا توذم شـة لػؼه بادوصل،ا أيب عصون

 أبو عيل النسفي:  -

 تػؼه ببخارى شؿرقـد، كزيل احلـػي، الػؼقه حمؿد، بن أمحد بن اخلؾقل بن احلسني

عذ أيب اخلطاب حمؿد بن إبراهقم الؽعبي الؼايض، وببؾخ عذ اإلمام أيب حامد 

 .(1)(هـ144الشجاعي، وعؾقه أخذ ادملف الػؼه، توذم ذم صفر رمضان شـة )

  

                                                           

 (.1/44الذهب )(، صذرات 1/11الؽزى )(، ضبؼات الشافعقة 44/141الـبالء )شر أعالم  (4)

(، ضبؼات السبؽي 444-448/ 4) راء(، غاية الـفاية ذم ضبؼات الؼ44/141الـبالء )شر أعالم  (4)

(1 /41 – 48.) 

 (.1/11الؽزى )ضبؼات الشافعقة  (4)

 (.4/411) ( الطبؼات السـقة41/441) (، تاريخ اإلشالم4/444) ةئاجلواهر ادضق (1)
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 ادطلب الثاين: تالموذه:

تتؾؿذ عذ يد ابن أيب عصون مجؾة كبرة من أهل العؾم والتصـقف ومن 

 :أبرزهم

 صرصي:أبو القاسم ابن  -

 احلسني بن هبة اهلل بن حمػوظ بن احلسن بن حمؿد بن احلسن بن أبو الؼاشم 

، الؼايض، مسـد الشام ، ولد شـة  سني بن صصي الدمشؼيأمحد بن احل

 .(4)(هـ141توذم شـة)ابن أيب عصون الػؼه و ـ، وشؿع من(ه141)

 أبو القاسم الشهرزوري:  -

، تػؼه عذ ابن  الؽردي الشافعي عبد الرمحن بن عثامن بن موشى بن أيب كص

أيب عصون وغره، وأفتى وشؽن حؾب ودرس باددرشة إشدية، وتوذم بحؾب 

 . (4)(هـ148شـة )

 فخر الدين ابن عساكر : -

عبد الرمحن بن حمؿد بن احلسن بن هبة اهلل بن عبد اهلل بن احلسني أبو مـصور 

(هـ، وتػؼه بدمشق عذ قطب 111صقخ الشافعقة بالشام، ولد شـة ) مشؼيالد

أيب  وشؿع احلديث من عؿه اإلمامالدين الـقسابوري، وعذ بن أيب عصون، 

 ، وضقاء الدين ادؼدد وآخرون، الززايلابن عساكر، روى عـه احلافظ الؼاشم 

 .(4)(هـ141توذم شـة)

  

                                                           

 (.1/418)الذهب (، صذرات1/414تذكرة احلػاظ) (4)

(، ضبؼات الشافعقة ٓبن قايض 8/414الؽزى)(، ضبؼات الشافعقة 414/ 48الواذم بالوفقات) (4)

 (.4/14صفبة)

 (.1/44الذهب )صذرات  ،(8/4141الؽزى )(، ، ضبؼات الشافعقة 441/ 4إعقان )وفقات  (4)
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 ابن قدامة : -

، ولد بن كص ادؼدد، موفق الدين بن حمؿد بن قدامة عبد اهلل بن أمحدأبو حمؿد 

(هـ، حدث عن كػسه أكه شؿع درس الشقخ ابن أيب عصون، وحدث 114شـة )

عـه: الضقاء، وأبو صامة، وابن الـجار، وابن عبد الدائم، واجلامل ابن الصرذم، توذم 

 .(4)(هـ141ذم عقد الػطر شـة)

 حممد بن قدامة ادقدد: -

ادؼرئ، ادحدث،  الػؼقه،حمؿد بن أمحد بن حمؿد بن قدامة ادؼدد أبو عؿر، 

 منؽارم بن هالل، واد أيبمن ه، وقأب من ، شؿع (هـ148شـة ) ولد بـابؾساحلـبيل، 

موفق الدين، وابـاه؛ عبد اهلل  ، حدث عـه: أخوه غرهمو ابن عصون ذم اخلالف،

 .(4)(هـ111وعبد الرمحن، والضقاء، توذم شـة )

 العامد األصبهاين: -

، العزيز أخي بابن ادعروف اهلل، هبة بن حمؿد بن حامد بن حمؿد بن حمؿد الدين عامد

وقرأ من  ابن أيب عصون حرض عـد ،(هـ 144) شـةبلصبفان  ؼايض، الوزير، ولدال

  .(4)(هـ141توذم بدمشق شـة )مصـّػاته ادذهبّقة عؾقه، واشتػاد مـه، وأخذ عـه، 

 الشريازي:ابن  -

، بن هبة اهلل بن حمؿد الدمشؼي، الؼايض، الشافعيحمؿد أبو كص صؿس الدين 

بن أيب عصون، وشؿع من أيب اتػؼه بالؼطب الـقسابوري، و(هـ، 114ولد شـة )

، وحدث عـه: الززايل، غرمهااحلبويب، واحلافظ ابن عساكر، ويعذ محزة ابن 

                                                           

 .(4/484ذ ضبؼات احلـابؾة)(، الذيل ع44/411الـبالء )أعالم  شر (4)

 (.14/  4ضبؼات احلـابؾة:) ذيل (، 441/  4(، الواذم بالوفقات) 4144/411تاريخ اإلشالم) (4)

 (411/ 44الـبالء )(، شر أعالم 411/ 1إعقان )وفقات  (4)
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توذم ذم مجادى أخرة، شـة و، الؼضاءوادـذري، وابن الـابؾز، وغرهم، ويل 

 .(4)(هـ141)

 ابن ادنجى التنوخي: -

 عؿر بن أشعد بن ادـجى بن أيب الزكات بن ادمملأبو الػتوح صؿس الدين 

صابر،  بن ادعايل أيب من شؿع ، ادؼرئ الؼايض، احلـبيل، احلراين، الدمشؼي التـوخي

 .(4)(هـ114) شـة توذم ،غرهمو عصون، أيب نواب الشفرزوري، ابن الدين وكامل

 الدولعي: -

،  ي، ادػتيالشافع بي ادوصيل،عبد ادؾك بن زيد بن ياشني التغؾضقاء الدين 

ابن أيب من  (هـ، شؿع ببغداد من عدد وشؽن دمشق، وشؿع هبا111ولد شـة )

 .(4)(هـ148، توذم شـة )ومن غره عصون

 ا بن درباس ادوصيل: -

 عثامن بن عقسى بن درباس بن فر بن جفم بن عبدويس ادوصيل، ضقاء 

 ذح ، اكتؼل إىل دمشق وقرأ عذ ابن أيب عصونالشافعي،  الػؼقه الدين؛

 ، توذم بالؼاهرة ذم "آشتؼصاء دذاهب الػؼفاء "ذم كتاب شامه  "ادفّذب"

 .(1)(هـ114) شـة

  

                                                           

(، ضبؼات الشافعقة ٓبن قايض 8/411الؽزى )(، ضبؼات الشافعقة 44/44) شر أعالم الـبالء (4)

 (.4/84صفبة)

 (.1/441) صذرات الذهب (،4/141)(، الذيل عذ ضبؼات احلـابؾة44/81الـبالء )شر أعالم  (4)

 .(484/  1)(، الـجوم الزاهرة1/488الؽزى )ضبؼات الشافعقة  (4)

 (.8/441الؽزى )(، ضبؼات الشافعقة 1/1الذهب )(، صذرات 4/414إعقان )وفقات  (1)
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 ابن يعوش: -

، بن يعقش بن أيب الَّسايا، الـحوييعقش بن عيل  أبو البؼاء موفق الدين

عصون  أيبابن إشدي، ادوصيل إصل، احلؾبي ادولد وادـشل، أخذ بحؾب من 

 .(4)(هـ114توذم بحؾب شـة ) ، وغره

 العامد بن النحاس:  -

بؿص شـة الدمشؼي، ولد  ، بن احلسن بن احلسن إكصاري عبد اهللأبو بؽر 

، توذم -وهو آخر من حدث عـه -بن أيب عصون ا (هـ ، شؿع من114)

 .(4)(هـ111شـة)

 الكامل احلرستاين  -

من شؿع ،  إكصاريعبد اجلبار بن عبد الغـي بن عيل بن أيب الػضل أبو حمؿد 

 .(4)(هـ141، توذم شـة ) بن أيب عصونا

وزي  -  ابن اجُلمَّ

الشافعي ، ولد شـة   بن شالمة بن ادسؾم الؾخؿيعيل بن هبة اهللبو احلسن أ

وتال بالعرش عذ ابن أيب عصون، وتػؼه عؾقه، الؼرآن صغرًا،  حػظ(هـ، 114)

 . (1)(هـ114توذم شـة )

  

                                                           

 (.1/441، صذرات الذهب)(4/414)(، بغقة الوعاة1/11إعقان)وفقات  (4)

 (.411/  1) (، صذرات الذهب1/41)رة (، الـجوم الزاه44/418الـبالء )شر أعالم  (4)

 (.8/418الؽزى )ضبؼات الشافعقة  (4)

 .(8/414الؽزى )ضبؼات الشافعقة  (،4/114معرفة الؼراء الؽبار) (1)
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 ابن الدهان احلميص  -

عي ، صحب عبد اهلل بن أشعد بن عيل ادوصيل، الشافأبو الػرج مفذب الدين 

وهبا توذم شـة ، ر إمر التدريس بحؿص، توىل آخ وتػؼه عؾقهابن أيب عصون 

 .(4)(هـ184)

  

                                                           

 (.1/441الؽزى )، ضبؼات الشافعقة (41/84، تاريخ ابن عساكر)(4/441خريدة الؼص) (4)
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 ادبحث الرابع

 حواته العلموَّة

وعـدما  (4)شبق أن ذكرت أكه يؿؽن تؼسقم مراحل كشلة ادملف إىل مخسة أقسام

يؽون احلديث ذم هذا ادبحث خاصًا بحقاة مملػـا العؿؾقة فنين أذكر أبرز ادـاصب 

 :(4)وإعامل التي توٓها وتؼؾدها

بالػتقا والتدريس ذم بالد ادوصل وقد اشتؿرت هذه الػسة تسعة عرش ققامه  :أوالً 

 هـ .114هـ وعام 144عامًا فؼد امتدت ما بني عام 

فتذكر ادصادر  (4)التدريس ذم اددارس الـظامقة التابعة لؾدولة الـورية: ًا ثاىو

التارخيقة أن كور الدين حمؿود قد وكل إىل ابن أيب عصون التدريس ذم كافة 

 هـ111وكاكت بداية هذا إمر من عام  (1)اددارس التابعة لدولته

                                                           

 .1صػحة  (4)

) (،4/411(، الروضتني)4/144(، ضبؼات الػؼفاء الشافعقة )4/414) الؼصخريدة : اكظر  (4

الـبالء (، شر أعالم 4/14إعقان)( وفقات 4/411) (، مرآة الزمان41/441الؽامل)

(، البداية 1/81) الؽزىضبؼات الشافعقة  (،414 /41) الواذم بالوفقات(، 44/441)

(، صذرات 4/444(، الدارس ذم تاريخ اددارس)1/414(، الـجوم الزاهرة)44/111والـفاية)

 (. 1/411(، معجم ادملػني)1/441( ، إعالم)1/441الذهب)

لشام، ادؾك كور الدين حمؿود بن حمؿود بن زكؽي السكي صاحب اة إىل كور الدين حمؿود وهو كسب (4 (

وكان حامل رايتي العدل (هـ بعد وفاة أبقه، 114متؾك حؾب شـة) (هـ،144شـة )العادل، ولد 

 – 18/ 4: الروضتني). اكظر (هـ114صوال شـة )صجاعًا، وافر اهلقبة، توذم بدمشق ذم  واجلفاد، بطاًل،

 .411/ 44، البداية والـفاية 484 - 481/  1(، وفقات إعقان 441

 .44/441الـبالء (، شر أعالم 4/11إعقان )اكظر: وفقات  (1)
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وٓيته عذ الـظر عذ كافة إوقاف التابعة لؾدولة الـورية وكان هذا عام  ثالثًا:

  (4)هـ114

تؼؾده مـصب الؼضاء ذم بالد مص وذلك بعفد من كور الدين حمؿود وكان رابعًا: 

 هـ.111هذا عام 

هـ بعفد من كور 111تؼؾده مـصب الؼضاء ذم بالد ادوصل وكان هذا عام  ًا:خامس

 .(4)الدين حمؿود فتوىل الؼضاء ذم بالد ادوصل وما حوهلا

وكان هذا عام  (4)دـصب قايض قضاة الشام زمن الدولة الصالحقة تؼؾدهًا: سادس

هـ. كاكت هذا ادحطات الست أبرز 181هـ حتى وفاته رمحه اهلل عام 114

 ما كان ذم حقاة مملػـا العؿؾقة مررت عؾقفا اختصارًا .

  

                                                           

 1/411اكظر: العز (4)

 .44/441 اكظر: البداية والـفاية (4)

ادؾك الـاس "ادظػر ادؾؼب يوشف بن أيوب بن صاذي، أبو  هوكسبة إىل صالح الدين إيويب و (4)

، الؽامل 1/444 : وفقات إعقانهـ. اكظر 184(هـ وتوذم بدمشق شـة 144ولد شـة) "صالح الدين

 .41/441ذم التاريخ
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 ادبحث اخلامس

 مذهبه وعقودته 

 بني أيديـا كتاب مملف ذم العؼقدة لؾؿملف  -حسب اضالعي  -مل يصل 

، وهذا ما جيعل الباحث عن حتؼقق هذا إمر  رمحة اهلل عؾقه حتى كحؽم عذ عؼقدته

ذم صعوبة صديدة ؛ فاحلؽم عذ عؼقدة مسؾم لقس بإمر اهلني ، فقضطر الباحث 

لؾرجوع إىل ما ذكره أهل العؾم ذم هذا الشلن ، ومن ذلك ما ذكره اإلمام الذهبي 

  وقرأت بخط الشقخ ادوفق ابن قدامة قال فسؿعـا درشه "رمحه اهلل حقث قال :

مع أخي أيب عؿر واكؼطعـا ، فسؿعت أخي يؼول :  -يعـي درس ابن أيب عصون  -

دخؾت عؾقه بعد فؼال مل اكؼطعتم عـي ؟ قؾت: إن كاشًا يؼولون إكك أصعري فؼال 

وهذا كص ذم عؼقدته ولؽن ما يـبغي  (4)"واهلل ما أكا أصعري ، هذا معـى احلؽاية. 

 "التـبقه له ما عؾق به السبؽي رمحه اهلل عذ هذه ادؼولة عن ابن قدامة فؼد قال :

،  (4)"أخشى أن تؽون احلؽاية موضوعة لؾؼطع بلن ابن أيب عصون أصعري العؼقدة

واجلواب عن هذا أن ادؼصود بادذهب إصعري الذي كػاه ادملف عن كػسه هـا 

ما كان فقه خمالػًا دذهب أهل السـة واجلامعة وإصعرية التي قطع هبا السبؽي له  هو

 (4)هي ما كان فقفا موافؼًا دذهب أهل السـة اجلامعة ؛ فؿذهب إصعري أيب احلسن

 رمحه اهلل مر بثالث مراحل :

                                                           

 (44/441الـبالء )اكظر: شر أعالم  (4)

 (.1/441الؽزى )اكظر: ضبؼات الشافعقة  (4)

 هو عيل بن إشامعقل بن أيب برش إشحاق بن شامل، يـتفي كسبه إىل بالل بن أيب بردة ابن صاحب  (4)

، كان عذ مذهب ادعتزلة، ثم رجع عـه وكرهه  (411، ولد شـة) أيب موشى إصعريملسو هيلع هللا ىلص  رشول اهلل

 ر ترمجته ذم:(هـ. اكظ441وتزأ وتاب إىل اهلل تعاىل مـه، ثم أخذ يرد عذ ادعتزلة، توذم ببغداد شـة )

 (.4/414الذهب )صذرات  (،481/ 4إعقان )وفقات 
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زلة ادذهب الذي كشل عؾقه وكصه مدة أربعني عامًا وهو مذهب ادعت ادرحلة األوىل :

 وقد اكتؼل عن هذا ادذهب . 

خروجه من مذهب ادعتزلة والرد عؾقفم من غر أن خيرج عن  ادرحلة الثاىوة:

مذهب الؽالبقة ذم إثباهتم لؾصػات الذاتقة السبع وهي السؿع 

والبص والؽالم والؼدرة واإلرادة والعؾم واحلقاء فؼط وكػي 

قة كالغضب الصػات اخلزية كالوجه والقدين والصػات الػعؾ

 والرىض . 

رجوعه رمحه اهلل إىل مذهب أهل السـة واجلامعة وتللقػه لؽتابقه  ادرحلة الثالثة:

اإلباكة ومؼآت اإلشالمقني وموته عؾقه ، ومما يمكد صحة ما قررته 

من عؼقدة ادملف ؛ ورود بعد العبارات ذم كتابه هذا يوافق فقفا 

أن الؼرآن كالم اهلل تعاىل ، لـا :  »مذهب السؾف ، ومن ذلك قوله : 

، وعـدي : أن  شوهو صػة ذاته ، فاكعؼدت به القؿني كسائر صػاته 

اخلطل ذم كسبة رجل إىل مذهب أهل السـة خر من اخلطل ذم كسبته إىل 

  غرهم ، واهلل تعاىل أعؾم.

ثؾة من مذهبه رمحه اهلل ؛ فؼد كان صافعي ادذهب ، يدل عؾقه كصوص وأما 

مذهب  أتؼن م ن عصكا ذم ولقس » : قوله ذم إصبفاين كاإلمام ؛ بعدهم فؿن عصه عؾامء

 . (4)ش  ، قايض الؼضاة ةصقخ الشافعق »: اإلمام الذهبي وقول  . ش مثؾره الشافعّي 

  

                                                           

 توثقق الـؼوٓت ذم الصػحة التالقة . اكظر (4)
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 ادبحث السادس

 مكاىته العلموَّة وثناء العلامء علوه

تـوعت والتصدر، و بالعؾم رمحه اهلل ووصػوه عصونابن أيب أثـى العؾامء عذ 

الػؼقه اإلمام " :، ومما دمدر اإلصارة إلقه قول العامد إصبفاين  ذلككصوصفم ذم 

، ومن كعوته حّجة اإلشالم، ذف الدين أبو شعد عبد اهلل بن حمؿد بن أيب عصون

عامة،  مػتي العراق والشام، وهو صقخ العؾم العاّلمة، وبػتقاه توضَّدت لؾرشع الدَّ

ن أتؼن مذهب الشافعّي  مثؾره، وقد  وله الػخار والػخامة، ولقس ذم عصكا م 

أذق ذم أفاق فضؾه، وصـَّف ذم ادذهب تصاكقف مػقدة، قواعدها ذم العؾم 

فقدة، توىّل  قايض الؼضاة بدمشق ومجقع اداملك ادؾؽقة الـّاسّية بالشام شـة اثـتني  م 

د لؾرشيعة شـّة  وشبعني بعد وفاة كامل الدين الشفرزوري، وله ثامكون شـة، وكم مفَّ

  .(4)"حسـة

مام العالمة، الػؼقه البارع، ابن أيب عصون الشقخ اإل"وكعته الذهبي فؼال : 

ة، قايض الؼضاة، ذف الدين، عامل أهل الشام، أبو ادؼرئ إوحد، صقخ الشافعق

 . (4)"شعد...

صون ، الػؼقه الشافعي ادؾؼب أبو شعد بن أيب ع" وجاء ذم وفقات إعقان :

 . (4)"ذف الدين؛ كان من أعقان الػؼفاء وفضالء عصه

 من .. كان.ورئقسفا وعادفا هبا الؼضاة وقايض دمشق كزيل ": السبؽي قال وعـه

 حتؼقؼات الػؼه ذم إلقه مشاراً  واخلالف وإصول بادذهب عارفاً  وأعالمفا إمة أعقان

  .(1)" وتالمذة تصاكقف البالد مأل الـؼقبة مقؿون الطؾعة شعقد متواضعاً  خراً  ديـاً 
                                                           

 (.4/414) خريدة الؼص (4)

 (.44/441الـبالء )اكظر: شر أعالم  (4)

 (.4/14إعقان )اكظر: وفقات  (4)

 (.1/444اكظر: ضبؼات الشافعقة الؽزى ) (1)
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الؼايض ابن عصون عبد اهلل بن حمؿد بن هبة اهلل بن "وذكره الصػدي فؼال : 

عصون ابن أيب الَّسي قايض الؼضاة ذف الدين أبو شعد ادطفر بن عيل بن أيب 

 .(4)"التؿقؿي ادوصيل الػؼقه الشافعي أحد إئؿة إعالم

الؼايض ذف  "ووصػه ابن كثر رمحه اهلل بالصالح والعؾم والعؿل فؼال : 

كان  الشافعقةالدين أبو شعد عبد اهلل بن حمؿد بن هبة اهلل بن أيب عصون أحد أئؿة 

 .(4)"احلني والعؾامء العامؾنيمن الص

كان عني الشافعقة ذم زمن "ووصػه السقوضي رمحه اهلل بالػتوى والؼضاء فؼال :

السؾطاكني العادلني كور الدين الشفقد ، وصالح الدين بن أيوب وكان مػتقفام 

 .(4)"وقاضقفام

قايض الؼضاة فؼقه الشام ذف الدين  ابن أيب عصون"وقال عـه ابن العامد :

وهذا رء يسر من ثـاء العؾامء إعالم عذ ادملف رمحه .(1)"ادوصيل أحد إعالم

 اهلل وأجزل مثوبته.

ومما وجدته دلقاًل عذ فضل ادملف : رجوعه لؾحق ، وهي مقزة عظقؿة ؛ فؼد 

ع بحؽم التؼويم ، وأن واخست ذم ادرصد أكه يصر مالًؽا لؾجؿق »قال رمحه اهلل : 

 . (1)شمن لؾجـسقة ، وأرى أن صحة الوجه أخر 

  

                                                           

 (.41/414) اكظر: الواذم بالوفقات (4)

 (.44/111) اكظر: البداية والـفاية (4)

 ( 4/418) ( اكظر: احلاوي لؾػتاوي4)

 (.1/484( اكظر: صذرات الذهب )1)

 من هذا الؽتاب . 144اكظر : ص  (1)
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 ادبحث السابع

 وةآثاره العلم

 :(4)مًلفاته

 االىتصار: -1

  وهو الؽتاب ادراد حتؼقؼه ويؼع ذم أربعة جمؾدات .

 :رشاد دم ىرصة ادذهباإل -2

 .(4)كذا ذكره ابن خؾؽان ذهب فقام هنب له من حؾب

 األحكام:التنبوه دم معرفة  -3

 له أي إصارة.شؿه ذم كتب الساجم، ومل أجد ورد ا

 التوسري دم اخلالف: -4

 .له أي إصارةم، ومل أجد كتب الساجذم ذكره  ذم أربعة جمؾدات، ورديؼع 

 الذريعة دم معرفة الرشيعة: -5

 . أجد له أي إصارةتؼدير عدد أجزائه، ومل ذم كتب الساجم، من دونورد 

 : هناية ادطلب دم هتذيبصفوة ادذهب  -6

                                                           

 (.4/411كشف الظـون )اكظر: ادصادر السابؼة،  (4)

 (.4/11إعقان )وفقات  اكظر: (4)
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من هناية ادطؾب  خمتصهو جمؾدات، و ثامكقةيؼع ذم وورد ذكره ذم كتب الساجم 

 لطبؼات عـد ترمجتهالسبؽي ذم اذكره  ادزين، وهذا الؽتاب لؾجويـي ذم ذحه عذ

 وله تصاكقف عديدة، مـفا صػوة ادذهب ذم هتذيب هناية ادطؾب"ؼال: لؾؿملف ف

 .( 4)". تذم كحو ثامين جمؾدا

 ميخذ النظر: -7

  .أجد له أي إصارةاجم، ومل ورد ذكره ذم كتب الس

 خمترص دم الفرائض: -8

له  ومل أجدوٓ أدري هل هو اشم الؽتاب أم وصف له ،أوردته كتب الساجم 

  . أي إصارة

 :ادعتمد  -9

 . ومل أجد من أصار إلقه (4)وجدت اإلصارة إلقه ذم هذا الؽتاب فؼط

 ادرشد: -11

صـف ذم اد أصار لهكتاب فؼفي، خمتص،  هوالساجم وذم كتب ورد يؼع ذم جمؾدين كام 

، وفتح (4)، كام ذم أشـى ادطالبكؼل عـه إصحاب ذم كتبفم و مؼدمة كتابه هذا ،

 (1)كام ذكره ادملف كػسه ذم هذا الؽتاب ، (1)واحلاوي لؾسقوضي ،(1)الوهاب

                                                           

 (.4/144الؽزى )ضبؼات الشافعقة  اكظر: (4)

 .184و : ص  114كظر : ص ا (4)

 (.441، 1/444) اكظر: (4)

 (.4/414اكظر:) (1)

 (.448، 4/41) اكظر: احلاوي لؾػتاوي (1)

 . 144 صكظر: ا (1)
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 فوائد ادهّذب: -11

الساجم، وأكه يؼع ذم جمؾدين، ووجدت ذم حاصقة إعاكة كذا أوردته كتب 

 ي إصارة غر أجد له أ ، ومل(4)كؼاًل عـه بآشم ذم باب صالة الـػل الطالبني

 . ما ذكرت

 فتاوى ومسلسالت دم احلديث: -12

وٓ أدري هل هذا هو اشؿه أم أكه وصف  ،(4)البغدادي ذم هدية العارفني ذكرها

 .أي إصارة أجد لهومل له 

 

                                                           

 (.4/484اكظر: ) (4)

 (.4/111) اكظر: (4)
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 الفصل الثاين

 دراسة كتاب ) االىتصار (

 

 وفوه ستة مباحث:

 . مؤلفهىسبته إىل  وتوثوق، حتقوق اسم الكتابادبحث األول: 

 . العلموة ادبحث الثاين: أمهوَّة الكتاب ومكاىته

 . يف القسم ادراد حتقوقه ادبحث الثالث: منهج ادؤلِّف يف الكتاب

 .يف القسم ادراد حتقوقه  يف كتابهمصادر ادؤّلف ادبحث الرابع: 

 . ادراد حتقوقه القسمالتعريف بمصطلحات الكتاب يف  ادبحث اخلامس:

 ادبحث السادس :وصف النسخة اخلطوة وىامذج منها.
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 ادبحث األول

 مؤلفهىسبته إىل  وتوثوقاسم الكتاب، حتقوق 

 أوالً: اشؿ الؽتاب:

ة الؽتاب تسؿقة جاء يف مؼّدم وقد (االىتصارشّؿك ادملػ كتابف هذا: )

وجرى الـؼؾ ظـف يف كتب ادذهب باشؿ  ،ادملػ لؽتابف هذا هبذا االشؿ

، أيضًا هؽذا جمردًا، وهق االشؿ الذي أمجعت ظذ أصؾف كتب "االىتصار"

االىتصار دذهب الساجؿ، وبعض أصحاب الػفارس جعؾ التسؿقة: )

  .(1)(الشافعي

التل بليديـا، يف األجزاء، القحقدة الؽتاب يف كسختف ادخطقضة اشؿ وقد جاء 

هؽذا جمردًا، بقـام جاءت التسؿقة ظذ  "االكتصار"الثاين والثالث، والرابع، باشؿ 

د يف ادذهب من "غالف ادجّؾد األول بزيادة جاءت كام يع:  االىتصار دا ُجرِّ

 . "األخبار واالختوار

متف: حقث يؼقل:كالم ادملّ  هذا ملخقذ مـو واهلل بؽرمف ادستعان " ػ يف مؼدِّ

وقد شؿقتف  اىتصارًا دا تضمنه من األخبار واالختوار،ظذ بؾقغ هذه اإلرادة 

 . والذي يظفر أكف ترصف ممـ كسخ الؽتاب واهلل أظؾؿ : "... االىتصاربؽتاب 

                                                           

 (.1/238(، هدية العارفغ )1/174اكظر: كشػ الظـقن ) (1)
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متقز بف دا  ففق لقس اشاًم لف وإكام "االكتصار دذهب الشافعل"تسؿقتف بـ وأما

الؽتاب مـ ترجقح دذهب الشافعل رمحف اهلل ظذ ما ذكره ادملػ يف ثـايا كتابف 

 .مـ ادذاهب واألققال

الذي ورد  "االىتصار"بـ الؽتاب   هذا فال إصؽال يف الؼطع باشؿ هذاوظذ

  رمحف اهلل. مضافًا إػ ابـ أيب ظرصون والساجؿ ذكره يف كتب السر

 كسبة الؽتاب : تقثقؼ  ثاكقًا:

ه  كّص ادملػ كػسف يف مؼدمة هذا الؽتاب ادراد حتؼقؼف ظذ أكف شاما

 إلقف. فدلا ظذ أكف كتاب االكتصار ادـسقب ،"االىتصار"بـ

 مـفا. مـ أجزاء الؽتاب األربعة ظذ غالف كؾ جزءكسبة الؽتاب ظفر تكام 

واشؿ مملػف، مـ ذلؽ رصح كثر ممـ اقتبس أو كؼؾ مـ هذا الؽتاب باشؿف وقد 

...يف كتاب االكتصار أليب شعد بـ أيب ": لـقوي رمحف اهلل يف ادجؿقعققل ا

ظرصون أكف لق اغتسؾ مجاظة يف ماء لق فرق ظذ قدر كػايتفؿ اشتقظبقه أو طفر 

مـ وهذا كؼؾ بالـص (1)، "تغره لق خالػف صار مستعؿال يف أصح القجفغ...

رصح فقف باالشؿ، ويف أحقاٍن يذكر فام اهلل مجقعًا ظامل كبر يف مذهب الشافعل رمح

 . (2)الـاقؾ اشؿ الؽتاب دون ذكر الـص ادـؼقل

                                                           

(1) (1/74) 

(، حاصقة 3/209(، الػتاوى الؽزى لؾفقتؿل)4/294) أشـك ادطالب ومـ ذلؽ ما جاء يف (2)

(، األصباه 2/244(، مغـل ادحتاج )7/229) جا(، حاصقة اجلؿؾ ظذ ادـف2/152) ظؿرة

 (. 5/255(، هناية ادحتاج )1/337) والـظائر لؾسققضل
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 .(2)وادرصد هذا كتاب لؾؿملػ كػسف (1)كام أن ادملػ يؼقل : واخست يف ادرصد

هذا كؾف يؼطع بصحة كسبة ف، وجد مـ ضعـ يف كسبة هذا الؽتاب دملػأمل كام أكـل 

 رمحف اهلل.ابـ أيب ظرصون  دملػفكتاب االكتصار 

 

  

                                                           

 . 539كظر ص ا (1)

 . 28كظر ص ا (2)
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 ادبحث الثاين

 العلموة أمهوَّة الكتاب ومكاىته

رمحف اهلل مـ كبار ظؾامء الشافعقة  فمملػتزز مؽاكة هذا الؽتاب وأمهقتف أن 

العراققغ ، وقد ذكر الـقوي أهنؿ يف كؼؾ ادذهب وققاظده ووجقهف أضبط وأدق 

شبؼ مـ ثـاء العؾامء ظؾقف دلقؾ ظذ  وماغالًبا إن مل يؽـ دائاًم مـ اخلراشاكقغ ، 

وهل  بذكر الراجح والصحقح يف ادذهب الشافعل متقز كتابف هذا وقدظؾق قدره ، 

كام كجده يذكر يف بعض ادسائؾ  ،ف مقافؼة يف األغؾب لؾراجح والصحقح فق

كام متقز الؽتاب بذكره أققال كثر مـ السؾػ  ،الؼديؿ واجلديد يف فؼف الشافعل 

 والسـة الؽتاب مـ لألدلة وذكره مـ الصحابة والتابعغ وفؼفاء ادذاهب ظامة

يف هذا اجلزء ادحؼؼ مـ بؾغ ظددها مـ غر ادؽرر وآثار الصحابة والتابعغ 

 .حديًثا وأثًرا آية و (360)الؽتاب 
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 ادبحث الثالث

 يف القسم ادراد حتقوقه منهج ادؤلِّف يف الكتاب

ورأيُت االهتامم بؽتاب ": ظرض مـفجف يف مؼدمتف بؼقلف ادملػ اخترص

أقترص فقف ظذ مشاهر األققال والقجقه، مع الترصيح بؿذاهب ادخالػغ ظذ 

مذاهب األظالم مـفؿ واالقتصار ظذ دلقؾ وجف اإلجياز، واالكتػاء بحؽاية 

 . (1)"الصحقح مـفا، وقد تؼع اإلصارة إػ اإلجابة ظـ دلقؾ ادخالػغ 

،  لؽتابف ترتقبف يف ادفذب صاحب ؾففع ما هذا كتابف ترتقب يف ادملػ تابع قدو

ظدد كبر مـ  إػ كتب جامعة ألبقاب حتقي فصقالً، مشتؿؾة ظذ فؼسؿف

لؽـ الػصقل أتت غر مسجؿ هلا، ففق يبدأ بادسللة ظؼب الػصؾ مـ  ادسائؾ،

كام أن بعض الػصقل قد ال حتتقي إال ظذ مسللة أو مسللتغ ، ،  دون ظـقان

لقسر، وكثرًا جدًا كان ادملػ يـؼؾ ظبارة ادفذب بحاهلا مع بعض الترصف ا

 . وحذف الؼقل ادرجقح ظـده

  

                                                           

 .مـ هذا الؽتاب  4 : ص ( اكظر1)
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 ادبحث الرابع

 يف القسم ادراد حتقوقه ادؤّلف يف كتابهمصادر 

أكف قد اظتؿد ظذ  وجدتتـقظت مصادر ادملػ يف كتابف هذا وبالتتبع 

 : جمؿقظة مـ الؽتب مـ أمهفا

، ضبعتف دار ادعرفة ، بروت ، ظام م لؾشافعل، وهق كتاب معروف األ -1

 هـ .1393

سؾؿ ادزين إلشامظقؾ بـ حيقك بـ إشامظقؾ بـ ظؿرو بـ م خمترص ادزين، -2

 هـ .1410ضبعتف دار ادعرفة ، بروت ، ظام (هـ، 264، ت)ادرصي

وف ، ادعر يب احلسـ ظع بـ محؿد بـ حبقب البرصياحلاوي الؽبر أل -3

، ضبعتف دار الؽتب العؾؿقة ، بروت ، ظام (هـ 450، ت) باداوردي

 هـ .1414

الؽتب العؾؿقة ، ضبعتف دار ،  هـ(476 زي )تادفذب، أليب إشحاق الشرا -4

 بروت .

 ابـ الصباغبد السقد بـ محؿد بـ ظبد القاحد لع الشامؾ رشح خمترص ادزين، -5

، حؼؼ يف جمؿقظة رشائؾ دكتقراه يف اجلامعة  (هـ477) قىف شـةتاد

 اإلشالمقة بادديـة ادـقرة .

أليب بؽر محؿد بـ أمحد الشايش ،  حؾقة العؾامء يف معرفة مذاهب الػؼفاء -6

 م .1988، ضبعتف مؽتبة الرشالة احلديثة ، .(هـ507)ادتقىف شـة  الؼػال
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 ادبحث اخلامس

 يف القسم ادراد حتقوقه التعريف بمصطلحات الكتاب

 مـ ادصطؾحات التل درج ظؾقفا الؽثراشتعؿؾ ادملػ يف كتابف هذا 

 : الـحق هذا ظذ هلو ادذاهب ظؾامء ظـد ادعـك معروفة وهل الشافعل أصحاب

 القول :

شقاًء كان ققالً قدياًم أو جديدًا لف وققل اإلمام  ما كان لإلمام الشافعل، وهق

الؼديؿ هق ما قرره ببغداد ورواه ظـف تالمقذه العراقققن ، وققلف اجلديد هق ما 

 . (1)قرره ورواه ظـف تالمقذه بعد دخقلف مرص

 : الوجه

أققال أصحاب اإلمام الشافعل ادـتسبغ إػ مذهبف خيرجقهنا ظذ وهق مـ 

 . ويستـبطقهنا مـ ققاظدهالتل أصؾفا أصقلف 

 الطريق:

 . (2)رمحف اهلل بؿعـك القجفاشتعؿؾف ادملػ وقد 

 األصحاب:

وهؿ كؾ مـ وافؼ اإلمام الشافعل وتابعف ظذ مذهبف شقاء صحبف حال 

 حقاتف وجؾس إلقف أم ال.

  

                                                           

مؼدمة حتؼقؼ هناية  (65)مـفاج الطالبغ  (1/50(، هناية ادحتاج )1/12مغـل ادحتاج ) ( اكظر:1)

 . (42ؿ يف مصطؾحات فؼف الشافعقة ص)معج (132ادطؾب )

 السابؼ كػسف . (2)
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 :لح األص

 وقد اشتعؿؾف ادملػ بؿعـك األصبف .

 : النقل والتخريج

بحؽؿغ خمتؾػغ يف صقرتغ متشاهبتغ ومل يظفر ما  وهق أن جيقب اإلمام

يصؾح لؾػرق بقـفام، فقـؼؾ األصحاب جقابف مـ كؾ صقرة إػ األخرى فقحصؾ 

 تؾؽ يف ادخرج هق هذه يف ادـصقص وخمرج، مـصقص ققالن مـفام صقرة كؾ يف

والتخريج  بالـؼؾ ققالن:  يؼقلقن وحقـئذ هذه، يف ادخرج هق تؾؽ يف وادـصقص

  (1)أي كؼؾ ادـصقص مـ هذه الصقرة إػ تؾؽ وخرج فقفا، وكذلؽ بالعؽس

 الصحوح :

ه والطرق اشتعؿؾ ادملػ هذا ادصطؾح يف بقان األرجح مـ القجق

 . (2)واألققال، ظذ حد شقاء

 : النص

 . (3)يف كتابف األم الشافعل رمحف اهللدا كص ظؾقف وهق 

 : األشبه

 . الصحقح إػ األقرب بؿعـك الشقخ اشتعؿؾف وقد ، بالعؾة صبًفا األققى وهق

                                                           

مؼدمة حتؼقؼ هناية  (65مـفاج الطالبغ ) (1/50(، هناية ادحتاج )1/12مغـل ادحتاج ) : اكظر (1)

 .. (42ؿ يف مصطؾحات فؼف الشافعقة ص)معج (132ادطؾب )

 السابؼ كػسف . (2)

 السابؼ كػسف . (3)
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 قال الشوخ: 

ورد كثرًا يف ثـايا الؽتاب وادؼصقد بالشقخ كام طفر يل أكف هق كػسف  وهذا

رمحف اهلل ويدل ظذ ذلؽ ما جاء يف ققلف : قال الشقخ  ادملػ ابـ أيب ظرصون

لؾجؿقع بحؽؿ التؼقيؿ وأن ِمـ  اً واخست يف ادرصد أكف يصر مالؽ أيده اهلل:

ألكف لقس لؾجـسقة هاهـا مدخؾ : ، وأرى اآلن صحة القجف اآلخر  لؾجـسقة

 .(1)أن يؽقن مجقعف لف حغ قال لف مـف بؼدر ققؿة ألػ والتؼقيؿ مل يؼتض

ووجف الداللة مـ هذا الـص أن لؾؿملػ كتابًا خمترصًا يف الػؼف اشؿف ادرصد 

 . (2)جرت اإلصارة إلقف يف مبحث آثاره العؾؿقة

  

                                                           

 مـ هذا الؽتاب .  539اكظر : ص  (1)

 مـ هذا الؽتاب . 28اكظر : ص  (2)
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 ادبحث السادس

 وصف النسخة اخلطوة وىامذج منها 

 النسخة اخلطوة يف القسم ادراد حتقوقه كام ييل :

 باب جامع اإلقرار وحتك هناية دودمـ أول كتاب احل. 

 ( لقحة.101) مؼدار الؾقحات 

 ظدد الؽؾامت يف كّؾ شطر ، والقجف القاحد ( شطرًا يف 20)ر ظدد األشط

 ( كؾؿة.17تؼريبا )

 ووصػفا كالتايل:

 ظدد كسخ ادخطقط: كسخة وحقدة. -1

 مؽان وجقد الـسخة: مؽتبة أمحد الثالث بطقبؼايب رساي، إشتـبقل.  -2

 (، فؼف صافعل.1102رقؿفا: محػقطة حتت رقؿ: )  -3

 مزايا ادخطقط:  -4

 الـسخة هبا شؼط قؾقؾ، وقد شؾؿت مـو وضقح اخلط وشفقلة قراءتف

 . إال صقئًا يسرًا يف الؾقحات األخرةالطؿس 
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 من النُّسخة ادخطوصة ىامذج
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 صورة غالف ادجلد األول
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 بداية ىصوبي من التحقوق اللوحة األوىل منصورة 

 

  



 ((الفصل الثاني/التعريف بكتاب )االنتصارالقسم الدراسي ) ............ عصرونكتاب االنتصار البن أبي 

- 50 - 

 األخرية من ادخطوطصورة اللوحة 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ؼؼالـص ادح
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 (5)احلدود  (1)يمت٤مب

 (4)طمد اًمزٟم٤م (3)سم٤مب

 يث ىث ﴿ومٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (6)اًمٕمٔم٤مم، وإصؾ (5)اًمزٟم٤م طمرام، وهق ُمـ اًمٙم٤ٌمئر
 حم جم يل ىل مل خل ﴿ شمٕم٤ممم: وىمقًمف ،(7)﴾ مك لك اك يق ىق ىفيف

 خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم

 . (8) ﴾   َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
                                                           

 ُمـ خمتّم٦م جلٛمٚم٦م اؾمؿ: ٤م، واصٓمالطم٤مويمت٤مسمً  ٤مسم٦مً تَ ويمِ  ٤مًٌ تْ يمَ  ٙمت٥مًمٖم٦م: اًمْمؿ واجلٛمع، ي٘م٤مل: يمت٥م ياًمٙمت٤مب  (1)

 . 1/56 اجلٛمؾ وطم٤مؿمٞم٦م )يمت٥م(، 1/698 اًمٕمرب ًم٤ًمن اٟمٔمر: .وومّمقل أسمقاب قمغم ُمِمتٛمٚم٦م اًمٕمٚمؿ

٤ًمن اًمٕمرب اٟمٔمر: ًم ،واحلد هق احل٤مضمز واًمٗم٤مصؾ سملم اًمِمٞمئلم  ،: اعمٜمع  اًمٚمٖم٦م ذم وهق طمد، مجع احلدود (5)

 . 1/68خمت٤مر اًمّمح٤مح  ،3/141

 وطمؼ اهلل طمؼ ومٞمٝم٤م اضمتٛمع أو اًمزٟمك، ذم يمام شمٕم٤ممم هلل طم٘م٤م وضم٧ٌم ذٟم٥م قمغم ُم٘مدرة قم٘مقسم٦م: آصٓمالح ذمو

ُمٖمٜمل  اٟمٔمر: ، ٔدُمل ظم٤مًمص طمؼ ٕٟمف اًم٘مّم٤مص وٓ شم٘مديره، ًمٕمدم اًمتٕمزير ُمٜمف ومٚمٞمس يم٤مًم٘مذف اًمٕمٌد

 . 4/185ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة  ل، وطم٤مؿمٞمت5/461اعمحت٤مج 

 اًمٕمٚمؿ ُمـ خمتّم٦م جلٛمٚم٦م اؾمؿواصٓمالطم٤م:  ، وسم٤مًمٕمٙمس ظم٤مرج إمم داظمؾ ُمـ هب٤م يتقصؾ ومرضم٦ماًم٤ٌمب ًمٖم٦م:  (3)

، طم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل 1/56)سمقب(، وطم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ  1/554. اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب ومّمقل قمغم ُمِمتٛمٚم٦م

 .1/65قمغم اخلٓمٞم٥م 

وهق اًمٗمجقر  ،أومّمح : ٕن اًم٘مرآن ضم٤مء سمف  اًمزٟم٤م : يٛمد وي٘مٍم واعمد ًمٖم٦م متٞمؿ واًم٘مٍم ًمٖم٦م احلج٤مز واًم٘مٍم (4)

 .38/556شم٤مج اًمٕمروس ،14/359اٟمٔمر ًم٤ًمن اًمٕمرب ،واًمٌٖمل

اٟمٔمر: ومتح اًمقه٤مب ، ؿمٌٝم٦م سمال ٤مـمٌٕمً  ُمِمتٝمك ًمٕمٞمٜمف حمرم ومرج ذم ىمدره٤م أو طمِمٗم٦م إيالجواصٓمالطم٤م: 

 .5/158، وطم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ 5/191

ومٞمف طمد ذم اًمدٟمٞم٤م أو وقمٞمد ذم إظمرة أو  ذٟم٥م يمؾ :واصٓمالطم٤مً ،  اإلصمؿ: ًمٖم٦م وهل يمٌػمة، مجع اًمٙم٤ٌمئر (5)

اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب  ،اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم شمٕمريٗمٝم٤م وذم قمدده٤م  ،شمرشم٥م قمٚمٞمف ًمٕمٜم٦م أو همْم٥م أو ٟمٗمل إيامن 

 . 5/555ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م  ،5/161)يمؼم(، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌل  5/159

خمتٍم  ،1/11ٟمٔمر: هن٤مي٦م اًمًقل ذح ُمٜمٝم٤مج اًمقصقل ا ،ًمألصؾ قمدة إـمالىم٤مت وهق هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمدًمٞمؾ( 6)

 .13اًمتحريرص

 [.35( ]اإلهاء: 7)

 [.69،  68( ]اًمٗمرىم٤من : 8)
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ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م رؾمقل اهلل أي اًمذٟم٥م أقمٔمؿ ىم٤مل: أن  (1)قدوروى قمٌد اهلل سمـ ُمًٕم

وهق ظمٚم٘مؽ. ىمٚم٧م: إن ذًمؽ ًمٕمٔمٞمؿ. ىم٤مل: ىمٚم٧م: صمؿ أي؟ ىم٤مل: أن  اً اددٟمأدمٕمؾ هلل 

 .(5)شمزاين طمٚمٞمٚم٦م ضم٤مرك

اُمرأة حمرُم٦م قمٚمٞمف ُمـ همػم قم٘مد وٓ ؿمٌٝم٦م  (3)إذا وـمئ رضمؾ ُمـ أهؾ دار اإلؾمالم

ًمغ قم٤مىمؾ خمت٤مر قم٤ممل سمتحريؿ اًمزٟم٤م، ، وهق سم٤م(5) ، وُمـ همػم ُمٚمؽ وٓ ؿمٌٝم٦م ُمٚمؽ(4) قم٘مد

، وىمد يم٤من احلد ذم أول اإلؾمالم طمٌس اًمثٞم٥م وأذى اًمٌٙمر (6)وضم٥م قمٚمٞمف احلد

 حم جم يل ىل مل خل ﴿، وقمٚمٞمف يدل ىمقًمف شمٕم٤ممم: (7)سم٤مًمتقسمٞمخ
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ىميم مم خم
 . (8)﴾    خي حي جي يه

                                                           

 احلؼم، اإلُم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ص٤مطم٥م اًمرمحـ قمٌد أسمق ، اهلذزم طمٌٞم٥م سمـ هم٤مومؾ سمـ ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد (1)

 اًمػمُمقك يقم ويم٤من اهلجرشملم، وه٤مضمر ،سمدراً  ؿمٝمد اًمٕم٤معملم، واًمٜمج٤ٌمء إوًملم، اًم٤ًمسم٘ملم ُمـ إُم٦م، وم٘مٞمف

، وأؾمد 3/987هـ، سم٤معمديٜم٦م اٟمٔمر: آؾمتٞمٕم٤مب 35ُم٤مت ؾمٜم٦م .يمثػمًا  قمٚمام روى همزيرة، وُمٜم٤مىمٌف اًمٜمٗمؾ، قمغم

 .4/198، واإلص٤مسم٦م 3/381اًمٖم٤مسم٦م 

 ، أن دمٕمؾ هلل ٟمدًا وهق ظمٚم٘مؽ "وًمٗمظ احلدي٨م  ،أورده اعم١مًمػ هٙمذا سمجٛمع ٟمد وسمدون ذيمر ىمتؾ اًمقًمد (5)

أظمرضمف  "ىمٚم٧م صمؿ أي ىم٤مل أن شمزاين طمٚمٞمٚم٦م ضم٤مرك  ،صمؿ أي ىم٤مل أن شم٘متؾ وًمدك ظمِمٞم٦م أن يٓمٕمؿ ُمٕمؽ ىمٚم٧م 

(، 4477، ) ﴾ خس حس جس مخ جخ مح ﴿شمٗمًػم اًم٘مرآن، سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم:  اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب

 (.86وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن، سم٤مب يمقن اًمنمك أىمٌح اًمذٟمقب وسمٞم٤من أقمٔمٛمٝم٤م سمٕمده )

اإلؾمالم فمٝمقرًا وؿمٞمققم٤ًم وشمٔمٝمر ومٞمٝم٤م ؿمٕم٤مئر اإلؾمالم يم٤مٕذان وإىم٤مُم٦م  هل اًمدار اًمتل همٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م( 3)

 .11/354اٟمٔمر: اًمنمح اعمٛمتع ٓسمـ قمثٞمٛملم  ،اجلامقم٤مت واًمّمٞم٤مم وشم٘م٤مسمٚمٝم٤م دار اًمٙمٗمر

طم٤مؿمٞم٦م رد  ،5/553اٟمٔمر ذح ومتح اًم٘مدير ،يمام ًمق شمزوج اُمرأة سمال وزم قمٜمد اجلٛمٝمقر ظمالوم٤ًم ًمٚمحٜمٗمٞم٦م( 4)

 .15/475اعمحت٤مر

 .5/661اٟمٔمر: اإلىمٜم٤مع  ،ًمق وـملء رضمؾ أُم٦م اسمٜمف يمام ( 5)

 .517، وشمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع 17/181، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 541اًمتٜمٌٞمف ص  (6)

 .5/65، وشمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي 13/188احل٤موي اًمٙمٌػم  (7)

 .[15: اًمٜم٤ًمء] (8)
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 (5)﴾ جم يل ﴿، وىمقًمف: (1)﴾ ٰر ٰذ يي ىي ﴿وىمقًمف شمٕم٤ممم: 

  (3)﴾ يه ىه مه جه ﴿ف شمٕم٤ممم: و٤موم٦م زوضمٞم٦م: يم٘مقًمإ

، وٕٟمف ذيمر قم٘مقسمتلم إطمدامه٤م (4)وٓ وم٤مئدة ذم هذه اإلو٤موم٦م إٓ اقمت٤ٌمر اًمثٞمقسم٦م

 .(5)أهمٚمظ، ومٙم٤مٟم٧م اعمٖمٚمٔم٦م ًمٚمثٞم٥م: يم٤مًمرضمؿ ُمع اجلٚمد

: إن اعمراد سم٤مًمٜم٤ًمء إسمٙم٤مر، واإلو٤موم٦م إو٤موم٦م اجلٜمًٞم٦م، وضمٕمؾ احلٌس  (6)وىمٞمؾ

 ٓ يٜمٍمف  ﴾ ىي ﴿ ف شمٕم٤ممم:وضمٕمؾ إذى قم٘مقسم٦م اًمرضم٤مل: ٕن ىمقًم طمدهـ،

 .(7)إٓ إمم اًمرضم٤مل

))خذوا ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمٌل  (11)سمام روى قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م (9)إُمران (8)وىمد ٟمًخ

ظـل خذوا ظـل : قد جعؾ اهلل هلـ شبقاًل: البؽر بالبؽر جؾد مائة وتغريب ظام، 

 .(11)والثقب بالثقب جؾد مائة والرجؿ((
                                                           

 .[16: اًمٜم٤ًمء] (1)

 .[15: اًمٜم٤ًمء] (5)

 [.556]اًمٌ٘مرة:  (3)

 .1/365شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ  (4)

 .17/178، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 188، ٤13/187موي اًمٙمٌػم احل (5)

 .17/178، واٟمٔمر: هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 5/86، وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 1/363شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ  (6)

. واٟمٔمر أيْم٤م : واًمزاين اًمزاٟمٞم٦م :يٕمٜمل﴾  ٰذ يي ىي ﴿: 5/65ىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي ذم شمٗمًػمه  (7)

 .1/341شمٗمًػم اًمٜمًٗمل 

 وذم  ،5/454ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  ، 3/61ر ًم٤ًمن اًمٕمرب اٟمٔم ،ٜمًخ ذم اًمٚمٖم٦م: اًمٜم٘مؾ واإلزاًم٦م( اًم8)

إرؿم٤مد  ،181اٟمٔمر: خمتٍم اًمتحرير ص  ،آصٓمالح: رومع طمٙمؿ ذقمل سمدًمٞمؾ ذقمل ُمؽماخ قمٜمف

 .5/49اًمٗمحقل 

 .1/353، وشمٗمًػم اخل٤مزن 5/547شمٗمًػم اًمِم٤مومٕمل  (9)

  آظمك  .واًمث٤مًمث٦م ٤مٟمٞم٦مواًمث إومم اًمٕم٘م٦ٌم ؿمٝمد. أسمق اًمقًمٞمد، أسم سمـ ىمٞمس سمـ اًمّم٤مُم٧م سمـ قم٤ٌمدةهق:  (11)

 ىم٤موٞم٤م اًمِم٤مم إمم قمٛمر وضمٝمف صمؿ يمٚمٝم٤م، واعمِم٤مهد سمدرا ؿمٝمد اًمٖمٜمقي، ُمرصمد أسمك وسملم سمٞمٜمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 هـ.34ؾمٜم٦م ووم٤مشمف  هب٤م، وُم٤مت ومٚمًٓملم، إمم اٟمت٘مؾ صمؿ سمحٛمص، وم٠مىم٤مم وُمٕمٚمام،

 .3/515، واإلص٤مسم٦م 3/158، وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م 5/818، وآؾمتٞمٕم٤مب 4/1919اٟمٔمر: ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م 

 (.1691أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احلدود، سم٤مب طمد اًمزٟمك ) (11)
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 ىن من خن حن جن ﴿هق ىمقًمف شمٕم٤ممم: ٟمًخ ذًمؽ سم٤مًم٘مرآن و ام: إٟم(1)وىمٞمؾ

 (4)٤مً أو ٟم٘مقل إن اخلؼم ورد ُمٌٞمٜم ، (3)سمٙم٤مرقمغم ىمقل ُمـ ضمٕمٚمف قم٘مقسم٦م إ (5)﴾ مه جه ين

، (7)اًم٘مرآن سم٤مًمًٜم٦م (6)وجيقز سمٞم٤من جمٛمؾ (5)﴾ خي حي جي يه ىه ﴿ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 (11)، وم٠مُم٤م اعمنموط سمنمط(11)ذم اًمٔم٤مهر  (9)يٙمقن ذم ىمٓمع طمٙمؿ ُمٓمٚمؼ (8)وٕن اًمٜمًخ إٟمام

 وذـمف سمٞم٤من اًمًٌٞمؾ. ًخ٤مً ٟمل ذـمف ومال يٙمقن زوال طمٙمٛمف إذا زا

                                                           

، وشمٗمًػم اخل٤مزن 5/84، واجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن 5/547، وشمٗمًػم اًمِم٤مومٕمل 1/363شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ  (1)

1/354. 

 [.5]اًمٜمقر :  (5)

 .5/79اٟمٔمر : شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ  ،يم٤مسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام( 3)

 .1/71اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ،13/65اٟمٔمر ًم٤ًمن اًمٕمرب ،وآٟمٙمِم٤مف  ٌٞم٤من ذم اًمٚمٖم٦م اًمقوقح( اًم4)

 .3/64اًمٌحر اعمحٞمط ،1/154اٟمٔمر: اًمؼمه٤من ،وذم آصٓمالح : إفمٝم٤مر اعمٕمٜمك وإيْم٤مطمف ًمٚمٛمخ٤مـم٥م

 [.15]اًمٜم٤ًمء :  (5)

 .1/481وُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م  ،1/134اٟمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ،جٛمؾ هق اعمجٛمقع سمدون شمٗمّمٞمؾ( اعم6)

 ،3/413اٟمٔمر: ذح اًمٙمقيم٥م اعمٜمػم  ،شمردد سملم حمتٛمٚملم وم٠ميمثر قمغم اًمًقاءوذم آصٓمالح: ُم٤م 

 .1/145اًمٕمدة

 .5/71، وأصقل اًمنظمز 3/816، واًمٕمدة ذم أصقل اًمٗم٘مف 5/335اٟمٔمر: إصقل ذم اًمٗمّمقل  (7)

 ورد ذم إصؾ يمٚمٛم٦م : أن . سمٕمد إٟمام ، وهل ؾمٌؼ ىمٚمؿ.( 8)

شم٤مج  ،5/564اٟمٔمر: اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  ،نمط أو همػم اعمٕملمُمـ اإلـمالق وهق اإلرؾم٤مل وهق ُم٤م ٓ ي٘مٞمد سم( 9)

 .56/115اًمٕمروس

 .1/356اًمؼمه٤من ،164اٟمٔمر: خمتٍم اًمتحريرص ،وذم آصٓمالح: ُم٤م شمٜم٤مول واطمدًا همػم ُمٕملم

ٌَلمن  (11)  . 15/479شم٤مج اًمٕمروس  ،1/557اٟمٔمر: اًم٘م٤مُمقس  ،ظمالف اًم٤ٌمـمـ وهق اًم

اٟمٔمر: أصقل اًمِم٤مر  ،ُمع سمٜمٗمس اًمًامع سمٖمػم شم٠مُمؾ وذم آصٓمالح : يمؾ يمالم فمٝمر اعمراد سمف ًمٚم٤ًم

، واإلطمٙم٤مم ذم أصقل 1/161. وسمخّمقص هذه اعم٠ًمًم٦م يٜمٔمر: اًمؼمه٤من  1/8أصقل اًمٌزدوي  ،1/68

 .1/545، وهن٤مي٦م اًمًقل 3/157إطمٙم٤مم 

 .1/478اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ،7/359اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب ،اًمنمط ذم اًمٚمٖم٦م: اًمِمؼ واًمٕمالُم٦م ( 11)

اٟمٔمر خمتٍم اسمـ  ،٤م يٚمزم ُمـ قمدُمف اًمٕمدم وٓ يٚمزم ُمـ وضمقده وضمقد وٓ قمدم ًمذاشمفوذم آصٓمالح: ُم

 .61احلدود ًمٚم٤ٌمضمل ص ،5/7احل٤مضم٥م
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 . ٦موإٟمام أُمر سمف ًمٞمٌلم طمدهؿ ذم اًمث٤مين ومٌٞمٜمتف اًمًٜم اً : سم٠من احلٌس مل يٙمـ طمد(1)وىمٞمؾ

: إن ذًمؽ ُمٜمًقخ سمآي٦م اًمرضمؿ اًمتل ٟمًخ رؾمٛمٝم٤م وسم٘مل طمٙمٛمٝم٤م، وهلذا (5)وىمٞمؾ/ 

 طم٤مؿمٞم٦م قمغم ٙمت٧ٌمًم اهلل يمت٤مب ذم قمٛمر زاد اًمٜم٤مس ي٘مقل أن ًمقٓ : (3) ىم٤مل قمٛمر

 ٤م قمغم قمٝمد أهتٟم٤م ىمد ىمر٠موم اًمِمٞمخ واًمِمٞمخ٦م إذا زٟمٞم٤م وم٤مرمجقمه٤م اًمٌت٦م. : اعمّمحػ

 . (6)ُمثٚمف (5)وروي قمـ أيب سمـ يمٕم٥م.(4)ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

 . (7)ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜم٤مس هدٜمرضمؿ قم ملسو هيلع هللا ىلصن رؾمقل اهلل صم٧ٌم أ: أو ٟم٘مقل 

                                                           

 .17/179هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (1)

، وشمٗمًػم اسمـ 8/439، وضم٤مُمع اًمٌٞم٤من 13/191، واحل٤موي اًمٙمٌػم 5/71اٟمٔمر: أصقل اًمنظمز  (5)

 . 1/314أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمِم٤مومٕمل  ،5/55قمٓمٞم٦م 

 سمثالث اًمٗمٞمؾ سمٕمد وًمداًمٕمزى ، اًم٘مرر اًمٕمدوي، أسمق طمٗمص،  قمٌد سمـ ٟمٗمٞمؾ سمـ اخلٓم٤مب سمـ قمٛمرهق:  (3)

 ؿمٝمد ؾمٜملم، سمخٛمس اهلجرة ىمٌؾ أؾمٚمؿ اعم١مُمٜملم، سم٠مُمػم ًم٘م٥م ُمـ وأول اًمراؿمديـ، اخلٚمٗم٤مء صم٤مين. ؾمٜم٦م قمنمة

 همٞمٚم٦م، اًمٗم٤مرّد  ومػموز ًم١مًم١مة أسمق ىمتٚمف .ُمٜمف سمٕمٝمد هـ13 ؾمٜم٦م سمٙمر أيب ووم٤مة يقم سم٤مخلالوم٦م وسمقيع ،اًمقىم٤مئع

هـ. اٟمٔمر: ُمٕمروم٦م 51ؾمٜم٦م  ًمٞم٤مل صمالث اًمٓمٕمٜم٦م سمٕمد وقم٤مش .اًمّمٌح صالة ذم وهق ظم٤مسشمف ذم سمخٜمجر

 .4/137، وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م 1/38اًمّمح٤مسم٦م 

طم٤مؿمٞم٦م "( ُمـ دون ىمقًمف 1691( ، وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احلدود )6831أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب احلدود ) (4)

 (.16951سمرىمؿ ) 8/371وأظمرضمف سمٚمٗمٔمف اًمٌٞمٝم٘مل  "اعمّمحػ 

اعمٜمذر ؿمٝمد  قأيب سمـ يمٕم٥م سمـ ىمٞمس سمـ قمٌٞمد سمـ زيد سمـ ُمٕم٤موي٦م، ؾمٞمد اعمًٚمٛملم قمٚمام وىمرآٟم٤م ووم٘مٝم٤م، أسم هق (5)

يم٤من أىمرأ ش ًمٞمٝمٜمؽ اًمٕمٚمؿ أسم٤م اعمٜمذر»وىم٤مل ًمف: ملسو هيلع هللا ىلص ، سمنمه  سمٕمرض اًم٘مرآن قمٚمٞمفملسو هيلع هللا ىلص سمدرا واًمٕم٘م٦ٌم، أُمر اًمٜمٌل 

، 1/65 اٟمٔمر: آؾمتٞمٕم٤مب، ذم ظمالوم٦م قمثامن  : ؾمٜم٦م صمالصملمواًمّمحٞمح اًمّمح٤مسم٦م، اظمتٚمػ ذم ووم٤مشمف

 .1/168وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م 

أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده  "يمٜم٤م ٟم٘مرأ ذم ؾمقرة إطمزاب اًمِمٞمخ واًمِمٞمخ٦م إذا زٟمٞم٤م وم٤مرمجقمه٤م اًمٌت٦م "وٟمّمف  (6)

 8/367(، اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 3554) 5/451(، واحل٤ميمؿ ذم ُمًتدريمف 51517) 35/134

وصححف  ،وواوم٘مف اًمذهٌل ؾمٜم٤مد ومل رخرضم٤مه٤ميمؿ: هذا طمدي٨م صحٞمح اإل(، وىم٤مل احل16911)سمرىمؿ 

 .5913سمرىمؿ  6/415إًم٤ٌمين ذم اًمّمحٞمح٦م

ُمِمٝمقر ذم ىمّم٦م ُم٤مقمز واًمٖم٤مُمدي٦م، طمدي٨م رضمؿ ُم٤مقمز أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب احلدود ،  ملسو هيلع هللا ىلص( رضمؿ اًمٜمٌل 7)

ود، سم٤مب ُمـ (، وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احلد6854و همٛمزت )أؾ ي٘مقل اإلُم٤مم ًمٚمٛم٘مر: ًمٕمٚمؽ عم٧ًم سم٤مب ه

 (.1695اقمؽمف قمغم ٟمٗمًف سم٤مًمزٟمك )

 [ أ/91] 



 حدود) باب حد الزنا (كتاب ال ........................................................ كتاب االنتصار البن أبي عصرون

- 57 - 

، وجيقز (5)ٕمٜمكُمـ ـمريؼ اعم (4)اً ، ومٞمٙمقن اًمرضمؿ ُمتقاشمر(3()5)ورضمؿ قمكم ،(1)ورضمؿ قمٛمر

 .(6)ٟمًخ اًمٙمت٤مب سم٤مًمًٜم٦م اعمتقاشمرة

ذم  وضم٥م قمٚمٞمف اًمرضمؿ، ومل رخ٤مًمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ٤مً إذا صم٧ٌم هذا وم٢من يم٤من اًمزاين حمّمٜم

، (8)اجلٚمد هق واًمٌٙمر اًمثٞم٥م طمد ىم٤مًمقا: وم٢مهنؿ ،(7)اخلقارج قمـ حيٙمك ُم٤م إٓ اًمرضمؿ وضمقب

                                                           

قمـ أيب واىمد اًمٚمٞمثل، أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب » (، وًمٗمٔمف: 9) 5/853رضمؿ قمٛمر أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م  أصمر( 1)

ومٌٕم٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أسم٤م واىمد اًمٚمٞمثل إمم .  ومذيمر ًمف أٟمف وضمد ُمع اُمرأشمف رضمالأشم٤مه رضمؾ وهق سم٤مًمِم٤مم 

وقمٜمده٤م ٟمًقة طمقهل٤م، ومذيمر هل٤م اًمذي ىم٤مل زوضمٝم٤م ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب. وم٠مشم٤مه٤م  اُمرأشمف ي٠ًمهل٤م قمـ ذًمؽ.

وأظمؼمه٤م أهن٤م ٓ شم١مظمذ سم٘مقًمف، وضمٕمؾ يٚم٘مٜمٝم٤م أؿم٤ٌمه ذًمؽ ًمتٜمزع وم٠مسم٧م أن شمٜمزع، ومت٧م قمغم آقمؽماف، وم٠مُمر 

 ش.هب٤م قمٛمر ومرمج٧م 

ديـ ٤مء اًمراؿمػم اعم١مُمٜملم، راسمع اخلٚمٗمقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م اهل٤مؿمٛمل اًم٘مرر، أسمق احلًـ: أُم (5)

وأطمد اًمٕمنمة اعمٌنميـ، واسمـ قمؿ اًمٜمٌل وصٝمره، وأطمد اًمِمجٕم٤من إسمٓم٤مل، وُمـ أيم٤مسمر اخلٓم٤ٌمء واًمٕمٚمامء 

 17ٞمٚم٦م ذم ُم١ماُمرة سم٤مًم٘مْم٤مء، وأول اًمٜم٤مس إؾمالُم٤م سمٕمد ظمدجي٦م. ىمتٚمف قمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ اعمرادي هم

 .4/464إلص٤مسم٦م ، وا3/1189، وآؾمتٞمٕم٤مب 1/57اٟمٔمر: ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م  ، هـ41رُمْم٤من ؾمٜم٦م 

 (.6815) اعمحّمـ رضمؿ سم٤مب احلدود، يمت٤مب ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف ُم٤مًمؽ سمٜم٧م ًمنماطم٦م قمكم رضمؿ أصمر( 3)

 ُمـ : شمقاشمرت اإلسمؾ : إذا شمت٤مسمٕم٧م ، وهق احلدي٨م اًمذي يرويف مج٤مقم٦م يًتحٞمؾ شمقاـم١مهؿ قمغم اًمٙمذب ( 4)

 . 1/88 اًمٌٖمدادي خٓمٞم٥مًمٚم واًمٙمٗم٤مي٦م ، 5/514 اعمحٞمط اًم٘م٤مُمقس . احلس ظمؼمهؿ ُمًتٜمد ويٙمقن ، قم٤مدة

 .15/158، واًمنمح اًمٙمٌػم 3/1194( اٟمٔمر: اًمنميٕم٦م ًممضمري 5)

 وهذا اًم٘مقل ظمالف ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل اعم٘مٓمقع  ،3/519اعمحّمقل ًمٚمرازي ،5/67أصقل اًمنظمز( 6)

 .3/48اًمٗمّمقل ذم إصقل  ،3/519اعمحّمقل  ،3/186اٟمٔمر: اًمٌحر اعمحٞمط ،سمف 

طملم ضمرى أُمر اعمحٙمٛملم واضمتٛمٕمقا سمحروراء ُمـ   اعم١مُمٜملم قمكم قمغم أُمػم٧م ظمرضم ـم٤مئٗم٦ماخلقارج:  (7)

حتؼر صالة ملسو هيلع هللا ىلص: »ٟم٤مطمٞم٦م اًمٙمقوم٦م ويم٤مٟمقا يقُمئذ اصمٜمل قمنم أًمػ رضمؾ أهؾ صالة وصٞم٤مم، وومٞمٝمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل 

واًمٕمج٤مردة، ، واًمٜمجدات ، ، ويم٤ٌمر ومرق اخلقارج ؾم٧م: إزارىم٦م شأحدكؿ يف جـب صالهتؿ ....

ُمـ قمثامن وقمكم ريض اهلل  ؤري٦م، واًم٤ٌمىمقن ومروقمٝمؿ، وجيٛمٕمٝمؿ اًم٘مقل سم٤مًمتؼمواًمثٕم٤مًم٦ٌم، واإلسم٤موٞم٦م، واًمّمٗم

قمٜمٝمام، ويٙمٗمرون أصح٤مب اًمٙم٤ٌمئر، ويرون اخلروج قمغم اإلُم٤مم إذا ظم٤مًمػ اًمًٜم٦م طم٘م٤ًم واضم٤ًٌم، وهلؿ ومٞمام سملم 

. ذًمؽ أىم٤مويؾ ؿم٤مذة ضمدًا، يم٘مقل سمٕمْمٝمؿ سمجقاز ٟمٙم٤مح سمٜم٤مت اًمٌٜم٤مت وسمٜم٤مت أوٓد إظمقة و إظمقات

ذح  ،11/156واٟمٔمر ىمقهلؿ ذم اًمنمح اًمٙمٌػم ٓسمـ ىمداُم٦م ،(136-1/114عمٚمؾ واًمٜمحؾ)اٟمٔمر: ا

 .11/189صحٞمح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي 

، واعمٖمٜمل 15/346، واًمٌٞم٤من ًمٚمٕمٛمراين 13/191، واحل٤موي اًمٙمٌػم 159( اٟمٔمر: ُمراشم٥م اإلمج٤مع ص 8)

 .9/35ٓسمـ ىمداُم٦م 
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ويمذًمؽ اًمّمح٤مسم٦م  ،(1)رضمؿ مج٤مقم٦م يمثػمة ملسو هيلع هللا ىلص وهذا ظمٓم٠م وم٤مطمش: عم٤م صم٧ٌم أن رؾمقل اهلل

 .روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ

: (6)واسمـ اعمٜمذر (5)وداود (4)وإؾمح٤مق (3)، وىم٤مل أمحد(5)وٓ جيٚمد اعمحّمـ ىمٌؾ رمجف

 .(7)جيٚمد ُم٤مئ٦م صمؿ يرضمؿ

                                                           

رضمؿ ُم٤مقمًزا  ملسو هيلع هللا ىلصذم ذًمؽ ، وُمٜمٝم٤م أن اًمٜمٌل مل أضمده سمٚمٗمٔمف ، وهق ُمًتٗم٤مد ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل وردت ( 1)

 . 4-8/3واًمٖم٤مُمدي٦م ، ورضمؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ سمٕمده ، وؾمت٠ميت .واٟمٔمر : إرواء اًمٖمٚمٞمؾ 

 .11/86روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم ( 5)

اعمحٜم٦م،  اًمّم٤مسمر ذِم ، أسمق قمٌد اهلل، واعمٜم٤موؾ قمـ اًمًٜم٦م، وسمـ هالل سمـ أؾمد أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ هق: (3)

داد وهل طم٤مُمؾ سمف ومقًمدشمف وٟمِم٠م هب٤م، وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وؾمٛمع احلدي٨م ُمـ ُمروزي إصؾ، ىمدُم٧م أُمف سمٖم

عمتٌققم٦م. شمقذم وهق أطمد إئٛم٦م إرسمع أصح٤مب اعمذاه٥م ا ،ؿمٞمقظمٝم٤م، صمؿ رطمؾ امم اًمٌٚمدان ًمٓمٚم٥م احلدي٨م

 ،1/4وـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م  ،(5586) 6/91ؾمٜم٦م. اٟمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد 77وًمف ـ ه541ذم سمٖمداد ؾمٜم٦م 

 (.35) 5/1111وشم٤مريخ اإلؾمالم 

قب ، اعمٕمروف سم٤مسمـ ، أسمق حمٛمد و أسمق يٕم٘مخمٚمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٓمر احلٜمٔمكم ( هق: إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ سمـ4)

، ؾمقى قمـ: إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٚمٞم٦م، وسم٘مٞم٦م سمـ اًمقًمٞمد، وسمنم سمـ اعمٗمْمؾ ٟمزيؾ ٟمٞم٤ًمسمقر  يراهقيف اعمروز

، وؾمػم أقمالم 5/373هـ.اٟمٔمر: هتذي٥م اًمٙمامل 538. شمقذم ؾمٜم٦م ُم٤مضمفوهمػمهؿ، وقمٜمف اجلامقم٦م ؾمقى اسمـ 

 .8/119، وشم٤مريخ دُمِمؼ 11/358اًمٜمٌالء 

  ـ طمرب،امن سمٞمٞمف اًمٔم٤مهري إصٌٝم٤مين، ؾمٛمع ؾمٚمن اًمٗم٘مامٞمسمـ ظمٚمػ، أسمق ؾمٚم قمكم( هق: داود سمـ 5)

ٟم٤مؾمٙم٤م  رقم٤مًمٕمٌدي، وهق إُم٤مم أصح٤مب اًمٔم٤مهر، ويم٤من ود اسمـ يمثػم اوقمٛمرو سمـ ُمرزوق، واًم٘مٕمٜمٌل، وحمٛم

قؾمػ سمـ يٕم٘مقب سمـ ُمٝمران اًمداودي، ي، ول ري٤م سمـ حيٞمك اًم٤ًمضمزاهدا. روى قمٜمف: اسمٜمف حمٛمد، وزيم

 .5/555 ، ووومٞم٤مت إقمٞم٤من8/366اٟمٔمر: شم٤مريخ سمٖمداد  ، هـ571اعمذيمر. شمقذم ؾمٜم٦م د ـ أمحسمواًمٕم٤ٌمس 

، ٟمزيؾ ُمٙم٦م أطمد أقمالم هذه إُم٦م وأطم٤ٌمره٤م، ياعمٜمذر اإلُم٤مم أسمق سمٙمر اًمٜمٞم٤ًمسمقر( هق: حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ 6)

٤م، ؾمٛمع احلدي٨م ُمـ حمٛمد سمـ ُمٞمٛمقن وحمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمّم٤مئغ وحمٛمد سمـ ٤م ورقمً ا طم٤مومٔمً ٝمدً ٤م جمتيم٤من إُم٤مُمً 

. وًمف لئ وحمٛمد سمـ حيٞمك سمـ قمامر اًمدُمٞم٤مـمقمٌد اهلل سمـ قمٌد احلٙمؿ وهمػمهؿ، روى قمٜمف أسمق سمٙمر اسمـ اعم٘مر

واًمتٗمًػم اظمتالف اًمٕمٚمامء ويمت٤مب اإلمج٤مع  ئرة يمت٤مب إوؾمط ويمت٤مب اإلذاف ذماًمتّم٤مٟمٞمػ اعمٗمٞمدة اًم٤ًم

ؼمى هـ.اٟمٔمر: ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙم311أو  319ويمت٤مب اًمًٜمـ واإلمج٤مع وآظمتالف، شمقذم ؾمٜم٦م 

 .1/98، وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م 3/115

( هذه رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد وهل اعمذه٥م، وهٜم٤مك رواي٦م أظمرى قمٜمف أٟمف يرضمؿ وم٘مط يمام هق ىمقل مجٝمقر 7)

، واعمٕم٤مين احلثٞمث٦م 1/335، واإلىمٜم٤مع ٓسمـ اعمٜمذر 9/35، واعمٖمٜمل 133اًمٗم٘مٝم٤مء، اٟمٔمر: خمتٍم اخلرىمل ص 

 .5/416ذم ُمٕمروم٦م اظمتالف أهؾ اًمنميٕم٦م 
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، ويمذًمؽ (3)ومل جيٚمده (5)اً رضمؿ ُم٤مقمز ملسو هيلع هللا ىلصٜمٌل أن اًم (1)ُم٤م روى ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل  :ًمٜم٤م

 : (5)ذم ىمّم٦م اًمٕمًٞمػ ملسو هيلع هللا ىلصقل اهلل ، ومل يٜم٘مؾ أٟمف ضمٚمده٤م، وىم٤مل رؾم (4)رضمؿ اًمٖم٤مُمدي٦م

 ومل ي٠مُمره سمجٚمده٤م. (7)«ظذ امرأة هذا فإن اظسفت فارمجفا (6)واغد يا أكقس» 

أن  حي٘مؼ ٟمًخف،وسم٘مقًمف  ملسو هيلع هللا ىلصٛمٜمًقخ سمٗمٕمؾ اًمٜمٌل وموأُم٤م طمدي٨م قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م 

 . (8)اً رويٜم٤مه ُمـ ومٕمٚمف وأُمره يم٤من ُمت٠مظمر ، وُم٤م٤مً سمٞم٤من اًمًٌٞمؾ يم٤من ؾم٤مسم٘م

ومرواه :  (11)٤ميقم اخلٛمٞمس ويقم اًم٧ًٌم رمجٝم (9)اهلٛمداٟمٞم٦مذاطم٦م  وأُم٤م ضمٚمد قمكم 

                                                           

شمًع قمنمة  ملسو هيلع هللا ىلصضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ طمرام سمـ يمٕم٥م سمـ همٜمؿ. همزا ُمع اًمٜمٌل  : أسمق قمٌد اهلل ( هق1)

سمٜمل ؾمٝمؿ، شمقذم رطمؾ إمم ُمٍم ودظمؾ اًمِم٤مم، وضم٤مور سمٛمٙم٦م أؿمٝمرا ذم أظمقاًمف ،  ٤م قمٌد اهللهمزوة، يٙمٜمك أسم

، 5/559اٟمٔمر: ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ  ، وشمًٕملم ؾمٜم٦م، ؾمٜم٦م ؾمٌع وؾمٌٕملم سم٤معمديٜم٦م وهق اسمـ أرسمع

 .1/495، وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م 1/519وآؾمتٞمٕم٤مب 

 ،هق أسمق قمٌد اهلل ُم٤مقمز سمـ ُم٤مًمؽ إؾمٚمٛمل ُمٕمدود ذم اعمدٟمٞملم ي٘م٤مل إن اؾمٛمف قمري٥م وإن ُم٤مقمزًا ًم٘م٥م ًمف ( 5)

 .3/1345اإلؾمتٞمٕم٤مب ،5/715اٟمٔمر: اإلص٤مسم٦م ،سم٤ًم سم٢مؾمالم ىمقُمفيمت٥م ًمف رؾمقل اهلل يمت٤م

 . 56ص  ( ؾمٌؼ خترجيف3)

 1/961اٟمٔمر هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت  ،وهل اًمتل أىمرت قمغم ٟمٗمًٝم٤م سم٤مًمزٟم٤م ىمٞمؾ اؾمٛمٝم٤م ؾمٌٞمٕم٦م وىمٞمؾ أسمٞم٦م  (4)

 (.1695طمدي٨م رضمؿ اًمٖم٤مُمدي٦م أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احلدود، سم٤مب ُمـ اقمؽمف قمغم ٟمٗمًف سم٤مًمزٟمك )و

اٟمٔمر : ًم٤ًمن  ،ًمٕمًٞمػ هق إضمػم واجلٛمع قمًٗم٤مء ؾمٛمل سمذًمؽ ٕٟمف يٕمًػ اًمٓمرىم٤مت ُمؽمددًا ذم إؿمٖم٤مل( ا5)

 .5/611، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط1/357، اعمخّمص ٓسمـ ؾمٞمده9/545اًمٕمرب

هق أٟمٞمس سمـ اًمْمح٤مك اًمًٚمٛمل ُمٕمدود ذم اًمِم٤مُمٞملم وهق اًمذي أرؾمٚمف رؾمقل اهلل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم  (6)

 .1/158هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت  ، 1/65ٚمٛمٞم٦م اٟمٔمر آؾمتٞمٕم٤مب ًمػمضمؿ اعمرأة إؾم

(، وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احلدود ، سم٤مب 5314(أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمقيم٤مًم٦م، سم٤مب اًمقيم٤مًم٦م ذم احلدود )7)

 (.1697ُمـ اقمؽمف قمغم ٟمٗمًف سم٤مًمزٟم٤م )

 . 17/179هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ( 8)

عمٌٝمٛم٦م ذم إٟم٤ٌمء اعمحٙمٛم٦م ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي اٟمٔمر :إؾمامء ا ،ُذاطم٦م سمْمؿ اًمِملم وىمٞمؾ سمٗمتحٝم٤م ( 9)

 ومل أضمد هل٤م شمرمج٦م ومٞمام وىمٗم٧م قمٚمٞمف.، 1/338ومتح اًم٤ٌمري  ،5/138

 6457واعمث٧ٌم أٟمف يقم اجلٛمٕم٦م رمجٝم٤م وًمٞمس اًم٧ًٌم يمام ذم اًمٌخ٤مري سمرىمؿ  ، 57ص  ( ؾمٌؼ خترجيف11)

 يرد ذم أي رواي٦م ومٞمام وىمٗم٧م ومل ،1979واعمٕمجؿ إوؾمط ًمٚمٓمؼماين سمرىمؿ  1511ورىمؿ  1185أمحد سمرىمؿ 

 .5341سمرىمؿ  8/5قمٚمٞمف أٟمف يقم اًم٧ًٌم رمجٝم٤م . اٟمٔمر: إرواء اًمٖمٚمٞمؾ 



 حدود) باب حد الزنا (كتاب ال ........................................................ كتاب االنتصار البن أبي عصرون

- 61 - 

٧م ىمد زٟم٧م ومٞمام ومٕمؾ، وجيقز أهن٤م يم٤مٟم  ، وىمد ظم٤مًمٗمف قمٛمر (5)وهق ُمرؾمؾ (1)اًمِمٕمٌل

 .(3)يـورأى اجلٛمع سملم احلد ٤مً صمؿ زٟم٧م صمٞمٌ اً سمٙمر

 فصؾ

، وـمئ ذم ٟمٙم٤مح صحٞمح اً قم٤مىماًل طمر ٤مً ـ اًمذي جي٥م رمجف هق أن يٙمقن سم٤مًمٖماعمحّم

، أو مل يٙمـ وـمئ ذم ٤مً أو ممٚمقيم ٤مً أو جمٜمقٟم ٤مً وقم٘مٚمف وطمريتف، وم٢من يم٤من صٌٞمسمٚمقهمف ذم طم٤مل 

، ف صحٞمح ذم طم٤مل ضمٜمقٟمف أو ص٤ٌمه أو رىمٟمٙم٤مح صحٞمح، أو يم٤من ىمد وـمئ ذم ٟمٙم٤مح 

 . (4)ومٚمٞمس سمٛمحّمـ، وٓ يرضمؿ

وُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل: اإلطمّم٤من هق اًمقطء ذم ٟمٙم٤مح صحٞمح ظم٤مص٦م، وُم٤م زاد 

ٕمٌد ذم ٟمٙم٤مح ، ومٕمغم هذا ًمق وـمئ اًم(5)طمّم٤منقمٚمٞمف ُمـ ذوط وضمقب اًمرضمؿ دون اإل

ويمذًمؽ ًمق وـمئ اًمّمٌل واعمجٜمقن ذم طم٤مل ، جي٥م رمجف  صحٞمح صمؿ أقمتؼ صمؿ زٟمك

 .(6)ٟم٘مّم٤مهنام صمؿ زٟمٞم٤م سمٕمد اًمٙمامل رمج٤م

                                                           

ُمـ دواهل اًمٕمرب وطمٗم٤مفمٝمؿ  .اًمٙمقذم لاًمِمٕمٌسمـ قمٌد سمـ ذي يم٤ٌمر اطمٞمؾ قم٤مُمر سمـ ذأسمق قمٛمرو ( هق: 1)

اٟمٔمر: ؾمػم هـ.114ؾمٜم٦م  ٤مًمٙمقوم٦مشمقذم سم هـ و19ي٘م٤مل إٟمف أدرك مخًامئ٦م ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل وًمد ؾمٜم٦م 

 .55/335، وشم٤مريخ دُمِمؼ 514، وضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ص 4/594أقمالم اًمٜمٌالء 

اعمٖمرب ذم شمرشمٞم٥م  ،59/73اٟمٔمر شم٤مج اًمٕمروس ،اعمرؾمؾ ذم اًمٚمٖم٦م ُمـ اإلرؾم٤مل ظمالف اًم٘مٞمد وهق اعمٓمٚمؼ( 5)

اٟمٔمر: ٟمزه٦م  ،وذم آصٓمالح هق احلدي٨م اًمذي ؾم٘مط ُمـ آظمره ُمـ سمٕمد اًمت٤مسمٕمل ،1/359اعمٕمرب 

ورواه  6815. واحلدي٨م رواه اًمٌخ٤مري خمتٍمًا سمرىمؿ  1/165اًمٖم٤مي٦م ذح اهلداي٦م  ، 41اًمٜمٔمرص

وىمد أضم٤مب اسمـ طمجر قمغم دقمقى اإلرؾم٤مل هذه وم٘م٤مل: وضمزم اًمدارىمٓمٜمل  ، 7141اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ سمرىمؿ

 .15/119اٟمٔمر ومتح اًم٤ٌمري ،سم٠من اًمِمٕمٌل ؾمٛمع هذا احلدي٨م ُمـ قمكم

 .13/195( احل٤موي اًمٙمٌػم 3)

 .541، واًمتٜمٌٞمف ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل ص9/388ٌػم ( احل٤موي اًمٙم4)

 .11/86روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم ، 15/353، اًمٌٞم٤من 3/336 ( اعمٝمذب5)

سمف حمّمٜملم طمتك يًت٠مٟمٗم٤م ن ا٦م وىمٞمؾ ىمقل، وهق: أهنام ٓ يّمػم( هذا هق اعمذه٥م ، وهٜم٤مك وضمف آظمر ذم اعم٠ًمًم6)

امل ومقضم٥م أن يراقمك وضمقده ذم اًمقطء سمٕمد يمامل اًمٌٚمقغ، واًمٕم٘مؾ واحلري٦م، ٕن هذا اًمقطء يقضم٥م اًمٙم

أيمٛمؾ إطمقال: وٕٟمف عم٤م مل يث٧ٌم احلّم٤مٟم٦م ذم وىم٧م مل يثٌتٝم٤م سمٕمد وىمتف، وهبذا ظم٤مًمػ ُم٤م ؾمقاه٤م ُمـ 

 اإلطمالل، وحتريؿ اعمّم٤مهرة، ويمامل اعمٝمر، ووضمقب اًمٕمدة ًمثٌقهت٤م سمف ذم وىمتف وسمٕمد وىمتف.

 .11/135، واًمنمح اًمٙمٌػم 541، واًمتٜمٌٞمف ص 9/388اٟمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم 
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وم٤مقمتؼم ذم وضمقب اًمرضمؿ جمرد  (1)«الثقب بالثقب جؾد مائة والرجؿ»:  ملسو هيلع هللا ىلص ًمٜم٤م ىمقًمف

ِمٗم٦م ذم اًمٗمرج: ٕن أطمٙم٤مم اًمقطء ٞم٥م احلاًمثٞمقسم٦م، وًمق يم٤من / اًمذي يقضم٥م احلد أن يٖم

٤مإليالج سمتٕمٚمؼ سمام دوٟمف، وُم٤م جي٥م سم٤مإليالج ذم ومرج اعمرأة ُمـ احلد جي٥م شمتٕمٚمؼ سمف وٓ شم

 . (5)ؾٌُ ومقضم٥م سم٤مإليالج ومٞمف احلد يم٤مًم٘مُ  ٕم٤مً ٤م ـمٌذم دسمره٤م: ٕٟمف ومرج آدُمٞم٦م ُمِمتٝمً 

 فصؾ

 ظـ  رفع الؼؾؿ» ٓ جي٥م احلد قمغم صٌل وٓ قمغم جمٜمقن ًمٚمخؼم اعمِمٝمقر: 

اإلصمؿ سم٤معمٕمّمٞم٦م، ومألن ٓ جي٥م ٓ يٙمٚمٗم٤من اًمٕم٤ٌمدات وٓ يٚمح٘مٝمام ، وٕهنام (3)«ثالثة 

 .(4)قمٚمٞمٝمام احلد اعمٌٜمل قمغم اًمدرء أومم

 .(6)، وىمد شم٘مدم ذيمره ذم اًمٓمالق(5)وأُم٤م اًمًٙمران ومٞمج٥م احلد قمٚمٞمف قمغم اعمذه٥م

اخلطل  أمتل ظـ الؼؾؿ رفع» : ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف :(7)اًمزٟم٤م قمغم أيمره٧م إذا اعمرأة قمغم جي٥م وٓ

 ، وٕهن٤م ُمًٚمقسم٦م آظمتٞم٤مر ومال يٚمزُمٝم٤م احلد يم٤مًمٜم٤مئٛم٦م .(8)«والـسقان وما اشتؽرهقا ظؾقف
                                                           

 . 54ص  خترجيف ؾمٌؼ( 1)

 3/336ٝمذب ( اعم5)

وىمد ضم٤مء سم٠مًمٗم٤مظ ُمت٘م٤مرسم٦م  "قمـ اًمّمٌل طمتك يٌٚمغ واعمجٜمقن طمتك يٗمٞمؼ واًمٜم٤مئؿ طمتك يًتٞم٘مظ  "ومت٤مُمف ( 3)

أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب احلدود، سم٤مب وهق ُمروي قمـ قم٤مئِم٦م وقمكم وهمػممه٤م ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم و

ٞمٛمـ ٓ جي٥م (، واًمؽمُمذي ذم أسمقاب احلدود، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء وم4411ذم اعمجٜمقن ينق أو يّمٞم٥م طمدا )

 .4398صححف إًم٤ٌمين يمام ذم صحٞمح أيب داود سمرىمؿ(، و1453قمٚمٞمف احلد )

 .51/18شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/337( اعمٝمذب 4)

 .6/454، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 8/3( حتٗم٦م اعمحت٤مج 5)

ٕٟمف :، واًمث٤مين: ي٘مع ـمالق اًمًٙمران شمٖمٚمٞمٔم٤م ًمف ( ذم ـمالق اًمًٙمران ىمقٓن: أطمدمه٤م: ٓ ي٘مع وهق اًم٘مديؿ6)

 .6/454، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 173، واًمتٜمٌٞمف ص 11/116قم٤ميص. اٟمٔمر :احل٤موي اًمٙمٌػم 

شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و7/163( وجي٥م احلد قمغم اًمرضمؾ اًمذي أيمرهٝم٤م قمغم اًمزٟم٤م دوهن٤م. احل٤موي اًمٙمٌػم 7)

 .9/115، وحتٗم٦م اعمحت٤مج 51/18

ذم  ُم٤مضمفأظمرضمف اسمـ اًم٘مٚمؿ وهل ًمٞم٧ًم ُمـ احلدي٨م ومٞمام وىمٗم٧م قمٚمٞمف واحلدي٨م  أورده اعم١مًمػ سمزي٤مدة (8)

: رواشمف 1/571ر ذم احلدي٨م (، وىم٤مل ذم اعمحر5145يمت٤مب اًمٓمالق، سم٤مب ـمالق اعمٙمره واًمٜم٤مد )

 .3515يمام صححف إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع سمرىمؿ ص٤مدىمقن

 [ ب/91] 
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، وذم اًمث٤مين:  (1)وٓ جي٥م قمغم اًمرضمؾ إذا أيمره قمغم اًمزٟم٤م قمغم أصح اًمقضمٝملم

وإن أيمرهف اًمًٚمٓم٤من  (4)٤مً إذا أيمرهف أطمد اًمرقمٞم٦م اؾمتح٤ًمٟم (3)، وسمف ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م(5)جي٥م

ُم٤م ىمدُمٜم٤مه ذم طمؼ اعمرأة، وؾمقاء أيمرهٝمام اًمًٚمٓم٤من أو همػمه:  :ًمٜم٤م ، (5)ؿ مل جي٥مأو احل٤ميم

 .(6)ٕٟمف ظمقف قمغم اًمؽمك ٓ قمغم اًمٗمٕمؾ

 فصؾ

 ىم٤مل: (8): عم٤م روى ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م(7)وٓ جي٥م طمد اًمزٟم٤م قمغم ُمـ ٓ يٕمٚمؿ حتريٛمف 

: ُم٤م قمٚمٛم٧م ذيمر اًمزٟم٤م سم٤مًمِم٤مم، وم٘م٤مل رضمؾ: زٟمٞم٧م اًم٤ٌمرطم٦م. وم٘م٤مًمقا ًمف: ُم٤م شم٘مقل؟ ىم٤مل "

                                                           

 3/338وهق اعمذه٥م اٟمٔمر :اعمٝمذب ( 1)

: وهؾ جي٥م قمغم اًمرضمؾ إذا أيمره قمغم اًمزٟم٤م؟ ومٞمف وضمٝم٤من: )أطمدمه٤م( وهق 51/18قع شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمذم ( ىم٤مل 5)

ٓ يٙمقن إٓ سم٤مٟٓمتِم٤مر احل٤مدث  ءن اًمقط: أٟمف جي٥م ٕواًمث٤مين ،جي٥م قمٚمٞمف عم٤م ذيمرٟم٤م ذم اعمرأة اعمذه٥م: أٟمف ٓ

 قمـ اًمِمٝمقة وآظمتٞم٤مر.

وأطمد أريم٤من اًمٕمٚمامء، إًمٞمف اعمٜمتٝمك ذم  ، اًمٙمقذم، أىمدم إئٛم٦م إرسمٕم٦م،ل( هق: اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م سمـ ُزوـم3)

وىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك:  "اًمٜم٤مس ذم اًمٗم٘مف قمٞم٤مل قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م" ىم٤مل قمٜمف اًمِم٤مومٕمل: ،اًمٗم٘مف، واًمتدىمٞمؼ ذم اًمرأي

ٓزم مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن، وقمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح، وٟم٤مومع، وُمـ أسمرز شمالُمذشمف: أيب  "طمٜمٞمٗم٦م أوم٘مف اًمٜم٤مس أسمق"

وٟمِم٠م سمحٚم٥م، صمؿ أىم٤مم سمٌٖمداد، وشمقذم  هـ سمٛمٍم،81، وًمد ؾمٜم٦م يقؾمػ، وحمٛمد سمـ احلًـ، وزومر

 .7/351، واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت 1/54اٟمٔمر: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م ذم شمراضمؿ احلٜمٗمٞم٦م ، هـ سم٤مًمٕمراق151ؾمٜم٦م

 . 4/431هق اًمٕمدول سمحٙمؿ ُم٠ًمًم٦م قمـ ٟمٔم٤مئره٤م سمدًمٞمؾ رخّمٝم٤م . ذح اًمٙمقيم٥م ( 4)

 .3/575، وحتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء 9/59، واعمًٌقط 5/631( اًمٜمتػ ذم اًمٗمت٤موي ًمٚمًٖمدي 5)

 .15/361، واًمٌٞم٤من ًمٚمٕمٛمراين 13/541( احل٤موي اًمٙمٌػم 6)

 .11/95، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/361، واًمٌٞم٤من 3/337اعمٝمذب ( 7)

،  اًم٘مرر لخزوُماعموه٥م سمـ قمٛمرو سمـ قم٤مئذ سمـ قمٛمران  ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م سمـ طمزن سمـ أسمك أسمق حمٛمد ( هق:8)

ًٜمتلم ظمٚمت٤م ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر ويم٤من واؾمع اًمٕمٚمؿ واومر اًمٙمراُم٦م ُمتلم ووم٘مٞمف اعمديٜم٦م وًمد ًمؾمٞمد اًمت٤مسمٕملم 

 .1/44شمذيمرة احلٗم٤مظ، 4/517اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  ،هـ94شمقذم ؾمٜم٦م  ،اًمدي٤مٟم٦م
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: إن يم٤من ىمد قمٚمؿ أن اهلل طمرُمف  - قمٛمر  يٕمٜمل -أن اهلل شمٕم٤ممم طمرُمف. ومٙمت٥م 

 .(1)"ومحدوه، وإن مل يٕمٚمؿ وم٠مقمٚمٛمقه، وم٢من قم٤مد وم٤مرمجقه

ظمٗم٘م٤مت، وىم٤مل:  (5)وميهب٤م سم٤مًمدرة  وروي: أن ضم٤مري٦م ؾمقداء رومٕم٧م إمم قمٛمر

زٟم٤م هب٤م، ّم٤مطمٌٝم٤م اًمذي سم (4)[ختؼم]زٟمٞم٧م؟ وم٘م٤مًم٧م: ُمرهمقش سمدرمهلم.  (3)أي ًمٙم٤مع

وسمٛمٝمره٤م اًمذي أقمٓم٤مه٤م، وم٘م٤مل: ُم٤م شمرون ومٞمٝم٤م؟ وم٘م٤مل قمكم يمرم اهلل وضمٝمف: أرى أن 

ُم٤م شمرى؟ وم٘م٤مل:  (6): أرى ُمثؾ ُم٤م رأى أظمقك وم٘م٤مل ًمٕمثامن (5)شمرمجٝم٤م. وىم٤مل قمٌد اًمرمحـ

، وإٟمام طمد اهلل قمغم ُمـ قمرف أُمره. ٤مً شمًتٝمؾ سم٤مًمذي صٜمٕم٧م ٓ شمرى سمف سم٠مؾم ُم٤م أراه٤م

 . سم٤مًمتحريؿ قمغم أهن٤م ٓ حتد جلٝمٚمٝم٤موم٤مشمٗم٘مقا  .(7)وم٘م٤مل: صدىم٧م

 ومٛمـ زٟم٤م سم٤مُمرأة وادقمك أٟمف مل يٕمٚمؿ سم٤مًمتحريؿ، وم٢من يم٤من ىمد ٟمِم٠م سملم اعمًٚمٛملم 

: ٕٟم٤م ٟمٕمٚمؿ يمذسمف، وإن يم٤من ىمري٥م قمٝمد سم٤مإلؾمالم، أو ٟمِم٠م ذم سم٤مدي٦م سمٕمٞمدة  (8)مل ي٘مٌؾ ىمقًمف
                                                           

واحلدي٨م وٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء  17555سمرىمؿ 8/539 ذم اًمٙمؼمى أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘ملهذا إصمر ( 1)

 .5315سمرىمؿ  7/343

 ب هب٤م .هل اًمٕمّم٤م اًمتل يي( 5)

 . 5/57اٟمٔمر : اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط 

 .4/568ًمٚمٙم٤مع اًمٚمئٞمؿ ، اٟمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م( ا3)

 شمٙمررت ذم إصؾ .( 4)

سمـ اعمرة، يم٤من يًٛمك ذم اجل٤مهٚمٞم٦م قمٌد  احل٤مرث ـقمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف سمـ قمٌد قمقف سمأسمق حمٛمد ( هق: 5)

دار إرىمؿ، ويم٤من ملسو هيلع هللا ىلص ىمٌؾ أن يدظمؾ اًمٜمٌل أؾمٚمؿ  قمٛمرو وىمٞمؾ قمٌد اًمٙمٕم٦ٌم وًمد سمٕمد اًمٗمٞمؾ سمٕمنم ؾمٜملم و

، وهق أطمد اًمٕمنمة ملسو هيلع هللا ىلص ُمـ اعمٝم٤مضمريـ إوًملم، مجع اهلجرشملم، ؿمٝمد سمدرا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل 

 .3/475، وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م 5/844هـ. اٟمٔمر: آؾمتٞمٕم٤مب 35ؾمٜم٦م:  اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م،. شمقذم 

٦م سمـ قمٌد ؿمٛمس سمـ قمٌد ُمٜم٤مف ، ذو اًمٜمقريـ وًمد سمٕمد هق: أسمق قمٌداهلل قمثامن سمـ قمٗم٤من أيب اًمٕم٤مص سمـ أُمٞم( 6)

اًمٗمٞمؾ سم٧ًم ؾمٜمقات ذم ُمٙم٦م ، ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم ًمإلؾمالم وُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ وإئٛم٦م اعمٝمديلم واًمٕمنمة 

 .4/456، آص٤مسم٦م1/319هـ ، اٟمٔمر آؾمتٞمٕم٤مب35اعمٌنميـ ىمتؾ ص٤مئاًم ؾمٜم٦م 

، (17165) 8/415ًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل (، واًمًٜمـ ا13645) 7/414( أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف 7)

 .5314سمرىمؿ  7/345وىمد وٕمٗمف إًم٤ٌمين يمام ذم اإلرواء 

 .11/95، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/361، واًمٌٞم٤من 3/337( اعمٝمذب 8)
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ىمٌؾ  ُمـ سمالد اعمًٚمٛملم، أو يم٤من ىمري٥م قمٝمد سم٤مإلوم٤مىم٦م ُمـ ضمٜمقٟمف ٓ يٕمرف إطمٙم٤مم

 .(1)ىمقًمف: ٕن اًمٔم٤مهر يِمٝمد ًمف

وإن وـمئ اعمرهتـ اجل٤مري٦م اعمرهقٟم٦م سم٢مذن اًمراهـ، وادقمك أٟمف ضمٝمؾ حتريؿ ذًمؽ، 

ومال طمد قمٚمٞمف ذم أصح اًمقضمٝملم، واًمث٤مين: ٓ ي٘مٌؾ ىمقًمف إٓ أن يٙمقن قمغم أطمد 

 .(3)فٞم، ًمٜم٤م أن ُمثؾ ذًمؽ جيقز أن رخٗمك قمغم همػم وم٘م(5)إطمقال اًمثالصم٦م / اًمتل ىمٌٚمٝم٤م

، وىم٤مل (4)ق وضمد اُمرأة قمغم ومراؿمف ومٔمٜمٝم٤م زوضمتف أو أُمتف ومقـمئٝم٤م ومال طمد قمٚمٞمف وًم

  .(5)أسمق طمٜمٞمٗم٦م: فمٜمف ٓ يً٘مط احلد قمٜمف

يمام ًمق ، اًمزٟم٤م  (6)٦م٤مطمإسمٝم٦م ذم درء احلد قمٜمف: ًمٔمٜمف أن ُم٤م يدقمٞمف حمتٛمؾ ومٙم٤من ؿمٌ :ًمٜم٤م

 .(7)فمـ اعمزومقوم٦م إًمٞمف زوضمتف ومٙم٤مٟم٧م أضمٜمٌٞم٦م ُمٜمف

 فصؾ

وأظمر  ، أو أطمدمه٤م ٟم٤مئامً ٤مً وأظمر سم٤مًمٖم اً ذم اًمقطء صٖمػميم٤من أطمد اًمنميٙملم  إذا

، ٤مً ُمٙمره وأظمر اً خمت٤مر أطمدمه٤م أو ضم٤مهاًل، وأظمر سم٤مًمتحريؿ ٤مً قم٤معم أطمدمه٤م أو ،ُمًتٞم٘مٔم٤مً 

، وضم٥م احلد قمغم ُمـ هق ُمـ أهٚمف ومل جي٥م قمغم ٤مً وأظمر ُمًت٠مُمٜم أو أطمدمه٤م ُمًٚمامً 

 .(8)ومً٘مط يً٘مط سمام أظمر واٟمٗمرد ومقضم٥م، احلد يقضم٥م سمام أطمدمه٤م اٟمٗمرد ٕٟمف أظمر:
                                                           

 .11/95، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 551، 13/551( احل٤موي اًمٙمٌػم 1)

 . 64،  63اٟمٔمر : ص ( 5)

 .51/19اعمجٛمقع  شمٙمٛمٚم٦م، و6/155، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/338( اعمٝمذب 3)

 .15/361، واًمٌٞم٤من 3/338( اعمٝمذب 4)

 .6/315، واًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م 116، وسمداي٦م اعمٌتدي ص 9/57( اعمًٌقط 5)

 ًمٖم٦م : اإلفمٝم٤مر واإلقمالن ، وهق ُم٤م اىمت٣م ظمٓم٤مب اًمنمع ومٞمف اًمتًقي٦م سملم وم٤مقمٚمف وشم٤مريمف ُمدطًم٤م وذًُم٤م .( 6)

 . 1/167اٟمٔمر : اإلطمٙم٤مم ًممُمدي 

 .15/361ٌٞم٤من( اًم7)

 .5/83، واًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م 51/19شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/338اعمٝمذب  (8)

 [ أ/95] 
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وًمق يم٤من اًمقاـمئ قم٤مىماًل واعمقـمقءة جمٜمقٟم٦م وضم٥م احلد قمٚمٞمف دوهن٤م، وًمق يم٤مٟم٧م 

ٜمٞمٗم٦م: ٓ طمد ، وىم٤مل أسمق طم(1)قم٤مىمٚم٦م وهق جمٜمقن ومٛمٙمٜمتف وضم٥م احلد قمٚمٞمٝم٤م دوٟمف

 ٤م ذم متٙملم اعمجٜمقنأٟمف وضمد ُمٜمٝم. ًمٜم٤م :  ذيمر جمٜمقن ؾمتدظمٚم٧ماويمذا ٟم٘مقل إذا .(5)قمٚمٞمٝمام

 .(3)ٝم٤م احلداًمٜم٤مئؿ ُم٤م وضمد ذم متٙملم اًمٕم٤مىمؾ ومقضم٥م قمٚمٞم ٤مل ذيمرواؾمتدظم

، وىم٤مل (4)وًمق أىمر أطمدمه٤م سم٤مًمزٟم٤م وأٟمٙمر أظمر، وضم٥م احلد قمغم اعم٘مر دون اعمٜمٙمر

: (6)اًم٤ًمقمدي ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ روى ُم٤م ًمٜم٤م :(5)قمٚمٞمٝمام احلد جي٥م مل اعمرأة أٟمٙمرت إذا طمٜمٞمٗم٦م: أسمق

 .(7)الرجؾ(( فجؾد فلكؽرت إلقفا فلرشؾ ، ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ظـد بامرأة بالزكا أقر رجالً  ))أن

))ظذ ابـؽ جؾد مائة وتغريب ظام، واغد يا أكقس :  ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل وذم ىمّم٦م اًمٕمًٞمػ

وم٠موضم٥م احلد قمغم اًمٕمًٞمػ سم٢مىمراره، وقمٚمؼ  ، (8)ظذ امرأة هذا فإن اظسفت فارمجفا ((

                                                           

، ىم٤مل اًمراومٕمل: ًمٜم٤م اًم٘مٞم٤مس 11/148، واًمنمح اًمٙمٌػم 6/445، واًمقؾمٞمط 13/511احل٤موي اًمٙمٌػم  (1)

 قمغم اًمٓمرف أظمر، وٓ ٟمًٚمؿ أٟمف ًمٞمس سمزٟم٤م.

، واًمٕمٚم٦م : أٟمف يرى أن ومٕمؾ 5/19، واًمٌحر اًمرائؼ 3/183، وشمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 7/34سمدائع اًمّمٜم٤مئع  (5)

 اًمرضمؾ واحل٤مًم٦م هذه ًمٞمس سمزٟم٤م.

 .9/117، وحتٗم٦م اعمحت٤مج 15/361، واًمٌٞم٤من 6/437، واًمقؾمٞمط 13/511احل٤موي اًمٙمٌػم  (3)

 .51/19شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و11/149، واًمنمح اًمٙمٌػم 13/519احل٤موي اًمٙمٌػم  (4)

 .5/7اًمرائؼ ، واًمٌحر 7/65، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع 3/185شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ  (5)

 ؾمٜم٦م، قمنم مخ٦ًم وًمف ،ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أدرك اًمٕم٤ٌمس، أسم٤م يٙمٜمك صمٕمٚم٦ٌم، سمـ ظم٤مًمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ (6)

 . سم٤معمديٜم٦م ُمقشم٤مً  اًمّمح٤مسم٦م آظمر سم٤معمديٜم٦م، وصمامٟملم، صمامن ؾمٜم٦م شمقذم ؾمٝمال، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومًامه طمزٟم٤مً  اؾمٛمف ويم٤من

 .5/575، وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م 5/664، وآؾمتٞمٕم٤مب 3/1315اٟمٔمر: ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ 

(، واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم 4437أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب احلدود، سم٤مب رضمؿ ُم٤مقمز سمـ ُم٤مًمؽ ) (7)

: 15/115، ىم٤مل ذم قمقن اعمٕمٌقد 59438سمرىمؿ  11/97(.واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ 5954) 6/179

 أسمق ، وىم٤مل صم٘م٦م ُمٕملم: اسمـ ين، ىم٤ملاعمد ُمّمٕم٥م أسمق طمٗمص سمـ ؾمالم سمـ اهلل قمٌد إؾمٜم٤مده ذم اعمٜمذري ىم٤مل

 سمٛمٕمروف. ًمٞمس اًمرازي: طم٤مشمؿ

 . 59 ؾمٌؼ خترجيف ص (8)
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إىمراره٤م ٓ يً٘مط احلد قمٜمف يمام ًمق  (1)[قمدم وٓ]وضمقب اًمرضمؿ قمغم اقمؽماومٝم٤م، 

 ت٧م، وٕهن٤م ٓ حيٙمؿ سمّمدىمٝم٤م وإٟمام ٓ يث٧ٌم احلد قمٚمٞمٝم٤م ٓطمتامل اًمّمدق.ؾمٙم

وضم٥م قمغم اعمحّمـ اًمرضمؿ، وقمغم اًمٌٙمر  اً وأظمر سمٙمر ٤مً وًمق يم٤من أطمدمه٤م حمّمٜم

 .(5)اجلٚمد واًمتٖمري٥م: ٕن يمؾ واطمد ُمٜمٝمام اٟمٗمرد سم٥ًٌم طمد

 فصؾ

، (4)ٓ جي٥م، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: (3)إذا اؾمت٠مضمر اُمرأة ًمٚمزٟم٤م ومزٟم٤م هب٤م وضم٥م قمٚمٞمف احلد

 . (5)سم٤مًمتحريؿ  ٤مً م ووـمئٝم٤م قم٤معمرَ ؿ حَمْ طمِ ويمذًمؽ اخلالف إذا قم٘مد قمغم ذات رَ 

 ًمٜم٤م أهنام قم٘مدان سم٤مـمالن ٓ يثٌت٤من اإلسم٤مطم٦م سمح٤مل ومٚمؿ يً٘مط هبام احلد.

 همػمه، ويمذًمؽ ًمق شمزوج سمخ٤مُم٦ًم إذا ٤مً ىمٌؾ أن شمٜمٙمح زوضم صمالصم٤مً ف ويمذًمؽ ُمٓمٚم٘مت

قمغم  قمٚمٞمف طمد ٓ وم٢مٟمف ومٞمٓم٠مه٤م، أظمتف / يِمؽمي أن ُمثؾ مرَ حَمْ  ؿطمِ رَ  ذات ُمٚمؽ إذا أُم٤م ،(6)اموـمئٝم

(7)اًم٘مقًملم أصح
ٟمٙمحٝم٤م  ًمق ُم٤م سمخالف ،٤مً طم٤مئْم أُمتف وـمئ ًمق يمام ومٝمق ُمٚمٙمف ذم وطء ٕٟمف : 

 . ًمف وًمد أم وشمّمػم اًمقًمد ٟم٥ًم يث٧ٌم وه٤مهٜم٤م اًمٜمٙم٤مح، أطمٙم٤مم ُمـ طمٙمؿ ومٞمٝم٤م يث٧ٌم ٓ وم٢مٟمف

                                                           

 هٙمذا ذم اعمخٓمقط ، وًمٕمؾ اًمّمقاب : وقَمَدُم .( 1)

 .51/19شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/338، واعمٝمذب 9/389احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

راومٕمل: ًمٜم٤م أٟمف قم٘مد ، ىم٤مل اًم51/51شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و11/148، واًمنمح اًمٙمٌػم 3/339اعمٝمذب  (3)

سم٤مـمؾ، ومال يقرث ؿمٌٝم٦م، يمام ًمق اؿمؽمى طمرة، ومقـمئٝم٤م، أو مخرا ومنمهب٤م، وأيْم٤م ومٚمق يم٤مٟم٧م ؿمٌٝم٦م ًمث٧ٌم هب٤م 

 اًمٜم٥ًم، وٓ يث٧ٌم سم٤مٓشمٗم٤مق.

 .5/67، ودرر احلٙم٤مم 4/91، وآظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر 9/58اعمًٌقط  (4)

 .3/339، اعمٝمذب 51/51شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع  (5)

 .4/181، وطم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة 5/446، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج 11/148ٌػم اًمنمح اًمٙم (6)

 حمرم رطمؿ ذات ُمٚمؽ ، وىم٤مل اًمٜمقوي: وإن51/51شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و11/148اًمنمح اًمٙمٌػم  (7)

احلد،  يً٘مط ومٚمؿ سمح٤مل وـم٠مه٤م يٌٞمح ٓ ُمٚمٙمف ٕن احلد: قمٚمٞمف جي٥م ىمقٓن: أطمدمه٤م: أٟمف ومٗمٞمف ووـمئٝم٤م

 أُمتف يمقـملء احلد سمف جي٥م ومٚمؿ ُمٚمؽ ذم وـمئ ٕٟمف اًمّمحٞمح: وهق احلد، قمٚمٞمف جي٥م ٓ واًمث٤مين: أٟمف

 احلد. سمف جي٥م ومٚمؿ ًمف وًمد أم اجل٤مري٦م وشمّمػم اًمٜم٥ًم سمف يث٧ٌم أٟمف اعمذه٥م رختٚمػ ٓ وٕٟمف احل٤مئض،

 [ ب/95] 
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. وىم٤مل (1)ٞمف وًمق قمٚمؿ حتريٛمٝم٤مال طمد قمٚموموإن وـمئ ضم٤مري٦م ُمِمؽميم٦م سمٞمٜمف وسملم همػمه 

، ًمٜم٤م أٟمف اضمتٛمع ُم٤م يقضم٥م احلد وُم٤م (3): جي٥م قمٚمٞمف احلد: يمقطء ذات اًمرطمؿ (5)أسمق صمقر

ويمذا ٟم٘مقل إذا ُمٚمؽ ذات رطمؿ ووـمئٝم٤م، وًمق وـمئ ضم٤مري٦م  ،يً٘مٓمف ومٖمٚم٥م اإلؾم٘م٤مط 

 .(4)اسمٜمف سمزٟم٤م ومال طمد قمٚمٞمف: ٕن ًمف ؿمٌٝم٦م شمث٧ٌم اًمٜم٥ًم 

 فصؾ

 جس مخ جخ مح جح مج ﴿ ٤ممم:قًمف شمٕمٖمٚمظ اًمتحريؿ ًم٘متُم (5)اًمٚمقاط

قمذب  ، وٕن اهلل(7)﴾ ىت نت مت زت ﴿:  ٤ممم، وىمقًمف شمٕم(6)﴾ مس خس حس

 ُمـ قمّم٤مة إُمؿ، ومدل قمغم شمٖمٚمٞمٔمف. اً ىمقم ًمقط سمام مل يٕمذب سمف أطمد

طمده، وهق طمد اًمزٟم٤م:  وم٢مذا ومٕمٚمف ُمـ هق ُمـ أهؾ وضمقب احلد قمٚمٞمف وضم٥م قمٚمٞمف

اًم٘مقل اًمث٤مين: جي٥م ىمتؾ اًمٗم٤مقمؾ وم٤مجلٚمد واًمتٖمري٥م، و اً اًمرضمؿ، وإن سمٙمر ٤مً إن يم٤من حمّمٜم

 . (8)واعمٗمٕمقل سمف

                                                           

 .51/51شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/339اعمٝمذب  (1)

 ، اهلجرة ، روى قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م هق إسمراهٞمؿ سمـ ظم٤مًمد سمـ اًمٞمامن، أسمق صمقر، وًمد ؾمٜم٦م ُم٤مئ٦م وؾمٌٕملم ُمـ( 5)

 ،وأسمق داود ،ُمًٚمؿ ظم٤مرج اًمّمحٞمح :ويزيد سمـ ه٤مرون ومج٤مقم٦م. وروى قمٜمفل واًمِم٤مومٕم وويمٞمع ،واسمـ قمٚمٞم٦م

اٟمٔمر : ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء،  ومج٤مقم٦م. شمقذم ؾمٜم٦م أرسمٕملم وُم٤مئتلم ُمـ اهلجرة.ي اًمٌٖمق وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ ُم٤مضمفواسمـ 

 .5/74، وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م 15/75

 .51/51شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/339ٝمذب اعم (3)

 .51/51شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/339اعمٝمذب  (4)

 إيالج: ًمقط، واصٓمالطم٤م ىمقم قمٛمؾ قمٛمؾ أي: وٓوط اًمرضمؾ ٓط: ي٘م٤مل ٓط، ُمّمدر: ًمٖم٦م اًمٚمقاط (5)

، واإلىمٜم٤مع ًمٚمخٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل 3/1158أٟمثك. اٟمٔمر: اًمّمح٤مح  أو قمٌده وًمق ذيمر دسمر ذم ىمدره٤م أو احلِمٗم٦م

5/554. 

 [.81]إقمراف:  (6)

 [.166]اًمِمٕمراء :  (7)

 .3/338اعمٝمذب  (8)
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 (4)ىم٤مل رسمٞمٕم٦م (3)سمف.و(5)٤مً يم٤من أو صمٞمٌ اً ىمقًٓ آظمر: أٟمف يرضمؿ سمٙمر (1)وطمٙمك ذم اًمِم٤مُمؾ

اسمـ  ، وروي قمـ (7)يمرم اهلل وضمٝمف قمكموهق ُمٜم٘مقل قمـ ،  (6)وإؾمح٤مق وُم٤مًمؽ (5)وأمحد

، صمؿ يتٌع ٤مً ُمٜمٙمًل طم٤مئط ذم اًم٘مري٦م ومػمُمك ُمٜمف يٓمٚم٥م أـمق": : أٟمف ىم٤مل (8)قم٤ٌمس

، (11)«إذا أتك الرجؾ الرجؾ ففام زاكقان  »:  ملسو هيلع هللا ىلص ، ًمٜم٤م أٟمف زٟم٤م سمدًمٞمؾ ىمقًمف (9)" سم٤محلج٤مرة
                                                           

وهق ٤مسمـ اًمّم٤ٌمغ ، اًمِمٝمػم سمقمٌد اًمًٞمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد، اًمِم٤مُمؾ ُمـ يمت٥م اعمذه٥م ٕيب ٟمٍم، ( 1)

 ذح قمغم خمتٍم اعمزين ، طم٘مؼ ُمٜمف قمدد ُمـ إضمزاء ذم رؾم٤مئؾ قمٚمٛمٞم٦م سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.

 قزم قمغم اجلزء اعمح٘مؼ هلذا اًم٤ٌمب.شمٕمذر اًمتقصمٞمؼ ًمٕمدم طمّم.(5)

 . 15/366همػم ُمقضمقدة ذم اعمخٓمقط ، وأوٞمٗم٧م ًمٞمًت٘مٞمؿ اعمٕمٜمك . واٟمٔمر : اًمٌٞم٤من .(3)

 اعمدين اًمرمحـ قمٌد أسمق ي٘م٤مل و قمثامن أسمق ُمقٓهؿ اًمتٞمٛمل اًم٘مرر ومروخ اًمرمحـ قمٌد أسمك سمـ هق: رسمٞمٕم٦م (4)

٥م سمـ يزيد، وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، وهمػمهؿ، اًمرأي ، روى قمـ: أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، واًم٤ًمئ سمرسمٞمٕم٦م اعمٕمروف

هـ. 145 ىمٞمؾ و 133 ىمٞمؾ و 136وقمٜمف: إؾمامقمٞمؾ سمـ أُمٞم٦م، وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس، وُمٓمر اًمقراق. شمقذم ؾمٜم٦م 

 .8/451، وشم٤مريخ سمٖمداد 5/415، واًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى 6/89اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

 . 11/176هذه رواي٦م قمٜمف ، واعمذه٥م أٟمف يم٤مًمزٟم٤م . اٟمٔمر : اإلٟمّم٤مف .(5)

 دار إُم٤مم)  اًمٗم٘مٞمف اعمدٟمك اهلل قمٌد أسمق ، إصٌحك قمٛمرو سمـ قم٤مُمر أسمك سمـ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ هق: ُم٤مًمؽ (6)

وأطمد أصح٤مب اعمذاه٥م إرسمٕم٦م، روى قمـ: أيقب اًمًختٞم٤مين، ومحٞمد اًمٓمقيؾ، ورسمٞمٕم٦م اًمرأي،  ( اهلجرة

ـ.اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم ه179وقمٜمف: إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٚمٞم٦م، وروح سمـ قم٤ٌمدة، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر. شمقذم ؾمٜم٦م 

 .5/465، واًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى 571، وضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ص 8/48اًمٜمٌالء 

 . 8/535أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ .(7)

اًمٕم٤ٌمس  يٙمٜمك أسم٤م لاهل٤مؿمٛم اًم٘مرر اهلل سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف سمـ ىميص ( قمٌد8)

يم٤من قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ،ملسو هيلع هللا ىلص ذ شمقرم رؾمقل اهلل ىمٌؾ اهلجرة سمثالث ؾمٜملم ويم٤من اسمـ صمالث قمنمة ؾمٜم٦م إ وًمد

  .سم٤مًمٓم٤مئػ ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم ذم أي٤مم اسمـ اًمزسمػم ُم٤مت حيٌف ويدٟمٞمف وي٘مرسمف ويِم٤موره ُمع أضمٚم٦م اًمّمح٤مسم٦م

 . وهق اسمـ ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م 

 .3/595، وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م 4/141، واإلص٤مسم٦م 3/933اٟمٔمر: آؾمتٞمٕم٤مب 

، أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ "ُمك ُمٜمٙم٤ًًم صمؿ يتٌع سم٤محلج٤مرةيٜمٔمر أقمغم سمٜم٤مء ذم اًم٘مري٦م ومػم "ضم٤مء إصمر سمٚمٗمظ (9)

 5/113وىمد صححف إًم٤ٌمين يمام ذم اًمدراي٦م ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اهلداي٦م 3595سمرىمؿ  7/547اًمٙمؼمى

، وىمد أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم  95وؾمت٠ميت هذه اًمتتٛم٦م ص  "وإذا أشم٧م اعمرأُة اعمرأة ومٝمام زاٟمٞمت٤من  "وشمتٛمتف  (11)

 وهق اًمٌجكم اًمٗمْمؾ سمـ سمنم : ومٞمف 4/113(، ىم٤مل اسمـ طمجر ذم شمٚمخٞمص احلٌػم 5175) 7/354اإليامن 

 .5349: وٕمٞمػ، طمدي٨م رىمؿ8/16جمٝمقل. وىم٤مل إًم٤ٌمين ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ 
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  وٕٟمف إيالج ذم ومرج آدُمل ومٙم٤من زٟم٤م يمام ًمق أوًم٩م ذم دسمر اُمرأة، وُم٤م روي ُمـ ىمقًمف

ومٛمحٛمقل  ، ويمذا ُم٤م روي قمـ اًمّمح٤مسم٦م (1))) اقتؾقا الػاظؾ وادػعقل بف ((:  ملسو هيلع هللا ىلص

 .٤مً يم٤من حمّمٜمقمٚمٞمف إذا 

: ًمٜم٤م اخلؼم اعمذيمقر، وُم٤م روي قمـ (5)وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ٓ جي٥م قمٚمٞمف احلد وإٟمام يٕمزر

اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ، واعمٕمٜمك اًمذي ذيمرشمف، وىمٞم٤مؾمف قمغم اًمٌٝمٞمٛم٦م ٓ يّمح، 

، وٓ ي٘مّمد وٓ يتِمٝمك، وم٢مٟم٤م ٟمٛمٜمع قمغم ىمقل، وقمغم اًمتًٚمٞمؿ وم٢من ذًمؽ ٓ يًٛمك زٟم٤مً 

ٟمف همػم ُمت٘مقم، صمؿ يٚمزم قمٚمٞمف إذا وـمئ اُمرأة ذم دسمره٤م، وم٢مٟمف وقمدم وضمقب اعمٝمر: ٕ

 .(3)جي٥م قمٚمٞمف احلد، وٓ يٚمزُمف اعمٝمر

 فصؾ

: ًم٘مقًمف (4)وُمـ طمرم ُم٤ٌمذشمف سم٤مًمزٟم٤م واًمٚمقاط طمرم ُم٤ٌمذشمف ومٞمام دون اًمٗمرج سمِمٝمقة 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ﴿شمٕم٤ممم: 

ُم٤ٌمذهت٤م،  شمدقمق إمم اعمقاىمٕم٦م ، وٕٟمف إذا طمرُم٧م اخلٚمقة سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م ٕهن٤م(5)﴾   رئ

أدقمك، وم٢من ومٕمؾ ذًمؽ أصمؿ وٓ طمد قمٚمٞمف: عم٤م روى / اسمـ ُمًٕمقد:  وم٤معم٤ٌمذة أومم ٕهن٤م

فؼال: أخذت امرأة يف البستان وأصبت مـفا كؾ يشء  ملسو هيلع هللا ىلص ))أن رجاًل جاء إىل الـبل

                                                           

(، واًمؽمُمذي ذم أسمقاب 4465أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب احلدود، سم٤مب ومٞمٛمـ قمٛمؾ قمٛمؾ ىمقم ًمقط ) (1)

ذم يمت٤مب احلدود، سم٤مب ُمـ قمٛمؾ قمٛمؾ ىمقم  ُم٤مضمف، واسمـ (1456احلدود، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم طمد اًمٚمقـمل )

(، وىم٤مل احل٤ميمؿ: صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل رخرضم٤مه، 8149) 4/395(، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك 5561ًمقط )

 .5351سمرىمؿ 8/16 وواوم٘مف اًمذهٌل، يمام صححف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء

 .5/18، واًمٌحر اًمرائؼ 3/181، وشمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 9/77اعمًٌقط  (5)

 . 3/339ٝمذب اعم( 3)

 .51/58شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/339اعمٝمذب  (4)

 [.6-5]اعم١مُمٜمقن:  (5)

 [ أ/93] 
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 حب جب هئ مئ خئ ﴿:  ا فاظؿؾ يب ما صئت فؼرأ ظؾقفغر أين مل أكؽحف

 طمد  ٤مومٞمٝم ويٕمزر: ٕهن٤م ُمٕمّمٞم٦م ًمٞمس ، (1)﴾ مت خت حت جت مبهب خب

 .(5)وٓ يمٗم٤مرة ومقضم٥م ومٞمٝم٤م اًمتٕمزير

))إذا أتت ادرأة ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل (3)عم٤م روى أسمق ُمقؾمك اعمرأةَ  وحيرم أن شم٠ميت اعمرأةُ 

وجي٥م قمٚمٞمٝمام اًمتٕمزير دون احلد: ٕهن٤م ُم٤ٌمذة حمرُم٦م ُمـ همػم  (4)ادرأة ففام زاكقتان((

 .(5)احلد يمٛم٤ٌمذة اًمرضمؾ إضمٜمٌٞم٦م سمِمٝمقةإيالج ومقضم٥م هب٤م اًمتٕمزير دون 

 فصؾ

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ﴿وحيرم إشمٞم٤من اًمٌٝمٞمٛم٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

اًمٚمقم ذم همػممه٤م،  ، ومدل قمغم شمقضمف(6)﴾ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

ومٛمـ أشمك هبٞمٛم٦م وهق ممـ جي٥م قمٚمٞمف طمد اًمزٟم٤م قمزر، وٓ طمد قمٚمٞمف وٓ ىمتؾ قمغم أصح 

ًم٨م: أٟمف يم٤مًمزٟم٤م يرضمؿ إن اًم٘متؾ، واًم٘مقل اًمث٤م إىمقال اًمثالصم٦م، واًم٘مقل اًمث٤مين: جي٥م قمٚمٞمف

 . (7)اً وجيٚمد ويٖمرب إن يم٤من سمٙمر ٤مً يم٤من حمّمٜم

                                                           

 [ .114هقد ] (1)

 سمرىمؿ ﴾  مت خت حت جت  ﴿ شمٕم٤ممم: ىمقًمف سم٤مب اًمتقسم٦م، يمت٤مب ذم خمتٍماً  ُمًٚمؿ أظمرضمف واحلدي٨م

 وهمػممه٤م. 7585سمرىمؿ 4/317واًمٜم٤ًمئل 4551سمرىمؿ  7/581، وسمٚمٗمٔمف أظمرضمف أمحد 5763

 .3/339اعمٝمذب  (5)

إؿمٕمري.  ُمقؾمك أسمق ، إؿمٕمر سمـ قم٤مُمر سمـ طمرب سمـ طمْم٤مر سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس سمـ اهلل هق: قمٌد (3)

، أىمرأ أهؾ اًمٌٍمة وأوم٘مٝمٝمؿ ذم اًمديـ. ُم٤مت ؾمٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ، ُمٕمدود ومٞمٛمـ ىمرأ قمغم رؾمقل اهلل 

 .7/355، واإلص٤مسم٦م 5/381هـ سمٛمٙم٦م. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 51

 . 68 ؾمٌؼ خترجيف ص (4)

 .51/58شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/339اعمٝمذب  (5)

 [.6-5]اعم١مُمٜمقن:  (6)

. واًمذي اظمت٤مره 51/59شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/341، واعمٝمذب 537، 17/536احل٤موي اًمٙمٌػم  (7)

 اًم٘مقل سم٤مًمتٕمزير. 11/95اًمٜمقوي ذم روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 
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سمؾ شمٕم٤مومف  ٤مً همػم ُمِمتٝم٤مة قمروم ٤م: ًمٜم٤م أهن(1)وسم٤مًمث٤مين ىم٤مل أسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ

، وٓ طمرُم٦م ًمف، ومٚمؿ يتٕمٚمؼ سمف احلد، سمخالف اًمزٟم٤م ٤مٜمٗمر قمٜمف قم٤مُمتٝمشماًمٜمٗمقس، و

سمنمب اخلٛمر عمٞمؾ اًمٜمٗمقس إًمٞمف وٓ جي٥م سمنمب  واًمٚمقاط، أٓ شمرى أن احلد جي٥م

 .(5)اًمٌقل ًمٜمٗمقره٤م قمٜمف وإن يم٤مٟم٤م حمرُملم 

رواه قمٛمرو سمـ أيب  (3)وإظم٤ٌمر اعمروي٦م ذم اًم٤ٌمب همػم صم٤مسمت٦م، ومحدي٨م اسمـ قم٤ٌمس

 . (6()5)وهق وٕمٞمػ، وطمدي٨م أيب هريرة  (4)قمٛمرو

                                                           

 إؾمامقمٞمؾ، ىمٞمؾ و ، اهلل قمٌد اؾمٛمف ىمٞمؾ ، اعمدين ، اًمزهري اًم٘مرر قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ ؾمٚمٛم٦م هق: أسمق (1)

واطمد. روى قمـ: أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، وطم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م، وراومع سمـ ظمدي٩م، وقمٜمف:  يمٜمٞمتف و اؾمٛمف ىمٞمؾ و

 سم٤معمديٜم٦م. 94إؾمامقمٞمؾ سمـ أُمٞم٦م، وسمٙمػم سمـ قمٌد اهلل إؿم٩م، وؾمٚمٞمامن إطمقل. شمقذم ؾمٜم٦م 

 .66/574ُمِمؼ ، وشم٤مريخ د4/587، وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 5/118اٟمٔمر: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى 

 .51/59شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/341، واعمٝمذب 17/536احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب ش. ُمٕمف واىمتٚمقه٤م وم٤مىمتٚمقه هبٞمٛم٦م أشمك ُمـ»: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل هق ُم٤م رواه قمـ (3)

 (، واًمؽمُمذي ذم أسمقاب احلدود، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ ي٘مع قمغم اًمٌٝمٞمٛم٦م4464احلدود، سم٤مب ُمـ أشمك هبٞمٛم٦م )

 قمـ قمٙمرُم٦م، قمـ قمٛمرو، أيب سمـ قمٛمرو طمدي٨م ُمـ إٓ ٟمٕمرومف ٓ طمدي٨م (، وىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا1455)

 .5348سمرىمؿ  8/13، واحلدي٨م صححف إًم٤ٌمين ذم اإلرواءملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل قمـ قم٤ٌمس، اسمـ

 سمـ اهلل قمٌد سمـ اعمٓمٚم٥م ُمقمم ، اعمدين قمثامن أسمق ، اعمخزوُمل اًم٘مرر ، ُمٞمنة:  قمٛمرو أسمك سمـ هق: قمٛمرو (4)

ٓم٥م . روى قمـ: أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، وقمٙمرُم٦م ، وقمٜمف: ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس، وؾمٚمٞمامن سمـ طمٜم

 .6/118، وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 5/455هـ.اٟمٔمر : اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى 151سمالل. شمقذم سمٕمد ؾمٜم٦م 

 ًمف، ورواي٦م ًمٚمحدي٨م طمٗمٔم٤م اًمّمح٤مسم٦م أيمثر هريرة، يم٤من سم٠ميب اعمٚم٘م٥م اًمدود، صخر سمـ اًمرمحـ هق: قمٌد (5)

 وزم طمديث٤م، 5374 قمٜمف ومروى اًمٜمٌل، صح٦ٌم وًمزم هـ 7 ؾمٜم٦م وم٠مؾمٚمؿ سمخٞمؼم،ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل ورؾمقل اعمديٜم٦م ىمدم

 سمٕمد وأراده. ومٕمزًمف سم٤مًمٕم٤ٌمدة، ُمِمٖمقٓ اًمٕمريٙم٦م ًملّم  رآه صمؿ اًمٌحريـ، قمٛمر قمغم ُمدة ،اؾمتٕمٛمٚمف اعمديٜم٦م إُمرة

: ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕيب هـ. اٟمٔمر59ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م  وشمقذم اعمديٜم٦م ذم ُم٘م٤مُمف أيمثر ويم٤من. وم٠مسمك اًمٕمٛمؾ قمغم زُمـ

 .5/561، وشم٤مريخ اإلؾمالم 5/578، وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 4/1846ٟمٕمٞمؿ 

أظمرضمف أسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده ش. ُمٕمف واىمتٚمقه٤م وم٤مىمتٚمقه هبٞمٛم٦م قمغم وىمع ُمـ»: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل هق ُم٤م رواه قمـ (6)

٤مت : ضمٞمد رواشمف يمٚمٝمؿ صم٘م( 5348) 8/15 ( سمًٜمد ىم٤مل قمٜمف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء5987) 11/389

 ُمٕمروومقن همػم قمٌد اًمٖمٗم٤مر .
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 .(5)ٚمٞمس سمٌمء، ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: إن رواه همػمه وإٓ وم (1)يرويف قمكم سمـ ُمًٝمر

وأُم٤م اًمٌٝمٞمٛم٦م، وم٢مهن٤م ٓ شمذسمح إن يم٤مٟم٧م ُم٠ميمقًم٦م، وٓ شم٘متؾ إن يم٤مٟم٧م همػم ُم٠ميمقًم٦م قمغم 

، واًمث٤مًم٨م: شمذسمح اعم٠ميمقًم٦م وٓ شم٘متؾ همػم (3)أصح اًمقضمقه اًمثالصم٦م، واًمث٤مين: شم٘متؾ

 .(4)اعم٠ميمقًم٦م

وٓ قم٘م٤مب قمٚمٞمٝمام وم٤مًمٌٝمٞمٛم٦م أومم، ًمٜم٤م: أهن٤م أؾمقأ طم٤مًٓ ُمـ اعمًتٙمره٦م واعمجٜمقٟم٦م 

، (5)ظمٚمؼ ُم٤م شمٚمده ٓ يقضم٥م اًم٘متؾ شمٕمٞمػم اًمٗم٤مقمؾ هب٤م ومقاىمع وإن ىمتٚم٧م، وشمِمقيفوأُم٤م 

وم٢من ظم٤مًمػ وم٘متٚمٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م همػم ُم٠ميمقًم٦م ومٕمٚمٞمف ىمٞمٛمتٝم٤م إن ،  وإظم٤ٌمر وم٘مد سمٞمٜم٤م وٕمٗمٝم٤م

 : ٕٟمف ؾم٥ٌم إشمالومٝم٤م. (6)يم٤مٟم٧م ًمٖمػمه

                                                           

 ضمٌؾ.  ىم٤مى ُمًٝمر سمـ اًمرمحـ قمٌد أظمق ، اعمقصؾ ىم٤مى اًمٙمقذم، احلًـ أسمق ، اًم٘مرر ُمًٝمر سمـ قمغم هق: (1)

سمـ  وإؾمامقمٞمؾ ُمٜمّمقر، سمـ أيقب وقمٜمف: اًمزي٤مت، طمٌٞم٥م سمـ ومحزة سمردة، وأيب ؾمقار، سمـ أؿمٕم٨م قمـ: روى

 .6/361، واًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى 8/484اًمٜمٌالء هـ، اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم 189أسم٤من اًمقراق. شمقذم ؾمٜم٦م 

ٟم٘مؾ اسمـ رضم٥م قمـ اإلُم٤مم أمحد ُمـ ـمريؼ إصمرم أٟمف أٟمٙمر طمديث٤مً ً وم٘مٞمؾ ًمف إٟمف ُمـ رواي٦م قمكم سمـ ُمًٝمر  (5)

إن قمكم سمـ ُمًٝمر يم٤مٟم٧م يمتٌف ىمد ذه٧ٌم ومٙمت٥م سمٕمد، وم٢من يم٤من روى هذا همػمه، وإٓ ومٚمٞمس سمٌمء  وم٘م٤مل:

 .5/755، اٟمٔمر: ذح قمٚمؾ اًمؽمُمذي يٕمتٛمد

 سم٘مٞم٧م إذا وٕهن٤م اخلٚمؼ ُمِمقه سمقًمد أشم٧م رسمام واؾمتدًمقا سمحديثل اسمـ قم٤ٌمس وأيب هريرة اًم٤ًمسم٘ملم، وٕهن٤م (3)

 .51/59شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/341هب٤م. اٟمٔمر: اعمٝمذب  اًمٗم٤مقمؾ شمٕمٞمػم يمثر

شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع و ،3/341 اعمٝمذب ُم٠ميمٚم٦م. اٟمٔمر: ًمٖمػم احلٞمقان ذسمح قمـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من ًمف واؾمتدًمقا (4)

51/59. 

يًتٓمٞمع  شمٗمؼ قمٚمامء إضمٜم٦م طمديث٤ًم قمغم أن أي طمٞمقان ُمٜمقي ٕي ٟمقع ُمـ احلٞمقاٟم٤مت ويمذًمؽ اإلٟم٤ًمن ٓا (5)

قمدا شمٙمقيـ اًمٌٖمؾ ُمـ ذيمر احلامر وأٟمثك احلّم٤من ، اٟمٔمر: اهلٜمدؾم٦م اًمقراصمٞم٦م  أن رخّم٥م سمقيْم٦م ًمٜمقع آظمر ُم٤م

، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 17/537 ، واٟمٔمر شمقصمٞمؼ ىمقل اعم١مًمػ ذم احل٤موي اًمٙمٌػم 71وشمٙمقيـ إضمٜم٦م ص 

17/199. 

 ىمٞمٛمتٝم٤م همرم وضمقب ومٗمل أشم٤مه٤م، ُمـ ًمٖمػم ويم٤مٟم٧م اًمٌٝمٞمٛم٦م ىمتٚم٧م : وم٢مذا17/537ىم٤مل ذم احل٤موي اًمٙمٌػم  (6)

 قمٚمٞمف ٓؾمتٝماليمٝم٤م ىمٞمٛمتٝم٤م ًمف: اًمث٤مين واًمقضمف .سم٤مًمنمع ىمتٚمٝم٤م ًمقضمقب ًمف همرم ٓ: أطمدمه٤م: وضمٝم٤من عم٤مًمٙمٝم٤م

واٟمٔمر:  .اعم٤مل سمٞم٧م ذم: واًمث٤مين .أشم٤مه٤م ُمـ قمغم: أطمدمه٤م :وضمٝم٤من ىمٞمٛمتٝم٤م ُمٚمتزم ذم هذا ومٕمغم .سمٕمدوان

اًمْمامن،  11/95. واًمذي صححف اًمٜمقوي ذم اًمروو٦م 17/199، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/341اعمٝمذب 

 وصحح أيْم٤م اًمْمامن قمغم اًمٗم٤مقمؾ.
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(1)ومذيم٤مه٤م ُم٠ميمقًم٦م يم٤مٟم٧م وم٢من
(5)اًمقضمٝملم أصح قمغم أيمٚمٝم٤م طمؾ 

 ومٞمٝم٤م اضمتٛمٕم٧م ٕهن٤م ، 

(3)أرش ًمزُمف سم٤مًمذيم٤مة ىمٞمٛمتٝم٤م ٟم٘مّم٧م وم٢من احلؾ، ذائط
(4)اًمٜم٘مّم٤من 

 قمدواٟمف. قمغم اسمتٜمك ٕٟمف ، 

 ، عم٤م ىمدُمتف.(5)وُمـ وـمئ اُمرأة ُمٞمت٦م ومال طمد قمٚمٞمف قمغم أصح اًمقضمٝملم

 ، ًمٜم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (9)(8)/ وىم٤مل أمحد: ٓ حيرم إذا ظم٤مف اًمٕمٜم٧م (7)(6)وحيرم آؾمتٛمٜم٤مء

 (11)مؾعقن(( يده ))كاكح : ملسو هيلع هللا ىلص وىمقًمف أي٦م (11)﴾ ىي مي خي حي ﴿

ٕمزير دون احلد: يمٛم٤ٌمذة شم وومٞمف يم٤مًمٚمقاط، حمرًُم٤م ومٙم٤من اًمٜمًؾ ىمٓمع إمم يٗميض وٕٟمف

 .(15)إضمٜمٌٞم٦م
                                                           

 . 15/87، واحل٤موي  3/15ُمـ اًمتذيمٞم٦م ، وهل اًمتٓمٞمٞم٥م ، وىمٞمؾ اًم٘مٓمع ، وىمٞمؾ اًم٘متؾ . اٟمٔمر : اًمٗم٤مئؼ ( 1)

 وضمٝم٤من، ومذسمح٧م؟ ُم٠ميمقًم٦م يم٤مٟم٧م إذا أيمٚمٝم٤م حيؾ : وهؾ11/95ىم٤مل اًمٜمقوي ذم روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (5)

 .17/511ىمٓمٕم٤م. واٟمٔمر: هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  حيؾ: وىمٞمؾ ٟمٕمؿ،: أصحٝمام

، ُمٕمجؿ ًمٖم٦م  15ُم٤م وضم٥م ُمـ ُم٤مل ذم وامن ُم٤م دون اًمٜمٗمس : يمٕمْمق وٟمحقه . اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ، ص ( 3)

 . 34اًمٗم٘مٝم٤مء ، ص 

 .51/31شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/341اعمٝمذب  (4)

 طمٞم٦م، يم٤مٟم٧م إذا وم٠مؿمٌف ومٞمف، ًمف ؿمٌٝم٦م وٓ حمرم ومرج ذم إيالج ٕٟمف احلد: قمٚمٞمف جي٥م أٟمف اًمقضمٝم٤من مه٤م: (5)

شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/341احلد. اٟمٔمر: اعمٝمذب  ومٞمف جي٥م ومال ي٘مّمد ٓ ٕٟمف جي٥م ٓ أٟمف واًمث٤مين:

51/31. 

 .51/31شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و9/516اًمٌٞم٤من  (6)

 هق اؾمتدقم٤مء ظمروج اعمٜمل سم٤مًمٞمد أو ذم همػم اًمٗمرج ..(7)

 . 155حترير أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞمف ، ص 

 .7/457، واعمٌدع ذح اعم٘مٜمع 4/93اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد  (8)

 اًمٕمٜم٧م : ُمًتٕم٤مر ًمٙمؾ ُمِم٘م٦م ورضر ، واعم٘مّمقد سمف هٜم٤م اًمقىمقع ذم اًمزٟم٤م ..(9)

 . 457،  456خمت٤مر اًمّمح٤مح ، ص 

 [.5]اعم١مُمٜمقن :  (11)

رواه  يده( ٟمٙمح ُمـ )ُمٚمٕمقن : طمدي٨م3/399 احلٌػم شمٚمخٞمصه هبذا اًمٚمٗمظ، وىم٤مل اسمـ طمجر ذم مل أضمد (11)

 سمٚمٗمظ أٟمس طمدي٨م ُمـ اعمِمٝمقر ضمزئف ذم قمروم٦م سمـ احلًـ ـمريؼ ُمـ اجلقزي واسمـ اًمْمٕمٗم٤مء ذم إزدي

 وٕمٞمػ. وإؾمٜم٤مده يده، اًمٜم٤ميمح ُمٜمٝمؿ ومذيمر إًمٞمٝمؿ اهلل يٜمٔمر ٓ ؾمٌٕم٦م

 .51/31شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/341اعمٝمذب  (15)

 [ ب/93] 
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 فرظان

 . (1)إذ وضمد رضمؾ ُمع اُمرأة ذم حل٤مف مل جي٥م قمٚمٞمٝمام احلد

وم٘م٤مل: إين  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أشمك رضمالً  أن روي ُم٤م ًمٜم٤م ،(3)قمٚمٞمٝمام احلد جي٥م :(5)إؾمح٤مق أسمق وىم٤مل

))اشتغػر اهلل ُم٤م يٜم٤مل اًمرضمؾ ُمـ اُمرأشمف إٓ اجلامع، وم٘م٤مل ًمف:  ٤مً ُمـ اُمرأة طمراُم ٟمٚم٧م

، ومل جي٥م قمٚمٞمف احلد، وأُم٤م ىمقل قمٛمر وقمكم سمجٚمد يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ُم٤مئ٦م  (4)وتقضل((

شمٜمٌق  ٤مً : رأي٧م اؾمت (7)طملم ؿمٝمد زي٤مد  (6)، وم٘مد روي قمـ قمٛمر ذم ىمّم٦م اعمٖمػمة(5)ضمٚمدة 

 ، ومل يقضم٥م احلد قمغم اعمٖمػمة.(8)يم٠مهنام أذٟم٤م مح٤مريٕمٚمق ورضمٚمٞمٝم٤م ذم قمٜم٘مف  ٤مً وٟمٗمً

إذا وضمدت اُمرأة طمٌغم وٓ زوج هل٤م ؾمئٚم٧م، وم٢من اقمؽموم٧م سم٤مًمزٟم٤م وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م 

 . (9)احلد، وإن مل شمٕمؽمف مل جي٥م قمٚمٞمٝم٤م

                                                           

 .15/358، واًمٌٞم٤من 13/551احل٤موي اًمٙمٌػم  (1)

هق: حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ظمزيٛم٦م سمـ اعمٖمػمة سمـ ص٤مًمح سمـ سمٙمر اًمًٚمٛمل اًمِم٤مومٕمل إُم٤مم إئٛم٦م ، ؾمٛمع ُمـ  (5)

إؾمح٤مق سمـ راهقيف، وحمٛمد سمـ محٞمد اًمرازي ذم اًمّمٖمر، وحمٛمقد سمـ همٞمالن، وسمنم سمـ ُمٕم٤مذ، واعمًتٛمكم، 

هـ.اٟمٔمر: ـمٌ٘م٤مت ٤311مري وُمًٚمؿ ظم٤مرج اًمّمحٞمح، وحيٞمك سمـ حمٛمد سمـ ص٤مقمد. ُم٤مت ؾمٜم٦م وقمٜمف: اًمٌخ

 .36، واًمت٘مٞمٞمد عمٕمروم٦م رواة اًمًٜمـ واعم٤ًمٟمٞمد ص3/119اًمِم٤مومٕمٞم٦م 

 .15/358، واًمٌٞم٤من 13/551احل٤موي اًمٙمٌػم  (3)

 . 71 هق طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد اًم٤ًمسمؼ ؾمٌؼ خترجيف ص (4)

 .13/551اٟمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

 ـمقآً  ُمٝم٤مضمرًا ، يم٤من وىمدم اخلٜمدق قم٤مم اهلل ، أؾمٚمؿ قمٌد ُمًٕمقد أسمق اسمـ قم٤مُمر أيب سمـ ؿمٕم٦ٌم سمـ ق: اعمٖمػمةه (6)

سم٤مًمٙمقوم٦م ،اٟمٔمر: ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م  اهلجرة ُمـ مخًلم ؾمٜم٦م وشمقذم .اًمػمُمقك يقم قمٞمٜمف أصٞم٧ٌم أقمقر هٞم٦ٌم ذا

 .5/538، وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م 4/1445، وآؾمتٞمٕم٤مب 5/5583

، وذًمؽ ذم أصمر ملسو هيلع هللا ىلص ويمؾ ُم٤م ذيمر قمٜمف أٟمف أظمق ٟمٗمٞمع سمـ احل٤مرث أيب سمٙمرة ُمقمم رؾمقل اهلل مل أضمد ًمف شمرمج٦م  (7)

 .6/35، وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م 4/1614قمٛمر هذا وٛمـ شمرمج٦م أيب سمٙمرة. اٟمٔمر : آؾمتٞمٕم٤مب 

( ، 58813( ، ورواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ )51554) 11/549رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  (8)

 ( .5361) 59-8/58ًم٤ٌمين ذم اإلرواء ( ، وصححف ا58815ٕ)

 .15/359، واًمٌٞم٤من ًمٚمٕمٛمراين 13/557احل٤موي اًمٙمٌػم  (9)
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 . : جي٥م احلد قمٚمٞمٝم٤م(1)وىم٤مل ُم٤مًمؽ

ًمٜم٤م أٟمف حيتٛمؾ أن يٙمقن ُمـ وطء ؿمٌٝم٦م أو إيمراه، واحلد يً٘مط سم٤مًمِمٌٝم٦م، وأُم٤م ُم٤م 

ي قمـ قمٛمر أٟمف ىم٤مل: اًمرضمؿ واضم٥م قمغم يمؾ ُمـ زٟم٤م ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء إذا صم٧ٌم رو

، وم٘مد روي قمٜمف ظمالف، وم٢مٟمف أيت سم٤مُمرأة طم٤مُمؾ، وم٠ًمهل٤م (5)سمِمٝم٤مدة واقمؽماف سمحٛمؾ

، وىمد روي: أو يم٤من احلٛمؾ (3)وم٘م٤مًم٧م: مل أطمس طمتك ريمٌٜمل رضمؾ، وم٘م٤مل قمٛمر: دقمقه٤م

 وآقمؽماف: يٕمٜمل سم٤مًمزٟم٤م.

                                                           

 .9/576، وُمٜمح اجلٚمٞمؾ 4/353اًمنمح اًمٙمٌػم  (1)

 56سمٚمٗمظ اًمِمٝم٤مدة واحلٛمؾ ، وذم طمدي٨م اًمِمٞمخ واًمِمٞمخ٦م ذم اًمّمحٞمحلم اًمذي ؾمٌؼ خترجيف ص مل أضمده  (5)

ًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء إذا ىم٤مُم٧م سمف اًمٌٞمٜم٦م ، أو يم٤من احلٌؾ أو وم٤مًمرضمؿ طمؼ قمغم ُمـ أطمّمـ ُمـ ا »:  ىمقًمف 

سمٚمٗمظ : اًمرضمؿ ذم يمت٤مب اهلل طمؼ قمغم ُمـ زٟم٤م ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء إذا  8/551آقمؽماف ، وقمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل 

 ( .5364) 8/31أطمّمـ إذا ىم٤مُم٧م اًمٌٞمٜم٦م أو يم٤من احلٌؾ أو آقمؽماف ، وصححف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء 

سم٤مُمرأة ىمد  وروى اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ قمـ ـم٤مرق سمـ ؿمٝم٤مب ىم٤مل : أيت قمٛمر هبذا اًمٚمٗمظ ، مل أضمده  (3)

زٟم٧م ، ىم٤مًم٧م : إين يمٜم٧م ٟم٤مئٛم٦م ، ومٚمؿ أؾمتٞم٘مظ إٓ سمرضمؾ ىمد ضمثؿ قمكم . ومخغم ؾمٌٞمٚمٝم٤م ومل ييهب٤م . 

 ( .5315) 7/341وصححف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء 
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 باب إقامة احلد

قمغم إطمرار إٓ اإلُم٤مم أو ُمـ ومقض إًمٞمف اإلُم٤مم: ٕٟمف مل ي٘مؿ طمد  (1)ٞمؿ احلدٓ ي٘م

قمغم طمر إٓ سم٢مذٟمف، وٓ ذم زُمـ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ إٓ سم٢مذهنؿ،  ملسو هيلع هللا ىلص قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل

وٕٟمف طمؼ هلل شمٕم٤ممم يٗمت٘مر إمم اضمتٝم٤مد اإلُم٤مم، وٓ ي١مُمـ ومٞمف احلٞمػ، ومقضم٥م أن يرد إمم 

ُم٤مم أن حيي ذًمؽ، وٓ أن يتقٓه سمٜمٗمًف، ويمذًمؽ اإلُم٤مم يم٤محلٙمؿ، وٓ يٚمزم اإل

 .(5)اًمِمٝمقد سم٤مإلىمرار صم٧ٌم أو سم٤مًمٌٞمٜم٦م

إن صم٧ٌم احلد سم٤مًمٌٞمٜم٦م وضم٥م أن يٌدأ اًمِمٝمقد سمرُمٞمف، صمؿ اإلُم٤مم، صمؿ  :وىم٤مل ُم٤مًمؽ

 . (3)اًمٜم٤مس، وإن صم٧ٌم سم٤مإلىمرار سمدأ اإلُم٤مم، صمؿ رُم٤مه اًمٜم٤مس

 سمرمجٝمؿ وٓ طميهؿ. ، ومل يٜم٘مؾ أٟمف سمدأ(4)أُمر سمرضمؿ مج٤مقم٦م ملسو هيلع هللا ىلص ًمٜم٤م أن اًمٜمٌل

 فصؾ

إذا صم٧ٌم طمد قمغم قمٌد سم٢مىمراره، وُمقٓه طمر ُمٙمٚمػ قم٤ممل سم٤محلد قمدل، ومٚمف أن جيٚمده 

، وىم٤مل ُم٤مًمؽ: (6)، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ًمٞمس ًمف ذًمؽ سمح٤مل(5)ذم اًمزٟم٤م، واًم٘مذف، واًمنمب

 : ًمٜم٤م ُم٤م روى قمكم (7)ٓ ي٘مٞمٛمف قمغم إُم٦م اعمزوضم٦م وي٘مٞمٛمف قمغم اًمٕمٌد سمٙمؾ طم٤مل

 ))أققؿقا احلدود ظذ ما مؾؽت / ىم٤مل:  وؾمٚمؿ ف أن اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمفيمرم اهلل وضمٝم

                                                           

 . 3/341اٟمٔمر : اعمٝمذب زاد ذم اعمخٓمقط: )إٓ( وهق ؾمٌؼ ىمٚمؿ ، واًمّمقاب ُم٤م أصمٌتف،  (1)

 .51/34شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/376، واًمٌٞم٤من 3/341اٟمٔمر: اعمٝمذب  (5)

 .5/171اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م (3)

 وهق ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ رضمؿ ُم٤مقمز واًمٖم٤مُمدي٦م وهمػممه٤م. (4)

 .51/34شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و163، 11/165، واًمنمح اًمٙمٌػم 3/341اعمٝمذب  (5)

 . 4/87وآظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر  ،٤5/345مي٦م اهلداي٦م ذم ذح اًمٌٜم (6)

 .15/85، واًمذظمػمة 5/1174اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م  (7)

 [ أ/94] 
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ىم٤مل: أدريم٧م سم٘م٤مي٤م إٟمّم٤مر وهؿ  (5)، وروى قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم(1)أيامكؽؿ ((

وٕٟمف ُمًٚمؿ ُمٙمٚمػ قمدل ،  (3)ذم جم٤مًمًٝمؿ إذا زٟم٧م ييسمقن اًمقًمٞمدة ُمـ وٓيدهؿ

ذم اعمقوع اًمذي يٖمرب  أن ي١مضمره اًمًٞمدُ  ـٙم  ٛمَ يًت٘مؾ سم٢مىم٤مُمتف ومٝمق يم٤مإلُم٤مم أو ٟم٤مئٌف، ويُ 

 . (4)إًمٞمف، وًمف أن يٖمرسمف قمغم أصح اًمقضمٝملم 

، وٕٟمف (8()7)كدَ ضمٚمد أُم٦م ًمف زٟم٧م وٟمٗم٤مه٤م إمم ومَ  (6)، وٕن اسمـ قمٛمر(5)ًمٜم٤م طمدي٨م قمكم

 يٛمٚمؽ اجلٚمد ومٛمٚمؽ اًمتٖمري٥م يم٤مإلُم٤مم.

                                                           

(، واًمؽمُمذي ذم أسمقاب 4473أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب احلدود، سم٤مب ذم إىم٤مُم٦م احلد قمغم اعمريض ) (1)

صحٞمح. وىم٤مل اسمـ  طمدي٨م (. وىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا1441احلدود، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم إىم٤مُم٦م احلد قمغم اإلُم٤مء )

طمدي٨م. ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم  ذم قمكم ًمٗمظ ُمـ ُمقىمقف ُمًٚمؿ ذم : أصٚمف4/167طمجر ذم اًمتٚمخٞمص احلٌػم 

 ( .5355) 7/359ؾ إرواء اًمٖمٚمٞم

روى قمـ: أيب سمـ يمٕم٥م،  اعمدين اًمٙمقذم، قمٞمًك أسمق ، إود إٟمّم٤مري ًمٞمغم أسمك سمـ اًمرمحـ هق: قمٌد (5)

وقمٜمف: صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين، واحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم، وإقمٛمش، واًمِمٕمٌل  وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، وطمذيٗم٦م وهمػمهؿ،

 هـ.83وهمػمهؿ. شمقذم ؾمٜم٦م 

 . 556، وضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ص4/565، وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 6/166اٟمٔمر: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى 

 . (17111) 8/854(، واًمًٜمـ اًمٙمؼمى 5594) 3/314أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمّمٖمرى  (3)

اًمٙمٌػم  واًمنمح ،15/379 واًمٌٞم٤من ،345 ، 3/341 اعمٝمذب اٟمٔمر: اإلُم٤مم. إٓ يٖمرب ٓ أٟمف اًمث٤مين: واًمقضمف (4)

 أن ًمف اًمًٞمد سم٠من اعمّمٜمػ رضمحف ُم٤م واًمٜمقوي اًمراومٕمل رضمح وىمد ،51/35شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع و ،11/163

 يٖمرب.

 ( .1وىمد ُمر ذم طم٤مؿمٞم٦م )، شأىمٞمٛمقا احلدود قمغم ُم٤م ُمٚمٙم٧م أيامٟمٙمؿ»احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ:  هق (5)

اعمدين، اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ،  اعمٙمل اًمرمحـ قمٌد أسمق ، اًم٘مرر اًمٕمدوي اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل دهق: قمٌ (6)

، روى قمـ أسمٞمف وظمٚمؼ يمثػم ُمـ  " ص٤مًمح رضمؾ اهلل قمٌد إن "ملسو هيلع هللا ىلص :  اًمٜمٌل ىم٤مل ، احلديٌٞم٦م و إطمزاب ؿمٝمد

هـ.  74و أ 73اًمّمح٤مسم٦م، وقمٜمف: اسمٜمف زيد، وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م وظمٚمؼ يمثػم. شمقذم ؾمٜم٦م 

 .3/468، وُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٌٖمقي 3/513اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

احلج٤مز. سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمديٜم٦م ُمرطمٚمت٤من وىمٞمؾ: صمالصم٦م. اٟمٔمر :  سمٜم٤مطمٞم٦م ىمري٦م اعمٝمٛمٚم٦م، واًمدال اًمٗم٤مء سمٗمتح ومدك: (7)

 .3/1115، وُمٕمجؿ ُم٤م اؾمتٕمجؿ ُمـ أؾمامء اًمٌالد واعمقاوع 4/77هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت ًمٚمٜمقوي 

 15/595(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر 13316) 7/315أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف  (8)

 .8/454(، وذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 16758)
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قمٛمر ، وٕن اسمـ (5)، حلدي٨م قمكم (1)وًمف أن ي٘مٓمٕمف ذم اًمنىم٦م قمغم أصح اًمقضمٝملم

، وٕٟمف طمد ومٛمٚمؽ اًمًٞمد  (5)أُم٦م هل٤م هىم٧م (4)، وىمٓمٕم٧م قم٤مئِم٦م (3)ىمٓمع قمًٌدا ًمف هق

 إىم٤مُمتف قمغم ممٚمقيمف يم٤مجلٚمد.

ىمتٚم٧م أُم٦م هل٤م  (8): ٕن طمٗمّم٦م(7)ذم اًمردة واًم٘مّم٤مص قمغم اًمّمحٞمح (6)٘متٚمفيوًمف أن 

، واًم٘متؾ سم٤مًمًحر إٟمام يٙمقن سم٤مؾمتحالًمف وذًمؽ ردة، وٕٟمف طمد ومٝمق يم٤ًمئر (9)٤مؾمحرهت

 . (11)ود، وؾمقاء صم٧ٌم سم٤مإلىمرار أو سم٤مًمٌٞمٜم٦م قمغم أصح اًمقضمٝملماحلد

ًمٜم٤م أٟمف يٛمٚمؽ إىم٤مُمتف سم٤مإلىمرار ومٛمٚمؽ إىم٤مُمتف سم٤مًمٌٞمٜم٦م ويٛمٙمٜمف اًمٌح٨م قمـ قمداًم٦م 

 اًمِمٝمقد يمام يٛمٙمـ اإلُم٤مم .

                                                           

 .  واضمتٝم٤مد ٟمٔمر إمم ومٞمحت٤مج ومٞمف، خمتٚمػ اًم٤ًمرق سمف ي٘مٓمع ُم٤م ٕن قمٌده: يد ىمٓمع ًمف ًمٞمس أٟمف : أظمر واًمقضمف (1)

. وىمد رضمح اًمراومٕمل واًمٜمقوي ُم٤م رضمحف 51/35جٛمقع شمٙمٛمٚم٦م اعم، و11/164اٟمٔمر : واًمنمح اًمٙمٌػم 

 اعمّمٜمػ.

 . 77 - 76ؾمٌؼ ذم ص  (5)

 (.18979) 11/539( ، وقمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف 1593) 3/585أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده  (3)

قم٤مُمر. سمرأه٤م اهلل قمز وضمؾ  سمٜم٧م روُم٤من أم أُمٝم٤م أم اعم١مُمٜملم، ،ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل اًمّمديؼ، زوج سمٙمر أيب سمٜم٧م قم٤مئِم٦م (4)

طم٤مدصم٦م اإلومؽ ُمـ ومقق ؾمٌع ؾماموات، وهل ُمِمٝمقرة سمرواي٦م احلدي٨م واًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف واًمِمٕمر واًمذيم٤مء  ُمـ

، 7/186، وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م 4/1881واًمٗمٝمؿ. شمقومٞم٧م ؾمٜم٦م ؾمٌع ومخًلم ُمـ اهلجرة ،اٟمٔمر: آؾمتٞمٕم٤مب 

 .8/531واإلص٤مسم٦م 

 (.1588) 3/579، واًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده 5/1517أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م  (5)

 إصؾ : ىمتٚمف ، واعمث٧ٌم هق اًمّمقاب ًمٞمًت٘مٞمؿ اعمٕمٜمك . ذم (6)

شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و11/164، واًمنمح اًمٙمٌػم 3/345واًم٘مقل أظمر: أٟمف ٓ جيقز ىمتٚمف. اٟمٔمر: اعمٝمذب  (7)

51/35. 

 وأُمٝمام وأُمف، ٕسمٞمف قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أظم٧م وهل ،ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل اخلٓم٤مب، زوج سمـ قمٛمر سمٜم٧م هل: طمٗمّم٦م (8)

، 4/1815، وآؾمتٞمٕم٤مب 6/5313هـ.اٟمٔمر: ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م 41شمقومٞم٧م ؾمٜم٦م ُمٔمٕمقن.  سمٜم٧م زيٜم٥م

 .7/67وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م 

(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 1613) 3/593( ، واًمِم٤مومٕمل ذم اعمًٜمد 5347) 5/1581أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م  (9)

 (.16457) 15/513ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر 

ر: اعمٝمذب سم٤مًمٌٞمٜم٦م، وي٘مٞمٛمف إن صم٧ٌم سم٤مإلىمرار. اٟمٔم واًمقضمف أظمر: أٟمف ٓ جيقز أن ي٘مٞمؿ قمٚمٞمف احلد إن صم٧ٌم (11)

 . واحلدي٨م ُمر ذم اًمّمٗمح٦م اًم٤ًمسم٘م٦م  . 51/35، وشمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع 3/345



 إقامة الحد (حدود) باب كتاب ال .................................................... كتاب االنتصار البن أبي عصرون

- 79 - 

وًمق شمقمم اإلُم٤مم ؾمامع اًمٌٞمٜم٦م يم٤من ًمٚمٛمقمم أن ي٘مٞمؿ احلد سمٕمد اًمثٌقت، وإن يم٤من سمٖمػم 

 .(1)إذن اإلُم٤مم

، ًمٜم٤م أهن٤م وٓي٦م (5)ُمـ ذًمؽ ُم٤م جيقز ًمٚمٕمدل قمغم أصح اًمقضمٝملموجيقز ًمٚمٗم٤مؾمؼ 

 ُمًتٗم٤مدة سم٤معمٚمؽ ومٚمؿ يٛمٜمع ُمٜمٝم٤م اًمٗمًؼ يمقٓي٦م اًمتزوي٩م.

: ٕن طمٗمّم٦م ريض اهلل (3)ومتٚمؽ اعمرأة ُمٜمف ُم٤م يٛمٚمؽ اًمرضمؾ قمغم أصح اًمقضمٝملم

 ، (5)، وإذا ىمٚمٜم٤م ًمٞمس هل٤م يم٤من إمم اإلُم٤مم قمغم أصح اًمقضمٝملم (4)قمٜمٝم٤م ضمٚمدت أُم٦م هل٤م زٟم٧م

وذم اًمث٤مين: يتقٓه ُمـ يتقمم شمزوجيٝم٤م: ًمٜم٤م أن إصؾ ذم هذه اًمقٓي٦م اإلُم٤مم، وم٤مؾمتثٜمل 

٤ًٌم وم٘مد ؾمٌؼ  اعمقمم ُمٜمف سمقٓي٦م اعمٚمؽ، وهل ُمٗم٘مقدة ذم طمؼ قمّمٌتٝم٤م، وإن يم٤من ُمٙم٤مشم

 . (6)ذيمره

 فصؾ

 زئ رئ ّٰ ِّ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ يًتح٥م أن حيي إىم٤مُم٦م احلد مج٤مقم٦مٌ 

                                                           

 .51/35شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/345اعمٝمذب  (1)

احل٤ميمؿ. اٟمٔمر:  يمقٓي٦م ُمٜمٝم٤م اًمٗمًؼ ومٛمٜمع احلد إىم٤مُم٦م ذم وٓي٦م ٕٟمف يٛمٚمٙمف: ٓ واًمقضمف أظمر هق: أٟمف (5)

 .36، 51/35شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و11/165، واًمنمح اًمٙمٌػم 15/381، واًمٌٞم٤من 3/345اعمٝمذب 

اًمتزوي٩م، اٟمٔمر: اًمنمح اًمٙمٌػم  يمقٓي٦م اعمرأة متٚمٙمٝم٤م ومال اًمٖمػم قمغم وٓي٦م ٕهن٤م: هل٤م جيقز واًمقضمف أظمر : ٓ (3)

 .51/36شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و11/165

قمـ وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل ذم  ومل أضمده، وُم٤م وضمدشمف أٟمف إصؾهٙمذا ضم٤مء إصمر ذم  (4)

(، واًمًٜمـ اًمٙمؼمى 16938) 15/341(، اًمٌٞمٝم٘مل ذم ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر 1581) 3/575اعمًٜمد 

 .11/598(، واًمٌٖمقي ذم ذح اًمًٜم٦م 17117) 8/457

 .51/36شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و11/165اًمنمح اًمٙمٌػم  (5)

ي٦م ٓ يتقٓه٤م يمٖمػمه٤م ، وأظمر: ًمٞمس ًمف ذًمؽ: ٕهن٤م وٓ٘مٞمؿ احلدأٟمف ًمف أن ي -ذم اعمٙم٤مشم٥م وضمٝم٤من: أطمدمه٤م (6)

، 11/165ُمـ اًمقٓي٤مت، وىمد رضمح اًمراومٕمل واًمٜمقوي أن ًمف أن ي٘مٞمؿ احلدود. اٟمٔمر : اًمنمح اًمٙمٌػم 

 .51/36شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع و
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: (6)، وىم٤مل قمٓم٤مء (5). وسمف ىم٤مل أمحد(4): واطمد(3)٤مهد، وىم٤مل جم(5)وأىمٚمٝمؿ أرسمٕم٦م (1)﴾ مئ

 . (8)، وسمف ىم٤مل إؾمح٤مق(7)اصمٜم٤من

: (15)، وىم٤مل اًمٌٍمي احلًـ(11)، وىم٤مل رسمٞمٕم٦م: مخ٦ًم(11): صمالصم٦م(9)وىم٤مل اًمزهري

                                                           

 [.5]اًمٜمقر :  (1)

، واًمٖمرر 51/39ع شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمق، و3/345، واعمٝمذب 3/335اٟمٔمر: أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓسمـ اًمٕمريب  (5)

 .5/89اًمٌٝمٞم٦م 

ُمقٓهؿ. روى قمـ : اسمـ قم٤ٌمس، وراومع سمـ  اعمخزوُمل اًم٘مرر احلج٤مج أسمق ، اعمٙمل ضمؼم سمـ جم٤مهد (3)

ظمدي٩م، وـم٤مووس، وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم، وقمٜمف: أيقب اًمًختٞم٤مين، وضم٤مسمر اجلٕمٗمل، واحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم. شمقذم 

 .57/17، وشم٤مريخ دُمِمؼ 573ّمٞمؾ ص ، وضم٤مُمع اًمتح4/449هـ .اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 111ؾمٜم٦م 

 . 11/133، واعمٖمٜمل  3/335وأطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓسمـ اًمٕمريب ، 3/344اٟمٔمر: أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص  (4)

 .6/84، ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 9/45، واعمٖمٜمل 4/96اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد  (5)

عمٙمل، روى قمـ: أؾم٤مُم٦م سمـ زيد، ا حمٛمد أسمق ، ُمقٓهؿ ، اًم٘مرر اًمٗمٝمري ، أؾمٚمؿ:  رسم٤مح أسمك سمـ هق: قمٓم٤مء (6)

وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، وراومع سمـ ظمدي٩م، وقمٜمف: أسم٤من سمـ ص٤مًمح، وأيقب سمـ هنٞمؽ، وضم٤مسمر اجلٕمٗمل. شمقذم ؾمٜم٦م 

، وشم٤مريخ دُمِمؼ 537، وضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ص 5/78، اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  اعمِمٝمقر قمغم ، هـ 114

41/366. 

 . 8/59وطمٚمٞم٦م اًمٕمٚمامء  ، 3/335أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓسمـ اًمٕمريب  اٟمٔمر: (7)

 .7/3556ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم أمحد وإؾمح٤مق سمـ راهقيف  (8)

  اًم٘مرر زهرة سمـ احل٤مرث سمـ اهلل قمٌد سمـ ؿمٝم٤مب سمـ اهلل قمٌد سمـ اهلل قمٌٞمد سمـ ُمًٚمؿ سمـ هق: حمٛمد (9)

اعمدين. روى قمـ: أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، وأويس سمـ أيب أويس، وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، وقمٜمف:  سمٙمر أسمق ، اًمزهري

،اٟمٔمر : ؾمػم أقمالم  ىمٌٚمٝم٤م ىمٞمؾ و هـ 155سمـ ص٤مًمح، وإؾمامقمٞمؾ سمـ اُمٞم٦م وأيقب اًمًختٞم٤مين، شمقذم ؾمٜم٦م أسم٤من 

 .4/41، وُمٞمزان آقمتدال 119، وضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ص 5/356اًمٜمٌالء 

 . 11/133، واعمٖمٜمل  3/335وأطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓسمـ اًمٕمريب ، 3/344أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص  (11)

 . 15/377، واًمٌٞم٤من  8/59، وطمٚمٞم٦م اًمٕمٚمامء  6/6ٞمؿ اًم٘مرآن اًمٕمٔماٟمٔمر: شمٗمًػم  (11)

 ، صم٤مسم٧م سمـ زيد ُمقمم ، ؾمٕمٞمد أسمق ُمقٓهؿ إٟمّم٤مري ، اًمٌٍمي ي٤ًمر:  احلًـ أسمك سمـ هق: احلًـ (15)

 اهلل. روى قمـ: أيب سمـ يمٕم٥م، وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، وصمقسم٤من وهمػمهؿ، وقمٜمف:  قمٌد سمـ ضم٤مسمر ُمقمم وي٘م٤مل

 هـ.111وأيقب اًمًختٞم٤مين وهمػمهؿ. شمقذم ؾمٜم٦م  أسم٤من سمـ ص٤مًمح، وأسم٤من سمـ يزيد اًمٕمٓم٤مر،

 .59، وشمٕمريػ أهؾ اًمت٘مديس سمٛمراشم٥م اعمدًمًلم ص 4/563اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 
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: ًمٜم٤م أن إرسمٕم٦م هق اًمٕمدد اًمذي يث٧ٌم سمف اًمزٟم٤م ومٙم٤من قمدد اًمٓم٤مئٗم٦م قمدد  (1)قمنمة

 .(5)اًمِمٝمقد

 فصؾ

واعمحدود صحٞمح ىمقي، واًمزُم٤من ُمٕمتدل، وضم٥م إىم٤مُم٦م احلد، إذا يم٤من احلد ضمٚمًدا، 

 .(3)وٓ جيقز شم٠مظمػمه: ٕن اًمقاضم٤ٌمت يٜم٤مومٞمٝم٤م اًمت٠مظمػم ُمـ همػم قمذر

أٟمف ىم٤مل: ًمٞمس ذم هذه   : عم٤م روي قمـ اسمـ ُمًٕمقد(4)وٓ جيرد قمـ صمٞم٤مب وٓ يٛمد

 ٚمف.. يٕمٜمل: ٓ شمٖمؾ / يده، وٓ شمّمٗمد رضم(5)إُم٦م ُمد، وٓ دمريد، وٓ همؾ، وٓ صٗمد

، عم٤م (6)ويٗمرق اًميب قمغم أقمْم٤مئف، ويتقىمك اعمقاوع اعمخقوم٦م واعمًتحًٜم٦م ُمٜمف

ؾ ىم٤مل: ؿمٝمدت قمٚمًٞم٤م يمرم اهلل وضمٝمف أىم٤مم احلد قمغم رضم (7)روى هٜمٞمدة سمـ ظم٤مًمد اًمٙمٜمدي

، وقمـ قمٛمر  (8)ُمٜمف طم٘مف، واشمؼ وضمٝمف وُمذايمػمه ْمقوم٘م٤مل ًمٚمجالد: ارضسمف وأقمط يمؾ قم

                                                           

 . 11/133، واعمٖمٜمل  3/335وأطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓسمـ اًمٕمريب ، 3/344اٟمٔمر: أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص  (1)

 .5/89، واًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م 51/39شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/345اعمٝمذب  (5)

 .51/39شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/345اعمٝمذب  (3)

 .51/39شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/345اعمٝمذب  (4)

(، 9691) 9/341(، واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم 13555) 7/373أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف  (5)

 (.17577) 8/566واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 

 .٦51/39م اعمجٛمقع شمٙمٛمٚم، و15/385، واًمٌٞم٤من 3/343اٟمٔمر: اعمٝمذب  (6)

. خمتٚمػ  اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر حت٧م أُمف يم٤مٟم٧م ; قمٛمر رسمٞم٥م اًمٜمخٕمل، ي٘م٤مل و ، اخلزاقمل ظم٤مًمد سمـ هق: هٜمٞمدة (7)

ذم صحٌتف. روى قمـ قمكم وطمٗمّم٦م وقم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ، وقمٜمف: احلر سمـ ص٤ٌمح، وأسمق إؾمح٤مق 

، واًمت٤مريخ اًمٙمٌػم 5/5764اًمًٌٞمٕمل، وصم٤مسم٧م سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري. اٟمٔمر: ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ 

 .5/1185، وشم٤مريخ اإلؾمالم 8/548ًمٚمٌخ٤مري 

 (.58675) 5/559أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ  (8)

 [ ب/94] 
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 وٕن  (1)٤م وم٤مرضسم٤مه٤م وٓ خترىم٤م هل٤م ضمٚمًداذه٤ٌم هب: أٟمف أيت سمج٤مري٦م ىمد ومجرت وم٘م٤مل: ا ،

 اًم٘مّمد اًمردع دون اإلشمالف .

وإن يم٤من ذم طمرٍّ ؿمديٍد، أو سمرٍد ؿمديٍد، أو ُمريًْم٤م ُيرضمك سمرؤه، أو يم٤من ُم٘مٓمققًم٤م ذم 

يمٚم٦م، أو جمٚمقًدا ذم طمد، مل ي٘مؿ قمٚمٞمف طمتك يؼمأ ُمـ آطمد، أو ىمّم٤مص، أو ضمٜم٤مي٦م، أو سمف 

أمل اجلٚمد، ويٕمتدل اًمزُم٤من: ٕٟمف إذا أىمٞمؿ قمٚمٞمف احلد اعمرض، ويٜمدُمؾ اًم٘مٓمع، ويزول 

 . (5)ذم هذه إطمقال أقم٤من قمغم شمٚمٗمف

 (4)اخلٚمؼ، مجع ًمف ُم٤مئ٦م ؿمٛمراخ (3)وإن يم٤من سمف ُمرض ٓ يرضمك سمرؤه، أو يم٤من ٟمْمق

هب٤م رضسم٦م  ب، وىم٤مل ُم٤مًمؽ: ييب ُم٤مئ٦م ؾمقط ويي(5)ورضب هب٤م رضسم٦م واطمدة

ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلص ٟمف أظمؼمه سمٕمض أصح٤مب رؾمقل اهللأ (7)، ًمٜم٤م ُم٤م روى ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ(6)واطمدة

، ومدظمٚم٧م قمٚمٞمف ضم٤مري٦م ًمٌٕمْمٝمؿ، ومقىمع لإٟمّم٤مر أٟمف اؿمتٙمك رضمؾ ُمٜمٝمؿ طمتك أوٜم

 قمٚمٞمٝم٤م، ومٚمام دظمؾ قمٚمٞمف رضم٤مل ىمقُمف يٕمقدوٟمف ذيمر ذًمؽ، وىم٤مل: اؾمتٗمتقا إمم رؾمقل اهلل

                                                           

 13/66(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر 13531) 7/374أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف  (1)

(17494.) 

 .51/39شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/385، واًمٌٞم٤من 3/345اعمٝمذب  (5)

 . 15/331ُمٗمرد ، مجٕمف أٟمْم٤مء ، وهق اًمٌٕمػم اعمٝمزول ، ويًتٕمٛمؾ ذم اإلٟم٤ًمن . ًم٤ًمن اًمٕمرب  (3)

، ُم٤مدة ؿمٛمرخ ، اعمّم٤ٌمح  3/31ُمـ اًمٜم٤ٌمت واجلٛمع ؿمامريخ ، اٟمٔمر ًم٤ًمن اًمٕمرب  يم٤من ومٞمف اًمرـم٥م هق ُم٤م( 4)

 .1/355اعمٜمػم

 .51/41شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/385، واًمٌٞم٤من 3/345اعمٝمذب  (5)

د هذا اًم٘مقل عم٤مًمؽ ذم يمت٥م اعم٤مًمٙمٞم٦م، وىمد طمٙمك اًمراومٕمل قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ىمقًٓ همػم هذا طمٞم٨م ىم٤مل: مل أضم (6)

 .11/158وقمـ ُم٤مًمؽ: أٟمف ييب سم٤مًمًٞم٤مط ُمٗمرىم٦م قمغم إي٤مم. اٟمٔمر: اًمنمح اًمٙمٌػم 

 سمـ ؾمٝمؾ سمـ أُم٤مُم٦م أسمق اسمٜمف قمٜمف روى صم٤مسم٧م، أسم٤م ، يٙمٜمك اًمٕمٙمٞمؿ سمـ واه٥م سمـ طمٜمٞمػ سمـ هق: ؾمٝمؾ (7)

ؾمٌع وصمالصملم. اٟمٔمر: ُمٕمروم٦م  ؾمٜم٦م صٗملم سمٕمد سم٤مًمٕمراق اًم٤ًٌمق. شمقذم وقمٌٞمد ؾمٝمؾ، سمـ اهلل قمٌد اسمٜمفو

 .3/165، واإلص٤مسم٦م 5/665، وآؾمتٞمٕم٤مب 3/1316اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ 
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 ثؾ اًمذي سمف، وىم٤مًمقا: ُم٤م رأيٜم٤م سم٠مطمد ُمـ اًمي ُم ملسو هيلع هللا ىلص ، ومذيمروا ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

أن  ملسو هيلع هللا ىلص ٧م قمٔم٤مُمف، ُم٤م هق إٓ ضمٚمده قمغم قمٔمؿ. وم٠مُمر رؾمقل اهللخ٤مه إًمٞمؽ ًمتٗمًًمق محٚمٜم

 .(1)٦م واطمدةسمي٠مظمذوا ُم٤مئ٦م ؿمٛمراخ وييسمقه هب٤م رض

وٕٟمف ٓ يٛمٙمـ رضسمف سم٤مًمًقط خلقف اًمتٚمػ ُمٜمف، وٓ يٛمٙمـ شمريمف: ٕٟمف شمٕمٓمٞمؾ 

 سملم إُمريـ.  ٤مً مجٕمًمٚمحد، وم٤مقمتؼم ذًمؽ 

، وهذا (3)٤مظمتالف أطمقاًمف وم٤محلد أومم: وٕن اًمّمالة إذا اظمتٚمٗم٧م سم(5)ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل

 .(5)أي٦م  (4)﴾ حن جن﴿ رخص قمٛمقم ىمقًمف: 

وإن وضم٥م احلد قمغم اُمرأة طم٤مُمؾ مل ي٘مؿ قمٚمٞمٝم٤م طمتك شمْمع: ٕٟمف ي١مدي إمم إشمالف 

اجلٜملم ورسمام أدى إمم إشمالومٝم٤م، ويمذًمؽ ُم٤م داُم٧م شمرى دم اًمٜمٗم٤مس ٓ حتد: ٕن ذًمؽ 

 يْمٕمٗمٝم٤م ويٕملم قمغم شمٚمٗمٝم٤م.

                                                           

(، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ 4475أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب احلدود، سم٤مب ذم إىم٤مُم٦م احلد قمغم اعمريض ) (1)

. واحلدي٨م قمـ أيب أُم٤مُم٦م سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ وًمٞمس ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ (7564) 6/471اًمٙمؼمى 

 .6/1515اًمّمح٤ميب يمام ضم٤مء ذم ُمقاوع خترجيف ، واحلدي٨م صححف إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م 

رسمٕم٦م ئٛم٦م إ( هق حمٛمد سمـ إدريس سمـ اًمٕم٤ٌمس سمـ قمثامن سمـ ؿم٤مومع اهل٤مؿمٛمل اعمٓمٚمٌل، أسمق قمٌداهلل أطمد ا5ٕ)

زار سمٖمداد ُمرشملم ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد : ُم٤م أطمد  محؾ ُمٜمٝم٤م إمم ُمٙم٦م وهق اسمـ ؾمٜمتلم.هـ و151وًمد ذم همزة ؾمٜم٦م 

ٟمٔمر: ا. 514ومتقذم ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م  هـ199ىمّمد ُمٍم ؾمٜم٦م  ممـ سمٞمده حمؼمة أو ورق إٓ وًمٚمِم٤مومٕمل ذم رىمٌتف ُمٜم٦م.

 .8/536أقمالم اًمٜمٌالء  ؾمػم 1/565شمذيمرة احلٗم٤مظ  ، 5/395شم٤مريخ سمٖمداد 
 .51/41ٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع شم، و3/345اٟمٔمر: اعمٝمذب  (3)

 [.5]اًمٜمقر :  (4)

شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع هذا ذم إىم٤مُم٦م احلد ومٞمام إذا يم٤من احلد ضمٚمدا، أُم٤م إذا يم٤من رمج٤م ومٗمٞمف وضمٝم٤من، ىم٤مل ذم  (5)

 همػم ُمـ شم٠مظمػمه جيقز ٓ احلد ٓن رضمؿ، ُمٕمتدل واًمزُم٤من صحٞمح٤م ويم٤من رمج٤م احلد يم٤من : وإن51/46

 ٓ أطمدمه٤م: أٟمف وضمٝم٤من ومٗمٞمف اًمؼمد أو احلر ُمنف اًمزُم٤من أو زواًمف يرضمك ُمرو٤م ُمريْم٤م يم٤من وإن قمذر،

 ذم رضمع رسمام ٕٟمف ي١مظمر ُمٜمف، واًمث٤مين: أٟمف واعمرض واًمؼمد احلر يٛمٜمع ومال ىمتٚمف اًم٘مّمد :ٕن رمجف ي١مظمر

 ىمتٚمف. قمغم واعمرض واًمؼمد احلر ومٞمٕملم اًمرضمؿ ضمًٛمف ذم أصمر وىمد اًمرضمؿ، ظمالل
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 فصؾ

ذم احل٤مًم٦م اًمتل جيقز إىم٤مُمتف ومٞمٝم٤م ومتٚمػ اعمحدود ومال وامن ًمف: ٕن  إذا أىمٞمؿ احلد

 .(1)احلؼ أشمٚمٗمف

وإن أىمٞمؿ ذم طم٤مًم٦م ٓ جيقز إىم٤مُمتف ومٞمٝم٤م سم٠من يم٤مٟم٧م طم٤مُماًل ومتٚمػ ضمٜمٞمٜمٝم٤م وضم٥م 

 ، ٕٟمف ُمْمٛمقن ومال يً٘مط وامٟمف سمجٜم٤مي٦م أُمف يم٤مًمقًمد اعمٜمٗمّمؾ .(5)وامٟمف

ن ذم احلر أو اًمؼمد اًمِمديد وإن شمٚمػ اعمحدود ومٗمٞمف سم٤مًمٜمص واًمتخري٩م ُمـ اعمختق

يْمٛمـ مجٞمع اًمدي٦م، واًمث٤مين وهق اًمّمحٞمح: أٟمف جي٥م ٟمّمػ اًمدي٦م:  -ىمقٓن: أطمدمه٤م

 .(3)ُمـ ضم٤مئز وحمٔمقر، وم٘مًٓم٧م اًمدي٦م قمٚمٞمٝمام  تٕٟمف ُم٤م

 فصؾ

/ اًمتٖمري٥م ٟمٗمل إمم ُم٤ًموم٦م شم٘مٍم ومٞمٝم٤م اًمّمالة، وٓ جيزئ سمام دوهن٤م قمغم  إذا وضم٥م

، ًمٜم٤م أن ُم٤م دون (5)قوع ي٘مع قمٚمٞمف اؾمؿ اًمًٗمر، وىمٞمؾ: يٙمٗمل إمم ُم(4)فم٤مهر اعمذه٥م

ُم٤ًموم٦م اًم٘مٍم ذم طمٙمؿ احلي، وهلذا ٓ يث٧ٌم ومٞمٝم٤م رء ُمـ أطمٙم٤مم اًمًٗمر، وم٢من قم٤مد 

ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء اعمدة رد إمم اعمقوع اًمذي ٟمٗمل إًمٞمف إمم أن شمٜم٘ميض اعمدة ُٓمتث٤مل إُمر ومٞمٝم٤م، 

 .(1)٤مم سمام وضم٥م قمٚمٞمفوم٢مذا اٟم٘مْم٧م اعمدة ومٝمق سم٤مخلٞم٤مر سملم اإلىم٤مُم٦م واًمٕمقد: ٕٟمف ىمد ىم

                                                           

 .51/41شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/343اعمٝمذب  (1)

 .51/41شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/343اعمٝمذب  (5)

 .51/41شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و11/161، واًمنمح اًمٙمٌػم 3/343اعمٝمذب  (3)

 .51/45شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و11/137اًمنمح اًمٙمٌػم  (4)

وهٜم٤مك وضمف صم٤مًم٨م قمـ اعمتقزم ذم اًمتتٛم٦م طمٙم٤مه قمٜمف اًمراومٕمل وهق: أٟمف يٙمٗمل اًمتٖمري٥م إمم ُمقوع ًمق ظمرج  (5)

 .11/137مل يرضمع ُمـ يقُمف. واًمراضمح هق أٟمف يٖمرب إمم ُم٤ًموم٦م اًم٘مٍم. اٟمٔمر: اًمنمح اًمٙمٌػم اعمٌٙمر إًمٞمف 

 .51/45شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و11/137اًمنمح اًمٙمٌػم  (1)

 [ أ/95] 
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، وم٘مد همرب قمٛمر (1)وإن رأى اإلُم٤مم أن يٜمٗمٞمف إمم أسمٕمد ُمـ ُم٤ًموم٦م اًم٘مٍم ضم٤مز ذًمؽ

 .(3)وهمرب قمثامن إمم ُمٍم ،(5)إمم اًمِم٤مم

 .(4)ومٞمٝم٤م جمتٝمد واعم٤ًموم٦م سم٤مًمٜمص ُم٘مدرة ٕهن٤م : جيز مل ؾمٜم٦م ُمـ أيمثر يٖمرسمف أن رأى وًمق

ُمرأة صم٘م٦م ذم صح٦ٌم ُم٠مُمقٟم٦م: م، أو ارَ وٓ شمٖمرب اعمرأة إٓ ذم صح٦ٌم ذي رطمؿ حَم 

تٓمقع سم٤مًمًٗمر ُمٕمٝم٤م اؾمت١مضمر هل٤م، ، وم٢من مل يقضمد ُم(5)ٕٟمف ٓ ي١مُمـ قمٚمٞمٝم٤م إٓ سمذًمؽ

ذًمؽ ُمـ ُم٤مهل٤م: ٕٟمف جي٥م ٕداء طمؼ قمٚمٞمٝم٤م هذا أصح اًمقضمٝملم، واًمث٤مين:  نقٙموي

ي١مظمذ ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل، وم٢من مل يٙمـ هل٤م ُم٤مل ومٛمـ ؾمٝمؿ اعمّم٤مًمح: ٕٟمف ُمـ ُمّم٤مًمح 

 ذم اعمٙم٤من اًمذي همرب ؾّمحيُمـ طملم  -اء اعمدة وضمٝم٤من: أصحٝمام، وذم اسمتد(6)اًمديـ

ٓ  : ًمٜم٤م أن اًمتٖمري٥م اعم٠مُمقر سمف(1)اًمٌٚمد اًمذي أظمرج ُمٜمف إًمٞمف، واًمث٤مين: ُمـ طملم رخرج ُمـ

 حيّمؾ إٓ سمحّمقًمف ذم ذًمؽ اعمٙم٤من وم٤مقمتؼمت اعمدة ُمٜمف .

  

                                                           

وقمـ اعمتقزم: أٟمف إذا وضمد قمغم ُم٤ًموم٦م اًم٘مٍم ُمقوع ص٤مًمح، مل جيز اًمتٖمري٥م إمم اًمٌٚمد اًمٌٕمٞمد. اٟمٔمر:  (1)

 .11/137اًمنمح اًمٙمٌػم 

 (.16719) 15/589(، وُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر 5561) 3/595ٌٞمٝم٘مل أظمرضمف اًم (5)

 ،"ُمٍم إمم همرب قمثامن أن": : طمدي٨م4/171هذا إصمر مل أضمده، وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص احلٌػم  (3)

 "ظمٞمؼم" إمم هب٤م أرؾمؾ صمؿ زٟم٤م، ذم اُمرأة ضمٚمد قمثامن أن": جمٝمقل ومٞمف سم٢مؾمٜم٤مد ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وروى أضمده، مل

 ومٜمٗم٤مه٤م.

 .51/45شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/344اعمٝمذب  (4)

ذيمر اًمراومٕمل ذم شمٖمري٥م اعمرأة وطمده٤م وضمٝم٤من مه٤م: إول: أٟمف شمٖمرب: ٕٟمف ؾمٗمر واضم٥م وم٠مؿمٌف اهلجرة.  (5)

ُمع زوضمٝم٤م أو ذي حمرم. اٟمٔمر: اًمنمح اًمٙمٌػم  وأصحٝمام: ٓ شمٖمرب وطمده٤م، عم٤م صم٧ٌم أن اعمرأة ٓ شم٤ًمومر إٓ

11/135. 

 .51/45شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع و ،3/344اٟمٔمر :اعمٝمذب  (6)

اعمذه٥م أن اعمدة شمٌدأ ُمـ اسمتداء اًمًٗمر وًمٞمس يمام ىم٤مل اعمّمٜمػ : إهن٤م ُمـ وىم٧م وصقًمف ًمٚمٌٚمد اعمٖمرب إًمٞمٝم٤م.  (1)

 .7/458، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 9/119، وحتٗم٦م اعمحت٤مج 5/86اٟمٔمر: اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م 
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 فصؾ

ٕمتدل، رضمؿ يم٤من اعمًتحؼ رمجف صحٞمًح٤م، واًمزُم٤من ُم(1)وإن يم٤من احلد رمًج٤م، ]و[

 .(5)ُمـ همػم شم٠مظمػم: عم٤م ىمد سمٞمٜم٤مه ذم اجلٚمد

، أو ؿمديد اًمؼمد، وم٢من يم٤من ىمد صم٧ٌم  وإن يم٤من ُمريًْم٤م، أو يم٤من اًمزُم٤من ؿمديد احلرن

طمده سم٤مإلىمرار مل يرضمؿ طمتك يؼمأ ويٕمتدل اًمزُم٤من، وهذا أصح اًمقضمٝملم، واًمث٤مين: ي٘م٤مم 

ن ىمد أصمر ومٞمف، قء اًمرضمؿ، ويٙم: ًمٜم٤م أٟمف رسمام رضمع ذم أصمٜم٤م (3)احلد ذم احل٤مل ُمـ همػم شم٠مظمػم

ومٞمٕملم احلر أو اًمؼمد أو اعمرض قمغم شمٚمٗمف، وإن يم٤من صم٧ٌم سم٤مًمٌٞمٜم٦م أىمٞمؿ ذم احل٤مل ومل يٜمتٔمر، 

ٕٟمف ٓ ي٘مٌؾ رضمققمف، وىمد طمٙمل ومٞمٝم٤م وضمف صم٤مًم٨م: أٟمف ي١مظمر سم٤مًمٌٞمٜم٦م صم٧ٌم أو 

 .(4)سم٤مإلىمرار

 فصؾ

ي٠مُمر سم٤محلٗمر ًمف ، ومل  رضمؿ ُم٤مقمًزا ملسو هيلع هللا ىلص إذا يم٤من اعمرضمقم رضماًل مل حيٗمر ًمف: ٕن اًمٜمٌل

ىم٤مل: ضم٤مءت اُمرأة ُمـ  (5)وٕٟمف ًمٞمس سمٕمقرة، وإن يم٤من اُمرأة طمٗمر هل٤م: عم٤م روى سُمَريدة

إمم صدره٤م، صمؿ أُمر  ةوم٤مقمؽموم٧م سم٤مًمزٟم٤م، وم٠مُمر أن حيٗمر هل٤م طمٗمػم ملسو هيلع هللا ىلص هم٤مُمد إمم اًمٜمٌل

                                                           

 .3/344اعمث٧ٌم هق اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمًٞم٤مق. واٟمٔمر: اعمٝمذب . وإصؾ ؾم٘مط ُمـ  (1)

 .51/45شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/344اعمٝمذب  (5)

 .51/47شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و11/161اًمنمح اًمٙمٌػم  (3)

 .11/161، واًمنمح اًمٙمٌػم 3/344اعمٝمذب  (4)

 ُم٣م طمتك ىمقُمف، ذم وأىم٤مم أؾمٚمؿ، ، اهلل قمٌد أسمق إؾمٚمٛمل احل٤مرث سمـ اهلل قمٌد سمـ احلّمٞم٥م سمـ هق: سمريدة (5)

 وٓي٦م ذم ُم٤مت طمتك ُمرو، واؾمتقـمـ اًمٌٍمة، ؾمٙمـ. ُمٝم٤مضمرا سم٤معمديٜم٦مملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل قمغم ىمدم صمؿ وأطمد، سمدر

 قم٤ٌمس، اسمـ قمٜمف روى وؾمتلم، اصمٜمتلم ؾمٜم٦م سمخراؾم٤من اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ُم٤مت ُمـ آظمر وهق ُمٕم٤موي٦م، سمـ يزيد

، 1/367أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ، و1/431واًمِمٕمٌل. اٟمٔمر: ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ  وـم٤مووس، ؾمٚمٛم٦م، وأسمق

 .1/418واإلص٤مسم٦م 
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 سم٤مإلىمرار صم٧ٌم ؾمقاء ُمًتح٥م وذًمؽ ، (3)هل٤م أؾمؽم احلٗمر ومٙم٤من قمقرة (5)٤م[وٕهن] ،(1)سمرمجٝم٤م

 ًمٌٞمٜم٦م، وهق خمػم سملم احلٗمر وشمريمف، وُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل: إن صم٧ٌم سم٤مإلىمرار أو سم٤م

 : ًمٜم٤م أٟمف(4)مل حيٗمر هل٤م وإن صم٧ٌم سم٤مًمٌٞمٜم٦م/ طمٗمر هل٤م، وىمٞمؾ: إٟمف خمػم أيًْم٤م إن صم٧ٌم سم٤مًمٌٞمٜم٦م

، وزٟم٤ممه٤م صم٧ٌم سم٢مىمرارمه٤م، وم٢مذا ختػم ومٞمام صم٧ٌم  طمٗمر ًمٚمٖم٤مُمدي٦م ومل حيٗمر ًمٚمجٝمٜمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص

 .(5)ًمٌٞمٜم٦م أوممسم٤مإلىمرار ختػم ومام صم٧ٌم سم٤م

وإذا أرادوا رضمؿ اًمرضمؾ اؾمتداروا طمقًمف ورمجقه، وم٢من هرب ٟمٔمرت، وم٢من يم٤من ىمد 

صم٧ٌم سم٤مًمٌٞمٜم٦م اشمٌع ورضمؿ طمتك ي٘متؾ: ٕٟمف ىمد حتتؿ ىمتٚمف، وإن يم٤من ىمد صم٧ٌم سم٤مإلىمرار شمرك 

ومذيمر أن أظمر زٟم٤م  ملسو هيلع هللا ىلص سمـ ُم٤مًمؽ ضم٤مء إمم اًمٜمٌل اً أن ُم٤مقمز (7): عم٤م روى ضم٤مسمر(6)ومل يتٌع

وم٠مشمٞمٜم٤م سمف ُمٙم٤مًٟم٤م ىمٚمٞمؾ احلج٤مرة ومٚمام رُمٞمٜم٤مه اؿمتد ُمـ  ))اذهبقا هبذا فارمجقه(( إمم أن ىم٤مل:

سملم أيديٜم٤م يًٕمك، ومتٌٕمٜم٤مه وم٠مشمك سمٜم٤م طمرة يمثػمة احلج٤مرة، وم٘م٤مم وٟمّم٥م ٟمٗمًف، ومرُمٞمٜم٤مه 

))شبحان اهلل : هال :  ملسو هيلع هللا ىلص وم٠مظمؼمٟم٤مه، وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص طمتك ىمتٚمٜم٤مه، صمؿ اضمتٛمٕمٜم٤م إمم رؾمقل اهلل

وم٢مذا شمرك رمجف وم٢من أىم٤مم قمغم اإلىمرار شمؿ  (8)ديؽؿ ((خؾقتؿ ظـف حني شعك مـ بني أي

                                                           

 . 59ؾمٌؼ خترجيف ص  (1)

 ذم إصؾ : ٕٟمف . وًمٕمؾ اًمّمقاب ُم٤م أصم٧ٌم . (5)

 .51/47شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/344اعمٝمذب  (3)

 .9/118، وحتٗم٦م اعمحت٤مج 4/133، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 11/99، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 543اًمتٜمٌٞمف ص  (4)

 .7/434، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 9/118حت٤مج ، وحتٗم٦م اعم4/133أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م  (5)

 .51/49شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/345اعمٝمذب  (6)

اهلل، ؿمٝمد اًمٕم٘م٦ٌم واعمِم٤مهد  قمٌد أسمق ، اخلزرضمل إٟمّم٤مري طمرام سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد سمـ هق: ضم٤مسمر (7)

 هـ. اٟمٔمر: ؾمػم71يمٚمٝم٤م، إٓ سمدرا وأطمدا، روى قمٜمف احلًـ اًمٌٍمي، وذيمقان ومجع يمثػم. ُم٤مت سمٕمد ؾمٜم٦م 

  .11/518، وشم٤مريخ دُمِمؼ 3/189أقمالم اًمٜمٌالء 

 (.1691) يمت٤مب احلدود، ذم (، وُمًٚمؿ5575أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٓمالق، ) (8)

 [ ب/95] 
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 ذم طم٤مل هرسمف ورضمؿ  عَ ٌِ شمْ أُ ف مل يرضمؿ: ٕن رضمققمف ُم٘مٌقل وم٢من رمجف وإن رضمع قمٜم

 .(1)ومل يًٛمع ُمٜمف رضمقع مل جي٥م وامٟمف: ٕٟمف ُم٘مٞمؿ قمغم إىمراره

 فروع

 يمام  :(5)ؿ أن اًم٘مٓمع ىم٤مشمٚمف مل ي٘مٓمع ذم أصح اًمقضمٝملمٚمِ وقمُ  ِؼ ٚمْ اخلَ  قُ ْْم إذا هق ٟمِ 

 .ٚمدجيٓ 

، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ٓ يرضمؿ طمتك (3)إذا ؿمٝمد أرسمٕم٦م قمغم حمّمـ ومّمدىمٝمؿ رمجٜم٤مه

: ًمٜم٤م أٟم٤م ٟمرمجف سمٙمؾ واطمدة ُمـ احلجتلم إذا اٟمٗمردت، ومألن ٟمرمجف (4)يٙمذهبؿ

 سمٛمجٛمققمٝمام أومم.

: (6)، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ٓ جي٥م(5)إذا أىمر إظمرس سم٤مًمزٟم٤م سم٢مؿم٤مرة ُمٗمٝمقُم٦م وضم٥م احلد

 ، يمذًمؽ ه٤مهٜم٤م . (7)شمف يم٤مًمٜمٓمؼ ذم ٟمٙم٤مطمف وـمالىمف وسمٞمٕمفًمٜم٤م أن إؿم٤مر

إذا ؿمٝمد قمدٓن قمغم رضمؾ أٟمف زٟم٤م سم٤مُمرأة ُمٙمره٦م، وؿمٝمد آظمر أٟمف زٟم٤م هب٤م ُمٓم٤موقم٦م، 

ل ىم٤مجي٥م، وسمف  -، وذم وضمقسمف قمغم اًمرضمؾ وضمٝم٤من: أطمدمه٤م(8)مل جي٥م احلد قمغم اعمرأة 

                                                           

 .51/49شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/345اعمٝمذب  (1)

 اؾمتٝمالك اًم٘مٓمع أن: أطمدمه٤م :ُٕمريـ ًمٖمػمه خم٤مًمٗم٤م اًمزٟم٤م ضمٚمد ذم يم٤من وإن يمٖمػمه، ي٘مٓمع: اًمث٤مين واًمقضمف (5)

وم٤مومؽمىم٤م. اٟمٔمر :احل٤موي اًمٙمٌػم  سمدل وًمٚمجٚمد سمدل ًمٚم٘مٓمع ًمٞمس أٟمف: واًمث٤مين .ومٞمف وم٤مؾمتقي٤م ًمرضمؿيم٤م

 .15/386، واًمٌٞم٤من 13/517

 .13/396اًمٌٞم٤من  (3)

 .5/315، واعمحٞمط اًمؼمه٤مين 118سمداي٦م اعمٌتدي ص  (4)

 .5/455، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج 4/131، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 13/511احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

 .4/84، وآظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر 7/49، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع 18/175 اعمًٌقط (6)

، وهن٤مي٦م 3/343، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 11/446وذًمؽ سمنمط أن شمٙمقن إؿم٤مرشمف ُمٗمٝمقُم٦م. اٟمٔمر :اًمٌٞم٤من  (7)

 .6/515اعمحت٤مج 

 .51/575شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/379، واًمٌٞم٤من 6/448اًمقؾمٞمط  (8)
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: (6)، وإول أفمٝمر (5()4)ٛمدوحم (3)، وسمف ىم٤مل أسمق يقؾمػ(5). واًمث٤مين: ٓ جي٥م(1)أسمق طمٜمٞمٗم٦م

 ٕٟمف زٟم٤م واطمد يمٛمٚم٧م طمجتف .

، (7)اً ٝمدوا ُمتٗمرىملم إذا يم٤من اًمزٟم٤م واطمدإذا ؿمٝمد أرسمٕم٦م سم٤مًمزٟم٤م ىمٌٚم٧م ؿمٝم٤مدهتؿ وإن ؿم

وطمد  . (8)ويم٤مٟمقا ىمذوم٦مُمتٗمرىملم ذم جمٚمس مل يث٧ٌم اًمزٟم٤م، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: إذا ؿمٝمدوا 

 . (9)ر هن٤مره، ًمق ضمٚمس إمم آظم٤مً اعمجٚمس قمٜمدهؿ ُم٤م دام احل٤ميمؿ ضم٤مًمً

  ،(11)٘مٌؾشم، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ٓ (11)سمٕمد شمٓم٤مول اًمزُم٤من ُم٘مٌقًم٦م قمٜمدٟم٤م اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمزٟم٤م

  

                                                           

 .5/351اي٦م اعمٌتدي ، واهلداي٦م ذم ذح سمد9/68اعمًٌقط  (1)

 .51/575شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/379، واًمٌٞم٤من 6/448اًمقؾمٞمط  (5)

 طمٜمٞمٗم٦م، أيب اإلُم٤مم ص٤مطم٥م: يقؾمػ أسمق اًمٌٖمدادي، اًمٙمقذم إٟمّم٤مري طمٌٞم٥م سمـ إسمراهٞمؿ سمـ هق: يٕم٘مقب (3)

 قمٚمٞمف ومٖمٚم٥م طمٜمٞمٗم٦م، أسم٤م ًمزم صمؿ واًمرواي٦م، سم٤محلدي٨م وشمٗم٘مف .سم٤مًمٙمقوم٦م وًمد .ُمذهٌف ٟمنم ُمـ وأول وشمٚمٛمٞمذه،

اًم٘مْم٤مء  قمغم وهق سمٌٖمداد، ظمالومتف، ذم وُم٤مت .واًمرؿمٞمد واهل٤مدي اعمٝمدي أي٤مم سمٌٖمداد اًم٘مْم٤مء ووزم شاًمرأي»

 .4/1151، وشم٤مريخ اإلؾمالم 7/331اٟمٔمر: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  .هـ185ؾمٜم٦م 

 ٟمنم اًمذي وهق وآصقل، سم٤مًمٗم٘مف إُم٤مم: اهلل قمٌد أسمق ؿمٞم٤ٌمن، سمٜمل ُمقازم ُمـ ومرىمد، سمـ احلًـ سمـ هق: حمٛمد (4)

 أيب ُمـ ؾمٛمع سم٤مًمٙمقوم٦م، وٟمِم٠م ، سمقاؾمط ووًمد دُمِمؼ، همقـم٦م ذم طمرؾمتف ، ىمري٦م ُمـ أصٚمف .طمٜمٞمٗم٦م أيب قمٚمؿ

 ظمرج وعم٤م .قمزًمف صمؿ سم٤مًمرىم٦م اًم٘مْم٤مء اًمرؿمٞمد ومقٓه سمٖمداد، إمم واٟمت٘مؾ سمف وقمرف ُمذهٌف قمٚمٞمف طمٜمٞمٗم٦م وهمٚم٥م

، 5/169شم٤مريخ سمٖمداد ، و9/134اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء  .اًمري ذم ومامت صحٌف، ظمراؾم٤من إمم اًمرؿمٞمد

 .4/954وشم٤مريخ اإلؾمالم 

 .5/351واهلداي٦م ذم ذح سمداي٦م اعمٌتدي  9/68اعمًٌقط  (5)

 ، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج.51/575شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع اٟمٔمر:  (6)

 .11/98، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 7/365اًمقؾمٞمط  (7)

 .4/81آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر  (8)

 . 3/165شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ  (9)

 .11/98، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 7/365اًمقؾمٞمط  (11)

 .6/579، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع 6/153اعمًٌقط  (11)
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 يقؾمػ أسمق وطمده ،(1)اً طمد اًمزُم٤من شمٓم٤مول ذم طمٜمٞمٗم٦م أسمق دحي مل يقؾمػ: أسمق ىم٤مل

 . (5)سمِمٝمر

 .(4)أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م طمده سمًٜم٦م (3)وروى اسمـ زي٤مد

ا يم٤من ًمٚمح٤ميمؿ أن حيٙمؿ سمِمٝم٤مدهتؿ وحيد إذا ؿمٝمد أرسمٕم٦م سم٤مًمزٟم٤م صمؿ ُم٤مشمقا أو / هم٤مسمق

: ًمٜم٤م أهنؿ أشمقا سم٤مًمِمٝم٤مدة قمغم (6)، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ٓ جيقز احلٙمؿ هب٤م(5)اعمِمٝمقد قمٚمٞمف

 وضمٝمٝم٤م، ومل يٕم٤مروٝم٤م ُم٤م ي٘مدح ذم ؿمٝم٤مدهتؿ ومقضم٥م اًمٕمٛمؾ هب٤م.

 

                                                           

 . 5/569، وومتح اًم٘مدير  9/71اعمًٌقط  (1)

 . 3/191، اًمٚم٤ٌمب  3/187شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ  (5)

 واسمـ اًمٓم٤مئل قمٌٞمد سمـ ؾمٕمٞمد قمـ طمٜمٞمٗم٦م، روى أيب اإلُم٤مم اًمٙمقذم، ص٤مطم٥م اًمٚم١مًم١مي زي٤مد سمـ هق: احلًـ (3)

 شمقذم ُمرزوق. سمـ ه٤مؿمؿ سمـ قمكم قمٜمف روى قمامرة سمـ واحلًـ قمت٦ٌم سمـ وأيقب ٖمقلُم سمـ وُم٤مًمؽ ضمري٩م

، واجلرح واًمتٕمديؾ 1/194وُم٤مئتلم ُمـ اهلجرة. اٟمٔمر : اجلقاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م  أرسمع ؾمٜم٦م

 .3/159، واًمٙم٤مُمؾ ذم وٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل 3/15ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ 

 . 9/71اعمًٌقط .(4)

 .11/98ٓم٤مًمٌلم ، وروو٦م اًم13/356اًمٌٞم٤من  (5)

 .3/168، وشمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 5/63، ودرر احلٙم٤مم 5/559اجلقهرة اًمٜمػمة  (6)

 [ أ/96] 
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 (1)باب حد الؼذف

 يق ىق يف ىف ﴿اًم٘مذف طمرام وهق ُمـ اًمٙم٤ٌمئر اًمٕمٔم٤مم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
))قذف ذيمر اًمٙم٤ٌمئر ومٕمد ُمٜمٝم٤م:  ملسو هيلع هللا ىلص قمٛمر أن اًمٜمٌل ى ورو (5)﴾ ين

وم٢مذا ىمذف سم٤مًمغ، قم٤مىمؾ، خمت٤مر، ُمًٚمؿ، أو يم٤مومر اًمتزم سمف أطمٙم٤مم  ،(3)ادحصـات((

، ًمٞمس يقًمد ًمف ٤مً ُمـ ذُمل، أو ُمٕم٤مهد، أو ُمرشمد، حمّمٜملم ٞماإلؾمالم ذم طم٘مقق أدُم

))البقـة أو حد   :(5)ًمًٕمد ملسو هيلع هللا ىلص ي٦م وًم٘مقًمف: ًمم(4)سمقطء يقضم٥م احلد، وضم٥م قمٚمٞمف احلد

 . (1)ضمٚمد صمامٟملم ضمٚمدة ًممي٦م، وإن يم٤من ممٚمقيًم٤م ضمٚمد أرسمٕملم اً ، وم٢من يم٤من طمر (6)يف طفرك((

                                                           

 ػم. ٞماًمؽماُمل. واصٓمالطم٤م : اًمرُمل سم٤مًمزٟم٤م ذم ُمٕمرض اًمتٕم واًمت٘م٤مذف ُمٓمٚم٘م٤م، اًمرُمل: ًمٖم٦م اًم٘مذف (1)

 .4/514، وطم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم ذح اعمٜمٝم٩م 4/1414اٟمٔمر: اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م 

 [.4( ]اًمٜمقر : 5)

 ﴾ نث مث زث رث يت ىت﴿ أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمقص٤مي٤م، سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (3)
 (.89وأيمؼمه٤م ) اًمٙم٤ٌمئر سمٞم٤من سم٤مب (، وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اإليامن5766)

 .4/135، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 11/168، واًمنمح اًمٙمٌػم 3/345اعمٝمذب  (4)

 سمٕمد أؾمٚمؿ اإلؾمالم ذم ٦مؾمٌٕم ؾم٤مسمع يم٤من إؾمح٤مق، أسم٤م ُمٜم٤مف. يٙمٜمك قمٌد سمـ أهٞم٥م سمـ ُم٤مًمؽ سمـ هق: ؾمٕمد (5)

 وأظمؼم اًمِمقرى، ومٞمٝمؿ قمٛمر ضمٕمؾ اًمذيـ اًمًت٦م أطمد وهق اعمِم٤مهد، وؾم٤مئر واحلديٌٞم٦م، سمدرا، وؿمٝمد .ؾمت٦م

 ُمِمٝمقرا اًمدقمقة جم٤مب ويم٤من سم٤مجلٜم٦م، هلؿ اعمِمٝمقد اًمٕمنمة وأطمد .راض قمٜمٝمؿ وهق شمقذمملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل أن

 هـ.58هـ، وىمٞمؾ: 55سمذًمؽ، اظمتٚمػ ذم ووم٤مشمف وم٘مٞمؾ ؾمٜم٦م 

 .3/61، واإلص٤مسم٦م 5/616، وآؾمتٞمٕم٤مب  1/159ٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ اٟمٔمر: ُم

أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات، سم٤مب إذا ادقمك أو ىمذف ومٚمف أن يٚمتٛمس اًمٌٞمٜم٦م، ويٜمٓمؼ ًمٓمٚم٥م اًمٌٞمٜم٦م  (6)

(5671.) 

 .4/136، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 11/168، واًمنمح اًمٙمٌػم 3/345اعمٝمذب  (1)
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 (3)، وسمف ىم٤مل اًمزهري(5)صمامٟملم اً أٟمف ضمٚمد قمٌد (1)وطمٙمل قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز

ريم٧م أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ىم٤مل: أد (6): ًمٜم٤م ُم٤م روى قم٤مُمر سمـ قمٌد اهلل سمـ رسمٞمٕم٦م(5)(4)وإوزاقمل

وقمثامن وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ اخلٚمٗم٤مء ومٚمؿ أرهؿ ييسمقن اعمٛمٚمقك إذا ىمذف أيمثر ُمـ 

ٕٟمف طمد و: (9)٤مً ، ومّم٤مر إمج٤مقم (8)، وروي ُمثٚمف قمـ قمكم روقان اهلل قمٚمٞمف(7)أرسمٕملم

ٌٕمض، ومٙم٤من اًمٕمٌد ومٞمف قمغم اًمٜمّمػ ُمـ احلر: يمحد اًمزٟم٤م، وهذا رخص قمٛمقم أي٦م، يت

 أقمٜمل اإلمج٤مع اعمذيمقر.

                                                           

 صمؿ اعمدين طمٗمص أسمق ، إُمقي اًم٘مرر اًمٕم٤مص أسمك سمـ احلٙمؿ سمـ ُمروان سمـ اًمٕمزيز قمٌد سمـ هق: قمٛمر (1)

. روى قمـ: أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، وقمروة سمـ اًمزسمػم، وقمٜمف: محٞمد ( اعم١مُمٜملم أُمػم)  اًمدُمِم٘مل

 هـ.111اًمٓمقيؾ، ورضم٤مء سمـ طمٞمقة، وأيقب اًمًختٞم٤مين. شمقذم ؾمٜم٦م 

 .45/313، وشم٤مريخ دُمِمؼ 545ص  ، وضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ5/114اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

 (.13794) 7/437(، وقمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف 3161) 5/1519أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م  (5)

 . 15/397، واًمٌٞم٤من  13/556احل٤موي اًمٙمٌػم  (3)

 زُم٤مٟمف ذم إُم٤مم أهؾ اًمِم٤مم ذم ل، أسمق قمٛمرو إوزاقم لاًمدُمِم٘م ل( قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو سمـ أسمك قمٛمرو اًمِم٤مُم4)

ٗم٘مف، وُمـ يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم، روى قمـ: ؾم٤مُم٦م سمـ زيد اًمٚمٞمثل، ورسمٞمٕم٦م سمـ قمٌد اًمرمحـ، وقمٜمف: احلدي٨م و اًم

 هـ.157إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞم٤مش، وؾمٗمٞم٤من اًمثقري. شمقذم ؾمٜم٦م 

(.1/134(، وشمذيمرة احلٗم٤مظ ًمٚمذهٌل )4/151(، وشم٤مريخ اإلؾمالم )67اٟمٔمر: ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء )ص

 . 15/161اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌل .(5)

ٙمذا ضم٤مءت واًمّمقاب: قمٌد اهلل سمـ قم٤مُمر، وهق: قمٌد اهلل سمـ قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م ، أسمق حمٛمد اعمدين، وًمد قمغم ه (6)

، روى قمـ: ضم٤مسمر وقمثامن وقمٛمر وقم٤مئِم٦م وهمػمهؿ، وقمٜمف: اًمزهري وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد ملسو هيلع هللا ىلص قمٝمد اًمٜمٌل 

ًمتحّمٞمؾ ، وضم٤مُمع ا3/551إٟمّم٤مري، شمقذم ؾمٜم٦م سمْمع وصمامٟمقن ُمـ اهلجرة. اٟمٔمر : ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

 .15/141، وهتذي٥م اًمٙمامل 513ص 

 (.17139) 8/438(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 3161) 5/1519أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م  (7)

 7/437أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف سمٚمٗمظ : أن قمٚمٞم٤ًم يم٤من ٓ ييب اعمٛمٚمقك إذا ىمذف إٓ أرسمٕملم .  (8)

 . 8/438(، واًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل 13788)

 .٥134م اإلمج٤مع ص ُمراشم (9)
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٢من مل يٙمـ اعم٘مذوف حمّمٜم٤ًم مل جي٥م احلد قمغم ىم٤مذومف: ٕن اهلل شمٕم٤ممم عم٤م أوضم٥م احلد وم

 .(1)سم٘مذف اعمحّمـ دل أٟمف ٓ جي٥م سم٘مذف همػم اعمحّمـ

واعمحّمـ اًمذي جي٥م احلد سم٘مذومف ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ُمـ اضمتٛمع ومٞمف مخ٦ًم 

أو  اً ، واًمٕمٗم٦م قمـ اًمزٟم٤م، وم٢من ىمذف صٖمػمذوط: اًمٌٚمقغ، واًمٕم٘مؾ، واحلري٦م، واإلؾمالم

مل جي٥م قمٚمٞمف: ٕن ُم٤م رُم٤ممه٤م سمف ًمق حت٘مؼ مل يقضم٥م احلد، ومٚمؿ جي٥م احلد قمغم ُمـ  ٤مً جمٜمقٟم

مل جي٥م قمٚمٞمف  اً ، وإن ىمذف يم٤مومر(5)رُمك سمف: يمام ًمق ىمذف سم٤مًمًٖم٤م قم٤مىماًل سمام دون اًمقطء 

 .(4)))مـ أرشك باهلل فؾقس بؿحصـ((:  ملسو هيلع هللا ىلص : ًم٘مقًمف(3)احلد

ٟم٘مص اًمرق يٛمٜمع يمامل احلد قمغم مل جي٥م قمٚمٞمف احلد: ٕن  ٤مً وإن ىمذف ممٚمقيم

 .(5)اًم٘م٤مذف، ومٛمٜمع وضمقب احلد ًمٚمٛم٘مذوف

 مل جي٥م قمٚمٞمف احلد: ٕن اهلل شمٕم٤ممم أوضم٥م احلد قمغم اًم٘م٤مذف إذا  ٤مً وإن ىمذف زاٟمٞم

 .(6)مل يث٧ٌم زٟم٤م اعم٘مذوف، وم٢مذا أصمٌتف مل جي٥م قمٚمٞمف

وأُم٤م وطء اًمِمٌٝم٦م وذم اًمٜمٙم٤مح اعمختٚمػ ومٞمف وم٢مٟمف / ٓ يً٘مط اإلطمّم٤من قمغم أصح 

: ًمٜم٤م أٟمف وطء ٓ جي٥م سمف احلد ومال يً٘مط سمف اإلطمّم٤من (1)اًمقضمٝملم، وذم اًمث٤مين: يً٘مط

يمقطء زوضمتف وهل طم٤مئض، ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل سمتقومٞم٘مف: وذيمر ذم اعمٝمذب ذم شمٕمٚمٞمؾ 

                                                           

 .4/135، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 15/396، واًمٌٞم٤من 3/346اعمٝمذب  (1)

 .51/51شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/397، واًمٌٞم٤من 3/346اعمٝمذب  (5)

 .51/51شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/346اعمٝمذب  (3)

( ، وىم٤مل : اًمّمقاب ُمقىمقف ، وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل 3595) 4/178احلدي٨م أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف  (4)

 . 4/115( ، واٟمٔمر : شمٚمخٞمص احلٌػم 16937) 8/375 اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ذم

 .51/55شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/397اًمٌٞم٤من  (5)

 راضمع اًم٤ًمسم٘م٦م .اعم (6)

 راضمع اًم٤ًمسم٘م٦م .اعم (1)

 [ ب/96] 
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ؿ، وم٢من وطء اًمِمٌٝم٦م ٓ ٚم  ًَ ، وهق همػم ُمُ (1)٦م: أٟمف وطء حمرم٠مًم ذم صقرة اعمًاًمقضمف اًمث٤مين

  اًمٜمٙم٤مح اعمختٚمػ ومٞمف ؾمٞمام إذا يم٤من يٕمت٘مد صحتف وطمٚمف.يقصػ سم٤مًمتحريؿ، ويمذًمؽ ذم

 

 فصؾ

إذا ىمذف اًمقاًمد وًمده أو اجلد طم٤مومده مل جي٥م قمٚمٞمف احلد، ويمذًمؽ إم وإن 

، وىم٤مل أسمق صمقر واسمـ اعمٜمذر: ًمف (3)، وىم٤مل ُم٤مًمؽ: يٙمره ًمف أن حيده وم٢من طمده ضم٤مز(5)قمٚم٧م

٘مّم٤مص، وىمد د قمغم وًمده يم٤مًم٥م ًمٚمقاًمدمومٚمؿ : ًمٜم٤م أهن٤م قم٘مقسم٦م شمً٘مط سم٤مًمِمٌٝم٦م (4)أن حيده

 .(5)سم٤مًمًٞمػ ٤مً ذومؾمٚمٛمف ُم٤مًمؽ إذا ىمتٚمف طم

إذا ىمذف زوضمتف وًمف ُمٜمٝم٤م اسمـ ومامشم٧م مل يٙمـ ٓسمٜمف أن حيده، ٕٟمف إذا مل جي٥م قمٚمٞمف 

احلد سم٘مذومف مل جي٥م ًمف قمٚمٞمف سم٤مإلرث قمـ أُمف، وًمق يم٤من هل٤م اسمـ ُمـ همػمه ورث مجٞمع 

 .(6)ىملم اؾمتٞمٗم٤مء مجٞمٕمفاحلد، ٕٟمف ٓ يتٌٕمض، وهلذا ًمق قمٗم٤م سمٕمْمٝمؿ يم٤من ًمٚم٤ٌم

  

                                                           

 .3/346اعمٝمذب  (1)

 .51/55شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/399، واًمٌٞم٤من 3/346اعمٝمذب  (5)

 .6/314، وُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ 8/411، واًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ 545خمتٍم ظمٚمٞمؾ ص (3)

 .51/55شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/399، واًمٌٞم٤من 3/346اعمٝمذب  (4)

 .8/411، واًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ 545خمتٍم ظمٚمٞمؾ ص (5)

 .51/55شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/411، واًمٌٞم٤من 5/346اعمٝمذب  (6)
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 فصؾ

 (1)إذا رومع اًم٘م٤مذف إمم احل٤ميمؿ ًمزُمف اًم١ًمال قمـ إطمّم٤من اعم٘مذوف: ٕن ]احلٙمؿ[

يتٕمٚمؼ سمف ومٝمق يمٕمداًم٦م اًمِم٤مهد، وٓ يٙمتٗمك سم٤معمِم٤مهدة وٓ سمٔم٤مهر اًمدار قمغم اعمذه٥م، 

وىمٞمؾ: يٙمتٗمل ذم ُمٕمروم٦م اًمٕم٘مؾ سمرؤيتف، وذم احلري٦م سمٔم٤مهر اًمدار، ويمذًمؽ اإلؾمالم، 

شمٙمٗمل ذم ُمٕمروم٦م اًمٕم٘مؾ، واًمدار دمٛمع ٓ اًمٕمٗم٦م قمـ اًمزٟم٤م: ًمٜم٤م أن اعمِم٤مهدة وإصؾ 

إطمرار واًمٕمٌٞمد واعمًٚمٛملم واًمٙمٗم٤مر، واهلقى هم٤مًم٥م، ومال سمد ُمـ اًمٌح٨م قمـ 

، وم٢من ىم٤مل اًم٘م٤مذف: أُمٝمٚمقين ٕىمٞمؿ سمٞمٜم٦م قمغم اًمزٟم٤م، أُمٝمؾ صمالصم٦م أي٤مم: ٕهن٤م (5)اعمٓمٚمقب 

 .(3)ء اًمٕمذرإلسمدا اً ُمدة ىمري٦ٌم ُمٕمتؼمة ضمٕمٚمٝم٤م اهلل أُمد

 فصؾ

 وأسمق صمقر:  (4)صمؿ زٟم٤م اعم٘مذوف ؾم٘مط احلد قمـ ىم٤مذومف، وىم٤مل اعمزين ٤مً إذا ىمذف حمّمٜم

: ًمٜم٤م أن ُم٤م فمٝمر ُمـ اًمزٟم٤م ؿمٌٝم٦م (5)ٓ يً٘مط يمام ًمق ـمرأت اًمردة أو صمٞمقسم٦م اًمزاين أو طمريتف

ٕٟمف يدل قمغم شم٘مدم أُمث٤مًمف، وهلذا روي أن رضماًل زٟم٤م ذم زُمـ قمٛمر، : ذم طم٤مل اًم٘مذف 

                                                           

 : احل٤ميمؿ. واعمث٧ٌم هق اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمًٞم٤مق.اعمخٓمقط ذم  (1)

 .51/55شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/411، واًمٌٞم٤من 3/346اعمٝمذب  (5)

 زت رت يب ﴿: ىم٤مل ، صمؿ[ 64: هقد] ﴾ زب رب يئ ىئ نئ مئ ﴿ًمف شمٕم٤ممم: وًم٘مق (3)
شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/346. اٟمٔمر : اعمٝمذب [ 65: هقد] ﴾ مث زث رث يت نتىت مت

51/55. 

أسمق إسمراهٞمؿ اعمزين اعمٍمي، اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم ، إؾمامقمٞمؾ سمـ حيٞمك سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمرو سمـ إؾمح٤مقهق:  (4)

،واًمٓمح٤موي، ىم٤مل قمٜمف  ـ مح٤مد، وقمٜمف أظمذ اسمـ ظمزيٛم٦م،وٟمٕمٞمؿ سم ص٤مطم٥م اًمتّم٤مٟمٞمػ، أظمذ قمـ اًمِم٤مومٕمل

اٟمٔمر : ـمٌ٘م٤مت  هـ.564هـ وشمقذم ذم رُمْم٤من ؾمٜم٦م  175، وًمد ؾمٜم٦م  "اعمزين ٟم٤مس ُمذهٌل"اًمِم٤مومٕمل: 

 . 1/58ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ىم٤ميض ؿمٝم٦ٌم ، و 134ص اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞملم ٓسمـ يمثػم 
 .51/56شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/347اعمٝمذب  (5)
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ده، وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، إهن٤م أول ُمرة وم٤مقمػ قمٜمل، وم٘م٤مل: يمذسم٧م، اهلل أيمرم ومٝمؿ سمح

، ومٔمٝمقره٤م ٓ يدل ٤مً ، سمخالف اًمردة وم٢مهن٤م شمٗمٕمؾ شمديٜم(1)ُمـ أن يٗمْمح قمٌده سم٠مول ُمرة

 قمغم شم٘مدُمٝم٤م، ويمذًمؽ اًمثٞمقسم٦م واحلري٦م ٓ يؽماُمٞم٤من إمم طم٤مًم٦م اًم٘مذف وم٤مومؽمىم٤م.

 فصؾ

 ُمع اًمٜمٞم٦م، وم٤مًمٍميح ىمقًمف: زٟمٞم٧م،  (3)ًمٙمٜم٤مي٦مأو سم٤م (5)ٓ يّمح اًم٘مذف إٓ سم٤مًمٍميح

سمـ  طمالل ي٤م ظمٌٞم٨م، ي٤م وم٤مضمر، ي٤م يم٘مقًمف: واًمٙمٜم٤مي٦م همػمه، ُمٕمٜمك حيتٛمؾ ٓ ٕٟمف زان: ي٤م أو

: ٕن ُم٤م ٓ يٗمت٘مر إمم اًمِمٝم٤مدة يم٤مٟم٧م اًمٙمٜم٤مي٦م  ٤مً حلالل، وم٢من ٟمقى سمف اًم٘مذف يم٤من ىمذوم/ ا

ٞمس سم٘مذف، وًمق يم٤من ذم ومٞمف ُمع اًمٜمٞم٦م يم٤مًمٍميح ذم إـمالىمف، وإن مل يٜمق سمف اًم٘مذف ومٚم

 . (5)، وىم٤مل ُم٤مًمؽ: اًمتٕمريض سم٤مًم٘مذف ىمذف(4)طم٤مل اخلّمقُم٦م واًمٖمْم٥م أو قمدُمٝمام 

 ُمـ همػم ٟمٞم٦م . ٤مً حيتٛمؾ اًم٘مذف وهمػمه، ومال جيٕمؾ ىمذومًمٜم٤م: أٟمف 

                                                           

: هذا إصمر ذيمره اًمِم٤مومٕمل ذم 8/518، وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر اعمٜمػم هبذا اًمٚمٗمظ  صمر مل أضمدههذا إ (1)

 أيت قمٛمر، أن أٟمس، إم. ومل أضمده ذم إم قمٜمد اًمٌح٨م. وًمٙمـ وضمدشمف قمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل سمٚمٗمظ آظمر هق: قمـ

وم٘مٓمٕمف(( ،  ذٟمٌف أول قمٜمد قمٌدا ًمٞمًٚمؿ اهلل يم٤من ُم٤م يمذسم٧م )): وم٘م٤مل ىمٌٚمٝم٤م، ىمط هىم٧م ُم٤م واهلل: وم٘م٤مل سم٤ًمرق

 (.15577) 8/479أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 

 ساطم٦م سم٤مًمْمؿ اًمٌمء سح ُمـ ُم٠مظمقذ وهق همػمه، شمٕمٚم٘م٤مت ُمـ ظمٚمص اًمذي هق: اًمٚمٖم٦م ذم اًمٍميح(5)

، واحل٤موي اًمٙمٌػم 1/337واطمد. اٟمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  ُمٕمٜمك إٓ حيتٛمؾ ُم٤م ٓ وسوطم٦م ، واصٓمالطم٤م:

11/166. 

 اعمراد اؾمتؽم ؾمؽمشمف. وذم آصٓمالح: يمالم أي ويمٜمٞمتف اًمٌمء يمٜمقت: ي٘م٤مل اًمًؽم، سمٛمٕمٜمك اًمٚمٖم٦م ذم اًمٙمٜم٤مي٦م(3)

اعمج٤مز. اٟمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  أم احل٘مٞم٘م٦م سمف اعمراد أيم٤من ؾمقاء اًمٚمٖم٦م، ذم فم٤مهًرا ُمٕمٜم٤مه يم٤من وإن سم٤مٓؾمتٕمامل ُمٜمف

 .3/134 اعمحٞمط واًمٌحر ،1/66 اًمٌزدوي أصقل ذح إهار يمِمػ ، و5/545

 .51/56شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و9/335اًمنمح اًمٙمٌػم  (4)

 .5/358، وطم٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوي 3/566، واعم٘مدُم٤مت اعمٛمٝمدات 9/534اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ  (5)

 [ أ/97] 
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، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ٓ يٙمقن (1)وإن ىم٤مل: ىمد ًمٓم٧َم، أو ٓط سمؽ ومالن ومٝمذه ىمذف

 ، وىمد دًمٚمٜم٤م قمغم وم٤ًمده . (5)ىمذوًم٤م سمٜم٤مء قمغم أصٚمف أن ومٕمٚمف ٓ يقضم٥م احلد 

وإن ىم٤مل: ي٤م ًمقـمل، وم٢من أراد أٟمؽ قمغم ديـ ىمقم ًمقط، ومٚمٞمس سم٘مذف وٓ يقضم٥م 

، وىمٞمؾ: إٟمف ىمذف ُمقضم٥م: ٕٟمف فم٤مهر ُمًتٕمٛمؾ ذم ٟمًٌتف إمم اًمٗمٕمؾ، ومال ي٘مٌؾ (3)احلد

: ٕن اًمٙمٜم٤مي٦م (4)ىمقًمف ذم سومف إمم اًمديـ، وم٢من أراد أٟمؽ شمٕمٛمؾ وم٤مطمِمتٝمؿ وضم٥م احلد

 .(5)ٜمٞم٦م يم٤مًمٍميحقمٜمدٟم٤م ُمع اًم

 فصؾ

ُمـ همػم ٟمٞم٦م: عمٕم٤من  ٤مً ٘م٤مًم٧م: سمؽ زٟمٞم٧م، مل يٙمـ ىمقهل٤م ىمذومإذا ىم٤مل ُٓمرأشمف: زٟمٞم٧م. وم

، سم٠من وـمئٝم٤م ئمٜمٝم٤م زوضمتف، ٤مً أن شمٙمقن زاٟمٞم٦م وٓ يٙمقن هق زاٟمٞم صمالصم٦م: أطمده٤م: أٟمف جيقز

٘مقل: ُمٕمؽ ٞم. وموهل شمٕمٚمؿ أٟمف أضمٜمٌل. واًمث٤مين: أن شمريد ٟمٗمل اًمزٟم٤م، يمام شم٘مقل: هىم٧َم 

ف مل يٓم٠مين همػمك، وم٢من يم٤من ذًمؽ اًمث٤مًم٨م: شمريد أٟم.  ، يٕمٜمل يمام مل شمنق مل أهقهىم٧ُم 

وم٘مد زٟمٞم٧م، وًمق ىم٤مًم٧م جمٞم٦ٌم: أٟم٧م أزٟمك ُمٜمل. مل يٙمـ ىمذوم٤م ُمـ همػم ٟمٞم٦م: ٕٟمف جيقز  ٤مً زٟم

ٕن اًمتٖمٚمٞم٥م ًمٗمٕمؾ أن شمريد: ُم٤م وـمئٜمل همػمك، وم٢من يم٤من ذًمؽ زٟم٤م، وم٠مٟم٧م أزٟمك ُمٜمل: 

 .(6)اًمرضمؾ ذم اًمقطء

                                                           

 .51/57شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و9/335اًمنمح اًمٙمٌػم  (1)

 .4/5، ورد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر 5/563، واًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م 3/181شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ  (5)

 .51/57شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و9/335اًمنمح اًمٙمٌػم  (3)

 .51/57شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و9/335اًمنمح اًمٙمٌػم  (4)

 .8/55، وحتٗم٦م اعمحت٤مج 3/341، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 11/18احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

 .51/57شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و9/338، واًمنمح اًمٙمٌػم 3/347اعمٝمذب  (6)
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ُمـ همػم ٟمٞم٦م: ٕن يمٚمٛم٦م  ٤مً ٙمـ ىمذوم٧م أزٟم٤م ُمـ ومالن، أو أزٟم٤م اًمٜم٤مس، مل يوًمق ىم٤مل: أٟم

أومٕمؾ شمًتٕمٛمؾ ومٞمام اؿمؽميم٤م ومٞمف واٟمٗمرد أطمدمه٤م سمٛمزي٦م، وُم٤م صم٧ٌم أن ومالن زان، وٓ أن 

 .(1)اًمٜم٤مس زٟم٤مة ًمٞمٙمقن هق أزٟمك ُمٜمف 

وًمق ىم٤مل: ومالن زان وأٟم٧م أزٟمك ُمٜمف، أو أٟم٧م أزٟمك ُمـ زٟم٤مة اًمٜم٤مس، ومٝمق ىمذف: 

وقمٚمٞمٝمؿ ومٞمام اشمّمٗمقا سمف، ٟم٤م ومالن، وذم اًمٜم٤مس زٟم٤مة، وىمد ضمٕمؾ ًمف ُمٞمزة قمٚمٞمف ٕٟمف أصم٧ٌم ز

 .(5)٤مً ومٙم٤من ىمذوم

إذا ىم٤مل ُٓمرأة: ي٤م زاٍن، وأؾم٘مط اهل٤مء ًمٚمؽمظمٞمؿ، أو ىم٤مل ًمرضمؾ: ي٤م زاٟمٞم٦م وم٠مصم٧ٌم اهل٤مء 

 .(3)ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م، ومٝمق ىمذف: ٕٟمف سح سم٢مو٤موم٦م اًمزٟم٤م إًمٞمٝمام

همػم ٟمٞم٦م: ٕن فم٤مهره اًمّمٕمقد ذم اجلٌؾ ُمـ  ٤مً ىم٤مل: زٟم٠مت ذم اجلٌؾ، مل يٙمـ ىمذوم وًمق

 .(4)ومال يٍمف إمم اًم٘مذف ُمـ همػم ٟمٞم٦م

ُمـ  ٤مً ن يم٤من ممـ يٕمرف اًمٚمٖم٦م مل يٙمـ ىمذوموًمق ىم٤مل: زٟم٠مت. ومل ي٘مؾ: ذم اجلٌؾ، وم٢م

 .(5)همػم ٟمٞم٦م: عم٤م ىمدُمتف، وإن مل يٙمـ يٕمرومٝم٤م ومٝمق ىمذف: ٕٟمف ٓ يٗمرق سملم اهلٛمز وـمرطمف

 فصؾ

 .(6)دسمرك، ومٝمق ىمذف: ٕٟمف إو٤موم٦م إمم اًمزٟم٤م إذا ىم٤مل: زٟم٤م ومرضمؽ، أو ذيمرك، أو

                                                           

 .51/57ع شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمق، و9/339اًمنمح اًمٙمٌػم  (1)

 .51/57شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و9/339اًمنمح اًمٙمٌػم  (5)

 .51/57شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و9/341، واًمنمح اًمٙمٌػم 3/348اعمٝمذب  (3)

 .51/58شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و9/341اًمنمح اًمٙمٌػم (4)

شمٙمٛمٚم٦م ، و9/341اًمّمٕمقد ، واًمنمح اًمٙمٌػم  قمغم يدل ُم٤م سمف ي٘مرن مل ٕٟمف ىمذف وومٞمف وضمف آظمر: أٟمف (5)

 .51/57قع اعمجٛم

 .51/75شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و9/345اًمنمح اًمٙمٌػم  (6)
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وإن ىم٤مل: زٟم٧م قمٞمٜمؽ، أو يدك / ، أو رضمٚمؽ، مل يٙمـ ىمذوًم٤م ُمـ همػم ٟمٞم٦م قمغم 

اًمّمحٞمح ، وىمٞمؾ: هق ىمذف، وإول أصح: ٕن اًمزٟم٤م ٓ يقضمد ذم هذه إقمْم٤مء 

 : )) العقـان تزكقان والقدان تزكقان والرجالن تزكقان والػرج ملسو هيلع هللا ىلص ، وهلذا ىم٤مل(1)طم٘مٞم٘م٦م

  .(2)يصدق ذلؽ ويؽذبف((

ُمـ همػم ٟمٞم٦م قمغم أصح اًمقضمٝملم، واًمث٤مين: يٙمقن  ٤مً وًمق ىم٤مل: زٟم٤م سمدٟمؽ، مل يٙمـ ىمذوم

ىمذوًم٤م ُمـ همػم ٟمٞم٦م، ًمٜم٤م أن اًمزٟم٤م سمجٛمٞمع اًمٌدن ٓ يٙمقن إٓ سم٤معم٤ٌمذة ومال يٙمقن ىمذوًم٤م ُمـ 

 .(3)همػم ٟمٞم٦م

 فصؾ

ٕٟمف ٓ يقضمد ُمٜمف : ٤مً ق صٌل ٓ جي٤مُمع ُمثٚمف، مل يٙمـ ىمذوموم٢من ىم٤مل: زٟم٤م سمؽ ومالن، وه

 اًمقطء اعمقضم٥م ًمٚمحد ، ويمذا ًمق ىم٤مل: زٟمٞم٧م سمٗمالٟم٦م، أو زٟم٧م سمؽ ومالٟم٦م عم٤م ذيمرشمف .

: ٤مً ٤م سمقطء يقضم٥م احلد قمٚمٞمٝم٤م ومٙم٤من ىمذوم: ٕٟمف رُم٤مه٤مً وإن يم٤من ُمثٚمف جي٤مُمع يم٤من ىمذوم

 .(4)يمام ًمق رُم٤مه٤م سم٤ٌمًمغ

                                                           

 . وإول هق أيْم٤م ُم٤م صححف اًمراومٕمل واًمٜمقوي.51/58شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و9/345اًمنمح اًمٙمٌػم  (1)

 (، وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘مدر،6543أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب آؾمتئذان ، سم٤مب زٟم٤م اجلقارح دون اًمٗمرج ) (5)

 اًمزٟم٤م، ُمـ طمٔمف آدم اسمـ قمغم يمت٥م اهلل إن»(. سمٚمٗمظ: 5657) وهمػمه اًمزٟم٤م ُمـ ٔمفطم آدم اسمـ قمغم ىمدر سم٤مب

 ذًمؽ يّمدق واًمٗمرج وشمِمتٝمل، متٜمك واًمٜمٗمس اعمٜمٓمؼ، اًمٚم٤ًمن وزٟم٤م اًمٜمٔمر، اًمٕملم ومزٟم٤م حم٤مًم٦م، ٓ ذًمؽ أدرك

 شويٙمذسمف يمٚمف

سم٠مٟمف . واًمذي صححف اًمراومٕمل واًمٜمقوي اًمث٤مين 8/317، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 9/343اًمنمح اًمٙمٌػم  (3)

 سيح ٓ حيت٤مج إمم اًمٜمٞم٦م.

 .51/58شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/348اعمٝمذب  (4)

 [ ب/97] 
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زارة ُمـ همػم ٟمٞم٦م: ٕن رضماًل ُمـ سمٜمل وم ٤مً ىم٤مل: ٓ شمرد يد ُٓمس، مل يٙمـ ىمذوموإن 

 .(5)٤مً ىم٤مذوم ملسو هيلع هللا ىلص  جيٕمٚمف. ومل(1)ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، اُمرأيت ٓ شمرد يد ُٓمس

 فصؾ

ٕٟمف جيقز أن  ُمـ همػم ٟمٞم٦م: ٤مً د وم٘م٤مل: هذا ًمٞمس ُمٜمل، مل يٙمـ ىمذوموإن أشم٧م اُمرأشمف سمقًم

 .(3)وُمـ وطء ؿمٌٝم٦م، أو ُمًتٕم٤مرأ، أو ُمـ زوج آظمر، ٤مً ٘م، أو ظَمٚمْ ٤مً ٘ميريد ًمٞمس ُمٜمل ظُمٚمُ 

: ٤مً عمٜمٗمل: ًم٧ًم اسمـ ومالن، مل يٙمـ ىمذوموم٘م٤مل رضمؾ هلذا اوًمق ٟمٗمك ٟم٥ًم وًمد سم٤مًمٚمٕم٤من 

 .(4)ٕٟمف ص٤مدق ُمـ طمٞم٨م اًمٔم٤مهر

وًمق أىمر سمٜم٥ًم وًمد وم٘م٤مل رضمؾ هلذا اًمقًمد: ًم٧ًم اسمـ ومالن، ومٝمق ىمذف إٓ أن 

 .(5)يريد سمف همػم اًم٘مذف 

ُمـ همػم ٟمٞم٦م، هذا أصح  ٤مً أىمر سمٜمًٌف: ًم٧ًم اسمٜمل، مل يٙمـ ىمذوموًمق ىم٤مل ًمف اًمذي 

 ومٞمٝمام، وإن مل يٜمق  ٤مً أٟمف إن ٟمقى سمف اًم٘مذف يم٤من ىمذوم والطريؼ الثاين: ، (6)اًمٓمرق اًمثالصم٦م

أٟمف ىمذف ومٞمٝمام قمغم اإلـمالق،  -: أن ومٞمٝمام ىمقًملم: أطمدمه٤موالثالثومٞمٝمام،  ٤مً ومذىممل يٙمـ 

: ًمٜم٤م أن اًمقاًمد ىمد ي٘مّمد سمذًمؽ شم٠مدي٥م وًمده ومٚمؿ يٙمـ (7)واًمث٤مين: ًمٞمس سم٘مذف ومٞمٝمام

                                                           

(. وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: 3559(، واًمٜم٤ًمئل ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ، )5149أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، ) (1)

 . 355سمث٤مسم٧م ، وصححف إًم٤ٌمين ذم شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف قمغم ؾمٜمـ أيب داود ، ص  ًمٞمس احلدي٨م هذا

 .51/58شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع و، 3/348اعمٝمذب  (5)

 .51/58شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/71، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/348اعمٝمذب  (3)

 .51/58شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و9/343، واًمنمح اًمٙمٌػم 3/348اعمٝمذب  (4)

 .8/317، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 3/348اعمٝمذب  (5)

 . ومل يذيمرا همػمه.8/317، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 9/343اًمنمح اًمٙمٌػم  (6)

 .59، 51/58شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/349 اعمٝمذب (7)
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، وطمٙمل ومٞمٝم٤م ـمرائؼ أظمر: أهن٤م قمغم ٤مً ٤من ىمذومىمذوًم٤م، وإضمٜمٌل همػم حمت٤مج إمم ذًمؽ ومٙم

اظمتالف طم٤مًملم ذم إب وإضمٜمٌل، ومه٤م إذا ىم٤مٓ ذًمؽ قمٜمد وٓدشمف ٓ يٙمقن ىمذوًم٤م 

، ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل (1)ُمٜمٝمام ٤مً : ذًمؽ ىمٌؾ اؾمت٘مرار ٟمًٌف يم٤من ىمذومُمٜمٝمام، وإن ىم٤مٓ

ٓدة حتتٛمؾ : ٕٟمف قمٜمد اسمتداء اًمق٤مً قمٜمدي أن قمٙمس هذه اًمّمقرة ُمتجف أيْمسمتقومٞم٘مف: و

 اًمٜمٗمل وسمٕمد اؾمت٘مرار اًمٜم٥ًم ٓ حتتٛمٚمف.

 فصؾ

: ٕٟمف حيتٛمؾ ٟمٌٓمل اًمدار أو ٤مً مل يٙمـ سم٢مـمالىمف ىم٤مذوم (5)إذا ىم٤مل ًمٕمريب: ي٤م ٟمٌٓمل

، وم٢مذا (3)اًمٚم٤ًمن، وم٢من ادقمك أٟمف أراد ذًمؽ، وم٤مًم٘مقل ىمقًمف ُمع يٛمٞمٜمف: ٕن ُم٤م يدقمٞمف حمتٛمؾ

اعم٘مذوف، ًم٘مد أراد ٟمٗمٞمف  طمٚمػ مل جي٥م قمٚمٞمف احلد ويٕمزر قمغم إذى، وإن ٟمٙمؾ طمٚمػ

د  ًمف، / وإن ىم٤مل: أردت أن أُمف أو ضمدشمف زٟم٧م سمٜمٌٓمل، وهق وًمده، وم٢من قمـ أسمٞمف، وطُم 

 .(4)يم٤مٟم٧م يمؾ واطمدة ُمٜمٝمام حمّمٜم٦م وضم٥م احلد ًمقارصمٝم٤م، وإٓ ومال طمد، ويٕمزر ًمألذى

                                                           

 شم٘مرير اعمذه٥م ـمرق، . وىم٤مل اًمراومٕمل واًمٜمقوي: وومٞمف59، 51/58شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/349اعمٝمذب  (1)

: أطمدمه٤م. ىمقٓن ومٞمٝمام: واًمث٤مين. إضمٜمٌل سمخالف ُمٜمف، رضب وهذا شم٠مديٌف، إمم حيت٤مج إب ٕن اًمٜمّملم،

 اًمٜمص وشم٠مويؾ ىمٓمٕم٤م، ومٞمٝمام سمٍميح ًمٞمس: إؾمح٤مق أسمق ىم٤مًمف ًمث٤مًم٨موا. يمٜم٤مي٦م: وأىمٞمًٝمام واًمث٤مين. ومٞمٝمام سيح

، 344، 9/343ىمٓمٕم٤م. اٟمٔمر: اًمنمح اًمٙمٌػم  ومٞمٝمام سيح :اًمقيمٞمؾ اسمـ ىم٤مًمف واًمراسمع .ٟمقاه إذا ُم٤م قمغم

 .318، 8/317وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 

ظمالط اًمٜم٤مس ٟم٦ًٌم إمم ىمقم ُمـ اًمٕمجؿ يم٤مٟمقا يٜمزًمقن ؾمقاد اًمٕمراق صمؿ اؾمتٕمٛمؾ هذا اًمٚمٗمظ عمـ يم٤من ُمـ أ (5)

 .5/454، إٟم٤ًمب  5/591وقمقاُمٝمؿ ، اٟمٔمر اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم

 .8/351، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 9/346اًمنمح اًمٙمٌػم  (3)

 راضمع اًم٤ًمسم٘م٦م .اعم (4)

 [ أ/98] 



 حدود) باب حد القذف (كتاب ال ...................................................... كتاب االنتصار البن أبي عصرون

- 115 - 

 وإن أراد ٟمٗمل ٟمًٌف قمـ اًمٕمرب وضم٥م قمٚمٞمف احلد قمغم أصح اًم٘مقًملم، واًمث٤مين: 

ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل (3): ًمٜم٤م ُم٤م روى إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس (5)ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م. وسمف (1)ٓ جي٥م

. وروي قمـ اسمـ (4)))ال أوتك برجؾ يزظؿ أن كـاكة لقست مـ قريش إال جؾدتف((

 .(5)ُمًٕمقد أٟمف ىم٤مل: )ٓ طمد إٓ ذم اصمٜمتلم: ىمذف حمّمٜم٦م، وٟمٗمل رضمؾ قمـ أسمٞمف(

٤م رُم٤مه٤م سمف ٓ يقضم٥م وًمق ىم٤مل ُٓمرأة: زٟم٤م سمؽ ومالن ُمٙمره٦م، ومال طمد قمٚمٞمف: ٕن ُم

ذم أصح اًمقضمٝملم: ٕٟمف ٓ قم٤مر  ٤مً ُمف احلد سمرُمٞمٝم٤م سمف وٓ شمٕمزير أيْماحلد قمٚمٞمٝم٤م، ومال يٚمز

  . (6)قمٚمٞمٝم٤م ومٞمام ومٕمؾ هب٤م سمٖمػم اظمتٞم٤مره٤م

                                                           

 قمٚمؼ شمٕم٤ممم اهلل . ىم٤مل اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع : ٓ جي٥م، ٕن51/59شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/349اعمٝمذب  (1)

 حيت٤مج إرسمٕم٦م وؿمٝم٤مدة ﴾ ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ﴿ وم٘م٤مل: اًمزٟم٤م قمغم احلد

 .اًمزٟم٤م إصم٤ٌمت ذم إًمٞمٝم٤م

 .3/511، وشمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 9/153، واعمًٌقط 163اظمتالف أيب طمٜمٞمٗم٦م واسمـ أيب ًمٞمغم ص (5)

 قمغم وومد واإلؾمالم ، اجل٤مهٚمٞم٦م ذم يمٜمدة أُمػم: حمٛمد أسمق اًمٙمٜمدي، يمرب ُمٕمدى سمـ ىمٞمس سمـ هق: إؿمٕم٨م (3)

 سمٙمر أسمق وزم وعم٤م. قمٞمٜمف وم٠مصٞم٧ٌم اًمػمُمقك وؿمٝمد وم٠مؾمٚمؿ، ىمقُمف، ـُم مجع ذم اإلؾمالم، فمٝمقر سمٕمدملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل

 قمغم سم٘مل سمٛمـ طميُمقت وازم ومتٜمحك اًمزيم٤مة، شم٠مدي٦م ُمـ يمٜمدة سمٓمقن وسمٕمض إؿمٕم٨م اُمتٜمع اخلالوم٦م

 قمٜمقة، طميُمقت وومتح٧م إؿمٕم٨م وم٤مؾمتًٚمؿ طميُمقت، ومح٤مس اًمٜمجدة وضم٤مءشمف يمٜمدة، ُمـ اًمٓم٤مقم٦م

 ومروة، أم أظمتف وزّوضمف سمٙمر أسمق وم٠مـمٚم٘مف رأيف، ومٞمف ًمػمى ديٜم٦ماعم ذم سمٙمر أيب إمم ُمقصمقىم٤م إؿمٕم٨م وأرؾمؾ

. اًمٕمراق طمروب ذم وىم٤مص أيب سمـ ؾمٕمد ُمع يم٤من صمؿ. احلًـ اًمٌالء وأسمغم اًمقىم٤مئع وؿمٝمد اعمديٜم٦م ذم وم٠مىم٤مم

 وورد .اًمٜمٝمروان وىمٕم٦م ُمٕمف وطمي. يمٜمدة راي٦م قمغم صٗملم، يقم ُمٕمف إؿمٕم٨م يم٤من قمكم إمم إُمر آل وعم٤م

 .1/539، واإلص٤مسم٦م 1/549هـ. اٟمٔمر: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م 41ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦م  ومتقذم اًمٙمقوم٦م إمم قم٤مد صمؿ اعمدائـ،

( ، وطمًٜمف إًم٤ٌمين 5615( ، واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب احلدود )51839) 36/161أظمرضمف أمحد ذم ُمًٜمده  (4)

 ُمـ ٓ ، إؿمٕم٨م يمالم ُمـ هق( ُمقىمقوًم٤م ، وذيمر أٟمف ٓ يّمح ُمرومققًم٤م  ومٝمق 5368) 8/38ذم اإلرواء 

 .  اهلل ؾمقلر طمدي٨م

، وىمد وٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء  8/558واًمٌٞمٝم٘مل (، 13715) 7/453أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف  (5)

8/39 (5369. ) 

 .51/59شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/349اعمٝمذب  (6)
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 فصؾ

ُمـ ٓ طمد قمٚمٞمف ًمٕمدم إطمّم٤من اعم٘مذوف أو اًمتٕمريض سم٤مًم٘مذف ُمـ همػم ٟمٞم٦م يٕمزر: 

 . (1)ٕٟمف أذى ُمـ ٓ جيقز إيذاؤه

 فصؾ

٤مًم٘مذف ُمـ احلد أو اًمتٕمزير ًمألذى ومٝمق طمؼ ًمٚمٛم٘مذوف، يًتقرم إذا وُم٤م جي٥م سم

، وىم٤مل أسمق (5)ـم٤مًم٥م سمف، ويقرث قمٜمف إذا ُم٤مت ىمٌؾ اؾمتٞمٗم٤مئف، ويً٘مط إذا قمٗم٤م قمٜمف 

طمٜمٞمٗم٦م: هق طمؼ هلل شمٕم٤ممم ٓ يً٘مط سم٢مؾم٘م٤مط اعم٘مذوف، وإن يم٤من ٓ يًتقرم إٓ 

اًمٕمٗمق قمٜمف، ويًتقرم . وىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي: هق طمؼ هلل شمٕم٤ممم ٓ يٛمٚمؽ (3)سمٛمٓم٤مًمٌتف

 . وىم٤مل أسمق يقؾمػ: هق ُمِمؽمك سملم اهلل شمٕم٤ممم وسملم اعم٘مذوف، (4)ُمـ همػم ُمٓم٤مًمٌتف

 . وىم٤مل ُم٤مًمؽ: هق ُمِمؽمك (5)وٓ يًتقرم إٓ سم٤معمٓم٤مًم٦ٌم، وٓ يً٘مط سم٤مًمٕمٗمق قمٜمف

ومال يًتقرم إٓ سم٤معمٓم٤مًم٦ٌم، ويً٘مط سم٤مًمٕمٗمق ىمٌؾ أن يرومٕمف إمم اإلُم٤مم، وٓ يً٘مط سمٕمد 

كان يؼقل  (7))) أيعجز أحدكؿ أن يؽقن كليب ضؿضؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص ف: ًمٜم٤م ىمقًم(6)رومٕمف

                                                           

 .8/351، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 9/349اًمنمح اًمٙمٌػم  (1)

 .51/65شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و11/417، واًمٌٞم٤من 3/349اعمٝمذب  (5)

 .4/85، وآظمتٞم٤مر 3/146، وحتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء 9/115اعمًٌقط  (3)

 . 15/386اعمٖمٜمل ( 4)

 .4/85، وآظمتٞم٤مر 3/146، وحتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء 9/115اعمًٌقط  (5)

 .3/566، واعم٘مدُم٤مت اعمٛمٝمدات 16/591اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ  (6)

 شمّمدىم٧م ىمد إين اًمٚمٝمؿ: ىم٤مل أٟمف وىمت٤مدة احلًـ، أيب سمـ احلًـ قمٜمف روى. ُمٜمًقب وٛمْمؿ، همػم أسمق (7)

 شمٙمقٟمقا أن حتٌقن أٓ: ىم٤ململسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل أن ، أٟمس قمـ صم٤مسم٧م، طمدي٨م ُمـ وروى قم٤ٌمدك قمغم سمٕمريض

 .7/191، واإلص٤مسم٦م 4/1694وٛمْمؿ. اٟمٔمر: آؾمتٞمٕم٤مب  يم٠ميب
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 شمٙمقن إٓ سم٢مؾم٘م٤مط واًمّمدىم٦م قمغم اًمٕم٤ٌمد سم٤مًمٕمرض ٓ (1)تصدقت بعريض ظذ ظبادك ((

 ًمف. ٤مً ومٙم٤من طم٘م ٤مً روف، وٕٟمف ُمتقىمػ قمغم ـمٚمٌف إمج٤مقم٦م قمغم قمي٤مٜمُم٤م جي٥م ًمف سم٤مجل

: ًمٜم٤م أٟمف جي٥م  (5)وإن ىم٤مل ًمٖمػمه: اىمذومٜمل، وم٘مذومف، مل جي٥م احلد قمغم أصح اًمقضمٝملم

ًمف ومً٘مط سم٤مإلذن ذم ؾمٌٌف يم٤مًم٘مّم٤مص، وطمؼ اًمٕمِمػمة ُمٜمف شم٤مسمع حل٘مف، وم٢مذا ؾم٘مط 

 .(3)إصؾ ؾم٘مط اًمت٤مسمع

وٓ جيقز عمـ وضم٥م ًمف اجلٚمد أو اًمتٕمزير أن يًتقومٞمف إٓ سمحية اًمًٚمٓم٤من: ٕٟمف 

 .(4)يٗمت٘مر إمم آضمتٝم٤مد ويدظمٚمف احلٞمػ، ومٚمق رد إمم ُمًتح٘مف مل ي١مُمـ أن حيٞمػ ومٞمف

٤مت ُمـ ًمف احلد أو اًمتٕمزير وهق ممـ يقرث اٟمت٘مؾ إمم وارصمف: ٕٟمف جي٥م حل٘مف، وم٢من ُم

 . (5)وم٤مٟمت٘مؾ إمم وارصمف يم٤مًم٘مّم٤مص 

اًمثالصم٦م،/  اًمقضمقه أصح قمغم واًمٕمّم٤ٌمت اًمٗمروض ذوي ُمـ سم٤مًمٜم٥ًم يرث ُمـ ويرصمف

اًمٕمّم٦ٌم اًمذي  إٓ يرصمف ٓ أٟمف :والثالث اعم٤مل. يرصمقن اًمذيـ اًمقرصم٦م مجٞمع يرصمف أٟمف :والثاين

 .(6)يٚمقن قم٘مد اًمٜمٙم٤مح: ٕن اًمٕم٤مر يٚمتحؼ هبؿ دون اًمزوضملم: إذ ٓ زوضمٞم٦م سمٕمد اعمقت

                                                           

(، واًمٌزار ذم 4886أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب إدب، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرضمؾ حيؾ اًمرضمؾ ىمد اهمت٤مسمف ) (1)

 واسمـ اًمٌزار : أظمرضمف 1147(، وىم٤مل اًمٕمراىمل ذم اعمٖمٜمل قمـ محؾ إؾمٗم٤مر ص 7569) 13/474ُمًٜمده 

 ُمـ اًمؼم قمٌد اسمـ وذيمره وٕمٞمػ سمًٜمد أٟمس طمدي٨م ُمـ اًمْمٕمٗم٤مء ذم واًمٕم٘مٞمكم واًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم ذم اًمًٜمل

 ( .5366) 8/35ُمرؾمال . ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء  صم٤مسم٧م طمدي٨م

 .51/65شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و9/354، واًمنمح اًمٙمٌػم 3/349اعمٝمذب  (5)

، واًمٌحر اعمحٞمط 1/571، وروو٦م اًمٜم٤مفمر  554اٟمٔمر هذه اًم٘م٤مقمدة ذم: اًمتٌٍمة ذم أصقل اًمٗم٘مف ص (3)

3/597. 

 .63، 51/65شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/351اعمٝمذب  (4)

 .51/63شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/351اعمٝمذب  (5)

 .63، 51/65 شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع، و15/418، واًمٌٞم٤من 3/351اعمٝمذب  (6)

 [ ب/98] 
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 وم٢من قمٗم٤م أطمد اًمقارصملم اؾمتقرم أظمر مجٞمع احلد: ٕن ُم٤م ذع ًمف ُمـ اًمردع 

ٓ حيّمؾ إٓ سمجٛمٚمتف هذا هق اعمذه٥م، وومٞمف وضمف أٟمف يً٘مط ُمٜمف سم٘مدر ؾمٝمؿ اًمٕم٤مذم 

ارث يم٤من احلد ًمٚمٛمًٚمٛملم ويًتقومٞمف ويًتقرم اًم٤ٌمىمل سم٘مدر طم٘مف، صمؿ إن مل يٙمـ و

 .(1)اًمًٚمٓم٤من

أُم٤م إن ضمـ ُمـ ًمف احلد أو اًمتٕمزير مل يٙمـ ًمقًمٞمف اعمٓم٤مًم٦ٌم سمف: ٕٟمف ًمٚمتِمٗمل ودرء 

 .(5)اًمٖمٞمظ، ومٚمؿ يٙمـ ًمٚمقزم اؾمتٞمٗم٤مؤه يم٤مًم٘مّم٤مص

يم٤مٟم٧م اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٕمزير ًمف دون ؾمٞمده: ٕٟمف ًمٞمس سمامل،  ٤مً وإن يم٤من اعم٘مذوف ممٚمقيم

، وم٢من ُم٤مت اٟمت٘مؾ إمم (3)ؿ يٙمـ ًمٚمًٞمد اعمٓم٤مًم٦ٌم سمف يمٗمًخ اًمٜمٙم٤مح وٓ ًمف سمدل هق ُم٤مل، ومٚم

وارصمف دون ؾمٞمده يمام ىمٚمٜم٤م ذم احلر، هذا أصح اًمقضمقه اًمثالصم٦م، واًمث٤مين: أٟمف يٙمقن 

، ًمٜم٤م أٟمف صم٧ٌم ًمدومع اًمٕم٤مر ومٞمختص سمف ُمـ يٚمح٘مف اًمٕم٤مر،  (4)ًمٚمًٞمد. واًمث٤مًم٨م: أٟمف يً٘مط 

 واًمًٞمد طم٘مف ذم اعم٤مل دون همػمه.

  

                                                           

 ًم٤ٌمىمل أن: أطمده٤م :أوضمف صمالصم٦م ومٞمف اخلراؾم٤مٟمٞمقن وىم٤مل اًمٕمراىمٞملم، أصح٤مسمٜم٤م ـمري٘م٦م ىم٤مل اًمٕمٛمراين: هذه (1)

: واًمث٤مًم٨م .اًم٘مّم٤مص ذم ىمٚمٜم٤م يمام احلد، مجٞمع يً٘مط: واًمث٤مين .ذيمرٟم٤مه عم٤م احلد، مجٞمع يًتقومقا أن اًمقرصم٦م

 اًم٤ٌمىمل، دون اًمٕم٤مذم طمّم٦م ومتً٘مط ٌٕمض،يت ٕٟمف يٕمػ، مل ُمـ طمّم٦م وشمٌ٘مك اًمٕم٤مذم، طمّم٦م احلد ُمـ شمً٘مط

 .51/63شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/419واًمدي٦م. اٟمٔمر: اًمٌٞم٤من ًمٚمٕمٛمراين  يم٤مًمديـ

 .51/63شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/351اعمٝمذب  (5)

 .51/63شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و9/355، واًمنمح اًمٙمٌػم 15/419، واًمٌٞم٤من 3/351اعمٝمذب  (3)

اًمث٤مين وهق أٟمف يٙمقن ًمٚمًٞمد: ٕن اًمتٕمزير قم٘مقسم٦م وضم٧ٌم  اًمذي صححف اًمراومٕمل واًمٜمقوي هق اًمقضمف (4)

سم٤مًم٘مذف، ومال يً٘مط سمٛمقت اعم٘مذوف، وًمٞمس ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اإلرث، وًمٙمٜمف أظمص اًمٜم٤مس سمف، ومام صم٧ٌم ًمف 

، 356، 9/355ذم طمٞم٤مشمف، يٙمقن ًمًٞمده سمٕمد ُمقشمف سمحؼ اعمٚمؽ يمامل اعمٙم٤مشم٥م. اٟمٔمر: اًمنمح اًمٙمٌػم 

 .8/357وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 
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 فصؾ

 مج٤مقم٦م وم٢من مل جيز أن يٙمقٟمقا يمٚمٝمؿ زٟم٤مة ذم اًمٕم٤مدة: يم٠مهؾ سمٚمد قمٔمٞمؿ،  إذا ىمذف

مل جي٥م قمٚمٞمف احلد، ٕٟمف جي٥م ًمدومع اًمٕم٤مر وٓ قم٤مر قمٚمٞمٝمؿ: ٕٟم٤م ٟمٕمٚمؿ يمذسمف، ًمٙمٜمف يٕمزر 

، وإن ضم٤مز أن يٙمقٟمقا يمٚمٝمؿ زٟم٤مة ٟمٔمرت، وم٢من ىمذومٝمؿ سمٙمٚمٛم٦م واطمدة (1)قمغم اًمٙمذب

٤مين: أٟمف جي٥م طمد واطمد واًمثوضم٥م ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ طمد قمغم أصح اًم٘مقًملم، 

: ًمٜم٤م أٟمف أحلؼ اًمٕم٤مر سمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ومٚمزُمف احلد ًمف: يمام ًمق أومرده سم٤مًم٘مذف، (5)ًمٚمجٛمٞمع

هذا إذا ىمذومٝمؿ سم٤مُمرأة واطمدة، وٕٟمف إذا فمٝمر يمذسمف سمحد واطمد ذم ذًمؽ اًمزٟم٤م مل حيت٩م 

 ومٞمف إمم طمد آظمر.

 اً واطمدوضم٥م ًمٙمؾ واطمد طمد واطمد ىمقًٓ زٟمٞم٦م ُمتٕمددة، سم٠م وإن رُم٤مهؿ سمٚمٗمظ واطمد

: ًمٜم٤م (3)قمغم أصح اًمٓمري٘ملم، واًمٓمريؼ اًمث٤مين: أهن٤م قمغم ىمقًملم: يمام ًمق ىمذف رضماًل سم٤مُمرأة 

 أن اًم٘مذف ذم هذه سمزٟم٤م واطمد وذم شمٚمؽ سمزٟم٤ميلم .

وإن وضم٥م قمٚمٞمف طمدان ٓصمٜملم وشمِم٤مطم٤م وم٢من يم٤من أطمدمه٤م أؾمٌؼ ىُمدم ًمًٌ٘مف، وإن 

 .(4)وضم٤ٌم ذم وىم٧م واطمد ىمرع سمٞمٜمٝمام ًمٕمدم اعمزي٦م 

زوضمتف: ي٤م زاٟمٞم٦م اسمٜم٦م اًمزاٟمٞم٦م، ومه٤م حمّمٜمت٤من، طمد  هلام طمديـ، ٕٟمف أومرد وإن ىم٤مل ًم

وشمِم٤مطمت٤م ىمدم طمد إم قمغم  ٤مً تٝمام ـم٤مًم٧ٌم طمد هل٤م، وم٢من ـمٚمٌت٤م ُمٕميمؾ واطمدة سم٤مًم٘مذف، وم٠مي

                                                           

، وقمٛمدة اًم٤ًمًمؽ ٓسمـ اًمٜم٘مٞم٥م 51/65شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/451، واًمٌٞم٤من 3/351اعمٝمذب  (1)

 .539ص

 .8/346روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (5)

 .51/67شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و14/495، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/351، واعمٝمذب 11/185احل٤موي اًمٙمٌػم  (3)

 .51/65شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/455، واًمٌٞم٤من 3/351اعمٝمذب  (4)
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: ًمٜم٤م أن طمد إم آيمد، ٕٟمف جمٛمع قمٚمٞمف، وطمد اًمٌٜم٧م (1)اعمذه٥م، وىمٞمؾ: ي٘مدم طمد اًمٌٜم٧م

طمد إم ٓ يً٘مط إٓ سم٤مًمٌٞمٜم٦م، وطمد اًمٌٜم٧م يً٘مط ، وٕن (5)ٓ جي٥م قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م

 سم٤مًمٌٞمٜم٦م / واًمٚمٕم٤من.

 فصؾ

إذا وضم٥م قمغم احلر طمدان ٓصمٜملم مل يقال سمٞمٜمٝمام، وم٢مذا طمد ٕطمدمه٤م مل حيد ًممظمر 

، وإن اضمتٛمٕم٤م قمغم  (3)طمتك يؼمأ فمٝمره ُمـ احلد إول: ٕن اعمقآة سمٞمٜمٝمام شم١مدي إمم شمٚمٗمف

: ٕن اًمنمع أذن ذم اعمقآة سملم هذه (4)ح اًمقضمٝملمقمٌد ضم٤مزت اعمقآة سمٞمٜمٝمام قمغم أص

 اجلٚمدات قمغم احلر، ومٕمغم اًمٕمٌد أومم.

 

 فصؾ

: (5)ومٞمف حيد ومل ًمألذى قمزر اًمزٟم٤م، سمذًمؽ وىمذومف قم٤مد صمؿ قمٚمٞمف، ومحد سمزٟم٤م ٤مً أضمٜمٌٞم ىمذف إذا

اعمٖمػمة ومحده، صمؿ  قمغم - روقان اهلل قمٚمٞمف -ؿمٝمد قمٜمد قمٛمر  (6)عم٤م روي أن أسم٤م سمٙمرة

                                                           

 .8/553، وحتٗم٦م اعمحت٤مج 8/347، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 5/316إم  (1)

 .3/515، وشمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 3/539، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع 7/51اعمًٌقط  (5)

 .4/157، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 51/66شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/455اًمٌٞم٤من  (3)

، 51/66ع شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمق، و15/455واًمقضمف اًمث٤مين: أٟمف ٓ يقازم سمٞمٜمٝمام: ٕهنام طمدان. اٟمٔمر: اًمٌٞم٤من  (4)

 .4/157وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 

 .51/66شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/351اعمٝمذب  (5)

 ُمـ سمٙمرة أسمق ويم٤من. يمٚمدة اسمـ احل٤مرث سمـ ٟمٗمٞمع: وي٘م٤مل. ُمنوح سمـ ٟمٗمٞمع: سمٙمرة، وي٘م٤مل أسمق هق: ٟمٗمٞمع، (6)

  أُم٦م ؾمٛمٞم٦م وأُمف. يمٜمٞمتف قمٚمٞمف همٚم٧ٌم ممـ وهق وم٤مؾمتٚمح٘مف ، اًمث٘مٗمل قمٛمرو سمـ يمٚمدة سمـ احل٤مرث قمٌٞمد

 إطمدى ؾمٜم٦م ذم هب٤م وُم٤مت اًمٌٍمة، سمٙمرة أسمق ؾمٙمـ ؾمٗمٞم٤من. أيب سمـ زي٤مد أم وهل يمٚمدة، سمـ ثًمٚمح٤مر

 [ أ/99] 
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: إن أردت أن - قمٚمٞمف روقان اهلل-وم٠مراد قمٛمر أن حيده وم٘م٤مل ًمف قمكم  ٤مً ٤مٟمٞمؿمٝمد قمٚمٞمف صم

، ومؽمك قمٛمر ضمٚمده، وإٟمام شمرك ضمٚمده: ٕن اًمذي ىمذومف سمف صم٤مٟمًٞم٤م (1)دمٚمده وم٤مرضمؿ ص٤مطمٌؽ

هق اًمذي ىمذومف سمف أوًٓ، وُمٕمٜمك ىمقًمف: )وم٤مرضمؿ ص٤مطمٌؽ( يٕمٜمل: إن يم٤من هذا همػم ىمقًمف 

د ؿمٝمد قمٚمٞمف صمالصم٦م: أسمق سمٙمرة أطمدهؿ، وم٢من إول وم٘مد مت٧م اًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمف: ٕٟمف يم٤من ىم

يم٤مٟم٧م ؿمٝم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م همػم إومم وم٘مد مت٧م اًمٌٞمٜم٦م، ويمام ٓ جيٕمٚمٝم٤م همػم إوًم٦م ذم إيمامل 

سمٞمٜم٦م اًمرضمؿ ومال جيٕمٚمٝم٤م همػم إوًم٦م ذم إجي٤مب اجلٚمد، وٕن سم٤محلد إول ىمد فمٝمر يمذسمف 

 ومال حيد قمغم اًمث٤مين: يمام ًمق رُم٤مه سمام يٕمٚمؿ يمذسمف ومٞمف .

 (5)ذم يمذسمف ئمٝمر ٓ إول ذم فيمذسم فمٝمقر ٕن ًمٚمث٤مين: طمد إول همػم سمزٟم٤م فىمذوم وإن

 إذا أُم٤م ،(3)شمتداظمؾ ٓ أدُمٞملم طم٘مقق وٕن سمحده، إٓ اعم٘مذوف همرض يتح٘مؼ ومال اًمث٤مين،

(4)]حيد[ أن ىمٌؾ إول همػم سمزٟم٤م ىمذومف
: (5)اًم٘مقًملم أصح قمغم اً واطمد اً طمد حيد وم٢مٟمف إول ذم 

واطمد ومتداظمال يمحدي اًمزٟم٤م، وأومم ُمـ هذا اًمتٕمٚمٞمؾ أن ٕهنام طمدان ُمـ ضمٜمس 

 اًم٘مّمد إفمٝم٤مر يمذسمف وذًمؽ طم٤مصؾ سمحد واطمد.

 فصؾ

                                                                                                                                                                          

اًمّمح٤مسم٦م ،  ومْمالء أطمد ويم٤من اًمٗمري٘ملم، ُمـ واطمد ُمع ي٘م٤مشمؾ مل اجلٛمؾ، يقم اقمتزل ممـ ويم٤من ومخًلم،

 .5/334، وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م 4/1531اٟمٔمر: آؾمتٞمٕم٤مب 

(، 17145) 8/418، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى (58854) 5/545أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف  (1)

 .5/558وُمًٜمد اًمٗم٤مروق ٓسمـ يمثػم 

 سمٕمده ذم إصؾ: إول. واعمث٧ٌم هق اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمًٞم٤مق. (5)

 .51/66شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/453اًمٌٞم٤من  (3)

 ذم إصؾ: طمد، واعمث٧ٌم هق اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمًٞم٤مق (4)

يم٤مًمديقن . اٟمٔمر: اعمٝمذب  شمتداظمؾ ومٚمؿ أدُمٞملم ٘مققطم ُمـ ٕٟمف طمدان قمٚمٞمف جي٥م واًمقضمف أظمر: أٟمف (5)

 .51/66شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/351
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  إذا ؾمٛمع اًمًٚمٓم٤من رضماًل ي٘مقل: زٟم٤م رضمؾ، مل ي٠ًمًمف قمـ اعم٘مذوف: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

 شستف ))أال : ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل سمًؽمه، ُم٠مُمقر وٕٟمف ، (1)﴾ مج حج مث هت مت خت حت جت ﴿

ال يا بثقبؽ (3)(((2)َهزَّ
 .(4)سمف ـم٤مًم٥م وٓ ُمتٕملم همػم اعمًتحؼ ٕن احلد: جي٥م وٓ ، 

  ىمدُمتف، عم٤م اًم٘م٤مذف قمـ ي٠ًمًمف مل زٟم٤م، رضمالً  إن رضمؾ: ىم٤مل ي٘مقل: ؾمٛمٕمف وإن

 يٚمزم مل ومالن سمـ ومالن زٟم٤م ي٘مقل: ؾمٛمٕمف وإن سم٘م٤مذف، وًمٞمس طم٤مكٍ  ٕٟمف حيده: ومل

))ادرءوا احلدود : ملسو هيلع هللا ىلص  إقمالم اعم٘مذوف قمغم أصح اًمقضمٝملم: ًم٘مقًمف اًمًٚمٓم٤من

ىمقًمف ُمع يٛمٞمٜمف، وم٢من طمٚمػ ٤مًمػ وأقمٚمٛمف، وم٢من يمذسمف وم٤مًم٘مقل وم٢من ظم ، (5)الشبفات((ب

))واغد يا أكقس ظذ امرأة هذا فإن : ملسو هيلع هللا ىلص  : ًم٘مقًمف (6)أطمد طمده، وإن أىمر أىمٞمؿ احلد قمٚمٞمف

 .(7)اظسفت فارمجفا((

 فصؾ

                                                           

 [.111]اعم٤مئدة:  (1)

. (هزال سمـ ٟمٕمٞمؿ واًمد) إؾمٚمٛمل  ُم٤مزن سمـ ضمذيٛم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ يمٚمٞم٥م سمـ ذسم٤مب سمـ يزيد سمـ هق: هزال (5)

 ومٞم٘مرملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل ي٠ميت أن أُمره اًمذي ُم٤مًمؽ سْمـ ُم٤مقمز ص٤مطم٥م وهق. أؾمٚمؿ إظمقة أومَم سمـ ُم٤مًمؽ سمٜمل ُمـ وهق

 .صٜمع سمام قمٜمده

 .6/451، واإلص٤مسم٦م 4/1538، وآؾمتٞمٕم٤مب 4/541اٟمٔمر: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى 

(، وأمحد ذم ُمًٜمده 4377أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب احلدود، سم٤مب ذم اًمًؽم قمغم أهؾ احلدود ) (3)

 صحٞمح طمدي٨م (. وىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا8181) 4/413(، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك 51891) 36/514

: هذا اإلؾمٜم٤مد 4/535رخرضم٤مه. وواوم٘مف اًمذهٌل. وىم٤مل اسمـ قمٌد اهل٤مدي ذم شمٜم٘مٞمح اًمتح٘مٞمؼ  ومل اإلؾمٜم٤مد

 .5/591ش صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»ص٤مًمح ، وىم٤مل إًم٤ٌمين: صحٞمح، 

 .51/68شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/456، واًمٌٞم٤من 11/69احل٤موي اًمٙمٌػم  (4)

 . (5316) 7/343 اإلرواء ذم إًم٤ٌمين وٕمٗمف وىمد 55 ص احلًٜم٦م اعم٘م٤مصد ذم اًمًخ٤موي اًمٚمٗمظ هبذا ذيمره (5)

 .51/68شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/456، واًمٌٞم٤من 3/355اعمٝمذب  (6)

 . 59ؾمٌؼ خترجيف ص  (7)
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وىم٤مل: ىمذومتف وأٟم٤م ذاه٥م اًمٕم٘مؾ، وم٢من قمرف ًمٚم٘م٤مذف طم٤مل ضمٜمقن  ٤مً إذا ىمذف حمّمٜم

: ٕن ُم٤م يدقمٞمف حمتٛمؾ ومّم٤مر ؿمٌٝم٦م ُمً٘مٓم٦م (1)ُمع يٛمٞمٜمف قمغم أصح اًم٘مقًملموم٤مًم٘مقل ىمقًمف 

ًمٚمحد / وإن مل يٕمٚمؿ ًمف طم٤مل ضمٜمقن، وم٤مًم٘مقل ىمقل اعم٘مذوف ُمع يٛمٞمٜمف أٟمف ٓ يٕمٚمؿ ًمف 

 . (5)طم٤مًم٦م ضمٜمقن

ض سم٤مًم٘مذف، وم٤مدقمك اعم٘مذوف أٟمف أراد ىمذومف، وأٟمٙمر اًم٘م٤مذف، وم٤مًم٘مقل  وإن قمر 

 .(3)هىمقًمف ُمع يٛمٞمٜمف: ٕٟمف أقمٚمؿ سمام أراد

وإن ىم٤مل عمحّمٜم٦م: زٟمٞم٧م ذم اًمقىم٧م اًمذي يمٜم٧م ومٞمف أُم٦م أو ٟمٍماٟمٞم٦م، وقمٚمؿ أهن٤م 

 .(4)يم٤مٟم٧م يمذًمؽ ومال طمد قمٚمٞمف: ٕٟمف أو٤مف احلد إمم طم٤مًم٦م قمدم اإلطمّم٤من

وإن أـمٚمؼ اًم٘مذف وىم٤مل: أردت ذم طم٤مًم٦م قمدم اإلطمّم٤من، وىم٤مًم٧م: سمؾ أردت ىمذذم 

ـ ُمٓمٚمؼ اًمٚمٗمظ أٟمف يٜمٍمف إمم ذم هذه احل٤مًم٦م، وم٤مًم٘مقل ىمقهل٤م ُمع يٛمٞمٜمٝم٤م: ٕن اًمٔم٤مهر ُم

 .(5)احل٤مًم٦م اعمقضمقدة

وًمق ىمذف اُمرأة وادقمك أهن٤م أُم٦م أو ُمنميم٦م، وأىمرت أهن٤م يم٤مٟم٧م يمذًمؽ ًمٙمـ 

 .(6)أؾمٚمٛم٧م وأقمت٘م٧م، وم٤مًم٘مقل ىمقل اًم٘م٤مذف ُمع يٛمٞمٜمف: ٕن إصؾ سم٘م٤مء اًمنمك واًمرق

                                                           

اًمٔمٝمر. اٟمٔمر: اعمٝمذب  محك وإصؾ يدقمٞمف ُم٤م حيتٛمؾ ٕٟمف اًم٘م٤مذف، ىمقل واًم٘مقل أظمر : اًم٘مقل (1)

 .51/68شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/355

 .51/68شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/355اعمٝمذب  (5)

 .51/68شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/355اعمٝمذب  (3)

 ، واعمجٛمقع 15/459، واًمٌٞم٤من 3/355إن يم٤من ٓ حيد، وًمٙمٜمف يٕمزر ًمألذى. اٟمٔمر: اعمٝمذب  (4)

51/69. 

 .51/69شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/459اًمٌٞم٤من  (5)

 .51/69جٛمقع شمٙمٛمٚم٦م اعم، و3/353، واعمٝمذب 351خمتٍم اعمزين ص  (6)

 [ ب/99] 
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وًمق ىمذف اُمرأة وأىمر أهن٤م يم٤مٟم٧م ُمًٚمٛم٦م، وادقمك أهن٤م ارشمدت ىمٌؾ ىمذومف، وم٤مًم٘مقل 

 . (1)هل٤م ُمع يٛمٞمٜمٝم٤م: ٕن إصؾ سم٘م٤مؤه٤م قمغم اإلؾمالمىمق

 .(5)وإن ىمذف جمٝمقًم٦م وادقمك أهن٤م أُم٦م أو ٟمٍماٟمٞم٦م وم٘مد ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ذم اجلٜم٤مي٤مت

وإن ادقم٧م اعمرأة قمغم زوضمٝم٤م أٟمف ىمذومٝم٤م وأٟمٙمر، وم٠مىم٤مُم٧م سمٞمٜم٦م سم٤مًم٘مذف، ومٚمف أن 

يالقمٜمٝم٤م: ٕن اًمذي أٟمٙمره هق اًم٘مذف وهق اًمرُمل سم٤مًمٙمذب، وهق يالقمـ قمغم 

، وم٠مىم٤مم سمٞمٜم٦م ٤مً قمف ُم٤مًٓ وم٘م٤مل: ُم٤م يًتحؼ قمكم ؿمٞمئًمّمدق: يمام ًمق ادقمك قمغم رضمؾ أٟمف أودا

يم٤من اًم٘مقل ىمقًمف ذم قمدم آؾمتح٘م٤مق: ٕن صمٌقت اإليداع ٓ يٜم٤مذم ُم٤م حيٚمػ قمٚمٞمف، وم٢مٟمف 

 .(3)ىمد يقدقمف ويتٚمػ ُمـ همػم شمٗمريط ومال يٚمزُمف اًمْمامن 

 فرع

 سم٤مًمٚمٕم٤من: يً٘مط وٓ اًمتٕمزير قمٚمٞمف وضم٥م ُمثٚمٝم٤م، جُي٤مَُمعُ  ٓ اًمتل اًمّمٖمػمة زوضمتف ىمذف إذا

(4)شمٕم٤ممم اهلل حلؼ ًمألذى شمٕمزير ٕٟمف
 :  (1)اًمقضمٝملم أصح قمغم سمٚمقهمٝم٤م ىمٌؾ اؾمتٞمٗم٤مؤه وجيقز ، 

                                                           

 ، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم51/69شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و11/141، واحل٤موي اًمٙمٌػم 351خمتٍم اعمزين ص  (1)

 8/365. 

 سمت٘مدم اقمؽموم٧م وم٢من شم٠ًمل وم٢مهن٤م ٓ؟ أم ٟمٍماٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م هؾ يٕمٚمؿ ومٚمؿ طم٤مهل٤م، جيٝمؾ ىم٤مل اعم٤موردي: أن (5)

 :ىمقٓن ومٗمٞمف وأٟمٙمرهت٤م، ٜمٍماٟمٞم٦مسم٤مًم شمٕمؽمف مل وإن ٟمٍماٟمٞمتٝم٤م قمٚمؿ إذا ُم٣م ُم٤م قمغم يم٤من اًمٜمٍماٟمٞم٦م

 اعم١مُمـ وضمٜم٥م اًمٗمري٘ملم، دمٛمع اإلؾمالم دار ٕن قمٚمٞمف: طمد وٓ ويٕمزر يٛمٞمٜمف ُمع ىمقًمف اًم٘مقل أن: أطمدمه٤م

 .ىمذف شمٕمزير ٕٟمف اًمتٕمزير هذا ذم يالقمـ أن وًمف سم٤مًمِمٌٝم٤مت، شمدرأ واحلدود محك،

 دار ُمـ اًمٔم٤مهر ٕن يٚمتٕمـ: أن إٓ هل٤م دوحي ُمًٚمٛم٦م شمزل مل أهن٤م يٛمٞمٜمٝم٤م ُمع ىمقهل٤م اًم٘مقل أن: اًمث٤مين واًم٘مقل

 ضمٝمٚم٧م إذا اًمٚم٘مٞمط قمغم اإلؾمالم طمٙمؿ جيري يمام قمٚمٞمٝمؿ اإلؾمالم طمٙمؿ ومجرى أهٚمٝم٤م، إؾمالم اإلؾمالم

 .51/69شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/353، واعمٝمذب 11/111اٟمٔمر احل٤موي اًمٙمٌػم  .طم٤مًمف

 .51/69شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/353اعمٝمذب  (3)

 .4/31، وطم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م ٦8/335م اًمٓم٤مًمٌلم ، وروو11/419اًمٌٞم٤من  (4)
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:  (5)اًمقزم ُمٓم٤مًم٦ٌم قمغم اًمث٤مين: وذم اًمقضمٝملم، أصح قمغم اإلُم٤مم ُمٓم٤مًم٦ٌم قمغم وشم٘مػ ، ذيمرشمف عم٤م

ارث هل٤م يم٤من ًمإلُم٤مم اؾمتٞمٗم٤مؤه، ًمٜم٤م ُم٤م ىمدُمٜم٤مه ُمـ أٟمف طمؼ هلل شمٕم٤ممم، وإن ُم٤مشم٧م وٓ و

 . (4)آظمر ٤مً ومٞمف وضمٝم (3)إظمػم وطمٙمك اًمِم٤مر

ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل سمتقومٞم٘مف: ىمٚم٧م: وٓ وضمف ًمف: ٕن ُمـ وضم٥م ًمف احلد واًمتٕمزير 

 .(5)هلل شمٕم٤ممم ٤مً ٤مؤه إمم اإلُم٤مم، ومٙمٞمػ سمام وضم٥م طم٘موُم٤مت قمـ همػم وارث يم٤من اؾمتٞمٗم

قاه ُمٞمتلم، ويم٤مٟم٤م حمّمٜملم، وضم٥م قمٚمٞمف إذا ىم٤مل ًمرضمؾ: ي٤م اسمـ اًمزاٟمٞملم، ويم٤من أسم

 . (6)طمدان قمغم أصح اًم٘مقًملم

                                                                                                                                                                          

 ذم اًمقزم قمٜمٝم٤م يٜمقب وٓ ُمٓم٤مًمٌتٝم٤م يّمح ٓ ٕٟمف سمٚمقهمٝم٤م، سمٕمد إٓ اًمتٕمزير قمٚمٞمف ي٘م٤مم واًمقضمف اًمث٤مين: ٓ (1)

 .17/395، واعمجٛمقع 11/419اٟمٔمر: اًمٌٞم٤من  .اعمٓم٤مًم٦ٌم

 .17/395، واعمجٛمقع 11/419اًمٌٞم٤من  (5)

ـ احلًلم سمـ قمٛمر ، أسمق سمٙمر اًمِم٤مر اًم٘مٗم٤مل اًمٗم٤مرىمل اعمًتٔمٝمري ، رئٞمس اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم أمحد سم( هق حمٛمد سمـ 3)

س ومٞمٝم٤م إمم أن شمقذم ؾمٜم٦م 459اًمٕمراق ذم قمٍمه ، وًمد سمٛمٞم٤موم٤مرىملم قم٤مم  هـ ، ورطمؾ إمم سمٖمداد ، ودر 

 . 1/588، ووومٞم٤مت إقمٞم٤من  4/57هـ . اٟمٔمر : ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمًٌٙمل 517

 . 365 ؾمٜم٦م اعمتقرم ، اًمِم٤مر اًم٘مٗم٤مل إؾمامقمٞمؾ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اإلُم٤مم وسملم سمٞمٜمف قيٗمر طمتل : إظمػم : وىم٤مل

 . 8/43مل يٌٞمٜمف اعم١مًمػ ، ومل يٌٞمٜمف اًمِم٤مر ذم احلٚمٞم٦م ٟمًّم٤م ، وًمٕمٚمف ًمٞمس ًمإلُم٤مم ذًمؽ . اٟمٔمر احلٚمٞم٦م  (4)

 أن ًمف: ٤مأطمدمه :وضمٝم٤من هل٤م احلد اؾمتٞمٗم٤مء ذم اإلُم٤مم ىمٞم٤مم ومٗمل وارث هل٤م يٙمـ مل ىم٤مل اعم٤موردي: إنو

 يالقمـ أن ًمٚمزوج جيقز هذا ومٕمغم. احلد اؾمتٞمٗم٤مء ذم ُم٘م٤مُمٝمؿ وم٘م٤مم اعم٤مل ذم اًمقرصم٦م ُم٘م٤مم اإلُم٤مم ٕن يًتقومٞمف،

 اعم٤مل ًمٌٞم٧م ٕن اعم٤مل، ًمٌٞم٧م ُمػماصمٝم٤م اؾمتقرم وإن يًتقومٞمف أن ًمإلُم٤مم ًمٞمس أٟمف: اًمث٤مين واًمقضمف .إلؾم٘م٤مـمف

، وحتٗم٦م 18/46، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 11/78اًم٘مذف. اٟمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم  طمد خت٤مًمػ ُمًتٗم٤مدة طم٘مقىم٤م

 .8/511اعمحت٤مج 

 .8/511، وحتٗم٦م اعمحت٤مج 18/46هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (5)

، 13/559، واحل٤موي اًمٙمٌػم 7/165اٟمٔمر: إم  .واطمدة سمٙمٚمٛم٦م ىمذف ٕٟمف واطمد: واًم٘مقل اًمث٤مين: طمد (6)

 .8/346، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 561
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 أصٚمف ومٞمٝم٤م وىم٤مل: يث٧ٌم ًمٚمقًمد طمد اًم٘مذف، ُمع ىمقًمف: إٟمف  (1)وظم٤مًمػ أسمق طمٜمٞمٗم٦م

ٓ يقرث، إٓ أٟمف ي٘مقل: صم٧ٌم ًمٚمقًمد اسمتداء، وٓ يّمح هذا: ٕن اًم٘مذف إٟمام أوٞمػ 

قًمد، ومث٧ٌم احلد هلام، وجيقز أن إمم اعمٞمتلم، وهلذا يٕمتؼم إطمّم٤مهنام وٓ يٕمتؼم إطمّم٤من اًم

وهلذا ًمق ٟمّم٥م ؿمٌٙم٦م، ومٕمٚمؼ هب٤م يث٧ٌم ًمٚمٛمٞم٧م / ُم٤م يْم٤مف ؾمٌٌف إمم طم٤مًم٦م طمٞم٤مشمف، 

ذم طمٞم٤مشمف ومقىمع ومٞمٝم٤م إٟم٤ًمن سمٕمد ووم٤مشمف، وضم٥م  اً ، وًمق طمٗمر سمئر(5)سمٕمد ُمقشمف يم٤من ًمف اً صٞمد

 واهلل أقمٚمؿ. (3)وامٟمف ذم شمريمتف

 

 

                                                           

 .5/75، ودرر احلٙم٤مم 9/155ًٌقط ، واعم164اظمتالف أيب طمٜمٞمٗم٦م واسمـ أيب ًمٞمغم ص  (1)

 شم٘م٣م شمريم٦م أٟمف: واًمّمحٞمح. ًمٚمقرصم٦م ُمٚمٙم٤م يٙمقن ُمقشمف، سمٕمد صٞمد هب٤م ومقىمع ؿمٌٙم٦م ٟمّم٥م ىم٤مل اًمٜمقوي: ًمق (5)

 .8/451، واٟمٔمر : هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 5/371اٟمٔمر: روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  .اًمقص٤مي٤م وشمٜمٗمذ ديقٟمف ُمٜمٝم٤م

 .5/9اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م  (3)

 [ أ/111] 
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 (1)باب حد الرسقة

ُمثٚمف، وهق سم٤مًمغ قم٤مىمؾ خمت٤مر،  (5)د إمم هىمتف ُمـ طمرز٘مّمًميم٤مُماًل  ٤مً ُمـ هق ٟمّم٤مسم

 : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  (3)اًمتزم أطمٙم٤مم اإلؾمالم، ُم٤م ٓ ؿمٌٝم٦م ًمف ومٞمف، وضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مٓمع

، وطمٙمل قمـ اسمـ ُمًٕمقد أٟمف ىمرأ: سمـ  (4)﴾ مه جه ين ىن﴿ 

: يمام روي قمٜمف أٟمف قمٚمؿ رضماًل وم٘م٤مل ًمف: اً ، ومٞمجقز أن يٙمقن ذيمر ذًمؽ شمٗمًػم(5))أيامهنام(

 . (6)ًمإلصمؿ اً ٕم٤مم إصمٞمؿ، وم٘م٤مل: ـمٕم٤مم اًمٞمتٞمؿ، وم٘م٤مل ًمف: ىمؾ: ـمٕم٤مم اًمٗم٤مضمر، شمٗمًػمىمؾ: ـم

 إمم أي٦م، وٕن اًم٤ًمرق ي٠مظمذ اعم٤مل قمغم وضمف  اً قمٚمٞمف ُمًتٜمد (7)وىمد اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع

 ٓ يٛمٙمـ آطمؽماز ُمٜمف، ومٚمق مل يقضم٥م اًم٘مٓمع أدى إمم هالك اًمٜم٤مس سم٢مشمالف أُمقاهلؿ .

ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل : عم٤م روى ضم٤مسمر (8)ُمٜمتٝم٥م وٓ جي٥م اًم٘مٓمع قمغم خمتٚمس وٓ

                                                           

 .ظمٗمٞم٦م  اًمٖمػم ُمـ اًمٌمء أظمذ: اًمٚمٖم٦م اًمنىم٦م ذم (1)

 ومٞمف، ًمف ؿمٌٝم٦م ٓ ًمٚمٖمػم، ُمٚمٙم٤مً  ٟمّم٤مب، ىمٞمٛمتف ُم٤م أو حمرزًا، ٟمّم٤مسم٤م اًم٤ٌمًمغ اًمٕم٤مىمؾ أظمذ هل: آصٓمالح وذم

، ويمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر 171، واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ص 11/156اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب  .اخلٗمٞم٦م وضمف قمغم

 .5/89، واًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م 483ص

 . 1/653هق اًمٕمقذة واعمٙم٤من احلّملم . اًم٘م٤مُمقس ( 5)

 .51/75شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/353اعمٝمذب  (3)

 [.38]اعم٤مئدة:  (4)

، وإصمر أظمرضمف  3/1696، واهلداي٦م إمم سمٚمقغ اًمٜمٝم٤مي٦م 11/594اٟمٔمر: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن  (5)

 . 5459سمرىمؿ  8/81، ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء  8/571اًمٌٞمٝم٘مل 

، واًمدر اعمٜمثقر ذم 16/149جل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌل ، وا5/76اعمحرر اًمقضمٞمز ٓسمـ قمٓمٞم٦م  (6)

 . 8/571، وإصمر أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ ، سم٤مب اًم٤ًمرق ينق أوًٓ  7/418اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر 

 .51/78شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و135اٟمٔمر: ُمراشم٥م اإلمج٤مع ص (7)

٦ٌم. اٟمٔمر: روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم واًمٖمٚم اًم٘مقة يٕمتٛمد اًمذي: واعمٜمتٝم٥م اهلرب، يٕمتٛمد ُمـ هق: اعمختٚمس (8)

 .11/133، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/433، اًمٌٞم٤من  4/146، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 11/133



 حدود) باب حد الدرقة (كتاب ال ................................................... كتاب االنتصار البن أبي عصرون

- 115 - 

، وٕٟمف يٛمٙمـ اٟمتزاع اعم٤مل ُمٜمٝمام (1)))ًمٞمس قمغم اعمٜمتٝم٥م ىمٓمع، وٓ قمغم اعمختٚمس ىمٓمع((

 سم٤مٓؾمتٖم٤مصم٦م وسم٤مًمًٚمٓم٤من، ومٚمؿ يٗمت٘مر إمم زضمره سمقضمقب اًم٘مٓمع.

، وىم٤مل أمحد وإؾمح٤مق: (5)وٓ جي٥م قمغم ُمـ ضمحد أُم٤مٟم٦م أو ظم٤من ذم وديٕم٦م ىمٓمع

، ًمٜم٤م ُم٤م روي ذم طمدي٨م ضم٤مسمر أٟمف ىم٤مل: ))وٓ قمغم اخل٤مئـ (3)قم٤مري٦مجي٥م قمغم ُمـ ضمحد 

، وم٠مُم٤م ُم٤م روى اسمـ قمٛمر: ))أن اُمرأة خمزوُمٞم٦م يم٤مٟم٧م شمًتٕمػم اعمت٤مع ودمحده، (4)ىمٓمع((

روي ذم طمديثٝم٤م: أهن٤م هىم٧م  اعمٜمذر:. وم٘مد ىم٤مل اسمـ (5)سم٘مٓمع يده٤م(( ملسو هيلع هللا ىلص وم٠مُمر اًمٜمٌل

 :  ملسو هيلع هللا ىلص ٚمٛمف ذم ىمّمتٝم٤م، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل: يم(7)، وي١ميد ُم٤م ذيمرٟم٤مه ُم٤م روى أؾم٤مُم٦م(6)وم٘مٓمٕمٝم٤م

                                                           

(، واًمؽمُمذي ذم أسمقاب 4391أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب احلدود، سم٤مب اًم٘مٓمع ذم اخلٚم٦ًم واخلٞم٤مٟم٦م ) (1)

احلدود ، سم٤مب ذم يمت٤مب  ُم٤مضمف(، واسمـ 1448احلدود ، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اخل٤مئـ واعمختٚمس واعمٜمتٝم٥م )

(. ىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا 7451) 7/39(، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 5591اخل٤مئـ واعمٜمتٝم٥م واعمختٚمس )

 .5413طمدي٨م رىمؿ  8/65 اًمٕمٚمؿ، واٟمٔمر اإلرواء أهؾ قمٜمد هذا قمغم طمدي٨م طمًـ صحٞمح واًمٕمٛمؾ

 .4/147، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 11/133روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (5)

 ًمٞمس وٕٟمف ًمٚمخؼم، ي٘مٓمع ومال ظم٤مئـ، ٕٟمف قمٚمٞمف: ىمٓمع ومم ي٘مٓمع، واًمث٤مٟمٞم٦م : ٓقمـ اإلُم٤مم أمحد روايت٤من إ (3)

، واعمٌدع 9/114، واعمٖمٜمل 4/71اٟمٔمر: اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد  .اًمقديٕم٦م يمج٤مطمد ي٘مٓمع، ومال سم٤ًمرق،

 .7/459ذح اعم٘مٜمع 

 ( .1ٓمع..( وؾمٌؼ خترجيف ذم هذه اًمّمٗمح٦م طم٤مؿمٞم٦م )هق ُمـ طمدي٨م : )ًمٞمس قمغم اعمٜمتٝم٥م ىم (4)

أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احلدود، سم٤مب ىمٓمع اًم٤ًمرق اًمنميػ وهمػمه، واًمٜمٝمل قمـ اًمِمٗم٤مقم٦م ذم احلدود  (5)

(1688.) 

 . 187-11/186، صحٞمح ُمًٚمؿ  15/87اٟمٔمر : ومتح اًم٤ٌمري  (6)

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل أُمره واسمـ طمٌف،ملسو هيلع هللا ىلص طم٥م رؾمقل اهلل  ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل ُمقازم أؾم٤مُم٦م سمـ زيد سمـ طم٤مرصم٦م، ُمـ (7)

 رخ٤مـمٌقٟمف اًمٜم٤مس أيمثر يزل ومٚمؿ ُمٜمٝم٤م، شمقذم اًمتل قمٚمتف ذم ؾمٜم٦م قمنمة صمامين اسمـ يقُمئذ وهق شم٦م،ُم١م ضمٞمش قمغم

 شمقذم ،ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل طم٥م ظم٤ممت٦م ٟم٘مش ويم٤من قمزًمف، ىمٌؾ وووم٤مشمف ًمف،ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل ًمتقًمٞم٦م سم٤مإلُم٤مرة

ٟمٕمٞمؿ اٟمٔمر: ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕيب  .اعمديٜم٦م إمم ومحؾ ، قمثامن ىمتؾ سمٕمد اًم٘مرى سمقادي وىمٞمؾ سم٤مجلرف،

 .1/194، وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م 1/75، وآؾمتٞمٕم٤مب 1/554
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، (5)هىم٧م ًم٘مٓمٕم٧م يده٤م(( (1))) أشمِمٗمع ذم طمد ُمـ طمدود اهلل، ًمق أن وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمد

 .٤مً ٓمع يد اًم٤ًمرق، وهذا ٓ يًٛمك ؾم٤مرىموٕن اًمنمع ورد سم٘م

 فصؾ

: ًمٚمحدي٨م اعمِمٝمقر: )) رومع اًم٘مٚمؿ قمـ (3)ٓ جي٥م اًم٘مٓمع قمغم صٌل وٓ جمٜمقن

 أيت سمج٤مري٦م ىمد هىم٧م ومقضمده٤م  ملسو هيلع هللا ىلص د: ))أن اًمٜمٌل، وروى اسمـ ُمًٕمق(4)صمالصم٦م((

 .(5)مل حتض ومٚمؿ ي٘مٓمٕمٝم٤م((

 . (7)وم٘مد سمٞمٜم٤م طمٙمٛمف ذم اًمٓمالق (6)وأُم٤م اًمًٙمران

: ))رومع قمـ أُمتل: اخلٓم٠م، واًمٜمًٞم٤من، وُم٤م  ملسو هيلع هللا ىلص وٓ جي٥م قمغم ُمٙمره: ًم٘مقًمف
                                                           

صٖمر سمٜم٤مشمف أهل وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمد سمـ قمٌداهلل اسمٜم٦م رؾمقل اهلل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم شمٕمرف سم٤مًمزهراء يم٤مٟم٧م  (1)

ؾمٜم٦م قم٤مؿم٧م سمٕمد ووم٤مة أسمٞمٝم٤م ؾمت٦م أؿمٝمر ويم٤مٟم٧م  15هـ ويم٤من ؾمٜمٝم٤م 5ؾمٜم٦م  وأطمٌٝمـ إًمٞمف شمزوضمٝم٤م قمكم 

 . 6/618، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 5/519هـ أٟمٔمر أؾمد اًمٖم٤مسم٦م 11ٟم٧م ووم٤مهت٤م ؾمٜم٦م أول آل سمٞمتف حلقىم٤ًم سمف ويم٤م

 (، وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احلدود،3475أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب أطم٤مدي٨م إٟمٌٞم٤مء، سم٤مب طمدي٨م اًمٖم٤مر ) (5)

 (.1688) وهمػمه اًمنميػ اًم٤ًمرق ىمٓمع سم٤مب

 .51/76شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/434، واًمٌٞم٤من 3/354اعمٝمذب  (3)

 15/75، وأسمق داود 3435سمرىمؿ  6/468، واًمٜم٤ًمئل  54173سمرىمؿ 7/145د ذم ُمًٜمده أظمرضمف أمح (4)

 ( .597) 5/4واحلدي٨م صححف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء  4375سمرىمؿ

  5/481( ، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف 17519) 8/459أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  (5)

ُمقىمقوم٤م قمـ اسمـ ُمًٕمقد ، وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ ( 9198) 9/544( ، واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم 58163)

 قمـ احلدي٨م اعمرومقع: همري٥م. 5/313ذم ظمالص٦م اًمٌدر اعمٜمػم 

 وومٝمؿ، َُمْٞمزٌ  وًمٚمٛمجٜمقن يم٤معمجٜمقن، ويٗمٕمٚمف ي٘مقًمف وُم٤م وضمقاسمف وظمٓم٤مسمف يمالُمف ذم يٙمقن اًمذي هق اًمًٙمران (6)

 طمد ذم ومٝمق طم٤مًمف، ثؾُم إمم اًمًٙمران اٟمتٝمك وم٢مذا اخلٓم٤مب، وومٝمؿ واإلصٖم٤مء اجلقاَب  قمٚمٞمف يٌٜمل وهق

 .14/169اًمًٙمر. اٟمٔمر: هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 

. واًمث٤مين: أن لىم٤مل وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م: ذم ؾم٤مئر أومٕم٤مل اًمًٙمران ىمقٓن: إول: أن طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمّم٤مطم (7)

، وم٢مذا وضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مٓمع ىمٓمع. اٟمٔمر: هن٤مي٦م لطمٙمٛمف طمٙمؿ اعمجٜمقن. واعمذه٥م : أن طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمّم٤مطم

 .8/65ٌلم ، وروو٦م اًمٓم٤مًم14/168اعمٓمٚم٥م 
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، وٕن ُم٤م أوضم٥م قم٘مقسم٦م هلل شمٕم٤ممم قمغم اعمخت٤مر مل يقضمٌٝم٤م قمغم (1)اؾمتٙمرهقا قمٚمٞمف((

 .(5)ه يمٙمٚمٛم٦م اًمٙمٗمراعمٙمر

ىمقٓن  (5)، وذم اعمًت٠مُمـ (4): ٕٟمف مل يٚمتزم طمٙمؿ اإلؾمالم(3)ريبوٓ جي٥م قمغم احل

 . (6)ام / ذم اًمًػمهتذيمر

 فصؾ

 . (7)ٓ جي٥م اًم٘مٓمع سمنىم٦م ُم٤م دون اًمٜمّم٤مب: ٕٟمف شم٤مومف

وىمد روت قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: ))أن إيدي مل شم٘مٓمع قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل ذم 

، واًمٜمّم٤مب رسمع ديٜم٤مر، أو ُم٤م ىمٞمٛمتف رسمع ديٜم٤مر ُمـ دراهؿ أو همػمه٤م،  (8)اًمٌمء اًمت٤مومف((

، ومه٤م (11)، وىم٤مل ُم٤مًمؽ: ي٘مٓمع ذم رسمع ديٜم٤مر أو صمالصم٦م دراهؿ (9)واًمدٟم٤مٟمػم قمٜمدٟم٤م أصؾ
                                                           

 . 61ؾمٌؼ خترجيف ص ( 1)

 .51/76شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/354اعمٝمذب  (5)

َٚم٥م . اعمٓمٚمع ( 3)  ً  . 1/376ٟم٦ًٌم إمم احلََرب ، ومال قمٝمد ًمف وٓ ذُم٦م ، ٕٟمف ُمِمتؼ ُمـ اًم

 .51/76شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/354اعمٝمذب  (4)

 . 1/185، أٟمٞمس اًمٗم٘مٝم٤مء  1/355ف هق احلريب اًمذي دظمؾ دار اإلؾمالم سم٠مُم٤من . حترير أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞم( 5)

 أن يٚمزُمف مل ُمٕم٤مهد ُمـ يم٤من وم٢من ُم٤مٓ اإلؾمالم دار ذم اعمٕم٤مهد هق ىم٤مل اعم٤موردي: إذال 4/69آٟمتّم٤مر  (6)

 وإٓ شمٜم٤مصٗمتؿ وم٢من اًمتٖم٤مًم٥م ومتٜمع اًمتٜم٤مصػ شمقضم٥م اإلؾمالم دار: هلؿ ي٘م٤مل ًمٙمـ ىمٓمع، وٓ سمٖمرم ي٠مظمذه

 ىمٓمٕمف وضمقب وذم هق ُم٤م سمٖمرم ي١مظمذ أن وضم٥م ذُمل أو ُمًٚمؿ ُمـ هق وإن قمٝمديمؿ، إًمٞمٙمؿ ٟمٌذٟم٤م

 شمٕم٤ممم اهلل طم٘مقق ُمـ ٕٟمف ي٘مٓمع: ٓ أٟمف: إم... يمت٤مب وذم هٜم٤م ه٤م قمٚمٞمف اعمٜمّمقص وهق: أطمدمه٤م: ىمقٓن

 طمٗمٔم٤م اًم٘مذف طمد وًمزُمف ًمٚمٜمٗمقس طمٗمٔم٤م اًم٘مّم٤مص ًمزُمف عم٤م ٕٟمف ي٘مٓمع:: اًمث٤مين واًم٘مقل.  اًمزٟم٤م طمد وأؿمٌف

 .13/331ًمألُمقال. اٟمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم  طمٗمٔم٤م اًمنىم٦م ىمٓمع ًمزُمف ًمألقمراض

 .9/156، وحتٗم٦م اعمحت٤مج 11/111، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 6/457، واًمقؾمٞمط 17/555هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (7)

 ذم اًم٤ًمرق يد (.واحلدي٨م ًمف ًمٗمظ آظمر هق: ))شم٘مٓمع58114) 5/477أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف  (8)

واًم٤ًمرق واًم٤ًمرىم٦م وم٤مىمٓمٕمقا ﴿  شمٕم٤ممم اهلل ىمقل ٤مبسم ديٜم٤مر(( أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب احلدود، ُرسمعُ 

 (.1684) وٟمّم٤مهب٤م، اًمنىم٦م طمد سم٤مب: احلدود وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب (،6789 )﴾ أيدهيام 

 .5/466، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج 4/137أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م  (9)

 .4/475، وطم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤موي 8/414، واًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ 5/511اًمتٚم٘ملم ذم اًمٗم٘مف اعم٤مًمٙمل  (11)

 [ ب/111] 
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 (3)وإؾمح٤مق (5)وأمحد (1)أصالن قمٜمده، وهمػممه٤م قمٜمده ي٘مقم سم٤مًمدراهؿ، وسمف ىم٤مل اًمٚمٞم٨م

 . (4)وأسمق صمقر

ع إٓ ذم قمنمة دراهؿ وُم٤م قمداه٤م ُمـ ذه٥م أو همػمه ي٘مقم وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ٓ ي٘مٓم

 .(5)هب٤م

 .(6)وىم٤مل احلًـ اًمٌٍمي: ي٘مٓمع ذم ٟمّمػ ديٜم٤مر

 .(8): ي٘مٓمع ذم درهؿ ومام زاد (7)وىم٤مل قمثامن اًمٌتل

 . (11)يريد مخ٦ًم دراهؿ إٓ ذم مخسٍ  ٘مٓمع اخلٛمُس شم: ٓ  (9)وىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمر

                                                           

 سمـ ظم٤مًمد سمـ اًمرمحـ قمٌد ُمقمم ، اعمٍمي احل٤مرث أسمق ، اًمٗمٝمٛمل اًمرمحـ قمٌد سمـ ؾمٕمد سمـ هق: اًمٚمٞم٨م (1)

 ُم٤ًمومر. ُمـ يم٤ٌمر أشم٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم، روى قمـ سمٙمػم إؿم٩م، واخلٚمٞمؾ سمـ ُمرة، ودراج سمـ اًمًٛمح، وقمٜمف: 

، 8/136هـ. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 175سمنم سمـ اًمني، وأسمق ص٤مًمح، وقمٌد اهلل سمـ احلٙمؿ. شمقذم ؾمٜم٦م 

 .51/341وشم٤مريخ دُمِمؼ 

 .5/156، واعمحرر ذم اًمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد 137، وقمٛمدة اًمٗم٘مف ص 9/117اعمٖمٜمل  (5)

 .5/433اعمٕم٤مين اًمٌديٕم٦م ذم ُمٕمروم٦م اظمتالف أهؾ اًمنميٕم٦م  (3)

 .17/555هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (4)

 .5/356، واًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م 7/77، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع 9/136اعمًٌقط  (5)

 .5/433اعمٕم٤مين اًمٌديٕم٦م ذم ُمٕمروم٦م اظمتالف أهؾ اًمنميٕم٦م  (6)

 سمـ ؾمٚمٞمامن اسمـ ي٘م٤مل و ، ضمرُمقز سمـ ُمًٚمؿ اسمـ ي٘م٤مل و ، اًمٌٍمى قمٛمرو أسمق ، اًمٌتل ُمًٚمؿ سمـ هق: قمثامن (7)

، روى قمـ: أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، واحلًـ اًمٌٍمي، اًمِمٕمٌل، وقمٜمف: اسمـ قمٚمٞم٦م، وؾمٗمٞم٤من اًمثقري،  ضمرُمقز

 هـ.143وؿمٕم٦ٌم. شمقذم ؾمٜم٦م 

 .3/53، وُمٞمزان آقمتدال 6/148، وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 7/191ر: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى اٟمٔم

 .5/433اعمٕم٤مين اًمٌديٕم٦م ذم ُمٕمروم٦م اظمتالف أهؾ اًمنميٕم٦م  (8)

 ُمقمم اعمدين ، اهلل قمٌد أسمق ي٘م٤مل و ، اًمرمحـ قمٌد أسمق ي٘م٤مل و ، أيقب أسمق ، اهلالزم ي٤ًمر سمـ هق: ؾمٚمٞمامن (9)

 ى قمـ: ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل، وطم٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م، وزيد سمـ صم٤مسم٧م، وقمٜمف: ؾمٚمٛم٦م. رو أم ىمٞمؾ و ، ُمٞمٛمقٟم٦م

 هـ، وىمٞمؾ: ىمٌٚمٝم٤م.111أؾم٤مُم٦م سمـ زيد اًمٚمٞمثل، وسمٙمػم إؿم٩م، ورسمٞمٕم٦م اًمرأي. شمقذم سمٕمد ؾمٜم٦م 

 .191، وضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ص4/444اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

 .5/433اعمٕم٤مين اًمٌديٕم٦م ذم ُمٕمروم٦م اظمتالف أهؾ اًمنميٕم٦م  (11)
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، وسمف (4)٘مٓمع يده ذم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػمشم:  (3)واخلقارج (5)وأهؾ اًمٔم٤مهر (1)وىم٤مل داود

 .(6)قمـ احلًـ ٤مً ، وروي أيْم (5)ىم٤مل اسمـ سمٜم٧م اًمِم٤مومٕمل

ًمٜم٤م ُم٤م روى أسمق  ، (8)٤مً شم٘مٓمع اًمٞمد إٓ ذم أرسمٕملم درمه : ٓ (7)وىم٤مل إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل

. وروى اسمـ  (9)((اً ))ال قطع إال يف ربع ديـار فصاظدأٟمف ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص هريرة قمـ اًمٜمٌل

                                                           

ود سمـ قمكم سمـ ظمٚمػ إصٌٝم٤مين أسمق ؾمٚمٞمامن اًمٔم٤مهري ، أطمد أئٛم٦م اإلؾمالم وإًمٞمف شمٜم٥ًم اًمٔم٤مهري٦م هق دا (1)

 . 1/389، اًمٕمؼم 5/333هـ، اٟمٔمر إقمالم 571وًمد سم٤مًمٙمقوم٦م واؾمتقـمـ سمٖمداد وشمقذم هب٤م ؾمٜم٦م

ؿ هؿ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ي٠مظمذون سمٔمقاهر اًمٜمّمقص ، وإصقل قمٜمدهؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع ، إُم٤مُمٝم (5)

 ؾمٚمٞمامن سمـ داود إصٌٝم٤مين .

 . 1/516اٟمٔمر : اعمٚمؾ واًمٜمحؾ 

 يم٤من ؾمقاء ظم٤مرضمٞم٤م، يًٛمك قمٚمٞمف اجلامقم٦م اشمٗم٘م٧م اًمذي احلؼ اإلُم٤مم قمغم ظمرج ُمـ اخلقارج هؿ : يمؾ (3)

 يمؾ ذم وإئٛم٦م سم٢مطم٤ًمن، اًمت٤مسمٕملم قمغم سمٕمدهؿ يم٤من أو اًمراؿمديـ: إئٛم٦م قمغم اًمّمح٤مسم٦م أي٤مم ذم اخلروج

 .1/114واًمٜمحؾ ًمٚمِمٝمرؾمت٤مين اٟمٔمر: اعمٚمؾ  .زُم٤من

 . 11/351، اعمحغم  15/437اًمٌٞم٤من  (4)

٤مِئ٥م، اسمـ سمـ ؿم٤مومع سمـ قمثامن سمـ سمـ اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ اهلل قمٌد سمـ حمٛمد سمـ هق: أمحد (5)  ً  اًمِم٤مومٕمل سمٜم٧م اًم

 احلًلم أسمق ىم٤مل. اعمذه٥م ذم ُمٜم٘مقًم٦م أوضمف وًمف اًمِم٤مومٕمل، قمـ قمٜمف اًمٙمثػم وروى سم٠مسمٞمف شمٗم٘مف سمٙمر أسمق

اٟمٔمر: ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م  .ُمٜمف أضمؾ اإلُم٤مم سمٕمد ؿم٤مومع آل ذم يٙمـ مل وم٤مواًل، اًمٕمٚمؿ، واؾمع يم٤من: اًمرازي

 .1/316، وطمًـ اعمح٤مرضة ذم شم٤مريخ ُمٍم واًم٘م٤مهرة 5/186اًمٙمؼمى 

 .5/433اعمٕم٤مين اًمٌديٕم٦م ذم ُمٕمروم٦م اظمتالف أهؾ اًمنميٕم٦م  (6)

 أُمف ، اًمٙمقوم٦م أهؾ وم٘مٞمف اًمٙمقذم قمٛمران أسمق ، اًمٜمخٕمل قمٛمرو سمـ إؾمقد سمـ ىمٞمس سمـ يزيد سمـ هق: إسمراهٞمؿ (7)

اًمٕمٚمؿ،  ذم رأؾم٤م ًمٚمِمٝمرة، ُمتقىمٞم٤مً  واخلػم، واًمت٘مقى اًمقرع ذم قمج٤ٌم يم٤من وم٘مٞمف .إؾمقد أظم٧م يزيد سمٜم٧م ُمٚمٞمٙم٦م

وإقمٛمش،  قمتٞم٦ٌم، سمـ احلٙمؿ وقمٜمف: إضمدع، سمـ وُمنوق أرـم٤مة، سمـ وذيح ظمثٞمؿ، سمـ اًمرسمٞمع قمـ: روى

 .114، وضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ص 4/551ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء هـ. اٟمٔمر: 196واسمـ ؿمؼمُم٦م. شمقذم ؾمٜم٦م 

 . 8/545، اعمٖمٜمل  8/55ـمرح اًمتثري٥م  (8)

، وُم٤م رواه أسمق 117ص  هذا احلدي٨م هبذا اًمٚمٗمظ ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م وًمٞمس أيب هريرة وىمد ؾمٌؼ خترجيف (9)

 أسمق ىم٤مليده(( .  ومت٘مٓمع احلٌؾ وينق يده، ومت٘مٓمع اًمٌٞمْم٦م ينق اًم٤ًمرق اهلل هريرة هق سمٚمٗمظ: ))ًمٕمـ

 ديٜم٤مر رسمع شمٌٚمغ ىمٞمٛمتٝم٤م اًمتل اًمٜمٕم٤مُم٦م سمٞمْم٦م أو احلديد سمٞمْم٦م هذا سمخٓم٤مسمفملسو هيلع هللا ىلص  سمف أراد يٙمقن أن يِمٌف: »طم٤مشمؿ

(، واسمـ طم٤ٌمن 1687وهذا اًمٚمٗمظ أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احلدود، سم٤مب طمد اًمنىم٦م وٟمّم٤مهب٤م )ش. ومّم٤مقمدا

 أو احلديد سمٞمْم٦م هذا ٤مسمفسمخٓمملسو هيلع هللا ىلص  سمف أراد يٙمقن أن ( ، وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: يِمٌف5748) 13/58ذم صحٞمحف 

 ومّم٤مقمًدا. ديٜم٤مر رسمع شمٌٚمغ ىمٞمٛمتٝم٤م اًمتل اًمٜمٕم٤مُم٦م سمٞمْم٦م
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ـ   ملسو هيلع هللا ىلص ـبل))أن القمٛمر:  َ ، وم٠مُم٤م طمدي٨م احلج٤مج سمـ  (2)ققؿتف ثالثة دراهؿ(( (1)قطع يف ِمج

، (5)وم٤محلج٤مج ُمٓمٕمقن ومٞمف (4))) ال قطع إال يف ظرشة دراهؿ((أٟمف ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف (3)أرـم٤مة

دراهؿ ومٝمق طمج٦م ًمٜم٤م ، ٕن ذًمؽ ىمدر  (7)اًمتل يم٤مٟم٧م ىمٞمٛمتٝم٤م صمالصم٦م (6)وطمدي٨م إشمرضم٦م

درمه٤م، ويمذًمؽ طمدي٨م اعمجـ طمج٦م ًمٜم٤م عم٤م  رسمع ديٜم٤مر ٕن اًمديٜم٤مر يم٤من اصمٜمل قمنم

 شمف، وذم طمديثٜم٤م طمج٦م قمغم اًم٤ٌمىملم.ذيمر

: ٕن اؾمؿ (1)وضم٥م اًم٘مٓمع ذم أصح اًمقضمٝملم (8)وإن هق رسمع ديٜم٤مر ظمالص

اًمديٜم٤مر يٓمٚمؼ قمٚمٞمف، وإن يم٤مٟم٧م ىمٞمٛمتف أىمؾ ُمـ رسمع ديٜم٤مر: ٕن اًمٕمٚم٦م ٓ شمٕمتؼم ذم حمؾ 

 اًمٜمص وهق ُمتٜم٤مول ًمف.
                                                           

ؽُمه، أي: طم٤مُمٚمف يقاِري ٕٟمف اًمؽمس، اعمجـ: هق (1) ًْ اٟمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر  .زائدة واعمٞمؿ َي

1/318. 

 ﴾ مه جه ين ىن ﴿أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب احلدود، سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (5)
 (.1686) وٟمّم٤مهب٤م اًمنىم٦م طمد سم٤مب (، وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احلدود،6795[ وذم يمؿ ي٘مٓمع؟ )38]اعم٤مئدة: 

  سمـ طم٤مرصم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ ؾمالُم٤من سمـ يمٕم٥م سمـ ذاطمٞمؾ سمـ هٌػمة سمـ صمقر أرـم٠مة سمـ سمـ هق: احلج٤مج (3)

 أيب صح٤مسم٦م ذم ويم٤من. ذيٗم٤م ويم٤من .أرـم٠مة أسم٤م احلج٤مج ويٙمٜمك. ُمذطم٩م ُمـ اًمٜمخع سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٕمد

 ويم٤من. ضمٕمٗمر أيب ظمالوم٦م ذم. يقُمئذ هب٤م واعمٝمدي. سم٤مًمري شمقذم طمتك ُمٕمف يزل ومٚمؿ اعمٝمدي إمم ومْمٛمف ضمٕمٗمر

 .5/51، وأظم٤ٌمر اًم٘مْم٤مة 6/345اٟمٔمر: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  .احلدي٨م ذم وٕمٞمٗم٤م

(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمًٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ روايتف ص 7145) 7/155أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط  (4)

 : إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ.6/574 سمـ ُمًٕمقد. ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل 515

 . 1/459، ُمٞمزان آقمتدال  5/198هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  (5)

 إشمرج : وم٤ميمٝم٦م ُمٕمرووم٦م شمِمٌف اًمٚمٞمٛمقن ، وهل أيمؼم ُمٜمف طمجاًم ، وذات ضمٕمد يمثػم . (6)

 . 76اٟمٔمر : خمت٤مر اًمّمح٤مح ، ص 

 5/835. أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م "دراهؿ سمثالصم٦م ىمقُم٧م ٦مأشمرضم ذم ؾم٤مرىم٤م ىمٓمع أٟمف": هق  قمثامن طمدي٨مو

 (.17188) 8/453(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 1585) 3/578(، واًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده 53)

 .سمٕمده٤م ذم إصؾ : سمٕمنمة . وهل ؾمٌؼ ىمٚمؿ  (7)

 . 7/58هق ُم٤م صٗمتف اًمٜم٤مر ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م . ًم٤ًمن اًمٕمرب  (8)

شمٙمٛمٚم٦م ، و3/354ٟمص قمغم رسمع ديٜم٤مر. اٟمٔمر: اعمٝمذب ملسو هيلع هللا ىلص ع: ٕن اًمٜمٌل واًم٘مقل اًمث٤مين: أٟمف ٓ ي٘مٓم (1)

 .51/79اعمجٛمقع 



 حدود) باب حد الدرقة (كتاب ال ................................................... كتاب االنتصار البن أبي عصرون

- 151 - 

ومٜم٘مص سم٤مًمتّمٗمٞم٦م أو ُمـ ُمٖمِمقش ومال ىمٓمع قمٚمٞمف:  (1)ن هق رسمع ديٜم٤مر ُمـ شمؼمإو

 .(5)ٕٟمف ٓ يٜمٓمٚمؼ قمٚمٞمف آؾمؿ وهق دوٟمف ذم اًم٘مٞمٛم٦م

 ُمـ ذه٥م وزٟمف أىمؾ ُمـ رسمع ديٜم٤مر، وىمٞمٛمتف شمزيد قمغم اًمرسمع،  ٤مً وًمق هق ُمّمقهم

مل جي٥م اًم٘مٓمع: ٕن اًمٜمص ورد ذم رسمع ديٜم٤مر، وهذا دوٟمف، واًم٘مٞمٛم٦م إٟمام شمٕمتؼم ذم همػم 

 .(3)اعمٜمّمقص قمٚمٞمف

 فصؾ

، ٤مً واطمد ُمٜمٝمام هق ٟمّم٤مسموأظمرضم٤م ٟمّم٤مسملم ىمٓمٕم٤م: ٕن يمؾ  اً اصمٜم٤من طمرز (4)إذا ٟم٘م٥م

، ىمٓمع ُمـ أظمرج اًمٜمّم٤مب وطمده: ٤مً ، ومل رخرج أظمر ؿمٞمئ٤مً دمه٤م ٟمّم٤مسمأطم وإن أظمرج

، وىم٤مل أسمق صمقر وأمحد: (5)مل ي٘مٓمٕم٤م اً واطمد سم٤مًمنىم٦م، وإن أظمرضم٤م ٟمّم٤مسم٤مً  ٕٟمف اٟمٗمرد

٥م قمٚمٞمف اًم٘مٓمع: يمام ًمق يم٤من ومٚمؿ جي ٤مً ٜمٝمام مل ينق ٟمّم٤مسم٤م أن يمؾ واطمد ُم: ًمٜم (6)ي٘مٓمٕم٤من 

ىم٤مشمؾ، وٕٟم٤م ًمق مل ٟمقضم٥م  (7)، ورخ٤مًمػ اًم٘مّم٤مص، وم٢من يمؾ ]واطمد ُمٜمٝمام[اً ُمٜمٗمرد

إمم إهدار اًمدُم٤مء / سمخالف  ٤مً يٙملم ذم اًم٘متؾ ضمٕمؾ آؿمؽماك ـمري٘ماًم٘مّم٤مص قمغم اًمنم

آؿمؽماك  ضمٕمؾ إمم يٗميض ٓ ٟمّم٤مب ذم اًمنميٙملم قمغم اًم٘مٓمع إجي٤مب قمدم وم٢من ُم٠ًمًمتٜم٤م،

 ذريٕم٦م إمم إشمالف إُمقال، وم٢مهنام ٓ ي٘مدُم٤من قمٚمٞمف ًم٘مٚم٦م ُم٤م حيّمؾ ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام .
                                                           

 يمؾ ُم٤م اؾمتخرج ُمـ إرض ُمـ ُمٕمدن ىمٌؾ صٞم٤مهمتف . (1)

 . 75، واعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ، ص  4/88ًم٤ًمن اًمٕمرب 

 .5/466، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج 11/111، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 17/553هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (5)

شمٕمتؼم اًم٘مٞمٛم٦م ومٞم٘مٓمع، وًمٙمـ اعمذيمقر هق اًمذي صححف اًمٜمقوي وهق اعمذه٥م. اٟمٔمر:  وومٞمٝم٤م ىمقل آظمر: أٟمف (3)

 .11/111، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 17/553، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 13/578احل٤موي اًمٙمٌػم 

 أي : صم٘م٥م . (4)

 . 1/138، واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  1/765ًم٤ًمن اًمٕمرب 

 .51/79شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/354اعمٝمذب  (5)

 .4/75، واًمٙم٤مذم ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد 536 ، واهلداي٦م قمغم ُمذه٥م أمحد ص51/79شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع  (6)

 شمٙمرر ذم إصؾ. (7)

 [ أ/111] 
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ٛمـ ديٜم٤مر، ٛمـ ديٜم٤مر، صمؿ قم٤مد اًمٜم٤مىم٥م وأظمرج ُمٜمف صمُ وأظمرج ُمٜمف صمُ  اً وإن ٟم٘م٥م طمرز

وم٢من يم٤من ىمٌؾ أن فمٝمر هتؽ احلرز وضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مٓمع، وم٢من يم٤من سمٕمدُم٤م قمٚمؿ سمف ص٤مطمٌف 

اًمقضمقه اًمثالصم٦م، واًمث٤مين: جي٥م اًم٘مٓمع قمغم احل٤مًملم، واًمث٤مًم٨م: مل جي٥م اًم٘مٓمع قمغم أصح 

ىمٌؾ فمٝمقر اهلتؽ وم٘مد هق ُمـ طمرز، وإذا  ٤مً : ًمٜم٤م أٟمف إذا هق صم٤مٟمٞم(1) احل٤مًملمٓ جي٥م ذم

 .(5)يم٤من فمٝمر هتٙمف وم٘مد أظمذ مت٤مم اًمٜمّم٤مب ُمـ همػم طمرز

 فصؾ

ذم  احلرز (4). وىم٤مل داود: ٓ يِمؽمط(3)وٓ جي٥م اًم٘مٓمع ومٞمام هق ُمـ همػم طمرز

))أن رجاًل مـ مزيـة قال: يا رشقل اهلل : كقػ ترى : ًمٜم٤م ُم٤م روي:  (5)وضمقب اًم٘مٓمع

، (7): ))لقس يف الثؿر ادعؾؼ قطع إال ما أخذ مـ اجلريـ (6) ملسو هيلع هللا ىلصيف الثؿر ادعؾؼ؟ فؼال 

وهذا رخص قمٛمقم أي٦م: يمام ظمّم٧م ذم اقمت٤ٌمر  ،(1)فبؾغ ثؿـ ادجـ فػقف الؼطع((

 اًمٜمّم٤مب .

                                                           

 . 15/445اًمٌٞم٤من  (1)

 .51/79شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/445، واًمٌٞم٤من 3/354اعمٝمذب  (5)

 .51/83شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/443، واًمٌٞم٤من 3/355، واعمٝمذب 13/581احل٤موي اًمٙمٌػم  (3)

 يمٚمٛم٦م : اًم٘مٓمع . وهل ؾمٌؼ ىمٚمؿ .ذم إصؾ  (4)

 . 11/355اعمحغم اٟمٔمر:  (5)

وردت ذم إصؾ صٚمٕمؿ  ، وأفمٜمٝم٤م ؾمٌؼ ىمٚمؿ ُمـ اًمٜم٤مؾمخ : ٕن اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذيمر ًمٗمٔم٦م اًمّمالة  (6)

 وًمٗمٔم٦م اًمؽميض قمـ اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ يم٤مُمٚم٦م ، إٓ ذم هذا اعمقوع . ملسو هيلع هللا ىلصقمغم اًمٜمٌل 

 .1/563ٞمػ اًمتٛمر. اٟمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر اجلريـ هق : ُمقوع دمٗم (7)

أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب اًمٚم٘مٓم٦م، سم٤مب اًمتٕمريػ مل أضمده هبذا اًمٚمٗمظ ، وىمد ضم٤مء سمرواي٤مت قمدة ، ُمٜمٝم٤م ُم٤م  (1)

(، واًمؽمُمذي ذم أسمقاب اًمٌٞمقع، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرظمّم٦م ذم أيمؾ اًمثٛمرة ًمٚمامر هب٤م 1711سم٤مًمٚم٘مٓم٦م )

(. ىم٤مل 4958ـ ) يمت٤مب ىمٓمع اًم٤ًمرق، سم٤مب اًمثٛمر ينق سمٕمد أن ي١مويف اجلري(، واًمٜم٤ًمئل ذم1589)

 ( .5413) 8/69اًمؽمُمذي: طمدي٨م طمًـ ، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء 
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ذم اًمٕمرف، ومتج٥م سم٤مًمنىم٦م ُمٜمف اًم٘مٓمع،  اً إمم ُم٤م يٕمده اًمٜم٤مس طمرزذم احلرز  ويرضمع

ع اقمتؼم احلرز، ومل حيد ومٞمف ه طمرًزا ٓ ي٘مٓمع ومٞمام هق ُمٜمف: ٕن اًمنمووُم٤م ٓ يٕمد

 .(4()3)، واًمتٗمرق، وإطمٞم٤مء اعمقات(5)ومقضم٥م اًمرضمقع ومٞمف إمم اًمٕمرف: يم٤مًمت٘م٤مسمض ،(1)٤مً ؿمٞمئ

٦م، أو اجلقاهر، أو اًمثٞم٤مب اًمرومٞمٕم٦م، ُمـ ُمـ اًمذه٥م، أو اًمٗمْم ٤مً ٜمٛم  ثَ وم٢من هق ُم٤مًٓ ُمُ 

همالق، وضم٥م أاحلريزة، أو اًمدور اعمٜمٞمٕم٦م ذم اًمٕمٛمران ودوهن٤م  (5)سمٞمقت ذم اخل٤مٟم٤مت

همالق، وم٢من يم٤من ذم اعمقوع طم٤مومظ أاًم٘مٓمع: ٕن ذًمؽ طمرز ُمثٚمٝم٤م، وإن مل يٙمـ دوهن٤م 

ُمًتٞم٘مظ وضم٥م اًم٘مٓمع: ٕهن٤م حمرزة سمف، وإن مل يٙمـ ومٞمٝم٤م طم٤مومظ أو يم٤من ومٞمٝم٤م طم٤مومظ 

 . (1)ٟم٤مئؿ، ومٚمٞم٧ًم سمحرز، وٓ ىمٓمع قمغم ُمـ هق

                                                           

 أي: أن اًمنمع ذيمره ومل يٌٞمٜمف ومل يٙمـ ًمف وٌط ذم اًمٚمٖم٦م ومٞمٙمقن اًمرضمقع ومٞمف إمم اًمٕمرف. (1)

 وهمػمه، اًمًٞمػ ىمٌض وُمٜمف اًمٙمػ، سمجٛمٞمع اًمٌمء لاًمت٘م٤مسمض ًمٖم٦م: ُمـ اًمٗمٕمؾ ىمٌض وُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف: شمٜم٤مو (5)

: ٟمحق اًمٙمػ، ُمراقم٤مة ومٞمف يٙمـ مل وإن اًمٌمء ًمتحّمٞمؾ اًم٘مٌض ويًتٕم٤مر أظمذه، أي اعم٤مل، ىمٌض: وي٘م٤مل

 وشمٍمومف. ُمٚمٙمف ذم أي ومالن، ىمٌْم٦م ذم اًمٌمء هذا: وي٘م٤مل طمزهت٤م، أي: ومالن ُمـ وإرض اًمدار ىمٌْم٧م

 يٛمٙمـ. مل أم سم٤مًمٞمد شمٜم٤موًمف يٛمٙمـ مم٤م أيم٤من ؾمقاء ،ُمٜمف واًمتٛمٙمـ اًمٌمء طمٞم٤مزة وذم آصٓمالح: هق

 .35/557)ىمٌض(، واعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م  3/1111اٟمٔمر: اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م 

 شمًٛمٞم٦م وهل. واًمًٙم٤من اًمٕمامرة ُمـ ظمٚم٧م اًمتل إرض: واعمقات طمٞم٤ًم، اًمٌمء ضمٕمؾ اًمٚمٖم٦م: ذم اإلطمٞم٤مء (3)

 أطمد. هب٤م يٜمتٗمع وٓ هل٤م، ُم٤مًمؽ ٓ اًمتل إرض اعمقات: وىمٞمؾ. سم٤معمّمدر

 1/567أطمد. اٟمٔمر: اًمّمح٤مح  هب٤م يٜمتٗمع وٓ هل٤م، ُم٤مًمؽ ٓ اًمتل اخلرسم٦م إرض آصٓمالح قمامرة وذم

 .3/531، وطم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م 6/511)طمٞم٤م(، وحتٗم٦م اعمحت٤مج  6/5353)ُمقت(، و

 .9/133، وحتٗم٦م اعمحت٤مج 15/444، واًمٌٞم٤من 13/581احل٤موي اًمٙمٌػم  (4)

٤مت : ُم٤م يٜمزًمف اعم٤ًمومر ، واطمده٤م ظم٤من ، وىمٞمؾ هق : احل٤مٟمقت ، وىمٞمؾ هق : اًمذي يٙمقن ومٞمف سمٞمقت اخل٤مٟم (5)

 . 4/555، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  13/146يمثػمة . ًم٤ًمن اًمٕمرب 

 .51/84شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/445، واًمٌٞم٤من 3/355اعمٝمذب  (1)
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 (5)اًمتل ذم اًمؼمي٦م، واجلقاؾمؼ (1)وإن هق ُمـ سمٞمقت ذم همػم اًمٕمٛمران يم٤مًمرسم٤مـم٤مت

اًمتل ذم اًم٤ًٌمشملم، وم٢من مل يٙمـ ومٞمٝم٤م طم٤مومظ مل ي٘مٓمع، ُمٖمٚم٘م٦م يم٤مٟم٧م إسمقاب أو ُمٗمتقطم٦م: 

يم٤من اًم٤ٌمب  اًم٘مٓمع ُمٖمٚم٘م٤مً ٕهن٤م ٓ حتٗمظ سم٠مٟمٗمًٝم٤م، وإن يم٤من ومٞمٝم٤م طم٤مومظ ُمًتٞم٘مظ وضم٥م 

ف ىمٓمع: ٕهن٤م حمٗمقفم٦م سم ٤مً وم٢من يم٤من اًم٤ٌمب ُمٖمٚم٘م : ٕهن٤م حمرزة سمف، وإن يم٤من ٟم٤مئامً أو ُمٗمتقطم٤مً 

، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: اإلطمراز سم٤مٕىمٗم٤مل  (3)مل ي٘مٓمع  ٤مً ُمع اًمٖمٚمؼ، وإن يم٤من اًم٤ٌمب ُمٗمتقطم

: ًمٜم٤م أن إىمٗم٤مل وإهمالق ُمـ همػم طم٤مومظ ٓ أطمراز ومٞمٝم٤م ًمتٛمٙمـ اًم٤ًمرق  (4)وإهمالق

 نه٤م أو ومتحٝم٤م.ُمـ يم

 فصؾ

ُمـ اًمديم٤ميملم ذم إؾمقاق، ودوهن٤م ذائح  وم٢من هق ُمت٤مع اًمّمٞم٤مدًم٦م واًمٌ٘م٤مًملم

ودوهن٤م ذائح  (7)قمٚمٞمٝم٤م أىمٗم٤مل، أو هق أواين اخلزف (6)أهمالق، أو دراري٥م (5)اًم٘مّم٥م

ىمٓمع: ٕهن٤م حمرزة سمذًمؽ، وإن ىمؾ إُمـ  اً يم٤من إُمـ ذم اًمٌٚمد فم٤مهراًم٘مّم٥م، وم٢من / 

ـ، وإن مل يٙمـ س ُمًتٞم٘مظ ىمٓمع: ٕن اؾمتٞم٘م٤مظ احل٤مرس جيؼم ىمٚم٦م إُموم٢من يم٤من هل٤م طم٤مر

 .(1)مل ي٘مٓمع: ٕهن٤م همػم حمرزة طم٤مرس، أو يم٤من ٟم٤مئامً 

                                                           

ُمقًمد. اٟمٔمر:  ًمٚمٗم٘مراء اًمذي يٌٜمك رسم٤مطواًم اًمٕمدو صمٖمر ٓزم إذا ىم٤مشمؾ سم٤مب ُمـ ُمراسمٓم٦م راسمط ُمـ اؾمؿ اًمرسم٤مط(1)

 .18/515اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 

)ضمقؾمؼ(، واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  4/1454اجلقاؾمؼ: مجع ُمٗمرده٤م اجلقؾمؼ وهق اًم٘مٍم. اٟمٔمر: اًمّمح٤مح  (5)

 .871ص 

 .51/84، اعمجٛمقع15/445، اًمٌٞم٤من3/355اعمٝمذب (3)

 .5/81ٙم٤مم ، ودرر احل5/375، واًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م 7/74سمدائع اًمّمٜم٤مئع  (4)

 مجع ذحي٦م يٜم٩ًم طمتك يٙمقن ُمِمًٌٙم٤م ُمثؾ اًمنمحي٦م ، وشمقوع قمغم سم٤مب احل٤مٟمقت . (5)

 . 1/151، واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  514واًم٘مّم٥م : ٟم٤ٌمت ذو أٟم٤مسمٞم٥م ُمٕمروف . اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ، ص 

 .51/89هل ؿم٤ٌمك ُمـ ظمٞمقط دمٕمؾ قمغم اًمديم٤ميملم ذم اًمٜمٝم٤مر ، اٟمٔمر شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ًمٚمٛمٓمٞمٕمل  (6)

 .3/195ظمزف ، اًم٘م٤مُمقس 9/67ًمٓملم اعمٕمٛمقل آٟمٞم٦م ىمٌؾ أن يِمقى سم٤مًمٜم٤مر ، اٟمٔمر : ًم٤ًمن اًمٕمربهق ا (7)

 .51/84شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/356اعمٝمذب  (1)

 [ ب/111] 
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وإن هق سم٤مب دار أو ديم٤من ىمٓمع: ٕن طمرزه ٟمّمٌف، وإن هق طمٚم٘م٦م اًم٤ٌمب 

احل٤مئط أو  (5)آضمرووإن هق أسمقاب اخلزائـ  ،(1)ىمٓمع: ٕن طمرزه٤م سمتًٛمػمه٤م ومٞمف

وم٢من ٕن طمرزه٤م سمٜمٞم٤مهن٤م ومٞمف، وإن هق أسمقاب اخلزائـ أو سمٞمقت اخل٤من، أطمج٤مره ىمٓمع: 

 .(3)سم٢مهمالق اًم٤ٌمب ةحمرز ٤مىمٓمع: ٕهن ٤مً يم٤من سم٤مب اًمدار أو اخل٤من ُمٖمٚم٘م

 فصؾ

وإن هق اًمٓمٕم٤مم أو اًمدىمٞمؼ وهق ذم فمروومف، وىمد ؿمد سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض ذم 

 ، وىمٞمؾ: (4)فهذا فم٤مهر ٟمّم اً قر إُمـ ىمٓمع، ًمٞماًل يم٤من أو هن٤مرُمقوع اًمٌٞمع ُمع فمٝم

 .(5)ٓ ي٘مٓمع إٓ أن شمٙمقن حمرزة ذم سمٞم٧م ودوهن٤م سم٤مب ُمٖمٚمؼ

ؿمد سمٕمْمف إمم سمٕمض ذم ُمقوع اًمٌٞمع سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ أن ي١مظمذ  ٤مً وإن هق طمٓمٌ

ُمٜمف رء إٓ سمحؾ رسم٤مـمف ُمع فمٝمقر إُمـ وضم٥م اًم٘مٓمع، وىمٞمؾ: ٓ ي٘مٓمع إٓ أن يٙمقن 

 .(6)ذم سمٞمقت وُمـ دوٟمف سم٤مب ُمٖمٚمؼ، وإول أفمٝمر

ـ صم٘م٤مًٓ يمحج٤مرة اًمٓمح اً ، أو أطمج٤مرصم٘م٤مًٓ ُمـ أسمقاب اعمٜم٤مزل ٤مً اقمذضموإن هق أ

 .(1)وضم٥م اًم٘مٓمع: ٕن ذًمؽ طمرزه٤م ذم اًمٕم٤مدة

 فصؾ

وهق ُمٜمف اًمٙمٗمـ اعمنموع ٟمٔمرت: وم٢من يم٤من اًمدومـ ذم سمري٦م، مل جي٥م  اً وإن ٟمٌش ىمؼم

 اًم٘مٓمع: ٕٟمف ٓ ي٘مّمد سم٤مًمدومـ ومٞمٝم٤م إطمراز اًمٙمٗمـ، وإٟمام يدومـ ومٞمٝم٤م ًمٚميورة، وإن يم٤من

                                                           

 .51/84شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/356اعمٝمذب  (1)

 . 198أضمرة ، حترير أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞمف ، ص  1/6وم٤مرؾمٞم٦م ُمٕمرسم٦م ، وهق اًمٚمٌـ إذا ـمٌخ . اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  (5)

 .51/84شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/446، واًمٌٞم٤من 3/356اعمٝمذب  (3)

 .6/159إم  (4)

 .51/84شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/356اعمٝمذب  (5)

 راضمع اًم٤ًمسم٘م٦م .اعم (6)

 راضمع اًم٤ًمسم٘م٦م .اعم (1)
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  . (5)، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م واًمثقري: ٓ جي٥م(1)ذم ُم٘مؼمة شمكم اًمٕمٛمران وضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مٓمع

ق اه، ومـ غرَّ قـق حرَّ رَّ )) مـ َح ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل (3)ًمٜم٤م ُم٤م روى اًمؼماء سمـ قم٤مزب

يم٤مُماًل ُمـ طمرز ُمثٚمف ٓ ؿمٌٝم٦م  ٤مً : وٕٟمف هق ٟمّم٤مسم (4)قطعـاه(( اً غرقـاه، ومـ كبش قز

 ٓمع يمام ًمق هق صمٞم٤مب احلل .ًمف ومٞمف ومقضم٥م قمٚمٞمف اًم٘م

وإن هق ُم٤م زاد قمغم اًمٙمٗمـ اعمًٜمقن، أو يم٤من ذم اًم٘مؼم طمكم، أو يمٞمس ومٞمف ُم٤مل، أو 

 . (5)ـمٞم٥م مجع ُمٜمف ىمدر اًمٜمّم٤مب، ومال ىمٓمع قمٚمٞمف: ٕٟمف هق ُمـ همػم طمرز

وإن أيمؾ اعمٞم٧َم ؾمٌٌع، ومنق ؾم٤مرق يمٗمٜمف، مل ي٘مٓمع إٓ سمٛمٓم٤مًم٦ٌم وارصمف قمغم أصح 

: أٟمف يٜمت٘مؾ إمم سمٞم٧م اعم٤مل، ومال ي٘مػ وضمقب اًم٘مٓمع قمغم ُمٓم٤مًم٦ٌم ، وذم اًمث٤مين(1)اًمقضمٝملم

: ًمٜم٤م أٟمف سم٤معمقت اٟمت٘مؾ ُم٤مًمف إمم وارصمف إٓ ُم٤م شمٕمٚم٘م٧م سمف طم٤مضم٦م، وسم٠ميمؾ اًمًٌع (5)اًمقارث

 زاًم٧م احل٤مضم٦م ومٕم٤مد.

                                                           

 .11/159، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 448، 15/447، واًمٌٞم٤من 17/555هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (1)

 ، واعمٖمٜمل  7/57، واًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م 4/115ٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر ، وآظمتٞم٤مر ًمت9/161اعمًٌقط  (5)

8/575 . 

 ُمع وهمزا اخلٜمدق،: وىمٞمؾ أطمد، ُمِم٤مهده قمامرة. أول أسم٤م قمدي، يٙمٜمك سمـ طم٤مرث سمـ قم٤مزب سمـ هق: اًمؼماء (3)

 وصٗملم اجلٛمؾ وضمٝمف اهلل يمرم قمكم ُمع قم٤مزب سمـ اًمؼماء وؿمٝمد .همزوة قمنمة أرسمعملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل

شمٕم٤ممم. اٟمٔمر: آؾمتٞمٕم٤مب  اهلل رمحف اًمزسمػم سمـ ُمّمٕم٥م أي٤مم هب٤م وُم٤مت اًمٙمقوم٦م، ٟمزل صمؿ واًمٜمٝمروان،

 .1/441، واإلص٤مسم٦م 1/365، وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م 1/157

 . (17185) 15/419 وأصم٤مر اًمًٜمـ ُمٕمروم٦م وذم (،15993) 8/79 اًمٙمؼمى اًمًٜمـ ذم اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف (4)

 هذا ذم :4/494اهل٤مدي ذم شمٜم٘مٞمح اًمتح٘مٞمؼ  وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل: ذم هذا اإلؾمٜم٤مد سمٕمض ُمـ جيٝمؾ. وىم٤مل اسمـ قمٌد

 ( .5533) 7/594 اإلرواء ذم إًم٤ٌمين ووٕمٗمف . وهمػمه يمٌنم طم٤مًمف، دمٝمؾ ُمـ اإلؾمٜم٤مد

 .51/85شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/449اًمٌٞم٤من  (5)

 . 7/344روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (1)

 .51/85شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/451، واًمٌٞم٤من 17/559، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/357اعمٝمذب  (5)



 حدود) باب حد الدرقة (كتاب ال ................................................... كتاب االنتصار البن أبي عصرون

- 157 - 

: عم٤م روي: (1)وًمق سمًط صمقسمف حتتف أو ضمٕمٚمف حت٧م رأؾمف، ومنىمف ؾم٤مرق، وضم٥م ىمٓمٕمف

د ومٜم٤مم ومتقؾمد رداءه، ومج٤مء ؾم٤مرق ومنىمف، وم٠مظمذه دظمؾ اعمًج (5)أن صٗمقان سمـ أُمٞم٦م

، وم٠مُمر سم٘مٓمٕمف، وم٘م٤مل صٗمقان: ُم٤م / أردت هذا، هق  ملسو هيلع هللا ىلص صٗمقان وضم٤مء سمف إمم اًمٜمٌل

، وم٢من شمدطمرج ةحمرز ٤م، وٕهن (3) قبؾ أن تلتقـل بف (()) ففالَّ :  ملسو هيلع هللا ىلص صدىم٦م قمٚمٞمف، وم٘م٤مل

 .(4)قمٜمف ومنىمف مل ي٘مٓمع: ٕٟمف زال إطمرازه سمتدطمرضمف قمٜمف

 فصؾ

قمف، ويم٤من ومٞمٝم٤م أو قمغم سم٤مهب٤م ، وضمٕمؾ ومٞمٝم٤م ُمت٤م(1)ظمريم٤مهأو  (5)٤مً ًٓم٤مـموإن رضب وم

، ومنق ؾم٤مرق ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اعمت٤مع، أو هق اخلٞمٛم٦م وضم٥م قمٚمٞمف ٤مً ، أو ُمًتٞم٘مٔمٟم٤مئامً 

ٓمع: ٕهن٤م قمغم دمرده٤م ٓ شمٕمد اًم٘مٓمع، وإن مل يٙمـ ومٞمٝم٤م، وٓ قمٜمده٤م طم٤مومظ، مل ي٘م

، ومتٖمٗمٚمف إٟم٤ًمن وهىمف ىمٓمع، وإن  ، وإن يم٤من ًمف ُم٤مل سملم يديف وهق يٜمٔمر إًمٞمف(5)اً طمرز

                                                           

 .7/443، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 51/85شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/357اعمٝمذب  (1)

 وهق طمٜمٞمٜم٤م وؿمٝمد اًمٗمتح، سمٕمد أؾمٚمؿ وه٥م، أسم٤مملسو هيلع هللا ىلص :  اًمٜمٌل يمٜم٤مه وه٥م. سمـ ظمٚمػ سمـ أُمٞم٦م سمـ هق: صٗمقان (5)

 سمـ قم٤مُمر: قمٜمف ، روى أدرقمفملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل ُمٜمف اؾمتٕم٤مر قمٗم٤من، سمـ قمثامن ُم٘متؾ شمقذم ذًمؽ سمٕمد أؾمٚمؿ صمؿ ُمنمك،

، وآؾمتٞمٕم٤مب 3/1498اعمًٞم٥م. اٟمٔمر: ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ  سمـ وؾمٕمٞمد يٕمغم، اسمٜمفو ُم٤مًمؽ،

 .3/54، وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م 5/718

(، واًمٜم٤ًمئل ذم يمت٤مب ىمٓمع اًم٤ًمرق، 4394أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب احلدود، سم٤مب ُمـ هق ُمـ طمرز ) (3)

: ٤6/576مل ذم جمٛمع اًمزوائد (. ىم4879)قمـ هىمتف سمٕمد أن ي٠ميت سمف اإلُم٤مم سم٤مب اًمرضمؾ يتج٤موز ًمٚم٤ًمرق 

.  اًمّمحٞمح رضم٤مل رضم٤مًمف وسم٘مٞم٦م وهمػمه، اًمٜم٤ًمئل ووٕمٗمف وهمػمه، طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مف محٞمد، سمـ يٕم٘مقب ومٞمف

 . 788وصححف إًم٤ٌمين ذم شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف قمغم أيب داود ، ص 

 . 15/451اًمٌٞم٤من  (4)

 .5/475ر، اٟمٔمر اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ٕمْ هق سمٞم٧م اًمِم   (5)

 .143ًم٘م٦ٌم اًمؽميمٞم٦م . اٟمٔمر: اعمٖمرب ذم شمرشمٞم٥م اعمٕمرب ص اخلريم٤مه وم٤مرؾمٞم٦م شمٕمٜمل ا (1)

 .51/85شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و17/531، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/357، واعمٝمذب 13/586احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

 [ أ/115] 
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ٟم٤مم واؿمتٖمؾ قمٜمف أو ضمٕمٚمف ظمٚمػ فمٝمره سمحٞم٨م شمٜم٤مًمف اًمٞمد، ومنىمف ؾم٤مرق ومال ىمٓمع 

 .(1)قمٚمٞمف: ٕٟمف هىمف ُمـ همػم طمرز

 فصؾ

مام  وإن قمٚمؼ صمٞم٤مسمف ذم احلَ 
ومنىم٧م، وم٢من مل ي٠مُمر احلامُمل سمحٗمٔمٝم٤م وٓ همػمه مل جي٥م  (5)

 .(3)ٕٟمف أًم٘م٤مه٤م سمٛمْمٞمٕم٦ماًم٘مٓمع: ٕن احلامم ُمًتٓمرق، وٓ جي٥م وامهن٤م: 

وم٢من شمِم٤مهمؾ قمٜمٝم٤م سمٌمء مل ي٘مٓمع اًم٤ًمرق: ًمٗم٘مد احل٤مومظ،  اً ؾمتحٗمٔمٝم٤م أطمداوإن 

 هل٤م ىمٓمع اًم٤ًمرق: ٕهن٤م حمرزة،  ٤مً ظ ًمتٗمريٓمف، وإن يم٤من ُمراقمٞمحٗمَ ًتَ ويْمٛمٜمٝم٤م اعمُ 

 .(4)ظ ًمٕمدم اًمتٗمريطحٗمَ ًتَ وٓ وامن قمغم اعمُ 

 فصؾ

، (5)أىم٤ًمم: راقمٞم٦م، وسم٤مريم٦موإن هق ُم٤مؿمٞم٦م، وم٢من يم٤مٟم٧م إسماًل ومٝمل قمغم صمالصم٦م 

ؾم٤مئرة، وم٢من يم٤مٟم٧م راقمٞم٦م، وم٢من يم٤من ُمٕمٝم٤م راٍع يٜمٔمر إمم مجٞمٕمٝم٤م يم٠مٟمف قمغم ضمٌؾ  (6)وُم٘مٓمرة

أو سمٓمـ  ُمـ إرض، ىمٓمع ؾم٤مرىمٝم٤م: ٕهن٤م حمرزة سمف، وإن اؾمتؽمت قمٜمف سمجٌؾ زٍ َِم أو ٟمَ 

واٍد مل شمٙمـ حمرزة وٓ ىمٓمع قمغم ؾم٤مرىمٝم٤م، وإن يم٤من يرى سمٕمْمٝم٤م دون سمٕمض، ومنق 

 .(1)٤م ٓ يراه ومال ىمٓمع، ومٚمق ٟم٤مم قمٜمٝم٤م، ومنىم٧م ومال ىمٓمع، ويمذًمؽ طمٙمؿ اًمٖمٜمؿُمٜمٝم٤م ُم

وإن يم٤مٟم٧م سم٤مريم٦م، وم٢من يم٤من يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ومٝمل حمرزة، وإن يم٤من ٓ يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م: سم٠من ٟم٤مم 

                                                           

 .51/85شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/357اعمٝمذب  (1)

 . 154-15/153 باًمٕمر ًم٤ًمن . مح٤مُمل : إًمٞمف واًمٜم٦ًٌم ، مح٤مُم٤مت مجٕمف ، احل٤مر اعم٤مء وهق ، احلٛمٞمؿ ُمـ (5)

 .4/511، وطم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م 4/146، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 15/455اًمٌٞم٤من  (3)

، وطم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم 4/146، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 11/513، واًمنمح اًمٙمٌػم 15/455اًمٌٞم٤من  (4)

 .4/511اخلٓمٞم٥م 

 . 5/566ُمـ سمرك إذا اؾمتٜم٤مخ وىمٕمد . ًم٤ًمن اًمٕمرب ( 5)

 . 118-5/117رهب٤م إمم سمٕمض ويم٤مٟم٧م قمغم ٟمًؼ واطمد ظمٚمػ واطمد . ًم٤ًمن اًمٕمرب ُمـ ىَمٓمر اإلسمؾ إذا ىم( 6)

 .4/144، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 599، وُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم ص 11/513، واًمنمح اًمٙمٌػم 15/455اًمٌٞم٤من  (1)
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قمٜمٝم٤م أو اؿمتٖمؾ ومٚمٞم٧ًم حمرزة، إٓ أن شمٙمقن ُمٕم٘مقًم٦م، وم٢من اعمٕم٘مقًم٦م شمقىمظ اًمٜم٤مئؿ، وشمٜمٌف 

 ٧ًم حمرزة.اعمِمٖمقل، وإن قم٘مٚمٝم٤م وهم٤مب قمٜمٝم٤م ومٚمٞم

إمم مجٞمٕمٝم٤م، وإن  وإن يم٤مٟم٧م ؾم٤مئرة ُم٘مٓمرة، وم٢من يم٤من ُمٕمٝم٤م ؾم٤مئؼ ومحرزه٤م أن يٜمٔمر

حرزه٤م أن يٙمقن سمحٞم٨م إذا ٟمٔمر رأى مجٞمٕمٝم٤م، ويٙمثر آًمتٗم٤مت إًمٞمٝم٤م: وميم٤من ُمٕمٝم٤م ىم٤مئد 

 .(1)ٕهن٤م شمّمػم سمذًمؽ حمرزة

ر ، وم٢من مل يٙمث(5)إٓ اجلٛمؾ اًمذي زُم٤مُمف ذم يده اً وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ٓ يٙمقن حمرز

 آًمتٗم٤مت ومٚمٞم٧ًم حمرزة.

ٛمؾ واعمت٤مع، وطمٙمؿ اعمت٤مع اًمذي قمٚمٞمٝم٤م طمٙمٛمٝم٤م ذم اإلطمراز وقمدُمف، وم٢من هق اجل

قمٚمٞمف مل جي٥م اًم٘مٓمع: ٕن اجلٛمؾ ومحٚمف ذم يد ُم٤مًمٙمف، وإن مل يٙمـ  وم٢من يم٤من ص٤مطمٌف ٟم٤مئامً 

 ، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م:  (3)ٟم٤مئاًم قمٚمٞمف وضم٥م اًم٘مٓمع: ٕٟمف أظمرضمف ُمـ طمرزه ويده ص٤مطمٌف

: ًمٜم٤م أن ُم٤م يم٤من  (4)وأظمذ اعمت٤مع وضم٥م اًم٘مٓمع قمٚمٞمف ٛمَؾ وًمق ومتؼ / احلِ ،  قمٚمٞمف ٓ ىمٓمع

 ًمٚمحٛمؾ. اً ًمٚمجٛمؾ يم٤من طمرز اً طمرز

ذم  يم٤مٟم٧م وإن يم٤مإلسمؾ، ومٝمل ؾم٤مئرة أو راقمٞم٦م يم٤مٟم٧م وم٢من واحلٛمػم واًمٌٖم٤مل اخلٞمؾ وم٠مُم٤م

حمرزة،  ومٚمٞم٧ًم طم٤مومظ ُمٕمٝم٤م يٙمـ مل وم٢من ،٤مً سمٞمقشم ُم٠مواه٤م يم٤من وم٢من إًمٞمف، شم٠موي اًمذي اعمقوع

اًمٖمٜمؿ، وإن مل يٙمـ اعم٠موى  ، ويمذًمؽ ُمٖمٚم٘م٦م يم٤مٟم٧م اًمٌٞمقت أو ُمٗمتقطم٦م يم٤مجلقاؾمٞمؼ

 . (1)سمذًمؽ حمرزة ومٝمل طم٤مرؾم٦م يمالب وُمٕمف ٟم٤مئؿ أو ُمًتٞم٘مظ طم٤مومظ ُمٕمٝم٤م يم٤من وم٢من ،٤مً سمٜمٞم٤مٟم

                                                           

 .4/144، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 599، وُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم ص 13/583احل٤موي اًمٙمٌػم  (1)

 .4/111، ورد اعمحت٤مر 415ًم٤ًمن احلٙم٤مم ص  (5)

 .4/144، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 599، وُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم ص 13/583احل٤موي اًمٙمٌػم  (3)

 .4/111، ورد اعمحت٤مر 415ًم٤ًمن احلٙم٤مم ص  (4)

 .7/451، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 5/479، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج 9/141حتٗم٦م اعمحت٤مج  (1)

 [ ب/115] 
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 فصؾ

وٓ جي٥م اًم٘مٓمع طمتك رخرج اعم٤مل ُمـ مجٞمع احلرز سمٗمٕمٚمف، وم٢من دظمؾ احلرز، وأظمذ 

: ًمٜم٤م أٟمف  (5)، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ٓ جي٥م(1)اًم٘مٓمعاعم٤مل، ورُم٤مه إمم ظم٤مرضمف، وضم٥م قمٚمٞمف 

 أظمرضمف ُمـ احلرز سمٗمٕمٚمف ومّم٤مر يمام ًمق ظمرضمف ُمٕمف .

ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ، و(4)وأظمرج اعم٤مل (3)٤مً ق ٟم٘م٥م احلرز، وأدظمؾ يده، أو حمجٜمويمذا ًم

:  (5)، وضم٥م اًم٘مٓمع، وإن يم٤من واؾمًٕم٤م يٛمٙمٜمف اًمدظمقل ومٞمف مل جي٥م٤مً إن يم٤من اًمٜم٘م٥م وٞم٘م

 . ٤مً ٕمٚمف، ومٝمق يمام ًمق يم٤من اًمٜم٘م٥م وٞم٘ماحلرز سمٗم ًمٜم٤م أٟمف أظمرضمف ُمـ

، وىم٤مل أسمق  (6)جخرِ وًمق أظمرج اعم٤مل ُمـ احلرز ومتٜم٤موًمف آظمر وضم٥م اًم٘مٓمع قمغم اعمُ 

: ًمٜم٤م أٟمف ظمرج سمٗمٕمٚمف، وًمق مل ي٠مظمذه اخل٤مرج ومرده أظمر إمم  (7)طمٜمٞمٗم٦م: ٓ جي٥م قمٚمٞمف

٤م أٟمف وضم٥م : ًمٜم(5)، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ٓ جي٥م قمٚمٞمف(1)احلرز مل يً٘مط قمٜمف اًم٘مٓمع

 سم٤مإلظمراج ومٚمؿ يً٘مط سم٤مًمرد .

ومٞمف ـمٕم٤مم وم٤مٟمث٤مل ىمٓمع: ٕٟمف  اً ف أو يمٛمف ومخرج اعم٤مل، أو ٟم٘م٥م طمرزضمٞمٌ (3)وًمق سمط

                                                           

 .51/91شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/461، واًمٌٞم٤من 3/359اعمٝمذب  (1)

 .3/151، وحتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء 9/147، واعمًٌقط 5/653ًمٗمت٤موى اًمٜمتػ ذم ا (5)

 اًمٕمّم٤م اعمٕمقضم٦م . (3)

 . 13/118ًم٤ًمن اًمٕمرب  

 .51/91شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/461، واًمٌٞم٤من 3/359اعمٝمذب  (4)

 .3/151، وحتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء 9/147، واعمًٌقط 5/653اًمٜمتػ ذم اًمٗمت٤موى  (5)

 .11/513، واًمنمح اًمٙمٌػم 15/465اًمٌٞم٤من  (6)

 .3/151، وحتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء 9/147، واعمًٌقط 5/653اًمٜمتػ ذم اًمٗمت٤موى  (7)

 .4/147، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 11/513، واًمنمح اًمٙمٌػم 15/465اًمٌٞم٤من  (1)

 .3/151، وحتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء 9/147، واعمًٌقط 5/653اًمٜمتػ ذم اًمٗمت٤موى  (5)

 . 51، واعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ، ص  7/561أي : ؿم٘مف . ًم٤ًمن اًمٕمرب  (3)
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ف ومخرج سمحري٦م، ومقوع اعم٤مل قمٚمٞم رٍ ضم٤م سمٗمٕمٚمف، وًمق يم٤من ذم احلرز ُم٤مءٌ  ظمرج ُمـ طمرزه

 . (1)ف طمتك ظمرج وضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مٓمع، ٕٟمف ظمرضمف سمتًٌٌفيمرحوم اً أو يم٤من رايمد

 ر اعم٤مء سمٜمٗمًف، أو طمريمف همػمه طمتك ظمرج مل جي٥م قمٚمٞمف اًم٘مٓمع: ٕٟمف وًمق شمٗمج

 .(3)، واًمث٤مين: جي٥م (5)مل رخرج سمٗمٕمٚمف، هذا أصح اًمقضمٝملم

ًمق ووع اعم٤مل ذم اًمٜم٘م٥م، وىم٧م هٌقب اًمري٤مح، وم٠مـم٤مرشمف اًمريح إمم ظم٤مرضمف، وضم٥م 

 . (4)ء ضم٤مرٍ قمٚمٞمف اًم٘مٓمع: يمام ًمق ووٕمف قمغم ُم٤م

قمغم ُم٤مء ٧م ريح وم٠مـم٤مرشمف: ومٝمق يمام ًمق ووٕمف وًمق ووٕمف ذم اًمٜم٘م٥م، وٓ ريح، ومٝمٌ

 .(5)رايمد ومتٗمجر أو طمريمف همػمه

وًمق ووع اعم٤مل قمغم هبٞمٛم٦م وم٤ًمىمف طمتك ظمرج سمف وضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مٓمع: ٕٟمف ظمرج 

:  (1)سم٥ًٌم ومٕمٚمف، وًمق مل يً٘مف ومل ي٘مده، وإٟمام ظمرج سمٜمٗمًف مل ي٘مٓمع قمغم أصح اًمقضمٝملم

 .(5)ٕٟمف ظمرج ُمـ همػم ومٕمؾ رخرضمف

ٓ يٛمٞمز سم٢مظمراج اعم٤مل، وم٠مظمرضمف ىمٓمع: ٕٟمف آًم٦م ذم  اً وأُمر صٖمػموًمق صم٘م٥م احلرز، 

، ومال ىمٓمع قمغم أُمر: ٕٟمف ظمرج اعم٤مل سمٗمٕمؾ اً ظمراج، ومٝمق يم٤معمحجـ، وإن يم٤من ممٞمزاإل

                                                           

 .51/89شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/457، واًمٌٞم٤من 3/358ٝمذب اعم (1)

 . 7/348روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (5)

شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/457، واًمٌٞم٤من 3/358ىم٤مًمقا: جي٥م اًم٘مٓمع: ٕٟمف ؾم٥ٌم خلروضمف. اٟمٔمر: اعمٝمذب  (3)

51/89. 

 .51/89شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/457، واًمٌٞم٤من 3/358اعمٝمذب  (4)

 سم٤مٟٓمٗمج٤مر ظمروضمف ٕن ي٘مٓمع: ٓ ، واًمث٤مين أٟمف خلروضمف ؾم٥ٌم ٕٟمف ي٘مٓمع: أي ومٞمف وضمٝم٤من: أطمدمه٤م أٟمف (5)

 .51/89شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/457، واًمٌٞم٤من 3/358. اٟمٔمر: اعمٝمذب .ومٕمٚمف همػم ُمـ احل٤مدث

 . 7/349روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (1)

 .شمًػم أن احلٛمؾ أصم٘مٚمٝم٤م إذا اًمٌٝم٤مئؿ قم٤مدة ٕن ي٘مٓمع: واًمقضمف اًمث٤مين: أٟمف (5)

 .51/91شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/358اٟمٔمر: اعمٝمذب 
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 . (1)وم٤مقمؾ خمت٤مر، وٓ قمغم اعمخرج: ًمٕمدم اًمتٙمٚمٞمػ ذم طم٘مف

 فصؾ

٧م ومٚمق / دظمؾ احلرز، واسمتٚمع ضمقهرة وظمرج، مل جي٥م قمٚمٞمف اًم٘مٓمع، ؾمقاء ظمرضم

: ًمٜم٤م أهن٤م ذم طمٙمؿ اًمت٤مًمٗم٦م، وهلذا  (5)ُمٜمف سمٕمد ظمروضمف أو مل خترج قمغم أصح اًمقضمٝملم

 يٓم٤مًم٥م سم٘مٞمٛمتٝم٤م: ومٝمل يم٤مًمٓمٕم٤مم اًمذي أيمٚمف .

ف سمٕمد اخلروج ُم٤م شمٌٚمغ وًمق شمٓمٞم٥م ذم احلرز سمٓمٞم٥م ًمف ىمٞمٛم٦م، وم٢من يم٤من ٓ جيٛمع ُمٜم

 ٤مً ف ٟمّم٤مسم، وإن أُمٙمـ أن جيٛمع ُمٜم٤مً ومال ىمٓمع قمٚمٞمف: ٕٟمف مل رخرج ٟمّم٤مسم ٤مً ىمٞمٛمتف ٟمّم٤مسم

 : ٕن اًمٕملم سم٤مىمٞم٦م وىمٞمٛمتٝم٤م ٟمّم٤مب . (3)يم٤معمًؽ واًمٖم٤مًمٞم٦م ىمٓمع قمغم أصح اًمقضمٝملم 

ٝمام ًمٕمدواٟمف، وم٢من سمٚمٖم٧م ّماحلرز، أو ذسمح اًمِم٤مة ومٞمف، وٛمـ ٟم٘موًمق ظمرق اًمثقب ذم 

،  (1)ىمٓمع، ؾمقاء يم٤من اعمخرق أيمثره أو أىمٚمف ٤مً يمؾ واطمد ُمٜمٝمام سمٕمد اإلظمراج ٟمّم٤مسم ىمٞمٛم٦م

يمثر اًمثقب ٓ جي٥م اًم٘مٓمع: ٕٟمف خمػم سملم أن جيٛمع ومٞمْمٛمـ طمٜمٞمٗم٦م: إذا ظمرق أ وىم٤مل أسمق

 . (5)ومٞمف مجٞمٕمف، ومٞمٙمقن ىمد أظمرضمف وهق يٛمٚمٙمف ومال جي٥م اًم٘مٓمع سمف

ُم٣م  وىمد اًمٗم٤ًمد، إًمٞمٝم٤م يت٤ًمرع مم٤م ٕهن٤م سمنىمتٝم٤م: اًم٘مٓمع جي٥م ٓ اعمذسمقطم٦م واًمِم٤مة

 .(3)ٗم٤ًمداًمٙمالم ُمٕمف ذم أن اًمتْمٛملم هؾ ي٘متيض اًمتٛمٚمٞمؽ، وذم هىم٦م ُم٤م يت٤ًمرع إًمٞمف اًم

                                                           

 .5/97، واًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م 51/91شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/358اعمٝمذب  (1)

صم٦م أوضمف : اًمقضمٝم٤من اًمٚمذان ذيمرمه٤م اعم١مًمػ ، واًمث٤مًم٨م : إن ظمرضم٧م ُمٜمف ىمٓمع ، وهق ذيمر اًمٜمقوي ومٞمٝم٤م صمال (5)

 . 7/348اًمذي رضمحف اًمٜمقوي . اٟمٔمر : روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 

، وروو٦م 15/461اٟمٔمر: اًمٌٞم٤من  .سم٤مًمتٓمٞم٥م احلرز ذم أشمٚمٗمف ىمد ٕٟمف اًم٘مٓمع: قمٚمٞمف ٥مجي واًمقضمف اًمث٤مين: ٓ (3)

 . وىمد صحح اًمٜمقوي اًمقضمف اًمث٤مين سمٕمدم اًم٘مٓمع.11/136اًمٓم٤مًمٌلم 

 .11/113، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/459، واًمٌٞم٤من 13/599احل٤موي اًمٙمٌػم  (1)

 .5/84، ودرر احلٙم٤مم 7/71، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع 9/163اعمًٌقط  (5)

 .11/113، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/459، واًمٌٞم٤من 13/599احل٤موي اًمٙمٌػم  (3)

 [ أ/113] 
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ـمقياًل أو  ٤مً ٞمع اعم٤مل قمـ احلرز، وم٢من هق ضمذقموٓ جي٥م اًم٘مٓمع طمتك يٜمٗمّمؾ مج

ىمٌؾ أن يٜمٗمّمؾ اجلٛمٞمع مل ي٘مٓمع، وًمق يم٤من ىمٞمٛم٦م اخل٤مرج ُمٜمٝمام ىمدر  ذَ ظِم قمامُم٦م، وم٠مُ 

اًمٜمّم٤مب: ٕن سمٕمْمٝم٤م ٓ يٜمٗمّمؾ قمـ سمٕمض، وُم٤م سم٘مل ومٞمٝم٤م ذم احلرز ٓ جي٥م سمف اًم٘مٓمع، 

 .(1)ومٖمٚم٥م ضم٤مٟم٥م اًمً٘مقط

٘م٥م اصمٜم٤من طمرًزا، وم٠مظمذ أطمدمه٤م اعم٤مل ومؽميمف ذم سمٕمض اًمٜم٘م٥م، وضم٤مء أظمر وًمق ٟم

، واًمث٤مين: ، وىمٞمؾ: هل ىمقًملم: أصحٝمام هذااً ظمرضمف، ومال ىمٓمع قمٚمٞمٝمام ىمقًٓ واطمدوم٠م

ًم٤ٌمب آطمتٞم٤مل ذم هىم٦م إُمقال: ًمٜم٤م أن اًم٘مٓمع ٓ جي٥م قمغم  اً جي٥م قمٚمٞمٝمام اًم٘مٓمع: ؾمد

د ُمـ واطمد ُمٜمٝمام ذًمؽ، وآطمتٞم٤مل ذم ؾمد ُمـ مل رخرج اعم٤مل سمٗمٕمٚمف ُمـ طمرزه، ومل يقضم

 .(1)اًم٤ٌمب همػم ممٙمـ: سمدًمٞمؾ ُم٤م ًمق ادقمك أن اعمنوق ُمٚمٙمف

ٓ جي٥م اًم٘مٓمع قمٚمٞمٝمام ىمقًٓ  وًمق ٟم٘م٥م أطمدمه٤م ودظمؾ أظمر وم٠مظمرج اعم٤مل، وم٢مٟمف

قمغم أصح اًمٓمري٘ملم، واًمث٤مين: أهن٤م قمغم ىمقًملم يم٤مًمتل ىمٌٚمٝم٤م: ًمٜم٤م أن أطمدمه٤م اٟمٗمرد  اً واطمد

ث٤مين سم٢مظمراج اعم٤مل، وذم اًمتل ىمٌٚمٝم٤م اؿمؽميم٤م ومٞمٝمام، وىمٞمؾ: إن يم٤من هبتؽ احلرز واًم

ف، وهذا إٟمام يّمح إذا ص٤مطم٥م اًمدار ومٞمٝم٤م وضم٥م اًم٘مٓمع قمغم اعمخرج: ٕهن٤م حمرزة سم

 .(5)، أُم٤م ُمع ٟمقُمف ومحرزه٤م سم٤محل٤مئط وىمد هتؽ٤مً يم٤مٟم٧م ُمٜمتٌٝم

  

                                                           

 .51/91شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/461، واًمٌٞم٤من 7/58، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/359اعمٝمذب  (1)

 ..51/91شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/461، واًمٌٞم٤من 3/359اعمٝمذب (1)

 ..راضمع اًم٤ًمسم٘م٦م.اعم(5)
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ٞمف اًم٘مٓمع: ومٞمف ُم٤مؿمٞم٦م وطمٚم٥م ُمـ أًم٤ٌمهن٤م ُم٤م ىمٞمٛمتف ٟمّم٤مب وضم٥م قمٚم (1)٤مً إذا ومتح ُمراطم

 .(5)ٕن اًمٚمٌـ ذم رضع اًمِم٤مة اعمحرزة ُم٤مل ذم وقم٤مء ذم طمرز

 فصؾ

، ٤مً سمٞمت ومٗمتح / يم٤مخل٤من سمٌٞم٧م ُمٜمٝمؿ واطمد يمؾ يٜمٗمرد ؾمٙم٤من ومٞمٝم٤م اً دار اًم٤ًمرق دظمؾ إذا

 .(3)وأظمرج ُمٜمف اعم٤مل إمم اًمدار، وضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مٓمع: ٕن ُم٤مل يمؾ ؾم٤ميمـ سمٞم٧م حمرز سم٤ٌمسمف

طملم دظمؾ  ُمـ اًمٌٞم٧م إمم اًمدار، وم٢من يم٤من وإن يم٤مٟم٧م اًمدار ًمقاطمد، وم٠مظمرج اعم٤مل

 اً ، وضم٥م اًم٘مٓمع: ٕن اعم٤مل يم٤من حمرز٤مً ، وسم٤مب اًمٌٞم٧م ُمٖمٚم٘م٤مً اًم٤ًمرق سم٤مب اًمدار ُمٗمتقطم

 . (4)سم٤مًمٌٞم٧م

مل جي٥م اًم٘مٓمع: ٕن ُم٤م ذم اًمٌٞم٧م  ٤مً وسم٤مب اًمدار ُمٖمٚم٘م ٤مً ٞم٧م ُمٗمتقطمب اًمٌوإن يم٤من سم٤م

 . (5)حمرز سم٤ٌمب اًمدار

، (6)ضم٤مٟم٥م إمم ُمٜمف ضم٤مٟم٥م ُمـ ٟم٘مٚمف طمرز همػم ذم ُم٤مل ٕٟمف ىمٓمع: ومال ُمٗمتقطملم يم٤مٟم٤م وًمق

ُمٖمٚم٘ملم: يمام ًمق أظمرج اعم٤مل ُمـ صٜمدوق ُم٘مٗمؾ ذم سمٞم٧م ُم٘مٗمؾ هذا أصح  ٤مويمذا إن يم٤مٟم

 .(7)اًمقضمٝملم عم٤م ذيمرشمف، واًمث٤مين: أن اًمٌٞم٧م طمرزه، ومٞمج٥م اًم٘مٓمع سم٢مظمراضمف ُمٜمف

                                                           

 . 5/595تٝم٤م . ًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤م شمروح إًمٞمف اعم٤مؿمٞم٦م ، ومٝمق ُمقوع ُمٌٞم( 1)

 .11/159، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/455، واًمٌٞم٤من 3/359اعمٝمذب  (5)

 .11/141، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 17/538، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 13/591احل٤موي اًمٙمٌػم  (3)

 .11/141، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 11/551اًمنمح اًمٙمٌػم  (4)

 اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م   (5)

 .راضمع اًم٤ًمسم٘م٦م .اعم (6)

 .ع اًم٤ًمسم٘م٦م .اعمراضم (7)

 [ ب/113] 
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 حمرز : ٕٟمف همػم(1)إذا هق اًمْمٞمػ ُمـ ُم٤مل اعمْمٞمػ ُم٤م مل حيرزه قمٜمف ومال ىمٓمع قمٚمٞمف

ظمؾ قمٜمف ومٚمٞمس سم٤ًمرق، وإٟمام هل "قمٜمف، عم٤م روي قمـ اًمّمديؼ أٟمف ىم٤مل ًمٚمٛمْمٞمػ: 

 .(5)"أُم٤مٟم٦م اظمت٤مهن٤م

 ، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م:  (3)ُمـ ُم٤مل حمرز قمٜمف وضم٥م اًم٘مٓمع قمٚمٞمف ٤مً وإن هق ٟمّم٤مسم

: ))أن رضماًل ىمدم اعمديٜم٦م (6)أو احل٤مرث سمـ طم٤مـم٥م (5)، ًمٜم٤م ُم٤م روى حمٛمد(4)ٓ جي٥م قمٚمٞمف

ضمؾ، وم٘م٤مل ًمف اًمّمديؼ: ُم٤م ًمٞمٚمؽ ة ذم اعمًجد، وهق أىمٓمع اًمٞمد واًمرِ ومٙم٤من يٙمثر اًمّمال

هلؿ، ومجٕمؾ يدقمق قمغم ُمـ هق أهؾ  ٤مً ومٛمٙمثقا ُم٤م ؿم٤مء اهلل، ومٗم٘مدوا طمٚمٞم سمٚمٞمؾ ؾم٤مرق،

، وم٘م٤مل: ُم٤م أؿمٌف هذا سمحكم آل أيب ٤مً اًمّم٤مًمح، ومٛمر رضمؾ سمّم٤مئغ ومرأى طمٚمٞم هذا اًمٌٞم٧م

سمٙمر. وم٠مظمذ، وم٠مىمر، ومجٕمؾ أسمق  سمٙمر، وم٘م٤مل ًمٚمّم٤مئغ: ممـ اؿمؽميتف؟ وم٘م٤مل: ُمـ وٞمػ أيب

يٌٙمل، وم٘م٤مًمقا: ُم٤م يٌٙمٞمؽ ُمـ رضمؾ هق؟ ىم٤مل: أسمٙمل ًمٖمرشمف سم٤مهلل شمٕم٤ممم، وم٠مُمر  سمٙمر 

                                                           

 .11/141، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 11/554، واًمنمح اًمٙمٌػم 3/359اعمٝمذب  (1)

 : 4/195، واسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص احلٌػم 8/681هذا إصمر مل أضمده، وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر اعمٜمػم  (5)

 مل أضمده.

 .51/91شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/446اًمٌٞم٤من  (3)

 .3/517، واًمٚم٤ٌمب ذم ذح اًمٙمت٤مب 5/368ح اًمٌداي٦م ، واهلداي٦م ذم ذ9/141اعمًٌقط  (4)

اًمٙمقذم ، صح٤ميب وًمد  ، اًم٘م٤مؾمؿ أسمق ، اجلٛمحل اًم٘مرر ُمٕمٛمر سمـ احل٤مرث سمـ طم٤مـم٥م سمـ هق: حمٛمد (5)

هـ. 74سم٤محلٌِم٦م. روى قمٜمف: وًمداه إسمراهٞمؿ، واحل٤مرث، وؾمامك سمـ طمرب، ويقؾمػ سمـ ُم٤مهؽ. شمقذم ؾمٜم٦م 

 .675، وضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ص3/435ًمٜمٌالء سمٛمٙم٦م وىمٞمؾ: سم٤مًمٙمقوم٦م. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم ا

  اجلٛمحل اًم٘مرر مجح سمـ طمذاوم٦م سمـ وه٥م سمـ طمٌٞم٥م سمـ ُمٕمٛمر سمـ احل٤مرث سمـ طم٤مـم٥م سمـ هق: احل٤مرث (6)

. صح٤ميب، روى قمٜمف: أسمق اًم٘م٤مؾمؿ طمًلم سمـ احل٤مرث اجلدزم، ويقؾمػ سمـ ؾمٕمد ( طم٤مـم٥م سمـ حمٛمد أظمق) 

 .1/663، واإلص٤مسم٦م 61ّم٤مر ص هـ. اٟمٔمر: ُمِم٤مهػم قمٚمامء إُم66اجلٛمحل. شمقذم سمٕمد ؾمٜم٦م 
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يم٤مُماًل ُمـ طمرز ُمثٚمف ٓ ؿمٌٝم٦م ًمف ومٞمف، ومقضم٥م  ٤مً ، وٕٟمف هق ٟمّم٤مسم(1)سمف وم٘مٓمٕم٧م يده((

رز قمٜمف: سمخالف اًمقًمد وم٢من قمٚمٞمف اًم٘مٓمع، يمٖمػم اًمْمٞمػ، وإٟمام صم٧ٌم ًمف اًمتًٌط ومٞمام مل حي

 .٤مً وطم٘م ٤مً ًمف شمًٌٓم

 فصؾ

، (5)ٓ جي٥م اًم٘مٓمع سمنىم٦م ُم٤م ًمٞمس سمامل: يم٤مًمٙمٚم٥م، واخلٜمزير، واخلٛمر، واًمنضملم

 ،  (4)، وىم٤مل قمٓم٤مء: إذا هىمف ُمـ ذُمل وضم٥م اًم٘مٓمع(3)ؾمقاء هىمف ُمـ ُمًٚمؿ أو ذُمل

 ًمٜم٤م أن ُم٤م ٓ جي٥م اًم٘مٓمع سمنىمتف ُمـ اعمًٚمؿ مل دم٥م سمنىمتف ُمـ اًمذُمل: يم٤معمٞمت٦م واًمدم، 

 ٤مقمت٘م٤مدهؿ، إٟمام آقمت٤ٌمر سمٛمقضم٥م اإلؾمالم.وٓ اقمت٤ٌمر سم

، وىم٤مل أسمق  (5)وإن هق إٟم٤مء ىمٞمٛمتف ٟمّم٤مب، وومٞمف مخر، ىمٓمع، وومٞمف وضمف: ٓ يٕمتد سمف

يمام ًمق يم٤من ومٞمف  يم٤مُماًل ٓ ؿمٌٝم٦م ًمف ومٞمف وم٘مٓمع: ٤مً ، ًمٜم٤م أٟمف هق ٟمّم٤مسم (6)طمٜمٞمٗم٦م: ٓ ي٘مٓمع

 . ٤مً سمقل أو يم٤من وم٤مرهم

وم٢من يم٤من ٓ يّمٚمح ُمٗمّمٚمف عمٜمٗمٕم٦م ُم٤ٌمطم٦م  ، اً ، أو ُمزُم٤مر ، أو سمرسمٓم٤مً هق صٜمامً وإن 

ومال ىمٓمع قمٚمٞمف : ٕٟمف ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف، وإن يم٤من يّمٚمح ُمٗمّمٚمف عمٜمٗمٕم٦م ُم٤ٌمطم٦م ٟمٔمرت: وم٢من 

أظمرضمف همػم ُمٗمّمؾ ومال ىمٓمع قمٚمٞمف : ٕٟمف آًم٦م اعمٕمّمٞم٦م، وإن أظمرضمف ُمٗمّماًل ىمٓمع: ٕٟمف 

 ٤مًم٨م: ، واًمث٤مً ع ُمٓمٚم٘مُمت٘مقم ٓ ُمٕمّمٞم٦م ومٞمف هذا أصح اًمقضمقه / اًمثالصم٦م، واًمث٤مين: ي٘مٓم

                                                           

 (.1589) 3/579(، واًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده 31) 5/835أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م  (1)

 176، حترير أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞمف ص1/573أقمجٛمٞم٦م أصٚمٝم٤م هيملم وهل اًمزسمؾ، اٟمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم( 5)

 .11/116، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/466، واًمٌٞم٤من 13/314احل٤موي اًمٙمٌػم  (3)

 (.58417) 5/514اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف أظمرضمف  (4)

 . 11/116روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (5)

 .3/516، وشمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 5/364، واهلداي٦م ذم ذح اًمٌداي٦م 9/155اعمًٌقط  (6)

 [ أ/114] 



 حدود) باب حد الدرقة (كتاب ال ................................................... كتاب االنتصار البن أبي عصرون

- 137 - 

ُمـ  ٤مً أو صٚمٞمٌ د طمتك ىم٤مل: ًمق هق صٜمامً ، وزا (5)، وسمف ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م(1)٤مً ٓ ي٘مٓمع ُمٓمٚم٘م

 يم٤مُماًل ُمـ طمرز ُمثٚمف  ٤مً ًمٜم٤م أٟمف هق ٟمّم٤مسمذه٥م وزٟمف ٟمّم٤مب أو أيمثر ومال ىمٓمع قمٚمٞمف: 

 .(3)اً ضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مٓمع: يمام ًمق يم٤من ُمٙمًقرٓ ؿمٌٝم٦م ًمف ومٞمف ومق

سمال ظمالف، وإن طمرم  ضم٥م ىمٓمٕمفوًمق هق إٟم٤مء ُمـ ذه٥م أو ومْم٦م ومٞمف ٟمّم٤مب، و

 .(5)ىمٞمٛمتف ُمع إزاًم٦م اًمّمٜمٕم٦م اعمحرُم٦م ٟمّم٤مب ومقضم٥م اًم٘مٓمع سمنىمتف (4)]ٕن[ اؾمتٕمامًمف،

 فصؾ

: ًمٜم٤م أٟمف ًمٞمس  (7)، وىم٤مل ُم٤مًمؽ: جي٥م اًم٘مٓمع سمنىمتف(6)مل ي٘مٓمع  اً ٖمػمص اً إذا هق طمر

 سمامل.

سمت٦م قمغم ُم٤م : ٕن يده صم٤م(8)مل ي٘مٓمع قمغم أصح اًمقضمٝملم ٤مً وًمق يم٤من قمٚمٞمف ُم٤م يٌٚمغ ٟمّم٤مسم

وص٤مطمٌف ٟم٤مئؿ  قمٚمٞمف، وهلذا إذا وضمد ُمع اًمٚم٘مٞمط ُم٤مل يم٤من ًمف: ومٝمق يمام ًمق هق مجال

 قمٚمٞمف .

يٛمٞمز سملم ؾمٞمده وهمػمه ومال ىمٓمع  اً ، أو صٖمػمقم٤مىماًل ُمًتٞم٘مٔم٤مً  ٤مً سم٤مًمٖم وإن هق قمٌداً 

قمٚمٞمف: ٕن ذًمؽ ًمٞمس سمنىم٦م، وإٟمام ُمت٤مسمٕمتف ًمٚم٤ًمرق ظمدقم٦م، وجي٥م اًم٘مٓمع سمنىم٦م 

                                                           

 .51/95شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/486، واًمٌٞم٤من 3/361اعمٝمذب  (1)

 .3/514ٙمت٤مب ، واًمٚم٤ٌمب ذم ذح اًم5/166، واجلقهرة اًمٜمػمة 7/75سمدائع اًمّمٜم٤مئع  (5)

 .51/95شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/486، واًمٌٞم٤من 3/361اعمٝمذب  (3)

 ذم إصؾ ًمٙمـ ،واًمًٞم٤مق ي٘متيض ُم٤م أصم٧ٌم. (4)

 .11/116، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 11/184اًمنمح اًمٙمٌػم  (5)

 .51/95شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و11/518اًمنمح اًمٙمٌػم  (6)

 .8/414واًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ  ،15/141، واًمذظمػمة 5/511اًمتٚم٘ملم ذم اًمٗم٘مف اعم٤مًمٙمل  (7)

شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/365اعم٤مل. اٟمٔمر: اعمٝمذب  ُمـ قمٚمٞمف ُم٤م هىم٦م ىمّمد ٕٟمف ي٘مٓمع: واًمقضمف اًمث٤مين: أٟمف (8)

51/95. 
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قمجٛمل اًمذي ٓ يٗمرق سملم ـم٤مقم٦م ُمقٓه وهمػمه، أو اعمجٜمقن أو اًم٤ٌمًمغ اًمٜم٤مئؿ أو إ

، ًمٜم٤م  (5)، وىم٤مل أسمق يقؾمػ: ٓ جي٥م اًم٘مٓمع سمنىمتف يم٤مًمٙمٌػم(1)اًمّمٖمػم اًمذي ٓ متٞمٞمز ًمف

أٟمف ممٚمقك حت٘م٘م٧م هىمتف ومقضم٥م اًم٘مٓمع قمغم ؾم٤مرىمف: يم٤ًمئر احلٞمقاٟم٤مت اعمٛمٚمقيم٦م 

ىمٓمٕمف قمغم أصح  سمخالف احلر، ويمذًمؽ إذا هق أم وًمد جمٜمقٟم٦م أو ٟم٤مئٛم٦م وضم٥م

 .(4)، ويمذًمؽ إذا هق اًمٕملم اعمقىمقوم٦م قمغم ؿمخص ُمٕملم(3)اًمقضمٝملم

، وىم٤مل أسمق  (5)أو يمت٥م اًمٗم٘مف وضم٥م اًم٘مٓمع الً أو همػم حُم  الً حُم  ٤مً وًمق هق ُمّمحٗم

، ًمٜم٤م أهن٤م ُمـ أٟمقاع اعم٤مل اعم٘مّمقد  (6)طمٜمٞمٗم٦م: ٓ جي٥م اًم٘مٓمع سمنىم٦م رء ُمـ ذًمؽ

 ومقضم٥م اًم٘مٓمع سمنىمتٝم٤م يم٤ًمئر إُمقال.

 فصؾ

ومٚمق هق ُمًٚمؿ ُمـ ُم٤مل سمٞم٧م اعم٤مل مل جي٥م  : ومٞمف ؿمٌٝم٦م فًم ٓ جي٥م اًم٘مٓمع سمنىم٦م ُم٤م

يمت٥م   ًمٕمٛمر قم٤مُمالً  أن روي: وهلذا ،(7)اً وم٘مػم أو يم٤من همٜمٞم٤مً  ومٞمف: طم٘م٤مً  ًمف ٕن : اًم٘مٓمع قمٚمٞمف

 .(8)شم٘مٓمٕمف، ومام ُمـ أطمد إٓ ًمف ومٞمف طمؼي٠ًمًمف: قمٛمـ هق ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل؟ وم٘م٤مل: ٓ 

 إمم اًمٌالد وشمِمتٝمر ومل يٜمٙمر ذًمؽ ُمٜمٙمر، وروى اًمِمٕمٌلويم٤مٟم٧م ىمْم٤مي٤م قمٛمر شمٜمت٘مؾ 

                                                           

 .11/519، واًمنمح اًمٙمٌػم 15/486اًمٌٞم٤من  (1)

 .4/118، وآظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر 7/67، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع 9/159اعمًٌقط  (5)

 اًمرىم٦ٌم ُمٚمؽ ٟم٘مؾ يٛمٚمؽ ٓ أٟمف سمدًمٞمؾ ٟم٤مىمص: ومٞمٝم٤م اعم٤مل ُمٕمٜمك ٕن اًم٘مٓمع: قمٚمٞمف جي٥م : ٓواًمقضمف أظمر (3)

 .11/151، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/486اٟمٔمر: اًمٌٞم٤من  .همػمه إمم ومٞمٝم٤م

 .51/93شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/361اعمٝمذب  (4)

 .7/447، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 17/595، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 15/441احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

 .7/45، واًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م 7/68، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع ٦3/154م اًمٗم٘مٝم٤مء حتٗم (6)

 .51/93شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/361اعمٝمذب  (7)

 (.58563) 5/518أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف  (8)
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 ، ومل ي٘مٓمٕمف: قمٛماًل سم٘مقًمف(1)ؾمئؾ قمٜمف وم٘م٤مل: ُم٤مل ًمف ومٞمف ؾمٝمؿ -يمرم اهلل وضمٝمف- ٤مً أن قمٚمٞم

 .(5)وا احلدود سم٤مًمِمٌٝم٤مت((ؤ: )) ادر ملسو هيلع هللا ىلص

ٜمف وًمق يمٗمـ ُمٞم٧م ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل ومنق يمٗمٜمف ىمٓمع: ٕٟمف اٟم٘مٓمع طمؼ اًمٖمػم قم

 .(3)ومنق ُمٜمف اً ػمسم٤مًمتٙمٗملم: يمام ًمق يمًك سمف وم٘م

 .ُمٜمف ذُمل ىمٓمع: ٕٟمف ٓ طمؼ ًمف ومٞمف وًمق هق

/ : ٕن ًمف  ٤مً يم٤من أو ذُمٞم  اًمٜم٤مس اعمحؽمُملم مل ي٘مٓمع: ُمًٚمامً وًمق هق ُمـ وىمػ قمغم

 . (4)ومٞمف ٤مً طم٘م

، وإن هق ُمٜمف همٜمل ٤مً اًمٗم٘مراء مل ي٘مٓمع: ٕن ًمف ومٞمف طم٘موًمق هق وم٘مػم ُمـ همٚم٦م 

 .(5)ىمٓمع: ٕٟمف ٓ طمؼ  ًمف ومٞمف

قذم ٓ يٕمرف اًمٗم٘مف ُمـ همٚم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ىمٓمع: ٕٟمف ٓ طمؼ  ًمف ومٞمف، وًمق وًمق هق ص

ة مل ي٘مٓمع، ٕن ػمواًمً (6)قومٞم٦م وهق ُم٤ًمٍو هلؿ ذم اًمزيهق وم٘مٞمف ُمـ همٚم٦م وىمػ اًمّم

 .(7)ومٞمف ُم٤م يٜمٓمٚمؼ سمف اؾمؿ اًمّمقذم قمٚمٞمف

 ن قمثامن ىمٓمع: ٕ (9)اًمٙمٕم٦ٌم أو سم٤مب اعمًجد أو شم٠مزيره (8)وإن هق ُمـ رشم٤مج

                                                           

 (.58567) 5/519أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف  (1)

 . 119ؾمٌؼ خترجيف ص  (5)

 .4/141، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 51/93شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و17/558، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/361اعمٝمذب  (3)

 .11/118، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 3/361، واعمٝمذب 13/317احل٤موي اًمٙمٌػم  (4)

 .51/93شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/475، واًمٌٞم٤من 3/361اعمٝمذب  (5)

 . 51/1913اًمٚم٤ٌمس واهلٞمئ٦م . ًم٤ًمن اًمٕمرب ( 6)

 .51/93ٛمقع شمٙمٛمٚم٦م اعمج، و15/475، واًمٌٞم٤من 3/361اعمٝمذب  (7)

 . 1/518، واعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  1/535هق اًم٤ٌمب . اٟمٔمر : خمت٤مر اًمّمح٤مح  (8)

ُمّمدر أزره ، إذا ضمٕمؾ ًمف إزاًرا ، صمؿ أـمٚمؼ قمغم اإلزار ، ُمـ سم٤مب شمًٛمٞم٦م اعمٗمٕمقل سم٤معمّمدر ، وًمٚمٛمًجد ُم٤م  (9)

 . 1/376ضمٕمؾ قمغم أؾمٗمؾ طم٤مئٓمف ُمـ ًم٤ٌمد وهمػمه . اعمٓمٚمع قمغم أسمقاب اعم٘مٜمع 

 [ ب/114] 
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ُمـ طمرز ُمثٚمف  ٤مً ، وٕٟمف هق ٟمّم٤مسم (5)ملسو هيلع هللا ىلص ُمـ ُمٜمؼم رؾمقل اهلل (1)ٞم٦مٓمِ ٌْ ق ىمُ ه ٤مً ىمٓمع ؾم٤مرىم

 .(3)ٓ ؿمٌٝم٦م ًمف ومٞمف

ه مل ي٘مٓمع: ٕٟمف ُمرصد عمٜم٤مومٕمٝمؿ وهق ٍُمَ وًمق هق ُمًٚمؿ ىمٜم٤مديؾ اعمًجد أو طُم 

 .(4)ُمٜمٝمؿ، وًمق هىمف ذُمل ىمٓمع: ٕٟمف ٓ طمؼ ًمف ومٞمف

 فصؾ

ل أسمٞمف أوضمده وإن قمال، إذا هق ُمـ ُم٤مل وًمده أو وًمد وًمده وإن ؾمٗمؾ، أو ُمـ ُم٤م

،  (7)وا احلدود سم٤مًمِمٌٝم٤مت((ؤادر )) : ملسو هيلع هللا ىلص ، ًمٜم٤م ىمقًمف(6)، وىم٤مل أسمق صمقر: ي٘مٓمع(5)مل ي٘مٓمع

وًمألب واًمقًمد ؿمٌٝم٦م ذم ُم٤مل أسمٞمف واسمٜمف وإن قمال، وإٟمام ومرىمٜم٤م سمٞمٜمٝمام ذم وضمقب احلد ذم 

ٞمف: سمـ سمقطء ضم٤مري٦م أسماًمزٟم٤م وم٘مٚمٜم٤م: ٓ طمد قمغم إب سمقطء ضم٤مري٦م اسمٜمف، وجي٥م قمغم آ

، وٓ صم٧ٌم  (9)أٟم٧م وُم٤مًمؽ ٕسمٞمؽ (( )) : ملسو هيلع هللا ىلص : ًم٘مقًمف(8)ذم ُم٤مل آسمـ ٤مً ٕن ًمألب طم٘مّ 

ُمثٚمف ًمالسمـ، وىمٞمؾ: ٕن آسمـ جي٥م قمٚمٞمف إقمٗم٤مف أسمٞمف، وٓ جي٥م قمغم إب إقمٗم٤مف 

                                                           

 رىم٤مق سمٞمض صمٞم٤مب هل: وىمٞمؾ. سمٛمٍم يتخذ يمت٤من ُمـ صمقب هل صمٞم٤مب شمّمٜمع سمٛمٍم. وىمٞمؾ: هل اًم٘مٌٓمٞم٦م: (1)

 .4/79سمٛمٍم. اٟمٔمر: هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت  يتخذ يمت٤من ُمـ

وىمد ذيمره اًمِمػمازي ذم اعمٝمذب : مل أضمده قمٜمف .  4/69وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص هذا إصمر مل أضمده،  (5)

 ذيمر ص٤مطم٥م اعمٝمذب واعمجٛمقع أٟمف قمٛمر وًمٞمس قمثامن. . وىمد51/93شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/361

 .51/93شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/473، واًمٕمٛمراين ذم اًمٌٞم٤من 3/361اعمٝمذب  (3)

 .51/93شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/473، واًمٕمٛمراين ذم اًمٌٞم٤من 3/361اعمٝمذب  (4)

 .5/91، واًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م 17/587، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 13/347احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

 .15/474ٌٞم٤من اًم (6)

 . 119 ؾمٌؼ خترجيف ص (7)

 .7/517، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 9/185، واحل٤موي اًمٙمٌػم 319اًمٚم٤ٌمب ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل ص (8)

(، وأمحد ذم ُمًٜمده 5595ذم يمت٤مب اًمتج٤مرات ، سم٤مب ُم٤م ًمٚمرضمؾ ُمـ ُم٤مل وًمده ) ُم٤مضمفأظمرضمف اسمـ  (9)

 .5/513(. وصححف اسمـ اعمٚم٘مـ ذم ظمالص٦م اًمٌدر اعمٜمػم 6915) 11/513
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، ويمذًمؽ إب ٓ ي٘متؾ سم٘متؾ اسمٜمف، وآسمـ ي٘متؾ سم٘متؾ أسمٞمف: ٕن اإلو٤موم٦م ذم طمؼ (1)اسمٜمف

 ذم إقمداُمف،  ٤مً ذم إجي٤مده ومال جيٕمؾ اًمقًمد ؾمٌٌ ٤مًٌٌ ؾم اًمٜمٗمس ُمٗم٘مقدة، وٕن ًمألب

وٕن إب ٓ يتٝمؿ ومٞمام يٗمٕمٚمف ذم طمؼ وًمده: ًمٙمامل ؿمٗم٘متف قمٚمٞمف، ومال طم٤مضم٦م ذم طم٘مف 

 .(5)إمم زاضمر، وذًمؽ ُمٗم٘مقد ذم ضم٤مٟم٥م اًمقًمد

، وىم٤مل  (3)وإن هق ُمـ ُم٤مل همػم اًمقاًمديـ أو اعمقًمديـ ُمـ إىم٤مرب وضم٥م ىمٓمٕمف

 ، ًمٜم٤م أهن٤م ىمراسم٦م ٓ سمٕمْمٞم٦م ومٞمٝم٤م  (4)٤مل ذي رطمؿ حمرم مل ي٘مٓمعطمٜمٞمٗم٦م: ُمـ هق ُمـ ُم أسمق

 ُمـ وضمقب اًم٘مٓمع: يم٘مراسم٦م اسمـ اًمٕمؿ.ٜمع متٜمع ُمـ ىمٌقل اًمِمٝم٤مدة، ومٚمؿ متٓ 

 فصؾ

 ، وسمف ىم٤مل (6)، وىم٤مل أسمق صمقر: ي٘مٓمع(5)وإن هق اًمٕمٌد ُمـ ُم٤مل ؾمٞمده مل ي٘مٓمع

 وضم٤مءه  ٓم٤مب ، أٟمف طمي قمٛمر سمـ اخل(8)، ًمٜم٤م ُم٤م روى اًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد (7)داود

 وم٘م٤مل: إن همالُمل هذا هق وم٤مىمٓمع يده. وم٘م٤مل قمٛمر:  (9)قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو احليُمل

                                                           

 .7/517، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 9/185احل٤موي اًمٙمٌػم  (1)

 .9/151، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/419هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (5)

 .اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م . (3)

 .7/36، واًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م 3/551شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ  (4)

 .11/151، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/474، واًمٌٞم٤من 13/344احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

 .15/474اًمٌٞم٤من  (6)

 . 8/575اعمٖمٜمل  (7)

، صح٤ميب، روى قمـ يمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  اًمٙمٜمدي إؾمقد سمـ صمامُم٦م سمـ ؾمٕمٞمد سمـ يزيد سمـ هق: اًم٤ًمئ٥م (8)

 سمـ ذًمؽ ىمٌؾ ىمٞمؾ و هـ 91يمٕمٛمر وقمثامن وقم٤مئِم٦م، وقمٜمف: اسمٜمف، وقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر واًمزهري. شمقذم ؾمٜم٦م 

 .51/116، وشم٤مريخ دُمِمؼ 3/437اعمديٜم٦م. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

 ُمرؾمؾ ومحديثف  قمٛمر قمـ وروىملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل قمٝمد قمغم احلج٤مزي، وًمد احليُمل قمٛمرو سمـ اهلل هق: قمٌد (9)

اًمت٤مسمٕملم، وقمٜمف: اًم٤ًمئ٥م سمـ يزيد. يم٤من صم٘م٦م ىمٚمٞمؾ احلدي٨م. اٟمٔمر: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  ذم ُمٕمدود وهق

 .15/374، وهتذي٥م اًمٙمامل 5/47
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. وم٘م٤مل قمٛمر: أرؾمٚمف ظم٤مدُمٙمؿ أظمذ ٤مً ل: ُمرآة اُمرأيت، صمٛمٜمٝم٤م ؾمتقن درمهُم٤م هق؟ وم٘م٤م

ًمّمح٤مسم٦م ومل ئمٝمر ، واٟمتنم ذًمؽ سملم ا(1)ُمت٤مقمٙمؿ، ًمٙمٜمف ًمق هق ُمـ همػميمؿ / ىمٓمع

ه يمٞمد اعمقمم، وهلذا ًمق يم٤من ذم يده ُم٤مل وم٤مدقم٤مه ُمدقمل ، وٕن يد٤مً ُمٜمٙمر ومٜمزل إمج٤مقم

وأٟمٙمره اًمقزم يم٤من اًم٘مقل ومٞمف ىمقل اعمقمم، ومٞمّمػم يمام ًمق ٟم٘مؾ ُم٤مًمف ُمـ يد إمم يد، وٕن ًمف 

 .(5)ًمد ُمع اًمقًمداومٞمف ؿمٌٝم٦م سم٤مؾمتح٘م٤مق اًمٙمٗم٤مي٦م ومٞمف: ومٝمق يم٤مًمق

ىم٤مل أسمق ، و (4)يم٤من أو همػم آسمؼ (3)٤مً اًمٕمٌد ذم هىم٦م ُم٤مل همػم ؾمٞمده آسم٘م ٘مٓمع يدشمو

: ًمٜم٤م قمٛمقم أي٦م  (6) ، وهق ُمٜم٘مقل قمـ اسمـ قم٤ٌمس(5)طمٜمٞمٗم٦م: ٓ ىمٓمع قمغم أسمؼ

 قمٜمدٟم٤م ضم٤مئز. وإظم٤ٌمر، وٕن أسمؼ أومم سم٤مًمزضمر، واًم٘مْم٤مء قمغم اًمٖم٤مئ٥م

 فصؾ

إذا هق اًمزوج ُمـ ُم٤مل زوضمتف وضم٥م ىمٓمٕمف، وإن هىم٧م اًمزوضم٦م ُمـ ُم٤مل 

ٞمف يٜمزل اظمتالف اًمٜمّملم، زوضمٝم٤م مل جي٥م ىمٓمٕمٝم٤م، وهذا أصح اًمٓمرق اًمثالصم٦م، وقمٚم

قمٜمٝم٤م،  اً حٞم٨م ىم٤مل: ٓ ىمٓمع إذا مل يٙمـ حمرزواًمٓمريؼ اًمث٤مين: أهن٤م قمغم اظمتالف طم٤مًملم، وم

 -، واًمث٤مًم٨م: أهن٤م قمغم صمالصم٦م أىمقال: أطمده٤ماً طمٞم٨م ىم٤مل: جي٥م اًم٘مٓمع إذا يم٤من حمرزو

 ، (11)وإؾمح٤مق وأسمق صمقر (9)واعمزين (8)وأمحد (7)جي٥م اًم٘مٓمع قمٚمٞمٝم٤م، وسمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ
                                                           

 . 5/839ؽ ذم اعمقـم٠م ( ، وُم٤مًم18866) 11/511اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف  أظمرضمف قمٌد (1)

 ..11/151، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/474، واًمٌٞم٤من 13/344احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

 . 51، واًمتٕمريٗم٤مت ، ص  1/3هق اعمٛمٚمقك اًمذي يٗمر ُمـ ُم٤مًمٙمف ىمّمًدا . اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ( 3)

 ..11/151، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/474، واًمٌٞم٤من 13/344احل٤موي اًمٙمٌػم  (4)

 .5/54، واًمٌحر اًمرائؼ 7/67ع اًمّمٜم٤مئع ، وسمدائ9/154اعمًٌقط (5)

 (.58147) 5/479(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف 18987) 11/545أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف (6)

 .4/341، وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل 8/98، وذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ 3/515اعم٘مدُم٤مت اعمٛمٝمدات  (7)

 .11/579، واًمنمح اًمٙمٌػم 9/135اعمٖمٜمل  (8)

 .13/346احل٤موي اًمٙمٌػم  (9)

 .51/94شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/346احل٤موي اًمٙمٌػم  (11)

 [ أ/115] 



 حدود) باب حد الدرقة (كتاب ال ................................................... كتاب االنتصار البن أبي عصرون

- 143 - 

واًمث٤مًم٨م: جي٥م اًم٘مٓمع قمغم اًمزوج دون  (1)ين: ٓ جي٥م قمٚمٞمٝمام، وسمف ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦مواًمث٤م

 : ٕن اًمزوج ٓ ؿمٌٝم٦م ًمف ذم ُم٤مل زوضمتف: ٕٟمف (5)اًمزوضم٦م، وهق اًمٓمريؼ اعمخت٤مر

 ٓ يًتحؼ قمٚمٞمٝم٤م ٟمٗم٘م٦م، وهل٤م ؿمٌٝم٦م ذم ُم٤مًمف سمقضمقب ٟمٗم٘متٝم٤م قمٚمٞمف، وجمرد اًمتًٌط 

ت٠مضمرة، وم٢مٟمف ٓ ؿمٌٝم٦م هل٤م ذم ُم٤مل ٓ يٙمقن ؿمٌٝم٦م، سمدًمٞمؾ اًمّمدي٘ملم سمخالف اعمً

ُمًت٠مضمره٤م، وُمـ أوضمٌٜم٤م قمٚمٞمف اًم٘مٓمع سمنىم٦م ُم٤مل ص٤مطمٌف أوضمٌٜم٤مه قمغم قمٌده إذا هىمف، 

 .(3)وُمـ مل ٟمقضم٥م قمٚمٞمف مل ٟمقضم٥م قمغم قمٌده: ٕن يد اًمٕمٌد يمٞمده

 فصؾ

، أو مم٤مـمالً  اً ، وم٢من يم٤من ضم٤مطمد٤مً ف قمغم رضمؾ ديـ ومنق ُمـ ُم٤مًمف ٟمّم٤مسمإذا يم٤من ًم

٘مف، وإن زاد قمغم اًمٜمّم٤مب مل جي٥م قمٚمٞمف اًم٘مٓمع: ٕن ًمف أن ويم٤من اعمنوق ىمدر طم

 .(4)ىمٓمع: ٕٟمف ٓ ؿمٌٝم٦م ًمف ذم هىم٦م ُم٤مًمف اً ُم٘مر يتقصؾ إمم أظمذ طم٘مف، وإن يم٤من ُمٚمٞم٤مً 

 فصؾ

احلرز وأظمذ  وإن همّم٥م ُمـ رضمؾ ُم٤مًٓ وأطمرزه سمحرزه، ومٜم٘م٥م اعمٖمّمقب ُمٜمف

 ل اًمٖم٤مص٥م ُمـ ُم٤مل اًمٖم٤مص٥م، وم٢من يم٤من همػم ُمتٛمٞمز ُمـ ُم٤م ٤مً ُم٤مًمف، وأظمذ ُمٕمف ٟمّم٤مسم

 ي٘مٓمع ُمٜمف ىمٓمع، هذا أصح اًمقضمقه اًمثالصم٦م، واًمث٤مين: ٓ اً ىمٓمع، وإن يم٤من ُمتٛمٞمزومال 

ٝم٦م ًمف ومٞمف، وم٘مد هق ُم٤مًٓ ٓ ؿمٌ اً ، ًمٜم٤م أٟمف إذا يم٤من ممٞمز(1)٤مً سمح٤مل، واًمث٤مًم٨م: ي٘مٓمع ُمٓمٚم٘م

 ومٚمف ومٞمف ؿمٌٝم٦م. اً وإذا يم٤من مل يٙمـ ممٞمز

                                                           

 .5/167، واجلقهرة اًمٜمػمة 5/367، واهلداي٦م ذم ذح اًمٌداي٦م 5/648اًمٜمتػ ذم اًمٗمت٤موى  (1)

 .11/151، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 11/191، واًمنمح اًمٙمٌػم 476، و15/475اًمٌٞم٤من  (5)

 .11/151، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 17/588 ، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م3/365، واعمٝمذب 13/347احل٤موي اًمٙمٌػم  (3)

 .51/94شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/363اعمٝمذب  (4)

، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 11/519اًمذي صححف اًمراومٕمل واًمٜمقوي أٟمف ٓ ىمٓمع قمٚمٞمف. اٟمٔمر: اًمنمح اًمٙمٌػم  (1)

11/133. 
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يم٤من  أيدي اًمٜم٤مس، وإنذم  اً ٤مم ذم وىم٧م اًمٖمالء، وم٢من يم٤من ُمقضمقدوإن هق اًمٓمٕم

مل جي٥م اًم٘مٓمع  ٤مً / وإن يم٤من ُمٕمدوُم، إًمٞمف  ، وضم٥م اًم٘مٓمع قمٚمٞمف: ٕٟمف همػم ُمْمٓمر٤مً هم٤مًمٞم

، وٕٟمف ُمْمٓمر إًمٞمف  (1)أٟمف ىم٤مل: ٓ ىمٓمع قم٤مم اًمًٜم٦م واعمج٤مقم٦م قمٚمٞمف: عم٤م روي قمـ قمٛمر 

 .(5)ومال جي٥م سم٠مظمذه اًم٘مٓمع قمٚمٞمف

عمًت٠مضمر وضم٥م اًم٘مٓمع ُمـ ُم٤مل ا ٤مً ١مضمر اًمدار اعمًت٠مضمرة، وهق ٟمّم٤مسموإن ٟم٘م٥م اعم

: ًمٜم٤م أٟمف ٓ ؿمٌٝم٦م ًمف ذم ُم٤مًمف وٓ ذم طمرزه،  (3)قمٚمٞمف، وىم٤مل أسمق يقؾمػ: ٓ ىمٓمع قمٚمٞمف

 .(4)ومقضم٥م اًم٘مٓمع قمٚمٞمف: يمام ًمق اؿمؽمى اًمدار ُمٜمف، صمؿ هق ُمٜمٝم٤م

ُمـ ُم٤مل اعمًتٕمػم قمغم أصح  ٤مً ٕمػم اًمدار اعمًتٕم٤مرة، وهق ٟمّم٤مسمويمذا ًمق ٟم٘م٥م اعم

 ٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف، ًمٜم٤م : أٟمف هق ٟمّم٤مسم٤م اًمقضمٝملم، واًمث٤مين: ٓ جي٥م. وسمف ىم

ٓ ؿمٌٝم٦م ًمف ومٞمف، ومقضم٥م اًم٘مٓمع قمٚمٞمف، وٓ طمؼ ًمٚمٛمٕمػم ذم احلرز، وهلذا ٓ جيقز ًمف 

 .(5)اًمدظمقل إًمٞمف ىمٌؾ رضمققمف، وإٟمام طم٘مف ذم اعمٓم٤مًم٦ٌم سمرده

 فصؾ

إذا وه٥م اعمنوق ُمٜمف اًمٕملم اعمنوىم٦م ُمـ ؾم٤مرىمٝم٤م سمٕمدُم٤م رومع إمم اًمًٚمٓم٤من، أو 

، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف:  (1)ويم٤من ىمد طمٙمؿ سم٤مًم٘مٓمع، مل يً٘مط اًم٘مٓمع سم٤مقمٝم٤م ُمٜمف،
                                                           

( ، واٟمٔمر : 58586) 5/551(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 18991) 11/545أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف  (1)

 ( .5458) 8/81، ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء  4/71ٚمخٞمص احلٌػم اًمت

 .11/133، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 11/511اًمنمح اًمٙمٌػم  (5)

 .1/651، وجمٛمع إهنر 5/168اجلقهرة اًمٜمػمة  (3)

 .51/95شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و11/518، واًمنمح اًمٙمٌػم 3/365اعمٝمذب  (4)

ن أآظمريـ مه٤م: اًمث٤مين: ٓ جي٥م اًم٘مٓمع، واًمث٤مًم٨م: اًمٗمرق سملم ذيمر اًمراومٕمل واًمٜمقوي ذم اعم٠ًمًم٦م وضمٝملم  (5)

يدظمؾ احلرز قمغم ىمّمد اًمرضمقع قمـ اًمٕم٤مري٦م، ومال ي٘مٓمع ، وسملم أن يدظمؾ قمغم ىمّمد اًمنىم٦م، وي٠مظمذ اعم٤مل، 

 . واعمّمحح هق اًم٘مٓمع.11/135، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 519، 11/518ومٞم٘مٓمع. اٟمٔمر: اًمنمح اًمٙمٌػم 

 .51/95شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/363ٝمذب ، واعم13/315احل٤موي اًمٙمٌػم  (1)

 [ ب/115] 
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عم٤م أُمر سم٘مٓمع ؾم٤مرق رداء صٗمقان، ىم٤مل: إين ىمد  ملسو هيلع هللا ىلص، ًمٜم٤م ُم٤م روي: أٟمف  (1)يً٘مط

، ومٛمٜمع ُمـ ذًمؽ ومل يٕمتؼمه (5) ىمٌؾ أن شم٠مشمٞمٜمل سمف ((ٝمال  وم )) : ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل شمّمدىم٧م سمف قمٚمٞمف.

احلد قمٚمٞمف ًمدًمف قمغم إمت٤مُمٝم٤م، وٕٟمف ُمٕمٜمك  ًمٚمحد، وًمق يم٤مٟم٧م اهل٦ٌم متٜمع ُمـ إىم٤مُم٦م ٤مً ُمً٘مٓم

ـمرأ سمٕمد وضمقب احلد ٓ يؽماُمك إمم طم٤مل اًمنىم٦م، ومٚمؿ جيٕمؾ ؿمٌٝم٦م ذم إؾم٘م٤مط احلد: 

 يمام ًمق ـمرأت طمري٦م اًمزاين أو صمٞمقسمتف.

ىمٞمٛمتٝم٤م رسمع ديٜم٤مر، ومٜم٘مّم٧م ىمٞمٛمتٝم٤م ىمٌؾ اًم٘مٓمع مل يً٘مط اًم٘مٓمع،  ٤مً وًمق هق قمٞمٜم

 .(4)ُمـ اعمٕمٜمك ىمٌٚمٝم٤م ، ًمٜم٤م ُم٤م ذيمرشمف (3)طمٜمٞمٗم٦م: يً٘مط وىم٤مل أسمق

ط وًمق صمٌت٧م اًمنىم٦م سم٤مًمٌٞمٜم٦م، وم٘م٤مل اعمنوق ُمٜمف: هل ًمف، أو يمٜم٧م أسمحتٝم٤م ًمف، ؾم٘م

ومٞمؽماُمك إمم طم٤مل وضمقد اًمنىم٦م، ومّمٚمح أن يٙمقن  ٤مً اًم٘مٓمع: ٕٟمف جيقز أن يٙمقن ص٤مدىم

 .(5)ؿمٌٝم٦م ُمً٘مٓم٦م

 وإن ادقمك اًم٤ًمرق أن اعم٤مل ًمف، وأٟمف يم٤من أسم٤مطمف ًمف، ومٙمذسمف اعمنوق ُمٜمف، ومل يٙمـ

ًمٚم٤ًمرق سمٞمٜم٦م مل ي٘مٌؾ ىمقًمف ذم طمؼ اعمنوق ُمٜمف، سمؾ اًم٘مقل ىمقًمف ُمع يٛمٞمٜمف: ٕٟمف ُمٜمٙمر ُم٤م 

(1)يً٘مط ٓ أٟمف وضمف: وومٞمف ، اعمذه٥م فم٤مهر قمغم احلد قمٜمف يً٘مط وًمٙمـ اًم٤ًمرق، ادقم٤مه
  ، 

ًمٜم٤م أٟمف جيقز أن جيقن ص٤مدىًم٤م ومٞمام يدقمٞمف، وذًمؽ ؿمٌٝم٦م، ومً٘مط احلد هب٤م: يمام ًمق ىم٤مُم٧م 

أة، وم٘م٤مل: هل زوضمتل، وم٢من احلد يً٘مط قمٜمف يمذا ه٤مهٜم٤م، وذيمر سمٞمٜم٦م أٟمف زٟم٤م سم٤مُمر

                                                           

 .4/111، وآظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر 3/155، وحتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء 9/186اعمًٌقط  (1)

 . 157ؾمٌؼ خترجيف ص  (5)

 .5/365، واهلداي٦م ذم ذح اًمٌداي٦م 7/77، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع 3/151حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء  (3)

 .4/137، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 51/95ٛمقع شمٙمٛمٚم٦م اعمج، و3/363، واعمٝمذب 13/599احل٤موي اًمٙمٌػم  (4)

 .51/96شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/363اعمٝمذب  (5)

 .51/96شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/363اعمٝمذب  (1)
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 هذه اًمقضمف يٜمٌٖمل أن ٓ يًٚمؿ طمد اًمزٟم٤م. : أن ىم٤مئؾ (1)اًمِم٤مُمؾص٤مطم٥م 

ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل: ىمٚم٧م: وذم ىمقًمف ٟمٔمر، وم٢مٟمف مل رخؼم سمذًمؽ قمـ ُمذه٥م، وإٟمام 

 سم٤مًم٘مٞم٤مس. ذيمر أن ىمْمٞم٦م ىمقًمف أٟمف ىمْمٞم٦م ىمقًمف ومٞمث٧ٌم ًمف ُمذه٤ٌمً 

 فصؾ

ت٧م اًمنىم٦م سم٤مًمٌٞمٜم٦م واعمنوق / ُمٜمف هم٤مئ٥م، مل ي٘مٓمع اًم٤ًمرق طمتك حيي إذا صمٌ

، وًمق ىم٤مُم٧م اًمٌٞمٜم٦م أٟمف زٟم٤م سم٠مُم٦م، وُمقٓه٤م هم٤مئ٥م طمد اًمزاين ومل يٜمتٔمر (5)ويدقمل

طمتك ي٘مدم اًمٖم٤مئ٥م،  ٤مً ق اًمثالصم٦م، واًمث٤مين: ٓ حيدان ُمٕمطمْمقره، هذا أصح اًمٓمر

، (3)ٓ حيدان، واًمث٤مين: حيدانواًمث٤مًم٨م: أهن٤م قمغم ىمقًملم سم٤مًمٜم٘مؾ واًمتخري٩م، وأطمدمه٤م: 

قمٞمف ٕظمذ اعم٤مل، وُم٤م يد اً ُمـ اإلسم٤مطم٦م يّمٚمح أن يٙمقن جمقز ًمٜم٤م أن ُم٤م يدقمٞمف اًم٤ًمرق

ًمٚمقطء: وٕن اًم٘مٓمع أهع إمم اًمً٘مقط ُمـ طمد  اً اًمزاين ٓ يّمٚمح أن يٙمقن جمقز

 : (5)، وًمق زٟم٤م سمج٤مريتف وضم٥م احلد قمٚمٞمف (4)اًمزاين، وهلذا ًمق هق ُم٤مل أسمٞمف ٓ ىمٓمع قمٚمٞمف

وٕن طمد اًمزٟم٤م ظم٤مًمص طمؼ اهلل شمٕم٤ممم، ومج٤مز أن ٓ ي٘مػ قمغم ُمٓم٤مًم٦ٌم اعمقمم، واًم٘مٓمع 

وضم٥م ًمّمٞم٤مٟم٦م ُم٤مل أدُمل، ومٞمتقىمػ قمغم ـمٚمٌف، ويمذًمؽ احلٙمؿ ًمق صمٌت٧م اًمنىم٦م 

 ٤مً اًمزاين وضمٝمواًمزٟم٤م سم٤مإلىمرار يٙمقن قمغم اًمٓمرق اًمثالصم٦م ، وىمٞمؾ: إٟمف ي٘مٓمع اًم٤ًمرق وحيد 

٤م ىمدُمٜم٤مه، وإذا ىمٚمٜم٤م: إٟمف يٜمتٔمر ىمدوم اًمٖم٤مئ٥م وم٢مٟمف ، عم (1)، واًمّمحٞمح هق إول اً واطمد

اًمقضمٝملم،  أصح قمغم ىمٍمت أو همٞمٌتف ُم٤ًموم٦م ـم٤مًم٧م ىمدوُمف طملم إمم احلد قمٚمٞمف ُمـ حيٌس
                                                           

 . 158يمت٤مب اًمنىم٦م ، ص  (1)

 .51/96شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/363، واعمٝمذب 13/336احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

 .51/96شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/363اعمٝمذب  (3)

 .7/444، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 6/463، واًمقؾمٞمط ٥17/588م هن٤مي٦م اعمٓمٚم (4)

 .17/551، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 9/185احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

 .51/96شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و364، 3/363، واعمٝمذب 13/337احل٤موي اًمٙمٌػم  (1)

 [ أ/116] 
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: ًمٜم٤م أٟمف طمؼ واضم٥م  (1)واًمقضمف اًمث٤مين: أٟمف حيٌس ذم ىمّمػم اعم٤ًموم٦م وٓ جيٚمس ذم ـمقيٚمٝم٤م

 .أو جمٜمقن ًمّمٞم٤مٟم٦م طمؼ أدُمل ومحٌس ًمف: يمام حيٌس ُمـ قمٚمٞمف ىمّم٤مص ًمّمٌل 

: عم٤م روت قم٤مئِم٦م  (5)إذا صم٧ٌم احلد قمٜمد احل٤ميمؿ مل جيز اًمِمٗم٤مقم٦م ومٞمف وٓ اًمٕمٗمق قمٜمف

سم٤ًمرق وم٠مُمر سمف وم٘مٓمع وم٘م٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل :  ملسو هيلع هللا ىلص ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: أيت رؾمقل اهلل

 . (3)(( احلد قمٚمٞمٝم٤م ٕىمٛم٧م حمٛمد سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م يم٤مٟم٧م ًمق )) وم٘م٤مل: هذا، سمف شمٌٚمغ ٟمراك يمٜم٤م ُم٤م

ذم ؾم٤مرق وم٘م٤مًمقا: طمتك ي٠ميت  (6)ىم٤مل: ؿمٗمع اًمزسمػم (5()4)سمـ ]اًمزسمػم[ وروى قمروة

 اهلل اًمِم٤مومع واعمِمٗمع، يمام ىم٤مل رؾمقل اهلل ومٚمٕمـ: إذا سمٚمغ اًمًٚمٓم٤من  (7)اًمًٚمٓم٤من، وم٘م٤مل

 ، وٕن احلد طمؼ هلل شمٕم٤ممم ومال جيقز ًمٖمػمه اًمٕمٗمق قمٜمف وٓ اًمِمٗم٤مقم٦م ومٞمف. (1)ملسو هيلع هللا ىلص

 فصؾ

ىمٓمٕم٧م رضمٚمف اًمٞمنى، وم٢من  ٤مً ق صم٤مٟمٞمة ىمٓمٕم٧م يده اًمٞمٛمٜمك، وم٢من هإذا هق أول ُمر

                                                           

 .97، 51/96شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/364، واعمٝمذب 13/337احل٤موي اًمٙمٌػم  (1)

 .11/411، واًمٌٞم٤من 517ًمتٜمٌٞمف ص، وا15/114احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

 . 116 ؾمٌؼ خترجيف ص (3)

 .4/583ذم إصؾ: اًمرسمٞمع. واعمث٧ٌم ُمـ ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل  (4)

اعمدين. وًمد ذم أوائؾ ظمالوم٦م  اهلل قمٌد أسمق ، إؾمدي اًم٘مرر ظمقيٚمد سمـ اًمٕمقام سمـ اًمزسمػم سمـ هق: قمروة (5)

ـ ؾمٕمد وهمػمهؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وقمٜمف: قمثامن، روى قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل وسمِمػم سم

 هـ.94اًمزسمرىم٤من، وطمٌٞم٥م سمـ أيب صم٤مسم٧م ، وهمػممه٤م، شمقذم ؾمٜم٦م 

 .536، وضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ص4/451اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

اًم٘مرر  يمٕم٥م سمـ ُمرة سمـ يمالب سمـ ىمَم سمـ اًمٕمزى قمٌد سمـ أؾمد سمـ ظمقيٚمد سمـ اًمٕمقام سمـ هق: اًمزسمػم (6)

وطمقاريف، وأطمد اًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م، ؿمٝمد ملسو هيلع هللا ىلص ص٤مطم٥م رؾمقل اهلل اعمدين،  اهلل قمٌد أسمق ، إؾمدي

، وشم٤مريخ 1/41هـ. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 36، ُم٤مت ؾمٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص سمدرا واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م ُمع رؾمقل اهلل 

 .4/331دُمِمؼ 

 ذم إصؾ : وم٘م٤مًمقا . واًمّمقاب ُم٤م أصم٧ٌم ، يمام ضم٤مء ذم رواي٦م احلدي٨م  (7)

 وهق همزي٦م، أسمق ُمًٙملم، سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد إؾمٜم٤مده ذم: ىم٤مل (،3467) 4/583ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل  (1)

 وٕمٞمػ.
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: (5)ىم٤مل قمٓم٤مءو،  (1)ىمٓمٕم٧م رضمٚمف اًمٞمٛمٜمك ٤مً ىمٓمع يده اًمٞمنى، وم٢من هق راسمٕم ٤مً هق صم٤مًمث

: ٓ ي٘مٓمع (3)شم٘مٓمع يده اًمٞمنى ذم اعمرة اًمث٤مٟمٞم٦م، وىم٤مل اًمثقري وأسمق طمٜمٞمٗم٦م وأمحد

ل ُمـ ، وىم٤مل: إين ٕؾمتحٞم (4)اًم٤ًمرق ذم اًمث٤مًمث٦م وٓ ذم اًمراسمٕم٦م، وروي ذًمؽ قمـ قمكم

: ًمٜم٤م ُم٤م روى أسمق هريرة: أن (5)ي٠ميمؾ هب٤م وٓ رضماًل يٛمٌم قمٚمٞمٝم٤م اً اهلل أن ٓ أدع ًمف يد

إن هق/ وم٤مىمٓمٕمقا صمؿ إن هق وم٤مىمٓمٕمقا يده اًمٞمٛمٜمك، )) ىم٤مل ذم اًم٤ًمرق: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

رضمٚمف اًمٞمنى، صمؿ إن هق وم٤مىمٓمٕمقا يده اًمٞمنى، صمؿ إن هق وم٤مىمٓمٕمقا يده ورضمٚمف 

، وقمـ أيب سمٙمر وقمٛمر (7)وم٤مىمٓمٕمقا أيامهنام() ـ ُمًٕمقد:، وذم ىمراءة اسم (6)اًمٞمٛمٜمك((

ش ومٙم٤من ، وٕهن٤م أىمقى ذم اًمٌٓم (8)روقان اهلل قمٚمٞمٝمام: إذا هق اًم٤ًمرق وم٤مىمٓمٕمقا يٛمٞمٜمف

قمٓم٤مء طمدي٨م أيب هريرة، وٕٟمف ذم ىمٓمع اًمٓمريؼ جيٛمع سملم  ىمٓمٕمٝم٤م أسمٚمغ ذم اًمزضمر، وقمؾ  

ىمٓمع اًمرضمؾ اًمٞمنى ذم ذم ومٙمذًمؽ ذم اًمنىم٦م، وٕن  (1)اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك واًمرضمؾ اًمٞمنى

قمغم ظمِم٦ٌم، وإذا ىمٓمٕمٜم٤م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م رضمٚمف  ٤مً : ٕٟمف يٛمٙمٜمف أن يٛمٌم ُمتٙمئسمف  ٤مً اًمث٤مٟمٞم٦م روم٘م

اًمٞمٛمٜمك شمٕمٓمؾ ضم٤مٟمٌف اًمٞمٛملم، وٕٟمف جيقز ىمٓمع إقمْم٤مء إرسمع ذم اًم٘مّم٤مص، وإن يم٤من 

 ومٞمٝم٤م إشمالف ُمٜمٗمٕم٦م اجلٜمس ومج٤مز ذًمؽ ذم احلد.
                                                           

 .51/113شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/491، واًمٌٞم٤من 546اًمتٜمٌٞمف ص (1)

 .55/155، واعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م 15/495، واًمٌٞم٤من 13/351اٟمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

 .9/151اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م ، و7/51واًمٌٜم٤مي٦م ذم ذح اهلداي٦م ، 3/555اٟمٔمر: شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ  (3)

 .9/151، واعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م 5/751اٟمٔمر : اًمٚم٤ٌمب ذم اجلٛمع سملم اًمًٜم٦م واًمٙمت٤مب  (4)

أيب طمٜمٞمٗم٦م رواي٦م أيب  (، وُمًٜمد3166) 4/99أظمرضمف اًمدراىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف مل أضمده سمٚمٗمٔمف ، وسمٜمحق ُمٜمف  (5)

 ( .5437( )5436) 91-8/89، واٟمٔمر : اإلرواء  161ٟمٕمٞمؿ ص

(، 17187) 15/411(، وُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر ًمٚمٌٞمٝم٘مل 3395) 4/539أظمرضمف اًمدراىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف  (6)

وصحح إًم٤ٌمين سمٕمض رواي٤مت احلدي٨م ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سم٘مري٥م ُمـ ، 11/356وذح اًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقي 

 ( .5434) 89-8/85هذا اًمٚمٗمظ ، وخمتًٍما ُمـ طمدي٨م أيب هريرة . اإلرواء 

 . 114ؾمٌؼ خترجيف ص  (7)

 ( .5431) 8/81: مل أضمده قمٜمٝمام . واٟمٔمر اإلرواء  4/71مل أضمده ، وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمتٚمخٞمص  (8)

 .4/514، وطم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل 17/315هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (1)

 [ ب/116] 
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، وروي قمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من  (1)يٕمزر وم٢من قم٤مد هق ُمرة ظم٤مُم٦ًم مل ي٘متؾ وإٟمام

 ملسو هيلع هللا ىلص ، ًمٜم٤م طمدي٨م أيب هريرة وم٢مٟمف (5)وقمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز أهنام ىم٤مٓ: ي٘متؾ ذم اخل٤مُم٦ًم

٤ًٌم ًمٌٞمٜمف: ٕن شم٠مظمػم  سملم طمٙمٛمف ذم اعمرات إرسمع ومل يٌلم ذم اخل٤مُم٦ًم، وًمق يم٤من واضم

ٓ شمقضمٌف  ، وٕن يمؾ ُمٕمّمٞم٦م ٓ شمقضم٥م اًم٘متؾ أوًٓ  (3)اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م ٓ جيقز

 إذا شمٙمرر يم٤ًمئر اعمٕم٤ميص .

ورد ذم طمؼ ؿمخص ُمع  (4)ىمتؾ اًم٤ًمرق ذم اخل٤مُم٦ًم(( ملسو هيلع هللا ىلص أٟمف)) وُم٤م رواه ضم٤مسمر:

اؾمتحالًمف ًمٚمنىم٦م وم٘متٚمف ًمٙمٗمره، وٕن اإلمج٤مع سمٕمد ظمالومٝمام اٟمٕم٘مد قمغم  ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمؿ اًمٜمٌل

٤ممم ضمٕمؾ قم٘مقسم٦م اًم٤ًمرق اًم٘مٓمع ، وٕن اهلل شمٕم(5)أٟمف ٓ ي٘متؾ ومً٘مط طمٙمؿ ظمالومٝمام

، ومٛمـ أوضم٥م ىمتٚمف وم٘مد ظم٤مًمػ ٟمص اًم٘مرآن، وإٟمام يٕمزر ٕٟمف أشمك ُمٕمّمٞم٦م ٓ طمد ٤مً ُمٓمٚم٘م

 ومٞمٝم٤م وٓ يمٗم٤مرة .

، وىم٤مل سمٕمض  (1)وشم٘مٓمع اًمٞمد ُمـ ُمٗمّمؾ اًمٙمػ، واًمرضمؾ ُمـ ُمٗمّمؾ اًم٘مدم

اًمرضمؾ ُمـ ُمٕم٘مد اًمنماك، وهبذا ىم٤مل  (3)إص٤مسمع دون اًمٙمػ وشم٘مٓمع (5)اًمًٚمػ شم٘مٓمع

ُمـ ُمِمط اًم٘مدم، وي٘مقل: أدع ًمف قم٘م٤ًٌم يٕمتٛمد ، وروي قمـ قمكم أٟمف يم٤من ي٘مٓمع  (4)أسمق صمقر
                                                           

 .51/97شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/364اعمٝمذب  (1)

 .15/111، وومتح اًم٤ٌمري 7/549اٟمٔمر: آؾمتذيم٤مر  (5)

، واًمٕمدة ذم أصقل 1/315، واعمٕمتٛمد 5/115 أصقل اًمنمائع اٟمٔمر هذه اًم٘م٤مقمدة: ومّمقل اًمٌدائع ذم (3)

 .3/754اًمٗم٘مف 

: هذا احلدي٨م 8/675( ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر اعمٜمػم 3389) 4/538أظمرضمف اًمدراىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف  (4)

 وٕمٞمػ.

 .487اٟمٔمر: يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر ص (5)

 .51/97اعمجٛمقع شمٙمٛمٚم٦م ، و15/496، واًمٌٞم٤من 3/364، واعمٝمذب 13/351احل٤موي اًمٙمٌػم  (1)

 اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م . (5)

 .راضمع اًم٤ًمسم٘م٦م اعم (3)

 .51/97شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/494، واًمٌٞم٤من 3/364اعمٝمذب  (4)
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، ًمٜم٤م ُم٤م روي قمـ  (3)، وىم٤مل اخلقارج: ي٘مٓمع ُمـ اعمٜمٙم٥م (5)، وسمف ىم٤مًم٧م اًمراومْم٦م (1)قمٚمٞمف

أيب سمٙمر وقمٛمر روقان اهلل قمٚمٞمٝمام أهنام ىم٤مٓ: إذا هق اًم٤ًمرق وم٤مىمٓمٕمقا يده ُمـ 

يٙمتٌقن  ﴿مم: ظمتّم٤م سم٤مًم٘مٓمع، وأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤م، وٕن اًمٌٓمش سم٤مًمٙمػ واًم٘مدم وم٤م (4)اًمٙمقع

ومال يقضم٥م آظمتّم٤مص سم٤مٕص٤مسمع، وم٢من اًمٙمت٤مسم٦م ٓ حتّمؾ إٓ  (5)﴾ اًمٙمت٤مب سم٠ميدهيؿ

سمجٛمٞمع اًمٞمد، وإن زقمٛمقا أن إص٤مسمع هل اًمتل شم٤ٌمذ اًمٙمت٤مسم٦م وم٢مٟمام شم٤ٌمذ صمالصم٦م، 

ًمف ومٞمج٥م أن ٓ ي٘مٓمع ُم٤م زاد قمٚمٞمٝم٤م، واؾمؿ اًمٞمد ي٘مع قمغم ُم٤م دون اعمٜمٙم٥م سمدًمٞمؾ ىمق

 . (6)﴾راومؼ وأيديٙمؿ إمم اعم﴿  شمٕم٤ممم:

 فصؾ

وُمـ هق وٓ يٛملم ًمف ىمٓمٕم٧م رضمٚمف اًمٞمنى، وإن يم٤من ًمف يٛملم قمٜمد اًمنىم٦م / 

، واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام أٟمف إذا مل يٙمـ ًمف يٛملم (1)يمٚم٦م أو ضمٜم٤مي٦م مل شم٘مٓمع رضمٚمف اًمٞمنىآومذه٧ٌم سم

وضم٥م اًم٘مٓمع ذم رضمٚمف اًمٞمنى اسمتداء، وإذا يم٤من ًمف يٛملم قمٜمد اًمنىم٦م شمٕمٚمؼ اًم٘مٓمع هب٤م 

 ُم٤م شمٕمٚمؼ سمف احلد ومٚمؿ يٜمت٘مؾ إمم همػمه .وم٢مذا ؾم٘مٓم٧م زال 

وًمق يم٤من ًمف قمٜمد اًمنىم٦م يد ٟم٤مىمّم٦م إص٤مسمع ىمٓمٕم٧م ومل يٜمت٘مؾ إمم اًمرضمؾ، وًمق 

يم٤مٟم٧م يده اًمٞمنى ُم٘مٓمققم٦م أو ٟم٤مىمّم٦م ٟم٘مًّم٤م أذه٥م ُمٕمٔمؿ ُمٜمٗمٕمتٝم٤م مل يٛمٜمع ذًمؽ ُمـ 

                                                           

 (.17553) 8/471اٟمٔمر: اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل  (1)

 قمكم ذم اخلالوم٦م أن وزقمٛمقا اًمّمح٤مسم٦م، وأيمثر اًمِمٞمخلم ظمالوم٦م رومْم٧م اًمتل اًمٓم٤مئٗم٦م اًمراومْم٦م هؿ: شمٚمؽ (5)

، 16اٟمٔمر: ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم ص  .سم٤مـمٚم٦م همػمهؿ ظمالوم٦م وأن ،ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل ُمـ سمٜمص سمٕمده ُمـ يتفوذر

 .36واًمؼمه٤من ذم ُمٕمروم٦م قم٘م٤مئد أهؾ إدي٤من ص 

 .15/494اٟمٔمر: اًمٌٞم٤من  (3)

 . 5431سمرىمؿ  8/81( ، واٟمٔمر : إرواء اًمٖمٚمٞمؾ 58563) 5/489أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف  (4)

 [.79]اًمٌ٘مرة :  (5)

 [.6]اعم٤مئدة :  (6)

 .17/565، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 546، واًمتٜمٌٞمف ص13/351احل٤موي اًمٙمٌػم  (1)

 [ أ/117] 
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: ًمٜم٤م أن ٟم٘مّم٤من ُم٤م وضم٥م ىمٓمٕمف ٓ يٛمٜمع (5)، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: يٛمٜمع(1)ىمٓمع يده اًمٞمٛمٜمك

 ىمٓمع ُم٤م وضم٥م ىمٓمع وُم٤م يٕمتؼمه ُمـ ذه٤مب ُمٜمٗمٕم٦م اجلٜمس وم٘مد شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمف . ُمـ

وًمق وضم٥م ىمٓمع يٛمٞمٜمف صمؿ ؾم٘مٓم٧م ي٤ًمره مل يً٘مط ىمٓمع يٛمٞمٜمف، وىم٤مل أسمق إؾمح٤مق: 

، وهق ظمالف ٟمص اًمِم٤مومٕمل (4): يمام ًمق ىمٓمع اإلُم٤مم ي٤ًمره(3)يً٘مط ىمٓمع اًمٞمٛملم ذم ىمقل

 . (5)روقان اهلل قمٚمٞمف

 راطمتف أضمزأ ىمٓمٕمٝم٤م قمغم أصح اًمقضمٝملم، وذم اًمث٤مين:  وًمق مل يٌؼ ُمـ يٛمٞمٜمف همػم

، ًمٜم٤م أن اؾمؿ اًمٞمد يتٜم٤موهل٤م ومقضم٥م آيمتٗم٤مء هب٤م يمام (6)ٓ شم٘مٓمع ويٜمت٘مؾ إمم اًمرضمؾ اًمٞمنى

 ًمق سم٘مٞم٧م ًمف أٟمٛمٚم٦م.

وم٦م: إهن٤م إذا ىمٓمٕم٧م رىم٠م دُمٝم٤م وإن هق وًمف يد ؿمالء وم٢من ىم٤مل أهؾ اعمٕمر

وإن ىم٤مًمقا: ٓ يرىم٠م دُمٝم٤م شمٚمٗمف، ٛم٧م قمروىمٝم٤م ىمٓمٕم٧م: ٕٟمف ٓ رخ٤مف ُمـ ىمٓمٕمٝم٤م ًواٟمح

 . (1)٘مٓمع: ٕٟمف ي١مدي ىمٓمٕمٝم٤م إمم شمٚمٗمفشمؿ قمروىمٝم٤م مل ًوٓ يٜمح

 فصؾ

: عم٤م روى ومْم٤مًم٦م سمـ  (5)وإذا ىمٓمع اًم٤ًمرق وم٤مًمًٜم٦م أن يٕمٚمؼ اًمٕمْمق ذم قمٜم٘مف ؾم٤مقم٦م

                                                           

 .51/98شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/495، واًمٌٞم٤من 3/364اعمٝمذب  (1)

 .1/565، وجمٛمع إهنر 3/556، وشمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 4/111آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر  (5)

 .546اًمتٜمٌٞمف ص (3)

 .546اًمتٜمٌٞمف ص (4)

 .371ٍم اعمزين صخمت (5)

 . 51/98شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/495اًمٌٞم٤من  (6)

 .51/98شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و546، واًمتٜمٌٞمف ص13/351احل٤موي اًمٙمٌػم  (1)

 .51/98شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/365اعمٝمذب  (5)
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، (5)أيت سم٤ًمرق، وم٠مُمر سمف وم٘مٓمع، صمؿ أُمر ومٕمٚم٘م٧م يده ذم رىمٌتف(( ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل)) :(1)قمٌٞمد

 ًمف وًمٖمػمه . ٤مً وٕن ومٞمف ردقم

صمؿ يٖمٛمس ومٞمف ُمقوع  اً ضمٞمد ٤مً ٚمٞمأن يٖمغم اًمزي٧م هم ؿُمقوع اًم٘مٓمع، واحلً (3)وحيًؿ

اذهٌقا سمف وم٤مىمٓمٕمقه صمؿ  أيت سم٤ًمرق وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص : عم٤م روى أسمق هريرة: أن اًمٜمٌل (4)اًم٘مٓمع

 شم٥م إمم اهلل (( وم٘م٤مل: شم٧ٌم إمم اهلل وم٘م٤مل: )) اطمًٛمقه صمؿ ائتقين سمف وم٘مٓمع وم٠ميت سمف وم٘م٤مل:

 ملسو هيلع هللا ىلص : ٕن اًمٜمٌل (5)، وصمٛمـ اًمزي٧م وأضمرة اًم٘م٤مـمع ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل (1)ؽ ((شم٤مب اهلل قمٚمٞم))

وة ومج٤مز شمريمٝم٤م ، ٕٟمف ُمدا(3)أُمر هبام، ومدل أٟمف يم٤من ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل، وم٢من شمرك احلًؿ ضم٤مز

                                                           

 صمؿ ، اًمِمجرة حت٧م سم٤ميع و أطمدا صح٤ميب، ؿمٝمد حمٛمد أسمق ، إٟمّم٤مري ىمٞمس سمـ ٟم٤مومذ سمـ قمٌٞمد سمـ ومْم٤مًم٦م (1)

هـ، 58ىمْم٤مءه٤م، روى قمٜمف رسمٞمٕم٦م ، وؾمٚمامن سمـ ؾمٛمػم ، وؾمٕمٞمد سمـ ُم٘مالص. ُم٤مت ؾمٜم٦م  ومم و دُمِمؼ ٟمزل

 .5/583، واإلص٤مسم٦م 48/591، وشم٤مريخ دُمِمؼ 3/113وىمٞمؾ ىمٌٚمٝم٤م. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

(، واًمؽمُمذي ذم أسمقاب 4411أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب احلدود، سم٤مب ذم شمٕمٚمٞمؼ يد اًم٤ًمرق ذم قمٜم٘مف ) (5)

 ٟمٕمرومف ٓ همري٥م طمًـ طمدي٨م ( ىم٤مل اًمؽمُمذي : هذا1447دود، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم شمٕمٚمٞمؼ يد اًم٤ًمرق )احل

: هذا احلدي٨م 8/675أرـم٤مة، ىم٤مل ذم اًمٌدر اعمٜمػم  سمـ احلج٤مج قمـ اعم٘مدُمل، قمكم سمـ قمٛمر طمدي٨م ُمـ إٓ

 صحٞمح.

اًمدم. اٟمٔمر:  يٜم٘مٓمعو اًمٕمروق ًمتٜمحًؿ اًم٘مٓمع ُمقوع ومٞمف يٖمٛمس صمؿ ضمٞمداً  همٚمٞم٤مً  اًمزي٧م يٖمكم أن هق احلًؿ(3)

 .15/496، واًمٌٞم٤من 3/365اعمٝمذب 

 .11/149، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/496، واًمٌٞم٤من 3/365اعمٝمذب  (4)

(، 3163) 4/97(، واًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمـ 4974) 3/168أظمرضمف اًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر  (1)

رخرضم٤مه.  ملو ُمًٚمؿ ذط قمغم صحٞمح طمدي٨م (، وىم٤مل: هذا8151) 4/455واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك 

 احلدي٨م : هذا8/674(. ىم٤مل ذم اًمٌدر اعمٜمػم 17554) 8/471وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 

 صحٞمح.

 قمغم احلًؿ وُم١مٟم٦م اًمدهـ صمٛمـ ، ىم٤مل اًمٜمقوي: ويٙمقن11/151، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/497اًمٌٞم٤من  (5)

 قمٚمٞمف. رء ومال اًمًٚمٓم٤من، شمريمف وًمق قمغم اعم٘مٓمقع، وم٤معم١مٟم٦م سم٤مٕصح، ىمٚمٜم٤م وإن اجلالد، ُم١مٟم٦م ذم اخلالف

، وروو٦م 15/496، واًمٌٞم٤من 13/354إول. اٟمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم  واًمّمحٞمح إضم٤ٌمره ًمإلُم٤مم: وىمٞمؾ (3)

 .11/151اًمٓم٤مًمٌلم 
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اًم٤ًمرق: أٟم٤م أىمٓمع يدي سمٜمٗمز ضم٤مز أن يتقٓه ذم  (1)، وم٢من ]ىم٤مل[ؿ يمٛمداواشمف سمٕمد احلً

ًم٘مّمد سمف اًمتٜمٙمٞمؾ، وذًمؽ حيّمؾ سمٗمٕمٚمف سمخالف أصح اًمقضمٝملم: ٕن احلؼ هلل شمٕم٤ممم وا

٘مٓمع يده سم٠مؾمٝمؾ شمٗمل ومال حيّمؾ إٓ سمٗمٕمؾ اعمًتحؼ، واًم٘مّم٤مص، وم٢من اًم٘مّمد سمف اًمتِم

ط طمتك ٓ يتحرك ومٞمجٜمل قمغم ٟمٗمًف، ورخٚمع وجيذب طمتك ْمٌَ س ويُ جٚمَ ٞمُ ُم٤م يٛمٙمـ ومَ 

يٚملم اعمٗمّمؾ ويٜمٗمؽ قمـ رأس اًمذراع، وحيز سمًٙملم ُم٤موٞم٦م دومٕم٦م واطمدة: ًمئال يٕمذسمف، 

وٓ شم٘مٓمع يد احل٤مُمؾ ًمٚمخقف / ، رد ًمئال يٕملم قمغم شمٚمٗمف  شم٘مٓمع ذم ؿمدة طمر وٓ سموٓ

أمل اًمقوع وظمروج  قمغم محٚمٝم٤م، وٓ شم٘مٓمع سمٕمد اًمقوع طمتك يٜم٘ميض ٟمٗم٤مؾمٝم٤م: ٕن هب٤م

 . (5)ٕملم قمغم شمٚمٗمٝم٤م، ويمذًمؽ اعمريْم٦ماًمدم يْمٕمٗمٝم٤م ومٞم

  (5)٤م ىمدُمٜم٤مهطمتك شمٜمدُمؾ إومم عم (1)وًمق ىمٓمٕم٧م يده ذم ىمّم٤مص أو هىم٦م مل شم٘مٓمع يده

 فصؾ

إذا وضم٥م قمٚمٞمف ىمٓمع يٛمٞمٜمف وم٠مظمرج ي٤ًمره ومٔمٜمٝم٤م اًمٞمٛملم أو أن ىمٓمٕمٝم٤م جيزئ قمـ 

شمٕم٤ممم  هلل احلؼ ٕن :(3)اًمٞمٛملم ىمٓمع ويً٘مط ، اًم٘مقًملم أصح قمغم ذًمؽ أضمزأه اًمٞمٛملم ىمٓمع

 وُمٌٜم٤مه قمغم اعم٤ًمحم٦م واعم٤ًمهٚم٦م، وم٠مُم٤م اًم٘م٤مـمع وم٢من يم٤من يٕمٚمؿ أهن٤م اًمٞم٤ًمر وأن ىمٓمٕمٝم٤م 

 . (4)قمٚمٞمف اًم٘مّم٤مص وإن مل يٕمٚمؿ ذًمؽ مل جي٥م اًم٘مّم٤مص ووضم٧ٌم اًمدي٦مٓ جيزئ وضم٥م 

                                                           

 . واًمًٞم٤مق ي٘متْمٞمف.ؾم٘مط ذم اعمخٓمقط  (1)

 .9/555، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 518، واًمتٜمٌٞمف ص383اٟمٔمر: اًمٚم٤ٌمب ص (5)

 أي يده إظمرى.(1)

 .11/165، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 3/373، واعمٝمذب 13/367اًمٙمٌػم احل٤موي  (5)

، واًمٌٞم٤من 3/365اًم٘مٓمع. اٟمٔمر: اعمٝمذب  سمف شمٕمٚمؼ اًمذي اًمٕمْمق همػم ىمٓمع ٕٟمف جيزئف ٓ واًمقضمف اًمث٤مين: أٟمف (3)

 .11/151، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/497

 .11/151، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/497، واًمٌٞم٤من 3/365اعمٝمذب  (4)

 [ ب/117] 
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إذا يم٤من ىمد ىمٓمٕمٝم٤م ُمـ همػم سمذل اًم٤ًمرق، وىم٤مل  : هذا (1)ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمِم٤مُمؾ

اًمِمٞمخ أيده اهلل: ىمٚم٧م: ٓ وضمف هلذا اًمنمط سمٕمد ُم٤م صقرٟم٤م اعم٠ًمًم٦م ذم أٟمف فمٜمٝم٤م اًمٞمٛملم، 

 ٠مُم٤م إذا سمذل ىمٓمٕمٝم٤م وأن ىمٓمٕمٝم٤م جيزئ قمـ ىمٓمع اًمٞمٛملم، ومٚمٞمس سم٤ٌمذل ًم٘مٓمٕمٝم٤م، وم

 ومال ىمّم٤مص سمح٤مل.

 فصؾ

إذا شمٙمررت اًمنىم٦م ُمـ واطمد شمداظمٚم٧م طمدوده٤م وايمتٗمل سم٘مٓمع واطمد: يمام ىمٚمٜم٤م ذم 

صمؿ قم٤مد وهق  (3)، أُم٤م إذا ىمٓمع ذم إوًم٦م(5)طمدود اًمزٟم٤م إذا مل يٙمـ ىمد ىمٓمع ذم إوًم٦م

ق سملم أن صم٤مٟمًٞم٤م وم٢مٟمف شم٘مٓمع رضمٚمف وٓ ومرق سملم أن ينق ُمـ إول أو ُمـ همػمه، وٓ ومر

، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: إذا هق اًمٕملم اًمتل (1)ينق اًمٕملم اًمتل ىمٓمع ذم هىمتٝم٤م أو همػمه٤م

همزًٓ وم٘مٓمع ومٞمف صمؿ رده  ، إٓ أن يٙمقن هق٤مً ىمتٝم٤م أوًٓ مل ي٘مٓمع سمنىمتٝم٤م صم٤مٟمٞمىمٓمع ذم ه

وم٘مٓمع ومٞمف صمؿ  ٤مً ٟمف ي٘مٓمع ًمنىمتف، ويمذا ًمق هق رـمٌصمؿ قم٤مد ومنق اًمثقب وم٢م ٤مً ومٜم٩ًم صمقسم

، ًمٜم٤م أٟمف طمد جي٥م سم٢مي٘م٤مع ومٕمؾ ذم حمؾ  (5)٤مً ف ي٘مٓمع ومٞمف صم٤مٟمٞمصمؿ هىمف وم٢مٟم اً متر أقم٤مده ومّم٤مر

ومتٙمرر سمتٙمرره ومٞمف: يمحد اًمزٟم٤م ورخ٤مًمػ إذا ىمذف ومحد، صمؿ قم٤مد وم٘مذومف: ٕن اًم٘مّمد 

، ٤مً حلد إول ومال طم٤مضم٦م إمم طمده صم٤مٟمٞمسمحد اًم٘مذف إيمذاب اًم٘م٤مذف، وىمد طمّمؾ سم٤م

  يٜمزضمر سم٤مٕول مل يٜمزضمر سم٤مًمث٤مين.سمخالف طمد اًمنىم٦م وم٢من اًم٘مّمد سمف اًمزضمر وم٢مذا مل

 

                                                           

 . 554، ص يمت٤مب اًمنىم٦م  (1)

 .11/166، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 17/569، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 13/353احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

 .11/166، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 17/569، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 13/353احل٤موي اًمٙمٌػم  (3)

 .11/166، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 17/569، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 13/353احل٤موي اًمٙمٌػم  (1)

 .3/519، وشمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 7/73ًمّمٜم٤مئع ، وسمدائع ا9/165اٟمٔمر: اعمًٌقط  (5)
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 فصؾ

، وىم٤مل أمحد وأسمق يقؾمػ وزومر واسمـ أيب (1)وشمث٧ٌم اًمنىم٦م سم٢مىمرار ُمرة واطمدة

: ًمٜم٤م أٟمف طمؼ جي٥م ًمّمٞم٤مٟم٦م طمؼ أدُمل ومٙمٗمل ومٞمف (3): ٓ شمث٧ٌم إٓ سم٤مإلىمرار ُمرشملم(5)ًمٞمغم

ُمرة  أىمر قمٜمده ٤مً ي قمـ قمكم يمرم اهلل وضمٝمف: أن ؾم٤مرىمإىمراره ُمرة يم٤مًم٘مّم٤مص، وُم٤م رو

، ومال طمج٦م ومٞمف طمتك  (1)وم٘م٤مل: أن ىمد أىمررت ُمرشملم، وم٠مُمر سم٘مٓمٕمف ٤مً صم٤مٟمٞموم٤مٟمتٝمره، وم٠مىمر 

قمغم أٟم٤م ٟمحٛمؾ اٟمتٝم٤مره قمغم شمٕمريْمف ًمٚمرضمقع،  ٤مً يٜم٘مؾ إؿمٝم٤مره وإىمراره ومٞمّمػم إمج٤مقم

 ومحٞم٨م مل يرضمع أىم٤مم احلد قمٚمٞمف.

  ومٞمفو اعمِمٝمقر، اعمذه٥م قمغم اًم٘مٓمع وؾم٘مط رضمققمف ٌؾىمُ  إىمراره قمـ اعم٘مر رضمع ومٚمق

 . (5)آظمر: أٟمف ٓ يً٘مطىمقل / 

 أيت سم٤ًمرق ىمد اقمؽمف وم٘م٤مل ًمف: ملسو هيلع هللا ىلص : أن اًمٜمٌل(4)اعمخزوُمل (3)ًمٜم٤م ُم٤م روى أسمق ]أُمٞم٦م[

                                                           

 .9/151، وحتٗم٦م اعمحت٤مج 17/575، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 13/335احل٤موي اًمٙمٌػم  (1)

هـ ُمـ أصح٤مب اًمرأي شمقمم اًم٘مْم٤مء 74هق حمٛمد سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم أسمق قمٌداًمرمحـ ، وًمد ؾمٜم٦م  (5)

وقمٜمف ؿمٕم٦ٌم واًمًٗمٞم٤مٟم٤من شمقذم ؾمٜم٦م  سم٤مًمٙمقوم٦م يم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم ُمتٗمٜمٜم٤ًم روى قمـ قمٓم٤مء واًمِمٕمٌل وٟم٤مومع وهمػمهؿ

 .1/85، ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ 181و 4/179هـ اٟمٔمر وومٞم٤مت إقمٞم٤من148

، واعمًٌقط  7/319، وٟمٞمؾ إوـم٤مر  5/155، وذح ومتح اًم٘مدير  4/79اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد  (3)

 . 4/115، وآظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر  7/85، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع  9/185

 . 11/341، واسمـ طمزم ذم اعمحغم  8/575ذم اًمًٜمـ  رواه اًمٌٞمٝم٘مل (1)

 .4/151، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 17/571، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 13/333احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

 : أُم٤مُم٦م. واعمث٧ٌم هق اًمّمقاب يمام ذم ؾمٜمـ أيب داود واًمٜم٤ًمئل ويمت٥م احلدي٨م.ذم اعمخٓمقط  (3)

 ٞم٦م اعمخزوُمل ، روى قمٜمف أسمق اعمٜمذر ُمقمم سمٙمر سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ احل٤مرث سمـ هِم٤مم ، أسمق أُم هق : أسمق (4)

 هـ .94أيب ذر : ُمـ وم٘مٝم٤مء اعمديٜم٦م اًمًٌٕم٦م ، شمقذم ؾمٜم٦م 

 . 59، وـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء ، ص  15/31اٟمٔمر : هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 

 [ أ/118] 
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،  (1)وم٠مُمر سم٘مٓمٕمف ٤مً ، وم٠مقم٤مد ذًمؽ قمٚمٞمف ُمرشملم أو صمالصمُم٤م إظم٤مًمؽ هىم٧م(( وم٘م٤مل: سمغم))

ؾ ٌؾ مل يٙمـ وم٤مئدة، وم٢من رضمع ىمٌوهذا شمٕمريض ُمٜمف ًمٚمرضمقع، ومٚمقٓ أٟمف إذا رضمع ىمُ 

٤مُمف ئاًم٘مٓمع ؾم٘مط ومل يً٘مط اًمٖمرم، وإن يم٤من ىمد ىمٓمع سمٕمْمف مل يتؿ، وم٢من يم٤من يرضمك اًمت

شمرك، وإن مل يٙمـ سم٘مل ُمٜمف إٓ اًم٘مٚمٞمؾ وم٤معم٘مٓمقع سم٤مخلٞم٤مر إن ؿم٤مء شمريمف وإن ؿم٤مء ىمٓمٕمف، 

 . (5)وٓ يٚمزم اًمًٚمٓم٤من أن ي٘مٓمٕمف ٕٟمف شمداوي

 فصؾ

،  (1)طمدمه٤م أظمرإذا شمٚمػ اعمنوق ذم يد اًم٤ًمرق ًمزُمف همرُمف وىمٓمع، وٓ يٛمٜمع أ

، (5)همرم ىمٓمع سمٕمدُم٤م أشمٚمٗمٝم٤م إذا أٟمف قمٜمف: وروي واًمٖمرم، اًم٘مٓمع سملم جيٛمع ٓ طمٜمٞمٗم٦م: أسمق وىم٤مل

 اً ، وىم٤مل ُم٤مًمؽ: إن يم٤من اًم٤ًمرق ُمقه(3)وىم٤مل ص٤مطم٤ٌمه: ٓ يٖمرم إذا اشمٚمٗمٝم٤م سمٕمدُم٤م ىمٓمع

ٕمف : ًمٜم٤م أن اًمٕملم إذا يم٤مٟم٧م سم٤مىمٞم٦م سمٕمد ىمٓم(4)ىمٓمع ومل يٖمرم اً ىمٓمع وهمرم، وإن يم٤من ُمٕمن

يم٤من ىمٌؾ اًم٘مٓمع، وٕن  (5)وضم٥م رده٤م، وُم٤م وضم٥م رده إذا أشمٚمٗمف ًمزُمف وامٟمف: يمام ًمق

اًم٘مٓمع جي٥م حلؼ اهلل شمٕم٤ممم واًمٖمرم حلؼ أدُمل ومٚمؿ يٛمٜمع أطمدمه٤م أظمر يم٤مًمدي٦م 

                                                           

 سم٤مب يمت٤مب اًم٤ًمرق، ذم واًمٜم٤ًمئل ،( 4381)احلد  ذم اًمتٚم٘ملم ذم سم٤مب يمت٤مب احلدود، ذم داود أسمق أظمرضمف (1)

 سمف أقمٚمف جمٝمقل إؾمٜم٤مده : ذم5/313(. ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ ذم ظمالص٦م اًمٌدر اعمٜمػم 4877اًم٤ًمرق ) شمٚم٘ملم

 هن٤ميتف: ذم ىم٤مل وم٢مٟمف اإلُم٤مم وأُم٤م. اًمّمح٤مح ؾمٜمٜمف ذم ومذيمره اًمًٙمـ اسمـ وأُم٤م واعمٜمذريـ احلؼ، قمٌد اخلٓم٤ميب

 . 786صحتف . ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف قمغم ؾمٜمـ أيب داود ، ص  قمغم ُمتٗمؼ إٟمف

 .4/151، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 17/571، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 13/333ٙمٌػم احل٤موي اًم (5)

 .51/99شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/365، واعمٝمذب 7/166احل٤موي اًمٙمٌػم  (1)

 .4/99، واًمدر اعمخت٤مر 4/111، وآظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر 7/84سمدائع اًمّمٜم٤مئع  (5)

 .4/99اعمخت٤مر ، واًمدر 4/111، وآظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر 7/84سمدائع اًمّمٜم٤مئع  (3)

 .555، وضم٤مُمع إُمٝم٤مت ص4/535، وسمداي٦م اعمجتٝمد 3/554اعم٘مدُم٤مت اعمٛمٝمدات  (4)

 سمٕمده ذم إصؾ: ٟمٗمؾ. وطمذومٝم٤م أومم ًمٞمًت٘مٞمؿ اعمٕمٜمك. (5)
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إذا ىمٓمع )) أٟمف ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص واًمٙمٗم٤مرة، أُم٤م ُم٤م رواه قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف قمـ اًمٜمٌل

ويم٤من جمٝمقًٓ  (3)سمـ إسمراهٞمؿ (5)ٜمذر: رواي٦م ]ؾمٕمد[وم٘م٤مل اسمـ اعم (1)اًم٤ًمرق ومال همرم قمٚمٞمف((

، أو ٟمحٛمٚمف قمغم ٟمٗمل اًمٖمرم اًمذي يم٤من ذم اجل٤مهٚمٞم٦م يم٤من اًم٤ًمرق (1)، وىمٞمؾ: هق ُمرؾمؾ

 يٖمرم ُمثٚمٞمف، أو قمغم ٟمٗمل أضمرة اًم٘مٓمع وم٢مهن٤م شمٙمقن ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل.

وٓ يٚمزم اًم٤ًمرق إذا ومٕمؾ ذم اًمٕملم ُم٤م أوضم٥م ٟم٘مّم٤من ىمٞمٛمتٝم٤م وضم٥م رده٤م وأرش 

ٓ يً٘مط طمؼ اعم٤مًمؽ إذا ومٕمٚمف  ٤مً ، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: إن يم٤من ٟم٘مّم (5)واًم٘مٓمعُم٤م ٟم٘مص 

اًمٖم٤مص٥م رد اًمٕملم وٓ وامن قمٚمٞمف، وإن يم٤من ي٘مٓمع طمؼ اعمٖمّمقب ُمٜمف قمٜمف يم٘مٓمع 

 .(3)اًمثقب وظمٞم٤مـمتف وم٢مذا ىمٓمع ومال وامن قمٚمٞمف، ويً٘مط طمؼ اعمٖمّمقب ُمٜمف ُمـ اًمٕملم

 صٗمر، ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: وإن أطمدث زي٤مدة ذم اًمٕملم يم٠من يّمٌغ اًمثقب أمحر أو أ

، وم٠مُم٤م (5)، وىم٤مل أسمق يقؾمػ وحمٛمد: يرد اًمٕملم(4)ٓ يرد اًمٕملم وٓ حيؾ ًمف اًمتٍمف ومٞمٝم٤م

وظمٞم٤مـمتف  ،اًمٜم٘مّم٤من ومٌٜم٤مه قمغم أصٚمف ذم ؾم٘مقط اًمٖمرم قمٜمف، وًمق أشمٚمٗمف مجٞمٕمف وىمٓمٕمف

                                                           

( ، ىم٤مل 17583) 8/481(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 3397) 4/541أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف  (1)

 صح وإن،  قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد يدرك مل إسمراهٞمؿ سمـ واعمًقر،  جمٝمقل إسمراهٞمؿ سمـ اًمدارىمٓمٜمل: ؾمٕمٞمد

 ُمرؾمال . يم٤من إؾمٜم٤مده

 ذم إصؾ: ؾمٕمٞمد. واًمّمقاب ُم٤م أصمٌتف. (5)

، روى قمـ: أٟمس سمـ  إؾمح٤مق أسمق اًم٘مرر اًمزهري قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ هق : ؾمٕمد (3)

هـ، وىمٞمؾ 155، واحلامدان. شمقذم ؾمٜم٦م ُم٤مًمؽ، واحلًـ اًمٌٍمي، وأظمٞمف إسمراهٞمؿ، وقمٜمف: أيقب اًمًختٞم٤مين

 .181، وضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ص9/493سمٕمده٤م. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

 .3/71، وسمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤مم ذم يمت٤مب إطمٙم٤مم 5/336اًمتح٘مٞمؼ ذم ُم٤ًمئؾ اخلالف  (1)

 .9/147، وحتٗم٦م اعمحت٤مج 11/113روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (5)

 .3/93وحتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء  ،134، وجمٛمع اًمْمامٟم٤مت ص11/84اعمًٌقط  (3)

 اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م . (4)

 اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م . (5)
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 دمري قمٜمده جمرى إهاليمف ذم اٟم٘مٓم٤مع طمؼ ُم٤مًمٙمف ، وىمد أىمٛمٜم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم وم٤ًمد ذًمؽ

ٟمف صٌٖمف ىمٌؾ اًم٘مٓمع ومٚمق ، وهق وم٤مؾمد: ٕ(1)ومٞمف ٤مً اًمّمٌغ ي٘مقل: يّمػم ذيٙميمٚمف، وذم 

سم٤مًمرد وم٤مًمنميم٦م اًمٓم٤مرئ٦م سمٕمد اًم٘مٓمع  ٤مً ًمف ًمً٘مط اًم٘مٓمع وإن يم٤من يّمػم ذيٙم ٤مً ص٤مر ذيٙم

 ٓ شم١مصمر يمام ًمق سم٤مقمف ٟمّمٗمف سمٕمدُم٤م ىمٓمع.

ق ، وىم٤مل أسم(1)/ أو ٟم٘مره صمؿ ـمٌٕمف دٟم٤مٟمػم أو دراهؿ وم٢مٟمف ي٘مٓمع ويرده٤م ٤مً وًمق هق ذهٌ

 .(5)يقؾمػ وحمٛمد: ٓ يرد سمٜم٤مء قمغم أصٚمٝمام ذم ؾم٘مقط طمؼ ُم٤مًمٙمٝمام قمٜمٝمام وىمد أومًدٟم٤مه

 

 فروع مـثقرة

، وىم٤مل أسمق  (3)٤مً دار اإلؾمالم إذا سمٚمٖم٧م ىمٞمٛمتف ٟمّم٤مسمذم  ٤مً جي٥م اًم٘مٓمع سمام ي١مظمذ ُم٤ٌمطم

،  (9)(8)]واًمٞم٤مىمقت[ (7)واًمٕمقد (6)واًمّمٜمدل (5)قسوإسمٜمُ (4)طمٜمٞمٗم٦م: ٓ جي٥م إٓ ذم اًم٤ًمج

                                                           

 .7/161، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع 11/91، واعمًٌقط 5/735اًمٜمتػ ذم اًمٗمت٤موي ًمٚمًٖمدي  (1)

 .4/196، وطم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل 15/461اًمٌٞم٤من  (1)

 .5/451، واًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م 113، وسمداي٦م اعمٌتدي ص5/374اهلداي٦م ذم ذح اًمٌداي٦م  (5)

 .11/111، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 17/555، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/353اعمٝمذب  (3)

 همػمه٤م.  إمم ُمٜمٝم٤م وجيٚم٥م سم٤مهلٜمد إٓ يٜم٧ٌم ؾم٤مضم٤مت ومجٕمٝم٤م ؾم٤مضم٦م واًمقاطمدة ؿمجر اًم٤ًمج(4)

 ؾمقج. 5/313اًم٤ًمج ، ًم٤ًمن اًمٕمرب 1/593اٟمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 

 أب 1/5اٟمٔمر اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم إسمٜمقس هق: ظمِم٥م ُمٕمروف وهق ُمٕمرب وجيٚم٥م ُمـ اهلٜمد ، (5)

 ؿمجر ـمٞم٥م اًمرائح٦م : ُمٜمف إمحر وإصٗمر . (6)

 . 371، وخمت٤مر اًمّمح٤مح ، ص  11/386اٟمٔمر : ًم٤ًمن اًمٕمرب 

 اخلِم٥م اعمٓمرى ، يدظمـ هب٤م ويًتٌخر . (7)

 . 1/331، واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  3/319ًم٤ًمن اًمٕمرب 

 .4/118ت٤مر همػم واوح ذم إصؾ. واعمث٧ٌم ُمـ آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخ (8)

 .5/165، واجلقهرة اًمٜمػمة 4/118، وآظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر 5/651اًمٜمتػ ذم اًمٗمت٤موى  (9)

 [ ب/118] 
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ٟمف ٟمقع ُم٤مل ومقضم٥م اًم٘مٓمع سمنىمتف يم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م وُم٤م ؿم٤مهبف، ويمذًمؽ اخلِم٥م ًمٜم٤م أ

، وأُم٤م اًمؽماب (1)إذا وضم٥م اًم٘مٓمع سمٛمٕمٛمقًمف وضم٥م سمف ىمٌؾ اًمٕمٛمؾ يم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م

 ٤مً ٤مء وقمغم اًمتًٚمٞمؿ ومألٟمف يقضمد ُم٤ٌمطم، ويمذًمؽ اعم(5)ومٗمٞمف وضمٝم٤من: ومٞمٛمٜمع قمغم أطمدمه٤م

 .(1)واخلِم٥مومال شمدقمق احل٤مضم٦م إمم هىمتف سمخالف اًمّمٞمد  ٤مً هم٤مًمٌ

سمٖمراُم٦م  ، وىم٤مل أمحد: يْمٛمـ(5)وأُم٤م اًمثٛمر اعمٕمٚمؼ ومال ىمٓمع ومٞمف ويْمٛمـ سم٘مٞمٛمتف

، وُم٤م روي ذم (4)سم٤مًمنىم٦م وٛمٜمف سمٖمراُم٦م ُمثٚمف يم٤معمحروز ٤مً إن يم٤من ُمْمٛمقٟم:  ، ًمٜم٤م(3)٦مُمثٚمٞم

 . رد طملم يم٤مٟم٧م اًمٕم٘مقسم٤مت ذم إُمقالوم٢مٟمف و : (6)(5)طمدي٨م قمٛمرو سمـ طمزم

                                                           

 .15/441، واًمٌٞم٤من 17/554هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (1)

ًمٙمثرشمف. واًمث٤مين: ي٘مٓمع. وىمد صحح اًمٜمقوي  هىمتف شم٘مّمد اًمقضمٝم٤من مه٤م: أطمدمه٤م: ٓ ي٘مٓمع ٕٟمف ٓ (5)

 .11/151اًمٓم٤مًمٌلم  إول. اٟمٔمر: روو٦م

 ومٕمغم ٟمّم٤مسم٤م، ىمٞمٛمتف سمٚمٖم٧م حمرزا يم٤من إذا هىمتف ذم اظمتٚمػ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم اعم٤مء قمغم وضمٝملم: إول: ي٘مٓمع (1)

 .إصؾ سمٓمؾ هذا

 طم٤مل خت٤مًمػ رضورة قمٜمد ٟم٤مدرة طم٤مل ذم إٓ هىمتف شمتٌع ٓ اًمٜمٗمقس ٕن ومٞمف، ىمٓمع ٓ: اًمث٤مين واًمقضمف

 .11/151، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 13/577اٟمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم  .إصؾ يًٚمؿ ومٚمؿ آظمتٞم٤مر

 .51/83شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/444، واًمٌٞم٤من 3/355اعمٝمذب  (5)

 . 11/576اإلٟمّم٤مف  (3)

 . 55/171اعمجٛمقع  (4)

 ُمع اخلٜمدق ، صح٤ميب ، ؿمٝمد اًمْمح٤مك أسمق ، اخلزرضمل إٟمّم٤مري ًمقذان سمـ زيد سمـ طمزم سمـ هق: قمٛمرو (5)

واًمدي٤مت. روى قمٜمف اسمٜمف  واًمًٜمـ اًمٗمرائض ومٞمف سمٙمت٤مب اًمٞمٛمـ أهؾ إممملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل وسمٕمثفملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل

، 45/471هـ. اٟمٔمر: شم٤مريخ دُمِمؼ 54حمٛمد، وزي٤مد سمـ ٟمٕمٞمؿ احليُمل، وهمػممه٤م، شمقذم سمٕمد ؾمٜم٦م 

 .4/511، واإلص٤مسم٦م 54وُمِم٤مهػم قمٚمامء إُمّم٤مر ص

قمـ طمري٦ًم  أورده اعم١مًمػ هٙمذا ، واًمّمقاب : أٟمف قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده ، وًمٗمٔمف : أٟمف ؾمئؾ (6)

،  اعمجـ صمٛمـ ويٌٚمغ ، اجلريـ ي١مويف طمتك اعمٕمٚمؼ سم٤مًمثٛمر وٓ ، اعمراح شم٠مويف طمتك ىمٓمع اعم٤مؿمٞم٦م ذم ًمٞمس : وم٘م٤مل ، اجلٌؾ

 . 4/381، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  8/85وُمـ هق دون ذًمؽ ومٕمٚمٞمف همراُم٦م ُمثٚمٞم٦م . رواه اًمٜم٤ًمئل 
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، وىم٤مل أسمق (1)ُم٤م يٌٚمغ ىمٞمٛمتف ٟمّم٤مسًم٤م ىمٓمع سمف وأُم٤م ىمرون احلٞمقان وم٢من هق ُمٜمٝم٤م

طمٜمٞمٗم٦م: ٓ جي٥م ُمٕمٛمقًم٦م يم٤مٟم٧م أو همػم ُمٕمٛمقًم٦م سمخالف اخلِم٥م اعمٕمٛمقل وم٢من اًم٘مٞمٛم٦م 

اًمٖم٤مًمٞم٦م سمّمٜمٕمتف واًم٘مٞمٛم٦م ذم اًم٘مرون ٓ سمٜمٗمًٝم٤م إٓ سمّمٜمٕمتٝم٤م، وىم٤مل أسمق يقؾمػ: إذا 

 . (5)يم٤مٟم٧م ُمٕمٛمقًم٦م وضم٥م اًم٘مٓمع يم٤مخلِم٥م

سمحرز ُمثٚمٝم٤م ومنىمٝم٤م ؾم٤مرق وضم٥م اًم٘مٓمع  إذا يم٤من ًمرضمؾ قمٜمد رضمؾ أُم٤مٟم٦م وم٠مطمرزه٤م

 ُم٤مًمٙمٝم٤م.ٟم٤مئ٥م  ، ٕهن٤م ذم طمرز(1)قمٚمٞمف

وًمق همّمٌف هم٤مص٥م وم٠مطمرزه سمحرز ُمثٚمف ومنىمف ؾم٤مرق وضم٥م اًم٘مٓمع قمٚمٞمف قمغم 

ومٝمق  ٤مً ًمٙمـ ُم٤م ريض سم٠من يٙمقن ُم٤مًمف ُمْمٞمٕم يًتٌف: ٕن ص٤مطمٌف وإن مل (5)أصح اًمقضمٝملم

 راض سمحرزه ُمـ طمٞم٨م اًمدًٓم٦م.

 

                                                           

 .11/151روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (1)

 .7/68سمدائع اًمّمٜم٤مئع  (5)

 .13/311احل٤موي اًمٙمٌػم  (1)

 ومنق ًمٜمٗمًف طمرز ذم وأطمرزه هىمف أو ُم٤مٓ رضمؾ همّم٥م : ًمق13/315ىم٤مل اعم٤موردي ذم احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

 .ُمثٚمف طمرز ُمـ ُم٤مٓ هق ٕٟمف إول: اًم٤ًمرق ىمٓمع سمٕمد ي٘مٓمع: أطمدمه٤م :وضمٝم٤من ؾم٤مرىمف ىمٓمع ومٗمل ُمٜمف

، وهن٤مي٦م 3/365اعمحرز. واٟمٔمر: اعمٝمذب  يمٖمػم ومّم٤مر ُمًتحؼ طمرز همػم ذم ٕٟمف ي٘مٓمع: ٓ: اًمث٤مين واًمقضمف

 .51/95شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و17/551اعمٓمٚم٥م 
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 باب حد قاضع الطريؼ

ؿمٝمر اًمًالح وأظم٤مف اًمًٌٞمؾ سمٛمٍم أو سمري٦م وضم٥م قمغم اإلُم٤مم ـمٚمٌف: ٕٟمف إذا ُمـ 

، وم٢من فمٗمر سمف ىمٌؾ (1)مل يٓمٚمٌف ىمقي٧م ؿمقيمتف ويمثر وم٤ًمده سم٢مشمالف إٟمٗمس وإُمقال

: ٕٟمف أشمك سمٛمٕمّمٞم٦م ٓ طمد ومٞمٝم٤م وٓ يمٗم٤مرة، وٓ يتٕملم ذم (5)اجلٜم٤مي٦م قمزره أو طمًٌف

ردود إمم رأي اإلُم٤مم ومٞم٠ميت ُمٜمف سمام ، سمؾ هق ُم(3)شمٕمزيره احلٌس قمغم أصح اًمقضمٝملم

يّمٚمح أن يٙمقن زاضمًرا ًمف، وم٢من اظمت٤مر احلٌس ومحًٌف ذم همػم سمٚمده أومم قمغم أصح 

، ًمٜم٤م أن همػم سمٚمده أوطمش  (5)، وسمف ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م(4)اًمقضمٝملم، واًمث٤مين: حيًٌف ذم سمٚمده

، ٕٟمف رختٚمػ سم٤مظمتالف (6)قمٚمٞمف وأزضمر ًمف، وطمًٌف همػم ُم٘مدر قمغم أصح اًمقضمٝملم

طمقال، وإذا ىمٚمٜم٤م سمت٘مديره ومٗمٞمف وضمٝم٤من: أطمدمه٤م: ؾمت٦م أؿمٝمر، واًمث٤مين: ؾمٜم٦م: ٕهن٤م إ

، وىم٤مل ُم٤مًمؽ: إذا ؿمٝمر اًمًالح وأظم٤مف / اًمًٌٞمؾ صمؿ (7)اعمدة اعمٕمتؼمة إلصالح اًمٕمٛمؾ

ٓ رأي ومٞمف ىمٓمٕمف ومل يٕمتؼم  اً ٚمف، وإن رآه ظمدرتذا رأي ىم ف اإلُم٤مم وم٢من رآه ضمٚمداً فمٗمر سم

ـ اًمٕمٚمامء ُمٜمٝمؿ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م وداود: أٟمف خمػم سملم ، وطمٙمل قمـ مج٤مقم٦م ُم(8)ومٕمٚمف

أو ًمٚمتخٞمػم: يمام ذم ظمالل  ، وم٢من طمرف (9)اًم٘متؾ، واًمّمٚم٥م، واًم٘مٓمع، واًمٜمٗمل ًممي٦م

                                                           

 .51/118شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و547اًمتٜمٌٞمف ص (1)

 .5/153، وطم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ 4/511، وطم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة 11/156روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (5)

 .51/114شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/366اعمٝمذب  (3)

 .4/559، وطم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل 5/153ٞم٦م اجلٛمؾ ، وطم٤مؿم5/199ومتح اًمقه٤مب  (4)

 .4/113، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 3/536، وشمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 7/93سمدائع اًمّمٜم٤مئع  (5)

 .51/114شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/366اعمٝمذب  (6)

 .13/361احل٤موي اًمٙمٌػم  (7)

 .545، وخمتٍم ظمٚمٞمؾ ص1/487، واًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م 4/555اعمدوٟم٦م  (8)

 .17/598، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/91، وشمٗمًػم اسمـ يمثػم 5/33: شمٗمًػم اعم٤موردي اٟمٔمر (9)

 [ أ/119] 
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ٓ حيؾ دم اُمرئ  )) ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص يمٗم٤مرة اًمٞمٛملم: ًمٜم٤م ُم٤م روى قمثامن سمـ قمٗم٤من أن اًمٜمٌل

 س سمٖمػم ُمًٚمؿ إٓ سم٢مطمدى صمالث : يمٗمر سمٕمد إيامن، وزٟم٤م سمٕمد إطمّم٤من، وىمتؾ ٟمٗم

 ؿمٝمر اًمًالح وأظم٤مف اًمًٌٞمؾ أطمد هذه إىم٤ًمم. ـ، ومل يقضمد مم(1)ٟمٗمس ((

أو ًمٖم٦م،  ٤مً ُمثؾ ُمذهٌٜم٤م، وم٢مُم٤م أٟمف ذيمره شمقىمٞمٗموأُم٤م أي٦م وم٘مد روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

ٔمٝم٤م وهق اًم٘متؾ، وهذا وإهيام يم٤من وضم٥م اعمّمػم إًمٞمف، وٕن اهلل شمٕم٤ممم سمدأ ومٞمٝم٤م سم٠مهمٚم

٤م ي٘مّمد سمف اًمتخٞمػم يٌدأ ومٞمف سم٤مٕظمػ: يمام ذم ٤م ي٘مّمد سمف اًمؽمشمٞم٥م وُمممقم٤مدة اًمٕمرب 

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ﴿  شمٕم٤ممم: يمٗم٤مرة اًمٞمٛملم ىم٤مل اهلل

، ي١ميمد هذا أن اًمٕم٘مقسم٤مت ختتٚمػ سم٤مظمتالف اجلرائؿ، وهلذا يم٤مٟم٧م قم٘مقسم٦م  (5)﴾   مب

 اًمزاين واًم٘م٤مذف واًم٤ًمرق ُمتٖم٤ميرة، وأٟمتؿ ؾمقيتؿ سملم ُمـ ىمتؾ وُمـ مل ي٘متؾ .

روقان اهلل قمٚمٞمف أٟمف ىم٤مل: ٟمزًم٧م ذم اعمرشمديـ ُمـ وأُم٤م أي٦م وم٘مد روي قمـ قمٛمر 

طملم ارشمدوا قمـ اإلؾمالم، وىمتٚمقا اًمرقم٤مة، واؾمت٤مىمقا إسمؾ اعمًٚمٛملم، وم٠مٟمٗمذ  (3)اًمٕمرٟمٞملم

ُمـ ضم٤مء هبؿ، وىمٓمع أيدهيؿ وأرضمٚمٝمؿ، وؾمٛمؾ أقمٞمٜمٝمؿ، وأًم٘م٤مهؿ سم٤محلرة  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .(4)طمتك ُم٤مشمقا

أظم٤مومقا اعمًٚمٛملم، وم٢مٟمام وىمٞمؾ: إهن٤م ٟمزًم٧م ذم طمؼ أهؾ اًمذُم٦م إذا ٟم٘مْمقا اًمٕمٝمد و

حي٤مرب اهلل ورؾمقًمف اًمٙمٗم٤مر، واًمذي قمٚمٞمف قم٤مُم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء وهق ىمقل اسمـ قم٤ٌمس أهن٤م 

                                                           

(، 6878 ﴾   هت مت خت حت جت ﴿أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمدي٤مت ، سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم: ) (1)

 (.1676) اعمًٚمؿ دم سمف ي٤ٌمح ُم٤م سم٤مب وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘م٤ًمُم٦م،

 [.89]اعم٤مئدة:  (5)

 ي قمرٟم٦م سملم قمروم٤مت وُمٜمك ، وأصٚمٝم٤م ُمـ سمجٞمٚم٦م .ُمـ قمريٜم٦م ، وهل  ىمٌٞمٚم٦م شم٘مٓمـ وٗم٤مف واد (3)

 . 4/115، وُمٕمجؿ اًمٌٚمدان  4/185اٟمٔمر : إٟم٤ًمب ًمٚمًٛمٕم٤مين 

 ( .6815،  6814هذه اًم٘مّم٦م أظمرضمٝم٤م اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب احلدود ) (4)
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 ٰى﴿  يدل قمغم صح٦م ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:، (1)ٟمزًم٧م ذم ىمٓم٤مع اًمٓمريؼ ُمـ اعمًٚمٛملم

، وًمق ٟمزًم٧م ذم  (5)﴾   حب جب هئ مئ  خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري

ٕمده٤م، وىمد شمٙمقن اعمح٤مرسم٦م ُمـ اًمٙمٗم٤مر ًمٙم٤مٟم٧م شمقسمتٝمؿ ُم٘مٌقًم٦م ىمٌؾ اًم٘مدرة قمٚمٞمٝمؿ وسم

، إذا صم٧ٌم هذا  (3)﴾  مح جح مج حج مث  هت مت خت﴿ ٛملم ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: اعمًٚم

ٓ  تؾ طمتامً تؾ ىمُ ٞم٥م دون اًمتخٞمػم، ومٛمـ ىمَ احلٙمؿ وم٤محلدود اعمذيمقرة ذم أي٦م قمغم اًمؽمشم

 جيقز اًمٕمٗمق قمٜمف، وُمـ ىمتؾ وأظمذ اعم٤مل ىمتؾ وصٚم٥م، وُمـ أظمذ اعم٤مل ومل ي٘متؾ ىمٓمٕم٧م

 . (4)قمٚمٞمٝمؿ احلد إلىم٤مُم٦م ـمٚمٌٝمؿ أي٦م ذم اعمذيمقر واًمٜمٗمل ظمالف، ُمـ ورضمٚمف يده

تؾ، وإن أظمذ اعم٤مل ومل ي٘متؾ ىمٓمٕم٧م يده ورضمٚمف ُمـ تؾ ىمُ وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: إن ىمَ 

ظمالف، وإن ىمتؾ وأظمذ اعم٤مل وم٤مإلُم٤مم خمػم ومٞمف سملم اًم٘متؾ واًمّمٚم٥م، وسملم اًم٘مٓمع 

٧م ُمذه٥م ُم٤مًمؽ ، وىمد طمٙمٞم(5)واًم٘متؾ، وسملم اجلٛمع سملم اًم٘متؾ واًم٘مٓمع واًمّمٚم٥م

 واعمخػميـ ، وأىمٛمٜم٤م اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمٝمؿ.

ُمـ طمرز ُمثٚمف وضم٥م / ىمٓمع  ٤مً ذوا ٟمّم٤مسموم٢مذا أظمذوا اعم٤مل ومل ي٘متٚمقا ٟمٔمرت، وم٢من أظم

 اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك واًمرضمؾ اًمٞمنى، وُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ مل يٕمتؼم اًمٜمّم٤مب وٓ احلرز يمام 

٥م ُمع ـمٚم٘مف ومال جي، وأ(7)الؼطع يف ربع ديـار(()) : ملسو هيلع هللا ىلص ، ًمٜم٤م ىمقًمف (6)ٓ يٕمتؼم اًمٙمٗم٤مءة

                                                           

 . 5/45شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ  (1)

 [.34]اعم٤مئدة:  (5)

 [.579]اًمٌ٘مرة:  (3)

 .51/114شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و17/598 ، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م547اًمتٜمٌٞمف ص (4)

 .7/93، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع 9/515، واعمًٌقط 5/654اًمٜمتػ ذم اًمٗمت٤موى  (5)

 .11/156، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 11/315، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/366اعمٝمذب  (6)

 ﴾ واًم٤ًمرق واًم٤ًمرىم٦م وم٤مىمٓمٕمقا أيدهيام : ﴿شمٕم٤ممم اهلل ىمقل سم٤مب يمت٤مب احلدود، ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف (7)

 .(1684)وٟمّم٤مهب٤م  اًمنىم٦م طمد سم٤مب يمت٤مب احلدود، ذم وُمًٚمؿ (،6791)

 [ ب/119] 
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ٓ طم٤مومظ ًمف مل جي٥م اًم٘مٓمع، ومدل قمغم اقمت٤ٌمر احلرز،  ٤مً قمدُمف، وًمق أظمذوا ُم٤مًٓ ُمْمٞمٕم

وأُم٤م اًمٙمٗم٤مءة ومٜمص اًمِم٤مومٕمل ومٞمٝم٤م قمغم ىمقًملم ومال رخرضم٤من ذم اًمٜمّم٤مب واحلرز 

 .(1)ًمٚمتٖم٤مير

ًؿ وٓ يٜمتٔمر اٟمدُم٤مهل٤م ًم٘مٓمع اًمرضمؾ، حتاًمٞمد: ٕن اهلل شمٕم٤ممم سمدأ سمف، و ومٞمٌدأ سم٘مٓمع

، وم٢من مل يٙمـ ًمف يد يٛمٜمك ورضمؾ ينى (5)قم٘م٥م احلًؿ: ٕهنام طمد واطمد سمؾ شم٘مٓمع

ىمٓمٕم٧م يده اًمٞمنى ورضمٚمف اًمٞمٛمٜمك: ٕٟمف وم٘مد ُم٤م جي٥م اًمٌداي٦م سمف وم٤مٟمت٘مؾ إمم ُم٤م سمٕمده، 

وإن وم٘مد أطمدمه٤م ىمٓمع اًم٤ٌمىمل وطمده قمغم أصح اًمقضمٝملم، وذم اًمث٤مين: يٜمت٘مؾ إمم اًمٞمد 

ُم٤م يتٕمٚمؼ احلد سمف وم٤مىمتٍم قمغم ىمٓمٕمف  : ًمٜم٤م أٟمف وضمد سمٕمض (3)اًمٞمنى واًمرضمؾ اًمٞمٛمٜمك

 ومل يٜمت٘مؾ: يمام ًمق سم٘مل ذم راطم٦م اًم٤ًمرق أصٌع واطمدة.

، وٓ جيقز ًمقزم اًمدم اًمٕمٗمق ؾ ومل ي٠مظمذ اعم٤مل وضم٥م ىمتٚمف ُمتحتامً وإن يم٤من ىمد ىمت

 ، ًمٜم٤م ُم٤م روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس أٟمف ىم٤مل: (4)قمٜمف، وذه٥م سمٕمض اًمٜم٤مس إمم أٟمف ٓ يتحتؿ

 ، واحلد (5)ُمـ ىمتؾ ومل ي٠مظمذ اعم٤مل ىمتؾ( سم٤محلد ومٞمٝمؿ أن ٟمزل ضمؼميؾ )

، وٕن ُم٤م أوضم٥م قم٘مقسم٦م ذم همػم اعمح٤مرسم٦م شمٖمٚمٔم٧م سم٤معمح٤مرسم٦م يم٠مظمذ طمتامً  ٓ يٙمقن إٓ

                                                           

 . 6/166إم  (1)

 .17/315، هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/366اعمٝمذب  (5)

 .4/155، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 11/156روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (3)

 .51/114شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و17/598، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 547اًمتٜمٌٞمف ص (4)

 ذم وٓ " اًمدر " ذم ذيمر ًمف وًمٞمس همػمه ذم وٓ داود أسمك ذم ٓ. قمٚمٞمف ػأىم : مل8/94ىم٤مل ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ  (5)

 " يمت٤مب ذم اًم٘م٤ميض يقؾمػ أسمق : رواه185همػمه. وىم٤مل ذم اًمتٙمٛمٞمؾ عم٤م وم٤مت خترجيف ُمـ إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ص

 اعم٤مل أظمذ وإذا: ىمٚم٧م اعم٤مل ي٠مظمذ ومل ىمتؾ إذا) :يقؾمػ أسمق اًم٘م٤ميض ىم٤مل( سمقٓق ط ،118ص) " اخلراج

( قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمٕمقذم قمٓمٞم٦م قمـ أرـم٠مة سمـ احلج٤مج سمذًمؽ طمدصمٜم٤م ظمالف ُمـ ورضمٚمف يده ٓمٕم٧مىم ي٘متؾ ومل

  .وٕمٞمػ إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م .اٟمتٝمك
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: ًمٕمٛمقم  (1)اعم٤مل، ويٕمتؼم ومٞمف ُم٤م يٕمتؼم ذم اًم٘مّم٤مص ُمـ اًمنمائط قمغم أصح اًم٘مقًملم

 .(5)يً٘مط إظم٤ٌمر اًمقاردة ومٞمٝم٤م، وًمٞمس سمحد، ٕٟمف ًمق شم٤مب ىمٌؾ اًم٘مدرة قمٚمٞمف وم٢مٟمف ٓ

جي٥م ومٞمف اًم٘مّم٤مص وضم٥م همػم ُمتحتؿ قمغم أصح اًم٘مقًملم،  ٤مً وإن ضمرح ضمرطم

: ًمٜم٤م أن اهلل شمٕم٤ممم سملم قم٘مقسم٤مت اعمح٤مرسم٦م ُمـ (3)واًم٘مقل اًمث٤مين ُمتحتؿ يم٘مّم٤مص اًمٜمٗمس

اًم٘متؾ واًمّمٚم٥م واًم٘مٓمع ُمـ ظمالف، ومل جيٕمؾ ُمٜمٝم٤م حتتؿ اًم٘مّم٤مص ذم إقمْم٤مء 

 ٘متؾ وٓ دم٥م ومٞمام دوٟمف.واًمٜمٗمس سمخالف إـمراف، وهلذا دم٥م اًمٙمٗم٤مرة سم٤مًم

مل جي٥م هب٤م اًم٘مّم٤مص ذم  (4)وإن يم٤مٟم٧م اجلراطم٦م ٓ ىمّم٤مص ومٞمٝم٤م يم٤مجل٤مئٗم٦م

، وم٢من ىمٓمع يده ذم همػم اعمح٤مرسم٦م صمؿ ىمتٚمف ذم اعمح٤مرسم٦م ومقًمٞمف سم٤مخلٞم٤مر إن ؿم٤مء (5)اعمح٤مرسم٦م

، وًمق ىمٓمع يده ذم  (6)اىمتص قمٜمٝم٤م صمؿ ىمتٚمف، وإن ؿم٤مء قمٗم٤م قمٜمٝم٤م وأظمذ ديتٝم٤م صمؿ ىمتٚمف

تٚمف ذم اعمح٤مرسم٦م وم٢من ىمٚمٜم٤م ٓ يتحتؿ اًم٘مّم٤مص ومٞمام دون اًمٜمٗمس وم٤محلٙمؿ قمغم اعمح٤مرسم٦م صمؿ ىم

، وإن ىمٚمٜم٤م يتحتؿ وضم٥م ىمٓمٕمف وىمتٚمف ومل يّمح  (7)ُم٤م ذيمرٟم٤مه إذا ىمٓمٕمف ذم همػم اعمح٤مرسم٦م

 . (8)اًمٕمٗمق قمٜمٝمام

                                                           

 .51/116شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و17/311، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 547اًمتٜمٌٞمف ص (1)

 .51/116شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و17/311، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 547اًمتٜمٌٞمف ص (5)

 .11/159، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم ٦17/311م اعمٓمٚم٥م ، وهن٤مي3/367اعمٝمذب  (3)

 هل اجلرح يٌٚمغ اجلقف . (4)

 . 1/367، اعمٓمٚمع قمغم أسمقاب اعم٘مٜمع  9/34ًم٤ًمن اًمٕمرب  

 .51/117شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و17/315، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 547اًمتٜمٌٞمف ص (5)

 .11/161، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/517اًمٌٞم٤من  (6)

 .11/161، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/517اًمٌٞم٤من  (7)

 .11/161، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/517اًمٌٞم٤من  (8)
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وًمق ىمٓمع يده اًمٞمنى ذم اعمح٤مرسم٦م وأظمذ اعم٤مل، وىمٚمٜم٤م ٓ يتحتؿ اًم٘مّم٤مص ذم 

، وم٢من  (1)ٞم٤ًمر وشم٘مٓمع يٛمٞمٜمف ورضمٚمف اًمٞمنى، ٕظمذ اعم٤ملاًمٓمرق، ضم٤مز أن ي٠مظمذ دي٦م اًم

ؿ شمتحتظمر ىمٓمع يٛمٞمٜمف ورضمٚمف اًمٞمنى طمتك ىمٚمٜم٤م يتحتؿ ىمٓمع ي٤ًمره ًمٚم٘مّم٤مص وأ

وإن يم٤من ىمد ىمٓمع يٛمٞمٜمف وأظمذ اعم٤مل،  ، (5)ي٤ًمره: ٕٟمف ٓ / جيقز أن يقازم سملم قم٘مقسمتلم

ورضمٚمف  ي٘مٓمٕمٝم٤م صمؿ ديتٝم٤م وي٠مظمذ قمٜمٝم٤م يٕمٗمق أن ضم٤مز اًمٓمرق ذم اًم٘مّم٤مص يتحتؿ ٓ ىمٚمٜم٤م: وم٢من

ىمٓمٕمٝم٤م  وؾم٘مط ٤مً ىمّم٤مص يده اؾمتقرم اًم٘مّم٤مص ومٞمف تحتؿي ىمٚمٜم٤م: وإن ،(3)اعم٤مل ٕظمذ اًمٞمنى

ىمٓمع يد  وإذا.يٛمٜمك  يد ًمف يٙمـ مل ًمق يمام ،(4)اً طمد وطمده٤م اًمٞمنى رضمٚمف وشم٘مٓمع ٤مل،اعم ٕظمذ

 ، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ي٘متؾ وٓ ي٘مٓمع، (5)رضمؾ وىمتؾ آظمر ىمٓمٕم٧م يده عمـ ىمٓمٕمف صمؿ ىمتؾ

ي٘مٓمع  ومل اعم٤مل ٕظمذ اًمٞمنى ورضمٚمف يٛمٞمٜمف ىمٓمٕم٧م اعم٤مل وأظمذ رضمؾ اًمٞم٤ًمر ىمٓمع إذا وىم٤مل:

، ًمٜم٤م أٟمف ىمّم٤مص جي٥م ذم اعمح٤مرسم٦م ومٚمؿ يً٘مط ذم اعمح٤مرسم٦م يم٤مًم٘متؾ وآي٦م  (6)٤مً ي٤ًمره ىمّم٤مص

 .(5)وردت ًمٌٞم٤من احلدود، أُم٤م اًم٘مّم٤مص ذم اًمٓمرف ومقاضم٥م سمآي٦م أظمرى (1)اعمح٤مرسم٦م

                                                           

 .51/116شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/367اعمٝمذب  (1)

 اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م . (5)

 اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م . (3)

 اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م.  (4)

 .11/163، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/519، واًمٌٞم٤من 17/317هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (5)

 .3/573٘م٤مئؼ ، وشمٌٞملم احل5/84اجلقهرة اًمٜمػمة  (6)

 نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب ﴿هل ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (1)

 ين  ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل  يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث

 .[34 ،33: اعم٤مئدة] ﴾   حب جب هئ مئ  خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

 جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب  مب خب ﴿ هل ىمقًمف شمٕم٤ممم (5)
 جغ مع جع مظ حط مض  خض جضحض مص خص حص مس خس جسحس  مخ جخ مح
 .[45: ٤مئدةاعم] ﴾   جف مغ

 [ أ/111] 
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، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: اإلُم٤مم خمػم سملم أن ي٘متٚمف  (1)صٚم٥موإن ىمتؾ وأظمذ اعم٤مل ىمتؾ و

، ًمٜم٤م ُم٤م  (5)ويّمٚمٌف، وسملم أن ي٘مٓمٕمف وي٘متٚمف، وسملم أن جيٛمع سملم اًم٘مٓمع واًم٘متؾ واًمّمٚم٥م

مل جيز ًمف إؾم٘م٤مـمف يم٘مٓمع  اً ، وٕٟمف إذا وضم٥م اًم٘مٓمع طمد (3)سمـ قم٤ٌمسىمدُمٜم٤مه ُمـ طمدي٨م ا

قمغم اعمذه٥م، وومٞمف  ٤مً طمٞموم٢مٟمام يّمٚم٥م سمٕمد ىمتٚمف وٓ يّمٚم٥م يد اًم٤ًمرق، وأُم٤م اًمّمٚم٥م 

، ًمٜم٤م ُم٤م  (4)وضمف: أٟمف يّمٚم٥م صمالصم٦م أي٤مم ىمٌؾ ىمتٚمف ويٛمٜمع اًمٓمٕم٤مم واًمنماب طمتك يٛمقت

 وٕن ذم صٚمٌف طمٞم٤مً ،  (5)إذا قتؾتؿ فلحسـقا الؼتؾة (( )) أٟمف ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص روي قمـ اًمٜمٌل

، وٕن اًم٘مّمد سمف زضمر همػمه ٕٟمف سمٕمد (7)قمـ شمٕمذي٥م احلٞمقان ملسو هيلع هللا ىلص ، وىمد هنك(6)٤مً يٌذشمٕم

أو  اً ًٓ صٚم٥م صمالصم٦م أي٤مم، وإن يم٤من طم٤مرأو ُمٕمتد اً ٓ يزضمر، وم٢من يم٤من اًمزُم٤من سم٤مرد اًم٘متؾ

ظمٞمػ شمٖمػمه ىمٌؾ اًمثالث طمط وهمًؾ ويمٗمـ وصكم قمٚمٞمف ودومـ، وىمٞمؾ: شمرك طمتك 

 : ٕٟمف ي١مدي إمم شمٕمٓمٞمؾ أطمٙم٤مم اعمقشمك وذًمؽ (1)يًٞمؾ صديده، واًمّمحٞمح هق إول

 ٓ جيقز.

                                                           

 .488، ويمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر ص11/156، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 3/367اعمٝمذب  (1)

 .4/115، واًمدر اعمخت٤مر 5/73، واًمٌحر اًمرائؼ 9/134اعمًٌقط  (5)

 . 164شم٘مدم ذم ص  (3)

 .4/187، وإقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم 51/116شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و547اًمتٜمٌٞمف ص (4)

وُم٤م ي١ميمؾ حلٛمف، سم٤مب إُمر سم٢مطم٤ًمن اًمذسمح واًم٘متؾ وحتديد أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمّمٞمد واًمذسم٤مئح  (5)

 (.1955اًمِمٗمرة ، سم٤مب )

 .4/187، وإقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم 51/116شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و547اًمتٜمٌٞمف ص (6)

هنك أن ملسو هيلع هللا ىلص : أن رؾمقل اهلل  ُمثؾ طمدي٨م أٟمس مل أضمده هبذا اًمٚمٗمظ ، وهق ُمًتٗم٤مد ُمـ جمٛمقع أطم٤مدي٨م  (7)

(، 5513ذم يمت٤مب اًمذسم٤مئح واًمّمٞمد، سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ اعمثٚم٦م واعمّمٌقرة )شمّمؼم اًمٌٝم٤مئؿ. أظمرضمف اًمٌخ٤مري 

 (.1956 ) اًمٌٝم٤مئؿ صٞمد قمـ اًمٜمٝمل سم٤مب واًمذسم٤مئح، يمت٤مب اًمّمٞمد ذم وُمًٚمؿ

 .4/187، وإقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم 51/116شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و547اًمتٜمٌٞمف ص (1)
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: ٕٟمف وصػ ضمٕمؾ (5) أصح اًمقضمٝملمؾم٘مط صٚمٌف قمغم (1)وم٢من ُم٤مت ىمٌؾ أن ي٘متٚمف

ُمٙمٛماًل ًمٚمحد، ومً٘مط سمً٘مقط أصٚمف، سمخالف ُم٤م ًمق ىمتؾ: ٕٟمف أىمٞمؿ أصؾ احلد ومقضم٥م 

 ، (3)ٕم٧مٓمِ اعم٤مل ىمُ  ِت ذَ ظَم ٚم٧م، وإذا أَ تِ ٧م ىمُ ٚمَ تَ شمٙمٛمٞمٚمف، واًمرضمؾ واعمرأة ومٞمف ؾمقاء، وم٢مذا ىمَ 

ل، وُمـ وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ٓ جي٥م قمٚمٞمٝم٤م احلد، وإٟمام جي٥م قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مّم٤مص ووامن اعم٤م

، ًمٜم٤م أن ُمـ ًمزُمف طمد اًمنىم٦م ًمزُمف طمد  (4)هل٤م مل جي٥م قمٚمٞمف رء اً ُمـ اًمرضم٤مل ردءيم٤من 

 .ىم٤مـمع اًمٓمريؼ يم٤مًمرضمؾ، ورخ٤مًمػ اًمّمٌل واعمجٜمقن وم٢مٟمف ٓ يٚمزُمٝمام طمد اًمنىم٦م

ع قمغم اًم٤ٌمًمغ إذا سمٚمٖم٧م طمّمتف ذم أظمذ اعم٤مل وضم٥م اًم٘مٓم ٤مً وإن ؿم٤مرك اًم٤ٌمًمغ صٌٞم

ص سمف، وإن ؿم٤مريمف ذم اًم٘متؾ ومٕمغم اًم٤ٌمًمغ : ًمقضمقد ؾم٥ٌم اًم٘مٓمع ومٞمام اظمت٤مً ٟمّم٤مسم

 . (6)(5)ظمٓم٠ماًم٘مّم٤مص سمٜم٤مء قمغم أن قمٛمد اًمّمٌل 

 فصؾ

ٝمؿ، وضم٥م قمغم يمؾ واطمد قم٘مقسم٦م ُم٤م ضمٜم٤مه: سمٕمُْم  ٝمؿ وأظمذ / اعم٤مَل وم٢من ىمتؾ سمٕمُْم 

ُمـ  وم٠مُم٤م اجلٜم٤مي٦م، سم٤مذ ـُم قمغم إٓ احلد جي٥م وٓ هب٤م، وم٤مظمتص قم٘مقسم٦م سم٥ًٌم اٟمٗمرد ٕٟمف

، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ: جي٥م قمٚمٞمف ُم٤م جي٥م (5)طمد قمٚمٞمف ومال ٤مً أو ُمٕمٞمٜم (1)اً طمي ردء

: ًمٜم٤م أٟمف قم٘مقسم٦م دم٥م سم٤مرشمٙم٤مب ُمٕمّمٞم٦م ومال دم٥م قمغم اعمٕملم قمٚمٞمٝم٤م يم٤ًمئر (3)قمغم اعم٤ٌمذ
                                                           

 ذم إصؾ: ىمتٚمف. واعمث٧ٌم هق اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمًٞم٤مق. (1)

 . 51/115شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع و ،3/367اعمٝمذب  (5)

 .15/513، واًمٌٞم٤من 13/375احل٤موي اًمٙمٌػم  (3)

 .3/539، وشمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 7/91، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع 9/197اعمًٌقط  (4)

 ذم إصؾ : قمٛمد . وهق ؾمٌؼ ىمٚمؿ ُمـ اًمٜم٤مؾمخ . (5)

 .8/4، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 15/514، واًمٌٞم٤من 13/375احل٤موي اًمٙمٌػم  (6)

 ُم٤مدة ردأ. 111ردء ومالن أي ُمٕمٞمٜمف ، اٟمٔمر خمت٤مر اًمّمح٤مح صهق اعمٕملم وومالن  (1)

 .15/513، واًمٌٞم٤من 13/599احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

 .5/414، سمٚمٖم٦م اًم٤ًمًمؽ4/351، طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل 5/73، واًمٌحر اًمرائؼ 9/198اعمًٌقط  (3)

 [ ب/111] 
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احلدود، وخت٤مًمػ اًمٖمٜمٞمٛم٦م وم٢مٟمف يًتح٘مٝم٤م ُمـ ٓ حيي اعمح٤مرسم٦م، وهؿ أهؾ اخلٛمس، 

 يمٗم٤مرة، ويمذا طمد ومٞمٝم٤م وٓ : ٕٟمف أشمك سمٛمٕمّمٞم٦م ٓ(1)ومٚمئـ يًتح٘مٝم٤م اعمٕملم أومم، ويٕمزر

 قمدد يًػم ومٞم٘مٗمقن ذم اعمقاوع اعمٜم٘مٓمٕم٦م ي٠مظمذون ًتؽمون ذم اعمٍم، وهق أن يًتؽماعم

، ويمذًمؽ إذا (5)صمٞم٤مب اًمٜم٤مس، وم٢مٟمف ٓ جي٥م قمٚمٞمٝمؿ طمد ىم٤مـمع اًمٓمريؼ: ٕهنؿ خمتٚمًقن

مل  ٤مً ٦م قمغم اًم٘م٤مومٚم٦م واؾمتٚمٌقا ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئظمرج اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ أو آصمٜملم أو اًمثالصم٦م ذم اًم٤ٌمدي

يٚمزُمٝمؿ طمد ىم٤مـمع اًمٓمريؼ: ٕٟمف ٓ ىمقة هلؿ وٓ ُمٜمٕم٦م، ويمذًمؽ اجلٛمع إذا ظمرضمقا قمغم 

اًم٘م٤مومٚم٦م سمٖمػم ؾمالح: ٕهنؿ ٓ يٛمتٜمٕمقن قمغم ُمـ ىمّمدهؿ وم٢من اقمتدوا سم٤مًمٕميص أو 

 (4)، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ًمٞمًقا حم٤مرسملم ًمٕمدم اًمًالح(3)سم٤مًمرُمل سم٤مٕطمج٤مر ومٝمؿ ىمٓم٤مع ـمريؼ

ٚم٦م اًمًالح اًمذي ي٠ميت قمغم اًمٜمٗمس واًمٓمرف ومٝمق : ًمٜم٤م أن اًمٕميص وإطمج٤مر ُمـ مج

 يم٤معمحدد.

 فصؾ

، وهق اًمٜمٗمل اعمذيمقر (1)طمتك رخرضمقا ُمـ وٓيتف اً ٢من مل ئمٗمر هبؿ اإلُم٤مم ـمٚمٌٝمؿ أسمدوم

: ًمٜم٤م ُم٤م روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس ذم شمٗمًػمه  (5)ذم أي٦م، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: اًمٜمٗمل طمًٌٝمؿ

 ٦م، وٓ حيٛمؾ قمٚمٞمف.ذم اًمٚمٖم ٤مً ٟم٤م إًمٞمف، وٕن احلٌس ٓ يًٛمك ٟمٗمٞماًمذي س

  

                                                           

 .15/513، واًمٌٞم٤من 13/599احل٤موي اًمٙمٌػم  (1)

 .8/4وهن٤مي٦م اعمحت٤مج  ،15/514، واًمٌٞم٤من 13/375احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

 اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م . (3)

 .5/435، واًمٕمٜم٤مي٦م 3/541، وشمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 9/515اعمًٌقط  (4)

 .9/159، وحتٗم٦م اعمحت٤مج 15/511، واًمٌٞم٤من 13/355احل٤موي اًمٙمٌػم  (1)

 .5/73، واًمٌحر اًمرائؼ 7/83، واًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م 3/536شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ  (5)
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 فصؾ

وأظمذوا ُم٤مًمف ومحٙمٛمٝمؿ طمٙمؿ  اً اًمًالح مج٤مقم٦م ذم ُمٍم وىمتٚمقا واطمدإذا ؿمٝمر 

، وهق  (5)، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م واًمثقري وإؾمح٤مق: ٓ حم٤مرسم٦م ذم اعمٍم(1)ىمٓم٤مع اًمٓمريؼ

ي٦م: وٕن ذًمؽ : ًمٜم٤م قمٛمقم أ(4)، وشمقىمػ أمحد ذم ذًمؽ (3)إطمدى اًمروايتلم قمـ ُم٤مًمؽ

، وحلقق اًمٖمقث ٓ يقصمؼ سمف، واعمختٚمس ٓ يِمٝمر اً وأيمثر وم٤ًمد ٤مً ذم اعمٍم أقمٔمؿ طمرسم

 اًمًالح وٓ ي٘م٤مشمؾ.

 فصؾ

: ٕن اهلل شمٕم٤ممم  (5)إذا شم٤مب ىم٤مـمع اًمٓمريؼ سمٕمد اًم٘مدرة قمٚمٞمف مل يً٘مط ُمـ طمده رء

 ذط ذم اًمٕمٗمق قمٜمٝمؿ وضمقب اًمتقسم٦م ىمٌؾ اًم٘مدرة قمٚمٞمٝمؿ، ومدل أهن٤م سمٕمد اًم٘مدرة 

، وهق اٟمحت٤مم (6)ؾم٘مط قمٜمف ُم٤م رختص سم٤معمح٤مرسم٦م ٓ شمً٘مط، وإن شم٤مب ىمٌؾ اًم٘مدرة قمٚمٞمف

قمغم  ٤مً ٤مت اعمح٤مرسم٦م، ويً٘مط ىمٓمع اًمٞمد أيْماًم٘متؾ واًمّمٚم٥م وىمٓمع اًمرضمؾ: ٕهن٤م قم٘مقسم

ة : ٕٟمف ىمٓمع قمْمق ٕظمذ اعم٤مل ذم اعمح٤مرسم٦م ومً٘مط سم٤مًمتقسم٦م ىمٌؾ اًم٘مدر(7)أصح اًمقضمٝملم

 اعم٤مل واًم٘مّم٤مص وٓ همػمه قمـ ىم٤مـمعوامن  يم٤مًمرضمؾ، وٓ يً٘مط طمؼ أدُمل ُمـ

، ومٕمغم هذا  (8)اًمٓمريؼ وٓ قمـ همػمه ٕن اًمتقسم٦م عمحض طمؼ اهلل شمٕم٤ممم دون طمؼ أدُمل

                                                           

 .51/114ٛمٚم٦م اعمجٛمقع شمٙم، و547اًمتٜمٌٞمف ص (1)

 .9/144، واعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م 5/85، ودرر احلٙم٤مم 3/535، وشمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 9/511اعمًٌقط  (5)

 .5/1189، واًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م 14/478، واًمٜمقادر واًمزي٤مدات 4/534اعمدوٟم٦م  (3)

 .9/144، واعمٖمٜمل 4/68اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد  (4)

 .11/159، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 17/313هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ، و547اًمتٜمٌٞمف ص (5)

 اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م . (6)

 اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م . (7)

 .51/117شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و17/311، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/368اعمٝمذب  (8)
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طمد اًم٘مذف ٓ يً٘مط / سم٤مًمتقسم٦م: ٕٟمف طمؼ آدُمل، وأُم٤م طمدود اهلل اًمتل ٓ ختتص 

وم٢مهن٤م شمً٘مط سم٤مًمتقسم٦م قمغم  - وهل طمد اًمزٟم٤م واًمٚمقاط واًمنىم٦م واًمنمب -سم٤معمح٤مرسم٦م 

: ًمٜم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم  (5)طمٜمٞمٗم٦م ، وسمف ىم٤مل أسمق (1)ًمث٤مينأصح اًم٘مقًملم ، وٓ يً٘مط قمغم اًم٘مقل ا

 ، وىمقًمف شمٕم٤ممم ذم اًمنىم٦م:  (3)﴾  ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ﴿ ذم سم٤مب اًمزٟم٤م:

،  (4)﴾   مب زب رب يئ ىئنئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ﴿

، وٕٟمف (5)اًمتقسم٦م دم٥م ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م، اًمت٤مئ٥م ُمـ اًمذٟم٥م يمٛمـ ٓ ذٟم٥م ًمف(( )) : ملسو هيلع هللا ىلص وىمقًمف

وًمٙمـ ٓ يً٘مط طمتك ي٘مؽمن  ،يمحد ىم٤مـمع اًمٓمريؼ طمد ظم٤مًمص هلل شمٕم٤ممم ومً٘مط سم٤مًمتقسم٦م 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ ،(6)﴾ َّ  ٍّ ٌّ﴿ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: سم٤مًمتقسم٦م إصالح اًمٕمٛمؾ 
ومٕمٚمؼ اًمّمٗمح وىمٌقل اًمتقسم٦م سم٢مصالح اًمٕمٛمؾ ومال شمث٧ٌم سمدوٟمف: وٕٟمف ىمد  (7)﴾ ّٰ

شمٔمٝمر اًمتقسم٦م ًمٚمت٘مٞم٦م ومال شمٕمٚمؿ صحتٝم٤م طمتك ي٘مؽمن هب٤م إصالح اًمٕمٛمؾ ذم زُم٤من يقصمؼ سمف، 

، ٕٟمف ختتٚمػ ومٞمٝم٤م إهقي٦م، وشمتٖمػم ومٞمٝم٤م اًمٓم٤ٌمع، وم٢مذا اؾمتٛمر قمغم اًمتقسم٦م وأدٟم٤مه ؾمٜم٦م

 .(8)قمٚمؿ صحتٝم٤م

                                                           

 .51/117شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و17/311، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/368اعمٝمذب  (1)

 .7/88، واًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م 3/536، وشمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 7/96سمدائع اًمّمٜم٤مئع  (5)

 [.16]اًمٜم٤ًمء:  (3)

 [.39]اعم٤مئدة:  (4)

. ىم٤مل 4/511(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م 4551ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اًمزهد، سم٤مب ذيمر اًمتقسم٦م ) ُم٤مضمفأظمرضمف اسمـ  (5)

اعمٜم٤موي ذم اًمتٞمًػم سمنمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم: وٕمٗمف اًمًخ٤موي وهمػمه. ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم ؾمٚمًٚم٦م 

 .5/85ٕمٞمٗم٦م وأصمره٤م اًمزء قمغم إُم٦م إطم٤مدي٨م اًمْم

 [.16]اًمٜم٤ًمء :  (6)

 [.39]اعم٤مئدة:  (7)

 .51/117شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و17/311، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/368اعمٝمذب  (8)

 [ أ/111] 
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وم٠مُم٤م ىم٤مـمع اًمٓمريؼ ومال يِمؽمط ًمّمح٦م شمقسمتف وؾم٘مقط قم٘مقسمتف إصالح اًمٕمٛمؾ : ٕٟمف 

 .(1)ظم٤مرج قمـ ىمٌْم٦م اإلُم٤مم وىمدرشمف ومال ٟمحٛمؾ ُم٤م ي٠ميت سمف قمغم ىمّمد اًمت٘مٞم٦م

 فروع

٤مشمٚمقٟم٤م وم٠مظمذوا ُمت٤مقمٜم٤م ه١مٓء قمروقا ًمٜم٤م وىمإذا ؿمٝمد ؿم٤مهدان ُمـ أهؾ اًمروم٘م٦م أن 

، ورخ٤مًمػ إذا ؿمٝمد ؿم٤مهدان أن : ٕهنؿ ص٤مروا ظمّمامً (5)روم٤مىمٜم٤م مل شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدهتؿوُمت٤مع 

إذا ىمٚمٜم٤م: شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدهتؿ قمغم أطمد اًم٘مقًملم: أن ذم ُم٠ًمًم٦م اًم٘مذف  ٤مً ىمذف أيب وومالٟم ٤مً ومالٟم

 ٤مً ًمِمٝمقد ظمّمقُمٛم٦م، وذم ُم٠ًمًمتٜم٤م ص٤مر اُم٤م ص٤مرا ظمّمٛملم، وإٟمام ردت ؿمٝم٤مدهتام ًمٚمتٝم

٢مٟمف ٓ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدهتام ىمقًٓ ، وم٤مً ُمـ اًم٘مذف أن ي٘مقٓ: ىمذومٜم٤م وومالٟم ُم٠ًمًمتٜم٤م ومقزان

، ويمذا ًمق ؿمٝمد سمقصٞم٦م هلام ومٞمٝم٤م طمؼ أو إذاف، وًمق ؿمٝمدا سم٤مًمقصٞم٦م ؾمقى  (3)اً واطمد

أن ه١مٓء ىمٓمٕمقا اًمٓمريؼ قمغم ومالن وأظمذوا  رضمالن ا، ويمذا ًمق ؿمٝمد(4)طم٘مٝمام ىمٌٚم٧م

ي٠ًمهلام: هؾ ىمٓمٕمقا قمٚمٞمٙمام ُمٕمٝمام أم ٓ: ٕٟمف ٓ جيقز أن ي٠ًمهلام ُم٤مًمف وم٢مهن٤م شم٘مٌؾ، وٓ 

 .(5)قمام مل يدقمٞم٤مه

وهق ذم همػم اعمح٤مرسم٦م  ٤مً قمغم رضمؾ طمد وىمّم٤مص: سم٠من ىمذف حمّمٜم إذا اضمتٛمع

وأظمذ اعم٤مل ذم اعمح٤مرسم٦م، وزٟم٤م وهق سمٙمر وىمتؾ ذم همػم اعمح٤مرسم٦م، مل شمتداظمؾ هذه 

، ومٞمٌدأ سمحد اًم٘مذف وم٢مذا زال أعمف  (6)تٚمٗم٦ماحلدود: ٕهن٤م طمدود خمتٚمٗم٦م دم٥م سم٠مؾم٤ٌمب خم

                                                           

 .51/117شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و17/311، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/368اعمٝمذب  (1)

 .13/175، واحل٤موي اًمٙمٌػم 6/165إم  (5)

 .6/361، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج 51/573شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/155هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (3)

 .5/574، وومتح اًمقه٤مب 13/389، واًمٌٞم٤من 19/76هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (4)

 .5/541، واإلىمٜم٤مع 13/375احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

 .17/351، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 548، واًمتٜمٌٞمف ص11/151احل٤موي اًمٙمٌػم  (6)
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طمد ًمٚمزٟم٤م، وم٢مذا زال أعمف ىمٓمٕم٧م يده ًمٚمنىم٦م وشم٘مٓمع رضمٚمف، وٓ يِمؽمط اٟمدُم٤مل يده: 

ٕن قمٚمٞمف ذم طمد اعمح٤مرسم٦م ىمٓمٕمٝمام، ومٛمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل: إٟمام سمدئ سمحد اًم٘مذف: ٕٟمف 

 .(1)طمؼ آدُمل، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: ٕٟمف أظمػ

ٔدُمل  ٤مً طم٘م يمقٟمف اؾمت٘مؾ ًمق ٕٟمف ُمتجف: ٞملمسم٤معمٕمٜم وشمٕمٚمٞمٚمف ىمٚم٧م: اهلل: / أيده اًمِمٞمخ ىم٤مل

، وإٟمام أظمر ٕٟمف أظمػ، ومٞمٛمٙمـ ُمع شم٘مديٛمف اؾمتٞمٗم٤مء سم٘مٞم٦م ٤مً ًم٘مدم اًم٘مٓمع واًم٘متؾ ىمّم٤مص

 احل٘مقق، ومٕمغم هذا ًمق يم٤من قمٚمٞمف طمد اًمنمب ىمدم قمغم اجلٛمٞمع: ٕٟمف أظمٗمٝم٤م.

احلدود وىمٞمؾ: ي٘مدم طمد اًم٘مذف، وإول أصح: عم٤م ىمدُمتف، ومٚمق اضمتٛمع ُمع هذه 

اًم٘متؾ ذم اعمح٤مرسم٦م وم٤محلٙمؿ يم٤مًم٘مًؿ ىمٌٚمف إٓ إذا ىمٚمٜم٤م: ٓ ي٘م٤مم طمد طمتك يؼمأ ُمـ إول، 

: ًمٜم٤م أٟم٤م إذا اقمتؼمٟم٤مه  (5)ء، واًمث٤مين: ٓ يٕمتؼمأصح اًمقضمٝملم أٟمف يٕمتؼم شم٘مدم اًمؼم ومٝم٤مهٜم٤م

أُمٙمـ اؾمتٞمٗم٤مء مجٞمع احلدود، وإذا مل يٕمتؼم مل ٟم٠مُمـ أن يٛمقت ىمٌؾ اؾمتٞمٗم٤مئٝم٤م ومتٗمقت 

وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: يٌدأ سمحد اًم٘مذف، صمؿ إن ؿم٤مء ىمدم طمد اًمزٟم٤م وإن ؿم٤مء ىمدم  سم٘مٞمتٝم٤م،

: ًمٜم٤م أن طمد  (3)اًم٘مٓمع، صمؿ حيد ًمٚمنمب، وم٢من اضمتٛمع ُمٕمٝم٤م ىمتؾ ؾم٘مٓم٧م احلدود وىمتؾ

اًمنمب أظمػ ُمـ طمد اًمزٟم٤م واًمنىم٦م وم٘مدم قمٚمٞمٝم٤م يمحد اًم٘مذف، وُم٤م وضم٥م اؾمتٞمٗم٤مؤه 

تؾ آظمر، ووضمقب طمد اًمزٟم٤م ُمـ همػم ىمتؾ وضم٥م ُمع اًم٘متؾ: يمام ًمق ىمٓمع يد إٟم٤ًمن وىم

 واًمنىم٦م سم٤مًمٙمت٤مب ٓ أصمر ًمف: ٕن اًمث٤مسم٧م سم٤مإلمج٤مع واًمًٜم٦م سمٛمث٤مسمتف ذم احلٙمؿ .

إذا يم٤من قمٚمٞمف ىمتالن ىمتؾ ذم اعمح٤مرسم٦م وىمتؾ ذم همػم اعمح٤مرسم٦م وم٢من يم٤من اًم٘متؾ ذم 

اعمح٤مرسم٦م أؾمٌؼ سُمدأ سمف ًمًٌ٘مف، ووضم٥م عمًتحؼ اًم٘مّم٤مص اًمدي٦م، وإن يم٤من اًم٘متؾ ذم همػم 

                                                           

 .17/351هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ، و548، واًمتٜمٌٞمف ص11/151احل٤موي اًمٙمٌػم  (1)

 .17/351، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 548، واًمتٜمٌٞمف ص11/151احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

 . 3/157، وحتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء 9/196اعمًٌقط  (3)

 [ ب/111] 



 حدود) باب حد قاطع الطريق (كتاب ال .......................................... كتاب االنتصار البن أبي عصرون

- 174 - 

ٌؼ وم٤مًمقزم خمػم سملم: إن ؿم٤مء اؾمتقرم اًم٘مّم٤مص ووضم٥م ًمقزم اعم٘متقل ذم اعمح٤مرسم٦م أؾم

، وإن ؿم٤مء قمٗم٤م قمغم اًمدي٦م ويم٤من امً ىمتؾ شمٕمدد اؾمتٞمٗم٤مؤه وإن يم٤من ُمتحت اعمح٤مرسم٦م اًمدي٦م ٕٟمف

 .(1)ًمقزم اعم٘متقل ذم اعمح٤مرسم٦م ىمتٚمف

ذم همػم اعمح٤مرسم٦م وىمتؾ ذم اعمح٤مرسم٦م وم٢مٟمف ي٘مٓمع وي٘متؾ قمغم أصح  ٤مً إذا هق ٟمّم٤مسم

: ًمٜم٤م أٟمف أظمذ ُم٤مًٓ ذم همػم اعمح٤مرسم٦م ومٚمؿ جي٥م سمف (5)، وذم اًمث٤مين: ي٘متؾ ويّمٚم٥ماًمقضمٝملم

 اًمّمٚم٥م يمام ًمق مل ي٘متؾ ذم اعمح٤مرسم٦م .

إذا ىمتؾ مج٤مقم٦م ذم اعمح٤مرسم٦م وم٢مٟمف ي٘متؾ سمقاطمد ُمٜمٝمؿ وي١مظمذ ُمـ شمريمتف دي٤مت اًم٤ٌمىملم 

قق ًمٜم٤م أٟمف ىمّم٤مص ومٚمؿ شمتداظمؾ احل٘م: (3)قمغم اعمذه٥م، وومٞمف وضمف: أٟمف ي٘متؾ سم٤مجلٛمٞمع

 ومٞمف، وإن شمٕمٚمؼ سمف طمؼ اهلل شمٕم٤ممم، وهذا ٓ يً٘مط دي٤مهتؿ سمٛمقشمف.

 

                                                           

 .15/531، واًمٌٞم٤من 6/515، واًمقؾمٞمط 17/351هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (1)

 .15/531، واًمٌٞم٤من 6/515، واًمقؾمٞمط 17/351هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (5)

 .15/531، واًمٌٞم٤من 6/515، واًمقؾمٞمط 17/351هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (3)
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 باب حد اخلؿر

اًمٕمٜم٥م اًمٜملء إذا اؿمتد وُم٤م قمداه ُمـ إذسم٦م  قمغم حتريٛمٝم٤م قمّمػمُ  اعمجٛمعُ  اخلٛمرُ 

ٞمٝم٤م ، وإصؾ ذم حتريؿ اخلٛمر اعمجٛمع قمٚم (5)(1)أو اؾمتدًٓٓ  ٤مً ىمٞم٤مؾم اً رة شمًٛمك مخراعمًٙم

 جغ مع جع مظ حط مض خضحض  جض مص خص ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم:
ومٚمام ٟمزًم٧م هذه ىم٤مل قمٛمر: اًمٚمٝمؿ سملم ًمٜم٤م ذم اخلٛمر  (3)﴾ خف حف جف  مغ

 (4)﴾  ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ﴿اهلل شمٕم٤ممم: سمٞم٤مًٟم٤م ؿم٤مومًٞم٤م وم٠مٟمزل 

 خف حف جف﴿ ومٜمزل / ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ،٤مً ؿم٤مومٞم ٤مً سملم ًمٜم٤م ذم اخلٛمر سمٞم٤مٟم ؿىم٤مل قمٛمر: اًمٚمٝم
 إمم ىمقًمف  (5)﴾  حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف

 . (7)وم٘م٤مل قمٛمر: اٟمتٝمٞمٜم٤م (6)﴾  جي يه ىه﴿ 

،  (9)اخل٤ٌمئ٨م(( أم اخلٛمر)) ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن (8)اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد وروى

                                                           

 آؾمتدٓل هق : شم٘مرير اًمدًمٞمؾ إلصم٤ٌمت اعمدًمقل . (1)

 . 17اًمتٕمريٗم٤مت ، ص 

 .15/514، واًمٌٞم٤من 17/355، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 13/376احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

 [.519]اًمٌ٘مرة :  (3)

 [.33]إقمراف :  (4)

 [.91]اعم٤مئدة :  (5)

 [.91]اعم٤مئدة :  (6)

، واجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمٌل 5/163أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٓسمـ اًمٕمريب ، و 5/87ػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ شمٗمً (7)

، واًمؽمُمذي  3653، وهذا إصمر أظمرضمف أسمق داود سمرىمؿ  1/395، وأطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص 5/511

 ، وصححف ، وواوم٘مف اًمذهٌل . 4/143، واحل٤ميمؿ  5555، واًمٜم٤ًمئل سمرىمؿ  3161سمرىمؿ 

اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص اًم٘مرر أسمق حمٛمد أؾمٚمؿ ىمٌؾ أسمٞمف ويم٤من جمتٝمدًا ذم اًمٕم٤ٌمدة يمثػم   قمٌدهق اًمّمح٤ميب (8)

 .3/518، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 3/533 هـ، اٟمٔمر أؾمد اًمٖم٤مسم٦م63اًمٕمٚمؿ شمقذم ؾمٜم٦م 

(، وىم٤مل 4611) 5/443(، واًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف 3667) 4/81أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط  (9)

 : وهق ٓ يّمح.4/614هي٤مم ذم سمٞم٤من اًمقهؿ واإل

 [ أ/115] 
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ًمٕمـ اهلل اخلٛمر وؿم٤مرهب٤م وؾم٤مىمٞمٝم٤م  )) ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص وروى قمٌد اهلل سمـ قمٛمر أن اًمٜمٌل

 (5)وهق إمج٤مع (1)وسم٤مئٕمٝم٤م وُمٌت٤مقمٝم٤م وقم٤مسه٤م وُمٕمتٍمه٤م وطم٤مُمٚمٝم٤م واعمحٛمقًم٦م إًمٞمف((

 أي٤مت وإظم٤ٌمر اًمتل ىمدُمٜم٤مه٤م . ٜمدهتُمً

حلٙمؿ اجل٤مهٚمٞم٦م، واظمت٤مره  (3)٤مً اؾمتّمح٤مسم: ٤مطم٦م ذم صدر اإلؾمالم وم٘مٞمؾ وىمد يم٤مٟم٧م ُمٌ

 . (5)﴾  مب زب رب ﴿ شمٕم٤ممم: ىمقًمف هقو ومٞمف ورد سمنمع وىمٞمؾ: ، (4)احل٤موي ص٤مطم٥م
هنك قمـ طمٙمؿ اجل٤مهٚمٞم٦م ومٙمٞمػ  ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل: ىمٚم٧م: إول وم٤مؾمد: ٕٟمف

ً  يتٌٕمف، واًمث٤مين  ٤مً وهق مخر إقم٤مضمؿ، وًمق ىمٞمؾ: اشم٤ٌمقم (6)ر هق ٟمٌٞمذٙمَ : ىمد ىمٞمؾ: إن اًم

ٜمده أي٤مت تُمً ٤مً ًمٙمـ هذه اإلسم٤مطم٦م ٟمًخ٧م إمج٤مقم ٤مً ًمنمع ُمـ يم٤من ىمٌٚمٜم٤م ًمٙم٤من ُمتجٝم

أهنام يم٤مٟم٤م  (1)وقمٛمرو سمـ ُمٕمديٙمرب (7)وإظم٤ٌمر، أُم٤م ُم٤م ذه٥م إًمٞمف ىمداُم٦م سمـ ُمٔمٕمقن

                                                           

 ذم يمت٤مب إذسم٦م، ُم٤مضمف(، واسمـ 3674ًمٚمخٛمر ) يٕمٍم اًمٕمٜم٥م سم٤مب أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب إذسم٦م، (1)

(. وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ ذم 5716) 11/9(، وأمحد ذم ُمًٜمده 3381أوضمف ) قمنمة قمغم اخلٛمر ًمٕمٜم٧م سم٤مب

 أظمر ـمرق وًمف سمٜمحقه ُم٤مضمف واسمـ ٞمد،ضم سم٢مؾمٜم٤مد ويمذًمؽ داود، أسمق : رواه5/319ظمالص٦م اًمٌدر اعمٜمػم 

 إصؾ. ذم ُمذيمقرة

 .136 ُمراشم٥م اإلمج٤مع ص (5)

،  355ُمـ اًمّمح٦ٌم واعمالزُم٦م ، وهل اؾمتداُم٦م ُم٤م يم٤من صم٤مسمًت٤م ، أو ٟمٗمل ُم٤م يم٤من ُمٜمٗمٞم٤ًم . خمت٤مر اًمّمح٤مح ، ص  (3)

 . 1/418وإقمالم اعمقىمٕملم 

 .13/376احل٤موي اًمٙمٌػم  (4)

 [.67]اًمٜمحؾ:  (5)

تخذ ُمـ قمّمػم اًمٕمٜم٥م أو اًمتٛمر أو همػممه٤م ، يٓمرح ويؽمك طمتك يتخٛمر . حترير أًمٗم٤مظ ذاب ُمًٙمر ي (6)

 . 5/897، واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  46اًمتٜمٌٞمف ، ص 

 وصمالصملم ؾم٧م ؾمٜم٦م سم٤معمديٜم٦م ُم٤مت ىمريش، ؾم٤مدات ُمـ ُمٔمٕمقن سمـ قمثامن أظمق طمٌٞم٥م سمـ ُمٔمٕمقن سمـ ىمداُم٦م (7)

. ملسو هيلع هللا ىلص ًلم. روى طمديث٤م واطمدا قمـ اًمٜمٌل ومخ ؾم٧م ؾمٜم٦م ُم٤مت إٟمف ىمٞمؾ: وىمد ـم٤مًم٥م، أسمك سمـ قمغم ظمالوم٦م ذم

 .5/68، وُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمٌٖمقي 44اٟمٔمر: ُمِم٤مهػم قمٚمامء إُمّم٤مر ص

اهلل، أسمق صمقر، أؾمٚمؿ ؾمٜم٦م شمًع ُمـ اهلجرة، يم٤من ؿم٤مقمرا حمًٜم٤م، ىمتؾ يقم  قمٌد سمـ يٙمرب ُمٕمد سمـ هق: قمٛمرو (1)

 .4/561اًم٘م٤مدؾمٞم٦م. اٟمٔمر: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م 
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سمتحريٛمٝم٤م، واؾمتٗم٤مض ٟم٘مؾ  ملسو هيلع هللا ىلص مه٤م اًمٜمٌليٕمت٘مدان إسم٤مطمتٝم٤م وم٢مهنام رضمٕم٤م قمٜمف طملم أظمؼم

اًمتحريؿ وشمقاشمر ومقضم٥م اًم٘مٓمع سمتحريٛمٝم٤م، وُمـ اقمت٘مد سمٕمد ذًمؽ إسم٤مطمتٝم٤م وم٘مد يمٗمر: 

 ىه ﴿ ىم٤مل: شمٕم٤ممم اهلل إن ُمٕمدي اسمـ لىمق وأُم٤م سمف، أظمؼم ومٞمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يمذب ٕٟمف

ومًٙم٧م وؾمٙمتٜم٤م وم٘مد أظمٓم٠م ذم إـمالق هذا اًمٚمٗمظ قمغم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم،  (1)﴾  جي يه

، صمؿ إٟمف ومٝمؿ ُمـ اًمٙمالم همػم ُم٤م ىمّمد سمف، وم٢من  (5)جيقز أن يقصػ سم٤مًمًٙمقت وم٢مٟمف ٓ

 .(3)وم٘م٤مل: اٟمتٝمٞمٜم٤م  هذا اؾمتٗمٝم٤مم ُمٕمٜم٤مه اًمٜمٝمل: أي اٟمتٝمقا، وًمذًمؽ ومٝمٛمف قمٛمر

 ملسو هيلع هللا ىلص إذا صم٧ٌم هذا وم٢من ُمـ ذب ىمٚمٞمؾ اخلٛمر وضم٥م قمٚمٞمف احلد: عم٤م روي قمـ اًمٜمٌل

وم٤مضمٚمدوهؿ، صمؿ إن ذسمقه إذا ذسمقا اخلٛمر وم٤مضمٚمدوهؿ، صمؿ إن ذسمقه  )) أٟمف ىم٤مل:

وهمػمه، إٓ أن إُمر سم٤مًم٘متؾ  (5)رواه ُمٕم٤موي٦م (4)وم٤مضمٚمدوهؿ، صمؿ إن ذسمقه وم٤مىمتٚمقهؿ ((

اخلٛمر ومجٚمده،  أيت سمرضمؾ ذب ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل)) : (1)ُمٜمًقخ عم٤م روى ىمٌٞمّم٦م سمـ ذؤي٥م

                                                           

 [.91]اعم٤مئدة:  (1)

ًمٙمـ اًمًٙمقت يٙمقن شم٤مرة قمـ  ٛمٞم٦م رمحف اهلل :صم٧ٌم سم٤مًمًٜم٦م واإلمج٤مع أن اهلل يقصػ سم٤مًمًٙمقتىم٤مل اسمـ شمٞم (5)

ُم٘مّمقد اعم١مًمػ هٜم٤م ًمٕمؾ ، و 6/179، جمٛمقع اًمٗمت٤موى ُمفاًمتٙمٚمؿ، وشم٤مرة قمـ إفمٝم٤مر اًمٙمالم وإقمال

 وإقمالُمف وم٢من اًمٙمالم صٗم٦م صم٤مسمت٦م هلل شمٕم٤ممم .اًمٙمالم إفمٝم٤مر اًمًٙمقت قمـ 

 . 175ؾمٌؼ ذم ص  (3)

(، واًمؽمُمذي ذم أسمقاب 4485أسمق داود ذم يمت٤مب احلدود، سم٤مب إذا شمت٤مسمع ذم ذب اخلٛمر )أظمرضمف  (4)

ذم  ُم٤مضمف(، واسمـ 1444احلدود، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ُمـ ذب اخلٛمر وم٤مضمٚمدوه ، وُمـ قم٤مد ذم اًمراسمٕم٦م وم٤مىمتٚمقه )

 . 3/347 اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م ذم إًم٤ٌمين (. وصححف5573) ُمرارا اخلٛمر ذب ُمـ سم٤مب احلدود، يمت٤مب

هق: ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من صخر سمـ طمرب إُمقي، أسمق قمٌد اًمرمحـ اًم٘مرر، أُمف هٜمد سمٜم٧م قمت٦ٌم، طمدث  (5)

ويمت٥م ًمف ُمرات يًػمة، وطمدث قمٜمف: اسمـ قم٤ٌمس وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م ومجع. ُم٤مت ؾمٜم٦م ملسو هيلع هللا ىلص قمـ اًمٜمٌل 

 .4/349، وشم٤مريخ دُمِمؼ 3/157هـ. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 61

وًمف  اًمّمح٤مسم٦م أوٓد ُمـ ، دُمِمؼ ٟمزيؾ اعمدين ، ؾمٕمٞمد أسمق ، اخلزاقمل طمٚمحٚم٦م سمـ ذؤي٥م سمـ هق: ىمٌٞمّم٦م (1)

رؤي٦م، ويم٤من وم٘مٞمٝم٤م قم٤معم٤م، روى ًمف اجلامقم٦م. ُم٤مت ؾمٜم٦م سمْمع وصمامٟملم ُمـ اهلجرة. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

 .554، وضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ص 4/585
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، وهل  (1)ومجٚمده(( ٤مً ومجٚمده، صمؿ أيت سمف راسمٕم ٤مً ومجٚمده، صمؿ أيت سمف صم٤مًمث ٤مً صمؿ أيت سمف صم٤مٟمٞم

 . (3)اًمتل أُمر ومٞمٝم٤م سم٤مًم٘متؾ، واإلمج٤مع ُمٜمٕم٘مد قمغم ٟمًخف (5)[اعمرة]

أُم٤م ُم٤م قمدا اخلٛمر ُمـ إذسم٦م اعمًٙمرة ومٝمل طمرام ىمٚمٞمٚمٝم٤م ويمثػمه٤م، ومٛمـ أصح٤مسمٜم٤م 

ُمـ ىم٤مل: ًمقىمقع اؾمؿ اخلٛمر قمٚمٞمٝم٤م، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: عم٤م ورد ُمـ اًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م سم٤مًمتحريؿ 

 . (4)وإجي٤مب احلد سم٘مٚمٞمٚمٝم٤م

سم٦م قمغم أرسمٕم٦م أٟمقاع: أطمده٤م اخلٛمر اعمٕمتٍمة ُمـ اًمٕمٜم٥م، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: إذ

طمرم ىمٚمٞمٚمف ويمثػمه / ووضم٥م احلد سمف، ومل يِمؽمط أسمق  (5)وم٢مذا اؿمتد وىمذف سم٤مًمزسمد

 .اً ؾ إذا اؿمتد وهمال ص٤مر مخريقؾمػ وحمٛمد أن ي٘مذف زسمده سم

اًمٜمقع اًمث٤مين: اعمٓمٌقخ ُمـ قمّمػم اًمٕمٜم٥م إن مل يذه٥م صمٚمث٤مه ومٝمق طمرام، وإن ذه٥م 

 وم٠مؿمٝمر اًمروايتلم أٟمف طمالل وإن  ٤مً طمالل إٓ أن يًٙمر، وًمق ـمٌخف قمٜمٌ ٝمقاًمثٚمث٤من وم

 مل يذه٥م صمٚمث٤مه، واًمث٤مٟمٞم٦م: أٟمف يمٕمّمػمه .

اًمتٛمر واًمزسمٞم٥م إذا اؿمتد ومٝمق طمرام، وم٢من ـمٌخ٤م طمتك اؿمتدا  (1)واًمٜمقع اًمث٤مًم٨م: ٟم٘مٞمع

 ص٤مرا طمالًملم إٓ اعمًٙمر ُمٜمٝمام، وٓ يِمؽمط أن يٜم٘مص صمٚمث٤ممه٤م .

 ؾ واًمًٙمر ومٝمق طمالل ٟم٘مٞمٕم٤مً ٦م واًمِمٕمػم وإرز واًمذرة واًمٕمًواًمراسمع: ٟمٌٞمذ احلٜمٓم

، واوم٘مٜم٤م أسمق  (5)، وروى اسمـ زي٤مد قمٜمف: أٟمف ٓ حيد ُمـ ؾمٙمر ُمٜمف واًمًٙمر حمرم٤مً وُمٓمٌقظم
                                                           

اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى (، و4485أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب احلدود، سم٤مب إذا شمت٤مسمع ذم ذب اخلٛمر ) (1)

 ُمـ ؾمامع ًمف يذيمر ومل اًمّمح٤مسم٦م أوٓد ُمـ : ىمٌٞمّم٦م 3/1676(. ىم٤مل ذم ومتح اًمٖمٗم٤مر 17515) 8/544

 . 816ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف قمغم أيب داود ، ص  .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل 

 اعمرأة واعمث٧ٌم هق اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمًٞم٤مق. ذم اعمخٓمقط: (5)

 .15/78، وومتح اًم٤ٌمري 5/518 ُمًٚمؿ ، وذح اًمٜمقوي قمغم3/339ُمٕم٤ممل اًمًٜمـ  (3)

 .11/168، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/519، واًمٌٞم٤من 17/356هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (4)

 . 531سمٗمتح اًم٤ٌمء ، وهل اًمرهمقة اًمتل شمٕمٚمق اعم٤مء أو اًمٚمٌـ . ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ، ص  (5)

 . 1145ُمـ اًمٜم٘مع ذم اعم٤مء سمال ـمٌخ . ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ، ص  (1)

 .6/448، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 8/548، واًمٌحر اًمرائؼ 7/41سمدائع اًمّمٜم٤مئع  (5)

 [ ب/115] 
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: ًمٜم٤م ُم٤م (1)طمٜمٞمٗم٦م قمغم أن ٟم٘مٞمع اًمتٛمر واًمزسمٞم٥م طمرام إٓ أٟمف إذا مل يًٙمر ُمٜمف ٓ طمد قمٚمٞمف

، وروى  (5)ر ويمؾ مخر طمرام ((يمؾ ُمًٙمر مخ )) ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌلاسمـ قمٛمر روى 

، وإن ُمـ ، وإن ُمـ اًمؼم مخراً اً مخرإن ُمـ اًمتٛمر  )) ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص أٟمف (3)اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم

ُم٤م أؾمٙمر )) ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص ٟمفأ، وروت قم٤مئِم٦م  (4)((اً ُمـ اًمٕمًؾ مخر، وإن اً اًمِمٕمػم مخر

٤م ، وروي أهن٤م طمرُم٧م ىمٚمٞمؾ ُم٤م أؾمٙمر يمثػمه، وم٠مُم (5)ُمٜمف ومٛمؾء اًمٙمػ ُمٜمف طمرام(( ُق رْ اًمٗمَ 

ومٝمق  (6)طمرُم٧م اخلٛمرة سمٕمٞمٜمٝم٤م واعمًٙمر ُمـ يمؾ ذاب(()) ُم٤م رواه اسمـ قم٤ٌمس:

ٟمحٛمٚمف قمغم ضمٜمس اعمًٙمر ٓ قمغم اًم٘مدر اعمًٙمر، واًمدًمٞمؾ قمغم أن  وأ ُمقىمقف قمٚمٞمف

حتريؿ اخلٛمر ًمٙمقهن٤م ُمًٙمرة أن اًمٕمّمػم طمالل وم٢مذا اؿمتد طمرم، وم٢مذا زاًم٧م اًمِمدة 

وطمرم ُمع صمٌقشمف. ىمٚمٜم٤م: يٌٓمؾ سمام  سم٤مًمتحٚمؾ طمؾ، وم٢من ىمٚمتؿ: إٟمام طمؾ ًمزوال اؾمؿ اخلٛمر

إذا ـمٌخف وٟم٘مص أىمؾ ُمـ صمٚمثٞمف وم٢مٟمف طمرام وىمد زال آؾمؿ: وٕٟمف ُمتك أُمٙمـ شمٕمٚمٞمؼ 

                                                           

 .6/448، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 8/548، واًمٌحر اًمرائؼ 7/41سمدائع اًمّمٜم٤مئع  (1)

 (.5113أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب إذسم٦م ، سم٤مب سمٞم٤من أن يمؾ ُمًٙمر مخر وأن يمؾ مخر طمرام ) (5)

 ، أسمق  لاخلزرضم ياسمـ ظمالس إٟمّم٤مر اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم سمـ ؾمٕمد سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ اجلالس و ي٘م٤ملهق:  (3)

، اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ، أول ُمقًمقد وًمد ذم إٟمّم٤مر سمٕمد اهلجرة، ُم٤مت أُمف قمٛمرة سمٜم٧م رواطم٦م ،  قمٌد اهلل اعمدين

 .65/119، وشم٤مريخ دُمِمؼ 3/411هـ سمحٛمص. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 65ؾمٜم٦م 

 ُم٤م سم٤مب أسمقاب إذسم٦م، ذم واًمؽمُمذي ،(3676)هق  مم٤م اخلٛمر سم٤مب يمت٤مب إذسم٦م، ذم داود أظمرضمف أسمق (4)

 . 665 ص ، داود أيب قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف ذم إًم٤ٌمين وصححف . (1873) اخلٛمر ُمٜمٝم٤م يتخذ اًمتل احلٌقب ذم ضم٤مء

(، واًمؽمُمذي ذم أسمقاب إذسم٦م، 3687أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب إذسم٦م، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ اعمًٙمر ) (5)

( . وصححف إًم٤ٌمين ذم 54453) 41/484(، وأمحد 1866) مسم٤مب ُم٤م ضم٤مء ُم٤م أؾمٙمر يمثػمه وم٘مٚمٞمٚمف طمرا

 . 664شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف قمغم أيب داود ، ص 

 11/338(، واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم 5174) 5/118أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  (6)

(. ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل : اًمّمقاب أٟمف ُمقىمقف . ىم٤مل ذم 4666) 5/461(، واًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف 11837)

 اًمّمحٞمح. رضم٤مل سمٕمْمٝم٤م ورضم٤مل سم٠مؾم٤مٟمٞمد اًمٓمؼماين : رواه5/53وائد جمٛمع اًمز
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احلٙمؿ سم٤معمٕمٜمك مل جيز شمٕمٚمٞم٘مف سم٤مٓؾمؿ: ٕٟمف يٛمٜمع ُمـ صح٦م اًم٘مٞم٤مس، وقمغم أٟمف إن شمٕمٚمؼ 

، وٕٟمف ذاب (1)اً يمؾ ُمًٙمر مخر ملسو هيلع هللا ىلص احلٙمؿ ذم اخلٛمر سم٤مٓؾمؿ اًم٘مٞم٤مس وم٘مد ؾمٛمك اًمٜمٌل

 ومٞمف ؿمدة ُمٓمرسم٦م ومقضم٥م احلد سمنمسمف: يمٕمّمػم اًمٕمٜم٥م إذا اؿمتد وىمذف سم٤مًمزسمد.

 فصؾ

، وىم٤مل  (5)وهق ُمًٚمؿ سم٤مًمغ قم٤مىمؾ خمت٤مر وضم٥م قمٚمٞمف احلد اً ُمًٙمر ٤مً ُمـ ذب ذاسم

، وروى اسمـ زي٤مد قمٜمف أٟمف ٓ حيد وإن  (3)طمٜمٞمٗم٦م ٓ حيد سمنمب اًمٜمٌٞمذ إٓ أن يًٙمر أسمق

 ف احلد يم٤مخلٛمر .سم٥م ٜم٤م أٟمف ذاب ومٞمف ؿمدة ُمٓمرسم٦م ومقضم، ًم(4)ؾمٙمر

ضمٚمد قمنميـ، وم٢من رأى اإلُم٤مم أن يٌٚمغ  اً ضمٚمد أرسمٕملم، وإن يم٤من قمٌد اً وم٢من يم٤من طمر

سمحد اًم٘مقي احلر اعمٜمٝمٛمؽ ومٞمف صمامٟملم، وحيد اًمٕمٌد اًمذي هبذه اًمّمٗم٦م أرسمٕملم ضم٤مز ، 

، وىم٤مل (5)وًمٙمـ ُم٤م زاد قمغم أرسمٕملم ذم طمؼ احلر وقمغم اًمٕمنميـ ذم طمؼ اًمٕمٌد ومٝمق شمٕمزير

: ًمٜم٤م ُم٤م روى أسمق  (6)وُم٤مًمؽ واًمثقري / واسمـ اعمٜمذر: طمد اخلٛمر صمامٟمقنأسمق طمٜمٞمٗم٦م 

اسمـ قمٛمؽ  ىم٤مل قمثامن ًمٕمكم: دوٟمؽ (5)ٝمد قمكم اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌمىم٤مل: عم٤م ؿُم  (1)ؾم٤مؾم٤من

                                                           

 . 179اٟمٔمر ص :  (1)

 .1/481، ويمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر 51/115شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و547اًمتٜمٌٞمف ص (5)

 .5/354، واهلداي٦م ذح اًمٌداي٦م 5/115، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع 54/6اعمًٌقط  (3)

 راضمع اًم٤ًمسم٘م٦م . اعم (4)

 .1/481، ويمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر 51/115اعمجٛمقع شمٙمٛمٚم٦م ، و547اًمتٜمٌٞمف ص (5)

، وُمٜمح اجلٚمٞمؾ 5/1179، واًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م 3/198، وشمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 54/31اعمًٌقط  (6)

 .1/346، واإلىمٜم٤مع ٓسمـ اعمٜمذر 9/333

 ًم٘م٥م. ؾم٤مؾم٤من وأسمق ، حمٛمد أسمق ، اًمٌٍمى ؾم٤مؾم٤من أسمق اًمرىم٤مر، وقمٚم٦م سمـ احل٤مرث سمـ اعمٜمذر سمـ طمْملم هق: (1)

هٜمد،  أيب سمـ وداود اًمٌٍمي، احلًـ وقمٜمف: إؿمٕمري، ُمقؾمك وأيب وقمكم قمثامن قمـ روى ، اًمت٤مسمٕملم يم٤ٌمر ُمـ

 .33/338، وهتذي٥م اًمٙمامل 157هـ. اٟمٔمر: ُمِم٤مهػم قمٚمامء إُمّم٤مر ص111واسمٜمف حيٞمك. شمقذم ؾمٜم٦م 

اًمٗمتح وأرؾمٚمف  هق اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم سمـ أيب ُمٕمٞمط اًم٘مرر أسمق وه٥م وهق أخ ًمٕمثامن ُمـ أُمف أؾمٚمؿ يقم (5)

رؾمقل اهلل قمغم صدىم٤مت سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ يمام وٓه قمٛمر صدىم٤مت سمٜمل شمٖمٚم٥م ووٓه قمثامن اًمٙمقوم٦م صمؿ قمزًمف 

 .6/95، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 5/91ُم٤مت سم٤مًمرىم٦م ، اٟمٔمر : أؾمد اًمٖم٤مسم٦م

 [ أ/113] 



 حدود) باب حد الخمر (كتاب ال ....................................................... ونكتاب االنتصار البن أبي عصر

- 181 - 

هذا همػمك، وم٘م٤مل: لن ومٞمؿ أٟم٧م ُمـ ذًمؽ و وم٤مضمٚمده، وم٘م٤مل: (1)وم٤مضمٚمده، ىم٤مل: ىمؿ ي٤م طمًـ

قمكم ووم٤مضمٚمده، ومجٚمده  (5)ضمٕمٗمرًمٙمٜمؽ وٕمٗم٧م وقمجزت ووهٜم٧م، ىمؿ ي٤م قمٌد اهلل سمـ 

أرسمٕملم ذم اخلٛمر، وضمٚمد أسمق سمٙمر  ملسو هيلع هللا ىلص ٕمد ذًمؽ ومٕمد أرسمٕملم، وىم٤مل: ضمٚمد رؾمقل اهللي

 .(3)٦مٌ ٜم  ؾُم  وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام صمامٟملم ويمٌؾ 

، ومٜمحٛمٚمف أن مجٚمتف أرسمٕمقن،  (5)أرسمٕملم (4)وأُم٤م اخلؼم اًمذي رووه أٟمف رضسمف سمٜمٕمٚملم

٤م، ويدل قمغم أن اًمزائد شمٕمزير ُم٤م روي أن ومٙم٤من رضسمف سمٜمٕمٚملم قمنميـ ُمرة سمدًمٞمؾ ظمؼمٟم

، ورضب أسمق سمٙمر أرسمٕملم  ٤مً أرسمٕملم ؾمقـم ملسو هيلع هللا ىلص سمٙمر ىمدر ُم٤م رضب زُمـ رؾمقل اهلل أسم٤م

 طمٞم٤مشمف ويمذًمؽ قمٛمر، ومٚمام اهنٛمؽ اًمٜم٤مس ذم اخلٛمر وحت٤مىمروا اًمٕم٘مقسم٦م ومٞمف اؾمتِم٤مر قمٛمر

 اومؽمى، وقمغم اعمٗمؽمي  (1)[ى، وإذا ]هذىح٤مسم٦م، وم٘م٤مل قمكم: ٟمراه إذا ؾمٙمر هذاًمّم

  . (3)إمج٤مقم٤مً  ، ومل يٜمٙمر أطمد ومٙم٤من (5)صمامٟمقن ضمٚمدة

                                                           

هق احلًـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اهل٤مؿمٛمل اًم٘مرر ؾمٌط رؾمقل اهلل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وأطمد ؾمٞمدي  (1)

 .1/358هـ ، اٟمٔمر: اإلص٤مسم٦م 49اجلٜم٦م وأؿمٌف اًمٜم٤مس سمرؾمقل اهلل ُم٤مت ؾمٜم٦م  ؿم٤ٌمب أهؾ

هق : قمٌد اهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م ، ًمف صح٦ٌم ، وأُمف أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس اخلثٕمٛمٞم٦م ، وهق أول ُمقًمقد  (5)

 وقمٛمره قمنم ؾمٜمقات ، ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامٟملم هجري٦م . ملسو هيلع هللا ىلصوًمد ذم اإلؾمالم سم٠مرض احلٌِم٦م ، شمقذم رؾمقل اهلل 

 . 1/67، اًمٕمؼم  3/133ؾمد اًمٖم٤مسم٦م اٟمٔمر : أ

 (.1717أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب احلدود، سم٤مب طمد اخلٛمر ) (3)

 ذم إصؾ : قمنميـ ُمرة . وًمٕمٚمف ؾمٝمق ُمـ اًمٜم٤مؾمخ . (4)

 3/477ذم اخلٛمر سمٜمٕمٚملم أرسمٕملم . أظمرضمف أمحد  ملسو هيلع هللا ىلصقمـ أيب ؾمٕمٞمد ، وًمٗمٔمف : ضمٚمد قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل  (5)

 ، وىم٤مل اًمؽمُمذي : طمًـ .( 1477) 3/419( ، واًمؽمُمذي 11547)

 .1588طمدي٨م رىمؿ  471ؾم٘مط ُمـ إصؾ واًمتامم ُمـ ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ص  (1)

 وىم٤مل احل٤ميمؿ : هذا 4/375، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك 1588سمرىمؿ  471أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ص (5)

 8/46ًم٤ٌمين وم٘مد وٕمٗمف ذم اإلرواء رخرضم٤مه. وواوم٘مف اًمذهٌل، وأُم٤م إ ومل اإلؾمٜم٤مد صحٞمح طمدي٨م

(5378. ) 

 ذم إصؾ شمٕمزيرًا واًمّمقاب ُم٤م أصمٌتف. (3)
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 فصؾ

أو يِمٝمد قمدٓن سمذًمؽ، وٓ حيت٤مج ذم  اً ٥م احلد إٓ أن ي٘مر أٟمف ذب ُمًٙمروٓ جي

اًمِمٝم٤مدة إمم ٟمٗمل اإليمراه، وٓ إمم إصم٤ٌمت قمٚمٛمف سم٠مٟمف ُمًٙمر: ٕن إصؾ قمدم 

زٟم٤م: طمٞم٨م يٗمت٘مر : يمام ًمق ؿمٝمد أٟمف سم٤مع أو ـمٚمؼ أو أقمتؼ سمخالف ُمـ ؿمٝمد سم٤مًم(1)اإليمراه

 اخلؼم،  (5)اًمٕمٞمٜم٤من شمزٟمٞم٤من (( )) : ملسو هيلع هللا ىلص إمم شمٗمًػمه: ٕٟمف ىمد يًتٕمٛمؾ ومٞمام دوٟمف، ىم٤مل

 أو ؿمؿ ُمٜمف رائح٦م اخلٛمر، وم٢مٟمف  ٤مً ؾمٙمراٟمُم٤م ٓ يًٙمر، أُم٤م إذا وضمد  اً وٓ يًٛمك ُمًٙمر

غم رضمؾ، ومِمٝمد أطمدمه٤م ، وروي أن رضمٚملم ؿمٝمدا قمٜمد قمثامن قم(3)ٓ حيد ُم٤م مل يٕمؽمف

، وىم٤مل: ُم٤م شم٘مٞم٠مه٤م إٓ وىمد ذهب٤م، وم٘م٤مل ًمٕمكم:  ، وؿمٝمد أظمر أن شم٘مٞم٠مه٤ماً أٟمف ذب مخر

 .(4)أىمؿ قمٚمٞمف احلد

 وقمـ اسمـ ُمًٕمقد أٟمف ؿمؿ ُمـ رضمؾ رائح٦م اخلٛمر وم٘م٤مل: ٓ أسمرح طمتك أىمٞمؿ 

  (6)اهلل قمٛمر ظمالومف، وم٢مٟمف ؿمؿ ُمـ اسمٜمف قمٌٞمد، ًمٜم٤م ُم٤م روي قمـ  (5)قمٚمٞمؽ احلد

 اً ؾم٤مئؾ قمٜمف وم٢من يم٤من ُمًٙمر، وم٘م٤مل: إين (7)ءرائح٦م اًمنماب، وم٠ًمًمف: وم٘م٤مل: ذسم٧م اًمٓمال

                                                           

 .5/114، واًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م 15/558، واًمٌٞم٤من 17/543احل٤موي اًمٙمٌػم  (1)

 . 99 ؾمٌؼ خترجيف ص (5)

 .5/114، واًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م 15/558، واًمٌٞم٤من 17/543احل٤موي اًمٙمٌػم  (3)

 ( وىم٤مل احل٤ميمؿ : هذا8131) 4/417(، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك 5) 5/845أظمرضمف ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م  (4)

 رخرضم٤مه. وواوم٘مف اًمذهٌل. ومل اإلؾمٜم٤مد صحٞمح طمدي٨م

يمت٤مب  ذم وُمًٚمؿ (،511)ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ اًم٘مراء سم٤مب اًم٘مرآن، يمت٤مب ومْم٤مئؾ ذم أظمرضمف اًمٌخ٤مري (5)

 .(811) اًم٘مرآن اؾمتامع ومْمؾ سم٤مب اًمّمالة،

اخلزاقمٞم٦م وهق أخ ًمٚمّمح٤ميب اعمِمٝمقر  اهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًم٘مرر أُمف أم يمٚمثقم سمٜم٧م ضمرول هق: قمٌٞمد (6)

طم٤مرصم٦م سمـ وه٥م ُٕمف ُمـ إسمٓم٤مل اعمِمٝمقريـ وُمـ ؿمجٕم٤من ىمريش وًمد زُمـ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة 

 ..3/565هـ اٟمٔمر اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى 37واًمًالم وشمقذم ؾمٜم٦م 

٤مح هق: ُم٤م ـمٌخ ُمـ قمّمػم اًمٕمٜم٥م طمتك يذه٥م صمٚمث٤مه ، وشمٓمٚمؼ قمغم اخلٛمر حتًٞمٜم٤ًم هل٤م ، اٟمٔمر خمت٤مر اًمّمح (7)

 ـمال. 5/565ط ل ا ، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  178ص
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  (1)طمددشمؽ سمف

، أو ينمب ٤مً شم٤مًمٗم (5)٤مً أو ي٠ميمؾ ٟمٌ٘م ٕٟمف ىمد ينمب ُمٙمره٤مً ده سم٤مًمرائح٦م، وحي وإن مل

ذاب اًمتٗم٤مح ومٞمٙمقن ًمف رائح٦م اخلٛمر ومال يقضم٥م قمٚمٞمف سم٤مٓطمتامل، ورخ٤مًمػ إذا أىمر 

 سم٤مًمنمب وم٢مٟمف أو٤مف اًمٗمٕمؾ إمم ٟمٗمًف، وم٤مًمٔم٤مهر أٟمف سم٤مظمتٞم٤مره.

 فصؾ

 إذا ـمٌخ اًمٚمحؿ سم٤مخلٛمر وم٢من ذب اعمرىم٦م طمد: ٕهن٤م قملم اخلٛمر، وإن أيمؾ اًمٚمحؿ 

وأيمٚمف أو ظمٌزه  ٤مً ٝمٚمٙم٦م ومٞمف، ويمذًمؽ إذا قمجـ سمف قمجٞمٜممل حيد: ٕن قملم اخلٛمر ُمًت

سمف أو اطمت٘مـ سمف: ٕٟمف ُم٤م أيمٚمف  (3)وأيمٚمف: ٕن اخلٛمرة اؾمتٝمٚمٙم٧م ومٞمف، ويمذًمؽ إذا اؾمتٕمط

 . (5)ًتٝمٚمؽ ومٞمفيو اصٓمٌغ سمف طمد: ٕن اخلٛمر مل / أومٞمف  (4)وٓ ذسمف، وًمق صمرد

 .(7)، وهؾ يٜمجس ُم٤م شمٌخر؟ ىمٞمؾ: قمغم وضمٝملم٤مً سم٤مخلٛمر ص٤مر ٟمجً (6)دإذا قمجـ اًمٜم  

 . (8)ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل : وقمٜمدي أٟمف ُمٌٜمل قمغم اًمقضمٝملم ذم دظم٤من اًمٜمج٤مؾم٦م

سمٞمع  ، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ٓ حيرم إٓ(9)وٓ جيقز سمٞمع رء ُمـ إذسم٦م اعمحرُم٦م
                                                           

(، وُمٕمروم٦م اًمًٜمـ 17513) 8/547(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 1566) 3/566ُمًٜمد اًمِم٤مومٕمل  (1)

 (.17358) 13/55وأصم٤مر 

 . 6/4358صمٛمر اًمًدر . ًم٤ًمن اًمٕمرب  (5)

 . 7/314رب ُمـ اًمًٕمقط ، وهق إدظم٤مل اًمٌمء إمم ضمقف اإلٟم٤ًمن قمـ ـمريؼ إٟمػ . ًم٤ًمن اًمٕم (3)

 . 46وم٧م اخلٌز وشمٌٚمٞمٚمف . اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ، ص  (4)

 .9/173، وحتٗم٦م اعمحت٤مج 11/169، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/555اًمٌٞم٤من  (5)

 ٟمد 999ٟمد، ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ص 585هق اًمٓمٞم٥م همػم اًمٕمريب، اٟمٔمر: خمت٤مر اًمّمح٤مح ص (6)

 .9/173، وحتٗم٦م اعمحت٤مج 11/169، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/555اًمٌٞم٤من  (7)

 اًمٜمٌل ٕن ـم٤مهر: أٟمف: أطمدمه٤م :وضمٝملم قمغم اًمدظم٤من ٟمج٤مؾم٦م ذم أصح٤مسمٜم٤م : اظمتٚمػ1/74ىم٤مل ذم احل٤موي  (8)

 طم٤مدث ٕٟمف ٟمجس أٟمف: اًمث٤مين واًمقضمف .دظم٤مٟمف سمح٤مل قمٚمٛمف ُمع اًمٜمجس سم٤مًمزي٧م آؾمتّم٤ٌمح أسم٤مح ىمدملسو هيلع هللا ىلص 

 اًمٜمج٤مؾم٦م. شمٓمٝمر ٓ واًمٜم٤مر ٟمج٦ًم قملم قمـ

 .11/168 ، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم17/184احل٤موي اًمٙمٌػم  (9)

 [ ب/113] 
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، وىم٤مل أسمق يقؾمػ وحمٛمد: حيرم سمٞمع اعمًٙمر وهق ٟم٘مٞمع اًمتٛمر واًمزسمٞم٥م دون  (1)اخلٛمر

 : ًمٜم٤م أٟمف ذاب ومٞمف ؿمدة ُمٓمرسم٦م ومحرم سمٞمٕمف يم٤مخلٛمر.(5)همػممه٤م

 فصؾ

ٓ ي٘م٤مم احلد ذم طم٤مل اًمًٙمر: ٕن اعم٘مّمقد ُمٜمف اًمتٜمٙمٞمؾ وٓ يتح٘مؼ ذًمؽ ُمع 

 ، أُم٤م ذم طمد اًمزٟم٤م واًم٘مذف (4)، وٓ ييب ذم مجٞمع احلدود إٓ سم٤مًمًقط (3)اًمًٙمر

،  (5)﴾ مه جه ين ىن من خن﴿ ٕن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل ذم اًمزٟم٤م:  ومال ظمالف ومٞمف:

واجلٚمد ٓ يٙمقن إٓ سم٤مًمًقط ويمذًمؽ  (6)﴾  ىل مل يك ﴿اًم٘مذف: وىم٤مل ذم 

، واعمٜمّمقص أٟمف ييب سم٤مٕيدي واًمٜمٕم٤مل وأـمراف  (7)ذم ذب اخلٛمر قمغم اًمّمحٞمح

 . (8)اًمثٞم٤مب

اسمٜمف   ، وضمٚمد قمٛمر(9)اضمٚمدوه (( )) ٤مرب مخر وم٘م٤مل:أيت سمِم ملسو هيلع هللا ىلص ًمٜم٤م ُم٤م روي أٟمف

 .(11)، وضمٚمد قمثامن اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم سم٤مًمًقط (11)سم٤مًمًقط

                                                           

 .5/118، وجمٛمع إهنر 8/385، واًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م 5/115سمدائع اًمّمٜم٤مئع  (1)

 .4/111، وآظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر 3/358، وحتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء 54/6اعمًٌقط  (5)

 .17/333، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 15/558اًمٌٞم٤من  (3)

 ذم إصؾ: سم٤مًمًٕمقط: واعمث٧ٌم هق اًمّمحٞمح. (4)

 [.5]اًمٜمقر :  (5)

 [.4]اًمٜمقر :  (6)

 .51/114شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و17/333هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (7)

 .375، وخمتٍم اعمزين ص6/195إم  (8)

وىمد صححف احل٤ميمؿ ذم  "ارضسمقه  "سمٚمٗمظ  8/319مل أضمده هبذا اًمٚمٗمظ ، وذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل (9)

 .45/374اعمًتدرك وواوم٘مف اًمذهٌل 

 . 183ؾمٌؼ خترجيف ص  (11)

 . 181ف ص ؾمٌؼ خترجي (11)
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، وإن ىمٚمٜم٤م ييب سم٤مٕيدي (1)ومٕمغم هذا إذا رضسمف سم٤مًمًقط ومامت ومال وامن قمٚمٞمف

يٜمٌٜمٞم٤من قمغم إىم٤مُم٦م  ، وىمٞمؾ:(5)واًمٜمٕم٤مل وميب سم٤مًمًقط ومامت وٛمـ ذم أصح اًمقضمٝملم

 ، ًمٜم٤م أٟمف شمٕمدى ذم أًم٦م . (3)و اًمؼمداحلد ذم ؿمدة احلر أ

: ٕن ذًمؽ (4)ُم٤م زاد قمغم أمل اًمٜمٕم٤مل - وذم ىمدر ُم٤م يْمٛمـ وضمٝم٤من: أىمٞمًٝمام

ُمًتحؼ، واًمٕمدوان ذم اًمزي٤مدة، ومٞمْمٛمـ ٟمّمػ اًمدي٦م: ٕٟمف ُم٤مت ُمـ ُمْمٛمقن وهمػم 

 قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤مه.؟ ـ جي٥م اًمْمامن يُمْمٛمقن، وأ

 فصؾ

قمٚمٞمف: ٕٟمف دم٥م قمٚمٞمف إىم٤مُمتف، وم٢مذا ومامت ومال وامن  ٤مً إذا رضب احلر أرسمٕملم ؾمقـم

: يمام ًمق ىمٓمع يد اًم٤ًمرق ومامت ُمٜمف، وًمق أُمر أن ييب زي٤مدة قمغم (5)ُم٤مت ومٞمف مل يْمٛمٜمف

: ٕن اًمزائد شمٕمزير ُمردود إمم (6)إرسمٕملم وميب إطمدى وأرسمٕملم ومامت ًمزُمف اًمْمامن

اضمتٝم٤مده، ويً٘مط اًمْمامن قمغم قمدد اًمًٞم٤مط قمغم أصح اًم٘مقًملم، وذم اًمث٤مين: جي٥م 

: ًمٜم٤م أن اًمًٞم٤مط شم٠مصمػمه٤م ؾمقاء، وم٘مًط ُم٤م جي٥م قمغم قمدده٤م: سمخالف (7)ٟمّمػ اًمدي٦م

اجلراطم٤مت وم٢من هل٤م هاي٦م، وم٘مد يٛمقت ُمـ ضمرح وٓ يٛمقت ُمـ ضمراطم٤مت، وٓ جيقز 

أن يٛمقت ُمـ ؾمقط، وٓ يٛمقت ُمـ أؾمقاط، وم٢مذا ىمٚمٜم٤م: شم٘مًط قمغم اًمًٞم٤مط وٛمـ 

                                                           

 .4/161، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 15/557، واًمٌٞم٤من 3/375اعمٝمذب  (1)

 اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م . (5)

 .17/356، و هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/343، و اعمٝمذب 13/514احل٤موي اًمٙمٌػم  (3)

اٟمٔمر:  .ُمٜمف ومامت جيرح سمام رضسمف إذا وم٠مؿمٌف همػمه إمم ضمٜمس ُمـ قمدل ٕٟمف اًمدي٦م واًمث٤مين: أٟمف يْمٛمـ مجٞمع (4)

 .51/114شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/375، واعمٝمذب ٥548م صاًمتٝمذي

 .15/556، واًمٌٞم٤من 17/341، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 13/415احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

 .15/556، واًمٌٞم٤من 17/341، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 13/415احل٤موي اًمٙمٌػم  (6)

 .9/175، وحتٗم٦م اعمحت٤مج 15/556اًمٌٞم٤من  (7)
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اًم٘مدر اًمذي شمٕمدى سمف، وإن  (1)[فٕٟم]ُمـ اًمدي٦م:  اً أرسمٕملم ضمزءأطمٍد وُمـ  اً واطمد اً ضمزء

وأيـ ، ىمٚمٜم٤م سم٤مًم٘مقل أظمر وٛمـ ٟمّمػ اًمدي٦م: ٕٟمف ُم٤مت ُمـ ُمْمٛمقن وهمػم ُمْمٛمقن

جي٥م ذًمؽ؟ أصح اًم٘مقًملم: أٟمف جي٥م ذم سمٞم٧م اعم٤مل: ٕٟمف وضم٥م سمخٓمئف ذم آضمتٝم٤مد 

، وإن ىمٚمٜم٤م: (3)(5)ًمٚمٛمّمٚمح٦م، ومٙم٤من ُمـ ؾمٝمؿ اعمّم٤مًمح، وذم اًمث٤مين: / دم٥م قمغم قم٤مىمٚمتف

تف وضم٧ٌم اًمٙمٗم٤مرة ذم ُم٤مًمف: ٕهن٤م قم٤ٌمدة ومال يدظمٚمٝم٤م اًمتحٛمؾ، وإن ىمٚمٜم٤م: دم٥م قمغم قم٤مىمٚم

: ٕهن٤م ( 4)ذم سمٞم٧م اعم٤مل قمغم أصح اًمقضمٝملم ٤مً ٥م ذم سمٞم٧م اعم٤مل وضم٧ٌم اًمٙمٗم٤مرة أيْمدم

 سمف . ومتجحػشمتٙمرر 

وصمامٟملم  اً ذم اخلٛمر صمامٟملم ضمٚمدة وميسمف واطمدوًمق أُمر اإلُم٤مُم اجلالَد أن ييَب 

 اً ُمـ إطمدى وصمامٟملم ضمزء رسمٕمقن ضمزءاً ل اًمّمحٞمح: يً٘مط أؾمقـًم٤م ومامت، ومٕمغم اًم٘مق

ُمـ اًمدي٦م: ٕٟمف ىمدر ُم٤م رخص احلد، وجي٥م قمغم اإلُم٤مم ُمثؾ ذًمؽ: ٕٟمف ىمدر ُم٤م رخص 

: ٕٟمف اًم٘مدر اًمذي شمٕمدى ومٞمف، اً اجلالد ضمزء ُمـ واطمد وصمامٟملم ضمزء اًمتٕمزير، وجي٥م قمغم

ن ومٞمً٘مط ٟمّمػ وإذا ىمٚمٜم٤م: ٓ ٟم٘مًط قمغم اًمٕمدد وم٘مد ُم٤مت ُمـ ُمْمٛمقن وهمػم ُمْمٛمق

ًقي٦م: ٕن اعمْمٛمقن ًمٜمّمػ قمغم اإلُم٤مم وقمغم اجلالد سم٤مًماًمدي٦م ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م احلد، وجي٥م ا

ٟمققم٤من: شمٕمزير، وقمدوان، وم٘مًؿ سمٞمٜمٝمام اًمْمامن، هذا أىمٞمس اًمقضمٝملم، واًمث٤مين: شم٘مًؿ 

اًمدي٦م قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم، ومٞمً٘مط صمٚمثٝم٤م سم٤محلد، وجي٥م قمغم اإلُم٤مم صمٚمثٝم٤م سم٤مًمتٕمزير، وقمغم 

 .(5)٤مًمٕمدواناجلالد صمٚمثٝم٤م سم

                                                           

 ًت٘مٞمؿ اعمٕمٜمك .. واًمّمقاب ُم٤م أصم٧ٌم طمتك ي : ٕن ذم إصؾ (1)

ُمـ اًمٕم٘مؾ ، وهق اعمٜمع ، وهؿ اًمذيـ ي١مدون اًمدي٦م ، وهؿ قمّم٦ٌم اًمرضمؾ ، وىمٞمؾ : أىم٤مرسمف ُمـ أسمٞمف .  (5)

 . 541، اًمٗم٤مئؼ ، ص  1/596، أٟمٞمس اًمٗم٘مٝم٤مء  1/1336اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط 

 .11/178، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/556، واًمٌٞم٤من 13/416احل٤موي اًمٙمٌػم  (3)

 اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م . (4)

 اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م . (5)

 [ أ/114] 
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 فرع

ومامت اعمحدود وضم٥م قمغم  ٤مً ذم طمد اًم٘مذف إطمدى وصمامٟملم ؾمقـم وًمق رضب اجلالدُ 

ًمٚمحد،  اًم٤ٌمىمل وؾم٘مط ًمٕمدواٟمف : اًمدي٦م ُمـ اً ضمزء صمامٟملم ُمـ واطمد ضمزء اًمّمحٞمح قمغم اجلالد

 .(1)وقمغم اًمقضمف اًمث٤مين: جي٥م قمغم اجلالد ٟمّمػ اًمدي٦م ًمتٕمديف، ويً٘مط ٟمّمٗمٝم٤م ًمٚمحد

، ومامت وضم٥م اًمْمامن قمغم اإلُم٤مم: ٤مً اجلالُد ييُب ومزاد ؾمقـمإلُم٤مُم، وإذا قمد  ا

ٕٟمف ُمٗمرط، وًمق ىم٤مل ًمف اإلُم٤مم: ارضب ُم٤م ؿمئ٧م. مل جيز ًمف أن يزيد قمغم احلد، وم٢من زاد 

 .(5)ومامت وضم٥م اًمْمامن قمغم اجلالد: ٕٟمف ُمتٕمد سمام زاد

 فصؾ

 : عم٤م روى اًمِم٤مومٕمل(3)واًمًقط ؾمقط سملم ؾمقـملم ٓ ضمديد جيرح وٓ سم٤مل ٓ ي١ممل

سمًقط، وم٠ميت سمًقط  ٤مسم٤مًمزٟم٤م، ومدقم ملسو هيلع هللا ىلص سم٢مؾمٜم٤مده: أن رضماًل اقمؽمف قمٜمد رؾمقل اهلل

 .(4)سملم هذيـ(()) مل يٙمن، وم٘م٤مل: ومقق هذا((، وم٠ميت سمًقط ضمديد)) ُمٙمًقر، وم٘م٤مل:

رضب سملم رضسملم وؾمقط سملم  )) ىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص وروى قمكم يمرم اهلل وضمٝمف: أن اًمٜمٌل

 يد ي٘متؾ وٓ هلم ، ومٙمذًمؽ صٗم٦م اًميب رضب سملم رضسملم ٓ ؿمد(5)ؾمقـملم((

، وٓ يرومع يده ومٞمف يمؾ اًمرومع وٓ حيٓمٝم٤م سمحٞم٨م ٓ يٙمقن ًمف وىمع، (6)ٓ ي١ممل ًمٚمخؼم

                                                           

 .11/178، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/556، واًمٌٞم٤من 13/416احل٤موي اًمٙمٌػم  (1)

 اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م . (5)

 .51/114شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/383، واًمٌٞم٤من 3/375اعمٝمذب  (3)

 (.5719) 3/345(، واًمًٜمـ اًمّمٖمرى 17574) 8/565أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى  (4)

وىمد ذيمره يمثػم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم : مل أىمػ قمٚمٞمف .  4/78، وىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمتٚمخٞمص ٨م مل أضمده هذا احلدي (5)

، 15/384، واًمٌٞم٤من 13/435يمتٌٝمؿ ُمقىمقوم٤م قمـ قمكم وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام. اٟمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم 

 .9/168واعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م 

 .51/114شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/383، واًمٌٞم٤من 3/375اعمٝمذب  (6)
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، وذم (1)وييب اًمرضمؾ ىم٤مئاًم ويٗمرق اًميب قمغم سمدٟمف ويتقىمك اعم٘م٤مشمؾ واًمقضمف

وٓ جيرد ُمـ صمٞم٤مسمف إٓ أن يٙمقن  (5)ًمٞمس ذم هذه إُم٦م ُمد(()) طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد:

ل أمل اًميب إًمٞمف: يم٤مجل٦ٌم واًمٗمروة واًمثٞم٤مب اًمٙمثػمة، ويٌ٘مك قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٛمٜمع وصق

  ذم صمقب واطمد، وٓ شمٖمؾ يداه وٓ شمّمٗمد رضماله وذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد:

، ًمٜم٤م  (4)طمٜمٞمٗم٦م: جيرد إٓ ذم طمد اًم٘مذف ، وىم٤مل أسمق (3)وٓ دمريد وٓ همؾ وٓ صٗمد(())

 ُم٤م ىمدُمٜم٤مه.

 ، وىم٤مل اسمـ أيب ًمٞمغم وأسمق(5)ٞمٝم٤م صمٞم٤مهب٤موأُم٤م اعمرأة وم٢مهن٤م حتد ذم صمٞم٤مهب٤م ضم٤مًم٦ًم، وشمِمد قمٚم

: : ًمٜم٤م ُم٤م روي قمـ قمكم يمرم اهلل وضمٝمف أٟمف ىم٤مل (6)يقؾمػ: / حتد ىم٤مئٛم٦م يم٤مًمرضمؾ

، وٕهن٤م قمقرة ٓ ي١مُمـ قمٜمد اًميب اٟمٙمِم٤مومٝم٤م  (7)شميب اعمرأة ضم٤مًم٦ًم واًمرضمؾ ىم٤مئامً 

 ومٙم٤من اجلٚمقس أؾمؽم هل٤م.

 فصؾ

،  (11)غم يرى إىم٤مُم٦م احلد ذم اعمًجد، ويم٤من اسمـ أيب ًمٞم (9)ذم ُمًجد (8)وٓ ي٘م٤مم احلد

                                                           

 .11/173، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/384، اًمٌٞم٤من 545اًمتٜمٌٞمف ص (1)

 . 81 ؾمٌؼ خترجيف ص (5)

 . 81هق شمتٛم٦م احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ وىمد ؾمٌؼ خترجيف ص  (3)

 .4/97، وآظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر 7/61، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع 9/71اعمًٌقط  (4)

 .11/173، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/384، اًمٌٞم٤من 545اًمتٜمٌٞمف ص (5)

 .3/171، وشمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 9/73، واعمًٌقط 166ف أيب طمٜمٞمٗم٦م واسمـ أيب ًمٞمغم صاظمتال (6)

. ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم  8/357( ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ 15535) 7/357أظمرضمف قمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف  (7)

 ( .5335) 7/365اإلرواء 

 ذم إصؾ زي٤مدة إٓ واًمّمقاب طمذومٝم٤م. (8)

 .51/114شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/393، واًمٌٞم٤من 3/375اعمٝمذب  (9)

 .15/393اًمٌٞم٤من  (11)

 [ ب/114] 
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أن )) :(5)، ًمٜم٤م ُم٤م روى طمٙمٞمؿ سمـ طمزام (1)ذم اعمًجد ٤مً وروي: أن اًمِمٕمٌل رضب هيقدي

هنك أن يًت٘م٤مد ذم اعمًجد، وأن شمٜمِمد ومٞمف إؿمٕم٤مر، وأن شم٘م٤مم ومٞمف  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 . (3)احلدود((

 ٕٟمف . و (4)هنك أن شم٘م٤مم احلدود ذم اعمًجد(( ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل)) وروى اسمـ قم٤ٌمس:

ٓ ي١مُمـ أن يًٞمؾ دُمف أو حيدث ُمـ ؿمدة اًميب ومٞمٜمجس اعمًجد، وم٢من ظم٤مًمػ 

وأىم٤مُمف ذم اعمًجد ؾم٘مط اًمقاضم٥م سمف: ٕن اعمٜمع ُمٜمف حلرُم٦م اعمًجد ٓ سمٛمٕمٜمك يرضمع إمم 

 احلد، ومٝمق يمام ًمق صغم ذم دار ُمٖمّمقسم٦م.

                                                           

 (.1714) 1/436ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق  (1)

،  ظم٤مًمد أسمق ، إؾمدي اًم٘مرر يمالب سمـ ىميص سمـ اًمٕمزى قمٌد سمـ أؾمد سمـ ظمقيٚمد سمـ طمزام سمـ هق: طمٙمٞمؿ (5)

 ، يم٤من ُمـ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ، طمدث قمٜمف اسمٜمف هِم٤مم اًمّمح٤ميب، واسمٜمف طمزام، واسمـ ظمقيٚمد سمٜم٧م ظمدجي٦م قمٛمتف

 .15/93، وشم٤مريخ دُمِمؼ 3/44هـ سم٤معمديٜم٦م. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 54اعمًٞم٥م ومجع يمثػم ، ُم٤مت ؾمٜم٦م 

. ىم٤مل ذم حتٗم٦م اعمحت٤مج إمم أدًم٦م (4491)اعمًجد  ذم احلد إىم٤مُم٦م ذم سم٤مب يمت٤مب احلدود، أظمرضمف أسمق داود ذم (3)

 طمديثف يٙمت٥م طم٤مشمؿ أسمق وىم٤مل اطمدو همػم وصم٘م٦م وىمد اًمِمٕمٞمثل اهلل قمٌد سمـ حمٛمد إؾمٜم٤مده : ذم5/571اعمٜمٝم٤مج 

ذم  جمٝمقًم٦م، واحلدي٨م طمًٜمف إًم٤ٌمين يمام طم٤مًمف اًم٘مٓم٤من اسمـ ىم٤مل وصمٞمٛم٦م سمـ زومر أيْم٤م وومٞمف سمف حيت٩م وٓ

 .5357سمرىمؿ  7/361اإلرواء 

(، واسمـ 1411أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم أسمقاب اًمدي٤مت، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرضمؾ ي٘متؾ اسمٜمف ي٘م٤مد ُمٜمف أم ٓ ) (4)

  طمدي٨م (. ىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا5599ود سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ إىم٤مُم٦م احلدود ذم اعم٤ًمضمد )ُم٤مضمف ذم يمت٤مب احلد

 ومٞمف شمٙمٚمؿ ىمد اعمٙمل ُمًٚمؿ سمـ وإؾمامقمٞمؾ ُمًٚمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ طمدي٨م ُمـ إٓ ُمرومققم٤م، اإلؾمٜم٤مد هبذا ٟمٕمرومف ٓ

 طمٗمٔمف. ىمٌؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض
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 باب التعزير

ن اًمٗمرج، ُمـ أشمك سمٛمٕمّمٞم٦م ٓ طمد ومٞمٝم٤م وٓ يمٗم٤مرة: يمٛم٤ٌمذة إضمٜمٌٞم٦م ومٞمام دو

 واًمنىم٦م عم٤م دون اًمٜمّم٤مب، أو ُمـ همػم طمرز، واًم٘مذف سمٖمػم اًمزٟم٤م، واجلٜم٤مي٦م اًمتل 

، (1)ٓ ىمّم٤مص ومٞمٝم٤م، وم٢من ًمإلُم٤مم إن قمٚمؿ اإلُم٤مم أن اًمتقسمٞمخ ٓ يردع ُمثٚمف أن يٕمزره

وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: جي٥م أن يٕمزره، وإن قمٚمؿ أٟمف يردقمف، ومٝمق سم٤مخلٞم٤مر إن ؿم٤مء قمزره، وإن 

ىم٤مل: ؾمئؾ قمكم يمرم اهلل وضمٝمف قمـ ىمقل  (3)قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػمروى : ًمٜم٤م ُم٤م (5)ؿم٤مء شمريمف

 .(4)اًمرضمؾ: ي٤م وم٤مؾمؼ ي٤م ظمٌٞم٨م، ىم٤مل: هـ ومقاطمش ومٞمٝمـ شمٕمزير وًمٞمس ومٞمٝمـ طمد

، وم٠ميت سمٚمص ٟم٘م٥م (6)سم٤مًمٌٍمة (5)أسم٤م إؾمقد اًمديكموروي أن اسمـ قم٤ٌمس اؾمتخٚمػ 

 يسمف مخ٤ًمً ٠مقمجٚمتٛمقه ومقمغم ىمقم وم٠مظمذوه ذم اًمٜم٘م٥م، وم٘م٤مل: ُمًٙملم أراد أن ينق وم

 .(7)وظمغم قمٜمف ٤مً وقمنميـ ؾمقـم

                                                           

 .11/174، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 15/535، واًمٌٞم٤من 3/373اعمٝمذب  (1)

 .4/61، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 54/35ًقط اعمٌ (5)

، اعمٕمروف ، أسمق قمٛمرو وي٘م٤مل أسمق قمٛمر ، اًمٙمقذم لاًمٚمخٛم ( هق: قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم سمـ ؾمقيد اًمٗمرد3)

،  ؾمٚمٛم٦م سمـ مح٤مد وقمٜمف: اًمٌجكم، اهلل قمٌد سمـ وضمرير ؾمٛمرة، سمـ ضم٤مسمر قمـ روى ، قمدى سمٜمك طمٚمٞمػ ، لسم٤مًم٘مٌٓم

، 556هـ. اٟمٔمر: آهمت٤ٌمط سمٛمـ روي سم٤مٓظمتالط ص136وزائدة سمـ ىمداُم٦م، واًمًٗمٞم٤مٟم٤من. ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 .1/468واًمٙمقايم٥م اًمٜمػمات 

 ( .5393) 8/54، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء  8/553أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ  (4)

، فم٤ممل سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٗمٞم٤من أو قمٛمرو سمـ فم٤ممل أو قمٛمرو سمـ قمثامن  ياًمٌٍم و ي٘م٤مل اًمدؤزم (أسمق إؾمقد اًمديكم5)

، وقمٜمف: قمٌد اهلل سمـ سمريدة،  قمٛمرو، روى قمـ اسمـ قمٛمر واسمـ ُمًٕمقد وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أو قمثامن سمـ 

 .513، وضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ص4/81هـ. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 69وحيٞمك سمـ قمٛمر. ُم٤مت ؾمٜم٦م 

، وشم٘مع ُمع ُمديٜم٦م اًمٙمقوم٦م قمغم ( اًمٌٍمة ُمديٜم٦م سم٤مًمٕمراق اظمتٓمٝم٤م قمت٦ٌم سمـ همزوان ذم زُمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 6)

 .41. اٟمٔمر: آيم٤مم اعمرضم٤من ذم ذيمر اعمدائـ اعمِمٝمقرة ذم يمؾ ُمٙم٤من صظمط واطمد

 .3/374هذا إصمر مل أضمده، وىمد ذيمره ص٤مطم٥م اعمٝمذب  (7)
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وٓ يٌٚمغ سم٤مًمتٕمزير أدٟمك احلدود، وم٢من يم٤من قمغم طمر مل يٌٚمغ سمف أرسمٕملم، وإن يم٤من قمغم 

، وىم٤مل  (5)، وىم٤مل اسمـ أيب ًمٞمغم وأسمق يقؾمػ: أدٟم٤ممه٤م صمامٟمقن(1)قمٌد مل يٌٚمغ سمف قمنميـ

ن اًمٕم٘مقسم٤مت قمغم : ًمٜم٤م أ (3): ًمٞمس ومٞمف شم٘مدير وهق قمغم ُم٤م يراه اإلُم٤ممُم٤مًمؽ وإوزاقمل

ىمدر اإلضمرام، وُم٤م ٟمص اهلل شمٕم٤ممم قمغم طمده وم٢مصمٛمٝم٤م أقمٔمؿ ُمـ إصمؿ همػمه٤م، وٓ جيقز أن 

يًقي سملم اخلٚمقة سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م وسملم ىمذومٝم٤م  أنيٌٚمغ قم٘مقسم٦م إذى إقمغم، وٕٟمف ي١مدي 

واًمزٟم٤م هب٤م: وٕٟمف ٓ جيقز اًمتٕمزير سم٤مًم٘مٓمع ذم هىم٦م ُم٤م دون اًمٜمّم٤مب، ومٙمذًمؽ همػمه ُمـ 

 اًمٕم٘مقسم٤مت .

ُم٤مئ٦م ؾمقط، صمؿ قم٤مد ورضسمف ُم٤مئ٦م،  (4)ُمٕمـ سمـ زائدة  وُم٤م روي ُمـ رضب قمٛمر

: أيب ُمقؾمك إؿمٕمري، ومٛمٕم٤مرض سمام روي أٟمف يمت٥م إمم  (5)صمؿ قم٤مد وميسمف ُم٤مئ٦م وٟمٗم٤مه

 .(6)أن ٓ يٌٚمغ سم٤مًمتٕمزير أدٟمك احلدود

                                                           

 .4/161، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 51/151شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/374اعمٝمذب  (1)

 .9/71اعمًٌقط  (5)

 .546، وخمتٍم ظمٚمٞمؾ ص15/118اًمذظمػمة ًمٚم٘مراذم  (3)

 ضمزل ؿمج٤مقم٤مً  ضمقاداً  اًمّمٚم٥م، يم٤من سمـ ذيؽ سمـ ُمٓمر سمـ زائدة سمـ اهلل قمٌد سمـ زائدة سمـ ُمٕمـ اًمقًمٞمد أسمق (4)

 ومٚمق ومقاوح، اًمٜمٌقّي  اًمٕمٍم ُمٕمـ إدراك ُم٘مّمقدًا، ىم٤مل اسمـ طمجر: وأُم٤م ممدوطم٤مً  اعمٕمروف يمثػم اًمٕمٓم٤مء

 أُمٞم٦م، سمٜمل دوًم٦م آظمر ذم يم٤من وإٟمام اًمّزُم٤من، ذًمؽ يدرك مل زائدة سمـ ُمٕمـ ًمٙمـ اًمّث٤مًم٨م، اًم٘مًؿ ذم ًمذيمرشمف صم٧ٌم

٤ٌّمس، سمٜمل دوًم٦م وأول اٟمٔمر: اإلص٤مسم٦م  .واًمٙمرم اًمِمج٤مقم٦م ذم ؿمٝمػمة أظم٤ٌمر وًمف اًمٞمٛمـ، إُمرة ووزم اًمٕم

6/591. 

يمام ،  15/533وىمد ذيمره اًمٕمٛمراين ذم اًمٌٞم٤من . : مل أضمده  4/151ذم اًمتٚمخٞمص  مل أضمده وىم٤مل اسمـ طمجر (5)

 . 11/345ذيمره اسمـ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل

واسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص  13674سمرىمؿ 7/413 ظ وىمد ذيمر قمٌداًمرزاق ذم اعمّمٜمػمل أضمده هبذا اًمٚمٗم (6)

يزاد ذم اًمتٕمزير قمغم  رواي٤مت ىمري٦ٌم ُمٜمٝم٤م وُمٜمٝم٤م: ٓ 5/355واسمـ اعمٚم٘مـ ذم ظمالص٦م اًمٌدر اعمٜمػم  4/151

 .575سملم اًمثالصملم إمم إرسمٕملم ، اٟمٔمر إوؾمط ٓسمـ اعمٜمذر يمت٤مب احلدود ص قمنميـ، وُمٜمٝم٤م: ُم٤م
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اعمخ٤مًمػ  قمغم طمج٦م ومٝمق ،(1)وؾمٌٕملم مخ٦ًم اًمتٕمزير ذم رضب أٟمف قمكم: قمـ روي وُم٤م

سمام  سمٚمغ ُمـ)) : ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف إصمر قمغم وي٘ميض ، قمٜمده احلدود أىمؾ وٕهن٤م صمامٟملم: يٌٚمغ مل وم٢مٟمف

إؿمٕمري:  ُمقؾمك أيب إمم يمت٥م أٟمف قمٛمر قمـ وروي ،(5)(( اعمتٕمديـ ُمـ ومٝمق اً طمد سمحد / ًمٞمس

 .(3)ُم٤م سملم اًمثالصملم وإرسمٕملم ، وروي ٜمٙم٤مل أيمثر ُمـ قمنميـ ؾمقـم٤مً أن ٓ يٌٚمغ سم

 فصؾ

، وىم٤مل أسمق (4)ر قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم احلد، ويمذًمؽ اًمًقطوصٗم٦م اًميب ذم اًمتٕمزي

،  (5)طمٜمٞمٗم٦م: رضب اًمتٕمزير أؿمد ُمـ رضب اًمزٟم٤م، صمؿ يٚمٞمف طمد اًمنمب، صمؿ طمد اًم٘مذف

: ًمٜم٤م أن اًمتٕمزير أظمػ ُمـ احلدود (6)وىم٤مل اًمثقري: طمد اًم٘مذف أؿمد ُمـ طمد اًمنمب

 ذم قمدده ومٙم٤من أظمػ ذم صٗمتف، ومال يزيد قمٚمٞمٝم٤م ذم صٗمتف.

زير يمام شم٘م٤مس قمـ ىمدر احلد ًمت٘م٤مس اعمٕمّمٞم٦م وم٢مٟمف رختٚمػ سم٤مظمتالف واقمٚمؿ أن اًمتٕم

 :  (7)أطمقال ُمـ يٕمزره، واظمتالف ضمرُمف، وهق قمغم أرسمع ـمٌ٘م٤مت

اًمٓمٌ٘م٦م إومم: اًمتٕمزير سم٤مًمٙمالم، ومٞمجٕمؾ شمٕمزير ُمـ ضمؾ ىمدره سم٤مإلقمراض قمٜمف، 

وُمـ دوٟمف سم٤مًمتٕمًػ سمٙمالم ًمٓمٞمػ، وُمـ دوٟمف سمزواضمر إًمٗم٤مظ، وهن٤مي٦م آؾمتخٗم٤مف، 

 وم٢من ذًمؽ ي١مصمر ذم زضمر يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ سمح٥ًم طم٤مًمف .
                                                           

 (.17499) 31/68اًمًٜمـ وأصم٤مر ًمٚمٌٞمٝم٘مل  ُمٕمروم٦م (1)

، واًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل 7/566(، وطمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 197) 51/153اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين  (5)

ذم ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م  ، وىمد وٕمٗمف إًم٤ٌمين يمام(. ىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل : اعمحٗمقظ أٟمف ُمرؾمؾ 17584) 8/567

 . 4568سمرىمؿ  11/75اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م 

 (.13674) 7/413قمٌد اًمرزاق ُمّمٜمػ  (3)

 .51/114شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و15/383، واًمٌٞم٤من 3/375اعمٝمذب  (4)

 .7/64، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع 9/71، واعمًٌقط ًمٚمنظمز 5/646اًمٜمتػ ذم اًمٗمت٤موى ًمٚمًٖمدي  (5)

 .15/534، اًمٌٞم٤من 13/166سمحر اعمذه٥م  (6)

 .11/176، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 17/365، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 455، 13/454اٟمٔمر: احل٤موي اًمٙمٌػم  (7)

 [ أ/115] 
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اًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمتٕمزير سم٤محلٌس، ومٞمٕمزر سم٤مًمٞمقم واًمِمٝمر، وأىمؾ وأيمثر، سمح٥ًم ُم٤م 

يراه زاضمًرا ًمٙمؾ إٟم٤ًمن قمغم ىمدر طم٤مًمف، وُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل: هم٤ميتف ؿمٝمر ًمٚمٙمِمػ، 

 .(1)ًمٚمت٠مدي٥موؾمت٦م أؿمٝمر 

، وفم٤مهر ُمذه٥م  (5)٤مً  يٌٚمغ قم٤مُم، وفم٤مهر اعمذه٥م: أٟمف ٓواًمٓمٌ٘م٦م اًمث٤مًمث٦م: اًمٜمٗمل

: ًمٜم٤م أن اًمٕم٤مم ُم٘مدر ذم احلد، ومال جيقز أن يٌٚمٖمف ذم (3)ُم٤مًمؽ: أٟمف جيقز أن يزيد قمغم اًمٕم٤مم

 اًمتٕمزير يمام ذم اجلٚمد.

اًمٓمٌ٘م٦م اًمراسمٕم٦م: اًميب، وىمد ىمدُمٜم٤م ذيمر اعمذه٥م، وظمالف ُم٤مًمؽ، وىم٤مل 

 : (4)ياًمزسمػم

وم٠مقماله، ومٛمـ شمٕمرض ييب يمؾ ذي ذٟم٥م سم٘مًٓمف ُمـ احلد اعمنموع ذم ضمٜمًف 

ُمـ شمٕمرض ًمٚم٘مذف مخ٦ًم وؾمٌٕمقن، وأُم٤م  ًمنمب اخلٛمر شمًٕم٦م وصمالصمقن ًمٚمحر، وذم

اعمتٕمرض ًمٚمزٟم٤م ومتختٚمػ أطمقاًمف: وم٢من وضمده ُمع اُمرأة يٜم٤مل ُمٜمٝم٤م ُم٤م دون اًمٗمرج رضهبام 

شمْم٤مُم٧م  ، وإن وضمدا قمري٤مٟملم ذم إزار ىمد٤مً ؾمقـم أيمثر ُمـ اًمتٕمزير، وهق مخ٦ًم وؾمٌٕمقن

يم٤مٟم٤م همػم ُمتْم٤مُملم رضسم٤م مخًلم ، وإن ٤مً وأرسمٕملم ؾمقـم ٤مً قـمأسمداهنام، رضسم٤م سمًتلم ؾم

، وإن يم٤مٟم٤م ٤مً د يمِمٗم٤م ؾمقأشمٞمٝمام رضسم٤م أرسمٕملم ؾمقـم، وإن يم٤مٟم٧م ذم سمٞم٧م ُمتٌذًملم ىم٤مً ؾمقـم

ومٕمنميـ ُمًتقري اًمًقأشملم ومثالصملم ؾمقـًم٤م، وإن يم٤من ذم ـمريؼ يتحدصم٤من سمٗمجقرمه٤م 

 . (5)أؾمقاط ، وإن يم٤من يمؾ واطمد ُمٜمٝمام يِمػم إمم أظمر سم٤مًمري٦ٌم ومٕمنمة٤مً ؾمقـم

                                                           

 .13/455احل٤موي اًمٙمٌػم  (1)

 .8/51، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 13/455احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

 .4/514طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤موي  (3)

هق اًمزسمػم سمـ أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداهلل اعمِمٝمقر سم٠ميب قمٌداهلل اًمزسمػمي ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م  (4)

 3/595 ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى، 1/845ء واًمٚمٖم٤مت هـ اٟمٔمر شمرمجتف ذم : هتذي٥م آؾمام317

 .17/365، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 13/455احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)
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ذم مجٞمع اًمذٟمقب ُمـ همػم  ٤مً ػ: أيمثر اًمتٕمزير مخ٦ًم وؾمٌٕمقن ؾمقـموىم٤مل أسمق يقؾم

 : ًمٜم٤م ُم٤م ىمدُمٜم٤م.(1)شمٗمّمٞمؾ

وأُم٤م اًمتٕمزير سم٤مإلؿمٝم٤مر ومج٤مئز إذا رآه: ٕٟمف زي٤مدة ذم اًمتٜمٙمٞمؾ، ويمذا إذا رأى دمريد 

ؼ ؿمٕمره قمٚمٞمف سمذٟمٌف إذا أس قمٚمٞمف، وًمق رأى طمٚم/  صمٞم٤مسمف إٓ ُم٤م يًؽم قمقرشمف، وأن يٜم٤مدى

، ووضمف (3)، وذم ضمقاز شمًقيد وضمٝمف وضمٝم٤من (5)ومج٤مئز، أُم٤م طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م ومال جيقز سمح٤مل

رأى هيقديلم ىمد محؿ وضمٝمٝمام وأوىمٗم٤م ذم اًمِمٛمس،  ملسو هيلع هللا ىلص أن اًمٜمٌل)) اجلقاز: ُم٤م روي:

 يٜمٙمر شمًقيد اًمقضمف. ومل (4)وىمد زٟمٞم٤م قمـ إطمّم٤من، وم٠مُمر هبام ومرمج٤م((

ًمنماب وٓ ُمـ اًمقوقء، ويّمكم واوًمٙمـ ٓ يٛمٜمع اًمٓمٕم٤مم  ٤مً وجيقز أن يّمٚم٥م طمٞم

، وٓ يٜمٌٖمل أن جي٤موز (6)، وىم٤مل اًمِم٤مر إظمػم: ومٞمف ٟمٔمر (5)ويٕمٞمد سمٕمد إرؾم٤مًمف ٤مً ئُمقُم

 . (7)صٚمٌف صمالصم٦م أي٤مم: ٕن اًم٘مّمد إؿمٝم٤مر شمٜمٙمٞمٚمف وىمد طمّمؾ

، (8)ًمت٠مديٌف شمٕم٤ممم هلل ٤مً طم٘م ومٞمف وم٢من سم٘مذومف واًمتٕمريض ؿمتٛمف قمغم أدُمل حلؼ اًمتٕمزير أُم٤م

: ٕن طمؼ  (9)ٕذيتف، ومٚمق قمٗم٤م اعمِمتقم قمٜمف، وم٠مفمٝمر اًمقضمٝملم: أٟمف يً٘مطوطمؼ ًمٚمٛمِمتقم 
                                                           

 .7/64، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع 9/71، واعمًٌقط ًمٚمنظمز 5/646اًمٜمتػ ذم اًمٗمت٤موى ًمٚمًٖمدي  (1)

 .13/456احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

: أطمدمه٤م جيقز :وضمٝملم قمغم وضمٝمف ًقيدشم ضمقاز ذم : واظمتٚمػ13/456ىم٤مل اعم٤موردي ذم احل٤موي اًمٙمٌػم  (3)

 .أظمر ذم ُمٜمف ويٛمٜمع

مل أضمده هبذا اًمٚمٗمظ واًمذي وضمدشمف أٟمف هيقدي وًمٞمس هيقدي٤من وهق ذم ؾمٜمـ أيب داود قمـ اًمؼماء سمـ قم٤مزب  (4)

 . 798، ص  صحٞمح ، ؾمٜمـ أيب داود سمتٕمٚمٞم٘م٤مت إًم٤ٌمين قمٚمٞمٝم٤موىم٤مل إًم٤ٌمين قمٜمف : 4447سمرىمؿ  5/559

 .13/456 احل٤موي اًمٙمٌػم (5)

 : وًمٞمس سمّمحٞمح . 8/84اًمذي ىم٤مًمف ذم احلٚمٞم٦م  (6)

 . 13/456احل٤موي اًمٙمٌػم  (7)

 .3/78اعمٝمذب  (8)

 .15/533، واًمٌٞم٤من 3/78اعمٝمذب  (9)

 [ ب/115] 
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أن حلؼ اهلل شمٕم٤ممم ضم٤مز وؾم٘مط، وإصؾ ومٞمف:  (1) شمٕم٤ممم شم٤مسمع، وم٢من رأى اإلُم٤مم اًمتٕمزيراهلل

(5)احلرة ذاج ذم رضمالً  ظم٤مصؿ اًمزسمػم
 ًمٚمزسمػم: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل اًمٜمخؾ هب٤م يً٘مك اًمذي 

يم٤من  نأ : اهلل رؾمقل ي٤م وىم٤مل: إٟمّم٤مري ٖمْم٥موم ضم٤مرك(( إمم أرؾمٚمف صمؿ أروؽ اؾمؼ))

ي٤م زسمػم : اؾمؼ أروؽ واطمٌس  )) وىم٤مل: ملسو هيلع هللا ىلص ، ومتٚمقن وضمف رؾمقل اهلل؟!  اسمـ قمٛمتؽ

ومال وٓسمؽ ٓ ي١مُمٜمقن  ﴿: إين ٕطم٥ًم هذه أي٦م: ىم٤مل اًمزسمػم اعم٤مء طمتك يٌٚمغ اجلدر ((

ٚمٛمقا طمتك حيٙمٛمقك ومٞمام ؿمجر سمٞمٜمٝمؿ صمؿ ٓ جيدوا ذم أٟمٗمًٝمؿ طمرضًم٤م مم٤م ىمْمٞم٧م ويً

 ، ومل يٕمزره اًمٜمٌل، ومٚمقٓ أن شمرك اًمتٕمزير ضم٤مئز عم٤م شمريمف.(4)ٟمزًم٧م ومٞمف (3)﴾شمًٚمٞمام 

 فصؾ

ومامت وٛمٜمف، وومٞمف وضمف: أٟمف إن يم٤من اًمتٕمزير حلؼ اهلل شمٕم٤ممم  اً إذا قمزر اإلُم٤مم أطمد

، وىم٤مل (5)يم٤من وامٟمف ذم سمٞم٧م اعم٤مل، وإن يم٤من حلؼ اعمٕمرض سم٘مذومف يم٤من قمغم قم٤مىمٚم٦م اإلُم٤مم

، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ٓ جي٥م قمغم اإلُم٤مم  (6)شمٕمزير ُمثٚمف ومامت ومال وامن ُم٤مًمؽ: إذا قمزره

، وقمـ (8)ودى ضمٜملم اعمرأة اًمتل أرؾمٚمٝم٤م وم٠مضمٝمْم٧م ذا سمٓمٜمٝم٤م : ًمٜم٤م أن قمٛمر  (7)وامٟمف

ومٞمٛمقت ُمٜمف وم٠مضمد ذم ٟمٗمز ُمٜمف  اً  وضمٝمف: ُم٤م ُمـ أطمد أىمٛم٧م قمٚمٞمف طمدقمكم يمرم اهلل

                                                           

 ذم إصؾ سمٕمده٤م ٟمزل وُٓمٕمٜمك هل٤م واًمّمحٞمح طمذومٝم٤م ًمٞمًت٘مٞمؿ اعمٕمٜمك. (1)

ج ، وهق ُمًٞمؾ اعم٤مء ُمـ احلرة إمم اًمًٝمؾ . اًم٘م٤مُمقس ا (5) ، وهتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت  549عمحٞمط ، مجع ِذْ

1/166 . 

 [.65]اًمٜم٤ًمء:  (3)

 سم٤مب (، وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٗمْم٤مئؾ5359أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعم٤ًمىم٤مة ، سم٤مب ؾمٙمر إهن٤مر ) (4)

 (.5357)ملسو هيلع هللا ىلص  اشم٤ٌمقمف وضمقب

 .548، واًمتٜمٌٞمف ص13/457احل٤موي اًمٙمٌػم  (5)

 .9/358 ، وُمٜمح اجلٚمٞمؾ4/355اًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمدردير  (6)

 .6/397، واًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م 4/96، وآظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر 9/64اعمًٌقط  (7)

 (.17551) 8/558، واًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل 15/545ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر ًمٚمٓمح٤موي  (8)
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، وم٢من ُم٤مت ُمٜمف  ملسو هيلع هللا ىلص أيٜم٤مه سمٕمد رؾمقل اهلل: ٕن احلؼ ىمتٚمف إٓ طمد اخلٛمر وم٢مٟمف رء ر٤مً ؿمٞمئ

 سمٞم٧م اعم٤مل قمغم أصح اًم٘مقًملم وىمد ىمدُمٜم٤مه.حمؾ حتٛمٚمٝم٤م ، و (1)وديتف

 فصؾ

ٕم٦م، وهل همدة شمٙمقن سملم اًمٚمحؿ واجلٚمد، وهل ٚمَ إذا يم٤من قمغم رأس سم٤مًمغ قم٤مىمؾ ؾِم 

 سم٢مذٟمف ومامت ُمٜمٝم٤م  ُمٙمًقرة اًمًلم، وسمٗمتح اًمًلم اًمِمج٦م، وم٘مٓمٕمٝم٤م هق أو همػمه

٤من أو همػمه: ٕٟمف ىمٓمٕمٝم٤م سم٢مذٟمف، وإن ىمٓمٕمٝم٤م سمٖمػم إذٟمف وضم٥م اًمْمامن يم ٤مً ومال وامن، إُم٤مُم

 . (5)إُم٤مًُم٤م يم٤من أو همػمه: ٕهن٤م ضمراطم٦م شمٗميض إمم اًمتٚمػ

 وإن يم٤من قمغم رأس ُمقمم قمٚمٞمف جلٜمقن أو صٖمر وم٢من ىمٓمٕمٝم٤م أسمقه أو ضمده 

وضم٥م  قمٚمٞمف ًمف وٓي٦م ٓ أضمٜمٌل ىمٓمٕمٝم٤م وم٢من سمقًمده، ي٘م٤مد ٓ اًمقاًمد ٕن قمٚمٞمف: ىمّم٤مص / ومال

 ٤مً ٝمق يمام ًمق ىمٓمع يده، وإن يم٤من إُم٤مُمضمٜم٤مي٦م شمٗميض إمم اًم٘متؾ وم ٤م: ٕهن (3)قمٚمٞمف اًم٘مّم٤مص

ومال ىمّم٤مص قمٚمٞمف ذم أصح اًم٘مقًملم، وذم اًمث٤مين: جي٥م  ٤مً أو أُملم طم٤ميمؿ أو وصٞم وطم٤ميمامً 

 هذا، واًمث٤مين: ، وىمٞمؾ ذم أُملم احل٤ميمؿ وُم٠مُمقر اإلُم٤مم: ـمري٘م٤من: أطمدمه٤م (4)اًم٘مّم٤مص

ٜم٤م أن ه١مٓء مل ي٘مّمدوا اجلٜم٤مي٦م وإٟمام ىمّمدوا اعمّمٚمح٦م وهلؿ ًم :(5)اً ٓ جي٥م ىمقًٓ واطمد

ٟمٔمر ذم ُمّمٚمحتف، ومٙم٤من ذًمؽ ؿمٌٝم٦م ذم إؾم٘م٤مط اًم٘مّم٤مص، وجي٥م قمغم مجٞمٕمٝمؿ اًمدي٦م 

اعمٖمٚمٔم٦م: ٕهن٤م قمٛمد ظمٓم٠م، ويمذًمؽ ًمق يم٤من ذم يده ظمٌٞمث٦م أو أيمٚم٦م وم٘مٓمٕمٝم٤م: ٕهن٤م رخ٤مف 

 ُمـ شمريمٝم٤م ورخ٤مف ُمـ ىمٓمٕمٝم٤م.

                                                           

 (.5555) 5/135(، واًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٜم٤ًمئل 1154) 5/599ُمًٜمد أمحد  (1)

 .5/111، واًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م 51/155شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/375اعمٝمذب  (5)

 .5/537، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج 51/155شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/375اعمٝمذب  (3)

 .4/511، وطم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة 8/35، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 5/537ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (4)

 .4/511، وطم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة 8/35، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 5/537ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (5)

 [ أ/116] 
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 فصؾ

: إىمٚمػ، وي٘م٤مل جلٚمدة اعمرأة: اًمٕمذرة، وًمٚمٛمرأة ، وي٘م٤مل ًمف(1)ٚمػهمإذا ظمتـ إ

قمذرشم٤من، إطمدامه٤م اًمٌٙم٤مرة، وإظمرى سملم اًمِمٗمريـ شم٘مٓمع ُمٜمٝم٤م ذم اخلت٤من، وم٢مذا ىمٓمٕم٧م 

ر ومٝمق ذَ قمْ ومٝمق ُمٕمذور، وأَ  رَ ذِ ومٝمق خمتقن ، وقمُ  ـَ تِ سم٘مل أصٚمٝم٤م يم٤مًمٜمقاة، وي٘م٤مل ًمٚمرضمؾ ظُم 

اًم٤ًمسمع ُمـ اًمقٓدة،  ، ويًتح٥م ذًمؽ ذم (5)٧م ومٝمل خمٗمقو٦مَْم ٗمِ ُمٕمذور، وًمٚمٛمرأة ظُم 

، وىم٤مل أسمق (3)وم٢من أظمر ذًمؽ طمتك يٌٚمغ أُمره اًمًٚمٓم٤من سمٗمٕمٚمف وم٢من ومٕمؾ وإٓ أضمؼمه قمٚمٞمف

ٓمٕمف ورخ٤مف ُمٜمف ومال ي٘مٓمع : ًمٜم٤م أن ؾمٚمٞمؿ اًمٌدن يت٠ممل سم٘م (4)طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ: ًمٞمس سمقاضم٥م

وم٘مد  (5)اخلت٤من ؾمٜم٦م ذم اًمرضم٤مل ُمٙمرُم٦م ذم اًمٜم٤ًمء (( )) : ملسو هيلع هللا ىلص يم٤مًمٞمد، وم٠مُم٤م ىمقًمف ٤مً إٓ واضمٌ

ىمٞمؾ: ذم إؾمٜم٤مده وٕمػ، وقمغم أن شمًٛمٞمتف ؾمٜم٦م ٓ يٜمٗمل قمٜمف اًمقضمقب، وم٢من اًمًٜم٦م ُم٤م 

ُم٤م أُمرت )) ىم٤مل: كُم٤م يًتحٞم  قمٚمٞمف قمٛمر عم٤م قمرض ملسو هيلع هللا ىلص رؾمؿ ًمٞمحتذى، وهلذا ىم٤مل

ُمـ رهم٥م قمـ  )) ، وىم٤مل:٤مً يٕمٜمل واضمٌ (1)((٦مٚم٧م أن أشمقو٠م، وًمق ومٕمٚمتف ًمٙم٤من ؾمٜمسميمٚمام 

 ؾمٌؼ اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة. ، يٕمٜمل آىمتداء يب، وىمد(5)ؾمٜمتل ومٚمٞمس ُمٜمل((

                                                           

 . ٦5/451م ، وهل اجلٚمدة ومقق اًمذيمر ، وهق ُمـ مل رختتـ . اعمّم٤ٌمح ٟم٦ًٌم إمم اًمٖمٚمٗم (1)

 .5/739، واًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م 1193، واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ص5/398، 1/164اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  (5)

 .1/96، واًمٌٞم٤من 17/356، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 13/434احل٤موي اًمٙمٌػم  (3)

، 4/336ٜمقادر واًمزي٤مدات قمغم اعمدوٟم٦م ، واًم4/556، وشمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 8/351اعمحٞمط اًمؼمه٤مين  (4)

 .5/316واًمٗمقايمف اًمدواين 

(، واًمًٜمـ اًمٙمؼمى 7115) 7/573(، واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼماين 51719) 34/319ُمًٜمد أمحد  (5)

: هذا احلدي٨م وٕمٞمػ، يمام وٕمٗمف إًم٤ٌمين 8/743(. وىم٤مل ذم اًمٌدر اعمٜمػم 17567) 8/563ًمٚمٌٞمٝم٘مل 

 .1935سمرىمؿ 4/417 ذم إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م

ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة وؾمٜمٜمٝم٤م سم٤مب ُمـ  ُم٤مضمف، واسمـ 45أظمرضمف أسمق داود ذم اًمٓمٝم٤مرة سم٤مب ذم آؾمتؼماء رىمؿ  (1)

 .1/56وىمد وٕمٗمف إًم٤ٌمين يمام ذم وٕمٞمػ أيب داود 357سم٤مل ومل يٛمس ُم٤مء سمرىمؿ 

٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب (، وُمًٚمؿ ذم يمت5163أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمٜمٙم٤مح ) (5)

 (.1411) ...إًمٞمف ٟمٗمًف شم٤مىم٧م عمـ اًمٜمٙم٤مح اؾمتح٤ٌمب
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وم٢من ظمتٜمف واًمزُم٤من ُمٕمتدل ومامت ُمٜمف ومال وامن قمٚمٞمف، وإن يم٤من همػم ُمٕمتدل وضم٥م 

 ٕهنامًٚمٕم٦م واخلت٤من ذم هذا اًم٤ٌمب ًمٞمس ، واقمٚمؿ أن ذيمر ىمٓمع اًم (1)قمغم ُم٤م ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف

 ُمـ أٟمقاع اًمتٕمزير ًمٙمـ عم٤م يِمؽميم٤من ُمٕمف ذم وضمقب اًمْمامن واهلل أقمٚمؿ.

                                                           

 .9/119، وحتٗم٦م اعمحت٤مج 4/133أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م  (1)
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 كتاب اإلمامة

اإلمٚمٜ مقوقظٜ خلالؾٜ افٌْقة، وحراشٜ افديـ، وشٔٚشٜ افدٕٔٚ، وهل افرئٚشٜ 

افتٚمٜ، وافزظٚمٜ افًٚمٜ افذي يتًِؼ هبٚ مهٚفح اخلٚصٜ وافًٚمٜ، وٕهٛ اإلمٚم ظْد 

 . (2): ٓ جيٛ (9)ظٌد افرمحـ بـ ـًٔٚناحلٚجٜ إفٔف واجٛ ، وؿٚل 

وهل بدظٜ مًٌقؿٜ ب٘مجٚع مـ أذؿٝ ظِٔف افنّس ضٚفًٜ وؽٚربٜ، واتٍٚق أهؾ 

مـ  إػ أن ذفؽ واجٛ / بٚفًَؾ: دٚ تَتؤف (3)افًِؿ ؿٚضٌٜ، وؿد ذهٌٝ ضٚئٍٜ

وجقب افتًِٔؿ إػ مـ يًّْٓؿ مـ افتيٚمل، وحيُؿ بْٔٓؿ ظْد افتخٚصؿ: إذ فقٓه 

فُٕٚقا مهًجٚ مِّٓغ، وؾقى مًىِغ، وؾٔف مـ افًٍٚد مٚ ٓ خيٍك ظذ ذي ظَؾ 

 وشداد، وؿد ٕيؿ هذه احلُّٜ اجلِٜٔ صٚظر اجلٚهِٜٔ ؾَٚل:

 (4)إذا جًاهلم سادَا سراٌةَال                  هلم فُضى ال سراَة الهاُس ال ِصلُح

 . وجقهبٚ بٚفؼع: إذ ٓ مقجٛ شقاهوافهحٔح أن 

بْٚء ظذ ؾًٚد مًتَدهؿ: إٔف  (5)أن افقجقب متَِك مـ افًَؾ وزظّٝ افراؾوٜ

، وهق ؾٚشد، ؾ٘ن اإلمٚم يراد حلٍظ  جيٛ ظذ اهلل تًٚػ أن يًِؽ بًٌٚده إصِح هلؿ

يَتؤف افًَؾ أن يًَؾ افًٚؿؾ  هبٚ، وافذي افتًٌد أمقر ذظٜٔ جيقز افًَؾ أن ٓ يراد

                                                           

 إمقي، روى ظـ أبٔف  افَرر أشٔد بـ خٚفد مقػ ، اددين جرير بـ ـًٔٚن بـ افرمحـ هق: ظٌد (9)

، 97/379منُٚن. إير: هتذيٛ افُامل ـًٔٚن بـ جرير، وظْف: ظّرو بـ ـثر، ومًروف بـ 

 .5/342وافتٚريخ افٌُر فٌِخٚري 

 .23ؽٔٚث إمؿ ص (2)

 .24هؿ افرواؾض. إير: ؽٔٚث إمؿ ص (3)

، 3/9999، وافهحٚح تٚج افٌِٜ 2/539افٌٔٝ فألؾقه إودي. إير: ؽريٛ احلديٞ فِخىٚيب  (4)

 .9/929وادزهر ذم ظِقم افٌِٜ وإٔقاظٓٚ 

 .24 مؿ صؽٔٚث إ (5)

 [ ب/996] 
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، ؾٖمر (9)ًٍٕف ظـ افيِؿ وافَىًٜٔ ويًٌثٓٚ ظذ افًدل وادقاصِٜ، هذا مـ ؽر إجيٚب

 حك جك ﴿ ؽ ؾَٚل شٌحٕٚف:افؼع بتٍقيض أمقر افُٚؾٜ إػ مـ يَقم هلؿ بذف

 ملسو هيلع هللا ىلص وروى أبق هريرة أن افٌْل،  (2)﴾ هل مل  خل حل جل مك لك خك

شُِٔٔؿ بًدي وٓة، ؾُِٔٔؿ افز بزه وافٍٚجر بٍجقره، ؾٚشًّقا هلؿ  )) ؿٚل:

وأضًٔقا ذم ـؾ مٚ واؾؼ احلؼ، ؾ٘ن أحًْقا ؾُِؿ وهلؿ، وإن أشٚءوا ؾُِؿ 

 .(3)وظِٔٓؿ((

ؾ٘ذا ؿٚم هبٚ مـ هق مـ  (4)وإذا ثٌٝ وجقب اإلمٚمٜ، ؾٓل ؾرض ظذ افٍُٚيٜ

هق مـ أهِٓٚ أثؿ بذفؽ ؾريَٚن مـ  أهِٓٚ شَط اإلثؿ ظـ افٌٚؿغ، وإن مل يَؿ هبٚ مـ

افْٚس: أحدمهٚ مـ هق مـ أهؾ آختٔٚر حتك خيتٚروا، وافثٚين مـ هق مـ أهؾ 

افتقيل حتك يتقٓهٚ، وٓ يٖثؿ بتٖخر ٕهٌف مـ شقامهٚ مـ إمٜ، ؾٖهؾ آختٔٚر ـؾ 

ظٚمل بٖصقل افؼيًٜ وؾروظٓٚ ذو رأي ودمربٜ جٚمع فؼوط افًدافٜ، وٓ مٔزة دـ 

ن مْٓؿ ذم بِدة اإلمٚم ظذ مـ بًد ظْٓٚ بٚفؼع، وإٕام تقفقا ظَد اإلمٚمٜ ذم ـٚ

افًرف حلوقرهؿ وشٌؼ ظِّٓؿ بّقت اإلمٚم، وأمٚ أهؾ افقٓيٜ ؾّـ ـِّٝ 

ظدافتف ادقجٌٜ ٕهِٜٔ إمٕٜٚ وظِّف افذي جيتٓد بف ذم درك أحُٚم احلقادث، 

مٚ ٓ يدرك بدوهنٚ، وشالمٜ وشالمٜ حٚشٜ افًّع وافٌك وافًِٚن فتهح مْف مًٓٚ 

                                                           

 ادٓذب ذم أصقل افٍَف ، فِدـتقر  إير:، وافراجح دْٚؿنٜ هذه ادًٖفٜ ومًرؾٜ مذاهٛ افٍرق ؾٔٓٚ  (9)

 . 9/973ظٌد افُريؿ افِّْٜ 

 [.59]افًْٚء:  (2)

(. ؿٚل ذم جمّع 9759) 2/499(، وشْـ افدارؿىْل 6399) 6/247ادًجؿ إوشط فِىزاين  (3)

 جدًا. ؤًػ وهق ظروة، بـ حئك بـ حمّد بـ اهلل ظٌد : ؾٔف 5/298افزوائد 

 .99/43، ورووٜ افىٚفٌغ 97، وإحُٚم افًِىٕٜٚٔ فِاموردي ص248افتٌْٔف ص (4)
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إظوٚء ظـ َٕص يّْع ـامل افتكف، وصحٜ افرأي افذي بف تدبر إمقر 

وشٔٚشٜ افرظٜٔ، وافنجٚظٜ افٌٚظثٜ ظذ جٓٚد افًدو وحراشٜ بٔوٜ اإلشالم، وأن 

ادِؽ ذم )) ،(2)إئّٜ مـ ؿريش(( )) : ملسو هيلع هللا ىلص فَقفف (9)يُقن مـ ؿريش خٚصٜ

وهلذا  (5)، وهذا أمر إًَد اإلمجٚع ظِٔف (4)مقهٚ ((د  ََ وٓ تَ  ًٚ مقا ؿريند  ؿَ )) ، (3)ؿريش((

وادظقا افؼـٜ ؾٔٓٚ مع ؿريش ؾَٚفقا: مْٚ أمر (6)دٚ بٚيع إٕهٚر شًد بـ ظٌٚدة

 ًٚ مقا ؿرينؿد  )) إئّٜ مـ ؿريش(( )) : ملسو هيلع هللا ىلص ومُْؿ أمر، رد ظِٔٓؿ افهديؼ بَقفف

ؾرجًقا ظـ دظقى / آشتحَٚق وادنٚرـٜ، وروقا بَقل  (7)مقهٚ((د  ََ وٓ تَ 

 ، ؾِؿ يٌؼ ددٍع ذم ذفؽ صٌٜٓ. (8): ٕحـ إمراء وإٔتؿ افقزراءافهديؼ 

واختٍِقا ذم ظدد ادختٚريـ افذيـ تًَْد هبؿ اإلمٚمٜ، ؾٖـثر افٍَٓٚء وادتُِّغ 

ظذ أهنٚ تًَْد بخًّٜ، وؿٚل ؿقم: ٓ تًَْد إٓ بجّٔع أهؾ احلؾ وافًَد مـ ـؾ 

                                                           

 .99/43، ورووٜ افىٚفٌغ 97، وإحُٚم افًِىٕٜٚٔ فِاموردي ص248افتٌْٔف ص (9)

جؿ (، واد5999ً) 5/495(، وافًْـ افُزى فًِْٚئل 92999) 29/249أخرجف أمحد ذم مًْده  (2)

 ( .529) 2/298( ، وصححف إفٌٚين ذم اإلرواء 725) 9/252افٌُر فِىزاين 

(. ؿٚل ابـ حجر ذم حتٍٜ ادحتٚج 6899افّٔـ ) ؾوؾ ذم بٚب أخرجف افسمذي ذم ـتٚب ادْٚؿٛ، (3)

 :إشْٚده جٔد. 9/75

 هذا: افٌَٔٓل ؿٚل (.594) 9/996(، وافًْـ افُزى فٌَِٔٓل 9776) 4/52مًْد افنٚؾًل  (4)

 . 2/295، وإير إرواء افٌِٔؾ بٚفَقي وفٔس مقصقًٓ ( يروى) و: ؿٚل مرشؾ،

 . 93/996دٌْل ا (5)

افٌَْٚء ثٚبٝ. أحد  أبق ، اددين اخلزرجل إٕهٚري حزيّٜ بـ حٚرثٜ بـ دفٔؿ بـ ظٌٚدة بـ هق: شًد (6)

هـ. إير: شر 95وشٔد اخلزرج. اختِػ ذم صٓقده بدرا، وصٓد افًٌَٜ وؽرهٚ مـ ادنٚهد. مٚت شْٜ 

 .9/279أظالم افٌْالء 

 ذم هذه افهٍحٜ .شٌؼ ختريٟ احلديثغ  (7)

 ..3668ـتٚب بدء افقحل برؿؿ ، صحٔح افٌخٚري  (8)

 [ أ/997] 
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: بدفٔؾ أن بًٜٔ (2)، وبًٔتف جمّع ظِٔٓٚ، وهذا ؽر صحٔحًٚ : فُٔقن افروٚ بف ظٚم(9)دِب

شقى  يحي ومل يْتير ؾٔٓٚ ؿدوم ؽٚئٛ، وملإًَدت بّـ حيهٚ   افهديؼ

 (5)وبؼ بـ شًٔد (4)وأشٔد بـ حور (3)مخًٜ: ظّر بـ اخلىٚب وأبق ظٌٔدة بـ اجلراح

جًِٓٚ صقرى ذم بٔتف ظذ أن يًَدهٚ   ، وـذفؽ ظّر(6)وشٚمل مقػ أيب حذيٍٜ

 .(7)فقاحد وحييهٚ اخلًّٜ

بّْزفٜ احلٚـؿ، واثْٚن صٚهدان، وذهٌٝ ضٚئٍٜ إػ أهنٚ تًَْد بثالثٜ، واحد 

 .(8)ـٚحلٚـؿ وافنٚهديـ وافقيل

                                                           

 ذم إصؾ بد وفٔس هلٚ مًْك وافهقاب مٚ أثٌٝ . (9)

 .5/999، وحٚصٜٔ اجلّؾ 7/499، وهنٚيٜ ادحتٚج 9/77حتٍٜ ادحتٚج  (2)

 إوفغ افًٚبَغ أحد. ادُل افٍٓري افَرر ظٌٔدة أبق هالل، بـ اجلراح بـ اهلل ظٌد بـ هق: ظٚمر (3)

 أحد وهق بًدهٚ، ومٚ بدرا صٓد. إمٜ هذه أمغملسو هيلع هللا ىلص  افٌْل وشامه بٚجلْٜ، ادٌؼيـ افًؼة وأحد

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رشقل وجف مـ احلَِتغ إتزع افذي وهق افًٍَٜٔ، يقم فِخالؾٜ بُر أبق ظْٔٓام افِذيـ افرجِغ

 .27، ومنٚهر ظِامء إمهٚر ص67/63هـ.إير: تٚريخ دمنؼ 98مٚت شْٜ  .ثْٔتٚه ؾًَىٝ

حئك، افهحٚيب أحد افٌَْٚء فِٜٔ افًٌَٜ واختِػ ذم صٓقده بدرا.  إٕهٚري أبق حور بـ هق: أشٔد (4)

هـ، وصذ ظِٔف ظّر ودؾـ بٚفٌَٔع. 29ـٚن مـ وجٓٚء افًرب ذم اجلٚهِٜٔ وذم اإلشالم ، مٚت شْٜ 

 .33، ومنٚهر ظِامء إمهٚر ص9/993إير: مًجؿ افهحٚبٜ فٌٌِقي 

 ظْف روى. أمٚمٜ وأيب إشَع، بـ واثِٜ: ظـ ىرو .افُِْْدي شًد، ابـ: ويَٚل شًٔد، بـ هق: بؼ (5)

 .3/32مٚت شْٜ مٚئٜ. إير: افثَٚت ممـ مل يَع ذم افُتٛ افًتٜ . صٚفح بـ مًٚويٜ

رر، ربًٜٔ، بـ ُظتٌٜ بـ حذيٍٜ أيب مقػ هق: شٚمل (6) َُ ـٚن يٗم  .إٕهٚر مـ امرأة ومقٓتف بف، يًرف اف

افٔاممٜ ذم ظٓد أيب بُر ريض اهلل ظْف. إير: شر أظالم افٌْالء . ؿتؾ يقم ملسو هيلع هللا ىلص ادٓٚجريـ ؿٌؾ ؿدوم افٌْل 

 .4/997، وافتٚريخ افٌُر 9/967

 . 92/99، وافٌٔٚن  5/999، وحٚصٜٔ اجلّؾ 7/499حتٚج ، وهنٚيٜ اد9/77حتٍٜ ادحتٚج  (7)

 .5/999، وحٚصٜٔ اجلّؾ 7/499، وهنٚيٜ ادحتٚج 9/77حتٍٜ ادحتٚج  (8)
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ؿٚل فًع ـرم اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص ظؿ افٌْل (2)افًٌٚس: دٚ روي أن (9)وؿٔؾ: تًَْد بقاحد

بٚيع ابـ أخٔف ؾال خيتِػ  ملسو هيلع هللا ىلص وجٓف: امدد يدك أبٚيًؽ ؾَٔقل افْٚس ظؿ رشقل اهلل

 هلذا افَقل حوقر مجع ، وٕٕف حُؿ واحلٚـؿ يُقن واحد فُـ يًتز (3)ظِٔؽ اثْٚن

مـ أهؾ افنٓٚدة: ٕٕف ٓ يتَٚس ظـ ظَد افُْٚح ذم وجقب إظالٕف ؾًْقد إػ مًْك 

 افَقل ادختٚر.

 فصل

يهِحقن هلٚ بحثقا  ًٚ ٍُٚيٜ، ؾ٘ن وجد أهؾ آختٔٚر مجًواإلمٚمٜ ؾرض ظذ اف

ممـ يٌٚدر افْٚس إػ  ًٚ هلٚ أـثرهؿ ؾواًل، وأـِّٓؿ ذوض ظـ أحقاهلؿ واختٚروا

ضٚظتف، ويًٚرظقن إػ بًٔتف، ؾ٘ذا وؿع آختٔٚر ظِٔف ظروٝ ظِٔف، ؾ٘ن ؿٌِٓٚ 

ظَدت فف وفزم ـٚؾٜ إمٜ مٌٚيًتف: دٚ حُْٔٚه ذم إمٚمٜ افهديؼ، وإن أبٚهٚ مل جيز 

ظِٔٓٚ: ٕٕف ٓ يتًغ هلٚ، وإٕام يًغ بٚٓختٔٚر، ؾال حيّؾ ظِٔٓٚ بٚإلجٌٚر، ؾتًرض 

 ملسو هيلع هللا ىلص ، ؾ٘ن متٚثؾ ؾٔٓٚ اثْٚن ؿدم أشْٓام، ؾَد اظتزه رشقل اهلل(4)ه ممـ يهِح هلٚظذ ؽر

وذم ؽرهٚ مـ إحقال، وٕهنٚ تنًر بٚفتجربٜ وزيٚدة  (5)ذم افتَديؿ ذم إمٚمٜ افهالة

ف شًْٚ مع اشتُامل ادًرؾٜ، وتدظق إػ خنٜٔ اهلل وافْهٍٜ، ؾ٘ن بقيع مـ هق أصٌر مْ

                                                           

 .5/999، وحٚصٜٔ اجلّؾ 7/499، وهنٚيٜ ادحتٚج 9/77حتٍٜ ادحتٚج  (9)

 ؿٌؾ أشِؿ إٕف ؿٔؾ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل ظؿ افٍوؾ، أبق ، مْٚف ظٌد بـ هٚصؿ بـ ادىِٛ ظٌد بـ افًٌٚس هق: (2)

 أيب بـ شًد بـ وظٚمر وـثر اهلل ظٌد ابْٚه ظْف روى إشالمف، ؾٖطٓر بٌدر أه أن إػ إشالمف وـتؿ اهلجرة

 .4/3، وافىٌَٚت افُزى 26/274هـ. إير: تٚريخ دمنؼ 32ؿٔس. مٚت شْٜ  بـ وإحْػ وؿٚص

 (.4) 26إمٚيل ذم آثٚر افهحٚبٜ ص (3)

 .7/499، وهنٚيٜ ادحتٚج 9/78حتٍٜ ادحتٚج  (4)

ذم حديٞ أيب مًًقد افٌدري : ؾ٘ن ـٕٚقا ذم اهلجرة شقاء ؾٖـزهؿ شًْٚ . أخرجف مًِؿ ذم  ملسو هيلع هللا ىلصؿٚل  (5)

 ( .673ـتٚب ادًٚجد )
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ذم  واحد زاد وفق مقجٌٜ، ٓ مرجحٜ اظتزت افًـ زيٚدة ٕن :(9)صح ًٚ ذظ افٌِقغ شـ

افًِؿ، وآخر ذم افنجٚظٜ اظتز مٚ ـٕٚٝ احلٚجٜ أمس إفٔف، ؾ٘ن ـٕٚٝ ؿقاظد افؼع 

افًدو  ـٚن وإن ويدؾع، حٚملفٔ إصجع ؿدم متنظٜ، طٚهرة وإظداء ومتًٌٜ، مَررة

 .(2)ؿدم إظِؿ فٔيٓر احلؼ وبف حيُؿ اً ومْٟٓ افؼع بقٓيٜ اجلٓٚد مًتقر اً مَٓقر

وفق وؿع اختٔٚرهؿ ظذ واحد مـ اثْغ ؾتْٚزظٚ ؾٔٓٚ، ؾَد ؿٚل ؿقم: يًدل / 

ظْٓام إػ ؽرمهٚ، وافذي ظِٔف اجلّٓقر: أن افتْٚزع ؾٔٓٚ ٓ يَتيض افًدول ظْٓام، 

راؽٛ ُصد  وٓؾَد تْٚزع ؾٔٓٚ أهؾ افنقرى ريض اهلل ظْٓؿ ؾام مْع ضٚفٛ مْٓٚ، 

: ٕهنٚ ووًٝ فٍْل افتّٜٓ ذم تًٔغ (3)أحدمهٚ بٚفَرظٜيَدم ظْٓٚ، ؾًذ هذا 

ادًتحؼ، وؿٔؾ: إن أهؾ آختٔٚر يَدمقن مـ رأوا ادهِحٜ ذم تَديّف مـ ؽر 

 ؿرظٜ، وهق أصح: ٕن مٚ يتخروٕف مـ ادهِحٜ ٓ يهِح بٚفَرظٜ.

 وفق ظَدت اإلمٚمٜ ٕؾوؾ ادقجقديـ ثؿ دمدد بًد ذفؽ مـ صٚر أؾوؾ مْف 

مل جيز َٕض ظَد إول، وفق ظَدت فٍِّوقل أوًٓ مع وجقد افٍٚوؾ ٕيرت: ؾ٘ن 

ـٚن تَديؿ ادٍوقل فٌٌٜٔ افٍٚوؾ أو دروف أو ٕٕف أؿرب إػ ؿِقب افرظٜٔ، وهؿ 

ف، وفق ظَدت فف مـ ؽر ظذر أهع إػ ضٚظتف إًَدت بًٜٔ ادٍوقل وثٌتٝ إمٚمت

وضٚئٍٜ مًف إػ أن إمٚمتف ٓ تًَْد وخالؾتف ٓ تهح، وافذي  (4)ؾَد ذهٛ اجلٚحظ

ظِٔف أـثر افًِامء مـ افٍَٓٚء وادتُِّغ: إٔف تهح بًٔتف وتثٌٝ إمٚمتف، وٓ يَدح 
                                                           

 .7/499، وهنٚيٜ ادحتٚج 9/78حتٍٜ ادحتٚج  (9)

 ادراجع افًٚبَٜ . (2)

 . 2/77هل افًّٜٓ مـ افًٓٚم . فًٚن افًرب  (3)

 ورئٔس إدب، أئّٜ ـٌر :بٚجلٚحظ افنٓر ظثامن، أبق افِٔثل، بٚفقٓء، افُْٚين حمٌقب بـ بحر بـ ظّرو هق: (4)

 ومٚت. اخلَِٜ منقه وـٚن. ظّره آخر ذم ؾِٟ. افٌكة ذم ووؾٚتف مقفده. ادًتزفٜ مـ اجلٚحئٜ افٍرؿٜ

 وافٌٔٚن ، مْٓٚ: احلٔقان ـثرة، تهٕٚٔػ فف. ظِٔف وؿًٝ افُتٛ مـ جمِدات ؿتِتف. صدره ظذ وافُتٚب

 .5/74، وإظالم فِزرـع 45/439هـ. إير تٚريخ دمنؼ 255افٌٔٚن. مٚت شْٜ  شحر و وافتٌٔغ

 [ ب/997] 
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وجقد إؾوؾ ذم صحٜ بًٜٔ ادٍوقل إذا اشتُّؾ افؼائط افتل اصسضْٚ 

، وهُذا احلُؿ ذم تَِٔد وٓيٜ فٍِّوقل مع وجقد افٍٚوؾ  (9)مٜٓشتحَٚق اإلمٚ

، أمٚ إذا مل يقجد ذم افقؿٝ مـ اشتُّؾ (2)فؼائط افتَِٔد ًٚ ادٍوقل جٚمًإذا ـٚن 

ذائط اإلمٚمٜ إٓ واحد ؾ٘ن تَِده هلٚ ؾرض ظغ ٓ جيقز فف آمتْٚع مْٓٚ، وٓ جيقز 

مـ ؽر اإلمٚمٜ، ؾٔف  ًٚ مكه إمٚم ذ اخلروج ظْٓٚ وذمٕهؾ آختٔٚر مًٚظدتف ظ

متٔٔزه  بتٍرده بؼوضٓٚ، وإٕام افَهد بًَدهٚ ًٚ ف، ؾذهٌٝ ضٚئٍٜ إػ إٔف صٚر إمٚمخال

، وذهٛ ؿقم إػ ظـ ؽره، وهذا ؿد متٔز بٍٕٚراده بٚجتامع ذوضٓٚ ؾٔٓٚ وهق إطٓر

إٓ بٖن يًَد فف أهؾ آختٔٚر: ٕٕف ظَد يًتز فف افروٚ ؾال بد فف  ًٚ إٔف ٓ يهر إمٚم

 مـ ؽر ًٚ هؾ يهر ؿٚؤ ، وظذ هذا مـ تٍرد بؼط وٓيٜ افَوٚء(3)مـ إًَٓٚد

، ًٚ افتٍرد بؼوط اإلمٚمٜ يهر إمٚم إذا ؿِْٚ: إن ًٚ تَِٔد مْٓؿ؟ مـ ؿٚل: يهر ؿٚؤ

إٓ بٚفتٍقيض إفٔف وافًَد مًف: ٕٕف  ًٚ : ٓ يهر ؿٚؤاً ومْٓؿ مـ ؿٚل ؿقًٓ واحد

بؼوضٓٚ: بخالف اإلمٚمٜ ؾ٘هنٚ مـ  اً جيقز أن ٓ تَِدهٚ مع ـقٕف مٍْردٕٔٚبٜ خٚصٜ 

احلَقق افًٚمٜ وادهٚفح ادنسـٜ بغ اهلل تًٚػ وبغ أدمٔغ ٓ جيقز سؾٓٚ ظّـ 

 .(4)ؾٔٓٚ إػ ظَد واشتْٚبٜ تًغ هلٚ، ؾِؿ يٍتَر

 فصل

 .  ؾَٚفٝ: جيقز (5)إلمٚمغ ذم وؿٝ واحد، وؿد صذت ضٚئٍٜ/وٓ جيقز ظَدهٚ 

مـ ثٌتٝ إمٚمتف  فْٚ إٔف يٍيض إػ آختالف وتٌس افْيٚم ٕٓتنٚر إذى ، وذم

مْٓام خالف، ؾذهٛ ؿقم إػ أهنٚ ختتص بّـ ظَدت فف ذم افٌِد افذي مٚت ؾٔف 

                                                           

 .965، وؽٔٚث إمؿ ص27إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (9)

 ادراجع افًٚبَٜ.  (2)

 ادراجع افًٚبَٜ . (3)

 ادراجع افًٚبَٜ . (4)

 . 92/99، وافٌٔٚن  9/999ادِؾ وافْحؾ امٜٔ واجلقيْل إذا ـٕٚٚ ذم صًَغ متٌٚظديـ ، إير: هؿ افُر (5)

 [ أ/998] 
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اإلمٚم ؿٌِف، وخيتص أهِف بًَدهٚ فف، وجيٛ ظذ بَٜٔ إمٜ متٚبًتٓؿ ظذ بًٔتف، 

وؿٔؾ: جيٛ ظذ ـؾ واحد مـ ادًَقد هلام دؾًٓٚ ظـ ًٍٕف إلضٍٚء افٍتْٜ، ؾٔختٚر 

أهؾ احلؾ وافًَد ؽرمهٚ، وؿٔؾ: جيٛ اإلؿراع بْٔٓام، ؾّـ وجٌٝ فف افَرظٜ ـٚن 

: ـام فق زوج ادرأة وفٔٚن اً : أهنٚ ٕشٌَٓام ظَدذاهٛ افٍَٓٚءأحؼ هبٚ، وادختٚر مـ م

 .(9)ؾ٘ن افُْٚح يُقن فألول مْٓام

ؾ٘ن تًْٔٝ فقاحد وجٛ ظذ افُٚؾٜ تًِٔؿ أمرهٚ إفٔف ومتٚبًتف، أمٚ إذا ظَدت 

هلام ذم وؿٝ واحد بحٔٞ مل يتَدم ظَد أحدمهٚ ظذ أخر ذم افزمٚن أو ظَدت هلام 

 .(2)وجيٛ اشتئْٚؾٓٚ فقاحد مْٓٚ أو مـ ؽرمهٚبٍِظ واحد مل تثٌٝ فقاحد مْٓام، 

وفق شٌؼ افًَد فقاحد وأصُؾ وجٛ افتقؿٔػ رجٚء إُٓنٚف، ؾِق ادظك ـؾ 

فف،  ًٚ ع افّٔغ ذم حَف: ٕهنٚ فًٔٝ حَواحد مْٓام افًٌؼ مل تًّع دظقاه، ومل تؼ

ٚ وإٕام هل حؼ فًِِّّغ ؾال حيِػ فٌره، وٓ حيُؿ هبٚ ٕحدمهٚ بُْقل أخر: د

 . (3)ؿدمتف

وفق شِّٓٚ أحدمهٚ إػ أخر مل تثٌٝ فف إٓ بٌْٜٔ تنٓد فف بٚفًٌؼ، وفق أؿر 

 .(4)فهٚحٌف بٚفًٌؼ شَط حَف مْٓٚ ومل تًتَر فمخر: دٚ ؿدمتف

وفق صٓد أحدمهٚ فمخر بٚفًٌؼ وصٓد مًف ثٚن، شًّٝ صٓٚدهتام إذا مل يُـ 

ٕف ذم افًَؿ إول يُذب صٓٚدتف، افنٚهد أوًٓ ادظك شٌَف، وإٕام ذـر آصتٌٚه ٕ

وذم افثٚين ٓ يُذهبٚ، ؾ٘ن اشتّر اإلصُٚل مل يتًغ ٕحدمهٚ بحٚل وفٔس فَِرظٜ ذم 

                                                           

 .7/499، وهنٚيٜ ادحتٚج 9/78حتٍٜ ادحتٚج  (9)

 .966، وؽٔٚث إمؿ ص27إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (2)

 .7/499، وهنٚيٜ ادحتٚج 9/78حتٍٜ ادحتٚج  (3)

 .966، وؽٔٚث إمؿ ص27إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (4)
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تًْٔٔٓٚ جمٚل: ٕن افَرظٜ ٓ تدخؾ ذم تًٔغ افًَقد، وهذا ظَد: وٕهنٚ تًتًّؾ ؾٔام 

ٌٔىؾ يهح ؾٔف آصساك ـٕٚمقال، وٓ حتتّؾ اإلمٚمٜ آصساك: ؾٓل ـٚفُْٚح، ؾ

افًَد ؾٔٓام ٓشتّرار اإلصُٚل، وجيٛ ظذ أهؾ احلؾ وافًَد أن يًتٍٖٕقا افًَد 

ٕحدمهٚ، وٓ جيقز هلؿ أن يًدفقا هبٚ ظـ أحدمهٚ ذم أصح ادذهٌغ: ٕن ظَدهٚ هلام 

 .(9)أوجٛ سؾٓٚ ظـ ؽرمهٚ ؾال يّْع ظَدهٚ ٕحدمهٚ

 فصل

  ٕن افهديؼ : فؼوضٓٚ ًٚ إػ ؽره تًغ هلٚ إذا ـٚن جٚمً إذا ظٓد اإلمٚم هبٚ

وأؿره ادًِّقن ظِٔٓٚ بًٓده، وأوىص هبٚ ظّر ٕهؾ ،  (2)ظٓد هبٚ إػ افٍٚروق

، ًٚ إمجٚظ ، ؾٌَِٓٚ افْٚس، واختص هبٚ ادًْٔقن مـ ؽر مْٚزظٜ ؾهٚر ذفؽ (3)افنقرى

افدخقل ذم افنقرى، ؿٚل: ظذ  افًٌُٚس  فُ ّ  ـرم اهلل وجٓف ظَ  ًٚ وهلذا دٚ ظٚتٛ ظِٔ

، ؾدل ظذ اإلمجٚع  (4)فٍْز اخلروج مْف أرمـ أمقر اإلشالم ؾِؿ  ظئامً  اً ـٕٚٝ أمر

 . (5)ظذ صحٜ افًٓد هبٚ

 أن يًٓد ؾٔٓٚ ٕحد وجٛ ظِٔف أن خيتٚر إحؼ هبٚ وإؿقم/وإذا أراد اإلمٚم 

بحَقؿٓٚ، ؾ٘ذا أداه اجتٓٚده إػ واحد ٕير: ؾ٘ن مل يُـ ابْف وٓ أبٚه جٚز أن يٍْرد 

بٚفًٓد فف، وافقصٜٔ إفٔف مـ ؽر مراجًٜ ٕهؾ افًَد واحلؾ ؾٔف، وهؾ يتقؿػ 

                                                           

 .966ص، وؽٔٚث إمؿ 27إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (9)

 . 9/574افٌدايٜ وافْٓٚيٜ  (2)

 . 7/937وهؿ ظثامن ، وظع ، وضِحٜ ، وافزبر ، وظٌد افرمحـ ريض اهلل ظْٓؿ . افٌدايٜ وافْٓٚيٜ  (3)

 .27إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (4)

 .7/499، وهنٚيٜ ادحتٚج 9/77، وحتٍٜ ادحتٚج 4/999أشْك ادىٚفٛ  (5)

 [ ب/998] 
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: ٕن ظٓد ظّر مـ (9)فزومٓٚ ظذ روٚ أهؾ آختٔٚر؟ أصح ادذهٌغ: إٔف ٓ يتقؿػ

وـذفؽ ظٓد ظّر ذم افنقرى، وٕن اإلمٚم أيب بُر مل يتقؿػ ظذ روٚ افْٚس، 

 ادقيص أوػ هبٚ مـ أهؾ آختٔٚر ؾِؿ يًتز روٚهؿ ؾٔٓٚ.

وإن ـٚن مـ ظٓد إفٔف أبٚه أو ابْف ٍٕذ مـ ؽر أن يَػ ظذ روٚ أهؾ آختٔٚر 

: ٓ يٍْذ إٓ بروٚهؿ وتزـٔتٓؿ، وافثٚفٞ: يٍْذ (2)ظذ أصح افثالثٜ افقجقه، وافثٚين

: فْٚ إٔف أمغ فألمٜ حيُؿ ذم ادهِحٜ  (3)وٓ يٍْذ ظٓده ٓبْف إٓ بروٚهؿظٓده ٕبٔف، 

ؾال تِحَف افتّٜٓ، ؾٌِٔٛ مَتٙ مْهٌف ظذ بٚظٞ ًٌٕف، وـام اظتّد ذم مهٚفح 

إمٜ ظِٔف يرجع ذم تزـٜٔ ويل ظٓده إفٔف، وذم اصساط روٚهؿ فِزوم افًَد وجٓٚن: 

، وٓ بد ذم صحٜ افًَد مـ ويل  (4)ؾ افًَدأصحٓام إٔف ٓ يًتز ـام ٓ يًتز ذم أص

افًٓد: ٕٕف ظَد تراض ؾٚظتز ؾٔف ؿٌقل مـ ظَد فف، وذم وؿٝ ؿٌقفف وجٓٚن: 

ف ظَد ٓزم ؾُٚن افٌَقل : فْٚ إٔ (5)أؿًٔٓام حٚل افًَد. وافثٚين: بًد مقت مًتخٍِف

 بخالف افقصٜٔ بٚدٚل. اً ؾٔف ٕٚجز

حٚدث خيؾ بؼضف مل جيد إػ ذفؽ وفق رام ادًتخِػ خِع ويل ظٓده مـ ؽر 

شٌٔاًل، بخالف ٕقابف ذم حٔٚتف، ؾ٘ن فف ظزهلؿ: ٕن اإلمٚمٜ يًَدهٚ ادًِّقن، ؾِؿ 

يِّؽ بًوٓٚ مـ ؽر حٚدث، وخٍِٚؤه اشتخٍِٓؿ فًٍْف ؾجٚز فف ظزهلؿ، ؾِق ظزل 

                                                           

 .7/499، وهنٚيٜ ادحتٚج 9/77، وحتٍٜ ادحتٚج 4/999أشْك ادىٚفٛ  (9)

 ذم إصؾ افثٚفٞ وهق خىٖ . (2)

 .9/78، وحتٍٜ ادحتٚج 99/44، رووٜ افىٚفٌغ 937ؽٔٚث إمؿ ص (3)

 .9/78، وحتٍٜ ادحتٚج 37إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (4)

 .937ؽٔٚث إمؿ ص (5)
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ويل ظٓده ثؿ ظٓد بًده إػ ؽره ـٚن ظٓده إػ افثٚين بٚضاًل: ٕن إول بٚق ظذ 

 . (9)ه ؾال جيقز أن يًٓد إػ ؽرهظٓد

وفق أراد أهؾ آختٔٚر خِع مـ ظَدوا فف اإلمٚمٜ مـ ؽر حٚدث خيؾ بقٓيتٓؿ 

مل يُـ هلؿ ذفؽ: ٕهنٚ ظَد ٓزم وذم افتًِٔط ظذ خًِف إشَٚط أمٕٜٚ مْهٌف، 

 .(2)وتٍقيٝ مَٚصد ظَده

ظَد ٓزم مـ ٕٕف : وأمٚ اإلمٚم إذا أراد أن خيِع ًٍٕف ؾٕ٘ف ٓ يِّؽ ذفؽ 

يُْره  ومل ًٍٕف خِع - افًالم ظِٔٓام - ظع بـ احلًـ ٕن فف: جيقز وؿٔؾ: افىرؾغ،

أؿِٔقين، وفٔتُؿ وفًٝ  (4): أؿِٔقين ، وفُـ يًٚروف ؿقل افهديؼ  (3)مُْر

 . (5)بخرـؿ. ؾَٔؾ: ٓ َِٕٔؽ وٓ ًٕتَِٔؽ . ؾدل إٔف ٓ يِّؽ أن يٍْرد بًزل ًٍٕف

تٍهٔاًل ؾَٚل: إن ـٚن خًِف ًٍٕف يٍيض إػ  (6)اهلل أبق ادًٚيلواختٚر افنٔخ أيده 

اوىراب واختالل افثٌقر وؾًٚد إحقال مل يِّؽ ذفؽ، وظِٔف تْزل اشتَٚفٜ 

افهديؼ وظدم إؿٚفتف، وإن ـٚن ٓ يٍيض إػ رء مـ ذفؽ بؾ ـٚن ؾٔف إضٍٚء ثٚئرة 

                                                           

 .99/48، ورووٜ افىٚفٌغ 943ؽٔٚث إمؿ ص (9)

 ادراجع افًٚبَٜ . (2)

 . 92/92افٌٔٚن  (3)

، ومًجؿ فٌٜ  269مـ اإلؿٚفٜ ، وهل افرؾع واإلزافٜ حلُؿ ظَد برى ادتًٚؿديـ . ادهٌٚح ادْر ، ص  (4)

 . 89افٍَٓٚء ، ص 

 .99/48، ورووٜ افىٚفٌغ 928ؽٔٚث إمؿ ص (5)

 احلرمغ ظٌد ادِؽ بـ ظٌد اهلل بـ يقشػ بـ حمّد اجلقيْل، أبق ادًٚيل، رــ افديـ، ادَِٛإمٚم  ( هق:6)

هـ. 499ب٘مٚم احلرمغ: أظِؿ ادتٖخريـ، مـ أصحٚب افنٚؾًل. وفد ذم جقيـ مـ ٕقاحل ًٕٔٚبقر شْٜ 

هـ 478شْٜ  قذمتوثؿ ظٚد إػ ًٕٔٚبقر، ،  ٚدديْٜ ؾٖؾتك ودرسؾ تٍَف ظذ أبٔف ثؿ رحؾ إػ بٌداد، ؾُّٜ

.255/ 9، وضٌَٚت افنٚؾًٜٔ ٓبـ ؿٚيض صٌٜٓ  5/995. يْير: ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ فًٌُِل هبٚ



 اإلمامةكتاب  ................................................................................. كتاب االنتصار البن أبي عصرون

- 299 - 

ًٍٕف / احلًـ بـ ظع وتًُغ ؾتْٜ ثٚئرة جٚز فف أن خيِع ًٍٕف، وظِٔف يْزل خِع 

 وهق ضٍؾ صٌر ؾَٚل: ملسو هيلع هللا ىلص بٖن أضٍٖ هبٚ افٍتْٜ افًيّك، وؿد ـٚن أخز ظْف هبٚ افٌْل

 .(2)(9)ن اهلل يهِح بف بغ ؾئتغ ظئّتغ((إإن وفدي هذا شٔد، و ))

ٚبالن، وفقازم ، أو ـٚن ؽره يَقم مَٚمف، ؾٚفَقٓن متًَٚ ٍٕذ إمران مً قؿٚل: وف

ًٚ  ًٚ ًٍٕف ضٌِخِع  مـ ضريؼ افيـ، وٓ  ًٚ فىٚظٜ اهلل تًٚػ مل يُـ ممْقظ فًِزفٜ، وختِٔ

 .(3)ؿٚضع ؾٔف واهلل أظِؿ

ل ظٓده بٚٓشتًٍٚء فِزومف مـ جٓتف وجٜٓ مقفٔف، زُ إذا اشتًٍك ويل افًٓد مل يَ 

ؾ٘ن وجد مقفٔف ؽره جٚز اشتًٍٚؤه، وإظٍٚؤه فساؤٓام ظِٔف، وخرج مـ افًٓد 

 .(4)كٍَ ًْ ، وٓ أن يُ لًٍْ تَ ًْ ظِٔف، وإن مل جيد ؽره مل جيز أن يَ بٚتٍٚؿٓام 

إفٔف: ٕٕف  ـ حغ ظٓدفؼائط اإلمٚم م ًٚ وينسط فقيل افًٓد أن يُقن جٚمً

جيقز أن يّقت مًتٌْٔف ذم ـؾ وؿٝ ؾال بد أن يُقن ظذ ذط افقٓيٜ، ؾِق اختؾ 

إمٚمتف حتك يًتٖٕػ ذط مْٓٚ ظْد افًٓد ثؿ أـِّف ظْد مقت مًتٌْٔف مل تثٌٝ 

 .(5)افًَد فف أهؾ افًٌٜٔ

تف وإذا ظٓد إػ ؽٚئٛ ٓ تًِؿ حٔٚتف ومٚت مل يهح ظٓده: ٕن مـ ينؽ ذم حٔٚ

مـ ظٓد إفٔف وهق ؽٚئٛ إتير ومٚت فْٚ افًِؿ بهٍٚتف وإن ظِّٝ حٔٚتف  ٓ حيهؾ

ره، اشتْٚب ؿدومف، ؾٚشتحيه أهؾ افًٌٜٔ، ؾ٘ن بًدت ؽٌٔتف وحلؼ افير بٕٚتيٚ

                                                           

 (.2794فِحًـ بـ ظع ريض اهلل ظْٓام )ملسو هيلع هللا ىلص أخرجف افٌخٚري ذم ـتٚب افهِح، بٚب ؿقل افٌْل  (9)

 .929 ؽٔٚث إمؿ ص (2)

 .929 ؽٔٚث إمؿ ص (3)

 .99/48، ورووٜ افىٚفٌغ 943ؽٔٚث إمؿ ص (4)

 .936، وؽٔٚث إمؿ ص33إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (5)

 [ أ/999] 
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ظْف إػ حغ حوقره، وتٍْذ تكؾٚتف، ؾ٘ذا حي اخلٍِٜٔ افٌٚئٛ  ًٚ أهؾ آختٔٚر ٕٚئٌ

 .(9)إًزل احلٚرض افْٚئٛ حلوقر مـ إفٔف إمر، وٓ يٍْذ بًد ذفؽ رء مـ تكؾٚتف

وٓ جيقز فقيل افًٓد أن يًٓد إػ ؽره ؿٌؾ مقت مًتٌْٔف: ٕٕف مل تًتَر فف 

 ًٚ أؾوٝ اإلمٚمٜ إيل ؾَد جًِٝ ؾالٕ ُذا فق ؿٚل: إذاخالؾتف ؾًٔٓد ؾٔٓٚ إػ ؽره، وه

ويل ظٓدي: ٕٕف ظٓد إفٔف ذم حٚفٜ فٔس ؾٔٓٚ وٓيٜ وفق خِع اخلٍِٜٔ ًٍٕف ؾقٓهٚ 

 .(2)ٕن خًِف ؿٚم مَٚم مقتف: ويل ظٓده 

وفق ظٓد إػ اثْغ مل يَدم أحدمهٚ ظذ أخر صح افًٓد، ويًغ أهؾ آختٔٚر 

، وإصؾ ذم ذفؽ ظٓد  (3)بخالف مٚ فق ؿِدهٚ اثْغ ذم حٔٚتفأحدمهٚ بًد وؾٚتف، 

ظٌٚس ؿٚل: وجدت إػ أهؾ افنقرى، ؾٕ٘ف جًِٓٚ ذم شتٜ ظذ مٚ رواه ابـ   ظّر

ؾَٚل: مٚ أدري مٚ أصْع ذم هذا إمر أؿقم ؾٔف وأؿًد، ؿِٝ:  اً ظّر ذات يقم مٍُر

إن ٕراه فق تقػ أمرـؿ هؾ فؽ ذم ظع، ؾَٚل: إٕف هلٚ ٕهؾ فُْف رجؾ ؾٔف دظٚبٜ، و

حلُِّؿ ظذ ضريَٜ مـ احلؼ تًرؾقهنٚ، ؿٚل: ؾَِٝ أيـ إٔٝ ظـ ظثامن؟ ؾَٚل: فق ؿد 

ؾًِٝ حلّؾ بْل أيب مًٔط ظذ رؿٚب افْٚس ثؿ فتثٛ إفٔف افًرب حتك تيب 

 ؟ ؾَٚل: إٕف فزهق، (4)ؾىِحٜظَْف، واهلل فق ؾًِٝ فًٍؾ، وفق ؾًؾ فًٍِقا، ؿِٝ: 

                                                           

 .33، وإحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص4/999، وأشْك ادىٚفٛ 99/44رووٜ افىٚفٌغ  (9)

 .4/999، وأشْك ادىٚفٛ 99/45، ورووٜ افىٚفٌغ 33إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (2)

 .4/999ْك ادىٚفٛ ، و أش33إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (3)

 وهق. إجقاد مـ صجٚع، صحٚيب،: حمّد أبق اددين، افَرر افتّٔل ظثامن بـ اهلل ظٌٔد بـ هق: ضِحٜ (4)

يـ، افًؼة أحد  مـ اإلشالم ،ـٚن إػ افًٚبَغ افثامٕٜٔ وأحد افنقرى، أصحٚب افًتٜ وأحد ادٌؼ 

هـ. إير: 36يَٚل فف ضِحٜ اجلقد وضِحٜ اخلر وضِحٜ افٍٔٚض. مٚت شْٜ  .ظِامئٓؿ ومـ ؿريش دهٚة

 .25/54، وتٚريخ دمنؼ 9/23شر أظالم افٌْالء 
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وشِؿ مع مٚ يًِؿ مـ زهقه، ؿٚل: / ـٚن اهلل فٔقفٔف أمر أمٜ حمّد صذ اهلل ظِٔف مٚ 

بٚفًقق،  (9)ؾَِٝ: ؾٚفزبر؟ ؾَٚل: إٕف فٌىؾ وفُْف يًٖل ظـ افهٚع وادد بٚفَْٔع

؟ ؿٚل: فٔس هْٚك، إٕف (2)شًد بـ أيب وؿٚص! ؿٚل: ؿِٝ:  غّيع أمر ادًِ أؾذاك

؟  يَٚتؾ ظِٔف، ؾٖمٚ وايل أمر ؾال، ؿٚل: ؿِٝ: ظٌد افرمحـ بـ ظقف (3)مَْٛصٚحٛ 

ؿٚل: ًٕؿ افرجؾ ذـرت فُْف ؤًػ، إٕف واهلل مٚ يهِح هلذا إمر إٓ افَقي مـ 

ؽر ظْػ، وافِغ مـ ؽر وًػ، وادًّؽ مـ ؽر بخؾ، واجلقاد مـ ؽر 

اظٓد، ؾجًِٓٚ : وآيًف افىٛ مـ ًٍٕف، وؿٚل فف  (4)إهاف، ؾِام جرحف أبق فٗفٗة

  صقرى ذم هٗٓء افًتٜ، وؿٚل: هذا إمر إػ ظع، وب٘زائف افزبر، وإػ ظثامن،

                                                           

 : هق َٕٔع اخلََواَمت ، ؿريٜ بَرب ادديْٜ ، ظذ مٔؾ مـ مْٚزل بْل شِّٜ .افَْٔع  (9)

 . 3/977هتذيٛ إشامء وافٌِٚت 

 إمر، افهحٚيب: إشحٚق أبق افزهري، افَرر مْٚف ظٌد بـ أهٔٛ بـ مٚفؽ وؿٚص أيب بـ هق: شًد (2)

 شٌٔؾ ذم بًٓؿ رمك مـ وأول فِخالؾٜ، ظّر ظْٔٓؿ افذيـ افًتٜ وأحد ـنى، ومدائـ افًراق، ؾٚتح

 بدر، وصٓد شْٜ، 97 ابـ وهق أشِؿ. اإلشالم ؾٚرس فف. ويَٚل بٚجلْٜ، ادٌؼيـ افًؼة وأحد اهلل،

 .3/87، وإظالم 2/499هـ. إير : تٚريخ اإلشالم 55شْٜ  افَٚدشٜٔ. مٚت واؾتتح

 وفٔس وجٔقش، حرب صٚحٛ إٔف يريد ادٚئٜ، دون هق: وؿٔؾ. وافٍرشٚن اخلٔؾ مجٚظٜ: بٚفُن َْٛ َْ ادِ  (3)

 .4/999إير : افْٓٚيٜ ذم ؽريٛ احلديٞ وإثر  .إمر هذا بهٚحٛ

ادٌرة بـ صًٌٜ ، أهه ادًِّقن مـ افروم ، جرح ظّر ؾروز افْٓٚوٕدي ، وفٗفٗة ابْتف ، وهق ؽالم  (4)

 . 3/392وثالثٜ ظؼ مًف ، ثؿ ؿتؾ ًٍٕف . تٚريخ افىزي 

 [ ب/999] 
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وب٘زائف ظٌد افرمحـ بـ ظقف، وإػ ضِحٜ وب٘زائف شًد بـ أيب وؿٚص، ؾِام جًِقا 

ؿٚل ظٌد افرمحـ بـ ظقف: اجًِقا أمرـؿ إػ ثالثٜ   فِنقرى بًد وؾٚة ظّر

أمري إػ ظع، وؿٚل ضِحٜ: جًِٝ أمري إػ ظثامن، مُْؿ. ؾَٚل افزبر: جًِٝ 

وؿٚل شًد: جًِٝ أمري إػ ظٌد افرمحـ، ؾهٚرت افنقرى بًد شتٜ إػ ثالثٜ، 

ظِٔف صٚهد فٔحرص  (9)ؾَٚل ظٌد افرمحـ: أيُؿ يزأ مـ هذا إمر وجيًِف إفٔف، واهلل

ٍٕز مْف،  ظذ صالح إمٜ، ؾِؿ جيٌف أحد، ؾَٚل: ظٌد افرمحـ اجًِقه إيل، وأخرج

ٝ، ؾهٚرت افنقرى ، ؾَٚٓ: ًٕؿ، ؾَٚل: ؿد ؾًًِٚ واهلل ظع صٚهد إين ٓ آفقـؿ ٕهح

ذم اثْغ ظثامن وظع ريض اهلل ظْٓام، ثؿ مٙ ظٌد افرمحـ فًٔتًِؿ  ًٚ بًد افثالثٜ أيو

، ؾٖذـف مًف، ثؿ (2)مـ افْٚس مٚ ظْدهؿ، ؾِام جـ افِٔؾ اشتدظك ادًقر بـ خمرمٜ

واحد مْٓام افًٓقد أهيام بٚيع فًِّٔـ بُتٚب اهلل وشْٜ رشقفف،  حي ؾٖخذ ظذ ـؾ

، ؾُٕٚٝ افنقرى افتل دخؾ  (3)وفئـ بٚيع فٌره فًًّٔـ وفٔىًٔـ، ثؿ بٚيع ظثامن

، وذم إًَٚد (4)أهؾ اإلمٚمٜ ؾٔٓٚ، وإًَد اإلمجٚع ظِٔٓٚ أصاًل ذم إًَٚد اإلمٚمٜ بٚفًٓد

ؾ افًٌٜٔ، وٓ يتَدر بًدد، فُـ ذضف أن افًٌٜٔ بًدد يتًغ مْف أحدهؿ بٚختٔٚر أه

                                                           

 ذم إصؾ أظِؿ وهل شٌؼ ؿِؿ وافهحٔح حذؾٓٚ.(9)

 افهحٚبٜ ؾوالء مـ: افرمحـ ظٌد أبق افزهري، افَرر أهٔٛ بـ ٕقؾؾ بـ خمرمٜ بـ هق: ادًقر (2)

 افنقرى، فٔٚيل ظقف، بـ افرمحـ ظٌد خٚفف مع وـٚن. مْف وشّع صٌر وهقملسو هيلع هللا ىلص  افٌْل أدرك. وؾَٓٚئٓؿ

  مع إؾرئَٜ ؾتح وصٓد. افهحٚبٜ أـٚبر مـ وؽرهؿ إربًٜ اخلٍِٚء ظـ وروى. أصٔٚء ظْف وحٍظ

 حجٚرة مـ حجر ؾٖصٚبف افزبر، ابـ مع ـٚن ثؿ .ؽزوهٚ ظذ ظثامن حرض اّفذي وهق. شًد بـ اهلل ظٌد

، ومًجؿ افهحٚبٜ فٌٌِقي 3/399هـ. إير: شر أظالم افٌْالء 64ؾَتؾ  بُّٜ احلهٚر ذم ادْجْٔؼ

5/354. 

 . 3/879تٚريخ ادديْٜ ٓبـ صٌٜ  (3)

 .95/397، وادجّقع 39، وإحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص96/979احلٚوي افٌُر  (4)
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يُقن حمهقًرا يًتٍٚد مْف سؾٓٚ ظـ ؽرهؿ، وإذا تًْٔٝ بٚٓختٔٚر ذم أحدهؿ جٚز 

فف أن يًٓد هبٚ إػ ؽرهؿ، وفٔس ٕهؾ افًٌٜٔ إذا جًِٝ صقرى تًٔغ واحد ممـ 

 خْ تَ ًْ جًِٝ ؾٔٓؿ ذم حٔٚة ادُ 
 حٔٚتف: ٕٕف هلؿ إٓ أن يٖذن هلؿ ذم تًٔغ آختٔٚر ذم ِػ ِِ

ؾٔٓٚ، ؾ٘ن خٚؾقا ذم افتٖخر إػ وٓيٜ بًد وؾٚتف دخقل  زاحؿادختص بٚفقٓيٜ ؾال يُ 

 . (9)ظٚرض، وأمُـ أن يًتٖذٕقه، وإن تًذر اشتئذإف ؾٓق ـام فق مٚت

 وإن بَل ظِٔف متٔٔزه مل جيز فف آختٔٚر إٓ ب٘ذٕف ، ؾَد روى ابـ إشحٚق أن ظّر

  ؾَٚل: مٚ صٖن افْٚس؟ ؿٚفقا: يريدون افدخقل  (2)ةً د  شّع هَ  ًٚ بٔتف جمروحدٚ دخؾ

ظِٔؽ، ؾٖذن هلؿ، ؾَٚفقا: اظٓد يٚ أمر ادٗمْغ، اشتخِػ ظِْٔٚ ظثامن، ؾَٚل: ـٔػ 

ة ؾَٚل: مٚ صٖن افْٚس؟ ؿٚفقا: د  ؾخرجقا مـ ظْده، ثؿ شّع هَ / حيٛ ادٚل واجلْٜ ، 

ؾَٚفقا: اشتخِػ ظِْٔٚ ظع بـ أيب ضٚفٛ، ؾَٚل: يريدون افدخقل ظِٔؽ، ؾٖذن هلؿ، 

ا حيُِّؿ ظذ ضريَٜ هل احلؼ، ؿٚل ظٌد اهلل بـ ظّر: ؾٖـٌٔٝ ظِٔف ظْد ذفؽ، إذً 

 .(3)؟ ًٚ ومٔت ًٚ ًؽ مْف، ؾَٚل: أي بْل أحتِّٓٚ حٔؾَِٝ يٚ أمر ادٗمْغ: ومٚ يّْ

 فصل

أهؾ آختٔٚر ـام جيقز أن يٌر مـ يًٓد إفٔف، ؾال يهح  (4)يًغجيقز فِخٍِٜٔ أن 

 ظْٔف، ـام ٓ يثٌٝ افًٓد إٓ دـ ظْٔف: ٕهنام مـ مقاجٛ وٓيتف،  آختٔٚر إٓ ممـ

وفق رتٛ اخلالؾٜ ذم ظدد ؾَٚل: اخلٍِٜٔ بًدي ؾالن، ؾ٘ذا مٚت ؾٚخلٍِٜٔ بًده ؾالن، 

                                                           

 .99/45، ورووٜ افىٚفٌغ 35إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (9)

ة افقء إذا شًّٝ صقتف، إير مجٓرة افٌِٜ (2)  .2/65هل افهقت ، شًّٝ هد 

 .35، وإحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص67ادحـ ٕيب افًرب ص (3)

 ذم إصؾ: ويًغ. وادثٌٝ هق افهحٔح. (4)

 [ أ/929] 
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 (9)مٗتٜ جٔش ظذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل اشتخِػ ؾَد رتٌف، مٚ ظذ اشتحَقهٚ ؾالن مٚت ؾ٘ذا

 ،(4)رواحٜ بـ اهلل ؾًٌد أصٔٛ ؾ٘ن ،(3)ضٚفٛ أيب بـ ؾجًٍر أصٔٛ ؾ٘ن ،(2)حٚرثٜ بـ زيد

جًٍر، وتَدم  افرايٜ ؾٖخذ ، ؾَتؾ زيد ؾتَدم رجاًل، ادًِّقن ؾِرتض أصٔٛ ؾ٘ن

(6)(5)افقفٔد بـ خٚفد بًده ادًِّقن ؾٚختٚر ؾَتؾ ؾتَدم رواحٜ، ابـ افرايٜ ؾٖخذ ؾَتؾ
 ، 

افؼط ؾٔف وإن  دخقل حتّؾوا ادٗمْغ، أمر اختٔٚر ذم بف يَتدى أصالً  ذفؽ وصٚر

 .(7)إٓ إٔف مـ مهٚفح افًٚمٜ ؾٌٚبف أوشع مـ افًَقد اخلٚصٜ اً ـٚن ظَد

                                                           

 .4/9972مقوع مـ أرض افنٚم مـ ظّؾ افٌَِٚء. إير: مًجؿ مٚ اشتًجؿ مـ أشامء افٌالد  (9)

 واصستف صٌرا، اجلٚهِٜٔ ذم أختىػ. صحٚيب: افٌُِل( ذحٌٔؾ أو) ذاحٔؾ بـ رثٜحٚ بـ هق: زيد (2)

 وزوجف وأظتَف - اإلشالم ؿٌؾ - افٌّْل  ؾتٌْٚه تزوجٓٚ، حغملسو هيلع هللا ىلص  افٌْل إػ ؾقهٌتف خقيِد بْٝ خدجيٜ

 حيٌف وـٚن ظِٔٓٚ، أّمره إٓ هيٜ ذم يًٌثف ٓملسو هيلع هللا ىلص  افٌْل وـٚن. إشالمٚ افهحٚبٜ أؿدم مـ ظّتف، بْٝ

، وتٚريخ 9/229إير: شر أظالم افٌْالء  .ؾٔٓٚ ؾٚشتنٓد مٗتٜ، ؽزوة ذم اإلمٚرة فف وجًؾ. ويَدمف

 .99/342دمنؼ 

 وهق افىٔٚر جًٍر فف يَٚل. افنجًٚن مـ. هٚصؿ افَرر بـ ادىِٛ ظٌد بـ ضٚفِٛ أيب بـ هق: جًٍر (3)

 اإلشالم، إػ افًٚبَغ مـ وهق .شْغ بًؼ ظع مـ أشـ وـٚن. ضٚفٛ أيب بـ ظع ادٗمْغ أمر أخق

افثٕٜٚٔ.  اهلجرة ذم احلٌنٜ إػ وهٚجر ؾٔٓٚ، ويدظق إرؿؿ دارملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رشقل يدخؾ أن ؿٌؾ أشِؿ

 .9/434، ومًجؿ افهحٚبٜ فٌٌِقي 9/296هـ. إير: شر أظالم افٌْالء 8اشتنٓد ذم مٗتٜ شْٜ 

 وافنًراء إمراء مـ يًد صحٚيب،: حمّد أبق اخلزرج، مـ إٕهٚري، ثًٌِٜ بـ رواحٜ بـ اهلل هق: ظٌد (4)

 آثْل افٌَْٚء أحد وـٚن. إٕهٚر مـ افًًٌغ مع افًٌَٜ وصٓد. اجلٚهِٜٔ ذم يُتٛ ـٚن. افراجزيـ

هـ. 8ؾٔٓٚ شْٜ  ؾٚشتنٓد مٗتٜ وؿًٜ ذم إمراء أحد وـٚن .واحلدئٌّٜ واخلْدق وأحدا بدرا وصٓد ظؼ

 .3/898وآشتًٔٚب ، 9/239إير: شر أظالم افٌْالء 

 ؾتح ؿٌؾ أشِؿ. افهحٚيبّ  افٌُر، افٍٚتح اهلل شٔػ: افَرّر  ادخزومل ادٌرة بـ افقفٔد بـ هق: خٚفد (5)

 ؾٍتح هـ 92 شْٜ افًراق إػ شره هـ. وٓه أبق بُر دحٚربٜ ادرتديـ ومًٕٚل افزـٚة. ثؿ 7 شْٜ مُٜ

 ؿٔٚدة ظـ ظزفف ظّر ويل ودٚ. إمراء مـ ؾٔٓٚ مـ أمر وجًِف افنٚم إػ وحّقفف. مْف ظئام وجٌٕٚٚ احلرة

ظٌٔدة .  أيب يدي بغ يَٚتؾ واشتّر ظزمف، مـ ذفؽ يثـ ؾِؿ اجلراح، بـ ظٌٔدة أبٚ ووػ بٚفنٚم اجلٔقش

 .96/299، وتٚريخ دمنؼ 9/366هـ. إير: شر أظالم افٌْالء 29شْٜ  بحّص مٚت

 (.4269احلديٞ أخرجف افٌخٚري ذم ـتٚب ادٌٚزي، بٚب ؽزوة مٗتٜ مـ أرض افنٚم ) (6)

 .99/45، ورووٜ افىٚفٌغ 36إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (7)
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، ثؿ بـ ظٌد افًزيز ظّرإػ  (9)شِٔامن بـ ظٌد ادِؽوؿد تقارثف اخلٍِٚء، ؾًٓد 

، وأؿره افتٚبًقن وافًِػ افهٚحلقن ظِٔف (2)ادِؽ يزيد بـ ظٌدٌر ُٕر إػ ببًده 

رتٌٓٚ ذم ثالثٜ مـ وفده ذم  (3)افرصٔدمـ ؽر ُٕر ؾهٚر تَريرهؿ حجٜ، وـذفؽ 

  . (7)، وأؿره ظِامء وؿتف ظِٔف(6)ادٗمتـ، ثؿ ذم (5)ادٖمقن، ثؿ ذم (4)إمغ

                                                           

 ادٗمْغ، أمر إمقي، افَرر، أمٜٔ، بـ افًٚص أيب بـ احلُؿ بـ مروان بـ ادِؽ ظٌد بـ هق: شِٔامن (9)

 ظْف وروى هْٔدة، بـ افرمحـ وظٌد أبٔف ظـ روى. وتًًغ شٝ شْٜ افقفٔد أخٔف بًد بقيع. أيقب أبق

 .2/429هـ. إير: وؾٔٚت إظٔٚن 99مٚت شْٜ  .وافزهري افقاحد ظٌد ابْف

ادٌرة. روى ظـ : شًٔد  أبق ، اهلٚصّل افَرر احلٚرث بـ ٕقؾؾ بـ ادٌرة بـ ادِؽ ظٌد بـ هق: يزيد (2)

ادَزي ، وابـ ادُْدر، وصٍقان بـ شِٔؿ، وظْف: ظٌد اهلل بـ ٕٚؾع، وظّر بـ أيب بُر افْقؾع، ومًـ بـ 

 .65/299هـ. إير: تٚريخ دمنؼ 967ظًٔك. مٚت شْٜ 

 ابْف: ظْف روى. ؾوٚفٜ بـ ومٌٚرك وجده، أبٔف ظـ روى. ادٓدي بـ هٚرون جًٍر أبق هق: اخلٍِٜٔ (3)

 حيٛ وـٚن. ورأي وصجٚظٜ وؽزو وجٓٚد حٟ ذا ادِقك، وأحنؿ اخلٍِٚء، إٌٔؾ مـ ـٚن. وؽره ادٖمقن

إير:  .افْص مًٚروٜ ذم وافُالم افديـ، ذم ادراء ويٌٌض اإلشالم، حرمٚت ويًيؿ وأهِف، افًِؿ

 .8/225افتٚريخ افٌُر 

 وبقيع. بٌداد رصٚؾٜ ذم وفد. ظٌٚد خٍِٜٔ: ادْهقر ابـ ادٓدي بـ افرصٔد هٚرون بـ هق: حمّد (4)

 رؿٔؼ أديٌٚ، صجٚظٚ افهقرة، مجٔؾ شّْٔٚ، ضقيال أبٔض هـ. ـٚن 993 شْٜ أبٔف وؾٚة بًد بٚخلالؾٜ

ّٔئ إمقال، إٍٕٚق مـ مُثرا افنًر، افْدمٚء. مٚت  وجمٚفًٜ افِٓق إػ إكاؾف ظِٔف يٗخذ افتدبر، ش

 .7/927إظالم ، و5/9249هـ. إير: تٚريخ اإلشالم 998شْٜ 

 مـ اخلٍِٚء افًٌٚس، شٚبع ابق ادْهقر، جًٍر أيب بـ ادٓدي حمّد بـ افرصٔد هٚرون بـ اهلل هق: ظٌد (5)

 إػ إؾرئَٜ مـ أمره ٍٕذ. مُِف وشًٜ وظِّف شرتف ذم ادِقك، أظٚطؿ وأحد افًراق، ذم افًٌٚس بْل

 .4/949إظالم  .وافًْد افْٓر وراء ومٚ خراشٚن أؿل

 افًٓد بقٓيٜ افرصٔد أبقه إفٔف ظٓد. وادٖمقن إمغ أخق هق أمر،: افًٌٚد افرصٔد هٚرون بـ افَٚشؿ (6)

 .5/944هـ. إير: تٚريخ اإلشالم 298، مٚت ذم حٔٚة أخٔف ادٖمقن شْٜ  ادٗمتـ وفٌَف بًدمهٚ،

 .362، وتٚريخ اخلٍِٚء ص37إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (7)
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ؾٔٓؿ اخلالؾٜ ـام ظٓد، ؾِق  ٌٝظٓد إػ ثالثٜ مرتغ ثؿ مٚت، ترتؾًذ هذا فق 

مٚت إول ذم حٔٚة مـ ظٓد إفٔف ثؿ مٚت ـٕٚٝ اخلالؾٜ بًده فِثٚين، وفق مٚت 

إول وافثٚين ذم حٔٚة ادًتخِػ ـٕٚٝ بًد مقتف فِثٚفٞ: ٕهنؿ اشتحَقهٚ ظذ 

افستٔٛ ؾٚشتحَٓٚ ـؾ واحد بًد مقت مـ ؿٌِف، ؾِق مٚت مـ ظٓد إفٔٓؿ، وافثالثٜ 

 الؾٜ فألول، ؾِق أراد أن يًٓد ؾٔٓٚ إػ ؽر افٌٚؿغ بٚختٔٚره مل يُـ ففأحٔٚء ـٕٚٝ اخل

، ثؿ جًؾ (2)إػ ادْهقر (9)افًٍٚح، وؿد ظٓد ًٚ ذفؽ إٓ بْزول مًتحَٓٚ بًده ضقظ

 ؾٖراد ادْهقر حغ ويل أن يَدم ادٓدي ظذ  (3)فًًٔك بـ مقشكبًده افقٓيٜ 

حتك اشتْزفف بىٔٛ ًٍٕف،  اً ير ؾَٓٚء زمٕٚف فف رخهٜ ؾٔف ؿٓر ظًٔك بـ مقشك ؾِؿ

أن هذا افستٔٛ ييٓر أثره ذم اشتحَٚق  (4)وطٚهر مذهٛ افنٚؾًل ومجٓقر افًِامء

افٌدايٜ بًد مقت مـ ظٓد إفٔٓؿ مـ ؽر خمٚفٍٜ ممـ أؾوٝ اخلالؾٜ إفٔف، أمٚ إذا رأى 

ٕٕف مٚفؽ إمر أن ؾًٓده أن يًٓد ؾٔٓٚ إػ ؽر مـ ظٓد إفٔف إول ـٚن فف ذفؽ: 

 : ٕن  مـ أمر أمراء جٔش مٗتٜ ملسو هيلع هللا ىلص /ؾٔٓٚ أمٙ، وخيٚفػ مٚ رتٌف رشقل اهلل 

                                                           

 افدوفٜ خٍِٚء أول: افًٌٚس أبق ادىِٛ، ظٌد بـ افًٌٚس بـ اهلل ظٌد بـ ظع بـ حمّد بـ اهلل هق: ظٌد (9)

 وٕنٖ وفد. " افَٚئؿ " و " ادرتٙ " فف ويَٚل. افًرب مِقك مـ افدهٚة اجلٌٚريـ وأحد افًٌٚشٜٔ،

 فف ؾٌقيع إمقيٜ، افدوفٜ ظرش مَّقض اخلراشٚين مًِؿ أبق بدظقتف وؿٚم وادديْٜ افنٚم بغ بٚفؼاة

  .4/996هـ. إير: إظالم 936هـ. مٚت شْٜ  932 شْٜ افٍُٜ ذم جٓراً  بٚخلالؾٜ

 بًد اخلالؾٜ بْل افًٌٚس، ويل خٍِٚء ثٚين: ادْهقر جًٍر، أبق افًٌٚس، بـ ظع بـ حمّد بـ اهلل هق: ظٌد (2)

دمنؼ هـ. إير: تٚريخ 958بٌداد، مٚت شْٜ  " مديْٜ بٚين وهق هـ 936 شْٜ افًٍٚح أخٔف وؾٚة

32/298. 

 وجًِف هـ932 شْٜ وشقادهٚ افُقؾٜ ظّف وٓه :مقشك أبق افًٌٚد، حمّد بـ مقشك بـ هق: ظًٔك (3)

افُقؾٜ. مٚت شْٜ  ظـ وظزفف هـ947 شْٜ ظٓده وٓيٜ ظـ ادْهقر ؾٚشتْزفف ادْهقر، ظٓد ويل

 .5/996هـ. إير: إظالم 967

 . 93/997وادٌْل  ، 7/499، وهنٚيٜ ادحتٚج 9/75حتٚج حتٍٜ اد (4)

 [ ب/929] 
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 ذع مٗبد وٕص حمُؿ  ملسو هيلع هللا ىلص حل وأمره ٕٚؾذ، وٕن أمر رشقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رشقل اهلل

ؾال زال أمره، ؾُٚن جيقز تٌٔره وظٓد ؽره مـ إمٜ رأي متٌع فٍْٔذ أمره، وؿد زال 

تٍْٔذ أمر اخلٍِٜٔ افَٚئؿ أوػ، ؾٖمٚ ضِٛ ادْهقر ضٔٛ ٍٕس ظًٔك  أمره ؾُٚن رظٚيٜ

بـ مقشك وتَرير ظِامء زمٕٚف ظِٔف ؾُٚن فًٔٚشٜ اؿتوٚهٚ احلٚل، ؾٕ٘ف ـٚل ذم أول 

ؿقمف وهـ ورضر، وجيقز ذم هذا افٌٚب رظٚيٜ  (9)ٚشحيإوذم  دوفٜ، وذم إمر إتنٚر

 .(2)ادهٚفح افًٚمٜ، وٕن ؿهد اخلروج مـ اخلالف، وذفؽ مـ مٓامت افديـ

ؾًذ هذا فق مٚت إول مـ افثالثٜ ومل يًٓد ؾٔٓٚ إػ أحد ؿٚم افثٚين مَٚمف، وـذا 

فؼط ترتٌٔٓؿ، ؾقٓيٜ إول  ًٚ ًٓد ؾٔٓٚ ؿٚم افثٚفٞ مَٚمف اتٌٚظفق مٚت افثٚين ومل ي

متحتّٜ، ووٓيٜ افثٚين وافثٚفٞ مقؿقؾٜ ظذ ظدم تٌٔر مـ أؾوٝ اخلالؾٜ إفٔف، ؾِق 

أراد أهؾ افًٌٜٔ إذا مٚت إول مـ ؽر أن يًٓد ؾٔٓٚ إػ أحد أن خيتٚروا هلٚ ؽر 

ظٓد  افثٚين، أو بًد مقت افثٚين أن خيتٚروا هلٚ ؽر افثٚفٞ مل جيز: ٕن ترتٔٛ افذي

 .(3)إفٔٓؿ ٕص، ؾال جيقز ترـف بٚٓختٔٚر

وفق ؿٚل ظٓدت إػ ؾالن ؾ٘ن مٚت بًد إؾوٚء اخلالؾٜ إفٔف ؾَد ظٓدت إػ ؾالن 

مل يهح ظٓده إػ افثٚين: ٕٕف ظٓد إفٔف بًد زوال وٓيتف وثٌقت اخلالؾٜ فٌره، 

ف، وجيقز وجيقز فألول إذا أؾوٝ اخلالؾٜ إفٔف أن يًٓد هبٚ إػ ؽر افثٚين بال خال

  .(4)ٕهؾ افًٌٜٔ إذا مٚت إول أن خيتٚروا ؽر افثٚين: ٕٕف ٓ حؼ فف وٓ ظٓد

                                                           

 . 789افَٚمقس ادحٔط ، ص مـ افقحنٜ ، وهل اهلؿ واخلِقة واخلقف .  (9)

 .945، وؽٔٚث إمؿ ص37 إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (2)

 ادراجع افًٚبَٜ . (3)

 .946، وؽٔٚث إمؿ ص38 إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (4)
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 فصل

مـ ثٌتٝ خالؾتف بٚٓختٔٚر أو بٚفًٓد فزم إمٜ أن يًرؾقا أن اإلمٚمٜ ؿد ؿٚم ؾٔٓٚ 

مًتحَٓٚ، وٓ يِزم أن يًرؾقه بًْٔف واشّف وصٍٚتف إٓ أهؾ آختٔٚر افذيـ تًَْد 

: جيٛ ظذ إمٜ مًرؾٜ اإلمٚم بًْٔف واشّف (9)وؿٚل شِٔامن بـ جريرهبؿ افًٌٜٔ، 

: فْٚ أن مًرؾتف إٕام دمٛ ظذ افُٚؾٜ مجِٜ،  ملسو هيلع هللا ىلص وصٍٚتف: ـام يِزمٓؿ مًرؾٜ افرشقل

وٓ جيٛ ظذ أحٚد إٓ ظْد حدوث افْقازل دًرؾٜ حُّف ؾٔٓؿ: ـام أن مًرؾٜ 

مْٓؿ يًرف احلالل واحلرام إٕام  افَوٚة افذيـ هبؿ تٍْذ إحُٚم وافٍَٓٚء افذيـ

ِزم أحٚد ظْد افْقازل، ؾٕٚئّٜ أوػ: ٕهنؿ يتقفقن مجؾ إمقر دون جزئٓٚ: ت

وٕٕف فق وجٛ ظذ أحٚد مًرؾٜ ظْٔف فقجٌٝ اهلجرة إفٔف، وذفؽ يٍيض إػ خِق 

إؿىٚر وخراب افديٚر وظّقم إرضار، وجيٛ ظذ افُٚؾٜ تٍقيض إمقر افًٚمٜ 

 .(3)ؾٔٓٚ ظِٔف، فٔتُّـ مـ إؿٚمٜ ادهٚفح، وتدبر إمقر (2)رك آؾتٔٚتإفٔف وت

  افهديُؼ  (5)ـٚن ؿٌِف ، ]ـام خِػ[ (4)وجيقز تًّٔتف خٍِٜٔ: ٕٕف خِػ مـ

، ؾٖمٚ تًّٔتف خٍِٜٔ اهلل تًٚػ، ؾَد ذهٛ / إفٔف بًض افًِامء فْٔٚبتف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقَل 

                                                           

 إن: يَقل ـٚن: ؾَٚل افٍرق ـتٚب ذم افٌٌدادي مْهقر أبق ذـره .افنًٜٔ شِٔامن بـ جرير: أحد (9)

  ـٍرا، يقجٛ ٓ خىٖ ذفؽ وـٚن هبٚ أوٓهؿ ـٚن ٕٕف ظع مٌٚيًٜ بسـٓؿ إصِح ترـقا افهحٚبٜ

: وؿٚل حزم ابـ وذـره .ظثامن بتٍُره افًْٜ أهؾ ؾٍُره إحداث مـ ارتُٛ بام ظثامن وـٍر ؾًَٚ َوٓ

 اخلالؾٜ ذم َظًِِّٔٚ يَدمقا مل حٔٞ أخىٖوا افهحٚبٜ أن ظذ افزيديٜ ومجٓقر حل بـ احلًـ إٓ افنًٜٔ اتٍؼ

 وأصحٚهبام افتامر َوابـ جرير، بـ شِٔامن هذا ظـ ؾٍْر ـٍروا أو ؾًَقا، ؿد: مْٓؿ ؿٚئؾ ؾَٚل: ؿٚل

 .4/935إير: فًٚن ادٔزان  .شٚئرهؿ واؿتحؿ

 . 2/69مـ افٍقات ، وهق افًٌؼ ، وـؾ مـ أحدث صٔئًٚ ذم أمرك دوٕؽ اؾتٚت ظِٔؽ . فًٚن افًرب  (2)

 .39إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (3)

 بًده ذم إصؾ: ذفؽ. وحذؾٓٚ هق ادْٚشٛ فًِٔٚق. (4)

 ؽر واوح ذم إصؾ. ومٚ أثٌتف هق مٚ يَتؤف افًٔٚق. (5)

 [ أ/929] 
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وأـثر افٍَٓٚء ظذ إٔف ٓ يُّـ ذفؽ ذم حَف: ٕن حََٜٔ ظْف ذم أحُٚمف ذم خَِف، 

اخلالؾٜ ظّـ يّقت أو ئٌٛ، واهلل تًٚػ حل دائؿ ٓ ئٌٛ: ودٚ روي إٔف ؿٔؾ 

، ؾٖمٚ ؿقفف  (9)فِهديؼ: يٚ خٍِٜٔ اهلل، ؾَٚل: فًٝ خٍِٜٔ اهلل، إٕام إٔٚ خٍِٜٔ رشقفف

ؾٚدراد خٍِٜٔ مـ ـٚن ؿٌِف مـ  (2)﴾   هل مل خل حل جل مك﴿ تًٚػ: 

 . (3)-ظِٔٓؿ افًالم -إٌٕٔٚء 

 :(4)وجيٛ ظِٔف فألمٜ أمقر

حٍظ ؿقاظد افديـ بتَرير مٚ ـٚن ظِٔف افًِػ افهٚفح، وردع ـؾ مٌتدع  أحدها:

زائغ ب٘ؿٚمٜ احلجٜ واحلدود وافتًزير: حتك حيرس افديـ مـ اخلِؾ، 

 وتهٚن إمٜ مـ آشتّرار ظذ زفؾ .

 ؾهؾ إحُٚم، ورؾع اخلهٚم وإٓتهٚف فِّيِقم مـ افيٚمل . ثاىوها:

محٚيٜ احلقزة وافذب ظـ دار اإلشالم حتك يَٓر إظداء، ويُػ أهؾ افيِؿ  ثالثها:

 وآظتداء حتك يتكف افْٚس ذم أشٍٚرهؿ، ؤٕؾ أوضٚرهؿ آمْغ .

 دود ظِٔٓٚ .اهلل أن تْتٓؽ بٚدْع مْٓٚ، وإؿٚمٜ احل (5)حراشٜ حمٚرم رابعها:

ًُ  خامسها: دد افداؾًٜ ـٔد إظداء: حتك يٗمـ حراشٜ افثٌقر بٕٚجْٚد واف

 اشتٔالؤهؿ ظِٔٓٚ، وُٕٚيتٓؿ ذم ادًِّغ .

                                                           

(. ؿٚل ذم جمّع افزوائد 37948) 7/432(، ومهْػ ابـ أيب صٌٜٔ 59) 9/225مًْد أمحد  (9)

 .افهديؼ يدرك مل مُِٜٔ أيب ابـ أن إٓ افهحٔح رجٚل : رجٚفف5/984

 [.26]ص :  (2)

 .7/499، وهنٚيٜ ادحتٚج 9/75، وحتٍٜ ادحتٚج 39إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (3)

 .49، 49إير: إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (4)

 ذم إصؾ: حمرام . وادثٌٝ هق افهحٔح. (5)
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ٚ  سادسها: ًَ جٓٚد افٍُٚر بًد دظٚئٓؿ حتك يًِّقا أو يًىقا اجلزيٜ ظـ يد: تهدي

 .(9)﴾  ٰذ  يي ىي مي﴿ تًٚػ:  فَقفف

 افهدؿٚت ظذ مٚ ؾهِْٚه ذم مقوًف و (2)ٕهٛ افًامل وافًًٚة جلٌٚيٜ افٍلء سابعها:

 ووع افديقن، وتَدير أرزاق اجلْد وؽرهؿ ذم مقاشؿ مًِقمٜ . ثامنها:

 تٍقيض اإلمٚرة وافَوٚة، واختٔٚر إئّٜ وإمْٚء وافقزراء وافْهحٚء . تاسعها:

 وأن  ، (3)﴾ ٍّ ٌّ ٰى: ﴿ أن يتقػ بًٍْف ادنٚورة فَقفف تًٚػ عارشها:

ٓ يدع افُنػ وتهٍح أحقال مـ وٓه، وٓ يًقل ظذ افتٍقيض ادىِؼ، 

ؾَد تتٌر إحقال، وافقٓيٜ تيٓر مٚ  ًٓ وبحٚل مـ ؾقض إفٔف، أوافًِؿ 

خٍل مـ حٚل افٌىٚل، وٕن ادقػ صٚر مـ رظٔتف ؾِٔزمف افًٗال ظـ 

، وؿد  (4)رظٔتف((ـُِؿ راع وـُِؿ مًٗول ظـ )) : ملسو هيلع هللا ىلص أحقافف: فَقفف

ؾٔام ظز بف ظـ مًْك احلديٞ حٔٞ ـتٛ إػ  (5)أحًـ حمّد بـ يزداد

 ادٖمقن يَقل:

                                                           

 [.9[، ]افهػ: 28[، ]افٍتح : 33]افتقبٜ: (9)

 افٍُٚر مـ ؽر حرب وٓ جٓٚد .أصِف مـ ؾٚء افقء إذا رجع ، وهق مٚ حهؾ فًِِّّغ مـ أمقال  (2)

 . 9/297، وافتًريٍٚت  9/926فًٚن افًرب  

 [.59]آل ظّران : (3)

(، 2554أخرجف افٌخٚري ذم ـتٚب افًتؼ، بٚب ـراهٜٔ افتىٚول ظذ افرؿٔؼ، وؿقفف: ظٌدي، وأمتل ) (4)

 (.9829) اجلٚئر وظَقبٜ افًٚدل اإلمٚم ؾؤِٜ بٚب ومًِؿ ذم ـتٚب اإلمٚرة،

ـ ـٚن فِّٖمقن، وزر افقزير، ادروزي افُٚتٛ شقيد بـ يزداد بـ حمّد فَٚيضا هق (5) ًَ  ـثر افٌالؽٜ َح

 وـٚن يديف، بغ يُتٛ وهٛ بـ شِٔامن وـٚن مًروؾٜ، مرثٜٔ ادٖمقن ذم فف افنًر، بَقل منٓقراً  إدب

ٚ، بف إير:  .رأى مـ بن   ومٚئتغ ثالثغ شْٜ وتقذم   ؾٖضرحف، ظِٔف شًك شِٔامن أن بف ات هؾ ثؿ خٚصًّ

 .7/943، وإظالم فِزرـع 56/237تٚريخ دمنؼ 



 اإلمامةكتاب  ................................................................................. كتاب االنتصار البن أبي عصرون

- 222 - 

ٌُ َقِمٌو .. َّا إنَّ َُاُم      َمِو َكاَى َحاِرَس ُدِن ََُكلُّ الهَّاِس ُن ََِهاَم   . َأِى َلا 

.. ٌُ ََّف َِّها َمِو َتَض َِّف َتِرُقُد َع ََِإِبَراُم. َيمَّاِى ِمِو      َََك ٍِ َحلٌّ    (9)َأِمِر

 فصل

إذا ؿٚم اإلمٚم فألمٜ بام جيٛ هلٚ ظِٔف وجٛ هلؿ ظِٔٓؿ افىٚظٜ ؾٔام واؾؼ افؼع 

وافْكة مٚ دام ظذ ذط اإلمٚمٜ، ؾ٘ن تٌر حٚفف بام خيرجف ظـ اإلمٚمٜ، وهق 

ـٌرة مـ  تف ، ؾ٘شَٚط افًدافٜ بٚرتُٚبفذاران: مٚ يًَط ظدافتف ومٚ يَْص أم

خيرج بف مْٓٚ إذا ، وادًٚيص، أو إساره ظذ صٌرة ؾٓق ؾًؼ يّْع إًَٚدهٚ ابتداءً 

/ ؾٍل ظقده إػ اإلمٚمٜ مـ ؽر اشتئْٚف  (2)]وفق ظٚد إػ افًدافٜ[ ، ًٚ ضرأ ظِٔٓٚ دوام

 يَِْٛ مـ ؽر اشتئْٚف ظَد ظَد وجٓٚن: وجف ادْع: أن افًَد إول بىؾ ؾال

ٚ ذم اظتٌٚر اشتئْٚف افًٌٜٔ مـ ادنَٜ، وٕهنٚ د، ووجف افثٚين، وهق إصِح ًٚ صحٔح

 . (3)ٓٚ بٚفًٍؼ رضر ظٚمووٓيٜ ظٚمٜ وذم َٕ

أمٚ إذا تٌر اظتَٚده ؾٚظتَد خالف احلؼ فنٌٜٓ ظروٝ فف، ؾَد ذهٛ ؾريؼ أن 

حُّف حُؿ ؾًؼ افتًٚضل بتًقيٜ بغ متٖوفف وؽر متٖوفف ـام ذم افٍُر، وذهٛ 

 ر ؾَٓٚء افٌكة إػ إٔف ٓ يّْع إًَٓٚد ابتداء، وٓ خيرج بف مْٓٚ إذا ضرأ: ـام أـث

 . (4)ٓ يّْع افنٓٚدة وافَوٚء، وٓ يٌىِٓٚ إذا ضرأ

                                                           

 .9/373صٌح إظنك  (9)

 .42ـِامت. وادثٌٝ مـ إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص ثالث بَّدار بٔٚض (2)

 .42إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (3)

 .43إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (4)

 [ ب/929] 
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أمٚ َٕص ذاتف ؾْٔير ؾٔف ؾ٘ن ـٚن َٕص احلقاس، ؾ٘ن ـٚن بٚإلؽامء، مل يّْع 

 ملسو هيلع هللا ىلص  رشقل اهللإًَٓٚد، ومل يَىع افدوام: ٕٕف مرض ؿهر افٌِٞ، وؿد أؽّل ظذ

 .(9)ذم مروف

مْع مـ ظَدهٚ، وؿىع دوامٓٚ إذا حتَؼ وجقده، ؾٖمٚ إذا  ًٚ مىٌَ ًٚ وإن ـٚن جْقٕ

ختِِتف إؾٚؿٜ ؾ٘ن ـٚن زمٚن اجلْقن أـثر ؾٓق ـٚدىٌؼ، وإن ـٚن زمٚن اإلؾٚؿٜ أـثر مْع 

مـ ابتداء افًَد: فٍَد صٍٜ افُامل، وإن ضرأ مْع آشتدامٜ ظذ أصح ادذهٌغ 

: ٓ يّْع ؾٕ٘ف ٓ يًتز فٍقات ـامل افْير ادًتحؼ هبٚ ذم ظّقم إحقال، وؿٔؾ

فالشتدامٜ مٚ يًتز فالبتداء ؾًٔتز ذم آبتداء شالمٜ ـٚمِٜ، وذم افَىع َٕص 

 .(2)ـٚمؾ

أمٚ ذهٚب حٚشٜ افٌك، ؾٕ٘ف يّْع ابتداء ظَدهٚ ويَىع اشتدامتف: ٕٕف إذا مْع 

وهق أن ٓ يٌك ذم  كؾقٓيٜ اإلمٚمٜ أوػ، ؾٖمٚ افًن مـ وٓيٜ افَوٚء وؿىع دوامٓٚ

افِٔؾ ؾٕ٘ف ٓ يّْع مـ ظَد اإلمٚمٜ ابتداء، وٓ يَىع دوامٓٚ إذا ضرأ: ٕٕف مرض 

يرجك زوافف ٓ خيؾ بّهِحٜ مَهقدة: ٕٕف ذم زمٚن افًىِٜ ظـ إظامل، وأمٚ 

 ٕف ٓ يّْع ابتداء، وًػ افٌك ؾ٘ن ـٚن يًرف مًف إصخٚص وئّز بْٔٓؿ ؾ٘

وإن مل ئّز بغ إصخٚص ؾٕ٘ف يّْع ابتداء افًَد ويَىع  ،ًٚ ه دوامءؾال يَىع ضرو

 . (3)اشتدامتف ـٚفًّك

                                                           

وهق ذم صحٔح ابـ  9234بٚب مٚ جٚء ذم صالة رشقل اهلل برؿؿ 9/399شْـ ابـ مٚجف ظـ ظٚئنٜ  (9)

 .9/399وؿد صححف إفٌٚين ـام ذم شْـ ابـ مٚجف بتحَٔؼ ظٌدافٌٚؿل  2924برؿؿ 5/494حٌٚن

 .7/499، وهنٚيٜ ادحتٚج 9/75، وحتٍٜ ادحتٚج 43( إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص2)

 .9/76، وحتٍٜ ادحتٚج 44ص( إحُٚم افًِىٕٜٚٔ 3)
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وأمٚ اخلنؿ ذم إٕػ، وهق أن ٓ يدرك افروائح، وـذفؽ ظدم افذوق، وهق أن 

 ٓ يًرف ضًؿ ادذوؿٚت، ؾ٘هنام ٓ يًّْٚن ابتداء افًَد وٓ يَىًٚن دوامف: ٕٕف 

 .(9)يَهد هبام فذةٓ حيهؾ هبام َٕص ذم افرأي، وإٕام 

 ام، ؾ٘نهب ٜ افُاملواخلرس ؾ٘هنام يًّْٚن ابتداء افًَد: فٍقات صٍ ؿوأمٚ افهّ

إٔف خيرج هبام مـ اإلمٚمٜ ـٚفًّك: ٓختالل   (2)ضرأ ذم دوامف ؾَد اختٚر ادٚوردي

افتدبر هبام، وذهٛ آخرون إػ إٔف ٓ خيرج هبام: ٕن اإلصٚرة تَقم مَٚمٓام، وذهٛ 

آخرون إػ أن ٓ خيرج هبام ٕن اإلصٚرة إن ـٚن حيًـ افُتٚبٜ مل خيرج هبام: ٕن 

مٚمٜ: ٕن افُتٚبٜ مٍّٜٓ ـٚفْىؼ، وإن ـٚن ٓ حيًـ افُتٚبٜ خرج هبام مـ اإل

 .(3)اإلصٚرة مقمهٜ ؽر مٍّٜٓ، وهق حًـ

خيؾ  ٓ ٕٕف اإلمٚمٜ: مـ بف خيرج ٓ ؾٕ٘ف افهقت بًد إذا اإلدراك مع افًّع ثَؾ / وأمٚ

يًّْٕٚف  أهنام إػ ؿقم ذهٛ ؾَد مًٓام افًَد ابتداء ؾٖمٚ ، (4)افتّتّٜ وـذفؽ بَّهقده،

ظّران  بـ مقشك فًٚن ظَدة ؾ٘ن يًّْٚن ٓ أهنام إػ آخرون وذهٛ افُامل، صٍٜ فٍقات

 .(5)مل متْع مـ افٌْقة، ؾألن ٓ متْع مـ اإلمٚمٜ أوػ - ظذ ٌْٕٔٚ وظِٔف افًالم -

                                                           

 .9/76، وحتٍٜ ادحتٚج 44( إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص9)

، مـ أصحٚب  ( هق ظع بـ حمّد بـ حمّد بـ حٌٔٛ، أبق احلًـ ادٚوردي: أؿٙ ؿوٚة ظكه2)

 هـ، وإتَؾ إػ بٌداد. وويل افَوٚء ذم بِدان ـثرة،364افتهٕٚٔػ افُثرة افْٚؾًٜ. وفد ذم افٌكة شْٜ 

، ضٌَٚت  5/267إير: ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ فًٌُِل  هـ459إػ بٔع مٚء افقرد، ووؾٚتف بٌٌداد شْٜ  ًٌٕتف

 .239/ 9، ضٌَٚت افنٚؾًٜٔ ٓبـ ؿٚيض صٌٜٓ  498/ 9افنٚؾًٜٔ ٓبـ ـثر 

 .9/76، وحتٍٜ ادحتٚج 999، وؽٔٚث إمؿ ص44إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (3)

 تردده إػ افتٚء وادٔؿ .هل ظِٜ ٓ يٍٓؿ مْٓٚ افُالم ، شٌٌٓٚ  (4)

 . 6/449فًٚن افًرب 

 .9/76، وحتٍٜ ادحتٚج 999، وؽٔٚث إمؿ ص44إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (5)

 [ أ/922] 
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 يف ىقصان األعضاء فصل

ذم ادْير  ًٚ افًّؾ وٓ افْٓقض وٓ حيدث صٔئؾ٘ن مل يٗثر ؾَده ذم افرأي وٓ ذم 

إٕثٔغ: ؾٕ٘ف ٓ يّْع مـ ظَدهٚ ابتداء، وٓ يَىع دوامٓٚ، وـذفؽ ـَىع افذـر و

، وهل (9)ذم ادَهقد، وإٕام أثره ذم ؿىع افًْؾ ؾٓق ـٚفًْٜ ظجزاً ٕن ذفؽ ٓ يقجٛ 

صٍف اهلل تًٚػ و - ظذ ٌْٕٔٚ وظِٔف افًالم -ؽر مًٕٜٚ مـ افٌْقة، ؾ٘ن حئك بـ زـريٚ 

: ـٚن ذـره مثؾ شًٔد بـ ادًٔٛ، ؿٚل ابـ ظٌٚس: هق افًْغ، وؿٚل (2)اً بُقٕف حهقر

 .(4)، ومل يّْع ذفؽ مـ افٌْقة، ؾّـ اإلمٚمٜ أوػ(3)افْقاة

ٓ يَىع دوامف: ٕٕف ٓ حيدث وأمٚ ؿىع إذٕغ ؾٕ٘ف ٓ يّْع مـ ابتداء ظَدهٚ و

ذم افرأي وٓ ذم افًّؾ، وافنغ ؾٔف ٓ ييٓر، وأمٚ ؿىع افٔديـ ؾٕ٘ف يّْع  ًٚ َٕه

ابتداءهٚ ويَىع افدوام: ٕٕف يٌىؾ افًّؾ، وـذفؽ ذهٚب افرجِغ: ٕٕف خيؾ 

 .(5)بٚفْٓقض ويًجزه ظام يِزمف مـ افَٔٚم بحَقق إمٜ

ابتداًء: وأمٚ ذهٚب إحدى افٔديـ وإحدى افرجِغ ؾٕ٘ف يّْع مـ ظَد اإلمٚمٜ 

ٕٕف يًجز ظـ ـامل افتكف ادؼوط هلٚ، وؾٔف صغ طٚهر، وفق ضرأ بًد افًَد ؾَد 

(6)افُٚمؾ افَْص فًدم يَىع ٓ وؿٔؾ: ـٚفًّك، آبتداء يّْع ـام افدوام يَىع ؿٔؾ:
 . 

                                                           

 فٌٜ : آظساض ، وافًْغ افذي ٓ يٖيت افًْٚء وٓ يريدهـ . (9)

 . 4/3949فًٚن افًرب 

 [ .39]آل ظّران :  ﴾ ّٰ ِّ ﴿ذم ؿقفف تًٚػ :  (2)

 .2/38تًٍر افَرآن افًئؿ ٓبـ ـثر  (3)

 .9/76، وحتٍٜ ادحتٚج 44إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (4)

 .9/76، وحتٍٜ ادحتٚج 999، ، وؽٔٚث إمؿ ص44إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (5)

 .9/76، وحتٍٜ ادحتٚج 999، ، وؽٔٚث إمؿ ص44إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (6)
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يض إحدى افًْٔغ ؾٕ٘ف إذا ضرأ ظذ اإلمٚم ٓ يَت (2)ؾّْ إٕػ وَش  (9)عدْ ؾٖمٚ َج 

ذم رء مـ حَقؿٓٚ، وذم مًْف ابتداء افًَد  اً ٓ حيدث ظجز ؿىع إمٚمتف: ٕٕف

 ٓ يّْع دٚ ؿدمتف ذم آشتدامٜ، وافثٚين: يّْع فًِٔؿ وايل  : وجٓٚن: أحدمهٚ

 زدرى مـ أجِف دٚ يَتيض مـ ؿِٜ ادٓٚبٜ وافتَهر إمٜ مـ صغ يًٚب بف، ويُ 

 .(3)ذم افىٚظٜ

 فصل

 ؾ٘ن اشتقػ ظِٔف مـ أتٌٚظف مـ اشتَؾ بتٍْٔذ إمقر مـ ؽر تيٚهر بٚدنٚؿٜ 

مل يّْع مـ ظَد اإلمٚمٜ فف: ٕٕف يرجك ظقده إػ ادتٚبًٜ، وإن ـٕٚٝ تكؾٚت 

ادًتقيل مقاؾَٚت دقجٌٚت افؼع أؿر ظِٔٓٚ بتٍْٔذ إمقر افدئْٜ، وإموٚء افًَقد 

أحقاهلؿ، وإن ـٕٚٝ تكؾٚت ادًتقيل  افؼظٜٔ: فئال تَػ أمقر إمٜ وتًٍد

خٚرجٜ ظـ مَتٙ افؼع مل يَر ظِٔٓٚ، وفزم اإلمٚم أن يًتْك ظِٔف بّـ يزيؾ يده 

 .(4)ويرؾع اشتٔالءه

ذم يد ؿٚهر ٓ يَدر ظذ اخلالص مْف ؾٕ٘ف ٓ جيقز ظَد  اً أمٚ إذا ـٚن مٖشقر

ن يُقن ذم أه ـٚؾر أو اإلمٚمٜ فف: فًجزة ظـ افْير ذم مهٚفح إمٜ، وٓ ؾرق بغ أ

مًِؿ بٍٚغ، ويُقن فألمٜ اختٔٚر ؽره ممـ يَدر ظذ افَٔٚم بّهٚفح إمٜ، وفق ضرأ 

                                                           

 هق افَىع ذم إٕػ وافنٍٜ وؽرهٚ . (9)

 . 7/567فًٚن افًرب 

 هق ؾؼء افًغ بنقـٜ أو حديدة . (2)

 . 942خمتٚر افهحٚح ، ص 

 .9/76، وحتٍٜ ادحتٚج 999، ، وؽٔٚث إمؿ ص44إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (3)

 .923، وؽٔٚث إمؿ ص47إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (4)
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: فقجقب ٕكتف  (9)إه بًد ظَد اإلمٚمٜ / فف وجٛ ظذ ـٚؾٜ إمٜ ]اشتَْٚذه[

، وتُقن إمٚمتف بٚؿٜٔ مٚ دام مرجق اخلالص بَتٚل أو مٍٚداة أو ٕحق ذفؽ، ؿظِٔٓ

فٖٔس مـ خالصف، ؾ٘ن ـٚن ذم أه ادؼـغ ـٚن ٕهؾ احلؾ وافًَد أن ومتك وؿع ا

يٌٚيًقا ؽره، وفق ظٓد بٚإلمٚمٜ إػ رجؾ ؾ٘ن ـٚن ظٓده حٚل ـقٕف مرجق اخلالص 

صح ظٓده واشتَرت اإلمٚمٜ دـ ظٓد إفٔف: ٕٕف ظٓد مع ؿٔٚم إمٚمتف، ؾٚشتَرت 

ؾ٘ن خِص مـ أهه بًد إمٚمٜ ويل ظٓده بٚإليٚس مـ خالصف، ـام ينًر بّقتف، 

ظٓده ؾ٘ن ـٚن خالصف بًد اإليٚس مل تًد اإلمٚمٜ إفٔف: ٕهنٚ زافٝ ظْف واشتَرت ذم 

 ٓقد إفٔف ويل ظٓده ؽره، وإن خِص ؿٌؾ اإليٚس ؾٓق ظذ إمٚمتف ويُقن ادً

 . (2)ذم احلٚل ًٚ وٓ يهر إمٚم

مـ خالصف، ؾ٘ن ظٓده ٓ يهح خلروجف ظـ  وأمٚ إذا ظٓد إػ ؽره بًد اإليٚس

ـقٕف إمًٚمٚ، وٓ يُقن فًِّٓقد إفٔف حؼ ؾٔٓٚ، بؾ يْهٛ أهؾ آختٔٚر مـ يهِح 

هلٚ، وإن ـٚن أه اإلمٚم مـ بٌٚة ادًِّغ ؾٓق ظذ إمٚمتف مٚ دام يرجك خالصف 

ٖشقر ؾٚد ًٚ مل يُـ افٌٌٚة ؿد ٕهٌقا هلؿ إمٚممْٓؿ، ؾ٘ن وؿع افٖٔس مـ خالصف، ؾ٘ن 

بٚق ظذ إمٚمتف: ٕن ضٚظتف ؾرض ظِٔٓؿ، ؾٓق ـٖهؾ افًدل إذا حجروا ظذ إمٚمٓؿ 

ؾًٔتْٔٛ أهؾ افًدل ظْف خٍِٜٔ إن مل يَدر ادٖشقر ظذ آشتْٚبٜ، وإن ؿدر ـٚن 

زافٝ إمٚمٜ ادٖشقر  ًٚ ـٚن أهؾ افٌٌل ؿد ٕهٌقا هلؿ إمٚماختٔٚر افْٚئٛ إفٔف، وإن 

دهؿ بدار، وخروجٓؿ ظـ متٚبًٜ اجلامظٜ، ؾٌىِٝ فقؿقع افٖٔس مـ خالصف بٍٕٚرا

                                                           

 .47ؽر واوح ذم إصؾ. وادثٌٝ مـ إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (9)

 .925، وؽٔٚث إمؿ ص47إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (2)

 [ ب/922] 
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، ًٚ ، وظذ أهؾ افًدل أن يْهٌقا إمٚمٕكهتؿ فِّٖشقر، وزافٝ ؿدرهتؿ ظذ خالصف

 .(9)وفق خِص ادٖشقر بًد ذفؽ مل تًد إمٚمتف دٚ ؿدمتف

 فصل

ودـ اشتَرت إمٚمتف أن يقيل ذم أظامفف، وفف أن يقيل وٓيٜ ظٚمٜ ذم ظّقم 

بف ر - ظذ ٌْٕٔٚ وظِٔف افًالم -وٓيٜ افقزارة، ؾَد شٖل مقشك افتكؾٚت، وهل 

 وزيران: أبق بُر، وظّر  ملسو هيلع هللا ىلص ، وؿد ـٚن فرشقل اهلل (2)ؾٖؿره ظِٔف اً أن جيًؾ فف وزير

،وفف أن يقيل وٓيٜ ظٚمٜ ذم أظامل خٚصٜ، وهؿ أمراء افٌالد  - ريض اهلل ظْٓام-

 ادحؾ، وفف أن يقيل وٓيٜ خٚصٜ وإؿٚفٔؿ: ٕن وٓيتٓؿ ظٚمٜ ذم إمقر، خٚصٜ ذم

وظٚمؾ افهدؿٚت،  (4)افٌَْٚء وجٚين اخلراج (3)ذم أظامل ظٚمٜ: ـَٚيض افَوٚة ؤَٕٛ

خٚصٜ ذم ظّؾ خٚص: ـّـ ؾقٓيتٓؿ خٚصٜ ذم إٔقاع ظٚمٜ، وفف أن يقيل وٓيٜ 

، أو َٕٚبٜ جْدهٚ، أو جٌٚيٜ صدؿتٓٚ، أو خراجٓٚ، ؾًِّف خٚص ذم ةِدبوٓه ؿوٚء 

 . (5)حمؾ خٚص

 فصل

ؾٖمٚ وٓيٜ افقزارة ؾًذ ؿًّغ: وزارة تٍقيض، ووزارة تٍْٔذ، أمٚ وزارة 

افتٍقيض ؾٓل أن يٍقض إفٔف افتكف ذم مجٔع إمقر ظذ حًٛ اجتٓٚده، ؾَد 

                                                           

 .947، وؽٔٚث إمؿ ص48إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (9)

: ضف] ﴾ لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ﴿وهق ؿقفف تًٚػ:  (2)
29-32 ]. 

 . 6/4595هق ظريػ افَقم وصٚهدهؿ وؤّْٓؿ . فًٚن افًرب  (3)

 . 322، وحترير أفٍٚظ افتٌْٔف ، ص  932، ص  مٚ خرج مـ إرض ، وهق افٌِٜ . افتًريٍٚت (4)

 .953، وؽٔٚث إمؿ ص49إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (5)
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 ؾٖؿره تًٚػ ظِٔف: وٕن اإلمٚم  ًٚ / مقشك وزارة هٚرون مىَِ شٖل ٌٕل اهلل 

إمٜ إٓ بٚٓشتْٚبٜ، وذم اشتْٚبٜ افقزير ادنٚرك ذم إمقر ٓ يىٔؼ افَٔٚم بٖظامل 

إظٕٜٚ ظِٔٓٚ واحتٔٚط ٕمقرهٚ، وينسط هلذه افقزارة ذائط اإلمٚمٜ إٓ افًْٛ، 

أمٚ مٚ شقاه ؾًٔتز فهحٜ  ، (9)إئّٜ مـ ؿريش (( )) : ملسو هيلع هللا ىلص ؾ٘ن افْص ورد ؾٔٓٚ ؿٚل

تٚج أن يُقن مـ أهؾ افٍُٚيٜ ذم مٌٚذة حيتٓديـ، وآجتٓٚد ؾُٚن ظذ صٍٚت ادج

احلروب وأمقر اخلراج وؽرمهٚ: ٕٕف يٌٚذ ذفؽ تٚرة ويًتْٔٛ ؾٔف أخرى مـ 

ًٔٚ، وينسط هلذه افقٓيٜ أن يتٍِظ اخلٍِٜٔ هبٚ  ئٍُف، وٓ خيتٚر إٓ مـ يُقن ـٚؾ

ؿٔع ؾَٔقل: اشتقزرتؽ: ٕٕف حيتٚج إػ ظَد ؾال تُقن إٓ بٚفٍِظ، ؾٖمٚ جمرد افتق

بٚفْير إول ؾٔف ؾال يٍُل ًَٕٓٚدهٚ ذًظٚ، وإن اؿتك ظِٔف ذم افًرف، وينسط 

فهحٜ افًَد تًّٔؿ افْير وافتكيح بٚفْٔٚبٜ ظْف ؾٍُٔل أن يَقل: ؿِدتؽ مٚ إيل 

مـ َٕض وإبرام حتك ٓ يهر ٕٔٚبٜ ظْل، وظذ افقزير مىٚفًٜ اإلمٚم ؾٔام يتقٓه 

أحقافف وتهٍح أؿقافف وأؾًٚفف، وجيقز هلذا افقزير  ، وظذ اإلمٚم افُنػ ظـاً مًتٌد

أن يَِد احلُٚم: ٕن ذائط آجتٓٚد ؾٔف مًتزة، وـذفؽ ـؾ مٚ يهح مـ اإلمٚم 

تص بٕٚئّٜ، وجيقز فمإمٚم أن يًتًٍل خيْف إٓ وٓيٜ افًٓد إلمٚم، ؾٕ٘ف ؾٕ٘ف يهح م

زل مـ ؿِده افقزير، مـ اإلمٚمٜ إػ إمٜ، وفٔس ذفؽ فِقزير، وجيقز فمإمٚم أن يً

وفٔس فِقزير أن يًزل مـ ؿِده اإلمٚم، وأمٚ وزارة افتٍْٔذ ؾٓل أوًػ وذوضٓٚ 

  . (2)أؿؾ، ؾ٘ن آظتامد ؾٔٓٚ ظذ اإلمٚم، وإٕام افقزير مٌِغ مٚ يَِك إفٔف

                                                           

 . 299شٌؼ خترجيف  (9)

 .953، وؽٔٚث إمؿ ص59إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (2)

 [ أ/923] 
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ظـ اختٔٚر، ؾ٘ن ؾقض إفٔف  اً ظذ إؿِٔؿ أو بِد، ؾ٘ن ـٚن تَِٔد اً إذا ؿِد اإلمٚم أمر

 : افقٓيٜ ظذ مجٔع أهِف وافْير ذم مجٔع أمره، ؾتنتّؾ وٓيتف ظذ أمقر

تدبر اجلٔقش وترتٔٛ أمٚـْٓؿ وتَدير أرزاؿٓؿ إذا مل تُـ مَدرة مـ جٜٓ  أحدها:

 اإلمٚم.

 افْير ذم إحُٚم وتَِٔد افَوٚة . ثاىوها:

جٌٚيٜ اخلراج وافهدؿٚت، وٕهٛ افًامل ظِٔٓام، وتٍرئَٓام ظذ  ثالثها:

 مًتحَٔٓام.

 . تٌديؾ أو تٌٔر مـ افديـ ؿقاظد وحٍظ احلقزة، ظـ وافذب افٌٔوٜ حراشٜ رابعها:

 إؿٚمٜ حدود اهلل تًٚػ وحدود أدمٔغ . خامسها:

 . ًٚ أو اشتخالؾ إؿٚمٜ إئّٜ ذم اجلّع واجلامظٚت إمٚ مٌٚذةً  سادسها:

أو جمٚوًرا فًِدو فزمف  (9)تًٔر احلٚج مـ ٕٚحٔتف آمْغ، وإن ـٚن بِده ثًٌرا سابعها:

 . (2)جٓٚده وؿًؿ ؽْٚئّٓؿ، وأخذ مخًٓٚ وسؾف إػ مًتحَٔف

ويًتز هلذه افقٓيٜ مٚ يًتز ذم تَِٔد وزارة افتٍقيض: ٕهنٚ وٓيٜ ظٚمٜ ذم حمِٓٚ، 

فِقزير تهٍح أحقافف وافْير ذم أظامفف، وإذا اشتقزر اخلٍِٜٔ وإذا ؿِد اخلٍِٜٔ ـٚن 

بتٍقيض مل يُـ ذفؽ ظزًٓ فألمر، وفٔس هلذا إمر أن  اً د / تَِٔده اإلمٚرة وزيربً

يًتقزر وزير تٍقيض إٓ ب٘ذن اإلمٚم: ٕٕف مًتٌد خالف وزير افتٍْٔذ، وفٔس فف أن 

                                                           

 هل افٍرجٜ ، وهل ادقوع افذي يُقن حًدا ؾٚصاًل بغ بالد ادًِّغ وافٍُٚر . (9)

 . 6/486فًٚن افًرب 

 . 954، وؽٔٚث إمؿ ص59إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (2)

 [ ب/923] 
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: ٕٕف إوٚظٜ مٚل ادًِّغ، وإن يزيد ذم أرزاق جٔنف مـ ؽر شٌٛ يَتيض افزيٚدة

ـٚن حلٚدث شٌٛ ـٌالء افًًر، أو حدوث حٚدث، أو فٍَْٜ ذم حرب جٚز فألمر 

دؾًٓٚ مـ بٔٝ ادٚل مـ ؽر أن يًتٖذن اإلمٚم: ٕهنٚ مـ افًٔٚشٜ افًٚمٜ ادٍقوٜ 

مـ  إفٔف، ؾ٘ن أراد إمر تٖبٔد افزيٚدة حلرب ؿٚمقا ؾٔف مَٚم افٍُٚيٜ مل جيز فف تٖبٔدهٚ

ؽر إذن اإلمٚم، ؾ٘ن ؾوؾ ظـ ـٍٚيٜ جْده ؾٚوؾ مـ مٚل اخلراج فزمف َِٕف إػ 

 . (9)اإلمٚم فٔكؾف ؾٔام يراه مـ ادهٚفح

سؾٓٚ إفٔٓؿ ذم أؿرب افٌالد إفٔف،  فٚؾٔوأوفق ؾوِٝ صدؿٚت بِده ظـ ـٍٚيٜ 

ومل يِزمف َِٕٓٚ إػ اإلمٚم، وفق َٕص مٚل اخلراج ظـ ـٍٚيٜ جٔنف ـٚن ظذ اخلٍِٜٔ 

  (2)سؾٓٚ إفٔٓؿ فٚؾٔوأ، وفق َٕهٝ صدؿٚت ظِّف ظـ ـٍٚيٜ إمتٚم ـٍٚيتٓؿ

 .(3)ٚف يتًِؼ بٚفقجقد وحؼ إجْٚد متَدر بٚفٍُٚيٜؤمل يِزمف إمتٚمٓٚ ٕن حؼ إو

وإذا ـٚن تَِٔد هذا إمر مـ اخلٍِٜٔ مل يًْزل بّقتف ـًٚئر وٓتف، وفق ـٚن ؿد 

ؿِده افقزير إًزل بّقت افقزير: ٕن تَِٔد اخلٍِٜٔ ٕٔٚبٜ ظـ ادًِّغ، وتَِٔد 

افقزير ٕٔٚبٜ ظـ اخلٍِٜٔ، ؾًٕٚزل افقزير بّقت اخلٍِٜٔ، وإًزل مـ ؿِده افقزير 

 . (4)ًِّغ ومل يًدمقابخالف إمر: ٕٕف ٕٚئٛ ظـ اد

  

                                                           

 .63إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (9)

 إوػ حذؾٓٚ.فًؾ وفٔس هلٚ مًْك و: ذم أؿرب .  ذم إصؾ (2)

 .63إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (3)

 .64إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (4)
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وأمٚ اإلمٚرة اخلٚصٜ ظـ اختٔٚر، ؾ٘ن إمر ؾٔٓٚ ٓ يتًدى ٕيره مٚ خص بف مـ 

إظامل افداخِٜ ذم اإلمٚرة افًٚمٜ، ؾ٘ن ؿِد إؿٚمٜ احلدود ؾ٘ن ـٚن حيتٚج ؾٔٓٚ إػ 

دخؾ ذم ت يُـ فف افتًرض إفٔٓٚ: ٕٕف ٓ إػ بْٜٔ، مل وأاجتٓٚد فقؿقع اخلالف ؾٔٓٚ 

أو اؾتَرت ؾحُؿ هبٚ حٚـؿ، ؾ٘ن ـٚن حد  ْٜٔ بػإ وأتَِٔده، وإن مل يٍتَر إػ اجتٓٚد 

ٔدمل: ـحد افَذف وافَهٚص ذم افٍْس أو افىرف، ؾ٘ن اختٚر مًتحَف احلٚـؿ 

ـٚن أحؼ ب٘ؿٚمتف مـ إمر: ٕٕف مـ إحُٚم افتل ردت إفٔف بقوع افؼع، وإن 

مر اختٚر ردهٚ إػ إمر ـٚن أحؼ هبٚ مـ احلٚـؿ: ٕٕف إظٕٜٚ ظذ اشتٍٔٚء احلؼ، وإ

أوػ بٚإلظٕٜٚ، وإن ـٚن احلد هلل تًٚػ: ـحد افزٕٚ وافنؿٜ ـٚن إمر أحؼ ب٘ؿٚمتف: 

بٕٚمر، وإٕام ووع  ًٚ قوقظٜ حلٍظ افَقإغ، ؾُٚن خمتهٕٕف مـ افًٔٚشٚت اد

احلٚـؿ فٍهؾ افَوٚء، وـذفؽ اديٚمل إذا ثٌتٝ ظْد احلٚـؿ ـٚن إمر أوػ 

 افيٚمل، وإن ـٚن افْير ذم ـنٍٓٚ وحتَٔؼ إمر بٚشتخالصٓٚ، وإظٕٜٚ اديِقم ظذ

ؾٔٓٚ اختص هبٚ احلٚـؿ دون إمر: ٕٕف مـ افَوٚيٚ، ؾ٘ذا ثٌٝ احلؼ ؾٔٓٚ فقاحد ؾ٘ن 

وًػ احلٚـؿ ظـ اشتٍٔٚئف ؿٚم بف إمر، وإن مل يُـ حٚـؿ ردهٚ إػ حٚـؿ أؿرب 

ٚ فٍَٔف يهِح أن يُقن ٜ ؿِدهافٌالد إفٔف إن مل يِحَٓٚ منَٜ / ؾٔف، ؾ٘ن ـٚن ؾٔف منَ

 . (9)أمرهٚ مـ يٌٝ، أو اشتٖذن اخلٍِٜٔ ؾٔف، ؾْٔير حٚـامً 

                                                           

 .962، وؽٔٚث إمؿ ص65، 64إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (9)

 [ أ/924] 
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ويدخؾ ذم إمٚرتف تًٔر احلٚج: ٕٕف مـ ادًقٕٜ ظذ افقاجٌٚت وهق داخؾ ذم 

، وؿٚل أبق (9)اإلمٚرة، وإن خهٝ، وأمٚ إمٚمٜ اجلًّٜ وإظٔٚد ؾٚحلٚـؿ ظْدٕٚ أوػ هبٚ

ٚ أهنٚ مـ أحُٚم افًٌٚدات ؾُٚن افَوٚة أوػ هبٚ: ـ٘مٚمٜ : فْ(2)حٍْٜٔ: إمر أوػ هبٚ

افًٔد وظثامن حمهقر مـ ؽر  - ـرم اهلل وجٓف -ؽر اجلًّٜ وافًٔد، وؿد صذ ظع 

 .(3)إذٕف

مل يُـ فف جٓٚد افًدو مـ ؽر إذن اإلمٚم خلهقص وٓيتف إٓ  اً ؾ٘ن ـٚن مثٚؽر

ظِٔف دؾًٓؿ: ٕٕف مـ محٚيٜ  تًغٔوا بَتٚفف مـ ؽر إذن ؾؤأن هيجّقا ظِٔف أو يٌد

 .(4)احلقزة وافذب ظـ احلريؿ

ويًتز هلذه اإلمٚرة مٚ يًتز فقزارة افتٍْٔذ، وينسط هلٚ احلريٜ واإلشالم: ٕهنٚ 

تتوّـ افقٓيٜ ظذ أمقر دئْٜ ؾال تٍقض إػ ـٚؾر وٓ رؿٔؼ، وٓ ينسط هلٚ افًِؿ: 

افتٍقيض واإلمٚرة افًٚمٜ تتوّـ احلُؿ، ـام ٓ ينسط فقزارة افتٍْٔذ: ٕن وزارة 

 امؾٚصسط هلٚ افًِؿ، واإلمٚرة اخلٚصٜ ووزارة افتٍْٔذ ٓ تتوّـ احلُؿ ؾال ينسط هل

افًِؿ، وفٔس ظذ واحد مـ أمري آختٔٚر مىٚفًٜ اخلٍِٜٔ ؾٔام أمؤٚه ممٚ هق 

ىٚظٜ، هذا إذا فمردود إفٔٓام: فًٌؼ اإلذن هلام ؾٔف بٚفتٍقيض إٓ إذا اختٚر افتيٚهر بٚ

ٚ فمإذن ؾٔف: ٕٕف مل يدخؾ ؽر مًٓقد ضٌِ ًٚ ، ؾ٘ن ـٚن حٚدثاً مًٓقد اً ـٚن مٚ اؿتوٚه أمر

                                                           

 .65إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (9)

 .2/956، وافٌحر افرائؼ 3/47، وافٌْٚيٜ ذح اهلدايٜ 2/53افًْٚيٜ ذح اهلدايٜ  (2)

 .65إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (3)

 .65إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (4)

 . 2/847واحلريؿ : مٚ حيّك ويّْع . فًٚن افًرب 
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ذم مىِؼ افتٍقيض، وإن خٚؾٚ مـ تٖخره اتًٚع خرؿف دؾًف ذم ظٚجؾ احلٚل، وظّال 

 .(9)ذم مٚفف بام يٗمران بف: ٕن اتٌٚع رأي اإلمٚم مع إمُٚن اظتٌٚره أوػ

 فصل

دـ هق متًقل ظِٔٓٚ مـ ؽر تَِٔد مـ اخلٍِٜٔ  اً اإلمٚرة اوىرارؾٖمٚ تَِٔد 

ابتداء، ؾٕ٘ف إذا ؿِده أمرهٚ وأذن فف ذم افْير ؾٔٓٚ، ؾ٘ن إمر ادًتٌد بٚفتكف 

بًد  (2)صٚرت تكؾٚتف ٕٚؾذة بتَِٔد اإلمٚم فف، ومكوؾٜ إػ اإلبٚحٜ، وافهالح

، وذم اظتٌٚره حٍظ افَقإغ افؼظٜٔ، ؾهح مْف مع آشتٔالء (4)وافًٍٚد (3)احلير

وآوىرار مٚ يهح مـ تَِٔد آختٔٚر، ويِزم اخلٍِٜٔ وادًتقيل ؾٔٓٚ أحُٚم شًٌٜ، 

 ووجقهبٚ ذم حؼ ادًتقيل آـد:

 . ومٚ يتٍرع ظِٔف مًتزاً  ًٚ أن يُقن مْهٛ اإلمٚمٜ حمٍقط دها:أح

ًتقيل ذم مجِٜ ادٌٚيًغ، وخروجف مـ ؿٌٔؾ طٓقر ضٚظٜ اإلمٚم ودخقل اد الثاين:

 ادًٕٚديـ، ومـ افقظٔد دٚ ٕزع يده مـ ضٚظتف .

 ظذ مـ شقاهؿ . اً افُِّٜ وتآفػ إمٜ: فُٔقٕقا يد اجتامع الثالث:

 أن تُقن ظَقد وٓيتف جٚئزة وؿوٚيٚهٚ ٕٚؾذة . والرابع:

مٗدهيٚ، وحتؾ ٔخذهٚ اءة ذمٜ قن مٚ جئٌف ٕقابف مـ إمقال بزأن يُ اخلامس:

 ومًىٔٓٚ.

                                                           

 .66إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (9)

 . 4/2479هق احلًـ ، ود افًٍٚد . فًٚن افًرب  (2)

 . 2/998احلجر وادْع ، ود اإلبٚحٜ ، وهق ادحرم . فًٚن افًرب  (3)

 . 2/695مـ افًقء ، ود افهالح . افَٚمقس ادحٔط  (4)
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حَؼ إذن ٕٚئٛ اهلل تًٚػ حؼ ظذ مًتحؼ، فٔبفِحدود  أن يُقن مَٔامً  السادس:

 ؾٔٓٚ.

ويزجر  /، ظـ حمٚرم اهلل، يٖمر بحؼ إن أضٔع ًٚ فِديـ، وازظ ًٚ أن يُقن حٚؾي السابع:

 . (9)ظـ بٚضؾ إن ظيص

 فف إػ افىٚظٜ،  ل: دظ حتامً  ٓختٔٚر تًغ تَِٔدهؾ٘ذا ـِّٝ ؾٔف ذوط ا

 وجٚز فف فف مـ ؿٌٔؾ ادًٕٚدة، ؾ٘ذا ؿِده صٚر ٕٚؾذ افتكف وإحُٚم،  ًٚ وإخراج

 ، وجرى ظذ وزيره وٕٚئٌف حُؿ مـ اً وتٍْٔذ ًٚ أن يًتقزر ويًتْٔٛ تٍقيو

فف اشتقزره اخلٍِٜٔ واشتْٚبف، وإن مل يُّؾ ذم ادًتقيل ذائط آختٔٚر أن ييٓر 

 دٚدة ادنٚؿٜ، ويَػ ٍٕقذ تكؾف ذم  ك إػ افىٚظٜ، وحًامً افتَِٔد دظ

ؾْٔجز َٕص  احلَقق وإحُٚم ظذ أن يًتْٔٛ ؾٔٓٚ اإلمٚم مـ دمتّع ؾٔف ذوضٓٚ،

ادًتقيل بُامل مـ اشتْٚبف اإلمٚم، ؾٔختص ادًتقيل بهقرة افتَِٔد، وتُقن حََٜٔ 

 افَوٚء، صؼ مـ ًٚ وخقؾ وىرار،الف ادقوع هذا شتْٚبف اإلمٚم، وجٚزافتٍْٔذ دـ ا

 . (2)إٓتنٚر أو إمر وصتٚت

 اجلهاد فصل يف تقلود إمارة

مجٚظٜ مـ أصحٚبف ظذ هايٚه، ؾ٘ن خص إمٚرتف بتدبر  ملسو هيلع هللا ىلص ر رشقل اهللؾَد أم  

اجلٔش ؾٓل إمٚرة خٚصٜ يًتز هلٚ ذوضٓٚ، وإن ظؿ إمٚرتف ظذ اجلٓٚد، ومٚ يتًِؼ 

، ؾٖول ًٚ وأؿًٚم ًٚ أحُٚمبف مـ إحُٚم ؾٓل إمٚرة ظٚمٜ: ٕهنٚ أـز افقٓيٚت اخلٚصٜ 

                                                           

 .67، 66 إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (9)

 . 66 إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (2)

 [ ب/924] 
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:  (9)ملسو هيلع هللا ىلص ـام أمر رشقل اهللأحُٚمٓٚ تًٔر اجلٔش، ويٌٌْل أن يًرهؿ شر أوًٍٓؿ: 

بٚفؤًػ وإبَٚء اجلِد افَقي، وإذا أخذ هبؿ ذم افًر أهِؽ افؤًػ  ًٚ ؾ٘ن ؾٔف رؾَ

ُِقا ؾِِٔف بِِرْؾٍؼ، )) : ملسو هيلع هللا ىلص وأوًػ افَقي، وإفٔف اإلصٚرة بَقفف َْٖوِؽ  إن هذا افديـ َمتٌِغ َؾ

َٓ َأْرو   ٝ ٌَ ر ًٚ َؾِ٘ن  اْدُْْ ْٓ َٓ َط ك(( اً َؿَىَع َو ََ  :  (3)وهذا مًْك ؿقل إٔس (2)َأْب

ويٌٌْل أن  : ٕهنؿ يًرون بًره ؾُٖهنؿ حتٝ أمره، (4)افؤًػ أمر افرؾَٜ(())

يتٍَد جْدهؿ ومحقفتٓؿ ظذ مٚ بْٔٚه ذم ـتٚب افًر، ويتًٓد أحقال ادَٚتِٜ أيًوٚ ـام 

مـ مٚل افهدؿٚت، وٓ جيقز أن  (6)مـ مٚل افٍلء، وادتىقظٜ (5)شٌؼ، ؾًٔىل ادرتزؿٜ

ٚ ممٚ يًىل افٍريؼ أخر ًَ ، وؿٚل أبق حٍْٜٔ: جيقز أن يًىك ـؾ واحد  (7)يًىل ؾري

: فْٚ أن اهلل تًٚػ ظغ مٚل ـؾ واحد مـ (8)مـ ادٚفغ فُؾ واحد مـ افٍريَغ

 ق بْٔٓام ؾال جيقز أن جيّع بغ مٚ ؾرق اهلل تًٚػ.ر  افٍريَغ وؾَ 

جيتًّقن  اً ظذ مٚ شٌؼ وجيًؾ فُؾ ضٚئٍٜ صًٚرافًرؾٚء وافٌَْٚء ٛ ظِٔٓؿ ويْه  

صًٚر ادٓٚجريـ: يٚ بْل ظٌد افرمحـ،  ملسو هيلع هللا ىلص بف ويتيٚهرون، ؾَد جًؾ رشقل اهلل

                                                           

 مل أجده . (9)

(. وًٍف 4743) 3/27(، وافًْـ افُزى فٌَِٔٓل 93952) 29/346أخرجف أمحد ذم مًْده  (2)

 . 9/598افْقوي ذم خالصٜ إحُٚم 

هق: إٔس بـ مٚفؽ بـ افْي اخلزرجل إٕهٚري خٚدم رشقل اهلل ظؼ شْغ فف حديٞ ـثر مٚت  (3)

 . 9/79،اإلصٚبٜ 9/927هـ ، إير : أشد افٌٚب92ٜشْٜ 

 افْٚس أن يريد. افرؾَٜ أمر ادوًػ احلديٞ بًض ذم : وجٚء 2/394مل أجده، وؿٚل ذم مًٚمل افًْـ  (4)

 بّؤًٜ. ويٌَك ظْٓؿ ؾٔتخِػ يتَدمقٕف ٓ افؤًػ بًر يًرون

 . 2/49، ؾتح اجلقاد  6/939مـ افرزق ، وهؿ اجلْقد ادرصدون فِجٓٚد بتًٔغ اإلمٚم . هنٚيٜ ادحتٚج  (5)

 . 2/49، ؾتح اجلقاد  6/939ىقع بال أجر مٍروض ، ؾٓؿ إذا ٕنىقا ؽزوا . هنٚيٜ ادحتٚج مـ افت (6)

 .79إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (7)

 .3/459، وافٌْٚيٜ ذح اهلدايٜ 9/297تٌٔغ احلَٚئؼ  (8)
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مـ  ُج رِ ، وخُي  (3): يٚ بْل ظٌد اهلل (2): يٚ بْل ظٌٔد اهلل، وصًٚر إوس (9)وصًٚر اخلزرج

ذم بًض  (4)ظٌد اهلل بـ أيب شِقل ملسو هيلع هللا ىلص ل، ؾَد أخرج رشقل اهللذ  اجلٔش مـ خُيَ 

 .(6)فتخذيِف ادًِّغ، وؿد اشتَهْٔٚ أحُٚم هذا افٍهؾ ذم ـتٚب افًر (5)افٌزوات

 فصل

ؾٖمٚ تَِٔد افَوٚء ؾال جيقز فمإمٚم وٓ ٕمر ؾقض إفٔف اإلمٚم أن يَِد افَوٚء 

 . (7)إٓ مـ اجتًّٝ ؾٔف ذوط شْذـرهٚ ذم ـتٚب افَوٚء إن صٚء اهلل

 صلف

/ ذم تَِٔد اإلمٚمٜ ذم افهِقات، أمٚ افٍرائض اخلّس ؾتًتز اإلمٚمٜ ؾٔٓٚ بحٚل 

ـٚجلٚمع وادنٚهد ومٚ ـثر مجًف  ًٚ َٚم ؾٔف، ؾ٘ن ـٚن ادًجد شِىٕٚٔادًجد افذي ت

مْٓٚ ؾال جيقز أن يْتدب فمإمٚمٜ ؾٔٓٚ إٓ مـ ؿدمف افًِىٚن: ٕن أمرهٚ مقـقل إفٔف، 

ؾٔٓٚ ظِٔف، ؾ٘ذا ؿِد إمٚمٜ ذفؽ ادًجد رجاًل صٚر أحؼ مـ ؽره، وفق  ؾال يٍتٖت

ـٚن افٌر أؾوؾ مْف، وهذه إحَٜٔ ظذ ضريؼ إوفقيٜ ٓ ظذ جٜٓ افقجقب 

                                                           

مـ أزد ؿحىٚن مـ افّٔـ ، يًٌْقن إػ خزرج بـ حٚرثٜ بـ ثًٌِٜ ، شُْقا ادديْٜ ؿدياًم ، وٕٚسوا  (9)

 . 342، مًجؿ افٌَٚئؾ افًربٜٔ ، ص  2/9949، وهؿ إخقة فألوس . فًٚن افًرب  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

 ، وٕٚسوا مـ أزد ؿحىٚن ، يًٌْقن إػ أوس بـ حٚرثٜ بـ ثًٌِٜ ، مـ افّٔـ ، شُْقا ادديْٜ ؿدياًم  (2)

 . 52،  59، مًجؿ افٌَٚئؾ افًربٜٔ ، ص  9/979، وهؿ إخقة فِخزرج . فًٚن افًرب  ملسو هيلع هللا ىلصرشقل اهلل 

 : ؾٔف9/67. ؿٚل ذم افٌدر ادْر (2595)بٚفنًٚر  يْٚدي افرجؾ بٚب أخرجف أبق داود ذم ـتٚب اجلٓٚد، (3)

 ؤًٍٚن. ومهٚ حٌٌٜٔ أيب بـ إشامظٔؾ بـ وإبراهٔؿ افزهري، حمّد بـ يًَقب

امرأة مـ خزاظٜ، ـٚن  وشِقل اخلزرج، ادْٚؾؼ، بـ ظقف بْل مـ إٕهٚري شِقل أيب بـ اهلل هق: ظٌد (4)

 .97/9رأس ادْٚؾَغ ومـ تقػ ـز اإلؾؽ ذم ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ. إير: افقاذم بٚفقؾٔٚت 

 مل أجده . (5)

 ل .4/53إٓتهٚر  (6)

 ومٚ بًدهٚ . 254إيره ص   (7)

 [ أ/925] 
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وافِزوم بخالف وٓيٜ افَوٚء: ٕٕف فق تراى افْٚس ظذ إمٚمٜ ؽره صحٝ 

خالف، وٕن اإلمٚمٜ مجٚظتٓؿ، ؾِق تراوقا ظذ ؿٚض ؽر مـ وٓه اإلمٚم ـٚن ظذ 

 . (9)واجلامظٜ خمتِػ ذم وجقهبام، ووٓيٜ افَوٚء تَِدهٚ ٓزم ٓ شٔام دـ تًغ هلٚ

وإن مل يُـ ادًجد يتًِؼ بٚفًِىٚن ـٕٚٝ اإلمٚمٜ ؾٔف متًَِٜ بجرإف ادهِغ 

شِٔؿ افٍِظ مـ  ًٚ ؾَٔٓ ًٚ رئؾٔف، وذط جقاز تَِٔد هذا اإلمٚم أن يُقن رجاًل ظدًٓ ؿٚ

أو متتّٜ، ؾِق ؾَد ؾٔف مٚ ظدا افذـقريٜ بىِٝ افقٓيٜ وصحٝ  (2)و فثغَٕص أ

 .(3)اإلمٚمٜ، وؿد اشتَهْٔٚ ذائط اإلمٚمٜ ذم ـتٚهبٚ

، ومْع أبق (4)مـ شٓؿ ادهٚفح ًٚ ًىٔف اإلمٚم ظذ هذه اإلمٚمٜ رزؿوجيقز أن ي

 .(5)حٍْٜٔ مـ ذفؽ

أمٚ ادًٚجد افًٚمٜ افتل يتخذهٚ أهؾ ادحٚل ذم حمٚهلؿ ؾال اظساض فمإمٚم ظِٔٓؿ 

ذم أئّتٓٚ، بؾ يُقن إػ اتٍٚق أهؾ ادًجد، وٓ جيقز هلؿ بًد افرى بف أن يًزفقه 

إٓ أن يَْص حٚفف افتل روقا هبٚ، وفٔس فف أن يًتْٔٛ إٓ برى أهؾ ادًجد، ؾ٘ن 

متٚثِقا إـز إذا ـٕٚقا مـ أهؾ افًِؿ وافديٕٜٚ، ؾ٘ن  اختٍِقا ذم ادختٚر اظتز حٚل

 اً ف ظذ أصح افقجٓغ أن خيتٚر واحدفتنٚجرهؿ، وف ًٚ اختٚر افًِىٚن أحدهؿ ؿىً

 . (6)مـ ؽر مـ وؿع افتنٚجر ؾٔٓؿ مـ أهؾ ادًجد: فًّقم وٓيتف

                                                           

 .3/45، وهنٚيٜ ادىِٛ 969إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (9)

، وافَٚمقس ادحٔط ،  283مـ افِثٌٜ ، وهل حتقل افًِٚن مـ حرف إػ حرف . ادهٌٚح ادْر ، ص  (2)

 . 9997ص 

 . 293 - 299إير ص  (3)

 .9/498، وهنٚيٜ ادحتٚج 9/475، وحتٍٜ ادحتٚج 8/457احلٚوي افٌُر  (4)

 .99/277، وافٌْٚيٜ ذح اهلدايٜ 8/32ادحٔط افزهٚين  (5)

 .3/89، وادجّقع 969إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (6)
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افقاجٌٜ : أهنٚ مـ افقٓيٚت (9)وأمٚ اإلمٚمٜ ذم صالة اجلًّٜ ؾّذهٛ أهؾ افًراق

افتل خيتص اإلمٚم بتَِٔدهٚ، وٓ تًَْد إٓ بحوقره أو حوقر ٕٚئٌف ؾٔٓٚ، ومذهٛ 

 : أن افتَِٔد ؾٔٓٚ ٕدب، وٓ يًتز فهحتٓٚ حوقر افًِىٚن ؾٔٓٚ (2)أهؾ احلجٚز

 وإن  اً ، وجيقز أن يُقن اإلمٚم ؾٔٓٚ ظٌدوٓ إذٕف فهحتٓٚ إذا أؿّٔٝ ظذ ذوضٓٚ

تَِٔد اإلمٚمٜ ذم افًٔديـ وافًُقؾغ وآشتًَٚء ؾٓق  مل يُـ مـ أهؾ افقٓيٜ، وأمٚ

 .(3)مـ ادْدوبٚت، ؾٕ٘ف جيقز ؾًِٓٚ مجٚظٜ وؾرادى

 فصل

ؾٌٌْٔل  وأمٚ افقٓيٜ ظذ احلٟ ؾ٘ن ـٕٚٝ ظذ تًٔرهؿ ؾٓل وٓيٜ رظٚيٜ وتدبر،

ذا رأي وشٔٚشٜ، ؾًِٔف أن جيًّٓؿ ذم افًر وافْزول  ًٚ صجٚظ ًٚ أن يُقن ادقػ مىٚظ

، وأن يرتٌٓؿ ذم افًر وافْزول حتك يًرف ـؾ ؾريؼ مْٓؿ حمِف ذم (4)خنٜٔ افتخىػ

افًر ومقوع ٕزوفف ؾال يتْٚزظقا ؾٔف، وأن يرؾؼ هبؿ ويًر بًر أوًٍٓؿ، ؾ٘فٔف 

ٕهنؿ يًرون بًره، وؿد سح  (5)افؤًػ أمر / افرؾَٜ (()) : ملسو هيلع هللا ىلص اإلصٚرة بَقفف

                                                           

يًْل مذهٛ أيب حٍْٜٔ ومـ واؾَف ، وافًراق هل إرض افتل جيري ؾٔٓٚ هنر دجِٜ وافٍرات ، ـٕٚٝ  (9)

 . 77ىٕٜٚٔ ، ص وإحُٚم افًِ ، 94-4/93 افٌِدان مًجؿ : مًَرا فًٚصّٜ بْل افًٌٚس ، إير

يًْل مذهٛ افنٚؾًل ومـ واؾَف ، واحلجٚز جٌؾ حٚجز بغ ٕجد وهتٚمٜ ، وأصٌحٝ هاتف حجًٚزا ،  (2)

 يّتد إػ ادديْٜ صامًٓ ، وإػ تثِٔٞ جْقًبٚ .

 . 77، وإحُٚم افًِىٕٜٚٔ ، ص  299،  2/298مًجؿ ؿٌٚئؾ افًرب  

 .9/372، وحٚصٜٔ افٌجرمل 2/266حتٍٜ ادحتٚج  (3)

 . 2/9299مـ خىػ ، وهل آشتالب بنظٜ . فًٚن افًرب  (4)

 . ، وهل مـ ؿقل إٔس  236ص شٌؼ خترجيف  (5)

 [ ب/925] 
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وأن يًر هبؿ ذم أووح افىريؼ وأشِٓٓٚ  (9)شروا بًر أوًٍُؿ (( )) حٔٞ ؿٚل:

ٚط إذا أمُْف ذفؽ، وأن يرتٚد هلؿ ادقارد وادراظل وأن حيرشٓؿ إذا ٕزفقا، وحيت

، وأن يّْع ظْٓؿ مـ يهدهؿ ظـ افًر، أو ًٚ تىٍوخم ًٚ ظِٔٓؿ إذا رحِقا فٖٔمْقا شٚرؿ

ظذ بذل خٍٚرة،  اً بَتٚل أو بٌذل مٚل، وٓ جيز أحدحيكهؿ ظـ احلٟ إن ؿدر ظِٔف 

وأن يهِح بغ ادتنٚجريـ مْٓؿ مـ ؽر حُؿ إٓ أن يُقن ؿد ؾقض احلُؿ إفٔف 

 وهق مـ أهِف، ؾ٘ن تْٚزع احلٚج مع أهؾ بِد حتٚـّقا إػ حٚـؿ افٌِد، وأن يَقم

إٓ أن يُقن ؿد رد إفٔف إؿٚمتف وهق  اً ـ يًتقجٛ إدب وٓ يَؿ ظِٔٓؿ حدبتٖديٛ م

 مـ أهِف، وأن يراظل وؿٝ افًر هبؿ حتك ٓ يؤؼ ظِٔٓؿ ؾٔجٓدهؿ افًر، 

ؾ هبؿ إػ ادَٔٚت وٓ يتَدم ؾٔف زيٚدة ظذ ادتًٚرف ؾٔي هبؿ ضقل ادَٚم، ؾ٘ذا وص

شٚر هبؿ إػ مُٜ ،  شْتف، ؾ٘ن ـٚن افقؿٝ واشًًٚ  يتًع فِتٖهٛ فٖٔخذ ًٚ أؿٚم هبؿ زمٕٚ

 ًٚ َٔومُٜ إػ ادقؿػ، وإن ـٚن افقؿٝ  وضٚؾقا ضقاف افَدوم، ثؿ خيرجقن مع أهؾ

تقجف هبؿ إػ ظرؾٜ خنٜٔ ؾقاهتٚ، وظِٔف أن يًِؽ هبؿ ذم ؿٍقهلؿ مٚ شِؽ هبؿ ذم 

 . (2)ؿهدهؿ

 فصل

بّْٚشؽ احلٟ  ًٚ يُقن ظٚد أن ػ  قَ وإن وٓه إؿٚمٜ احلٟ بٚفْٚس ؾؼط ادُ 

بّحٚهلٚ وأيٚمٓٚ، وهل مـ صالة افيٓر يقم افًٚبع مـ ذي احلجٜ  ًٚ وأحُٚمٓٚ، ظٚد

وإػ آخرهٚ مـ افٍْر افثٚين وهق افثٚفٞ ظؼ مـ ذي احلجٜ، وظِٔف أن يًِؿ افْٚس 

                                                           

ْؿ، َشْرِ  َظَذ  ِشُروا: : َحِدي396ٞمل أجده، وؿٚل ذم ادَٚصد احلًْٜ ص (9) ُُ ٍِ ًَ  افٍِظ، هبذا أظرؾف ٓ َأْو

 احلٚجٜ. وذا وافًٌٔد وافًَٔؿ افٌُر ؾٔٓؿ ؾ٘ن بٖوًٍٓؿ، افَقم أؿدرملسو هيلع هللا ىلص :  ؿقفف ذم مًْٚه وفُـ

 .8/279، وادجّقع 972إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص  (2)
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بقؿٝ إحرامٓؿ واخلروج إػ منٚظرهؿ ؾُٔقٕقا بف مَتديـ، وأن يرتٛ مْٚشُٓؿ 

، اً وٓ يَدم مٗخر ًٚ ، ؾال يٗخر مَدمًٚ ـٚن أو مًتحٌ ًٚ ؼع بف واجٌظذ مٚ ورد اف

ويتًٌقٕف ذم إذـٚر وإدظٜٔ وافتٖمغ، ؾٕ٘ف أدظك إػ اإلجٚبٜ، وأن يٗمٓؿ ذم 

ؾ٘ن أتك بًض احلٚج افهِقات افتل ذظٝ خىٛ احلٟ ؾٔٓٚ، وجيّع احلٚج ظِٔٓٚ، 

ٓ يتًِؼ بٖؾًٚل احلٚج مل يُـ فف أن يًزره وٓ أن حيده،  اً أو حد اً مٚ يقجٛ تًزير

وإؿٚمٜ احلد ظذ أصح افقجٓغ  ًٚ ٖؾًٚل احلٟ ـٚن فف افتًزير تٖديٌوإن ـٚن ممٚ يتًِؼ ب

 .(9)ؾتًَِف بٖؾًٚل احلٟ

وـذفؽ إذا تْٚزع اثْٚن مْٓؿ ذم حُؿ يتًِؼ بٖرـٚن احلٟ: ـقجقب ـٍٚرة 

: ـتًَِف بام  (2)ؿ بْٔٓام ؾٔف ظذ أصح افقجٓغافقطء ومٕٜٗ افَوٚء ـٚن فف أن حيُ

ف أن يًِّف بقجقهبٚ إن ـٚن تثٌٝ وٓيتف ؾٔف، وفق أتك بام يقجٛ افٍديٜ ـٚن ظِٔ

أو يٖمره بٖدائٓٚ، وذم مُِف مىٚفٌتف هبٚ وإفزامف أداءهٚ افقجٓٚن ذم إؿٚمٜ احلد  جٚهالً 

 .(3)ادتًِؼ بّْٚشؽ احلٟ

، وٓ يُْر ظِٔف مٚ يًقغ ؾٔف آجتٓٚد إٓ ًٚ ؾَٔٓ أن يٍتل مـ اشتٍتٚه إذا ـٚنوفف 

ظذ ضِحٜ بـ ظٌٔد اهلل فٌس أن خينك أن يَتدي بف اجلٚهؾ ؾٔف، ؾَد إُٔر ظّر 

 : خمٚؾٜ أن يَتدي بف اجلٚهؾ . (4)ادًهٍر ذم اإلحرام

                                                           

 .8/279، وادجّقع 972إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص  (9)

 .8/279ادجّقع  (2)

 .8/279، وادجّقع 972إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص  (3)

 (.994) 399أخرجف مٚفؽ ذم ادقضٖ ص (4)
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حٟ  وصح وؾًِف، ؿقفف بغ ادخٚفٍٜ فقؿقع ـره حالل وهق احلٟ فِْٚس أؿٚم وفق

افْٚس مًف فًدم ارتٌٚط أؾًٚهلؿ ذم احلٟ بًٍِف / بخالف افهالة: حٔٞ ٓ يهح 

 . (9)مرتٌىٜ بٖؾًٚل اإلمٚم اؿتداؤهؿ ؾٔٓٚ بّـ فٔس ذم افهالة: ٕن أؾًٚل ادٖمقمغ

 فصل

ٍِ وظذ اإلمٚم أن يُ  افًامل واجلٌٚة فٌَض افهدؿٚت وتٍريَٓٚ ؾَد ؾًؾ ذفؽ  ذَ ْ

أمرت أن آخذ افهدؿٜ مـ أؽْٔٚئٓؿ وأردهٚ  )) :(2)وذم حديٞ مًٚذ ملسو هيلع هللا ىلص رشقل اهلل

 . (3)ذم ؾَرائٓؿ((

وإن ؾقض إفٔف  ًٚ مل ينسط فف أن يُقن ؾَٔٓ٘ن ـٚن ؿد ؿِده جٌٚيٜ ؿدر مًِقم ؾ

ٚ حُؿ اجلٌٚي ًَ بٖحُٚم افزـٚة  ًٚ ظٚد ًٚ ٜ وافتٍرؿٜ، ؾال بد أن يُقن ؾَٔٓمىِ

 .(4)ومًتحَٔٓٚ، وؿد اشتقؾْٔٚ ذائىف وأحُٚمف ذم ـتٚب افزـٚة

 فصل

ن يقيل ظذ مٚل افٍلء وافٌّْٜٔ مـ يَقم بتحهِٔٓٚ وتٍريَٓٚ ظذ أوظذ اإلمٚم 

مًتحَٔٓٚ: ٕهنٚ وٓيٜ ظٚمٜ، وؿد ذحْٚ جٓٚت حتهِٔٓٚ وتٍريَٓٚ ذم مقاوًٓام 

 . (5)ؾال حٚجٜ إػ إظٚدة ذفؽ
                                                           

 .8/279، وادجّقع 972إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص  (9)

 أبق ، اخلزرجل إٕهٚري ظّرو بـ ـًٛ بـ ظدى بـ ظٚئذ بـ أوس بـ ظّرو بـ جٌؾ بـ هق: مًٚذ (2)

: وأظِّٓؿ بٚحلالل واحلرام ملسو هيلع هللا ىلص وؿٚل ظْف افٌْل ملسو هيلع هللا ىلص اددين، مجع افَرآن ظذ ظٓد رشقل اهلل  افرمحـ ظٌد

، وتٚريخ دمنؼ 9/443بٚفنٚم. إير: شر أظالم افٌْالء هـ 98مًٚذ. ؾوٚئِف ـثرة. مٚت شْٜ 

58/383. 

، ومًِؿ ذم  4347أخرجف افٌخٚري ذم ـتٚب ادٌٚزي، بٚب بًٞ أيب مقشك ومًٚذ إػ افّٔـ برؿؿ (3)

 . 99ـتٚب اإليامن، بٚب افدظٚء إػ افنٓٚدتغ وذائع اإلشالم 

 ل .9/932إٓتهٚر .(4)

 . 229-229إير ص :  (5)

 [ أ/926] 
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 فصل

ٚ خيتص بْير اإلمٚم إمٚ أن يتقٓه بًٍْف أو ممف اجلزيٜ وووع اخلراج وس

مْف إٓ ب٘ذٕف وتٍقيوف إفٔف، وؿد اشتقؾْٔٚ  ًٚ ْٔٛ ؾٔف، ؾِٔس ٕحد أن يٌٚذ صٔئيًت

 . (9)افُالم ؾٔٓام ؾٔام تَدم ؾال حٚجٜ إػ اشتئْٚؾف

 فصل

وؿد تَدم  (3)ٕيب حٍْٜٔ ًٚ : خالؾ (2)إحٔٚء ادقات جٚئز وٓ يٍتَر ؾٔف إػ إذن اإلمٚم

 .(4)افُالم ظِٔف واشتقؾٔٝ أؿًٚمف وأحُٚمف

 فصل

فمإمٚم أن يَىع مقات إرض دـ حئٔف، وحيّل افُأل دـ يرظك دوابف ؾٔف، وؿد 

 . (5)تَدم بٔٚهنام

 فصل

، واختِػ ذم  (6)يثٌٝ ؾٔف أشامء ادَٚتِٜ وأرزاؿٓؿ ًٚ يٌٌْل فمإمٚم أن يوع ديقإ

ؾرآهؿ حيًٌقن ذم  ظذ ـتٚب ديقإف ًٚ ـنى اضِع يقم، ؾَٔؾ: إن ًٚ مًْك تًّٔتف ديقإ

، وَٕؾ ًٚ اهلٚء مْف فُثرة اشتًامفف ختٍٍٔ إًٍٔٓؿ، ؾَٚل: ديقإف يًْل جمٕٚغ، ؾٖشَىٝ

آشؿ إػ مُٚهنؿ، وؿٔؾ: افديقان بٚفٍٚرشٜٔ اشؿ افنٔٚضغ، ؾًّل أربٚب افديقان 

ؾَْؾ آشؿ إػ مٚ ييٓر حذؿٓؿ ؾٔف، هبؿ حلذؿٓؿ ومًرؾتٓؿ بجع إمقر وخٍٔٓٚ، 

                                                           

 ل .4/53 ـتٚب افًر مـ إٓتهٚر ذم (9)

 .5/278، ورووٜ افىٚفٌغ 2/293، وادٓذب 998اإلؿْٚع فِاموردي ص (2)

 .5/946، وبدائع افهْٚئع 23/989ادًٌقط  (3)

 ل .4/53ذم ـتٚب افًر مـ إٓتهٚر  (4)

 ل .4/53ذم ـتٚب افًر مـ إٓتهٚر  (5)

 .99/389، وادجّقع 92/237، وافٌٔٚن 3/393ادٓذب  (6)
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،  (9)وهق افُتٚب، وأول مـ ووع افديقان ذم اإلشالم أمر ادٗمْغ ظّر بـ اخلىٚب

بامل ظئؿ ؾَٚل: مٚ جئٝ بف؟  (2)ؾَٔؾ: ـٚن شٌٌف أن أبٚ هريرة ؿدم ظِٔف مـ افٌحريـ

ؾَٚل: مخس مٚئٜ آفػ درهؿ. ؾَٚل فف ظّر: أتدري مٚ تَقل؟ ؾَٚل: ًٕؿ مٚئٜ أفػ، 

مخس مرات، ؾرؿك ظّر ادْز ؾَٚل: أهيٚ افْٚس، ؿد جٚءٕٚ مٚل ـثر، ؾ٘ن صئتؿ ـِْٚ 

 ، إين، ؾَٚم رجؾ إفٔف وؿٚل: يٚ أمر ادٗمْغاً ؿ ـٔاًل، وإن صئتؿ ظددٕٚ فُؿ ظددفُ

وـٚن  ًٚ بًٞ بًث  ، وروي إٔف (3)ًٚ ، ؾدون إٔٝ ديقإًٚ رأيٝ إظٚجؿ يدوٕقن ديقإ

، ؾَٚل فًّر: إن هذا بًٞ ؿد أظىٔٝ أهِف إمقال، ؾ٘ن أخؾ مْف  زانرمظْده اهل

، ؾًٖفف ظّر ظـ ضريَف، ؾٖصٚر ًٚ ـ أيـ يًِؿ صٚحٌؽ بف ؾٖثٌٝ ديقإرجؾ بُّٕٚف م

 . (4)بٚفديقان

اختِػ ذم افتًقيٜ وافتٍؤؾ، ؾذهٛ أبق بُر افهديؼ وظع بـ أيب ضٚفٛ وؿد 

، وذهٛ ظّر / وظثامن إػ افتٍؤؾ، وبف  (5)إػ افتًقيٜ، وبف ؿٚل مٚفؽ وافنٚؾًل

وؿٚل: ـٔػ أشقي بغ مـ هٚجر   ؿٚل أهؾ افًراق، واحتٟ ظّر ظذ افهديؼ

افٍتح خقف افًٔػ؟ ؾَٚل واهلجرتغ وصذ افٌَِتغ، وبغ مـ أشِؿ ظٚم احلدئٌٜ 

افهديؼ: إٕام ظِّقا هلل وإن أجقرهؿ ظذ اهلل، وإٕام افدٕٔٚ بالغ، ؾَٚل ظّر: ٓ أجًؾ 

مـ  اً ؾٍوؾ بٚفًٚبَٜ، ؾٍرض دـ صٓد بدر، (6)ـّـ ؿٚتؾ مًف ملسو هيلع هللا ىلص مـ ؿٚتؾ رشقل اهلل

                                                           

 .92/237افٌٔٚن  (9)

 هل افٌالد افقاؿًٜ بغ افًراق وظامن وافٌحر اهلْدي . (2)

 . 347،  9/346إير : مًجؿ افٌِدان 

 . 4832برؿؿ  7/54أخرجف ابـ أيب صٌٜٔ ذم ادهْػ  (3)

 (.93979) 6/599افُزى  افًْـ ذم أخرجف افٌَٔٓل (4)

 .99/385، وادجّقع 8/448، واحلٚوي افٌُر 3/397افزيٚدات وافْقادر  (5)

 .6/569(، وافٌَٔٓل ذم افًْـ افُزى 32868) 6/452أخرجف ابـ أيب صٌٜٔ ذم مهٍْف  (6)

 [ ب/926] 
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ادٓٚجريـ إوفغ مخًٜ آٓف درهؿ ذم ـؾ شْٜ، مْٓؿ ظثامن وظع وضِحٜ وافزبر 

:  (9)واحلًغ واحلًـ افًٌٚس هبؿ وأحلؼ آٓف، مخًٜ وفًٍْف ظقف، بـ افرمحـ وظٌد

ٌٚس شًٌٜ آٓف، وفُؾ مـ صٓد ، وروي إٔف ؾرض فًِ ملسو هيلع هللا ىلص فَرهبؿ مـ رشقل اهلل

ظؼة آٓف، وؾرض  ملسو هيلع هللا ىلص أربًٜ آٓف، وؾرض فُؾ واحد مـ أزواج افٌْل اً بدر

واحدة شتٜ آٓف، ، وؿٔؾ: بؾ ؾرض فُؾ ًٚ ٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ اثْل ظؼ أفٍفً

وؾرض دـ هٚجر ؿٌؾ افٍتح فُؾ واحد ثالثٜ آٓف، ودـ أشِؿ بًد افٍتح فُؾ 

واحد أفٍغ، وؾرض ٕحداث أبْٚء ادٓٚجريـ وإٕهٚر ـام ؾرض دـ أشِؿ بًد 

 حمّد بـ  أربًٜ آٓف، ؾَٚل فف (2)فًّرو بـ أيب شِّٜ ادخزومل افٍتح، وؾرض

، ؾَٚل: ؾوِتف دُٕٚف مـ اً ظِْٔٚ وؿد صٓدٕٚ بدر اً ظّرؾوِٝ مل  :(3)اهلل بـ جحش ظٌد

حتك أظتٌف، وؾرض  (4)أم شِّٜ، ؾِٖٔت افذي يًتًتٛ بٖم مثؾ  ملسو هيلع هللا ىلص رشقل اهلل

ابْف: مل ؾروٝ يل ثالثٜ آٓف وفف أربًٜ  ٕشٚمٜ بـ زيد أربًٜ آٓف ؾَٚل فف ظٌد اهلل

                                                           

هق: احلًغ بـ ظع بـ أيب ضٚفٛ شٌط رشقل اهلل وأحد شٔدي صٌٚب أهؾ اجلْٜ، صٓد مع أبٔف اجلّؾ  (9)

 .9/47، افًز9/332، إير: اإلصٚبٜهـ69وصٍغ وؿتٚل اخلقارج، اشتنٓد بُربالء شْٜ

 أمف ;افٌْل ربٔٛ اددين حٍص أبق ، افَرر ادخزومل إشد ظٌد بـ اهلل ظٌد:  شِّٜ أبك بـ هق: ظّر (2)

تًع شْغ. ملسو هيلع هللا ىلص افٌْل، وفد ذم أرض احلٌنٜ ذم اهلجرة إوػ، ـٚن ظّره يقم ؿٌض افٌْل  زوج شِّٜ أم

هـ. إير: شر أظالم افٌْالء 83روى ظْف ثٚبٝ افٌْٚين وشًٔد بـ ادًٔٛ ومجع ـثر. مٚت شْٜ 

 .59، ومنٚهر ظِامء إمهٚر ص3/496

 ؾٚضّٜ وأمف ، ادٗمْغ أم جحش بْٝ زيْٛ أخل ابـ ، إشدي رئٚب بـ جحش بـ اهلل ظٌد بـ حمّد هق: (3)

 .46. روى ظْف ابْف إبراهٔؿ، وادًذ بـ ظرؾٚن. إير: منٚهر ظِامء إمهٚر ص حٌٔش أبك بْٝ

 ظؿ وبْٝ اهلل: شٔػ افقفٔد بـ خٚفد ظؿ هل: هْد بْٝ أيب أمٜٔ ادخزومٜٔ أم شِّٜ أم ادٗمْغ ، بْٝ (4)

 مٚت مـ آخر وـٕٚٝ ًٌٕٚ، وأذؾٓـ افًْٚء أمجؾ مـ ، ـٕٚٝ أوائؾ ادٓٚجرات مـ .هنٚم بـ جٓؾ أيب

، 2/292افنٓٔد. إير: شر أظالم افٌْالء  احلًغ مَتؾ بٌِٓٚ حتك ظّرت .ادٗمْغ مـ أمٓٚت

 .8/69وافىٌَٚت افُزى 
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 أحٛ إػ رشقل اهللآٓف وؿد صٓدت مٚ مل ينٓد أشٚمٜ؟ ؾَٚل ظّر: زدتف ٕٕف ـٚن 

مـ أبٔؽ، ثؿ ؾهؾ افْٚس ظذ مْٚزهلؿ  ملسو هيلع هللا ىلص مْؽ، وـٚن أبقه أحٛ إػ رشقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

وؿراءهتؿ افَرآن وجٓٚدهؿ، وؾرض ٕهؾ افّٔـ وفَٔس بٚفنٚم وافًراق فِرجؾ 

حد أربًٜ أفٍغ إػ أفػ إػ مخًامئٜ إػ ثالثامئٜ وؿٚل: فئـ ـثر ادٚل ٕؾرض فُؾ وا

خيٍِٓٚ ذم أهِف، وؾرض  ًٚ فًٍره وأفٍ ًٚ فًالحف وأفٍ ًٚ أفٍفٍرشف و آٓف: أفًٍٚ 

، وـٚن ٓ يٍرض  (2)مٚئٜ درهؿ، ؾ٘ذا ترظرع بِغ مٚئتغ، ؾ٘ذا بِغ زاده (9)فٍِّْقس

ظذ افٍىٚم، وهق  هٚفدوإػ أن شّع ذات فِٜٔ امرأة تُره ٍىؿ حتك يُ  ًٚ دقفقد صٔئ

ظذ يٌُل، ؾًٖهلٚ ظْف، ؾَٚفٝ: إن ظّر ٓ يٍرض دقفقد حتك يٍىؿ، وإٔٚ أـرهف 

افٍىٚم حتك يٍرض فف، ؾَٚل: يٚ ويؾ ظّر، فُؿ احتٌَٝ مـ وزر، وهل ٓ تًِؿ، 

ثؿ أمر مْٚديف ؾْٚدى: ٓ تًجِقا أوٓدـؿ افٍىٚم، ؾٖٕٚ أؾرض فُؾ مقفقد ذم 

مـ (4)ـٚن جيري ظِٔٓؿ افَقت ؾٖمر بجريٛوـتٛ إػ أهؾ افًقايل، و ،(3)اإلشالم

افىًٚم، ؾىحـ وخٌز وثرد بزيٝ، ثؿ دظٚ ثالثغ رجاًل ؾٖـِقا مْف ؽداءهؿ حتك 

أصدرهؿ، ثؿ ؾًؾ ذم افًنٚء مثؾ ذفؽ، وؿٚل: يٍُل افرجؾ جريٌٚن ذم ـؾ صٓر، 

مـ أراد أن يدظق  ؾُٚن يرزق افرجؾ وادرأة وادِّقك جريٌغ ذم ـؾ صٓر، وـٚن

ظذ هذا ثؿ  ًٚ ظْؽ جريٌتؽ، وـٚن افديقان مقوقظ ؿٚل: رؾع اهلل/ ظذ صٚحٌف 

يراظك ذم افتٍؤؾ ظْد ؾَد افًقابؼ افتٍؤؾ ذم افنجٚظٜ وافٌالء ذم اجلٓٚد، 

                                                           

 .3/985ادٍْقس: ادقفقد. إير: افهحٚح  (9)

 .99/385، وادجّقع 8/448احلٚوي افٌُر  (2)

 (.32868) 6/452أخرجف ابـ أيب صٌٜٔ ذم مهٍْف  (3)

 .جرب 98ريٛ هْٚ مُٔٚل يًٚوي أربًٜ أؿٍزة ، خمتٚر افهحٚح ص( اجل4)

 [ أ/927] 
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وافتَدم ذم افًِؿ، وـؾ خمتص بٍؤِٜ يًقد ًٍٕٓٚ ظذ ادًِّغ، وؿد اشتقؾْٔٚ 

 . (9)وإرزاق ذم ـتٚب افًر ترتٔٛ إجْٚد

 فصل

إذا رؾع إػ افًِىٚن متٓؿ بجريّٜ، ؾ٘ن اهتؿ بنؿٜ مل تًّع افدظقى ظِٔف إٓ 

مـ خهؿ مًتحؼ دٚ اهتّف بف، ويًتز مٚ يٌدو مـ ادتٓقم مـ إؿرار وإُٕٚر وٓ جيزه 

، وإن ـٕٚٝ افتّٜٓ بٚفزٕٚ مل تًّع حتك يٌغ  (2)ظذ أحدمهٚ، وٓ حيًٌف فُِنػ

مل يرد  اً ، وإن ـٚن أمرامً ٚ بام يقجٛ احلد، هذا إن ـٚن حٚـف ؾًؾ افزٕر  ًَ ادزين هبٚ، ويُ 

احلُؿ إفٔف جٚز فف أن يًّع ؿذف ادتٓقم مـ أظقإف مـ ؽر حتَٔؼ افدظقى، ويرجع 

ف بف، ؾ٘ن صٓدوا ذِ ًروف بام ؿُ ٛ وميَ إػ إخٌٚرهؿ ذم أن ادتٓقم هؾ هق مـ أهؾ افر  

تٌِيٝ هتّتف،  فف بٚفزاءة مْف خٍٝ هتّتف، وظجؾ إضالؿف، وإن ؿذؾقه بّثِف

،  (3)افُنػ مٚ يقوحف، هذا إذا ـٚن إظقان تٌَؾ أخٌٚرهؿ قواشتًّؾ ؾٔف مـ ضر

ؾ٘ذا ؿقيٝ افتّٜٓ ظْده حًٌف فُِنػ ظـ حٚفف، وذـر افزبري مـ أصحٚبْٚ: إٔف 

، وفف  (4)إػ رأي اإلمٚم اً ٔٚس إٔف ٓ يتَدر، بؾ يُقن مردوديتَدر حًٌف فنٓر، وافَ

أن ييبف رضب تًزير ٓ حد فىِٛ افهدق مْف، ؾ٘ن أؿر ذم حٚفٜ رضبف، ؾ٘ن ـٚن 

ظِٔف، وإن رضبف فٔهدق ؿىع  ٕٕف مُره :رارييبف فَٔر وأؿر مل يًّؾ ذفؽ اإلؿ

                                                           

 ل .4/53ـتٚب افًر مـ إٓتهٚر  (9)

 ،.6/369، ومٌْل ادحتٚج 4/96أشْك ادىٚفٛ  (2)

 . 7/999، وهنٚيٜ ادحتٚج 8/292، وحتٍٜ ادحتٚج 3/375أشْك ادىٚفٛ  (3)

 .323إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (4)



 اإلمامةكتاب  ................................................................................. كتاب االنتصار البن أبي عصرون

- 248 - 

رضبف واشتًٚد مْف اإلؿرار، ؾ٘ن أؿر أخذ بٚإلؿرار افثٚين: ٕٕف خمتٚر فف ومل يٖخذه 

 .(9)ب٘ؿراره إول: ٕٕف ؿد يَهد بف ؿىع رضبف

وجيقز فألمر إذا تُررت اجلريّٜ مـ رجؾ ومل يزجر ظْٓٚ بٚحلدود وـٚن ذم 

يؿ حًٌف فدؾع ذه، ويَقم بٍُٚيتف مـ بٔٝ ادٚل، إضالؿف إرضار بٚفْٚس أن يد

حالف بٚهلل تًٚػ وٓ يؤؼ ظِٔف ذم اإلوجيقز فف ذم آشتيٓٚر ذم افُنػ أن حيٍِف 

بٚفىالق وافًتٚق وافهدؿٜ: ـام حيِػ ذم أيامن افًٌٜٔ فًِِىٚن بخالف احلُٚم، 

 اهلل تًٚػ. بٌر قن ظذ ؽر حؼ، وٓؾ٘هنؿ ٓ يًتحٍِ

وجيقز أن جيز ادًروؾغ بٚجلرائؿ ظذ افتقبٜ وهيددهؿ بٚفقظٔد بام جيٛ ذم تِؽ 

اجلريّٜ فق ثٌتٝ، وجيقز أن يًّع صٓٚدات أهؾ ادٓـ إذا ـثر ظددهؿ، وإذا مل يُـ 

فِّتنٚـغ أثر شّع ؿقل مـ شٌؼ بٚفدظقى، وؿٔؾ: يًّع ؿقل مـ بف أثر وافذي 

ر ؽر ذوي إؿدار ٓ  َن حٚل، وفف أن يُ دظقى افًٚبؼ بُؾ  ظِٔف إـثر إٔف يًّع

 .(2)ويْٚدي ظِٔٓؿ بجرائّٓؿ

 فصل

وهق افذي يٖمر بٚدًروف إذا اصتٓر ترـف  (3)ويتًغ ظذ اإلمٚم ٕهٛ حمتًٛ

 زن رن مم ام يل ىل ﴿اصتٓر ؾًِف ؿٚل اهلل تًٚػ:  ويْٓك ظـ ادُْر إذا
وهذا مـ ؾروض افٍُٚيٜ ذم حؼ افُٚؾٜ،  (4)﴾  ٰى ين ىن  نن من

، وفف أخذ افرزق ظِٔف فٔتُّـ مـ (5)ويهر ؾرض ظغ بتقيل احلًٌٜ ظذ ادحتًٛ
                                                           

 .323إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (9)

 .323إحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص (2)

 . 979مٍٚظِٜ مـ احتًٛ ، وهل ؾًؾ افقء بال أجر . مًجؿ فٌٜ افٍَٓٚء ، ص  (3)

 [ .994]آل ظّران:  (4)

 .349، وإحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص99/297ٚفٌغ رووٜ افى (5)
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افَٔٚم بف، وفف أن يًتًغ ظِٔف بٖظقان بٖؿقام يَقمقن بحَف، وذضف أن يُقن حًرا 

بٚدُْرات ادتٍؼ ظِٔٓٚ، وذم  ًٚ ٜ وصدة / ذم افديـ، ظٚرؾذا رأي وسام ًٚ ظدًٓ ظٚد

 اظتٌٚر اجتٓٚده وجٓٚن مٌْٔٚن ظذ إٔف هؾ فف أن حيّؾ افْٚس ظذ مًتَده أم 

ٚ خيتص بحَقق أدمٔغ ؾام هق مموفف شامع افدظقى  (9)ٓ يتًرض دقاوع اخلالف؟

ٚ أو  ًروف طٚهر ٕٕف مْهقب هلام مثؾمُْر طٚهر أو ترك د ًً أن يدظل ظْده بخ

أو تٖخر حؼ مع افتُّـ، وٓ يِّؽ احلُؿ  (4)الً ىْ أو مَ  (3)ًٚ أو تدفًٔ ًٚ أو ؽن (2)ًٚ تىٍٍٔ

افٌٚت وإٕام يْير ذم إمقر ادتٍؼ ظِٔٓٚ، ؾٖمٚ مٚ يٍتَر إػ اإلثٌٚت بٚفٌْٜٔ واحلجٜ ؾال 

يْير ؾٔف ويَتك ٕيره ذم إمر بٚدًروف ظذ ثالثٜ أؿًٚم: ؿًؿ هق خٚفص ؾًؾ اهلل 

يتٍؼ افًدد ادًتز ًَٕٓٚد اجلًّٜ ذم وضـ مًُقن ظذ ترـٓٚ،  تًٚػ، وذفؽ مثؾ أن

، وـذا فق اتٍَقا ظذ إؿٚمتٓٚ مع (5)ؾٔتًغ أمرهؿ بًٍِٓٚ: ٕهنٚ ؾرض ظغ ذم حَٓؿ

ؾَد ذضٓٚ ؾٕ٘ف يتًغ ظِٔف أمرهؿ بسـٓٚ، وأمٚ إذا ترـقا صالة افًٔد وإؿٚمٜ 

ُٕٚر ذفؽ شقاء ؿِْٚ إهنٚ ؾرض اجلامظٚت ذم ادًٚجد أو إذان ؾٕ٘ف يتًغ ظِٔف إ

ـٍٚيٜ أو شْٜ: ٕهنٚ مـ صًٚئر افديـ افيٚهرة، وذم ترـٓٚ هتٚون هبٚ هذا أمره 

يًِؿ أن رجاًل يٗخر افهالة ظـ  (7)، ؾٖمٚ أمر ادٍْرديـ بٚدًروف ؾٓق أن (6)اجلامظٚت

                                                           

 .349، وإحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص99/297رووٜ افىٚفٌغ  (9)

 . 4/2689هق افٌخس ذم افُٔؾ وافقزن وَٕص ادُٔٚل . فًٚن افًرب  (2)

فس ، وهق افيِّٜ ، وهق إخٍٚء افًٔٛ . فًٚن افًرب  (3)  . 2/9498مـ افد 

 . 99/624مرة . فًٚن افًرب  هق افتًقيػ بقظد افقؾٚء مرة بًد (4)

 .349، وإحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص99/297رووٜ افىٚفٌغ  (5)

 .349، وإحُٚم افًِىٕٜٚٔ ص99/297رووٜ افىٚفٌغ  (6)

 وافًٔٚق يَتيض حذؾٓٚ.: ٓ . ذم إصؾ  (7)

 [ ب/927] 
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 ًٚ متٓٚوٕ، وإن ـٚن اً أو يزجره إن ـٚن ذاـر ًٚ حتك تٍقت ؾٕ٘ف يذـره إن ـٚن ٕٚشٔوؿتٓٚ 

 . (9)ؾٕ٘ف جيٛ ؿتِف ظذ مٚ شٌؼ تٍهِٔف ذم ـتٚب افهالة

ؾ أن يَْىع ذب بِد أو يْٓدم وأمٚ إمر بٚدًروف ذم حَقق أدمٔغ، ؾّث

أو ٓ يَقم أهِف بٍُٚيٜ أبْٚء افًٌٔؾ، أو تْٓدم مًٚجدهؿ وفٔس هْٚك بٔٝ  هقرش

تقجف أمرهؿ هبٚ مٚل، ؾٕ٘ف يٖمرهؿ ب٘ؿٚمٜ هذه ادهٚفح: ٕهنٚ حَقق متًْٜٔ ظِٔٓؿ ؾ

ٕٜ بٚفَٔٚم هبٚ ؾًَٔط ظْف إمر فُِٚؾٜ، وإن أرادوا أن هيدمقا ٚإٓ أن يًتَؾ ذوو ادُ

ب٘ذن ويل إمر، ؾ٘ذا هدمقه أخذهؿ بٌْٕٔٚف وإمتٚمف  مٚ اشتٓدم مل يُـ هلؿ ذفؽ إٓ

مْدؾًٜ  فًٔقد إػ حٚفتف، وفٔس فف إجٌٚرهؿ ظذ إمتٚم مٚ إٔنٖوه: ٕن افٍُٚيٜ ـٕٚٝ

مع ذفؽ تٚرـٓؿ،  ًٚ ء مٚ اشتٓدم ؾ٘ن ـٚن ادَٚم ممُْْٜ مـ بْٚبدوٕف، وفق أبك أهؾ ادُ

يًٍح  أن إمر فقيل جيز مل اإلشالم بدار تًىِٔف يي اً ثٌر ـٚن ؾ٘ن بدوٕف ادَٚم تًذر نوإ

جيزوا  مل تًىِٔف يي اً ثٌر يُـ مل وإن بًامرتف، افُٚؾٜو هق ويَقم ظْف، إٓتَٚل ذم هلؿ

وإٓتَٚل،  بًامرتف افَٔٚم بغ خروا ادٚل أظقزه ؾ٘ن بٖمره، افًِىٚن ويَقم ظامرتف ظذ

مْٓؿ إٓ مٚ ضٚبٝ بف ًٍٕف، ؾ٘ن أظقزه ادٚل  اً ؾ٘ن افتزمقا ظامرتف مل يُِػ واحد

شٚظد بٚفًّؾ، ؾ٘ن افتزمقا ذفؽ ضٚفٌٓؿ بٚفَٔٚم بف، وإن ـٚن مثؾ هذا ٓ يِزم ذم 

ادًٚمالت بٚخلٚصٜ: ٕن مٚ تًِؼ بٚفًّقم ـٚن بٚبف أوشع ٓ حمٚفٜ، وإذا متٝ هذه 

ن: ٕهنٚ فًٔٝ مـ ادهِحٜ مل يٍْرد ادحتًٛ بٚإلذن هلؿ ذم اإلؿٚمٜ ؾٔٓٚ دون افًِىٚ

 . (2)مًٓقد أمر احلًٌٜ إٓ أن يًٌؼ اشتئذإف فًٌد مًٚؾتف، ؾٔجقز أن يًتَؾ بذفؽ

                                                           

 ل .9/43ـتٚب افهالة مـ إٓتهٚر  (9)

 .6/99، ومٌْل ادحتٚج 99/298رووٜ افىٚفٌغ  (2)
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ٔدمل خٚص: ـتٖخر ديـ مع افًٔٚر ؾِف أن يٖمر بٚخلروج  ًٚ وأمٚ إذا ـٚن حَ/ 

 مـ حَف إذا اشتًداه صٚحٛ احلؼ، وفٔس فف احلٌس: ٕٕف خمتص بٚحلٚـؿ يع بٖمر

بّالزمتف، وفٔس فف أن يٖمر بٍَْٜ إؿٚرب وـٍٚفٜ افوًٍٚء: ٕٕف فٔس مْقًضٚ 

 .(9)بٚحلًٌٜ

ك ؾٔف حؼ اهلل تًٚػ وحؼ أدمل ؾُٖخذ سؾٖمٚ إمر بٚدًروف افذي ين

إوفٔٚء تزويٟ ادقفٜٔ مـ ـٍئٓٚ وإفزام ادٍٚرؿٜ فًدهتٚ، ؾِف تٖديٛ مـ خٚفٍٝ ذم 

ٕن خمٚفٍٜ ادًتدة حمرم : تٖديٛ ادّتْع مـ إوفٔٚءافًدة مـ افًْٚء، وفٔس فف 

 . (2)اجتٓٚدمًِقم وامتْٚع افقيل ٕمر خٍل يٍتَر إػ 

ِٓؿ مٚ ّٔحتاإلمٚء وافٌٓٚئؿ ومًْٓؿ مـ وفف أمر افًٚدة بٚفَٔٚم بحَقق افًٌٔد و

ـ وـذفؽ يٖمر ادِتَط فِىٍؾ بٚفَٔٚم بحَف أو تًِّٔف إػ م،ٓ ضٚؿٜ هلؿ بف دٚ ذـرٕٚه 

يَقم بف وـذفؽ افوقال وٓ يِزمف وامن افَِٔط بتًِّٔف إػ ؽر مِتَىف ويِزمف 

 .(3)وامن افوٚفٜ بذفؽ

 لفص

وأمٚ افْٓل ظـ ادُْر افذي حلؼ اهلل تًٚػ خٚصٜ ؾّثؾ تٌٔر هٔئٚت افًٌٚدات 

ادؼوظٜ ؾٔٓٚ ومالبًٜ مٚ يْٚؾٔٓٚ إذا حتَؼ ذفؽ مْف ويٗدب ادّتْع مـ افٌَقل دٚ 

 اً ؾ٘ن ذـر ظذر:  بًد شٗافف ظـ حٚفف وٓ يٗدب ادٍىر ذم هنٚر رموٚن إٓ ،يٖمر بف 

                                                           

 . 6/99، ومٌْل ادحتٚج 99/298فٌغ رووٜ افىٚ (9)

 ادراجع افًٚبَٜ . (2)

 . 4/979وأشْك ادىٚفٛ ، 99/298رووٜ افىٚفٌغ  (3)

 [ أ/928] 
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ٕٕف مقـقل إفٔف ويٖمره ب٘خٍٚئف خنٜٔ افتّٜٓ ذم :  (9)ٔفئِؼ بحٚفف ؿٌِف وٓ حيٍِف ظِ

ؼاب إػ افِٔؾ زجره وظزره وحًٌف ومًْف مـ افىًٚم واف اً وإن مل يذـر ظذر ،ديْف

ويتًرض فألهقاء أو افٌدع إُٔر ظِٔف ومًْف مـ  فيتًٚمح ذم ؿقف ًٚ وـذا إن رأى ؾَٔٓ

افتهدي فٍِتقى وافُالم ظذ افْٚس ؾَد اظتّد ذفؽ ظع بـ أيب ضٚفٛ ـرم اهلل 

َُ خرأوجٓف، و ، واختز احلًـ افٌكي ؾَٚل فف: مٚ مالك (2)ٚص مـ ادًجده  ج اف

إن  صؿٚل: افىّع. ؿٚل: بٚرك اهلل ؾٔؽ، افديـ؟ ؿٚل: افقرع . ؿٚل: ومٚ ؾًٚده؟ ؿ

رة اتٍؼ أهؾ افقؿٝ ظذ ردهٚ قوهُذا إذا ظِؿ مـ حمدث روايٜ أخٌٚر مُْ.  (3)صئٝ

مًْف مـ افروايٜ فِْٚس دٚ خيٚف مـ إدخٚفف ذم افديـ مٚ فٔس مْف ويْٓك ظـ مقاؿػ 

وٓ يٌدأ بٚفتٖديٛ ؿٌؾ  (4)دع مٚ يريٌؽ إػ مٚ ٓ يريٌؽ (( )) : ملسو هيلع هللا ىلص افريٛ فَقفف

هنك افرجٚل أن يىقؾقا مع   اإلُٕٚر ؾَد روي أن أمر ادٗمْغ ظّر بـ اخلىٚب

افًْٚء ؾرأى رجاًل يهع مع افًْٚء ؾًاله بٚفدرة ؾَٚل افرجؾ إن ـْٝ أحًْٝ ؾَد 

طِّتْل وإن ـْٝ أشٖت ؾام ظِّتْل ؾٖفَك إفٔف افًذر ؾَٚل اؿتص ؾٖبك ؾَٚل اظػ 

ؾَٚل يٚ أمر ادٗمْغ أرى   ذ ذفؽ ؾَِٔف مـ افٌد ؾتِقن وجف ظّرؾٖبك ؾٚؾسؿٚ ظ

 (5)مٚ ـٚن مْل بٕٚمس ؿد أهع ؾٔؽ ؾَٚل: أجؾ، ؾَٚل: أصٓد أين ؿد ظٍقت ظْؽ

                                                           

 . 4/979أشْك ادىٚفٛ  (9)

 . 999،  999إير : احلقادث وافٌدع ، ص  (2)

 . 999، واحلقادث وافٌدع ، ص  2/25إير: مدارج افًٚفُغ  (3)

ـِٓؿ مـ  3/249(، وأمحد 5799، وافًْٚئل )هذا حديٞ صحٔح(، وؿٚل: 2598أخرجف افسمذي ) (4)

 .حديٞ احلًـ بـ ظع 

، 3/449وذم ادٓذب ذم ؾَف اإلمٚم افنٚؾًل  9/252هذا إثر مل أجده وهق مذـقر ذم أخٌٚر مُٜ  (5)

 .93/399وافٌٔٚن فًِّراين 
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وـذفؽ مٚ ينسك ذم إُٕٚره حؼ اهلل وحؼ أدمل ـٚدْع مـ اإلذاف ظذ مْٚزل 

شسة بؾ يْٓك ظـ آضالع  افْٚس ؾٕ٘ف متًغ فُـ ٓ جيز مـ ظال مْزفف ظذ بْٚء

 .(9)ظذ ؽره

                                                           

 .8/48، وهنٚيٜ ادحتٚج 989-4/979ىٚفٛ ، وأشْك اد229-99/229رووٜ افىٚفٌغ  (9)
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 (1)كتاب الؼضاء/ 

 باب والية الؼضاء وآداب الؼايض

 هل مل خل حل جل مك﴿ ٤ممم: اًم٘مْم٤مء قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م وإصؾ ومٞمف ىمقًمف شمٕم
 وٕن ،(3)﴾  اك يق ىق يف ىف﴿ : ، وىمقًمف شمٕم٤ممم(4)أي٦م ﴾   مم  خم حم جم

(2)ًمٚم٘مْم٤مء اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م سمٕم٨م ط اًمٜمٌل
وٕن اًمٔمٚمؿ  ، اًمٜم٤مس سملم اًم٘مْم٤مء وشمقمم 

 ُمريم٥م ذم اًمٓم٤ٌمع ومال سمد ُمـ طم٤ميمؿ ًمٜمّمػ اعمٔمٚمقم ُمـ اًمٔم٤ممل، وم٢من 

ذم اًمديـ أو  اً جمتٝمد مل يقضمد ُمـ صٚمح ًمف ذم شمٚمؽ اًمٌٚمدة إٓ واطمد وهق أن يٙمقن قمدًٓ 

ذم ُمذه٥م أطمد إئٛم٦م وإن مل يًت٘مؾ سمٛمذه٥م ًمٜمٗمًف ٕن اعمتح٤ميمٛملم إًمٞمف ي٘مٚمداٟمف أو 

ذم أطمدمه٤م ومٞمتٕملم قمٚمٞمف  اً ي يٜمٍم ُمذهٌف ومقضم٥م أن يٙمقن جمتٝمداًمذ (5)[يًتٗمتٞم٤من]

شم٘مٚمده ويٚمزُمف ـمٚمٌف وجي٥م قمغم اإلُم٤مم أو ٟم٤مئٌف شم٘مٚمٞمده وم٢من مل يٕمرومف اإلُم٤مم ًمزُمف أن 

 رب يئىئ نئ مئ زئ ﴿ اسمـ اًمٙمريؿ اسمـ اًمٙمريؿ: يٕمرومف ٟمٗمًف وم٘مد ىم٤مل اًمٙمريؿ
ًمف ذم أداء احل٩م وصمٛمـ اعم٤مء ذ، وم٢من مل يٛمٙمٜمف ًمزُمف ذًمؽ يمام يٚمزُمف سم(6)﴾   مب زب

وًمٞمس ًمف ذم هذا احل٤مل ظمٚمػ وٓ سمدل،  ٤مً وسمؾ أومم: ٕن هلذه إؾم٤ٌمب ظمٚمٗم واًمرىم٦ٌم

وم٢من اُمتٜمع أصمؿ وقمَم: ٕٟمف شمرك ومرض قمٞمٜمف وجيؼمه اًمًٚمٓم٤من قمٚمٞمف: ٕٟمف واضم٥م قمٚمٞمف 

 .(7)ٓ ي٘مقم همػمه ُم٘م٤مُمف ومٞمف

                                                           

 . 2/374هق احلٙمؿ واًمٚمزوم ، وهق ومّمؾ اخلّمقُم٦م سملم اصمٜملم وم٠ميمثر سمحٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم . ُمٖمٜمل اعمحت٤مج  (1)

 [ .46]ص:  (4)

 [ .28اعم٤مئدة: ] (3)

( ، واًمؽمُمذي ذم يمت٤مب 3584قمٚمٞم٤ًم إمم اًمٞمٛمـ . رواه أسمق داود ذم يمت٤مب اًم٘مْم٤مء )ط أرؾمؾ اًمٜمٌل وم٘مد  (2)

( ، وُمًٚمؿ ذم 7373رواه اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمتقطمٞمد )إمم اًمٞمٛمـ،  اُمٕم٤مذً أرؾمؾ و( ، 1347إطمٙم٤مم )

 ( .19يمت٤مب اإليامن )

 . 13/19همػم واوح ذم إصؾ ، وًمٕمؾ ُم٤م أصم٧ٌم هق اًمّمقاب . اٟمٔمر : اًمٌٞم٤من  (5)

 .[ 55يقؾمػ: ] (6)

شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و264-18/257، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 377-3/376، واعمٝمذب 451اًمتٜمٌٞمف ص  (7)

44/145. 

 [ ب/148] 
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 فصل

وإن يم٤من ذم اًمٌٚمدة أُمث٤مًمف اظمت٤مر اإلُم٤مم أومْمٚمٝمؿ وأورقمٝمؿ وىمٚمده: ٕٟمف أومْمؾ 

 ًمف أومْمؾ أهٚمف وإن اظمت٤مر همػمه ضم٤مز: ٕن اًمٙمٗم٤مي٦م صحّمؾ سمف وم٢من اُمتٜمع اعمقاىمػ وم٤مظمتػم

ُمٜمٝمؿ ًمزُمف أضم٤مسمتف واًمدظمقل  اً اإلُم٤مم واطمد اجلٛمٞمع أصمٛمقا ًمتٗمقيتٝمؿ اًمٙمٗم٤مي٦م، وإذا قملم

 .(1)ومٞمف قمغم أصح اًمقضمٝملم وذم اًمث٤مين ٓ يٚمزُمف

ًمٜم٤م: أٟمف دقم٤مه إمم واضم٥م ومٚمزُمف إضم٤مسمتف يمام ًمق مل يٙمـ هٜم٤مك همػمه وٕٟمف ًمق مل شمٚمزُمف 

 اإلضم٤مسم٦م اُمتٜمع اجلٛمٞمع وسم٘مل اًمٜم٤مس سمٖمػم ىم٤مض، وأُم٤م إومْمؾ ومٛمـ يم٤من ظم٤مُماًل 

سم٠مطمٙم٤مم  ٓ يٕمرف وٓ يرضمع إًمٞمف ذم إطمٙم٤مم وم٤مٕومم ًمف أن يتقٓه ًمٜمنم اًمٕمٚمؿ واًم٘مٞم٤مم

ًمٕمٚمؿ وًمٞمس ًمف يمٗم٤مي٦م وإذا شمقمم اًم٘مْم٤مء طمّمؾ ًمف ُمـ سم٤م اً اًمنمع ويمذا ًمق يم٤من ُمِمٝمقر

اًمرزق ُم٤م يٙمٗمٞمف وم٤مٕومم ًمف اًمدظمقل ومٞمف ٕٟمف ظمػم ُمـ ؾم٤مئر اعمٙم٤مؾم٥م ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ 

 يمٗم٤مي٦م وم٤مٕومم ًمف أن ٓ يت٘مٚمده رِمٝمقٛمُمٕمٜمك اًم٘مرسم٦م وإىم٤مُم٦م أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م وإن يم٤من ًمٚم

ُمـ اًم٘مْم٤مء طملم دقم٤مه  ، وًمذًمؽ اُمتٜمع قمٌد اهلل سمـ قمٛمر (4)عم٤م ومٞمف ُمـ اًمٖمرر واخلٓمر

، وأُم٤م ُمـ ًمٞمس سمٕمدل أو ٓ ُمٕمروم٦م ًمف سم٠مطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م (3)إًمٞمف قمثامن سمـ قمٗم٤من 

اًم٘مْم٤مة صمالصم٦م: ىم٤مض ذم اجلٜم٦م : »  ط ًم٘مقًمف (2)وـمرىمٝم٤م وم٢مٟمف حيرم قمٚمٞمف اًمدظمقل ومٞمف

اًمٜم٤مر  ذم اًمٚمذان وأُم٤م سمف، ومحٙمؿ احلؼ قمرف ومرضمؾ اجلٜم٦م ذم اًمذي وم٠مُم٤م : اًمٜم٤مر ذم وىم٤موٞم٤من

، (5)شىم٣م ًمٚمٜم٤مس قمغم ضمٝمؾ ومٝمق ذم اًمٜم٤مر، ورضمؾ ضم٤مر ذم طمٙمٛمف ومٝمق ذم اًمٜم٤مر ومرضمؾ 

                                                           

 .11/94، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 44/146شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/377اعمٝمذب  (1)

 .146-44/145شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و377-3/376اعمٝمذب  (4)

( ، واسمـ طم٤ٌمن ذم 275) 1/66( ، وأمحد ذم اعمًٜمد 1344رواه اًمؽمُمذي ذم اًمًٜمـ ، يمت٤مب إطمٙم٤مم ) (3)

 ( .6862( ، وىمد وٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م )5456صحٞمحف ، يمت٤مب اًم٘مْم٤مء )

 .44/147شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و11-13/14، واًمٌٞم٤من 3/378اعمٝمذب  (2)

ُمـ طمدي٨م سمريدة  2/141(، واحل٤ميمؿ 4315(، واسمـ ُم٤مضمف )1344(، واًمؽمُمذي )444رواه أسمق داود ) (5)

  ( .4612) 8/435. وصححف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء 
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وُمـ اؾمتح٥م ًمف اًمدظمقل ذم اًم٘مْم٤مء ومٗمل اؾمتح٤ٌمب ـمٚمٌف اسمتداء وضمٝم٤من أطمدمه٤م 

يًتح٥م ًمف / أن يٌدأ سمٓمٚمٌف ويٌذل اًمٕمقض قمٚمٞمف ًمٞمّمؾ إمم ىمرسم٦م اًمٜمٞم٤مسم٦م قمـ اهلل شمٕم٤ممم 

ٓ شم٠ًمل اإلُم٤مرة وم٢مٟمؽ إن : » (1)ةًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٛمر ط واًمث٤مين ٓ يًتح٥م ًم٘مقًمف

 ى، ورو(4)شأقمٓمٞمتٝم٤م قمـ ُم٠ًمًم٦م ويمٚم٧م إًمٞمٝم٤م وإن أقمٓمٞمتٝم٤م قمـ همػم ُم٠ًمًم٦م أقمٜم٧م قمٚمٞمٝم٤م 

 ُمـ ـمٚم٥م اًم٘مْم٤مء وم٤مؾمتٕم٤من قمٚمٞمف ويمؾ إًمٞمف، وُمـ مل يٓمٚمٌف » ىم٤مل:  ط أٟمس أٟمف

ُمـ وزم اًم٘مْم٤مء : »  ط ، وأُم٤م ىمقًمف(3)ش يًدده ٤مً يًتٕمـ قمٚمٞمف أٟمزل اهلل شمٕم٤ممم ُمٚمٙم ومل

قمـ قمٔمٞمؿ اعمِم٘م٦م اًمتل  اً وم٢مٟمف مل خيرج خمرج اًمذم سمؾ إظم٤ٌمر (2)شوم٘مد ذسمح سمٖمػم ؾمٙملم 

 .(5)صحٛمٚمٝم٤م يمتحٛمؾ ُمِم٘م٦م اًمذسمح سمٖمػم ؾمٙملم

 فصل

ق قمٚمٞمف ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل ومٛمـ شمٕملم قمٚمٞمف ويم٤مٟم٧م ًمف يمٗم٤مي٦م مل جيز ًمف زْ وأُم٤م أظمذ اًمر  

 أظمذ اًمرزق قمٚمٞمف ٕٟمف ومرض ُمتٕملم قمٚمٞمف ومال حيؾ أظمذ اًمرزق قمٚمٞمف يم٤مًمّمالة وإن 

 مل يٙمـ ًمف يمٗم٤مي٦م ضم٤مز ًمف أظمذ اًمرزق قمٚمٞمف ٕن ـمٚم٥م اًمرزق قمٜمد احل٤مضم٦م واضم٥م 

                                                           

. اًمّمح٤ميب، روى قمٜمف احلًـ  ؾمٕمٞمد أسمق ، اًم٘مرر ، ؿمٛمس قمٌد سمـ طمٌٞم٥م سمـ ؾمٛمرة سمـ اًمرمحـ هق: قمٌد (1)

، وُمِم٤مهػم 4/571هـ. اٟمٔمر: ؾمػم أٓم اًمٜمٌالء 54. ُم٤مت ؾمٜم٦م اًمٌٍمي ومحٞمد اًمٓمقيؾ وؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م

 .77قمٚمامء إُمّم٤مر ص

 ٓ ي١ماظمذيمؿ اهلل سم٤مًمٚمٖمق ذم أيامٟمٙمؿ وًمٙمـ ي١ماظمذيمؿ سمام قم٘مدشمؿ  ﴿أظمرضمف اًمٌخ٤مري سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم  (4)

 (.1654( ، وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب إيامن سمرىمؿ )6644) سمرىمؿ ﴾إيامن 

يمٚمٝمؿ ُمـ طمدي٨م  14/54(، وأمحد 4348، واسمـ ُم٤مضمف )41/48(، وأمحد 3578أظمرضمف أسمق داود ) (3)

، وواوم٘مف هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه(، وىم٤مل: 7418) 2/143، واحل٤ميمؿ أيب هريرة 

 ( .3733) 4/1144اًمذهٌل، وصححف إًم٤ٌمين ذم اعمِمٙم٤مة 

ش إوؾمط» ذم واًمٓمؼماين ،41/48 (أمحد1345) واًمؽمُمذي (،3571) إىمْمٞم٦م يمت٤مب ذم داود أسمق أظمرضمف (2)

 ، وواوم٘مف اًمذهٌل .طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه ( وىم٤مل:7441)2/143، واحل٤ميمؿ 6/111

 .261-18/259، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 12-13/13، واًمٌٞم٤من 16/11احل٤موي  (5)

 [ أ/149] 
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 ،ٙمٗمكاًم٘مْم٤مء إٓ سم٠من يُ  ومال حيرم قمٚمٞمف سمت٘مٚمٞمده اًم٘مْم٤مء وٕٟمف ٓ ي٘مدر قمغم إىم٤مُم٦م واضم٥م

 .وإن مل يتٕملم قمٚمٞمف

ه أظمذ اًمرزق قمٚمٞمف ُمـ همػم رِ وم٢من يم٤مٟم٧م ًمف يمٗم٤مي٦م يمره ًمف أظمذ اًمرزق: ٕٟمف ىمرسم٦م ومٙمُ 

ىم٤مل: أٟم٤م يم٤مؾم٥م أهكم وم٠مضمروا   طم٤مضم٦م، وإن مل يٙمـ ًمف يمٗم٤مي٦م مل يٙمره: ٕن اًمّمديؼ

  (4)وزم اًمٞمتٞمؿ: أٟمزًم٧م ٟمٗمز ُمـ هذا اعم٤مل ُمٜمزًم٦م ، وىم٤مل قمٛمر  (1)ًمف يمؾ يقم درمهلم

 . (3)﴾  جن مم خم حم جم هلمل خل  حل جل﴿ 
، وًمٕمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد طملم ىمٚمده ىمْم٤مء (5)يمؾ ؿمٝمر ُم٤مئ٦م درهؿ (2)ًمنميح ىوأضمر

، وٕٟمف إذا ضم٤مز ًمٚمٕم٤مُمؾ (8)يمؾ يقم ؿم٤مة (7)وقمثامن سمـ طمٜمٞمػ (6)اًمٙمقوم٦م ُمع قمامر سمـ ي٤مه

                                                           

 إمم صحٞمح سمًٜمد ؾمٕمد اسمـ وروى ، هٙمذا أره مل : 2/413 اًمتٚمخٞمص ذم طمجر اسمـ وىم٤مل ، اًمٚمٗمظ هبذا أضمده مل (1)

  ، قمٞم٤مًٓ  زم وم٢من زيدوين : وم٘م٤مل ، أًمٗملم ًمف ضمٕمٚمقا سمٙمر أسمق اؾمتخٚمػ عم٤م : ىم٤مل قمٛمرو واًمد ، اجلزري ُمٞمٛمقن

 . 8/431 اًمٖمٚمٞمؾ وإرواء ، 2/487 اًمراي٦م ٟمّم٥م : اٟمٔمر . مخًامئ٦م ومزادوه ، اًمتج٤مرة قمـ ؿمٖمٚمتٛمقين وىمد

. وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح  6/7ش اًمًٜمـ اًمٙمؼمى»واًمٌٞمٝم٘مل ذم  ،6/264ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  (4)

 : ؾمٜمده صحٞمح . 13/151

 .6اًمٜم٤ًمء:  (3)

 ، ذطمٌٞمؾ سمـ ذيح وي٘م٤مل ، أُمٞم٦م أسمق ، اًم٘م٤ميض اًمٜمخٕمل اًمٙمقذم اًمٙمٜمدي ىمٞمس سمـ احل٤مرث سمـ ذيح هق: (2)

وحمٛمد سمـ ؾمػميـ.  ذاطمٞمؾ، روى قمٜمف: أٟمس سمـ ؾمػميـ، وقم٤مُمر اًمِمٕمٌل، وجم٤مهد سمـ ضمؼم اسمـ:  وي٘م٤مل

 .164، وُمِم٤مهػم قمٚمامء إُمّم٤مر ص2/144هـ. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 84ُم٤مت ىمٌؾ ؾمٜم٦م 

رواه اًمٌخ٤مري ُمٕمٚمً٘م٤م ذم يمت٤مب إطمٙم٤مم ، سم٤مب رزق احلٙم٤مم واًمٕم٤مُمٚملم قمٚمٞمٝم٤م ، وقمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف .(5)

 قمٛمر .( : مل أضمده قمـ 4647) 8/431( ، ىم٤مل إًم٤ٌمين ذم اإلرواء 15484) 8/497

هق قمامر سمـ ي٤مه سمـ قم٤مُمر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ يمٜم٤مٟم٦م اعمذطمجل، أسمق اًمٞم٘مٔم٤من ، ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم إوًملم إمم اإلؾمالم،  (6)

هـ. اٟمٔمر آؾمتٞمٕم٤مب 37ؾمٜم٦م  ويم٤من إؾمالُمف سمٕمد سمْمٕم٦م وصمالصملم، وهق ممـ قمذب ذم اهلل، شمقذم ُم٘متقًٓ 

 .2/575، واإلص٤مسم٦م، 2/144، وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م 281

 اعمدين، اًمّمح٤ميب، روى قمٜمف أسمق أُم٤مُم٦م  قمٛمرو أسمق ، إود إٟمّم٤مري واه٥م سمـ طمٜمٞمػ سمـ قمثامن (7)

أؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ، وقمامرة سمـ ظمزيٛم٦م وهمػممه٤م. ُم٤مت ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

 .2/326، وُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م 4/344

 ( .4649) 8/433رواء ، وصححف ، واؾمتدرك إًم٤ٌمين وم٘م٤مل : وٕمٞمػ . اإل 3/488أظمرضمف احل٤ميمؿ .(8)
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سمرؾمؿ  ٤مً ًمٚم٘م٤ميض أظمذه ويٕمٓمك ُمع اًمرزق ؿمٞمئ قمغم اًمّمدىم٤مت أظمذ اًمرزق ضم٤مز

اًم٘مرـم٤مس ٕٟمف شمدقمق إًمٞمف طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس ويرزق ُمـ قمغم سم٤مسمف ُمـ إضمراء واعمحييـ 

 .(1)يمام يٕمٓمك أقمقان اًمٕم٤مُمؾ ويٙمقن ذًمؽ ُمـ ؾمٝمؿ اعمّم٤مًمح

 فرع

وٓ جيقز قم٘مد اإلضم٤مرة قمغم اًم٘مْم٤مء ٕٟمف ٓ يٕمٛمٚمف قمـ همػمه وهق اعمختص سمٜمٗمٕمف 

 .(4)ومال جيقز قم٘مد اإلضم٤مرة قمٚمٞمف يم٤مًمّمالة

 فصل

، ٤مً وٓ ُمٕمتقه اً وٓ صٖمػم اً وٓ قمٌد ٤مً وٓ وم٤مؾم٘م اً يم٤مومر أن يٙمقن اًم٘م٤ميضوٓ جيقز 

جيز أن يٙمقن واطمد ُمـ ه١مٓء  ، ًمٜم٤م: إٟمف إذا مل(2)٤مً : جيقز أن يٙمقن وم٤مؾم٘م(3)وىم٤مل إصؿ

 أومم.  ٤مً ُمٚمزُم ومألن ٓ يٙمقن طم٤ميمامً  اً وٓ ؿم٤مهد ٤مً ُمٗمتٞم

 .(5)وٓ جيقز أن يٙمقن اُمرأة

 .(7)شمٙمقن ىم٤موٞم٦م ذم مجٞمع إطمٙم٤مم: جيقز أن (6)وىم٤مل اسمـ ضمرير

                                                           

 .44/146شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/13، واًمٌٞم٤من 3/377، واعمٝمذب 16/493احل٤موي  (1)

 .13/15، واًمٌٞم٤من 16/493احل٤موي  (4)

اًمٜمٞم٤ًمسمقري،  أُمٞم٦م سمٜمل ُمقمم إصؿ اًمٕم٤ٌمس أسمق ؾمٜم٤من سمـ ُمٕم٘مؾ سمـ يقؾمػ سمـ يٕم٘مقب سمـ هق: حمٛمد (3)

ؾمٜم٦م.  وؾمٌٕملم ؾمت٤م اإلؾمالم ذم طمدث ديٜم٤م، صدوىم٤م، و٤مسمٓم٤م، طم٤مومٔم٤م، صم٘م٦م، إُم٤مُم٤م، يم٤من اعمذه٥م، راوي

 يمت٥م ُمٜمف ؾمٛمع ؾمٚمٞمامن، سمـ واًمرسمٞمع ىمتٞم٦ٌم، سمـ وسمٙم٤مر ٟمي، اسمـ وسمحر ُمٜم٘مذ، سمـ إسمراهٞمؿ ُمـ ؾمٛمع

اًمّمٌٖمل. ُم٤مت  إؾمح٤مق سمـ سمٙمر وأسمق إظمرم، سمـ اهلل قمٌد وأسمق قمٜمف، وم٠ميمثر احل٤ميمؿ: قمٜمف روى اًمِم٤مومٕمل، و

 .1/133، وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م 474اًمِم٤مومٕمٞملم صهـ. اٟمٔمر: ـمٌ٘م٤مت 234ؾمٜم٦م 

 .13/44اًمٌٞم٤من  (2)

 .147-44/146شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/44، واًمٌٞم٤من 3/378اعمٝمذب  (5)

حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هم٤مًم٥م اًمِمٝمػم سم٤مإلُم٤مم أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي، إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم  هق (6)

ا ذم أطمٙم٤مم اًمديـ ٓ ي٘مٚمد أطمدا، سمؾ اعمِمٝمقريـ. ص٤مطم٥م أيمؼم يمت٤مسملم ذم اًمتٗمًػم واًمت٤مريخ. ويم٤من جمتٝمدً 

هـ وشمقذم 442وًمد ذم آُمؾ ؾمٜم٦م شم٠مًمٞمًٗم٤ماإلؾمالم ىمٚمده سمٕمض اًمٜم٤مس وقمٛمٚمقا سم٠مىمقاًمف وآرائف. يٕمتؼم أيمؼم قمٚمامء 

 .4/711 ، شمذيمرة احلٗم٤مظ 4/414هـ ، اٟمٔمر: اًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت 314سمٌٖمداد ؾمٜم٦م 

 . 4/377، وسمداي٦م اعمجتٝمد  16/156، واحل٤موي  13/44اًمٌٞم٤من  (7)
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وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: جيقز أن شمٙمقن ىم٤موٞم٦م ذم مجٞمع إطمٙم٤مم إٓ ذم احلدود 

 .(1)واًم٘مّم٤مص

، وود اًمٗمالح اًمٗم٤ًمد، وٕن (4)شُم٤م أومٚمح ىمقم وًمٞمتٝمؿ اُمرأة : »  ط ًمٜم٤م: ىمقًمف

ٛمك وٕن ُمـ ٓ جيقز أن اًم٘مّمد سمف ومّمؾ اخلّمقُم٦م ومٜم٤مومتٝم٤م إٟمقصم٦م يم٤مإلُم٤مُم٦م اًمٕمٔم

ذم همػممه٤م يم٤مًمٕمٌد واًمٗم٤مؾمؼ  ٤مً دود واًم٘مّم٤مص مل جيز أن يٙمقن ىم٤موٞمذم احل ٤مً ىم٤موٞميٙمقن 

 وٕهن٤م ممٜمققم٦م ُمـ خم٤مًمٓم٦م اًمرضم٤مل واًم٘م٤ميض ُم٠مُمقر سمذًمؽ.

، وٓ جيقز / أن  (3)وٓ جيقز أن يٙمقن أقمٛمك: ٕٟمف ٓ يٕمرف اًمِمٝمقد واخلّمقم

قمغم أصح اًمقضمٝملم وًمق ومٝمٛم٧م إؿم٤مرشمف: ٕٟمف ُمٜمّم٥م يمامل ومال جيقز  ٤مً رؾميٙمقن أظم

 .(2)شمٗمقيْمف إمم ذي ٟم٘مٞمّم٦م

ٕن وم٘مد هذه احل٤مؾم٦م ختؾ سمٛمٕمروم٦م أىمقال :  اً ىمقًٓ واطمد وٓ جيقز أن يٙمقن أصامً 

 . (5)اخلّمقم واًمِمٝمقد ومٝمل يم٤مًمٕمٛمك

ًمٞمٙم٤مشم٥م ٕٟمف حيت٤مج إمم اًمٙمت٤مسم٦م : (6)قمغم أصح اًمقضمٝملم ٤مً وٓ جيقز أن يٙمقن أُمٞم

 وم٘مد ىمٞمؾ إٟمف يم٤من ي٘مرأ  ط احلٙم٤مم وي٘مػ قمغم طمج٩م اًمٜم٤مس سمخالف اًمٜمٌل

 .وىمٞمؾ إن قمدم اًمٙمت٤مسم٦م ذم طم٘م٦م ُمـ شم٠ميمٞمد ُمٕمجزشمف  (7)وٓ يٙمت٥م

                                                           

 .3/147 ، اًمٌداي٦م ذح اهلداي٦م1/384اًمٚم٤ٌمب ذح اًمٙمت٤مب (1)

، وًمٗمٔمف : ًمـ يٗمٚمح ىمقم وًمقا  ( ُمـ طمدي٨م أيب سمٙمرة 2245)ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي  أظمرضمف اًمٌخ٤مري (4)

 أُمرهؿ اُمرأة .

 .8/82روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (3)

 .13/41اًمٌٞم٤من  (2)

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ . (5)

 : وٓ يِمؽمط أن حيًـ اًمٙمت٤مسم٦م قمغم إصح.8/85ىم٤مل اًمٜمقوي ذم روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم (6)

 7/67ش اًمٙمؼمى»، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 5/117ش إوؾمط»رواه اًمٓمؼماين ذم  (7)

 [ ب/149] 
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ٓ وٓ جيقز أن يٙمقن ضم٤مهاًل سمٚمٖم٤مت أهؾ وٓيتف ٕٟمف ٓ يتٛمٙمـ ُمـ احلٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ إ

ج٦م ذا ُمـ اًمٓمٛمع ص٤مدق اًمٚمٝم اً سمٕمٞمد ٤مً ًمٚمٕمٗم٤مف ٟمزه ٤مً سمٛمٕمرومتٝم٤م ويٜمٌٖمل أن يٙمقن ضم٤مُمٕم

 ي٦م ضمؼمإُمقر قمٚمٞمف هٞم٦ٌم ووىم٤مر ُمـ همػم ذم  ٤مً ٦م ُمتثٌتٞمٌرأي وُمِمقرة ًمٙمالُمف ًملم وه

 .(1)ٕن هذه اًمّمٗم٤مت شمٙمٛمؾ ضمالًمف وشمٌٕمد قمـ اخلٓم٠م أىمقاًمف وأومٕم٤مًمف: وٓ اؾمتٙم٤ٌمر 

 فصل

ٓ شمث٧ٌم وٓي٦م اًم٘مْم٤مء إٓ سمتٗمقيض اإلُم٤مم أو ُمـ ومقض ذًمؽ إًمٞمف اإلُم٤مم ٕهن٤م 

 .ٟمٞم٤مسم٦م قمـ اهلل شمٕم٤ممم وظمالوم٦م ذم ديٜمف ومال شمتٚم٘مك إمم ُمـ ضمٝم٦م اعمتٕملم ًمٜمٞم٤مسمتف 

ؿ سمٞمٜمٝمام ؾمقاء يم٤من ضم٤مز ًمف أن حيٙم رضمالن إمم ُمـ جيقز أن يٙمقن طم٤ميمامً  وإن صح٤ميمؿ

 ٕٟمف روي أن قمٛمر وأيب سمـ يمٕم٥م صح٤ميمام إمم : أو مل يٙمـ ومٞمف طم٤ميمؿ  ذم اًمٌٚمد طم٤ميمامً 

ومل يٜم٘مؾ قمـ قمٛمر وقمثامن (3)ؿوصح٤ميمؿ قمثامن وـمٚمح٦م إمم ضمٌػم سمـ ُمٓمٕم (4)٧مزيد سمـ صم٤مسم

أهنام ومقو٤م اًم٘مْم٤مء إمم زيد وإمم ضمٌػم وإٟمام وضمد ُمٜمٝمام اًمرى سمف وٕٟمف إذا ضم٤مز أن 

ذم سمٚمد ومٞمف ىم٤مض  ٤مً وضمقده يم٤مإلُم٤مم جيقز أن يقزم ىم٤موٞمحيٙمام ُمع قمدم احل٤ميمؿ ضم٤مز ُمع 

ىمٌٚمف ويٚمزُمٝمام طمٙمٛمف روٞم٤م سمف أو مل يروٞم٤م قمغم أصح اًم٘مقًملم واًمث٤مين ٓ يٚمزُمٝمام إٓ 

 .(2)سم٤مًمؽمايض وهق اظمتٞم٤مر اعمزين

، (5)شُمـ طمٙمؿ سملم اصمٜملم ومروٞم٤م سمف ومٚمؿ يٕمدل سمٞمٜمٝمام ومٝمق ُمٚمٕمقن: » ط ًمٜم٤م: ىمقًمف

وًمقٓ ًمزوم طمٙمٛمف هلام مل يذُمف سمؽمك اًمٕمدل سمٞمٜمٝمام وٕهنام روٞم٤م سمف ومٚمزُمٝمام طمٙمٛمف يمام 

                                                           

 .132-14/133، وصحٗم٦م اعمحت٤مج 11/97، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 13/41، واًمٌٞم٤من 3/378اعمٝمذب  (1)

 ( : ُمرؾمؾ .4616) 8/438( ،وىم٤مل إًم٤ٌمين ذم اإلرواء 14/125)رواه اًمٌٞمٝم٘مل  (4)

 : مل أىمػ قمٚمٞمف . 8/439مل أضمده ، وىم٤مل إًم٤ٌمين ذم اإلرواء  (3)

 .11/133، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 3/378، واعمٝمذب 451اًمتٜمٌٞمف ص (2)

( قمـ يٕمغم سمـ إؿمدق قمـ قمٌد اهلل سمـ ضمراد ىم٤مل: ىم٤مل 673/  4) (أظمرضمف اًمٕمًٙمري ذم اًمتّمحٞمٗم٤مت5)

شمٙمٚمٛمقا  ىمٚم٧م: وهذا إؾمٜم٤مد وٕمٞمػ سمٛمرة: آومتف يٕمغم هذا: ىم٤مل اًمٕمًٙمري:، ومذيمرهط :. . . رؾمقل اهلل 

 . 14/892اٟمٔمر: ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واعمقوققم٦م  . ُمٜمٙمرىم٤مل قمٜمف إًم٤ٌمين: و .ومٞمف
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ًمق ريض سمتٍمف ويمٞمٚمف أو ذيٙمف وٕن ُمـ ضم٤مز طمٙمٛمف ًمزم طمٙمٛمف يم٤مًمذي وٓه 

وًمٞمس حل٤ميمؿ اًمٌٚمد ومًخف وإن ظم٤مًمػ رأيف ٕٟمف طمٙمؿ صحٞمح ومٝمق يمحٙمؿ  ،اإلُم٤مم 

 .(1)ؾم٤مئر احلٙم٤مم

 .(4)إذا ظم٤مًمػ رأيفوىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ًمف ومًخف 

ًمٜم٤م: ُم٤م ىمدُمٜم٤مه وٕٟمف ٓزم ذم طمؼ اخلّمٛملم، ومال ي٘مػ ذم طمؼ احل٤ميمؿ واًمقىمػ ذم 

 : اًمث٤مين وذم اًمقضمٝملم أصح قمغم ومٞمف اًمتداقمل يّمح ومٞمام احلٙمؿ وًمف ممٜمقع، اًمٕم٘مقد ؾم٤مئر

 .(3)ٓ جيقز اًمتحٙمٞمؿ إٓ ذم اعم٤مل

ًمٜم٤م: ُم٤م ذيمرشمف ذم اعم٠ًمًم٦م ىمٌٚمٝم٤م، وم٢من رضمع أطمد اخلّمٛملم ىمٌؾ ذوقمف ذم احلٙمؿ 

 سمٕمدُم٤م ذع ذم احلٙمؿ وىمٌؾ إمت٤مُمف ضم٤مز: ٕن اعمٚمزم مل يقضمد وهق احلٙمؿ، وإن رضمع 

 .(2)مل جيز قمغم اًمقضمف اعمخت٤مر، وىمٞمؾ: جيقز

  ًمٜم٤م: أٟمف ي١مدي إمم ومقات اعم٘مّمقد ُمـ احلٙمؿ وم٢مٟمف ُمتك فمٝمر ٕطمدمه٤م أُم٤مرة ُم٤م

 .قاوم٘مف ومًخ اًمتحٙمٞمؿ، وذًمؽ ٓ جيقزٓ ي

وهؾ يٛمٚمؽ اًم٘م٤ميض سمٛمٓمٚمؼ اًمقٓي٦م ىمٌض اًمّمدىم٤مت إذا مل يٙمـ هل٤م ٟم٤مفمر؟ وهؾ 

ومٞمف وضمٝم٤من : أطمدمه٤م: أىمٞمًٝمام، أٟمف ؟ يٛمٚمؽ إىم٤مُم٦م اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمد / إذا مل يٜمتدب هل٤م 

 .(5)يتقمم ذًمؽ إُملم :يٛمٚمؽ ذًمؽ، واًمث٤مين

وٓي٦م قم٤مُم٦م قمغم طم٘مقق اهلل شمٕم٤ممم وطم٘مقق أدُمٞملم ومٛمٚمؽ ذًمؽ ًمٜم٤م: اًم٘م٤ميض ًمف 

 يم٤مإلُم٤مم واًم٤ًمقمل.
                                                           

 .4/494، وضمقاهر اًمٕم٘مقد 13/45اًمٌٞم٤من  (1)

 .2/182، وشمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 8/143اعمحٞمط اًمؼمه٤مين  (4)

 .6/468، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج 14/118، وصحٗم٦م اعمحت٤مج 3/379اعمٝمذب  (3)

 .14/119، وصحٗم٦م اعمحت٤مج 11/144، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 13/42، واًمٌٞم٤من 3/378اعمٝمذب  (2)

 .16/44احل٤موي  (5)

 [ أ/134] 
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 فصل

جيقز أن جيٕمؾ ىمْم٤مء سمٚمد إمم اصمٜملم أو أيمثر قمغم أن يٗمرد أطمدمه٤م سم٤محلٙمؿ ذم ٟمقع أو 

ذم ُمٙم٤من أو ذم زُم٤من وطمده ٕهن٤م ٟمٞم٤مسم٦م ٓ شمٗميض إمم إي٘م٤مف احلٙمؿ ومج٤مزت يمام ًمق 

ن يٗمقض إًمٞمٝمام ىمْم٤مء سمٚمد ذم زُم٤من واطمد ظمص يمؾ واطمد سم٘مْم٤مء سمٚمد وٓ جيقز أ

 .(1)وُمٙم٤من واطمد ذم رء واطمد قمغم أصح اًمقضمٝملم

 ًمٜم٤م: أهنام ىمد خيتٚمٗم٤من ذم آضمتٝم٤مد ومٞمٗميض إمم إي٘م٤مف احلٙمؿ .

  مم:وٓ جيقز أن ي٘مٚمده اًم٘مْم٤مء قمغم أن ٓ ي٘ميض إٓ سمٛمذه٥م سمٕمٞمٜمف ًم٘مقًمف شمٕم٤م

، واحلؼ ُم٤م دل قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ ومال خيتص سمٛمذه٥م سمٕمٞمٜمف وم٢من (4)﴾   مم  خم حم جم﴿ 

 .(3)ٕهن٤م قمٚم٘مٝم٤م قمغم ذط سم٤مـمؾ ومٌٓمٚم٧م: ىمٚمده قمغم هذا اًمنمط سمٓمٚم٧م اًمقٓي٦م 

 فصل

وم٢من ىم٤مل: ومقو٧م إًمٞمؽ اًم٘مْم٤مء وأؾمٜمدشمف أو ضمٕمٚمتف إًمٞمؽ. وم٠مصح اًمقضمٝملم: أٟمف 

أو قمقًم٧م سح ذم اًمتقًمٞم٦م يم٘مقًمف: ىمٚمدشمؽ، أو وًمٞمتؽ، أو اؾمتخٚمٗمتؽ، أو اؾمتٜمٌتؽ، 

 .(2)قمٚمٞمؽ ومٞمف، أو اقمتٛمدت قمٚمٞمؽ . واًمث٤مين: أٟمف يمٜم٤مي٦م

 لفص

يمت٥م ًمٕمٛمرو سمـ طمزم  ط قمٝمد: ٕن اًمٜمٌل (5)وإذا وٓه اًم٘مْم٤مء يمت٥م ًمف يمت٤مب

 ٤مً اًمٌحريـ يمت٤مسمٕٟمس طملم سمٕمثف إمم   ويمت٥م اًمّمديؼ (6)طملم سمٕمثف إمم اًمٞمٛمـ ٤مً يمت٤مسم

                                                           

 .44/148شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/45، واًمٌٞم٤من 3/379اعمٝمذب  (1)

 .[46ص: ] (4)

 .44/148شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/45، واًمٌٞم٤من 3/379اعمٝمذب  (3)

 .8/436، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 16/44احل٤موي  (2)

 ُم٤م أصم٧ٌم .واًمّمقاب وًمٕمٚمف ؾمٌؼ ىمٚمؿ . : يمت٤مسم٤م  ذم إصؾ (5)

أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم يمت٤مب اًم٘م٤ًمُم٦م، سم٤مب ذيمر طمدي٨م قمٛمرو سمـ طمزم ذم اًمٕم٘مقل واظمتالف اًمٜم٤مىمٚملم ًمف  (6)

صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م »وهمػممه٤م، ىم٤مل إًم٤ٌمين: صحٞمح ًمٖمػمه، اٟمٔمر:  1/554(، واحل٤ميمؿ 2853)

 .3/97ش واًمؽمهٞم٥م
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سمٕمث٧م  ىمد وم٢مين : سمٕمد ٤مأُم :(4)اًمٙمقوم٦م أهؾ إمم قمٛمر ويمت٥م ،(1)ط اهلل رؾمقل سمخ٤مشمؿ وظمتٛمف

اًمٙمت٤مب  ذم وي٠مُمره ،(3)وأـمٞمٕمقا هلام، وم٤مؾمٛمٕمقا ،اً ووزير ٤مً ىم٤موٞم اهلل وقمٌد اً أُمػم اً قمامر إًمٞمٙمؿ

سمت٘مقى اهلل شمٕم٤ممم اًمتث٧ٌم ذم اًم٘مْم٤مء وُمِم٤مورة أهؾ اًمٕمٚمؿ وشمّمٗمح أطمقال اًمِمٝمقد 

إًمٞمف وشم٠مُمؾ ؿمٝم٤مدهتؿ وشمٕمٝمد أطمقال اًمٞمت٤مُمك وطمٗمظ أُمقاهلؿ وهمػم ذًمؽ مم٤م حيت٤مج 

قن ذم ٓ يًتٗمٞمض اخلؼم إًمٞمف سمام يٙم اً ت٥م وم٢من يم٤من اًمٌٚمد اًمذي وٓه سمٕمٞمدُمراقم٤مشمف، وم٢مذا يم

رئ وهق طم٤مض يًٛمع، صمؿ يمت٤مب اًمٕمٝمد قمٚمٞمٝمام أو ىمُ  أسمٚمد اإلُم٤مم أطمي قمدًملم وىمر

ي٘مقل: اؿمٝمدا قمغم أين ىمد وًمٞمتف ىمْم٤مء اًمٌٚمد اًمٗمالين وشم٘مدُم٧م إًمٞمف سمام اؿمتٛمؾ اًمٕمٝمد 

ُمـ سمٚمد اإلُم٤مم  ٤مً وإن يم٤من ىمريٌ ،٘مٞمام ًمف اًمِمٝم٤مدة ومٞمفٞمد وٓيتف ومًمٞمٛمْمٞم٤م ُمٕمف إمم سمٚمقمٚمٞمف 

 .(5)قمٜمدهؿ سمف اخلؼم يًتٗمٞمض ٕٟمف: اإلؿمٝم٤مد إمم حيت٩م مل اددٖمسم ُمـ اًمٙمقوم٦م أو (2)يمقاؾمط

ويًتح٥م أن ي٠ًمل ذم سمٚمد اإلُم٤مم أو ذم ـمري٘مف قمـ رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٌٚمد اًمذي 

وُمـ ٓ سمد ًمف ُمـ ُمٕمرومتف ًمٞم٘مدم شم٘مٚمده ًمٞمٕمرف ُمٜمف أطمقال أُمٜم٤مء اًمٌٚمد وؿمٝمقده وقمٚمامءه 

وإذا أراد دظمقل اًمٌٚمد وم٤معمًتح٥م  ،قمغم ُمٕمرومتف سم٠مطمقاهلؿ هذا إذا مل يٙمـ ُمـ أهؾ اًمٌٚمد

 (6)صمٜملمدظمؾ اعمديٜم٦م يقم آ ط أن يدظمٚمف يقم اخلٛمٞمس أو يقم آصمٜملم وم٘مد روي أٟمف

ويًتح٥م أن يٜمزل وؾمط  (7)شسمقرك ُٕمتل ذم سمٙمقره٤م: ذم ؾمٌتٝم٤م ومخٞمًٝم٤م » وروي: 

                                                           

 .4/22ش اًمّمٖمرى»، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 2/11، واسمـ ظمزيٛم٦م 1/112أسمق يٕمغم ذم اعمًٜمد  (1)

 هـ .17سمٌٜم٤مئٝم٤م ؾمٜم٦م  اًمٙمقوم٦م : ُمديٜم٦م سم٤مًمٕمراق ، أُمر قمٛمر .(4)

 . 2/294ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان 

 . ُمًٕمقد اسمـ هق اهلل وقمٌد ، (4645) 8/449 اإلرواء ذم إًم٤ٌمين ووٕمٗمف ، 3/488 احل٤ميمؿ أظمرضمف (3)

 هـ .82واؾمط : ُمديٜم٦م سملم اًمٌٍمة واًمٙمقوم٦م ، ي٘مًٛمٝم٤م هنر دضمٚم٦م ، سمٜم٤مه٤م احلج٤مج ؾمٜم٦م .(2)

 . 5/328ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان اٟمٔمر : 

 .2/493، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 11/131، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 46-13/45، واًمٌٞم٤من 3/379اعمٝمذب  (5)

 ( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م .3946)ذم يمت٤مب ُمٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مر أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (6)

 : ؾمٌتٝم٤م، ، ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس وًمٞمس ومٞمف14/486، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم 11/228أظمرضمف اًمٌزار  (7)

 .2/61اٟمٔمر: جمٛمع اًمزوائد  وومٞمف قمكم سمـ قم٤مسمس، وهق وٕمٞمػ.
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 يٜم٤مدي سم٤مضمتامع اًمٜم٤مس ًمٞم٘مرأ ٤مً يوي٠مُمر ُمٜم٤مدًمٌٚمد / ًمٞمت٤ًموى اًمٜم٤مس ذم اًم٘مّمد إًمٞمف ا

ومٞمقُملم أو  اً ، وإن يم٤من يمٌػماً واطمد ٤مً اًمٜمداء يقُم اً قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمٝمد وم٢من يم٤من اًمٌٚمد صٖمػم

  .(1)صمالصم٦م قمغم طم٥ًم احل٤مضم٦م إًمٞمف، وم٢مذا اُمتٜمٕمقا ىمرأ قمٚمٞمٝمؿ اًمٕمٝمد

 فصل

 اًم٘مْم٤مء ًمٖمػمه ذم اًمٌٚمد اًمذي هق ومٞمف وم٘مد اؾمتخٚمػ رؾمقل اهللجيقز ًمإلُم٤مم أن يقزم 

جيٕمؾ إًمٞمف  أن ٤مً ، ويًتح٥م إذا ومم ىم٤موٞم(3)ء ذم طميشمفًمٚم٘مْم٤م (4)قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ط

ًمف ذًمؽ وم٢من ضمٕمؾ ،ؼ قمٚمٞمف ٞمشمْمٞم ُمٜمٕمفذم ويًتخٚمػ ٕٟمف ىمد شمدقمق احل٤مضم٦م إًمٞمف  أن

وإن هن٤مه مل جيز ًمف أن يًتخٚمػ إذا يم٤من ُم٤م ،ون ًمف ومٞمف ٠مذضم٤مز ًمف آؾمتخالف ٕٟمف ُم

وٓه ي٘مدر قمغم أن ي٘ميض ومٞمف سمٜمٗمًف وم٠مُم٤م إذا يم٤من ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف سمٜمٗمًف ومٚمف آؾمتخالف 

: (2)اًمٓمٞم٥مومٞمف ُمـ همػم اإلذن ٕن شم٘مٚمٞمده ًمف إذن ومٞمف ُمـ طمٞم٨م اًمدًٓم٦م، ىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق 

 .وضمقد اًمٜمٝمل ومٞمف وقمدُمف ؾمقاء

:  يًتخٚمػ ٓ أن وم٤مٕومم سمٜمٗمًف ومٞمف ي٘ميض أن قمغم ي٘مدر يم٤من وم٢من اًمقٓي٦م أـمٚمؼ وم٢من

ٕٟمف أىمرب إمم همرض ُمًتخٚمٗمف وم٢من اؾمتخٚمػ ضم٤مز ٕٟمف ًمٞمس طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمقيمٞمؾ 

 وإٟمام هق وال، وهلذا ٓ يٛمٚمؽ قمزًمف ُمـ همػم ؾم٥ٌم وإن يم٤من اعمقوع اًمذي وٓه 

                                                           

 .44/148شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و47-13/46، واًمٌٞم٤من 3/384اعمٝمذب  (1)

هـ ىمٌؾ اًمٗمتح ، ُمـ إُمراء ذم ومتقح  8هق قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص سمـ وائؾ اًمًٝمٛمل أسمققمٌداهلل أؾمٚمؿ ؾمٜم٦م  (4)

أؾمد  هـ ، اٟمٔمر:24اًمِم٤مم وهق ُمـ اومتتح ُمٍم وُمـ اًمدواهل ذم اجل٤مهٚمٞم٦م واإلؾمالم ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 . 2/354، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 2/115اًمٖم٤مسم٦م

 5/131وُمًٚمؿ  2/238اًمٌخ٤مري  سمٛمٕمٜم٤مه أظمرضمف (3)

هـ ؿمٞمخ اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمٚمغ 328 ٤مهر سمـ قمٌداهلل سمـ ـم٤مهر سمـ قمٛمر اًمٓمؼمي أسمق اًمٓمٞم٥م وًمد ذم آُمؾ ؾمٜم٦مهق ـم (2)

 هـ ، اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء254قمٛمره ُم٤مئ٦م وؾمٜم٦م ومل خيتؾ ومٞمٝم٤م قم٘مٚمف صمؿ ُم٤مت ودومـ سمٌٖمداد ؾمٜم٦م

 14/5 ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م 17/668

 [ ب/134] 
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٦م ون ًمف ذم آؾمتخالف ومٞمام قمجز قمٜمف ًمدًٓم٠مذٜمف اًم٘مْم٤مء ذم مجٞمٕمف سمٜمٗمًف ومٝمق ُمٓ يٛمٙم

 .(1)اًمٕمجز قمٚمٞمف وأُم٤م ُم٤م ي٘مدر قمٚمٞمف وم٘مد ؾمٌؼ طمٙمٛمف

 فصل

ذم همػم  ٤مً زم وٓ يًٛمع سمٞمٜم٦م وٓ يٙم٤مشم٥م ىم٤موٞمٓ جيقز ًمٚم٘م٤ميض أن ي٘ميض وٓ يق

ُمـ ذًمؽ مل يٕمتد سمف ومٕمغم  ٤مً ٞمف ومٝمق يمآطم٤مد اًمرقمٞم٦م وم٢من ومٕمؾ ؿمٞمئقمٛمٚمف: ٕٟمف ٓ وٓي٦م ًمف وم

 اًمٌٍمة وىم٤ميض واؾمطهذا ًمق اضمتٛمع ىم٤موٞم٤من ذم همػم قمٛمٚمٝمام ُمثؾ أن اضمتٛمع ىم٤ميض 

سمٌٖمداد وم٠مظمؼم يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ص٤مطمٌف سمحٙمؿ طمٙمؿ سمف أو ؿمٝم٤مدة صمٌت٧م قمٜمده ذم وٓيتف 

ٕٟمف أظمؼمه ُمـ ٓ وٓي٦م : مل يٙمـ ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام أن حيٙمؿ سمذًمؽ إذا رضمع إمم قمٛمٚمف 

 ًمف طمٞم٨م أظمؼمه، وًمق يم٤من أطمدمه٤م ذم قمٛمٚمف سم٠من اضمتٛمٕم٤م سم٤مًمٌٍمة وم٢من ىم٤ميض اًمٌٍمة 

أظمؼمه سمف ىم٤ميض واؾمط عم٤م ىمدُمتف، وىم٤ميض واؾمط إذا رضمع إمم قمٛمٚمف وم٘مد ٓ يٕمٛمؾ سمام 

طمّمؾ ًمف قمٚمؿ سمام أظمؼمه سمف ىم٤ميض اًمٌٍمة ومٞمٜمٌٜمل ضمقاز اًمٕمٛمؾ سمف قمغم اًم٘مقًملم ذم قمٛمؾ 

 .(4)اًم٘م٤ميض سمٕمٚمٛمف

 فصل

وم٢من اشمٗم٘م٧م ًمف طمٙمقُم٦م  ،ٕٟمف ُمتٝمؿ ومام حيٙمؿ سمف: ٓ جيقز ًمٚم٘م٤ميض أن ي٘ميض ًمٜمٗمًف 

صح٤ميمؿ ُمع أيب سمـ يمٕم٥م إمم زيد سمـ صم٤مسم٧م،   ٕن قمٛمر: حي٤ميمؿ ومٞمٝم٤م إمم ظمٚمٞمٗم٦م ًمف 

، وٕن (2)، وصح٤ميمؿ قمكم وهيقدي إمم ذيح(3)وصح٤ميمؿ قمثامن وـمٚمح٦م إمم ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ

                                                           

 .44/149شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و48-13/47، واًمٌٞم٤من 3/384اعمٝمذب  (1)

 .44/149شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/48، واًمٌٞم٤من 3/384اعمٝمذب  (4)

 . 464 ؾمٌؼ ختري٩م هذيـ إصمريـ ص (3)

 ( .4644) 8/424، ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء  14/136اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف  (2)
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ُمـ ٓ جيقز أن يِمٝمد ًمٜمٗمًف ٓ جيقز أن حيٙمؿ ًمٜمٗمًف ويمذًمؽ ٓ جيقز أن حيٙمؿ ًمقاًمده 

 .(1)ٕيب صمقر ٤مً وإن قمال، وٓ ًمقًمده وإن ؾمٗمؾ ظمالوم

ُمتٝمؿ ذم اعمٞمؾ إًمٞمٝمام يمام يتٝمؿ ذم اعمٞمؾ إمم ٟمٗمًف سمخالف إضمٜمٌل، وإٟمام  ًمٜم٤م: أٟمف

 يرومٕمٝم٤م إمم اإلُم٤مم أو ظمٚمٞمٗم٦م ًمف أو ىم٤ميض سمٚمد آظمر .

وإن صح٤ميمؿ إًمٞمف واًمده ووًمده ضم٤مز أن حيٙمؿ سمٞمٜمٝمام قمغم أصح اًمقضمٝملم / ًمت٤ًموهيام 

: أطمده٤م: ٓ جيقز أن حيٙمؿ ذم اًم٘مرب واٟمتٗم٤مء هتٛم٦م اعمٞمؾ وىمٞمؾ: هل قمغم صمالصم٦م أوضمف

يمام ٓ يِمٝمد ًمف .واًمث٤مين: جيقز احلٙمؿ دون اًمِمٝم٤مدة . واًمث٤مًم٨م: جيقز احلٙمؿ سم٢مىمراره 

 . (4)دون اًمٌٞمٜم٦م

 اً واطمد ٤مً ومحٙمؿ قمغم وًمده ٟمٗمذ طمٙمٛمف قمٚمٞمف وضمٝموًمق صح٤ميمؿ إًمٞمف وًمده وأضمٜمٌل 

 ٟٓمتٗم٤مء اًمتٝمٛم٦م ذم احلٙمؿ قمٚمٞمف وهلذا شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف قمٚمٞمف .

ٚمػ وًمده وواًمده ومٞمام ومقض إًمٞمف اًم٘مْم٤مء ومٞمف: ٕهنام خيًت وجيقز ًمٚم٘م٤ميض أن

يٜمزٓن ُمٜمزًم٦م ٟمٗمًف ومج٤مز ًمف ومٞمٝمام ُم٤م جيقز ًمٜمٗمًف وًمق رد اإلُم٤مم إمم رضمؾ اظمتٞم٤مر ىم٤مض 

 .(3)عمٙم٤من مل جيز ًمف أن خيت٤مر وًمده وٓ واًمده، يمام ٓ خيت٤مر ٟمٗمًف

 فصل

ٖمػم طمؼ حيرم قمغم اًم٘م٤ميض واًمٕم٤مُمؾ قمغم اًمّمدىم٦م أظمذ اًمرؿمقة قمغم احلٙمؿ سم

، وٕٟمف ي٠مظمذ ًمٞمحٙمؿ (2)شًمٕمـ اهلل اًمرار واعمرشمٌم قمغم احلٙمؿ : »  ط واًمٕمامًم٦م ًم٘مقًمف

                                                           

 اعمحت٤مج وصحٗم٦م ،44/149شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع و ،13/49 واًمٌٞم٤من ،3/384 واعمٝمذب ،454ص اًمتٜمٌٞمف (1)

14/138. 

 . 381،  3/384اعمٝمذب .(4)

 . 44/149، واحل٤موي  44/149، وشمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع 13/34واًمٌٞم٤من ، 454اًمتٜمٌٞمف ص (3)

، يمٚمٝمؿ 2/115، واحل٤ميمؿ 43/398ش اًمٙمٌػم»، واًمٓمؼماين ذم 11/267، واسمـ طم٤ٌمن 15/8رواه أمحد  (2)

. وصححف 2/199ش جمٛمع اًمزوائد»، ىم٤مل اهلٞمثٛمل: رضم٤مًمف صم٘م٤مت، اٟمٔمر: ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 

 .4/647إًم٤ٌمين ذم صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم 

 [ أ/131] 
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ويمذًمؽ حيرم أظمذه٤م قمغم  ٤مً اًمٕمقض قمٜمف يٙمقن طمراُمسمٖمػم احلؼ وذًمؽ طمرام وم٠مظمذ 

إي٘م٤مف احلٙمؿ ٕن شمٜمٗمٞمذ احل٤ميمؿ سم٤محلؼ واضم٥م ومحرم إي٘م٤مومف وم٠مُم٤م أظمذه٤م قمغم أن حيٙمؿ 

ٕٟمف ىمد ضمٕمؾ ًمف :ًمف سم٤محلؼ ومٞمٜمٔمر ومٞمف وم٢من يم٤من ًمف رزق قمغم سمٞم٧م اعم٤مل مل حيؾ ًمف أظمذه٤م 

وم٢من ـمٚم٥م ذًمؽ  وإن مل يٙمـ ًمف قمٚمٞمف رزق ٤مً صم٤مٟمٞم ٤مً ومال جيقز أن ي٠مظمذ قمقو ٤مً قمٚمٞمف قمقو

ُم٘مره  يًتحؼ قمٚمٞمف ي٘مر احلؼ ومٞمفًمف اسمتداء ضم٤مز ًمف: ٕٟمف قمٛمؾ ٓ ذاعمحٙمقم ًمف أو سمُمـ 

 .(1)ًمٚم٤ٌمب مم أن ٓ ي٠مظمذ صٞم٤مٟم٦م ًمٚمٛمٜمّم٥م وطمًامً ومج٤مز ًمف أظمذه اًمٕمقض قمٚمٞمف وإو

وأُم٤م اًم٤ٌمذل وم٢من ـمٚم٥م سمذًمف إي٘م٤مف احلٙمؿ قمٚمٞمف سم٤محلؼ، أو أن حيٙمؿ ًمف سم٤مًم٤ٌمـمؾ 

وإن سمذًمف  ٤مً ٕٟمف سمذل ُم٤مل قمغم حمرم ومٙم٤من حمرُمومحرام قمٚمٞمف سمذًمف، وقمغم احل٤ميمؿ ىمٌقًمف: 

ًمٕمـ اهلل : »  ط ًمٞمّمؾ إمم طم٘مف مل حيرم قمٚمٞمف ٕن ًمف أن يتقصؾ إمم طم٘مف وحيٛمؾ ىمقًمف

٘مّمقد قمغم ُم٤م إذا سمذًمف إلي٘م٤مف احلؼ أو احلٙمؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ وهذا اعم(4)شاًمرار واعمرشمٌم 

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ﴿ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:

حيرم قمغم اعمٌذول ًمف أظمذه يمام جيقز  وًمٙمـ ،(3)﴾ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 .(2)عمـ ًمف أؾمػم ذم يد فم٤ممل أن يٌذل ًمف ُم٤مًٓ يٗمتديف سمف وحيرم قمغم ُمـ هق ذم يده أظمذه

ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل سمتقومٞم٘مف ىمٚم٧م: وهذا ومٞمف ٟمٔمر وم٢مٟم٤م سمٞمٜم٤م أن أظمذه٤م ًمٚمحٙمؿ سم٤محلؼ 

وأُم٤م اهلدي٦م  ٓ حيرم إذا مل يٙمـ ًمف رزق ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل ومال حيًـ ُمٜم٤مىمْمتف ُمـ سمٕمد

وحيٙمك قمـ أيب  (5)ًمٚم٘م٤ميض ممـ مل جير ًمف قم٤مدة سم٤مهلدي٦م ىمٌؾ اًمقٓي٦م ومال جيقز ًمف ىمٌقهل٤م

 . (6)طمٜمٗمٞم٦م وأصح٤مسمف أٟمف يٙمره أظمذه٤م

                                                           

 .44/134شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و31-13/34، واًمٌٞم٤من 3/381، واعمٝمذب 454اًمتٜمٌٞمف ص (1)

 ( .4641) 425-8/422، وصححف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء  139،  14/138أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل  (4)

 [ .188]اًمٌ٘مرة:  (3)

 .13/31، واًمٌٞم٤من 487-16/486احل٤موي  (2)

 .44/134شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/31، واًمٌٞم٤من 3/381، واعمٝمذب 16/486احل٤موي  (5)

 .7/474، واًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م 16/84اعمًٌقط  (6)
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يم٤من قمغم اًمّمدىم٦م وم٘مدم وم٘م٤مل  (4)تٌٞم٦مٚمأن اسمـ اًم (1)روى أسمق محٞمد اًم٤ًمقمدي ًمٜم٤م: ُم٤م

ُم٤م سم٤مل اًمرضمؾ ٟمٌٕمثف قمغم أقمامًمٜم٤م »  وم٘م٤مل: ط هذا ًمٙمؿ وهذا أهدي زم، وم٘م٤مم اًمٜمٌل

ومٞم٘مقل هذا ًمٙمؿ وهذا زم، ومٝمال ضمٚمس ذم سمٞم٧م أسمٞمف أو سمٞم٧م أُمف ومٞمٜمٔمر هيدى إًمٞمف / أم 

 .(3)شٓ، واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ ي٠مظمذ أطمد ُمٜمٝم٤م إٓ ضم٤مء يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م حيٛمٚمف قمغم رىمٌتف 

ٕٟمف هذا ٓ طمج٦م ومٞمف : (2)ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمِم٤مُمؾ ،وهذا اًمققمٞمد يدل قمغم اًمتحريؿ

ٕٟمف ىمٌؾ اهلدي٦م ممـ ًمف قمٚمٞمف اًمّمدىم٦م :قمغم ضمٝم٦م اًمرؿمقة ومٝمق يم٤مًمرؿمقة قمغم احلٙمؿ  أظمذ

وإٟمام اًمٙمالم ذم ىمٌقل هدي٦م ُمـ ٓ طمٙمقُم٦م ًمف، وم٠مُم٤م هدي٦م ُمـ ضمرت قم٤مدشمف سم٤مهلدي٦م ًمف 

ىمٌؾ اًمقٓي٦م ًم٘مراسم٦م أو صداىم٦م أو ٟمحقه٤م وم٢من يم٤مٟم٧م ًمف طمٙمقُم٦م طم٤مضة مل جيز ىمٌقهل٤م 

احلٙمقُم٦م وإن مل يٙمـ طمٙمقُم٦م وم٢من أهدي أيمثر مم٤م يم٤من  ٕٟمف ُمتٝمؿ ذم أظمذه٤م سم٥ًٌم

 .(5)هيدى أو أرومع مل جيز ىمٌقهل٤م ٕن اًمزي٤مدة سم٥ًٌم اًمقٓي٦م

 . ٤مً تص سم٤معمٜمع سم٘مدر اًمزي٤مدة يم٤من ُمتجٝمىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل وووم٘مف: ىمٚم٧م: وًمق اظم

 ٤مً وم٘مٌقهل٤م ضم٤مئز طمٙم٤مه ذم اعمٝمذب وضمٝموإن مل يزد قمغم ُم٤م يم٤من هيديف ىمٌؾ اًمقٓي٦م 

هداي٤م اًمٕمامل : » ط  قمغم وضمٝملم وضمف اعمٜمع ىمقًمف (7)وطمٙم٤مه ذم اًمِم٤مُمؾ (6)اً واطمد

                                                           

ظمر ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م آهق اعمٜمذر سمـ قمٛمرو سمـ ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ظم٤مًمد سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ طم٤مرصم٦م اخلزرضمل شمقذم  (1)

 .٤7/92مسم٦م ، اإلص695ريض اهلل قمٜمٝمام اٟمٔمر: آؾمتٞمٕم٤مب

 2/444 اهلل سمـ اًمٚمتٌٞم٦م سمـ صمٕمٚم٦ٌم إؾمدي ُمـ سمٜمل ًمت٥م سمٓمـ ُمـ أؾمد صح٤ميب ، اٟمٔمر اإلص٤مسم٦م هق قمٌد (4)

 .889هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت

 (.6636)ذم يمت٤مب إيامن واًمٜمذور رواه اًمٌخ٤مري  (3)

 . 421يمت٤مب اًم٘مْم٤مء ُمـ اًمِم٤مُمؾ ، ص  (2)

 .44/134شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/34، واًمٌٞم٤من 3/381، واعمٝمذب 16/486احل٤موي  (5)

 . 3/381اعمٝمذب  (6)

 . 421يمت٤مب اًم٘مْم٤مء ُمـ اًمِم٤مُمؾ ، ص  (7)

 [ ب/131] 
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، وإول هق اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم إم ٕٟمف ىم٤مل: وم٤مًمتٜمزه (4)شؾمح٧م »وروي:  ،(1)شهمٚمقل

واخلؼم حمٛمقل قمغم ُمـ أهدي ًمف قمغم قمٛمٚمف وه٤مهٜم٤م  (3)أطم٥م إزم وٓ سم٠مس أن ي٘مٌؾ

اهلدي٦م قمغم همػم اًمٕمٛمؾ وهٙمذا ًمق أهدي إًمٞمف ذم همػم قمٛمٚمف وجي٥م رده٤م إمم ُم٤مًمٙمٝم٤م إذا 

 .(2)ه٤م قمغم إصح وىمٞمؾ يٙمقن ًمٌٞم٧م اعم٤مل وىمٞمؾ شمرد ذم اًمّمدىم٤متظمذطمرُمٜم٤م أ

ًمٜم٤م: أٟمف ُم٤مل أظمذه سمٖمػم طمؼ ومقضم٥م رده قمغم ُمًتح٘مف يم٤معمٖمّمقب هذا إذا قمٚمؿ 

 . ٕٟمف ذم طمٙمؿ اعم٤مل اًمْم٤مل: اعم٠مظمقذ ُمٜمف أُم٤م إذا شمٕمذر ذًمؽ ومٞمج٥م رده إمم سمٞم٧م اعم٤مل 

 فرع

ومنمع ذم اًمٜمٔمر عم٤م سمٚمٖمف ىمٌؾ اًم٘مٌقل  ٤مً ًمقٓي٦م ىمٌقل اعمقمم وم٢من يم٤من هم٤مئٌيٕمتؼم ذم مت٤مم ا

ٕٟمف قم٘مد ومال جيٕمؾ اًمٗمٕمؾ ومٞمف ىمٌقًٓ : مل يٙمـ ذوقمف ىمٌقًٓ قمغم أصح اًمقضمٝملم 

 يم٤ًمئر اًمٕم٘مقد.

 فصل

: ٕن اإلضم٤مسم٦م ومٞمٝم٤م ًمٖمػم اًمٕمرس  وجيقز ًمٚم٘م٤ميض سمؾ يًتح٥م ًمف طمْمقر اًمقٓئؿ

ذم وضمف ًمٙمـ ٓ خيص  ُمًتح٦ٌم وذم وًمٞمٛم٦م اًمٕمرس ومرض يمٗم٤مي٦م ذم وضمف وقمغم إقمٞم٤من

أو يؽمك  الً ٕن ذًمؽ ُمٞمؾ وشمرك ًمٚمٕمدل وم٠مُم٤م أن جيٞم٥م يمُ : دون سمٕمض  ٤مً سم٤مإلضم٤مسم٦م سمٕمْم

هل٤م ومرض  ٕهن٤م اإلضم٤مسم٦م: ٙمؿ شمرك اجلٛمٞمع وم٢من يمثرت قمٚمٞمف سمحٞم٨م ىمٓمٕمتف قمـ احل ،الً يمُ 

ًمٙمـ شمريمٝم٤م ٓ يًتي اجلٛمٞمع واًم٘مْم٤مء ومرض قملم قمٚمٞمف ؿمٌف قمٚمٞمف أو يمٗم٤مي٦م أو 

 .ويًتي سمتٕمٓمٞمٚمف اجلٛمٞمع

                                                           

وصححف  أيب محٞمد اًم٤ًمقمدي،ُمـ طمدي٨م  .2/135ش اًمّمٖمرى»، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 39/12رواه أمحد  (1)

 .4644سمرىمؿ  8/426إًم٤ٌمين ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ 

 ، ووٕمٗمف . 1/258اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤مء قمـ ضم٤مسمر  أظمرضمف (4)

 .62-4/63إم  (3)

 .44/134شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و33-13/34، واًمٌٞم٤من 3/381، واعمٝمذب 487-16/486احل٤موي  (2)
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ويًتح٥م ًمف قمٞم٤مدة اعمرى وشمِمٞمٞمع اجلٜم٤مئز وؿمٝمقد ُم٘مدم اًمٖم٤مئ٥م عم٤م ورد ُمـ طم٨م 

 ،(1)شُمـ خم٤مرف اجلٜم٦م طمتك يرضمع  قم٤مئد اعمريض ذم خمرف: »  ط اًمًٜم٦م قمغم ذًمؽ، ىم٤مل

ذم ضمقاره ومٕمرض قمٚمٞمف اإلؾمالم  (2)٤مً هيقدي ٤مً وهمالُم (3)اً وضم٤مسمر (4)اً ؾمٕمدط  وىمد قم٤مد

وم٢من يمثر ذًمؽ قمٚمٞمف أشمك ُمٜمف ُم٤م ٓ ي٘مٓمٕمف قمـ احلٙمؿ  (5)ومٙم٤من يِمٞمع اجلٜم٤مئز وم٠مضم٤مب

ٕن اإلضم٤مسم٦م ومٞمٝم٤م حلؼ اًمداقملم ومال جيقز أن خيص سمف : سمخالف شمرك اًمقٓئؿ مجٚم٦م 

 . (6)سمٕمْمٝم٤م وهذه اًم٘مرسم٤مت يٗمٕمٚمٝم٤م / ًمٓمٚم٥م إضمر ومٞم٠ميت ُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ ي٘مٓمٕمف قمـ ومروف

ٕن اًمٜم٤مس ي٤ًمحمقٟمف وحي٤مسمقٟمف،  :ويٙمره ًمف أن ي٤ٌمذ اًمٌٞمع وقم٘مقد اعمٕم٤مُمالت 

سمف  ٤مً مم ذًمؽ ويمؾ ومٞمف ُمـ ٓ يٙمقن ُمٕمروومومٞمدقمق ذًمؽ إمم اعمٞمؾ إًمٞمٝمؿ وم٢من اطمت٤مج إ

سمٜمٞم٤مسمتف اؾمتٌدل سمف ُمـ ٓ يٕمرف سمف وم٢مذا  ٤مً ُمٕمروومضمع اعمح٤مسم٤مة إًمٞمف وم٢من ص٤مر ومٞمح٤مسمك ومؽم

اشمٗمؼ عمـ يٕم٤مُمٚمف أو يٕم٤مُمؾ ٟم٤مئٌف طمٙمقُم٦م اؾمتخٚمػ ُمـ حيٙمؿ ومٞمٝم٤م وٓ ي٤ٌمذه٤م سمٜمٗمًف 

 .(7)ظمِمٞم٦م اعمٞمؾ إًمٞمف

  

                                                           

 .(، ُمـ طمدي٨م ؾمٕمٞمد 4568)ذم يمت٤مب اًمؼم واًمّمٚم٦م أظمرضمف ُمًٚمؿ  (1)

٤ًٌم .(4)  ( .5339وُم٤مؿمًٞم٤م )رواه اًمٌخ٤مري ذم سم٤مب قمٞم٤مدة اعمرى رايم

 ( .5347رواه اًمٌخ٤مري ذم سم٤مب قمٞم٤مدة اعمٖمٛمك قمٚمٞمف ).(3)

 ( .1365رواه اًمٌخ٤مري ).(2)

وأسم٤م سمٙمر يٛمِمقن أُم٤مم اجلٜم٤مزة . رواه أسمق داود  طوُمـ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء قمـ اسمـ قمٛمر ىم٤مل : رأي٧م اًمٜمٌل .(5)

 ( .739) 187،  3/186( ، واٟمٔمر اإلرواء 3179)

شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و36-13/35، واًمٌٞم٤من 384-3/381ذب ، واعمٝم22-16/23احل٤موي  (6)

44/134-131. 

 .44/131شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/36، واًمٌٞم٤من 3/384، واعمٝمذب 16/24احل٤موي  (7)

 [ أ/134] 
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 فصل

وٓ جيقز ًمٚم٘م٤ميض أن ي٘ميض ذم طم٤مل اًمٖمْم٥م وٓ اجلقع وٓ اًمٕمٓمش وٓ احلزن 

وٓ اًمٗمرح وٓ ي٘ميض واًمٜمٕم٤مس يٖمٚمٌف أو اعمرض ي٘مٚم٘مف أو يداومع إظمٌثلم أو ذم طمر 

، (1)ش همْم٤ٌمن وهق اصمٜملم سملم ي٘ميض أن ًمٚم٘م٤ميض يٜمٌٖمل ٓ » : ط ًم٘مقًمف ُم١ممل سمرد أو ُمزقم٩م

ٓ ي٘ميض اًم٘م٤ميض إٓ وهق ؿمٌٕم٤من » ىم٤مل:  ط أن اًمٜمٌل (4)وروى أسمقؾمٕمٞمد اخلدري

وٕٟمف ذم هذه إطمقال يٜمِمٖمؾ ىمٚمٌف وٓ يتقومر قمغم آضمتٝم٤مد ٟمٔمره، ومٞمختؾ  (3)شري٤من 

اعم٘مّمقد ُمٜمف وم٢من ىم٣م ذم هذه إطمقال ومّم٤مدف احلؼ ٟمٗمذ طمٙمٛمف عم٤م روي أن اًمزسمػم 

 ًمٚمزسمػم:  ط ذم ذاج احلرة وم٘م٤مل ط ورضماًل ُمـ إٟمّم٤مر اطمتٙمام إمم رؾمقل اهلل

ن يم٤من اسمـ قمٛمتؽ؟! ومٖمْم٥م أ، وم٘م٤مل إٟمّم٤مري: شاؾمؼ صمؿ أرؾمؾ اعم٤مء إمم ضم٤مرك » 

اؾمؼ أروٙمؿ واطمٌس اعم٤مء طمتك »طمتك امحر وضمٝمف، صمؿ ىم٤مل ًمٚمزسمػم:  ط رؾمقل اهلل

 .(5)، ومحٙمؿ ذم طم٤مل همْمٌف(2)شيٌٚمغ اجلدر صمؿ أرؾمٚمف إمم ضم٤مرك 

  

                                                           

( ، ُمـ طمدي٨م 1717)ذم يمت٤مب إطمٙم٤مم (، وُمًٚمؿ 7158)ذم يمت٤مب إطمٙم٤مم أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمٜمحقه  (1)

 .أيب سمٙمرة 

اخلدري  ؾمٕمٞمد أسمق ، إٟمّم٤مري اخلزرضمل إسمجر سمـ قمٌٞمد سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ قمٌٞمد سمـ ؾمٜم٤من سمـ ُم٤مًمؽ سمـ ؾمٕمد (4)

هـ. وىمٞمؾ سمٕمده٤م. 63صح٤ميب ، روى قمٜمف إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل، وسمن سمـ ؾمٕمٞمد، واحلًـ اًمٌٍمي. ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 .3/168اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

 ىم٤مل احل٤مومظ: ، 5/345واًمٓمؼماين ذم إوؾمط ، 146 -14/145 ، واًمٌٞمٝم٘مل2/346رواه اًمدارىمٓمٜمل  (3)

ىم٤مل إًم٤ٌمين ذم ؾمٚمًٚم٦م  ( .4582 ) 2/327اًمتٚمخٞمص:  (( وومٞمف اًم٘م٤مؾمؿ اًمٕمٛمري، وهق ُمتٝمؿ سم٤مًمقوع)) 

 : ُمقوقع.13/229إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م 

 . 195 ؾمٌؼ خترجيف ص (2)

 .44/131شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/37، واًمٌٞم٤من 18/269، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/384اعمٝمذب  (5)
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 فصل

حيتج٥م قمـ  يًتح٥م أن جيٚمس ًمٚم٘مْم٤مء ذم ُمقوع سم٤مرز يّمؾ إًمٞمف يمؾ أطمد، وٓ

وم٤مطمتج٥م دون  ٤مً ُمـ وزم ُمـ أُمر اعمًٚمٛملم ؿمٞمئ: »  ط اًمٜم٤مس ُمـ همػم قمذر ًم٘مقًمف

ٓ يت٠مذى  ٤مً ومًٞمح ٤مً قن جمٚمً، ويٙم(1)شطم٤مضمتٝمؿ ووم٤مىمتٝمؿ اطمتج٥م اهلل دون وم٤مىمتف ووم٘مره 

اًمٜم٤مس ومٞمف سم٤مٓزدطم٤مم وٓ يت٠مذى ومٞمف سمرائح٦م يمرهي٦م وٓ دظم٤من وٓ طمر ؿمديد وٓ سمرد 

ؿمديد ٕن ذًمؽ ي١مذي اخلّمقم ويٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ اؾمتٞمٗم٤مء طمجتٝمؿ وٕن احل٤مضم٥م رسمام 

 .(4)ىمدم اعمت٠مظمر وأظمر اعمت٘مدم ًمٖمرض ًمف

 (5)وأمحد (2)وُم٤مًمؽ (3)ويٙمره شم٘مّمد اجلٚمقس ًمٚم٘مْم٤مء ذم اعمًجد وىم٤مل اًمِمٕمٌل

وروي قمٜمف أٟمف ٓ يٙمره ذم  (7)ٓ يٙمره سمح٤مل وهق رواي٦م قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م (6)وإؾمح٤مق

 . (9)، وروي ُمثٚمف قمـ قمٛمر وقمثامن وقمكم (8)اعمًجد إقمٔمؿ

:  اً ٓ وضمدهت٤م أسمد» ذم اعمًجد وم٘م٤مل: ؾمٛمع رضماًل يٜمِمد و٤مًم٦م  ط ًمٜم٤م: ُم٤م روي أٟمف

، وٕن اعمتخ٤مصٛملم يٙمثر سمٞمٜمٝمؿ اًمٖمٞمظ (14)شإٟمام سمٜمل اعمًجد ًمذيمر اهلل واًمّمالة 

                                                           

، ، ُمـ طمدي٨م أيب ُمريؿ 2/145، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك 44/331ش اًمٙمٌػم»اين ذم أظمرضمف اًمٓمؼم (1)

 ، وواوم٘مف اًمذهٌل.هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه وإؾمٜم٤مده ؿم٤مُمل صحٞمحوىم٤مل: 

 .14/132، وصحٗم٦م اعمحت٤مج 44/134شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/38، واًمٌٞم٤من 3/383اعمٝمذب  (4)

 . 12/44، واعمٖمٜمل  8/145طمٚمٞم٦م اًمٕمٚمامء .(3)

 .7/127، وذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ 14/58اًمذظمػمة  (2)

 .6/314، ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 14/21اعمٖمٜمل  (5)

 . 12/44اعمٖمٜمل .(6)

 . 7/13، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع  16/84اعمًٌقط .(7)

 . 8/146مل يذيمر هذه اًمرواي٦م  ؾمقى اًم٘مٗم٤مل اًمِم٤مر ذم احلٚمٞم٦م  (8)

 . 1/495اًم٘م٤ميض ًمٚمخّم٤مف ، وذح أدب  2/493اٟمٔمر: خمتٍم صحٞمح اًمٌخ٤مري  (9)

( 568أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اعم٤ًمضمد وُمقاوع اًمّمالة، سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ ٟمِمد اًمْم٤مًم٦م ذم اعمًجد ) (14)

 .شهلذا شمٌـ مل اعم٤ًمضمد وم٢من قمٚمٞمؽ اهلل رده٤م ٓ ومٚمٞم٘مؾ اعمًجد ذم و٤مًم٦م يٜمِمد رضمال ؾمٛمع ُمـ»سمٚمٗمظ: 
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 واًمتٙم٤مذب وىمد يٗميض إمم اًم٥ًم واعمًجد يٜمزه قمـ ذًمؽ، وىمد روى ُمٕم٤مذ أن اًمٜمٌل

ضمٜمٌقا ُم٤ًمضمديمؿ صٌٞم٤مٟمٙمؿ وجم٤مٟمٞمٜمٙمؿ ورومع أصقاشمٙمؿ وظمّمقُم٤مشمٙمؿ » ىم٤مل:  ط

، وىمد يٙمقن ذم اخلّمقم احل٤مئض (1)شوطمدوديمؿ وؾمؾ ؾمٞمقومٙمؿ وسمٞمٕمٙمؿ وذاءيمؿ 

 .(4)ًمٚم٨ٌم ومٞمفواجلٜم٥م وحيرم قمٚمٞمٝمام ا

وم٢من ضمٚمس ومٞمف ًمٖمػم / احلٙمؿ ومحي قمٜمده ظمّمامن ضم٤مز أن حيٙمؿ سمٞمٜمٝمام وٓ يٙمره 

ىمد أًم٘مك   عم٤م روى احلًـ اًمٌٍمي ىم٤مل: دظمٚم٧م اعمًجد ومرأي٧م قمثامن (3)ًمف ذًمؽ

 .(2)وىم٣م سمٞمٜمٝمامرداءه وٟم٤مم وم٠مشم٤مه ؾم٘م٤مء سم٘مرسم٦م وُمٕمف ظمّمؿ ومجٚمس قمثامن 

عم٤م روت أم  (5)ذم سمٞمتف ومحيه ظمّمامن ضم٤مز أن حيٙمؿ سمٞمٜمٝمام ٤مً وهٙمذا ًمق يم٤من ضم٤مًمً

رضمالن ُمـ إٟمّم٤مر ذم  ط ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: اظمتّمؿ إمم رؾمقل اهلل

 .(6)سمٞمٜمٝمام ذم سمٞمتلط  ُمقاري٨م ُمت٘م٤مدُم٦م وم٘م٣م رؾمقل اهلل

أو ذم اعمًجد وىم٣م ومٞمٝمام ٟمٗمذ  ٤مً ًمٚمحٙمؿ حمتجٌ اً تف ىمّمدوًمق ظم٤مًمػ وضمٚمس ذم سمٞم

 طمٙمٛمف وصح ىمْم٤مؤه عم٤م شم٘مدم ذيمره.

  

                                                           

، وىم٤مل 2/259ووٕمٗمف، يمام وٕمٗمف احل٤مومظ ذم اًمتٚمخٞمص  14/143 ، واًمٌٞمٝم٘مل(754) اسمـ ُم٤مضمفرواه  (1)

 : هذا احلدي٨م وٕمٞمػ ٓ حيت٩م سمف.112إًم٤ٌمين ذم إضمقسم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م ص

 .14/135، وصحٗم٦م اعمحت٤مج 44/134شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/38، واًمٌٞم٤من 3/383اعمٝمذب  (4)

 .14/135 ، وصحٗم٦م اعمحت٤مج44/134شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/38، واًمٌٞم٤من 3/383اعمٝمذب  (3)

 ، وىم٤مل : ومٞمف أسمق اعم٘مدام هِم٤مم سمـ زي٤مد ، وهق ُمؽموك . 9/83أظمرضمف اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد .(2)

 .44/134شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/39، واًمٌٞم٤من 3/383اعمٝمذب  (5)

( ، واًمٌٞمٝم٘مل 3585( و )3582مل أضمده هبذا اًمٚمٗمظ ، وسمٚمٗمظ أـمقل ُمٜمف قمـ أم ؾمٚمٛم٦م ، أظمرضمف أسمق داود ).(6)

 ( ، وًمٕمؾ اعم١مًمػ ومٝمؿ أن إُمر يم٤من ذم سمٞمتٝم٤م .1243) 5/454، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء  6/66

 [ ب/134] 
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 فصل

ٕٟمف ىمد شمدقمقا طم٤مضمتف إًمٞمٝمؿ ويقصٞمٝمؿ : إلطمْم٤مر اخلّمقم  (1)٤مءيويتخذ أضمر

أن يٛمٜمع  ُمـ همػم طم٤مضم٦م إًمٞمف ٕٟمف ٓ ي١مُمـ ٤مً ويٙمره أن يتخذ طم٤مضمٌ،سم٤مًمرومؼ سم٤مخلّمقم 

اخت٤مذه ضم٤مز اخت٤مذه إذا يم٤من  قمغم ظمّمؿ وم٢من اطمت٤مج إمم ص٤مطم٥م فمالُم٦م أو ي٘مدم ظمّمام

سمؼ وٓ يٙمره ًمإلُم٤مم أن أُمٞمٜم٤ًم سمٕمٞمًدا ُمـ اًمٓمٛمع ويقصٞمف سمام جي٥م قمٚمٞمف ذم شم٘مديؿ اًم٤ًم

واختذ قمثامن احلًـ اًمٌٍمي ،  (3)٤مً طم٤مضمٌ (4)يروم٠م  وم٘مد اختذ قمٛمر ٤مً يتخذ طم٤مضمٌ

جيٕمؾ شمٙمثر ومٞمحت٤مج أن وٕن أؿمٖم٤مل اإلُم٤مم  ، (6)٤مً طم٤مضمٌ (5)اً ؼَم ٜمْىمَ  واختذ قمكم،  (2)٤مً طم٤مضمٌ

 .(7)خيٚمق ومٞمف قمـ اًمٜم٤مس ٤مً ًمٙمؾ ؿمٖمؾ وىمت

(8)سمف احل٘مقق واؾمتخالص ًمٚمت٠مدي٥م ٤مً طمًٌ يتخذ أن ويًتح٥م
 اً دار  قمٛمر اختذ وم٘مد 

(14)احلُٓمٞمئ٦م طمٌس وىمد (9)٤مً طمًٌ درهؿ آٓف سم٠مرسمٕم٦م اؿمؽماه٤م ٙم٦مسمٛم
 طمًٌف: ذم وم٘م٤مل اًمِم٤مقمر، 

                                                           

 . 1/611ُمـ اجلراي٦م ، وهل اًمًٕم٤مي٦م واًمقيم٤مًم٦م . ًم٤ًمن اًمٕمرب  (1)

هق طم٤مضم٥م قمٛمر ، أدرك اجل٤مهٚمٞم٦م ، وطم٩م ُمع قمٛمر ذم ظمالوم٦م أيب سمٙمر ، وًمف ذيمر ذم اًمّمحٞمحلم قمٜمد ىمّم٦م .(4)

 . 6/358اًمّمدىم٦م . اإلص٤مسم٦م ُمٜم٤مزقم٦م اًمٕم٤ٌمس وقمكم ذم 

 اإلؿم٤مرة إمم ذًمؽ . 6/358مل أضمده سمٚمٗمٔمف ، وًمٙمـ ذم اإلص٤مسم٦م .(3)

 مل أضمده سمٚمٗمٔمف ..(2)

 . 2/275ُمقمم قمكم ، يمؼم طمتك يم٤من ٓ يدري ُم٤م ي٘مقل . اٟمٔمر ًم٤ًمن اعمٞمزان  (5)

 : ىمٜمؼم ُمقمم قمكم . 2/84مل أضمده سمٚمٗمٔمف ، ًمٙمـ ذم اإلص٤مسم٦م .(6)

 .44/134شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/24ٞم٤من ، واًم3/382ٌاعمٝمذب  (7)

 .14/132، وصحٗم٦م اعمحت٤مج 44/133شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/24، واًمٌٞم٤من 3/382اعمٝمذب  (8)

 وقمزاه ًمٚمٌخ٤مري ، ومل أضمده . 9/648سمٚمٗمظ ؾمجـ أظمرضمف اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر اعمٜمػم .(9)

 يم٤من. واإلؾمالم اجل٤مهٚمٞم٦م أدرك خميم، ؿم٤مقمر: ُمٚمٙمٞم٦م أسمق اًمٕمٌّز، ُم٤مًمؽ سمـ أوس سمـ هق: ضمرول (14)

 سمدر، اسمـ اًمزسمرىم٤من هج٤مء ُمـ وأيمثر. وٟمٗمًف وأسم٤مه أُمف أطمد طمتك هج٤م ًم٤ًمن ُمـ يًٚمؿ يٙمد مل قمٜمٞمٗم٤م، هج٤مءاً 

 اًمٜم٤مس، هج٤مء قمـ وهن٤مه وم٠مظمرضمف سم٠مسمٞم٤مت، وم٤مؾمتٕمٓمٗمف سم٤معمديٜم٦م، قمٛمر ومًجٜمف اخلٓم٤مب، سمـ قمٛمر إمم ومِمٙم٤مه

 .4/118اٟمٔمر: إقمالم  !.ضمققم٤م قمٞم٤مزم متقت إذا: وم٘م٤مل
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 ســــوال شج محس احلواصى ال ًاء سخــــــري ًـــــساخ بـــــوي ألفـــًاذا تق

 ســـــفازحٍ عويم سالَ اهلل يا عٌ ةــــأهقيت كاسبهٍ يف قعس ًظوٌ

 أهقت إهيم ًقاهيد اهِهى اهبشس هـأُت اإلًاَ اهري ًّ بعد صاحب

 ســـهلّ ألُفسهٍ كاُت هم اإلث اـــــدون هلـــسون بها إذ قوــــــا آثــــــً

 وطمٌس آظمر وم٘م٤مل ذم طمًٌف:

 يـــــــــي وعسســـــي إخوتــــــى ًِــــــوً يــــاي حبســــازوق طــــس اهفـــيا عٌ

 ســـعاع اهشٌـــّ شـــاألًس أضوأ ً يـــه ُفســــــٍ تقرتفـــــدث هــــــيف ح

 .(1)ويًتح٥م أن يتخذ درة ًمٚمت٠مدي٥م وم٘مد اختذه٤م قمٛمر 

 فصل

ـم٤مًم٥م يمت٤مب ُمٜمٝمؿ قمكم سمـ أيب  ط وم٘مد يم٤من ًمرؾمقل اهلل ٤مً ويٜمٌٖمل أن يتخذ يم٤مشمٌ

سمام يٙم٤مشم٥م احلٙم٤مم  ٤مً وجي٥م أن يٙمقن قم٤مروم (4) وزيد سمـ صم٤مسم٧م وُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من

وُم٤م يٙمتٌف ُمـ اعمح٤مض واًمًجالت واًمقصم٤مئؼ ٕٟمف إذا مل يٙمـ يمذًمؽ أومًده٤م سمجٝمٚمف 

 .(3)وجي٥م أن يٙمقن قمدًٓ قمغم أصح اًمقضمٝملم واًمث٤مين ٓ يِمؽمط إؾمالُمف وٓ قمداًمتف

أُم٤مٟم٦م ومال جيقز / شمٗمقيْمف إمم همػم قمدل يم٤مًم٘مْم٤مء واًمِمٝم٤مدة وٕن ًمٜم٤م: أٟمف ُمٜمّم٥م 

 وُمٕمف يم٤مشم٥م ٟمٍماين وم٤مٟمتٝمره قمٛمر وىم٤مل:   ىمدم قمغم قمٛمر  أسم٤م ُمقؾمك إؿمٕمري

 سمقهؿ وىمد سمٕمدهؿ اهلل، وٓ شمٕمزوهؿ وىمد ٓ شم٠ممتٜمقهؿ وىمد ظمقهنؿ اهلل، وٓ شم٘مر  

 .(2)أذهلؿ اهلل
                                                           

 . 9/647. اٟمٔمر : اًمٌدر اعمٜمػم  وهق ُمِمٝمقر قمٜمف  (1)

 . 329-2/342شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر  (4)

 .24-13/21، واًمٌٞم٤من 18/293، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 385-3/382، واعمٝمذب 16/198احل٤موي  (3)

 ( .4634) 8/455، وصححف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء  14/416ش اًمٙمؼمى»رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم  (2)

 [ أ/133] 
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قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م يٙمتٌف واًمٗم٤مؾمؼ ٓ ي١مُمـ ظمٞم٤مٟمتف وٕٟمف قمدو اعمًٚمٛملم ومال ي١مُمـ أن يٗمًد 

 .(1)سمؾ اًمٔم٤مهر وضمقده٤م

٤مئز واحلرام واعمٙمروه وأن ًمٞمٗمرق سملم اًمقاضم٥م واجل ٤مً ويًتح٥م أن يٙمقن وم٘مٞمٝم

ديًدا ٟمزًه٤م ٕٟمف ذم ُم٘م٤مم ٟمٔمر وأُم٤مٟم٦م وأن يٙمقن ضمٞمد اخلط طمتك ٓ يِمتٌف سمٕمْمف ؿميٙمقن 

 .(4)ؿم٤مء سمٌٕمض وم٢من أراد أن يًتٙمت٥م خل٤مص٦م ٟمٗمًف ضم٤مز أن يًتٙمت٥م ُمـ

 فصل

قمغم اًمٜم٤مس  ٤مً ٕن ومٞمف شمْمٞمٞم٘م:يًٛمع ؿمٝم٤مدة همػمهؿ  ُمٕمٞمٜملم ٓ اً وٓ يتخذ ؿمٝمقد

هبؿ وم٢من ومٕمؾ وم٘مد ظم٤مًمػ ٟمص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع إُم٦م ٕٟمف أـمٚمؼ  اً وإضار

إُمر سمِمٝم٤مدة ذوي قمدل ويمذًمؽ اًمًٜمـ مل ختّمص وىمد أمجٕم٧م إُم٦م قمغم ىمٌقل 

ؿمٝم٤مدة همػم ُمـ قمٞمٜمف وٕن ذط اًمٕمداًم٦م ٓ خيتص سمٛمـ قمٞمٜمٝمؿ ومٚمؿ خيتّمقا سم٘مٌقل 

قمدوًٓ ومذًمؽ رومؼ  اًمِمٝم٤مدة وم٢من قملم ؿمٝمقًدا ومل يٛمٜمع همػمهؿ ُمـ اًمِمٝم٤مدة إذا يم٤مٟمقا

 .(3)سم٤مًمٜم٤مس

 فصل

ُمـ أصح٤مب اعم٤ًمئؾ يتٕمرف هبؿ أطمقال ُمـ ضمٝمٚم٧م قمداًمتف ُمـ  ٤مً ويتخذ ىمقُم

اًمِمحٜم٤مء سمٞمٜمٝمؿ  اًمِمٝمقد: ٕن طم٤مضمتف شمدقمقا إًمٞمٝمؿ ويٜمٌٖمل أن يٙمقٟمقا قمدوًٓ سمرءاء ُمـ

ٕن اًمٕمداًم٦م صحٛمؾ قمغم اًمّمدق : ُمـ اعمٕمّمٞم٦م ذم ُمذه٥م أو ٟم٥ًم اء وسملم اًمٜم٤مس سمٕمد

وقمدم اًمٕمداوة واًمٕمّمٌٞم٦م شمّمدهؿ قمـ ضمرح قمدل أو شمزيمٞم٦م ُمـ ًمٞمس سمٕمدل ذوي 

                                                           

 .24-13/21، واًمٌٞم٤من 18/293، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 385-3/382 اعمٝمذب (1)

 .11/135، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 13/24اًمٌٞم٤من  (4)

 .11/167، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 44/133شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/23، واًمٌٞم٤من 3/385اعمٝمذب  (3)
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م ٓ يٓمٛمع ذم اؾمتامًمتٝمؿ سم٤مًمرؿم٤م، زذوي طم ٤مً ن طمراُمي٠ميمٚمق (1)قمٗم٤مف ذم ُمٓمٕمٛمٝمؿ ]ٓ[

: ٕن اًمٕمدو ئمٝمر اًم٘مٌٞمح ٤مً قد قمدوًا وٓ صدي٘مواومري اًمٕم٘مقل ٓ ي٠ًمًمقن قمـ اعم٘مّم

 يؼ سمْمده .وخيٗمل احلًـ واًمّمد

ؾ ؿمٝم٤مدشمف وإن قمٚمؿ سمٗمً٘مف رد ٌِ وم٢مذا ؿمٝمد قمٜمد احل٤ميمؿ ؿم٤مهد وم٢من قمٚمؿ قمداًمتف ىمَ 

وإن  ،ُمٕملم: ٕٟمف طمؼ هلل شمٕم٤ممم ٓ يتٕمٚمؼ سمف  ؿمٝم٤مدشمف ويٕمٛمؾ ذم اًمٕمداًم٦م واًمٗمًؼ سمٕمٚمٛمف

ضمٝمؾ إؾمالم اًمِم٤مهد مل حيٙمؿ سمِمٝم٤مدشمف طمتك ي٠ًمل قمـ إؾمالُمف، وٓ يٙمتٗمل ذم ذًمؽ 

سمرؤي٦م  ط ؿمٝمد قمٜمد اًمٜمٌل ٤مً إؾمالم اًمٚم٘مٞمط عم٤م روي أن أقمراسمٞم سمٔم٤مهر اًمدار يمام يٙمتٗمل ذم

، وٕٟمف يتٕمٚمؼ سمِمٝم٤مدشمف إجي٤مب طمؼ (4)اهلالل ومٚمؿ حيٙمؿ سمِمٝم٤مدشمف طمتك ؾم٠مل قمـ إؾمالُمف

رضمع إمم ىمقل  ط قمغم همػمه سمخالف اًمٚم٘مٞمط ويرضمع ذم إؾمالُمف إمم ىمقًمف ٕن اًمٜمٌل

وإن ضمٝمؾ طمريتف ؾم٠مل قمٜمٝم٤م وٓ يرضمع ومٞمٝم٤م إمم ىمقًمف قمغم أصح اًمقضمٝملم  ، (3)إقمراسمٞم٦م

سمخالف اإلؾمالم ٕٟمف يٛمٚمؽ إٟمِم٤مء اإلؾمالم ومٛمٚمؽ اإلىمرار سمف وٓ يٛمٚمؽ إٟمِم٤مء 

ـ ضمٝمٚم٧م قمداًمتف مل حيٙمؿ سمِمٝم٤مدشمف طمتك ي٠ًمل قمٜمٝم٤م وُمَ ،احلري٦م ومال يٛمٚمؽ اإلىمرار هب٤م 

وإٟمام يٕمٚمؿ أٟمف ُمريض سمٕمد اًم١ًمال  (2)﴾   يل ىل مل يك ﴿ شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف

                                                           

 ذم إصؾ: ٕن. واعمث٧ٌم هق اًمّمقاب. (1)

( يمٚمٝمؿ ُمـ 1654(، واسمـ ُم٤مضمف )4114(، واًمٜم٤ًمئل )691(،واًمؽمُمذي )4324رواه أسمق داود ) (4)

ىم٤مل اًمؽمُمذي: روي ُمرؾمال، وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: إٟمف أومم سم٤مًمّمقاب، وؾمامك إذا شمٗمرد  .طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس 

 . 211، ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف قمغم أيب داود ، ص  4/359اٟمٔمر: اًمتٚمخٞمص  سم٠مصؾ مل يٙمـ طمج٦م.

 . 537: أيـ اهلل ؟ ... أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمّمالة ، سمرىمؿ  طهل اعمرأة اًمتل ؾم٠مهل٤م رؾمقل اهلل .(3)

 .[ 484ٍ ]اًمٌ٘مرة  (2)
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وم٘م٤مل ًمف قمٛمر: إين ًم٧ًم   أن / رضماًل ؿمٝمد قمٜمد قمٛمر (1)ظمرؿم٦مـ قموروى ؾمٚمٞمامن 

سمٛمـ يٕمرومؽ وم٘م٤مل ًمف رضمؾ أٟم٤م أقمرومف ي٤م أُمػم  أقمرومؽ وٓ ييك أين ٓ أقمرومؽ وم٤مئتٜمل

اعم١مُمٜملم ىم٤مل وم٠ٌمي رء شمٕمرومف ىم٤مل سم٤مًمٕمداًم٦م ىم٤مل هؾ هق ضم٤مرك إدٟمك شمٕمرف ًمٞمٚمف 

وهن٤مره وُمدظمٚمف وخمرضمف ىم٤مل ٓ ىم٤مل ومٕم٤مُمٚمؽ سم٤مًمديٜم٤مر واًمدرهؿ اًمٚمذيـ يًتدل هبام 

 ىم٤مل  قمغم اًمقرع ىم٤مل ٓ ىم٤مل ومّم٤مطمٌؽ ذم اًمًٗمر اًمذي يًتدل سمف قمغم ُمٙم٤مرم إظمالق

 يٕمٚمؿ قمداًمتف ، وٕن ُمـ ٓ(4)ٓ ىم٤مل ًم٧ًم شمٕمرومف صمؿ ىم٤مل ًمٚمرضمؾ ائتٜمل سمٛمـ يٕمرومؽ

ومال جيقز احلٙمؿ سمِمٝم٤مدشمف وؾمقاء يم٤من احلٙمؿ ذم احلدود أو  ٤مً جيقز أن يٙمقن وم٤مؾم٘م

اًم٘مّم٤مص أو اعم٤مل ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م ٓ يٌح٨م إٓ ذم احلدود اًم٘مّم٤مص وإن ؿمٝمدا سم٤معم٤مل 

 .(3)وم٢مذا قمرف إؾمالُمٝمام مل يٌح٨م قمـ قمداًمتٝمام إٓ أن يٓمٕمـ ومٞمٝمام اخلّمؿ

ذم اعم٤مل يم٤مإلؾمالم ًمٜم٤م: أن ُم٤م وضم٥م اًمٌح٨م قمٜمف ذم اًم٘مّم٤مص وضم٥م اًمٌح٨م قمٜمف 

قمـ ؾم١مال إقمرايب قمـ اإلؾمالم  ط ويم٤مًمٕمداًم٦م إذا ـمٕمـ ومٞمٝم٤م اخلّمقم وإٟمام اىمتٍم

ُمـ أقمرض قمـ ديٜمف ودظمؾ ذم اإلؾمالم ىمد أصمٜمك اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف  ط ٕن ذم زُم٤مٟمف

 وٟمٕمتف سم٤مًمٕمداًم٦م ومٚمؿ حيت٩م قمـ اًمٌح٨م قمـ طم٤مًمف.

 فصل

ومالن اًمٗمالين ويمٜمٞمتف أسمق إذا أراد أن يٕمرف قمداًم٦م اًمِم٤مهد يمت٥م اؾمٛمف ومالن سمـ 

ومالن وطمٚمٞمتف أسمٞمض أو أؾمٛمر ـمقيؾ أو ىمّمػم وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمالزُم٦م 

 اً ويذيمر ُمـ ؿمٝمد قمٚمٞمف ًمئال يٙمقن قمدوطمتك ٓ يِمتٌف سمٖمػمه  وصٜمٕمتف وؾمقىمف وُمًٙمٜمف
                                                           

واًمّمحٞمح أٟمف ظمرؿم٦م سمـ احلر اًمٗمزاري اًمٙمقذم يم٤من يتٞماًم ذم طمجر قمٛمر  ذم اعمخٓمقط ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب ، (1)

 ، وؾمٚمٞمامن هق اسمـ ُمًٝمر . 4/344 ي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت ًمٚمٜمقويهـ . اٟمٔمر هتذ72ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 ( .4637) 8/464صححف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء ، و142/145اًمٌٞمٝم٘مل  (4)

 .44/132شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/386، واعمٝمذب 454، واًمتٜمٌٞمف ص185-16/182احل٤موي  (3)

 [ ب/133] 
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 وص٤مطم٥م اعمٝمذب أٟمف يذيمر ىمدر (1)ًمف ومال شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف قمٚمٞمف وذيمر ص٤مطم٥م اًمِم٤مُمؾ

اعمِمٝمقد سمف واظمتٚمٗم٤م ذم شمٕمٚمٞمٚمف وم٘م٤مل أسمق إؾمح٤مق ٕٟمف ىمد يٙمقن ممـ ي٘مٌؾ ىمقًمف ذم اًم٘مٚمٞمؾ 

وٓ ي٘مٌؾ ذم اًمٙمثػم وىم٤مل أسمق ٟمٍم إن اعمزيملم ًمٚمِم٤مهد ىمد شمٓمٞم٥م ٟمٗمقؾمٝمؿ سمتزيمٞمتف ذم 

ٕٟمف رضمع إمم ُم٤م يًٝمؾ قمغم : اًم٘مٚمٞمؾ وٓ شمٓمٞم٥م ذم اًمٙمثػم وهق أىمرب ُمـ إول 

ذًمؽ وم٘م٤مل ىمٌقل   (4)لىم٤مرٗمخٜم٤م اًم٘م٤ميض أسمق قمكم اًمف وأٟمٙمر ؿمٞماعمزيمل اًمتزيمٞم٦م ُمٕم

ٚمٕمداًم٦م ومال ختتٚمػ سم٤مًمٙمثرة واًم٘مٚم٦م وهق ًماًمِمٝم٤مدة مل يٙمـ ًم٘مٚم٦م ىمدر اعمِمٝمقد سمف سمؾ 

 اًمّمحٞمح عم٤م ذيمره .

ويٜمٌٖمل أن ٓ يٙمقن أصح٤مب ُم٤ًمئٚمف ُمٕمرووملم قمٜمد اعمِمٝمقد قمٚمٞمف طمتك ٓ حيت٤مل 

ذم ضمرطمف وٓ قمٜمد اًمِمٝمقد  ذم شمزيمٞم٦م ؿم٤مهده وٓ قمٜمد اعمِمٝمقد قمٚمٞمف طمتك ٓ حيت٤مل

طمتك ٓ حيت٤مًمقا ذم شمزيمٞم٦م ٟمٗمقؾمٝمؿ وٓ قمٜمد اعم١ًموًملم قمٜمٝمؿ طمتك ٓ حيت٤مل إصدىم٤مء 

ًمئال حيٛمٚمٝمؿ اهلقى  ٤مً اجلرح وجيتٝمد أن يٕمرف سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم ذم اًمتزيمٞم٦م وإقمداء ذم

قمغم اًمتقاـم١م قمغم اجلرح واًمتٕمديؾ واحل٤ميمؿ سم٤مخلٞم٤مر سملم أن ي٠مُمر أصح٤مب اعم٤ًمئؾ 

ذًمؽ ٕن اًمٖمرض  (3)ُمٕمٞمٜملم ُمـ اجلػمان وسملم أن يٓمٚمؼ هلؿ إُمر ]ذم[ سم١ًمال ىمقم

ٕن ذم إفمٝم٤مره هتؽ  اً ُٕمريـ ويٜمٌٖمل أن يٙمقن ؾم١ماهلؿ هحيّمؾ سمٙمؾ واطمد ُمـ ا

 .(2)اعم١ًمول قمٜمف

                                                           

 . 171-174يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات ُمـ اًمِم٤مُمؾ ، ص .(1)

هـ 548هـ وشمقذم ذم اعمحرم ؾمٜم٦م233هق احلًلم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ سمرهقن اًم٘م٤ميض أسمق قمكم وًمد ؾمٜم٦م  (4)

 . 45شمرمج٧م ًمف ذم ُمٌح٨م ؿمٞمقخ اعم١مًمػ ص

 ذم إصؾ: سمٜمٗمل. واعمث٧ٌم هق اًمّمقاب. (3)

 .44/135شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و28-13/27، واًمٌٞم٤من 387-3/386اعمٝمذب  (2)
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 فصل

وٓ يث٧ٌم اجلرح وٓ اًمتٕمديؾ إٓ سم٤مصمٜملم ٕهن٤م ؿمٝم٤مدة سمحؼ  ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل / 

 .(1)يم٤ًمئر اًمِمٝم٤مداتوم٤مؿمؽمط ومٞمٝم٤م اًمٕمدد 

وهؾ شمٕمتؼم ذوط اًمِمٝم٤مدة ذم أصح٤مب اعم٤ًمئؾ أو ذم اجلػمان يٜمٔمر إن مل يٕملم 

ٕصح٤مب اعم٤ًمئؾ ُمـ ي٠ًمًمقٟمف وإٟمام يرد إُمر إًمٞمٝمؿ ذم ذًمؽ وم٤مًمٕمدد ذط ذم 

ٕهنؿ هؿ اًمٌٞمٜم٦م  ٤مً قٟمف ُمـ اجلػمان وًمٗمظ اًمِمٝم٤مدة أيْمأصح٤مب اعم٤ًمئؾ وومٞمٛمـ ي٠ًمًم

ًمقٟمف ضم٤مز يٙمقن اًمتل سمٞمٜم٧م اًمٕمداًم٦م أو اجلرح وإن قملم ٕصح٤مب اعم٤ًمئؾ ُمـ ي٠ًم

وشمٕمتؼم ذائط اًمِمٝم٤مدة ُمـ اًمٕمدد ،إذا وىمع ذم أٟمٗمًٝمؿ صدىمف  اً ًمٚمذي ي٠ًمًمقٟمف واطمد

وًمٗمظ اًمِمٝم٤مدة ذم أصح٤مب اعم٤ًمئؾ دون اجلػمان ٕهنؿ هؿ اًمِمٝمقد سم٤مجلرح أو اًمتزيمٞم٦م 

ُمٝمؿ احلْمقر ًمٚمتزيمٞم٦م وٓ يٛمٚمؽ احل٤ميمؿ إضم٤ٌمرهؿ قمغم ذًمؽ وٕن اجلػمان ٓ يٚمز

ذم ضمقار ىمٌقل اًمِمٝم٤مدة قمغم ؿمٝم٤مدهتؿ هذا أصح  ٥م أو اعمرىٞم  ومّم٤مروا سمٛمٜمزًم٦م اًمٖمُ 

واًمقضمف اًمث٤مين أٟمف يٕمتؼم اًمٕمدد وًمٗمظ اًمِمٝم٤مدة ذم اجلػمان ومٕمغم هذا ،اًمقضمٝملم عم٤م ذيمرشمف 

سمٕم٨م  إذا هذا ومٕمغم اًمِمٝم٤مدة ًمٗمظ ومٞمف يِمؽمط وٓ اً واطمد اعم٤ًمئؾ أصح٤مب يٙمقن أن جيقز

سم٤مجلرح  واطمد قم٤مد وإن سمٞمٜمتف ًمتامم سمف طمٙمؿ سم٤مًمتٕمديؾ قم٤مدا وإن سمف طمٙمؿ سم٤مجلرح قم٤مدا وم٢من اصمٜملم

وقم٤مد أظمر سم٤مًمتٕمديؾ سمٕم٨م صم٤مًمًث٤م وم٢من قم٤مد سم٤مجلرح أو اًمتٕمديؾ وم٘مد مت٧م سمٞمٜم٦م ُم٤م قم٤مد سمف 

وإن قم٤مد واطمد ومٞمحٙمؿ هب٤م وًمق سمٕم٨م اصمٜملم آظمريـ ومٕم٤مدا سم٤مجلرح أو سم٤مًمتٕمديؾ وم٠مومم 

سم٤مجلرح وآظمر سم٤مًمتٕمديؾ وم٘مد مت٧م سمٞمٜمتٝمام وشم٘مدم سمٞمٜم٦م اجلرح قمغم سمٞمٜم٦م اًمتٕمديؾ ٕن سمٞمٜم٦م 

اجلرح شمِمٝمد سم٠مُمر سم٤مـمـ ظمٗمل قمغم سمٞمٜم٦م اًمتٕمديؾ ُمٕمرومتف يمام شم٘مدم سمٞمٜم٦م اًمردة قمغم سمٞمٜم٦م 

 اإلؾمالم وسمٞمٜم٦م اًم٘مْم٤مء أو اإلسمراء قمغم سمٞمٜم٦م اًمديـ وسمٞمٜم٦م اًمٌٞمع واًمٕمتؼ قمغم سمٞمٜم٦م اعمٚمؽ .

                                                           

 .6/441إم  (1)

 [ أ/132] 
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وٓ قمؼمة سمتْم٤مقمػ قمدد ؿمٝمقد اًمتٕمديؾ إٓ ذم ُم٠ًمًم٦م وهق أن يِمٝمد اصمٜم٤من سمجرطمف 

ذم سمٚمد صمؿ يٜمت٘مؾ اعمجروح إمم سمٚمد آظمر ومٞمِمٝمد اصمٜم٤من سمتٕمديٚمف ومٞمف وم٢مٟمف شم٘مدم ه٤مهٜم٤م سمٞمٜم٦م 

رومع اعمٕمّمٞم٦م يمام شمرومع اعمٕمّمٞم٦م أصؾ شمٕهن٤م ـم٤مرئ٦م سمٕمد اجلرح واًمتقسم٦م :  اًمتٕمديؾ

اًمٕمداًم٦م وقمغم هذا ًمق شم٠مظمر شم٤مريخ سمٞمٜم٦م اًمتٕمديؾ قمغم شم٤مريخ سمٞمٜم٦م اجلرح سم٤معمدة اعمٕمتؼمة 

 نآًمرـمهق ؾمٜم٦م يم٤مُمٚم٦م قمغم سمٞمٜم٦م اًمتٕمديؾ وًمق يم٤من ُم٘مٞماًم ذم سمٚمد اجلرح وإلصالح اًمٕمٛمؾ 

 .(1)اًمتقسم٦م سمٕمده

 فصل

وهق أن يذيمر اًم٥ًٌم اًمذي  (4)اً : وٓ ي٘مٌؾ اجلرح إٓ ُمٗمن ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل 

واًمتٕمٌػم سم٤مجل٤مرح: عم٤م ومٞمف ُمـ هتؽ اًمِم٤مهد : وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م ٓ يذيمر ؾمٌٌف  (3)ضمرطمف سمف

 .(2)٤مً ٕٟمف يٙمقن ىمذوم

ًمٜم٤م: أن اًمٕمٚمامء اظمتٚمٗمقا ومٞمام يٗمًؼ سمف وم٘مد يٙمقن اًمِم٤مهد يٕمت٘مد أٟمف يٗمًؼ سمف 

وآقمت٤ٌمر سمام يراه احل٤ميمؿ دون اًمِم٤مهد وٕن اهلتؽ حيّمؾ سم٘مقًمف  واحل٤ميمؿ ٓ يٕمت٘مده

إٟمف وم٤مؾمؼ وىمد يٙمقن ذيمر اًم٥ًٌم ُمزياًل ًمٚمٗمًؼ قمٜمف ويٛمٙمٜمف آطمؽماز ُمـ اًم٘مذف 

وُمـ ؿمٝمد سم٤مجلرح مل يِمٝمد إٓ قمـ ُمٕم٤ميٜم٦م / ذم إومٕم٤مل يم٤مًمنىم٦م وذب اخلٛمر واًمزٟم٤م 

سمذيمر اًمزٟم٤م ؾمقاء يم٤من سمٚمٗمظ  ٤مً إٓ سم٤معمِم٤مهدة هل٤م وٓ يّمػم ىم٤مذومٕن اًمٕمٚمؿ ٓ حيّمؾ 

                                                           

شمٙمٛمٚم٦م ، و54-13/28، واًمٌٞم٤من 3/387، واعمٝمذب 455، واًمتٜمٌٞمف ص194-16/188 احل٤موي (1)

 .136-44/135اعمجٛمقع 

 .7/53 إم (4)

شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/51، واًمٌٞم٤من 3/387، واعمٝمذب 455، واًمتٜمٌٞمف ص16/194احل٤موي  (3)

44/136. 

 . 348.، وخمتٍم اًمٓمح٤موي ، ص 8/143، واعمحٞمط اًمؼمه٤مين 3/145 اهلداي٦م (2)

 [ ب/132] 
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ٕٟمف مل ي٘مّمد إدظم٤مل اعمٕمرة قمٚمٞمف هٙمذا طمٙم٤مه أسمق طم٤مُمد :أو سمٖمػم ًمٗمٔمٝم٤م  ةاًمِمٝم٤مد

 . (3)(( حيذره اًمٜم٤مس اذيمروا اًمٗم٤مؾمؼ سمام ومٞمف: »  ط وإًمٞمف يِمػم ىمقًمف (4)(1)اإلؾمٗمرايٞمٜمل

وٓ يِمٝمد سم٤مٕىمقال إٓ قمـ ؾمامع هل٤م وُمِم٤مهدة ًم٘م٤مئٚمٝم٤م يم٤مًمِمتؿ واًم٘مذف واًمٜمٓمؼ 

سمام يٕمت٘مده ُمـ اًمٌدع أو شمقاشمر اًمٜم٘مؾ ومٞمف ٕن اًمٕمٚمؿ حيّمؾ سمذًمؽ ويمذًمؽ إذا ؿم٤مع 

يمام شمٓمٚمؼ اًمِمٝم٤مدة  ٤مً اشمر ضم٤مز أن ي١مدى اًمِمٝم٤مدة سمف ُمٓمٚم٘مإُمر وإن مل يٌٚمغ طمد اًمتق

ًمٙمٜمف  ٤مً واطمد وقمنمة وم٢مٟمف ٓ يّمػم سمف قم٤معمؼم سم٤معمقت واًمٜم٥ًم واعمٚمؽ وم٠مُم٤م إذا يم٤من سمخ

يٙمقن ؿم٤مهد ومرع واًمٕمٛمؾ سمام ؿمٝمد سمف ؿم٤مهد إصؾ وىمد قمرف طمٙمٛمف أُم٤م إذا ىم٤مل 

سمٚمٖمٜمل أو ىمٞمؾ زم أو أقمرف أٟمف يمذا يٗمٕمؾ أو يمذا ي٘مقل أو يٕمت٘مد وم٢مٟمف ٓ جيقز أن يِمٝمد 

قد اًمِمٝمسمف ٕن اًمِمٝم٤مدة ٓ شمٙمقن إٓ قمـ قمٚمؿ وٓ حيّمؾ اًمٕمٚمؿ سمذًمؽ وإذا زيم٤م 

ُمـ آؿمت٤ٌمه سم٤مٓشمٗم٤مق ذم احلٚمٞم٦م وآؾمؿ واًمٜم٥ًم وم٢من شمرك  ٤مً اًمِم٤مهد مجع سمٞمٜمٝمام اطمتٞم٤مـم

 .(2)ذًمؽ مل يي

  

                                                           

 اسْمـ قمغم شمٗم٘مف، ؿمٞمخ ـمري٘م٦م اًمٕمراىمٞملم،  ـم٤مهر أيب سم٤مسمـ يٕمرف،  اإلؾمٗمرايٞمٜمل أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحدهق:  (1)

 اعمختٍم وذح سمٌٖمداد وإئٛم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمف وأظمذ، اًمدارىمٓمٜمل قمـ احلدي٨م وروى واًمداريمل اعْمَْرُزسَم٤من

 .1/173، وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م 2/61هـ. اٟمٔمر: ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ٦246م، شمقذم ؾمٜم٦م شمٕمٚمٞم٘م ذم

 . 13/53اًمٌٞم٤من .(4)

: وإؾمٜم٤مد  1/129. ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع 1/357 واًمّمٖمػم، 2/338اًمٓمؼماين إوؾمط أظمرضمف  (3)

ه اًمٌٞمٝم٘مل ذم إوؾمط واًمّمٖمػم طمًـ، ورضم٤مًمف ُمقصم٘مقن واظمتٚمػ ذم سمٕمْمٝمؿ اظمتالوم٤ًم ٓ يي. وروا

( ، 4/464( ووٕمٗمف، ورواه اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م ذم ذم اًمٖمٞم٦ٌم، واسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ )41484اًمٙمؼمى )

، (583 ) 4/54واٟمٔمر خترجيف سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم ؾمٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م ًمألًم٤ٌمين ، (74واًمٕم٘مٞمكم ذم اًمْمٕمٗم٤مء )

 .وىم٤مل: ُمقوقع

 .44/136شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و54-13/51، واًمٌٞم٤من 3/387اعمٝمذب  (2)
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ومٛمـ  (1)وزم قمغم ُمٜمّمقص اًمِم٤مومٕمل كَم  ًمٗمظ اًمتٕمديؾ ومٝمق أن ي٘مقل قمدل قمَ  وُمـ

ُمـ ذط ذًمؽ واًمّمحٞمح أٟمف ٓ يِمؽمط وم٢من يم٤من قمدًٓ ًمف يم٤من قمدًٓ قمٚمٞمف  (4)أصح٤مسمٜم٤م

اًمٜمص ومٞمف قمغم آؾمتح٤ٌمب  ٕن طم٘مٞم٘م٦م اًمٕمداًم٦م ٓ ختتٚمػ وحيٛمؾ: ويمذا سمٕمٙمًف 

ًمٞمٜمٗمل سمف ُمـ يٛمٜمع ُمـ ىمٌقل اًمِمٝم٤مدة ًمف ُمـ واًمده ووًمد أو ذيؽ  اً وشم٠ميمٞمد اً اؾمتٔمٝم٤مر

ىمٌقل اًمِمٝم٤مدة سمٚمٗمظ اًمٕمداًم٦م وأسمٚمغ وقمٚمٞمف ُمـ اًمٕمداوة ومتحرز قمـ إؾم٤ٌمب اعم٤مٟمٕم٦م ُمـ 

ُمـ هذا اًمٚمٗمظ وأدل قمغم ُمٕمٜم٤مه أن ي٘مقل قمدل ذم طم٤مل اًمرى واًمٖمْم٥م ٕٟمف أسمٚمغ ُم٤م 

  اً . أو ىم٤مل أقمٚمؿ ومٞمف ظمػمأيمدت اًمٕمداًم٦م سمف، أُم٤م إذا ىم٤مل اعمزيمل ٓ أقمٚمؿ ُمٜمف إٓ ظمػماً 

 قمـ أيب يقؾمػ أٟمف ىم٤مل  (2)، وطمٙمك اًمٓمح٤موي(3)مل يٙمـ ذًمؽ شمزيمٞم٦م وٓ شمٕمديالً 

 .(5)أىمٌؾ ؿمٝم٤مدشمف

 ًمٜم٤م: أٟمف جيقز أن يِمتٌف طم٤مًمف قمٚمٞمف ومال شمث٧ٌم قمداًمتف وٓ ومً٘مف ومٚمؿ يٙمتػ سمف.

 فصل

: ٓ شم٘مٌؾ اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمتٕمديؾ إٓ ممـ شم٘مدُم٧م ُمٕمرومتف سم٤مًمِم٤مهد وـم٤مًم٧م ظمؼمشمف سمف 

ٕن اعم٘مّمقد ُمٕمروم٦م قمداًمتف ذم اًم٤ٌمـمـ واؾمتقاء فم٤مهره وسم٤مـمٜمف وٓ يٕمرف ذًمؽ إٓ ممـ 

ذم طمدي٨م   وشم٘مدُم٧م ُمٕمرومتف وىمد ٟمٌف قمٚمٞمف أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمرـم٤مًم٧م صحٌتف 
                                                           

 .6/441إم  (1)

 . 2/242ُمٖمٜمل اعمحت٤مج .(4)

 .44/136شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/53، واًمٌٞم٤من 388-3/387، واعمٝمذب 16/192احل٤موي  (3)

هق أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٌداعمٚمؽ إزدي اعمٍمي أسمق ضمٕمٗمر حمدث اًمدي٤مر اعمٍمي٦م  (2)

يم٤من ؿم٤مومٕمٞم٤ًم صمؿ صحقل ًمٚمحٜمٗمٞم٦م ًمف شمّم٤مٟمٞمػ شمقذم ؾمٜم٦م  هـ439ووم٘مٞمٝمٝم٤م، ُمـ ـمح٤م ُمـ أقمامل ُمٍم وًمد ؾمٜم٦م

 .1/71، وومٞم٤مت إقمٞم٤من1/144هـ اٟمٔمر ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م 314

 .4/447، واجلقهرة اًمٜمػمة 8/97اعمحٞمط اًمؼمه٤مين  (5)
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 سمام يِمٝمد ٕٟمف همػمه وأُم٤م اجلرح ومت٘مٌؾ اًمِمٝم٤مدة سمف ممـ شم٘مدُم٧م ظمؼمشمف وُمـ،  (4)(1)ؾمٚمٞمامن

 . (3)أطمد يمؾ يدريمف وذًمؽ أىمقاًمف ُمـ ؾمٛمع أو أومٕم٤مًمف ُمـ ؿم٤مهد

سمِمٝم٤مدشمف قمغم إذا ؿمٝمد جمٝمقل اًمٕمداًم٦م وم٘م٤مل اعمِمٝمقد قمٚمٞمف هق قمدل مل جيز أن حيٙمؿ 

 .(2)أصح اًمقضمٝملم

ًمٜم٤م: أٟمف شمٕمديؾ سم٘مقل واطمد وىمد ٓ يٙمقن اخلّمؿ أهاًل ًمٚمتٕمديؾ، وٕن إصم٤ٌمت 

اًمٕمداًم٦م طمؼ هلل شمٕم٤ممم ومال شمث٧ٌم سم٘مقل اعمِمٝمقد قمٚمٞمف يمام ًمق ريض أن حيٙمؿ قمٚمٞمف سمِمٝم٤مدة 

 وم٤مؾمؼ .

آظمر مل يٚمزُمف إذا صمٌت٧م قمداًم٦م اًمِم٤مهد قمٜمد احل٤ميمؿ صمؿ ؿمٝمد قمٜمده / سمٕمد زُم٤من سمحؼ 

إقم٤مدة اًم١ًمال قمـ قمداًمتف إٓ أن حيدث سمف ُم٤م يري٥م احل٤ميمؿ ومٞم٠ًمل إلزاًم٦م اًمري٦ٌم ـم٤مل 

 .(5)اًمزُم٤من قمٚمٞمف أو ىمٍم وُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل إن يم٤من ىمد ـم٤مل اًمزُم٤من وضم٥م اًم١ًمال

ًمٜم٤م: أن قمداًمتف ىمد صمٌت٧م وإصؾ سم٘م٤مؤه٤م ومل صحدث ري٦ٌم ومال وضمف إلجي٤مب 

، وىم٤مل ُم٤مًمؽ: (6)ق ٓ يٕمرومٝمام مل جيز أن حيٙمؿ سمِمٝم٤مدهتامإذا ؿمٝمد ُم٤ًمومران وه .اًم١ًمال

 .(8)اخلػم ضم٤مز (7)إذا رأى قمٚمٞمٝمام ؾمٞمام

 ًمٜم٤م: أن اًمًٞمام جمٝمقًم٦م وهلذا ٓ يٕمٛمؾ هب٤م ذم احلي.

                                                           

 . 478ؾمٌؼ خترجيف ، ص .(1)

 ذم إصؾ : وأُم٤م اسمـ طمري٨م ، وهل ؾمٌؼ ىمٚمؿ ..(4)

 . 13/52، واًمٌٞم٤من  16/343احل٤موي .(3)

 .44/137شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/52، واًمٌٞم٤من 3/388، واعمٝمذب 192-16/193احل٤موي  (2)

 .44/137شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/55، واًمٌٞم٤من 3/388اعمٝمذب  (5)

 .13/55اًمٌٞم٤من  (6)

 . 14/412هل احلٚمٞم٦م واهلٞمئ٦م . ًم٤ًمن اًمٕمرب  (7)

 .2/171اًمنمح اًمٙمٌػم  (8)

 [ أ/135] 
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إذا ؿمٝمد قمٜمد احل٤ميمؿ ؿمٝمقد وارشم٤مب هلؿ وم٤معمًتح٥م أن ي٠ًمهلؿ قمـ صحٛمؾ اًمِمٝم٤مدة 

قمـ صٗم٦م اًمتحٛمؾ وزُم٤مٟمف وُمٙم٤مٟمف عم٤م روي أن  اً ؾ واطمد ُمٜمٗمرديم (1)ويٗمرىمٝمؿ وي٠ًمل

قمغم رضمؾ سم٤مًمزٟم٤م ومٗمرىمٝمؿ وؾم٠مهلؿ وم٤مظمتٚمٗمقا ومدقم٤م قمٚمٞمٝمؿ  (4)أرسمٕم٦م ؿمٝمدوا قمٜمد داٟمٞم٤مل"

وم٢مذا ومرىمٝمؿ وم٢من اظمتٚمٗمقا ؾم٘مٓم٧م ؿمٝم٤مدهتؿ وإن اشمٗم٘مقا  (3)"ومٜمزًم٧م ٟم٤مر وم٠مطمرىمتٝمؿ 

٦م ٙمقوموهق ىم٤ميض اًم (2)وقمٔمٝمؿ: عم٤م روى أسمق طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد حم٤مرب سمـ دصم٤مر

وم٠مٟمٙمره وم٠مطمي ؿم٤مهديـ ومِمٝمدا قمٚمٞمف وم٘م٤مل  ٤مً ومج٤مءه رضمؾ وم٤مدقمك قمغم رضمؾ طم٘م

 ٤مً رض ًم٘مد يمذسم٤م قمكم ويم٤من حم٤مرب ُمتٙمئاعمِمٝمقد قمٚمٞمف واًمذي شم٘مقم سمف اًمًٛمقات وإ

إن »ي٘مقل:  ط وىم٤مل ؾمٛمٕم٧م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل ٤مً وم٤مؾمتقى ضم٤مًمً

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وإن ؿم٤مهد ل ٜمحتٝم٤م وشمرُمل ُم٤م ذم طمقاصٚمٝم٤م ُمـ هقاًمٓمػم ًمتخٗمؼ سم٠مضم

وم٢من صدىمتام وم٤مصمٌت٤م وإن يمذسمتام  (5)شاًمزور ٓ شمزول ىمدُم٤مه طمتك يتٌقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر

 .(6)ومٖمٓمٞم٤م رؤوؾمٙمام واٟمٍموم٤م ومٖمٓمٞم٤م رؤوؾمٝمام واٟمٍموم٤م

                                                           

 ٕمٜمك هل٤م .سمٕمده ذم إصؾ: قمـ وهل ؾمٌؼ ىمٚمؿ إذ ُٓم (1)

 هق داٟمٞم٤مل اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم وهق ممـ آشم٤مه اهلل احلٙمٛم٦م . اٟمٔمر هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت (4)

1/179. 

 .8/435أظمرضمف اًمدار ىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى (3)

 وم٘مٞمٝم٤م اًمٙمقوم٦م يم٤من ىم٤ميض: اعمٓمّرف أسمق. اًمٙمقذم اًمِمٞم٤ٌمينّ  اًمًدود يمردوس سمـ دصم٤مر سمـ هق: حم٤مرب (2)

 وهق وشمقذم وأقمٞمد، اًم٘مْم٤مء قمـ قمزل. ؿمٕمر وًمف اًمٜم٤مس أومرس ُمـ ؿمج٤مقم٤م، زاهدا اًمًػمة، طمًـ وم٤موال،

 .5/481هـ. اٟمٔمر: إقمالم 116ىم٤مض 

. ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم 2/149، واحل٤ميمؿ 13/131ش اًمٙمٌػم»، واًمٓمؼماين ذم 14/39رواه أسمق يٕمغم  (5)

 .6/12اًمًٚمًٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م 

 .44/137اعمجٛمقع  شمٙمٛمٚم٦م، و3/388، واعمٝمذب 452اًمتٜمٌٞمف ص (6)
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يًتح٥م ًمٚم٘م٤ميض أن حيي جمٚمًف اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٞمِم٤مورهؿ ذم ُمِمٙمؾ إن ٟمزل سمف ًم٘مقًمف 

 ، وىم٤مل(4)﴾   ٰى ين ىن﴿ قًمف قمزوضمؾ: ، وىم(1)﴾  ٍّ ٌّ ٰى﴿ ٤مٟمف: ؾمٌح

 يًتـ أن ؾمٌح٤مٟمف اهلل أراد ًمٙمـ اعمِم٤مورة قمـ ٤مً ًمٖمٜمٞم ط اهلل قلرؾم يم٤من إن اًمٌٍمي: احلًـ

(3)احلٙم٤مم سمذًمؽ
 وأؿم٤مر سم٤مًمٗمداء اًمّمديؼ وم٠مؿم٤مر سمدر أؾم٤مرى ذم ط اهلل رؾمقل ؿم٤مور وىمد 

(2)سم٤مًم٘متؾ قمٛمر
(5)اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمرمحـ قمٌد وروى 

 سمف ٟمزل إذا  اًمّمديؼ يم٤من ىم٤مل: أسمٞمف قمـ 

 قمٛمر دقم٤م وإٟمّم٤مر، اعمٝم٤مضمريـ ُمـ رضم٤مًٓ  دقم٤م واًمٗم٘مف اًمرأي أهؾ اعمِم٤مورة ومٞمف يريد إُمر

 صم٤مسم٧م، سمـ وزيد يمٕم٥م سمـ وأيب ضمٌؾ سمـ وُمٕم٤مذ قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌدو وقمكم وقمثامن

(6)اًمٜمٗمر ه١مٓء يدقمق ومٙم٤من  قمٛمر وزم صمؿ ذًمؽ، قمغم سمٙمر أسمق ومٛم٣م
 . 

ومِم٤مور  (7)وٓ إمج٤مع وٓ ىمٞم٤مس ضمكموم٢من اشمٗمؼ ُمِمٙمؾ ًمٞمس ومٞمف ٟمص يمت٤مب وٓ ؾمٜم٦م 

 ومٞمف همػمه وم٢من اشمْمح ًمف ومٞمف احلؼ طمٙمؿ سمف وإن مل يتْمح ًمف أظمره إمم أن يتْمح 

همػمه ومٞمف ٕٟمف ُم٠مُمقر سم٤محلٙمؿ سم٤مٓضمتٝم٤مد ومال جيقز ًمف أن ي٘مٚمد ومٞمف وُمـ  (8)ومل ي٘مٚمد

                                                           

 .[ 159آل قمٛمران: ] (1)

 . [38اًمِمقرى: ] (4)

 .7/73ش اًمٙمؼمى»اًمٌٞمٝم٘مل ذم  (3)

 . (، ُمـ طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 1763ُمًٚمؿ ) (2)

 ، ُم٤مًمؽ ص٤مطم٥م اًمٗم٘مٞمف اعمٍمي، اهلل قمٌد أسمق ، اًمٕمت٘مل ضمٜم٤مدة سمـ ظم٤مًمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ اًمرمحـ هق: قمٌد (5)

، روى قمـ سمٙمر سمـ ُمي، وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس. وقمٜمف: أصٌغ،  قمٜمف " اعم٤ًمئؾ " وراوي٦م

 .9/144هـ. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 191وأسمق اًمزٟم٤ٌمع، وحمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م اعمرادي. ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 .4/467أظمرضمف اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  (6)

ٛمًٕم٤م قمٚمٞمٝم٤م . اًمٌحر اعمحٞمط هق اًم٘مٞم٤مس اًمذي ىمٓمع ومٞمف سمٜمٗمل اًمٗم٤مرق ، أو يم٤مٟم٧م قمٚمتف ُمٜمّمقص٦م أو جم (7)

 . 448-2/447، وذح اًمٙمقيم٥م  5/36

 ذم إصؾ: ي٘مٚمده واعمث٧ٌم هق اًمّمقاب. (8)
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أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل إذا و٤مق اًمقىم٧م وظم٤مف اًمٗمقت سم٠من يٙمقن احلٙمؿ سملم ُم٤ًمومريـ 

ي٘مٚمد همػمه يمام ي٘مٚمد ذم اًم٘مٌٚم٦م إذا و٤مق وىم٧م اًمّمالة وىمد ؾمٌؼ اًمٙمالم قمغم ضم٤مز / أن 

هذا وُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ىم٤مل ي٘مٚمد ُمـ هق أقمٚمؿ ُمٜمف، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م جيقز ًمٚمٛمجتٝمد أن 

 ًمف لمٌتاًمٌٖمداديقن ُمـ أصح٤مسمف: أراد إذا مل ي (1)يؽمك رأيف ًمرأي ُمـ هق أوم٘مف ُمٜمف وىم٤مل

ػمه وهق ُمٕمت٘مد ظمٓم٠مه ومال وإول فم٤مهر يمالُمف وم٠مُم٤م أن يٕمٛمؾ سم٘مقًمف هم (4)طمٙمؿ احل٤مدصم٦م

 .(3)اعمِمٝمقر قمٜمف

 ًمٜم٤م: أٟمف جمتٝمد ومال جيقز ًمف شم٘مٚمٞمد همػمه يمام ًمق ىمٚمد ُمثٚمف ويمقن همػمه أوم٘مف ُمٜمف 

 ذم اضمتٝم٤مده ومال جيقز ًمف شم٘مٚمٞمده. ٓ ي١مُمـ أن يٙمقن أظمٓم٠م

 فصل

س ٤مٞمإمج٤مع أو ىمإذا طمٙمؿ سم٤مضمتٝم٤مده صمؿ شمٌلم ًمف اخلٓم٠م ُمـ ٟمص يمت٤مب أو ؾمٜم٦م أو 

، (2)يٜم٘مض ومٞمام ظم٤مًمػ اإلمج٤مع ضمكم ٟم٘مض طمٙمٛمف ومٞمف وحيٙمك قمـ ُم٤مًمؽ وأيب طمٜمٞمٗم٦م

وٟم٘مض أسمق طمٜمٞمٗم٦م طمٙمٛمف  (6)ًمٚمج٤مر (5)وٟم٤مىمْمقا ذًمؽ وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ سمٜم٘مض طمٙمٛمف سم٤مًمِمٗمٕم٦م

 .(7)سمٌٞمع ُمؽموك اًمتًٛمٞم٦م . وٟم٘مض حمٛمد طمٙمٛمف سم٤مًمِم٤مهد واًمٞمٛملم

                                                           

 وهق ؾمٌؼ ىمٚمؿ وطمذومٝم٤م ًمٞمًت٘مٞمؿ اعمٕمٜمك. طمٜمٞمٗم٦م سمٕمده ذم إصؾ: أسمق (1)

 .6/477، واًمٌحر اًمرائؼ 7/2، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع 9/143اعمًٌقط  (4)

 .6/477، واًمٌحر اًمرائؼ 7/2، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع 9/143اعمًٌقط  (3)

 . 12/32، واعمًٌقط  2/152، واًمنمح اًمٙمٌػم 7/163ظمٚمٞمؾ ذح خمتٍم  (2)

،  1/317اًمِمٗمٕم٦م هل : متٚمؽ اًمٌ٘مٕم٦م ضمؼًما سمام ىم٤مم قمغم اعمِمؽمي سم٤مًمنميم٦م واجلقار . اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  (5)

 . 168اًمتٕمريٗم٤مت ، ص 

 .2/152، واًمنمح اًمٙمٌػم 7/163ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ  (6)

 .5/244طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ  (7)

 [ ب/135] 
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أٟمف ىم٤مل:   وروي قمـ قمٛمر (1)﴾ وأن اطمٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ سمام أٟمزل اهلل ﴿ًمٜم٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ويمت٥م إمم أيب ُمقؾمك: ٓ يٛمٜمٕمٜمؽ ىمْم٤مء ىمْمٞم٧م سمف صمؿ  (4)ردوا اجلٝم٤مٓت إمم اًمًٜم٦م

راضمٕم٧م ٟمٗمًؽ ومٝمدي٧م ًمرؿمدك أن شمراضمع احلؼ وم٢من احلؼ ىمديؿ ٓ يٌٓمٚمف رء وإن 

يٓمف ذم احلٙمؿ ومقضم٥م وٕٟمف سم٤من شمٗمر (3)اًمرضمقع إمم احلؼ أومم ُمـ اًمتامدي ذم اًم٤ٌمـمؾ

ٟم٘مْمف وإٟمام يم٤من ذم اًم٘مٌٚم٦م قمغم ىمقًملم ًمقضمقه أطمده٤م أن ومرض آؾمت٘م٤ٌمل يً٘مط ُمع 

اًمٕمٚمؿ ذم سمٕمض إطمقال وٕهن٤م حلؼ اهلل وُمٌٜم٤مه قمغم اعم٤ًمحم٦م واًم٘مْم٤مء حلؼ أدُمل 

وُمٌٜم٤مه قمغم اًمتْمٞمٞمؼ وٕٟمف يتٙمرر ومٞمٝم٤م آؿمت٤ٌمه ومٞمِمؼ إجي٤مب اًم٘مْم٤مء سمخالف طمٙمؿ 

 ُمٜمف اخلٓم٠م.احل٤ميمؿ وم٢مٟمف يٜمدر 

 فصل

وإن وزم ىمْم٤مء سمٚمد ويم٤من اًم٘م٤ميض ىمٌٚمف ٓ يّمٚمح ًمٚم٘مْم٤مء ٟم٘مض أطمٙم٤مُمف يمٚمٝم٤م ُم٤م 

ٕٟمف طمٙمؿ ُمـ ًمٞمس ُمـ أهؾ احلٙمؿ ومٝمق يمام ًمق طمٙمؿ هب٤م أطمد :  أص٤مب ومٞمٝم٤م وُم٤م أظمٓم٠م

اًمٕمقام وإن يم٤من يّمٚمح ًمٚم٘مْم٤مء مل يٚمزُمف أن يتتٌع أطمٙم٤مُمف ُمـ همػم ُمتٔمٚمؿ ٕهن٤م أطمٙم٤مم 

أن يٗمٕمؾ ذًمؽ أصح اًمقضمٝملم اجلقاز ٕن ومٞمف اطمتٞم٤مـًم٤م ُمـ جيقز طمٙمٛمف وهؾ جيقز 

وم٢من شمتٌٕمٝم٤م  (2)ًمٚمديـ واًمث٤مين ٓ جيقز وإومم شمريمٝم٤م اؿمتٖم٤مًٓ سمام يٚمزُمف ُمـ أطمٙم٤مُمف

ومقضمد ومٞمٝم٤م ظمٓم٠م وم٢من يم٤من ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٓمالق أو قمت٤مق يمت٥م صح٧م طمٙمٛمف ٟم٘مض ٕن ًمف 

ٓم٤مًم٦ٌم ص٤مطم٥م اًمٜمٔمر ذم طم٘مقق اهلل وإن يم٤من ذم طم٘مقق أدُمٞملم مل يٜم٘مض ُمـ همػم ُم

                                                           

 .29اعم٤مئدة:  (1)

 .3/167ش اًمّمٖمرى»رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم  (4)

 .14/112ذح اًمًٜم٦م ًمٚمٌٖمقي  (3)

 . 13/63اًمٌٞم٤من .(2)
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وم٢من شمٔمٚمؿ ُمٜمف ُمتٔمٚمؿ مل  ،ٓ جيقز أن حيٙمؿ ًمإلٟم٤ًمن سمام ٓ يدقمٞمف  (1)احلؼ: ]ٕٟمف[

حييه طمتك ي٠ًمًمف قمام سمٞمٜمٝمام ٕٟمف ي٘مّمد اسمتذاًمف واُمتٝم٤مٟمف وم٢من ىم٤مل زم قمٚمٞمف ُم٤مل ُمـ 

ُمٕم٤مُمٚم٦م أو إشمالف أو همّم٥م أو رؿمقة أظمذه٤م قمغم طمٙمؿ سمٖمػم طمؼ أطميه وطمٙمؿ 

قمٚمٞمف سمِمٝم٤مدة قمٌديـ أو وم٤مؾم٘ملم وهق يٕمت٘مد أٟمف ٓ جيقز سمٞمٜمٝمام، وإن ادقمك أٟمف طمٙمؿ 

احلٙمؿ سمِمٝم٤مدهتام وم٢من يم٤من ُمٕمف سمٞمٜم٦م شمِمٝمد قمغم إىمرار احل٤ميمؿ أٟمف طمٙمؿ سمٖمػم طمؼ أو قمغم 

طمٙمٛمف قمٚمٞمف سمِمٝم٤مدة قمٌديـ أو وم٤مؾم٘ملم أطميه احل٤ميمؿ / وإن مل يٙمـ يمذًمؽ أطميه 

 .(4)إذا أؿمٙمؾ احل٤مل قمغم أصح اًمقضمٝملم وذم اًمث٤مين ٓ حييه

يّمح دقمقاه، ومٚمزم إطمْم٤مره يمام ًمق ادقمك قمٚمٞمف ُم٤مًٓ وم٢مذا  ٤مً ًمٜم٤م: أٟمف ادقمك قمٚمٞمف طم٘م

طمي وىم٤مل ُم٤م طمٙمٛم٧م إٓ سمِمٝم٤مدة طمريـ قمدًملم وم٤مًم٘مقل ىمقًمف ٕٟمف أُملم وحيٚمػ قمغم 

ع إذا أٟمٙمر اخلٞم٤مٟم٦م وم٢من ٕٟمف أُملم يٜمٗمل ظمٞم٤مٟمتف ومٚمزُمتف اًمٞمٛملم يم٤معمقدَ  (3)أصح اًمقضمٝملم

اعمٕمزول ذم  غَم  قمَ  وإن ىم٤مل اعمتٔمٚمؿ ضم٤مرَ ، ٕٟمف أشمٚمػ طمؼ اًمٖمػم فمٚمامً : ُمف اًمٖمرم اقمؽمف ًمز

ٕٟمف : طمٙمٛمف ٟمٔمر وم٢من يم٤من ومٞمام يًقغ ومٞمف آضمتٝم٤مد مل حييه ومل يٜم٘مض طمٙمٛمف 

ص٤مدف حمؾ آضمتٝم٤مد ومٜمٗمذ ومٞمف، وٕن ٟم٘مْمف ي١مدي إمم أن ٓ يًت٘مر ٕطمد طمؼ وذًمؽ 

 . (2)ثٚمف ُمـ طمٙمؿ ٟمٗمًفٓ جيقز، وإن مل يًغ ومٞمف آضمتٝم٤مد ٟم٘مْمف يمام يٜم٘مض ُم

وم٢من أىمر ًمزُمف وإن أٟمٙمر وم٢من  هاؾمتحي قمك قمغم اعمٕمزول أٟمف ىمتؾ اسمٜمف فمٚمامً وإن اد

قمٛمؾ هب٤م وإن مل يٙمـ سمٞمٜم٦م  ٜم٦م شمِمٝمد قمغم إىمراره أٟمف ىمتٚمف فمٚمامً يم٤من قمغم اعمٕمزول سمٞم

اؾمتحٚمػ ويتجف ومٞمف اًمقضمٝم٤من أظمران أطمدمه٤م أٟمف ٓ حييه إٓ سمٌٞمٜم٦م واًمث٤مين أٟمف إن 

                                                           

 ذم إصؾ: ٕن. واعمث٧ٌم هق اًمّمقاب ًمٞمًت٘مٞمؿ اعمٕمٜمك. (1)

 . 8/113، واًمروو٦م  44/139، وشمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع 394-3/389ٝمذب ، واعم452-453اًمتٜمٌٞمف ص (4)

 . 8/113اًمروو٦م .(3)

 . 8/113، واًمروو٦م  11/474، وسمحر اعمذه٥م  13/66اًمٌٞم٤من  (2)

 [ أ/136] 
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 .(1)سمٞمٜم٦م يًتحٚمٗمفمل يٙمـ 

سمٖمػم طمؼ ودومٕمٝم٤م إمم ومالن وم٢من ىم٤مل  ٤مً أو قمٞمٜم عمدقمل أظمرج ُمـ يدي قم٘م٤مراً وإن ىم٤مل ا

ٕٟمف : اعمٕمزول ومٕمٚم٧م ذًمؽ سمحؼ ُمـ إىمرار أو سمٞمٜم٦م يم٤من اًم٘مقل ىمقل اعمٕمزول سمٖمػم يٛملم 

أُملم قمغم احلٙمؿ، وأُم٤م اًمذي ذم يده اًمٕملم وم٢من صدىمف اعمٕمزول أٟمف طمٙمؿ ًمف هب٤م مل ي٘مٌؾ 

ىمقل اعمٕمزول إٓ أن ي٘مٞمؿ سمٞمٜم٦م أن اعمٕمزول طمٙمؿ ًمف هب٤م وهق ىم٤مض ٕن إىمرار  ىمقًمف وٓ

 .اعمٕمزول أٟمف طمٙمؿ ًمف هب٤م سمٕمد اًمٕمزل ٓ ي٘مٌؾ

ٕٟمف : وإن ىم٤مل اًمذي هق ذم يده هق زم مل حيٙمؿ زم سمف ىم٤مض وم٤مًم٘مقل ىمقًمف ُمع يٛمٞمٜمف 

  (4)ومٝمق يم٤مًمٕملم ٤مً ٚمٞمف وهٙمذا ًمق يم٤من اعمدقمك ُمًتٝمٚمٙمُمدع قم

 .(2)قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م أن اًم٘مقل ىمقل اعمدقمك قمٚمٞمف (3)اخلّم٤مف كوطمٙم

 وأشمٚمٗمٝم٤م ومٞمٚمزُمف اًمْمامن ودقمقاه احلٙمؿ ًمف هب٤م  ٤مً ًمٜم٤م: أٟمف ُم٘مر سم٠مٟمف أظمذ ُمٜمف قمٞمٜم

 ٓ شم٘مٌؾ يمام ذم اًمٕملم.

 فرع

قمكم  أؿمٝمدا قمٚمٞمف اعمِمٝمقد وم٘م٤مل طمد أو قمت٤مق أو سمٓمالق رضمؾ قمغم ؿم٤مهدان ؿمٝمد إذا

وإن أٟمٙمرا وٓ سمٞمٜم٦م وم٤مًم٘مقل  ٤مً همرُم٤م ًمف ٕهنام أشمٚمٗم٤م قمٚمٞمف ُم٘مقُم سم٤مًمزور أطميا وم٢من اقمؽموم٤م

 .(5)ٕن ذًمؽ ي١مدي إمم دم٤مذم اًمٜم٤مس قمـ صحٛمؾ اًمِمٝم٤مدة وأدائٝم٤م: ىمقهلام وٓ يًتحٚمٗم٤من 

                                                           

 . 13/65وهق إصح . اٟمٔمر : اًمٌٞم٤من  (1)

 .44/139شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/65، واًمٌٞم٤من 3/394، واعمٝمذب 452اًمتٜمٌٞمف ص (4)

 وُمًدد اًمٓمٞم٤مًمز داود وأيب اًمٜمٌٞمؾ قم٤مصؿ أيب قمـ طمدث .اًمِمٞم٤ٌمين اخلّم٤مف، سمٙمر أسمق قمٛمرو سمـ أمحد (3)

 هُن٥ِم اعمٝمتدي ىمتؾ ومٚمام. سم٤مهلل اعمٝمتدي اخلٚمٞمٗم٦م قمٜمد ُم٘مدُم٤م سم٤مًمٗم٘مف، قم٤مروم٤م طم٤مؾم٤ٌم وم٤مرو٤م وم٤مواًل  يم٤من .ومج٤مقم٦م

 .97، وشم٤مج اًمؽماضمؿ ص1/142هـ. اٟمٔمر: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م 461يمتٌف . ُم٤مت ؾمٜم٦م  سمٕمض ومذه٥م

 .7/479، واًمٕمٜم٤مي٦م 17/34اعمًٌقط  (2)

 .7/424، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 13/66، واًمٌٞم٤من 11/384احل٤موي  (5)
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 ٕهنام ًمق أىمرا ًمزُمٝمام: ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل وووم٘مف: ىمٚم٧م: وقمٜمدي أهنام يًتحٚمٗم٤من 

ٓ ي١مدي إمم شمرك صحٛمؾ اًمِمٝم٤مدة  ٟم٤مدراً اًمْمامن ومتقضمٝم٧م قمٚمٞمٝمام اًمٞمٛملم ووىمقع ذًمؽ 

 وأدائٝم٤م.

 فصل

 إذا أراد احل٤ميمؿ اخلروج إمم جمٚمس احلٙمؿ وم٤معمًتح٥م أن يدقمق سمدقم٤مء رؾمقل اهلل

 (1)ش قمكم جيٝمؾ أو أضمٝمؾ أو أفمٚمؿ أو أفمٚمؿ أو أوؾ أو أذل أن سمؽ أقمقذ إين اًمٚمٝمؿ » : ط

 وم٘مد روت ذًمؽ قمٜمف أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م، ويًٚمؿ قمغم اًمٜم٤مس ذم ـمري٘مف وم٘مد أُمر

وم٢من يم٤من ًمف ُمريمقب ريمٌف / ومٗمٞمف يٕمٔمؿ أُمره وإن مل يٙمـ ُمِمك  (4)سم٢مومِم٤مء اًمًالم ط

ويًٌط ًمف  (3)إمم جمٚمًف وم٢من يم٤من جيٚمس ذم ُمًجد صغم اًمتحٞم٦م ًمٚمحدي٨م اًمث٤مسم٧م ومٞمٝم٤م

:  ط رء جيٚمس قمٚمٞمف ُمٜمٗمرًدا قمـ اًمٜم٤مس إفمٝم٤مًرا عمٞمزشمف وجيٚمس ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ًم٘مقًمف

، وٕٟمف ذم ىمرسم٦م ومٙم٤من آؾمت٘م٤ٌمل هب٤م أومم (2)شظمػم اعمج٤مًمس ُم٤م اؾمت٘مٌؾ سمف اًم٘مٌٚم٦م » 

يم٤مًمّمالة وإذان وجيٚمس وقمٚمٞمف اًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر ُمـ همػم ضمؼمي٦م وٓ اؾمتٙم٤ٌمر، وم٘مد 

، (5)شهذه ضمٚم٦ًم اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ » قمغم ي٤ًمره وم٘م٤مل:  ٤مً ُمتٙمئ ى رضمالً رأ ط روي أٟمف

                                                           

(، 5286، واًمٜم٤ًمئل )هذا طمدي٨م طمًـ صحٞمح(، وىم٤مل: 3247(، واًمؽمُمذي )5429رواه أسمق داود ) (1)

 .4/752(، وصححف إًم٤ٌمين ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح 3882واسمـ ُم٤مضمف )

 .( ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 52)ذم يمت٤مب اإليامن ُمًٚمؿ أظمرضمف  (4)

: إذا دظمؾ أطمديمؿ اعمًجد ومال جيٚمس طمتك يّمكم ريمٕمتلم ، أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب  طهق ىمقًمف .(3)

  (1167. )اًمتٝمجد ، قمـ أيب ىمت٤مدة 

إن ًمٙمؾ رء ؾمٞمدا، وإن ؾمٞمد اعمج٤مًمس "، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة سمٚمٗمظ: 3/45ش إوؾمط»اًمٓمؼماين ذم  (2)

 .3/147اًمؽمهٞم٥م وطمًٜمف إًم٤ٌمين، اٟمٔمر: صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م و ."ىم٤ٌمًم٦م اًم٘مٌٚم٦م 

، واًمٓمؼماين ذم 34/442، وأمحد سمٚمٗمظ : أشم٘مٕمد ىمٕمدة اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ  (2828أظمرضمف أسمق داود ) (5)

. وصححف إًم٤ٌمين ذم  اًمنميد سمـ ؾمقيد، يمٚمٝمؿ ُمـ طمدي٨م 2/499، واحل٤ميمؿ 7/316ش اًمٙمٌػم»

 . 878شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف قمغم أيب داود ، ص 

 [ ب/136] 
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 ،ًمٞمجٕمؾ ومٞمف ُم٤م جيتٛمع ُمـ اعمح٤مض واًمًجالت  ٤مً سملم يديف خمتقُم (1)رَ ٓمْ ٛمَ وجيٕمؾ اًم٘مِ 

وجيٚمس اًمٙم٤مشم٥م سم٘مرسمف ًمٞمٜمٔمر ُم٤م يٙمتٌف وم٢من أظمٓم٠م ذم رء رده قمٚمٞمف ويٛمكم قمٚمٞمف ُم٤م يريد 

 يٙمتٌف .ٕٟمف يٕمرض قمٚمٞمف ُم٤م : وم٢من ىمٕمد ذم ٟم٤مطمٞم٦م ضم٤مز 

إذا طمي قمٜمده ظمّمامن وم٠مىمر أطمدمه٤م ًمّم٤مطمٌف يمت٥م اؾمؿ اعم٘مر ويِمٝمد قمٚمٞمف صمؿ 

 .(4)يٌٕم٨م هبام إمم اًمٙم٤مشم٥م

 فصل

لم ويٌٕم٨م إمم طمٌس اًم٘م٤ميض اًمذي يم٤من ً  حٌَ ويٜمٌٖمل ًمٚم٘م٤ميض أن يٌدأ ذم ٟمٔمره سم٤معمُ 

ؼ ىمٌٚمف صم٘م٦م يث٧ٌم أؾمامء اعمحًٌلم ٕن احلٌس قمذاب ورسمام يم٤من ومٞمٝمؿ ُمـ ٓ يًتح

وسمام طمٌس وسمٛمـ طمٌس ًمٞمٙمقن قمغم سمّمػمة ُمـ أُمره  اً ومٞمف ومٞم٠ًمل يمؾ واطمد ُمٗمرداًمٌ٘م٤مء 

قمغم ىمدر طم٤مضمتف إمم  ٤مً أو أي٤مُم ٤مً يٜم٤مدي ذم اًمٌٚمدة يقُم وم٢مذا محؾ ضمريدهتؿ إًمٞمف أُمر ُمٜم٤مدي٤مً 

إقمالم اًمٜم٤مس أٓ إن اًم٘م٤ميض ىمد قمزم قمغم اًمٜمٔمر ذم أُمر اعمحًٌلم ذم اًمٞمقم اًمٗمالين ومٛمـ 

يم٤من ًمف حمٌقس ومٚمٞمحي وم٢مذا يم٤من ذًمؽ اًمٞمقم يمت٥م أؾمامءهؿ ذم رىم٤مع وشمرك اًمرىم٤مع 

 .(3)صح٧م وـم٤مئف وُمد يده وم٠مظمذ ُم٤م وىمٕم٧م قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م ومٞمٜمٔمر اؾمؿ اعمحٌقس

 .(2)ظمّمؿ ومالن سمـ ومالن اعمحٌقس ىم٤مل ذم اًمِم٤مُمؾ: ومٞم٘مقل ُمـ

ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل سمتقومٞم٘مف: ىمٚم٧م: ذم هذا ٟمٔمر وم٢مٟمف ىمد يمت٥م عمـ طمٌس وإٟمام ي٘مقل 

أيـ ومالن ظمّمؿ ومالن وم٢مذا ىم٤مل ه٤م أٟم٤م سمٕم٨م ُمٕمف صم٘م٦م إمم احلٌس ًمٞمحي همريٛمف جمٚمس 

 احلٙمؿ ويٗمٕمؾ ذًمؽ ذم طمؼ يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ قمغم طم٥ًم ُم٤م يتًع ًمف جمٚمًف ُمٜمٝمؿ 

                                                           

 .4/516ُم٤م صحٗمظ سمف اًمٙمت٥م وشمّم٤من يذيمر وي١مٟم٨م اٟمٔمر اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم (1)

 .11/152، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 13/67، واًمٌٞم٤من 391-3/394، واعمٝمذب 35-16/32احل٤موي  (4)

 .14/131، وصحٗم٦م اعمحت٤مج 44/124شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/69، واًمٌٞم٤من 3/391اعمٝمذب  (3)

 . 117يمت٤مب اًم٘مْم٤مء ُمـ اًمِم٤مُمؾ ، ص  (2)
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ٞمف سمٖمػمهؿ وم٢مذا طمي اعمحٌقس وظمّمٛمف مل يٌدأ سم١ًمال احل٤مسمس سمؿ وٓ يِمتٖمؾ وم

طمًٌتف : ٕن اًمٔم٤مهر أن احل٤ميمؿ مل حيًٌف إٓ سمحؼ وًمٙمٜمف ي٠ًمل اعمحٌقس مل طم٧ًٌم 

 : (1)ومال ختٚمق ضمقاسمف قمـ أىم٤ًمم مخ٦ًم

أن ي٘مقل طمًٌٜمل سمحؼ طم٤مل وأٟم٤م ُمكم سمف ومٞم٘مقل ًمف اًم٘م٤ميض اىمْمف طم٘مف وإٓ  األول:

 رددشمؽ إمم احلٌس طمتك شم٘مْمٞمف.

أن ي٘مقل أٟم٤م ُمٕمن سمح٘مف ومٞمٜمٔمر وم٢من يم٤من صم٧ٌم ًمف أصؾ ُم٤مل سم٠من يٙمقن اًمديـ  الثاين:

قمـ ُمٕم٤موو٦م شمقضم٥م اعم٤مل أو يٙمقن ىم٤مُم٧م اًمٌٞمٜم٦م سم٠مٟمف يم٤من ًمف ُم٤مل مل شم٘مٌؾ دقمقاه 

ًمإلقم٤ًمر إن أٟمٙمر ظمّمٛمف إٓ سمٌٞمٜم٦م شمِمٝمد أن قملم ذًمؽ اعم٤مل شمٚمٗم٧م وأٟمف ُمٕمن 

يٙمقن اًم٘مقل ىمقًمف ذم ٟمٗمل ُم٤م يدقمك قمٚمٞمف ُمـ اًمٞم٤ًمر يمذًمؽ  (4)ومٞمؽمك إصؾ و

ٟمٔمرت وم٢من ؿمٝمدت سم٠من ًمف إن مل يث٧ٌم ًمف أصؾ وًمق يم٤من ُمع ص٤مطم٥م احلؼ سمٞمٜم٦م 

مل شم٘مٌؾ طمتك يٕملم ذًمؽ اعم٤مل سمام / يتٛمٞمز سمف جلقاز أن يٙمقن هق  ٤مً ُم٤مًٓ ُمٓمٚم٘م

ؿ وم٢من صدىمٝم٤م أًمزُمف احل٤ميم،اًمت٤مًمػ وم٢مذا ؿمٝمدت قمٚمٞمف اًمٌٞمٜم٦م سمامل قمٞمٜمتف ٟمٔمرت 

وإن ىم٤مل هذا اعم٤مل ًمٞمس زم وإٟمام هق ذم يدي ًمٖمػمي  ،ٕٟمف ُمكمء : سم٘مْم٤مء اًمديـ 

قملم ُمـ أو٤مومف إًمٞمف وم٢من  مل شمًٛمع دقمقاه إٓ أن يْمٞمٗمف إمم ؿمخص سمٕمٞمٜمف وم٢من

ٟمٔمرت وم٢من يمذسمف ذم إىمراره ؾم٘مط إىمراره وىميض ُمـ اعم٤مل ديٜمف وإن  اً يم٤من طم٤مض

مم سمف ٓضمتامع اًمٌٞمٜم٦م واإلىمرار صدىمف ٟمٔمرت وم٢من يم٤من ًمف سمٞمٜم٦م سم٠من اعم٤مل ًمف يم٤من أو

وإن مل يٙمـ ُمع اعم٘مر ًمف سمٞمٜم٦م سف اعم٤مل ذم ىمْم٤مء اًمديـ قمغم أصح اًمقضمٝملم 

 .(3)واًمث٤مين يٙمقن ًمٚمٛم٘مر ًمف وشمً٘مط اًمٌٞمٜم٦م سم٢مىمرار ص٤مطم٥م اًمٞمد

                                                           

 .11/133، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 13/69اًمٌٞم٤من  (1)

 .٘مقل(  وًمٙمٜمف ُمِمٓمقب قمٚمٞمٝم٤م ي)سمٕمده ذم إصؾ:  (4)

 . 16/37، واحل٤موي  14/253اًمٕمزيز  (3)

 [ أ/137] 



 القضاء ) باب والية القضاء وآداب القاضي كتاب  ............................ كتاب االنتصار البن أبي صصرون

- 492 - 

ًمٜم٤م: أن إىمراره ُمتٝمؿ ومٞمف واًمٌٞمٜم٦م ُمٍمطم٦م سم٤معمٚمؽ ًمف ومٙم٤من اًمٕمٛمؾ هب٤م أومم 

يً٘مٓمٝم٤م ذم شمٕمٚمؼ طمؼ اًمٖمريؿ ُمـ اعم٤مل  وٕن شمٙمذيٌف يً٘مط اًمٌٞمٜم٦م ذم طم٘مف وٓ

ٓ خيٚمٞمف طمتك يٜم٤مدي ُمٜم٤مديف أٓ  (1)اًمٖمريؿ ُمـ اعم٤مل ىم٤مل ذم اًمِم٤مُمؾوم٢مذا ىم٣م طمؼ 

ىم٣م سمٞمٜمف وسملم همريٛمف ومالن سمـ ومالن وم٢من يم٤من ًمف ظمّمؿ  إن ومالن سمـ ومالن وىمد

 ومٚمٞمحي جلقاز أن يٙمقن ًمف ظمّمؿ آظمر ذم همػم اعم٤مل ومٞمٗمقت طم٘مف سم٢مـمالىمف.

هذا اًمٜمداء ٓ حيت٤مج إًمٞمف: ٕن ذم اًمٜمداء إول همٜمٞم٦م قمٜمف ىمٚم٧م: وقمٜمدي أن 

 خلّمؿ  اً ًمف ومال جيقز طمًٌف اٟمتٔم٤مر ٤مً ٕن اخلّمؿ أظمر إن مل يٙمـ حمٌقؾمو

مل يتٕملم ومل يث٧ٌم ًمف طمؼ وإن يم٤من ىمد طمٌس ًمف وم٘مد قمرف ظمّمٛمف ومال طم٤مضم٦م 

 إمم هذا اًمٜمداء.

طم٤مل اًمٌٞمٜم٦م اًمتل  ُمـ ضمقاب اعمحٌقس أن ي٘مقل: طمًٌٜمل ًمٞمٌح٨م قمـ : الؼسم الثالث

ؿمٝمدت قمكم وم٢مٟمف يٕمٞمده إمم احلٌس إمم أن يٙمِمػ طم٤مًمف ٕن احلؼ واضم٥م ذم 

اًمٔم٤مهر واًمٌح٨م قمـ اًم٘م٤ميض ُمتقضمف هذا أصح اًمقضمٝملم، واًمث٤مين ٓ يرده إمم 

 .(4)احلٌس طمتك يٕمدل اًمٌٞمٜم٦م

أن ي٘مقل طمًٌٜمل قمغم صمٛمـ يمٚم٥م أو ىمٞمٛم٦م مخر ًمذُمل وم٢من يم٤من يرى ذًمؽ  الؼسم الرابع:

 ٤مً أيْم يٕمٞمده وم٢مٟمف ذًمؽ يرى ٓ يم٤من نوإ سمحؼ قمٜمده حمٌقس ٕٟمف : احلٌس إمم رده

 .(3)رء قمغم يّمٓمٚمح٤م أن وجيتٝمد يٖمرُمف وٓ يٕمٞمده ٓ واًمث٤مين قمغم أصح اًم٘مقًملم

 ًمٜم٤م: أٟمف طمؼ ًمزم سم٤مٓضمتٝم٤مد ومال جيقز اًمتقىمػ ومٞمف وٓ ٟم٘مْمف سم٤مٓضمتٝم٤مد.

                                                           

 . 118يمت٤مب اًم٘مْم٤مء ُمـ اًمِم٤مُمؾ ص .(1)

 . 8/117وفم٤مهر اعمذه٥م إول ، وهق اًمراضمح . اًمروو٦م  (4)

 . 8/117اًمّمحٞمح هق إول . اٟمٔمر : اًمروو٦م  (3)
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أن ي٘مقل طم٧ًٌم سمٖمػم طمؼ وٓ ظمّمؿ زم، ومٞمٜم٤مدي ُمٜم٤مد ذم اًمٌٚمد سمام  الؼسم اخلامس:

ىم٤مًمف وم٢من طمي ُمـ ادقمك أٟمف ظمّمٛمف وأٟمف طمٌس سمح٘مف وم٢من يم٤من ًمٚمٛمدقمل سمٞمٜم٦م 

يمٚمػ اجلقاب قمغم ُم٤م ىمدُمٜم٤مه وإن مل يٙمـ ًمف سمٞمٜم٦م وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمحٌقس ُمع 

 ٕن إصؾ سمراءة ذُمتف وهٙمذا ًمق مل حيي ظمّمؿ وم٢مٟمف يٓمٚم٘مف ُمـ همػم: يٛمٞمٜمف 

 ٕن ُم٤م يدقمٞمف ظمالف اًمٔم٤مهر وم٢من اًمٔم٤مهر أٟمف ٓ حيٌس إٓ سمحؼ همػمه.: يٛملم 

 فصل

ٓ ي٘مدرون قمغم  ةٕهنؿ يٜمٔمرون ذم طمؼ قمجز:  صمؿ يٜمٔمر ذم أُمر إوصٞم٤مء وإُمٜم٤مء

ـمٚم٥م طم٘مقىمٝمؿ وم٢مذا ادقمك إٟم٤ًمن أٟمف ويص عمٞم٧م وم٢من يم٤من اًم٘م٤ميض ىمٌٚمف ىمد ٟمٗمذ وصٞمتف 

مل يٕمزًمف ٕن شمٜمٗمٞمذ إول دًمٞمؾ صالطمتف وًمٙمٜمف يراقمل طم٤مًمف وم٢من شمٖمػمت طم٤مًمف سمٗمًؼ 

 ٤مً ىمقي وإن يم٤من سمْمٕمػ وؿ إًمٞمف أُمٞمٜم٤مً قمزًمف ٕٟمف ظمرج قمـ أهٚمٞم٦م اًمقٓي٦م وإُم٤مٟم٦م / 

ٕٟمف يدقمل ُم٤م إصؾ : ٕول ىمد ٟمٗمذ وصٞمتف مل ي٘مٌؾ ىمقًمف إٓ سمٌٞمٜم٦م يٕمٞمٜمف وإن مل يٙمـ ا

: ٟمٗمذه٤م  ٤مً ف ٟمٔمر ذم طم٤مًمف وم٢من يم٤من قمدًٓ ىمقيقمدُمف، وم٢مذا ىم٤مُم٧م اًمٌٞمٜم٦م قمغم اًمقصٞم٦م إًمٞم

رده٤م ًمٕمدم أهٚمٞمتف، وإن ؿمؽ ذم قمداًمتف ٟمزع اعم٤مل ُمـ يده  ٤مً ٕٟمف أهؾ هل٤م وإن يم٤من وم٤مؾم٘م

ٕن : واًمث٤مين: ٓ يٜمزع طمتك يٕمٚمؿ ومً٘مف  ،(1)طمتك شمث٧ٌم قمداًمتف قمغم أصح اًمقضمٝملم

ُمـ يت٘مقى وؿ إًمٞمف  ٤مً وٕمٞمٗم ٤مً وإن يم٤من أُمٞمٜم ،ومٕمٚمف  اعمقيص ًمٞمس سمح٤ميمؿ جي٥م شم٘مرير ُم٤م

وىمد وص إًمٞمف ذم شمٗمرىم٦م اًمثٚم٨م وىمد ومرىمف وم٢من يم٤من اعمقص  ٤مً وإذا يم٤من اًمقيص وم٤مؾم٘م ،سمف 

ٕٟمف وإن : هلؿ ُمٕمٞمٜملم وهؿ أهؾ رؿمد واقمؽمومقا سمقصقل طم٘مٝمؿ إًمٞمٝمؿ ومال وامن قمٚمٞمف 

                                                           

 . 8/118اًمذي صححف اًمٜمقوي هق اًمقضمف اًمث٤مين . اٟمٔمر : روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم .(1)

 [ ب/137] 
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ف ومال وضمف إلجي٤مب وامٟمف وإن يم٤من ؼ ىمد وصؾ ُمًتح٘مِ مل يٙمـ ًمف وٓي٦م إٓ أن اعمًتحَ 

٦م ًمف ذم ٕٟمف سف ُم٤م ٓ وٓي: اعمقص هلؿ همػم ُمٕمٞمٜملم وم٢مٟمف يْمٛمـ ُم٤م ادقمك دومٕمف 

 . (1)ًمالؾمتح٘م٤مق وًمق اقمؽمومقا سمقصقًمف إًمٞمٝمؿ ٤مً اًمٍمف إًمٞمف وٓ يم٤من ُمٕمٞمٜم

ف ًمٙمٜمف ٞمًمإأوص سمتٗمريؼ صمٚم٨م ُم٤مًمف ومل يٙمـ أوص  ٤مً وًمق أىم٤مم رضمؾ سمٞمٜم٦م أن ومالٟم

قمٚمٞمف وم٢من يم٤من قمدًٓ واًمقصٞم٦م عمٕمٞمٜملم ومال وامن قمٚمٞمف وإن يم٤مٟم٧م ًمٖمػم ُمٕملم  ٤مً ومرىمف ظمقوم

 .(4)ومٕمغم اًمقضمٝملم

 

 فصل

ٗمرىم٦م صمؿ يٜمٔمر ذم أُمٜم٤مء احل٤ميمؿ وهق ُمـ رد إًمٞمٝمؿ اًمٜمٔمر ذم أُمر إـمٗم٤مل أو شم

أىمره  (3)ُمٜمٝمؿ قمغم طم٤مًمف ذم اًمٕمداًم٦م ]واًمٙمٗم٤مي٦م[، ومٛمـ يم٤من ٤مً اًمقص٤مي٤م ممـ مل يٕملم ًمف وصٞم

 .(2)ٞمٜم٤ًمٕمِ قمٚمٞمٝم٤م وُمـ شمٖمػمت طم٤مًمتف سمٗمًؼ قمزًمف وإن شمٖمػمت سمْمٕمػ وؿ إًمٞمف ُمُ 

  

                                                           

 . 16/24احل٤موي .(1)

 . 8/118، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 3/394ٝمذب اعميْمٛمـ وٓ يْمٛمـ ، وإصح هق إول . اٟمٔمر :  (4)

 ذم إصؾ: واًمٙمٗم٤مًم٦م. واعمث٧ٌم هق اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمًٞم٤مق. (3)

 .6/481وُمٖمٜمل اعمحت٤مج ، 2/495، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 13/73( اًمٌٞم٤من 2)
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 فصل

 ، (3)٤م ومّمٚمٜم٤مه ذم أسمقاسمفقمغم ُم (4)واًمٚم٘مٓم٦م (1)صمؿ يٜمٔمر ذم أُمر إُمقال اًمْم٤مًم٦م

 واهلل أقمٚمؿ.

 

                                                           

إذا و٤مع ُمٜمؽ، ومٚمؿ  -سم٤مًٕمػ  -( اًمْم٤مًم٦م ذم اًمٚمٖم٦م: ُمـ وؾ اًمٌمء، ظمٗمل وهم٤مب، وأوٚمٚم٧م اًمٌمء 1)

ودمٛمع قمغم وقال، ُمثؾ: داسم٦م ودواب، وي٘م٤مل ًمٖمػم  شمٕمرف ُمقوٕمف، يم٤مًمداسم٦م واًمٜم٤مىم٦م وُم٤م أؿمٌٝمٝمام.

، وًم٤ًمن اًمٕمرب 5/1782احلٞمقان: و٤مئع، وًم٘مٓم٦م، واًمْم٤مل سمدون اًمت٤مء: اإلٟم٤ًمن. اٟمٔمر: اًمّمح٤مح 

 )وٚمؾ(. 4/363، واعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 11/394

وٓ خيرج اؾمتٕمامل اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٚمٗمظ اًمْم٤مًم٦م قمـ اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي: ومٗمل آظمتٞم٤مر: اًمْم٤مًم٦م: اًمداسم٦م شمْمؾ اًمٓمريؼ 

 ، ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع3/34إمم ُمرسمٓمٝم٤م، وذم يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع: اًمْم٤مًم٦م: اؾمؿ طمٞمقان ظم٤مص٦م. اٟمٔمر: آظمتٞم٤مر 

2/414. 

ًمت٘مٓمف: أظمذه ُمـ إرض، واًمٚمُّْ٘مٓم٦م ا اًمٚمٖم٦م: أظمذ اًمٌمء ُمـ إرض، ًم٘مٓمف يٚم٘مٓمف ًم٘مٓم٤ًم و( اًمٚم٘مٓم٦م ذم4)

سمتًٙملم اًم٘م٤مف: اؾمؿ اًمٌمء اًمذي دمده ُمٚم٘مك ومت٠مظمذه، ويمذًمؽ اعمٜمٌقذ ُمـ اًمّمٌٞم٤من ًم٘مٓم٦م، وأُم٤م اًمٚمَ٘مٓم٦م، 

 )ًم٘مط(. 7/394سمٗمتح اًم٘م٤مف: ومٝمق اًمرضمؾ اًمٚم٘م٤مط يتٌع اًمٚم٘مٓم٤مت يٚمت٘مٓمٝم٤م. اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب 

 . إُمقال ٓ طم٤مومظ ًمفواحلٞمقان  ُمـ: ُم٤م يقضمد ُمٓمروطم٤ًم قمغم إرض  قم٤مً وذ

 . 246هن٤مي٦م اعمحت٤مج /

 . 8/119، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  14/255، اًمٕمزيز  16/39احل٤موي  (3)
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 باب ما عذ الؼايض يف الشفود واخلصوم

ٕٟمف صم٧ٌم ًمف :إذا طمي جمٚمس اًم٘م٤ميض ظمّمقم ًمزُمف شم٘مديؿ إول ُمٜمٝمؿ وم٤مٕول 

سم٤مًمًٌؼ طمؼ ومٞم٘مدم ومٞمف قمغم ُمـ سمٕمده يمام ًمق ؾمٌؼ إمم ُمقوع ُم٤ٌمح، ويًتح٥م ًمف يقم 

ضمٚمقؾمف أن يٌٕم٨م صم٘م٦م يث٧ٌم أؾمامء اخلّمقم إول وم٤مٕول ًمت٘مدُمٝمؿ إذا طمي قمغم 

وم٢من طميوا دومٕم٦م واطمدة أو ؾمٌؼ سمٕمْمٝمؿ وأؿمٙمؾ اًم٤ًمسمؼ ىمدم سم٤مًم٘مرقم٦م ،شمرشمٞمٌٝمؿ 

ٌؼ أو سم٤مًم٘مرقم٦م وآصمر سم٤مًمًٌؼ همػمه ضم٤مز ًمف ٕن وُمـ صم٧ٌم ًمف اًمت٘مدم سم٤مًمً ،ًمٗم٘مد اعمٞمزة

وٓ ي٘مدم ،اًمت٘مدم طمؼ ًمف ومج٤مز ًمف أن ي١مصمر سمف ؾمقاه يم٤ًمئر طم٘مقىمف اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمٜم٘مؾ 

 يتك ٓ يًتققم٥م اعمجٚمس سمدقم٤مويف وياًم٤ًمسمؼ ذم أيمثر ُمـ طمٙمقُم٦م واطمدة طم

وإن طمي ُم٘مٞمٛمقن وُم٤ًمومرون ذم وىم٧م واطمد وم٢من يم٤من اعم٤ًمومرون ىمٚمٞماًل أو  ،سم٤مًم٤ٌمىملم

ٕن قمذر اًمًٗمر قمذر ظمٗمػ اهلل شمٕم٤ممم : ُمٝمؿ وإن ضم٤مؤوا ُمت٠مظمريـ د  قمغم اخلروج ىمَ هؿ 

إن يم٤مٟمقا يمثػميـ يم٤محل٤مج إذا و ،ومج٤مز اقمت٤ٌمره ومٞمام يٕمٞمٜمٝمؿ قمٚمٞمف سمف اًمٗمرائض قمٜمٝمؿ 

ُمٜمٝمؿ / إٓ  ىمدُمقا ُمٙم٦م أو اعمديٜم٦م يي شم٘مديٛمٝمؿ سم٠مهؾ اًمٌٚمد ومٝمؿ ؾمقاء ٓ ي٘مدم أطمداً 

وآقمت٤ٌمر سمًٌؼ اعمدقمل دون اعمدقمك ،  (1)قمغم اجلٛمٞمعٕٟمف دومع اًمير واضم٥م : سم٤مًمًٌؼ 

 . (4)ٕن اعمدقمل ـم٤مًم٥م واعمدقمك قمٚمٞمف داومع: قمٚمٞمف 

وإذا ومّمؾ طمٙمقُم٦م اًم٤ًمسمؼ وم٘م٤مل زم دقمقى أظمرى ىم٤مل ًمف اًم٘م٤ميض اضمٚمس طمتك إذا 

وإذا ومّمؾ طمٙمقُم٦م  ،مل يٌؼ أطمد ُمـ احل٤مضيـ ٟمٔمرت ذم طمٙمقُمتؽ إن مل أوجر

ًٛمع دقمقاه طمتك يًٛمع دقمقى إول اًمذي أٟمٔمره آظمرهؿ وم٘م٤مل زم طمٙمقُم٦م أظمرى مل ي

 . ٤مً ًم٦م ُمـ طمي ذم اعمجٚمس اًمث٤مين ؾم٤مسم٘مصمؿ يًٛمع دقمقى إظمػم ٕٟمف سمٛمٜمز

                                                           

 . 13/75اًمٌٞم٤من  (1)

 . 13/75اًمٌٞم٤من  (4)

 [ أ/138] 
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وم٘م٤مل اعمدقمك قمٚمٞمف  ٤مً ًم٘م٤ميض وم٤مدقمك أطمدمه٤م قمغم أظمر طم٘موإذا طمي اصمٜم٤من قمٜمد ا

أٟم٤م أطميشمف وأٟم٤م اعمدقمل مل يٚمتٗم٧م إمم دقمقاه وي٘مقل ًمف أضم٥م قمـ دقمقاه صمؿ ادع سمام 

 . (1)ٕٟمف صم٧ٌم طمؼ إول سم٤مًمًٌؼ ومال شمً٘مط سمدقمقى أظمر: ؿمئ٧م 

وم٘مٞم٤مس اعمذه٥م اًمت٘مديؿ سم٤مًم٘مرقم٦م قمغم أصح اعمذاه٥م  ٤مً وادقمٞم٤م ُمٕم ٤مً وإن طميا ُمٕم

 ي٘مدم احل٤ميمؿ ُمـ ؿم٤مء ُمٜمٝمام. واًمث٤مين اًمثالصم٦م

 .(4)يًٛمع ُمٜمٝمام ويًتحٚمػ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ًمّم٤مطمٌفواًمث٤مًم٨م 

 ومقضم٥م اعمّمػم إمم اًم٘مرقم٦م. ًمٜم٤م: أهنام اؾمتقي٤م ذم اًم٥ًٌم وشمٕمذر اجلٛمع

 فصل

أن يًقي سملم اخلّمٛملم ذم دظمقهلام قمٚمٞمف وإىم٤ٌمًمف قمٚمٞمٝمام  ٤مً يٜمٌٖمل ًمٚم٘م٤ميض اؾمتح٤ٌمسم

من ابتغ » ىم٤مل:  ط أن اًمٜمٌل عم٤م روت أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م (3)واؾمتامقمف ُمٜمٝمام

 ، وروي: (2)«بالؼضاء بػ ادسؾؿػ فؾقسو بقـفم يف ادجؾس واإلشارة والـظر 

 (5)شفؾقعدل بقـفم يف حلظه وإشارته ومؼعده » 

                                                           

 .3/394( اعمٝمذب 1)

 . 16/479، واحل٤موي  13/77( اًمٌٞم٤من 4)

 .3/394( اعمٝمذب 3)

( ، ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م 5867) 14/462مل أضمده سمٚمٗمٔمف ، وسمٜمحقه أظمرضمف أسمق يٕمغم ذم اعمًٜمد  (2)

 ( .4195اًمْمٕمٞمٗم٦م )

(، واًمدارىمٓمٜمل 644) 43/482 (، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم6942) 14/356( أظمرضمف وأسمق يٕمغم ذم ُمًٜمده 5)

وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد (، 44257) 14/448(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 2266) 5/365ذم ؾمٜمٜمف 

 : رواه أسمق يٕمغم، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم سم٤مظمتّم٤مر، وومٞمف قم٤ٌمد سمـ يمثػم اًمث٘مٗمل، وهق وٕمٞمػ.2/197

 ( .4618) 8/424إًم٤ٌمين ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ  ووٕمٗمف
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سملم اًمٜم٤مس ذم  آسِ  » :أٟمف يمت٥م إمم أيب ُمقؾمك إؿمٕمري  وروي قمـ قمٛمر

جمٚمًؽ وذم وضمٝمؽ وقمدًمؽ طمتك ٓ يٓمٛمع ذيػ ذم طمٞمٗمؽ وٓ يٞم٠مس وٕمٞمػ ُمـ 

وٕٟمف إذا ُمٞمز أطمدمه٤م سمٌمء ُمـ ذًمؽ يم٤من دًمٞمؾ ُمٞمٚمف إًمٞمف ومٞمٚمح٘مف سمذًمؽ  (1)ش قمدًمؽ

طمٍم واٟمٙم٤ًمر ويٗميض سمف إمم اًمت٘مّمػم ذم إىم٤مُم٦م طمجتف ومٞمٙمقن ىمد أقم٤من ظمّمٛمف قمغم 

ىم٣م أن جيٚمس  ط عم٤م روى قمٌد اهلل سمـ اًمزسمػم أن اًمٜمٌل (4)فمٚمٛمف وجيٚمًٝمام سملم يديف

اًمديـ وم٠مُم٤م  وٕن ذًمؽ أُمٙمـ خلٓم٤مهبام هذا إذا اؾمتقي٤م ذم (3)اخلّمامن سملم يدي احل٤ميمؿ

اعمجٚمس وطمٙمك ذم اعمٝمذب ومٞمٝم٤م  وم٢مٟمف يرومٕمف قمغم اًمٙم٤مومر ذم إذا يم٤من أطمدمه٤م ُمًٚمامً 

 .(2)أٟمف يًقي سمٞمٜمٝمام ٤مً وضمٝم

يح ذم درع إمم ذ ٤مً  ـم٤مًم٥م يمرم اهلل وضمٝمف ٟم٤مزع هيقديسمـ أيب ٤مً ي أن قمٚمٞمًمٜم٤م: ُم٤م رو

ف وم٘م٤مل قمكم: إن ومٞمف وضمٚمس ُمع اًمٞمٝمقدي سملم يدي ٤مً قمٚمٞموم٘م٤مم ذيح ُمـ جمٚمًف وأضمٚمس 

ي٘مقل:  ط جلٚم٧ًم ُمٕمف سملم يديؽ ًمٙمٜمل ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل ظمّمٛمل ًمق يم٤من ُمًٚمامً 

                                                           

(، وذم 44537) 14/454( وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 221) 5/367ذم ؾمٜمٜمف  ( أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل1)

 4619سمرىمؿ 8/421وصححف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء ( 19794) 12/424اًمًٜمـ وأصم٤مر 

 .3/393( اعمٝمذب 4)

(، 3588) 3/344( أظمرضمف أسمق داود، يمت٤مب: إىمْمٞم٦م، سم٤مب: يمٞمػ جيٚمس اخلّمامن سملم يدي اًم٘م٤ميض 3)

(، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك 426) 13/143(، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم 16142) 46/49وأمحد ذم ُمًٜمده 

(، وىم٤مل 346) 2/134(، وذم اًمّمٖمرى 44256) 14/448(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 7449) 2/146

وصحٗم٦م  6/595احل٤ميمؿ: هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه. وشمٕم٘مٌف اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر اعمٜمػم 

، ووٕمٗمف اسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص  ٧م: ٓ : ٕضمؾ ُمّمٕم٥م وم٘مد قمٚمٛم٧م طم٤مًمفىمٚمىم٤مئاًل:  4/572اعمحت٤مج 

2/414 . 

 .3/393( اعمٝمذب 2)
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. وٕن ذًمؽ ُمـ إقمالء اإلؾمالم اعم٠مُمقر سمف ومٚمؿ شمٚمح٘مف (1)ش هم يف ادجؾسوال تساو»

 .(4)هتٛم٦م اعمٞمؾ

وهق أن يرومع صقشمف قمٚمٞمف وم٢مٟمف يٗميض إمم طمٍم اخلّمؿ  وٓ جيقز أن يٜمتٝمر ظمّمامً 

 .(2)يداظمٚمف ذم يمالُمف عم٤م ىمدُمتف (3)ف وهق أنٕمٕمتتوٓ ي ،وومٞمف إفمٝم٤مر اعمٞمؾ إًمٞمف 

عم٤م روي أن رضماًل ٟمزل سمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وم٘م٤مل ًمف:  (5)ػ أطمد اخلّمٛملمٞم  وٓ يْم

 ي٘مقل:  ط رؾمقل اهلل٘م٤مل: ٟمٕمؿ / وم٘م٤مل: صحقل قمٜم٤م وم٢مين ؾمٛمٕم٧م ومأًمؽ ظمّمؿ؟ 

 .وٕن ومٞمف إفمٝم٤مر اعمٞمؾ وشمرك اًمٕمدل،(6)«ال تضقػوا أحد اخلصؿػ إال ومعه خصؿه» 

 ..(7)وٓ ي٤ًمر أطمدمه٤م وٓ يٚم٘مٜمف طمج٦م عم٤م ىمدُمتف

وإن ادقمك دقمقى همػم صحٞمح٦م ىم٤مل ًمف صحح دقمقاك وٓ يٚم٘مٜمف سمّمحتٝم٤م قمغم 

 .(8)أصح اًمقضمٝملم واًمث٤مين جيقز

                                                           

قمـ إسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل. وىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ: هذا  2/139( أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء 1)

٤مسمر ( ُمـ ـمريؼ ضم4426) 14/434وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى ، طمدي٨م ٓ يّمح شمٗمرد سمف أسمق ؾمٛمػم

، ومذيمره سمٖمػم "قمكم إمم اًمًقق، وم٢مذا هق سمٜمٍماين يٌٞمع درقم٤م، ومٕمرف قمكم اًمدرع ...  عقمـ اًمِمٕمٌل: ىم٤مل رضم

 : ومٞمف قمٛمرو سمـ ؿمٛمر، قمـ ضم٤مسمر اجلٕمٗمل، ومه٤م وٕمٞمٗم٤من2/269ؾمٞم٤مىمف. وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص 

 .4644سمرىمؿ 8/424وإصمر وٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء 

 .2/349( أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 4)

 سمٕمده ذم إصؾ: ي٘مقل. وطمذومٝم٤م أٟم٥ًم ًمٚمًٞم٤مق. (3)

 .13/81، واًمٌٞم٤من 3/392( اعمٝمذب 2)

 .13/79، واًمٌٞم٤من 3/393، واعمٝمذب 16/484( احل٤موي 5)

( قمـ 15491) 8/344(، وقمٌد اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف 44274) 14/434( أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 6)

(، واًمٓمؼماين ذم 44274) 14/433وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى ، إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمًٚمؿ قمـ احلًـ

 .4645سمرىمؿ  8/451واحلدي٨م وٕمٗمف إًم٤ٌمين يمام ذم اإلرواء( 3944) 2/183إوؾمط 

 .3/393( اعمٝمذب 7)

 .13/86، واًمٌٞم٤من 3/393( اعمٝمذب 8)

 [ ب/138] 
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 سمف وُمٞمؾ إًمٞمف. ًمٜم٤م: أن ذم ذًمؽ إفمٝم٤مر قمٜم٤مي٦م

 . (1)خلّمٛمف اً سمف وٓ سم٢مٟمٙم٤مر ٕن ومٞمف إضار اً سم٢مىمرار ٕن ومٞمف إضار وٓ ي٠مُمر ظمّمامً 

ع ؼ ٕن ذًمؽ ُمـ سم٤مب اًمؼم وومٞمف ٟمٗموجيقز أن يٕمٓمل اعمحٙمقم قمٚمٞمف ُم٤م ًمزُمف ُمـ احل

 هلام وًمٞمس ومٞمف ُمٞمؾ قمغم ظمّمٛمف ذم احلٙمؿ .

 (3)ذم زوضمٝم٤م (4)سمريرة إمم ط وجيقز أن يِمٗمع إمم اعمحٙمقم ًمف وم٘مد ؿمٗمع رؾمقل اهلل

 .(2)وٕن ىمٌقل اًمِمٗم٤مقم٦م إمم اعمحٙمقم ًمف ومال ضر قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م

طمرج  ومال ومٕمؾ وٓ ىمقل ذم ُمٜمف ذًمؽ ئمٝمر ومل ص٤مطمٌف قمغم أطمدمه٤م يٗمٚمح أن أطم٥م وإن

وإًمٞمف  (5)ٕن اًمتًقي٦م سمٞمٜمٝمام ذم اعمٞمؾ سم٤مًم٘مٚم٥م واحل٥م ٓ شمدظمؾ صح٧م اًمقؾمع :قمٚمٞمف ومٞمف

ىم٤مل  (6)﴾  يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ﴿  ٤مرة ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:اإلؿم

 .(7)اعمٗمنون ذم اعمح٦ٌم

                                                           

 .3/393( اعمٝمذب 1)

(هل سمريرة ُمقٓة أم اعم١مُمٜملم قم٤مئِم٦م سمٜم٧م أيب سمٙمر ريض اهلل قمٜمٝمام، يم٤مٟم٧م ُمقٓة ًم٘مقم ُمـ إٟمّم٤مر 4)

ه٤م ُمٖمٞمًث٤م، يًٛمك هل٤م زوج صح٧م وم٠مقمت٘متٝم٤م ومٙم٤مشمٌقه٤م، صمّؿ سم٤مقمقه٤م ُمـ قم٤مئِم٦م   وم٤مظمت٤مرتط  اًمٜمٌلُّ  ومخػم 

ٌُّٝم٤م، ويم٤من ومِراىمف ـْ  اًمَقَٓءُ  إِٟم اَم »: طمدي٨م ورد ؿم٠مهن٤م وذم اًمّمحٞمحلم، ذم ُمِمٝمقرة وىمّمتٝم٤م حُي  شَأقْمتََؼ  عمَِ

 .2/451، اإلص٤مسم٦م 8/456، اٟمٔمر: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى يد سمـ ُمٕم٤موي٦ميز زُمـ إمم وقم٤مؿم٧م

ي٘م٤مل ًمف ُمٖمٞم٨م، يم٠مين أٟمٔمر إًمٞمف يٓمقف ظمٚمٗمٝم٤م يٌٙمل ودُمققمف  ( قمـ اسمـ قم٤ٌمس، أن زوج سمريرة يم٤من قمٌداً 3)

من حب مغقث بريرة، ومن بغض بريرة  يا عباس، أال تعجب»ًمٕم٤ٌمس: ط شمًٞمؾ قمغم حلٞمتف، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

ىم٤مًم٧م: ٓ طم٤مضم٦م ش إكام أكا أشػع»ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل شم٠مُمرين؟ ىم٤مل: ش لو راجعتهط : »وم٘م٤مل اًمٜمٌل ش مغقثا

 (. 5483) 7/28ذم زوج سمريرة ط أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب: اًمٓمالق، سم٤مب: ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل  زم ومٞمف.

، 2/344، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 11/166اًمٓم٤مًمٌلم  ، وروو٦م13/84، واًمٌٞم٤من 392-3/393( اعمٝمذب 2)

 .8/464، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 14/153وصحٗم٦م اعمحت٤مج 

 .13/84، واًمٌٞم٤من 392-3/393( اعمٝمذب 5)

 [.149( ]اًمٜم٤ًمء: 6)

 .9/482( شمٗمًػم اًمٓمؼمي 7)
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 فصل

أو أؾم٤مء  ٤مً وم٢من فمٝمر ُمـ أطمدمه٤م ًمدد وهق آقمقضم٤مج قمـ ـمريؼ احلؼ أو ـمٚم٥م همِم

ًمف، وم٢من قم٤مد زضمره وم٢من قم٤مد قمزره وم٢من رأى طمًٌف طمًٌف إىم٤مُم٦م  ٤مً إدب هن٤مه قمٜمف شم٠مديٌ

: ره وٓ يٕمٜمٗمف سمُمـ همػم ؾم٥ٌم ي٘متيض ز اً ؿم٤مهد (1)يزسمر حلرُم٦م جمٚمس اًمنمع وٓ جيقز أن

 .(4)ٕن ذًمؽ يٛمٜمٕمف ُمـ صحٛمؾ اًمِمٝم٤مدة وأدائٝم٤م قمغم وضمٝمٝم٤م

 فصل

ًم٘مقًمف  إضم٤مسمتف ًمزُمف احلٙمؿ جمٚمس إمم ص٤مطمٌف أطمدمه٤م ومدقم٤م طمٙمقُم٦م ٟمٗمًلم سملم يم٤من إذا

 مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ﴿شمٕم٤ممم: 
ٕٟمف ُمٜمّمقب ًمذًمؽ وم٢مذا : ...أي٦م، وم٢من مل حيي اؾمتٕمدى قمٚمٞمف احل٤ميمؿ (3)﴾ حق

 (2)ف ي١مدي إمم إو٤مقم٦م احل٘مققٚمٛمٕٟمف إذا مل يٕم: ضم٥م قمٚمٞمف أن يٕمديف اؾمتٕمداه و

 (5)وٓ ومرق سملم أن يٕمٚمؿ أن سمٞمٜمٝمام ُمٕم٤مُمٚم٦م أو مل يٕمٚمؿ

، (7)، وهق رواي٦م قمـ أمحد(6)ٓ يٕمديف إٓ أن يٕمٚمؿ أن سمٞمٜمٝمام ُمٕم٤مُمٚم٦م وىم٤مل ُم٤مًمؽ:

 .(8)ويروى قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م يمرم اهلل وضمٝمف
                                                           

 . 467هق اًمزضمر وآٟمتٝم٤مر . خمت٤مر اًمّمح٤مح ، ص  (1)

 .13/81، واًمٌٞم٤من 3/392( اعمٝمذب 4)

 [.51( ]اًمٜمقر: 3)

 .13/84، واًمٌٞم٤من 3/392واعمٝمذب  16/143( احل٤موي 2)

، وىم٤مل اًمٕمٛمراين: ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل: إذا يم٤من اًمرضمؾ اعمًتٕمدى 13/84، واًمٌٞم٤من 16/143( احل٤موي 5)

قمٚمٞمف ُمـ أهؾ اًمّمٞم٤مٟم٦م واعمروءة واؾمتٕمدى قمٚمٞمف ُمـ يتٝمؿ أٟمف ىمّمد اسمتذاًمف سمذًمؽ.. مل يًتحي إمم جمٚمس 

ف احل٤ميمؿ ُمـ حيٙمؿ سمٞمٜمٝمام وحيٚمٗمف ًمف إن وضم٧ٌم ًمف قمٚمٞمف يٛملم ذم ُمًجده أو ُمٜمزًمف. احل٤ميمؿ، ًمٙمـ يٜمٗمذ إًمٞم

 واعمِمٝمقر هق إول.

 .7/156، وذح خمتٍم اخلرىمل 6/149( ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ6)

 .11/448، واإلٟمّم٤مف 178-8/177، واعمٌدع 11/216، واًمنمح اًمٙمٌػم 14/52( اعمٖمٜمل 7)

 .14/52، واعمٖمٜمل  11/26ػمة ًمٚم٘مراذم ، واًمذظم13/84، واًمٌٞم٤من 16/143( احل٤موي 8)
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يًتحؼ قمٚمٞمف سمٖمّم٥م أو وديٕم٦م أو إقم٤مرة وٟمحق ذًمؽ ُم٤م ٓ يٛمٙمـ ًمٜم٤م: أٟمف ىمد 

 إصم٤ٌمشمف ذم اًمٕمرف ومٚمق مل يٕمده أوم٣م إمم اإلضار سم٤مًمٜم٤مس.

 سملم اًمّمٞم٤مٟم٦م وإضم٤مسم٦م اًمداقمل . ٤مً ٞمؾ: يًتدقمٞمف احل٤ميمؿ إمم داره مجٕموىم

 ٤مً ؿمٛمع ُمٙمتقب قمٚمٞمف أضم٥م اًم٘م٤ميض ومالٟم ُمـ ـملم أو امً أن يًٚمؿ إًمٞمف ظمت (1)واإلقمداء

ومٕم٤مد  ذم اًمٌٚمد وم٢من ٟمٗمذ ظمتامً  اً طم٤مض ُمـ أضمرائف إذا يم٤من اعمًتدقمك أو يٜمٗمذ ُمٕمف ضمري٤مً 

اعمًتٕمدي وذيمر أن اخلّمؿ يمن اخل٤مشمؿ واُمتٜمع ُمـ احلْمقر ـمٚم٥م احل٤ميمؿ ُمٜمف اًمٌٞمٜم٦م 

ره وم٢مذا طمي قمغم ذًمؽ وم٢مذا ؿمٝمدت سمٞمٜمتف صح٘مؼ قمداًمتٝم٤م أٟمٗمذ ص٤مطم٥م ُمٕمقٟمتف إلطمْم٤م

 ،ضب أو طمٌس أو يمِمػ رأس أو / اؾمتخٗم٤مف سم٤مًم٘مقل عمثٚمف ُمـ ٤مً قمزره سمام يراه شم٠مديٌ

وم٢من شمٖمٞم٥م سمٕم٨م اًم٘م٤ميض ُمـ يٜم٤مدي قمغم سم٤مسمف صمالصم٦م أي٤مم ُمع ؿم٤مهدي قمدل أٟمف إن مل 

حيي ُمع ظمّمٛمف ويمؾ قمٚمٞمف وم٢من أىم٤مم قمٜمف ويمٞماًل وم٢من صم٧ٌم قمٚمٞمف ُم٤م ادقمل وم٢من وضمد ًمف 

ٚمٞمف ومٞمٜمٗمذ سم٤مخلّمٞم٤من أُمر سم٤مهلجقم قم ٤مً مل جيد ًمف ُم٤مًٓ وم٢من قمٚمؿ ًمف ُمٙم٤مٟمُم٤مًٓ ىمْم٤مه ُمٜمف وإن 

واًمٖمٚمامن اًمذيـ مل يٌٚمٖمقا احلٚمؿ واًمث٘م٤مت ُمـ اًمٜم٤ًمء ويٌٕم٨م ُمٕمٝمؿ ذوي قمدل ومٞمدظمؾ 

اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من وم٢مذا طمّمٚمقا داظمؾ اًمدار دظمؾ اًمرضم٤مل وي١مُمر اخلّمٞم٤من سم٤مًمتٗمتٞمش 

 .(4)ويمذًمؽ اًمٜم٤ًمء يتٗم٘مدون اًمٜم٤ًمء

ٟمٔمرت وم٢من يم٤من ذم سمٚمد ًمٞمس ًمٚم٘م٤ميض اعمًتٕمدى  ٤مً وإن يم٤من اعمًتٕمدى قمٚمٞمف هم٤مئٌ

أىم٤مم سمف سمٞمٜم٦م صم٧ٌم قمٚمٞمف احلؼ  ٤مً قمٚمٞمف طم٘م كيٕمديف سمؾ إن ادقمإًمٞمف وٓي٦م قمٚمٞمف ومٚمٞمس ًمف أن 

حٙمٛمف قمٚمٞمف ًمٞمٜمٗمذه وهق سم٤م أو ويمت٥م سمف إمم طم٤ميمؿ ذًمؽ اًمٌٚمد إُم٤م شمٜم٘مؾ اًمٌٞمٜم٦م ًمٞمحٙمؿ هب

                                                           

 .ويًٛمك اًمٞمقم ـمٚم٥م احلْمقر إمم اعمحٙمٛم٦م ( 1)

، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج 2/346، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 195-11/192، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 13/82(اًمٌٞم٤من 4)

 .8/481، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 191-14/188، وصحٗم٦م اعمحت٤مج 6/343

 [ أ/139] 
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ذي هق ومٞمف صح٧م وٓي٦م اًم٘مْم٤مء قمغم اًمٖم٤مئ٥م وؾمٞم٠ميت ذيمر اخلالف ومٞمف وإن يم٤من اًمٌٚمد اًم

اعمًتٕمدى إًمٞمف وم٢من يم٤من ًمٚمٛمدقمل سمٞمٜم٦م صم٧ٌم هب٤م احلؼ قمٜمده ويمت٥م سمف إمم ظمٚمٞمٗمتف ًمٞمحٙمؿ 

سمف أو يٜمٗمذه وم٢من مل يٙمـ ًمف ومٞمف ظمٚمٞمٗم٦م ويم٤من ومٞمف ُمـ يّمٚمح ًمٚم٘مْم٤مء وم٢من يمت٥م إًمٞمف وأذن 

ًمف أن حيٙمؿ سمٞمٜمٝمام وم٢من مل يٙمـ ومٞمف ُمـ يّمٚمح ًمٚم٘مْم٤مء وم٢من رأى اًم٘م٤ميض أن يٜمٗمذ إمم 

 ٌٚمد ُمـ ي٘ميض سمٞمٜمٝمام ومٕمؾ وإن مل ير ذًمؽ أطمي اخلّمؿ ًمٚمحٙمؿ سمٞمٜمٝمام إٓ أٟمف ذًمؽ اًم

ٓ حييه طم٧م حيرر دقمقاه دقمقى صحٞمح٦م وم٢مذا صحح اًمدقمقى أطميه ؾمقاء 

 .(1)يم٤مٟم٧م اعم٤ًموم٦م سمٕمٞمدة أو ىمري٦ٌم

 .(4)وىم٤مل أسمق يقؾمػ: إن يم٤من يٛمٙمٜمف أن يٕمقد إمم ُمٜمزًمف ُمـ ًمٞمٚمتف أطميه

اعم٤ًموم٦م ٓ شم٘مٍم ومٞمٝم٤م اًمّمالة أطميه وإن يم٤مٟم٧م وُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ ىم٤مل: إن يم٤مٟم٧م 

 .(3)شم٘مٍم ومٞمٝم٤م اًمّمالة مل حييه

ن ومّمؾ احلٙمؿ واضم٥م وإذا مل يتح٘مؼ إٓ سمتحٛمؾ هذه اعمِم٘م٦م ًمزم صحٛمٚمٝم٤م يمام أًمٜم٤م: 

ًمق متٙمـ إطمْم٤مره إٓ سمحٌس وشم٠مدي٥م وٕن إحل٤مق اعمِم٘م٦م سم٤معمدقمك قمٚمٞمف أومم ُمـ 

 إحل٤مىمٝم٤م سمٛمـ يٜمٗمذه ًمٚمحٙمؿ سمٞمٜمٝمام.

اعمًتٕمدى قمٚمٞمف اُمرأة وم٢من يم٤مٟم٧م سمرزة وهل اًمتل خترج ًم٘مْم٤مء طمقائجٝم٤م وإن يم٤من 

ومٝمل يم٤مًمرضمؾ قمغم ُم٤م سمٞمٜم٤مه وإن يم٤مٟم٧م ذات ظمدر وهل اًمتل ٓ خترج ًم٘مْم٤مء طمقائجٝم٤م 

ذم اُمرأة ص٤مطم٥م  ط سمٕم٨م احل٤ميمؿ إًمٞمٝم٤م ُمـ حيٙمؿ سمٞمٜمٝم٤م وسملم ظمّمٛمٝم٤م، ًم٘مقًمف

                                                           

 .2/346، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 13/82( اًمٌٞم٤من 1)

 . 6/343، واًمٌحر اًمرائؼ 4/154ظمتٞم٤مر شمٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر ( ا4ٓ)

، وطم٤مؿمٞمت٤م 8/484، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج14/194، وصحٗم٦م اعمحت٤مج13/82، واًمٌٞم٤من 16/342( احل٤موي 3)

 .2/315ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة 
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ومل يًتدقمٝم٤م إًمٞمف ( 1)شمجفاقس عذ امرأة هذا فإن اعرتفت فارواغد يا أك»اًمٕمًٞمػ: 

وإذا طمي ُمـ حيٙمؿ سمٞمٜمٝمام يم٤مٟم٧م ُمـ وراء ؾمؽم شمتٙمٚمؿ ُمـ ورائف وم٢من اقمؽمف اعمدقمل 

أهن٤م ظمّمٛمتف طمٙمؿ سمٞمٜمٝمام وإن مل يتٕمرف أهن٤م ظمّمٛمتف يمٚمٗم٧م أن شمتٖمٓمك سم٢مزار وشمؼمز 

إًمٞمف عمٙم٤من احل٤مضم٦م وإن مل يٌٕم٨م إًمٞمٝم٤م ُمـ حيٙمؿ سمٞمٜمٝمام أُمره٤م سم٤مًمتقيمٞمؾ وم٢من شمقضمٝم٧م 

 واهلل أقمٚمؿ. (4)ًمٞمٝم٤م ُمـ يًتقذم اًمٞمٛملم / قمٚمٞمٝم٤م عم٤م ىمدُمتفقمٚمٞمٝم٤م يٛملم سمٕم٨م إ

 

                                                           

 .59 ؾمٌؼ خترجيف ص( 1)

 .13/85، واًمٌٞم٤من 3/39، واعمٝمذب16/343( احل٤موي 4)

 [ ب/139] 
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 باب صػة الؼضاء

دقمقاه  (1)ّمح[شم] ٤مً ن وم٤مدقمك أطمدمه٤م قمغم ص٤مطمٌف طم٘مإذا طمي قمٜمد اًم٘م٤ميض ظمّمام

ٕن احلٙمؿ يتقىمػ قمغم ضمقاسمف : وم٢من ؾم٠مل اًم٘م٤ميض ُمٓم٤مًم٦ٌم ظمّمٛمف سم٤مجلقاب ـم٤مًمٌف 

. ٕٟمف ًمذًمؽ أطميه :  (4)ويمذًمؽ ًمق مل ي٠ًمًمف ُمٓم٤مًمٌتف سم٤مجلقاب قمغم أصح اًمقضمٝملم

وم٢مذا ؾم٠مًمف مل خيؾ إُم٤م أن ي٘مر أو يٜمٙمر أو ٓ ي٘مر وٓ يٜمٙمر وم٢من أىمر ًمزُمف احلؼ وٓ حيٙمؿ 

ٕن احلٙمؿ طمؼ ًمف ومال يًتقومٞمف إٓ سمٛمٓم٤مًمٌتف وم٢من ـم٤مًمٌف  : دقملسمف قمٚمٞمف إٓ سمٛمٓم٤مًم٦ٌم اعم

وإن أٟمٙمر وم٢من يم٤من اعمدقمل ٓ يٕمٚمؿ سمف وىم٧م اًمٌٞمٜم٦م ىم٤مل ًمف اًم٘م٤ميض أًمؽ سمٞمٜم٦م ،سم٤محلٙمؿ ًمف 

 ،ٕن احلؼ ًمف وىمد قمرف ـمري٘مف :وإن يم٤من يٕمٚمؿ ذًمؽ ومٚمف أن ي٘مقل وًمف أن يًٙم٧م 

احلٙمؿ ًمٚمٛمدقمل أختت٤مر إطمالومف وم٢من مل يٙمـ ًمف سمٞمٜم٦م ويم٤مٟم٧م اًمدقمقى ذم همػم اًمدم ىم٤مل 

هب٤م ٕهن٤م ذم همػم  ٕٟمف طمؼ ًمف ومال يًتقومٞمف ُمـ همػم إذٟمف وم٢من أطمٚمٗمف ىمٌؾ اعمٓم٤مًم٦ٌم مل يٕمتد

وإن أُمًؽ اعمدقمل قمـ  ،ٕن إوًم٦م مل شمٙمـ ًمف: ـمٚم٥م إقم٤مدهت٤م  وىمتٝم٤م وًمٚمٛمدقمل

ر طم٘مف ظم  ٕٟمف أَ : إطمالف اعمدقمك قمٚمٞمف صمؿ أراد إطمالومف سم٤مًمدقمقى اًم٤ًمسم٘م٦م يم٤من ًمف ذًمؽ 

وًمق ىم٤مل أسمرأشمؽ ُمـ اًمٞمٛملم ؾم٘مط طم٘مف ومٞمٝم٤م ذم هذه  ،ومٞمٝم٤م سم٤مًمًٙمقت ومل يً٘مٓمف 

 . (3)اًمدقمقى وًمف أن يًت٠مٟمػ اًمدقمقى ذم جمٚمس آظمر

وم٢من أٟمٙمر اعمدقمك قمٚمٞمف يم٤من ًمف إطمالومف يمام يم٤من ًمف ذم اًمدقمقى إوًم٦م وم٢من اُمتٜمع ُمـ 

وهق رد  (2)]طمؼ[ٕٟمف سم٤مُمتٜم٤مقمف صم٧ٌم ًمٚمٛمدقمل : اًمٞمٛملم مل ي٠ًمل قمـ ؾم٥ٌم اُمتٜم٤مقمف 

                                                           

 ذم إصؾ ومّمح واعمث٧ٌم هق اًمّمحٞمح ًمٞمًت٘مٞمؿ اعمٕمٜمك. (1)

 . 13/86اًمٌٞم٤من  (4)

 . 13/87اًمٌٞم٤من  (3)

 ًمٞمس ذم إصؾ. وهق اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمًٞم٤مق. (2)
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اًمٞمٛملم قمٚمٞمف ومال يتٕمرض إلؾم٘م٤مـمف وم٢من سمدأ وم٘م٤مل أظمرت ٕٟمٔمر ذم طم٤ًمب أُمٝمؾ صمالصم٦م 

 ، ُٓمتٜم٤مقمف ضمٕمؾ ٟم٤ميمالً  اً وٓ يزاد قمٚمٞمٝم٤م وإن مل يذيمر قمذر ٕهن٤م ُمدة ىمري٦ٌم: أي٤مم 

وم٢من سمذل اًمٞمٛملم سمٕمد  ،ٕٟمف ًمٞمس سم٢مىمرار وٓ سمٞمٜم٦م:وٓ ي٘ميض قمٚمٞمف سم٤محلؼ سمٛمجرد ٟمٙمقًمف 

 مل ي٘مٌؾ ُمٜمف ٕٟمف سم٤مًمٜمٙمقل صم٧ٌم ًمٚمٛمدقمل طمؼ وهق اًمٞمٛملم اًمتل ص٤مرت إًمٞمف  اًمٜمٙمقل

أصحٚمػ  اًم٘م٤ميض ًمف ىم٤مل إًمٞمف ص٤مرت اًمٞمٛملم أن اعمدقمل يٕمٚمؿ مل وم٢من ، سمٞمٛمٞمٜمف إؾم٘م٤مـمف يٛمٚمؽ ومال

إن يم٤من يٕمٚمؿ ومٚمف أن ي٘مقل وًمف أن يًٙم٧م وم٢من ىم٤مل أطمٚمػ ردت اًمٞمٛملم ووشمًتحؼ 

طمتك  (1)س[ٌي٘م٣م قمغم اًمٜم٤ميمؾ سم٤مًمٜمٙمقل سمؾ ]حي قمٚمٞمف وىم٤مل ُم٤مًمؽ: ذم همػم اعم٤مل ٓ

 .(3): ٓ شمرد اًمٞمٛملم قمغم ُمدع سمؾ ي٘م٣م قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٙمقلوىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م، (4)حيٚمػ أو ي٘مر

 .(2)رد اًمٞمٛملم قمغم ص٤مطم٥م احلؼ ط ًمٜم٤م: ُم٤م روى اسمـ قمٛمر أن اًمٜمٌل

(5)اعم٘مداد أن وروي
 هق قمثامن: وم٘م٤مل  قمٛمر إمم ومتح٤ميمام ُم٤مًٓ  قمثامن ُمـ اؾمت٘مرض 

 وم٘م٤مل آٓف ؾمٌٕم٦م أٟمف اطمٚمػ ًمٕمثامن اعم٘مداد وم٘م٤مل آٓف أرسمٕم٦م هق اعم٘مداد وىم٤مل آٓف، ؾمٌٕم٦م

                                                           

 ذم إصؾ جيٚمس واًمّمقاب ُم٤م أصم٧ٌم ًمٞمًت٘مٞمؿ اعمٕمٜمك. (1)

 .4/323طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوي ( 4)

 .2/495ٌلم احل٘م٤مئؼ ، وشم4/111، وآظمتٞم٤مر شمٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر 6/434( سمدائع اًمّمٜم٤مئع 3)

(، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك 2294) 5/381اًمدارىمٓمٜمل هٙمذا ضم٤مءت ص٤مطم٥م واًمّمحٞمح ـم٤مًم٥م يمام رواه ( 2)

(، وىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمدي٨م صحٞمح 44793) 14/314(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 7475) 2/113

ده هذا. ىم٤مل اًمذهٌل اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه. وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل: شمٗمرد سمف ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمدُمِم٘مل سم٢مؾمٜم٤م

: ومٞمف حمٛمد سمـ ُمنوق ٓ يٕمرف، 2/297: هق ُمٜمٙمر. وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص 4/346ذم اًمتٜم٘مٞمح 

 .4624سمرىمؿ 8/468، وىمد وٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء وإؾمح٤مق سمـ اًمٗمرات خمتٚمػ ومٞمف

إؾمقد: ٕٟمف ريب ذم  ، اًمٙمٜمدي، وي٘م٤مل ًمف: اعم٘مداد سمـل اًم٘مْم٤مقم ( هق: اعم٘مداد سمـ قمٛمرو سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ ُم٤مًمؽ5)

ا ًمف أؾمقد اًمٚمقن ومتٌٜم٤مه، ؿمٝمد سمدرًا طمجر إؾمقد سمـ قمٌد يٖمقث اًمزهري ومتٌٜم٤مه وىمٞمؾ: سمؾ يم٤من قمٌدً 

ويم٤من أول ُمـ أفمٝمر اإلؾمالم سمٛمٙم٦م ، وروى قمٜمف: قمكم، واسمـ ُمًٕمقد واسمـ قم٤ٌمس وضمٌػم سمـ  واعمِم٤مهد،

، 278-2/275ن. اٟمٔمر: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م يم٤مٟم٧م ووم٤مشمف سم٤معمديٜم٦م ذم ظمالوم٦م قمثام ٟمٗمػم واسمـ أيب ًمٞمغم وهمػمهؿ،

 .4/435وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 
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 أىمروتف ًم٘مد واهلل قمثامن ىم٤مل اعم٘مداد ومم ومٚمام قمثامن، حيٚمػ ومٚمؿ أٟمّمٗمؽ ىمد ًمٕمثامن قمٛمر

َ  قمٛمر ًمف وم٘م٤مل آٓف ؾمٌٕم٦م ْ  مِل  .(1)سمٞمٛمٞمٜمف ومٞم٘م٤مل سمالء ىمدر / يقاومؼ أن ظمِمٞم٧م وم٘م٤مل صحٚمػ؟ مَل

 .(4)ويًت٘مر ٟمٙمقًمف سمٕمرض اًمٞمٛملم قمٚمٞمف ُمرة واطمدة ذم أصح اًمقضمٝملم وذم اًمث٤مين

 .(3)يم٤مومٞم٦م ذم اإلقمالم سمثالث ُمرات اعمرةًمٜم٤م: أن 

وٓ يًت٘مر ٟمٙمقًمف طمتك حيٙمؿ سمٙمقٟمف ٟم٤ميماًل قمغم أصح اًمقضمٝملم ومحٞمٜمئذ شمرد قمٚمٞمف 

 .(2)اًمٞمٛملم وذم اًمث٤مين يرد ىمٌؾ أن حيٙمؿ سمٜمٙمقًمف

طمٙمؿ سمٜمٙمقل قمثامن ومٌٕمده يرد اًمٞمٛملم قمٚمٞمف  (5)ن ىمد أٟمّمٗمؽًمٜم٤م: أن ىمقل قمٛمر ًمٕمثام

 وشمٕمرض اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف ذم يمؾ ُم٤م يّمح دقمقاه.

وٓ ذم  (6)ٕمرض اًمٞمٛملم ذم اًمٜمٙم٤مح واًمرضمٕم٦م واًمٗمٞمئ٦م ذم اإليالءشم: ٓ طمٜمٞمٗم٦م وىم٤مل أسمق

 .(8)وآؾمتٞمالد واًمٜم٥ًم (7)اًمرق واًمقٓء

 .(9)إٓ سمِم٤مهديـ ذيمريـٕمرض ومٞمام ٓ يث٧ٌم شمٓ : وىم٤مل ُم٤مًمؽ وأمحد

 .(14)أٟمف يًتحٚمػ ذم اًم٘مذف واًمرق واًمٓمالق اًمٕمتؼ وروي قمـ أمحد

                                                           

ُمـ ـمريؼ ُمًٚمٛم٦م سمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ داود قمـ اًمِمٕمٌل وىمد وٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم  14/182رواه اًمٌٞمٝم٘مل (1)

 . 4623سمرىمؿ 8/468اإلرواء 

-16/316احل٤موي مل يذيمره اعم١مًمػ ، وهق :ٓ يًت٘مر اًمٜمٙمقل طمتك يٕمروف قمٚمٞمف صمالث ُمرات . اٟمٔمر : ( 4)

317. 

 .16/317( احل٤موي 3)

 .16/317( احل٤موي 2)

 ( .1ُمر ذم طم٤مؿمٞم٦م ) (5)

 . 24هق اًمٞمٛملم قمغم شمرك وطء اعمٜمٙمقطم٦م ُمدشمف . اًمتٕمريٗم٤مت ، ص  (6)

 . 475هق ؾم٥ٌم ُمػماث يًتح٘مف اعمرء سم٥ًٌم قمتؼ ؿمخص ذم ُمٚمٙمف . اًمتٕمريٗم٤مت ، ص  (7)

 .8/181، وومتح اًم٘مدير 4/114، وآظمتٞم٤مر 6/447، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع 5/5( اعمًٌقط 8)

 . 14/136، واًمنمح اًمٙمٌػم 14/413اعمٖمٜمل ، و2/198(طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل 9)

 . 14/136، واًمنمح اًمٙمٌػم 14/413اعمٖمٜمل  (14)

 [ أ/124] 
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ًمٜم٤م: أهن٤م دقمقى طمؼ ُم٘مّمقد ومّمح رد اًمٞمٛملم ومٞمٝم٤م قمغم اعمدقمل يمدقمقى اعم٤مل وىمد 

وهذا ُمٓمٚمؼ ومٞمحٛمؾ قمغم  (1)رد اًمٞمٛملم قمغم ص٤مطم٥م احلؼ ط روى اسمـ قمٛمر أن اًمٜمٌل

 .(4)يمؾ طمؼ

ُمع اًمٞمٛملم سمٛمٜمزًم٦م اإلىمرار ذم أصح اًم٘مقًملم واًمث٤مين أهنام  وم٢مذا طمٚمػ يم٤من ٟمٙمقًمف

 .(3)سمٛمٜمزًم٦م اًمٌٞمٜم٦م

 .(2)ًمٜم٤م: أن اًمٜمٙمقل ص٤مدر ُمـ اعمدقمك قمٚمٞمف واًمٞمٛملم شمرشم٧ٌم قمٚمٞمف ومٜمزٓ ُمٜمزًم٦م إىمراره

ٕن : إن ٟمٙمؾ اعمدقمل قمـ اًمٞمٛملم ؾمئؾ قمـ ؾم٥ٌم ٟمٙمقًمف سمخالف اعمدقمك قمٚمٞمف 

: صم٧ٌم ًمٚمٛمدقمل طمؼ سمرد اًمٞمٛملم قمٚمٞمف واًم٘مْم٤مء ًمف ومٚمؿ جيز ؾم١مال اعمدقمك قمٚمٞمف  سمٜمٙمقًمف

وم٢من  ، (5)ٕٟمف ي١مظمر طم٘مف أو يً٘مٓمف وسمٜمٙمقل اعمدقمل مل يث٧ٌم ًمٖمػمه طمؼ يً٘مط سم١ًماًمف

يٜمٔمر ومٞمف ومٝمق قمغم طم٘مف ُمـ اًمٞمٛملم وٓ يْمٞمؼ  ٤مً ومذيمر أن ًمف سمٞمٜم٦م ي٘مٞمٛمٝم٤م أو طم٤ًمسم ؾمئؾ

اُمتٜمٕم٧م ٕين ٓ أظمت٤مر أن أطمٚمػ  :وإن ىم٤مل،قمٚمٞمف ذم اعمدة وشمقرك ُم٤م شم٤مرك عم٤م ىمدُمتف 

ٕٟمف أؾم٘مط :طمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٙمقل وم٢من سمذل اًمٞمٛملم سمٕمد اًمٜمٙمقل مل ي٘مٌؾ ذم هذه اًمدقمقى 

اعمدقمك قمٚمٞمف وم٢من قم٤مد ذم جمٚمس آظمر واؾمت٠مٟمػ اًمدقمقى وأٟمٙمر  ،طم٘مف ُمـ اًمٞمٛملم ومٞمٝم٤م 

ٕٟمف أشمك سمام ًمف قمٚمٞمف وإن ٟمٙمؾ ردت اًمٞمٛملم قمغم : ومٓمٚم٥م يٛمٞمٜمف طمٚمػ وم٢من طمٚمػ شمرك 

 . (6)ٕهن٤م يٛملم ذم همػم اًمدقمقى اًمتل طمٙمؿ ومٞمٝم٤م سمٜمٙمقًمف:اعمدقمل وم٢من طمٚمػ طمٙمؿ ًمف 

                                                           

 . 348 ص ( ؾمٌؼ خترجيف1)

 . 16/317احل٤موي  (4)

 .3/396( اعمٝمذب 3)

 .3/396( اعمٝمذب 2)

 . 16/317احل٤موي  (5)

 . 13/94واًمٌٞم٤من ،  16/317احل٤موي  (6)
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ٕٟمف ىمد يٙمقن ًمف ذم :وإن يم٤من ًمٚمٛمدقمل سمٞمٜم٦م واظمت٤مر إطمالف اعمدقمك قمٚمٞمف ضم٤مز 

قرع قمـ اًمٞمٛملم ومٞم٘مر احلؼ وإصم٤ٌمت احلؼ سم٤مإلىمرار ذًمؽ همرض صحٞمح سم٠من يٕمٚمؿ أٟمف يت

 .(1)أومم ُمـ إصم٤ٌمشمف سم٤مًمٌٞمٜم٦م ومٞمٜم٘مؾ اًمٞمٛملم إمم ضم٤مٟم٥م اعمدقمك قمٚمٞمف

وم٢من يم٤من ًمف ؿم٤مهد واطمد وأراد أن حيٚمػ ُمع ؿم٤مهده مل يٙمـ ًمف ذًمؽ ذم هذا 

ٕن اًمٞمٛملم اٟمت٘مٚم٧م قمٜمف إمم ضمٜم٥م اعمدقمك قمٚمٞمف ومٚمؿ يٕمد :اعمجٚمس سمحٙمؿ هذه اًمدقمقى 

: وم٢من قم٤مد ذم جمٚمس آظمر واؾمت٠مٟمػ اًمدقمقى ضم٤مز ًمف أن ي٘مٞمؿ اًمِم٤مهد وحيٚمػ ُمٕمف ،إًمٞمف 

ٕن طمٙمؿ اًمدقمقى إوًم٦م ىمد اٟم٘م٣م وإن طمٚمػ اعمدقمك قمٚمٞمف ذم اًمدقمقى / إوًم٦م 

 حيٙمؿ قمٚمٞمف وإن ٟمٙمؾ قمـ اًمٞمٛملم مل،ؾم٘مٓم٧م قمٜمف اعمٓم٤مًم٦ٌم ٕٟمف أشمك سمحجتف اًمداومٕم٦م 

سمٜمٙمقًمف وؿم٤مهد اعمدقمل ٕن اًمِم٤مهد ُمٕمٜمك ىمقى سمف ضمٜم٥م اعمدقمل ومٚمؿ ي٘مض سمف ُمع 

اًمٜمٙمقل يم٤مًمٚمقث ذم اًم٘م٤ًمُم٦م وشمرد اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمل ومٞمحٚمػ ُمـ همػم ؿمٝم٤مدة ؿم٤مهده 

 .(4)وي٘م٣م ًمف سمٜمٙمقل اعمدقمك قمٚمٞمف ويٛمٞمٜمف

ٕهن٤م :رد شمُمع اًمِم٤مهد ومٞمف ىمقٓن: أطمدمه٤م ٓ : هؾ حيٚمػ (3)وذيمر ذم اعمٝمذب

ٕهن٤م همػم إومم ٕن ؾم٥ٌم : واًم٘مقل اًمث٤مين شمرد وهق اًمّمحٞمح  ،ص٤مرت ذم ضمٜم٦ٌم همػمه 

إومم ىمقة ضمٜم٦ٌم اعمدقمل سم٤مًمِم٤مهد وؾم٥ٌم هذه ىمقة ضمٜم٦ٌم اعمدقمل سمٜمٙمقل اعمدقمك قمٚمٞمف 

وٕن اًمٞمٛملم إومم ٓ حيٙمؿ هب٤م ذم همػم اعم٤مل وُم٤م ي٘مّمد سمف اعم٤مل واًمٞمٛملم اًمث٤مٟمٞم٦م ي٘م٣م 

 ق ومال شمً٘مط هذه سمً٘مقط شمٚمؽ.هب٤م ذم مجٞمع احل٘مق

  اً ومم ومٞمج٥م أن ي٘م٣م هب٤م ىمقًٓ واطمدىمٚم٧م: وم٢مذا يم٤مٟم٧م هذه قملم اًمٞمٛملم إ

 وٓ شمٙمقن قمغم ىمقًملم.

                                                           

 . 16/315، واحل٤موي  3/396اعمٝمذب  (1)

 .397-3/396( اعمٝمذب 4)

 .3/397( اعمٝمذب 3)

 [ ب/124] 
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 ومل يٙمـ ًمٚمٛمدقمل سمٞمٜم٦م ومردت اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمل ٛملمٞموم٢من ٟمٙمؾ اعمدقمك قمٚمٞمف قمـ اًم

طمٙمؿ ًمف سمِمٝم٤مدهتام ٕهن٤م سمٞمٜم٦م أىم٤مُمٝم٤م ذم حمٚمٝم٤م  ومٜمٙمؾ قمٜمٝم٤م صمؿ أىم٤مم ؿم٤مهديـ سمٕمد ٟمٙمقًمف

سمٕمد ٟمٙمقل اعمدقمك قمٚمٞمف  اً ويمذًمؽ ًمق أىم٤مم ؿم٤مهًدا واطمد،ومحٙمؿ هب٤م يمام ًمق أىم٤مُمٝم٤م اسمتداء 

ٕٟمف حيٚمػ ًمتّمديؼ ؿم٤مهده وٓ حيٚمػ قمغم آؾمتح٘م٤مق سمخالف ُم٤م ًمق : وطمٚمػ ُمٕمف 

 طمٞم٨م ىمٚمٜم٤م: ومرد اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف ومٜمٙمؾ قمٜمٝم٤م  يم٤من ًمف ؿم٤مهد واطمد اسمتداءً 

شمٕمد إًمٞمف ٕٟمف أؾم٘مط طم٘مف ُمـ اًمٞمٛملم ذم شمٚمؽ اًمدقمقى ومٚمؿ : ٓ حيٚمػ ُمع ؿم٤مهده 

ٕن هٜم٤مك شمٕمذرت اًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمف  :سمٕمد ٟمٙمقل اعمدقمك قمٚمٞمف اً سمخالف ُم٤م إذا أىم٤مم ؿم٤مهد

ٕن اًمٞمٛملم ومٕمٚمف : اسمتداًء وشمٕمذر اًمٌٞمٜم٦م ٓ يً٘مط اًمٞمٛملم وآُمتٜم٤مع ُمـ اًمٞمٛملم يً٘مٓمٝم٤م 

 .(1)وهق ىم٤مدر قمٚمٞمٝم٤م

 فصل

ومٞمف قمغم اعمدقمل سم٠من ادقمك وم٢من يم٤مٟم٧م اًمدقمقى ذم ُمقوع ٓ يٛمٙمـ رد اًمٞمٛملم 

صمؿ ُم٤مت وٓ وارث ًمف همػم اعمًٚمٛملم وأٟمٙمر اعمدقمك قمٚمٞمف وٟمٙمؾ قمـ اًمٞمٛملم  ٤مً رضمؾ ديٜم

 .(4)طمٌس طمتك حيٚمػ أو ي٘مر قمغم أصح اًمقضمٝملم واًمث٤مين ي٘م٣م قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٙمقل

 اجلقاب إُم٤م أن ي٘مر أو حيٚمػ. ًمٜم٤م: أٟم٤م سمٞمٜم٤م أن اًمٜمٙمقل ًمٞمس سمحج٦م وهق ىم٤مدر قمغم

ًمٓمٗمؾ ذم طمجره قمغم رضمؾ وأٟمٙمر اًمرضمؾ وٟمٙمؾ قمـ  ٤مً ويمذًمؽ ًمق ادقمك ويص ديٜم

:  ٟمف ٓ يٛمٙمـ رد اًمٞمٛملم قمغم اًمقيصٕ:اًمٞمٛملم وىمػ إُمر إمم أن يٌٚمغ اًمٓمٗمؾ ومٞمحٚمػ 

 .(3)ٕهن٤م ٓ شمدظمٚمٝم٤م اًمٜمٞم٤مسم٦م وٓ يٛمٙمـ إطمالف اًمٓمٗمؾ ذم احل٤مل ومقضم٥م وىمٗمٝم٤م

                                                           

 . 91-13/94اًمٌٞم٤من  (1)

 .3/397( اعمٝمذب 4)

 .13/95، واًمٌٞم٤من 398-3/397( اعمٝمذب 3)
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 .(1)سمٞمٜم٦م قم٤مدًم٦م ىمدُم٧م قمغم يٛملم اعمٜمٙمر وطمٙمؿ هب٤موإن يم٤من ًمٚمٛمدقمل 

 .(4)وىم٤مل اسمـ أيب ًمٞمغم وداود: ٓ شمًٛمع

ًمٜم٤م: أهن٤م طمج٦م ٓ هتٛم٦م ومٞمٝم٤م ٕهن٤م ُمـ ضمٝم٦م همػمه واًمٞمٛملم شمٚمح٘مٝم٤م اًمتٝمٛم٦م ٕهن٤م ُمـ 

 ضمٝمتف وٓ ي٠مُمره اًم٘م٤ميض سم٢مطمْم٤مر سمٞمٜمتف ٕن احلؼ ًمف وم٢من أطميه٤م مل جيز ؾمامقمٝم٤م 

 .(3)هب٤م إٓ سمٛم٠ًمًم٦م اعمدقمل عم٤م ذيمرشمفوٓ احلٙمؿ 

  وم٢مذا ؾم٠مًمف / ذًمؽ ىم٤مل ُمـ يم٤من قمٜمده رء ومٚمٞم٘مؾ .

وىم٤مل  (2)وم٢من ىم٤مل اعمدقمك قمٚمٞمف أطمٚمٗمقه أٟمف يًتحؼ ُم٤م ؿمٝمدت سمف اًمٌٞمٜم٦م مل حيٚمػ

 .(5)واسمـ أيب ًمٞمغم: حيٚمػ ُمع سمٞمٜمتف ذيح واًمِمٕمٌل

ذم  وٕن ومٞمف ىمدطم٤مً  ،(6)شالبقـة عذ من ادعى والقؿػ عذ من أكؽر: » ط ًمٜم٤م: ىمقًمف

 اًمٌٞمٜم٦م ومٚمؿ حيٚمػ يمام ًمق طمٙمؿ ًمف طم٤ميمؿ سمحؼ وم٘م٤مل أطمٚمٗمقه أٟمف يًتح٘مف.

وإن ىم٤مل أسمرأين أو ىمْمٞمتف أو سم٤ميٕمتف وم٠مطمٚمٗمقه أٟمف مل يٌٕمٜمل ومل يؼمئٜمل ومل أىمْمف 

ٕن اإلسمراء واًم٘مْم٤مء ٓ يٙمقن إٓ سمٕمد :ٕٟمف شمّمديؼ ًمٚمٌٞمٜم٦م ذم ُم٤م ؿمٝمدت :طمٚمػ 

                                                           

 .3/398( اعمٝمذب 1)

 .8/191، واعمٌدع ذح اعم٘مٜمع 13/144( اًمٌٞم٤من 4)

 .3/398( اعمٝمذب 3)

 .11/234، واًمنمح اًمٙمٌػم 2/439، واًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أمحد 44/164شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ( 2)

 . 13/99، واًمٌٞم٤من  17/348( احل٤موي 5)

ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام، ( 3386) 2/188 شاًمًٜمـ»ذم  ضمزء ُمـ طمدي٨م رواه اًمٌٞمٝم٘مل (6)

(، اٟمٔمر: 1711(، وُمًٚمؿ )4512)اًمٌخ٤مري  "اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف  "وأصٚمف ذم اًمّمحٞمحلم سمٚمٗمظ 

 2/112رواه اًمدارىمٓمٜمل . .96 - 95/  2ٟمّم٥م اًمراي٦م ، و175/  4ًمدراي٦م ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اهلداي٦م ا

( ُمـ طمدي٨م ُمًٚمؿ سمـ ظم٤مًمد اًمزٟمجل، قمـ اسمـ 16225) 8/413(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 3191)

: ذم 43/445ؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد ضمري٩م، قمـ قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده، ُمرومققم٤ًم. ىم٤مل اسمـ قمٌد اًم

: ُمًٚمؿ سمـ ظم٤مًمد ومٞمف ُم٘م٤مل، وصم٘مف ىمقم ووٕمٗمف 8/513إؾمٜم٤مده ًملم. وىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر اعمٜمػم 

 .8/467 ( 4621قمٜمد طمديثف قمـ احلدي٨م ) ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ آظمرون.

 [ أ/121] 
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اًم٘م٤ميض زدين ذم ىم٤مل ًمف  قمدوًٓ  (1)[ه مل يٙمـ ]ؿمٝمقد وإن،ومٞمام ؿمٝمدت سمف  صدق اًمٌٞمٜم٦م

 :وإن ىم٤مل اعمدقمل،ًمِمٝم٤مدهتؿ ُمـ همػم شمٍميح سمام يٙمن ىمٚمقهبؿ  اً ٕن ومٞمف رد: ؿمٝمقدك 

زم سمٞمٜم٦م هم٤مئ٦ٌم وـمٚم٥م إطمالف اعمدقمك قمٚمٞمف طمٚمػ عم٤م ىمدُمتف وم٢مذا طمٚمػ وطميت اًمٌٞمٜم٦م 

أٟمف ىم٤مل:   وـمٚم٥م اعمدقمل ؾمامقمٝم٤م واحلٙمؿ هب٤م ًمزم إضم٤مسمتف إمم ذًمؽ عم٤م روي قمـ قمٛمر

وٕٟمف إذا وضم٥م احلٙمؿ سم٢مىمراره سمٕمدُم٤م طمٚمػ ، (4)اًمٌٞمٜم٦م اًمٕم٤مدًم٦م أطمؼ ُمـ اًمٞمٛملم اًمٗم٤مضمرة

 .وضم٥م احلٙمؿ سم٤مًمٌٞمٜم٦م سمٕمد يٛمٞمٜمف 

سمٞمٜم٦م  (3)وإن ىم٤مل ًمٞمس ]زم[ ،زم سمٞمٜم٦م طم٤مضة وأريد إطمالومف طمٚمػ عم٤م ىمدُمتف :ىم٤مل وًمق

طم٤مضة وٓ هم٤مئ٦ٌم ويمؾ سمٞمٜم٦م شمِمٝمد زم ومٝمل يم٤مذسم٦م وم٠مطمٚمػ اعمدقمك قمٚمٞمف صمؿ أطمي سمٞمٜم٦م 

 واًمث٤مين أهن٤م ،  (2)وـمٚم٥م ؾمامقمٝم٤م واحلٙمؿ هب٤م وضم٧ٌم إضم٤مسمتف قمغم أصح اًمقضمقه اًمثالصم٦م

 واًمث٤مًم٨م إن يم٤من هق اًمذي اؾمتقصمؼ هب٤م  (6)ىم٤مل حمٛمد سمـ احلًـ (5)ٓ يٕمٛمؾ هب٤م و]سمف[

 .(7)مل شمًٛمع وإن يم٤من همػمه اؾمتقصمؼ هب٤م ؾمٛمٕم٧م

ًمف ٓ سمٞمٜم٦م زم قرضمع ىمًمٜم٤م: أٟمف جيقز أن ٓ يٙمقن قمٚمؿ هب٤م أو ىمد ٟمًٞمٝم٤م أو اؿمتٌف قمٚمٞمف وم

 إمم ُم٤م قمٜمده.

                                                           

 ذم إصؾ: ؿمٝمقدًا واعمث٧ٌم هق إٟم٥ًم ًمٚمًٞم٤مق. (1)

وٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم و (4442) 12/348، وُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر 14/347اًمٙمؼمى ( أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم 4)

 .( 4639) 8/463إرواء اًمٖمٚمٞمؾ 

 .3/398ؾم٘مط ُمـ إصؾ. واعمث٧ٌم ُمـ اعمٝمذب  (3)

 . 13/144اًمٌٞم٤من  (2)

 ؾم٘مط ُمـ إصؾ. واعمث٧ٌم هق اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمٛمٕمٜمك.(5)

 .5/555( طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 6)

 .13/144 ، واًمٌٞم٤من3/398( اعمٝمذب 7)
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:  ط طمْمقره٤م ًم٘مقًمفإذا ىم٤مل اعمدقمل زم سمٞمٜم٦م سم٤محلؼ مل يٙمـ ًمف ُمالزُم٦م اخلّمؿ ىمٌؾ 

 وًمق ؿمٝمد ًمف قمدٓن قمٜمد احل٤ميمؿ وهق  (1)ششاهداك أو يؿقـه لقس لك إال ذلك»

ٓ يٕمٚمؿ أن ًمف ضمرطمٝمام ىم٤مل اًم٘م٤ميض ًمف ىمد ؿمٝمد قمٚمٞمؽ ومالن وومالن وىمد صمٌت٧م قمٜمدي 

قمداًمتٝمام وىمد أـمردشمؽ ضمرطمٝمام أي ُمٙمٜم٧م ُمٜمف وأٟمٔمرشمؽ ٕٟمف طمؼ ًمف وهق ٓ يٕمٚمٛمف 

 . (4)سمف قم٤ممل وهق طم٘مف اؾمتٞمٗم٤مء ذم خمػم ٕٟمف يًٙم٧م أن وًمف ي٘مقل أن ومٚمف ذًمؽ يٕمٚمؿ يم٤من وإن

يمت٥م إمم أيب   وم٢من ىم٤مل اعمِمٝمقد قمٚمٞمف زم سمٞمٜم٦م سمجرطمٝمام أٟمٔمره: عم٤م روي أن قمٛمر

يٜمتٝمل إًمٞمف وم٢من أطمي سمٞمٜمتف  اً أُمد ٤مً هم٤مئٌ ٤مً ُمقؾمك إؿمٕمري: واضمٕمؾ عمـ ادقمك طم٘م

 (3)" أظمذت ًمف طم٘مف وإٓ اؾمتحٚمٚم٧م قمٚمٞمف اًم٘مْمٞم٦م وم٢مٟمف أٟمٗمك ًمٚمِمؽ وأضمغم اًمٕمٛمك

 اً ٕن ومٞمف إضار:  يٜمٔمره أيمثر ُمٜمٝم٤م وٓ ٤مً ٦م أي٤مم ٕن اهلل شمٕم٤ممم ؾمامه ىمريٌٜمٔمره صمالصميو

ويمذًمؽ إن ادقمك أن ًمف سمٞمٜم٦م سم٤مًم٘مْم٤مء واإلسمراء عم٤م ىمدُمٜم٤مه وم٢من مل ي٠مت سم٤مًمٌٞمٜم٦م  (2)سم٤معمدقمل

أن اًمث٤مسم٧م قمٚمٞمف ُم٤م  ٤مً حلؼ ويًٛمٞمف شمًٛمٞم٦م يّمػم هب٤م ُمٕمٚمقُمطمٚمػ اعمدقمل أن هذا ا
                                                           

( قمـ 139( أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب: اإليامن، سم٤مب: وقمٞمد ُمـ اىمتٓمع طمؼ ُمًٚمؿ سمٞمٛملم وم٤مضمرة سم٤مًمٜم٤مر )1)

، وم٘م٤مل ط قمٚم٘مٛم٦م سمـ وائؾ، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ ُمـ طميُمقت ورضمؾ ُمـ يمٜمدة إمم اًمٜمٌل 

 ذم يدي احليُمل: ي٤م رؾمقل اهلل، إن هذا ىمد همٚمٌٜمل قمغم أرض زم يم٤مٟم٧م ٕيب، وم٘م٤مل اًمٙمٜمدي: هل أريض

، شفؾك يؿقـه»ىم٤مل: ٓ، ىم٤مل: ش ألك بقـة؟»ًمٚمحيُمل: ط أزرقمٝم٤م ًمٞمس ًمف ومٞمٝم٤م طمؼ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

لقس لك »ىم٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، إن اًمرضمؾ وم٤مضمر ٓ ي٤ٌمزم قمغم ُم٤م طمٚمػ قمٚمٞمف، وًمٞمس يتقرع ُمـ رء، وم٘م٤مل: 

عذ ماله لقلكؾه ظؾام، لقؾؼػ  أما لئن حؾف»عم٤م أدسمر: ط ، وم٤مٟمٓمٚمؼ ًمٞمحٚمػ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل شمـه إال ذلك

 ش.اهلل وهو عـه معرض

 . 13/141، واًمٌٞم٤من  318-16/317احل٤موي  (4)

سمرىمؿ  8/421وإصمر صححف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء 14/135واًمٌٞمٝم٘مل  514أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل سمرىمؿ  (3)

 .4636سمرىمؿ  459-8/464و  4619

 . 13/141اًمٌٞم٤من  (2)
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 اىمتْم٤مه ُم٘متض سم٠مُمره وٓ سمٖمػم / أُمره ومقصؾ إًمٞمف وٓ أطم٤مل إًمٞمف وٓ سمٌمء ُمٜمف 

قمٚمٞمف إمم أن طمٚمػ وهذا ًم٘مّمد اًمت٠ميمٞمد ىم٤مل وٓ أسمرأه ُمٜمف وٓ ُمـ رء ُمٜمف وأٟمف ًمث٤مسم٧م 

أصح٤مسمٜم٤م ويٛمٙمـ طمّمقل هذا اعمٕمٜمك سمٚمٗمظ أمجع ُمٜمف سم٠من حيٚمػ أٟمف مل يؼمء ُمـ ذًمؽ 

اًم٘مٌض واؾمتٝمالك  (1)دظمؾ ومٞمف اإلسمراء واحلقاًم٦م واًمٗمٕمؾاحلؼ سم٘مقل وٓ ومٕمؾ وم٤مًم٘مقل ي

هذا ٙمقن ىمد سمرئ ُمـ اًمٌٕمض ٕٟمف ىمد ٓ يؼمأ ُمـ اجلٛمٞمع وي : ُمثٚمف وٓ ُمـ رء ُمٜمف

أُم٤م إذا ادقمك اًمؼماءة سمجٝم٦م ظم٤مص٦م وم٢مٟمف حيٚمػ قمغم ٟمٗمل شمٚمؽ  ،سمراءة ُمٓمٚم٘م٦م كإذا ادقم

 .اجلٝم٦م 

: وًمٚمٛمِمٝمقد ًمف ُمالزُم٦م ظمّمٛمف إمم أن ي٘مٞمؿ اًمٌٞمٜم٦م سم٤مجلرح أو سم٤مًم٘مْم٤مء أو اإلسمراء 

وإن ؿمٝمد ًمف ؿم٤مهدان  ، (4)ٕن احلؼ ىمد صم٧ٌم ذم اًمٔم٤مهر وُم٤م يدقمٞمف إصؾ قمدُمف

اًمٕمداًم٦م ومل شمث٧ٌم قمداًمتٝمام ذم اًم٤ٌمـمـ ومٓمٚم٥م ُمالزُم٦م ظمّمٛمف إمم أن شمث٧ٌم فم٤مهرمه٤م 

 .(3)قمداًمتٝمام ذم اًم٤ٌمـمـ يم٤من ًمف ذًمؽ قمغم أصح اًمقضمٝملم

 ومال يزول طمٙمٛمٝم٤م سم٤مطمتامل أُمر ئمٝمر. اً ًمٜم٤م: أن احلج٦م ىمد صمٌت٧م فم٤مهر

آظمر مل يٙمـ ًمف ذًمؽ  اً د وؾم٠مل ُمالزُمتف إمم أن ي٘مٞمؿ ؿم٤مهدوًمق ؿمٝمد ًمف قمدل واطم

ٕن اًمٌٞمٜم٦م مل شمٙمٛمؾ ظمالف اعم٠ًمًم٦م ىمٌٚمٝم٤م وم٢مٟمف ىمد شمؿ قمدد اًمٌٞمٜم٦م : ذم أصح اًم٘مقًملم 

أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل: إن يم٤من احلؼ صم٧ٌم سم٤مًمِم٤مهد واًمٞمٛملم ضم٤مز  وُمـ (2)واًمٔم٤مهر اًمٕمداًم٦م

 ٕٟمف ىمٌؾ اًمٞمٛملم مل شمٙمٛمؾ سمٞمٜمتف.: ًمف ُمالزُمتف واًمّمحٞمح هق إول 

  

                                                           

 ي٘متيض طمذومٝم٤م.. واًمًٞم٤مق : و  ذم إصؾ(1)

 . 13/144اًمٌٞم٤من  (4)

 .3/399: وهق ىمقل أيب ؾمٕمٞمد اإلصٓمخري أٟمف ٓ حيٌس ٕن إصؾ سمراءة ذُمتف. اٟمٔمر: اعمٝمذب والثاين( 3)

 .3/399( اعمٝمذب 2)

 [ ب/121] 
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ٕن ذًمؽ : إذا قمٚمؿ اًم٘م٤ميض قمداًم٦م اًمِم٤مهد أو ومً٘مف قمٛمؾ سمٕمٚمٛمف ذم ىمٌقًمف ورده 

 .(1)طمؼ هلل شمٕم٤ممم وهق ُمردود إًمٞمف

ٔدُمل ضم٤مز أن حيٙمؿ ومٞمف سمٕمٚمٛمف  ٤مً وم٢من يم٤من طم٘م ،وإن قمٚمؿ طم٤مل اعمِمٝمقد سمف ٟمٔمرت

 (6)وأمحد (5)وُم٤مًمؽ (2)واًمِمٕمٌل (3)وسمف ىم٤مل ذيح (4)قمغم أصح اًم٘مقًملم واًمث٤مين ٓ جيقز

 .(9)وأسمق قمٌٞمدة (8)وحمٛمد سمـ احلًـ (7)٤مقوإؾمح

ال يؿـعن أحدكم هقبة الـاس »ىم٤مل:  ط ًمٜم٤م: ُم٤م روى أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري أن اًمٜمٌل

، وٕٟمف مم٤م قمٚمٛمف قمغم ي٘ملم وُمـ صدق اًمِمٝمقد (14)ش أن يؼول يف حق إذا رآه أو سؿعه

ذم ىمّم٦م احليُمل واًمٙمٜمدي:  ط قمغم فمـ ومٙم٤من اًمٕمٛمؾ سمام يتٞم٘مٜمف، وأُم٤م ىمقًمف

مل يٙمـ قمٜمده قمٚمؿ سم٤محل٤مل،  ط وم٢مٟمام ىمٍم احلٙمؿ قمٚمٞمٝمام : ٕٟمف (11)ششاهداك أو يؿقـه»

                                                           

 .3/399( اعمٝمذب 1)

 .144-13/141، واًمٌٞم٤من 3/399( اعمٝمذب 4)

 .14/28، واعمٖمٜمل 13/144، واًمٌٞم٤من 16/344( احل٤موي3)

 .14/28واعمٖمٜمل  13/144، واًمٌٞم٤من 16/344احل٤موي( 2)

 2/158، وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل 7/168، وذح خمتٍم اخلرىمل 4/449( اًمتٚم٘ملم ذم اًمٗم٘مف اعم٤مًمٙمل 5)

 .2/434واًمنمح اًمّمٖمػم 

( هذا فم٤مهر اعمذه٥م، وقمٜمف رواي٦م آظمرى، وهل: أٟمف جيقز ًمف احلٙمؿ سمٕمٚمٛمف ؾمقاء قمٚمٛمف ذم وٓيتف أو ىمٌٚمٝم٤م. 6)

 6/335، ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 14/28، واعمٖمٜمل 2/424اٟمٔمر اًمٙم٤مذم 

 .14/28واعمٖمٜمل  13/144، واًمٌٞم٤من 16/344( احل٤موي7)

 .4/167( جمٛمع إهنر 8)

 .14/28( اعمٖمٜمل 9)

(، واًمّمٖمػم 2946) 5/122(، واًمٓمؼماين ذم إوؾمط 11417) 17/61( أظمرضمف أمحد ذم اعمًٜمد 14)

 ن اًمتٞمٛمل إٓ قمٞمًك سمـ يقٟمس.(، وىم٤مل: مل يرِو هذا احلدي٨م قمـ ؾمٚمٞمام749) 4/34

 . 315 ص ( ؾمٌؼ خترجيف11)
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 طملم ىم٤مل ًمف اخلّمؿ أٟم٧م ؿم٤مهدي، وم٘م٤مل: إن ؿمئتام ؿمٝمدت   وُم٤م روي قمـ قمٛمر

 ومٚمؿ يث٧ٌم واًم٘مٞم٤مس ُم٘مدم قمٚمٞمف. (1)ومل أطمٙمؿ، أو أطمٙمؿ وٓ أؿمٝمد

وإٟمام شمقىمػ ومٞمف : يم٤من ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل أن اًم٘م٤ميض ي٘ميض سمٕمٚمٛمف (4)ىم٤مل اًمرسمٞمع

وٓ ومرق سملم أن يٙمقن قمٚمؿ ذًمؽ ىمٌؾ وٓيتف أو ذم وٓيتف وذم حمؾ  (3)ًمٗم٤ًمد اًم٘مْم٤مة

 .(2)قمٛمٚمف أو ذم همػم حمؾ قمٛمٚمف

: إن قمٚمٛمف ىمٌؾ وٓيتف أو ذم همػم قمٛمٚمف مل حيٙمؿ سمف، وإن يم٤من ذم وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م

 .(5)قمٛمٚمف وسمٕمد وٓيتف طمٙمؿ سمف

سمّمح٦م ُم٤م يدقمٞمف ومج٤مز ًمف أن حيٙمؿ سمف يمام ًمق قمٚمٛمف ذم وٓيتف ًمٜم٤م: أن احل٤ميمؿ قم٤ممل 

 وخي٤مًمػ إذا ؾمٛمع اًمِمٝم٤مدة ىمٌؾ وٓيتف وذم همػم قمٛمٚمف طمٞم٨م ٓ جيقز ًمف / (6)وذم قمٛمٚمف

ٕٟمف ىمٌؾ اًمقٓي٦م ٓ يٛمٚمؽ ؾمامع اًمٌٞمٜم٦م وسمٕمد اًمقٓي٦م اًمًامع ُمٕمدوم  :أن يٕمٛمؾ هب٤م

 دد سمٕمد اًمقٓي٦م.جعمتاحلٙمؿ ًمف يم٤م  ي٦م وصمٌقت أهٚمٞم٦مواًمٕمٚمؿ ُمقضمقد سمٕمد اًمقٓ

وإذا ىمٚمٜم٤م حيٙمؿ سمٕمٚمٛمف ذم طمؼ أدُمل مل جيز أن حيٙمؿ سمٕمٚمٛمف ذم طمدود اهلل شمٕم٤ممم 

 .(7)قمغم أصح اًم٘مقًملم وذم اًمث٤مين حيٙمؿ ومٞمٝم٤م

                                                           

 (.41934) 2/221( أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف1)

( هق: اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اجل٤ٌمر سمـ يم٤مُمؾ اعمرادي اعم١مذن ، أسمق حمٛمد، ص٤مطم٥م اًمِم٤مومٕمل، وًمد ؾمٜم٦م 4)

هـ. اٟمٔمر: وومٞم٤مت 474 ، ُم٤مت ؾمٜم٦مراويتل  اًمرسمٞمع طمتك ىم٤مل ومٞمف هـ، روى أيمثر يمت٥م اًمِم٤مومٕمل172

 .132-4/131، وـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى 89-9/87، هتذي٥م اًمٙمامل 494-4/491إقمٞم٤من

 . 8/458إم  (3)

 .13/142( اًمٌٞم٤من 2)

 .4/167، وجمٛمع إهنر 4/88( آظمتٞم٤مر 5)

 .13/142( اًمٌٞم٤من 6)

 .464-8/459اعمحت٤مج، وهن٤مي٦م 129-14/128، وصحٗم٦م اعمحت٤مج 13/142واًمٌٞم٤من  4/244( اعمٝمذب 7)

 [ أ/124] 
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أٟمف ىم٤مل: ًمق رأي٧م رضماًل قمغم طمد مل أطمده طمتك شم٘مقم   ُم٤م روي قمـ اًمّمديؼ ًمٜم٤م:

 .(1)اًمٌٞمٜم٦م قمٜمدي

 ومٞمّمػم يم٤محل٤ميمؿ ًمٜمٗمًف.وٕن اخلّمؿ ذم طم٘مقق اهلل هق احل٤ميمؿ 

وٕن احلدود ُمٜمدوب إمم درئٝم٤م وؾمؽمه٤م وذم احلٙمؿ ومٞمٝم٤م سمٕمٚمٛمف هتٙمٝم٤م 

 .(4)وآطمتٞم٤مط إلصم٤ٌمهت٤م

 فصل

وإن ؾمٙم٧م اعمدقمك قمٚمٞمف قمـ اجلقاب ومٚمؿ ي٘مر ومل يٜمٙمر ىم٤مل ًمف احل٤ميمؿ إن أضم٧ٌم 

ومجٕمؾ  ٤مً ذا مل جي٥م ص٤مر ممتٜمٕمٕٟمف شمقضمف قمٚمٞمف وضمقب اإلضم٤مسم٦م وم٢م:وإٓ ضمٕمٚمتؽ ٟم٤ميماًل 

وم٢من أضم٤مب وإٓ ضمٕمٚمف ٟم٤ميماًل  ٤مً اطمتٞم٤مـم ٤مً  ويًتح٥م أن يٙمرر ذًمؽ قمٚمٞمف صمالصمٟم٤ميمالً 

قمٚمٞمف سمٛمقضم٥م إىمراره وإن  وم٘مد طمٙمؿ اً ٕٟمف إن يم٤من ُم٘مر:وحيٚمػ اعمدقمل وي٘ميض ًمف 

 . (3)وم٘مد ٟمٙمؾ قمـ اًمٞمٛملم وم٘م٣م قمٚمٞمف سمام ي٘ميض سمف قمغم اعمٜمٙمر اًمٜم٤ميمؾ اً يم٤من ُمٜمٙمر

أطمي ُمـ يؽمضمؿ وٓ ي٘مٌؾ ذم اًمؽممج٦م إٓ وإن صح٤ميمؿ إًمٞمف ُمـ ٓ يٕمرف ًم٤ًمٟمف 

ٕٟمف ىمقل ي٘مػ احلٙمؿ قمٚمٞمف ومٝمق يم٤مإلىمرار وم٢من يم٤من ومٞمام يث٧ٌم سم٤مًمِم٤مهد  :قمدًملم

 .(5)وسمف ىم٤مل أمحد (2)واعمرأشملم ىمٌؾ ذم شمرمجتف قمدٓن قمغم أصح اًم٘مقًملم

 . (6)وذم اًمث٤مين ٓ ي٘مٌؾ إٓ أرسمٕم٦م
                                                           

(، وىم٤مل 418) 1/98اخلرائٓمل ذم اعمٜمت٘مك ُمـ يمت٤مب ُمٙم٤مرم إظمالق ، و 14/122اًمٌٞمٝم٘مل ( أظمرضمف 1)

 : إؾمٜم٤مده صحٞمح.9/649اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمٌدر اعمٜمػم 

 .13/142واًمٌٞم٤من  4/244( اعمٝمذب 4)

 . 145-13/142اًمٌٞم٤من  (3)

 .13/145واًمٌٞم٤من  4/244( اعمٝمذب 2)

 .5/54، وُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك 6/354، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 14/88( اعمٖمٜمل 5)

 .13/145واًمٌٞم٤من  4/244( اعمٝمذب 6)
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 .(1)ي٘مٌؾ ذم اًمؽممج٦م ىمقل واطمد وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م

 ُم٤م ىمدُمٜم٤مه. ًمٜم٤م:

 فصل

شمّمح دقمقاه، أو  ٤مً ظمّمؿ وادقمك قمغم هم٤مئ٥م قمـ اًمٌٚمد طم٘م إذا طمي قمٜمد اًم٘م٤ميض

 قمغم طم٤مض ذم اعمجٚمس ومٝمرب أو ذم اًمٌٚمد وم٤مؾمتؽم وشمٕمذر إطمْم٤مره وم٢من مل يٙمـ ًمف سمٞمٜم٦م 

 سمٞمٜم٦م ؾمٛمٕم٧م دقمقاه وسمٞمٜمتف  ًمف وإن يم٤من ، (4)ٕٟمف ٓ وم٤مئدة ذم ؾمامقمٝم٤م: مل شمًٛمع دقمقاه 

ٕٟم٤م ًمق مل ٟمًٛمع سمٞمٜمتف : ٓ ظمالف ُمع أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم ذًمؽ، إٟمام اخلالف ذم احلٙمؿ قمٚمٞمف 

إمم إؾم٘م٤مط احل٘مقق اًمتل ٟمّم٥م احل٤ميمؿ حلٗمٔمٝم٤م وجيقز  ٤مً ضمٕمٚم٧م اًمٖمٞم٦ٌم وآؾمتت٤مر ـمري٘م

 .(3)أن حيٙمؿ قمٚمٞمف قمٜمدٟم٤م

: ٓ جيقز اًم٘مْم٤مء قمغم اًمٖم٤مئ٥م إٓ أن (5)واًمثقري (2)وأصح٤مسمف وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م

 طم٤مض ُمـ ويمٞمؾ أو ؿمٗمٞمع. يٙمقن ظمّمؿ

ومج٤مز اًم٘مْم٤مء هب٤م ًمٜم٤م: أن اخلّمؿ واوم٘مٜم٤م قمغم ؾمامع سمٞمٜمتف ومٜم٘مقل سمٞمٜم٦م قم٤مدًم٦م ُمًٛمققم٦م 

 .(6)ومًٙم٧م اً يمام ًمق يم٤من طم٤مض

                                                           

( وىم٤مل حمٛمد: يِمؽمط ذم اعمؽمضمؿ ًمٙمالم اخلّمؿ أو ًمِمٝمقد اًمِم٤مهديـ ُم٤م يِمؽمط ذم اًمِمٝم٤مدة ُمـ اًمٕمدد، 1)

، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ 4/194، جمٛمع إهنر 16/89وذًمؽ رضمالن، أو رضمؾ واُمرأشم٤من، . اٟمٔمر: اعمًٌقط 

 .5/269سمديـ قم٤م

 . 13/146اًمٌٞم٤من  (4)

 .146-13/145واًمٌٞم٤من  4/244( اعمٝمذب 3)

 .5/249، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 2/191، وشمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 4/87( آظمتٞم٤مر 2)

 .14/95، واعمٖمٜمل 13/147( اًمٌٞم٤من 5)

 .17/39( اعمًٌقط 6)
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وأن ُم٤مًمف  ٤مً هم٤مئٌ ٤مً : إذا ضم٤مءت اُمرأة وادقم٧م هل٤م زوضم(1)وىمد ٟم٤مىمض أسمق طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل

ذم يد ومالن وهل ُمًتح٘م٦م اًمٜمٗم٘م٦م ومٞمف وم٤مقمؽمف ُمـ ذم يده اعم٤مل سمذًمؽ أن احل٤ميمؿ ي٘ميض 

مل يؼمأ مم٤م  فهل٤م قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٗم٘م٦م ًمٙمـ ٓ حيٙمؿ قمغم اًمٖم٤مئ٥م طمتك يًتحٚمػ ظمّمٛمف أٟم

ؿمٝمدت ًمف سمف اًمٌٞمٜم٦م ٕن اًمٖم٤مئ٥م ًمق طمي وادقمك ذًمؽ شمقضمٝم٧م ًمف اًمٞمٛملم قمٚمٞمف وم٢مذا 

 .(4)ًمف سمذًمؽهم٤مب ًمزم احل٤ميمؿ / آطمتٞم٤مط 

وم٢من ىم٤مم اًمٖم٤مئ٥م ىمٌؾ احلٙمؿ قمٚمٞمف ومٚمف اًم٘مدح ذم اًمٌٞمٜم٦م وم٢من ىمدح ومٞمٝم٤م وأصمٌتف مل جيز 

احلٙمؿ قمٚمٞمف ًمٌٓمالن سمٞمٜمتف وإن ؾم٠مل اًمت٠مضمٞمؾ إلصم٤ٌمت اًم٘مدح أضمٚمف صمالصم٦م أي٤مم وم٢من أصمٌتف 

 اً ًٛمع سمٞمٜم٦م اجلرح إٓ أن يٙمقن ُم٘مٞمدوإٓ طمٙمؿ قمٚمٞمف وإن طمي وىمد طمٙمؿ قمٚمٞمف مل ي

مل يًٛمٕمف جلقاز طمدوصمف سمٕمد اًمِمٝم٤مدة واحلٙمؿ  ٤مً واًمِمٝم٤مدة وإن يم٤من ُمٓمٚم٘مىمٌؾ احلٙمؿ سمام 

 .(3)وم٢من ـمٚم٥م اًمت٠مضمٞمؾ أضمٚمف وم٢من أصمٌتف وإٓ وم٘مد ٟمٗمذ احلٙمؿ قمٚمٞمف

واًم٘مْم٤مء قمغم اًمٖم٤مئ٥م إٟمام جيقز ذم طم٘مقق أدُمٞملم وم٠مُم٤م احلدود ومال ي٘م٣م ومٞمٝم٤م 

 هم٤مئ٥م ىميض قمٚمٞمف ٕهن٤م مل شمٌـ قمغم آطمتٞم٤مط ومٚمق ىم٤مُم٧م سمٞمٜم٦م سم٤مًمنىم٦م قمغم: قمغم هم٤مئ٥م 

 .(2)سم٤مًمٖمرم دون اًم٘مٓمع عم٤م ىمدُمتف

وأؿمٝمر  (5)وًمق ىم٤مُم٧م اًمٌٞمٜم٦م قمغم صٌل أو جمٜمقن مل حيٙمؿ قمٚمٞمف إٓ سمٕمد اًمٞمٛملم

 .(6)اًمروايتلم قمـ أمحد أن ٓ يًتحٚمػ

                                                           

 .2/191( شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 1)

 .2/191( شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 4)

 .148-13/147( اًمٌٞم٤من 3)

 .13/148( اًمٌٞم٤من 2)

 .13/148( اًمٌٞم٤من 5)

 .447-8/446، واعمٌدع 97-14/96( اعمٖمٜمل 6)

 [ ب/124] 
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 ًمٜم٤م: ُم٤م ذيمرشمف ذم طمؼ اًمٖم٤مئ٥م.

وًمق ادقمك قمغم طم٤مض ذم اًمٌٚمد همػم ُمًتؽم يٛمٙمـ إطمْم٤مره مل جيز أن حيٙمؿ قمٚمٞمف 

ه ٕٟمف ٓ ضر قمغم اعمدقمل ذم شم٠مظمػم احلٙمؿ إمم طملم إطمْم٤مره وىمد يٙمقن طمتك حيي

 .(1)ُمٕمف ُم٤م يدومع سمف طمج٦م ظمّمٛمف

 فصل

جيقز أن يٙمت٥م ىم٤ميض سمٚمد أو ىمري٦م إمم ىم٤ميض سمٚمد أو ىمري٦م إذا يم٤من سمٞمٜمٝمام ُم٤ًموم٦م 

ه وومٞمام صم٧ٌم قمٜمده ًمٞمحٙمؿ سمف وومٞمام ٞمٜمٗمذدة ذم ُمثٚمٝم٤م ومٞمام حيٙمؿ سمف ًمسمٕمٞمدة جيقز ٟم٘مؾ اًمِمٝم٤م

ُمـ سمٞمٜم٦م قم٤مدًم٦م سمحؼ ًمِمخص ًمٞمثٌتٝم٤م وحيٙمؿ هب٤م ويمذًمؽ يمت٤مب اإلُم٤مم إمم ىم٤مض ؾمٛمٕمف 

 ىي ني مي زي ﴿ وإصؾ ذم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: (4)أو أُملم ويمت٤مهبام إمم اإلُم٤مم
، (3)﴾   هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

 ٰذ يي﴿ سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ  يمت٥م إمم ىمٞمٍم ُمٚمؽ اًمروم: ط وٕن اًمٜمٌل
 . (5)شأي٦م ... (2)﴾    ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

، سمًؿ اهلل اًمرمحـ ز ُمـ حمٛمد رؾمقل اهلل إمم يمنى سمـ هرُم» ويمت٥م إمم يمنى: 

 ُمزق اهلل : »  ط ، ومٛمزق يمت٤مسمف وم٘م٤مل اًمٜمٌلشاًمرطمٞمؿ، أؾمٚمٛمقا شمًٚمٛمقا، واًمًالم 

 .ُمٚمؽ ، ومٚمؿ يٌؼ ًمٚمٗمرس(6)شُمٚمٙمف 
                                                           

 .13/146، واًمٌٞم٤من 3/241( اعمٝمذب 1)

 .13/149، واًمٌٞم٤من 3/241( اعمٝمذب 4)

 [. 31-49( ]اًمٜمٛمؾ: 3)

 [. 62( ]آل قمٛمران: 2)

 ( .1773يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم )( ، ورواه ُمًٚمؿ ذم 7ذم يمت٤مب سمدء اًمقطمل )رواه اًمٌخ٤مري ( 5)

( ُمـ طمدي٨م اسمـ 1773( ، وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد واًمًػم )2242رواه اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي )( 6)

 قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام .
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 . ، ومٚمذًمؽ سم٘مل ُمٚمؽ اًمرومفوأُم٤م ىمٞمٍم وم٤مؾمت٘مٌٚمف أو ىمٌٚم

ُمـ دي٦م (4)ؿ اًمْم٤ٌميبؿمٞمأن ورث زوضم٦م أ (1)إمم اًمْمح٤مك سمـ ؾمٗمٞم٤من يمت٥م ط وٕٟمف

 .(3)زوضمٝم٤م

  (2)وىمد اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع قمغم ىمٌقل يمت٤مب اًم٘م٤ميض إمم اًم٘م٤ميض

 ٕٟمف ُمـ همريٛمف ذم سمٚمد وطمجتف ذم همػمه :  (5)وٕن احل٤مضم٦م شمدقمق إمم ىمٌقل يمت٤مسمف

 ٓ ي٘مدر قمغم ُمٓم٤مًمٌتف إٓ سمٙمت٤مب اًم٘م٤ميض.

أو  سمٚمد يمج٤مٟمٌل ُمثٚمٝم٤م اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة ىمري٦ٌم ٓ جيقز ذموإن يم٤من سمٞمٜمٝمام ُم٤ًموم٦م 

قمغم هم٤مئ٥م أو  ف ؾمقاء يم٤من طمٙمامً ٚمَ ٌِ يم٤مٟم٤م ذم جمٚمًلم وم٢من يمت٥م إًمٞمف سمام طمٙمؿ سمف ًمٞمٜمٗمذه ىمَ 

                                                           

( هق: اًمْمح٤مك سمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمقف سمـ يمٕم٥م سمـ أيب سمٙمر سمـ يمالب اًمٙمٚمٌل، أسمق ؾمٕمٞمد، أؾمٚمؿ وصح٥م 1)

ُمتقؿمح٤م ؾمٞمٗمف، ويم٤من يٕمد سمامئ٦م وم٤مرس ط ي٘مقم قمغم رأس رؾمقل اهلل إسمٓم٤مل، ويم٤من  ، وأطمدط اًمٜمٌل 

، وروى قمٜمف: ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م واحلًـ اًمٌٍمي. اٟمٔمر: آؾمتٞمٕم٤مب ط وطمده، روى قمـ : اًمٜمٌل 

 .464-13/461، و هتذي٥م اًمٙمامل 234-4/249، وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م 4/724-723

٤ٌميب( 4) مل أضمد ًمف يمٌػم شمرمج٦م ، اٟمٔمر ط رؾمقل اهلل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ىمتٚمقا ذم قمٝمد  هق َأؿْمٞمَْؿ اًمْم 

 . 1/138، آؾمتٞمٕم٤مب  1/185اإلص٤مسم٦م

(، واًمؽمُمذي ذم 4947) 3/149( أسمق داود ذم يمت٤مب: اًمٗمرائض، سم٤مب: ذم اعمرأة شمرث ُمـ دي٦م زوضمٝم٤م3)

(، واًمٜم٤ًمئل ذم اًمٙمؼمى 1215) 3/79أسمقاب اًمدي٤مت، سم٤مب: ُم٤م ضم٤مء ذم اعمرأة هؾ شمرث ُمـ دي٦م زوضمٝم٤م؟ 

(، واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب: 6334) 6/144ب: اًمٗمراض، سم٤مب: شمقري٨م اعمرأة ُمـ دي٦م زوضمٝم٤م ذم يمت٤م

(، وقمٌد 15725) 45/44(، وأمحد ذم اعمًٜمد 4624) 4/883اًمدي٤مت، سم٤مب: اعمػماث ُمـ اًمدي٦م 

(، واًمٓمؼماين ذم 47551) 5/216(، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف 17762) 9/397اًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمف 

(، وىم٤مل اًمؽمُمذي: هذا طمدي٨م 16462) 8/144، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى (8139) 8/499اًمٙمٌػم 

 طمًـ صحٞمح.

، 13/114، اًمٌٞم٤من 5/234، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 7/486ومتح اًم٘مدير ، و 59ُمراشم٥م اإلمج٤مع ، ص ( 2)

 .3/537، وذح ُمٜمتٝمك اإلرادات 6/361، ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 44/163شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع و

 .13/114، واًمٌٞم٤من 3/241( اعمٝمذب 5)
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وهٙمذا إن يمت٥م صم٧ٌم قمٜمدي  (1)طم٤مض ٕن ُم٤م طمٙمؿ سمف جي٥م قمغم يمؾ أطمد إُمْم٤مؤه

ن سمٞمٜم٦م قم٤مدًم٦م قمغم ومالن ًمٗمالن يمذا ٕن إصم٤ٌمشمف طمٙمؿ / وأُم٤م إن يمت٥م إًمٞمف ؾمٛمٕم٧م ًمٗمال

 .(4)سمٙمذا مل ي٘مٌٚمٝم٤م اعمٙمتقب إًمٞمف : ٕٟمف ٟم٘مؾ ؿمٝم٤مدة ُمع ىمرب اعم٤ًموم٦م

: أٟمف إن يم٤من ومٞمام صم٧ٌم قمٜمده مل جيز ىمٌقًمف واًمّمحٞمح هق اًمتٗمّمٞمؾ (3)وذيمر ذم اعمٝمذب

أن يِمٝمد سمف قمدٓن وٓ  ي٘مٌؾ يمت٤مب اًم٘م٤ميض إمم اًم٘م٤ميض إٓ وٓ اًمذي ىمدُمتف عم٤م سمٞمٜمتف.

، (6)واحلًـ واًمٕمٜمؼمي (5)ًمًقار اًم٘م٤ميض ٤مً ظمالوم (2)يٙمتٗمل ذًمؽ سمٛمٕمروم٦م اخلط واخلتؿ

 .(8)ط ىم٤مل أسمق صمقر: ي٘مٌؾ ُمـ همػم ؿمٝم٤مدة يمٙمت٥م اًمٜمٌل (7)وهق وضمف ًمٜم٤م

ًمٜم٤م: أن اخلط واخلتؿ يٛمٙمـ اًمتزوير قمٚمٞمٝمام واًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمف ُمتٞمنة، ومال جيقز اًمٕمدول 

وطمل اهلل شمٕم٤ممم سمف  اشمّم٤ملوم٢من اًمتزوير قمٚمٞمٝم٤م ُمع  ط وخت٤مًمػ يمت٥م اًمٜمٌل، (9)قمٜمٝم٤م إًمٞمٝمام

                                                           

 .3/241( اعمٝمذب 1)

 .13/114( اًمٌٞم٤من 4)

 .3/241( اعمٝمذب 3)

 .13/111، واًمٌٞم٤من 3/241( اعمٝمذب 2)

( هق: ؾمقار سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمقار سمـ قمٌد اهلل سمـ ىمداُم٦م اًمتٛمٞمٛمل اًمٕمٜمؼمي ، أسمق قمٌد اهلل اًمٌٍمي اًم٘م٤ميض، 5)

وشم٤مريخ سمٖمداد  ،5/1129شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌلاٟمٔمر  هـ .425وُم٤مت ؾمٜم٦م  هـ،184وًمد ؾمٜم٦م 

 .424-14/438، وهتذي٥م اًمٙمامل 9/448-414

هـ وىمٞمؾ: 144هق: قمٌٞمد اهلل سمـ احلًـ سمـ احلّملم اًمتٛمٞمٛمل، اًمٕمٜمؼمي، ىم٤ميض اًمٌٍمة ، وًمد ؾمٜم٦م ( 6)

، روى قمـ: ؾمٕمٞمد اجلريري، وظم٤مًمد احلذاء، وداود سمـ أيب هٜمد، وروى قمٜمف: ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ، هـ146

هـ. 168هـ، وىمٞمؾ: 174ٌد اهلل إٟمّم٤مري، ومج٤مقم٦م، وُم٤مت ؾمٜم٦م وقمٌد اًمرمحـ سمـ ُمٝمدي، وحمٛمد سمـ قم

 .349و 14/346، وشم٤مريخ سمٖمداد 2/229اٟمٔمر: شم٤مريخ اإلؾمالم ًمٚمذهٌل 

( ىم٤مًمف أسمق ؾمٕمٞمد اإلصٓمخري، ودًمٞمٚمٝمؿ أن اخلط يِمٌف اخلط، واخلتؿ يِمٌف اخلتؿ، ومال ي١مُمـ أن يزور قمغم 7)

٘متٍم ومٞمٝم٤م قمغم ُمٕمروم٦م اخلط واخلتؿ، يم٢مصم٤ٌمت ظمٓمف وظمتٛمف، ويٛمٙمـ إصم٤ٌمت اًمٙمت٤مسم٦م سم٤مًمِمٝم٤مدة، ومال ي

 .3/241اعمٝمذب ، 13/111اًمِمٝم٤مدة. اٟمٔمر: اًمٌٞم٤من 

 . 12/79، واعمٖمٜمل  13/111، واًمٌٞم٤من 3/241( اعمٝمذب 8)

 .13/111، واًمٌٞم٤من 3/241( اعمٝمذب 9)

 [ أ/123] 
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يٕمد اًمداقمل ٓ  ٓ يقضمد ومحّمٚم٧م اًمث٘م٦م وٕهن٤م يم٤مٟم٧م ذم اًمدقم٤مء إمم اإلؾمالم وذًمؽ

 اً إًمٞمف ُمزور

صمؿ اًمٙمالم ذم صحٛمؾ هذا اًمٙمت٤مب وأدائف أُم٤م صحٛمٚمف ومٝمق أن حيي قمدًملم وي٘مرأ 

ـ أن ي، ويًتح٥م ًمٚمِم٤مهد٤مً واًمِم٤مهدان أيْم قمٚمٞمٝمام اًمٙمت٤مب أو ي٘مرأه همػمه وهق يًٛمع

ٕهنام  :يٜمٔمرا ذم اًمٙمت٤مب طم٤مل ىمراءشمف طمتك ٓ يزاد ومٞمف وٓ يٜم٘مص، وم٢من مل يٜمٔمرا ضم٤مز

اًمِمٝم٤مدة  تحٛمالٞميِمٝمدان سمام ؾمٛمٕم٤مه وم٢مذا ىمرئ قمٚمٞمٝمام ىم٤مل هذا يمت٤ميب إمم ومالن اًم٘م٤ميض ًم

 .(1)قمٚمٞمف سمٚمٗمٔمف وم٢من ىم٤مل اؿمٝمدا قمكم سمام ومٞمف يم٤من أومم

اعمٙمتقب سمف ىمٚمٞماًل اقمتٛمد قمغم طمٗمٔمف وإن يم٤من يمثػًما يمت٥م يمؾ واطمد ُمٜمٝمام وم٢من يم٤من 

 .(4)ُم٤م ؿمٝمد سمف ريم٤م ًمذٟمًخ٦م وىم٤مسمؾ هب

قمٚمٞمف وًمق اؾمتدقم٤ممه٤م مل يّمح هذا اًمتحٛمؾ ٕهنام  يٕمٞمٜم٤ماًمٙمت٤مب ىمٌؾ أن  ي٘مٌْم٤منصمؿ 

ىمرأه همػمه  وأه احل٤ميمؿ أرىمداء وم٢مذا وصال إمم اعمٙمتقب إًمٞمف وأُم٤م إ ،صحٛمال جمٝمقًٓ 

قمٚمٞمٝمام وم٢مذا ؾمٛمٕم٤مه ىم٤مٓ هذا يمت٤مب ومالن اًم٘م٤ميض إًمٞمؽ أؿمٝمدٟم٤م قمغم ٟمٗمًف سمام ومٞمف ٓ سمد 

 .(3)ُمـ هذا ٕٟمف ىمد يٙمقن اًمٙمت٤مب همػم اًمذي أؿمٝمدهؿ سمام ومٞمف

 وذيمر اًم٘م٤ميض أسمق اًمٓمٞم٥م اًمٓمؼمي رمحف اهلل: أٟمف جي٥م أن ي٘مقٓ ذم جمٚمس طمٙمٛمف

 .(2)ٕن ىمقل اًم٘م٤ميض ٓ يٕمتؼم إٓ ذم جمٚمس طمٙمٛمف

                                                           

 .13/111، واًمٌٞم٤من 244-3/241( اعمٝمذب 1)

 .114-13/111( اًمٌٞم٤من 4)

 .13/114( اًمٌٞم٤من 3)

 . 16/446احل٤موي  (2)
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ٞمخ أيده اهلل: ىمٚم٧م: وومٞمف ٟمٔمر : ٕن مجٞمع اًمٌٚمد ُمقوع وٓيتف ومٝمق ىم٤مل اًمِم

ف ذم ٛمتأو همػم خمتقم أو اٟمٙمن ظم ٤مً ٚمس طمٙمٛمف، وؾمقاء يم٤من اًمٙمت٤مب خمتقُميمٛمج

 اًمٓمريؼ ٕن اًمتٕمقيؾ قمغم ُم٤م طمٗمٔمف.

اًمٙمت٤مب وظمتٛمف واؾمتدقم٤ممه٤م وم٘م٤مل هذا يمت٤ميب ىمد أؿمٝمدشمٙمام قمغم ٟمٗمز  جوًمق أدر

 .(1)سمام ومٞمف مل يّمح هذا اًمتحٛمؾ

وم٢مذا  ٤مً حٛمال اًمِمٝم٤مدة ُمدرضمتقمٜمقٟمف ضم٤مز أن يف وٛموىم٤مل أسمق يقؾمػ: إذا ظمتٛمف سمخت

 (4)وصال إمم اعمٙمتقب إًمٞمف ؿمٝمدا قمٜمده سم٠من هذا يمت٤مب ومالن اًم٘م٤ميض إًمٞمؽ.

يمام ًمق ؿمٝمدا أن ًمٗمالن قمغم ومالن (3)ًمٜم٤م: أهنام ؿمٝمدا سمام ٓ يٕمٚمامٟمف ومال شمّمح ؿمٝم٤مدهتؿ

سم٠من ُم٤م ذم هذا ُمـ اًمٙمٞمس ًمٗمالن، ٕهنام ؿمٝمدا سم٤مجلٛمٚم٦م وم٠مهمٜم٧م ُم٤مًٓ وخي٤مًمػ إذا ؿمٝمدا 

 .(2)سم٤مًمٙمت٤مب يِمٝمدا / ومل يٕمٚمامٟمف ٓ ومه٤م اًمٙمت٤مب ذم سمام ؿمٝمدا ُم٠ًمًمتٜم٤م وذم اًمتٗمّمٞمؾ قمـ

 فرع

ذم اًمٕمٜمقان أو داظمؾ  ٤مً أو ٟمًٞم٤مٟم اً ف ىمّمدإذا شمرك اًم٘م٤ميض اًمٙم٤مشم٥م اؾمؿ اعمٙمتقب إًمٞم

 .(5)اًمٙمت٤مب أو ومٞمٝمام وؿمٝمد اًمِم٤مهدان أٟمف يمت٥م سمف إًمٞمف ًمزُمف ىمٌقًمف واًمٕمٛمؾ سمف

وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: إذا مل يٙمت٥م اؾمٛمف ذم سم٤مـمٜمف ومٞم٘مقل هذا يمت٤مب ُمـ ومالن إمم ومالن 

 .(6)مل يٙمٗمف ذيمر آؾمؿ ذم اًمٕمٜمقان

                                                           

 .13/114( اًمٌٞم٤من 1)

 .5/232، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 7/2، واًمٌحر اًمرائؼ 7/492( ومتح اًم٘مدير 4)

 .13/114( اًمٌٞم٤من 3)

 . 196يمت٤مب اًم٘مْم٤مء ُمـ اًمِم٤مُمؾ ، ص  (2)

 .13/114( اًمٌٞم٤من 5)

 .5/232، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 7/494، وومتح اًم٘مدير 185-2/182( شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 6)

 [ ب/123] 



 القضاء (القضاء ) باب صفة كتاب  .................................................. كتاب االنتصار البن أبي صصرون

- 347 - 

شمرك آؾمؿ يمام ًمق ًمٜم٤م: أن آقمتامد قمغم ُم٤م ؿمٝمد سمف اًمِم٤مهدان قمٚمٞمف ومال ي٘مدح ومٞمف 

 .(1)و٤مع اًمٙمت٤مب أو اٟمٛمحك ُم٤م ومٞمف

 .(4)قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م: أٟمف إذا اٟمٙمن اخلتؿ مل ي٘مٌؾ اًمٙمت٤مب وروى احلًـ سمـ زي٤مد

 .(2): إٟمام أراد إذا مل حيٗمظ اًمِمٝمقد ُم٤م ذم اًمٙمت٤مب(3)ىم٤مل اًمرازي

همػم  ٤مً إمم ىمٞمٍم يمت٤مسميمت٥م  ط ًمٜم٤م: قمغم رواي٦م احلًـ ُم٤م ىمدُمٜم٤مه، وىمد روي أن اًمٜمٌل

 .(5)٘مرأ اًمٙمت٤مب همػم خمتقم وم٤مختذ ظمتامً وم٘مٞمؾ ًمف إٟمف ٓ ي خمتقم

 فصل

ضم٤مز وطمٙمؿ  ٤مً سمٞمٜم٦م قمٜمده ٟمٔمرت وم٢من يم٤من ذًمؽ ديٜم إذا يمت٥م اًم٘م٤ميض سمثٌقت إىمرار أو

ٕمٌد أو ُمِمٝمقرة يم ٤مً ٟمٔمرت وم٢من يم٤مٟم٧م قمٞمٜم ٤مً ٜمٞمقم، وإن يم٤من (6)تقب إًمٞمف عم٤م ىمدُمتفسمف اعمٙم

ٟٓمتٗم٤مء اجلٝم٤مًم٦م سمحدوده ضم٤مز ًمٚمٛمٙمتقب إًمٞمف احلٙمؿ سمف  اً ُمتٛمٞمز اً ُمِمٝمقر اً داسم٦م أو قم٘م٤مر

                                                           

 .13/114اًمٌٞم٤من ( 1)

 . 8/133، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ  8/159( اعمحٞمط اًمؼمه٤مين 4)

هـ، ؾمٙمـ 345( هق: أمحد سمـ قمكم، أسمق سمٙمر اًمرازي، اإلُم٤مم اعمٕمروف سم٤مجلّم٤مص وهق ًم٘م٥م ًمف، وًمد ؾمٜم٦م 3)

سمٖمداد، وقمٜمف أظمذ وم٘مٝم٤مؤه٤م وإًمٞمف اٟمتٝم٧م ري٤مؾم٦م إصح٤مب، ىم٤مل اخلٓمٞم٥م: يم٤من إُم٤مم أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م 

ويم٤من ُمِمٝمقرًا سم٤مًمزهد. وشمٗم٘مف قمكم أيب احلًـ اًمٙمرظمل وأسمق سمٙمر أمحد سمـ ُمقؾمك اخلقارزُمل  وىمتف، ذم

هـ.اٟمٔمر: اجلقاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م 374وأسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ ُمٝمدي، وشمقذم ؾمٜم٦م 

1/82-85. 

 . 4/98، وآظمتٞم٤مر  8/159( اعمحٞمط اًمؼمه٤مين 2)

أراد أن يٙمت٥م إمم يمنى ط أن اًمٜمٌل "صح قمـ أٟمس ( و4938رواه اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد ) (5)

ي٘مٌٚمقن إٓ يمت٤مسم٤ًم سمخ٤مشمؿ ومّم٤مغ ظم٤ممت٤ًم طمٚم٘م٦م ومْم٦م وٟم٘مش ومٞمف حمٛمد رؾمقل  وىمٞمٍم واًمٜمج٤مر وم٘مٞمؾ إهنؿ ٓ

 4494أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٚم٤ٌمس واًمزيٜم٦م سمرىمؿ  "اهلل 

 . 13/112ن ، واًمٌٞم٤م 18/544هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (6)
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ٓ شمتٛمٞمز إٓ سم٤مًمقصػ يمثقب أو قمٌد همػم ُمِمٝمقر ضم٤مز ىمٌقل  ٤مً وإن يم٤من قمٞمٜم،قمٜمف 

سمف ىم٤مل أسمق و (4)ٓ جيقز :واًم٘مقل اًمث٤مين (1)اًمٙمت٤مب ومٞمف سم٤مًمقصػ قمغم أصح اًم٘مقًملم

واظمت٤مر  (3)طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف إٓ أسم٤م يقؾمػ وم٢مٟمف أضم٤مزه ذم اًمٕمٌد ظم٤مص٦م دون إُم٦م

 ُمقاوم٘م٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م. (2)اعمزين

ًمٜم٤م: أٟمف يْمٌط سم٤مًمّمٗم٦م ويث٧ٌم ذم اًمذُم٦م سم٤مًمٕم٘مد ومٝمق يم٤مًمديـ وخي٤مًمػ اًمِمٝم٤مدة 

ذا جي٥م ومال سمد ُمـ شم٘مدم دقمقاه ومٞمِمٝمد ًمف ومٕمغم ه (5)عمقصقف ٕٟمف ٓ طم٤مضم٦م إمم وصٗمف

يم٤من أو أُم٦م أو هبٞمٛم٦م وم٢مذا وصؾ إمم سمٚمد احل٤ميمؿ اًمٙمت٤مب  اً أن شمٜمٗمذ اًمٕملم خمتقُم٦م قمٌد

قمٚمٞمف  ٤مً ضم٥م قمغم اًمذي أظمذه رده ويم٤من ُمْمٛمقٟمؿمٝمدا قمغم قمٞمٜمف وم٢من مل يِمٝمدا قمٚمٞمٝم٤م و

 .(6)ٕٟمف أصم٧ٌم يده قمٚمٞمف سمٖمػم طمؼ: قمٞمٜمف وُمٜمٗمٕمتف 

 فصل

إذا ُم٤مت اًم٘م٤ميض اًمٙم٤مشم٥م أو قمزل سمٖمػم ومًؼ سمٕمدُم٤م يمت٥م اًمٙمت٤مب وأؿمٝمد قمٚمٞمف 

ف ىمٌقًمف واًمٕمٛمؾ سمف ؾمقاء ُم٤مت ىمٌؾ ظمروج اًمٙمت٤مب ُمـ يده أو سمٕمد ضم٤مز ًمٚمٛمٙمتقب إًمٞم

 .(7)ظمروضمف ُمـ يده إذا صم٧ٌم صدوره قمٜمف

 .(8)ٓ يٕمٛمؾ سمف وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م:

                                                           

 . 8/174روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (1)

 .8/475، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 184-14/179، وصحٗم٦م اعمحت٤مج 13/112( اًمٌٞم٤من 4)

 . 234، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ /183-2/184، وشمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 4/91( آظمتٞم٤مر شمٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر 3)

 .13/112اًمٌٞم٤من ، و 16/418احل٤موي ( 2)

 .13/112( اًمٌٞم٤من 5)

 .13/112اًمٌٞم٤من ، و 18/543ٓمٚم٥م هن٤مي٦م اعم( 6)

 .13/115، واًمٌٞم٤من 3/244( اعمٝمذب 7)

 .738-5/237، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 7/2، واًمٌحر اًمرائؼ 2/186( شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 8)
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إن ُم٤مت ىمٌؾ ظمروضمف ُمـ يده مل يٕمٛمؾ سمف وإن ُم٤مت سمٕمد  وىم٤مل أسمق يقؾمػ:

 .(1)ظمروضمف قمٛمؾ سمف

ومٛمقت احل٤ميمؿ اعمِمٝمقد  ًمٜم٤م: أن آقمتامد قمغم ُم٤م ؿمٝمد سمف قمٚمٞمف اًمِم٤مهدان ومه٤م طمٞم٤من

 .(4)ؿمٝمد قمغم ؿمٝم٤مدهتامقمٚمٞمف سمٛمٜمزًم٦م ُمقت ؿم٤مهدي إصؾ سمٕمد أن أُ 

وًمق ومًؼ اًمٙم٤مشم٥م ىمٌؾ وصقل اًمٙمت٤مب إمم اعمٙمتقب إًمٞمف صمؿ وصٚمف وم٢من يم٤من ومٞمام 

٘مدُمف شمث ومال ي٘مدح ومٞمام ٕن اًمٗمًؼ طم٤مد: طمٙمؿ سمف ىمٌؾ ومً٘مف وضم٥م ىمٌقًمف وإُمْم٤مؤه 

ومًؼ اًمٙم٤مشم٥م  صمؿ إًمٞمف اعمٙمتقب / هب٤م ومحٙمؿ قمٜمده صم٧ٌم ؿمٝم٤مدة سمٜم٘مؾ إًمٞمف يمت٥م إن ويمذًمؽ

وم٠مُم٤م إذا ومًؼ اًمٙم٤مشم٥م ىمٌؾ طمٙمؿ  ،وم٢مٟمف جي٥م إُمْم٤مؤه عم٤م ىمدُمٜم٤م ُمـ أن اًمثٌقت طمٙمؿ

 .(3)اعمٙمتقب إًمٞمف هب٤م وم٢مٟمف ٓ جيقز احلٙمؿ سمام يمتٌف يمام ٓ يّمح طمٙمؿ احل٤ميمؿ سمٕمد ومً٘مف

 فصل

وزم سمٕمده  اًمٙمت٤مب إمم ُمـو قمزل أو ومًؼ ومقصؾ أُم٤م إذا ُم٤مت اعمٙمتقب إًمٞمف أ

 .(5)قمٜمده وم٢مٟمف يٚمزُمف ىمٌقهل٤م واًمٕمٛمؾ هب٤م (2)[٦مٌٞمٜماًم]وأىمٞمٛم٧م اًمٌٞمٜم٦م سمف 

 .(6)ٓ جيقز ًمف اًمٕمٛمؾ سمف وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م:

ًمٜم٤م: أهن٤م سمٞمٜم٦م أصمٌت٧م طمٙمؿ إول اًمٙم٤مشم٥م أو اًمثٌقت قمٜمده ومقضم٥م قمغم اعمتجدد 

ىمٌقهل٤م واًمٕمٛمؾ هب٤م يمام ًمق ؿمٝمدت قمغم اًم٘م٤ميض إول صمؿ وزم همػمه ُمٙم٤مٟمف واًم٘م٤ميض 

                                                           

 .5/238، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 7/2( اًمٌحر اًمرائؼ 1)

 .14/86، واعمٖمٜمل 13/115، واًمٌٞم٤من 3/244( اعمٝمذب 4)

 .116-13/115، واًمٌٞم٤من 3/244( اعمٝمذب 3)

 .ٙمذا ذم إصؾ وهل ُمٙمررة واًمًٞم٤مق ي٘متيض طمذومٝم٤م( ه2)

 .13/116، واًمٌٞم٤من 3/244( اعمٝمذب 5)

 .5/738، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 7/5، واًمٌحر اًمرائؼ 2/187( شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 6)

 [ أ/122] 
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سمف وطمده وإٟمام اًمٚمذان ؿمٝمد قمٚمٞمف مه٤م  يٙمتٗملًمٞمس سمٛمٜمزًم٦م ؿم٤مهد اًمٗمرع وهلذا اًمٙم٤مشم٥م 

 .(1)اًمٗمرع وىمد أىم٤مُم٤م اًمِمٝم٤مدة قمٜمد احل٤ميمؿ

 ووزم ٤مً واًمٞم ٤مً عمذه٥م أن اعمٙمتقب إًمٞمف ًمق يم٤من طمٞمىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق اًمٓمٞم٥م: ىمٞم٤مس ا

همػمه ذم اًمٌٚمد ومحٛمؾ اًمٙمت٤مب إمم ذًمؽ اًمٖمػم وؿمٝمد اًمِم٤مهدان سمف أٟمف يٚمزُمف ىمٌقًمف 

 .(4)واًمٕمٛمؾ سمف

ىم٤ميض سمٚمد آظمر سم٠من ٞم٘مف: ىمٚم٧م: وقمغم هذا ًمق محؾ إمم ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل سمتقوم

 اًمٌٚمد وىم٤مُم٧م اًمٌٞمٜم٦م سمف قمٜمده ًمزُمف اًمٕمٛمؾ سمف عم٤م ىمدُمتف.اٟمت٘مؾ اخلّمؿ إمم ذًمؽ 

إمم ظمٚمٞمٗم٦م صمؿ ُم٤مت اًمٙم٤مشم٥م أو قمزل مل يٙمـ خلٚمٞمٗمتف أن يٕمٛمؾ سمف  وًمق يمت٥م ىم٤مضٍ 

واًمث٤مين ٓ يٜمٕمزل يمام ٓ يٜمٕمزل  (3)قمغم أصح اًمقضمٝملم ذم أٟمف يٜمٕمزل سمٕمزًمف أو ُمقشمف

 .(2)اًم٘م٤ميض سمٛمقت اإلُم٤مم

ٓ ًمٜمٗمًف ومٚمؿ يٜمٕمزل سمٛمقشمف يمام ٓ يٌٓمؾ  ًمٜم٤م: أن اإلُم٤مم يٕم٘مد اًم٘مْم٤مء ًمٚمٛمًٚمٛملم

اًمٌٞمع سمٛمقت اًمقيمٞمؾ وٓ اًمٜمٙم٤مح سمٛمقت اًمقزم واًم٘م٤ميض يًتٜمٞم٥م قمـ ٟمٗمًف وم٤مٟمٕمزل 

 سمٛمقشمف وقمزًمف يمقيمٞمٚمف، وٕن إُم٤مم ٓ يٛمٚمؽ قمزل اًم٘م٤ميض ُمـ همػم ؾم٥ٌم وًمق قمزًمف 

 ٛمٚمؽ قمزل ٟم٤مئٌف ُمـ همػم ؾم٥ٌم وقمغم ىمقل ُمـ ي٘مقل إن اإلُم٤مم ياًم٘م٤ميض ومل يٜمٕمزل 

ٚمؽ قمزل اًم٘م٤ميض ُمـ همػم ؾم٥ٌم أن اًم٘م٤ميض ٓ يٛمٚمؽ قمزل ظمٚمٞمٗمتف ُمـ همػم ٓ يٛم

                                                           

 . 441يمت٤مب اًم٘مْم٤مء ُمـ اًمِم٤مُمؾ ، ص ( 1)

 . 8/162، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  14/43سمحر اعمذه٥م  (4)

 . 8/162اًمٜمقوي اًمقضمف اًمث٤مين ذم اًمروو٦م صحح  (3)

، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 142-14/143، صحٗم٦م اعمحت٤مج 11/181، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 117-13/116( اًمٌٞم٤من 2)

8/426. 
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ؾم٥ٌم، وٕٟمف ًمق اٟمٕمزل اًم٘مْم٤مة وإُمراء سمٛمقت اإلُم٤مم دظمؾ اًمٜم٤مس ُمـ ذًمؽ ضر 

 .(1)قمٔمٞمؿ وٓ يقضمد ذًمؽ ذم قمزل ٟم٤مئ٥م اًم٘م٤ميض

 فصل

إذا وصؾ اًمٙمت٤مب إمم اعمٙمتقب إًمٞمف ذم همػم وٓيتف مل يٙمـ ًمف ىمٌقًمف طمتك يٕمقد إمم 

ويمذا ًمق شمراومع إًمٞمف ظمّمامن ُمـ أهؾ وٓيتف ذم همػم وٓيتف مل جيز أن حيٙمؿ  ،وٓيتف 

وًمق شمراومع إًمٞمف اصمٜم٤من  ،ٕن وٓيتف خمّمقص٦م سمٛمٙم٤من ُمٕملم ومٚمؿ شمث٧ٌم ذم همػمه :سمٞمٜمٝمام 

ضم٤مز وشمف ضم٤مز ًمف أن حيٙمؿ سملم أهؾ وٓيتف طمٞم٨م ُم٤م يم٤مٟمقا ًمٞم٤ًم ُمـ أهؾ وٓيتف ذم وٓي٤م

 .(4)ٕٟمف قمٛمؿ وٓيتف ُمـ ًمف اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م: ًمف أن حيٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ ذم وٓي٦م همػمه 

 فصل

 قمغم رضمؾ وم٤مؾمتدقمك احل٤ميمؿ اعمٙمتقُب يمؿ إمم طم٤ميمؿ سمحؼ صم٧ٌم قمٜمده إذا يمت٥م طم٤م

قمٚمٞمف وم٠مٟمٙمر أن يٙمقن هق اعمًٛمك ذم اًمٙمت٤مب مل يٛمٚمؽ إًمزاُمف إٓ سمٌٞمٜم٦م  إًمٞمف اعمٙمتقَب 

شمث٧ٌم أٟمف اعمًٛمك ذم اًمٙمت٤مب جلقاز أن يٙمقن همػمه يِم٤مريمف ذم ذًمؽ يمٚمف وم٢من قمرف أٟمف 

ُمًٛمك سم٤مٓؾمؿ واًمٜم٥ًم واًمّمٗم٤مت / اًمتل وصػ هب٤م وأٟمٙمر أن يٙمقن احلؼ قمٚمٞمف 

ف وم٢من مل جيد ًم ،يمره إلُمٙم٤مٟمف ِم٤مريمف ذم مجٞمع ذًمؽ ؾم٠مل احل٤ميمؿ قمام ذيوادقمك أن ًمف ُمـ 

وإن وضمد ُمـ يِم٤مريمف ذم ذًمؽ  ،ٕن إصؾ قمدم اعمِم٤مريم٦م : ومٞمف أًمزُمف احلٙمؿ  ٤مً ُمِم٤مريم

يمٚمف ؾم٠مًمف قمـ احلؼ وم٢من اقمؽمف ًمزُمف احلؼ وظمٚمص إول ُمٜمف وإن أٟمٙمر وىمػ إُمر 

ي اًمٌٞمٜم٦م اًمِم٤مهدة صح يمؿ اًمذي يمت٥م إًمٞمف يٕمٚمٛمف سمذًمؽ طمتكطمتك يٙمت٥م إمم احل٤م

 .(3)أطمدمه٤م دون أظمرِمٝمد قمغم توم

                                                           

 . 12/83، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  18/535هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ( 1)

 . 117-13/116، واًمٌٞم٤من  7/496اًمقؾمٞمط ( 4)

 .13/117، واًمٌٞم٤من 3/244( اعمٝمذب 3)

 [ ب/122] 
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ٌٚمد ُمـ هق ُمًٛمك سم٤مؾمٛمف وقمغم صٗمتف وىمد ُم٤مت اًموإن ادقمك اعمًٛمك أٟمف يم٤من ذم 

ن يم٤من ىمد ُم٤مت إو ٤مً وىمع اإلؿمٙم٤مل يمام ًمق يم٤من طمٞم دٟمٔمرت وم٢من يم٤من ُمقشمف سمٕمد احلٙمؿ وم٘م

ٕن :  لًمٚمحىمٌؾ احلٙمؿ وم٢من يم٤من ممـ مل يٕم٤مسه اعمحٙمقم ًمف مل ي٘مع إؿمٙم٤مل وًمزم احلؼ 

ٜمف وسملم ُمٕم٤مُمٚمف وإن يم٤من ىمد قم٤مسه وم٘مد وىمع اإلؿمٙم٤مل قمغم أصح اعمٞم٧م مل يٙمـ سمٞم

 .(4)واًمث٤مين ٓ ي٘مع (1)اًمقضمٝملم

 ًمٜم٤م: أٟمف جيقز أن شمٙمقن اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمٕمف ومٞمٜمت٘مؾ احلؼ إمم شمريمتف.

وـمٚم٥م ُمـ احل٤ميمؿ أن  ويمؾ ُمقوع ًمزم اعمٙمتقب قمٚمٞمف اخلروج ُمـ احلؼ وم٠مداه

 .(3)سم٤مًم٘مٌض ُمٜمف مل يٚمزُمف أن يٙمت٥م قمغم أصح اًمقضمٝملم ٤مً يٙمت٥م ًمف يمت٤مسم

إٟمام ًمٜم٤م: أن احل٤ميمؿ إٟمام يٚمزُمف أن يٙمت٥م سمام صم٧ٌم قمٜمده أو طمٙمؿ سمف واًمثٌقت واحلٙمؿ 

أن يِمٝمد قمغم ظمّمٛمف ومٞمف وإصم٤ٌمت إداء ومٞمٙمٗمٞمف  ق٤مثوم٠مُم٤م آؾمتٞم ،يم٤من قمٜمد اًمٙم٤مشم٥م 

ٞمف اًمٙمت٤مب اًمذي صم٧ٌم وإن ـم٤مًمٌف أن يدومع إًم،ٕن احلؼ صم٧ٌم قمٚمٞمف سم٤مًمٌٞمٜم٦م : سم٤مًم٘مٌض 

ٕن اعمٙمتقب ومٞمف ٓ يًتح٘مف وآطمؽماز حيّمؾ : (2)[َدوْمُٕمُف إًمٞمف]احلؼ سمف مل يٚمزُمف 

 سم٤مإلؿمٝم٤مد سم٤مٓؾمتٞمٗم٤مء.

وم٤مؾمتقوم٤مه أو سمٕم٘م٤مر وم٤ٌمقمف ٓ يٚمزُمف دومع يمت٤مب  ؼويمذًمؽ ُمـ يم٤من ًمف يمت٤مب سمح

 ٤مً ُمًتح٘مف ىمد جيقز أن خيرج ُم٤م ىمٌْمف أصؾ احلؼ واًمٕم٘م٤مر ٕٟمف ُمٚمٙمف ومل يٜم٘مؾ قمٜمف وٕٟم

 .(5)ومٞمٕمقد يٓم٤مًم٥م سمح٘مف سمحجتف

                                                           

 . 8/166روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (1)

 .472-8/473، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 14/176، وصحٗم٦م اعمحت٤مج 118-13/117( اًمٌٞم٤من 4)

 .11/444، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 13/117، واًمٌٞم٤من 3/244( اعمٝمذب 3)

 . 446اًمِم٤مُمؾ ، ص يمت٤مب اًم٘مْم٤مء ُمـ اٟمٔمر :  . وًمٞمس هل٤م ُمٕمٜمك: سم٤مٓؾمتٞمٗم٤مء . ذم إصؾ  (2)

 . 14/521واًمٕمزيز ذح اًمقضمٞمز ، 13/118( اًمٌٞم٤من 5)
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 فصل

إذا صم٧ٌم احلؼ قمٜمد احل٤ميمؿ سم٢مىمرار اعمدقمك قمٚمٞمف وم٠ًمل اعم٘مر ًمف احل٤ميمؿ أن يِمٝمد قمغم 

ٟمٗمًف سمام صم٧ٌم قمٜمده ُمـ إىمراره ًمزُمف ذًمؽ ٕٟم٤م إن ىمٚمٜم٤م إن احل٤ميمؿ ٓ حيٙمؿ سمٕمٚمٛمف ومٞمام 

سمٕمٚمٛمف ومرسمام ٟمز أو وإن ىمٚمٜم٤م جيقز أن حيٙمؿ  ،ضمحد سمٕمد إىمراره ومال يٛمٙمـ إصم٤ٌمشمف سمٕمٚمٛمف 

وم٢من ( 1)قمزل ومال يٛمٙمٜمف احلٙمؿ سم٤مإلىمرار وإىمراره سمٕمد قمزًمف ٓ ي٘مٌؾ ومٞمْمٞمع طمؼ اعم٘مر ًمف

 .(4)مل يٚمزُمف يمتٌف قمغم أصح اًمقضمٝملم اً ـمٚم٥م أن يٙمت٥م ًمف حمي

 .(3)ًمٜم٤م: أٟمف ىمد صم٧ٌم طم٘مف سم٤مإلؿمٝم٤مد قمٚمٞمف ومال طم٤مضم٦م إمم يمت٥م اًمقصمٞم٘م٦م

 عم٤مل أو أطميه اًمٓم٤مًم٥م أو وٓ ومرق سملم أن يٙمقن قمٜمده ىمرـم٤مس ُمـ سمٞم٧م ا

 .(2)مل حييه عم٤م ىمدُمتف

 : فإن قؾـا يؾزمه أو اختار احلاكم كتبه كتب

جمٚمس اًم٘م٤ميض ومالن سمـ ومالن ىم٤ميض قمٌد اهلل  طميسمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ 

يمت٥م ظمٚمٞمٗم٦م  ٤مً ا ُمـ أقمامًمف وإن يم٤من احل٤ميمؿ ٟم٤مئٌاإلُم٤مم إقمٔمؿ قمغم ُمديٜم٦م يمذا ويمذ

اًم٘م٤ميض ومالن سمـ ومالن اًمٗمالين ىم٤ميض اإلُم٤مم إقمٔمؿ ومالن سمـ ومالن اًمٗمالين وأطمي 

و يًتح٥م أن يذيمر  اٟمًٌٝمام / طمتك يتٛمٞمزذم ُمٕمف ومالن سمـ ومالن اًمٗمالين ويرومع 

ف رضمالن ذيمر ًوم٢من مل يٕمرف احل٤ميمؿ اعمتداقمٞملم يمت٥م طمي جمٚم ، ٤مً طمٚمٞمتٝمام أيْم

وذيمر أظمر أٟمف ومالن سمـ ومالن اًمٗمالين وجي٥م ه٤مهٜم٤م  أطمدمه٤م أٟمف ومالن سمـ ومالن اًمٗمالين

                                                           

 .13/118، واًمٌٞم٤من 3/243( اعمٝمذب 1)

 .11/139، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 3/243( اعمٝمذب 4)

 . 3/243( اعمٝمذب 3)

 اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمًف .( 2)

 [ أ/125] 
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أو أٟمزع أو  كأن حيٚمٞمٝمام سم٤مًمّمٗم٤مت اًمتل ٓ شمتٖمػم سمٛميض اًمزُم٤من ُمثؾ أن ي٘مقل أقمٛم

أزرق اًمٕمٞمٜملم ويذيمر اًمٓمقيؾ واًم٘مّمػم واًمًٛمرة واًمٌٞم٤مض وصٗم٦م اًمٗمؿ وإٟمػ 

ٟمف ادقمك صمؿ يذيمر أ ،ٕن اًمٜم٥ًم ىمد يًتٕم٤مر : ٕن آقمتامد قمغم احلٚمٞم٦م  :واحل٤مضمٌلم

قمٚمٞمف سمٙمذا وم٤مىمر سمف وٓ حيت٤مج أن يذيمر أٟمف ذم جمٚمس طمٙمٛمف وىمْم٤مئف ٕن اإلىمرار يّمح 

ذم جمٚمًف وهمػم جمٚمًف وم٢من يمت٥م أٟمف ؿمٝمد قمغم إىمراره ؿم٤مهدان ومالن وومالن ومٝمق آيمد 

 .(1)ويٙمت٥م احل٤ميمؿ قمالُمتف قمغم رأس اعمحي

دقمل أن يِمٝمد وإن صم٧ٌم احلؼ قمٜمده سمٞمٛملم اعمدقمل ُمع ٟمٙمقل اعمدقمك قمٚمٞمف وم٠ًمًمف اعم

يذيمر  فقمغم ٟمٗمًف سمذًمؽ ًمزُمف وإذا ـمٚم٥م ُمٜمف يمت٥م اعمحي يمتٌف ًمف قمغم ُم٤م ىمدُمتف إٓ أٟم

رض اعمدقمل اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف ومٜمٙمؾ قمٜمٝم٤م ومرد اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمل ٕمومٞمف وم

ومحٚمػ وصم٧ٌم ًمف احلؼ ذم وىم٧م يمذا ويٕمٚمؿ قمٚمٞمف ويذيمر أن ذًمؽ ذم جمٚمس طمٙمٛمف 

 .(4)احلٙمؿ سمخالف اإلىمرارٕن ذًمؽ خيتص سمٛمجٚمس : وىمْم٤مئف 

وإن صم٧ٌم احلؼ قمٜمده سم٤مًمٌٞمٜم٦م وم٠ًمًمف اعمدقمل اإلؿمٝم٤مد قمغم ٟمٗمًف سمذًمؽ ًمزُمف قمغم 

 .(3)خلّمٛمف ٤مً حل٘مف وإًمزاُم ٤مً  ًمٌٞمٜمتف وإصم٤ٌمشمٕن ومٞمف شمٕمديالً : أصح اًمقضمٝملم 

ي٘مقل وم٤مدقمك قمٚمٞمف  فيمتٌف قمغم ُم٤م ىمدُمتف إٓ أٟم اً وم٢من ؾم٠مًمف أن يٙمت٥م ًمف سمذًمؽ حمي

اعمدقمل أًمؽ اًمٌٞمٜم٦م وم٠مطميه٤م وم٠ًمًمف ؾمامقمٝم٤م واحلٙمؿ هب٤م وم٠مضم٤مسمف وم٠مٟمٙمر وم٠ًمل احل٤ميمؿ 

ٕن : إًمٞمٝمام وؾم٠مًمف يمت٥م اعمحي وم٠مضم٤مسمف إًمٞمف ذم وىم٧م يمذا وذًمؽ ذم جمٚمس طمٙمٛمف 

اًمٌٞمٜم٦م ٓ شمًٛمع إٓ ذم جمٚمس احلٙمؿ ويٙمت٥م احل٤ميمؿ ذم آظمر اعمحي ؿمٝمدا قمٜمدي 

                                                           

 .11/139روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (1)

 . 446-445يمت٤مب اًم٘مْم٤مء ُمـ اًمِم٤مُمؾ ، ص ( 4)

 . 3/243( اعمٝمذب 3)
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ظمٓمٝمام وإن يم٤من ُمع اعمدقمل يمت٤مب ومٞمف ظمط اًمِم٤مهديـ يمت٥م ذًمؽ صح٧م  ،سمذًمؽ 

 .دو اعمحي ضم٤مز  ويٙمت٥م قمالُمتف ذم رأس اًمٙمت٤مب وإن اىمتٍم قمغم هذا اًمٙمت٤مب

قمٚمٞمف وؾم٠مل احل٤ميمؿ أن وم٠مٟمٙمره ومل يٙمـ سمٞمٜم٦م ومحٚمػ اعمدقمك  ٤مً وإن ادقمك قمٚمٞمف طم٘م

رة ُمـ طم٘مف ًمزُمف ذًمؽ طمتك يٙمقن ًمف طمج٦م ومال يٛمٙمٜمف ُمٓم٤مًمٌتف ُم ءةاؼميِمٝمد قمٚمٞمف سم

احل٤ميمؿ  وم٠ًمل ومٞمف ي٘مقل أٟمف إٓ ىمدُمٜم٤مه ُم٤م قمغم يمتٌف اً حمي ًمف يٙمت٥م أن ـمٚم٥م وم٢من ، أظمرى

اعمدقمل أًمؽ سمٞمٜم٦م ومٚمؿ يٙمـ ًمف سمٞمٜم٦م وم٘م٤مل ًمؽ يٛمٞمٜمف وم٠ًمًمف أن يًتحٚمٗمف وم٤مؾمتحٚمٗمف ذم 

ٕن : جمٚمس طمٙمٛمف ٕن آؾمتحالف خيتص سمٛمجٚمس احلٙمؿ ويٕمٚمؿ ذم أوًمف ظم٤مص٦م 

 .(1)اًمتٕمٚمٞمؿ ذم آظمره يٙمقن قمغم ظمط اًمِمٝمقد وًمٞمس ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م ظمط ؿم٤مهد

 فصل

ُمتك ـمٚم٥م اعمحٙمقم ًمف ُمـ احل٤ميمؿ أن حيٙمؿ ًمف سمام صم٧ٌم ذم اعمحي ًمزُمف أن حيٙمؿ 

شمف وإن ـمٚم٥م ُمٜمف أن يِمٝمد ٟمٗمذ: طمٙمٛم٧م ًمف سمف وأًمزُمتف احلؼ وأًمف سمف ويٜمٗمذه / ومٞم٘مقل

ُمـ  ـٕٟمف حيّمؾ ًمف شمقصمٞمؼ طم٘مف وإُم: ًمف قمغم طمٙمٛمف ًمزُمف ذًمؽ قمغم أصح اًمقضمٝملم 

 .(4)ٟم٘مْمف

سمٞم٧م اعم٤مل وإٓ ُمـ  (3)ًمف سمذًمؽ وم٢من مل يٙمـ قمٜمده يم٤مهمد وإن ـمٚم٥م ُمٜمف أن يًجؾ

وإن أطمي ،م يٖمرن ٕٟمف ٓ يٚمزُمف أ: مل يٚمزُمف يم٤مهمد ُمـ قمٜمده  اً أطمي اًمٓم٤مًم٥م يم٤مهمد

أو يم٤من قمٜمده يم٤مهمد ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل ًمزُمف ذًمؽ قمغم أصح اًمقضمٝملم يمام ذم  اً اًمٓم٤مًم٥م يم٤مهمد

 .(2)قيمت٥م اعمحي عم٤م ومٞمف ُمـ طمٗمظ احل٘مق
                                                           

 .3/243 ٝمذب( اعم1)

 ٟمٗمًف .اًم٤ًمسمؼ ( 4)

ب وُمٕمٜم٤مه اًم٘مرـم٤مس اٟمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم  (3)  ..4/791يم٤مهمد، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط 4/535ُُمَٕمر 

 .144-13/141( اًمٌٞم٤من 2)

 [ ب/125] 
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 يؽتب:وصورة السجل أن 

سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ هذا ُم٤م أؿمٝمد قمٚمٞمف اًم٘م٤ميض ومالن سمـ ومالن ىم٤ميض اإلُم٤مم 

ف ذم شم٤مريخ يمذا ذم جمٚمس طمٙمٛمف أٟمف ٚمٛمومٞمذيمر قمإقمٔمؿ قمٌد اهلل ومالن قمغم سمٚمد يمذا 

صم٧ٌم قمٜمده ذم يمت٤مب ٟمًختف ويٜمًخ اًمٙمت٤مب أو اعمحي ذم أي طمٙمؿ يم٤من وم٢مذا ومرغ ُمـ 

وأٟمٗمذه سمٕمد إرؾم٤مًمف ومالن سمـ ومالن أن حيٙمؿ  ٟمًختف ىم٤مل سمٕمد ذًمؽ ومحٙمؿ سمف وأُمْم٤مه

ًمف سمف وٓ حيت٤مج أن يذيمر أٟمف سمٛمحي ُمـ اعمدقمك قمٚمٞمف ٕن اًم٘مْم٤مء قمغم اًمٖم٤مئ٥م ضم٤مئز 

ىم٤مل سمٕمد أن طميه ُمـ ضم٤مز ًمف اًمدقمقى قمٚمٞمف إمم آظمره وُم٤م  ٤مً أن يذيمره اطمتٞم٤مـم وم٢من أراد

يٙمت٥م ُمـ اعمح٤مض واًمًجالت يٙمت٥م ٟمًخت٤من يٙمقن أطمدمه٤م ذم يد اعمحٙمقم ًمف 

وإظمرى ذم ديقان احلٙمؿ شمٜمقب إطمدامه٤م قمـ إظمرى قمٜمد وم٘مده٤م وخيتؿ اًمتل ذم 

ض اعمح٤مديقان احلٙمؿ ويٙمت٥م قمٚمٞمٝم٤م ؾمجؾ ومالن سمـ ومالن ويْمؿ ُم٤م جيتٛمع قمٜمده ُمـ 

ذم أؾمٌقع أو ؿمٝمر أو ؾمٜم٦م سمح٥ًم اًمٙمثرة  (1)و٤ٌمئرواًمًجالت سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض 

واًم٘مٚم٦م ويٙمت٥م قمٚمٞمٝم٤م يقم يمذا أو أؾمٌقع يمذا ُمـ ؿمٝمر يمذا ُمـ ؾمٜم٦م يمذا ويٗمرده٤م 

ويِمٝمد قمٚمٞمٝم٤م ويٜمٌٖمل أن يتقمم ذًمؽ سمٜمٗمًف ًمئال يزور قمٚمٞمٝم٤م وم٢من ومم مجٕمٝم٤م صم٘م٦م ُمـ 

 .(4)صم٘م٤مشمف ضم٤مز وشمقًمٞمٝم٤م سمٜمٗمًف أومم

ضمده٤م ذم طمرزه ُمـ ادقمك أن ًمف ذم ديقان احلٙمؿ طمج٦م قمغم ظمّمٛمف ومقوم٢من طمي 

 ٤مً إٓ أن يِمٝمد قمٜمده قمدٓن أن ومالٟم طمٙمؿ سمف همػمه مل يٕمٛمؾ سمف ومختٛمٝم٤م وم٢من يم٤من طمٙمامً 

 .(3)اًم٘م٤ميض طمٙمؿ سمف

                                                           

اًمْم٤ٌمئر مجع واطمده و٤ٌمرة سم٤مًمٙمن وهل احلزُم٦م ُمـ يمت٥م وٟمحقه وي٘م٤مل إو٤ٌمرة سمٙمن اهلٛمزة ودمٛمع قمغم (1)

 .4/357أو٤مسمػم اٟمٔمر اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم

 . 13/141اًمٌٞم٤من ( 4)

 .143-13/144، واًمٌٞم٤من 3/243( اعمٝمذب 3)
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: أٟمف جي٥م أن (3)وإطمدى اًمروايتلم قمـ أمحد (4)وأسمق يقؾمػ (1)وىم٤مل اسمـ أيب ًمٞمغم

 حيٙمؿ سمٛمٕمرومتف ظمٓمف وظمتٛمف.

 .(2)أٟمف إصم٤ٌمت طمٙمؿ وٓ يرضمع ومٞمف إمم ُمٕمروم٦م اخلط واخلتؿ ٕٟمف ىمد يزور قمٚمٞمٝمامًمٜم٤م: 

وإن ادقمك قمٚمؿ هذا احل٤ميمؿ سمف ضم٤مز أن يٕمٛمؾ ومٞمف سمٕمٚمٛمف سمٜم٤مء قمغم ضمقاز احلٙمؿ 

وم٢من ادقمك أن ،وإن يم٤من ُم٤م يدقمٞمف مم٤م صم٧ٌم قمٜمد هذا احل٤ميمؿ أو طمٙمؿ سمف ٟمٔمرت  ،سم٤مًمٕمٚمؿ 

سمف قمٜمده ًمزُمف ًمف ُمـ قمٚمٞمف احلؼ أىمر ًمف قمٜمد احل٤ميمؿ وم٢من يم٤مٟم٧م ًمف سمٞمٜم٦م شمِمٝمد أٟمف أىمر 

وإن مل يٙمـ ًمف سمٞمٜم٦م ومذيمر احل٤ميمؿ أٟمف أىمر ًمف سمف  ،اًمٕمٛمؾ هب٤م يمام ًمق ؿمٝمدت سم٢مىمراره اسمتداء 

ر قمٛمؾ ذم ذًمؽ سمٕمٚمٛمف عم٤م ىمدُمتف وإن ادقمك أٟمف طمٙمؿ ًمف قمٚمٞمف هبذا احلؼ ٟمٔمرت وم٢من ذيم

/ وإن مل يذيمر سمف سم٤مًمٕمٚمؿ وإٟمام هق إُمْم٤مء عم٤م طمٙمؿ  ف سمف وٓ يٙمقن ذًمؽ طمٙمامً ذًمؽ أًمزُم

اًم٘م٤ميض ومِمٝمد قمٜمده ؿم٤مهدان قمغم طمٙمٛمف مل شم٘مٌؾ اًمِمٝم٤مدة قمغم طمٙمؿ ٟمٗمًف ويمذًمؽ 

 .(5)ؿمٝمد هب٤م مل يرضمع إمم ؿمٝم٤مدهتامٟمز ؿمٝم٤مدة ومِمٝمد قمٚمٞمف ؿم٤مهدان أٟمف اًمِم٤مهد إذا 

طمٜمٌؾ يٚمزم احل٤ميمؿ اًمرضمقع إمم وأمحد سمـ  وىم٤مل اسمـ أيب ًمٞمغم وحمٛمد سمـ احلًـ

 (6)ؿمٝم٤مدة اًمِم٤مهديـ واًمٕمٛمؾ هب٤م.

ًمٜم٤م: أٟمف يٛمٙمٜمف اًمرضمقع إمم اًمٕمٚمؿ ومال يرضمع إمم اًمٔمـ يمام ىمدُمتف ذم اًمِم٤مهد إذا ٟمز 

ٕٟمف ٓ يٛمٙمٜمف :اًمِمٝم٤مدة ومِمٝمدا قمٚمٞمف هب٤م وخي٤مًمػ إذا ؿمٝمدا قمٜمده أن همػمه طمٙمؿ سمف 
                                                           

 .14/67، واعمٖمٜمل 13/143( اًمٌٞم٤من 1)

 .5/237، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 7/387( ومتح اًم٘مدير 4)

 .11/347، واإلٟمّم٤مف 14/67( اعمٖمٜمل 3)

 .13/143( اًمٌٞم٤من 2)

 .342-3/243( اعمٝمذب 5)

اعمحٞمط اًمؼمه٤مين  3/533، وذح ُمٜمتٝمك اإلرادات 11/347. واإلٟمّم٤مف 14/68اعمٖمٜمل  اٟمٔمر: (6)

 .7/388، وومتح اًم٘مدير 8/29-54

 [ أ/126] 
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يؿ ضم٤مز ًمف أن همرقمغم  يٜم٤مً أٟمف ًمف دَ  وقمغم هذا ُمـ وضمد ذم ُمذيمرة،اًمرضمقع ومٞمف إمم اًمٕمٚمؿ 

ٕٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ ًمف إمم اًمٕمٚمؿ سمح٘مٞم٘م٦م احل٤مل ومج٤مز أن : يدقمل سمف وحيٚمػ قمغم اؾمتح٘م٤مىمف 

قمغم همريؿ مل جيز ًمف أن يدقمل سمف  ٤مً ضمد اإلٟم٤ًمن ذم ُمذيمرة ًمف ديٜمووًمق ،يٌٜمل قمغم اًمٔمـ 

 وٓ أن حيٚمػ قمغم اؾمتح٘م٤مىمف إٓ أن يتٞم٘مـ ذًمؽ واًمٗمرق ُم٤م ىمدُمتف.

سم٤محلؼ  اؿم٤مهدان قمغم طمٙمٛمف قمٜمد طم٤ميمؿ آظمر ًمزُمف إٟمٗم٤مذه يمام ًمق ؿمٝمدوًمق ؿمٝمد 

اسمتداء وًمق ؿمٝمد آظمران أن اعمِمٝمقد قمغم طمٙمٛمف شمقىمػ ذم ؿمٝم٤مدهتام مل جيز هلذا احل٤ميمؿ 

 .(1)أن يٜمٗمذ ُم٤م ؿمٝمدا سمف ٕن شمقىمػ إول يدل قمغم ؿمؽ ذم طمٙمٛمف

 فصل

إذا اشمْمح احلؼ ًمٚمح٤ميمؿ سملم اخلّمٛملم وم٤معمًتح٥م أن ي٠مُمرمه٤م سم٤مًمّمٚمح ًمٞمٌٜمل 

احلٙمؿ قمغم رو٤ممه٤م وم٢من مل يٗمٕمال مل جيز أن يرددمه٤م أيمثر ُمـ يقم أو يقُملم وي٠ًمهلام أن 

احلٙمؿ سم٧م حيٚماله ُمـ اًمت٠مظمػم وم٢من مل جيٛمٕم٤م قمغم صحٚمٞمٚمف ومل يتٗم٘م٤م قمغم اًمّمٚمح ًمزُمف 

 .(4)سمٞمٜمٝمام ومل جيز ًمف شم٠مظمػمه

 فصل

ٕٟمف يٛمٚمؽ : ؾ إىمراره ٌِ إذا ىم٤مل اًم٘م٤ميض ذم طم٤مل وٓيتف طمٙمٛم٧م ًمٗمالن سمٙمذا ىمُ 

وإن أىمر سمذًمؽ سمٕمد قمزًمف مل ي٘مٌؾ  ،ٚمؽ اإلىمرار سمف يم٤مًمزوج ذم اًمٓمالق ٛمإٟمِم٤مء احلٙمؿ وم

قمغم أصح  اً وٓ يٙمقن ؿم٤مهد ،ٓ يٛمٚمؽ احلٙمؿ ومٚمؿ يٛمٚمؽ اإلىمرار ٕٟمف: إىمراره 

ٕٟمف يث٧ٌم قمداًم٦م ٟمٗمًف وخي٤مًمػ إذا ؿمٝمدت اعمرأة أهن٤م : ٕٟمف ُمتٝمؿ ومٞمٝم٤م :اًمقضمٝملم 

ومٞمف ومٕمؾ  ٥َم ٚم  ٖمَ ٕن اًمرو٤مع ٓ يِمؽمط ًمف اًمٕمداًم٦م وٕن اعمُ : أروٕم٧م هذا اًمٓمٗمؾ 

                                                           

 .3/242( اعمٝمذب 1)

 .13/142واًمٌٞم٤من  3/242( اعمٝمذب 4)
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قمغم ومٕمؾ  اً حلٙمؿ ظم٤مًمص ومٕمؾ احل٤ميمؿ ومٞمٙمقن ؿم٤مهداعمرشمْمع وهلذا يّمح سمف دوهن٤م وا

 .(1)ٟمٗمًف

 

                                                           

 .2/491، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 11/148، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 13/145، واًمٌٞم٤من 3/242( اعمٝمذب 1)
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 (1)باب الؼسؿة

  ىي مي خي حي﴿  جيقز ىمًٛم٦م اعم٤مل سملم اًمنميم٤مء ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:
 ط ، وٕن اًمٜمٌل(3)﴾  جم يل ىل مل خل﴿ ... أي٦م وىمقًمف شمٕم٤ممم: (4)﴾   يي

وىمًؿ  (7)سم٠موـم٤مس  (6)وىمًؿ همٜم٤مئؿ ظمٞمؼم (5)سمِمٕم٥م ي٘م٤مل ًمف اًمّمٗمراء (2)ىمًؿ همٜم٤مئؿ سمدر

وٕن احل٤مضم٦م شمدقمقا إمم اًم٘مًٛم٦م ًمٞمتٛمٙمـ يمؾ واطمد ُمـ  (9)قمغم صمامٟمٞم٦م قمنم ؾمٝمامً  (8)طمٜملم

ي٘مًؿ  ىم٤مؾمامً  يٜمّمٌقا وأن سم٠مٟمٗمًٝمؿ ي٘متًٛمقا أن وجيقز اًمٙمامل وضمف قمغم ٟمّمٞمٌف ذم اًمتٍمف

 وجي٥م أن يٙمقن،أو ي٘مًؿ سمٞمٜمٝمؿ سمٜمٗمًف  يرومٕمقا إمم طم٤ميمؿ ًمٞمٜمّم٥م هلؿ ىم٤مؾمامً  سمٞمٜمٝمؿ وأن

 ٤مً قم٤معم احل٤ميمؿ يٙمقن / أن ٥مجي يمام طم٘مف إمم ُمًتحؼ يمؾ ًمٞمقصؾ سم٤مًم٘مًٛم٦م ٤مً قم٤معم اًم٘م٤مؾمؿ

 ٤مً ضمٝم٦م احل٤ميمؿ مل جيز أن يٙمقن وم٤مؾم٘م وم٢من يم٤من ُمـ،سم٤مٕطمٙم٤مم ًمٞمحٙمؿ سملم اًمٜم٤مس سم٤محلؼ 

 .(14)ٚمزم ىمًٛمتف سم٤مإلىمراع ُمـ همػم شمراضشمٕٟمف ُمٚمزم احلٙمؿ ومٝمق يم٤محل٤ميمؿ و اً دوٓ قمٌ

                                                           

اؾمؿ ُمـ اىمت٤ًمم اًمٌمء، ي٘م٤مل: اىمتًؿ اًم٘مقم اًمٌمء سمٞمٜمٝمؿ: أظمذ يمؾ ُمٜمٝمؿ ٟمّمٞمٌف ُمٜمف،  الؼسؿة يف الؾغة: (1)

 .4/735، واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط 4/543وأـمٚم٘م٧م قمغم اًمٜمّمٞم٥م. اٟمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 

 .8/483: : متٞمٞمز احلّمص سمٕمْمٝم٤م ُمـ سمٕمض. اٟمٔمر: هن٤مي٦م اعمحت٤مج واصطالحاً 

 [.8( ]اًمٜم٤ًمء: 4)

 [.48( ]اًم٘مٛمر: 3)

 . 1/358ُمٙم٦م واعمديٜم٦م ، سمٞمٜمف وسملم اعمديٜم٦م ؾمٌٕم٦م سمرد ، وهق ُمقىمع اًمٖمزوة اًمِمٝمػمة .ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان  ُم٤مء سملم (2)

 . 3/214ُمقوع ومقق يٜمٌع ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعمديٜم٦م ، يمثػمة اًمٜمخؾ واًمزرع قمغم ـمريؼ احل٤مج . ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان ( 5)

 6/345أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى واحلدي٨م 

 . 4/249هـ ، وهب٤م طمّمقن ًمٚمٞمٝمقد . ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان 7ؾمٜم٦م  طُمقوع ؿمامل اعمديٜم٦م ، همزاه٤م اًمٜمٌل  (6)

 . 1/481واد ذم هقازن ، يم٤مٟم٧م ومٞمف وىمٕم٦م طمٜملم . ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان ( 7)

ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري وهمػمه ُمـ طمدي٨م أٟمس أٟمف  ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر: همػم ُمٕمروف واعمٕمروف ُم٤مو

 .3/448ىمًٛمٝم٤م سم٤مجلٕمراٟم٦م اٟمٔمر اًمتٚمخٞمص 

 . 4/313ُمقوع سمٞمٜمف وسملم ُمٙم٦م سمْمٕم٦م قمنم ُمٞماًل ُمـ ضمٝم٦م اًمٓم٤مئػ . ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان  (8)

شمٕمرف ذم همٜم٤مئؿ طمٜملم وًمٙمـ ذم ظمٞمؼم أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف ذم اخلراج سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم  هذه اًم٘مًٛم٦م ٓ( 9)

 . 521وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف قمغم أيب داود ، ص  3415طمٙمؿ أرض ظمٞمؼم سمرىمؿ 

 .148-13/147، واًمٌٞم٤من 245-3/242اعمٝمذب ( 14)

 [ ب/126] 
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ٛمقا رضماًل ًمٞم٘مًؿ سمٞمٜمٝمؿ جي٥م أن يٙمقن قمغم صٗم٦م ىم٤مؾمؿ احل٤ميمؿ سمٜم٤مء  وهٙمذا ًمق طمٙم 

 ٕن ىمًٛمتف : قمغم ضمقاز اًمتحٙمٞمؿ وم٢مذا ىمًؿ وأىمرع ًمزُمف طمٙمٛمف قمغم أصح اًمقضمٝملم 

 .(1)ٓ شمٚمزم إٓ سمؽماوٞمٝمؿ

 فصل

يمٗمك ىم٤مؾمؿ واطمد يمام يٙمٗمل طم٤ميمؿ  (3)وٓ شم٘مقيؿ (4)وم٢من مل يٙمـ ذم اًم٘مًٛم٦م ظمرص

 نُم٘مقُم٤م إٓ ومٞمف يٙمٗمل ٓ اًمت٘مقيؿ ٕن : ىم٤مؾمامن إٓ يٙمػ مل شم٘مقيؿ ومٞمٝم٤م يم٤من وإن، واطمد

 ويمذًمؽ إن يم٤من ومٞمٝم٤م ظمرص قمغم أصح اًم٘مقًملم وذم اًمث٤مين يٙمٗمل ظم٤مرص واطمد.

 .(2)ًمٜم٤م: أن اخلرص ُمثؾ اًمت٘مقيؿ ومٚمؿ يّمح سم٠مىمؾ ُمـ اصمٜملم

 فصل

ٕٟمف ُمـ ُمّم٤مًمح : ومرزىمف ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل ُمـ ؾمٝمؿ اعمّم٤مًمح  ٟمّم٥م اإلُم٤مم ىم٤مؾمامً  وم٢من

 ، إقمامل يم٤ًمئر ضم٤مز ُمٕمٚمقُم٦م سم٠مضمرة اؾمت٠مضمره وإن (5)وضمٝمف اهلل يمرم قمكم ومٕمٚمف اعمًٚمٛملم

لم ٛمَ ٘م٤مؾِم ُٛمتوإن مل يٙمـ ذم سمٞم٧م اعم٤مل رء أو يم٤من وهٜم٤مك ُم٤م هق أهؿ ُمٜمف ىم٤مل اًم٘م٤ميض ًمٚم

وم٢من اؾمت٠مضمره يمؾ واطمد ًم٘مًٛم٦م ٟمّمٞمٌف سم٠مضمرة ،ًمٞم٘مًؿ سمٞمٜمٙمؿ  ةادومٕمقا إمم ىم٤مؾمٛمٙمؿ أضمر

                                                           

 .13/148( اًمٌٞم٤من 1)

 ﴾ ىمتؾ اخلراصقن ﴿شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: ( اخلرص ًمٖم٦م: اًم٘مقل سم٤مًمٔمـ، ويٓمٚمؼ قمغم اًمٙمذب، وُمٜمف ىمقل احلؼ 4)

[ ، ويٓمٚمؼ قمغم طمزر ُم٤م قمغم اًمٜمخؾ واًمٙمرم ُمـ اًمثامر مترا أو زسمٞم٤ٌم. اٟمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 14]اًمذاري٤مت: 

 .4/89)ظمرص(، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج  1/477ٕمجؿ اًمقؾمٞمط ، و اعم1/166

 يٌٕمد قمـ ُمٕمٜم٤مه ًمٖم٦م. وُمٕمٜم٤مه ذم آصٓمالح ٓ

( اًمت٘مقيؿ: ُمّمدر ىمقم، وُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف اًمت٘مدير، ي٘م٤مل: ىمقم اعمت٤مع إذا ىمدره سمٜم٘مد وضمٕمؾ ًمف ىمٞمٛم٦م. اٟمٔمر: ًم٤ًمن 3)

 )ىمقم(. 4/544، واعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 14/544اًمٕمرب 

 قمـ هذا اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي.واًمت٘مقيؿ ذم آصٓمالح ٓ خيرج 

 .149-13/148، واًمٌٞم٤من 3/245( اعمٝمذب 2)

 . 14/133رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى ، يمت٤مب آداب اًم٘م٤ميض ( 5)
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ضم٤مز وًمزم يمؾ واطمد ُم٤م اؾمت٠مضمره ومٞمف وإن اؾمت٠مضمروه مجٞمٕمٝمؿ ًم٘مًٛم٦م اًمدار ُمٕمٚمقُم٦م 

 .(1)سم٠مضمرة واطمدة ضم٤مز وًمزم يمؾ واطمد سم٘مدر طمّمتف ومٞمٝم٤م

 .(4)وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ي٘مًؿ قمغم قمدد رؤوؾمٝمؿ ؾمقاء مت٤مصمٚم٧م ؾمٝم٤مُمٝمؿ أو شمٗم٤موٚم٧م

 (3)د اعمِمؽمكٌومٙم٤مٟم٧م قمغم ىمدر إُمالك يمٜمٗم٘م٦م اًمٕمًمٜم٤م: أهن٤م ُم١موٟم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤معمٚمؽ 

يم٤من يمٞمؾ  ٤مً ًمق يم٤من اعم٘مًقم ُمٙمٞماًل أو ُمقزوٟم اذٕن اًمٕمٛمؾ ذم أيمثر اًمٜمّمٞمٌلم أيمثر وهلو

اًمٙمثػم أو وزٟمف أيمثر قمٛماًل ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ صمؿ يٚمزم قمٚمٞمف أضمرة احل٤مومظ وم٢مهن٤م شم٘مًؿ قمغم ىمدر 

وؾمقاء ـمٚم٥م اًم٘مًٛم٦م سمٕمْمٝمؿ أو  (2)وإن يم٤من طمٗمظ اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم ؾمقاء إُمالك

 .(5)ٛمٞمعمجٞمٕمٝمؿ وم٤مٕضمرة واضم٦ٌم قمغم اجل

 .(6)وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ٓ دم٥م إضمرة إٓ قمغم ُمـ ـمٚم٥م اًم٘مًٛم٦م

 .(7)ًمٜم٤م: أن إضمرة دم٥م إلىمرار إٟمّم٤ٌمء ومٙم٤مٟم٧م قمغم مجٞمٕمٝمؿ يمام ًمق شمراوقا قمٚمٞمٝم٤م

 فصل

قمام ص٤مر إًمٞمف ذم  ٤مً ضمٕمٚمف قمقو سم٤مذل اعم٤ملٕن : ٞمع إذا يم٤من ذم اًم٘مًٛم٦م رد ومٝمل سم

صح اًم٘مًٛم٦م رًدا ُمـ ٟمّمٞم٥م ذيٙمف وإن مل يٙمـ ومٞمٝم٤م رد ومٝمل إىمرار اًمٜمّمٞمٌلم قمغم أ

 .(8)عسمٞماًم٘مقًملم واًم٘مقل اًمث٤مين أهن٤م 

                                                           

 .13/149، واًمٌٞم٤من 3/245اعمٝمذب ، و 16/428احل٤موي ( 1)

 .6/456، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 9/249( ومتح اًم٘مدير 4)

 .13/149، واًمٌٞم٤من 3/245( اعمٝمذب 3)

 .3/245 ، اعمٝمذب13/149اًمٌٞم٤من  (2)

 .3/245اعمٝمذب  ، 13/149(اًمٌٞم٤من 5)

 .8/169، واًمٌحر اًمرائؼ 5/466، وشمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 7/387( اعمحٞمط اًمؼمه٤مين 6)

 .13/149( اًمٌٞم٤من 7)

 .131-13/134، واًمٌٞم٤من 3/245( اعمٝمذب 8)
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مل جيز شمٕمٚمٞم٘مٝم٤م قمغم ُم٤م خترضمف اًم٘مرقم٦م وٕهن٤م ٓ شمٗمت٘مر إمم ًمٗمظ  ٤مً ٕمٞمسمًمٜم٤م: أهن٤م ًمق يم٤مٟم٧م 

اًمٌٞمع وٓ شمث٧ٌم ومٞمٝم٤م اًمِمٗمٕم٦م وٓ شم٘مدرت سم٘مدر احل٘مقق يم٤ًمئر اًمٌٞمقع ومٕمغم هذا اًم٘مقل 

وضم٤مز اًمتٗمرق ومٞمٝم٤م  ٤مً يمٞماًل ووزٟمشمّمح ىمًٛم٦م احلٌقب وإده٤من وهمػممه٤م ُمـ اًمديقٟم٤مت 

إن يم٤مٟم٧م صمٛمرة اًمٜمخؾ  ٤مً ٤م ظمرصٟم٧م صمٛمرة قمغم ؿمجرة ضم٤مز ىمًٛمتٝمؾ اًمت٘م٤مسمض وًمق يم٤مىمٌ

 راء ومج٤مز ظمرصٝمام ًمٚمنميم٤مء ٘مدون همػممه٤م ُمـ اًمثامر ٕهنام خيرص٤من ًمٚمٗم (1)/ واًمٙمرم

 ٤مً وهٙمذا إن يم٤من سمٕمض إرض وىمٗم (4)وٓ جيقز رء ُمـ هذه اًمٗمروع قمغم ىمقل اًمٌٞمع

ويم٤من اًمرد  اً اإلىمرار جيقز إذا مل يٙمـ ومٞمٝم٤م ردوم٠مراد اعمقىمقف قمٚمٞمٝمؿ ىمًٛمتٝم٤م ومٕمغم ىمقل 

مل جيز  ِؼ ٚمْ وًمق يم٤من ُمـ أصح٤مب اًمٓمِ  (3)َؼ ٚمْ ٕهنؿ يتٛمٚمٙمقن سمف اًمٓمِ  :ُمـ أصح٤مب اًمقىمػ

 .(2)ٕهنؿ يتٛمٚمٙمقن سمف اًمقىمػ: 

 فصل

وم٢من مل يٙمـ قمغم أطمد  ،إذا ـمٚم٥م أطمد اًمنميم٤مء اًم٘مًٛم٦م واُمتٜمع اًم٤ٌمىمقن ٟمٔمرت

ه ُمـ ؤاضمزاًمٖمٚمٞمٔم٦م وُم٤م شم٤ًموت أ اًمثٞم٤مبومٞمٝم٤م ضر يم٤محلٌقب وإده٤من و ُمٜمٝمؿ

ٓ يًتي سمف ص٤مطمٌف  ٤مً ٕن اًمٓم٤مًم٥م يٓمٚم٥م طم٘م :عمٛمتٜمع قمٚمٞمٝم٤مإرايض واًمدور أضمؼم ا

ع يم٤مجلقاهر ٛمتٜمعماوإن يم٤من يًتي هب٤م  ،وم٠مضمؼم قمٚمٞمٝم٤م  ٤م ذم آُمتٜم٤معتٜمً ٕمتومٙم٤من ُم

 واًمًٞمػ واًمثٞم٤مب اًمرومٞمٕم٦م اًمتل شمٜم٘مص ىمٞمٛمتٝم٤م سم٤مًم٘مٓمع واًمرطمك اًمقاطمد واًمٌئر 

 ٓ ضر : » ط  ًم٘مقًمف (5)ويٛمٜمع اًمٓم٤مًم٥م ُمٜمٝم٤ماًمّمٖمػم مل جيؼم اعمٛمتٜمع قمٚمٞمٝم٤م واحلامم 

                                                           

 . 568ؿمجر اًمٕمٜم٥م . خمت٤مر اًمّمح٤مح ، ص ( 1)

 .13/131، واًمٌٞم٤من 3/245( اعمٝمذب 4)

 . 2/4693ُمـ اإلـمالق واإلرؾم٤مل وطمؾ اًمٕم٘مد واًمؽمك ود اًمقىمػ واحلٌس . ًم٤ًمن اًمٕمرب  (3)

 .3/246( اعمٝمذب 2)

 .13/134، واًمٌٞم٤من 3/246( اعمٝمذب 5)

 [ أ/127] 
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 .(1)شوٓ ضار 

 اً ضمقهرويمام ًمق يم٤من اعم٘مًقم  ، ًمٜم٤م اخلؼم ، (4)وىم٤مل ُم٤مًمؽ: جيؼم اعمٛمتٜمع قمٚمٞمٝم٤م

 .سمخالف ُم٤م ٓ ضر ومٞمف

وإن يم٤من اًمير قمغم أطمد اًمنميٙملم ٟمٔمرت وم٢من يم٤من قمغم اعمٛمتٜمع أضمؼم قمٚمٞمٝم٤م 

شم٤ٌمع اًمدار  :ٓ جيؼم اعمٛمتٜمع قمغم ىمًٛم٦م ومٞمٝم٤م قمٚمٞمف ضر وىم٤مل اسمـ أيب ًمٞمغم :وىم٤مل أسمق صمقر

 .(3)وي٘مًؿ اًمثٛمـ سمٞمٜمٝمام

ًمٜم٤م: أٟمف ـمٚم٥م متٞمٞمز طم٘مف اًمذي ٓ يًتي سمتٛمٞمٞمزه وم٠مضمؼم اعمٛمتٜمع قمٚمٞمف يمام ًمق مل يٙمـ 

ع ُمٜمزل ُمـ قمٚمٞمف احلؼ ٤مًم٥م وهلذا إذا ـمٚم٥م ُمـ ًمف احلؼ سمٞموآقمت٤ٌمر سم٤مًمٓم (2)قمٚمٞمٝمام ضر

 .٤مسمتف وإن اؾمتي سمف ُمـ قمٚمٞمف احلؼ وضم٥م إضم

  (5)وإن يم٤من اًمير ومٞمٝم٤م قمغم اًمٓم٤مًم٥م مل جيؼم قمٚمٞمٝم٤م قمغم أصح اًمقضمٝملم

 .(7)، وهق اًمقضمف اًمث٤مين(6)جيؼم وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م:

                                                           

(، وأمحد ذم 4321) 4/782( أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب: إطمٙم٤مم، سم٤مب: ُمـ سمٜمك ذم طم٘مف ُم٤م يي سمج٤مره1)

( قمـ 11846) 11/344(، واًمٙمٌػم 4777) 2/145واًمٓمؼماين ذم إوؾمط (، 4865) 5/55ُمًٜمده 

اسمـ قم٤ٌمس، وىم٤مل اًمٓمؼماين: مل يرِو هذا احلدي٨م قمـ ضم٤مسمر إٓ ُمٕمٛمر. وىم٤مل اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع: إؾمٜم٤مده 

، وىمد صححف إًم٤ٌمين : هذا إؾمٜم٤مد ومٞمف ضم٤مسمر وىمد اهتؿ3/28طمًـ. وىم٤مل اًمٌقصػمي ذم اعمّم٤ٌمح 

 . 396سمرىمؿ  213/ 3إلرواء سمٛمجٛمقع ـمرىمف ، اٟمٔمر ا

 .3/675، واًمنمح اًمّمٖمػم 4/367( طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوي 4)

 .133-13/134، واًمٌٞم٤من 3/246( اعمٝمذب 3)

 .13/133، واًمٌٞم٤من 3/246( اعمٝمذب 2)

 .13/133، واًمٌٞم٤من 3/246( اعمٝمذب 5)

 .243-4/244ر احلٙم٤مم ر، ود4/75( آظمتٞم٤مر 6)

 .13/133، واًمٌٞم٤من 3/246( اعمٝمذب 7)
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وهذا  (1)هنك قمـ إو٤مقم٦م اعم٤مل ط ًمٜم٤م: أٟمف ـمٚم٥م ُم٤م يًتي سمف ومٚمؿ جي٥م إًمٞمف ٕٟمف

ذًمؽ وم٢من اشمٗم٘م٤م قمغم ، (4)ع ُم٤مًمفٞمٕٟمف مل يْم: إو٤مقم٦م ًمف سمخالف ُم٤م إذا ـمٚم٥م ُم٤م يٜمتٗمع سمف 

 ٤مً صح٧م اًم٘مًٛم٦م وإن ارشمٙمٌقا ُمٜمٝمٞم

ن شمٜم٘مص ُمٜمٗمٕمتف واًمير اعمٕمتؼم أن شمٜم٘مص ىمٞمٛم٦م ُم٤م يّمػم إًمٞمف وفم٤مهر اًمٜمص أ

 .(3)ع ٟم٘مّم٤من اعمٜمٗمٕم٦مسمقاشموٟم٘مّم٤من اًم٘مٞمٛم٦م ُمـ 

 فصل

ضمٌؾ وذم سمٕمْمٝم٤م ؿمجر أو سمٕمْمٝم٤م ٞمٜمٝمام دور وأرض خمتٚمٗم٦م ذم سمٕمْمٝم٤م وإن يم٤من سم

سم٤مًم٘مٞمٛم٦م  ٤مً أقمٞم٤مٟم ٘مًؿشمومٓمٚم٥م أطمدمه٤م أن  (5)ٝم٤م يً٘مك سم٤مًمٜم٤موحوسمٕمْم(2)سم٤مًمًٞمحيً٘مك 

ٟمٗمراد قمغم أصح اًمقضمٝملم ٘مًؿ يمؾ قملم ىمًٛم٧م يمؾ قملم قمغم آشموـمٚم٥م أظمر أن 

 .(6)سم٤مًم٘مٞمٛم٦م ٤مً ٘مًؿ أقمٞم٤مٟمشمواًمث٤مين 

ًمٜم٤م: أن يمؾ واطمدة ُمًٙمـ قمغم آٟمٗمراد وم٘مًٛم٧م يمؾ واطمدة قمغم اٟمٗمراده٤م 

 يم٤من ُم٤م حيّمؾ ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام يٛمٙمـ آٟمتٗم٤مع سمف. يم٤مٕرايض اعمتٗمرىم٦م هذا إذا

 سمٞمقت ضم٤مز أن ي٘مًؿ  ذودار ومٞمٝم٤م سمٞمقت ُمًٙمقٟم٦م أو ظم٤من  وإن يم٤من سمٞمٜمٝمام

ُمتالص٘م٦م  (7)ويمذا إن يم٤من سمٞمٜمٝمام قمْم٤ميد.اًمٌٞمقت سمٞمٜمٝمؿ ويٛمٞمز ُم٤م ًمٌٕمْمٝمؿ قمـ سمٕمض 

                                                           

أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب: ذم آؾمت٘مراض وأداء اًمديقن واحلجر واًمتٗمٚمٞمس، سم٤مب: ُم٤م يٜمٝمك قمـ إو٤مقم٦م ( 1)

 (.593(، وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب: إىمْمٞم٦م، سم٤مب: اًمٜمٝمل قمـ يمثرة اعم٤ًمئؾ ُمـ همػم طم٤مضم٦م )4248اعم٤مل )

 .13/133، واًمٌٞم٤من 3/246( اعمٝمذب 4)

 .454-16/451( احل٤موي 3)

 .4/347إرض، اًمٜمٔمؿ  هق اعم٤مء اجل٤مري قمغم وضمف (2)

 .4/347هل اًمداسم٦م اًمتل ُيًت٘مك قمٚمٞمٝم٤م، اًمٜمٔمؿ ( 5)

 .13/132، واًمٌٞم٤من 3/247( اعمٝمذب 6)

 .4/347( هل اًمديم٤ميملم اعمتالص٘م٦م اعمتقاًمٞم٦م اًمٌٜم٤مء ، اًمٜمٔمؿ 7)
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أصح اًمقضمٝملم واًمث٤مين ي٘مًؿ  وم٤مًم٘مٞم٤مس أن / ي٘مًؿ يمؾ قمْم٤مدة قمغم آٟمٗمراد وهق

 .(1)يم٤مُمٚم٦م ٤مً أقمٞم٤مٟم

ًمٜم٤م: أهن٤م ُم٤ًميمـ ُمٜمٗمردة ومج٤مز ىمًٛم٦م يمؾ واطمدة يم٤مًمدور اعمتٗمرىم٦م هذا إذا يم٤من ُم٤م 

 .(4)واطمد يٛمٙمـ آٟمتٗم٤مع سمف قمغم آٟمٗمراد حيّمؾ ًمٙمؾ

 فصل

ادا ىمًٛمتٝم٤م ٟمٔمرت وم٢من ـمٚم٥م وإن يم٤مٟم٤م ذيٙملم ذم دار ؾمٗمٚمٝم٤م وقمٚمقه٤م وم٠مر

ي٠مظمذ طم٘مف ُمـ اًمًٗمؾ واًمٕمٚمق ويم٤من ُم٤م حيّمؾ ًمف ُمـ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام أن  أطمدمه٤م،

ٕن اًمٌٜم٤مء ذم إرض شم٤مسمع هل٤م وهلذا شمتٌٕمٝم٤م ذم : يٜمتٗمع سمٛمثٚمف أضمؼم اعمٛمتٜمع قمغم ىمًٛمتٝم٤م 

 .(3)ومٝمق يم٤مًمٖمراس وهق شمٌٕمٝم٤م ذم اًم٘مًٛم٦م ومٙمذًمؽ اًمٌٜم٤مء اًمٌٞمع واًمِمٗمٕم٦م

ٕٟم٤م سمٞمٜم٤م أن  :ظمر مل جيؼمٞمٜمٝمام واًمٕمٚمق سمٞمٜمٝمام واُمتٜمع أسموًمق ـمٚم٥م أن جيٕمؾ اًمًٗمؾ 

ظمذ أقمغم وٕهنام ُمًٙمٜم٤من ُمٜمٗمردان ومٚمؿ جيؼم  اًمٌٜم٤مء شم٤مسمع ومال جيٕمؾ ذم اًم٘مًٛم٦م أصالً 

مه٤م يم٤مًمداريـ وٕن ذًمؽ يٗميض إمم أن يٜمٗمرد ص٤مطم٥م اًمًٗمؾ سم٤مًم٘مرار وص٤مطم٥م اطمدإ

 .(2)اًمٕمٚمق سم٤مهلقاء وًمٞمس ذًمؽ ىمًٛم٦م قم٤مدًم٦م

 ُمـ اًمًٗمؾ سمذراقملم ُمـ اًمٕمٚمق، ٤مً ي٘مًٛمٝم٤م احل٤ميمؿ ومٞمجٕمؾ ذراقم :وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م

 .(5)ي٘مًٛمف سم٤مًم٘مٞمٛم٦م وىم٤مل حمٛمد: سمذراع، ٤مً جيٕمؾ ذراقم وىم٤مل أسمق يقؾمػ:

                                                           

 .13/132، واًمٌٞم٤من 3/247( اعمٝمذب 1)

 .3/247( اعمٝمذب 4)

 .13/135( اًمٌٞم٤من 3)

 . 13/135اًمٌٞم٤من ( 2)

 . 9/226، وومتح اًم٘مدير 7/335، واعمحٞمط اًمؼمه٤مين 15/16اعمًٌقط ( 5)

 [ ب/127] 
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 .(1)ُم٤م ىمدُمٜم٤مه ُمـ اًمٕمٚمؾ اًمثالث ًمٜم٤م:

: وإن ـمٚم٥م أطمدمه٤م ىمًٛم٦م اًمًٗمؾ وسم٘م٤مء اًمٕمٚمق سمٞمٜمٝمام قمغم اإلؿم٤مقم٦م مل جيؼم اعمٛمتٜمع 

وٕهنام سمام قم٤مدا وم٤مىمتًام اًمٕمٚمق ٕن ُم٘مّمقد اًم٘مًٛم٦م متٞمٞمز احل٘ملم ومل حيّمؾ قمغم اًمٙمامل 

 .(4)فومتحّمؾ طمّم٦م أطمدمه٤م قمغم ٟمّمٞم٥م أظمر ُمـ اًمًٗمؾ ومال حيّمؾ اًمتٛمٞمٞمز سمٙمامًم

 فصل

وهق أن جيٕمؾ ٕطمدمه٤م  ًٓ ـمقادا ىمًٛمتٝم٤م ٦م طم٤مئط وم٠مرصسملم ُمٚمٙمٞمٝمام قمر (3)وإن يم٤من

: وم٢من اشمٗم٘م٤م قمٚمٞمٝم٤م ضم٤مز وإن اُمتٜمع أطمدمه٤م أضمؼم قمٚمٞمٝم٤م  ،ٟمّمػ اًمٓمقل ذم يمامل اًمٕمرض 

ذم يمامل اًمٓمقل وم٢من اشمٗم٘م٤م قمٚمٞمف  ٤مً وإن أرادا ىمًٛمتٝم٤م قمرو ،رض ُمت٤ًموي٦مٕهن٤م ىمًٛم٦م أ

 ٕن احلؼ هلام وإن اُمتٜمع أظمر أضمؼم اعمٛمتٜمع قمٚمٞمف قمغم أصح اًمقضمٝملم واًمث٤مين : ضم٤مز 

 .(2)ٕٟمف ٓ ي٘مرع سمٞمٜمٝمام :ٓ جيؼم

أراد ًمٜم٤م: أهن٤م أرض يٛمٙمـ ىمًٛمتٝم٤م ُمـ همػم إضار وم٠مضمؼم اعمٛمتٜمع قمٚمٞمٝم٤م يمام ًمق 

تح٘مؼ آٟمتٗم٤مع هلام وهذه ٞمىمًٛمتٝم٤م ـمقًٓ ويتٕملم ٟمّمٞم٥م يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ومٞمام يكم ُمٚمٙمف ًم

 .(5)ىمًٛم٦م أرض جيؼم قمٚمٞمٝم٤م ٓ ىمرقم٦م ومٞمٝم٤م

وًمق يم٤من سملم ُمٚمٙمٞمٝمام طم٤مئط وم٠مراد ىمًٛمتف ٟمٔمرت وم٢من أرادا ىمًٛمتف ـمقًٓ ذم يمامل 

ـمٚم٥م أطمدمه٤م  ٕهن٤م ىمًٛم٦م ٓ ضر ومٞمٝم٤م شمراوٞم٤م قمٚمٞمٝم٤م وإن:  اًمٕمرض واشمٗم٘م٤م قمٚمٞمف ضم٤مز

 .(6)ذًمؽ واُمتٜمع أظمر أضمؼم اعمٛمتٜمع قمغم أصح اًمقضمٝملم، واًمث٤مين ٓ جيؼم

                                                           

 .13/136 اًمٌٞم٤من (1)

 .13/136ٌٞم٤من ( اًم4)

 واًمًٞم٤مق ي٘متيض طمذومٝم٤م : سمٞمٜمٝمام . ذم إصؾ (3)

 .13/136، واًمٌٞم٤من 3/247( اعمٝمذب 2)

 .13/136، واًمٌٞم٤من 3/247( اعمٝمذب 5)

 .3/247( اعمٝمذب 6)
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 .ىمًٛمتف ـمقًٓ ًمٜم٤م: أٟمف يٛمٙمـ ىمًٛمتف ُمـ همػم إضار وم٠مضمؼم قمٚمٞمف يمام ًمق أراد 

ذم يمامل اًمٓمقل واشمٗم٘م٤م قمٚمٞمف ضم٤مز عم٤م ىمدُمتف، وإن اُمتٜمع  ٤مً وإن أرادا ىمًٛمتف قمرو

 .(1)أطمدمه٤م وـمٚم٥م أظمر مل جيؼم اعمٛمتٜمع عم٤م ومٞمف ُمـ اإلضار سم٤مًمٜم٘مص واًمتخري٥م

 فصل

وإن يم٤من سمٞمٜمٝمام أرض خمتٚمٗم٦م إضمزاء سمٕمْمٝم٤م قم٤مُمر وسمٕمْمٝم٤م ظمراب أو سمٕمْمٝم٤م 

ىمقي وسمٕمْمٝم٤م وٕمٞمػ أو سمٕمْمٝم٤م ُمٌٜمل وسمٕمْمٝم٤م / سمٞم٤مض أو سمٕمْمٝم٤م يً٘مك سم٤مًمٜم٤موح 

وسمٕمْمٝم٤م يً٘مك سم٤مًمًٞمح وم٢من أُمٙمـ اًمتًقي٦م سملم ضمٞمده٤م ورديئٝم٤م سم٠من يٙمقن اجلٞمد ذم 

ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام ُمـ  ر١مظمره٤م وم٢مذا ىمًٛم٧م سمٞمٜمٝمام ٟمّمٗملم ص٤مُم٘مدُمٝم٤م واًمرديء ذم ُم

اجلٞمد واًمرديء ُمثؾ ُم٤م ص٤مر ًممظمر ومٓمٚم٥م أطمدمه٤م اًم٘مًٛم٦م واُمتٜمع أظمر أضمؼم 

وإن  (4)ٕٟمف يٛمٙمـ اًمتٕمديؾ سمٞمٜمٝمام ومٞمٝم٤م ومٝمل يم٤مٕرض اعمت٤ًموي٦م إضمزاء: اعمٛمتٜمع قمٚمٞمٝم٤م 

مل يٛمٙمـ اًمتًقي٦م سمٞمٜمٝمام ذم اجلٞمد واًمرديء سم٠من يم٤مٟم٧م اًمٕمامرة أو اًمِمجر أو اًمٌٜم٤مء ذم 

ٌلم دون أظمر ومٓمٚم٥م أطمدمه٤م أن يٙمقن اجلٞمد ًمف وـمٚم٥م أظمر أن ي٘مًؿ أطمد اجل٤مٟم

 (3)٤مً ٘مٞمٛم٦م سم٠من شمٙمقن إرض صمالصملم ضمريٌسمٞمٜمٝمام وم٢من أُمٙمـ أن ي٘مًؿ ىمًٛم٦م شمٕمديؾ سم٤مًم

ُمـ سمٞم٤موٝم٤م ورديئٝم٤م واُمتٜمع أظمر  ٤مً ـ ضمٞمده٤م سم٘مٞمٛم٦م قمنميـ ضمريٌىمٞمٛم٦م قمنمة أضمرسم٦م ُم

ًمٜم٤م: أن اًمتًقي٦م  (2) اًمؽمايضأضمؼم قمٚمٞمٝم٤م قمغم أصح اًم٘مقًملم وذم اًمث٤مين شم٘مػ قمغم

سم٤مًمتٕمديؾ يم٤مًمتًقي٦م سم٤مٕضمزاء وم٠مضمؼم اعمٛمتٜمع قمٚمٞمٝم٤م ًمقصقًمف إمم طم٘مف ُمـ همػم ٟم٘مص 

                                                           

 .3/247( اعمٝمذب 1)

 . 13/138اًمٌٞم٤من  (4)

ضمرب ،  95ري٥م هٜم٤م ؾم٤مطم٦م ُمـ إرض ُمرسمٕم٦م سملم يمؾ ضم٤مٟمٌلم ُمٜمٝم٤م ؾمتقن ذراقم٤ًم ، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػمص( اجل3)

 .344صحرير أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞمف ص

 . 13/139اًمٌٞم٤من  (2)

 [ أ/128] 
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وقمغم هذا شمٙمقن أضمرة اًم٘م٤ًمم قمغم ىمدر قمٛمٚمف ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام ومٞمٚمزم ص٤مطم٥م 

اًمٕمنميـ ُمثاًل ُم٤م يٚمزم ص٤مطم٥م اًمٕمنمة قمغم أصح اًمقضمٝملم وذم اًمث٤مين يٚمزُمف ٟمّمػ 

ًمٜم٤م: أن قمٛمٚمف ًمف أيمثر ومٙم٤مٟم٧م أضمرشمف قمغم ىمدر قمٛمٚمف وإن أُمٙمـ  (1)قمغم ىمدر اعمٚمٙملم

ىمًٛم٦م اًمتٕمديؾ وىمًٛم٦م اًمرد ومٓمٚم٥م أطمدمه٤م اًمرد وـمٚم٥م أظمر اًمتٕمديؾ أضمٞم٥م ُمـ 

 .(4)دقم٤م إمم ىمًٛم٦م اًمتٕمديؾ سمٜم٤مء قمغم وضمقب اإلضم٤ٌمر قمٚمٞمٝم٤م

 فصل

ٕٟمف يٜم٘مؾ  :وإن يم٤من سمٞمٜمٝمام أرض ُمزروقم٦م وم٠مرادا ىمًٛم٦م إرض دون اًمزرع ضم٤مز

وم٢من اُمتٜمع أطمدمه٤م أضمؼم قمٚمٞمٝم٤م ؾمقاء يم٤من ىمد ، (3)ٜمع صح٦م اًم٘مًٛم٦م يم٘مامش اًمداروٓ يٛم

 .(2)ظمرج اًمزرع أو مل خيرج عم٤م ىمدُمتف

ٕٟمف  :مل جيز اً ِمتدُم ٤مً مل يٙمـ ىمد فمٝمر أو يم٤من ىمد ص٤مر طمٌ وإن أراد ىمًٛم٦م اًمزرع وم٢من

ىمقًٓ  ىمًٛمتف قمغم اعمٛمتٜمع ؼمجي أٟمف اًمٓمري٘ملم وم٠مؿمٌف ٤مً طمٌ يٍم ومل ظمرج ىمد يم٤من وإن جمٝمقل

 .(5)واًمث٤مين أٟمف يٜمٌٜمل قمغم أن اًم٘مًٛم٦م سمٞمع أو متٞمٞمز احل٘ملم وم٤مٕؿمٌف همٚم٦ٌم ضمقازه اً واطمد

 ًمٜم٤م: أٟمف ُمٕمٚمقم ٓ رسم٤م ومٞمف ومج٤مز ىمًٛمتف.

 ُمًتؽماً مل ئمٝمر وىمد اؿمتد ذم ؾمٜم٤مسمٚمف وإن أرادا ىمًٛم٦م إرض واًمزرع ُمًٕم٤م وم٢من يم٤من 

 ٤مً أو يم٤من ىمٓمٜم (6)ٞمؾِّم يم٤مًم٘مَ وإن يم٤من ىمد ظمرج ومل يٜمٕم٘مد ومٞمف احل٥م ،جلٝم٤مًمتف : مل جيز 

                                                           

 . 13/139اًمٌٞم٤من  (1)

 .3/248( اعمٝمذب 4)

 .19/432٘مّمقد سمف هٜم٤م اًم٘مامُم٦م ، اٟمٔمر: اعمجٛمقع( اعم3)

 .13/124واًمٌٞم٤من ، 3/248( اعمٝمذب 2)

 .13/124( اًمٌٞم٤من 5)

 .ىمّمؾ  4/692هق ُم٤م أىمتٓمع ُمـ اًمزرع أظمي ًمٕمٚمػ اًمدواب، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم( 6)
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ٕن اعم٘مّمقد : ٕٟمف ُمٕمٚمقم ٓ رسم٤م ومٞمف وم٢من اُمتٜمع أطمدمه٤م مل جيؼم قمٚمٞمف : ضم٤مزت ىمًٛمتف 

 .(1)ُمٜمف ىمد خيتٚمػ

 فصل

 ٤مً أقمٞم٤مٟم ىمًٛمتٝم٤م أطمدمه٤م ومٓمٚم٥م أظمِم٤مب أو صمٞم٤مب أو ُم٤مؿمٞم٦م أو قمٌٞمد سمٞمٜمٝمام يم٤من وإن

 وصمٞم٤مب ىمٓمـ صمٞم٤مب أو واًمّمٗمر يم٤مًمثٞم٤مب ضمٜمًلم يم٤مٟم٤م وم٢من، ٟمٔمرت أظمر واُمتٜمع سم٤مًم٘مٞمٛم٦م

 ٓ يمام ضمٜمس قمـ ٤مً قمقو سضمٜم ذظمأ قمغم جيؼم وٓ طمدشمف قمغم ضمٜمًلم ؾيم ي٘مًؿ وم٢مٟمف يمت٤من

 صمٞم٤مب اجلٛمٞمع يم٤من سم٠من اً واطمد ٤مً ضمٜمً اجلٛمٞمع يم٤من وإن ،قملم إمم قملم ُمـ ُمٚمٙمف ٟم٘مؾ قمغم جيؼم

(4)اًمقضمٝملم أصح قمغم ىمًٛمتٝم٤م قمغم ُمٜمٝمام اعمٛمتٜمع أضمؼم يمت٤من أو ىمٓمـ
 يمؾ ىمًٛم٦م يتٕمذر ٕٟمف : 

 ُمـ إضمٜم٤مس ؾم٤مئر هذا وقمغم اًمقاطمدة يم٤مًمدار اجلٛمٞمع / ومٞمّمػم شمٜم٘مٞمّمف ُمـ ومٞمف عم٤م صمقب

 وم٠مُم٤م إصح٤مب أيمثر ىمقل ومٕمغم اًمرىمٞمؼ همػم أُم٤م إضم٤ٌمر ىمًٛم٦م شم٘مًؿ وم٢مهن٤م واًمرىمٞمؼ احلٞمقان

(3)إصح٤مب وم٤مشمٗم٤مق اًمرىمٞمؼ
 أقمت٘مٝمؿ اًمذيـ اًمًت٦م اًمٕمٌٞمد ًمف ضمزأ ط اًمٜمٌل ٕن : 

 ومٞمٝمؿ احلري٦م شمٙمٛمٞمؾ جي٥م اًمرىمٞمؼ أن وهمػمه اًمرىمٞمؼ سملم واًمٗمرق ،(2)أضمزاء صمالصم٦م إٟمّم٤مري

 .(5)اخلالف ومدظمٚمف ومٞمف شمٙمٛمٞمٚمٝم٤م جي٥م ٓ اًمرىمٞمؼ وهمػم ٛمتٝمؿىمً قمغم جيؼم ومٚمذًمؽ

ٓ ي٘مًؿ اًمرىمٞمؼ ىمًٛم٦م إضم٤ٌمر ًمتٗم٤موهتؿ ذم اعمٕم٤مين اعم٘مّمقدة  وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م:

 .(6)ُمٜمٝمؿ
                                                           

 .13/124، واًمٌٞم٤من 3/248( اعمٝمذب 1)

 .249-3/248( اعمٝمذب 4)

 . 13/125اًمٌٞم٤من  (3)

 ( .3456رواه ُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٕمتؼ ) (2)

 .13/125( اًمٌٞم٤من 5)

، وجمٛمع 9/236، وومتح اًم٘مدير 76-4/75يقؾمػ: ي٘مًؿ اًمرىمٞمؼ. اٟمٔمر: آظمتٞم٤مر  ( وىم٤مل حمٛمد وأسمق6)

 .4/291إهنر 

 [ ب/128] 
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ؼم واًم٘مٞم٤مس قمغم همػمهؿ ُمـ احلٞمقان ُمع اظمتالومٝم٤م ذم اعمٕم٤مين ًمٜم٤م: ُم٤م ىمدُمٜم٤مه ُمـ اخل

 اعم٘مّمقدة ومٞمٝم٤م.

 فرع

 واُمتٜمع أظمر  ٤مً ٚم٥م أطمدمه٤م أن جيٕمؾ يمؾ واطمدة ٟمّمٞمٌإذا يم٤من سمٞمٜمٝمام داران ومٓم

أسمق  ىم٤ملوسمف  (1)مل جيؼم ؾمقاء يم٤مٟمت٤م ُمٜمٗمردشملم أو ُمتج٤مورشملم أو إطمدامه٤م طمجرة ًمألظمرى

 .٤مً ظمرى ومٞمجقز أن جيٕمؾ يمؾ واطمدة ٟمّمٞمٌإٓ إذا يم٤مٟم٧م إطمدامه٤م طمجرة ًمأل (4)طمٜمٞمٗم٦م

 .(3)وطمٙمل قمـ ُم٤مًمؽ إن يم٤مٟم٧م ُمتج٤مورة ضم٤مز وإن يم٤مٟم٧م ُمتٗمرىم٦م مل جيز

ًمٜم٤م: أٟمف ٟم٘مؾ طم٘مف ُمـ قملم إمم قملم ومٚمؿ جيز إضم٤ٌمره قمٚمٞمف يمام ًمق يم٤مٟم٧م ُمتٗمرىمتلم 

قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م سمؾ هل ُمًٙمـ  اً ٞم٧ًم طمجرهت٤م ُمـ مجٚمتٝم٤م ردومٝمذه طمج٦م قمغم ُم٤مًمؽ وًم

 .(2)ُمٜمٗمرد ومٝمل يم٤معمج٤مورة

 فصل

(5)اعمٝم٤مي٠مة قمغم اشمٗم٘م٤م وم٢من ، واًمٌٝمٞمٛم٦م واًمٕمٌد وإرض يم٤مًمدار أقمٞم٤من ُمٜم٤مومع سمٞمٜمٝمام يم٤من إذا
 

 ٤مً ُمقوٕم ٕطمدمه٤م يٕملم أو ُمثٚمٝم٤م أظمر يد وذم أطمدمه٤م يد ذم اًمٕملم شمٙمقن أن وهق اعمٜم٤مومع ذم

 وم٢مذا يم٤مٕقمٞم٤من اعمٜم٤مومع ٕن ذًمؽ ضم٤مز إرض ذم ويمذًمؽ ٤مً ُمقوٕم وًممظمر يًٙمٜمف اًمدار ُمـ

 .(6)قمٚمٞمف جيؼم مل أطمدمه٤م اُمتٜمع وم٢من اعمٜم٤مومع ىمًٛم٦م ضم٤مز إقمٞم٤من ىمًٛم٦م ضم٤مز
                                                           

 .16/462( احل٤موي 1)

 . 7/44سمدائع اًمّمٜم٤مئع ( 4)

 . 225، ص ٓسمـ قمٌد اًمؼم اًمٙم٤مذم ( 3)

 .16/462( احل٤موي 2)

٤م ُمدة صمؿ ذم يد أصٚمٝم٤م اإلصالح ي٘م٤مل : هٞم٠مت اًمٌمء إذا أصٚمحتف، وهل أن شمٙمقن اًمٕملم ذم يد أطمدمه (5)

 .5/536، اعمٝمذب 4/348، اًمٜمٔمؿ اعمًتٕمذب343أظمر ُمثٚمٝم٤م، اٟمٔمر: اًمتٕمريٗم٤مت ص

 .13/126، واًمٌٞم٤من 3/249( اعمٝمذب6)
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  (3)، وسمف ىم٤مل ُم٤مًمؽ(4)وهق وضمف ٕصح٤مسمٜم٤م (1)وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف: جيؼم اعمٛمتٜمع

ىمًٛم٦م إقمٞم٤من ًمٜم٤م: أن ذم إضم٤ٌمره شم٠مظمػم طم٘مف سمٖمػم اظمتٞم٤مره وذًمؽ ٓ جيقز سمخالف 

 .(2)وم٢مٟمف ٓ يت٠مظمر ومٞمٝم٤م طمؼ أطمدمه٤م

وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ٓ جيؼم قمغم أن خيتص أطمدمه٤م سمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕمٌد ُمدة وًممظمر ُمثٚمٝم٤م 

 .(5)هذا ذم ُمٜم٤مومع اًمٕمٌد ظم٤مص٦م دون ؾم٤مئر إقمٞم٤من

ذم اًمٕمٌٞمد مل جيؼم  اعمٝم٤مي٠مةًمٜم٤م: ُم٤م ىمدُمٜم٤مه وٕن ؾم٤مئر إقمٞم٤من يم٤مًمٕمٌٞمد وم٢من مل جيؼم قمغم 

 .ذم همػمه٤م

 (6)اعمٝم٤مي٠مةوم٢من ـمٚم٥م أطمدمه٤م اًم٘مًٛم٦م سمٕمد اعمٝم٤مي٠مة يم٤من ًمف ذًمؽ واٟمت٘مْم٧م 

 .(7)وىم٤مل ُم٤مًمؽ: شمٚمزم اعمٝم٤مي٠مة

 ًمٜم٤م: أن اعمٝم٤مي٠مة إسم٤مطم٦م ًمالٟمتٗم٤مع ومٝمل يم٤مًمٕم٤مري٦م.

 اًمٕملم ُمـ ٟمٗم٘م٦م وقمٚمػ اًمٌٝمٞمٛم٦م وٟمٗم٘م٦م اًمٕمٌد شمٙمقن قمغم ُمًتقذم ت٤مج إًمٞمفصحوُم٤م 

اظمتص يمؾ واطمد سمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٕملم ذم  ٕٟمف اعمختص هب٤م وإذا قم٘مدا قمغم ُمدة: ُمٜمٗمٕمتٝم٤م 

 .(8)شمٚمؽ اعمدة

                                                           

 .4/296، وجمٛمع إهنر 44/174( اعمًٌقط1)

 .13/126، واًمٌٞم٤من 3/249( اعمٝمذب4)

 .454-7/451( ُمٜمح اجلٚمٞمؾ 3)

 .13/126، واًمٌٞم٤من 3/249( اعمٝمذب2)

 .9/258، وومتح اًم٘مدير 44/173اعمًٌقط ( 5)

 .13/126، واًمٌٞم٤من 3/249( اعمٝمذب6)

 .3/298( طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل 7)

 .3/249 ( اعمٝمذب8)
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اعمٕمٝمقد اًمذي وىمٕم٧م  فٕٟم: يم٤من عمـ هق ذم يقُمف  اً ُمٕمت٤مد ٤مً وم٢مذا ايمت٥ًم اًمٕمٌد يمًٌ

 واًمقصٞم٦م واهل٦ٌم يم٤من سمٞمٜمٝمام  (4)يم٤مًمٚم٘مٓم٦م واًمريم٤مز اً ٟم٤مدر ٤مً وإن يم٥ًم يمًٌ (1)اعمٝم٤مي٠مة قمٚمٞمف

 .(3)ُمفقيٙمقن عمـ وضمد ذم يوٓ شمدظمؾ ذم طمٙمؿ اعمٝم٤مي٠مة قمغم أصح اًم٘مقًملم وذم اًمث٤مين 

  اً إٓ اعم٘مدور قمٚمٞمف وإن يم٤مٟم٧م إىمرار/ مل يدظمؾ ومٞمف  ٤مً ًمٜم٤م: أن اعمٝم٤مي٠مة إن يم٤مٟم٧م سمٞمٕم

 مل يّمح ذم اعمجٝمقل اعمٕمدوم.

 فصل

ل اًمًٝم٤مم وحييص قمدد اعمًتح٘ملم وحي٘مؼ ُم٤م يًتح٘مف يمؾ ٕمد  يٜمٌٖمل ًمٚم٘م٤مؾمؿ أن يُ 

ٝمؿ سمٞمٜم شم٤ًموى قمددهؿ وؾمٝم٤مُمٝمؿ يمثالصم٦م وم٢منواطمد سم٤مٕضمزاء أو سم٤مًم٘مٞمٛم٦م أو سم٤مًمرد 

رج قمغم ختقمغم اًمًٝم٤مم وًمف أن يٙمت٥م اًمًٝم٤مم ورج ختوم٢مٟمف يٙمت٥م إؾمامء و ٤مً أرض أصمالصم

 وم٢من يمت٥م إؾمامء يمتٌٝم٤م ذم صمالث رىم٤مع ذم يمؾ رىمٕم٦م اؾمؿ واطمد وي٠مُمر ُمـ  ،إؾمامء 

 .سم٦م ٤محيي اًمٙمتمل 

خيرج  ه، صمؿذظمرج اؾمٛمف أظمول ومٛمـ قمغم اًمًٝمؿ إ (2)ىم٦مدُ ٜمْ سمُ ٦م أن خيرج ىمَ دَ ٜمْ واًمٌَ 

ًمث٤مًم٨م، وإن قمغم اًمًٝمؿ اًمث٤مين ومٛمـ ظمرج اؾمٛمف أظمذه ويتٕملم اًمًٝمؿ اًمث٤مًم٨م ًمٚمنميؽ ا

ذم صمالث رىم٤مع ذم يمؾ رىمٕم٦م إول وذم رىمٕم٦م اًمث٤مين وذم رىمٕم٦م  ٤مً يمت٥م اًمًٝم٤مم يمتٌٝم٤م أيْم

٤مء وم٠مي ؾمٝمؿ ظمرج أظمذه صمؿ خيرج اًمث٤مًم٨م صمؿ ي٠مُمر سم٢مظمراج رىمٕم٦م قمغم اؾمؿ أطمد اًمنميم

وإن  ،اًم٤ٌمىمل ًمٚمنميؽ اًمث٤مًم٨م اًمًٝمؿ آظمر وم٠مي ؾمٝمؿ ظمرج أظمذه ويتٕملم  اؾمامً 

اظمتٚمٗم٧م ؾمٝم٤مُمٝمؿ سم٠من يم٤من ٕطمدهؿ اًمًدس وًممظمر اًمثٚم٨م وًمٚمث٤مًم٨م اًمٜمّمػ 
                                                           

 .13/126، واًمٌٞم٤من 3/249 ( اعمٝمذب1)

 . 1/437ُمـ ريمز ومٝمق ُمريمقز ، أي اعمث٧ٌم ، وهق ُم٤م وضمد ُمـ دومـ اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ ُمٕمدن . اعمّم٤ٌمح  (4)

 .4/111، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 6/144و 4/496، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 13/126ن ، واًمٌٞم٤م3/249( اعمٝمذب3)

 . 1/359ُمٗمرد ، مجٕمٝم٤م سمٜمدق ، وهق اًمذي يرُمك سمف . ًم٤ًمن اًمٕمرب  (2)

 [ أ/129] 
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ومٞمٙمت٥م إؾمامء وخترج قمغم  ٤مً اًمًٝم٤مم وهق اًمًدس ومٞمجٕمٚمٝم٤م أؾمداؾم ىمًٛمٝم٤م قمغم أىمؾ

ظمذه صمؿ اًمًٝم٤مم ومٞم٠مُمر أن خيرج قمغم اًمًٝمؿ إول وم٢من ظمرج اؾمؿ ص٤مطم٥م اًمًدس أ

خيرج قمغم اًمًٝمؿ اًمث٤مين وم٢من ظمرج اؾمؿ ص٤مطم٥م اًمثٚم٨م أظمذه واًمًٝمؿ اًمذي يٚمٞمف 

ويتٕملم اًم٤ٌمىمل ُمـ اًمًٝم٤مم ًمّم٤مطم٥م اًمٜمّمػ وًمق ظمرج قمغم آؾمؿ اًمث٤مين اؾمؿ 

ص٤مطم٥م اًمٜمّمػ أظمذه واًمًٝمٛملم اًمٚمذيـ يٚمٞم٤مٟمف ويتٕملم اًم٤ٌمىمل ًمّم٤مطم٥م اًمثٚم٨م وإن 

إول واًمًٝمٛملم ظمرضم٧م اًمرىمٕم٦م إومم قمغم اؾمؿ ص٤مطم٥م اًمٜمّمػ أظمذ اًمًٝمؿ 

اًمذيـ يٚمٞمٜم٤مٟمف صمؿ خيرج قمغم اًمًٝمؿ اًمراسمع وم٢من ظمرج اؾمؿ اًمًدس أظمذه ويتٕملم 

اًمًٝمامن ًمّم٤مطم٥م اًمثٚم٨م وإن ظمرج اؾمؿ ص٤مطم٥م اًمثٚم٨م أظمذ اًمراسمع واخل٤مُمس 

ويتٕملم اًم٤ًمدس ًمّم٤مطم٥م اًمًدس وٓ خيرج ذم هذه اًم٘مًٛم٦م اًمًٝم٤مم قمغم إؾمامء 

٥م اًمٜمّمػ ومٞم٘مقل آظمذه واًمًٝمٛملم ٕٟم٤م إذا ومٕمٚمٜم٤م ذًمؽ ٕظمرج اًمًٝمؿ اًمراسمع ًمّم٤مطم

 .(1)يض إمم دوام اخلّمقُم٦مٗمقل أظمر ٟم٠مظمذه واًمًٝمٛملم سمٕمده ومٞمىمٌٚمف وي٘م

 فصل

ه أن يٜمّم٥م ُمـ ي٘مًؿ سمٞمٜمٝمام وم٢من ىمًؿ ىمًٛم٦م إذا شمراومع اًمنميٙم٤من إمم احل٤ميمؿ وؾم٠مٓ

ٕٟمف عم٤م مل يٕمتؼم اًمؽمايض ذم اسمتداء : إضم٤ٌمر ًمزُم٧م سمخروج اًم٘مرقم٦م وإن مل يؽماوٞم٤م هب٤م 

 امً ن ٟمّم٤ٌم ىم٤مؾمإُم٤م ٠موم ،٘مرقم٦م ويمذا إن ىمًؿ احل٤ميمؿ سمٜمٗمًف مل يٕمتؼم سمٕمد ظمروج اًم اًم٘مًٛم٦م

ًٛم٦م وسمٕمد ظمروج اًم٘مرقم٦م ىمقًٓ ىمًؿ سمٞمٜمٝمام وم٢مٟمف يٕمتؼم ذم اًمٚمزوم شمراوٞمٝمام ذم اسمتداء اًم٘م

واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام أن  (1)ام رضماًل طمٙمؿ سمٞمٜمٝمام وم٢مهن٤م قمغم ىمقًملمٙم  سمخالف ُم٤م ًمق طَم  اً واطمد

 اعمحٙمؿ طم٤ميمؿ جمتٝمد واًم٘م٤مؾمؿ ٟم٤مئ٥م قمٜمٝمام.

                                                           

 .214-3/249( اعمٝمذب1)

 .3/214( اعمٝمذب1)
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وُمتك يم٤من ذم اًم٘مًٛم٦م رد مل يٚمزم إٓ سم٤مًمؽمايض سمٕمد اًم٘مرقم٦م قمغم فم٤مهر اعمذه٥م وذم 

 .(1)وضمف أٟمف يٚمزم ُمـ همػم شمراض

ًمٜم٤م: أهن٤م ىمًٛم٦م يٕمتؼم اًمرو٤م ذم اسمتدائٝم٤م وم٤مقمتؼم سمٕمد اًم٘مرقم٦م ومٞمٝم٤م سمخالف ىمًٛم٦م / 

 .(4)ؾمقاء ىمًٛمٝم٤م احل٤ميمؿ أو همػمه عم٤م ىمدُمٜم٤مهاإلضم٤ٌمر و

 فصل

وم٢من يم٤من ذم ىمًٛم٦م إضم٤ٌمر مل شم٘مٌؾ دقمقى اًمٖمٚمط  ، ٤مً طمدمه٤م همٚمٓمإذا شم٘م٤مؾمام صمؿ ادقمك أ

 ،ٕن اًم٘م٤مؾمؿ يم٤محل٤ميمؿ ومٚمؿ شم٘مٌؾ دقمقى اًمٖمٚمط قمٚمٞمف ُمـ همػم سمٞمٜم٦م  :قمٚمٞمف ُمـ همػمة سمٞمٜم٦م

ٕٟمف صم٧ٌم أهن٤م مل شم٘مع : وم٢من أىم٤مم سمٞمٜم٦م شمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مًٛم٦م ومِمٝمدت سم٤مًمٖمٚمط ٟم٘مْم٧م اًم٘مًٛم٦م 

وإن مل شمٙمـ سمٞمٜم٦م طمٚمػ اعمدقمك قمٚمٞمف قمغم ٟمٗمل اًمٖمٚمط وم٢مذا طمٚمػ  ،قمغم وضمف احلؼ 

وإن يم٤من ذم ىمًٛم٦م شمراض واظمتٞم٤مر مل شمًٛمع دقمقاه وٓ سمٞمٜمتف إن شم٘م٤مؾمام  ،أىمرت 

وإن ىمًؿ سمٞمٜمٝمام ىم٤مؾمؿ ٟمّم٤ٌمه وىمٚمٜم٤م إٟمف . ٕٟمف ريض أن ي٠مظمذ دون طم٘مف : سم٠مٟمٗمًٝمام 

ظمروج اًم٘مرقم٦م ومٙمذًمؽ وإن ىمٚمٜم٤م ٓ يٗمت٘مر إمم اًمؽمايض سمٕمد  يٗمت٘مر إمم اًمؽمايض سمٕمد

ظمروج اًم٘مرقم٦م ومٝمق يم٘مًٛم٦م اإلضم٤ٌمر ومال شم٘مٌؾ إٓ سمٌٞمٜم٦م وإن يم٤من ذم ىمًٛم٦م رد مل ي٘مٌؾ 

 .(3)ٕٟمف يٕمتؼم ومٞمٝم٤م اًمؽمايض: ىمقًمف قمغم اعمذه٥م 

 فرع

 أٟمف ص٤مر ذم ٟمّمٞمٌف  يم٤من ذم اًمدار وم٤مدقمك يمؾ واطمد ٤مً إذا شمٜم٤مزقم٤م سمٕمد اًم٘مًٛم٦م سمٞمت

وإن وضمد  (1)إذا اظمتٚمٗم٤م ذم ىمدر اعمٌٞمع صح٤مًمٗم٤م وٟم٘مْم٧م اًم٘مًٛم٦م يم٤معمت٤ٌميٕملم ٦ميٙمـ سمٞمٜمومل 

                                                           

 .2/374، وطم٤مؿمٞم٦م اًمٌجػمُمل قمغم ذح اعمٜمٝم٩م 4/349، وضمقاهر اًمٕم٘مقد 3/214( اعمٝمذب1)

 .3/214( اعمٝمذب4)

 .13/128، واًمٌٞم٤من 211-3/214اعمٝمذب (3)

 .13/129( اًمٌٞم٤من 1)

 [ ب/129] 
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ومرسمام مل يٕمٚمؿ سمف ىمٌؾ ذًمؽ ومّمدىمف ص٤مطمٌف أو ىم٤مُم٧م اًمٌٞمٜم٦م سمف  ٤مً سمام ص٤مر إًمٞمف قمٞمٌأطمدمه٤م 

ٕن اًمرو٤م سمام ٓ يٕمٚمؿ :  (1)ومٚمف ٟم٘مض اًم٘مًٛم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ىمًٛم٦م إضم٤ٌمر أو ىمًٛم٦م شمراض

 .(4)٘مقل ىمقل ص٤مطم٥م اًمٞمدسمف ٓ يّمح وىم٤مل ُم٤مًمؽ اًم

 فصل

ُمـ ٟمّمٞم٥م  َؼ حِ ٤م ص٤مر ٕطمدمه٤م رء ُمٕملم وم٢من اؾمتُ ممؼ حِ صمؿ اؾمتُ  ٤مً إذا شم٘م٤مؾمام أرو

ًتحؼ ُمـ ٟمّمٞم٥م يُ هنام اىمتًام ُم٤م اؾمتح٘م٤مه وإن مل ٕ :أظمر ُمثٚمف أُمْمٞم٧م اًم٘مًٛم٦م

ٚمذي اؾمتحؼ ُمـ ٟمّمٞمٌف أن يرضمع ذم ؾمٝمؿ ٟمّمٞمٌف ًمٕن : اًم٘مًٛم٦م  ٧م٘مْمأظمر ُمثٚمف ٟمُ 

يمام يم٤مٟم٧م ويمذا إن اؾمتحؼ ُمـ ٟمّمٞم٥م أظمر دون ُم٤م اؾمتحؼ ُمـ  ومٕم٤مدت اإلؿم٤مقم٦م

أُم٤م اًم٘مًٛم٦م ذم اجلٛمٞمع  ٧مسمٓمٚم ٤مً ر اعمًتحؼ ُمِم٤مقموإن يم٤من اًم٘مد ،ٟمّمٞم٥م إول عم٤م ىمدُمتف

ٕن اًمتٛمٞمٞمز : وذم همػمه قمغم أصح اًم٘مقًملم ذم شمٗمريؼ اًمّمٗم٘م٦م  اً ذم اعمًتحؼ وم٘مقًٓ واطمد

 .(3)ٓ يتح٘مؼ ُمع اإلؿم٤مقم٦م

 فصل

اًمؽميم٦م صمؿ سم٤من قمغم اعمٞم٧م ديـ مل شمٜم٘مض اًم٘مًٛم٦م وي٘ميض اًمقرصم٦م إذا اىمتًؿ اًمقرصم٦م 

واهلل  (1)اًمديـ إن ىمٚمٜم٤م إهن٤م متٞمٞمز احل٘ملم وإن ىمٚمٜم٤م إهن٤م سمٞمع ومٕمغم أصح ىمقزم شمٗمريؼ اًمّمٗم٘م٦م

 .(4)أقمٚمؿ

                                                           

 .13/129( اًمٌٞم٤من 1)

 .3/513، وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل 6/197( ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ 4)

 .13/129، واًمٌٞم٤من 3/211( اعمٝمذب 3)

 . 4/434وهق شمٗمريؼ ُم٤م اؿمؽماه ذم قم٘مد واطمد ًمٞمّمٌح ذم قم٘مديـ . اٟمٔمر : اعمٓمٚمع  (1)

 .3/211( اعمٝمذب 4)
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 (2)والبقـات (1)باب الدعوى

وذم اًمنمع ،ًمٜمٗمًف ؾمقاء يم٤من ذم يده أو ذم يد همػمه  ٤مً اعمدقمل ذم اًمٚمٖم٦م ُمـ ادقمك ؿمٞمئ

 َل قمِ دُ واعمدقمك قمٚمٞمف ذم اًمٚمٖم٦م واًمنمع ُمـ اُ  ،قمغم همػمه ُمـ قملم أو ديـ ٤مً ُمـ ادقمك طم٘م

: ، وٓ شمّمح دقمقى اعمجٝمقل ذم همػم اإلىمرار واًمقصٞم٦م (3)ُمـ ديـ أو همػمه قمٚمٞمف طمٌؼ 

وم٢من  .ٝمقلجإًمزام اخلّمؿ وذًمؽ همػم ممٙمـ ذم اعمٕن اًم٘مّمد سم٤محلٙمؿ ومّمؾ اخلّمقُم٦م و

م يٜمٗمل قمٜمف ٕٟمف سمذيمر هذه إىم٤ًم :ذيمر ضمٜمًف وٟمققمف وىمدره وصٗمتف ٤مً دقمك ديٜميم٤من اعمُ 

سم٤مىمٞم٦م ذيمر صٗمتٝم٤م ًمٞمٜمٗمل اجلٝم٤مًم٦م قمٜمٝم٤م، وًمق ذيمر ىمٞمٛمتٝم٤م يم٤من  ٤مً اجلٝم٤مٓت وإن يم٤من قمٞمٜم

ٕن سمذًمؽ يٕمرف ُمثٚمٝم٤م وإن : أطمقط وإن يم٤مٟم٧م / شم٤مًمٗم٦م وم٢من يم٤من هل٤م ُمثؾ ذيمر صٗمتٝم٤م 

ُمثؾ اىمتٍم هل٤م وإن مل يٙمـ  ،ذيمر ىمٞمٛمتٝم٤م ومٝمق أطمقط عم٤م ذم ذيمره٤م ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم شمٕمريٗمٝم٤م

حمغم سمذه٥م أو ومْم٦م ىمقُمف سمام ؿم٤مء  ٤مً ٕهن٤م اعمٓمٚمقسم٦م وم٢من ادقمك ؾمٞمٗم:قمغم ذيمر ىمٞمٛمتٝم٤م 

 .(2)ُمٜمٝمام

                                                           

: اؾمؿ ُمـ آدقم٤مء، ُمّمدر ادقمك، ودمٛمع قمغم دقم٤موى سمٙمن اًمقاو وومتحٝم٤م، وهل٤م ذم الدعوى يف الؾغة( 1)

 هلؿ ومٞمٝم٤م وم٤ميمٝم٦م ومل ُم٤م  ﴿اًمٚمٖم٦م ُمٕم٤من ُمتٕمددة ُمٜمٝم٤م: اًمٓمٚم٥م واًمتٛمٜمل، وُمـ ذًمؽ ىمقل اهلل قمز وضمؾ: 

دقمقاهؿ ومٞمٝم٤م ؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ  ﴿[، وُمٜمٝم٤م: اًمدقم٤مء، يمام ذم ىمقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم: 57]يس:  ﴾يدقمقن 

 . [ ، وُمٜمٝم٤م: اًمزقمؿ14]يقٟمس:  ﴾وصحٞمتٝمؿ ومٞمٝم٤م ؾمالم ، وآظمر دقمقاهؿ أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم 

ىمقل يٓمٚم٥م هب٤م إلٟم٤ًمن إصم٤ٌمت طمؼ قمغم اًمٖمػم ذم جمٚمس اًم٘م٤ميض أو اعمحٙمؿ.  صطالح:والدعوى يف اال

، وصحٗم٦م 38/28، وشم٤مج اًمٕمروس 1/192، واعمّم٤ٌمح اعمٜمػم 461و 12/457اٟمٔمر: اٟمٔمر: ًم٤ًمن اًمٕمرب 

 .3/555، وذح ُمٜمتٝمك اإلرادات 382/ 6 ، ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع14/424، واعمٖمٜمل 14/485اعمحت٤مج 

مجع سمٞمٜم٦م، صٗم٦م ُمـ سم٤من يٌلم ومٝمق سملم، وإٟمثك سمٞمٜم٦م، أي: واوح٦م، وهق صٗم٦م عمحذوف أي:  البقـات:( 4)

اًمدًٓم٦م اًمٌٞمٜم٦م أو اًمٕمالُم٦م، وم٢من ىمٞمؾ ًمف سمٞمٜم٦م أي: قمالُم٦م واوح٦م قمغم صدىمف وهل اًمِم٤مهدان واًمثالصم٦م 

 .1/294وإرسمٕم٦م، وٟمحقه٤م ُمـ اًمٌٞمٜم٤مت. اٟمٔمر: اعمٓمٚمع قمغم أًمٗم٤مظ اعم٘مٜمع 

 .3/211ٝمذب ( اعم3)

 .3/211( اعمٝمذب 2)

 [ أ/154] 
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وىم٤مل ذم اعمٝمذب: ي٘مقم يمؾ ضمٜمس سمٖمػم ضمٜمًف وإن يم٤من حمغم هبام ىمقُمف سمام ؿم٤مء 

 .(1)ُمٜمٝمام

وومٞمام ومّمٚمف ٟمٔمر : ٕن اعمحٔمقر هق اًمرسم٤م، واًمرسم٤م إٟمام يٙمقن ذم قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت 

ُمٜمٝمام وإذا أو٤مف ٓ ذم وامن اعمتٚمٗم٤مت وهلذا ىم٤مل إذا يم٤من حمغم هبام ىمقُمف سمام ؿم٤مء 

آؾمتح٘م٤مق إمم اإلىمرار أو اًمقصٞم٦م ضم٤مز أن يٙمقن اعمدقمك جمٝمقًٓ سم٠من ي٘مقل أويص زم 

 أىمر زم سمثقب أو ُم٤مل. وأسمًٝمؿ أو قمٌد 

 .(4)وذيمر ذم اعمٝمذب أٟمف ٓ يّمح دقمقى اعمجٝمقل إٓ ذم اًمقصٞم٦م

يمام  ىمٚم٧م: واإلىمرار ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ٕٟمف يّمح اإلىمرار سمف وإىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمف ومّمح دقمقاه

 ذم اًمقصٞم٦م.

 فصل

 وإن ذيمره٤م ومٞمِمؼ شمٙمثر أؾم٤ٌمسمف ٕن : آؾمتح٘م٤مق ؾم٥ٌم ذيمر اعم٤مل دقمقى ذم يٚمزم ٓ

 أطمٙم٤مُمٝم٤م ٕن :قمٛمد ؿمٌف أو ظمٓم٠م أو اً قمٛمد وأٟمف صٗمتف ذيمر ًمزُمف ٤مً ىمٓمٕم أو ىمتالً  دقمكاعمُ  يم٤من

 اًمٕمٛمؾ يّمػ أن ويٚمزُمف .ىمدُمتف عم٤م همػمه ومٞمف ؿم٤مريمف أو سمف اٟمٗمرد أٟمف يذيمر أن ويٚمزم ختتٚمػ

  شمالومٞمف يٛمٙمـ ٓ اًم٘مّم٤مص ٕن : ُمٜمف ُم٤مت أو وم٘مٚمتف ٤مً ًمٌهم٤م ي٘متؾ سمام ضسمف ىمّمد ومٞم٘مقل

(3)ومٞمف ىمّم٤مص ٓ ُم٤م يدقمل أن ي١مُمـ وٓ
 ىمتٚمف وأٟمف اؾمتح٘م٤مىمٝم٤م ؾم٥ٌم ذيمر دي٦م ادقمك وإن 

 .(2)سمّمٗمتف ٟمقع يمؾ ويّمػ أطمٙم٤مُمٝم٤م ختتٚمػ ٕهن٤م :قمٛمد ؿمٌف أو ظمٓم٠م أو اً قمٛمد

                                                           

 .3/211( اعمٝمذب 1)

 .3/211( اعمٝمذب 4)

 .214-3/211( اعمٝمذب 3)

 .13/152( اًمٌٞم٤من 2)
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شمزوضمٝم٤م سمقزم ُمرؿمد وؿم٤مهدي قمدل ورو٤مه٤م إن وإن ادقمك قم٘مد زوضمٞم٦م ذيمر أهن٤م 

 .(1)يم٤مٟم٧م ممـ يٕمتؼم رو٤مه٤م وقمٚمٞمف حيٛمؾ ٟمص اًمِم٤مومٕمل

، (4)وإن ادقمك اؾمتداُم٦م اًمٜمٙم٤مح مل يٗمت٘مر إمم ذيمر اًمنموط هذا أصح اًمقضمقه اًمثالصم٦م

واًمث٤مًم٨م ٓ يِمؽمط وسمف  (3)وُم٤مًمؽ ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م، وسمف ٤مً واًمث٤مين: أٟمف يِمؽمط ذًمؽ ُمٓمٚم٘م

 .(2)ىم٤مل أمحد

أُمره قمغم آطمتٞم٤مط وم٤مومت٘مر إمم ذيمر ذوـمف يم٤مًم٘مّم٤مص  كٌٜميُّ  ًٓمٜم٤م: أٟمف دقمقى ُم٤م 

 سمخالف دقمقى آؾمتداُم٦م وم٢مهن٤م دقمقى ُمٚمؽ.

ظم٤مئػ ُمـ اًمٕمٜم٧م  (5)ذيمر أٟمف شمزوضمٝم٤م وهق قم٤مدم ًمٚمٓمقل ٦موإن ادقمك احلر ٟمٙم٤مح أُم

 .(6)قمغم أصح اًمقضمٝملم

: ـ ُمٕمتدة وٓ ُمرشمدة ًمٜم٤م: أهنام ذـم٤من ذم ضمقاز ٟمٙم٤مطمف وٓ حيت٤مج أن ي٘مقل ومل شمٙم

 .ٕن إصؾ ومٞمٝمام اًمٕمدم

 اًمزوضمٞم٦م شمث٧ٌم وهلذا ذائٓمٝم٤م ُمـ رء سمٞم٤من إمم حيت٩م مل اًمزوضمٞم٦م ُمٓمٚمؼ ادقمك وًمق

  قمغم سم٤مٓؾمتٗم٤مو٦م اًمٕم٘مد يث٧ٌم وٓ اًمنمائط ذيمر ومٞمٝم٤م وًمٞمس (7)سم٤مٓؾمتٗم٤مو٦م

  اًمنمائط ذيمر يرى ُمـ رأي قمغم هذا يِمؽمط ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ (8)اًمقضمٝملم أصح

 اًمٕم٘مد. دقمقى ذم
                                                           

 . 587-7/586طمٞم٨م ىم٤مل : ٓ شمًٛمع دقمقاه طمتك ي٘مقل : ٟمٙمحتٝم٤م سمقزم وؿم٤مهدي قمدل ورو٤مه٤م . إم  (1)

 .214/ 3( اعمٝمذب4)

 .4/323، وطم٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوي 11/6( اًمذظمػمة 3)

 .3/515، وذح ُمٜمتٝمك اإلرادات 6/326ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع  ،14/423( اعمٖمٜمل 2)

 . 2/4748هق اًم٘مدرة واًمٖمٜمك واًمًٕم٦م . ًم٤ًمن اًمٕمرب  (5)

 .8/323، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 14/498، وصحٗم٦م اعمحت٤مج 13/156( اًمٌٞم٤من 6)

 . 17/35احل٤موي  (7)

 . 8/439روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم  (8)
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وإن ادقم٧م اُمرأة قمغم رضمؾ أٟمف زوضمٝم٤م وم٢من ىمرٟم٧م سمف دقمقى طمؼ ُمـ طم٘مقق 

يٛمٙمـ إصم٤ٌمشمف سم٤محلج٦م وإن  ٤مً ٕهن٤م ادقم٧م طم٘م: ٟمٗم٘م٦م ؾمٛمٕم٧م دقمقاه٤م  اًمٜمٙم٤مح ُمـ ُمٝمر أو

 .(1)ضمردت دقمقى اًمزوضمٞم٦م قمـ ذيمر طمؼ قمغم أصح اًمقضمٝملم

 . أن اًمٜمٙم٤مح ؾم٥ٌم طم٘مٝم٤م ومٝمق طمؼ هل٤مًمٜم٤م: 

ومٞمف ظمالف وفم٤مهر يمالم اًمِم٤مومٕمل ذم  ٤مً اًمزوج ومٝمؾ يٙمقن إٟمٙم٤مره ـمالىمأٟمٙمر وم٢من / 

 .(4)٤مً ٓ يٙمقن ـمالىمإم أٟمف 

وم٠مُم٤م إذا ادقمك قم٘مد سمٞمع أو إضم٤مرة وم٢مٟمف ٓ يٗمت٘مر إمم ذيمر ذوـمف ؾمقاء يم٤من اعمٕم٘مقد 

قمٚمٞمف ضم٤مري٦م أو همػمه٤م قمغم أصح اًمقضمقه اًمثالصم٦م واًمث٤مين يٗمت٘مر واًمث٤مًم٨م يٗمت٘مر إمم 

 .(3)دون همػمه٤مذيمره٤م ذم اجل٤مري٦م 

٩م إمم ذيمر ذوـمف يمدقمقى اعم٤مل وُمتك تًمٜم٤م: أن اعم٘مّمقد ُمـ ذًمؽ اعم٤مل ومٚمؿ حي

أظمؾ اعمدقمل سمذيمر ذط ُمـ ذوط اًمدقمقى ؾم٠مًمف احل٤ميمؿ قمٜمف ًمٞمذيمره ومتّمح 

 .(2)اًمدقمقى وٓ يٚم٘مٜمف ذًمؽ

 فصل

أشمٚمػ قمكم ُم٤م ىمٞمٛمتف أًمػ  وأ ٤مً ىمروتف أًمٗمأإمم ؾمٌٌف وم٢من ىم٤مل  ٤مً وإذا ادقمك ُم٤مًٓ ُمْم٤موم

آؾمتح٘م٤مق وؾمٌٌف  كٕٟمف ٟمٗم :ؾم٥ٌم آؾمتح٘م٤مق صح ضمقاسمف أٟمٙمر اعمدقمك قمٚمٞمف وم٢من

: اًم٥ًٌم  ، وٓ يٙمٚمػ ٟمٗمل٤مً ح٘م٤مق ومل يٜمػ اًم٥ًٌم صح ضمقاسمف أيْموإن أٟمٙمر آؾمت

                                                           

 .14/498قمغم صحٗم٦م اعمحت٤مج ، وطم٤مؿمٞم٦م اًمنمواين 13/157، واًمٌٞم٤من 4/214( اعمٝمذب 1)

 . 6/426( إم 4)

 .8/323، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 499-14/498، و صحٗم٦م اعمحت٤مج 3/214( اعمٝمذب 3)

 .3/214( اعمٝمذب 2)

 [ ب/154] 
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وإن  ٤مً ْم٤مه أو أسمرأه وم٢من أٟمٙمره يم٤من يم٤مذسموًمٙمٜمف ىم اًم٥ًٌُم  دضمِ وُّ  ٕٟمف جيقز أن يٙمقن ىمد

اء وإذا أٟمٙمر آؾمتح٘م٤مق يم٤من اإلسمر وأأىمر سمف ًمزُمف احلؼ وٓ شم٘مٌؾ دقمقاه ًمٚم٘مْم٤مء 

 .(1)وٓ يٚمح٘مف ضر ٤مً ص٤مدىم

 فصل

ٜمٞم٦م ًمٚمٛمدقمل وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمدقمك قمٚمٞمف ُمع سمٙمره وٓ ٠مٟموم ٤مً قمغم إٟم٤ًمن ديٜموم٢من ادقمك 

لو أن الـاس أعطوا بدعواهم الدعى »ىم٤مل:  ط أن اًمٜمٌل  يٛمٞمٜمف عم٤م روى اسمـ قم٤ٌمس

عذ اددعي والقؿػ عذ اددعى كاس من الـاس دماء كاس وأمواهلم، لؽن البقـة 

ذم  ٤مً هر ىمقل اعمٜمٙمر ويمذًمؽ إن ادقمك قمٞمٜمٙم٤من اًمٔم٤موم، وٕن إصؾ سمراءة اًمذُم٦م (4)شعؾقه

ذم ىمّم٦م احليُمل واًمٙمٜمدي طملم شمداقمٞم٤م إرض:  ط يده وم٠مٟمٙمره وإصؾ ومٞمف ىمقًمف

 .قل ىمقًمف ُمع يٛمٞمٜمف ، وٕن اًمٔم٤مهر ُمـ اًمٞمد اعمٚمؽ ومٙم٤من اًم٘م(3)ششاهداك أو يؿقـه »

ذم يدمه٤م وٓ سمٞمٜم٦م هلام صح٤مًمٗم٤م وضمٕمٚم٧م سمٞمٜمٝمام ٟمّمٗملم عم٤م روى أسمق  ٤مً وإن شمداقمٞم٤م قمٞمٜم

 وًمٞمس ٕطمدمه٤م سمٞمٜم٦م ومجٕمؾ رؾمقل اهلل ٦مسمداأن رضمٚملم شمداقمٞم٤م   ُمقؾمك إؿمٕمري

قًمف ُمع يٛمٞمٜمف قمغم ٟمّمٗمٝم٤م ومٙم٤من اًم٘مقل ىم اً ، وٕن ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام يد(2)اًمداسم٦م سمٞمٜمٝمام ط

وٕطمدمه٤م سمٞمٜم٦م واًمٕملم ذم يدمه٤م أو ذم يد أطمدمه٤م أو ذم يد همػممه٤م  ٤مً ومٞمف وإن شمداقمٞم٤م قمٞمٜم
                                                           

 .3/214( اعمٝمذب 1)

أظمرضمف ، وصححف ، وهق ذم اًمّمحٞمحلم خمتًٍما ،  15/332سمٚمٗمٔمف أظمرضمف اًمٕمٞمٜمل ذم ٟمخ٥م إومٙم٤مر  (4)

سم٤مب: إذا اظمتٚمػ اًمراهـ واعمرهتـ وٟمحقه، وم٤مًمٌٞمٜم٦م قمغم اعمدقمل، واًمٞمٛملم قمغم اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب: اًمرهـ، 

(.1711(، وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب: إىمْمٞم٦م، سم٤مب: اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف )4512اعمدقمك قمٚمٞمف )

 . 315ص  ( ؾمٌؼ خترجيف3)

(، و اًمٜم٤ًمئل ذم يمت٤مب: آداب اًم٘مْم٤مء، اًم٘مْم٤مء ومٞمٛمـ مل شمٙمـ ًمف سمٞمٜم٦م 3613( أسمق داود ذم يمت٤مب: إىمْمٞم٦م، )2)

(، واسمـ ُم٤مضمف ذم أسمقاب إطمٙم٤مم، سم٤مب: اًمرضمالن يدقمٞم٤من اًمًٚمٕم٦م وًمٞمس سمٞمٜمٝمام سمٞمٜم٦م 5242) 8/428

ط (، وىم٤مل: هذا طمدي٨م صحٞمح قمغم ذ7431) 2/146(، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك 4349) 3/241

 ( .4656) 8/473ووٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء اًمِمٞمخلم ومل خيرضم٤مه. 



 القضاء ) باب الدصوى والبينات (كتاب  ......................................... البن أبي صصرونكتاب االنتصار 

- 364 - 

ومٌدأ سم٤محلٙمؿ سم٤مًمٌٞمٜم٦م، (1)ش شاهداك أو يؿقـه: »  ط طمٙمؿ هب٤م ًمّم٤مطم٥م اًمٌٞمٜم٦م ًم٘مقًمف

، ومٌدأ سم٤محلٙمؿ سم٤مًمٌٞمٜم٦م (4)شالبقـة عذ من ادعى والقؿػ عذ من أكؽر: »  ط ويمذًمؽ ىم٤مل

وٕن اًمٌٞمٜم٦م طمج٦م سحي٦م ذم إصم٤ٌمت اعمٚمؽ ٓ هتٛم٦م ومٞمٝم٤م سمخالف اًمٞمد وم٢مهن٤م حمتٛمٚم٦م 

وم٢من يم٤مٟم٧م اًمٕملم ذم يد أطمدمه٤م ،واًمتٝمٛم٦م إًمٞمٝم٤م ُمتٓمرىم٦م وإن يم٤من ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام سمٞمٜم٦م 

 .(2)( 3)طمٙمؿ سمٌٞمٜم٦م ص٤مطم٥م اًمٞمد وهل سمٞمٜم٦م اًمداظمؾ

ُمـ همػم إو٤موم٦م إمم ؾم٥ٌم مل يًٛمع قمغم  وذيمر ذم احل٤موي أهن٤م إذا ؿمٝمدت ًمف سم٤معمٚمؽ

 .(5)اًم٘مقل اًم٘مديؿ وشمًٛمع قمغم اًم٘مقل اجلديد

مل شمًٛمع ومٞمف سمٞمٜم٦م اًمداظمؾ  ٤مً ُمٓمٚم٘م ٤مً ٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف: إن يم٤من اعمدقمك ُمٚمٙموىم٤مل أسمق طم

ٟمًجف ٩ًم أو اًمٜمت٤مج ذم ُمٚمٙمف عم٤م ٓ يتٙمرر ٟمًجف، وأُم٤م ُم٤م / يتٙمرر ٜمإٓ أن يدقمل اًم

 .(7)سمٞمٜم٦م اًمداظمؾًٛمع ومٞمف شمواًمّمقف ومال  (6)يم٤مخلز

وقمـ أمحد رواي٦م أن سمٞمٜمتف ٓ شمًٛمع سمح٤مل، وإظمرى ُمثؾ ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م إٓ 

 .(8)تٙمرر، وقمٜمف رواي٦م صم٤مًمث٦م ُمثؾ ُمذهٌٜم٤مف ٓ يٗمرق سملم ُم٤م يتٙمرر وُم٤م ٓ يأٟم

(9)اخل٤مرج يٛملم قمغم يٛمٞمٜمف شم٘مدم وهلذا أىمقى اًمداظمؾ ضمٜم٦ٌم أن ًمٜم٤م:
 قمغم سمٞمٜمتف وم٘مدُم٧م 

اًمٌٞمٜم٦م ذم  إصم٤ٌمت وم٢من ،(14)شادعى من عذ البقـة» : ط ىمقًمف وأُم٤م واًمٜمًٞم٩م، اًمٜمت٤مج ذم يمام سمٞمٜمتف

                                                           

 . 315 ص ( ؾمٌؼ خترجيف1)

 . 313 ص ( ؾمٌؼ خترجيف4)

 . 17/346اًمداظمؾ : وهق اعمدقمك قمٚمٞمف . احل٤موي  (3)

 .213-3/214( اعمٝمذب 2)

 .17/346( احل٤موي اًمٙمٌػم 5)

 . ًم٤ًمن اًمٕمرب  ٟمقع ُمـ اًمثٞم٤مب يّمٜمع ُمـ اًمّمقف واإلسمريًؿ (6)

 .479-4/478، وجمٛمع إهنر 8/474، ومتح اًم٘مدير4/117( آظمتٞم٤مر 7)

 .381-11/384، واإلٟمّم٤مف 14/425( اعمٖمٜمل 8)

 . 17/346وهق اعمدقمل . احل٤موي  (9)

 . 313ضمزء ُمـ طمدي٨م ؾمٌؼ خترجيف ص ( 14)

 [ أ/151] 
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وإن ظمّمف سم٤مًمٌٞمٜم٦م ٕٟمف ٓ يث٧ٌم  (1)ضمٜم٦ٌم اعمدقمل ٓ متٜمع ُمـ إصم٤ٌمهت٤م ذم ضمٜم٦ٌم اعمدقمك قمٚمٞمف

 ُم٤م ادقم٤مه إٓ هب٤م سمخالف اعمدقمك قمٚمٞمف وم٢مٟمف يث٧ٌم طم٘مف سم٤مًمٞمٛملم ومٞمًتٖمٜمل قمـ اًمٌٞمٜم٦م.

وم٠مُم٤م إذا ؿمٝمدت سمٞمٜم٦م اخل٤مرج أهن٤م ًمف وأن ص٤مطم٥م اًمٞمد همّمٌٝم٤م ُمٜمف أو هل ذم يده 

 .(4)ٕن يد اًمداظمؾ ىمد ؾم٘مٓم٧م: سم٢مقم٤مرة أو إضم٤مرة وم٢مٟمف حيٙمؿ هب٤م ًمٚمخ٤مرج 

وإذا قمٚمٛمٜم٤م سمٌٞمٜم٦م اًمداظمؾ مل ٟمحت٩م إمم اًمٞمٛملم قمغم أصح اًمقضمٝملم واًمث٤مين ٓ ٟم٘ميض 

 .(3)ًمف إٓ سمٞمٛملم

إذا شمٕم٤مروٝم٤م وُمع  ؼميـؿ ٟمٗمت٘مر إمم يٛملم يم٤مخلسم٤مًمٞمد ومٚمًمٜم٤م: أن سمٞمٜمتف شمرضمح٧م 

 أطمدمه٤م ىمٞم٤مس وهذان اًمقضمٝم٤من ُمٌٜمٞم٤من قمغم ؾم٘مقط اًمٌٞمٜمتلم إذا شمٕم٤مروت٤م.

وإن يم٤مٟم٧م اًمٕملم ذم يد واطمد وم٠مىم٤مم اخل٤مرج سمٞمٜم٦م ىميض ًمف هب٤م وؾمٚمٛم٧م إًمٞمف وم٢من قم٤مد 

ُمـ اٟمتزقم٧م ُمٜمف أىم٤مم سمٞمٜم٦م أهن٤م ًمف ٟم٘مض احلٙمؿ قمٚمٞمف واٟمتزقم٧م ُمـ يده وأقمٞمدت إمم 

 .(2)ولإ

 فصل

أو ذم يد همػممه٤م أو ٓ يد  ٤مً د ُمٜمٝمام سمٞمٜم٦م واًمٕملم ذم يدمه٤م ُمٕموإن يم٤من ًمٙمؾ واطم

 ٕطمد قمٚمٞمٝم٤م شمٕم٤مرو٧م اًمٌٞمٜم٤مت وؾم٘مٓمت٤م قمغم أصح اًم٘مقًملم وذم اًمث٤مين شمًتٕمٛمالن.

لم ذم احل٤مدصم٦م ومٕمغم هذا ٤مروت٤م ُمـ همػم شمرضمٞمح ومً٘مٓمت٤م يم٤مًمٜمّمًمٜم٤م: أهنام طمجت٤من شمٕم

 .(5)ٕطمدمه٤ميٙمقن يمام ًمق اظمتٚمٗم٤م وٓ سمٞمٜم٦م 

                                                           

 . 13/161اًمٌٞم٤من ( 1)

 . 17/346احل٤موي ( 4)

 .3/213( اعمٝمذب 3)

 .3/213( اعمٝمذب 2)

 .3/213( اعمٝمذب 5)
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ٞمؾ: إذا ىم، و(1)يمٞمٗمٞم٦م آؾمتٕمامل صمالصم٦م أىمقال وإن ىمٚمٜم٤م: إهنام شمًتٕمٛمالن ومٗمل

شمٕم٤مروت٤م ومٗمٞمف أرسمٕم٦م أىمقال: أطمده٤م يً٘مٓم٤من واًمث٤مين ي٘مرع سمٞمٜمٝمام ومٛمـ ظمرضم٧م اًم٘مرقم٦م 

ًمف طمٙمؿ سمٌٞمٜمتف وسمف ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م واًمث٤مًم٨م يقىمػ اعمِمٝمقد سمف إمم أن شمٜمٙمِمػ 

  (3)وروي ذًمؽ قمـ اسمـ اًمزسمػم (4)واًمراسمع أٟمف ي٘مًؿ سمٞمٜمٝماماحل٤مل أو يّمٓمٚمح٤م قمٚمٞمف 

 .(6)وأسمق طمٜمٞمٗم٦م (5)وسمف ىم٤مل اًمثقري (2)وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر

 ط ًمٜم٤م: ُم٤م ىمدُمٜم٤مه ُمـ اعمٕمٜمك ذم أوهل٤م وطمدي٨م أيب ُمقؾمك إؿمٕمري أن اًمٜمٌل

وطمدي٨م حمٛمقل قمغم أٟمف يم٤من ذم يدمه٤م  (7)داقمٞملم عم٤م أىم٤مُم٤م اًمٌٞمٜمتلمتضمٕمؾ اًمٌٕمػميـ سملم اعم

صحتٛمؾ اًم٘مًٛم٦م واًم٘مٞم٤مس قمغم ُم٤م إذا زوج اعمرأة وًمٞم٤من  (8)اسمـ اعمًٞم٥م أٟمف أؾمٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ

وه٤مهٜم٤م سمخالومف وقمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م أٟمف ىم٤مل: إذا  (9)وٟمز وم٢مٟمف يٛمٙمـ اًمتذيمر ومٚمٚمقىمػ وضمف

يم٤مٟم٧م دار ذم سمٚمد رضمؾ وم٤مدقمك آظمر أٟمف اؿمؽماه٤م ُمٜمف وأىم٤مم قمغم ذًمؽ سمٞمٜم٦م وادقمك اًمذي 

ن شمً٘مٓم٤من وشمٌ٘مك ذم هل ذم يده أٟمف اؿمؽماه٤م ُمـ اعمدقمل وأىم٤مم قمغم ذًمؽ سمٞمٜم٦م أن اًمٌٞمٜمت٤م

                                                           

 . 13/162اًمٌٞم٤من  (1)

 .162-13/163، واًمٌٞم٤من 3/213( اعمٝمذب 4)

 . 13/162اًمٌٞم٤من  (3)

 .14/455، واعمٖمٜمل 162-13/163( اًمٌٞم٤من 2)

 .162-13/163( اًمٌٞم٤من 5)

 . 8/425، وومتح اًم٘مدير 316-2/315( شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 6)

 .( 4658) 8/478وىمد وٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء ذم يمت٤مب إىمْمٞم٦م ، رواه أسمق داود ( 7)

وشم٤ًموت سمٞمٜم٤مهتؿ ذم اًمٕمداًم٦م واًمٕمدد ، وم٠مؾمٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ ،  طوًمٗمٔمف : أن ىمقًُم٤م اظمتّمٛمقا إمم رؾمقل اهلل  (8)

،  14/459( ، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 398وىم٣م ًمٚمذي ظمرج ًمف اًمًٝمؿ . رواه أسمق داود ذم اعمراؾمٞمؾ )

 . 2/431واٟمٔمر : شمٚمخٞمص احلٌػم 

 .3/212( اعمٝمذب 9)
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٦م اُمرأة وًمٞم٧ًم ذم ويمذًمؽ ىم٤مل: إذا ؿمٝمدت سمٞمٜمت٤من ًمرضمٚملم سمزوضمٞم (1)دهييد ُمـ هل ذم 

/ وهذا يِمٝمد عم٤م ذهٌٜم٤م إًمٞمف وم٢من يم٤مٟم٧م سمٞمٜم٦م أطمدمه٤م  (4)يد أطمدمه٤م ؾم٘مٓم٧م اًمٌٞمٜمت٤من

ؿم٤مهديـ وسمٞمٜم٦م أظمر أرسمٕم٦م أو أيمثر أو أؿمٝمر قمداًم٦م أو سمٞمٜم٦م أطمدمه٤م ؿم٤مهلم وسمٞمٜم٦م 

وىم٤مل إوزاقمل ي٘مًؿ اعمِمٝمقد سمف قمغم قمدد  (3)أظمر ؿم٤مهد واُمرأشملم ومٝمام ُمتٕم٤مروت٤من

 .(5)ُم٤مًمؽ شم٘مدم اًمٌٞمٜم٦م اًمتل اؿمتٝمرت قمداًمتٝم٤م وىم٤مل (2)اًمِمٝمقد

ًمٜم٤م: أن قمدد اًمِمٝمقد ُم٘مدر ذم اًمنمع حمدود ومال اقمت٤ٌمر سمام زاد قمٚمٞمف ومل يٙمـ 

وإذا مل شم١مصمر زي٤مدة اًمٕمدد ومزي٤مدة اًمّمٗم٦م  (6)ب٤مًمالضمتٝم٤مد ومٞمف ُمدظمؾ يم٤محلدود واًمٜمّم

 ومٙمذًمؽ سم٤مؿمتٝم٤مر اًمٕمداًم٦م. ٞمح ومٞمٝم٤م سمٙمثرة اًمرواة ُمٕمتؼمأومم وخت٤مًمػ إظم٤ٌمر وم٢من اًمؽمضم

ىمدُم٧م سمٞمٜم٦م  ٤مً ويٛمٞمٜم اً أطمدمه٤م ؿم٤مهدان وسمٞمٜم٦م أظمر ؿم٤مهد وإن يم٤مٟم٧م سمٞمٜم٦م 

 .(7)ٕهن٤م سمٞمٜم٦م جمٛمع قمٚمٞمٝم٤م وإظمرى خمتٚمػ ومٞمٝم٤م: اًمِم٤مهديـ قمغم أصح اًم٘مقًملم 

 فصل

وإن يم٤مٟم٧م اًمٕملم ذم يد همػممه٤م ومِمٝمدت سمٞمٜم٦م أطمدمه٤م أهن٤م ُمٚمٙمف ُمٜمذ ؾمٜم٦م وسمٞمٜم٦م 

٘مدم قمغم أصح تاعم شمث٧ٌم اعمٚمؽٙمؿ سم٤مًمٌٞمٜم٦م اًمتل ؿمٝمدت ؾمٜمتلم طمأظمر أهن٤م ُمٚمٙمف ُمٜمذ 

 .(8)اًم٘مقًملم

                                                           

 .7/64( اعمحٞمط اًمؼمه٤مين 1)

 .7/435، واًمٌحر اًمرائؼ 2/316( شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 4)

 .13/156، واًمٌٞم٤من 3/212( اعمٝمذب 3)

 .13/156( اًمٌٞم٤من 2)

 .2/444، وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل 2/346( اًمنمح اًمّمٖمػم 5)

 .166-13/165( اًمٌٞم٤من 6)

 .3/212( اعمٝمذب 7)

 .13/171، واًمٌٞم٤من 3/212( اعمٝمذب 8)

 [ ب/151] 



 القضاء ) باب الدصوى والبينات (كتاب  ......................................... البن أبي صصرونكتاب االنتصار 

- 366 - 

 .(1)ًمٜم٤م: إهن٤م شمِمٝمد ًمف سم٤معمٚمؽ ذم زُم٤من ٓ يٕم٤مروف ومٞمٝم٤م سمٞمٜم٦م أظمرى ومقضم٥م شم٘مديٛمٝم٤م

وم٢من يم٤مٟم٧م ذم يد ُمـ ؿمٝمدت ًمف  ،وإن يم٤مٟم٧م اًمٕملم ذم يد أطمد اعمتداقمٞملم ٟمٔمرت

وإن يم٤مٟم٧م ذم ٕٟمف اضمتٛمع ًمف اًمٞمد واًمِمٝم٤مدة سم٤معمٚمؽ اعمت٘مدم : سم٤معمٚمؽ اعمت٘مدم طمٙمؿ ًمف هب٤م 

قمغم أصح اًمٓمري٘ملم واًمٓمريؼ اًمث٤مين أهن٤م قمغم  اً هب٤م ىمقًٓ واطمد ٤مً يد أظمر طمٙمؿ ًمف أيْم

 .(4)اًم٘مقًملم ذم اعم٠ًمًم٦م ىمٌٚمٝم٤م

ًمٜم٤م: أن اًمٞمد اعمقضمقدة أومم ُمـ اًمِمٝم٤مدة سم٤معمٚمؽ اعمت٘مدم سمخالف ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م ذم يد 

ٕن اًمٞمد أىمقى ُمـ اًمِمٝم٤مدة سم٤معمٚمؽ اعمت٘مدم :  (3)٤م سم٤معمٚمؽ اعمت٘مدمهمػممه٤م طمٞم٨م رضمحٜم

 ًمقضمقده٤م ذم طم٤مل اًمتداقمل

ومِمٝمدت سمٞمٜم٦م أطمدمه٤م أهن٤م ُمٚمٙمف وؿمٝمدت سمٞمٜم٦م أظمر  ٤مً ومٕمغم هذا إذا شمداقمٞم٤م طمٞمقاٟم

 .(2)أٟمف ُمٚمٙمف ٟمت٩م ذم ُمٚمٙمف ومٝمق يمام ًمق ؿمٝمدت سم٤معمٚمؽ اعمت٘مدم

 فصل

٤م يم٤مٟم٧م ذم يده أو ذم ُمٚمٙمف أُمس مل حيٙمؿ ًمف ذم يد رضمؾ وأىم٤مم سمٞمٜم٦م أهن اً إذا ادقمك دار

ًمث٤مين هب٤م قمغم أصح اًم٘مقًملم وهذا أصح اًمٓمري٘ملم واًم٘مقل اًمث٤مين حيٙمؿ ًمف هب٤م واًمٓمريؼ ا

 (5).اً ٓ حيٙمؿ ًمف هب٤م ىمقًٓ واطمد

ومِمٝمدت  اً ومٚمؿ حيٙمؿ ًمف هب٤م يمام ًمق ادقمك دارًمٜم٤م: أن اًمٌٞمٜم٦م ؿمٝمدت ًمف سمٖمػم ُم٤م يدقمٞمف 

ِمٝمد أهن٤م يم٤مٟم٧م ذم يده وم٠مظمذه٤م ُمٜمف ومٌٞمٜمتف يده ويٓم٤مًم٥م سم٥ًٌم شمإٓ أن  (6)ًمف سمدار همػمه٤م

 .ٕن يد اًمث٤مين ؾمٌٌٝم٤م ُمـ ضمٝمتف ويد إول ُمٓمٚم٘م٦م ومٔم٤مهره٤م آؾمتح٘م٤مق: إظمذ 

                                                           

 .3/212( اعمٝمذب 1)

 .173-13/174، واًمٌٞم٤من 3/212( اعمٝمذب 4)

 .3/212( اعمٝمذب 3)

 اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمًف .( 2)

 .3/215 اًم٤ًمسمؼ( 5)

 .اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمًف ( 6)
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أُمس وم٢من ىمٚمٜم٤م شمًٛمع  أُم٤م إذا أىمر اعمدقمك قمٚمٞمف أن اًمٕملم يم٤مٟم٧م ذم يده أو ذم ُمٚمٙمف

وم٘مٞمؾ  (1)ومٗمل اإلىمرار وضمٝم٤من٘مٌقل اإلىمرار أومم وإن ىمٚمٜم٤م ٓ شمًٛمع اًمٌٞمٜم٦م وماًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمف 

دل قمغم أهن٤م يم٤مٟم٧م ُمـ ىمٌؾ ذم يده اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام أن يمقن اًمٕملم ذم يد اعمدقمك قمٚمٞمف شم

 تٕم٤مرض اًمٌٞمٜم٦م وشمٌ٘مك اًمٞمد اعمِم٤مهدة.وم

٤م يم٤مٟم٧م ذم يده أؾم٘مط طمٙمؿ اًمٞمد اعمِم٤مهدة ومٕمٛمؾ سم٤مإلىمرار وًمق أىمر أهن٤م أهنوإذا أىمر 

وىمد ىمدُمٜم٤م ذيمر اًمٗمرق سملم  (4)اً إىمراره ىمقًٓ واطمدُمٚمٙمف ًمزُمف طمٙمؿ يم٤مٟم٧م أُمس ذم / 

وىمٞمؾ ومٞمف وٕمػ سملم اإلىمرار سم٤معمٚمؽ واًمٞمد سم٠من اًمٞمد شمٜم٘مًؿ إمم  ،اإلىمرار واًمٌٞمٜم٦م 

وهؾ شمٌٓمؾ سم٤مًمتًقي٦م سملم اًمٞمد ،اؾمتح٘م٤مق وهمػم اؾمتح٘م٤مق، وإذا زاًم٧م سمٓمٚم٧م دًٓمتٝم٤م 

إٓ قمغم ُم٤م ادقم٤مه ٗمرق ُمـ وضمف آظمر سم٠من اًمٌٞمٜم٦م ٓ شمًٛمع ٟمويٛمٙمـ أن  ،واعمٚمؽ سم٤مًمٌٞمٜم٦م

ٓ يّمح دقمقاه ُمـ واإلىمرار يّمح ومٞمام  ٤مً ى ذم احل٤مل ومل يدع ذم احل٤مل ؿمٞمئواًمدقمق

 ذم اعم٤ميض. ٤مً اعمجٝمقل ومّمح أيْم

 فصل

 ًمف ٘مراعم يم٤من وم٢من ،ٟمٔمرت ًمٖمػمه يده ذم ُمـ هب٤م وم٠مىمر إٟم٤ًمن وم٤مدقم٤مه٤م دار سمٞمده يم٤من إذا

 ومٞمام ُمّمدق اًمٞمد ص٤مطم٥م ٕن : إًمٞمف اخلّمقُم٦م واٟمت٘مٚم٧م فًم رًمٚمٛم٘م هب٤م طمٙمؿ ومّمدىمف اً طم٤مض

 قمغم سمٜم٤مء ًمف طمٚمػ ًمف أهن٤م يٕمٚمؿ ٓ أٟمف اعم٘مر يٛملم اعمدقمل ـمٚم٥م وم٢من ، ًمف اعم٘مر صدىمف وىمد يده ذم

 ظم٤مف ًمق وم٢مٟمف ىمٞمٛمتٝم٤م ًمٕمٛمرو يٖمرم أٟمف ًمٕمٛمرو هب٤م أىمر صمؿ ًمزيد سمدار أىمر ومٞمٛمـ اًم٘مقًملم أصح

وإن اُمتٜمع ُمـ اًمٞمٛملم وم٠مىمر  ،قمٚمٞمف  رء ومال طمٚمػ وم٢من ًمف يٖمرم أن ًمزُمف ًمف وم٠مىمر اًمٞمٛملم ُمـ

 .(3)ٕٟمف أىمر أٟمف طم٤مل سمٞمٜمف وسملم ُمٚمٙمف: ًمف ًمزُمف ىمٞمٛمتٝم٤م ًمٚمٛمدقمل 

                                                           

 .176-13/175( اًمٌٞم٤من 1)

 .اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمًف ( 4)

 .13/179، واًمٌٞم٤من 3/215( اعمٝمذب 3)

 [ أ/154] 
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 اعم٘مر يد ذم شمؽمك وٓ ُمًتح٘مٝم٤م يث٧ٌم أن إمم وطمٗمٔمٝم٤م احل٤ميمؿ أظمذه٤م ًمف اعم٘مر يمذسمف وإن

(1)اعمدقمل إمم شمًٚمؿ واًمث٤مين اًمثالصم٦م اًمقضمقه أصح قمغم
 شمدقمٞمٝم٤م أن إُم٤م رًمٚمٛم٘م ي٘م٤مل أٟمف واًمث٤مًم٨م 

 اعمدقمل وحيٚمػ ٟم٤ميمالً  ٟمجٕمٚمؽ أن وإُم٤م يّمدىمؽ عمـ هب٤م شم٘مر أو ظمّمامً  وشمّمػم ًمٜمٗمًؽ

(4)إًمٞمف ويدومٕمٝم٤م
 ُمٜمٝم٤م طم٘مف ؾم٘مط واًمٖمػم ًمٖمػمه هب٤م سم٢مىمراره ُمٜمٝم٤م طم٘مف ؾم٘مط اعم٘مر أن ًمٜم٤م: ، 

 .(3)٤ملْماًم يم٤معم٤مل احل٤ميمؿ حيٗمٔمٝم٤م أن إٓ يٌؼ ومٚمؿ اهقسمدقم يٕمٓمك ٓ واعمدقمل سم٤مًمتٙمذي٥م

ًمٖم٤مئ٥م وىمػ إُمر إمم أن ي٘مدم اعم٘مر ًمف هب٤م ومٞم٠ًمل وم٢من وإن أىمر هب٤م ُمـ هل ذم يده 

٘مقل هل ًمٚمٖم٤مئ٥م وٓ قمغم ٕٟمف ي: ٞمٜم٦م مل ي٘مض هب٤م قمغم احل٤مض مل يٙمـ ًمٚمٛمدقمل سم

 .اًمٖم٤مئ٥م ًمٕمدم احلج٦م 

وإن يم٤من  ،وم٢من ـمٚم٥م اعمدقمل يٛملم اعم٘مر أٟمف ٓ يٕمٚمؿ أهن٤م ًمف طمٚمػ قمغم ُم٤م ؾمٌؼ 

ٟمف ىمْم٤مء قمغم هم٤مئ٥م هذا أصح ٕ: ف سمٞمٜم٦م ؾمٛمٕم٧م وطمٚمػ ُمع سمٞمٜمتف وىميض ًم ًمٚمٛمدقمل

 .(2)اًمقضمٝملم واًمقضمف اًمث٤مين أٟمف ىمْم٤مء قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف احل٤مض ومال حيت٤مج إمم يٛملم

وإن يم٤من ُمع اعمدقمك قمٚمٞمف سمٞمٜم٦م أهن٤م ًمٚمٖم٤مئ٥م وأىم٤مم اعمدقمل سمٞمٜم٦م طمٙمؿ سمٌٞمٜم٦م اعمدقمل 

 ىمْم٤مءً هذا  (5)ف سم٢مضم٤مرة أو همػمه٤م ويٙمقندون سمٞمٜم٦م اعم٘مر ؾمقاء يم٤مٟم٧م ذم يد اعمدقمك قمٚمٞم

ٕٟمف ىمد صم٧ٌم سم٤مًمٌٞمٜم٦م أهن٤م ًمٞم٧ًم ًمٚمح٤مض اعم٘مر وإٟمام :  اً واطمد ٤مً غم اًمٖم٤مئ٥م وحيٚمػ وضمٝمقم

 ٕن سمٞمٜم٦م اعمدقمك قمٚمٞمف شمِمٝمد أهن٤م ًمٚمٖم٤مئ٥م ومل يدقمٝم٤م اًمٖم٤مئ٥م : ىمدُمٜم٤م سمٞمٜم٦م اعمدقمل 

 .(6)وٓ ويمٞمٚمف ومال يث٧ٌم ًمف ُم٤م ٓ يدقمٞمف

                                                           

 .13/179، واًمٌٞم٤من 3/215( اعمٝمذب 1)

 .13/179( اًمٌٞم٤من 4)

 .3/215( اعمٝمذب 3)

 .13/184، واًمٌٞم٤من 3/215( اعمٝمذب 2)

 ُمٕمٜمك هل٤م وطمذومٝم٤م أصقب ًمٞمًت٘مٞمؿ اعمٕمٜمك. ٓ ىمٚمؿ  وهل زي٤مدة وؾمٌؼ: قمغم ويٙمقن . ذم إصؾ  (5)

 .13/184، واًمٌٞم٤من 3/215( اعمٝمذب 6)
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اًمتٝمٛم٦م قمٜمف وقمدم شمقضم٥م اًمٞمٛملم ووم٤مئدة ؾمامع سمٞمٜم٦م احل٤مض وإن مل حيٙمؿ هب٤م زوال 

 (1)]اًمٖم٤مئ٥م[ٕن احلٙمؿ ص٤مر قمغم :  اً واطمد ٤مً إذا ادقمك قمٚمٛمف وحيٚمػ اعمدقمل وضمٝم قمٚمٞمف

  وىمٞمؾ ومٞمٝم٤م وضمف أهن٤م إذا يم٤مٟم٧م ذم يد احل٤مض سم٢مضم٤مرة أو إقم٤مرة أٟمف ي٘م٣م سمٌٞمٜم٦م

ٕن : ث٧ٌم ًمٜمٗمًف طمؼ إضمرة واإلقم٤مرة واًمّمحٞمح هق إول يٕٟمف : احل٤مض / 

 .(4)اإلقم٤مرة أو اإلضم٤مرة ومرع صمٌقت اعمٚمؽ واعمٚمؽ ٓ يث٧ٌم هبذه اًمٌٞمٜم٦مصمٌقت 

ٕن ًمف سمٞمٜم٦م :وم٢من طمي اًمٖم٤مئ٥م وأىم٤مم اًمٌٞمٜم٦م اٟمتزقم٧م ُمـ يد اعمدقمل وؾمٚمٛم٧م إًمٞمف 

وأُم٤م إن أىمر هب٤م ص٤مطم٥م اًمٞمد اعمجٝمقل ىمٞمؾ  ، (3)وهل يد اعم٘مر اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م إًمٞمف اً ويد

وٓ ي٘مٌؾ ُمٜمف دقمقاه٤م ،إىمرارك ًمٚمٛمجٝمقل سم٤مـمؾ وم٢مُم٤م أن شم٘مر عمٕمروف أو ٟمجٕمٚمؽ ٟم٤ميماًل 

ٕن إىمراره إن سمٓمؾ جلٝم٤مًم٦م اعم٘مر ًمف  :ًمٜمٗمًف سمٕمدُم٤م أىمر هب٤م ًمٖمػمه قمغم أصح اًمقضمٝملم

 .(2)ومٜمٗمٞمٝم٤م قمـ ٟمٗمًف ُمٕمٚمقم ومٚمزُمف طمٙمٛمف

 فصل

أهن٤م  ااًمٌٞمٜم٦م أهن٤م سمٜم٧م أُمتف مل حيٙمؿ هب٤م إٓ أن يِمٝمدإذا ادقمك ضم٤مري٦م وؿمٝمدت ًمف 

ٕهن٤م ىمد شمٙمقن سمٜم٧م أُمتف وٓ شمٙمقن ًمف سم٠من شمٙمقن وًمدهت٤م ذم همػم ُمٚمٙمف :وًمدهت٤م ذم ُمٚمٙمف 

وُمـ  ، ًمف ٤مً دت أهن٤م وًمدهت٤م ذم ُمٚمٙمف يم٤مٟم٧م ُمٚمٙموإذا ؿمٝم ،صمؿ يِمؽمي إم دوهن٤م 

ُمـ ىم٤مل هل قمغم ىمقًملم سمٜم٤مء قمغم اًم٘مقًملم ذم اًمِمٝم٤مدة سم٤معمٚمؽ اعمت٘مدم  (5)٤مسمٜم٤مأصح

ٕن اًمِمٝم٤مدة سم٤معمٚمؽ اعمت٘مدم ؿمٝم٤مدة سم٠مصؾ اعمٚمؽ وم٤مومت٘مر : واًمّمحٞمح هق اًمٓمريؼ إول 

                                                           

 احل٤مض . وُم٤م أصم٧ٌم هق اًمّمقاب ، وهق ُمِم٤مر إًمٞمف ذم طم٤مؿمٞم٦م إصؾ .إصؾ : ذم  (1)

 . 216-3/215( اعمٝمذب 4)

 .13/184( اًمٌٞم٤من 3)

 .13/184، واًمٌٞم٤من 3/216( اعمٝمذب 2)

 .13/181 ٌٞم٤من( اًم5)

 [ ب/154] 
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اعمٚمؽ ومال شمٗمت٘مر إمم إصم٤ٌمشمف  سمٜمامءٛمٚمؽ اًمٌٜم٧م ؿمٝم٤مدة سمسمٞم٤مٟمف ذم احل٤مل واًمِمٝم٤مدة سم٤معمٚمؽ إمم 

 .ذم احل٤مل

ومِمٝمدت ًمف سمٞمٜم٦م أن اًمٖمزل ُمـ ىمٓمٜمف واًمٓمػم ُمـ  اً أو آضمر اً ـمػموإن ادقمك همزًٓ أو 

 .(1)ٕٟمف قملم ُم٤مًمف وإٟمام شمٖمػمت صٗمتف:  سمٞمْمف وأضمر ُمـ ـمٞمٜمف طمٙمؿ ًمف سم٤مجلٛمٞمع

 فصل

ادقمك آظمر أٟمف إذا ادقمك أن هذه اًمدار ُمٚمٙمف ُمٜمذ ؾمٜمتلم وأىم٤مم قمغم ذًمؽ سمٞمٜم٦م و

سمتٞم٤مع ٕهن٤م شمِمٝمد سم٠مُمر طم٤مدث وأىم٤مم قمغم ذًمؽ سمٞمٜم٦م ىميض سمٌٞمٜم٦م آ لمتاسمت٤مقمٝم٤م ُمٜمف ُمٜمذ ؾمٜم

ظمٗمل قمغم سمٞمٜم٦م اعمٚمؽ ُمٕمرومتف وٓ ومرق سملم أن شمٙمقن اًمدار ذم يد ُمـ يدقمل اًمنماء أو 

 .(4)طمٙمؿ يد اًم٤ٌمئع طٕن سمٞمٜم٦م اعمِمؽمي شمً٘م: ذم يد ُمـ يدقمل اعمٚمؽ 

 فصل

إذا يم٤مٟم٧م دار ذم يد إٟم٤ًمن وم٤مدقم٤مه٤م إٟم٤ًمن وأىم٤مم سمٞمٜم٦م ؿمٝمدت ًمف أٟمف اسمت٤مقمٝم٤م ُمـ زيد 

ٕهن٤م شمث٧ٌم ُمٚمؽ اًم٤ٌمئع وٟم٘مٚمٝم٤م إمم : وهق يٛمٚمٙمٝم٤م قمٜمد آسمتٞم٤مع ُمٜمف طمٙمؿ ًمف هب٤م 

دت ٕهن٤م عم٤م ؿمٝم :ويمذا ًمق ؿمٝمدت أٟمف اؿمؽماه٤م ُمـ زيد وؾمٚمٛمٝم٤م زيد إًمٞمف ،اعمِمؽمي

 .٤مم دًمٞمٚمف ًم٘مٞم سم٤مًمتًٚمٞمؿ وم٘مد ؿمٝمدت سمٛمٚمؽ فم٤مهرٍ 

: وإن مل شمِمٝمد سمٛمٚمؽ زيد وٓ سمتًٚمٞمؿ وإٟمام ؿمٝمدت أٟمف سم٤مقمٝم٤م ُمٜمف مل حيٙمؿ ًمف هب٤م 

 .(3)ٕٟمف ىمد يٌٞمع اإلٟم٤ًمن ُم٤م ٓ يٛمٚمٙمف

  

                                                           

 .184-13/181، واًمٌٞم٤من 3/216( اعمٝمذب 1)

 .13/183، واًمٌٞم٤من 3/216( اعمٝمذب 4)

 .3/216( اعمٝمذب 3)
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 فصل

ٕطمدمه٤م سمٞمٜم٦م أن اًمذي ذم يده اًمدار  تذم يد صم٤مًم٨م ومِمٝمد اً ٜم٤من دارإذا شمداقمك اصم

ًمف هب٤م طمٙمؿ هب٤م ًمٚمٛمٖمّمقب ٔظمر سمٞمٜم٦م أن اًمذي ذم يده اًمدار أىمر  تهمّمٌٝم٤م ُمٜمف وؿمٝمد

 .(1)ومؿ ي٘مٌؾ إىمراره ٤مً صم٧ٌم يمقن هم٤مصٌ ٕٟمف:ُمٜمف 

 فصل

إذا ادقمك رضمؾ أٟمف اسمت٤مع هذه اًمدار ُمـ زيد وٟم٘مده اًمثٛمـ وأىم٤مم قمغم ذًمؽ سمٞمٜم٦م 

ُمٜمف وٟم٘مده اًمثٛمـ وأىم٤مم قمغم ذًمؽ سمٞمٜم٦م وشم٤مريخ / أطمدمه٤م  ٤مً ك آظمر أٟمف اسمت٤مقمٝم٤م أيْموادقم

ٕٟمف : ذم ؿمٝمر رُمْم٤من وشم٤مريخ أظمر ذم ؿمقال ىميض هب٤م عمـ شم٤مريخ ذائف ذم رُمْم٤من 

 .(4)اسمت٤مقمٝم٤م ُمٜمف وهل ُمٚمٙمف وسمٞمٜم٦م أظمر ؿمٝمدت ًمف سم٤مٓسمتٞم٤مع سمٕمدُم٤م زاًم٧م قمـ ُمٚمٙمف

وإظمرى ُم١مرظم٦م ويم٤مٟمت٤م ُمٓمٚم٘متلم أو إطمدامه٤م ُمٓمٚم٘م٦م  اً وإن يم٤من شم٤مرخيٝم٤م واطمد 

وإن يم٤مٟم٧م ذم يد  ، اً ٕن ًمف سمٞمٜم٦م ويد: وم٢من يم٤مٟم٧م ذم يد أطمدمه٤م ىميض هب٤م عمـ هل يده 

٢من ٤م إمم ُمـ اًمدار ذم يده ومٜمن وؾم٘مٓمت٤م قمغم اًم٘مقل اعمخت٤مر ورضمٕماًم٤ٌمئع شمٕم٤مروت٤م اًمٌٞمٜمت٤م

 .(3)قمغم آٟمٗمراد وىميض ًمف ٤مً أٟمٙمر طمٚمػ ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام يٛمٞمٜم

وحيٚمػ ًممظمر قمغم أصح اًم٘مقًملم وإن أىمر هلام وإن أىمر ٕطمدمه٤م ؾمٚمٛم٧م إًمٞمف 

ضمٕمٚم٧م سمٞمٜمٝمام ٟمّمٗملم وطمٚمػ ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمغم اًمٜمّمػ أظمر قمغم أصح 

 .(2)اًم٘مقًملم

                                                           

 .3/217( اعمٝمذب 1)

 .اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمًف ( 4)

 .361-8/364، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 14/346، صحٗم٦م اعمحت٤مج 3/217( اعمٝمذب 3)

 .3/217( اعمٝمذب 2)

 [ أ/153] 
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 فصل

وإن ادقمك رضمؾ أٟمف اسمت٤مع هذه اًمدار ُمـ زيد وهق يٛمٚمٙمٝم٤م وٟم٘مده اًمثٛمـ وأىم٤مم قمغم 

وأىم٤مم قمغم ذًمؽ سمٞمٜم٦م وم٢من  وٟم٘مده اًمثٛمـذًمؽ سمٞمٜم٦م وادقمك آظمر أٟمف اسمت٤مقمٝم٤م ُمـ قمٛمرو 

يم٤مٟم٧م ذم يد أضمٜمٌل أو ذم يد أطمد اًم٤ٌمئٕملم وىمٚمٜم٤م قمغم اًم٘مقل اًمّمحٞمح أٟمف ٓ شمرضمح 

ويرضمع إمم ُمـ ذم يده اًمدار  ،اًمٌٞمٜم٦م سم٘مقل اًم٤ٌمئع شمٕم٤مرو٧م اًمٌٞمٜمت٤من وؾم٘مٓمت٤م عم٤م ىمدُمٜم٤مه 

وم٢من أٟمٙمر دقمقامه٤م وادقم٤مه٤م ًمٜمٗمًف وم٤مًم٘مقل ىمقًمف ُمع يٛمٞمٜمف ومٞمحٚمػ ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام 

مظمر قمغم أصح ًمأىمر هب٤م ٕطمدمه٤م ؾمٚمٛم٧م إًمٞمف وطمٚمػ ٗمل ُم٤م يدقمٞمف وإن قمغم ٟم

 . (1)اًم٘مقًملم

وإن أىمر إضمٜمٌل هب٤م هلام ضمٕمٚم٧م سمٞمٜمٝمام ٟمّمٗملم وحيٚمػ ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمغم 

 .(4)اًمٜمّمػ أظمر قمغم أصح اًم٘مقًملم

 فصل

وإن يم٤من ذم يد رضمؾ دار وم٤مدقمك زيد أٟمف اسمت٤مقمٝم٤م ُمٜمف سم٠مًمػ وٟم٘مده اًمثٛمـ وأىم٤مم قمغم 

وم٢من يم٤مٟم٧م  ،ذًمؽ سمٞمٜم٦م وادقمك قمٛمرو أٟمف اسمت٤مقمٝم٤م ُمٜمف وٟم٘مده اًمثٛمـ وأىم٤مم قمغم ذًمؽ سمٞمٜم٦م 

اًمٌٞمٜمت٤من سمت٤مريخ واطمد شمٕم٤مروت٤م وؾم٘مٓمت٤م ورضمٕمت٤م إمم ُمـ ذم يده اًمدار وم٢من ادقم٤مه٤م 

ٕٟمف ُمدقمك قمٚمٞمف ٓ سمٞمٜم٦م : ؾ واطمد ُمٜمٝمام وىميض ًمف ًمٜمٗمًف وأٟمٙمر اًمٌٞمع هلام طمٚمػ ًمٙم

:  اً ر ًمف سمحؼ وحيٚمػ ًممظمر ىمقًٓ واطمدٕٟمف أىم: وإن أىمر ٕطمدمه٤م ًمزُمف اًمثٛمـ ،قمٚمٞمف 

 . (3)ٕٟمف مل يتٕمٚمؼ سمام أىمر ًمف سمف طمؼ ًمٖمػمه

                                                           

 . 13/188اًمٌٞم٤من  (1)

 .13/188، واًمٌٞم٤من 218-3/217( اعمٝمذب 4)

 . 13/189اًمٌٞم٤من  (3)
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وإن يم٤مٟمت٤م سمت٤مرخيلم خمتٚمٗملم سم٠من ؿمٝمدت سمٞمٜم٦م أطمدمه٤م سمٕم٘مد ذم ؿمٝمر رُمْم٤من وسمٞمٜم٦م 

ٕٟمف يٛمٙمـ اجلٛمع سمٞمٜمٝمام سم٠من يٙمقن ىمد سم٤مقمف ُمـ : أظمر سمٕم٘مد ذم ؿمقال ًمزُمف اًمثٛمٜم٤من 

 . (1)أطمدمه٤م ذم رُمْم٤من صمؿ قم٤مد إمم ُمٚمٙمف صمؿ سم٤مقمف ُمـ أظمر ذم ؿمقال

ٝملم وذم اًمث٤مين أهنام وإن يم٤مٟمت٤م ُمٓمٚم٘متلم شمٕم٤مروت٤م وؾم٘مٓمت٤م قمغم أصح اًمقضم

 يًتٕمٛمالن ويٚمزُمف اًمثٛمٜم٤من.

ًمٜم٤م: أٟمف حيتٛمؾ أن يٙمقٟم٤م ذم وىمتلم ومٞمٚمزُمف اًمثٛمٜم٤من وحيتٛمؾ أن يٙمقٟم٤م ذم وىم٧م واطمد 

 .(4)اًمٕملم يده صمٛمـ واطمد ومً٘مٓمت٤م وشمرضمع إمم ُمـ ذموإصؾ سمراءة اًمذُم٦م ومال يٚمزُمف إٓ 

 فصل

ٛمٚمٙمٝم٤م سم ذًمؽ سمٞمٜم٦م وادقمك آظمر أن اعمدقمل إذا ادقمك رضمؾ ُمٚمؽ قملم وأىم٤مم قمغم

: سم٤مقمٝم٤م أو أقمت٘مٝم٤م أو أوىمٗمٝم٤م وأىم٤مم قمغم ذًمؽ سمٞمٜم٦م ىمدُم٧م سمٞمٜم٦م اًمٌٞمع واًمٕمتؼ واًمقىمػ 

 .(3)ٕهن٤م شمِمٝمد / سم٠مُمر طم٤مدث ظمٗمل قمغم سمٞمٜم٦م اعمٚمؽ

وإن يم٤من ذم يده قمٌد وم٤مدقمك رضمؾ أٟمف اسمت٤مقمف ُمٜمف وأىم٤مم قمغم ذًمؽ سمٞمٜم٦م وادقمك 

وم٢من يم٤مٟم٧م سمٞمٜم٦م أطمدمه٤م أؾمٌؼ  ،ف قمٚمٞمف سمٞمٜم٦م أٟمف اسمت٤مقمف ُمٜم اًمٕمٌد أن ُمقٓه أقمت٘مف وأىم٤مم

 ٤مً وإن يم٤مٟمت٤م ُم١مرظمتلم شم٤مرخي ،ؾمٌ٘مٝم٤م يٛمٜمع صح٦م شمٍمف اًمث٤مين ٕن:ىميض هب٤م  ٤مً شم٤مرخي

أو ُمٓمٚم٘متلم أو إطمدامه٤م ُمٓمٚم٘م٦م وإظمرى ُم١مرظم٦م ومٝمام ُمتٕم٤مروت٤من ومتً٘مٓم٤من  اً واطمد

يمذهبام طمٚمػ ًمٙمؾ  وم٢منًمٕمدم اعمٞمزة ويرضمع إمم ُمـ ذم يده اًمٕمٌد :قمغم أصح اًم٘مقًملم 

وإن صدق أطمدمه٤م ىميض  ،ٕن يمؾ واطمد ُمٜمٗمرد سمدقمقاه : ُمٜمٗمردة  ٤مً واطمد ُمٜمٝمام يٛمٞمٜم

                                                           

 . 13/189اًمٌٞم٤من  (1)

 .194-13/189، واًمٌٞم٤من 3/218( اعمٝمذب 4)

 .3/218( اعمٝمذب 3)

 [ ب/153] 
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ىمٚمٜم٤م شمًتٕمٛمالن أىمرع سمٞمٜمٝمام قمغم أطمد  (1)[ذاوإ]٤مهر ٕٟمف ُم٘مر سمام هق ًمف ذم اًمٔم:عمـ صدىمف 

إىمقال اًمثالصم٦م ومٛمـ ظمرضم٧م اًم٘مرقم٦م ًمف طمٙمؿ ًمف وي٘مًؿ سمٞمٜمٝمام قمغم اًم٘مقل اًمث٤مين ومٞمٕمتؼ 

ٕن اًمٕم٘مد واًمٕملم : ٟمّمٗمف ويٙمقن ٟمّمٗمف أظمر سمٜمّمػ اًمثٛمـ ويً٘مط اًم٘مقل سم٤مًمقىمػ 

:  سمٞمٜمتف ىمدُم٧م ِمؽمياعم يد ذم اًمٕمٌد يم٤من إن أٟمف آظمر ـمريؼ ذم اعم٠ًمًم٦م . (4)اًمقىمػ شم٘مٌؾ ٓ

ق اعمِمؽمي مل شم٘مدم سمٞمٜمتف قمغم ىمقل أيمثر د  َص ووإن يم٤من ذم يد اًمًٞمد  اً ٕن ًمف سمٞمٜم٦م ويد

ويمذًمؽ ًمق صدق اًمٕم٘مد ذم  (3)ٕن سمٞمٜم٦م اًمٕمتؼ شمً٘مط طمٙمؿ يده وشمّمدي٘مف: إصح٤مب 

 .(2)دقمقى اًمٕمتؼ وىم٤مل اعمزين شم٘مدم سمٞمٜم٦م اًمٕمتؼ

وم٢مذا ىمٚمٜم٤م ي٘مًؿ سمٞمٜمٝمام وم٠مقمت٘م٤م  اً واًمتٗمريع قم٤مئد قن اعمٕم٤مرض صم٤مٟمٞم٤مً ًمٜم٤م: ُم٤م ىمدُمٜم٤مه ومٞمٙم

: قمغم وضمٝملم أصحٝمام أٟمف ٓ يني  اً قهٟمّمٗمف ومٝمؾ يني إمم ٟمٗمًف إذا يم٤من اًمًٞمد ُم

 .(5)ٕٟمف مل يٕمت٘مف سم٤مظمتٞم٤مره

 وم٠مٟم٧م طمر وم٠مىم٤مم اًمٕمٌد سمٞمٜم٦م أٟمف ىمتؾ وأىم٤مم ٧ُم ٚمْ تِ إن ىمُ  هًمٕمٌدىم٤مل ذم إم: إذا ىم٤مل 

د واًم٘مقل اًمث٤مين ٌؼ اًمٕماًمقارث سمٞمٜم٦م أٟمف ُم٤مت ىمدُم٧م سمٞمٜم٦م اًمٕمٌد قمغم أصح اًم٘مقًملم ومٞمٕمت

 .(6)شمتٕم٤مرض اًمٌٞمٜمت٤من وشمً٘مٓم٤من قمغم ُم٤م ىمدُمٜم٤مه

ٕن اعم٘متقل ُمٞم٧م وم٘مد اٟمٗمردت : ًمٜم٤م: أن سمٞمٜم٦م اًم٘متؾ اٟمٗمردت سمزي٤مدة قمٚمؿ سمّمٗم٦م ُمقشمف 

 .سمٛمٕمروم٦م صٗم٦م ُمقشمف وؾمٌٌف ومٙم٤مٟم٧م ُم٘مدُم٦م 

                                                           

 ذم إصؾ وإٟمام واًمّمقاب ُم٤م أصم٧ٌم ًمٞمًت٘مٞمؿ اعمٕمٜمك.( 1)

 .191-13/194، واًمٌٞم٤من 3/218( اعمٝمذب 4)

 . 13/194اًمٌٞم٤من ( 3)

 .13/191( اًمٌٞم٤من 2)

 .13/194( اًمٌٞم٤من 5)

 . 7/64إم  اٟمٔمر:( 6)
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وهم٤مٟمؿ وم٘م٤مل ًمٖم٤مٟمؿ إن ُم٧م ذم رُمْم٤من وم٠مٟم٧م طمر وىم٤مل وإن يم٤من ًمف قمٌدان ؾم٤ممل 

وأىم٤مم  ًم٤ًممل إن ُم٧م ذم ؿمقال وم٠مٟم٧م طمر صمؿ ُم٤مت وأىم٤مم هم٤مٟمؿ سمٞمٜم٦م أٟمف ُم٤مت ذم رُمْم٤من

ىمدُم٧م سمٞمٜم٦م هم٤مٟمؿ قمغم أصح اًم٘مقًملم ومٞمٕمتؼ ويرق ؾم٤ممل  لؾم٤ممل سمٞمٜم٦م أٟمف ُم٤مت ذم ؿمقا

اًمٕمٌدان واًم٘مقل اًمث٤مين أهنام يتٕم٤مرو٤من ومتٙمقن قمغم ىمقًملم وم٢من ىمٚمٜم٤م يً٘مٓم٤من رق 

 .(1)ًمً٘مقط اًمٌٞمٜمتلم وسم٘م٤مء اًمرق إصكم

ًمٜم٤م: أن سمٞمٜم٦م اعمقت ذم رُمْم٤من اٟمٗمردت سمزي٤مدة قمٚمؿ ظمٗمل قمغم سمٞمٜم٦م ؿمقال ُمٕمرومتف 

ومٙم٤مٟم٧م ُمت٘مدُم٦م قمٚمٞمٝم٤م وًمق ىم٤مل ًمٖم٤مٟمؿ إن ُم٧م ُمـ ُمريض هذا وم٠مٟم٧م طمر وىم٤مل ًم٤ًممل إن 

 سمٞمٜم٦م سمرأت ُمـ هذا وم٠مٟم٧م طمر صمؿ ُم٤مت وأىم٤مم هم٤مٟمؿ سمٞمٜم٦م سم٤معمقت ُمـ ُمروف وأىم٤مم ؾم٤ممل

ٕٟمف : سم٤مًمؼمء ُمٜمف صمؿ ُم٤مت سمٕمده شمٕم٤مرو٧م اًمٌٞمٜمت٤من وؾم٘مٓمت٤م وسم٘مل اًمٕمٌدان قمغم اًمرق 

 (4)شمٕمذر اجلٛمع سمٞمٜمٝمام هٙمذا ذيمره ذم اعمٝمذب.

ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل سمتقومٞم٘مف: ىمٚم٧م: ويٜمٌٖمل أن / يٙمقن هذا قمغم  (3)وذم اعمٕمتٛمد

 آؾمتٕمامل ومٝمق قمغم إىمقال. سم٘مقلاًم٘مقل اًمّمحٞمح وأهنام يً٘مٓم٤من وم٠مُم٤م إذا ىمٚمٜم٤م 

 فصل

إذا ؿمٝمد ؿم٤مهدان سمٕمتؼ قمٌد أو أُم٦م صمٌت٧م ؿمٝم٤مدهتام وقمتؼ اعمِمٝمقد ًمف صدىمٝمام أو 

 .(2)يمذهبام وٓ يٗمت٘مر إمم شم٘مدم اًمدقمقى

 .(5)ٕٟمف يتٕمٚمؼ سمٕمت٘مٝم٤م صحريؿ وـمئٝم٤م: وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: شمٕمتؼ إُم٦م وٓ يٕمتؼ اًمٕمٌد 

                                                           

 . 13/193اًمٌٞم٤من ( 1)

 .219-3/218( اعمٝمذب 4)

 .48 اٟمٔمر : ص (3)

 .13/415( اًمٌٞم٤من 2)

 .7/284، وىمرة قملم إظمٞم٤مر 1/212( اًمٜمتػ ذم اًمٗمت٤موى 5)

 [ أ/152] 



 القضاء ) باب الدصوى والبينات (كتاب  ......................................... البن أبي صصرونكتاب االنتصار 

- 376 - 

واعمٕمٜمك  (1)وقمتؼ ُمـ ؿمٝمدت ًمف يم٤مُٕم٦مًمٜم٤م: أهن٤م سمٞمٜم٦م ؿمٝمدت سمٕمتؼ ومٞمج٥م ىمٌقهل٤م 

ومٞمف أن اًمٕمتؼ يتٕمٚمؼ سمف طمؼ اهلل شمٕم٤ممم وم٤مؾمتقي٤م ومٞمف ويٚمزم قمغم هذا صحريٛمٝم٤م سم٤مًمٕمتؼ 

 صحريٛمٝم٤م سم٤مًمٌٞمع وٓ شمًٛمع اًمِمٝم٤مدة سمف إٓ سمٕمد شم٘مدم اًمدقمقى وإن يم٤مٟم٧م صحرم سمف.

 فصل

وأىم٤مم سمٞمٜم٦م وم٠مىم٤مم اعمدقمك قمٚمٞمف سمٞمٜم٦م أن سمٞمٜم٦م اعمدقمل ؿمٝمدت  ٤مً إذا ادقمك قمغم إٟم٤ًمن طم٘م

وًمق صمٌت٧م شمقسمتٝمام  (4)ًمف سمذًمؽ قمٜمد طم٤ميمؿ ومرد ؿمٝم٤مدهتام ًمٗمً٘مٝمام سمٓمٚم٧م ؿمٝم٤مدهتام

ٕن فمٝمقر : وقمداًمتٝمام قمغم اعمذه٥م وحيٙمك ومٞمف وضمف سمٕمٞمد أهن٤م شم٘مٌؾ وًمٞمس سمٌمء 

 شمقسمتٝمام وقمداًمتٝمام يتٝمامن ومٞمٝم٤م ًم٘مّمد شمٜمٗمٞمذ اًم٘مقل.

م سمٞمٜم٦م سم٤مًم٘مرض صمؿ ٤موم٠مٟمٙمر آؾمتح٘م٤مق وم٠مىم ٤مً قمغم إٟم٤ًمن أٟمف أىمروف أًمٗمًمق ادقمك و

ٕٟمف مل يث٧ٌم قمٚمٞمف إٓ أًمػ واطمدة : أىم٤مم اعمدقمك قمٚمٞمف سمٞمٜم٦م سم٤مًم٘مْم٤مء ىمدُم٧م سمٞمٜم٦م اًم٘مْم٤مء 

 .واًم٘مْم٤مء ٓ يٙمقن إٓ حلؼ صم٤مسم٧م 

ٕٟمف : وًمق أٟمٙمر اعمدقمك قمٚمٞمف اًم٘مرض وم٘م٤مُم٧م اًمٌٞمٜم٦م سمف وم٠مىم٤مم سمٞمٜم٦م سم٤مًم٘مْم٤مء مل شم٘مٌؾ 

 .(3)٤مره اًم٘مرض ىمد يمذب سمٞمٜمتف سم٤مًم٘مْم٤مء ًمفسم٢مٟمٙم

 فصل

اإلضم٤مرة  ُمدة ذم أو إضمرة ىمدر ذم (2)واعمتٙم٤مري٤من اًمثٛمـ ىمدر ذم اعمت٤ٌميٕم٤من اظمتٚمػ إذا

 .(5)ٟم٤مه ذم اًمٌٞمعواحلٙمؿ ذم صٗم٦م اًمتح٤مًمػ واًمٗمًخ قمغم ُم٤م ذيمر ،وٓ سمٞمٜم٦م هلام صح٤مًمٗمٝم٤م 

                                                           

 .13/415 ( اًمٌٞم٤من1)

 .اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمًف ( 4)

 .اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمًف ( 3)

 . 462 ص ، اعمٓمٚمع . 472 ص ، اعمٜمػم اعمّم٤ٌمح . واعمًت٠مضمر اعم١مضمر قمغم وشمٓمٚمؼ ، إضمرة وهل ، اًمٙمراء ُمـ (2)

 ل .4/4آٟمتّم٤مر ( 5)
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ٚمٗمتل وم٢من يم٤مٟمت٤م خمت ،وإن يم٤من ٕطمدمه٤م سمٞمٜم٦م ىميض ًمف وإن يم٤من ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام سمٞمٜم٦م 

وإن  ،ٕٟمف يٛمٜمع ُمـ صمٌقت ُم٤م يٜم٤مومٞمف ذم اًمٕم٘مد اًمقاطمد :  ٤مً اًمت٤مريخ ىميض سم٠مؾمٌ٘مٝمام شم٤مرخي

اصحد شم٤مرخيٝمام أو يم٤مٟمت٤م ُمٓمٚم٘متلم أو إطمدامه٤م ُم١مرظم٦م ومٝمام ُمتٕم٤مروت٤من ومتً٘مٓم٤من قمغم 

اًم٘مقل اًمّمحٞمح ويّمػمان يم٠من ٓ سمٞمٜم٦م هلام قمغم ُم٤م ىمدُمتف وقمغم ىمقل آؾمتٕمامل ٓ جيلء 

 .(1)ٕهنام يٜم٤مزقم٤من ذم قم٘مد واًمٕم٘مد ٓ يقىمػ وٓ ي٘مًؿ: اًمقىمػ وٓ اًم٘مًٛم٦م 

اًمتل شمِمٝمد سمزي٤مدة إضمرة أو اعمدة يمام شم٘مدم اًمٌٞمٜم٦م  : شم٘مدم اًمٌٞمٜم٦م(4)ي٩مُه وىم٤مل اسمـ 

ٕن سمٞمٜم٦م إًمػ : وهذا ظمٓم٠م  (3)اًمتل ؿمٝمدت ًمف سم٠مًمٗملم قمغم اًمٌٞمٜم٦م اًمتل ؿمٝمدت ًمف سم٠مًمػ

 ٓ شمٜمٗمل إًمٗملم وذم ُم٠ًمًمتٜم٤م اًمٕم٘مد اًمذي يٕم٘مد سم٠مًمػ ٓ يٕم٘مد سم٠مًمٗملم ومتٕم٤مروت٤م .

ذم يد صم٤مًم٨م وأو٤موم٤م اًمدقمقى إمم ؾم٥ٌم ي٘متيض اؿمؽمايمٝمام ومٞمٝم٤م  اً إذا ادقمك اصمٜم٤من دار

ٕٟمف  :يم٤مإلرث قمـ ُمٞم٧م وآسمتٞم٤مع ذم صٗم٘م٦م وم٠مىمر ٕطمدمه٤م سمٜمّمٗمٝم٤م ؿم٤مريمف أظمر ومٞمف

صدىمف قمغم ؾم٥ٌم آؾمتح٘م٤مق ومقضم٥م اعمِم٤مريم٦م ذم يمؾ ضمزء ُمٜمٝم٤م ومٜمجٕمؾ اعمجحقد 

مم ؾم٥ٌم ي٘متيض وإن مل يْمٞمٗم٤م اًمدقمقى إ ،يم٤مًمت٤مًمػ واعم٘مر سمف يم٤مًم٤ًممل وم٤مؿمؽميم٤م ومٞمف 

ٕٟمف مل يّمدىمف قمغم ؾم٥ٌم  ،آؿمؽماك اظمتص اعم٘مر ًمف سمف دون ذيٙمف ذم اًمدقمقى 

 آؾمتح٘م٤مق .

                                                           

 .3/219( اعمٝمذب 1)

وطم٤مُمؾ ًمقائف، ؾمٛمع ( أمحد سمـ قمٛمر سمـ هي٩م اًم٘م٤ميض، أسمق اًمٕم٤ٌمس، اًمٌٖمدادي، ؿمٞمخ اعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل 4)

وهمػمهؿ، وروى قمٜمف:  داود اًمًجًت٤مين وأيب يوقم٤ٌمس سمـ حمٛمد اًمدور ُمـ: احلًـ سمـ حمٛمد اًمزقمٗمراين

احل٤مومظ وأسمق اًمقًمٞمد طم٤ًمن سمـ حمٛمد اًمٗم٘مٞمف وأسمق أمحد اًمٖمٓمريٗمل وهمػمهؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ  أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين

 قمٚمٞمٝمؿ طمتك قمغم اعمزين، وشمقذم ؾمٜم٦م رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم لأسمق إؾمح٤مق: يم٤من يٗمْمؾ قمغم مجٞمع أصح٤مب اًمِم٤مومٕم

 .45و 44-3/41هـ. اٟمٔمر ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ًمٚمًٌٙمل 346

 . 13/195اًمٌٞم٤من  (3)
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واطمد ٟمّمٗمٝم٤م وم٠مىمر ُمـ ذم يده اًمدار ذم يد صم٤مًم٨م ًمٙمؾ /  اً اصمٜم٤من دار كإذا ادقم

وم٢من يم٤من ىمد ؾمٛمع ُمـ اعم٘مر ًمف سمجٛمٞمٕمٝم٤م اإلىمرار ًمٚمٛمدقمل  ،ٕطمدمه٤م سمجٛمٞمٕمٝم٤م ٟمٔمرت 

وإن مل يًٛمع ُمٜمف إىمرار وادقمك  ،أظمر سمٜمّمٗمٝم٤م ًمزُمف شمًٚمٞمٛمف إًمٞمف سمحٙمؿ إىمراره 

ٕن ُمـ : ٕن دقمقاه اًمٜمّمػ ٓ شمٜمٗمل أن يٙمقن ًمف اجلٛمٞمع : اجلٛمٞمع ًمٜمٗمًف طمٙمؿ ًمف سمف 

و يٕمٚمؿ أٟمف ي٘مر ًمف ٕن ًمف سمف سمٞمٜم٦م : ًمف اًمٙمؾ ومٚمف اًمٜمّمػ وإٟمام ظمص اًمٜمّمػ سم٤مًمدقمقى 

سمف وشمٜمت٘مؾ اخلّمقُم٦م ذم اًمٜمّمػ اًمث٤مين إًمٞمف وًمق ىم٤مل اعم٘مر ًمف سم٤مجلٛمٞمع اًمٜمّمػ زم 

واًمٜمّمػ أظمر ٓ أقمٚمؿ ُمـ ُمًتح٘مف اٟمتزع احل٤ميمؿ ُمـ يده اًمٜمّمػ وطمٗمٔمف إمم أن 

يث٧ٌم ُمًتح٘مف قمغم أصح اًمقضمقه اًمثالصم٦م واًمث٤مين يؽمك ذم يد اعم٘مر واًمث٤مًم٨م أٟمف يدومع 

 .(1)إمم اعمدقمل أظمر

يدقمٞمف  ٓ ُمـ سمٞمد وإىمراره يم٤مًمْم٤مل طمٗمٔمف احل٤ميمؿ ومٚمزم ُم٤مًمؽ ًمف يٕمرف ٓ ُم٤مل أٟمف ًمٜم٤م:

 .(4)ٓ جيقز وهق سمٜمٗمس دومٕمف إمم اعمدقمل طمٙمؿ سمٛمجرد اًمدقمقى وذًمؽ ٓ جيقز

 فصل

إذا يم٤من ذم يد رضمؾ دار ٓ يدقمٞمٝم٤م وم٠مىم٤مم رضمؾ سمٞمٜم٦م أن ًمف ٟمّمٗمٝم٤م وأىم٤مم آظمر سمٞمٜم٦م أن 

ذم ٟمّمٗمٝم٤م وم٢من ىمٚمٜم٤م شمً٘مٓم٤من ؾم٘مٓمت٤م ومٞمف وهؾ شمً٘مط ذم ًمف يمٚمٝم٤م وم٘مد شمٕم٤مرو٧م اًمٌٞمٜمت٤من 

 (3)اًمٜمّمػ أظمر اًمذي ٓ يٕم٤مرض ومٞمف؟

 (2)ىم٤مل اسمـ هي٩م: ومٞمف وضمٝم٤من سمٜم٤مء قمغم اًم٘مقًملم ذم اًمِمٝم٤مدة إذا رد سمٕمْمٝم٤م ًمٚمتٝمٛم٦م

ُمثؾ أن ؿمٝمد أٟمف ىمذف أُمف وضهت٤م ؾم٘مٓم٧م ذم طمؼ إم وهؾ شمً٘مط ذم طمؼ اًمية 

                                                           

 . 244-3/219اعمٝمذب  (1)

 .اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمًف ( 4)

 .13/166( اًمٌٞم٤من 3)

 . 13/167اًم٤ًمسمؼ ( 2)

 [ ب/152] 
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ٕن رد : شمً٘مط ذم اًمٜمّمػ أظمر ىمقًٓ واطمًدا قمغم ىمقًملم وومٞمٝم٤م ـمريؼ آظمر أهن٤م ٓ 

اًمِمٝم٤مدة ذم سمٕمض ُم٤م ؿمٝمدت سمف ٓ يقضم٥م رده٤م ذم مجٞمٕمف وهلذا قمغم ىمقل آؾمتٕمامل 

جيٕمؾ ًمٙمؾ واطمد ٟمّمٗمٝم٤م وىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق اًمٓمٞم٥م اًمٓمؼمي رمحف اهلل: اًمتٕم٤مرض 

 .(1)شمٙم٤مذب يقرث اًمتٝمٛم٦م

اًمث٤مين ٕٟمف ًمق يم٤من اًمٓمريؼ ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل سمتقومٞم٘مف: ىمٚم٧م: واًمّمحٞمح هق 

 ُم٤م يم٤من ًم٘مقل آؾمتٕمامل وضمف، ٤مً شمٙم٤مذسم

ومٕمغم هذا إن ىمٚمٜم٤م سم٤مًم٘مرقم٦م ىميض ًمف عمـ ظمرضم٧م ًمف وإن ىمٚمٜم٤م سم٤مًمقىمػ وىمٗمٜم٤م هذا 

اًمٜمّمػ سمٞمٜمٝمام وإن ىمٚمٜم٤م ي٘مًؿ ىمًٛمٜم٤م اًمٜمّمػ اًمذي شمٕم٤مرو٤م ومٞمف ومٞمجٕمؾ ًمّم٤مطم٥م سمٞمٜم٦م 

 .اًمٙمؾ صمالصم٦م أرسم٤مع اًمدار وًممظمر رسمٕمٝم٤م

صم٦م وم٤مدقمك أطمدهؿ ٟمّمٗمٝم٤م واًمث٤مين صمٚمثٝم٤م واًمث٤مًم٨م ؾمدؾمٝم٤م وًمق يم٤مٟم٧م اًمدار ذم يد صمال

وىم٤مل يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ُم٤م زاد قمغم ؾمٝمٛمل ومٝمق ًمٖمػم هذيـ وهق وديٕم٦م أو قم٤مري٦م ُمٕمٝمام 

ًمت٤ًموهيؿ ذم صمٌقت : وم٢مذا مل يٙمـ ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ سمٞمٜم٦م أىمر ذم يد يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ صمٚمثٝم٤م 

ٕٟمف ًمف :اًمثٚم٨م اًمثٚم٨م  عمدقملوًمق أىم٤مم يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ سمٞمٜم٦م سمام ادقم٤مه صم٧ٌم  ،٤م اًمٞمد قمٚمٞمٝم

صم٧ٌم عمدقمل اًمًدس اًمًدس عم٤م ذيمرشمف ذم طمؼ ص٤مطم٥م اًمثٚم٨م ويٙمقن و قمٚمٞمف سمٞمٜم٦م

 .(4)ٕٟمف اضمتٛمع ًمف ومٞمف سمٞمٜم٦م ويد ويٌ٘مك اًمًدس: ًمّم٤مطم٥م اًمٌٞمٜم٦م سم٤مًمٜمّمػ اًمثٚم٨م 

 : ويٌ٘مك اًمًدس يدقمٞمف ص٤مطم٥م اًمٜمّمػ وًمف سمف سمٞمٜم٦م ومٗمٞمف (3)ىم٤مل ذم اًمِم٤مُمؾ

وضمٝم٤من أطمدمه٤م يٙمقن عمدقمل / اًمٜمّمػ ٕن ًمف سمف سمٞمٜم٦م وعمدقمل اًمًدس ومٞمف اًمٞمد 

                                                           

 .13/167( اًمٌٞم٤من 1)

 .13/168( اًمٌٞم٤من 4)

 . 415اًمِم٤مُمؾ ، ص يمت٤مب اًمدقمقى واًمٌٞمٜم٤مت ُمـ  (3)
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 اًمذي واًمًدس اًمثٚم٨م يده ذم اًمٜمّمػ يدقمل أن واًمث٤مين ،اًمٞمد قمغم ُم٘مدُم٦م واًمٌٞمٜم٦م ظم٤مص٦م

يم٤من يمذًمؽ  وإذا قمٚمٞمف طمٚمٗمٝمام سمٞمٜم٦م سمف ًمف يٙمـ مل ًمق أٟمف سمدًمٞمؾ أظمريـ يد ذم يٙمقن يدقمٞمف

 سمف سمٞمٜم٦م ُمع يده وٟمّمٗمف ذم يد ُمـ يدقمل اًمًدس.ٕن ًمف : ومٜمّمٗمف ًمّم٤مطم٥م اًمثٚم٨م 

ٕن يد ص٤مطم٥م اًمٜمّمػ : ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل سمتقومٞم٘مف: ىمٚم٧م: وهذا اًمقضمف ؾمٝمق 

صم٤مسمت٦م قمغم اًمثٚم٨م يمام أن يد أظمريـ صم٤مسمت٦م قمغم اًمثٚمثلم وم٤معمٜمٗمرد سم٤مًمٞمد ومٞمف هق ُمدقمل 

 اًمٞمد. ٕن اًمٌٞمٜم٦م ُم٘مدُم٦م قمغم: اًمًدس ًمٙمٜمف جي٥م احلٙمؿ سمف ًمّم٤مطم٥م اًمٌٞمٜم٦م سم٤مًمٜمّمػ 

 صم٤مًم٨م وادقمك صمٚمثٞمٝم٤م صم٤من وادقمك يمٚمٝم٤م أطمدهؿ وم٤مدقم٤مه٤م أرسمٕم٦م يد ذم دار يم٤مٟم٧م إذا

ُمٜمٝمؿ  واطمد يمؾ ىمقل وم٤مًم٘مقل سمٞمٜم٦م ُمٜمٝمؿ واطمد ًمٙمؾ يٙمـ مل وم٢من صمٚمثٝم٤م راسمع وادقمك ٟمّمٗمٝم٤م

 . (1)قمغم رسمٕمٝم٤م اً ٕن ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ يد:  ٤مً ٞمٜمف وم٢مذا طمٚمٗمقا ىمًٛم٧م سمٞمٜمٝمؿ أرسم٤مقمُمع يٛم

ٕن ًمٙمؾ واطمد :  ٤مً سمٞمٜمٝمؿ أرسم٤مقم ٤مً سمٞمٜم٦م سمام ادقم٤مه يم٤مٟم٧م أيْم ٜمٝمؿوإن أىم٤مم يمؾ واطمد ُم

 . (4)ُمٜمٝمؿ سمٞمٜم٦م قمغم اًمرسمع وم٘مدُم٧م سمٞمٜمتف قمغم همػمه

سمام ادقم٤مه يم٤من عمدقمل وًمق يم٤مٟم٧م اًمدار ذم يد ظم٤مُمس وم٠مىم٤مم يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ سمٞمٜم٦م 

ٕن يده صم٤مسمت٦م قمٚمٞمف ُمـ همػم ُمٜم٤مزع ًمف ومٞمف ويٌ٘مك اًمثٚمث٤من وم٤مًمًدس اًمزائد ٚم٨م : اًمٙمؾ اًمث

اًمزائد قمغم اًمثٚم٨م ُمدقمل اًمٙمؾ وُمدقمل اًمثٚمثلم واًمًدس اًمٜمّمػ يتٜم٤مزع ومٞمف قمغم 

يتٜم٤مزع ومٞمف صمالصم٦م ُمدقمل اًمٙمؾ وُمدقمل اًمثٚمثلم وُمدقمل اًمٜمّمػ واًمثٚم٨م اًم٤ٌمىمل يتٜم٤مزع 

ومٞمف أرسمٕم٦م ُمدقمل اًمٙمؾ وُمدقمل اًمثٚمثلم وُمدقمل اًمٜمّمػ وُمدقمل اًمثٚم٨م وىمد 

ع إمم ُمـ اًمدار ذم شمٕم٤مرو٧م اًمٌٞمٜم٤مت ذم ذًمؽ وم٢من ىمٚمٜم٤م سم٤مًمً٘مقط ؾم٘مٓم٧م اًمٌٞمٜم٤مت ورضم

يده وم٢من ادقمك اًمثٚمثلم ًمٜمٗمًف طمٚمػ قمٚمٞمٝمام وإن أىمر عمدقمٞمف ومٝمؾ حيٚمػ ًمٚم٤ٌمىملم قمغم 

                                                           

 . 168-13/167اًمٌٞم٤من ( 1)

 . 13/168اًمٌٞم٤من ( 4)
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وإن ىمٚمٜم٤م سم٤مٓؾمتٕمامل وم٢من ىمٚمٜم٤م سم٤مًم٘مرقم٦م أىمرع ومٛمـ ظمرضم٧م ىمرقمتف  ،ىمقًملم شم٘مدم ذيمرمه٤م 

طمٙمؿ سمٌٞمٜمتف وي٘مع ذم صمٚمثف ُمقاوع ذم اًمًدس اًمزائد قمغم اًمٜمّمػ سملم اصمٜملم وذم 

اًمثٚم٨م سملم صمالصم٦م وذم اًمثٚم٨م سملم أرسمٕم٦م وإن ىمٚمٜم٤م سم٤مًمقىمػ وىمٗمٜم٤م اًمًدس اًمزائد قمغم 

طمتك يتٌلم وإن ىمٚمٜم٤م سم٤مًم٘مًٛم٦م ىمًٛمٜم٤م اًمًدس اًمزائد قمغم اًمٜمّمػ سملم ُمدقمل اًمٙمؾ 

وُمدقمل  وُمدقمل اًمثٚمثلم ٟمّمٗملم وىمًٛمٜم٤م اًمًدس اًمزائد قمغم اًمثٚم٨م سملم ُمدقمل اًمٙمؾ

ومٜمجٕمؾ اًمدار ؾمت٦م وىمًٛمٜم٤م اًمثٚم٨م سملم أرسمٕم٦م أرسم٤مقًم٤م  ٤مً اًمثٚمثلم وُمدقمل اًمٜمّمػ صمالصم

عمدقمل اًمٙمؾ ٓ ُمٜم٤مزع ًمف ومٞمٝم٤م وًمف اًمٜمّمػ ُمـ  وصمالصملم ؾمٝماًم ُمٜمٝم٤م اصمٜم٤م قمنم ؾمٝمامً 

اًمًدس اًمزائد قمغم اًمٜمّمػ وهق صمالصم٦م أؾمٝمؿ وًمف اًمثٚم٨م ُمـ اًمًدس اًمزائد قمغم 

ُمـ ؾمت٦م  ٨م صمالصم٦م أؾمٝمؿ ومٞمحّمؾ ًمف قمنمون ؾمٝمامً اًمثٚم٨م وهق ؾمٝمامن وًمف رسمع اًمثٚم

ع ويٙمقن عمدقمل اًمثٚمثلم صمامٟمٞم٦م أؾمٝمؿ وهل شمًٕم٤من وذًمؽ مخ٦ًم أشم٤ًم وصمالصملم ؾمٝمامً 

وعمدقمل اًمٜمّمػ مخ٦ًم أؾمٝمؿ وهل / شمًع ورسمع شمًع وعمدقمل اًمرسمع صمالصم٦م أؾمٝمؿ 

 .(1)وهل صمالصم٦م أرسم٤مع شمًع

 فرع

إذا يم٤من ذم يد رضمٚملم يمٌش وم٤مدقمك أطمدمه٤م ٟمّمٗمف وادقمك أظمر يمٚمف طمٙمؿ عمدقمل 

اًمٙمؾ سم٤مًمٜمّمػ وحيٚمػ ُمدقمل اًمٜمّمػ قمغم ُم٤م ذم يده وهق اًمٜمّمػ ويٙمقن سمٞمٜمٝمام 

 .(3): يٙمقن ًمّم٤مطم٥م اًمٙمؾ اًمٜمّمػ واًمٜمّمػ أظمر سمٞمٜمٝمام(4)وىم٤مل اسمـ ؿمؼمُم٦م

                                                           

 .171-13/169( اًمٌٞم٤من 1)

( هق: قمٌد اهلل سمـ ؿمؼمُم٦م سمـ ـمٗمٞمؾ سمـ طم٤ًمن اًمٙمقذم اًم٘م٤ميض ، أسمق ؿمؼمُم٦م، وم٘مٞمف أهؾ اًمٙمقوم٦م، قمداده ذم 4)

سمـ أيب ظم٤مًمد روى  اًمت٤مسمٕملم، روى قمـ: إسمراهٞمؿ سمـ يزيد اًمتٞمٛمل، وإسمراهٞمؿ سمـ يزيد اًمٜمخٕمل ، وإؾمامقمٞمؾ

قمٜمف: أمحد سمـ سمِمػم اًمٙمقذم، وأسمق اًمٕمالء أيقب سمـ أيب ُمًٙملم اًم٘مّم٤مب، وسمنم سمـ اعمٗمْمؾ، ُم٤مت ؾمٜم٦م 
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 . 14/178اعمٖمٜمل  (3)
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ٞمس ُمع ًمٜم٤م: أن ُمدقمل اًمٙمؾ يدقمل اًمٜمّمػ اًمذي ذم يد همػمه وهق يٜمٙمره وًم

 . اعمدقمل سمٞمٜم٦م ومٙم٤من اًم٘مقل ومٞمف ىمقل ص٤مطم٥م اًمٞمد ُمع يٛمٞمٜمف

 فرع

إذا يم٤من ذم يد صمالصم٦م أٟمٗمس دار وم٤مدقمك أطمدهؿ مجٞمٕمٝم٤م وأىم٤مم قمٚمٞمف سمٞمٜم٦م وادقمك 

أظمر ٟمّمٗمٝم٤م وأىم٤مم سمٞمٜم٦م وادقمك اًمث٤مًم٨م اًمثٚم٨م وٓ سمٞمٜم٦م ًمف صم٧ٌم عمدقمل اًمٙمؾ 

اًمثٚم٨م سمٌٞمٜمتف ُمع يده وصم٧ٌم عمدقمل  ٤مً ٜمتف ُمع يده وصم٧ٌم عمدقمل اًمٜمّمػ أيْمسمٌٞم (1)[اًمثٚم٨م]

ٕن اًمٌٞمٜم٦م ُم٘مدُم٦م قمغم اًمٞمد ويٌ٘مك : اًمٙمؾ اًمًدس وهق ٟمّمػ اًمثٚم٨م سمٌٞمٜمتف وٓ يد ًمف 

وم٢من ىمٚمٜم٤م سم٤مًمً٘مقط يم٤من  ،اًمًدس شمٕم٤مرض ومٞمف سمٞمٜم٦م ُمدقمل اًمٙمؾ وسمٞمٜم٦م ُمدقمل اًمٜمّمػ 

اًم٘مقل ىمقل ص٤مطم٥م اًمٞمد وهق اًمث٤مًم٨م وإن ىمٚمٜم٤م سم٤مٓؾمتٕمامل وىمٚمٜم٤م سم٤مًم٘مرقم٦م ؾمٚمؿ إمم ُمـ 

رضم٧م ىمرقمتف وإن ىمٚمٜم٤م ي٘مًؿ ىمًؿ سمٞمٜمٝمام ومٞمجٕمؾ عمدقمل اًمٙمؾ اًمًدس وهق ٟمّمػ ظم

اًمثٚم٨م سمٌٞمٜمتف اًمٜمّمػ وٟمّمػ اًمًدس وعمدقمل اًمٜمّمػ اًمثٚم٨م وٟمّمػ اًمًدس وإن 

 .(4)ىمٚمٜم٤م سم٤مًمقىمػ اٟمتزع ُمـ يد اًمث٤مًم٨م ووىمػ سمٞمٜمٝمام إمم أن يّمٓمٚمح٤م قمٚمٞمف

 فصل

واطمد ُمٜمٝمام أن أسم٤مه ، وادقمك يمؾ ُمًٚمامً  ٤مً واسمٜم ٤مً ٟمٍماٟمٞم ٤مً إذا ُم٤مت رضمؾ وظمٚمػ اسمٜم

 ٤مً قمٞمف سمٞمٜم٦م وم٢من قمرف أٟمف يم٤من ٟمٍماٟمٞمُم٤مت قمغم ديٜمف وأٟمف يًتحؼ ُمػماصمف وأىم٤مم قمغم ُم٤م يد

ٕن ُمـ ؿمٝمد سم٤مًمٜمٍماٟمٞم٦م : وم٢من يم٤مٟم٧م اًمٌٞمٜمت٤من ُمٓمٚم٘متلم طمٙمؿ سمٌٞمٜم٦م اإلؾمالم  ،ٟمٔمرت 

ؿمٝمد سم٤مٕصؾ اًمذي قمرومف وُمـ ؿمٝمد سم٤مإلؾمالم ؿمٝمد سم٠مُمر طم٤مدث ظمٗمل قمغم سمٞمٜم٦م 

                                                           

 . 13/169اًمتامم ُمـ اًمٌٞم٤من همػم ُمقضمقدة ذم إصؾ و( 1)

 .13/169( اًمٌٞم٤من4)
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ويمام ًمق  ،٦م اًمتٕمديؾوم٘مدُم٧م قمٚمٞمٝم٤م يمام شم٘مدم سمٞمٜم٦م اجلرح قمغم سمٞمٜماًمٜمٍماٟمٞم٦م ُمٕمرومتف 

 . (1)ُمٚمٙمف إمم أن ُم٤مت وؿمٝمدت أظمرى أٟمف سم٤مقمف أو وىمٗمف ىمٌؾ ُمقشمف ٠مٟمفؿمٝمدت سمٞمٜم٦م سم

وإن ؿمٝمدت سمٞمٜم٦م أطمدمه٤م أٟمف ُم٤مت وآظمر يمالُمف اًمٜمٍماٟمٞم٦م وؿمٝمدت سمٞمٜم٦م أظمر أٟمف 

ُم٤مت وآظمر يمالُمف اإلؾمالم وم٢مهنام ُمتٕم٤مروت٤من ومتً٘مٓم٤من قمغم اًم٘مقل اًمّمحٞمح ويٙمقن 

ٕن اًمٔم٤مهر ُمٕمف وإن ىمٚمٜم٤م سم٘مقل آؾمتٕمامل وم٢من ىمٚمٜم٤م : اًم٘مقل ىمقل اًمٜمٍماين ُمع يٛمٞمٜمف 

 .(4)سم٤مًم٘مرقم٦م ورصمف ُمـ ظمرضمف ىمرقمتف

وإن ىمٚمٜم٤م  ،ًمْمٕمػ اًم٘مرقم٦م : ىمقٓن أصحٝمام أٟمف حيٚمػ ؟ وهؾ حيٚمػ ُمع اًم٘مرقم٦م 

سم٤مًمقىمػ وىمػ إمم أن يّمٓمٚمح٤م أو يٜمٙمِمػ وإن ىمٚمٜم٤م سم٤مًم٘مًؿ ىمًؿ قمغم أصح اًمقضمٝملم 

 .(3)وذم اًمث٤مين ٓ ي٘مًؿ طمتك يتٞم٘مـ اخلٓم٠م

ومه٤م ٟمٍماٟمٞم٤من  ٤مً ٕٟمف جيقز أن يٙمقن ىمد ُم٤مت ٟمٍماٟمٞم: ًمٜم٤م: أن شمٞم٘مـ اخلٓم٠م ُمٜمٗمل 

ًمٞمٜمٗمرد سم٤مًمؽميم٦م وُمع هذا  ٚمؿ، وادقمك أن أسم٤مه ُم٤مت ُمًٚمامً ويم٤مٟم٧م اًمؽميم٦م سمٞمٜمٝمام صمؿ أؾم

إٓ أن اعم٠ًمًم٦م ُمٗمروو٦م ومٞمٛمـ ُم٤مت وًمف  (2)اًمتجقيز ٓ يتٞم٘مـ اخلٓم٠م يمام ذم ؾم٤مئر إُمقال

رف إؾمالُمف قمٜمد ُمقت أسمٞمف وأؿمٙمؾ طم٤مل اسمـ ُمًٚمؿ وهذا ي٘متيض / أن يٙمقن ىمد قمُ 

ىم٤مل سمٔم٤مهر يمالم اًمِم٤مومٕمل وم٢من يم٤من ىمد وٕمٗمف اًمِم٤مومٕمل ذم اًم٘مديؿ طمٞم٨م أسمٞمف إٓ أن ُمـ 

وهق  (5)أن اعمػماث ُمقىمقف وٓ ي٘مًؿ سمٕمٞمٜمٝم٤ما يم٤من ىمد ـمٚمؼ إطمدى زوضمتٞمف ٓ ىم٤مل: إذ

ي١ميمد اًمقضمف أظمر همػم أٟمف يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل إهنام اؾمتقي٤م ذم ؾم٥ٌم آؾمتح٘م٤مق وهق 

                                                           

 . 3/244اعمٝمذب ( 1)

 .199- 44/198شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و19/133، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/244اعمٝمذب  (4)

 .14/76، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 13/199اًمٌٞم٤من  (3)

 .44/199شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/199، واًمٌٞم٤من 3/241اعمٝمذب  (2)

 .11/339اٟمٔمر: احل٤موي  (5)

 [ أ/156] 
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وٕٟمف ٓ يتٞم٘مـ  ،و٧م ومٞمٝم٤م اًمٌٞمٜمت٤من اًمِمٝم٤مدة وم٤مؾمتقي٤م ذم اعمقضم٥م يمام ذم اًمدار اًمتل شمٕم٤مر

 ٕن يمؾ واطمد ُمٜمٝمام طمٚمػ قمغم ود ُم٤م طمٚمػ قمٚمٞمف أظمر، : اخلٓم٠م ذم اًم٘مًٛم٦م 

 أطمدمه٤م سمٞم٘ملم. (1)[٢مرثظمٓم٠م اًم٘مًٛم٦م، وهلذا ٓ حيٙمؿ ]سم ومل يٜمٙمِمػ احل٤مل ومال ي٘ملم ذم

، وم٢مذا ىمٚمٜم٤م  وُمثٚمف ذم اًمدار جيقز اخلٓم٠م وٓ ٟمتٞم٘مٜمف (4)٤مً وإن ضمقزٟم٤م أن يٙمقن طم٤مٟمث

يً٘مٓم٤من وم٢من يم٤مٟم٧م اًمؽميم٦م ذم يد همػممه٤م شمريم٧م سمح٤مهل٤م، وإن مل يٙمـ ٕطمدمه٤م ـمٚمٌٝم٤م 

ٕٟمف مل شم٘مؿ ًمف سمٞمٜم٦م سم٤مٓؾمتح٘م٤مق، وإن يم٤مٟم٧م ذم يد أطمدمه٤م وم٘مد ذيمر اًمِمٞمخ أسمق طم٤مُمد 

 ٖملٌ: ٓ يٜم(2)، وىم٤مل ص٤مطم٥م اًمِم٤مُمؾ(3)اإلؾمٗمرايٞمٜمل رمحف اهلل أن اًم٘مقل ىمقًمف ُمع يٛمٞمٜمف

ٕن ص٤مطم٥م اًمٞمد : سمٞمٜمٝمام  ٤مً أو ُم٘مًقُم ٤مً طمٙمؿ سمؾ جي٥م أن يٙمقن ُمقىمقومن ًمٞمده يٙمق أن

 ٤مً يدقمل ُمثٚمف وًمق يم٤مٟم٧م ذم يدمه٤م ُمٕم يٕمؽمف أٟمف ًمٚمٛمٞم٧م اًمذي يدقمل أٟمف وارصمف وأظمر

 .(5): حيٚمػ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمغم ُم٤م ذم يده وي٘مر قمٚمٞمفُمدىم٤مل اًمِمٞمخ أسمق طم٤م

 يدمه٤م قمٚمٞمف أو ي٘مًؿ: جي٥م أن يٙمقن قمغم ُم٤م ذيمرشمف أن شم٘مر  ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمِم٤مُمؾ

 .(6)سمحٙمؿ اًمٞمد وٓ يتح٤مًمٗم٤من

 .ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل: ىمٚم٧م: وهق إؿمٌف

إذا ىمٚمٜم٤م سم٤مًمً٘مقط وم٢من ىمٚمٜم٤م سم٤مٓؾمتٕمامل وم٢من ىمٚمٜم٤م سم٤مًمقىمػ وىمػ وإن ىمٚمٜم٤م  فهذا يمٚم

سم٤مإلىمراع أىمرع وإن ىمٚمٜم٤م سم٤مًم٘مًٛم٦م ىمًؿ قمغم ُم٤م ىمدُمٜم٤مه واعمٞم٧م يٖمًؾ ذم اًمّمقر يمٚمٝم٤م 

                                                           

 .٨م وًمٞمس هل٤م ُمٕمٜمك واًمّمقاب ُم٤م أصم٧ٌمذم إصؾ سمحٞم (1)

 . 4/138ٛملم وقمدم اًمؼم ومٞمٝم٤م . ًم٤ًمن اًمٕمرب هق اخلٚمػ ذم اًمٞم( 4)

 . 13/199اًمٌٞم٤من  (3)

 . 159يمت٤مب اًمدقمقى واًمٌٞمٜم٤مت ُمـ اًمِم٤مُمؾ ، ص  (2)

 .44/199شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/199، واًمٌٞم٤من 3/241اعمٝمذب  (5)

 . 164يمت٤مب اًمدقمقى واًمٌٞمٜم٤مت ُمـ اًمِم٤مُمؾ ، ص  (6)
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يمام ًمق اظمتٚمط ُمقشمك اعمًٚمٛملم سمٛمقشمك  ن يم٤من ُمًٚمامً ٙمٗمـ ويّمغم قمٚمٞمف يٜمقي إوي

 .(1)اًمٙمٗم٤مر

 .(4)وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: يٕمٛمؾ سمٌٞمٜم٦م اإلؾمالم سمٙمؾ طم٤مل

ًمٜم٤م: أن اًمٌٞمٜمتلم شمٕم٤مروت٤م، ويمؾ واطمد يٜمٗمل ُم٤م شمثٌتف إظمرى وًمٞمس إلطمدامه٤م ىمقة 

آظمر وإذا اظمتٚمٗم٤م ذم  ،وٓ زي٤مدة قمٚمؿ ومً٘مٓمت٤م يمام ًمق ؿمٝمدشم٤م سمٕملم ذم يد همػم اعمتداقمٞملم 

 ُم٤م شمٙمٚمؿ سمف ومال زي٤مدة ُمع سمٞمٜم٦م اإلؾمالم واإلؾمالم يٕمٚمق سمٕمد صمٌقشمف.

 فصل

، وأن أطمدمه٤م ٤مشمٗمؼ آصمٜم٤من أن أسم٤ممه٤م ُم٤مت ُمًٚمامً إذا ُم٤مت رضمؾ وظمٚمػ اسمٜملم وم

ىمٌؾ ُمقت أيب  ٤مً اصمف ًمف وىم٤مل أظمر أؾمٚمٛم٧م أٟم٤م أيْمأؾمٚمؿ ىمٌؾ ُمقت أسمٞمف وأن ُمػم

ٕن إصؾ سم٘م٤مء : ٗمؼ قمغم إؾمالُمف وم٤معمػماث سمٞمٜمٜم٤م وأٟمٙمر أظمقه ذًمؽ وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمت

أظمر قمغم اًمٙمٗمر، وًمق اشمٗم٘م٤م قمغم إؾمالُمٝمام واظمتٚمٗم٤م ذم وىم٧م ُمقت إب وم٘م٤مل 

وىم٤مل أظمر سمؾ ُم٤مت أسمقك ىمٌؾ إؾمالُمؽ ومال  ٤مً طمدمه٤م أؾمٚمٛم٧م أٟم٤م ىمٌؾ ُمقت أيب أيْمأ

 .(3)ٕن إصؾ طمٞم٤مة إب وسم٘م٤مؤه: شمرصمف وم٤مًم٘مقل ىمقًمف ُمع يٛمٞمٜمف 

 ومٚمٜم٤م اً يم٤مومر ُم٤مت إسمقان وم٘م٤مل ُمًٚمٛملم لمواسمٜم يم٤مومريـ أسمقيـ وظمٚمػ رضمؾ ُم٤مت وإن

 : اًم٘مقًملم أصح قمغم إسمقيـ ىمقل وم٤مًم٘مقل ُمػماصمف ومٚمٜم٤م ُمًٚمامً  ُم٤مت / نآسمٜم٤م وىم٤مل ُمػماصمف،

قمغم إؾمالُمف يمام  يدل ٓ وًمديف وإؾمالم سمدًمٞمؾ إٓ طمٙمٛمف يزول ومال اً يم٤مومر يم٤من أٟمف قمٚمٛمٜم٤م ٕٟم٤م

 .(2)إذا يم٤من اًمقًمدان سم٤مًمٖملم ومل شمٙمـ أُمٝمام ُمًٚمٛم٦مٓ يدل قمغم إؾمالم ضمديف هذا 

                                                           

 .44/199شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/444، واًمٌٞم٤من 3/241اعمٝمذب  (1)

 .2/332شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ  (4)

 .13/444، واًمٌٞم٤من 3/241، واعمٝمذب 465-462اًمتٜمٌٞمف ص  (3)

 .19/138، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/241، واعمٝمذب 465، واًمتٜمٌٞمف ص 17/339احل٤موي  (2)

 [ ب/156] 
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ان أُم٤م إذا يم٤من اًمقًمدان صٖمػميـ وأُمٝمام يم٤مومرة وىم٤مُم٧م سمٞمٜم٦م سم٢مؾمالُمٝمام أو أىمر اجلد

 وشمٙمقن اًمدقمقى ُمـ اًمٜم٤مفمر ذم ُم٤مهلام . سمذًمؽ وم٢مٟمف حيٙمؿ سم٠مٟمف ُم٤مت ُمًٚمامً 

اسمـ  اصمف وًمفومٚمٜم٤م ُمػم ٦م ُمًٚمٛم٦م وأخ ُمًٚمؿ وم٘م٤مٓ ُم٤مت ُمًٚمامً إذا ُم٤مت رضمؾ وًمف زوضم

ومكم ُمػماصمف وم٢من مل شمٙمـ سمٞمٜم٦م وم٢من قمرف أصؾ ديٜمف يم٤من اًم٘مقل ىمقل  اً يم٤مومر وم٘م٤مل ُم٤مت يم٤مومر

 .(1)ٕن إصؾ سم٘م٤مؤه: ُمـ يدقمل ذًمؽ 

وإن مل يٕمرف أصؾ ديٜمف وىمػ إُمر إمم أن يٜمٙمِمػ وٓ حيٙمؿ سم٢مؾمالُمف سمٔم٤مهر 

اًمدار يمام ًمق وضمد ُمٞم٧م ذم دار اإلؾمالم ٓ يٕمرف ديٜمف وم٢مٟمف يٖمٚم٥م طمٙمؿ اإلؾمالم ومٞمف 

 .(4)ٕٟمف ًمٞمس ذم اًمّمالة قمٚمٞمف إحل٤مق ضر سم٠مطمد سمخالف اعمػماث:طمتك يّمغم قمٚمٞمف 

 فصل

ر وم٤مدقمك احل٤مض أٟمف ذم يد رضمؾ دا إذا ُم٤مت رضمؾ وًمف اسمـ طم٤مض واسمـ هم٤مئ٥م وًمف

همػممه٤م وأىم٤مم قمغم ذًمؽ سمٞمٜم٦م ُمـ أهؾ اخلؼمة اٟمتزقم٧م اًمدار ممـ هل ذم  ٤مً مل خيٚمػ وارصم

يده وؾمٚمؿ إمم احل٤مض وطمٗمظ احل٤ميمؿ اًمٜمّمػ أظمر ًمٚمٖم٤مئ٥م ويمذًمؽ إن يم٤من 

 .(3)حقلتاعمخٚمػ مم٤م يٜم٘مؾ وي

اًمٖم٤مئ٥م ذم يد اعمدقمك وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: إن يم٤من اعمِمٝمقد سمف مم٤م ٓ يٜم٘مؾ شمرك ٟمّمٞم٥م 

 .(2)قمٚمٞمف

 ٤م ًمٜم٤م: أن يمؾ ُمـ ضم٤مز ًمٚمح٤ميمؿ أن يٜمتزع ُم٤م ذم يده ضم٤مز ًمف اٟمتزاقمف وإن يم٤من مم

وٕٟمف ىمد يتٕمذر قمغم اًمٖم٤مئ٥م قمٜمد ىمدوُمف  ٤مً أو جمٜمقٟم اً ٓ يٜم٘مؾ يمام ًمق يم٤من أظمقه صٖمػم

                                                           

 .44/444شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع . و13/441، واًمٌٞم٤من 3/241اعمٝمذب  (1)

 .اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمًف  (4)

 .13/444، واًمٌٞم٤من 3/241اعمٝمذب  (3)

 .8/476، واعمحٞمط اًمؼمه٤مين 17/27اعمًٌقط  (2)
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اًمٌٞمٜم٦م أو يٕمزل احل٤ميمؿ ومٞمٗمقت طم٘مف، وخي٤مًمػ اًمنميؽ، وم٢مٟمف يث٧ٌم طمؼ ٟمٗمًف وه٤مهٜم٤م 

احلؼ ًمٚمٛمٞم٧م، وهلذا ي٘م٣م ُمٜمف ديٜمف وشمٜمٗمذ وصٞمتف، وٕن إخ يِم٤مريمف ومٞمام  يث٧ٌم

 ي٠مظمذه إذا شمٕمذر قمٚمٞمف أظمذ اًم٤ٌمىمل، وم٢مذا أظمذ ٟمّمٞمٌف اؾمت٘مر طمؼ احل٤مض ومٞمام أظمذه.

ذم اًمدي٦م أظمذ احل٤مض ٟمّمٞمٌف ُمٜمف، وأُم٤م ٟمّمٞم٥م اًمٖم٤مئ٥م وم٢من يم٤من  ٤مً وًمق يم٤من احلؼ ديٜم

ٕٟمف أطمٗمظ ًمف وإن مل يٙمـ يمذًمؽ أظمذه احل٤ميمؿ :ىمره ذم ذُمتف أ ٤مً قمٚمٞمف اًمديـ صم٘م٦م ُمٚمٞمئُمـ 

وٓ يٓم٤مًم٥م احل٤مض سمام  ٤مً قًملم، وىمٞمؾ: إهن٤م قمغم وضمٝملم ُمٓمٚم٘موطمٗمٔمف هذا أصح اًم٘م

ٕٟم٤م دومٕمٜم٤مه إًمٞمف سمحٙمؿ اًمٌٞمٜم٦م وذم ُمٓم٤مًمٌتف سمْمٛملم :يدومع إًمٞمف ُمـ قملم أو ديـ سمْمٛملم 

واعمٕمروم٦م مل يدومع إمم احل٤مض طمتك وإن مل يٙمـ اًمِمٝمقد ُمـ أهؾ اخلؼمة  ، (1)ىمدح ومٞمٝم٤م

يٌٕم٨م احل٤ميمؿ إمم اًمٌالد اًمتل ؾم٤مومر إًمٞمٝم٤م وي٠ًمل هؾ ًمف وارث آظمر أم ٓ وم٢مذا ؾم٠مل ومٚمؿ 

ٕٟمف  : ٤مً اؾمتح٥م أن ي٠مظمذ ُمٜمف وٛمٞمٜم ٤مً آظمر دومع إًمٞمف وم٢مذا يم٤من صم٘م٦م ُمٚمٞمئ ئمٝمر ًمف وارث

 ٕٟمف: ي١مُمـ وٞم٤مع احلؼ قمٜمده وإن اظمتؾ أطمد هذيـ اًمنمـملم وضم٥م أظمذ اًمْمٛملم 

خيِمك وٞم٤مع اعم٤مل وهذا هق اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح وقمٚمٞمف يٜمزل اظمتالف ٟمص اًمِم٤مومٕمل 

(4)وىمٞمؾ إن يم٤من اًمقارث ممـ ٓ حيج٥م اؾمتح٥م ٤مً ُمٓمٚم٘م٤م قمغم ىمقًملم / ، وىمٞمؾ: إهن ،

 .(3)وإن يم٤من ممـ حيج٥م وضم٥م

وم٢من يم٤من اًمقارث ممـ ًمف ومرض ٓ يً٘مط يم٤مًمزوضملم دومع إًمٞمف أٟم٘مص ومروف رسمع 

ٕٟمف اًمٞم٘ملم، وم٢من مل ئمٝمر ًمف وارث همػمه : قم٤مئاًل ًمٚمزوج ورسمع اًمثٛمـ قم٤مئاًل ًمٚمزوضم٦م 

 .(2)يمٛمؾ ًمف ومروف

                                                           

 . 13/444اًمٌٞم٤من ( 1)

 . 13/443، واًمٌٞم٤من  6/428إم  (4)

 .443-13/444، واًمٌٞم٤من 18/635هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (3)

 .17/327احل٤موي  (2)

 [ أ/157] 
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 همػمه ذم هذه اًمٌٚمد ىم٤مل أسمق يقؾمػ وحمٛمد  وإن ىم٤مل اًمِمٝمقد ٓ ٟمٕمرف ًمف وارصم٤مً 

 ، واعمذه٥م اًمّمحٞمح ىمد(4)أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأمحد : يدومع إًمٞمف ، وىم٤مل(1)يدومع إًمٞمف رءٓ 

 ىمدُمٜم٤مه.

 فصل

إذا ُم٤مت اُمرأة واسمٜمٝم٤م وظمٚمٗم٧م زوضمٝم٤م وأظم٤مه٤م، وم٘م٤مل اًمزوج: ُم٤مشم٧م ىمٌؾ اسمٜمٝم٤م 

ومقرصمٝم٤م صمؿ ُم٤مت آسمـ ومقرصمتف، وىم٤مل أظمقه٤م: ُم٤مت آسمـ ىمٌٚمٝم٤م ومقرصم٧م ُمٜمف صمؿ ُم٤مشم٧م 

، سمؾ ٟمجٕمؾ ُم٤م ظمٚمٗمتف اعمرأة سملم مل يقرث واطمد ُمـ اعمٞمتلم ُمـ أظمر ومٙم٤من ُمػماصمٝم٤م سمٞمٜمٜم٤م

ٕٟم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ طمٞم٤مة يمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمٜمد : زوضمٝم٤م وأظمٞمٝم٤م وُم٤م ظمٚمٗمف آسمـ ٕسمٞمف وطمده 

 .(3)ُمقت أظمر ومٝمام يم٤مًمٖمرىمك

وم٤مدقمك آسمـ أٟمف ظمٚمػ اًمدار ويم٤من ًمف دار  ٤مً إذا ُم٤مت رضمؾ وظمٚمػ زوضم٦م واسمٜم

ٕن  : وأىم٤مم قمٚمٞمف سمٞمٜم٦م وادقم٧م اًمزوضم٦م أٟمف أصدىمٝم٤م اًمدار ىمدُم٧م سمٞمٜم٦م اًمزوضم٦م ٤مً ُمػماصم

سمٞمٜم٦م اإلرث شمِمٝمد سم٤معمٚمؽ اًم٤ًمسمؼ وسمٞمٜم٦م اًمزوضم٦م شمِمٝمد سم٠مُمر طم٤مدث ظمٗمل قمغم سمٞمٜم٦م 

 .(2)اإلرث ُمٕمرومتف وم٘مدُم٧م قمٚمٞمٝم٤م

 فصل

ٌٜمٞم٤م قمغم شمرسمٞمع دار أطمدمه٤م سملم ُمٚمٙمٞمٝمام وم٢من يم٤من ُم ٤مً إذا شمداقمك رضمالن طم٤مئٓم

 هل٤م ذم احلد واًمًٛمؽ وهق أن يٙمقن ذم قمٚمق أطمدمه٤م دون أظمر أو ومقىمٝم٤م  ٤مً ُم٤ًموي

وٓ يٕمتؼم أن ي٤ًموي طم٤مئٓمف ذم اًمدىم٦م ًمٙمـ جي٥م أن ي٤ًموهي٤م ذم احلد ومال جي٤موز طمده٤م 

                                                           

 . 6/476، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع  16/153اعمًٌقط  (1)

 . 12/315، واعمٖمٜمل  6/476وسمدائع اًمّمٜم٤مئع ، 16/153قط اعمًٌ (4)

 .3/244، واعمٝمذب 17/322، واحل٤موي 8/242خمتٍم اعمزين  (3)

 .13/446، واًمٌٞم٤من 3/244، واعمٝمذب 464-461اًمتٜمٌٞمف ص  (2)
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 :وؾمقاء ظم٤مًمٗمٝم٤م ذم آًم٦م اًمٌٜم٤مء أو واوم٘مٝم٤م وم٢مٟمف حيٙمؿ سمف عمـ وضمدت هذه اًمنمائط ذم طم٘مف

وم٢مٟمف حيٙمؿ سمف ًمّم٤مطم٥م إزج  (1)ٌج زَ طمدمه٤م قمٚمٞمف أَ أُم٤م إذا يم٤من ٕ ،ٕن اًمٔم٤مهر أهن٤م ًمف 

 ٕٟمف سمٜمك ُمـ أصٚمف ًمألزج .: إذا طمٚمػ 

وهق اًمذي مل ي٘مّمد سمف إٓ اًمًؽم صح٤مًمٗم٤م وضمٕمؾ سمٞمٜمٝمام قمٜمد  ٤مً ُمٓمٚم٘م وإن يم٤من طم٤مئٓم٤مً 

 ٕٟمف ُمتّمؾ سم٤معمٚمٙملم اشمّم٤مًٓ : ٕٟمف ٓ ُمزي٦م ٕطمدمه٤م قمغم أظمر ومٞمف : وم٘مد اًمٌٞمٜم٦م 

م سمقوٕمٝم٤م قمٚمٞمف ٕهنام ًمق شمٜم٤مزقم٤م ومٞمف ىمٌؾ ٘مد  ٕطمدمه٤م ضمذوع مل يُ وإن يم٤من  ، اً واطمد

ووٕمٝم٤م ًمٙم٤من سمٞمٜمٝمام ومال يٕمتؼم احلٙمؿ سمقوع اجلذوع: ٕٟمف ىمد شمقوع سم٢مذن اجل٤مر 

وإقم٤مرشمف، وىمد يْمٕمٝم٤م طم٤ميمؿ يرى ووٕمٝم٤م قمغم طم٤مئط اجل٤مر سم٤مإلضم٤ٌمر، ومال يؽمك 

 .(4)احل٤ميمؿ إصؾ ًمٌمء حمتٛمؾ

مه٤م قمٚمٞمف ضمذوع ىمدم واظمتٚمػ أصح٤مسمف ذم اجلذوع وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: إذا يم٤من ٕطمد

 .ًمٜم٤م: ُم٤م ىمدُمٜم٤مه.(3)واجلذقملم

وإن شمداقمك ص٤مطم٥م اًمًٗمؾ وص٤مطم٥م اًمٕمٚمق اًمً٘مػ وٓ سمٞمٜم٦م هلام طمٚمٗم٤م وضمٕمؾ 

وإن شمٜم٤مزقم٤م ذم اًمدرضم٦م وم٢من يم٤من صحتٝم٤م ُمًٙمـ ومٝمل  ،سمٞمٜمٝمام عم٤م ذيمرٟم٤مه ذم احل٤مئط اعمٓمٚمؼ

٥م ومٝمل ًمّم٤مطم٥م اًمٕمٚمق ضمهب٤م وإن يم٤من صحتٝم٤م ُمقوع  ٤مً ٟمتٗم٤مقمٕن ًمٙمؾ واطمد ا: سمٞمٜمٝمام 

، ًمٜم٤م: أهن٤م مل ي٘مّمد هب٤م قمغم أصح اًمقضمٝملم إذا طمٚمػ وذم اًمث٤مين حيٚمٗم٤من وجيٕمؾ سمٞمٜمٝمام

 .٥م سمؾ اًمّمٕمقد ومٞمٝم٤م ومٙم٤من اًمٔم٤مهر ُمع ص٤مطم٥م اًمٕمٚمق ووع اجل

ٕٟمف خمتص : وم٤مًم٘مقل ىمقل ص٤مطم٥م اًمٕمٚمق ُمع يٛمٞمٜمف  ٤مً ُمٜمّمقسم وإن شمٜم٤مزقم٤م ؾمٚمامً / 

 .سم٤مٟٓمتٗم٤مع سمف

                                                           

 . 1/74هق اًمٌٞم٧م يٌٜمك ـمقًٓ ، وجيٛمع قمغم آزاج . ًم٤ًمن اًمٕمرب  (1)

 .447-13/446، واًمٌٞم٤من 3/243اعمٝمذب  (4)

 .9/136، واعمحٞمط اًمؼمه٤مين 6/458، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع 17/88اعمًٌقط  (3)

 [ ب/157] 
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ٕن : وًمق شمٜم٤مزقم٤م صحـ اًمدار وم٢من يم٤مٟم٧م درضم٦م اًمٕمٚمق ومٞمف ومٝمل سمٞمٜمٝمام إذا طمٚمٗم٤م 

وإن يم٤مٟم٧م اًمدرضم٦م ذم اًمدهٚمٞمز وم٤مًم٘مقل ىمقل ص٤مطم٥م  اً ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمٚمٞمٝم٤م يد

 .(1)ٕن يده قمٚمٞمٝم٤م دون ص٤مطم٥م اًمٕمٚمق :اًمًٗمؾ ومٞمحٚمػ وي٘م٣م ًمف 

ٕن هلام : سملم هنر أطمدمه٤م وأرض أظمر طمٚمٗم٤م وضمٕمٚم٧م سمٞمٜمٝمام  (4)وًمق شمٜم٤مزقم٤م ُمًٜم٤مة

 .(3)هب٤م ٤مً اٟمتٗم٤مقم

 فصل

إذا شمداقمك رضمالن داسم٦م أطمدمه٤م رايمٌٝم٤م وأظمر آظمذ سمزُم٤مُمٝم٤م وم٤مًم٘مقل ىمقل اًمرايم٥م 

 ُمع يٛمٞمٜمف قمغم أصح اًمقضمٝملم واًمث٤مين أهنام حيٚمٗم٤من ويٙمقن سمٞمٜمٝمام ٟمّمٗملم.

٤م ومٙم٤من ضم٤مٟمٌف أرضمح سمخالف ُم٤م ًمق ًمٜم٤م: أن اًمرايم٥م هق اعمتٍمف ومٞمٝم٤م اعمٜمتٗمع هب

 .(2)اٟمٗمرد سمزُم٤مُمٝم٤م وم٢مٟمف ًمٞمس هٜم٤مك ُم٤م هق أىمقى ُمٜمف

 سمٞمٜمٝمام وضمٕمؾ طمٚمٗم٤م سم٘مٞمتٝم٤م أظمر يد وذم ُمٜمٝم٤م ضمزء أطمدمه٤م يد وذم قمامُم٦م شمداقمٞم٤م وإن

 ي٘مدم مل صمٞم٤مب ٕطمدمه٤م وقمٚمٞمف اً قمٌد شمٜم٤مزقم٤م وإن ،اً يد قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمٝمام واطمد ًمٙمؾ ٕن :ٟمّمٗملم

 .(5)يدمه٤م قمٚمٞمف ٕن اًمثقب سمٞمٜمٝمام وجيٕمؾ ومٞمحٚمٗم٤من اًمًٞمد دون ًمٚمٕمٌد ٟمٗمٕمٝم٤م ٕن :هب٤م

 فصل

إذا يم٤من ذم يد رضمؾ همالم سم٤مًمغ قم٤مىمؾ وم٤مدقمك رىمف ومّمدىمف قمٚمٞمف طمٙمؿ ًمف سمٛمٚمٙمف 

 ،ٕن اًمٔم٤مهر ُمـ اًمدار طمري٦م أهٚمٝم٤م : ٓقمؽماومف وإن يمذسمف وم٤مًم٘مقل ىمقًمف ُمع يٛمٞمٜمف 

                                                           

 .414-13/449، واًمٌٞم٤من 3/243، واعمٝمذب 464اًمتٜمٌٞمف ص  (1)

ٜم ٤مة : هل اًمًد يرد ُم٤مء اًمٜمٝمر ُمـ ضم٤مٟمٌٞمف . (4) ًَ  ُُم

 . 1/338، وصحرير أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞمف  12/246ًم٤ًمن اًمٕمرب 

 .13/414، واًمٌٞم٤من 3/243، واعمٝمذب 464اًمتٜمٌٞمف ص  (3)

 .13/411، واًمٌٞم٤من 242-3/243، واعمٝمذب 464اًمتٜمٌٞمف ص  (2)

 .13/411، واًمٌٞم٤من 3/242اعمٝمذب  (5)
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ٕٟمف ٓ يٕمؼم قمـ ٟمٗمًف : وم٤مًم٘مقل ىمقل ُمـ هق ذم يده  ٤مً ٓ يٛمٞمز أو جمٜمقٟم اً وإن يم٤من صٖمػم

ٕٟم٤م :ومٝمق يم٤مًمٌٝمٞمٛم٦م وم٢من سمٚمغ اًمّمٖمػم أو قم٘مؾ اعمجٜمقن وأٟمٙمرا ُمٚمٙمف مل يٕمتؼم إٟمٙم٤مرمه٤م 

 . (1)طمٙمٛمٜم٤م ًمف سم٤مًمرق ومال يزيٚمف سم٢مٟمٙم٤مرمه٤م

 وادقمك طمر أٟمف ادقمك سمٚمغ ومٚمام ُمٚمٙمف أٟمف ُمٜمف يًٛمع ومل يًتخدُمف يده ذم اًمّمٖمػم يم٤من وًمق

 يدل وشمٍمومف يده ذم يمقٟمف ٕن: يٛمٞمٜمف ُمع اًمٞمد ص٤مطم٥م ىمقل وم٤مًم٘مقل قمٌده أٟمف يده ذم هق ُمـ

 ُمدقمل وقمغم يٛمٞمٜمف ُمع ىمقًمف اًم٘مقل أن وضمف وومٞمف احلري٦م سمدقمقاه يزول ومال ممٚمقيمف أٟمف قمغم

(4)اًمٌٞمٜم٦م اعمٚمؽ
 قمغم سمردشمف حيٙمؿ ٓ اًمٙمٗمر ووصػ سمٚمغ صمؿ سم٤مًمدار اًمٚم٘مٞمط سم٢مؾمالم طمٙمؿ إذا يمام 

دقمقاه ُمٚمٙمف ومال يزول  سمٛمٜمزًم٦م ومٞمف شمٍمومف ٕن: إول هق واًمّمحٞمح اًمقضمٝملم أطمد

:  (3)اًمّمٖمػم قمغم أصح اًمقضمٝملمسم٢مٟمٙم٤مره ذم طم٤مل سمٚمقهمف وطمٙمؿ اعمراهؼ اعمٛمٞمز طمٙمؿ 

ٕن ذم : وًمق ادقمك رضمؾ ٟمًٌف مل يث٧ٌم إٓ سمٌٞمٜم٦م  ،ٕمتؼم أىمقاًمف ومال يٕمتؼم إٟمٙم٤مره شمٕٟمف ٓ 

 .(2)سمامًمٙمف ذم إؾم٘م٤مط طمٙمؿ اًمقٓء قمٜمف إذا أقمت٘مف اً ًٌف إضارإصم٤ٌمت ٟم

إذا شمداقمك رىمف اصمٜم٤من وهلام سمٞمٜم٦م ومّمدق أطمدمه٤م ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م مل ي١مصمر شمّمدي٘مف: ٕٟمف 

ذم يد اصمٜملم وم٤مدقمك يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ُمٚمؽ  اً وىم٤مًمقا وًمق يم٤من قمٌد ،ًمف قمغم ٟمٗمًف  يد (5)[ٓ]

ٕهن٤م : مجٞمٕمف ومّمدق أطمدمه٤م يم٤من ًمٚمذي صدىمف واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام أن اًمٌٞمٜم٦م شمً٘مط ىمقًمف 

 .(7)وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: يٙمقن سمٞمٜمٝمام، (6)طمج٦م قمٚمٞمف

                                                           

 . 414-13/411اًمٌٞم٤من  (1)

 . 13/414اًمٌٞم٤من  (4)

 . 13/414اًمٌٞم٤من  (3)

 .٥4/543م ، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم443-44/444شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/242اعمٝمذب  (2)

 .ذم إصؾ مل وهق ؾمٌؼ ىمٚمؿ واعمث٧ٌم هق اًمّمحٞمح( 5)

 .44/443شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/218اعمٝمذب  (6)

 .17/69اعمًٌقط  (7)
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ًمٜم٤م: أٟمف إٟمام حيٙمؿ سمرىمف سم٤مقمؽماومف ومٙم٤من عمـ اقمؽمف ًمف سمخالف اًمثقب وم٢من اعمٚمؽ 

 يث٧ٌم ومٞمف سمٛمجرد اًمٞمد.

: وًمق يم٤من ُمٕمف طمرة صٖمػمة يدقمل زوضمٞمتٝم٤م ومٚمام سمٚمٖم٧م / أٟمٙمرت يم٤من قمٚمٞمف اًمٌٞمٜم٦م 

ٕن احلرة ٓ يد قمٚمٞمٝم٤م، وُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل: ٓ ي٘مر قمٚمٞمٝم٤م ذم طم٤مل اًمّمٖمر إٓ سمٌٞمٜم٦م 

 .(1)٘مر ذم ىمقل إٓ سمٌٞمٜم٦موم٢من سمٚمٖم٧م وأىمرت مل يُ 

 فصل

إذا اظمتٚمػ اًمزوضم٤من ذم ُمت٤مع اًمٌٞم٧م اًمذي يًٙمٜم٤مٟمف طمٚمٗم٤م وضمٕمؾ سمٞمٜمٝمام ٟمّمٗملم 

ؾمقاء يم٤من ذم طم٤مل اًمزوضمٞم٦م أو سمٕمد اًمٌٞمٜمقٟم٦م وؾمقاء يم٤من ذم أيدهيام ُمـ ـمريؼ اعمِم٤مهدة 

 أو ُمـ ـمريؼ احلٙمؿ وؾمقاء اظمتٚمٗم٤م سم٠مٟمٗمًٝمام أو ورصمتٝمام أو أطمدمه٤م ووارث أظمر 

 .(4)اموٓ ومرق سملم ُم٤م يّمٚمح هلام أو ًمقاطمد ُمٜمٝم

: إن يم٤من اعمت٤مع مم٤م يّمٚمح ًمٚمرضم٤مل يم٤مًمٕمامئؿ (2)وأمحد (3)وىم٤مل اًمثقري واسمـ أيب ًمٞمغم

 (6)وم٤مًم٘مقل ومٞمف ىمقل اًمرضمؾ وإن يم٤من ُم٤م يّمٚمح ًمٚمٜم٤ًمء يم٤معم٘م٤مٟمع (5)واًمٓمٞم٤مًم٦ًم

 وم٤مًم٘مقل ومٞمف ىمقل اعمرأة وإن يم٤من مم٤م يّمٚمح هلام هلق سمٞمٜمٝمام. (7)واًمقىم٤مي٤مت

يٙمقن ًمف وُم٤م يّمٚمح هلام يٙمقن ًمٚمرضمؾ  وىم٤مل ُم٤مًمؽ: ُم٤م يّمٚمح ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام

 .(8)ؾمقاء يم٤من ذم يدمه٤م ُمـ ضمٝم٦م اعمِم٤مهدة أو ُمـ ضمٝم٦م احلٙمؿ
                                                           

 . 412-13/413اًمٌٞم٤من  (1)

 .13/415، واًمٌٞم٤من 19/189، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/242، واعمٝمذب 17/248احل٤موي  (4)

 .14/483، واعمٖمٜمل 17/249احل٤موي  (3)

 .718، واًمروض اعمرسمع ص14/178، واًمنمح اًمٙمٌػم 14/483اعمٖمٜمل  (2)

 . 6/145 اًمٕمرب ًم٤ًمن . اًمرضم٤مل رؤوس قمغم إيمًٞم٦م ُمـ ٟمقع وهق ، ُمٕمرب وم٤مرد ، واًمالم اًمٓم٤مء سمٗمتح (5)

 . 1/978، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  8/344ُم٤م شمٖمٓمل سمف اعمرأة رأؾمٝم٤م . ًم٤ًمن اًمٕمرب  (6)

٤مي٦م ، وهل ُم٤م شمْمٕمف  (7)  . 1/354، واعمٓمٚمع  1/345اعمرأة ومقق اعم٘مٜمٕم٦م . خمت٤مر اًمّمح٤مح مجع َوىم 

 .4/336، واًمنمح اًمٙمٌػم 3/539ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ  (8)

 [ أ/158] 
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 ومٞمف وم٤مًم٘مقل ًمٚمرضمؾ يّمٚمح مم٤م احلٙمؿ ضمٝم٦م ُمـ يدمه٤م ذم يم٤من ُم٤م وحمٛمد: طمٜمٞمٗم٦م أسمق وىم٤مل

 ومٞمف اًمرضمؾ ىمقل وم٤مًم٘مقل هلام يّمٚمح يم٤من وإن ومٞمف ىمقهل٤م وم٤مًم٘مقل ًمٚمٛمرأة يّمٚمح يم٤من وُم٤م ىمقًمف

 .(1)اًم٤ٌمىمل ُمٜمٝمام ىمقل وم٤مًم٘مقل أظمر رثاوودون أظمر  أطمدمه٤م اظمتٚمػ وإذا

 .(4)وىم٤مل أسمق يقؾمػ: اًم٘مقل ىمقل اعمرأة ومٞمام ضمرت اًمٕم٤مدة أن يٙمقن ىمدر ضمٝم٤مزه٤م

ًم٘مقل ىمقهلام ومٞمف ًمٜم٤م: أٟمف ُم٤مل شمث٧ٌم يد يمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمٚمٞمف ومقضم٥م أن يٙمقن ا

 قمغم ُم٤م ؾمٚمٛمقه. ٤مً يم٤مًمنميٙملم وىمٞم٤مؾم

 فصل

ذم اعمت٤مع اًمذي ذم اًمدار اعمٙمؽماة وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمٙمؽمي ومٞمف ُمع  إذا اظمتٚمػ اعمتٙم٤مري٤من

 امً ٚم  : ٕن يده صم٤مسمت٦م قمغم اًمدار، ومٙم٤مٟم٧م صم٤مسمت٦م قمغم ُم٤م ذم اًمدار، ويمذا إن شمداقمٞم٤م ؾُم  يٛمٞمٜمف

: ٙمري رة ومٝمل ًمٚمٛمُ ٛم  ًَ وإن يم٤مٟم٧م ُمُ  ،ٕن يده صم٤مسمت٦م قمٚمٞمٝم٤م ومٝمل يم٤معمت٤مع : رة ٛم  ًَ همػم ُمُ 

ٕهن٤م : وإن شمداقمٞم٤م اًمرومقف اعمًٛمرة وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمٙمري  ،ٕهن٤م ُمـ أضمزاء اًمدار

ُمتّمٚم٦م سم٤مًمدار ومٝمل يم٠مضمزائٝم٤م وإن يم٤مٟم٧م همػم ُمًٛمرة ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: يتح٤مًمٗم٤من ودمٕمؾ 

 .(3)ٕن اًمٕم٤مدة ومٞمٝم٤م خمتٚمٗم٦م ومٞمجقز أن شمٙمقن ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام: سمٞمٜمٝمام 

 فرع

وؾمٚمٛمٝم٤م إزم و هل زم طمٙمؿ زم هب٤م ومالن احل٤ميمؿ إذا يم٤من ذم يد زيد ؿم٤مة وم٘م٤مل قمٛمر

يمؿ ًمٕمٛمرو هب٤م ومٗمٞمف وضمٝم٤من سمٞمٜم٦م أهن٤م ًمف وم٢من مل يٕمٚمؿ يمٞمػ طمٙمؿ احل٤م زيدٌ  (2)]وأىم٤مم[

  .(5)أىمٞمًٝمام أٟمف ٓ يٜم٘مض طمٙمؿ احل٤ميمؿ واًمث٤مين يٜم٘مض طمٙمٛمف أطمدمه٤م

                                                           

 .438، وًم٤ًمن احلٙم٤مم ص4/324، ودرر احلٙم٤مم 4/349سمدائع اًمّمٜم٤مئع  (1)

 .438، وًم٤ًمن احلٙم٤مم ص4/349سمدائع اًمّمٜم٤مئع  (4)

 .415-13/412، واًمٌٞم٤من 3/242، واعمٝمذب 17/341احل٤موي  (3)

 . 13/177واٟمٔمر : اًمٌٞم٤من  ذم إصؾ: ىم٤مم. واعمث٧ٌم هق اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمًٞم٤مق. (2)

 .13/177، واًمٌٞم٤من 3/213اعمٝمذب  (5)
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ًمٜم٤م: أٟمف جيقز أن يٙمقن ىمدم سمٞمٜم٦م اخل٤مرج وطمٙمؿ ومال جيقز أن يٜم٘مض طمٙمٛمف وجيقز 

أن ٓ يٙمقن ىمد صمٌت٧م قمداًم٦م سمٞمٜم٦م زيد ومحٙمؿ سمٌٞمٜم٦م قمٛمرو وًمق ىم٤مل: طمٙمٛم٧م سمٌٞمٜم٦م قمٛمرو 

 ٕٟمف خم٤مًمػ ًمإلمج٤مع.: ٕٟمف ؾمٌؼ سم٢مىم٤مُمتٝم٤م ومال أؾمٛمع سمٞمٜم٦م سمٕمده٤م ٟم٘مض طمٙمٛمف 

 الػرع الثاين

ُمـ اًمدار ؿمٝمر رُمْم٤من سمٕمنمة دراهؿ وىم٤مل أظمر سمؾ  أيمراه ؿمٞمئ٤مً إذا ادقمك أٟمف 

ُمتٕم٤مروت٤من  ومٝمام اًمٌٞمٜمتلم شم٤مريخ اشمٗمؼ وم٢من دراهؿ سمٕمنمة رُمْم٤من ؿمٝمر / اًمدار مجٞمع أيمراين

 رمحف اهلل. (4)وهق ظمالف ٟمص اًمِم٤مومٕمل (1)وقمٜمد اسمـ هي٩م شم٘مدم سمٞمٜم٦م اًمزي٤مدة

 الػرع الثالث

إذا يم٤من ذم يد يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ؿم٤مة وم٤مدقمك يمؾ واطمد ُمٜمٝمام اًمِم٤مة اًمتل ذم يد 

ص٤مطمٌف وأهن٤م ُمٚمٙمف وهل سمٜم٧م اًمِم٤مة اًمتل ذم يده وأىم٤مم قمغم ذًمؽ سمٞمٜم٦م وم٘مد شمٕم٤مرو٧م 

ٕن اًمٌٞمٜم٦م مل شمِمٝمد أن اًمتل ذم يده ُمٚمٙمف وإٟمام شمِمٝمد أن :اًمٌٞمٜمت٤من ذم اًمٜمت٤مج دون اعمٚمؽ 

ًمتل ذم يده وجيقز أن شمٙمقن سمٜمتٝم٤م ُمٚمٙمف وٓ شمٙمقن اًمتل ذم يد ص٤مطمٌف ُمٚمٙمف وهل سمٜم٧م ا

وًمق ادقمك يمؾ  ،هل ُمٚمٙمف يمام ًمق أوص ًمف سمٌٜم٧م ؿم٤مة يم٤مٟم٧م اًمٌٜم٧م ًمف واًمِم٤مة ًمٚمٛمقيص 

ج واطمد ُمٜمٝمام ُمٚمؽ اًمِم٤مشملم وأىم٤مُم٤م اًمٌٞمٜم٦م سمذًمؽ وم٘مد شمٕم٤مرو٧م اًمٌٞمٜمت٤من ذم اعمٚمؽ واًمٜمت٤م

 . (3)دٕن ًمف اًمٌٞمٜم٦م واًمٞم: صم٧ٌم ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام اًمِم٤مة اًمتل ذم يده و

إذا يم٤من ذم يد رضمؾ داسم٦م وم٤مدقم٤مه٤م آظمر أهن٤م ُمٜمذ قمنمة ؾمٜملم ذم ُمٚمٙمف ومٜمٔمر احل٤ميمؿ 

 .(2)٤م شمٞم٘مٜم٤م يمذهب٤مٕٟم  : ؾمـ اًمداسم٦م وم٢مذا قمٛمره٤م صمالث ؾمٜملم مل شمًٛمع سمٞمٜم٦م اعمدقمل هل٤م 

                                                           

 . 13/195اًمٌٞم٤من  (1)

 .6/449إم  (4)

 . 13/177اًمٌٞم٤من  (3)

 .13/177اًمٌٞم٤من  (2)

 [ ب/158] 
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 فصل

ف مل جيز ًمف أن ي٠مظمذ ُمـ ُم٤مًمف ُمـ وضم٥م ًمف قمغم إٟم٤ًمن طمؼ وهق همػم ممتٜمع ُمـ أدائ

 إذٟمف وضم٥م قمٚمٞمف سمٖمػم ٤مً ؿمٞمئوم٢من أظمذ ُمٜمف  ،ٕن اخلٞم٤مر ًمف ومٞمام ي٘مْمٞمف ُمٜمف :سمٖمػم إذٟمف  ٤مً ؿمٞمئ

ُمـ  ٤مً وٕٟمف ٓ جيقز أن يتٛمٚمؽ قمٚمٞمف قمٞمٜموإن يم٤من ُمثؾ طم٘مف عم٤م ىمدُمتف  ٤مً رده إن يم٤من سم٤مىمٞم

قمٚمٞمف أو  ٤مً وم٢من شمٚمػ ذم يده أو أشمٚمٗمف ص٤مر ديٜم ،أقمٞم٤من ُم٤مًمف سمٖمػم اظمتٞم٤مره ُمـ همػم ضورة 

 .(1)قمغم اعمذه٥م واعمِمٝمقر سمدًمف وم٢من يم٤من ُمثؾ طم٘مف شم٘م٤مص٤م

ُمـ أداء طم٘مف وم٢من يم٤من ٓ ي٘مدر قمغم أظمذه سم٤محلٙمؿ ضم٤مز ًمف أظمذه  ٤مً وإن يم٤من ممتٜمٕم

، وقمـ ُم٤مًمؽ روايت٤من ُمثؾ (3)ُمـ ُم٤مًمف ٤مً ىم٤مل أمحد ٓ جيقز ًمف أن ي٠مظمذ ؿمٞمئ، و(4)سمٖمػم إذٟمف

ذًمؽ واعمِمٝمقر قمٜمف: إن مل يٙمـ قمٚمٞمف ديـ ًمٖمػمه أظمذ سم٘مدر طم٘مف وإن يم٤من ًمٖمػمه قمٚمٞمف 

 . (2)ديـ أظمذ سم٘مًٓمف

 . (5)وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: إن يم٤من ُمـ ضمٜمس طم٘مف ضم٤مز وإن يم٤من ُمـ همػم ضمٜمًف مل جيز

وم٘م٤مًم٧م: إن أسم٤م  ط ؿمٙم٧م إمم اًمٜمٌل (7)اُمرأة أيب ؾمٗمٞم٤من (6)ًمٜم٤م: ُم٤م روي أن هٜمد

وم٘م٤مل  اً يٙمٗمٞمٜمل ووًمدي إٓ ُم٤م آظمذ ُمٜمف ه ؾمٗمٞم٤من رضمؾ ؿمحٞمح وإٟمف ٓ يٕمٓمٞمٜمل ُم٤م

                                                           

 .13/417، واًمٌٞم٤من 19/194اعمٓمٚم٥م ، وهن٤مي٦م 242/ 3اعمٝمذب  (1)

 .13/417، واًمٌٞم٤من 19/194، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 242/ 3اعمٝمذب  (4)

 .6/357، ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 487-14/486اعمٖمٜمل  (3)

 .6/644، واًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ 7/324اًمذظمػمة  (2)

 .44/29، واعمًٌقط 1/726اًمدر اعمخت٤مر  (5)

اًمػمُمقك  وؿمٝمدت اًمٗمتح يقم أؾمٚمٛم٧م ، طمرب سمـ ؾمٗمٞم٤من أيب اُمرأة اهل٤مؿمٛمٞم٦م اًم٘مرؿمٞم٦م رسمٞمٕم٦م سمـ قمت٦ٌم سمٜم٧م هٜمد ل( ه6)

 . 2/245، اإلص٤مسم٦م 5/564وطمرو٧م اعم١مُمٜملم قمغم اًم٘مت٤مل ُم٤مشم٧م ذم ظمالوم٦م قمٛمر، اٟمٔمر أؾمد اًمٖم٤مسم٦م 

صخر سمـ طمرب سمـ أُمٞم٦م اًم٘مرر إُمقي أؾمٚمؿ ًمٞمٚم٦م اًمٗمتح وؿمٝمد طمٜمٞمٜم٤ًم واًمٓم٤مئػ ُمع رؾمقل اهلل  ( هق7)

، ؿمذرات 5/416ٟمٔمر أؾمد اًمٖم٤مسم٦مهـ. ا31وإظمرى ذم اًمػمُمقك ُم٤مت ؾمٜم٦م وم٘مئ٧م قمٞمٜمف ذم اًمٓم٤مئػ

 .1/37 اًمذه٥م



 القضاء ) باب الدصوى والبينات (كتاب  ......................................... البن أبي صصرونكتاب االنتصار 

- 396 - 

ُمـ همػم شم٘مٞمٞمد  ٤مً ، وم٠مذن هل٤م ُمٓمٚم٘م(1)شووًمدك سم٤معمٕمروف ظمذي ُم٤م يٙمٗمٞمؽ : »  ط اًمٜمٌل

٠مظمقذ وٕن ذم ُمٜمٕمف ُمـ سم٠من يٙمقن قمٚمٞمف طمؼ ًمٖمػمه٤م أو ٓ يٙمقن وٓ شمٕمٞملم ضمٜمس اعم

 .(4)شٓ ضر وٓ ضار : »  ط سمف، وىمد ىم٤مل اً ذًمؽ إضار

ومٜم٘مقل سمف: وم٢من  (3)شأد إُم٤مٟم٦م إمم ُمـ ائتٛمٜمؽ وٓ ختـ ُمـ ظم٤مٟمؽ : »  ط وأُم٤م ىمقًمف

 .وإٟمام هق اؾمتٞمٗم٤مء طمؼ وختٚمٞمص ذُمتفٞمس سمخٞم٤مٟم٦م هذا ًم

وإن يم٤من ي٘مدر قمغم أظمذه سم٤محلٙمؿ ضم٤مز ًمف أظمذه سمٖمػم إذٟمف قمغم أصح اًمقضمٝملم عم٤م 

وشم٠مظمذ  ط وم٢مهن٤م شم٘مدر أن صح٤ميمٛمف إمم اًمٜمٌل(2)رويٜم٤مه ُمـ طمدي٨م هٜمد اُمرأة أيب ؾمٗمٞم٤من

وُمِم٘م٦م وٓ يتٛمٙمـ يمؾ أطمد ُمٜمف  اً ، وٕن ذم إصم٤ٌمت احلؼ سم٤محلج٦م قمنطم٘مٝم٤م / ُمٜمف

وٓ ي٘مدر قمغم  ٤مً وسم٤مـمٜم اً ًمف فم٤مهر طم٘مف وهٙمذا إن يم٤من ُم٘مراً  ومرظمص ًمف ذم اًمقصقل إمم

 همػم إذٟمف عم٤م ىمدُمتف ُمـ احلدي٨مأظمذ طم٘مف ُمٜمف ًم٘مٝمره وؾمٚمٓم٤مٟمف وم٢مٟمف جيقز أن ي٠مظمذ ُمـ 

وم٢من يم٤من اًمذي ي٘مدر قمٚمٞمف ُمـ ضمٜمس طم٘مف أظمذ سم٘مدره وإن يم٤من ُمـ همػم  ،واعمٕمٜمك 

 ذ ُم٤م ي٘مقم سم٘مدر طم٘مف ُمـ ضمٜمًف.ضمٜمًف أظم

 .(5)ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م: وٓ جيقز أن يتٛمٚمٙمف ٕٟمف يٌٞمع ُمـ ٟمٗمًف ًمٜمٗمًف وشمٚمح٘مف اًمتٝمٛم٦م

                                                           

(، ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م 1712)ذم يمت٤مب إىمْمٞم٦م (، وُمًٚمؿ 5362)ذم يمت٤مب اًمٜمٗم٘م٤مت أظمرضمف اًمٌخ٤مري  (1)

 ريض اهلل قمٜمٝم٤م.

 . 322ؾمٌؼ خترجيف ص  (4)

وأسمق داود ، وىم٤مل: هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م.  ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ( 1462)أظمرضمف اًمؽمُمذي  (3)

اعمٜمذري صحًلم اًمؽمُمذي وأىمره، وىم٤مل اعمٜمذري: ومٞمف رواي٦م جمٝمقل )صحٗم٦م إطمقذي (، وٟم٘مؾ 3532)

، وىم٤مل إًم٤ٌمين: صحٞمح، اٟمٔمر: ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح  312-3/313، وقمقن اعمٕمٌقد  2/279-281

4/885 (4932.) 

 ( .1ذم طم٤مؿمٞم٦م رىمؿ )ؾمٌؼ ذيمره وخترجيف  (2)

 .44/442شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ،و13/418، واًمٌٞم٤من 3/245اعمٝمذب  (5)

 [ أ/159] 
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 ٤مً د أن شم٠مظمذ ُمـ ُم٤مل أيب ؾمٗمٞم٤من ُمٓمٚم٘مهلٜم ط ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل: ىمٚم٧م: وذم إٟمف

ـمريؼ صحّمٞمؾ اًمٙمٗم٤مي٦م شمرظمٞمص  شمٌٞملمٞمٞمد سمحٌس اًمٜمٗم٘م٦م واًمٙمًقة وٓ ُمـ همػم شم٘م

ٕن شم٠مظمػم اًمٌٞم٤من قمـ وىم٧م احل٤مضم٦م  :سمجقاز اًمتٛمٚمؽ سم٘مدر صمٛمـ اعمثؾ أو سم٤مًمزي٤مدة قمٚمٞمف

وٕٟمف جيقز أن يتٛمٚمٙمف إذا مل يٙمـ ُمـ ضمٜمس طم٘مف يمام جيقز أن يتٛمٚمؽ ُم٤م هق  ،ٓ جيقز

 ُمـ ضمٜمًف وٓ ومرق.

ومٞمف وضمٝم٤من أطمدمه٤م  ؟ ويمٞمػ يٌٞمٕمف،ىم٤مًمقا ويٌٞمٕمف ويٍمف صمٛمٜمف ذم ضمٜمس طم٘مف 

يقاـمئ إٟم٤ًمًٟم٤م ي٘مر ًمف سمديـ وي٘مر ًمف سم٤مًمٕملم ويرومٕمف إمم احل٤ميمؿ ومٞمٛمتٜمع ومٞمٌٞمع احل٤ميمؿ قمٚمٞمف 

: وٓ يٌٞمع سمٜمٗمًف ٕٟمف ٓ وٓي٦م ًمف قمٚمٞمف ويتٝمؿ ومٞمف، واًمث٤مين أٟمف جيقز أن يٌٞمٕمف سمٜمٗمًف 

 وٕٟمف إذا ؾم٘مط اقمت٤ٌمر إذٟمف ،ٕٟمف ُمقوع طم٤مضم٦م ويتٕمذر اعمقاـم٠مة قمٚمٞمف وهذا أصح 

وخيقٟم٤م احل٤ميمؿ ًمٚمح٤مضم٦م ؾم٘مط اقمت٤ٌمر اًمقٓي٦م هل٤م وٕٟمف قمغم اًمقضمف إول جيٞمز أن يٙمذسم٤م 

ًمأليامن ومألن جيقز شمرك اقمت٤ٌمر اًمقٓي٦م أومم وهذا ي١ميمد قمٜمدي ضمقاز اًمتٛمٚمؽ إذا  ٤مً جم٤مٟمٌ

، وقمـ هذا اعمٕمٜمك ذه٥م أسمق (1)قمٚمؿ ُمـ ٟمٗمًف أٟمف ي٠مظمذه سمثٛمـ ُمثٚمف أو زي٤مدة قمٚمٞمف

ٟمف جيقز ًمٚمقزم واًمقيص أن يِمؽمي ُمـ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ إذا يم٤من سمثٛمـ طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل إمم أ

 .(4)اعمثؾ أو سمزي٤مدة قمٚمٞمف

مه٤م أن زاعمٕمٜمك ذم طمؼ إب واجلد طملم ضمق وىمد ٓطمظ اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل هذا

وإٟمام جيقز أن يتٛمٚمٙمف إذا قمٚمؿ ُمـ ٟمٗمًف أن  يٌت٤مقم٤م ُم٤مل اًمقًمد أو احل٤مومد سمثٛمـ اعمثؾ

ف ومخقف اهلل أسمٚمغ ذم زضمر اًمٜمٗمس قمـ اًمتٛمٚمؽ سمام دون ي٠مظمذه سمثٛمـ ُمثٚمف أو سم٠ميمثر ُمٜم

 .صمٛمـ اعمثؾ ُمـ ؿمٗم٘م٦م إب واجلد 

                                                           

 .14/2، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 13/418، واًمٌٞم٤من 3/245اعمٝمذب  (1)

 .4/254، ودرر احلٙم٤مم 5/153سمدائع اًمّمٜم٤مئع  (4)
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وم٢مذا سم٤مقمف أو متٚمٙمف سمثٛمـ ُمثٚمف وم٢من يم٤من ىمدر طم٘مف أو دوٟمف أظمذه وإن يم٤من أيمثر ُمـ 

 طم٘مف ًمق سم٤مقمف ويم٤من مم٤م يتٌٕمض سم٤مع ُمٜمف سم٘مدر طم٘مف ورد اًم٤ٌمىمل سم٘مدر إُمٙم٤مٟمف وإن يم٤من 

صمٛمٜمف ىمدر طم٘مف وأوصؾ اًمٗم٤موؾ سمح٥ًم إُمٙم٤مٟمف وإن ٓ يتٌٕمض سم٤مع مجٞمٕمف وأظمذ ُمـ 

 . شمٚمٗم٧م ذم يده ىمٌؾ اًمٌٞمع ًمزُمف وامهن٤م قمغم أصح اًمقضمٝملم واًمث٤مين ٓ يٚمزُمف وامهن٤م

ًمٜم٤م: أٟمف ىمٌْمٝم٤م قمغم ضمٝم٦م آقمتٞم٤مض ومٚمزُمٝم٤م وامهن٤م يمام ًمق ىمٌْمٝم٤م قمغم ضمٝم٦م 

 سمخالف اًمرهـ وم٢مٟمف ًمٞمس سمجٝم٦م اقمتٞم٤مض سمؾ ضمٝم٦م أُم٤مٟم٦م. (1)اًمًقم

 

                                                           

 . 14/314ُمـ ؾمقم وهق قمرض اًمًٚمٕم٦م ، وؾمٛمتٝم٤م : أي أشم٠مظمذه٤م سمٙمذا ؟ ًم٤ًمن اًمٕمرب  (1)
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 باب القؿػ يف الدعاوي

وم٠مٟمٙمره ومل يٙمـ ًمف سمٞمٜم٦م / وم٢من يم٤مٟم٧م اًمدقمقى ذم همػم  ٤مً ُمـ ادقمك قمغم إٟم٤ًمن طم٘م

اعمدقمل واًمٞمٛملم قمغم اًمٌٞمٜم٦م قمغم : »  ط اًمدم وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمدقمك قمٚمٞمف ُمع يٛمٞمٜمف، ًم٘مقًمف

 .(4)، وم٢من ٟمٙمؾ ردت قمغم اعمدقمل قمغم ُم٤م شم٘مدم سمٞم٤مٟمف(1)شُمـ أٟمٙمر 

 فصل

وم٢من يم٤مٟم٧م اًمدقمقى ذم دم ومل يٙمـ ًمٚمٛمدقمل سمٞمٜم٦م وم٢من يم٤مٟم٧م ذم ىمتؾ يقضم٥م 

 ، عم٤م روى (2)وىميض ًمف سم٤مًمدي٦م ٤مً طمٚمػ اعمدقمل مخًلم يٛمٞمٜم (3)اًم٘مّم٤مص وهٜم٤مك ًمقث

ٝمد أص٤مهبام وم٠مشمك إمم ظمٞمؼم ُمـ ضَم  ٤مظمرضم (7)ّم٦مٞم  وحُم  (6)أن قمٌد اهلل (5)ٛم٦مثْ ؾمٝمؾ سمـ أيب طَم 

وم٘م٤مل: أٟمتؿ واهلل  اأو قملم وم٠مشمك هيقد (8)وم٘مػموىمٞمؾ إن قمٌد اهلل ىمتؾ وـمرح ذم  حمٞمّم٦م

ّم٦م وقمٌد اًمرمحـ أظمق اعم٘متقل قي  ىمتٚمتٛمقه، وم٘م٤مًمقا: واهلل ُم٤م ىمتٚمٜم٤مه، وم٠مشمك هق وأظمقه طُم 

                                                           

 . 313 ؾمٌؼ خترجيف ص(1)

 .13/444، واًمٌٞم٤من 3/245، واعمٝمذب 466، واٟمٔمر: اًمتٜمٌٞمف ص 349-3.8 اٟمٔمر ص (4)

يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ صدق اعمدقمل اٟمٔمر  ًمقث ، واعمراد هٜم٤م ُم٤م 4/186اًمٚمقث ذم اًمٚمٖم٦م اًم٘مقة ، ًم٤ًمن اًمٕمرب  (3)

 .424، 13/438، اعمجٛمقع4/318اًمٜمٔمؿ 

 .7/393حت٤مج ، وهن٤مي٦م اعم13/444، واًمٌٞم٤من 3/245، واعمٝمذب 466اًمتٜمٌٞمف ص (2)

هـ 3ٟمّم٤مري ُمـ صٖم٤مر اًمّمح٤مسم٦م وًمد ؾمٜم٦م هق ؾمٝمؾ سمـ أيب طمثٛم٦م سمـ ؾم٤مقمدة سمـ قم٤مُمر اخلزرضمل إ (5)

 .1/398وشمقذم ذم ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م ، اٟمٔمر شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م 

 اهلل سمـ ؾمٝمؾ سمـ زيد اخلزرضمل إٟمّم٤مري ىمتٞمؾ اًمٞمٝمقد ذم ظمٞمؼم وسمًٌٌف يم٤مٟم٧م اًم٘م٤ًمُم٦م، اٟمٔمر : هق قمٌد (6)

 .4/344، اإلص٤مسم٦م3/179أؾمد اًمٖم٤مسم٦م 

هق حمٞمّم٦م سمـ ُمًٕمقد سمـ يمٕم٥م إود إٟمّم٤مري ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ؿمٝمدوا أطمدًا واخلٜمدق وُم٤م  (7)

 .4/85، هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت2/332سمٕمده٤م ، اٟمٔمر: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م

، ذح اًمٜمقوي قمغم 3/263اًمٗم٘مػم هل اًمٌئر اًم٘مري٦ٌم اًم٘مٕمر اًمقاؾمٕم٦م اًمٗمؿ، اٟمٔمر: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م (8)

 154-11/151 صحٞمح ُمًٚمؿ

 [ ب/159] 
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صمؿ  (1)٦مَّم ي  قَ ، ومتٙمٚمؿ طُم ش ؼَم  اًمٙمِ ؼَم اًمٙمِ : »  ط ومذه٥م حمٞمّم٦م ومتٙمٚمؿ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

إُم٤م أن شمدوا ص٤مطمٌٙمؿ وإُم٤م أن شم١مذٟمقا سمحرب : »  ط شمٙمٚمؿ حمٞمّم٦م وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

سمذًمؽ ومٙمتٌقا: إٟم٤م واهلل ُم٤م ىمتٚمٜم٤مه، وم٘م٤مل  ط ومٙمت٥م إًمٞمٝمؿ رؾمقل اهللش ُمـ اهلل ورؾمقًمف 

أصحٚمٗمقن وشمًتح٘مقن دم : » (4)حلقيّم٦م وحمٞمّم٦م وقمٌد اًمرمحـ ط رؾمقل اهلل

ىم٤مًمقا: ًمٞمًقا سمٛمًٚمٛملم. ومقداه ش أصحٚمػ ًمٙمؿ هيقد؟ » وم٘م٤مًمقا: ٓ. وم٘م٤مل: ش ص٤مطمٌٙمؿ؟ 

 ُمـ قمٜمده ومٌٕم٨م هلؿ ُم٤مئ٦م ٟم٤مىم٦م، ىم٤مل ؾمٝمؾ: ًم٘مد ريمْمتٜمل ُمٜمٝم٤م ٟم٤مىم٦م  ط رؾمقل اهلل

٧م يٛمٞمٜمف يم٤معمدقمل إذا ؿمٝمد ٕم، وٕٟمف سم٤مًمٚمقث ي٘مقى ضمٜمٌف وئمٝمر صدىمف ومًٛم(3)ش محراء

 ًمف قمدل طمٚمػ ُمٕمف.

ذم ُمقوع وادقمك وًمٞمف قمغم رضمؾ سمٕمٞمٜمف أو مج٤مقم٦م وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: إذا وضمد ىمتٞمؾ 

مخًلم رضماًل ومٞمحٚمٗمقن  سم٠مقمٞم٤مهنؿ أهنؿ ىمتٚمقه يم٤من ًمٚمقزم أن خيت٤مر ُمـ أهؾ اعمقوع

متؿ مخًلم  ٤مً ٢من ٟم٘مّمقا قمـ اخلٛمًلم يٛمٞمٜمُم٤م ىمتٚمٜم٤مه وٓ قمٚمٛمٜم٤م ُمـ ىمتٚمف، وم ٤مً مخًلم يٛمٞمٜم

قمغم ؾمٙم٤من وم٢مذا طمٚمٗمقا وضم٧ٌم اًمدي٦م قمغم ُم٤مًمٙمل اخلٓم٦م وم٢من مل يٙمـ وضم٧ٌم  ٤مً يٛمٞمٜم

 .(2)اعمقوع وم٢من مل حيٚمٗمقا طمًٌقا طمتك حيٚمٗمقا أو ي٘مروا

ًمٜم٤م: احلدي٨م اًمذي ىمدُمٜم٤مه وم٢مٟمف أوضم٥م اًمٞمٛملم قمغم أوًمٞم٤مء اعم٘متقل وإذا طمٚمػ 

إُم٤م أن شمدوا : »  ط ، ًم٘مقًمف(5)أوًمٞم٤مء اعم٘متقل مل جي٥م هلؿ اًم٘مّم٤مص ذم أصح اًم٘مقًملم

                                                           

هق طمقيّم٦م سمـ ُمًٕمقد سمـ يمٕم٥م إود اخلزرضمل ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ، ؿمٝمد أطمدًا واخلٜمدق واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م  (1)

 .4/66سمٕمده٤م، اٟمٔمر: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م

هق قمٌداًمرمحـ سمـ ؾمٝمؾ سمـ زيد سمـ يمٕم٥م إٟمّم٤مري ؿمٝمد سمدرًا وأطمدًا واخلٜمدق واعمِم٤مهد يمٚمٝم٤م وهق  (4)

 .3/371، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م3/499أظمق اعم٘متقل سمخٞمؼم، اٟمٔمر: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م

 (.1669(، وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًم٘م٤ًمُم٦م سمرىمؿ)7194أظمرضمف اًمٌخ٤مري ) (3)

 .648-٤6/645مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ ، وطم7/489، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع 276-2/272اعمًٌقط  (2)

 .7/393، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 13/444، واًمٌٞم٤من 3/245، واعمٝمذب 466اًمتٜمٌٞمف ص (5)
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يٗمّمؾ وًمق صٚمح٧م إلجي٤مسمف ، وم٠مـمٚمؼ إجي٤مب اًمدي٦م ومل (1)شص٤مطمٌٙمؿ أو شم١مذٟمقا سمحرب 

ًمٌٞمٜمف وٕهن٤م طمج٦م ٓ يث٧ٌم هب٤م اًمٜمٙم٤مح ومال جي٥م هب٤م اًم٘مّم٤مص يم٤مًمِم٤مهد واًمٞمٛملم، وم٢مذا 

ٚمٞمٝمؿ، وىمٞمؾ إٟمف ىمٚمٜم٤م سم٘مقًمف اًم٘مديؿ ويم٤مٟم٧م اًمدقمقى قمغم مج٤مقم٦م وضم٥م اًم٘مّم٤مص قم

، (3)، وىمٞمؾ ىمقل ًمٚمِم٤مومٕمل(4)ُمٜمٝمؿ ي٘متٚمف وىمٞمؾ هق ُمٜم٘مقل قمـ ُم٤مًمؽ اً خيت٤مر اًمقزم واطمد

ُم٦م ٕن اجلامقم٦م قمٜمدٟم٤م ي٘متٚمقن سم٤مًمقاطمد وقمغم هذا اًم٘مقل اًم٘م٤ًم:ٕول واًمّمحٞمح هق ا

وإن يم٤مٟمقا مج٤مقم٦م طمٚمػ يمؾ  ، ٤مً طمٚمػ مخًلم يٛمٞمٜم اً يم٤مًمٌٞمٜم٦م، وم٢من يم٤من اعمدقمل واطمد

قمغم طم٥ًم ُمقاريثٝمؿ ُمـ اًمدي٦م وم٢من يم٤من ومٞمٝم٤م يمن  ٤مً اخلٛمًلم يٛمٞمٜمواطمد سم٘مًٓمف ُمـ 

 .(2)٤مً واطمد مخًلم يٛمٞمٜم٤مين أٟمف حيٚمػ يمؾ ضمؼم قمغم أصح اًم٘مقًملم واًم٘مقل اًمث

 ًمٜم٤م: أٟمف عم٤م وضم٥م ىمًٛم٦م اًمدي٦م قمغم ىمدر اعمقاري٨م وضم٥م ىمًٛم٦م ُم٤م شمث٧ٌم سمف، وإٟمام 

 .ٕن اًمٞمٛملم ٓ شم٘مٌؾ اًمتٌٕمٞمض : / ضمؼم اًمٙمن 

طمٚمػ مخًلم  اً دت قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف وم٢من يم٤من واطمدوم٢من ٟمٙمؾ اعمدقمل قمـ اًمٞمٛملم ر

ويمذا إن يم٤مٟمقا مج٤مقم٦م قمغم أصح اًم٘مقًملم، واًمث٤مين أن إيامن شم٘مًؿ قمغم قمدد  ٤مً يٛمٞمٜم

 .(5)رؤوؾمٝمؿ

قاطمد ُمـ مج٤مقمتٝمؿ إٓ أن ًمٚم ، (6)ش ٤مً ومتؼمئٙمؿ اًمٞمٝمقد سمخٛمًلم يٛمٞمٜم: »  ط ًمٜم٤م: ىمقًمف

ٕٟمف يٜمٗمك ذم طم٤مل آؿمؽماك ُم٤م يٜمٗمٞمف ذم طم٤مل آٟمٗمراد سمخالف : ٤مً حيٚمػ مخًلم يٛمٞمٜم

مج٤مقم٦م اعمدقملم، وم٢من اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ٓ يث٧ٌم ُم٤م يثٌتف ذم طم٤مل آٟمٗمراد، وم٢من مل يٙمـ هٜم٤مك 

                                                           

 . 244 ؾمٌؼ خترجيف ص (1)

 .4/179، واًمٗمقايمف اًمدواين 4/194اًمتٚم٘ملم  (4)

 .13/12احل٤موي  (3)

 .58-9/56، وصحٗم٦م اعمحت٤مج 443-13/444، واًمٌٞم٤من 3/246اعمٝمذب  (2)

 .58-9/56، وصحٗم٦م اعمحت٤مج 441-13/444، واًمٌٞم٤من 247-3/246، واعمٝمذب 13/13احل٤موي  (5)

 . 244ؾمٌؼ خترجيف ص  (6)

 [ أ/164] 
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ًمق أن اًمٜم٤مس : » ط ًم٘مقًمف (1)ًمقث وٓ ؿم٤مهد وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمدقمك قمٚمٞمف ُمع يٛمٞمٜمف

اهلؿ، ًمٙمـ اًمٞمٛملم قمغم أقمٓمقا سمدقمقاهؿ ٓدقمك أٟم٤مس ُمـ اًمٜم٤مس دُم٤مء ٟم٤مس وأُمق

، وٕن اًمٞمٛملم ذقم٧م قمٜمد اًمٚمقث ذم ضم٤مٟم٥م اعمدقمل ًم٘مقة ضم٤مٟمٌف (4)شاعمدقمك قمٚمٞمف

سم٤مًمٚمقث وم٢مذا قمدم اًمٚمقث يم٤مٟم٧م اًم٘مقة ذم ضم٤مٟم٥م اعمدقمك قمٚمٞمف: ٕن إصؾ قمدم اًم٘متؾ 

، قمغم أصح اًم٘مقًملم ٤مً سم٤مًمٕمدد ومٞمحٚمػ مخًلم يٛمٞمٜموسمراءة ذُمتف، وشمٖمٚمظ اًمٞمٛملم ذم طم٘مف 

 .(5)واظمتٞم٤مر اعمزين (2)وهق ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م (3)واطمدة ٤مً يٛمٞمٜم وذم اًمث٤مين حيٚمػ

 ًمٜم٤م: أن اًمتٖمٚمٞمظ سم٤مًمٕمدد ًمتٕمٔمٞمؿ أُمر اًمدم، وذًمؽ ُمقضمقد ُمع قمدم اًمٚمقث .

طمٚمػ مخًلم  اً اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمل وم٢من يم٤من واطمد وم٢من ٟمٙمؾ اعمدقمك قمٚمٞمف ردت

 .(6)ُم٤م ىمدُمتف، وإن يم٤مٟمقا مج٤مقم٦م ىمًٛم٧م إيامن سمٞمٜمٝمؿ قمغم ىمدر ُمقاريثٝمؿ قمغم ٤مً يٛمٞمٜم

إذا طمٚمػ اعمدقمل ُمع ٟمٙمقل اعمدقمك قمٚمٞمف ويم٤من اًم٘متؾ يقضم٥م اًمدي٦م وضم٧ٌم، وإن 

ٕن ٟمٙمقل اعمدقمك قمٚمٞمف ُمع :  اً ضم٥م اًم٘مّم٤مص وضم٥م اًم٘مّم٤مص ىمقًٓ واطمديم٤من يق

 .(7)يٛملم اعمدقمل يم٤مًمٌٞمٜم٦م أو يم٤مإلىمرار واًم٘مّم٤مص جي٥م سمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام

عمدقمل قمغم ُمـ قمٚمٞمف اًمٚمقث وإن ادقمك اًم٘متؾ قمغم اصمٜملم وقمغم أطمدمه٤م ًمقث أىمًؿ ا

 .(8)واًم٘مقل ىمقل اعمدقمك قمٚمٞمف ُمع يٛمٞمٜمف عم٤م ىمدُمتف ذم اًمقاطمد

                                                           

 . 13/431، واًمٌٞم٤من 17/46، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/247اعمٝمذب  (1)

 . 361 ؾمٌؼ خترجيف ص (4)

 . 13/431، واًمٌٞم٤من 3/247اعمٝمذب  (3)

 . 6/647 ، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ6/169شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ  (2)

 .8/364خمتٍم اعمزين  (5)

 . 13/431، واًمٌٞم٤من 3/247اعمٝمذب  (6)

 . 14/42، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 13/434، واًمٌٞم٤من 3/247اعمٝمذب  (7)

  اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمًف  (8)
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 فصل

إذا ادقمك اًم٘متؾ قمغم مج٤مقم٦م وم٢من يم٤من ٓ يتّمقر اؿمؽمايمٝمؿ ومٞمف يم٠مهؾ ُمديٜم٦م قمٔمٞمٛم٦م 

ٕهن٤م دقمقى حم٤مل، وإن ادقمك اًم٘متؾ قمغم صمالصم٦م وهٜم٤مك ًمقث وطمي  : مل شمًٛمع دقمقاه

ٕٟمف ٓ يٚمزُمف :  ٤مً ظمران أىمًؿ قمغم احل٤مض مخًلم يٛمٞمٜمواطمد ُمٜمٝمؿ وأٟمٙمر وهم٤مب أ

قمغم أصح  ٤مً أىمًؿ قمغم مخًلم يٛمٞمٜم ٤مً دون اخلٛمًلم وإذا طمي اًمث٤مين أيْمرء سم

 .(1)٤مً ضمف اًمث٤مين حيٚمػ مخ٦ًم وقمنميـ يٛمٞمٜماًمقضمٝملم واًمق

ويمذًمؽ إذا طمي اًمث٤مًم٨م أىمًؿ قمٚمٞمف مخًلم  ،ًمٜم٤م: ُم٤م ذيمرشمف ذم احل٤مض إول 

ؼم اًمٙمن ومٞمّمػم صمامٟمٞم٦م قمنم واًمث٤مين حيٚمػ صمٚم٨م اخلٛمًلم وجيقمغم أصح اًمقضمٝملم، 

 .(4)٤مً يٛمٞمٜم

ومٞمج٥م أن  ٤مً ذيمرهؿ ذم اخلٛمًلم يٛمٞمٜم ٤مً دُمتف وصح٘مٞم٘مف أهنؿ ًمق طميوا مجٞمٕمًمٜم٤م: ُم٤م ىم

 يذيمر يمؾ واطمد ذم اخلٛمًلم.

 فصل

مخًلم  احل٤مض قمغم أىمًؿ ىمتاله يمٞمػ أظمران أقمٚمؿ وٓ قمٛمًدا هذا ىمتٚمف ىم٤مل: وإن

اًم٘مّم٤مص  قمٚمٞمٝمام وضم٥م سم٤مًمٕمٛمد وأىمرا طميا وم٢من ي٘مدُم٤م أن إمم أظمريـ أُمر ووىمػ يٛمٞمٜم٤ًم

 .(3)ذم اعمٕمتٛمد وذم اعمٝمذب / ذم وضمقب اًم٘مّم٤مص قمٚمٞمٝمام ىمقٓن كسمال ظمالف وطمٙم

ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل: ىمٚم٧م: وٓ وضمف ًمف إٓ ُمـ طمٞم٨م أن إول ٓ جي٥م قمٚمٞمف 

ٕن ؾمٌٌف وٕمػ : اًم٘مّم٤مص قمغم اًم٘مقل اجلديد، ًمٙمٜمف ٓ جيقز أن ئمٝمر أصمره ذم طم٘مٝمام 

                                                           

 . 44/414شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/434، واًمٌٞم٤من 248-3/247اعمٝمذب  (1)

 . 411-44/414اعمجٛمقع شمٙمٛمٚم٦م ، و13/434، واًمٌٞم٤من 248-3/247اعمٝمذب  (4)

 . 44/411، وشمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع 13/432، واًمٌٞم٤من 3/248اعمٝمذب  (3)

 [ ب/164] 
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احلج٦م ذم طم٘مف وهل اًم٘م٤ًمُم٦م، وهذا ٓ يتٕمدى إًمٞمٝمام وإٟمام جي٥م قمٚمٞمٝمام اًم٘مّم٤مص 

ـ إب عمٕمٜمك خيّمف وضم٥م قمٚمٞمف سم٢مىمرارمه٤م ومٝمام ذيؽ إب عم٤م ؾم٘مط اًم٘مّم٤مص قم

 . اًم٘مّم٤مص يمذًمؽ ه٤مهٜم٤م

وإن أىمرا سم٤مخلٓم٠م وضم٥م قمٚمٞمٝمام صمٚمث٤م دي٦م خمٗمٗم٦م، وقمغم ُمـ أىمًؿ قمٚمٞمف صمٚم٨م دي٦م 

ُمٖمٚمٔم٦م ًمثٌقت اًمٕمٛمد ذم طم٘مف، وإن أٟمٙمر اًم٘متؾ أىمًؿ قمٚمٞمٝمام قمغم أصح اًمقضمٝملم وذم 

 .(1)اًمث٤مين ٓ ي٘مًؿ

وىمػ ُمقضمٌف إمم أن  ًمٜم٤م: أن ضمٝمٚمف سمّمٗم٦م اًم٘متؾ ًمٞمس ضمٝماًل سم٠مصٚمف وم٢مذا طمٚمػ

 يٜمٙمِمػ وحي٤ًٌمن ذم ُمدة اًمقىمػ إمم أن ي٘مرا سمّمٗم٦م اًم٘متؾ.

ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ أن  :وًمق ىم٤مل: ىمتٚمف هذا وي٘مر ٓ أقمٚمٛمٝمؿ مل ي٘مًؿ قمغم احل٤مض

يقضم٥م قمٚمٞمف ىمًًٓم٤م ُمـ اًمدي٦م، وٓ جي٥م قمٚمٞمف اًم٘مّم٤مص قمغم اعمذه٥م إٓ قمغم اًم٘مقل 

 .(4)ومال يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م ىمدرهاًم٘مديؿ قمغم أصح اًمقضمٝملم : ٕٟمف رسمام قمٗمك قمغم ُم٤مل 

 فصل

واًمٚمقث اًمذي يقضم٥م اًمٞمٛملم ذم ضمٜم٦ٌم اعمدقمل هق أن يقضمد ُمٕمٜمك يٖمٚم٥م قمغم 

اًمٔمـ صدق اعمدقمل وًمف صقر، ُمٜمٝم٤م: أن يقضمد ىمتٞمؾ ذم حمٚم٦م أقمدائف ٓ ينميمٝمؿ ومٞمٝم٤م 

ٕن اًمٔم٤مهر أٟمف مل ي٘متٚمف إٓ أقمداؤه، وم٠مُم٤م إذا يم٤من : ُمـ ٓ يٕمٚمؿ أٟمف قمدو أو صديؼ 

اعم٘متقل أو أصدىم٤مؤه وم٢من اًمٚمقث ٓ يً٘مط ويدل قمغم هذا اًمتٗمّمٞمؾ ىمّم٦م اعمخ٤مًمط أهؾ 

وم٢مٟمف عم٤م مل يٙمـ يِم٤مريمٝمؿ ومٞمٝم٤م همػم أهؾ اعم٘متقل وأصدىم٤مؤه  (3)ىمتٞمؾ إٟمّم٤مر سمخٞمؼم

                                                           

 . 44/411، وشمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع 13/435اًمٌٞم٤من ، و3/248اعمٝمذب  (1)

 . اًم٤ًمسمؼ ٟمٗمًف (4)

 . 244-399 ُمرت سمتامُمٝم٤م ص (3)
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ذم طم٘مٝمؿ وأوضم٥م اًمٞمٛملم قمغم  ٤مً ذًمؽ ًمقصم ط ًمٜمٌلواًم٤ٌمىمقن أقمداء إٟمّم٤مر ضمٕمؾ ا

 .(1)اعمدقملم ومّم٤مر أصاًل ذم هذا اًم٤ٌمب يٚمحؼ سمف ُم٤م يم٤من ذم ُمٕمٜم٤مه

إمم  اً إقمداء ومٞمٝم٤م أيمثر صم٧ٌم اًمٚمقث ٟمٔمرأٟمف إن يم٤من  وىمد ذيمر سمٕمض اخلراؾم٤مٟمٞملم

إمم أن همػم  اً صم٧ٌم اًمٚمقث ٟمٔمر اً واطمد اً ، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: ًمق يم٤من ومٞمٝم٤م قمدوُمٕمٜمك اًم٘مّم٦م

تٚمف إمم اًمٕمدو اًمقاطمد، اًمٕمدو ٓ هتٛم٦م ذم طم٘مف ُمـ طمٞم٨م اًمٔم٤مهر، ومٙم٤من اًمٔم٤مهر إو٤موم٦م ىم

مل يٌح٨م قمـ احل٤مل دل أٟمف  ط أن ظمٞمؼم ُم٤م ظمٚم٧م ُمـ ـم٤مرق واًمٜمٌل ٤مً وٟمٕمٚمؿ ىمٓمٕم

ٓطمظ اًمٕمداوة اعمتٖمٚم٦ٌم قمغم اًمٔمـ، وُمٜمٝم٤م أن يتٗمرق مج٤مقم٦م قمـ ىمتٞمؾ ذم دار أو سمًت٤من 

ٕهنؿ جمتٛمٕمقن : ومٝمق ًمقث ؾمقاء يم٤مٟمقا أقمداءه أو أوًمٞم٤مءه ومٞمدقمل وًمٞمف أهنؿ ىمتٚمقه 

ًمٞمس ُمٕمٝمؿ همػمهؿ وم٤مًمٔم٤مهر اٟمحّم٤مر ىمتٚمف ومٞمٝمؿ، وُمٜمٝم٤م أٟمف يقضمد ىمتٞمؾ ذم زمح٦م وم٢مذا 

ًم٦م ىمٌٚمف، وُمٜمٝم٤م أن ٠مٚمػ ُمٕمف عم٤م ذيمرشمف ذم اعمًحي ٤مً وًمٞمف أن اعمزدمحلم ىمتٚمقه يم٤من ًمقصمادقمك 

سم٤مًمدم وُمٕمف آًم٦م اًم٘متؾ : ُمـ ؾمٞمػ أو ؾمٙملم  ٥ٌم ْم  يقضمد ىمتٞمؾ ذم أرض وهٜم٤مك رضمؾ خُمَ 

آظمر أو ؾمٌع أو ٟمحقه، وًمٞمس هٜم٤مك قملم وٓ أصمر وم٤مًمٕملم ُمثؾ أن يٙمقن هٜم٤مك رضمؾ 

ٌ ُمـ ُمٙم٤من آظمر وأصمر اًمًح٥م سمَ  ٤مً وإصمر أن يٙمقن ُمًحقسم  ومال يً٘مط اًمٚمقث  لم 

 ذي أًم٦م إذا مل يٙمقٟم٤م وٓ يتٕملم ومٞمف ُمع وضمقد أطمدمه٤م، وُمٜمٝم٤م أن ٥ِم ْم  خَ / قمـ اعمُ 

شم٘متتؾ ـم٤مئٗمت٤من ومٞمقضمد ىمتٞمؾ ُمـ إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم ومٝمق ًمقث قمغم اًمٓم٤مئٗم٦م إظمرى إذا 

يم٤مٟم٧م يمؾ ـم٤مئٗم٦م ممـ يٚمزُمٝم٤م وامن ُم٤م شمتٚمٗمف قمغم إظمرى، وم٠مُم٤م أهؾ احلرب واًمٌٖمل 

 .(4)وم٘مد ُم٣م طمٙمٛمٝمام

  

                                                           

 . 44/411شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/436، واًمٌٞم٤من 3/248اعمٝمذب  (1)

 .45-9/54، وصحٗم٦م اعمحت٤مج 437-13/436، واًمٌٞم٤من 249-3/248اعمٝمذب  (4)

 [ أ/161] 
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 فصل

وإن ؿمٝمد مج٤مقم٦م ُمـ اًمٜم٤ًمء أو اًمٕمٌٞمد قمغم رضمؾ سم٤مًم٘متؾ وم٢من ضم٤مؤوا دومٕم٦م واطمدة 

جلقاز أن يٙمقٟمقا ىمد شمقاـم١موا قمغم :  ٤مً سمٕمض مل يٙمـ ذًمؽ ًمقصم ؾمٛمع سمٕمْمٝمؿ ُمـو

صح اًمقضمٝملم، قمغم أ ٤مً ُمتٗمرىملم واشمٗم٘م٧م أىمقاهلؿ يم٤من ًمقصم اًمِمٝم٤مدة قمٚمٞمف، وإن ضم٤مؤوا

 .(1)٤مً واًمث٤مين ٓ يٙمقن ًمقصم

قمغم اًمٔمـ صدق اعمدقمل، وأٟمٙمر ص٤مطم٥م  ٥ُم ٚم  ٖمَ ًمٜم٤م: أن جمٞمئٝمؿ ُمتٗمرىملم واشمٗم٤مىمٝمؿ يُ 

 آضمتامع ٓ يٛمتٜمع قمٚمٞمف اًمٔمـ.اًمِم٤مُمؾ جمٞمئٝمؿ ُمتٗمرىملم ٕن 

 ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل: ىمٚم٧م: وٕن اطمتامل اًمتقاـم١م ىم٤مئؿ ُمع اًمتٗمرق ومٞمتجف إٟمٙم٤مره .

واطمدة واشمٗم٘م٧م أىمقاهلؿ أو وم٤ًمق أو يمٗم٤مر وضم٤مؤوا دومٕم٦م  ٤منٌ ٞمَ ٌْ وًمق ؿمٝمد سم٤مًم٘متؾ ِص 

ٕن أىمقاهلؿ ؾم٘مٓم٧م ذم : ، وإن ضم٤مؤوا ُمتٗمرىملم واشمٗم٘م٧م أىمقاهلؿ ومٝمق ًمقث ٤مً مل يٙمـ ًمقصم

 .(4)همػم هذا ًمٚمتٝمٛم٦م، وىمد اٟمتٗم٧م اًمتٝمٛم٦م ومٞمف

ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل سمتقومٞم٘مف: ىمٚم٧م: ويتجف قمغم هذا ُم٤م ادمف قمغم ؿمٝم٤مدة اًمٜم٤ًمء 

 واًمٕمٌٞمد.

 فصل

، (3)ٕٟمف جمرد دقمقى ٓ شمٔمٝمر صدىمف:  ٤مً ٤مل ضمرطمٜمل ومالن صمؿ ُم٤مت مل يٙمـ ًمقصمإذا ىم

                                                           

 .7/391، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 13/437، واًمٌٞم٤من 3/249، واعمٝمذب 466اًمتٜمٌٞمف ص  (1)

 .13/438، واًمٌٞم٤من 3/249، واعمٝمذب 13/14احل٤موي  (4)

 .5/383، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج 14/11. وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 13/439، واًمٌٞم٤من 3/249اعمٝمذب  (3)
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أٟمف  (4)نوقمـ ُمروا (1)وحيٙمك قمـ اًمٚمٞم٨م وُم٤مًمؽ أهنام ىم٤مٓ: هق ًمقث قمغم ُمـ ادقمك قمٚمٞمف

 .(2)اً يم٤من أو يم٤مومر وحيٚمػ وًمٞمف ُمًٚمامً  (3)طمٙمؿ سمذًمؽ

مل حيٚمػ سمٜم٤مه قمغم أصٚمف ذم  واًم٘م٤مشمؾ ُمًٚمامً  اً وقمـ ُم٤مًمؽ: إن يم٤من اعم٘متقل يم٤مومر

 .(5)إؾم٘م٤مط اًمدم سم٤مًم٘م٤ًمُم٦م

 فصل

إذا ؿمٝمد قمدل قمغم رضمؾ سم٤مًم٘متؾ وم٢من يم٤مٟم٧م اًمدقمقى ذم ىمتؾ يقضم٥م اعم٤مل طمٚمػ 

: واطمدة  ٤مً يث٧ٌم سم٤مًمِم٤مهد واًمٞمٛملم وحيٚمػ يٛمٞمٜماعمدقمل ُمٕمف وىميض ًمف سم٤مًمدي٦م : ٕن اعم٤مل 

سمؾ هل طمج٦م وإصم٤ٌمت اًم٘متؾ  ٤مً ُمع اًمٚمقث وؿمٝم٤مدة اًمٕمدل ًمٞم٧ًم ًمقصم ٕن اًم٘م٤ًمُم٦م شمنمع

ٕن اًم٘مّم٤مص :  ٤مً ٕمٚم٧م ؿمٝم٤مدشمف ًمقصم٘متؾ يقضم٥م اًم٘مّم٤مص ضميْم٤مف إًمٞمٝم٤م وإن يم٤من اًم

 . (6)ويًتحؼ اًمدي٦م ٤مً ٤مهد ويٛملم، وي٘مًؿ ُمٕمف مخًلم يٛمٞمٜمٓ يث٧ٌم سمِم

وإن ؿمٝمد واطمد أن ىمتٚمف سم٤مًمًٞمػ وؿمٝمد آظمر أن ىمتٚمف سم٤مًمٕمّم٤م مل يث٧ٌم اًم٘متؾ 

سمف، ويًتحؼ ومٞمف شمث٧ٌم اًم٘م٤ًمُم٦م  ٤مً  يتٗم٘م٤م قمغم ىمتؾ واطمد، ويٙمقن ًمقصمٕهنام مل: سمِمٝم٤مدهتام 

ىمقًٓ  ٤مً ًمث٤مين ٓ يٙمقن ًمقصمقمغم أصح اًمٓمرق اًمثالصم٦م، واًمٓمريؼ ا اً اًمدي٦م ىمقًٓ واطمد

 .(7)، واًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م أهن٤م قمغم ىمقًملماً واطمد

                                                           

 . 2/494، واًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمدردير  6/474ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ  (1)

اعمٚمؽ وًمد سمٕمد اهلجرة سمًٜمتلم ووزم إُمرة اعمديٜم٦م  هق ُمروان سمـ احلٙمؿ سمـ أيب اًمٕم٤مص إُمقي أسمق قمٌد (4)

 .1/54، اًمٕمؼم5/242هـ ، اٟمٔمر: هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 65ُم٤مت ؾمٜم٦م

 . 8/432طمٚمٞم٦م اًمٕمٚمامء  (3)

 . 3/249اعمٝمذب  (2)

 .8/544، وذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ 4/1144اًمٙم٤مذم  (5)

 . 13/438اًمٌٞم٤من  (6)

 .44/414شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/439، واًمٌٞم٤من 3/249، واعمٝمذب 13/14احل٤موي  (7)



 القضاء ) باب اليمين في الدصاوي (كتاب  ..................................... كتاب االنتصار البن أبي صصرون

- 248 - 

ًمٜم٤م: أهنام اشمٗم٘م٤م قمغم أصؾ اًم٘متؾ وإٟمام اظمتٚمٗم٤م ذم صٗمتف، ويٛمٙمـ صدىمٝمام سم٠من يٙمقن 

ىمد ضسمف سم٤مًمًٞمػ واًمٕمّم٤م وؿم٤مهد يمؾ واطمد ُمٜمٝمام إطمدى أًمتلم ومال يٜمتٗمل أصؾ 

 . اًم٘متؾ قمٜمف

وًمق ؿمٝمد أطمدمه٤م أٟمف ىمتٚمف وؿمٝمد أظمر أٟمف أىمر سم٘متٚمف مل يث٧ٌم اًم٘متؾ سمِمٝم٤مدهتام 

ٕن ؿمٝم٤مدهتؿ شمٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ صدق : ٓظمتالومٝمام ومٞمٝمام ؿمٝمدا سمف، ويث٧ٌم اًمٚمقث 

 ،واطمدة واؾمتحؼ اًمدي٦م ٤مً ؿم٤مء وم٢من يم٤من اًم٘متؾ ظمٓم٠م طمٚمػ يٛمٞمٜم اعمدقمل ومٞمٝم٤م ُمع / أهيام

 ،ٕهن٤م مل دم٥م سم٤مقمؽماومف :  سم٤مًم٘متؾ وضم٧ٌم اًمدي٦م قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م وم٢من طمٚمػ ُمع ُمـ ؿمٝمد

ضم٧ٌم سم٤مقمؽماومف وم٢من ٕهن٤م و (1)[ذم ُم٤مًمف ]وإن طمٚمػ ُمع ُمـ ؿمٝمد سم٤مإلىمرار وضم٧ٌم اًمدي٦م 

واؾمتحؼ اًمدي٦م قمغم اعمذه٥م  ٤مً ًمٚم٘مّم٤مص طمٚمػ مخًلم يٛمٞمٜم ٤مً يم٤من اًم٘متؾ ُمقضمٌ

 .(4)واًم٘مّم٤مص قمغم اًم٘مقل أظمر

وٓ ظمٓم٠م وؿمٝمد ًمف ؿم٤مهد سمام  اً مل ي٘مؾ قمٛمد (3)]ُمقرصمف[وإن ادقمك قمغم رضمؾ أٟمف ىمتؾ 

ادقم٤مه مل حيٚمػ ُمٕمف: ٕٟمف ٓ يٕمٚمؿ صٗم٦م اًم٘متؾ طمتك حيٙمؿ سمٛمقضمٌف ومً٘مٓم٧م اًمِمٝم٤مدة 

 وسمٓمؾ اًمٚمقث .

 إذا ادقمك اًم٘متؾ قمغم رضمؾ وهٜم٤مك ًمقث ومج٤مء آظمر وم٘م٤مل: أٟم٤م ىمتٚمتف ومل ي٘متٚمف هذا 

 ىمرار اعم٘مر قمغم ٟمٗمًف إذا مل يً٘مط طمؼ اعمدقمل ُمـ اًم٘م٤ًمُم٦م قمغم ُمـ قمٚمٞمف اًمٚمقث وإ

مل يّمدىمف اعم٘مر ًمف ٓ يٚمزُمف رء وم٢من صدىمف اعمدقمل ؾم٘مط طم٘مف ممـ قمٚمٞمف اًمٚمقث ٕٟمف 

سمتّمدي٘مف ًمٚمٛم٘مر ىمد سمرأه ُمـ اًمدقمقى وهؾ ًمف ُمٓم٤مًم٦ٌم اعم٘مر سم٤مًمدي٦م أصح اًم٘مقًملم أٟمف ًمف 

                                                           

 .3/234. يمام ذم اعمٝمذب ذم إصؾ : قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م ، واًمّمقاب ُم٤م أصم٧ٌم  (1)

 .412-44/413ٚم٦م اعمجٛمقع شمٙمٛم، و13/424، واًمٌٞم٤من 234-3/249، واعمٝمذب 466اًمتٜمٌٞمف ص (4)

 .3/234. يمام ذم اعمٝمذب ذم إصؾ : ُمقروصمف ، واًمّمقاب ُم٤م أصم٧ٌم (3)

 [ ب/161] 
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ذًمؽ ٕن دقمقاه قمغم ص٤مطم٥م اًمٚمقث ُمـ ضمٝم٦م اًمٔمـ ورضمققمف إمم اعم٘مر ُمـ ضمٝم٦م 

 .(1)ًمف ُمٓم٤مًمٌتفاًمٞم٘ملم ومٙم٤من 

 فصل

ىمتٚمف أطمد هذيـ اًمرضمٚملم ومل يٕمٞمٜم٤مه ومٝمق ًمقث  ٤مً أن ومالٟم (4)[انإذا ؿمٝمد ]ؿم٤مهد

ٕٟمف ىمد صم٧ٌم أٟمف ىمتٚمف أطمدمه٤م  :قمٚمٞمٝمام ومٞم٘مًؿ اًمقزم قمغم ُمـ ادقمك قمٚمٞمف اًم٘متؾ ُمٜمٝمام

ىمتؾ أطمد هذيـ اًمرضمٚملم ومّم٤مر يمام ًمق وضمد ىمتٞماًل سمٞمٜمٝمام وًمق ؿمٝمد ؿم٤مهد قمغم رضمؾ أٟمف 

ٕن اًمٚمقث ُم٤م همٚم٥م قمغم اًمٔمـ صدق اعمدقمل وٓ يٕمٚمؿ ٕي اًمقًمٞملم :  ٤مً مل يٙمـ ًمقصم

 .(3)ؿمٝمد طمتك يٖمٚم٥م قمغم فمٜمٜم٤م صدىمف ذم طم٘مف

 فصل

ويمذسمف اًمقارث أظمر ذم  (2)إذا ادقمك أطمد اًمقارصملم قمغم رضمؾ أٟمف ىمتؾ ُمقرصمف

ُمقوع اًمٚمقث ؾم٘مط طمؼ اعمٙمذب ُمـ اًم٘م٤ًمُم٦م، ومل يً٘مط طمؼ إظمر ُمٜمٝم٤م ذم أصح 

ٕن اًم٘م٤ًمُم٦م ُمع اًمٚمقث يم٤مًمٞمٛملم ُمع اًمِم٤مهد، : حؼ ٟمّمػ اًمدي٦م اًم٘مقًملم ومٞم٘مًؿ ويًت

وًمق يمذب أطمدمه٤م اًمِم٤مهد وصدىمف أظمر طمٚمػ اعمّمدق ُمٕمف واؾمتحؼ ٟمّمٞمٌف 

 .(5)يمذًمؽ ه٤مهٜم٤م

 وًمق ىم٤مل أطمدمه٤م ىمتؾ أيب زيد ورضمؾ ٓ أقمرومف وىم٤مل أظمر: ىمتٚمف قمٛمرو ورضمؾ 

ٕٟمف اقمؽمف : ٜمف واؾمتحؼ قمٚمٞمف رسمع اًمدي٦م ٞم  ٓ أقمرومف، أىمًؿ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمغم ُمـ قمَ 

                                                           

 .14/13، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 44/413شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/234، واعمٝمذب 466اًمتٜمٌٞمف ص (1)

 .3/234. يمام ذم اعمٝمذب ذم إصؾ : ؿم٤مهد ، واًمّمقاب ُم٤م أصم٧ٌم  (4)

 .44/413شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/424، واًمٌٞم٤من 3/234، واعمٝمذب 466اًمتٜمٌٞمف ص (3)

 ذم إصؾ : ُمقروصمف . واًمّمحٞمح ُم٤م أصم٧ٌم . (2)

 .44/413شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/421، واًمٌٞم٤من 3/234، واعمٝمذب 466اًمتٜمٌٞمف ص (5)
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لم وٓ يًتحؼ قمٚمٞمف أيمثر ُمـ رسمع اًمدي٦م وم٢من رضمٕم٤م وىم٤مل يمؾ ٚمَ ٤مشمِ أن اًمذي قمٞمٜمف أطمد اًم٘مَ 

واطمد ُمٜمٝمام قمٚمٛم٧م أن أظمر هق اًمذي قمٞمٜمف أظمل أىمًؿ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمغم اًمذي 

قمٞمٜمف قمٞمٜمف أظمقه واؾمتحؼ قمٚمٞمف رسمع اًمدي٦م، وًمق ىم٤مل يمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمٚمٛم٧م همػم اًمذي 

 ٕظمٞمف وم٢من ىمٚمٜم٤م: إن شمٙمذي٥م يمؾ واطمد ُمٜمٝمام  ٤مً أظمل ص٤مر يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ُمٙمذسم

واؾمتحؼ قمٚمٞمف رسمع  ٤مً ؾ واطمد ُمٜمٝمام قمغم اًمذي قمٞمٜمف صم٤مٟمٞمٓ يً٘مط طمٙمؿ اًمٚمقث أىمًؿ يم

اًمدي٦م، وإن ىمٚمٜم٤م إن اًمتٙمذي٥م يً٘مط اًمٚمقث سمٓمٚم٧م اًم٘م٤ًمُم٦م وم٢من يم٤من ىمد أظمذ ؿمٞمًئ٤م رده 

 .(1)ويّمػم اًم٘مقل ىمقل اعمدقمك قمٚمٞمف ُمع يٛمٞمٜمف

 فصل

ػ اًمٕمٛمد ومٗمنه سمِمٌف اًمٕمٛمد أىمًؿ إذا ادقمك قمغم رضمؾ ىمتؾ اًمٕمٛمد وم٘مٞمؾ ًمف / ِص 

قمغم ُم٤م ومنه واؾمتحؼ اًمدي٦م قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م قمغم أصح اًمٓمرق واًمٓمريؼ اًمث٤مين أهن٤م قمغم 

ـمريؼ صم٤مًم٨م أن اعم٠ًمًم٦م قمغم اظمتالف  (4)٤مأطمدمه٤م هذا واًمث٤مين ٓ ي٘مًؿ وومٞمٝمىمقًملم، 

 طم٤مًملم ومحٞم٨م ٟمص اًمِم٤مومٕمل قمغم أٟمف ٓ ي٘مًؿ ومٝمق إذا أىم٤مم قمغم اًمدقمقى 

 . (3)اًمتٗمًػم وطمٞم٨م ىم٤مل ي٘مًؿ إذا شمرك ُمٓمٚمؼ اًمدقمقى ورضمع إمم شمٗمًػمهومل يرضمع إمم 

ىمتؾ  وصػ يٛمٞمٜمف: أن ي٘مًؿ سم٤مهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق أن ومالن سمـ ومالن اًمٗمالين

ٟمٗمل  ىم٤مل ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ومٛمـ همػمه، أطمد ومٞمف ينميمف مل سم٘متٚمف اً ُمٜمٗمرد اًمٗمالين ومالن سمـ ومالن

 .(2)سم٤مًمٕمٛمد ؾخُي  ٓ آؿمؽماك ٕن : أصح وإول ذط هق ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ شم٠ميمٞمد اًمنميم٦م

                                                           

 .44/412شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/424، واًمٌٞم٤من 3/234اعمٝمذب  (1)

 وم٦م يمٚمٛم٦م : ىمقل . واًمّمقاب طمذومٝم٤م ًمٞمًت٘مٞمؿ اعمٕمٜمك .ذم إصؾ إو٤م (4)

 . 13/422، واًمٌٞم٤من  13/44احل٤موي  (3)

 .415-44/412شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/422، واًمٌٞم٤من 3/231، واعمٝمذب 13/44احل٤موي  (2)

 [ أ/164] 
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 فصل

وإن يم٤مٟم٧م اًمدقمقى ذم اجلٜم٤مي٦م قمغم اًمٓمرف ومل يٙمـ ًمف سمٞمٜم٦م وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمدقمك 

ٕن اًمٚمقث اقمتؼم ذم طمؼ اًمٜمٗمس حلرُمتٝم٤م ومال ي٤ًموهي٤م :قمٚمٞمف ُمع يٛمٞمٜمف يم٤ًمئر اًمدقم٤موى 

 ومٞمٝم٤م اًمٞمٛملماًمٓمرف ومٞمف يمام دم٥م اًمٙمٗم٤مرة سم٘متؾ اًمٜمٗمس ومال جي٥م سم٘مٓمع اًمٓمرف، وشمٖمٚمظ 

 قمغم أصح اًم٘مقًملم واًمث٤مين ٓ يٖمٚمظ ومٞمحٚمػ يٛمٞمٜم٤مً  ٤مً سم٤مًمٕمدد ومٞمحٚمػ مخًلم يٛمٞمٜم

 .(1)واطمدة

ًمٜم٤م: أهن٤م شمْمٛمـ سم٤مًم٘مّم٤مص وجي٥م ومٞمٝم٤م دي٦م ُمٖمٚمٔم٦م ومٖمٚمٔم٧م اًمٞمٛملم ومٞمٝم٤م سم٤مًمٕمدد 

 يم٤مًمٜمٗمس.

 وإن يم٤مٟم٧م  ٤مً ي٦م يم٤مُمٚم٦م يم٤مًمٞمديـ طمٚمػ مخًلم يٛمٞمٜموم٢من يم٤مٟم٧م اجلٜم٤مي٦م شمقضم٥م د

ذم أصح اًم٘مقًملم وذم اًمث٤مين شمٖمٚمظ سم٘مًٓمٝم٤م  ٤مً ٞمٜمهمٚمٔم٧م سمخٛمًلم يٛمٓ شمقضم٥م دي٦م يم٤مُمٚم٦م 

 .(4)ُمـ اًمدي٦م، ًمٜم٤م: أن اًمتٖمٚمٞمظ حلرُم٦م اًمدم وهل ذم اجلٛمٞمع ُمقضمقدة

وإن يم٤مٟم٧م اًمدقمقى ذم ىمتؾ قمٌد وهٜم٤مك ًمقث صم٧ٌم ًمٚمًٞمد اًم٘م٤ًمُم٦م حلرُم٦م اًمدم يمام 

قمغم  ك٤م شمٌٜم، واًمٓمريؼ اًمث٤مين أهناً واطمدجي٥م سم٘متٚمف اًمٙمٗم٤مرة هذا أصح اًمٓمري٘ملم ىمقًٓ 

 اًم٘مقًملم ذم صحٛمؾ اًمٕم٤مىمٚم٦م ىمٞمٛمتف وم٢من ىمٚمٜم٤م صحٛمؾ أىمًؿ اًمًٞمد وإن ىمٚمٜم٤م ٓ صحٛمؾ 

 .(3)مل ي٘مًؿ

ومٕمغم هذا إذا يم٤مٟم٧م اًمدقمقى ذم ىمتؾ قمٌد عمٙم٤مشم٥م يم٤من ًمف أن ي٘مًؿ  ،ًمٜم٤م: ُم٤م ىمدُمٜم٤مه 

 وم٢من مل ي٘مًؿ طمتك قمجز قمـ إداء أىمًؿ اعمقمم .

                                                           

 .44/415شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/429، واًمٌٞم٤من 3/231اعمٝمذب  (1)

 .44/415اعمجٛمقع  شمٙمٛمٚم٦م، و13/454، واًمٌٞم٤من 3/231اعمٝمذب  (4)

 .55-9/25 اعمحت٤مج وصحٗم٦م ،14/14 اًمٓم٤مًمٌلم وروو٦م ،44/415 اعمجٛمقع شمٙمٛمٚم٦مو ،3/231 اعمٝمذب (3)



 القضاء ) باب اليمين في الدصاوي (كتاب  ..................................... كتاب االنتصار البن أبي صصرون

- 214 - 

وهٜم٤مك ًمقث وأوص اًمًٞمد سم٘مٞمٛمتف ٕم وًمده وُم٤مت اًمًٞمد ومل ي٘مًؿ  تؾ قمٌدٌ إذا ىمُ 

 قمغم اًم٘مقًملم ذم همرُم٤مء اعمٞم٧م إذا يم٤من ًمف سمديـ ؿم٤مهد  ؟اًمقرصم٦م ومٝمؾ شم٘مًؿ أم اًمقًمد

 .(1)؟ ومل حيٚمػ اًمقرصم٦م هؾ حيٚمػ اًمٖمرُم٤مء

وإن يم٤مٟم٧م اًمدقمقى ذم ضمٜم٤مي٦م شمقضم٥م أيمثر ُمـ اًمدي٦م وىمٚمٜم٤م إن إيامن شمٖمٚمظ ذم 

أصح ؟ ـمراف، ومٝمؾ شم٘متيض اًمزي٤مدة ذم ُم٘مدار اًمزي٤مدة ذم قمدد إيامن اجلٜم٤مي٦م قمغم إ

واًمث٤مين شمقضم٥م وم٢مذا اىمتْم٧م ديتلم  ، أهن٤م ٓ شمقضم٥م اًمزي٤مدة ذم قمدد إيامن: اًمقضمٝملم 

 .(4)همٚمٔم٧م إيامن ومتّمػم ُم٤مئ٦م يٛملم

ًمٜم٤م: أن اًمتٖمٚمٞمظ حلرُم٦م اًمدم وإـمراف وإن شمٕمددت اجلٜم٤مي٦م قمٚمٞمٝم٤م ومال شمزيد قمغم 

 ال يزيد ُم٤م ورد ُمـ اًمتٖمٚمٞمظ ومٞمٝم٤م.وم طمرُم٦م اًمٜمٗمس

 فصل

ٕٟمف عم٤م أىمدم قمغم : إذا ىمتؾ ُمًٚمؿ وهٜم٤مك ًمقث ومل ي٘مًؿ وًمٞمف طمتك ارشمد مل ي٘مًؿ 

طمٚمػ وأىمًؿ اًمردة وهل / أيمؼم اًمٙم٤ٌمئر مل ي١مُمـ أن ي٘مدم قمغم اًمٞمٛملم اًمٙم٤مذسم٦م وم٢من 

 .(2). وىم٤مل اعمزين: ٓ يّمح(3)صح٧م ىم٤ًمُمتف

 سم٤مًم٘م٤ًمُم٦م إصم٤ٌمت ُم٤مل ومّمح ُمٜمف يم٤ًمئر أؾم٤ٌمب آيمت٤ًمب.ًمٜم٤م: أن اًم٘مّمد 

ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل: ىمٚم٧م: جي٥م أن يٙمقن قمغم اخلالف ومٞمام يٜمِمئف ُمـ إؾم٤ٌمب، 

وم٢مذا ىمًؿ اؾمتحؼ اًمدي٦م أو اًم٘مّم٤مص وم٢من قم٤مد إمم اإلؾمالم يم٤من ًمف وإن ىمتؾ أو ُم٤مت 

هؾ زال قمغم اًمردة يم٤من ًمٚمٛمًٚمٛملم، وُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل: يٜمٌٜمل قمغم أن ُمٚمٙمف 

                                                           

 .9/59، وصحٗم٦م اعمحت٤مج 14/14، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 44/415شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/231اعمٝمذب  (1)

 .13/48احل٤موي  (4)

 .44/416شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و234-3/231اعمٝمذب  (3)

 . 13/427ٞم٤من اًمٌ (2)

 [ ب/164] 
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سم٤مًمردة؟ ىم٤مل اًمِمٞمخ أسمق إؾمح٤مق ذم اعمٝمذب: هذا ظمٓم٠م ٕٟمف ايمت٤ًمب ُم٤مل ويّمح ذًمؽ 

 .(1)ُمٜمف قمغم إىمقال يمٚمٝم٤م

ذيمر ذم سم٤مب ىمتؾ اعمرشمد  فىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل: وهذا ؾمٝمق ُمـ اًمِمٞمخ اإلُم٤مم: وم٢مٟم

 وذم ايمت٤ًمسمف اعم٤مل سم٤مٓصٓمٞم٤مد واًمٌٞمع وهمػمه إىمقال اًمثالصم٦م.

 فصل

، حلدي٨م قمٌد اًمرمحـ سمـ (4)يٛملم ذم دم همٚمٔم٧م قمٚمٞمف اًمٞمٛملمُمـ شمقضمٝم٧م قمٚمٞمف 

 .(3)قمقف

ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل: ىمٚم٧م: وومٞمام ىمدُمٜم٤مه ُمـ اخلؼم إول همٜمٞم٦م قمـ هذا إصمر، 

ذًمؽ  ٕن : اًمٞمٛملم ومٞمف شمٖمٚمظ وم٢مٟمف اًم٘مذف وطمد واًمٓمالق يم٤مًمٜمٙم٤مح سمامل ًمٞمس ُم٤م يمؾ ويمذًمؽ

أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًمٞمٛملم ذم  ، (2)اًمٞمٛملم يم٤مًمدمًمٞمس سمامل وٓ اعم٘مّمقد ُمٜمف اعم٤مل ومٖمٚمٔم٧م ومٞمف 

، (5)اعم٤مل وومٞمام ي٘مّمد سمف اعم٤مل وم٢من يم٤من يٌٚمغ ىمدره قمنميـ ُمث٘م٤مًٓ همٚمٔم٧م ومٞمف اًمٞمٛملم

وىم٤مل اسمـ ضمرير: شمٖمٚمظ ذم  .(6)وحيٙمك قمـ ُم٤مًمؽ أهن٤م شمٖمٚمظ ومٞمام ي٘مٓمع ومٞمف اًم٤ًمرق

 .(7)اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم

                                                           

 .44/416شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و234-3/231اعمٝمذب  (1)

 .8/354، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 44/416شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/234، واعمٝمذب 17/114احل٤موي  (4)

: ٓ،  أقمغم دٍم؟ وم٘م٤مًمقا "روي قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف أٟمف ُمّر سمرضمؾ حيٚم ػ سملم اًمريمـ واعم٘م٤مم، وم٘م٤مل:  (3)

أن َيٌْٝم٠م  -وروي "ؿ ُمـ اعم٤مل؟ ىم٤مًمقا: ٓ، ىم٤مل: ًم٘مد ظمِمٞم٧م أن يتٝم٤مون اًمٜم٤مس هبذا اًمٌٞم٧م قمٔمٞموم٘م٤مل: أقمغم 

 7/212، وُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر: 14/176رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى:  اًمٜم٤مس هبذا اًمٌٞم٧م.

(5931.) 

 .8/354، وهن٤مي٦م اعمحت٤مج 44/416شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/234، واعمٝمذب 17/114احل٤موي  (2)

 .13/456، واًمٌٞم٤من 3/234، واعمٝمذب 17/114احل٤موي  (5)

 .4/321، وطم٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوي 4/415اًمتٚم٘ملم  (6)

 .17/114احل٤موي  (7)



 القضاء ) باب اليمين في الدصاوي (كتاب  ..................................... كتاب االنتصار البن أبي صصرون

- 212 - 

ًمٜم٤م: أن قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ومرق سملم اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ اعم٤مل وسملم همػمه وأىمر قمغم 

اًمتٖمٚمٞمظ ذم اًمٕمٔمٞمؿ وأٟمٙمر اًمتٖمٚمٞمظ ذم همػم اًمٕمٔمٞمؿ طمٞم٨م ىم٤مل: أقمغم قمٔمٞمؿ ُمـ اعم٤مل؟ 

، وأول (1)ىم٤مًمقا: ٓ. ىم٤مل: ًم٘مد ظمِمٞم٧م أن يٌٝم٠م اًمٜم٤مس هبذا اعم٘م٤مم أي: جيؽمؤوا قمٚمٞمف

ة، وإن يم٤مٟم٧م اًمٞمٛملم ذم دقمقى قمتؼ وم٢من ومرأي٧م اعم٤مل اًمٕمٔمٞمؿ ُم٤م جي٥م ومٞمف اًمزيم٤م

شمقضمٝم٧م اًمٞمٛملم ومٞمف قمغم اًمًٞمد وم٢من سمٚمٖم٧م ىمٞمٛم٦م اًمٕمٌد قمنميـ ُمث٘م٤مًٓ همٚمٔم٧م قمٚمٞمف 

اًمٞمٛملم وإن مل يٌٚمغ مل يٖمٚمظ وإن شمقضمٝم٧م اًمٞمٛملم ومٞمف قمغم اًمٕمٌد همٚمٔم٧م ىمٚم ٧م ىمٞمٛم٦م 

 وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: .(4)ٕٟمف حيٚمػ إلصم٤ٌمت احلري٦م وىمدره٤م قمٔمٞمؿ: اًمٕمٌد أو يمثرت 

 .(3)نمع اًمتٖمٚمٞمظ ذم إيامن إٓ ذم اًم٘مّم٤مص واحلدودٓ ي

وم٢مٟمف ؾمقى ومٞمف سملم اًمدم وسملم  (2)ًمٜم٤م: ُم٤م ىمدُمٜم٤مه ُمـ طمدي٨م قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف

وم٢مذا همٚمٔم٧م  (5)شطمرُم٦م ُم٤مل اعمًٚمؿ يمحرُم٦م دُمف : »  ط اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ اعم٤مل، وىمد ىم٤مل

 اًمٞمٛملم ذم اًمدم حلرُمتف ويمذًمؽ ذم اعم٤مل.

 فصل

أؿمٞم٤مء: ذم اعمٙم٤من واًمزُم٤من واًمٚمٗمظ، وم٠مُم٤م اًمتٖمٚمٞمظ سم٤معمٙم٤من  واًمتٖمٚمٞمظ ينمع ذم صمالصم٦م

 وم٢مٟمف ُمًتح٥م قمغم أصح اًم٘مقًملم واًمث٤مين أٟمف واضم٥م.

                                                           

 . 212 ص ؾمٌؼ خترجيف (1)

 .4/241، وضمقاهر اًمٕم٘مقد 44/416شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/234اعمٝمذب  (4)

 .9/325، واًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م 165سمداي٦م اعمٌتدي ص (3)

 خترجيف ذم اًمّمٗمح٦م اًم٤ًمسم٘م٦م .ؾمٌؼ  (2)

( ُمـ 14316) 14/159ش اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم»(، واًمٓمؼماين ذم 2464) 7/496ش اعمًٜمد»أظمرضمف أمحد ذم  (5)

 (.3595) 1/673ش صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم»، وطمًٜمف إًم٤ٌمين ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد 
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ظ سم٤مًمزُم٤من وم٢مٟمف ُمًتح٥م ًمٜم٤م: أن اإلجي٤مب سم٤مًمنمع ومل يرد ومٞمف ُم٤م يقضمٌف، وأُم٤م اًمتٖمٚمٞم

 .(1)قمغم أصح اًمٓمري٘ملم واًمٓمريؼ اًمث٤مين أٟمف قمغم ىمقًملم يم٤مًمتٖمٚمٞمظ سم٤معمٙم٤من اً ىمقًٓ واطمد

 .(4)وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ٓ يٖمٚمظ سم٤معمٙم٤من وٓ سم٤مًمزُم٤من

سمٕمد  اًمتٗمًػم ذم ىمٞمؾ ،(3)﴾   زي ري  ٰى ين ىن/    نن ﴿  شمٕم٤ممم: ىمقًمف ًمٜم٤م:

 -وروي قمٜمد ُمٜمؼمي هذا  -ُمـ طمٚمػ قمغم ُمٜمؼمي هذا : »  ط ، وىم٤مل(2)صالة اًمٕمٍم

 ط وىمقًمف (6)سمـ قمقفقمٌد اًمرمحـ حلدي٨م  (5)شقمغم يٛملم آصمٛم٦م ومٚمٞمتٌقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر 

 يًقى إن أـمٚمؼ ه٤مهٜم٤م وم٘مد ىمٞمد ومٞمام رويٜم٤مه وٓ يٜمٌٖمل أن (7)شاًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف » 

ُمًتح٥م ىمقًٓ  ومٝمق سم٤مًمٚمٗمظ ٚمٞمظواًمتٖم اًم٘مٓمع ذم سمٞمٜمٝمام يًق مل يمام اًمٙمثػم وسملم اًم٘مٚمٞمؾ سملم

 .(8)عم٤م ىمدُمتف ذم اعمٙم٤من، وىمد سمٞمٜم٤م صٗم٦م اًمتٖمٚمٞمظ سم٤معمٙم٤من واًمزُم٤من ذم اًمٚمٕم٤من اً واطمد

وأُم٤م اًمتٖمٚمٞمظ سم٤مًمٚمٗمظ ومٝمق أن ي٘مقل: واهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق قم٤ممل اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة 

اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ اًمذي يٕمٚمؿ ُمـ اًمن ُم٤م يٕمٚمؿ ُمـ اجلٝمر اًمذي يٕمٚمؿ ظم٤مئٜم٦م إقملم وُم٤م 

ىمؾ واهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ » اؾمتحٚمػ رضماًل وم٘م٤مل ًمف:  ط ختٗمل اًمّمدور، عم٤م روي أٟمف

                                                           

، وروو٦م 44/416اعمجٛمقع شمٙمٛمٚم٦م ، و458-13/457، واًمٌٞم٤من 3/234، واعمٝمذب 1/467اًمتٜمٌٞمف  (1)

 . 14/34اًمٓم٤مًمٌلم 

 .9/325، واًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م 165سمداي٦م اعمٌتدي ص (4)

 .146اعم٤مئدة :  (3)

 .11/172شمٗمًػم اًمٓمؼمي  (2)

، ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ 1/153( ، واًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده 4345(، واسمـ ُم٤مضمف )3426رواه أسمق داود ) (5)

 4/176ش صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م»٤مين صحٞمح، اٟمٔمر: قمٌد اهلل ريض اهلل قمٜمٝمام، وىم٤مل إًمٌ

(1823.) 

 . 212 ؾمٌؼ خترجيف ص (6)

 . 361ضمزء ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ، ؾمٌؼ خترجيف ص  (7)

 .14/256، واًمٌٞم٤من 18/629، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/88، واعمٝمذب 11/22احل٤موي  (8)

 [ أ/163] 
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، وٕن اًم٘مّمد سم٤مًمٞمٛملم اًمزضمر قمـ اًمٙمذب وهذه إًمٗم٤مظ أسمٚمغ ذم اًمردع واًمزضمر (1)شهق

قمغم  (4)اىمتٍم ذم إطمالف ريم٤مٟم٦م ط ٕن اًمٜمٌل: قمٜمف وم٢من اىمتٍم قمغم ىمقًمف واهلل يمٗم٤مه 

، ويمذًمؽ إن اىمتٍم قمغم صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اًمذات يم٘مقًمف: وقمزة اهلل (3)ىمقًمف واهلل

ق طمًـ وشمٜمٕم٘مد سمف اًمٞمٛملم وذيمر ذم وقمٔمٛم٦م اهلل ٕهن٤م سمٛمٜمزًم٦م اؾمؿ اهلل شمٕم٤ممم ومٝم

 .(5)أن اًمٞمٛملم ٓ شمٜمٕم٘مد سمٛمحدث يم٤مًمٙمٕم٦ٌم واًم٘مرآن (2)اًم٘مدوري

 ًمٜم٤م: أن اًم٘مرآن يمالم اهلل شمٕم٤ممم وهق صٗم٦م ذاشمف وم٤مٟمٕم٘مدت سمف اًمٞمٛملم يم٤ًمئر صٗم٤مشمف.

 فصل

ه ُمـ ٤ماًمتقراة قمغم ُمقؾمك وٟمج (6)طمٚمٗمف سم٤مهلل اًمذي أٟمزل ٤مً وم٢من يم٤من احل٤مًمػ هيقدي

 ٤مً اإلٟمجٞمؾ قمغم قمٞمًك وإن يم٤من جمقؾمٞم طمٚمٗمف سم٤مهلل اًمذي أٟمزل ٤مً ٟمٍماٟمٞموإن يم٤من ،اًمٖمرق 

ٕهنؿ يٕمٔمٛمقن ذًمؽ وي٘مرون سمف هلل ؾمٌح٤مٟمف، : طمٚمٗمف سم٤مهلل اًمذي ظمٚم٘مف وصقره  ٤مً أو وصمٜمٞم

ٕٟمف : ومٞمف وضمٝم٤من، أطمدمه٤م أٟمف حيٚمػ  ؟وهؾ حيٚمػ سم٤مهلل اًمذي ظمٚمؼ اًمٜم٤مر واًمٜمقر

 .(7)أقمٔمؿ ُم٤م يّمػ سمف رسمف
                                                           

 .( 4687) 8/347وىمد وٕمٗمف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء (3644ذم يمت٤مب اًم٘مْم٤مء )رواه أسمق داود سمٜمحقه  (1)

 ُمـ اعمٓمٚمٌل اًم٘مرر يمالب سمـ ىمَم سمـ ُمٜم٤مف قمٌد سمـ اعمٓمٚم٥م سمـ ه٤مؿمؿ سمـ يزيد قمٌد سمـ هق: ريم٤مٟم٦م (4)

روى قمٜمف : ٟم٤مومع سمـ قمجػم، ويزيد سمـ ريم٤مٟم٦م. ُم٤مت ذم أول ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م.  اعمديٜم٦م ٟمزل صمؿ ، اًمٗمتح ُمًٚمٛم٦م

 .4/242اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م 

(، واًمٌٞمٝم٘مل ذم 4848) 4/418(، واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك 4446)ذم يمت٤مب اًمٓمالق أظمرضمف أسمق داود  (3)

 ( .4463) 7/124ش إرواء اًمٖمٚمٞمؾ»ًٕم٤ٌمين ذم (، ووٕمٗمف ا4671) 3/119ش اًمًٜمـ اًمّمٖمػم»

عمتقرم هق اًمٙمت٤مب اعمختٍم ذم اًمٗم٘مف احلٜمٗمل ، ًمإلُم٤مم أمحد سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ضمٕمٗمر اًم٘مدوري احلٜمٗمل ، ا (2)

 هـ .248ؾمٜم٦م 

 . 414خمتٍم اًم٘مدوري ، ص  (5)

 ًم٧م قمغم قمٞمًك قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ، ىم٤مل . وهل ؾمٌؼ ىمٚمؿ وم٢من اإلٟمجٞمؾ أٟمز: اإلٟمجٞمؾ ذم إصؾ (6)

 [ .47]احلديد :  ﴾   يث ىث نث مث زث رث ﴿شمٕم٤ممم : 

 .44/417شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/252، واًمٌٞم٤من 3/233، واعمٝمذب 17/115احل٤موي  (7)
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 فصل

ٕن ريم٤مٟم٦م سمـ قمٌد يزيد : ّمح اًمٞمٛملم ذم اًمدقم٤موي إٓ أن يًتحٚمٗمف اًم٘م٤ميض شمٓ 

 اًمٌت٦م واهلل ُم٤م أردت هب٤م إٓ واطمدة، وم٘م٤مل (1)إين ـمٚم٘م٧م زوضمتل ؾمٝمٞمٛم٦م ط ىم٤مل ًمٚمٜمٌل

ومٚمؿ يٕمتد سمٞمٛمٞمٜمف اًمتل سمدأ هب٤م طمتك أشمك هب٤م  (4)شواهلل ُم٤م أردت هب٤م إٓ واطمدة؟ : »  ط

وم٢مذا  ،وٕن احل٤ميمؿ يًتحٚمٗمف قمغم ُم٤م شمقضمف قمٚمٞمف وم٤مٓقمت٤ٌمر سمٜمٞمتف  ،سمٕمد اؾمتحالومف 

طمٚمػ ُمـ همػم إطمالومف ٟمقى ُم٤م ٓ حيٜم٨م ومٞمف ومٞم١مدي ذًمؽ إمم إسمٓم٤مل اعم٘مّمقد هب٤م ذم 

 ط وم٢من طمٚمػ ُمـ همػم اؾمتحالومف مل يٕمتد سمٞمٛمٞمٜمف وأقم٤مده٤م يمام ومٕمؾ ،طمٗمظ احل٘مقق 

ٗمٝمؿ أقم٤مده٤م ويمذًمؽ إن سمريم٤مٟم٦م ويمذًمؽ إن وصؾ يٛمٞمٜمف سم٤مؾمتثٜم٤مء أو ذط أو يمالم ٓ ي

ؿ إؿم٤مرشمف ٝمَ ٗمْ ؾمٙم٧م ذم أصمٜم٤مئٝم٤م عم٤م ىمدُمٜم٤مه وم٢من يم٤من ُمـ شمقضمٝم٧م قمٚمٞمف اًمٞمٛملم أظمرس ٓ شمُ 

 .(3)وىمٗم٧م اًمٞمٛملم إمم أن شمٗمٝمؿ إؿم٤مرشمف

ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل: / ىمٚم٧م: ومٞمف ٟمٔمر وم٢مٟمف شم٠مظمػم احلؼ ٓ إمم هم٤مي٦م، وإن ـمٚم٥م 

ٕن ذط اًمرد اًمٜمٙمقل ومل يقضمد وم٢من يم٤من ُمـ : اعمدقمل أن يرد قمٚمٞمف اًمٞمٛملم مل شمرد 

شمقضمٝم٧م قمٚمٞمف اًمٞمٛملم ىمد طمٚمػ سم٤مًمٓمالق أٟمف ٓ حيٚمػ يٛمٞمٜم٤ًم ُمٖمٚمٔم٦م وم٢من يم٤من اًمتٖمٚمٞمظ 

 ُمًتحً٘م٤م ًمزُمف أن حيٚمػ سمف وإن طمٜم٨م ذم يٛملم اًمٓمالق يمام ًمق طمٚمػ سم٤مًمٓمالق أن 

 ٓ حيٚمػ يٛمٞمٜم٤ًم قمٜمد اًم٘م٤ميض وشمقضمٝم٧م قمٚمٞمف اًمٞمٛملم قمٜمده ًمزُمف أن حيٚمػ قمٜمده وم٢من 

                                                           

  أيب سْمـ راومع سمٜم٧م ؾمٕم٤مد وأُمٝم٤م. طم٤مرصم٦م سمـ جمدقم٦م سمـ قمدي سمـ طمريش أؾمٚمؿ سمـ سمٜم٧م هل: ؾمٝمٞمٛم٦م (1)

 أهؾ ُمـ طمريش سمـ أؾمٚمؿ سمـ ؾمٚمٛم٦م أظم٧م وهل. اًمٜمج٤مر سمـ ُم٤مًمؽ سمـ همٜمؿ سمـ صمٕمٚم٦ٌم سمـ قم٤مئذ سْمـ قَمْٛمرو

 وأؾمٚمٛم٧م. طم٤مرصم٦م سمـ جمدقم٦م سمـ قمدي سمـ قم٤مُمر سمـ يمٕم٥م سمـ ُمًٕمقد سمـ حمٞمّم٦م شمزوضمٝم٤م. وأُمف ٕسمٞمف سمدر

 .5/454. اٟمٔمر: اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ط  اهلل رؾمقل وسم٤ميٕم٧م ؾمٝمٞمٛم٦م

 . 217ؾمٌؼ خترجيف ص  (4)

 .418-44/417شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/233اعمٝمذب  (3)

 [ ب/163] 
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 قمٚمٞمف  ٤مً  ظمّمٛمف وإن مل يٙمـ اًمتٖمٚمٞمظ ُمًتح٘ممل حيٚمػ ضمٕمؾ ٟم٤ميماًل وردت اًمٞمٛملم قمغم

 .(1)ُمٖمٚمٔم٦م وم٢من اُمتٜمع مل جيٕمؾ ٟم٤ميمالً  ٤مً مل يٚمزُمف أن حيٚمػ يٛمٞمٜم

 فصل

ٕن قمٚمٛمف حمٞمط  :ُمـ طمٚمػ قمغم ومٕمؾ ٟمٗمًف ذم ٟمٗمل أو إصم٤ٌمت طمٚمػ قمغم اًم٘مٓمع 

إصم٤ٌمت طمٚمػ سمح٤مل ٟمٗمًف ومٞمام ومٕمؾ وُم٤م مل يٗمٕمؾ وإن طمٚمػ قمغم ومٕمؾ همػمه وم٢من يم٤من ذم 

إمم اًمٕمٚمؿ سمام ومٕمٚمف همػمه وإن يم٤من قمغم اًمٜمٗمل طمٚمػ قمغم ٟمٗمل  ٤مً قمغم اًم٘مٓمع ٕن ًمف ـمري٘م

 (4)واهلل ٓ أقمٚمؿ أن أيب أظمذ ُمٜمؽ ُم٤مًٓ أو ٓ أقمٚمؿ أٟمف أسمرأك ُمـ ديٜمف :اًمٕمٚمؿ ومٞم٘مقل

قمغم  إيامن يب ًمٞمغم: يمؾوىم٤مل اسمـ أ ، (3)واًمٜمخٕمل يمؾ إيامن قمغم اًمٕمٚمؿ ٌلوىم٤مل اًمِمٕم

 .(2)اًم٘مٓمع واًم٧ٌم

 ًمٜم٤م: ُم٤م ىمدُمٜم٤م ُمـ ذيمر اعمٕمٜمك اعمٗمرق سمٞمٜمٝمام.

وُمـ ادقمل قمٚمٞمف ُم٤مل ُمـ سمٞمع أو ىمرض وم٠مضم٤مب سمٕمدم آؾمتح٘م٤مق طمٚمػ قمغم ٟمٗمل 

ٕٟمف ىمد يٙمقن سم٤مقمف أو أىمروف :آؾمتح٘م٤مق وٓ يٙمٚمػ أن حيٚمػ قمغم ٟمٗمل اًم٥ًٌم 

وإن أىمر سم٤مًم٥ًٌم  ،٤مً ٥ًٌم يم٤من يم٤مذسموم٢من طمٚمػ قمغم ٟمٗمل اًم ،وًمٙمـ ىمْم٤مه أو أسمرأه 

وادقمك اًم٘مْم٤مء أو اإلسمراء ًمزُمف ُم٤م أىمر سمف ومل ي٘مٌؾ ُمٜمف ُم٤م ادقم٤مه وًمق أضم٤مب أوًٓ سمٜمٗمل 

:  :اًم٥ًٌم مل حيٚمػ إٓ قمغم ٟمٗمٞمف ومل يٙمتػ ُمٜمف سمٜمٗمل آؾمتح٘م٤مق قمغم أصح اًمقضمٝملم

  (5)اًمٞمٛملم ضمٕمٚم٧م ًمتّمديؼ اجلقاب ومال جيقز أن حيٚمػ قمغم همػم ُم٤م أضم٤مب سمفٕن 

                                                           

 .14/33، وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 44/418شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/233اعمٝمذب  (1)

 .13/461، واًمٌٞم٤من 3/233، واعمٝمذب 467، واًمتٜمٌٞمف ص 9/299احل٤موي  (4)

 . 13/461اًمٌٞم٤من  (3)

 . 13/461اًمٌٞم٤من  (2)

 .44/418شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و232-3/233اعمٝمذب  (5)
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وًمق يم٤من ًمرضمؾ قمغم مج٤مقم٦م طمؼ ومقيمٚمقا ويمٞماًل ذم اؾمتح٘م٤مىمف مل يٙمـ ًمٚمقيمٞمؾ أن ي٘متٍم 

يمام ٓ ي٘متٍم ذم اًمٚمٕم٤من قمغم  ،قمغم إطمالومف ُمرة واطمدة جلٛمٞمٕمٝمؿ وًمق روقا سمذًمؽ 

ُمـ اًمٞمٛملم اًمزضمر وٓ حيّمؾ  وٕن اًم٘مّمد،ؿمٝم٤مدة واطمدة وإن روٞم٧م هب٤م اًمزوضم٦م 

ُمٜمف سمٞمٛملم واطمدة ُم٤م حيّمؾ سم٤مٕيامن اعمتٕمددة هذا أصح اًمقضمٝملم. واًمقضمف اًمث٤مين أٟمف 

 .(1)يٙمتٗمك سمف

ٕن :ومحٚمػ أٟمف ٓ يًتحؼ إًمػ مل يٙمتػ سمتٚمؽ اًمٞمٛملم  ٤مً وًمق ادقمك قمٚمٞمف أًمٗم

 ٤مً ٤م ومٞمحٚمػ أٟمف ٓ يًتح٘مٝم٤م وٓ ؿمٞمئقمدم اؾمتح٘م٤مق إًمػ ٓ يٜمٗمل اؾمتح٘م٤مق ُم٤م دوهن

ًمٚمؼماءة  ٤مً سمام ادقم٤مه ُمدقمٞم ه ُمٜمٝم٤م ص٤مر ُم٘مراً وًمق أضم٤مب سم٠مٟمف ىمْم٤مه إًمػ أو أسمرأ ،ُمٜمٝم٤م 

سمجٛمٞمع أٟمقاع  ٤مً ٞمحٚمػ أٟمف ُم٤م ىمْم٤مه وٓ أسمرأه يٛمٞمٜمُمٜمف ومٞمتقضمف اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمل وم

 .(4)اًمؼماءات

 .(3)ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل: حيٚمػ ُم٤م يم٤من ُمٜمل ُم٤م يؼمأ سمف ُمٜمٝم٤م وٓ ُمـ رء ُمٜمٝم٤م

ٝم٤م وٓ ىمٌْمٝم٤م ىم٤مسمض سم٠مُمري ُمٜم ٤مً حيٚمػ أين ُم٤م ىمٌْمتٝم٤م ُمٜمف وٓ ؿمٞمئ وىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م:

ُمٜمٝم٤م وٓ أسمرأشمف ُمٜمٝم٤م وٓ ُمـ رء ُمٜمٝم٤م وٓ أطمٚم٧م قمٚمٞمف هب٤م وٓ سمٌمء ُمٜمٝم٤م  ٤مً وٓ ؿمٞمئ

ومٛمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل: جي٥م اجلٛمع سملم هذه إًمٗم٤مظ يمٚمٝم٤م / وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل يٙمٗمٞمف 

 .(2)وٓ ُمـ رء ُمٜمٝم٤مأن ي٘مقل: ُم٤م سمرئ٧م إًمٞمف ُمٜمٝم٤م 

                                                           

 .14/455، وصحٗم٦م اعمحت٤مج 44/419شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/232اعمٝمذب  (1)

 .44/418شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و13/245، واًمٌٞم٤من 3/232اعمٝمذب  (4)

 .17/146اٟمٔمر: احل٤موي:  (3)

 .146-17/142احل٤موي  (2)

 [ أ/162] 
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: يٙمٗمٞمف أن حيٚمػ أٟمف ُم٤م سمرئ إزم  ل ىم٤مرٗم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًم٘م٤ميض أسمق قمٌد اهلل اًموىم

 . (1)ُمٜمٝم٤م سم٘مقل وٓ ومٕمؾ

ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل: ىمٚم٧م وىمد أطمًـ رمحف اهلل ومٞمام ىم٤مل، وم٢من هذا اًمٚمٗمظ اعمختٍم 

 ي٠ميت قمغم مجٞمع ُم٤م ذيمره. واهلل أقمٚمؿ.

                                                           

 ًمٕمٚمف ذم يمت٤مسمف اًمٗمقائد قمغم اعمٝمذب ، ومل أضمده . (1)
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 (4)كتاب الشهادات

حتٛمؾ اًمِمٝم٤مدة وأداؤه٤م ومرض قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م وم٢من ىم٤مم هب٤م ُمـ حتّمؾ اًمٙمٗم٤مي٦م سمف ؾم٘مط 

، (2)اًمٗمرض قمـ اًمب٤مىملم وإن مل يقضمد ذم اعمقوع همػم ُمـ شم٘مع سمف اًمٙمٗم٤مي٦م شمٕمٞمٜم٧م قمٚمٞمف

 ف: ، وىمقًم(3)﴾  ني مي زي ري ٰى ين ﴿:  واألصؾ ومٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم

 ٰذيي ىي مي ﴿ ، وىمقًمف:(4)اآلي٦م ﴾  ىف يث  ىث نث﴿ 
ؿم٤مهداك أو يٛمٞمٜمف » ًمٚمحرضُمل:  ط ، وًم٘مقًمف(5)﴾ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر

 ، وهذا إمج٤مع سملم األُم٦م وألن احل٤مضم٦م شمدقمق إًمٞمف ًمقىمقع اًمتج٤مطمد(6)شًمٞمس ًمؽ إال ذًمؽ 

سملم اًمٜم٤مس ومقضم٥م اإلؿمٝم٤مد صٞم٤مٟم٦م ًمٚمح٘مقق، وجي٥م اإلؿمٝم٤مد قمغم قم٘مد اًمٜمٙم٤مح عم٤م سمٞمٜم٤مه 

ومٞمف وال جي٥م قمغم اًمرضمٕم٦م ذم أصح اًم٘مقًملم عم٤م ؾمبؼ وال جي٥م ومٞمام ؾمقى ذًمؽ ُمـ اًمبٞمع 

 .(7)واإلضم٤مرة وهمػمه٤م ُمـ اًمٕم٘مقد

(8)واًمْمح٤مك واًمِمٕمبل اعمسٞم٥م سمـ ؾمٕمٞمد وىم٤مل
أصح٤مب  وُمـ ،(9)واضم٥م هق وداود 

 .(40)ىم٤مل هق ذط ذم صح٦م اًمبٞمع، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: يٙمٗمل إطمْم٤مر اًمِمٝمقد داود ُمـ

                                                           

ُمـ اعمِم٤مهدة ، وىمٞمؾ ُمـ احلْمقر ، وهل اخلؼم اًم٘م٤مـمع ، واإلظمب٤مر سمام ؿم٤مهده اًمقاطمد ورآه ، وذم  (4)

 . 4/439 اًمتٕمريٗم٤مت ، 3/240 اًمٕمرب ًمس٤من . ظم٤مص سمٚمٗمظ همػمه قمغم ًمٖمػمه سمحؼ اًمِمخص إظمب٤مر : االصٓمالح

 .20/223شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و268-43/267، واًمبٞم٤من 3/435، واعمٝمذب 269اًمتٜمبٞمف ص (2)

 .[ 282اًمب٘مرة: ] (3)

 .[ 282اًمب٘مرة: ] (4)

 .[ 283اًمب٘مرة: ] (5)

 . 345 ؾمبؼ خترجيف ص (6)

 .20/223شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/435اعمٝمذب  (7)

 و ، ُمزاطمؿ سمـ حمٛمد أظمق ، اخلراؾم٤مين ، حمٛمد أسمق ي٘م٤مل و ، اًم٘م٤مؾمؿ أسمق ، اهلالزم ُمزاطمؿ سمـ هق: اًمْمح٤مك (8)

، روى قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، وؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم، وـم٤مووس، وقمٜمف: صم٤مسم٧م سمـ ضم٤مسم٤من،  ُمزاطمؿ سمـ ُمسٚمؿ

 .4/598هـ. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء 400وضمقيؼم سمـ ؾمٕمٞمد، وقمٛمر سمـ ُمٞمٛمقن. ُم٤مت سمٕمد ؾمٜم٦م 

 . 8/344، واعمحغم  5/474، وٟمٞمؾ األوـم٤مر  47/4، واحل٤موي  43/274اًمبٞم٤من  (9)

 . 8/344، واعمحغم 47/4اٟمٔمر: احل٤موي  (40)
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وم٠مُمر سم٠مداء  (4)﴾   ىه مه جه ين ىن من خن حن﴿ شمٕم٤ممم: ًمٜم٤م: ىمقًمف 

 ف شمٕم٤ممم:األُم٤مٟم٦م قمٜمد االئتامن سمؽمك اًمِمٝم٤مدة ومدل أٟمف همػم واضم٥م، وىمقًم

 ومٛمحٛمقل قمغم االؾمتحب٤مب سمام ذيمرٟم٤مه. (2)﴾  حط مض خض﴿ 

 وم٘م٤مل ش زم؟ يِمٝمد ُمـ » : ط وم٘م٤مل ومجحده ٤مً ومرؾم أقمرايب ُمـ اؿمؽمى ط أٟمف وروي

 اًمسامء أظمب٤مر قمغم ٟمّمدىمؽ وم٘م٤مل: ،ش حترض؟ ومل شمِمٝمد مل » وم٘م٤مل: أٟم٤م، :(3)صم٤مسم٧م سمـ ظمزيٛم٦م

 اًمتج٤مطمد. ُمـ اً اطمؽماز ومٞمف ألن اًمِمٝم٤مدشملم ذا امهومس ،(4)األرض أظمب٤مر قمغم ٟمّمدىمؽ وال

 فصل

يِمٝمد هب٤م: ألٟمف ُم٠مُمقر وُمـ يم٤مٟم٧م قمٜمده ؿمٝم٤مدة ذم طمؼ هلل شمٕم٤ممم وم٤معمستح٥م أن ال 

وم٢من ؿمٝمد سمف ضم٤مز ألن  (5)شأال ؾمؽمشمف سمثقسمؽ ي٤م هزال؟ : »  ط سمسؽمه ودرئف، وهلذا ىم٤مل

قمغم اعمٖمػمة سم٤مًمزٟم٤م وُم٤م أٟمٙمر   ؿمٝمدوا قمٜمد قمٛمر (7)وؿمبؾ سمـ ُمٕمبد (6)٤مً وٟم٤مومٕم أسم٤م سمٙمرة

                                                           

 .[ 282اًمب٘مرة: ] (4)

 .[ 282اًمب٘مرة: ] (2)

وهق ذو اًمِمٝم٤مدشملم، ضمٕمؾ ، ظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمٗم٤ميمف سمـ صمٕمٚمب٦م األٟمّم٤مري األود يٙمٜمك: أسم٤م قمامرةهق  (3)

يٙمنان أصٜم٤مم سمٜمل  ؿمٝم٤مدشمف سمِمٝم٤مدة رضمٚملم، ويم٤من هق، وقمٛمػم سمـ قمدي سْمـ ظمرؿم٦مط رؾمقل اهلله 

. هتذي٥م األؾمامء  ٝم٤م، ىمتؾ ذم صٗملم ؾمٜم٦م ؾمبع وصمالصملمظمٓمٛم٦م، وؿمٝمد سمدًرا، وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ اعمِم٤مهد يمٚم

 .2/470، أؾمد اًمٖم٤مسم٦م4/476واًمٚمٖم٤مت 

 . وصححف وواوم٘مف اًمذهبل 2/48 واحل٤ميمؿ (3607أظمرضمف أسمق داود ) (4)

 . 409،  408ؾمبؼ خترجيف ص  (5)

ٟم٤مومع سمـ احل٤مرث سمـ يمٚمدة ، أسمق قمبد اهلل اًمث٘مٗمل ، وهق أخ أليب سمٙمرة ُمـ أُمف ، ؾمٙمـ اًمبٍمة واسمتٜمك هب٤م  هق (6)

 . 4/525داًرا ، وهق ُمـ اىمتٜمك اخلٞمؾ ومٞمٝم٤م . اٟمٔمر : أؾمد اًمٖم٤مسم٦م 

 أرسمٕم٦م إظمقة ألم وهؿ ألُمف، أيب سمٙمرة أظمق ظم٤مًمد، اسمـ: وىمٞمؾ ظمٚمٞمد ، اسمـ: وىمٞمؾ اعمزين ُمٕمبد سمـ هق: ؿِمبْؾ   (7)

وا وٟم٤مومع، وزي٤مد، سمٙمرة، وأسمق ؿمبؾ،: ؾمٛمٞم٦م واطمدة اؾمٛمٝم٤م اعمٖمػمة. اٟمٔمر: ُمٕمجؿ  قمغم وهؿ اًمِذيـ ؿمٝمد 

 .3/4487، وُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م أليب ٟمٕمٞمؿ 3/326اًمّمح٤مسم٦م ًمٚمبٖمقي 
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، وُمـ يم٤مٟم٧م قمٜمده ؿمٝم٤مدة آلدُمل وم٢من يم٤من (4)قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ قمٛمر وال همػمه ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

ظمػميمؿ ىمرين صمؿ : » ط ص٤مطمبٝم٤م يٕمٚمؿ هب٤م مل جيز أن يِمٝمد ًمف ىمبؾ أن يستِمٝمده ًم٘مقًمف

، (2)ش يستِمٝمد أن ىمبؾ اًمرضمؾ يِمٝمد طمتك اًمٙمذب يٗمِمق صمؿ يٚمقهنؿ اًمذيـ صمؿ يٚمقهنؿ اًمذيـ

يس٠مهل٤م، عم٤م وإن يم٤من ص٤مطمبٝم٤م ال يٕمٚمؿ هب٤م ويم٤من وىم٧م أدائٝم٤م ضم٤مز أن يِمٝمد هب٤م ىمبؾ أن 

ظمػم اًمِمٝمقد اًمذي ي٠ميت » ىم٤مل:  ط أن رؾمقل / اهلل (3)روى زيد سمـ ظم٤مًمد اجلٝمٜمل

 .(5)، وألن ومٞمف إقم٤مٟم٦م قمغم احلؼ(4)شسم٤مًمِمٝم٤مدة ىمبؾ أن يس٠مهل٤م 

 فصل

ومال ي٠مظمذ  ألهن٤م ومرض قمٚمٞمف:  اً ًمِمٝم٤مدة مل جيز أن ي٠مظمذ قمٚمٞمٝم٤م أضمروُمـ شمٕمٞمٜم٧م قمٚمٞمف ا

تٕملم قمٚمٞمف قمغم أصح اًمقضمٝملم عم٤م ومٞمف ُمـ شميمس٤مئر اًمٗمرائض، ويمذًمؽ إن مل  اً قمٚمٞمٝم٤م أضمر

 .(6)شمٓمرق اًمتٝمٛم٦م

 

                                                           

 .7/344ش اًمٙمبػم»، وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات ذيمره اًمبخ٤مري ذم أول  (4)

(، ُمـ 2535)ذم يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًمّمح٤مسم٦م (، وُمسٚمؿ 2654)ذم يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات أظمرضمف اًمبخ٤مري  (2)

 .طمدي٨م قمٛمران سمـ طمّملم 

، اًمّمح٤ميب، روى قمٜمف: سمن سمـ  اعمدين ، ـمٚمح٦م أسمق ي٘م٤مل و ، اًمرمحـ قمبد أسمق ، اجلٝمٜمل ظم٤مًمد سمـ هق: زيد (3)

، 2/480هـ سم٤مًمٙمقوم٦م. اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اًمّمح٤مسم٦م 68ؾمٕمٞمد، وؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م، وقمٓم٤مء. ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 .36قمٚمامء األُمّم٤مر صوُمِم٤مهػم 

أصٚمف ذم و(، 47040) 28/274(، وأمحد 849) 4/302(، وُم٤مًمؽ 2295) 4/544اًمؽمُمذي  (4)

 .2/4442ش ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح»(، وىم٤مل األًمب٤مين: صحٞمح، 4749)ذم يمت٤مب األىمْمٞم٦م ُمسٚمؿ صحٞمح 

 .20/223شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و270-43/269، واًمبٞم٤من 3/435اعمٝمذب  (5)

 .20/224شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و43/269، واًمبٞم٤من 3/436عمٝمذب ، وا269اًمتٜمبٞمف ص (6)

 [ ب/464] 
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 باب من تقبل شهادته ومن ال تقبل

ُم٤مًمؽ ؿمٝم٤مدة اًمّمبٞم٤من إذا يم٤مٟمقا ىمد اضمتٛمٕمقا ألُمر ال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة صبل، وىم٤مل 

وقمـ أمحد سمـ طمٜمبؾ، وقمٜمف  (2)، وروي ذًمؽ قمـ اسمـ اًمزسمػم(4)ُمب٤مح ىمبؾ أن يتٗمرىمقا

 .(3)رواي٦م أهن٤م شم٘مبؾ ذم يمؾ رء

ومخص ىمبقل اًمِمٝم٤مدة ذم  (4)﴾  ىف يث  ىث نث﴿  :ًمٜم٤م: ىمقًمف

  (5)ذم طم٤مل اًمٜمْم٤مل، وضمقاز اٟمٗمرادهؿ قمـ اًمرضم٤مل  األُمقال سم٤مًمرضم٤مل ومٗمل اجلراح أومم

ردات متس احل٤مضم٦م إمم ال يقضم٥م ىمبقل ؿمٝم٤مدهتؿ يم٘مٓم٤مع اًمٓمريؼ ويمذًمؽ اًمٜمس٤مء ُمٜمٗم

رومع اًم٘مٚمؿ قمـ صمالصم٦م: قمـ اًمّمبل : »  ط وهل همػم ُم٘مبقًم٦م، وًم٘مقًمف ـىمبقل ؿمٝم٤مدهت

، وهذا ي٘متيض إؾم٘م٤مط اقمتب٤مر ىمقًمف إال ومٞمام (6)شطمتك يبٚمغ، وقمـ اعمجٜمقن طمتك يٗمٞمؼ 

 .(7)مل يٙمـ أهاًل حلٗمظ طم٘مف يمٞمػ ي١مهؾ حلٗمظ طمؼ اًمٖمػمظمّمف اًمدًمٞمؾ، وألٟمف إذا 

وال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة اعمٖمٗمؾ  ،وال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة اعمجٜمقن ًمٚمخؼم واعمٕمٜمك اًمذي ذيمرٟم٤مه 

وم٢من يم٤من يتٗمؼ ُمٜمف اًمٖمٚمط ،ألٟمف ال يقصمؼ سمف ذم طمٗمظ احل٘مقق  :اًمذي يٙمثر ُمٜمف اًمٖمٚمط

 .(8)ال يٜمٗمؽ ُمـ اًمٖمٚمط اً رج سمف ُمـ أهٚمٞم٦م اًمِمٝم٤مدة ألن أطمدٟم٤مدًرا مل خي

وأُم٤م األظمرس وم٢من قم٘مٚم٧م إؿم٤مرشمف أو يمت٤مسمتف ىمبٚم٧م ؿمٝم٤مدشمف قمغم أصح اًمقضمٝملم، 

 .(9)وذم اًمث٤مين ال شم٘مبؾ

                                                           

 .2/348، وطم٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوي 4/246، وسمداي٦م اعمجتٝمد 2/244اًمتٚم٘ملم  (4)

 . 43/275اًمبٞم٤من  (2)

 .42/37، واإلٟمّم٤مف 40/444اعمٖمٜمل  (3)

 .[ 282اًمب٘مرة: ] (4)

 . 5/72ذم همري٥م احلدي٨م ، واًمٜمٝم٤مي٦م  44/665هل اعمب٤مراة واالؾمتب٤مق ذم اًمرُمل . ًمس٤من اًمٕمرب  (5)

 . 64 ؾمبؼ خترجيف ص (6)

 .20/226شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و43/274، واًمبٞم٤من 3/436، واعمٝمذب 269اًمتٜمبٞمف ص (7)

 .20/226شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و43/275، واًمبٞم٤من 3/436اعمٝمذب  (8)

 .اًمس٤مسمؼ ٟمٗمسف  (9)
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 ًمٜم٤م: أن اعم٘مّمقد ُمـ اًمٜمٓمؼ حيّمؾ سم٤مإلؿم٤مرة أو اًمٙمت٤مسم٦م إذا ومٝمٛم٧م.

، وىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة اًمٕمبٞمد سمٕمْمٝمؿ (4)وال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة اًمٕمبد

 . (2)شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدهتؿ قمغم احلرقمغم سمٕمض، وال 

 (5)وأمحد (4)، وسمف ىم٤مل قمثامن اًمبتل(3)وقمـ أٟمس: أهن٤م شم٘مبؾ قمغم اًمٕمبٞمد واألطمرار

 .(8)، وىم٤مل اًمٜمخٕمل واًمِمٕمبل: شم٘مبؾ ذم اًم٘مٚمٞمؾ دون اًمٙمثػم(7)وداود (6)وإؾمح٤مق

شم٘مبؾ  وال يم٤مًمرضمؾ ومٞمف اعمرأشم٤من ضمٕمؾ وهلذا واًمتٗمْمٞمؾ، اًمتٙمٛمٞمؾ قمغم ُمبٜمل أُمر أٟمف ًمٜم٤م:

وهلذا  اًمتٗمْمٞمؾ قمغم يبـ مل وم٢مٟمف اخلؼم سمخالف يم٤مًمرضمؿ ُمدظمؾ ومٞمف ًمٚمٕمبد يٙمـ ومٚمؿ اًمتبٕمٞمض

 .(9)يم٤مٟم٧م اعمرأة ومٞمف يم٤مًمرضمؾ واعمٙم٤مشم٥م واعمدسمر وأم اًمقًمد وُمـ سمٕمْمف رىمٞمؼ يم٤مًمٕمبد اًم٘مـ

 فصل

 ؿمٝم٤مدة شم٘مبؾ أمحد: وىم٤مل يم٤مومر، قمغم ُمسٚمؿ وال ُمسٚمؿ قمغم اًمٙم٤مومر ؿمٝم٤مدة شم٘مبؾ وال

 قمغم سمٕمْمٝمؿ ؿمٝم٤مدة شم٘مبؾ وال ،ُمسٚمامً  جيد مل إذا اًمقصٞم٦م ذم عمسٚمؿا قمغم اًمٙم٤مومر

                                                           

 .20/226شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و43/276، واًمبٞم٤من 3/437، واعمٝمذب 47/58احل٤موي  (4)

 .4/292ُمّمٜمػ سمـ أيب ؿمٞمب٦م  (2)

 .47/58، واحل٤موي 4/292اٟمٔمر: ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمب٦م  (3)

 . 43/476اًمبٞم٤من  (4)

 .3/550، ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات: 6/426، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع: 42/60اإلٟمّم٤مف:  (5)

 . 43/476اًمبٞم٤من  (6)

 .، وىمد ذيمر اسمـ طمزم اعمس٠مًم٦م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ وذيمر أىمقال اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم واألئٛم٦م ومٞمٝم٤م8/500اعمحغم  (7)

 . 43/477، واًمبٞم٤من  4/292أيب ؿمٞمب٦م ُمّمٜمػ سمـ  (8)

، حترير 3/405هق ُمـ مل حيّمؾ ومٞمف رء ُمـ أؾمب٤مب اًمٕمتؼ وُم٘مدُم٤مشمف، اٟمٔمر: هتذي٥م األؾمامء واًمٚمٖم٤مت ( 9)

 . 204صأًمٗم٤مظ اًمتٜمبٞمف 

 .2/304حرر ذم اًمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد اعم (40)
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ؿمٝم٤مدة  ومت٘مبؾ واطمدة، ُمٚم٦م يمٚمف واًمٙمٗمر سمٕمض قمغم سمٕمْمٝمؿ ؿمٝم٤مدة شم٘مبؾ طمٜمٞمٗم٦م: أسمق وىم٤مل

 .(4)اًمٞمٝمقدي قمغم اًمٜمٍماين واًمٜمٍماين قمغم اًمٞمٝمقدي، وسمف ىم٤مل مج٤مقم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ

/ ومج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء إمم أٟمف شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة أهؾ  (2)واًمِمٕمبل وىمت٤مدة وذه٥م اًمزهري

 يمؾ ُمٚم٦م سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض، وال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة هيقدي قمغم ٟمٍماين وال ٟمٍماين 

 .(3)قمغم هيقدي

ال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة أهؾ ديـ قمغم أهؾ ديـ إال » ىم٤مل:  ط ًمٜم٤م: ُم٤م روى ُمٕم٤مذ أن اًمٜمبل

مل شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة اًمٗم٤مؾمؼ ، وألٟمف إذا (4)شاعمسٚمٛملم وم٢مهنؿ قمدول قمغم أٟمٗمسٝمؿ وقمغم همػمهؿ 

 ومِمٝم٤مدة اًمٙم٤مومر أومم، وهلذا ال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدهتؿ قمغم اعمسٚمٛملم.

همػم  (5)أضم٤مز ؿمٝم٤مدة أهؾ اًمذُم٦م سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض(( ط أن اًمٜمبل)) وُم٤م رووه:

إؾمٜم٤مده وٟمحٛمٚمف قمغم اًمٞمٛملم وم٢من اًمِمٝم٤مدة  ومٚمٞمثبتقا ُمٕمروف قمٜمد أهؾ احلدي٨م،

 مل يك ىك مك لك اك﴿  ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: شمستٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اًمٞمٛملم،
، وأُم٤م اًمقالي٦م وم٢مهن٤م طمٙمؿ شمتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مراسم٦م سمف ومال يٛمٙمـ (7)يٕمٜمل ٟمحٚمػ (6)﴾  يل ىل 

                                                           

 . 4/340 اًمٕمٚمامء اظمتالف ٍمخمت ،529 اعمس٤مئؾ رؤوس ،335 اًمٓمح٤موي خمتٍمو ،46/440 اعمبسقط (4)

اًمبٍمي. روى قمـ: أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، وأيب اًمِمٕمث٤مء،  اخلٓم٤مب أسمق ، اًمسدود دقم٤مُم٦م سمـ هق: ىمت٤مدة (2)

هـ. 60وضمرير سمـ طم٤مزم، وطمج٤مج سمـ أرـم٤مة. ُم٤مت ؾمٜم٦م واحلسـ اًمبٍمي، وقمٜمف: أيقب اًمسختٞم٤مين، 

 .5/269اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء 

 .47/64اٟمٔمر: احل٤موي  (3)

ويمذا رواه احلسـ سمـ ُمقؾمك وقمغم سمـ اجلٕمد  ، وىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل:40/274ش اًمٙمؼمى»أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم  (4)

 .قمـ قمٛمر سمـ راؿمد، وقمٛمر وٕمٞمػ، ووٕمٗمف أسمق طم٤مشمؿ

(. ووٕمٗمف 2374أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب األطمٙم٤مم، سم٤مب ؿمٝم٤مدة أهؾ اًمٙمت٤مب سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ) (5)

 ( .2668) 8/283إرواء اًمٖمٚمٞمؾ  األًمب٤مين ذم

 .[4اعمٜم٤موم٘مقن: ] (6)

 . 4493ومتح اًم٘مدير ًمٚمِمقيم٤مين ، ص  (7)

 [ أ/465] 
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: ألن احل٤مضم٦م داقمٞم٦م إمم شمقًمٞمٝمؿ ًمقالي٤مهتؿ ًمٙمثرهتؿ ووٞمؼ  إؾم٘م٤مـمف ُمع وضمقد ؾمببف

ٜمٞم٦م قمٜمٝمؿ ًمٙمثرهتؿ وال ُم٘مّمقد زُم٤من احل٤ميمؿ قمٜمٝمؿ سمخالف اًمِمٝم٤مدة وم٢من ذم اعمسٚمٛملم هم  

وهؿ همػم ُمتٝمٛملم ذم حتّمٞمٚمٝم٤م وُم٘مّمقد اًمِمٝم٤مدة إصمب٤مت طمؼ اًمقالي٦م اقمتب٤مر اًمٙمٗم٤مءة 

اًمٖمػم وهؿ همػم ُم٠مُمقٟملم قمٚمٞمف وألن ُمـ ؿمٝمد سم٤مًمزور قمغم آدُمل مل شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدشمف ومٕمغم 

أمحد أن ُمـ ال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدشمف قمٚمٞمف ذم همػم اًمقصٞم٦م ال شم٘مبؾ ذم اًمقصٞم٦م  وقمغم ،اهلل أومم

،  (2)ىمد ىمٞمؾ ُمـ همػم قمِمػمشمٙمؿ (4)﴾   ىك مك لك اك﴿ قًمف شمٕم٤ممم: يم٤مًمٗم٤مؾمؼ، وم٠مُم٤م ىم

 .(3)اًمٞمٛملم وىمٞمؾ اًمتحٛمؾوىمٞمؾ اعمراد سم٤مًمِمٝم٤مدة 

 فصل

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن﴿ قًمف شمٕم٤ممم: ال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة اًمٗم٤مؾمؼ ًم٘م

 ومجٕمؾ اًمٕمٛمؾ سمخؼم اًمٗم٤مؾمؼ ضمٝم٤مًم٦م وذًمؽ  (4)﴾ يي ىي مي خي

ومٛمـ ارشمٙم٥م يمبػمة يم٤مًمزٟم٤م واًمٖمّم٥م واًمنىم٦م واًم٘مذف وؿمٝم٤مدة اًمزور ومسؼ  ،ال جيقز

 لك اك يق ىق يف ىف﴿ وًمق يم٤من ُمرة واطمدة ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: وردت ؿمٝم٤مدشمف 

، ومٜمص قمغم رد (5)﴾  زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك

 .(7)اًم٘م٤مذف واًمزاين أومم ألن ُمٕمّمٞمتف أومحش (6)[ة]ؿمٝم٤مد

                                                           

 .[ 406اعم٤مئدة: ] (4)

 ضم٤مء هذا اًمتٗمسػم قمـ احلسـ واًمزهري ، وطمٙمل قمـ قمٙمرُم٦م ، وهق وٕمٞمػ . (2)

 . 4/496، واًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م  5/406، وشمٗمسػم اسمـ ضمرير  2/445اٟمٔمر : أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمِم٤مومٕمل 

 .40/242، وحتٗم٦م اعمحت٤مج 47/64احل٤موي  (3)

 .6احلجرات:  (4)

 .4اًمٜمقر:  (5)

 ًمٞمست٘مٞمؿ اعمٕمٜمك .ذم األصؾ : ؿمٝم٤مدشمف . واًمّمقاب ُم٤م أصمب٧م  (6)

 .20/226شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و43/278، واًمبٞم٤من 49/68، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/437اعمٝمذب  (7)
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 (4)ال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة ظم٤مئـ وال ظم٤مئٜم٦م وال زان وال زاٟمٞم٦م، وال ذي همٛمر: »  ط وىم٤مل

، وم٠مُم٤م ُمـ ارشمٙم٥م اًمّمٖم٤مئر يمٚمبس  واخل٤مئـ يتٜم٤مول اًمٖم٤مص٥م واًمس٤مرق (2)شقمغم أظمٞمف 

مل شمرد  فُمـ أومٕم٤مًم اً ومٞمف وم٢من يم٤من ذًمؽ ٟم٤مدرواًمتختؿ سم٤مًمذه٥م ويمؾ ذٟم٥م ال طمد  احلرير

ألٟمف ال ؾمبٞمؾ إال : ُمـ أومٕم٤مًمف ردت ؿمٝم٤مدشمف وطمٙمؿ سمٗمس٘مف  ٤مً ؿمٝم٤مدشمف سمف، وإن يم٤من هم٤مًمب

 .(3)٦م آلطم٤مد األُم٦م قمٜمٝم٤مألٟمف ال قمّمٛم: رد اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمٜم٤مدر ُمـ اًمّمٖم٤مئر 

ُم٤م ُمٜم٤م إال ُمـ قمَم اهلل أو هؿ سمٛمٕمّمٞم٦م إال أظمل » أٟمف ىم٤مل:  ط وىمد روي قمٜمف

 ، وًمذًمؽ ىم٤مل اًمِم٤مقمر:(4)شحيٞمك سمـ زيمري٤م قمٚمٞمٝمام اًمسالم 

 (5)خيبث بعض ويطًب بعض من لك باحملض ولًس حمض

ُمـ اؾمتج٤مز االؾمتٙمث٤مر ألن : وال ؾمبٞمؾ إمم ىمبقل اًمِمٝم٤مدة ُمع اإليمث٤مر ُمـ اعمٕم٤ميص 

 :(6)٥م[ًم]اًمٖم٤م ُمـ اًمّمٖم٤مئر واإلسار قمٚمٞمٝم٤م / اؾمتج٤مز ؿمٝم٤مدة اًمزور ومٕمٚم٘مٜم٤م احلٙمؿ قمغم

                                                           

 . 3/384اًمٖمٛمر : احل٘مد واًمْمٖمـ . اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م واألصمر  (4)

، قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده(، ُمـ طمدي٨م 2366(، واسمـ ُم٤مضمف )3604أظمرضمف أسمق داود ) (2)

وؾمٞم٤مىمٝمؿ أشمؿ، وًمٞمس ومٞمف ذيمر اًمزاين واًمزاٟمٞم٦م، إال قمٜمد أيب داود، وؾمٜمده ىمقي، ورواه ىم٤مل اسمـ طمجر: 

ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م، وومٞمف يزيد سمـ 40/455واًمبٞمٝم٘مل ( 445) 2/244واًمدارىمٓمٜمل  (2298) اًمؽمُمذي

 زي٤مد اًمِم٤مُمل: وهق وٕمٞمػ، وىم٤مل اًمؽمُمذي: ال يٕمرف هذا ُمـ طمدي٨م اًمزهري إال ُمـ هذا اًمقضمف، 

: ُمٜمٙمر، ووٕمٗمف قمبد احلؼ واسمـ طمزم واسمـ اجلقزي، "اًمٕمٚمؾ"وال يّمح قمٜمدٟم٤م إؾمٜم٤مده، وىم٤مل أسمق زرقم٦م ذم 

 ورواه اًمدارىمٓمٜمل واًمبٞمٝم٘مل ُمـ طمدي٨م قمبد اهلل سمـ قمٛمرو، وومٞمف قمبد األقمغم، وهق وٕمٞمػ، وؿمٞمخف 

ًمتٚمخٞمص اٟمٔمر: ا ط .حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًمٗم٤مرد وٕمٞمػ، ىم٤مل اًمبٞمٝم٘مل: ال يّمح ُمـ هذا رء، قمـ اًمٜمبل 

 .8/292إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ، اٟمٔمر: 4/480احلبػم 

 .20/227شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/202، واًمبٞم٤من 3/437اعمٝمذب  (3)

.ُمـ طمدي٨م اسمـ قمب٤مس  2/647، واحل٤ميمؿ 42/246ش اًمٙمبػم»، واًمٓمؼماين ذم 4/468أظمرضمف أمحد  (4)

 وٕمٞمٗم٤من، اٟمٔمر:  ومه٤موهق ُمـ رواي٦م قمكم سمـ زيد سمـ ضمدقم٤من، قمـ يقؾمػ سمـ ُمٝمران، ، واحلدي٨م ُمـ

 . 4/480اًمتٚمخٞمص احلبػم 

 .4/44اًمبٞم٧م أليب اًمٕمت٤مهٞم٦م، اٟمٔمر األهم٤مين  (5)

 ُم٤م أصمب٧م . وهق ؾمٝمق. واًمّمقابذم األصؾ : اًمٖم٤مئ٥م .  (6)

 [ ب/465] 
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 جك مق حق مف خف ﴿ف، وهلذا ىم٤مل اهلل ؾمبح٤مٟمف: ألن اًمٜم٤مدر ال طمٙمؿ ًم
 ، وإٟمام يث٘مؾ اعمٞمزان سمزي٤مدة اًمٓم٤مقم٤مت قمغم اعمٕم٤ميص.(4)﴾   حك

 فصل

واًمرىم٤مص وُمـ ي٠ميمؾ ذم األؾمقاق  (2)وال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة ُمـ ال ُمروءة ًمف يم٤مًم٘مقال

واًمٓمرىم٤مت همػم ُمستؽم أو يٙمِمػ رأؾمف ذم ُمقاوع مل دمر اًمٕم٤مدة سمٙمِمٗمف ومٞمٝم٤م أو 

ألن ُمـ شمرك اعمروءة مل يب٤مل : يتحدث سم٤مًمسخػ ُمـ اًمٙمالم أو يٙمثر ُمـ اعمْمحٙم٤مت 

، وألن اعمروءة هل  (3)ال ديـ عمـ ال ُمروءة ًمف(()) سمِمٝم٤مدة اًمزور وذم اخلؼم أو األصمر:

٤مٟمٞم٦م ُمِمت٘م٦م ُمـ اعمرء وهق اإلٟمس٤من وُمـ اـمرح اإلٟمس٤مٟمٞم٦م مل يتح٤مش ُمـ ؿمٝم٤مدة اإلٟمس

إن مم٤م أدرك اًمٜم٤مس ُمـ يمالم اًمٜمبقة األومم: إذا مل شمستح : »  ط اًمزور، وهلذا ىم٤مل

، وأُم٤م (5)[اًمسقء، يٕمٜمل إذا زال قمٜمؽ احلٞم٤مء ومال ُم٤مٟمع ًمؽ ُمـ ](4)شوم٤مصٜمع ُم٤م ؿمئ٧م 

واًمدسم٤مغ واحل٤مرس  (6)أصح٤مب اًمّمٜم٤مئع اًمدٟمٞمئ٦م ُمثؾ احلج٤مم واًمٙمٜم٤مس واًمٙمراش

وم٢من يم٤مٟمقا ي٘مٍمون ذم ـمٝم٤مراهتؿ وصالهتؿ مل شم٘مبؾ ؿمٝم٤مداهتؿ ألن ذًمؽ يمٚمف  (7)ؿٞم  واًم٘م  

ُمٕمّمٞم٦م، وإن يم٤مٟمقا ي٘مقُمقن سمنمائٓمٝم٤م وطمسٜم٧م ـمري٘متٝمؿ ذم اًمديـ وم٢من ؿمٝم٤مدهتؿ 

 . (8)ُم٘مبقًم٦م قمغم أصح اًمقضمٝملم واًمث٤مين ال شم٘مبؾ ًمٜم٘مص ُمروءهتؿ
                                                           

 [ .402اعم١مُمٜمقن: ] (4)

 . 423،  4/422اًم٘مقال : صٞمٖم٦م ُمب٤مًمٖم٦م ُمـ ىم٤مل : يمثػم اًم٘مقل . اٟمٔمر : اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م  (2)

 مل أضمد هذا األصمر ال ذم يمت٥م احلدي٨م وال ذم همػمه٤م. (3)

 .( ُمـ طمدي٨م أيب ُمسٕمقد 3484)ذم يمت٤مب سمدء اخلٚمؼ أظمرضمف اًمبخ٤مري  (4)

 ذم األصؾ : احلٞم٤مء . وًمٕمؾ اًمّمقاب ُم٤م أصمب٧م . (5)

اًمٙمرش هق وقم٤مء ذم اعمٕمدة يّمؾ إًمٞمف اًمٓمٕم٤مم واًمنماب، ورسمام اعم٘مّمقد سم٤مًمٙمراش هٜم٤م: ُمـ يٕمٛمٚمقن  (6)

 .6/678احلٞمقاٟم٤مت . اٟمٔمر: اعمحٙمؿ واعمحٞمط األقمٔمؿ سم٠ميمراش 

م . اٟمٔمر : اًمبٞم٤من  (7)  . 43/285اعم٘مّمقد سمف ىمٞمؿ احلاما

شمٙمٛمٚم٦م ، و286-43/285، واًمبٞم٤من 8-49/7، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/438، واعمٝمذب 269اًمتٜمبٞمف ص (8)

 .20/227اعمجٛمقع 
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، وألن هذا صٜم٤مئع ُمب٤مطم٦م (4)﴾  يت ىت نت مت زت﴿ : ًمٜم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم

إًمٞمٝم٤م طم٤مضم٦م ومٚمق أؾم٘مٓمٜم٤م ؿمٝم٤مدة أهٚمٝم٤م دمٜمبٝم٤م اًمٜم٤مس وأض هبؿ ذًمؽ، وأُم٤م سم٤مًمٜم٤مس 

ألٟمف أصقن وإن رددٟم٤م : وم٢من ىمبٚمٜم٤م ؿمٝم٤مدة احلج٤مم وم٤محل٤مئؽ أومم سم٤مًم٘مبقل  (2)احل٤ميم٦م

ؿمٝم٤مدة احلج٤مم ومٗمل احل٤مئؽ وضمٝم٤من أصحٝمام أهن٤م شم٘مبؾ : ألٟمف ًمٞمس ذم صٜمٕمتف ُمذًم٦م 

 .(3)سم٤معمروءةاحلج٤مم واًمٙمٜم٤مس ومٝمق أىمرب إمم اًم٘مٞم٤مم 

أيمذب اًمٜم٤مس » أٟمف ىم٤مل:  ط وم٘مد روي قمٜمف (5)واًمّمقاهمقن (4)وأُم٤م اًمّمب٤مهمقن

 ،يٙمذسمقن  اً ون وخيٚمٗمقن ومٙمثػمد  ٕمِ ، وم٘مٞمؾ: ُمٕمٜم٤مه أهنؿ ي  (6)شاًمّمب٤مهمقن واًمّمقاهمقن 

وسمٜمٗمسجل ومٕمغم هذا  (7)زرقملوىمٞمؾ ألهنؿ يسٛمقن األؿمٞم٤مء سمٖمػم أؾمامئٝم٤م يم٘مقهلؿ: 

ألٟمف جم٤مز ُمـ اًم٘مقل يستٕمٛمٚمقٟمف وقمغم اعمٕمٜمك األول إذا : اعمٕمٜمك ال شمرد سمف ؿمٝم٤مدهتؿ 

 .(8)اختذوه قم٤مدة ويمثر ُمٜمٝمؿ اًمققمد واإلظمالف ردت ؿمٝم٤مدهتؿ

 فصل

ألٟمف ًمٕم٥م ال يٕمقد إمم ُمّمٚمح٦م اًمديـ ومٙم٤من شمريمف :  (9)ويٙمره اًمٚمٕم٥م سم٤مًمِمٓمرٟم٩م

 .(40)أومم وال حيرم
                                                           

 .[ 43احلجرات: ] (4)

 . 4/208، واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط  40/448ًمس٤من اًمٕمرب مجع طم٤مئؽ ، وهق اًمذي خيٞمط اًمثقب .  (2)

 .43/286، واًمبٞم٤من 269 اًمتٜمبٞمف ص (3)

 . 4/449، وخمت٤مر اًمّمح٤مح  8/437مجع صب٤مغ ، ُمـ صبغ اًمثٞم٤مب وشمٚمقيٜمٝم٤م . ًمس٤من اًمٕمرب  (4)

 . 4/528، واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  8/442مجع ص٤مئغ ، وهق ص٤مٟمع احلكم . ًمس٤من اًمٕمرب  (5)

ؾمٜمده ُمْمٓمرب، ويمذا أورده ، و، ُمـ طمدي٨م أيب هريرة 44/56(، وأمحد 2452أظمرضمف أسمق داود ) (6)

. وىم٤مل األًمب٤مين ذم 448اٟمٔمر: اعم٘م٤مصد احلسٜم٦م ص اسمـ اجلقزي ذم اًمٕمٚمؾ اعمتٜم٤مهٞم٦م، وىم٤مل: إٟمف ال يّمح،

 : ُمقوقع.4/274اًمسٚمسٚم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م 

 . 2/936، واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط  432ٟمسب٦م ًمٚمزرع واًمٜمب٤مت ذم اًمٚمقن . اعمّمب٤مح ، ص  (7)

 .9/389، وحتٗم٦م اعمحت٤مج 43/286، واًمبٞم٤من 47/453احل٤موي  (8)

 . 2/308 اًمٕمرب ًمس٤من . دوًم٦م يٙمقن ومريؼ يمؾ ، ُمرسمًٕم٤م وؾمتلم أرسمٕم٦م ذات رىمٕم٦م قمغم شمٚمٕم٥م ًمٕمب٦م ، سم٤مًمٙمن (9)

 . 43/287اًمبٞم٤من  (40)
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 .(4)وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: هق طمرام سمٙمؾ طم٤مل، وإذا يمثر ُمٜمف ردت ؿمٝم٤مدشمف

،  (2)سمف يٚمٕمبقن يم٤مٟمقا أهنؿ اعمسٞم٥م سمـ وؾمٕمٞمد هريرة وأيب قمب٤مس اسمـ قمـ روي ُم٤م ًمٜم٤م:

 اً وشمدسمػم رأي٤مً وألن ومٞمف  (4)ُمـ همػم ٟمٙمػم اً يٚمٕم٥م سمف اؾمتدسم٤مر اً ظمبػم ضمبػم (3)ويم٤من ؾمٕمٞمد سمـ

 ًمٚمحرب ًمٙمـ يِمؽمط ومٞمف أن ال يؽمك ومٞمف ُمروءة سم٠من ال يٚمٕم٥م سمف قمغم اًمٓمريؼ 

 اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م سمف ١مظمر شموال يالزُمف وال يٙمثر قمٚمٞمف ُمـ اهلذي٤من وأن / ال 

ر وال يٚمٕم٥م سمف قمغم قمقض خيرضم٤مٟمف قمغم أن ُمـ همٚم٥م ص٤مطمبف أظمذه وم٢من ذًمؽ ىمام

قمغم أٟمف إن همٚم٥م أظمذ ُم٤مل ٟمٗمسف وإن همٚمبف  ٤مً حيرم، وم٠مُم٤م إن أظمرج أطمدمه٤م قمقو

حلرب ومال شمّمح اعمراهٜم٦م ألٟمف ًمٞمس ُمـ آًم٦م ا: ص٤مطمبف أظمذه وم٢من هذا اًمٕم٘مد ال يّمح 

ألٟمف ًمٞمس سم٘مامر ألن اًم٘مامر أن ال يٙمقن ومٞمٝمام األُمـ يٖمٜمؿ : قمٚمٞمف ًمٙمٜمف ال حيرم أظمذ اعم٤مل 

شم٤مرة ويٖمرم أظمرى وه٤مهٜم٤م أطمدمه٤م يٖمٜمؿ وال يٖمرم واآلظمر يٖمرم وال يٖمٜمؿ ومٛمـ أؾم٘مط 

ر ُمـ ذًمؽ ردت أو يمثا  ٤مً ف طمتك وم٤مشمتف ومريْم٦م أو أظمذ سمف قمقوسمف ُمروءة أو اؿمتٖمؾ سم

 :  (6)ورد اًمذم ذم ىمقل قمكم  وهلذا (5)دشمف ألضمؾ هذه اعمٕم٤مين ال ألضمؾ اًمٚمٕم٥م سمفؿمٝم٤م

 .(7)﴾   جت هب مب  خب حب جب هئ﴿ 
                                                           

 . 45/74شمبٞملم احل٘م٤مئؼ  (4)

 (649) 4/253(.واآلداب ًمٚمبٞمٝم٘مل 3352) 4/475اًمسٜمـ اًمّمٖمػم ًمٚمبٞمٝم٘مل  (2)

 ذم األصؾ : اعمسٞم٥م . وُمِمٓمقب قمٚمٞمٝم٤م . (3)

أصمر ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم رواه اًمِم٤مومٕمل. ىم٤مل اعمزين: ؾمٛمٕم٧م اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل: يم٤من ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم يٚمٕم٥م  (4)

 ؟فمٝمره، صمؿ ي٘مقل: سم٠مي رء وىمعسم٤مًمِمٓمرٟم٩م اؾمتدسم٤مرًا، وم٘مٚم٧م ًمف: يمٞمػ يٚمٕم٥م هب٤م اؾمتدسم٤مرًا، ىم٤مل: يقًمٞمٝم٤م 

، 40/244واٟمٔمر: اًمسٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمبٞمٝم٘مل  ،5/257ومٞم٘مقل: سمٙمذا، ومٞم٘مقل: أوىمع قمٚمٞمف سمٙمذا. اعمختٍم 

 .7/434وُمٕمروم٦م اًمسٜمـ واآلصم٤مر 

، واًمبٞم٤من 20-49/49، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 439-3/438، واعمٝمذب 480-47/477احل٤موي  (5)

43/287-288. 

 . ومٚمػماضمع ، األٟمبٞم٤مء همػم قمغم واًمسالم اًمّمالة ُمس٠مًم٦م ذم وومّمؾ ، 482 ص ، ألومٝم٤مما ضمالء ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ذيمر (6)

 [ .52األٟمبٞم٤مء: ] (7)

(. ووٕمٗمف األًمب٤مين يمام ذم اإلرواء 3348) 4/474وهذا األصمر أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ اًمّمٖمرى 

 .2673سمرىمؿ  8/289

 [ أ/466] 
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 فصل

وشمرد سمف اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمّمحٞمح، وىمٞمؾ: هق يم٤مًمِمٓمرٟم٩م ،  (4)وحيرم اًمٚمٕم٥م سم٤مًمٜمرد

ُمـ » ىم٤مل:  ط وأؿمد يمراه٦م وًمٞمس سمٌمء عم٤م روى أسمق ُمقؾمك األؿمٕمري أن اًمٜمبل

ُمـ ًمٕم٥م » ىم٤مل:  ط ، وروى سمريدة أٟمف(2)شقمَم اهلل ورؾمقًمف ًمٕم٥م سم٤مًمٜمرد وم٘مد 

، ألن اًمتٕمقيؾ ومٞمف قمغم ُم٤م خترضمف (3)شسم٤مًمٜمردؿمػم ومٙم٠مٟمام همٛمس يده ذم حلؿ ظمٜمزير ودُمف 

 .، واًمتٕمقيؾ ذم اًمِمٓمرٟم٩م قمغم اًمرأي واًمتدسمػم(5)ومٝمق يم٤مألزالم (4)اًمٗمّمقص

ومٝمق  (7)اًمٙمٕم٤مب: ألن اًمتٕمقيؾ ومٞمف قمغم ُم٤م خيرضمف (6)وحيرم اًمٚمٕم٥م سم٤مألرسمٕم٦م قمنم

 .(8)يم٤مًمٜمرد وهق صٖمػمه

 فصل

جيقز اخت٤مذ احلامم ًمٚم٘مٜمٞم٦م واألٟمس، عم٤م روى قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م أن رضماًل ؿمٙمك إمم 

، وألٟمف يٜمتٗمع سمبٞمْمف (9)شاختذ زوضملم ُمـ مح٤مم» اًمقطمِم٦م، وم٘م٤مل ًمف:  ط رؾمقل اهلل

                                                           

 . 2/942 اًمقؾمٞمط اعمٕمجؿ . احلظ قمغم شمٕمتٛمد ، وومّملم وطمج٤مرة صٜمدوق ذات ًمٕمب٦م وهل ، ُمٕمرسم٦م وم٤مرؾمٞم٦م (4)

، 400، 397، 4/394، أمحد: 2/958اعمقـم٠م: و، (3762)اسمـ ُم٤مضمف: و، 49389)أسمق داود:  أظمرضمف (2)

اًمتٚمخٞمص ، اٟمٔمر: وواوم٘مف اًمذهبل احل٤ميمؿ ، وصححف245، 40/244اًمبٞمٝم٘مل: و، 4/50احل٤ميمؿ: و

 (.2670) 8/285رواء اًمٖمٚمٞمؾ إطمسٜمف األًمب٤مين ذم و، 4/365

 ( .2260، يمت٤مب اًمِمٕمر ) أظمرضمف ُمسٚمؿ (3)

 . 462مجع ومص ، واعم٘مّمقد هب٤م هٜم٤م اًمٕمٔمؿ اًمذي قمٚمٞمف ٟم٘مط ، وسمف شمتؿ اًمٚمٕمب٦م . اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط ، ص  (4)

 . 3/4857مجع زمل ، وهق اًمِ٘مْدح ، وهل اًمسٝم٤مم اًمتل يم٤من اجل٤مهٚمٞمقن يست٘مسٛمقن هب٤م . ًمس٤من اًمٕمرب  (5)

ؾ ذم احلٗمر طمَم طمد ضم٤مٟمبٞمف وؾمٓمرًا ُمـ اجل٤مٟم٥م اآلظمر ودمٕمهل طمٗمػمات دمٕمؾ ذم ًمقح ؾمٓمرًا ُمـ أ (6)

 . 43/290: اًمبٞم٤من اٟمٔمر صٖمػمة يٚمٕمبقن هب٤م . 

 . 43/493، وقمقن اعمٕمبقد  4/748مجع يمٕم٥م ، واعمراد هب٤م زهر اًمٚمٕمب٦م . ًمس٤من اًمٕمرب  (7)

 .43/289، واًمبٞم٤من 24-49/20، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/439، واعمٝمذب 47/487احل٤موي  (8)

همري٥م ُمـ طمدي٨م ، وىم٤مل: 5/246، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م 4/239ش ُمسٜمد اًمِم٤مُمٞملم»أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  (9)

 . ظم٤مًمد، شمٗمرد سمف قمٜمف اًمّمٚم٧م قمـ صمقر
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 رأى رضماًل يسٕمك سمحامُم٦م وم٘م٤مل:  ط وومرظمف، ويٙمره اًمٚمٕم٥م سمف عم٤م روي أن اًمٜمبل

 .(2)، وطمٙمٛمف ذم رد اًمِمٝم٤مدة طمٙمؿ اًمِمٓمرٟم٩م(4)شؿمٞمٓم٤من يتبع ؿمٞمٓم٤مٟم٦م » 

 فصل

مل يٗمسؼ ومل شمرد ؿمٝم٤مدشمف ؾمقاء اقمت٘مد حتريٛمف  ـ ذب اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٜمبٞمذ ومل يسٙمرُم

واألول أصح: ألن  ـ اقمت٘مد حتريٛمف يٗمسؼ وشمرد ؿمٝم٤مدشمفأو إسم٤مطمتف، وومٞمف وضمف أٟمف ُم

ومال حيٛمٚمف قمغم ُم٤م ال ؿمبٝم٦م ومٞمف ُمـ ؿمٝم٤مدة اقمت٘م٤مد حتريٛمف ُمـ ضمٝم٦م اًمٔمـ ُمع ىمٞم٤مم اًمِمبٝم٦م 

 .(3)اًمزور

، ويمذًمؽ ٟم٘مقل ذم ٟم٘مٞمع اًمٜمبٞمذ (4)وأُم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م وم٢مٟمف يب٤مح قمٜمده ومال شمرد سمف اًمِمٝم٤مدة

 .(5)اعمِمتد سمٖمػم ـمبخ إذا ذسمف ومل يسٙمر وم٢مٟمف حيرم وال شمرد سمف ؿمٝم٤مدشمف

 . (6)وىم٤مل ُم٤مًمؽ: حيد سمنمسمف وشمرد ؿمٝم٤مدشمف

ُم٤م إذا ؾمٙمر سمنمسمف وم٢مٟمف ومال شمرد اًمِمٝم٤مدة سمنمسمف سمخالف ًمٜم٤م: أٟمف خمتٚمػ ذم إسم٤مطمتف 

 قمغم حتريٛمف. ٤مً يّمػم جمٛمٕم

واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام ُمـ  ،يريد أٟمف جي٥م رده٤م  (7)وىم٤مل اعمزين: يمٞمػ حيد وال شمرد ؿمٝم٤مدشمف

 وضمٝملم أطمدمه٤م أن احلد آيمد ُمـ اًمٗمسؼ ورد اًمِمٝم٤مدة وهلذا يزول اًمٗمسؼ سم٤مًمتقسم٦م 

                                                           

(، يمٚمٝمؿ ُمـ 5874، واسمـ طمب٤من )44/224(، وأمحد 3765(، واسمـ ُم٤مضمف )4940أظمرضمف أسمق داود ) (4)

 .4/692ّمٖمػم . وصححف األًمب٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع اًمطمدي٨م أيب هريرة 

 .229-20/228شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و43/290، واًمبٞم٤من 3/439، واعمٝمذب 47/484احل٤موي  (2)

 . 43/294اًمبٞم٤من  (3)

 .7/87، واًمبحر اًمرائؼ 6/268سمدائع اًمّمٜم٤مئع  (4)

 . 43/294، واًمبٞم٤من 49/24، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/439، واعمٝمذب 485-47/484احل٤موي  (5)

 .8/408، وذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ًمٚمخرر 4/446اًمذظمػمة  (6)

 .8/449خمتٍم اعمزين  (7)
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ألٟمف  :وضم٥م / ًمٚمردع، واًمٜمبٞمذ مم٤م جي٥م اًمردع قمٜمف وال يس٘مط هب٤م احلد، واًمث٤مين أن احلد

ىمد يٗميض إمم اًمسٙمر وارشمٙم٤مب يمبػمة ورد اًمِمٝم٤مدة يتٕمٚمؼ سمتٕمٚمؼ جمٛمع قمغم حتريٛمف 

 .خ٤مف ُمٜمف أن ي٘مدم قمغم ؿمٝم٤مدة اًمزورومٜم

وأُم٤م ُم٤م ال يسٙمر ُمـ قمّمػم اًمٕمٜم٥م وٟمبٞمذ اًمتٛمر وم٢مٟمف طمالل، وًمٙمـ يٙمره ذب 

واعمٜمّمػ ُم٤م قمٛمؾ ُمـ رـم٥م ومتر، واخلٚمٞمٓم٤من ُم٤م قمٛمؾ ُمـ سمن اعمٜمّمػ واخلٚمٞمٓملم 

، واعمٕمٜمك ومٞمف أهنام يِمتدان ُمع طمالوهتام ومال يتٛمٞمز (4)قمـ ذهبام ط ورـم٥م، وم٘مد هنك

 .(2)ًمِم٤مرهبام هؾ ؾمٙمر أم ال، سمخالف همػممه٤م وم٢مٟمف إذا اؿمتد يتٖمػم ـمٕمٛمف

 فصل

 ويٙمره اًمٖمٜم٤مء ُمـ همػم آًم٦م ُمٓمرسم٦م، ويٙمره ؾمامقمف عمـ يسٛمٕمف ًمالشمٕم٤مظ واالقمتب٤مر 

 .(3)وال حيرم

 .(4)وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ إسمراهٞمؿ اًمزهري واًمٕمٜمؼمي: ال يٙمره

 .(5)اآلي٦م ﴾    زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ﴿  ًمٜم٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 .(6): هق اًمٖمٜم٤مءىم٤مل اسمـ ُمسٕمقد 

قمـ سمٞمع اعمٖمٜمٞم٤مت وذائٝمـ، هنك  ط أن اًمٜمبل)) :(7)وروى أسمق أُم٤مُم٦م اًمب٤مهكم

                                                           

ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل، قمـ  ( قمـ4986)ذم األذسم٦م ( ، وُمسٚمؿ 5604)ذم يمت٤مب األذسم٦م أظمرضمف اًمبخ٤مري  (4)

 . شهنك أن يٜمتبذ اًمزسمٞم٥م، واًمتٛمر مجٞمٕم٤م، وهنك أن يٜمتبذ اًمبن واًمرـم٥م مجٞمٕم٤م»ىم٤مل أٟمف ط رؾمقل اهلل 

 .40/468، وروو٦م اًمٓم٤مًمبلم 43/292، واًمبٞم٤من 47/486احل٤موي  (2)

 .40/248، وحتٗم٦م اعمحت٤مج 20/229شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/440اعمٝمذب  (3)

 . 43/293اًمبٞم٤من  (4)

 [ .6ًم٘مامن: ] (5)

 .44/327، وُمٕمروم٦م اًمسٜمـ واآلصم٤مر 40/377ش اًمسٜمـ اًمٙمؼمى»أظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم  (6)

ط هق أؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ األٟمّم٤مري ُمِمٝمقر سمٙمٜمٞمتف ، ُمٕمدود ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وًمد ىمبؾ ووم٤مة اًمٜمبل  (7)

 .4/484هـ، اٟمٔمر: اإلص٤مسم٦م400وسمٕم٤مُملم ومجلء سمف إًمٞمف ومحٜمٙمف وؾمامه ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 [ ب/466] 
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 .(4)واًمتج٤مرة ومٞمٝمـ وأيمؾ أصمامهنـ، وصمٛمٜمٝمـ طمرام((

اًمٖمٜم٤مء يٜمب٧م اًمٜمٗم٤مق ذم اًم٘مٚم٥م يمام يٜمب٧م اعم٤مء » ىم٤مل:  ط وروى اسمـ ُمسٕمقد أٟمف

. (3)قمٜمٝم٤م(( اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمٜمد اجل٤مريتلم همٜم٤مء ذم)) احلدي٨م: ُمـ رووه وُم٤م ،(2)ش اًمب٘مؾ

، وإٟمام  ط ؾمامه ُمزُمقر اًمِمٞمٓم٤من، وُم٤م أٟمٙمره  ومال يٜمٗمل اًمٙمراهٞم٦م : وم٢من اًمّمديؼ

 .(4)اقمتذر قمـ ؾمامقمف

، وُم٤م روي (6)حمٛمقل قمغم اًمٜمِمٞمد واًمؽمٟمؿ (5)اًمٖمٜم٤مء زاد اًمرايم٥م() :وىمقل قمٛمر 

 (7)أُمسٙم٤م قمٜمد اًمسحر ومٝمذا وىم٧م االؾمتٖمٗم٤مر() ُمـ ىمقل قمثامن جل٤مريتٞمف اًمٚمتلم همٜمٞمت٤مه:

وأظمؼم أٟمف حيت٤مج إمم االؾمتٖمٗم٤مر، أو فم٤مهر اًمدالًم٦م قمغم اًمٙمراه٦م طملم يمرهف ذم اًمسحر 

 ٟمحٛمٚمف قمغم اًمٜمِمٞمد واًمؽمٟمؿ .

وم٢من همٜمك ًمٜمٗمسف أو ؾمٛمع همٜم٤مء ضم٤مريتف مل شمرد ؿمٝم٤مدشمف، وًمٙمٜمف ُمٙمروه : حلدي٨م 

 قم٤مئِم٦م وهمٜم٤مء اجل٤مريتلم قمٜمده٤م.

 وهل شمٖمٜمل: (8)ُمر سمج٤مري٦م حلس٤من سمـ صم٤مسم٧م ط وروي أٟمف

                                                           

 .4/893(، ووٕمٗمف األًمب٤مين ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع 2468(، واسمـ ُم٤مضمف )4282أظمرضمف اًمؽمُمذي ) (4)

 . 3/4355ًمب٤مين ذم اعمِمٙم٤مة ، ووٕمٗمف األ( 24008) 40/377ُمرومققًم٤م ٘مل أظمرضمف اًمبٞمٝمسمٜمحقه  (2)

 (، وُمسٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٕمٞمديـ،949اًمٕمٞمديـ، سم٤مب احلراب واًمدرق يقم اًمٕمٞمد ) يمت٤مبأظمرضمف اًمبخ٤مري ذم  (3)

 (.829) ومٞمف ُمٕمّمٞم٦م ال اًمذي اًمٚمٕم٥م ذم اًمرظمّم٦م سم٤مب

 ( .892ذم يمت٤مب اًمٕمٞمديـ )أظمرضمف ُمسٚمؿ  (4)

 ( .9482) 5/440ًمٚمبٞمٝم٘مل  سٜمـ اًمٙمؼمىاًم (5)

 . 2/274، واًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م  42/256هق اًمتٖمٜمل وحتسلم اًمّمقت . ًمس٤من اًمٕمرب  (6)

 ( ، وىم٤مل : همري٥م .2938) 2/448مل أضمده ، وذيمره اسمـ اعمٚم٘مـ ذم ظمالص٦م اًمبدر اعمٜمػم  (7)

 ، اإلؾمالم ىمديؿ اًمرمحـ، قمبد أسمق ، اًمٜمج٤مري األٟمّم٤مري قمٛمرو سمـ طمرام سمـ اعمٜمذر سمـ صم٤مسم٧م سمـ طمس٤من هق: (8)

 ، اإلؾمالم ذم ؾمٜم٦م وؾمتلم اجل٤مهٚمٞم٦م ذم ؾمٜم٦م ؾمتلم قم٤مش ، ؾمٜم٦م ُمئ٦م و قمنمون وًمف شمقرم وؿم٤مقمر رؾمقل اهلل ،

 .2/542اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء  .ؾمٜم٦م ُمئ٦م و قمنميـ اسمـ هق و ، ُمٕم٤موي٦م ظمالوم٦م ذم ُم٤مت
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ا هؾ قم    .(4)شإن ؿم٤مء اهلل ال طمرج » وم٘م٤مل:  رج،إن هلقت ُمـ طم وحيٙمام كم 

سمـ  اًمرمحـ ًمٕمبد قمٚمٞمف وم٤مؾمت١مذن سم٤مًمبٞم٧م شمرٟمؿ سمٞمتف ذم ظمال إذا يم٤من  قمٛمر أن وروي

قٟم٤م ذم ٚمقمقف وهق يؽمٟمؿ وم٘م٤مل: أؾمٛمٕمتٜمل ي٤م قمبد اًمرمحـ؟ وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ. ىم٤مل: إٟم٤م إذا ظم

 . (2)ُمٜم٤مزًمٜم٤م ىمٚمٜم٤م يمام ي٘مقل اًمٜم٤مس

أٟمف ىم٤مل: إين  -ويم٤من ُمـ يمب٤مر اًمّمح٤مسم٦م وزه٤مدهؿ  - (3)وروي قمـ أيب اًمدرداء

 . (4)ألضمؿ ٟمٗمز سمٌمء ُمـ اًمب٤مـمؾ ألؾمتٕملم سمف قمغم احلؼ

 : وزوضمتف ضم٤مريتف ُمـ ُمٜمف يمراه٦م أؿمد األضمٜمبٞم٦م ُمـ اًمٖمٜم٤مء ؾمامع أن (5)اًمِم٤مُمؾ ذم ذيمر

ألٟمف خي٤مف االومتت٤من سمّمقهت٤م وإن مل يٙمـ قمقرة يمام خي٤مف االومتت٤من سمقضمٝمٝم٤م وإن مل يٙمـ 

قمقرة، أُم٤م إن أيمثر ُمـ اًمٖمٜم٤مء واختذه صٜم٤مقم٦م يٖمِم٤مه اًمٜم٤مس ًمف أو يدقمك إمم سمٞمقت 

ألٟمف ؾمٗمف وشمرك ُمروءة ويمذًمؽ إذا اختذ ضم٤مري٦م :  (6)اًمٜم٤مس ًمٞمٖمٜمٞمٝمؿ وم٢مٟمف شمرد ؿمٝم٤مدشمف

وإؾم٘م٤مط ُمروءة شمرد سمف / اًمِمٝم٤مدة، وأُم٤م إذا يم٤من ي٘مّمد شمٖمٜمل اًمٜم٤مس ومٝمق ؾمٗمف ودٟم٤مءة 

ُمقاوع اًمٖمٜم٤مء ًمٞمسٛمٕمف أو ي٘مّمده اعمٖمٜمٞمقن ًمٞمسٛمٕمقه وم٢من يم٤من ذم ظمٗمٞم٦م مل شمرد سمف 

                                                           

 : ُمقوقع . 449ىم٤مل األًمب٤مين ذم أداء ُم٤م وضم٥م ، ص  (4)

 .47/492رواه اعمؼمد ذم اًمٙم٤مُمؾ وهق ُمـ يمت٥م األدب، وهق ُمذيمقر ذم احل٤موي اًمٙمبػم  (2)

ًم٘م٥م،  وقمقيٛمر قم٤مُمر اؾمٛمف ىمٞمؾ و ، اخلزرضمل اًمدرداء أسمق ، األٟمّم٤مري ىمٞمس سمـ زيد سمـ هق: قمقيٛمر (3)

 سمٞمٜمفط  اهلل رؾمقل آظمك. أطم٤مدي٨م قمدةط  اًمٜمبل قمـ روى. سمدُمِمؼ اًم٘مراء وؾمٞمد األُم٦م، هذه طمٙمٞمؿ

 طمٞم٤مة ذم اًم٘مرآن مجع ومٞمٛمـ ُمٕمدود وهق ،ط  اًمٜمبل قمغم شمال ومٞمٛمـ ُمٕمدود وهق اًمٗم٤مرد، ؾمٚمامن وسملم

 .84، وُمِم٤مهػم قمٚمامء األُمّم٤مر ص3/499هـ. اٟمٔمر: أظمب٤مر اًم٘مْم٤مة 32ُم٤مت ؾمٜم٦م  ط  اهلل رؾمقل

 .47/493مل أىمػ قمٚمٞمف ذم يمت٥م احلدي٨م واألصمر. وهق ذم احل٤موي اًمٙمبػم  (4)

 . 445وضمدت : أؿمد يمراه٦م ُمـ ؾمامقمف ُمـ اًمرضمؾ . ص مل أضمده يمام ىم٤مل ، سمؾ  (5)

 . 43/294اًمبٞم٤من  (6)

 [ أ/467] 
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سمف وم٢من ىمؾ مل شمرد سمف اًمِمٝم٤مدة،  اً يس٘مط سمف ُمروءشمف، وإن يم٤من ُمتٔم٤مهر ألٟمف ال :ؿمٝم٤مدشمف

 .(4)عم٤م ومٞمف ُمـ شمرك اعمروءة: وإن أيمثر ُمٜمف ردت سمف ؿمٝم٤مدشمف 

 صلف

واعمٕمزوم٦م واًمرسم٤مب  (2)وحيرم ؾمامع اآلالت اعمٓمرسم٦م ُمـ همػم همٜم٤مء يم٤مًمٕمقد واًمٓمٜمبقر

يمرم اهلل وضمٝمف روى قمـ اًمٜمبل  ٤مً : ألن قمٚمٞم(4)(3)واًمٓمبؾ واعمزُم٤مر واًمٍمٟم٤مي واًمِمب٤مسم٦م

، ومذيمر ُمٜمٝم٤م ًمبس شإذا فمٝمرت مخس قمنمة ظمّمٚم٦م طمؾ هبؿ اًمبالء »أٟمف ىم٤مل:  ط

 .(5)احلرير وإفمٝم٤مر اعمٕم٤مزف واعمالهل

أن اسمـ قمٛمر ُمر سمزُم٤مرة راع ومجٕمؾ أصبٕمٞمف ذم أذٟمٞمف وقمدل قمـ اًمٓمريؼ،  يورو

ىمّمده إال  ؾمٛمٕمف ويؽمك ضمٝم٦م ، وال يسد (6)وىم٤مل: هٙمذا رأي٧م رؾمقل اهلل صٜمع

ًمٚمٗمرار ُمـ ُمٜمٝمل قمٜمف، وم٢من ؾمٛمع ذًمؽ ُمـ همػم أن ي٘مّمد االؾمتامع إًمٞمف مل ي٠مصمؿ، واًمقرع 

 .(7)أن يٕمدل قمـ ضمٝمتف ويبٕمد قمٜمف يمام ومٕمؾ اسمـ قمٛمر

 فصل

أقمٚمٜمقا : » ط ًم٘مقًمف:  (8)جيقز ضب اًمدف ذم اًمٕمرس واخلت٤من دون همػممه٤م

                                                           

 .4/344، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م 43/294، واًمبٞم٤من 49/27، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/440اعمٝمذب  (4)

 .2/567آًم٦م ُمـ آالت اًمٓمرب واًمٚمٕم٥م ُمٕمٝم٤م قمٜمؼ وأوشم٤مر، اٟمٔمر : اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط (2)

هل اًم٘مّمب٦م اًمتل يزُمر هب٤م اًمراقمل. اٟمٔمر: اًمتٚمخٞمص ذم ُمٕمروم٦م مه٤م ٟمققم٤من ُمـ أٟمقاع اعمزاُمػم. واًمِمب٤مسم٦م  (3)

 .422أؾمامء األؿمٞم٤مء ص

 .20/230شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/444اعمٝمذب  (4)

، ووٕمٗمف األًمب٤مين ذم ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح 4/450ش األوؾمط»(، واًمٓمؼماين ذم 2240أظمرضمف اًمؽمُمذي ) (5)

3/4504. 

 (.693) 2/468، واسمـ طمب٤من 8/432(، وأمحد 4904أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ) (6)

 ُمر ذم احل٤مؿمٞم٦م اًمس٤مسم٘م٦م . (7)

 .20/230شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و9/486، واًمبٞم٤من 3/442اعمٝمذب  (8)
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 يٕمٜمل اًمدف. (4)شسم٤مًمٜمٙم٤مح واضسمقا قمٚمٞمف سم٤مًمٖمرسم٤مل

وروي قمـ قمٛمر أٟمف يم٤من إذا ؾمٛمع ضب اًمدف سمٕم٨م ومٜمٔمر: وم٢من يم٤من ذم وًمٞمٛم٦م 

 . (2)ؾمٙم٧م. وروي إن يم٤من ذم ظمت٤من وٟمٙم٤مح ؾمٙم٧م، وإن يم٤من ذم همػمه محؾ سم٤مًمدرة

وم٘م٤مًم٧م: إين ٟمذرت أٟمؽ إن رضمٕم٧م ُمـ  ط أن اُمرأة ضم٤مءت إمم اًمٜمبلوىمد روي 

 .(3)شأوف سمٜمذرك » ؾمٗمرك أن أضب قمغم رأؾمؽ سم٤مًمدف، وم٘م٤مل: 

 ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م: إن صح احلدي٨م ضم٤مز اًمرضب ذم يمؾ طم٤مل.

ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل: ىمٚم٧م: إن صح احلدي٨م دل قمغم ضمقازه ذم يمؾ ُمنة شمِمبف 

 . ط اعمنة سم٘مدوُمف

ف ًمٞمس ألٟم:  اً وال يٓمرب ُمٜمٗمرد ٤مً اًمذي يزيد اًمٖمٜم٤مء ـمرسم (4)سم٤مًم٘مْمٞم٥مويٙمره اًمرضب 

، وُم٤م طمٙمؿ سمتحريٛمف ُمـ اً ًمٚمٖمٜم٤مء، وهلذا ال يٗمٕمؾ ُمٜمٗمرد ٤مً ُمـ اعمالهل، إٟمام يٗمٕمؾ شمبٕم

ذًمؽ ومٝمق ُمـ اًمّمٖم٤مئر، وُم٤م طمٙمؿ سمٙمراهٞمتف ومٝمق شمرك ُمروءة وطمٙمٛمف ذم رد اًمِمٝم٤مدة 

 .(5)طمٙمؿ اًمِمٓمرٟم٩م

 فصل

اًمذي يستح٨م سمف اإلسمؾ قمغم اإلهاع ذم اًمسػم، وهق داء ومٝمق اًمِمٕمر وأُم٤م احلِ 

يم٤مًمٜمداء  يمنه وجيقز احل٤مء ُمْمٛمقم وهق واًمٜمداء يم٤مًمدقم٤مء ومٝمق األصقات ُمـ ألٟمف ممدود

                                                           

سم٘مقًمف: 2/200، واحل٤ميمؿ 9/374، واسمـ طمب٤من 26/53يم٤مُمال، أظمرضمف أمحد  6/470أظمرضمف اًمبزار  (4)

 .هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد، ومل خيرضم٤مهأقمٚمٜمقا اًمٜمٙم٤مح دون زي٤مدة، وىم٤مل: 

 .4/496ُمسٜمد اًمٗم٤مروق السمـ يمثػم  (2)

 ( .2588) 8/243األًمب٤مين ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ  (. وصححف3342أظمرضمف أسمق داود ) (3)

 .425هق: اًمٖمّمـ اًمذي يرضب سمف. اٟمٔمر: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ص (4)

 . 44/229، وروو٦م اًمٓم٤مًمبلم 20/230شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/442اعمٝمذب  (5)
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ذم  ط : عم٤م روت قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مل: يمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل (4)وؾمامقمف وومٕمٚمف ضم٤مئز

ُمع  (2)ضمٞمد احلداء، ويم٤من ُمع اًمرضم٤مل ويم٤من أٟمجِم٦م ؾمٗمر، ويم٤من قمبد اهلل سمـ رواطم٦م

اإلسمؾ ذم  (3)، وم٤مٟمدومع يردمز واشمبٕمف أٟمجِم٦م وم٠مقمٜم٘م٧مشطمرك سم٤مًم٘مقم: »اًمٜمس٤مء، وم٘م٤مل 

 يٕمٜمل اًمٜمس٤مء. (4)شسم٤مًم٘مقارير ٤مً وم٘مرويدك ي٤م أٟمجِم٦م ر: » ، وم٘م٤مل  اًمسػم

 . (5)ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل: احلداء / يم٤مًمٙمالم اعمحسـ األًمٗم٤مظ

سم٤مُمرأة  شمِمبٞم٥م أو ومحش أو هجق ومٞمف يٙمـ مل ُم٤م طمسـ ومٝمق وإٟمِم٤مؤه اًمِمٕمر إٟمِم٤مد وم٠مُم٤م

ىم٤مل: أردومٜمل  (7)قمـ أسمٞمف (6)سمٕمٞمٜمٝم٤م، عم٤م روى اًمِم٤مومٕمل سم٢مؾمٜم٤مده قمـ قمٛمرو سمـ اًمنميد

ىمٚم٧م: ش رء؟ (8)أُمٕمؽ ُمـ ؿمٕمر أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م»ظمٚمٗمف وىم٤مل: ط  رؾمقل اهلل

طمتك أٟمِمدشمف ُم٤مئ٦م !ش هٞمف »، وم٘م٤مل: ٤مً وم٠مٟمِمدشمف سمٞمت!ش هٞمف »، وم٘م٤مل: ٤مً ٟمٕمؿ، وم٠مٟمِمدشمف سمٞمت

 .(9)سمٞم٧م

                                                           

 . 20/230شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و43/297، واًمبٞم٤من 3/442، واعمٝمذب 495-47/494احل٤موي  (4)

 احلريم٦م ذم شمزيد اإلسمؾ ويم٤مٟم٧م احلداء، ـطمس ويم٤منط أطمد طمداة اًمٜمبل احلبٌم ، أسمق ُم٤مري٦م ،  هق: أٟمجِم٦م (2)

 .4/440، واالؾمتٞمٕم٤مب 4/269سمحدائف ، اٟمٔمر: اإلص٤مسم٦م 

 . 6/258أي أهقم٧م . ًمس٤من اًمٕمرب  (3)

 ( .6209ذم يمت٤مب األدب )أظمرضمف اًمبخ٤مري  (4)

 .6/226األم  (5)

هق قمٛمرو سمـ اًمنميد سمـ ذيد اًمث٘مٗمل أسمق اًمقًمٞمد روى قمـ أسمٞمف واسمـ قمب٤مس وأيب راومع وقمٜمف اًمزهري  (6)

، هتذي٥م  8/47وإسمراهٞمؿ سمـ ُمٞمنة وهمػممه٤م روى ًمف اًمبخ٤مري وُمسٚمؿ وهمػممه٤م اٟمٔمر هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 

 . 2/28األؾمامء واًمٚمٖم٤مت 

 . 4/244، هتذي٥م األؾمامء4/332هق اًمنميد أسمق قمٛمرو اًمث٘مٗمل احلج٤مزي اٟمٔمر هتذي٥م اًمتٝمذي٥م  (7)

هق: أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م اًمِم٤مقمر اجل٤مهكم اقمتٜمك سم٠مظمب٤مر اعمت٘مدُملم واعم٤مولم وًمف ؿمٕمر يمثػم ومٞمف طمٙمؿ  (8)

اٟمٔمر:  .ويذيمر ومٞمف اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ويم٤من يبنم سمرؾمقل اهلل ىمبؾ ىمدوُمف وسمٕمثتف ومٚمام سمٕم٨م طمسده ومل ي١مُمـ سمف 

 .2/846، وشمٚمخٞمص اعمتِم٤مسمف 9/255شم٤مريخ دُمِمؼ 

 ( .2255)أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم يمت٤مب اًمِمٕمر  (9)

 [ ب/467] 
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 .(2)ذم اعمسجد: سم٤مٟم٧م ؾمٕم٤مد وم٘مٚمبل اًمٞمقم ُمتبقل (4)وىمد أٟمِمده يمٕم٥م سمـ زهػم

 أٟمِمد: ط وروي أٟمف

 وي٠مشمٞمؽ سم٤مألظمب٤مر ُمـ مل شمزود سم٤مألظمب٤مر ؾمتبدي ًمؽ األي٤مم ُم٤م أٟم٧م ضم٤مهاًل 

 : : ُم٤م هٙمذا اًمِمٕمر: وي٠مشمٞمؽ سم٤مألظمب٤مر ُمـ مل شمزود، وم٘م٤مل وم٘م٤مل اًمّمديؼ 

 .(3)شُم٤م زم وًمٚمِمٕمر، ُم٤م ًمٚمِمٕمر وزم » 

، ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ (4)شأٟم٤م اًمٜمبل ال يمذب أٟم٤م اسمـ قمبد اعمٓمٚم٥م » ىم٤مل:  وروي أٟمف 

ىم٤مل: هذا يمالم ُمقزون وًمٞمس سمِمٕمر، وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل: هق ؿمٕمر، وهذا يمٚمف يدل قمغم 

 .(5)إسم٤مطم٦م اًمِمٕمر

ٚمرضمؾ أن يتزوج اُمرأة ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمٚمٛمزين: جيقز ًم (6)سمٙمر سمـ ؾمٞمػ وروى أسمق

 ؟اً ويّمدىمٝم٤م ؿمٕمر

 ىم٤مل اعمزين: إن يم٤من اًمِمٕمر ُمثؾ ىمقل اًمِم٤مقمر:

 ا أراداـــــــــى اهلل إال مـــــــــويأب يريد املرء أن يعطى مناه

 .(7)ومٞمجقز    وتقىى اهلل أوىل ما استفادا يقىل املرء فائدتٌ ومالٌ

                                                           

اجل٤مهٚمٞم٦م  ذم اؿمتٝمر ممـ يم٤من ٟمجد، أهؾ ُمـ اًمٓمب٘م٦م، قم٤مزم اعم٤مزين ، ؿم٤مقمر ؾمٚمٛمك، أيب سمـ زهػم سمـ هق: يمٕم٥م (4)

 يمٕم٥م ومج٤مءه دُمفط  اًمٜمبل وم٠مهدر اعمسٚمٛملم، سمٜمس٤مء يِمب٥م وأىم٤مم ،ط  اًمٜمبل هج٤م اإلؾمالم فمٝمر وعم٤م

 :ُمٓمٚمٕمٝم٤م اًمتل اعمِمٝمقرة الُمٞمتف وأٟمِمده أؾمٚمؿ وىمد ُمست٠مُمٜم٤مً 

اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اًمِمٕمراء اًمٕمرب  .سمردشمف قمٚمٞمف وظمٚمع ،ط  اًمٜمبل قمٜمف ُمتبقل(. ومٕمٗم٤م اًمٞمقم وم٘مٚمبل ؾمٕم٤مد )سم٤مٟم٧م

 .5/443، واإلص٤مسم٦م 4494ص

  .40/442، واًمبٞمٝم٘مل  3/673احل٤ميمؿ  (2)

 ( .4655( ، طمسٜمف األًمب٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع )24069مل أىمػ قمٚمٞمف هبذا اًمٚمٗمظ ، وًمف ؿم٤مهد قمٜمد أمحد ) (3)

 . (، ُمـ طمدي٨م اًمؼماء 4776)ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد (، وُمسٚمؿ 2874)ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد أظمرضمف اًمبخ٤مري  (4)

 . 454،  453، يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات ُمـ اًمِم٤مُمؾ ، ص  47/494، واحل٤موي  7/508األم  (5)

 . 4/89. ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م  346اًمسجست٤مين ، ُمـ شمالُمٞمذ اعمزين ، شمقذم ؾمٜم٦م سمـ ؾمٞمػ أمحد هق: أسمق سمٙمر  (6)

 . 4/89، وـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  2/34، وضمقاهر اًمٕم٘مقد  47/207احل٤موي  (7)
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 ، وأُم٤م ىمقًمف(4)شاًمِمٕمر يمالم طمسٜمف يمحسـ اًمٙمالم وىمبٞمحف يم٘مبٞمحف : » وىم٤مل 

 (2)ش اً ف ظمػم ًمف ُمـ أن يٛمأله ؿمٕمري  رِ طمتك ي   ٤مً ًمئـ يٛمتٚمئ ضمقف أطمديمؿ ىمٞمح: »  ط

وم٤معمراد سمف اًمِمٕمر اعمحرم ُمـ اًمٗمحش واًم٘مذف أو أن يِمتٖمؾ سمف قمـ اًم٘مرآن وقمٚمؿ 

وإن هج٤م اعمسٚمٛملم وأيمثر ُمٜمف  اًمنميٕم٦م، وم٢من يم٤من اًمِم٤مقمر هيجق اًمٙمٗم٤مر مل شمرد ؿمٝم٤مدشمف،

ردت  ٤مً سحي ٤مً ذم اعمدح أو اًمذم سمحٞم٨م يٙمقن يمذسم ردت ؿمٝم٤مدشمف، ويمذًمؽ إن أومرط

 .(3)ؿمٝم٤مدشمف، وإال ومال شمرد

 .(5)سمج٤مريتف أو زوضمتف مل شمرد، وإن يم٤من سم٠مضمٜمبٞم٦م ردت (4)وإن ؿمب٥م

 فصل

طمسٜمقا اًم٘مرآن : » : ًم٘مقًمف (7)ومٞمف (6)يستح٥م حتسلم اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن واًمتحزن

 .(9)شطمسٜمقا أصقاشمٙمؿ سم٤مًم٘مرآن » ، وروي: (8)شسم٠مصقاشمٙمؿ 

ُم٤م أذن اهلل ًمٌمء إذٟمف ًمٜمبل » أٟمف ىم٤مل:  ط وروى اًمِم٤مومٕمل سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اًمٜمبل

 .(44)شطمسـ اًمؽمٟمؿ سم٤مًم٘مرآن » ، وروي: (40)شطمسـ اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن 

                                                           

٤مين ذم صحٞمح . صححف األًمب، ُمـ طمدي٨م قمروة 4/482، واًمبٞمٝم٘مل  4/366ُمسٜمد اًمِم٤مومٕمل  (4)

 . 324د صاألدب اعمٗمر

 . (2258(، وُمسٚمؿ ذم يمت٤مب اًمِمٕمر )6454اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب األدب ) أظمرضمف (2)

 . 40/223، وحتٗم٦م اعمحت٤مج 4/346ًم٥م ، وأؾمٜمك اعمٓم٤م44/229روو٦م اًمٓم٤مًمبلم  (3)

 . 459أي شمٖمزل . اعمّمب٤مح اعمٜمػم ، ص  (4)

 . 44/229روو٦م اًمٓم٤مًمبلم  (5)

 . 4/32، واًمٗم٤مئؼ  39/494شم٤مج اًمٕمروس هق ـمٚم٥م احلزن سمؽمىمٞمؼ اًمّمقت سم٤مًم٘مراءة .  (6)

 .43/304، واًمبٞم٤من 3/443، واعمٝمذب 47/496احل٤موي  (7)

 .3454(، وصححف األًمب٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع سمرىمؿ 3544سمرىمؿ ) 4/2494رواه اًمدارُمل  (8)

 .وهق ىمقل قمٛمر  6/448ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمب٦م  (9)

 : )طمسـ اًمّمقت يتٖمٜمك سم٤مًم٘مرآن جيٝمر سمف ( . ( ، وٟمّمف792أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم يمت٤مب صالة اعمس٤مومريـ ) (40)

 ( .4736أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب ومْم٤مئؾ اًم٘مرآن ) (44)
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ومحٚمف اًمِم٤مومٕمل قمغم حتسلم  (4)شًمٞمس ُمٜم٤م ُمـ مل يتٖمـ سم٤مًم٘مرآن : » وىم٤مل 

 .(2)اًمّمقت : ألٟمف ًمق أراد االؾمتٖمٜم٤مء ًم٘م٤مل: ُمـ مل يتٖم٤من سم٤مًم٘مرآن

وأُم٤م اًم٘مراءة سم٤مألحل٤من ومٞمٙمره ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٖمػم ٟمٔمؿ اًم٘مرآن ويذه٥م هبجتف سم٤معمب٤مًمٖم٦م ذم 

اإلدهم٤مم واعمد وجم٤موزة احلد، وم٢من وم٘مد ذًمؽ مل يٙمره، وقمغم هذيـ احل٤مًملم يٜمزل 

ال يِمبع احلريم٤مت سمحٞم٨م شمّمػم   ىمقًملم، ويٜمبٖمل أناظمتالف اًمٜمّملم وًمٞمس قمغم

 .(3)ألٟمف يٖمػم ٟمٔمؿ اًم٘مرآن:  ٤مً طمرووم

 فصل

إذا يم٤من اًمرضمؾ حي٥م ىمقُمف أو أهؾ ُمذهبف ومٚمٞمس ذًمؽ سمٛمٙمروه وال يٛمٜمع ذًمؽ ُمـ 

شمداسمروا، ال شم٘م٤مـمٕمقا، وال : »  ط ، ىم٤مل(4)ىمبقل ؿمٝم٤مدشمف هلؿ، سمؾ هق ُمٜمدوب إًمٞمف

آظمك سملم اعمٝم٤مضمريـ واألٟمّم٤مر طملم  وروي أٟمف /  (5)ش ٤مً إظمقاٟمويمقٟمقا قمب٤مد اهلل 

 .(6)ىمدم اعمديٜم٦م

وم٢من يم٤من ذًمؽ ذم ىمٚمبف ال ئمٝمر قمغم ًمس٤مٟمف مل شمرد ؿمٝم٤مدشمف :  ٤مً وأُم٤م إذا أسمٖمض ىمقُم

ألن احل٥م واًمبٖمض ال يدظمالن حت٧م اًم٘مدرة، وإن يم٤من ئمٝمر قمغم ًمس٤مٟمف ُمـ همػم 

ؿمٝم٤مدشمف، وإن يم٤من سمسب٥م اًمدٟمٞم٤م ومحش وال ؾم٥م وم٢من يم٤من ذًمؽ سمسب٥م اًمديـ مل شمرد 
                                                           

 ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ﴿ يمت٤مب اًمتقطمٞمد: سم٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم:اًمبخ٤مري ذم أظمرضمف  (4)
( ُمـ طمدي٨م أيب 7089رىمؿ) ، 44-43اعمٚمؽ:  ﴾   مه جه ين ىن من خن  حن جن يم

 .هريرة 

 .43/302، واًمبٞم٤من 3/444، واعمٝمذب 47/498احل٤موي  (2)

 .43/303، واًمبٞم٤من 3/444، واعمٝمذب 498-47/497احل٤موي  (3)

 .44/239، وروو٦م اًمٓم٤مًمبلم 43/345اًمبٞم٤من  (4)

ذم يمت٤مب اًمؼم (، وُمسٚمؿ 6065) ﴾   خم حم جم يل ىل مل خل ﴿سم٤مب : أظمرضمف اًمبخ٤مري  (5)

 .( ُمـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 2558)واًمّمٚم٦م 

 . ( ُمـ طمدي٨م أٟمس 3937أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب ُمٜم٤مىم٥م األٟمّم٤مر ) (6)

 [ أ/468] 



 ال تقبل (الشهادات ) باب من تقبل شهادته ومن كتاب  ............. كتاب االنتصار البن أبي عصرون

- 443 - 

ردت ؿمٝم٤مدشمف قمغم ُمـ يٕم٤مديف ظم٤مص٦م : ألٟمف ًمٞمس سمٗمسؼ ًمٙمٜمف دًمٞمؾ اًمٕمداوة، وإن يم٤من 

ئمٝمر اًمٗمحش واًمس٥م واًمسٗمف ردت ؿمٝم٤مدشمف سمف ًمٙمؾ أطمد : ألٟمف ومسؼ وؾم٘مقط 

 .(4)ُمروءة

 فرع

 :ُمـ قمرف سم٤مًمتٓمٗمؾ قمغم ـمٕم٤مم اًمٖمػم وال يستحؾ ص٤مطم٥م اًمٓمٕم٤مم مل شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدشمف 

ألٟمف ىمد يٙمقن ًمف ذم : ألٟمف ي٠ميمؾ احلرام، ويٍم قمٚمٞمف، وإٟمام اقمتؼم اًمتٙمرار واإلسار 

اعمرة ؿمبٝم٦م طمٞم٨م مل يٛمٜمٕمف ص٤مطمبف وم٢مذا شمٙمرر شمٓمٗمٚمف ص٤مر دٟم٤مءة وؾم٘مقط ُمروءة، أُم٤م إذا 

يم٤من ذًمؽ ذم دقمقة ؾمٚمٓم٤من أو ص٤مطم٥م ؾمٚمٓم٤من يدقمق اًمٜم٤مس إمم ـمٕم٤مُمف ومذًمؽ ـمٕم٤مم 

 .(2)قم٤مم ال سم٠مس سمف

، وىم٤مل ُم٤مًمؽ: ال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة (3)وي قمغم اًمبدوي وقمٙمسفشم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة اًم٘مر

 .(4)اًمبدوي قمغم اًم٘مروي إال ذم اًم٘متؾ واجلراح

ًمٜم٤م: أن ُمـ ىمبٚم٧م ؿمٝم٤مدشمف قمٚمٞمف ذم اًم٘متؾ واجلرح ىمبٚم٧م ذم همػممه٤م يم٤مًم٘مروي، وُم٤م 

 يرويف قمٓم٤مء قمـ اًمٜمبل (5)شال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة سمدوي قمغم ص٤مطم٥م ىمري٦م : »  ط روي قمٜمف

اعمراد سمف أٟمف يتٕمذر قمغم احل٤ميمؿ ُمٕمروم٦م قمداًمتف ذم وومٝمق ُمرؾمؾ، ومال طمج٦م ومٞمف،  ط

اًم٘مرى إذ ًمٞمس ومٞمٝم٤م ًمف ُمـ يزيمٞمف، وألٟمف ال شمٚمح٘مف اًمتٝمٛم٦م ذم اًمِمٝم٤مدة قمغم اًم٘مروي 

 يم٤مجل٤مر إذا ؿمٝمد ًمألضم٤مٟم٥م.

                                                           

 .43/346اًمبٞم٤من  (4)

 .6/377حتٗم٦م اعمحت٤مج  (2)

 .7/364، واًمقؾمٞمط 49/28، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 47/242احل٤موي  (3)

 .4/250اًمنمح اًمّمٖمػم و، 4/4560قمٞمقن اعمج٤مًمس و، 2/975اإلذاف  (4)

 .2/4242(، وصححف األًمب٤مين ذم صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم 3602)ذم يمت٤مب اًم٘مْم٤مء أظمرضمف أسمق داود  (5)
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 فصل

روى ظمريؿ سمـ  عم٤م (4)ألهن٤م ُمـ اًمٙمب٤مئر: ُمـ ؿمٝمد سم٤مًمزور ردت ؿمٝم٤مدشمف ًمٗمس٘مف

قمدًم٧م » صالة اًمّمبح، ومٚمام اٟمٍمف ىم٤مل:  ط صغم سمٜم٤م رؾمقل اهللىم٤مل:  (2)وم٤مشمؽ

 جع مظ﴿ ٕم٤ممم، صمؿ شمال ىمقًمف شم(3)صمالث ُمراتش ؿمٝم٤مدة اًمزور سم٤مإلذاك سم٤مهلل 

، وروى حم٤مرب سمـ دصم٤مر قمـ (4)﴾   مل خل خف حف جف مغ جغ مع

 ؿم٤مهد اًمزور ال شمزول ىمدُم٤مه طمتك يتبقأ ُم٘مٕمده » أٟمف ىم٤مل:  اسمـ قمٛمر قمـ اًمٜمبل 

 . (5)شُمـ اًمٜم٤مر 

ويٕمٚمؿ أٟمف ؿم٤مهد زور سمثالصم٦م أُمقر، أطمده٤م إىمراره، واًمث٤مين اًمبٞمٜم٦م واًمث٤مًم٨م أن يٕمٚمؿ 

يمذسمف ومٞمام ؿمٝمد سمف ُمـ همػم ؿمٝم٤مدة، ُمثؾ أن يِمٝمد قمغم رضمؾ أٟمف ىمتؾ أو زٟم٤م ذم يقم سمٕمٞمٜمف 

  وأُم٤م إذا ؿمٝمد سمٌمء وأظمٓم٠م ،ذم ُمقوع يمذا وهق ذم ذًمؽ اًمٞمقم ذم همػم ذًمؽ اعمقوع 

                                                           

 .20/234شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و43/304، واًمبٞم٤من 3/444اعمٝمذب  (4)

هق :ظمريؿ سمـ وم٤مشمؽ سمـ األظمرم وىمٞمؾ ظمريؿ سمـ األظمرم سمـ ؿمداد سمـ قمٛمرو سمـ اًمٗم٤مشمؽ األؾمدي، ؿمٝمد  (2)

 .4/323سمدرًا وقمداده ذم اًمِم٤مُمٞملم، اٟمٔمر: أؾمد اًمٖم٤مسم٦م

(، واًمؽمُمذي ذم أسمقاب اًمِمٝم٤مدات، 3599أظمرضمف أسمق داود ذم يمت٤مب األىمْمٞم٦م سم٤مب ذم ؿمٝم٤مدة اًمزور ) (3)

( وىم٤مل 2372(، واسمـ ُم٤مضمف ذم يمت٤مب األطمٙم٤مم، سم٤مب ؿمٝم٤مدة اًمزور )2299سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم ؿمٝم٤مدة اًمزور )

احلدي٨م وهذا طمدي٨م همري٥م إٟمام ٟمٕمرومف ُمـ طمدي٨م ؾمٗمٞم٤من سمـ زي٤مد. واظمتٚمٗمقا ذم رواي٦م هذا اًمؽمُمذي: 

. ووٕمٗمف األًمب٤مين ذم اًمسٚمسٚم٦م ط قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ زي٤مد، وال ٟمٕمرف أليٛمـ سمـ ظمريؿ ؾمامقم٤م ُمـ اًمٜمبل 

 .4440اًمْمٕمٞمٗم٦م رىمؿ 

 .34و 30احل٩م:  (4)

 هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ، وىم٤مل: 409، واحل٤ميمؿ /43/434ش اًمٙمبػم»أظمرضمف اًمٓمؼماين ذم  (5)

 .2540اًمْمٕمٞمٗم٦م رىمؿ ، وواوم٘مف اًمذهبل. ووٕمٗمف األًمب٤مين ذم ومل خيرضم٤مه
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ويمذًمؽ إذا ؿمٝمد  ،ألٟمف مل ي٘مّمد اًمٙمذب ومٞمٝم٤م  :زورذم ؿمٝم٤مدشمف ومٚمٞمس ذًمؽ سمِمٝم٤مدة 

ألٟمف : ًمرضمؾ سمٌمء وؿمٝمد آظمر سمذًمؽ اًمٌمء ًمٖمػمه مل يٙمـ واطمد ُمٜمٝمام ؿم٤مهد زور 

٧م ًمٞمس شمٙمذي٥م أطمدمه٤م أومم ُمـ شمٙمذي٥م اآلظمر ومٚمؿ ي١مصمر ذًمؽ ذم قمداًمتٝمام، وإذا صمب

سم٤مًمرضب واحلبس واًمزضمر ومٕمؾ وإن رأى أن  شمٕمزيرهأٟمف ؿم٤مهد زور ورأى اإلُم٤مم 

/ زور وم٤مقمرومقه  (4)ر أُمره ذم ؾمقىمف وُمّماله وىمبٞمٚمتف ويٜم٤مدى قمٚمٞمف: إٟمف ]ؿم٤مهد[ٝمِ ِْم ي  

اذيمروا اًمٗم٤مؾمؼ » ىم٤مل:  قمـ أسمٞمف قمـ ضمده أن اًمٜمبل  (2)ومٕمؾ عم٤م روى هبز سمـ طمٙمٞمؿ

ًمف وًمٖمػمه قمـ  اً وزضمر ومٞمف حتذير اًمٜم٤مس واطمتٞم٤مـم٤مً  وألن ، (3)شسمام ومٞمف يٕمرومف اًمٜم٤مس 

أىمٞمٚمقا ذوي »اًمتِمبف سمف، وىمٞمؾ إن يم٤من ُمـ أهؾ اًمّمٞم٤مٟم٦م مل يِمٝمر ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمسالم: 

ألٟمف سمِمٝم٤مدة اًمزور ظمرج قمـ أن  : ، وًمٞمس سمٌمء (4)شاهلٞمئ٤مت قمثراهتؿ إال ذم احلدود 

 .(5)يٙمقن ُمـ ذوي اهلٞمئ٤مت

 فرعان

 ويمذًمؽ ،(6)ؿمٝم٤مدشمف شم٘مبؾ ال ُم٤مًمؽ: وىم٤مل قمدالً، يم٤من إذا اًمزٟم٤م وًمد ؿمٝم٤مدة شم٘مبؾ

 .(7)همػمه وذم ومٞمف طمد ومٞمام ىمبٚم٧م وأصٚمح شم٤مب إذا همػمه أو اخلٛمر ذب أو اًمزٟم٤م ذم اعمحدود
                                                           

 .3/444ـمٛمس ذم األصؾ ، ومت٤مُمف ُمـ اعمٝمذب  (4)

، اإلُم٤مم أظمق ؾمٕمٞمد سمـ طمٙمٞمؿ  ي، أسمق قمبد اعمٚمؽ اًمبٍم يهبز سمـ طمٙمٞمؿ سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ طمٞمدة اًم٘مِمػمهق:  (2)

اعمحدث، روى قمـ: أسمٞمف قمـ ضمده قمـ زرارة سمـ أورم، وقمٜمف: احلامدان وحيٞمك اًم٘مٓم٤من وهمػمهؿ. ُم٤مت ىمبؾ 

 .6/253اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء  هـ.460ؾمٜم٦م 

 . 282ؾمبؼ خترجيف ص  (3)

، وصححف 74/  2 ومٞمض اًم٘مديرطمدي٨م قم٤مئِم٦م وطمسٜمف اعمٜم٤موي ذم ( ُمـ 4375أظمرضمف أسمق داود ) (4)

 .638األًمب٤مين ذم اًمّمحٞمح٦م سمرىمؿ 

 .20/232شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و43/306، واًمبٞم٤من 445-3/444، واعمٝمذب 46/320احل٤موي  (5)

 .8/479، واًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ 2/240اًمتٚم٘ملم  (6)

 .43/304، واًمبٞم٤من 49/28، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 47/240احل٤موي  (7)

 [ ب/468] 
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 .(4)وىم٤مل ُم٤مًمؽ: ُمـ طمد ذم ُمٕمّمٞم٦م إذا شم٤مب ال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدشمف ومٞمام طمد ومٞمف

ًمٜم٤م: أٟمف قمدل ُم٘مبقل اًمِمٝم٤مدة ذم همػم ُم٤م طمد ومٞمف ومقضم٥م أن شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدشمف ومٞمام طمد 

يمٖمػمه ُمـ اًمٕمدول، ودقمقى شمٓمرق اًمتٝمٛم٦م إًمٞمف ال وضمف ًمف وضم٥م اعمِم٤مريم٦م إؾم٤مءة ومٞمف 

 فمـ سم٤معمسٚمؿ ومال جيقز اعمّمػم إًمٞمف.

 فصل

، وذًمؽ ُمثؾ أن اً أو يدومع هب٤م قمـ ٟمٗمسف ضر ٤مً شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة جير هب٤م إمم ٟمٗمسف ٟمٗمٕمال 

ألن ُم٤م يثب٧م ًمف سمِمٝم٤مدهتؿ يتٕمٚمؼ :يِمٝمد اًمٖمرُم٤مء ًمٚمٛمحجقر قمٚمٞمف ًمٚمٗمٚمس سمديـ أو قملم 

ويمذًمؽ إذا ؿمٝمدوا عمٞم٧م سمامل وهلؿ قمٚمٞمف ديـ سمخالف ُم٤م ًمق ؿمٝمد حلل  ،سمف طم٘مقىمٝمؿ 

إٟمام طم٘مٝمؿ ذم ذُمتف، ألٟمف ُم٤م ؿمٝمدوا ًمف سمف ال يتٕمٚمؼ سمف طم٘مٝمؿ و: ُمكمء سمامل طمٞم٨م ىمبٚم٧م 

ألن : أصح اًمقضمٝملم  ىمبٚم٧م ؿمٝم٤مدهتؿ ًمف قمغم ٤مً همػم حمجقر قمٚمٞمف أيْم اً وًمق يم٤من ُمٕمن

ٚمؽ وطمؼ اًمتٍمف ومٚمؿ جير إًمٞمٝمؿ ٤مدهتؿ مل شمثب٧م هلؿ طمؼ اعمٓم٤مًمب٦م وإٟمام أصمبت٧م ًمف اعمؿمٝم

، ويمذًمؽ ؿمٝم٤مدة اًمنميؽ ًمنميٙمف واًمقيمٞمؾ عمقيمٚمف ومٞمام ويمٚمف ومٞمف واًمقيص ًمٚمٞمتٞمؿ ٤مً ٟمٗمٕم

ويمذًمؽ إذا ؿمٝمدوا سمبٞمع يٜم٘مص ًمف ومٞمف طمؼ ؿمٗمٕم٦م مل شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدهتؿ  ،اًمذي حت٧م ٟمٔمره 

  ،عمٙم٤مشمبف بده اعم٠مذون ًمف ذم اًمتج٤مرة وال ًمف ويمذًمؽ ال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة اًمسٞمد ًمٕم

سمِمٝم٤مدشمف ومٛمث٤مًمف أن يِمٝمد اًمْم٤مُمـ ًمٚمٛمْمٛمقن قمٜمف أٟمف  اً وأُم٤م اًمداومع قمـ ٟمٗمسف ضر

 ىم٣م ديـ اًمٖمريؿ أو أسمرأه ُمٜمف .

مل شم٘مبؾ  (2)وًمق ؿمٝمد رضمالن قمغم رضمؾ أٟمف ضمرح أظم٤ممه٤م ومه٤م وارصم٤مه ىمبؾ االٟمدُم٤مل

ألٟمف ىمد شمني اجلراطم٦م إمم ٟمٗمسف ومتج٥م اًمدي٦م هلام أو اًم٘مّم٤مص ويمذًمؽ ًمق : ؿمٝم٤مدهتام 

                                                           

 .8/479، واًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ 2/240اًمتٚم٘ملم  (4)

 . 258ُمّمدر اٟمدُمؾ اجلرح إذا ىم٤مرب ًمٚمِمٗم٤مء . ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ، ص  (2)
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ألٟمف إذا ُم٤مت شمٕمٚمؼ طم٘مٝمام سمام ؿمٝمدا : ؿمٝمدا ًمف ذم ُمرض ُمقشمف سمامل ذم أصح اًمقضمٝملم 

وًمق ؿمٝمدا ًمف سم٤مجلراطم٦م وًمف اسمـ ىمبٚم٧م ؿمٝم٤مدهتام الٟمتٗم٤مء اًمتٝمٛم٦م  ،سمف ومٝمق يم٤مجلراطم٦م 

٦م وم٢من ُم٤مت االسمـ ىمبؾ ُمقت اعمجروح ويمذًمؽ ًمق يم٤من قمٚمٞمف ديـ يستٖمرق اًمدي،قمٜمٝمام 

ألٟمف اشمّمؾ هب٤م احلٙمؿ ىمبؾ  :سمٕمد احلٙمؿ سمِمٝم٤مدهتام مل شمبٓمؾ ؿمٝم٤مدهتام (4)وم٢من يم٤من ]ُمقشمف[

ألهن٤م ص٤مرت : وإن يم٤من ُمقشمف ىمبؾ احلٙمؿ هب٤م سمٓمٚم٧م ؿمٝم٤مدهتام  ،شمٓمرق اًمتٝمٛم٦م إًمٞمٝمام 

 . (2)٤مً ضم٤مرة إًمٞمٝمام ٟمٗمٕم

إذا ؿمٝمد اعمقمم قمغم همريؿ ُمٙم٤مشمبف أو اًمقيص قمغم همريؿ اًمٞمتٞمؿ / أو اًمقيمٞمؾ قمغم 

ألهنؿ : همريؿ اعمقيمؾ سمٗمسؼ ؿمٝمقد اًمديـ أو سم٤مإلسمراء ُمـ اًمديـ مل شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدهتؿ 

وإن ؿمٝمد ؿم٤مهدان ُمـ قم٤مىمٚم٦م  ،وهق طمؼ اعمٓم٤مًمب٦م  اً يدومٕمقن هب٤م قمـ أٟمٗمسٝمؿ ضر

ألهنام يدومٕم٤من سمِمٝم٤مدهتام : مل ي٘مبؾ  اًم٘م٤مشمؾ ظمٓم٠م سمٗمسؼ ؿمٝمقد اًم٘متؾ وم٢من يم٤مٟم٤م ُمقهيـ

حتٛمؾ اًمدي٦م وإن يم٤مٟم٤م ُمٕمنيـ وم٢من يم٤من ُمـ أىمرب  (3)قمـ أٟمٗمسٝمام، ]وهق[ اً ضر

اًمٕمّمب٦م مل شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدهتام وإن يم٤مٟم٤م ُمـ األسم٤مقمد سمحٞم٨م ال حيّمؾ اًمتحٛمؾ إًمٞمٝمام إال سمٕمد 

٤مين ُمقت ُمـ ىمبٚمٝمام ىمبٚم٧م هذا أصح اًمٓمري٘ملم محاًل ًمٚمٜمّملم قمغم فم٤مهرمه٤م واًمٓمريؼ اًمث

 .(4)اًمٜم٘مؾ وضمٕمٚمٝم٤م قمغم ىمقًملم ذم اًم٘مسٛملم

                                                           

 .3/446ـمٛمس ذم األصؾ ومت٤مُمف ُمـ اعمٝمذب  (4)

 . 43/308اًمبٞم٤من  (2)

 ذم األصؾ: وهؾ، و اعمثب٧م هق اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمسٞم٤مق. (3)

، واًمبٞم٤من 448-47/446، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 446-3/445، واعمٝمذب 270-296اًمتٜمبٞمف ص  (4)

43/307-308. 

 [ أ/469] 
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ًمٜم٤م: أن اًم٘مري٥م ُمٕمدود ُمـ اًمٕم٤مىمٚم٦م ذم احل٤مل واًمٞمس٤مر ُمٕمتؼم قمٜمد احلقل وذًمؽ 

ُمتقىمع واألسمٕمد همػم ُمٕمدود ذم احل٤مل ُمـ اًمٕم٤مىمٚم٦م وإٟمام يّمػم ُمٜمٝم٤م سمٕمد ُمقت األىمرب، 

 واألصؾ سم٘م٤مؤه ومٔمٝمر اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام.

 فصل

وإن ؾمٗمٚمقا وال ؿمٝم٤مدة األوالد ًمٚمقاًمديـ وإن ال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة اًمقاًمديـ ًمألوالد 

قمٚمقا وم٤مًمقالدة ُم٤مٟمٕم٦م ُمـ ىمبقل اًمِمٝم٤مدة ُمـ اًمٕمٛمقديـ ؾمقاء ذم ذًمؽ اآلسم٤مء واألُمٝم٤مت 

وروي قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وقمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز  (4)وآسم٤مءمه٤م وأُمٝم٤مهتام

وأسمق  (4)وإؾمح٤مق واعمزين (3)وسمف ىم٤مل ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء داود (2)أن شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة سمٕمْمٝمؿ ًمبٕمض

 .(6)قمـ اًمِم٤مومٕمل ذم اًم٘مديؿ (5)صمقر واظمت٤مره اسمـ اعمٜمذر ورواه اسمـ اًم٘م٤مص

وروي قمـ أمحد أٟمف شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة االسمـ ألسمٞمف وال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة األب السمٜمف، وروي 

قمٜمف أٟمف ىم٤مل: شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ًمّم٤مطمبف إذا مل يٙمـ ومٞمٝم٤م هتٛم٦م يمِمٝم٤مدشمف ًمف 

 .(7)قمٜمف ٤مً إذا يم٤من ُمستٖمٜمٞمح واًمٓمالق واعم٤مل سم٤مًمٜمٙم٤م

                                                           

 .20/234شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و43/344، واًمبٞم٤من 3/446اعمٝمذب  (4)

 دمقز : وًمٗمٔمف ، 447 ، 9/445 اعمحغم ذم طمزم واسمـ ، (45474) اعمّمٜمػ ذم اًمرزاق قمبد قمٛمر ظمؼم أظمرج (2)

 قمبد اًمٕمزيز قمبد سمـ قمٛمر ظمؼم وأظمرج . قمدوالً  يم٤مٟمقا إذا ألظمٞمف واألخ ، ًمقاًمده واًمقًمد ، ًمقًمده اًمقاًمد ؿمٝم٤مدة

 . قمدالً  يم٤من إذا ألسمٞمف االسمـ ؿمٝم٤مدة اًمٕمزيز قمبد سمـ قمٛمر أضم٤مز : سمٚمٗمظ (45475) اعمّمٜمػ ذم اًمرزاق

 .9/446اعمحغم  (3)

 .8/4084ُمس٤مئؾ اإلُم٤مم أمحد وإؾمح٤مق  (4)

 اعمٗمت٤مح، ص٤مطم٥م هي٩م، اسمـ قمـ اًمٗم٘مف اًمٓمؼمي اًمِمٞمخ اإلُم٤مم أظمذ أمحد أيب سمـ أمحد اًمٕمب٤مس، هق: أسمق (5)

هـ. اٟمٔمر: ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  332 ؾمٜم٦م سمٓمرؾمقس شمقذم واًمتٚمخٞمص، اًم٘م٤ميض، وأدب واعمقاىمٞم٧م،

3/59. 

 . 342،  43/344اًمبٞم٤من  (6)

 .473-40/472، واعمٖمٜمل 4/276اًمٙم٤مذم  (7)
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 ال دمقز ؿمٝم٤مدة ظم٤مئـ » ىم٤مل:  ط ًمٜم٤م: ُم٤م روت قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن اًمٜمبل

واألب  (2)، واًمٔمٜملم اعمتٝمؿ(4)شلم ذم ىمراسم٦م وال والء ٜم وال ذي همٛمر قمغم أظمٞمف وال فمِ 

وظمؼمٟم٤م  (3)ألن سمٞمٜمٝمام اًمتٕمّمب٦م ومٙم٠مٟمف يِمٝمد ًمٜمٗمسف: ُمتٝمؿ السمٜمف واالسمـ ُمتٝمؿ ألسمٞمف 

وُم٤م راقم٤مه أمحد ُمـ  (4)﴾    يث ىث نث مث﴿ شمٕم٤ممم:  ظم٤مص خيص قمٛمقم ىمقًمف

صمبقت اًمِمبٝم٦م ًمألب ذم ُم٤مل اسمٜمف ال يّمح : وم٢من اًمِمبٝم٦م ًمالسمـ أيًْم٤م ذم طم٤مل األب، 

وهلذا ال ي٘مٓمع االسمـ ذم اًمنىم٦م ُمـ ُم٤مل األب يمام ال ي٘مٓمع األب سم٤مًمنىم٦م ُمـ ُم٤مل 

 االسمـ.

ذم  احل٘مقق وشم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة االسمـ قمغم األب وشم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة األب قمغم االسمـ ذم يمؾ

ذم احلد واًم٘مّم٤مص قمغم أصح  ٤مً وي٘مبؾ أيْم اً همػم اًم٘مّم٤مص وم٤محلد ىمقالً واطمد

 .(5)اًمقضمٝملم وىمٞمؾ اًم٘مقًملم

ًمٜم٤م: أن ُمـ ىمبٚم٧م ؿمٝم٤مدشمف قمٚمٞمف ذم همػم احلد واًم٘مّم٤مص ىمبٚم٧م قمٚمٞمف ومٞمٝمام 

 يم٤مألضمٜمبل .

ام قمٚمٞمف ويمذًمؽ إذا ٤من قمغم رضمؾ أٟمف ىمذف ضة أُمٝمام ىمبٚم٧م ؿمٝم٤مدهتاصمٜموإذا ؿمٝمدا 

 .(7)ال شم٘مبؾ (6)ؿمٝمدا أٟمف ـمٚم٘مٝم٤م قمغم أصح اًم٘مقًملم ]واًمث٤مين[

                                                           

، ووٕمٗمف األًمب٤مين ذم  40/455هٙمذا أورده سمدون : وال ظم٤مئٜم٦م . ومل أضمده ، وأظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ووٕمٗمف  (4)

 ( .2675) 8/292اإلرواء 

 . 3/463وهق يمام ىم٤مل . اٟمٔمر : اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م  (2)

 .20/234شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/447اعمٝمذب  (3)

 [ .2]اًمٓمالق :  (4)

 .20/234شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و43/342، واًمبٞم٤من 3/447اعمٝمذب  (5)

 ـمٛمس ذم األصؾ. واًمسٞم٤مق ي٘متيض ُم٤م أصمبتف. (6)

 .44/236. وروو٦م اًمٓم٤مًمبلم 20/235شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/447اعمٝمذب  (7)
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ألن طمؼ أُمٝمام ال يزيد سمٗمراق : هبذه اًمِمٝم٤مدة  ٤مً ٤م: أهنام ال جيران إمم أُمٝمام ٟمٗمٕمًمٜم

 .(4)اًمرضة

 فصل

ٝمؿ شم٘مبؾ ٞمواعمقًمقديـ ُمـ األىم٤مرب يم٤مإلظمقة واألقمامم وسمٜم/ وُمـ قمدا اًمقاًمديـ 

 .(2)سمٕمْمٝمؿ ًمبٕمض وقمغم سمٕمضؿمٝم٤مدة 

إمم أظمٞمف وهق ذم صٚمتف وسمره مل شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدشمف  ٤مً وىم٤مل ُم٤مًمؽ: إذا يم٤من األخ ُمٜم٘مٓمٕم

 .(3)ًمف

 ًمٜم٤م: أٟمف ال شمٕمّمب٦م سمٞمٜمٝمام وًمٞمس ُم٤مًمف يمامًمف وم٘مبٚم٧م ؿمٝم٤مدشمف ًمف وقمٚمٞمف يم٤مألضمٜمبل.

 .(4)وىم٤مل اًمثقري: ال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة يمؾ ذي رطمؿ حمرم ُمـ اًمٜمس٥م

 ًمٜم٤م: ُم٤م ىمدُمٜم٤مه ذم األخ.

 فصل

 : (8)وأمحد (7)وُم٤مًمؽ (6)، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م(5)شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة أطمد اًمزوضملم ًمّم٤مطمبف

 ال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة أطمد اًمزوضملم ًممظمر.

                                                           

 . 43/343اًمبٞم٤من  (4)

 .43/343، واًمبٞم٤من 46/339احل٤موي  (2)

 .4/244، واًمنمح اًمّمٖمػم 2/894اًمٙم٤مذم  (3)

 .43/343اٟمٔمر: اًمبٞم٤من  (4)

 .20/235شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و43/344، واًمبٞم٤من 3/447اعمٝمذب  (5)

 .6/272، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع 46/422 اعمبسقط (6)

 .249/  4، واًمنمح اًمّمٖمػم 468/  4اًمنمح اًمٙمبػم ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل  (7)

 .6/428، ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 40/474اعمٖمٜمل  (8)

 [ ب/469] 
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وىم٤مل اًمٜمخٕمل واسمـ أيب ًمٞمغم واًمثقري: ال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة اعمرأة ًمزوضمٝم٤م، وشم٘مبؾ 

 .(4)ؿمٝم٤مدة اًمرضمؾ ًمزوضمتف

وألٟمف ؾمب٥م ال يٕمتؼ سمف  ًمٜم٤م: أٟمف قم٘مد قمغم ُمٜمٗمٕم٦م ومال يٛمٜمع ىمبقل اًمِمٝم٤مدة يم٤مإلضم٤مرة،

أطمدمه٤م قمغم اآلظمر إذا ُمٚمٙمف ومال يٛمٜمع ىمبقل اًمِمٝم٤مدة يم٘مراسم٦م سمٜمل اًمٕمؿ، وسمف وم٤مرق 

اًمقاًمديـ واعمقًمقديـ وُمـ ؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ األخ وم٢مٟمف يرث أظم٤مه وشم٘مبؾ ؿمٝم٤مدشمف ًمف وزي٤مدة 

 وسمٛمـ ؿمٝمد ًمٖمريٛمف اعمٕمن سم٤معم٤مل. اً ٦م سمٞمس٤مره ومٞمبٓمؾ سمام إذا يم٤من ُمقهٟمٗم٘م٦م اًمزوضم

 .(3)وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: شم٘مبؾ ، (2)ؿمٝم٤مدة اًمزوج قمغم زوضمتف سم٤مًمزٟم٤موال شم٘مبؾ 

ع ع قمغم اعمقد  ًمٜم٤م: أن ؿمٝم٤مدشمف دقمقى ظمٞم٤مٟم٦م ذم طم٘مف ومٚمؿ شم٘مبؾ يمام ًمق ؿمٝمد اعمقدِ 

ضمٜم٧م ف ومٝمق يمام ًمق ؿمٝمد قمٚمٞمٝم٤م أهن٤م سم٤مخلٞم٤مٟم٦م ذم اًمقديٕم٦م وألٟمف ظمّمؿ هل٤م ومٞمام يِمٝمد سم

 قمٚمٞمف.

 فصل

أسمق طمٜمٞمٗم٦م: اًمٕمداوة ال متٜمع ىمبقل  ، وىم٤مل(4)ال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة اًمٕمدو قمغم قمدوه

 .(5)اًمِمٝم٤مدة

 ال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة ظم٤مئـ وال ظم٤مئٜم٦م وال ذي إطمٜم٦م قمغم أظمٞمف : »ًمٜم٤م: ىمقًمف 

: وألٟمف ُمتٝمؿ ذم ؿمٝم٤مدشمف قمٚمٞمف هذا إذا يم٤مٟم٧م اًمٕمداوة (7)طمٜم٦م: اًمٕمداوةاإلو (6)شوال فمٜملم
                                                           

 .424-46/423اٟمٔمر: اعمبسقط  (4)

 .43/328، واًمبٞم٤من 3/447، واعمٝمذب 270اًمتٜمبٞمف ص (2)

 .5/478، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 7/54اعمبسقط  (3)

 .20/235شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/448، واعمٝمذب 9/64احل٤موي  (4)

 .7/86، واًمبحر اًمرائؼ 46/433اعمبسقط  (5)

، وأظمرج اًمؽمُمذي قمـ قم٤مئِم٦م سمٛمثٚمف ، وومٞمف : وال ذي همٛمر إلطمٜم٦م ، ووٕمٗمف األًمب٤مين ذم مل أضمده سمٚمٗمٔمف  (6)

 ( .2298وٕمٞمػ اًمؽمُمذي )

 : وهل احل٘مد .  4/27ىم٤مل ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م واألصمر  (7)
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مل شم٘مؿ اًمبٞمٜم٦م سم٘مذومف صمؿ  ٤مً دامه٤م أن ي٘مذف إٟمس٤مٟمسمٞمٜمٝمام ذم أُمقر اًمدٟمٞم٤م، وًمف صقرشم٤من إطم

ؿمٝمد اعم٘مذوف قمغم اًم٘م٤مذف سمٌمء ال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدشمف وإن يم٤من قمدالً ذم ٟمٗمسف واًمث٤مٟمٞم٦م أن 

ي٘مٓمع اًمٓمريؼ قمغم ىم٤مومٚم٦م ومٞمجلء رضمؾ ُمـ أهؾ اًم٘م٤مومٚم٦م يِمٝمد قمغم ىم٤مـمع اًمٓمريؼ سمحؼ 

ًمٖمػمه وم٢مٟمف ال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدشمف وإن يم٤من قمدالً ذم ٟمٗمسف، أُم٤م إذا يم٤من سمٞمٜمٝمام خت٤مصؿ ذم ُم٤مل 

ُمػماث وم٢مٟمف ال يٛمٜمع ىمبقل اًمِمٝم٤مدة وم٠مُم٤م اًمٕمداوة ذم أُمقر اًمديـ وم٢مهن٤م ال متٜمع ُمـ  أو

: ىمبقل ؿمٝم٤مدة اعمحؼ قمغم اعمبٓمؾ يم٤معمسٚمؿ يِمٝمد قمغم اًمٙم٤مومر واعمحؼ يِمٝمد قمغم اعمبتدع 

 .(4)ألٟمف قمدل حمؼ وهذا ال ظمالف ومٞمف

إال  (2)وم٠مُم٤م ىمبقل ؿمٝم٤مدة أهؾ األهقاء واًمبدع وم٘مد ٟمص اًمِم٤مومٕمل قمغم ىمبقهل٤م

: ألن سمٕمْمٝمؿ يِمٝمد ًمبٕمض  (4)ُمـ اًمراومْم٦م وهؿ أصح٤مب اخلٓم٤مب اًمٙمقذم (3)اخلٓم٤مسمٞم٦م

ول ومٞمت٠م، (5)شهؿ يمالب أهؾ اًمٜم٤مر » ذم اخلقارج:  سمام يدقمٞمف ويّمدىمف، وأُم٤م ىمقًمف 

 (6)ش األُم٦م هذه جمقس هؿ » اًم٘مدري٦م: ذم ط ىمقًمف وأُم٤م سم٤مًمردة، اإلؾمالم قمـ ظمرج ُمـ قمغم

 قمغم أهنؿ ُمـ ُمٜمع اًم٘مدر. ومٞمت٠مول
                                                           

 .344-43/340، واًمبٞم٤من 45/427هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (4)

 .6/222األم  (2)

هل: ومرىم٦م ُمـ ومرق اًمراومْم٦م اًمٖمالة أشمب٤مع أيب اخلٓم٤مب األؾمدي، يٕمت٘مدون سم٢مالهٞم٦م األئٛم٦م أو سمٕمْمٝمؿ،  (3)

ويٗمنون اًم٘مرآن شمٗمسػما ظم٤مـمئ٤م، ومٞمزقمٛمقن أن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام اجلب٧م واًمٓم٤مهمقت، ويمذًمؽ 

 .247، اًمٗمرق سملم اًمٗمرق ص2/240اخلٛمر واعمٞمن. اٟمٔمر: اعمٚمؾ واًمٜمحؾ

  أيب إمم ٟمٗمسف قمزا اًمذي وهق أؾمد، سمٜمل ُمقمم األضمدع أسمق اخلٓم٤مب، األؾمدي زيٜم٥م أيب ـسم هق: حمٛمد (4)

 وأُمر وًمٕمٜمف، ُمٜمف شمؼمأ طم٘مف ذم اًمب٤مـمؾ همٚمقه قمغم اًمّم٤مدق وىمػ ومٚمام.  اًمّم٤مدق حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اهلل قمبد

 ادقمك قمٜمف اقمتزل ومٚمام. قمٚمٞمف واًمٚمٕمـ ُمٜمف اًمتؼمي ذم وسم٤مًمغ ذًمؽ، ذم اًم٘مقل وؿمدد. ُمٜمف سم٤مًمؼماءة أصح٤مسمف

 .4/479اٟمٔمر: اعمٚمؾ واًمٜمحؾ  .ًمٜمٗمسف اإلُم٤مُم٦م

، ُمـ طمدي٨م أيب أُم٤مُم٦م، 8/270، واًمٙمبػم 2/240(، واًمٓمؼماين ذم اًمّمٖمػم 473أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف ) (5)

 (.3343) 4/634وصححف األًمب٤مين، اٟمٔمر: صحٞمح اجل٤مُمع 

 اهلل قمٜمٝمام، وطمسٜمف ، ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر ريض3/65(، واًمٓمؼماين ذم األوؾمط 4694أظمرضمف أسمق داود ) (6)

 . 4/38األًمب٤مين، اٟمٔمر: ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح 
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وُمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل: ُمـ طمٙمٛمٜم٤م سمٗمس٘مف ُمٜمٝمؿ وهؿ اخلقارج واًمراومْم٦م اًمذيـ 

وم٢من ؿمٝم٤مدهتؿ همػم ُم٘مبقًم٦م ويمذًمؽ ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ  ط / يسبقن أصح٤مب رؾمقل اهلل

 .(4)اًم٘مرآن وٟمٗمك اًمرؤي٦م وأو٤مف اعمِمٞمئ٦م إمم ٟمٗمسف وهق ظمالف ٟمص اًمِم٤مومٕمل

 .(2)٤مً ؿمٝم٤مدة أهؾ األهقاء ُمٓمٚم٘م٤مًمؽ: شمرد وىم٤مل ُم

 ٤مً اًمرواومض اًمذي يزقمٛمقن أن هلؿ إُم٤مُموىم٤مل ذيؽ: شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة أرسمٕم٦م ُمٜمٝمؿ: 

 . (4)، واخلقارج (3)يٜمتٔمر، واًمذيـ يْمٞمٗمقن اعمِمٞمئ٦م إًمٞمٜم٤م، واعمرضمئ٦م

 .(7)واًمراومْم٦م (6)واجلٝمٛمٞم٦م (5)وىم٤مل أمحد: شمرد ؿمٝم٤مدة اًم٘مدري٦م

                                                           

 .44/239، وروو٦م اًمٓم٤مًمبلم 4/254، واعمجٛمقع 49/8، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 47/476احل٤موي  (4)

 .4/424، واًمذظمػمة 40/44اًمبٞم٤من واًمتحّمٞمؾ  (2)

٤من وشمّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م هل إطمدى اًمٗمرق اًمٙمالُمٞم٦م اًمتل شمٜمتس٥م ًمإلؾمالم ، ي٘مقًمقن : إن اإليامن ىمقل سم٤مًمٚمس (3)

 وم٘مط ، وأول ُمـ ىم٤مل سمف ذر سمـ قمبد اهلل اعمذطمجل ، صمؿ شم٤مسمٕمف همٞمالن اًمدُمِم٘مل واجلٕمد سمـ درهؿ .

 . 2/4443اٟمٔمر : اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة 

 ُمٗمؽمو٦م إُم٤مُم٤م ًمف أن يزقمؿ راوميض ؿمٝم٤مدهتؿ: دمقز ال ضم٤مء ذم اعمٖمٜمل السمـ ىمداُم٦م قمـ ذيؽ: أرسمٕم٦م (4)

اٟمٔمر: اعمٖمٜمل .وُمرضمئ . إًمٞمف اعمِمٞمئ٦م أن يزقمؿ وىمدري. طمرب دار اًمدٟمٞم٤م أن يزقمؿ وظم٤مرضمل. ـم٤مقمتف

40/446. 

هل إطمدى اًمٗمرق اًمٙمالُمٞم٦م اعمٜمتسب٦م إمم اإلؾمالم ، ي٘مقًمقن سم٢مؾمٜم٤مد أومٕم٤مل اًمٕمب٤مد إمم أٟمٗمسٝمؿ ، وىمدرهتؿ ،  (5)

وًمٞمس هلل شمٕم٤ممم دظمؾ وال ىمدرة وال ُمِمٞمئ٦م وال ىمْم٤مء ، وأول ُمـ أفمٝمر ىمقهلؿ ؾمقؾمـ اًمٜمٍماين ، وأظمذه٤م 

 قمٜمف ُمٕمبد اجلٝمٜمل .

 . 2/4444اٟمٔمر اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة 

إطمدى اًمٗمرق اًمٙمالُمٞم٦م اعمٜمتسب٦م إمم اإلؾمالم ، ي٘مقًمقن سم٢مٟمٙم٤مر مجٞمع أؾمامء اهلل شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف ، وضمٕمٚمٝم٤م  (6)

جم٤مًزا ، ويٜمٙمرون قمذاب اًم٘مؼم ، واًمٍماط ، ورؤي٦م اهلل شمٕم٤ممم ، زقمٞمٛمٝمؿ األول إسم٤من سمـ ؾمٛمٕم٤من اًمٞمٝمقدي ، 

 صٗمقان ، وإًمٞمف شمٜمس٥م .صمؿ اجلٕمد سمـ 

 . 4044-2/4040اٟمٔمر : اعمقؾمققم٦م اعمٞمنة 

 . 8/307، واعمبدع 40/446اعمٖمٜمل  (7)

 [ أ/470] 
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ألٟمف  :قمغم أيب سمٙمر ذم اإلُم٤مُم٦م ردت ؿمٝم٤مدشمف ٤مً ٜم٤م ُمـ ىم٤مل: ُمـ ىمدم قمٚمٞموُمـ أصح٤مسم

 .(4)ظم٤مًمػ إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م وُمـ ومْمٚمف قمٚمٞمٝمؿ مل أومس٘مف وىمبٚم٧م ؿمٝم٤مدشمف

وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ال شمرد ؿمٝم٤مدة أطمد ُمـ أهؾ األهقاء وإٟمام شمرد ؿمٝم٤مدة ُمـ ومسؼ 

 .(2)سم٤مًمٗمٕمؾ دون االقمت٘م٤مد وىمد ىمبؾ ؿمٝم٤مدة أهؾ اًمذُم٦م

ٟمف وم٤مؾمؼ ال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدشمف يمام ًمق يم٤من ًمٜم٤م: أن ُمـ طمٙمؿ سمٗمس٘مف أو يمٗمره ُمٜمٝمؿ وم٢م

 ومس٘مف سم٤مًمٗمٕمؾ.

 فرع

إذا ؿمٝمد رضمالن قمغم رضمؾ سمحؼ قمٜمد احل٤ميمؿ ومسٛمع ؿمٝم٤مدهتام صمؿ ىمذف اعمِمٝمقد 

قمٚمٞمف اًمِم٤مهديـ ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: طمٙمؿ سمِمٝم٤مدهتام ٟمٔمًرا إمم طم٤مل اًمِمٝم٤مدة سمخالف ُم٤م ًمق 

 اًم٘مذف  ومسؼ اًمِم٤مهدان ىمبؾ احلٙمؿ وم٢من ومس٘مٝمام أصمر هتٛم٦م ذم طم٤مل اًمِمٝم٤مدة وإٟمِم٤مء

 .(3)ألٟمف ي١مدي إمم أن ال شم٘م٤مم سمٞمٜم٦م سمح٤مل: وال شم١مصمر هتٛم٦م طم٤مل اًمِمٝم٤مدة 

 فصل

شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة اًمّمديؼ ًمّمدي٘مف، وىم٤مل ُم٤مًمؽ: إن يم٤مٟم٤م ُمتالـمٗملم مل شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة 

 . (4)أطمدمه٤م ًممظمر

ؾمببف ال ي٘متيض قمتؼ أطمدمه٤م قمغم اآلظمر إذا ُمٚمٙمف ومال يٛمٜمع ىمبقل اًمِمٝم٤مدة  ًمٜم٤م: أن

(4)حلجرسمف ال يٛمٜمع يمٛمـ ؿمٝمد ًمٖمريٛمف اعمٕمن ىمبؾ ا (5)[اعمٞمؾواطمتامل ]يمٖمػم اعمتالـمٗملم، 
 

                                                           

 .43/284ىم٤مل ذًمؽ أسمق إؾمح٤مق، اٟمٔمر: اًمبٞم٤من  (4)

 .3/423، واهلداي٦م 46/432اعمبسقط  (2)

، وروو٦م اًمٓم٤مًمبلم 4/254، واعمجٛمقع 49/8، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 43/344، واًمبٞم٤من 47/476احل٤موي  (3)

44/239. 

 .8/474، واًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ 4/24اعمدوٟم٦م  (4)

 مت٤مُمف ُم٤م أصمب٧م . ـمٛمس ذم األصؾ وًمٕمؾ (5)

 . 4/444هق اعمٜمع ، واصٓمالطًم٤م : ُمٜمع ٟمٗم٤مذ اًم٘مقل ًمٕمٚم٦م : يم٤مًمّمٖمر أو اًمرق أو اجلٜمقن . اًمتٕمريٗم٤مت  (4)
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 همٞمٔمف ؿمٗم٤مء ىمّمد ذم ويتٝمؿ حمٔمقر ؾمببٝم٤م وم٢من اًمٕمداوة وخت٤مًمػ ،٤مً ٟمٗمٕم إًمٞمف جير أن حيتٛمؾ وم٢مٟمف

 .(4)قمٚمٞمٝم٤م اًمّمداىم٦م شمبٕم٨م ومال ًمف واعمِمٝمقد اًمِم٤مهد شمرض اًمزور ؿمٝم٤مدة وألن

وُمـ مجع ذم اًمِمٝم٤مدة سملم أُمريـ ومردت ذم أطمدمه٤م ٟمٔمرت وم٢من ردت ًمٚمٕمداوة سمٞمٜمف 

: أٟمف ىمذومف ورضماًل آظمر ردت ؿمٝم٤مدشمف قمٚمٞمٝمام  (2)ن ؿمٝمد قمغم رضمؾإوسملم اآلظمر ُمثؾ 

ألهن٤م شمْمٛمٜم٧م إصمب٤مت قمداوة وؿمٝم٤مدة اًمٕمدو ال شم٘مبؾ قمغم قمدوه وإن ردت ًمتٝمٛم٦م همػم 

وأضمٜمبل ُم٤مالً ردت ؿمٝم٤مدشمف ذم طمؼ  اًمٕمداوة سم٠من ؿمٝمد قمغم رضمؾ أٟمف اىمؽمض ُمـ أسمٞمف

 .(3)أسمٞمف دون األضمٜمبل قمغم أصح اًم٘مقًملم

 ًمٜم٤م: أن اًمتٝمٛم٦م اًمتل ردت هب٤م ؿمٝم٤مدشمف ألسمٞمف ُمٜمٗمردة ذم طمؼ األضمٜمبل ومقضم٥م 

 ىمبقهل٤م ًمف.

 فصل

 : ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: (4)وُمـ ردت ؿمٝم٤مدشمف سمٛمٕمّمٞم٦م صمؿ شم٤مب وأصٚمح ىمبٚم٧م ؿمٝم٤مدشمف

وًمق ؿمٝمد صبل أو قمبد أو يم٤مومر قمٜمد ، (5)﴾   هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي﴿ 

صمؿ شمبلم طم٤مهلؿ ًمف رده٤م وم٢من سمٚمغ  (6)طم٤ميمؿ وقمٚمؿ سمح٤مهلام مل شمسٛمع اًمِمٝم٤مدة ]وم٢من ؾمٛمٕمٝم٤م[

 (4)ألهن٤م ردت ]ًمٜم٘مص ال[ :اًمّمبل وأقمتؼ اًمٕمبد وأؾمٚمؿ اًمٙم٤مومر وأقم٤مدوا اًمِمٝم٤مدة ىمبٚمٝم٤م

  / شمٚمح٘مف اًمتٝمٛم٦م ذم زواًمف ومقضم٥م ىمبقهل٤م.

                                                           

 . 345-43/344اًمبٞم٤من  (4)

 : سم٤مًمزٟم٤م . وال ُمٕمٜمك هل٤م هٜم٤م ومٚمٕمٚمٝم٤م ؾمبؼ ىمٚمؿ . ذم األصؾ (2)

 .20/235شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و43/346، واًمبٞم٤من 3/448اعمٝمذب  (3)

 .20/235شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/448اعمٝمذب  (4)

 .[ 89آل قمٛمران: ] (5)

 .43/324ـمٛمس ذم األصؾ. ومت٤مُمف ُمـ اًمبٞم٤من  (6)

 .43/344ـمٛمس ذم األصؾ. ومت٤مُمف ُمـ اًمبٞم٤من  (4)

 [ ب/470] 
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ؿمٝم٤مدشمف ًمٗمس٘مف صمؿ شم٤مب وأصٚمح وأقم٤مد شمٚمؽ وًمق ؿمٝمد قمٜمده رضمؾ طمر ُمسٚمؿ ومرد 

 .(4)اًمِمٝم٤مدة مل شم٘مبؾ

، وطمٙمل قمـ ُم٤مًمؽ أٟمف ىم٤مل: اًمِمٝم٤مدة اعمٕم٤مدة (2)وىم٤مل اعمزين وأسمق صمقر وداود: شم٘مبؾ

 .(4)ُم٘مبقًم٦م (3)قمغم األرسمٕم٦م

ًمٜم٤م: أن اًمٕمداًم٦م واًمٗمسؼ يثبت٤من ُمـ ـمريؼ اًمٔمـ واالضمتٝم٤مد وم٢مذا رد ؿمٝم٤مدة اًمٗم٤مؾمؼ 

 يٜم٘مْمٝم٤م سمٛمثٚمف سمخالف اًمّمبل واًمٕمبد واًمٙم٤مومر وم٢من ردا وم٘مد رده٤م سم٤مضمتٝم٤مده ومال 

ؿمٝم٤مدهتؿ ُمـ ـمريؼ اًمٜمص واالشمٗم٤مق ومج٤مز أن ي٘مبٚمٝم٤م ُمـ ـمريؼ همػمه، وألن رد ؿمٝم٤مدة 

اًمّمبل واًمٕمبد واًمٙم٤مومر ال شمٚمح٘مٝمؿ سمف همْم٤مو٦م وال ُمٕمػمة وال يتٝمٛمقن ذم زوال ؾمب٥م 

سم٦م اعم٘متْمٞم٦م ًمٚم٘مبقل، اًمرد واًمٗم٤مؾمؼ يٚمح٘مف اًمٕم٤مر ذم رد ؿمٝم٤مدشمف ُمتٝمؿ ومٞمام أفمٝمره ُمـ اًمتق

: سمخالف اًمٗم٤مؾمؼ وومٞمف وٕمػ  ٤مً طمؼ اًمّمبل واًمٕمبد واًمٙم٤مومر زال ىمٓمٕموألن اعم٤مٟمع ذم 

 ألن اجلٛمٞمع ؾمقاء ذم ىمبقل همػمه٤م ُمـ اًمِمٝم٤مدات.

وًمق ؿمٝمد عمٙم٤مشمبف ومردت ؿمٝم٤مدشمف صمؿ قمتؼ اعمٙم٤مشم٥م وأقم٤مد اًمسٞمد شمٚمؽ اًمِمٝم٤مدة 

 .(5)ووم٘مد اًمتٝمٛم٦م ذم طم٘مف ٤مً  : ًمزوال اعم٤مٟمع ُمـ اًم٘مبقل ي٘مٞمٜمىمبٚم٧م قمغم أصح اًمقضمٝملم

 فصل

ًمٚمتقسم٦م اًمتل شم٘مبؾ ُمٕمٝم٤م اًمِمٝم٤مدة ذوط ُمٜمٝم٤م سم٤مـمٜم٦م وُمٜمٝم٤م فم٤مهرة، وم٠مُم٤م ذـمٝم٤م 

اًمب٤مـمـ ومٞمٜمٔمر ومٞمٝم٤م وم٢من مل شمتٕمٚمؼ هب٤م ُمٔمٚمٛم٦م آلدُمل وال طمؼ هلل شمٕم٤ممم يم٤مالؾمتٛمت٤مع 

                                                           

 .322-43/324، واًمبٞم٤من 3/450، واعمٝمذب 270، واًمتٜمبٞمف ص47/243احل٤موي  (4)

 .8/442خمتٍم اعمزين  (2)

 وهؿ اًمٕمبد واًمذُمل واًمٗم٤مؾمؼ واًمٙم٤مومر . (3)

 .4/483، واًمنمح اًمٙمبػم 2/225، واًمٗمقايمف اًمدواين 2/240اًمتٚم٘ملم  (4)

 .40/240، وحتٗم٦م اعمحت٤مج 49/30هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (5)
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سم٤مألضمٜمبٞم٦م ومٞمام دون اًمٗمرج ومٛمـ ذـمٝم٤م اإلىمالع واًمٜمدم واًمٕمزم أن ال يٕمقد إمم اعمٕمّمٞم٦م 

  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ﴿ ٘مقًمف شمٕم٤ممم:ًم

 يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 ىك مك لكاك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث
، وم٢من شمٕمٚمؼ هب٤م طمؼ آدُمل ومنمـمٝم٤م أن يؼمأ ُمـ طم٘مف، إُم٤م أن ي١مديف إًمٞمف أو (4)﴾   يك

:  (2)يس٠مًمف اإلسمراء ُمٜمف سمٕمد اإلىمالع واًمٜمدم قمغم ُم٤م شم٘مدم واًمٕمزم قمغم أن ال يٕمقد إمم ُمثٚمف

 . (3)سمذل ُمـ ٟمٗمسف اًم٘مّم٤مص ألقمرايب يم٤من ىمد ضسمف سم٘مْمٞم٥مط  ألن اًمٜمبل

:  اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م وم٘م٤مل: سم٤مًمدرة، ومرضسمف اًمٜمس٤مء ُمع يّمكم رضمالً  رأى قمٛمر أن وروي

ومام قمٚمٛمتٜمل، ومبذل ًمف قمٛمر  أؾم٠مت   وم٘مد فمٚمٛمتٜمل، وإن يمٜم٧م   أطمسٜم٧م   إن يمٜم٧م  

اًم٘مّم٤مص وم٠مسمك، ومس٠مًمف اًمٕمٗمق وم٠مسمك، وم٤مومؽمىم٤م قمغم ذًمؽ، ومٚم٘مٞمف ُمـ اًمٖمد ومتٖمػم ًمقن 

قمٛمر، وم٘م٤مل ًمف اًمرضمؾ: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم : أرى ُم٤م يم٤من ُمٜمل سم٤مألُمس ىمد أصمر ومٞمؽ، وم٘م٤مل: 

 . (4)أضمؾ، ىم٤مل: وم٠مؿمٝمد أين ىمد قمٗمقت قمٜمؽ

 .(4)ووم٤مه طم٘مفوم٢من مل ي٘مدر قمغم ص٤مطم٥م احلؼ ٟمقى أٟمف ُمتك ىمدر أ

وإن شمٕمٚمؼ سم٤معمٕمّمٞم٦م طمد هلل شمٕم٤ممم يمحد اًمزٟم٤م أو اًمنمب وم٢من مل ئمٝمر ذًمؽ وم٤مألومم 

اهلل  سمسؽم ومٚمٞمستؽم ٤مً ؿمٞمئ اًم٘م٤مذورات هذه ُمـ أشمك ُمـ» : ط ًم٘مقًمف :(2)ٟمٗمسف قمغم يسؽمه أن

                                                           

 [ .436،  435]آل قمٛمران:  (4)

 .20/236شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و349-43/348، واًمبٞم٤من 3/448اعمٝمذب  (2)

 .4/73، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م 3/58ش اًمٙمبػم»اًمٓمؼماين ذم  (3)

 . 252 ؾمبؼ ختري٩م اًم٘مّم٦م ص (4)

 .20/236شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و43/349، واًمبٞم٤من 449-3/448اعمٝمذب  (4)

 .237-20/236شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و43/349، واًمبٞم٤من 3/449اعمٝمذب  (2)
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 ، وم٢من أفمٝمر ذًمؽ مل ي٠مصمؿ: ألن (4)شوم٢من ُمـ أسمدى ًمٜم٤م صٗمحتف أىمٛمٜم٤م قمٚمٞمف طمد اهلل شمٕم٤ممم

 .(2)ومرمجٝمام ومل يٜمٙمر قمٚمٞمٝم٤م ط واًمٖم٤مُمدي٦م أىمرا قمٜمد رؾمقل اهلل اً ُم٤مقمز /

وأُم٤م اًمتقسم٦م ذم اًمٔم٤مهر وهل اًمتل شمٕمقد هب٤م اًمقالي٦م وشم٘مبؾ هب٤م اًمِمٝم٤مدة ومٞمٜمٔمر ذم 

ُمٕمّمٞمتف وم٢من يم٤مٟم٧م ومٕماًل يم٤مًمزٟم٤م واًمنىم٦م مل حيٙمؿ سمّمح٦م شمقسمتف طمتك يّمٚمح اًمٕمٛمؾ ُمدة 

 وىمدر أصح٤مسمٜم٤م (3)﴾   هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي﴿  شمٕم٤ممم:يقصمؼ هب٤م ًم٘مقًمف 

ألٟمف يٛمر قمٚمٞمف : زُم٤من ومٙم٤من أومم ُم٤م اقمتؼم اًمسٜم٦م  سم٠مدٟمكألٟمف ىمد ال يقصمؼ : اعمدة سمسٜم٦م 

اًمٗمّمقل اًمتل هتٞم٩م ومٞمٝم٤م اًمٓمب٤مع وختتٚمػ قمٚمٞمف األهقي٦م وم٢مذا اؾمتٛمر ومٞمٝم٤م قمغم اًمٓم٤مقم٦م 

وإن يم٤مٟم٧م ُمٕمّمٞمتف ىمقالً وم٢من يم٤مٟم٧م ردة يم٤مٟم٧م شمقسمتف سم٠من  ،طمّمٚم٧م اًمث٘م٦م سمّمح٦م شمقسمتف

وم٘مد ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: شمقسم٦م اًم٘م٤مذف  ٤مً وإن يم٤مٟم٧م ىمذوم،ألهن٤م دم٥م ُم٤م ىمبٚمٝم٤م ي٠ميت سم٤مًمِمٝم٤مدشملم 

ومٛمـ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ىم٤مل هل أن ي٘مقل: يمذسم٧م قمٚمٞمف وال أقمقد إمم ُمثٚمف،  ، (4)إيمذاسمف ٟمٗمسف

ذم ىمذومف ًمف ومٞمّمػم  ٤مً يٙمقن ص٤مدىم ألٟمف ىمد: واًمّمحٞمح هق أن ي٘مقل: ىمذذم ًمف يم٤من سم٤مـماًل 

 ُم٤م ىمدُمتف : ًم٘مقًمف وال سمد ومٞمف ُمـ إصالح اًمٕمٛمؾ ُمدة ؾمٜم٦م قمغم ، ٤مً ىمقًمف يمذسم٧م قم٤مصٞم

 .(5)﴾   هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي﴿ شمٕم٤ممم: 
ألٟمف مل يثب٧م ُم٤م ىمذف : ٙمٛمؾ اًمبٞمٜم٦م ومٝمق سم٤مق قمغم قمداًمتف شمٝمد قمٚمٞمف سم٤مًمزٟم٤م ومل وُمـ ؿم  

واألومم أن ي٘مقل: ٟمدُم٧م قمغم ُم٤م يم٤من وال أقمقد إمم ُم٤م اهتٛم٧م  ،سمف وهلذا شم٘مبؾ أظمب٤مره 

 سمف، وُمـ يم٤مٟم٧م ُمٕمّمٞمتف سمِمٝم٤مدة زور ومتقسمتف ُمٜمٝم٤م أن ي٘مقل: يمذسم٧م ومٞمام ؿمٝمدت سمف 

 .(4)وال أقمقد إمم ُمثٚمف، ويِمؽمط ومٞمٝم٤م إصالح اًمٕمٛمؾ قمغم ُم٤م ىمدُمٜم٤مه
                                                           

 (.446) 4/93ُمـ طمدي٨م زيد سمـ أؾمٚمؿ، وصححف األًمب٤مين، صحٞمح اجل٤مُمع  2/825اعمقـم٠م  (4)

 . 56ؾمبؼ خترجيف ، ص  (2)

 .89آل قمٛمران:  (3)

 .3/449، واعمٝمذب 47/32احل٤موي اًمٙمبػم  (4)

 .89آل قمٛمران:  (5)

 .237-20/236شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و324-43/320، واًمبٞم٤من 450-3/449اعمٝمذب  (4)

 [ أ/474] 
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 باب عدد الشهود

، وروي قمـ (4)ال ي٘مبؾ ذم اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمزٟم٤م أىمؾ ُمـ أرسمٕم٦م أٟمٗمس ذيمقر قمدول

 .(3)أهنام ىم٤مال: جيقز صمالصم٦م رضم٤مل واُمرأشم٤من (2)قمٓم٤مء ومح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن

 يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىفًمٜم٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ 
  حم جم يل ىل مل خل، وىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ (4)﴾  ىل مل
 .(5)﴾ ىم مم خم

وىم٤مل ؾمٕمد سمـ قمب٤مدة: إذا رأي٧م ُمع اُمرأيت رضماًل أُمٝمٚمف طمتك آيت سم٠مرسمٕم٦م ؿمٝمداء، 

 .(6)شٟمٕمؿ : » وم٘م٤مل 

: ألٟمف مل شمٙمٛمؾ سمٞمٜم٦م (7)وضمٚمد قمٛمر اًمثالصم٦م اًمذيـ ؿمٝمدوا قمغم اعمٖمػمة ومل جيٚمده

 .(8)اًمزٟم٤م

وىمٞم٤مس اًمزٟم٤م قمغم اعم٤مل وم٤مؾمد : ألن طمٙمؿ اعم٤مل أظمػ، وهلذا ي٘مبؾ ومٞمف ؿم٤مهدان، 

ألهنام : ويمذًمؽ اًمٚمقاط وإشمٞم٤من اًمبٝم٤مئؿ إذا ىمٚمٜم٤م جي٥م سمف احلد ال يثب٧م إال سم٠مرسمٕم٦م ؿمٝمداء 

يم٤مًمزٟم٤م ذم وضمقب احلد ومٙم٤مٟم٤م يم٤مًمزٟم٤م ذم قمدد اًمبٞمٜم٦م، وإن ىمٚمٜم٤م إشمٞم٤من اًمبٝم٤مئؿ ال يقضم٥م 

                                                           

 .43/324، واًمبٞم٤من 48/594، وهن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 3/450، واعمٝمذب 270اًمتٜمبٞمف ص (4)

 ، ُمقؾمك أسمك ُمقمم ، اًمٗم٘مٞمف اًمٙمقذم إؾمامقمٞمؾ أسمق ، ُمقالهؿ األؿمٕمري ُمسٚمؿ ؾمٚمٞمامن أسمك سمـ هق: مح٤مد (2)

وقمٜمف:  اًمبٍمي. واحلسـ ُم٤مًمؽ، سمـ وأٟمس اًمٜمخٕمل، إسمراهٞمؿ قمـ روى ُمقؾمك. أسمك سمـ إسمراهٞمؿ ُمقمم وىمٞمؾ

 .5/234هـ. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء 420احلٙمؿ سمـ قمتٞمب٦م، ومح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ومحزة اًمزي٤مت. ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 . 43/324اًمبٞم٤من  (3)

 .[ 4اًمٜمقر: ] (4)

 .[ 45اًمٜمس٤مء: ] (5)

 (.4498قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م ) اعمتقرمب اًمٓمالق، سم٤مب اٟم٘مْم٤مء قمدة أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم يمت٤م (6)

 . 74 ؾمبؼ خترجيف ص (7)

 .5/545ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمب٦م  (8)
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إال سمِمٝم٤مدة أرسمٕم٦م قمغم أصح اًمقضمٝملم واًمث٤مين يٙمتٗمك ومٞمف  إال اًمتٕمزير مل يٙمتػ ومٞمف

 .(2)وهق ىمقل اعمزين (4)سمِم٤مهديـ

ًمٜم٤م: أٟمف ومرج طمٞمقان جي٥م سم٤مإليالج ومٞمف قم٘مقسم٦م ومٚمؿ يثب٧م إال سمِمٝم٤مدة أرسمٕم٦م يم٢مشمٞم٤من 

اعمرأة ذم دسمره٤م وٟم٘مّم٤مٟمف ذم اًمٕم٘مقسم٦م ال ي٘متيض ٟم٘مّم٤مٟمف ذم اًمبٞمٜم٦م يمزٟم٤م األُم٦م ]قم٘مقسمتف 

 . إال سمٛمثؾ ُم٤م يثب٧م سمف زٟم٤م احلرة/ ُمـ زٟم٤م احلرة وال يثب٧م  (3)ٟمّمػ[

وأُم٤م اًمِمٝم٤مدة قمغم اإلىمرار سم٤مًمزٟم٤م ومٞمٙمٗمل ومٞمف ؿمٝم٤مدة اصمٜملم قمغم أصح اًم٘مقًملم، وذم 

 .(4)اًمث٤مين ال سمد ُمـ أرسمٕم٦م

ذم صمبقت اًمزٟم٤م ال ي٘متيض  ًمٜم٤م: أٟمف إصمب٤مت إىمرار ومٝمق يمس٤مئر األىم٤مرير ويمقٟمف ؾمبب٤مً 

 .اًمتسقي٦م سمٞمٜمف وسملم ومٕمؾ اًمزٟم٤م، أال شمرى أٟمف يٙمتٗمك ومٞمف سم٢مىمرار واطمد 

ويمذًمؽ اًمؽممج٦م ذم اًمزٟم٤م يٙمٗمل ومٞمٝم٤م ؿم٤مهدان قمغم أصح اًمقضمٝملم ومال يٙمٗمل قمغم 

 .(5)اًمقضمف اًمث٤مين إال أرسمٕم٦م سمٜم٤مء قمغم اًم٘مقًملم ذم اًمِمٝم٤مدة قمغم اإلىمرار سم٤مًمزٟم٤م

ىمذوم٦م جي٥م قمٚمٞمٝمؿ احلد وال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدهتؿ قمغم أصح  إذا ؿمٝمد صمالصم٦م سم٤مًمزٟم٤م ومٝمؿ

 .(6)اًم٘مقًملم واًم٘مقل اًمث٤مين ًمٞمسقا ىمذوم٦م وال طمد قمٚمٞمٝمؿ

، وروى ]أسمق (7)ًمٜم٤م: أن قمٛمر طمد اًمثالصم٦م اًمذيـ ؿمٝمدوا قمغم اعمٖمػمة سم٤مًمزٟم٤م

                                                           

 .43/324، واًمبٞم٤من 3/454، واعمٝمذب 270، واًمتٜمبٞمف ص47/7احل٤موي  (4)

 .8/368خمتٍم اعمزين  (2)

 .3/454ـمٛمس ذم األصؾ. واعمثب٧م ُمـ اعمٝمذب  (3)

 .43/405، واًمبٞم٤من 3/454، واعمٝمذب 274اًمتٜمبٞمف ص (4)

 اًمس٤مسمؼ ٟمٗمسف . (5)

 .20/253شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/454، واعمٝمذب 274اًمتٜمبٞمف ص (6)

 . 74 ؾمبؼ خترجيف ص (7)

 [ ب/474] 
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قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أٟمف ؿمٝمد قمٜمده صمالصم٦م سم٤مًمزٟم٤م وىم٤مل اًمراسمع: رأيتٝمام ذم  (4)[اًمقيضء

، (2)ن يم٤من ذًمؽ زٟم٤م ومٝمق ذًمؽ، ومجٚمد قمكم اًمثالصم٦م وقمزر اًمرضمؾ واعمرأةصمقب واطمد، وم٢م

إمم ىمذف اًمٜم٤مس، وذم ىمبقل  ٤مً ٟمقضم٥م احلد ضمٕمؾ ًمٗمظ اًمِمٝم٤مدة ـمري٘م وألٟم٤م إذا مل

ويمذًمؽ إن ؿمٝمد أرسمٕم٦م  روايتٝمؿ وضمٝم٤من، أىمٞمسٝمام قمدم اًم٘مبقل يمام ال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدهتؿ

 اً أو ُمتٔم٤مهر اً أو يم٤مومر اً د٤مدة أطمدهؿ سمسب٥م فم٤مهر سم٠من يم٤من قمبسم٤مًمزٟم٤م ومرد احل٤ميمؿ ؿمٝم

ألن وضمقد هذا اًمِم٤مهد : سم٤مًمٗمسؼ وم٢من احلد جي٥م قمغم مجٞمٕمٝمؿ سمٜم٤مء قمغم اعمس٠مًم٦م ىمبٚمٝم٤م 

وهق األصح،  اً د قمغم اًمثالصم٦م ىمقالً واطمديمٕمدُمف وإن يم٤من اًمرد سمسب٥م ظمٗمل مل جي٥م احل

 .(3)وىمٞمؾ إهن٤م يم٤مًمتل ىمبٚمٝم٤م

اًمِمٝم٤مدة ُمٕمف إمم شمٗمريط وال إمم ًمٜم٤م: أن اًمرد إذا يم٤من سمسب٥م ظمٗمل مل يٜمسبقا ذم إىم٤مُم٦م 

 ىمّمد اًم٘مذف، سمخالف اًمسب٥م اًمٔم٤مهر وٟم٘مّم٤من اًمٕمدد.

وًمق ؿمٝمد أرسمٕم٦م سم٤مًمزٟم٤م ورضمع أطمدهؿ ىمبؾ احلٙمؿ ًمزم اًمراضمع طمد اًم٘مذف ىمقالً 

اًمثالصم٦م ومال طمد ، وىمٞمؾ: إٟمف قمغم ىمقًملم وًمٞمس سمٌمء ألٟمف اقمؽمف سم٤مًم٘مذف، وأُم٤م اً واطمد

 .(4)ًملم وًمٞمس سمٌمء، وىمٞمؾ: هل قمغم اًم٘مقاً قمٚمٞمٝمؿ ىمقالً واطمد

ًمٜم٤م: أهنؿ ؿمٝمدوا ُمع يمامل اًمٕمدد، وال يٛمٙمٜمٝمؿ االطمؽماز ُمـ رضمقع ومال شمٗمريط 

احلد ىمقالً  ُمٜمٝمؿ، وإن رضمٕمقا يمٚمٝمؿ وىم٤مًمقا: شمٕمٛمدٟم٤م اًمٙمذب قمٚمٞمف وضم٥م قمٚمٞمٝمؿ

                                                           

 اًمقيضء أسمق ، اًم٘مٞمز ٟمسٞم٥م سمـ . وهق ظمٓم٠م. وصقاسمف: أسمق اًمقيضء. وهق: قمب٤مد: أسمق اًمرو٤م  ذم األصؾ (4)

األؾمٚمٛمل. وقمٜمف: سمديؾ سمـ ُمٞمنة، سمٙمٜمٞمتف. روى قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وأيب سمرزة  ُمِمٝمقر اًمسحتٜمل ،

 .6/34ومجٞمؾ سمـ ُمرة، ويزيد سمـ أيب ص٤مًمح. اٟمٔمر: اًمت٤مريخ اًمٙمبػم 

 (.43568) 7/385ُمّمٜمػ قمبد اًمرزاق  (2)

 .20/254شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و43/329، واًمبٞم٤من 3/454اعمٝمذب  (3)

 .اًمس٤مسمؼ ٟمٗمسف  (4)
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 .(4)، وىمٞمؾ: قمغم اًم٘مقًملم وًمٞمس سمٌمء عم٤م ذيمرشمف ذم اعمس٠مًم٦م ىمبٚمفاً واطمد

وإن ؿمٝمد أرسمٕم٦م قمغم اُمرأة سم٤مًمزٟم٤م وؿمٝمد أرسمٕم٦م ٟمسقة أهن٤م سمٙمر مل جي٥م احلد قمغم 

ألٟمف حيتٛمؾ أن شمٙمقن اًمبٙم٤مرة أصٚمٞم٦م وىمد يمذب اًمِمٝمقد قمٚمٞمٝم٤م، وحيتٛمؾ أن : اعمرأة 

يٙمقٟمقا ص٤مدىملم واًمبٙم٤مرة قم٤مئدة وم٢مهن٤م شمٕمقد إذا مل يب٤مًمغ ذم اجلامع ومٚمؿ يقضم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمع 

ألٟم٤م إذا درأٟم٤م احلد قمٜمٝم٤م : قمغم اًمِمٝمقد  ٤مً ٥م احلد أيْمهذه اًمِمبٝم٦م، وال جي (2)]اطمتامل[

قمـ اًمِمٝمقد جلقاز أن  (3)ه[ؤًمبٙم٤مرة أصٚمٞم٦م وهؿ يم٤مذسمقن ]وضم٥م درجلقاز أن شمٙمقن ا

 .(4)شمٙمقن قم٤مئدة وهؿ ص٤مدىمقن

د قمغم اًمزوج احل( 5)وًمق ؿمٝمد أرسمٕم٦م قمغم اُمرأة سم٤مًمزٟم٤م وأطمدهؿ زوضمٝم٤م ]وضم٥م[

ألٟمف ظمّمؿ ومٞمام : ذم أصح اًمٓمري٘ملم وىمٞمؾ هق قمغم اًم٘مقًملم وًمٞمس سمٌمء  اً واطمد ىمقالً 

 .(6)ؿمٝمد سمف ووضم٥م احلد قمغم / اًمثالصم٦م ذم أصح اًم٘مقًملم عم٤م ىمدُمتف

 فصل

ويثب٧م اًم٘مّم٤مص ذم اًمٜمٗمس سمِم٤مهديـ، وىم٤مل احلسـ اًمبٍمي: ال يثب٧م إال 

 . (7)سم٠مرسمٕم٦م

 ٤مً ويمقٟمف ؾمبب ديـ يم٤مًم٘مّم٤مص ذم اًمٓمرف،ًمٜم٤م: أٟمف أطمد ٟمققمل اًم٘مّم٤مص ومثب٧م سمِم٤مه

 .(8)إلهالك اًمٜمٗمس يٚمزم قمٚمٞمف زٟم٤م اًمبٙمر وم٢مٟمف ال يثب٧م إال سم٠مرسمٕم٦م وًمٞمس سم٢مهالك
                                                           

 .49/65هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (4)

 .3/452ـمٛمس ذم األصؾ واعمثب٧م ُمـ اعمٝمذب  (2)

 .3/452ـمٛمس ذم األصؾ واعمثب٧م ُمـ اعمٝمذب  (3)

 .20/254شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و43/320، واًمبٞم٤من 3/452اعمٝمذب  (4)

 ـمٛمس ذم األصؾ واعمثب٧م هق اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمسٞم٤مق. (5)

 .40/98، وروو٦م اًمٓم٤مًمبلم 43/328، واًمبٞم٤من 3/454اعمٝمذب  (6)

 .43/72اٟمٔمر: احل٤موي اًمٙمبػم  (7)

 . 43/330، واًمبٞم٤من 453-3/452اعمٝمذب  (8)

 [ أ/472] 
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 فصل

ويثب٧م اعم٤مل وُم٤م ي٘مّمد سمف اعم٤مل يم٤مًمبٞمع واإلضم٤مرة واًمرهـ واًمقصٞم٦م واًمْمامن 

 ،(4)﴾   ىك مك لك اك يق ىقوٟمحقه٤م سمِم٤مهد واُمرأشملم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ 

وُم٤م ًمٞمس سمامل وال اعم٘مّمقد ُمٜمف اعم٤مل ويٓمٚمع قمٚمٞمف أضم٤مٟم٥م اًمرضم٤مل ذم هم٤مًم٥م األطمقال 

يم٤مًمٜمٙم٤مح واًمرضمٕم٦م واًمٓمالق واًمٕمت٤مق واًمٜمس٥م واًمقصٞم٦م إًمٞمف وىمتؾ اًمٕمٛمد واحلدود 

 .(2)ؾمقى طمد اًمزٟم٤م ال يثب٧م إال سمِم٤مهديـ ذيمريـ

 .(3)وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ُم٤م ال يس٘مط سم٤مًمِمبٝم٦م ُمـ ذًمؽ يثب٧م سمرضمؾ واُمرأشملم

، وذم (4)شال ٟمٙم٤مح إال سمقزم ُمرؿمد وؿم٤مهدي قمدل : » ٜم٤م: ذم اًمٜمٙم٤مح ىمقًمف ًم

 ، وهذا ٟمص ومٞمف.(5)﴾   يث ىث نث مثاًمرضمٕم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ 

إن هذه األؿمٞم٤مء ًمٞمس٧م سمامل وال اعم٘مّمقد ُمٜمف اعم٤مل ويٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م  ٦موذم اجلٛمٚم

 اًمرضم٤مل ومٚمؿ يٙمـ ًمٚمٜمس٤مء ومٞمٝم٤م ُمدظمؾ وجم٤مل يم٤مًم٘مّم٤مص واحلدود، وألن اًمٜمٙم٤مح 

 .ال شمتح٘مؼ ومٞمف اًمِمبٝم٦م وًمق حت٘م٘م٧م يمٜمٙم٤مح اعمرشم٤مسم٦م سم٤محلٛمؾ مل يّمح 

وم٢من اشمٗمؼ اًمزوضم٤من قمغم اًمٜمٙم٤مح واظمتٚمٗم٤م ذم اًمّمداق صمب٧م اًمّمداق سمِم٤مهد 

ألٟمف إصمب٤مت ُم٤مل، وإن ادقم٧م اًمزوضم٦م اخلٚمع وأٟمٙمر اًمزوج مل يثب٧م إال : واُمرأشملم 

 ألٟمف إصمب٤مت ـمالق.:سمِم٤مهديـ ذيمريـ 

                                                           

 .282اًمب٘مرة:  (4)

 .255-20/254شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و43/328، واًمبٞم٤من 3/452اعمٝمذب  (2)

 .7/370، واًمٕمٜم٤مي٦م 46/445اعمبسقط  (3)

، ورواه اًمبٞمٝم٘مل 7/442، ، واًمبٞمٝم٘مل قمـ اسمـ قمب٤مس ُمقىمقوم٤ًم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى: 5/22رواه اًمِم٤مومٕمل األم  (4)

 . 3/334اًمتٚمخٞمص: ، اٟمٔمر: ُمـ ـمرق أظمرى ُمرومققم٤ًم، وىم٤مل: اعمحٗمقظ اعمقىمقف 

 .2اًمٓمالق:  (5)
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: غم ُم٤مل وأٟمٙمرت اعمرأة اعم٤مل صمب٧م سمرضمؾ واُمرأشملم وإن ادقمك اًمزوج أٟمف ظم٤مًمٕمٝم٤م قم

 .(4)ألٟمف سمٞمٜم٦م إلصمب٤مت اعم٤مل

 .(2)وًمق ؿمٝمد رضمؾ واُمرأشم٤من قمغم رضمؾ سم٤مًمنىم٦م صمب٧م اًمٖمرم دون اًم٘مٓمع

وًمق ؿمٝمد رضمؾ واُمرأشم٤من سم٘متؾ اًمٕمٛمد مل يثب٧م اًم٘مّم٤مص وال اًمدي٦م، واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام 

ألهن٤م : واًمدي٦م دم٥م سمدالً قمٜمف قمٜمدٟم٤م  (3)أن ىمتؾ اًمٕمٛمد ذم أطمد اًم٘مقًملم يقضم٥م اًم٘مقد

دم٥م سم٤مًمٕمٗمق قمـ اًم٘مّم٤مص وم٢من مل يثب٧م اًم٘مّم٤مص مل يثب٧م سمدًمف، وذم اًم٘مقل اًمث٤مين 

ف وإٟمام يتٕملم سم٤مالظمتٞم٤مر، ومٚمق أوضمبٜم٤م اًمدي٦م وطمده٤م ظم٤مًمٗمٜم٤م ٜمُمقضمبف أطمد األُمريـ ال سمٕمٞم

ُمقضم٥م اًمٕمٛمد واًمنىم٦م شمقضم٥م اًم٘مٓمع واًمٖمرم قمغم وضمف اًم٘مٓمع ال قمغم وضمف اًمبدل 

 .(4)يقضم٥م أطمدمه٤م دون اآلظمرومج٤مز أن 

 فصل

ألهن٤م ضمٜم٤مي٦م شمقضم٥م : ؿم٤مهديـ ذيمريـ  (6)إال [ اًمٕمٛمد ] (5)وال ي٘مبؾ ذم ُمقوح٦م

ؿم٤مهد  (8)ٚم٦م٘م  واعمٜم  (7)ومال شمثب٧م إال سمِمٝم٤مدة رضمٚملم يم٤مًم٘متؾ، وي٘مبؾ ذم اهل٤مؿمٛم٦م اًم٘مّم٤مص

 .(9)واُمرأشم٤من قمغم أصح اًم٘مقًملم وذم اًمث٤مين ال يثب٧م
                                                           

 .4/453، وُمٖمٜمل اعمحت٤مج 7/503، وحتٗم٦م اعمحت٤مج 3/452، واعمٝمذب 40/89احل٤موي  (4)

 .6/237، واًمبٞم٤من 3/452، واعمٝمذب 43/339احل٤موي  (2)

 . 3/370اًمٕمرب اًم٘مقد هق اًم٘مّم٤مص . ًمس٤من  (3)

 .20/255شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و453-3/452اعمٝمذب  (4)

 .2/662هل اًمتل شمقوح اًمٕمٔمؿ وشمٙمِمٗمف، اعمّمب٤مح اعمٜمػم (5)

 .3/453اٟمٔمر: اعمٝمذب  همػم ُمقضمقدة ذم األصؾ . (6)

 هل اًمِمج٦م شمٙمن اًمٕمٔمؿ . (7)

 . 4/367، اعمٓمٚمع  42/644ًمس٤من اًمٕمرب 

 اًمٕمٔمؿ أي شمٙمنه طمتك خيرج ومراؿمف .هل سمٙمن اًم٘م٤مف اًمِمج٦م اًمتل شمٜم٘مؾ  (8)

 . 409أٟمٞمس اًمٗم٘مٝم٤مء ، ص 

 .20/255شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/453، واعمٝمذب 48/78احل٤موي  (9)
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ًمٜم٤م: أهنام ال يقضمب٤من اًم٘مّم٤مص ومج٤مز أن يثب٧م أرؿمٝمام سم٤مًمِم٤مهد واعمرأشملم ومٕمغم هذا 

 ألٟمف همػم ُم٘مّمقد هبذه اًمبٞمٜم٦م.: ال جي٥م اًم٘مّم٤مص ذم اعمقوح٦م ُمٜمٝمام 

أو شم٠مديتف ىميض ومٞمف  (4)وإن اظمتٚمػ اًمسٞمد واعمٙم٤مشم٥م ذم ىمدر ُم٤مل اًمٙمت٤مب ]أو صٗمتف[

قمغم اعم٤مل، وإن أوم٣م إمم اًمٕمتؼ يمام شمثب٧م اًمقالدة ألهن٤م ؿمٝم٤مدة : ٤مًمِم٤مهد واعمرأشملم سم

 .(3)/ وإن أومْم٧م إمم اًمٜمس٥م (2)]هب٤م[

إال وطمٙمك سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م قمـ ُم٤مًمؽ أٟمف ىم٤مل ال يثب٧م اعم٤مل سم٤مًمِم٤مهد واعمرأشملم 

 .(4)قمٜمد قمدم اًمرضمٚملم

 .(6)يٕمٜمل مل حيرضا (5)﴾ ىك مك لك اك يق ىقًمٜم٤م: ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ 

إذا يم٤من ذم يد رضمؾ ضم٤مري٦م هل٤م وًمد وم٤مدقمك رضمؾ أهن٤م أم وًمده وأن وًمده٤م ُمٜمف وأىم٤مم 

ألهن٤م ُم٤مل، وم٢مذا ُم٤مت قمت٘م٧م سم٢مىمراره : قمغم ذًمؽ ؿم٤مهًدا واُمرأشملم ىميض ًمف سم٤مجل٤مري٦م 

 وصمب٧م ٟمس٥م اًمقًمد ُمٜمف وطمريتف قمغم أصح اًم٘مقًملم سم٢مىمراره ال سم٤مًمبٞمٜم٦م، واًم٘مقل اًمث٤مين: 

 .(7)اعمدقمك قمٚمٞمفال يثب٧م ومٞمب٘مك اًمقًمد قمغم ُمٚمؽ 

ًمٜم٤م: أن اًمقًمد ٟمامء اجل٤مري٦م وم٢مذا صمب٧م ُمٚمؽ اجل٤مري٦م ًمف شمبٕمٝم٤م ٟمامؤه٤م وصمب٧م ٟمسبف 

 .(8)وطمريتف سم٤مإلىمرار

                                                           

 .3/453ـمٛمس ذم األصؾ واعمثب٧م ُمـ اعمٝمذب  (4)

 .3/453ـمٛمس ذم األصؾ واعمثب٧م ُمـ اعمٝمذب  (2)

 .20/256شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و43/334، واًمبٞم٤من 3/453اعمٝمذب  (3)

 .8/209، واًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ 4/248سمداي٦م اعمجتٝمد  (4)

 [ .282]اًمب٘مرة:  (5)

 . 4/384اعمحرر اًمقضمٞمز  (6)

 .20/256شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/453، واعمٝمذب 270اًمتٜمبٞمف ص (7)

 .20/256شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و3/453اعمٝمذب  (8)

 [ ب/472] 
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 اً يم٤من ُمٚمٙمف وأقمت٘مف وأىم٤مم قمٚمٞمف ؿم٤مهدوإذا يم٤من ذم يد رضمؾ قمبد وم٤مدقمك رضمؾ أٟمف 

واُمرأشملم طمٙمؿ ًمف سمام ادقم٤مه قمغم أصح ىمقزم أطمد اًمٓمري٘ملم، واًم٘مقل اًمث٤مين: ال حيٙمؿ ًمف 

وؿمٝمدت  ٤مً ُمت٘مدُم ٤مً ، ًمٜم٤م: أٟمف ادقم٤مه ُمٚمٙماً ث٤مين أٟمف حيٙمؿ ًمف هب٤م ىمقالً واطمدهب٤م، واًمٓمريؼ اًم

 .(4)ًمف اًمبٞمٜم٦م سمف سمخالف ُم٤م ًمق ؿمٝمدت اًمبٞمٜم٦م أٟمف يم٤من ُمٚمٙمف

 فصل

ُمـ اًمقالدة واًمٕمٞمقب اًمتل حت٧م اًمثٞم٤مب ذم وي٘مبؾ ومٞمام ال يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م اًمرضم٤مل 

 .(2)اًمٜمس٤مء واًمرو٤مع ؿمٝم٤مدة اًمٜمس٤مء ُمٜمٗمردات

 .(3): ال ي٘مبؾ ذم اًمرو٤مع ؿمٝم٤مدة اًمٜمس٤مء ُمٜمٗمردات وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م

أهن٤م ؿمٝم٤مدة قمغم قمقرة ًمٚمٜمس٤مء ومٞمٝم٤م ُمدظمؾ وم٘مبٚم٧م ؿمٝم٤مدهتـ ومٞمٝم٤م ُمٜمٗمردات  ًمٜم٤م:

 .(5)سمٕمدد أىمٚمف أرسمع، وال يثب٧م رء ُمـ ذًمؽ سمِمٝم٤مدهتـ إال (4)يم٤مًمقالدة

 .(6)وىم٤مل قمٓم٤مء وقمثامن اًمبتل: يٙمٗمل صمالث ٟمسقة

 .(7)وىم٤مل اًمثقري وُم٤مًمؽ: يٙمٗمل اُمرأشم٤من

 .(8)وىم٤مل احلسـ وأمحد: يٙمٗمل ؿمٝم٤مدة اعمروٕم٦م

                                                           

 .44/279اًمٓم٤مًمبلم ، وروو٦م 20/256شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ، و43/472، واًمبٞم٤من 3/453اعمٝمذب  (4)

 .43/335، واًمبٞم٤من 3/454( اعمٝمذب 2)

 . 3/464، وومتح اًم٘مدير 2/444( االظمتٞم٤مر 3)

 .43/335( اًمبٞم٤من 4)

 .43/336، واًمبٞم٤من 3/454( اعمٝمذب 5)

 .40/437، واعمٖمٜمل 43/336( اًمبٞم٤من 6)

 .2/507، وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل 2/726اًمنمح اًمّمٖمػم  ، و40/437( اعمٖمٜمل 7)

 .3/224، وذح ُمٜمتٝمك اإلرادات 5/456، ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 40/437( اعمٖمٜمل 8)
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وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: يٙمٗمل ذم والدة اًمزوضم٤مت واطمدة، وال يٙمٗمل ذم والدة 

 .(4)اعمٓمٚم٘م٤مت

ومٞمٝم٤م ؿمٝم٤مدة واطمدة يمس٤مئر اًمِمٝم٤مدات، ًمٜم٤م: أهن٤م ؿمٝم٤مدة ُمـ ذـمٝم٤م اًمٕمدد ومٚمؿ ي٘مبؾ 

ومٞمدل قمغم أن ؿمٝم٤مدهت٤م ُم٘مبقًم٦م وًمٞمس ومٞمٝم٤م  (2)أضم٤مز ؿمٝم٤مدة اًم٘م٤مسمٚم٦م ط وأُم٤م ُم٤م روي أٟمف

أٟمف ي٘متٍم قمٚمٞمٝم٤م، وإٟمام يٕمٜمل أهن٤م وإن يم٤مٟم٧م شمِم٤مهد قمقرات اًمٜمس٤مء ومت٘مبؾ ؿمٝم٤مدهت٤م 

ُم٘م٤مم  عمقوع احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م، وألن أىمؾ اًمِمٝم٤مدات ؿم٤مهدان، وإٟمام أىم٤مم اًمنمع اعمرأشملم

اًمرضمؾ اًمقاطمد واًمرضمؾ ُم٘م٤مم اعمرأشملم ومال وضمف ًمالىمتّم٤مر قمغم اًمثالصم٦م، وألن األصؾ 

أن ال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة اًمٜمس٤مء ًمٜم٘مّم٤مهنـ ومجؼمه سمٙمامل اًمرضمؾ وسمام أىمٞمؿ ُم٘م٤مُمف، وي٘مبؾ ذم 

ألٟمف إذا ىمبؾ ؿمٝم٤مدة اًمٜمس٤مء : ذًمؽ يمٚمف ؿمٝم٤مدة رضمٚملم وؿمٝم٤مدة رضمؾ واُمرأشملم 

 .(3)واًمرضم٤مل ُمٜمٗمرديـ أوممُمٜمٗمردات ومِمٝم٤مدة اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء 

شمزوج أم حيٞمك  (4)وشم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة اعمروٕم٦م شمؿ اًمٕمدد هب٤م، عم٤م روي أن قم٘مب٦م سمـ احل٤مرث

 ط ، ومج٤مءت اُمرأة ؾمقداء وم٘م٤مًم٧م: ىمد أروٕمتٙمام، ومج٤مء إمم اًمٜمبل(5)[إه٤مبسمٜم٧م أيب ]

 ألهن٤م و، (6)فنهاه عنها« كوف وقد زعمت أهنا قد أرضعتكام » وم٠مظمؼمه سمذًمؽ وم٘م٤مل: 

 .(4)اً وال شمدومع ضر ٤مً إمم ٟمٗمسٝم٤م سمذًمؽ ٟمٗمٕم ال دمر

                                                           

 .5/465، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 7/372، وومتح اًم٘مدير 6/278( سمدائع اًمّمٜم٤مئع 4)

 . 30/209اًم٘م٤مسمٚم٦م : ُمـ اًم٘مبقل واًمتٚم٘مل ، وهل اًمتل شمت٘مبؾ وشم٠مظمذ اًمقًمد قمٜمد اًمقالدة . شم٤مج اًمٕمروس  (2)

 قمـ طمذيٗم٦م وىمد وٕمٗمف األًمب٤مين ذم اإلرواء 40/454واًمبٞمٝم٘مل 524أظمرضمف اًمدار ىمٓمٜملواحلدي٨م 

 2684سمرىمؿ  8/306

 .43/335، واًمبٞم٤من 3/454( اعمٝمذب 3)

، روى قمٜمف: أؾمٚمؿ يقم ومتح ُمٙم٦م  ل، أسمق هوقم٦م اعمٙم قم٘مب٦م سمـ احل٤مرث سمـ قم٤مُمر سمـ ٟمقومؾ اًم٘مررهق:  (4)

، 64ُمِم٤مهػم قمٚمامء األُمّم٤مر صهـ. اٟمٔمر: 50قمبد اهلل سمـ أيب ُمٚمٞمٙم٦م، وقمبٞمد سمـ أيب ُمريؿ. ُم٤مت سمٕمد ؾمٜم٦م 

 .6/6واًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى 

 ذم هذا احلدي٨م .ذيمر ُم٤م أصمب٧م . وضمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم شمرمجتٝم٤م  واًمّمقاب: ه٤مٟمئ  ذم األصؾ (5)

 (.2659( أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب: اًمِمٝم٤مدات، سم٤مب: ؿمٝم٤مدة اإلُم٤مء واًمٕمبٞمد )6)

 .43/337، واًمبٞم٤من 3/454( اعمٝمذب 4)
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ألهن٤م شمثب٧م هل٤م سمذًمؽ طمؼ اًمٜمٗم٘م٦م، وشم٘مبؾ :وال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة اعمرأة قمغم والدهت٤م 

 .(4)ؿمٝم٤مدة اًمٜمس٤مء / ُمٜمٗمردات احل٤مل

 فصل

 ُم٤م يثب٧م سمِم٤مهد واُمرأشملم يثب٧م سمِم٤مهد ويٛملم، وُم٤م ال يثب٧م سمِم٤مهد واُمرأشملم 

 .(2)ال يثب٧م سمِم٤مهد ويٛملم

 .(3): ال جيقز اًم٘مْم٤مء سمِم٤مهد ويٛملم سمح٤ملوىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف

 .(4)ُمـ ىم٣م سم٤مًمِم٤مهد واًمٞمٛملم ٟم٘مض طمٙمٛمف وىم٤مل حمٛمد سمـ احلسـ:

ىم٣م سم٤مًمٞمٛملم ُمع  ط قمـ اسمـ قمب٤مس أن اًمٜمبل (5)ًمٜم٤م: ُم٤م روى قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر

 .(6)اًمِم٤مهد

 ط قمـ أسمٞمف قمـ ضمده قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أن اًمٜمبل (4)وروى ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد

 .(2)ىم٣م سم٤مًمِم٤مهد اًمقاطمد ُمع يٛملم ص٤مطم٥م احلؼ

                                                           

 .3/454( اعمٝمذب 4)

 .43/338واًمبٞم٤من  3/454اعمٝمذب ( 2)

 .5/404، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 7/304، ، وومتح اًم٘مدير 8/74( اعمحٞمط اًمؼمه٤مين 3)

 .5/404، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 7/304، ، وومتح اًم٘مدير 8/74( اعمحٞمط اًمؼمه٤مين 4)

 . روى قمـ: ضم٤مسمر سمـ سم٤مذم سمـ ُمقؾمك ُمقمم اجلٛمحل ، األصمرم حمٛمد أسمق اعمٙمل ، ديٜم٤مر سمـ هق: قمٛمرو (5)

قمبد اهلل األٟمّم٤مري، وؾم٤ممل سمـ قمبد اهلل سمـ قمٛمر، واًمس٤مئ٥م سمـ يزيد، وقمٜمف: أيقب اًمسختٞم٤مين، واحلامدان. 

 .243، وضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ص5/300هـ. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء 426ُم٤مت ؾمٜم٦م 

 (.4742( أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم يمت٤مب: األىمْمٞم٦م، سم٤مب: اًم٘مْم٤مء سم٤مًمٞمٛملم واًمِم٤مهد )6)

ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أطمد األقمالم طمدث قمٜمف اسمٜمف ُمقؾمك اًمٙم٤مفمؿ وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد  هق: (4)

 .6/255هـ. اٟمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء 448األٟمّم٤مري ويزيد سمـ قمبداهلل سمـ اهل٤مد ، ُم٤مت ؾمٜم٦م 

(، وىم٤مل اسمـ قمبد 20657) 40/287(، واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى 4487) 5/380( أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل 2)

: هذا إؾمٜم٤مد ُمٜم٘مٓمٌع، وم٢منا حمٛمد سمـ قمكم  سمـ احلسلم مل يدرك ضمدا أسمٞمف قمكم سمـ أيب 5/88ذم اًمتٜم٘مٞمح اهل٤مدي 

 .305-8/304، واٟمٔمر إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ـم٤مًم٥م 

 [ أ/473] 
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 ومٜمحـ ٟمٕمٛمؾ هب٤م، (4)﴾ ىك مك لك اك يق ىقوأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ 

وًمٞمس ومٞمٝم٤م أٟمف ال جيقز اًم٘مْم٤مء سمٖمػمه٤م، وًمٞمس هذا زي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م، سمؾ وؿ طمٙمؿ إمم 

طمٙمؿ وًمٞمس سمٜمسخ ألٟمف ُم٤م همػمه٤م طمٙمٛمٝم٤م ألهن٤م واردة ذم اًمتحٛمؾ وٟمحـ ٟمختٚمػ ذم 

 . (2)واًم٘مْم٤مء األداء

إذا صمب٧م هذا مم٤م ًمٞمس سمامل وال اعم٘مّمقد ُمٜمف اعم٤مل يم٤مًمٜمٙم٤مح واًمٓمالق واخلٚمع 

واجلٜم٤مي٦م اعمقضمب٦م ًمف واًمٜمس٥م واًمٕمتؼ واًمقالء واًمقصٞم٦م  واًمرضمٕم٦م واًم٘مذف واًم٘مّم٤مص

إًمٞمف واًمتدسمػم واًمٙمت٤مسم٦م واًمتقيمٞمؾ واإليداع إذا ادقم٤مه اعمقدع واًمرو٤مع واًمقالدة 

عم٤م روى  (4)ال ي٘م٣م ذم رء ُمـ ذًمؽ سم٤مًمِم٤مهد (3)واًمٕمٞمقب حت٧م اًمثٞم٤مب واالؾمتٝمالل

ٞمٛملم ُمع اًمِم٤مهد اؾمتنمت ضمؼميؾ ذم اًم٘مْم٤مء سم٤مًم» ىم٤مل:  ط أسمق هريرة أن اًمٜمبل

 .(5)شذم األُمقال ال شمٕمدو ذًمؽ وأؿم٤مر قمكم سمذًمؽ

يٕمٜمل ذم  (4)سمـ ديٜم٤مر ذم احلدي٨م اًمذي رواه اسمـ قمب٤مس قمـ اًمٜمبل  ووىم٤مل قمٛمر

 األُمقال، وشمٗمسػمه أومم ُمـ شمٗمسػم همػمه.

ألٟمف ىمبؾ صمبقت : إذا صمب٧م هذا وم٢مذا ىم٤مم اًمِم٤مهد مل ٟمحٚمٗمف طمتك شمثب٧م قمداًمتف 

 . اًمِمٝم٤مدة، وال حيٚمػ ىمبؾ اًمِمٝم٤مدة يمذًمؽ ىمبؾ اًمٕمداًم٦ماًمٕمداًم٦م سمٛمٜمزًم٦م ُم٤م ىمبؾ 

                                                           

 [.282( ]اًمب٘مرة: 4)

 .434-40/433( اعمٖمٜمل 2)

 هق ُم٤م يّمدر ُمـ اًمقًمد مم٤م يدل قمغم طمٞم٤مشمف : يمحريم٦م سمٕمْمق أو قملم أو سمٙم٤مء . (3)

 . 22، ص اًمتٕمريٗم٤مت 

 .43/335( اًمبٞم٤من 4)

ًمٚمدارىمٓمٜمل ووٕمٗمف ، يمام وٕمٗمف األًمب٤مين ذم وٕمٞمػ اجل٤مُمع  4/206قمزاه احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم اًمتٚمخٞمص ( 5)

4/447 . 

 . 468 ؾمبؼ خترجيف ص( 4)
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 فرع

إمم إٟمس٤من وم٠مص٤مسمف وٟمٗمذ وم٠مص٤مب آظمر وم٘متٚمف مل شمثب٧م ضمٜم٤مي٦م األول إال  إذا رُمك ؾمٝمامً 

سمِم٤مهديـ ألهن٤م شمقضم٥م اًم٘مّم٤مص، وشمثب٧م ضمٜم٤مي٦م اًمث٤مين سمِم٤مهد ويٛملم وسمرضمؾ 

 .(4)ألهن٤م ال شمقضم٥م إال اعم٤مل:واُمرأشملم 

 فرع

 .(3)وىم٤مل ُم٤مًمؽ: يثب٧م (2)اُمرأشملم ويٛملمال يثب٧م اعم٤مل سمِمٝم٤مدة 

ًمٜم٤م: أن اًمبٞمٜم٦م قمغم اعم٤مل إذا ظمٚم٧م قمـ رضمؾ ال شم٘مبؾ يمام ًمق ؿمٝمد ًمف سمف أرسمع ٟمسقة، 

وىمٞم٤مم اعمرأشملم ُم٘م٤مم اًمرضمؾ إذا ىمقيٜم٤م سمِمٝم٤مدة اًمرضمؾ وهلذا ال شم٘مقم ؿمٝم٤مدة أرسمع ٟمسقة 

 .(4)ُم٘م٤مم ؿمٝم٤مدة رضمٚملم

 

                                                           

 . 334،  43/333اًمبٞم٤من ( 4)

 .43/339 ( اًمبٞم٤من2)

، وطم٤مؿمٞم٦م 4/268ٖمػم ، واًمنمح اًمّم7/204، وذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ 2/223( اًمٗمقايمف اًمدواين 3)

 .4/487اًمدؾمقىمل 

 .43/339( اًمبٞم٤من4)



 الشهادات ) باب تحمل الشهادة وأدائها (كتاب  .......................... كتاب االنتصار البن أبي عصرون

- 474 - 

 باب حتمل الشهادة وأدائها

 جغ مع جع  مظ حطال جيقز حتٛمؾ اًمِمٝم٤مدة وأدائٝم٤م إال قمغم قمٚمؿ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ 

 ومنمط اًمٕمٚمؿ ومٞمام يِمٝمد سمف. (4)﴾  مغ

 ، ومٜمٝمك أن ي٘مقل ُم٤م ال يٕمٚمٛمف.(2)﴾ جك مق حق مف خف حف جفوىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ 

ذم  ، وهذا اًمققمٞمد ي٘متيض اًمتحٗمظ(3)﴾  مخ جخ  محوىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ 

 .(5)تحٛمٚمٝم٤م وال ي١مدهي٤م إال قمـ قمٚمؿي (4)اًمِمٝم٤مدة ]أن ال[

، وم٘م٤مل: ٟمٕمؿ، ش؟ هل رأيت الشمس» قمـ اًمِمٝم٤مدة وم٘م٤مل:  ط وؾمئؾ رؾمقل اهلل

، وم٢من يم٤مٟم٧م اًمِمٝم٤مدة قمغم ومٕمؾ يم٤مًمزٟم٤م (6)ش عىل مثلها فاشهد أو فدع» / :  ىم٤مل

واًمٖمّم٥م واجلٜم٤مي٦م واًمنىم٦م واًمرو٤مع واًمقالدة مل دمز اًمِمٝم٤مدة ومٞمٝم٤م إال قمـ ُمِم٤مهدة : 

 .ألٟمف ال حيّمؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م إال هب٤م

وم٢من يم٤مٟم٧م اًمِمٝم٤مدة قمغم قمقرة ومقىمع سمٍمه قمٚمٞمٝم٤م ُمـ همػم ىمّمد ضم٤مز أن يِمٝمد سمام 

د اًمٜمٔمر قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمِمٝمد قمٚمٞمٝم٤م قمغم ؿم٤مهد ُمـ ذًمؽ حلّمقل اًمٕمٚمؿ سمف، وال جيقز أن ي٘مّم

                                                           

 [.86( ]اًمزظمرف: 4)

 [.36( ]اإلهاء: 2)

 [.49( ]اًمزظمرف: 3)

 .3/455ـمٛمس ذم األصؾ. واعمثب٧م ُمـ اعمٝمذب  (4)

 .3/455( اعمٝمذب 5)

(، واًمبٞمٝم٘مل ذم 7045) 4/440، واحل٤ميمؿ ذم اعمستدرك 4/48( أظمرضمف أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم طمٚمٞم٦م األوًمٞم٤مء 6)

(، وىم٤مل احل٤ميمؿ: هذا طمدي٨م 40469) 43/349(، وذم ؿمٕم٥م اإليامن 20579) 40/263اًمٙمؼمى 

 وم٘م٤مل: سمؾ هق طمدي٨م واه، وم٢من  5/2545صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه. وشمٕم٘مبف اًمذهبل ذم خمتٍمه 

، واسمـ طمجر  9/647ٞمامن سمـ ُمِمٛمقل وٕمٗمف همػم واطمد. وهبذا ىم٤مل اسمـ اعمٚم٘مـ ذم اًمبدر اعمٜمػم حمٛمد سمـ ؾمٚم

 ( .2667) 8/282األًمب٤مين ذم إرواء اًمٖمٚمٞمؾ  ووٕمٗمف .479-4/478ذم اًمتٚمخٞمص

 [ ب/473] 
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أصح اًمقضمقه األرسمٕم٦م، واًمث٤مين جيقز اًم٘مّمد إمم اًمزاين وهمػمه، واًمث٤مًم٨م: جيقز أن 

ي٘مّمد إمم اًمزاين وال جيقز إمم همػمه، واًمراسمع: ال جيقز اًمٜمٔمر إمم اًمزاين وجيقز إمم 

 .(4)همػمه

تٜم٤مول اًمزٟم٤م وهمػمه، وىمد أُمر ك قمـ اًمٜمٔمر إمم اًمٕمقرة ُمٓمٚمً٘م٤م ومًمٜم٤م: أن اًمنمع هن

، وهمػمه ال طم٤مضم٦م شمدقمق (2)ش أال سرتته بثوبك يا هزال» اًمنمع سمسؽم اًمزاين طمٞم٨م ىم٤مل: 

٦م قمـ اًمرضم٤مل وُمِم٤مهدة أيب سمٙمرة ٞمٜمألن ذم اًمِمٝم٤مدة اًمٜمس٤مء هم:اًمرضم٤مل إمم اًمٜمٔمر 

ُمـ همػم ىمّمد، واًمزاين وإن هتؽ طمرُم٦م اهلل شمٕم٤ممم إال أن اهلل  ٤مً وص٤مطمبتف طمّمٚم٧م اشمٗم٤مىم

 .(3)٤ممم رمحف وأُمر سمسؽمه وهمػم اًمزاين ال يستحؼ أن شمٜمتٝمؽ طمرُمتفشمٕم

 فصل

ألٟمف ال حيّمؾ ًمف قمٚمؿ سمٛمـ : ال يٕمرومف  (4)[ُمـ]ال جيقز أن يِمٝمد عمـ ال يٕمرومف وقمغم 

 ومف همػمه مل يٙمتػ سمؾ جي٥م أن يْمبط طمٚمٞمتف وصٗم٤مشمف اًمتل را ؿمٝمد ًمف وقمٚمٞمف، وم٢من قم  

 وؾمٛمرة وٟمحق ذًمؽ.ال شمتٖمػم سمٛمٛمر األي٤مم ُمـ ـمقل وىمٍم وسمٞم٤مض 

 فصل

 وإن يم٤مٟم٧م اًمِمٝم٤مدة قمغم ىمقل يم٤مًمبٞمع واًمٜمٙم٤مح واًمٓمالق واإلىمرار وٟمحق ذًمؽ 

مل دمز اًمِمٝم٤مدة إال سمسامع اًم٘مقل، وؿمٝم٤مدة اًم٘م٤مئؾ إن يم٤من يٕمرومف أو وبط صٗم٤مشمف إن 

وإن يم٤مٟم٧م اًمِمٝم٤مدة قمغم ُم٤م ال يٕمٚمؿ إال  ،ألن اًمٕمٚمؿ ال حيّمؾ إال سمذًمؽ :يم٤من ال يٕمرومف 

                                                           

 . 8/286، وطمٚمٞم٦م اًمٕمٚمامء  354-43/350، واًمبٞم٤من 3/455عمٝمذب ( ا4)

 . 407 ؾمبؼ خترجيف ص( 2)

 .43/354( اًمبٞم٤من 3)

 . شمٙمررت ذم األصؾ (4)
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اًمٜمس٥م واعمٚمؽ واعمقت ضم٤مز أن يِمٝمد ومٞمٝم٤م سم٤مالؾمتٗم٤مو٦م، سمؾ جيقز أن سم٤مخلؼم وهق 

ده أو ؾمٛمٕمف، وم٢مذا يٓمٚمؼ ًمٗمٔمف سم٠مٟمف اسمٜمف أو ُمٚمٙمف وأٟمف ُم٤مت ومالن يمام يِمٝمد ومٞمام ؿم٤مه

بد أو اًمدار ُمٚمؽ ومالن أو اسمـ ومالن أو ه٤مؿمٛمل أو أُمقي أو هذا اًمٕم ٤مً اؾمتٗم٤مض أن ومالٟم

واعمٚمؽ واعمقت يمثػمة ُمٜمٝم٤م فم٤مهرة ألن أؾمب٤مب اًمٜمس٥م  :ُم٤مت ضم٤مز أن يِمٝمد ٤مً أن ومالٟم

وُمٜمٝم٤م ظمٗمٞم٦م، ويتٕمذر اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م وم٤ميمتٗمل ومٞمٝم٤م سم٤مالؾمتٗم٤مو٦م، ويٙمٗمل ذم 

االؾمتٗم٤مو٦م أن يسٛمع ُمـ قمدًملم قمغم أصح اًمقضمٝملم واًمث٤مين ال يٙمٗمل إال أن يسٛمع 

 .(4)ُمـ قمدد حيّمؾ اًمٕمٚمؿ سمخؼمهؿ

 سمٞمٜمتف.ًمٜم٤م: أن ؿمٝم٤مدة اًمٕمدًملم يم٤مومٞم٦م إلصمب٤مت اعمِمٝمقد سمف ومٙمٗم٧م ذم إصمب٤مت 

 .(2)يـاًمدا  ٧موىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ال يثب٧م اعمٚمؽ سم٤مالؾمتٗم٤مو٦م يمام ال يثب

 اعمٚمؽ. أؾمب٤مبًمٜم٤م: ُم٤م ىمدُمٜم٤مه ُمـ ظمٗم٤مء 

وأُم٤م اًمديـ وم٘مد ُمٜمٕمف األصح٤مب وُمٜمٝمؿ ُمـ ؾمٚمؿ وومرق سملم اًمديـ واعمٚمؽ سم٠من 

اًمديـ ال يٕمرف ىمدره سم٤مالؾمتٗم٤مو٦م وإٟمام يستٗمٞمض أصٚمف ومتٙمقن ؿمٝم٤مدة سمٛمجٝمقل، 

 .(3)قمٞم٤من وم٢مٟمف ال ضمٝم٤مًم٦م ومٞمفسمخالف ُمٚمؽ األ

 وجيقز / إصمب٤مت اًمقىمػ واًمٕمتؼ واًمقالء واًمزوضمٞم٦م قمغم أصح اًمقضمٝملم واًمث٤مين 

اوم٘مٜم٤م أسمق يقؾمػ وحمٛمد ذم اًمقالء، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف: جيقز ذم و، و(4)جيقز ال

 .(5)٦م أيْم٤مً ل سم٤مًمزوضماًمٜمٙم٤مح واًمدظمق

                                                           

 .456-3/455( اعمٝمذب 4)

 .8/304( اعمحٞمط اًمؼمه٤مين 2)

 .43/353( اًمبٞم٤من 3)

 .3/456( اعمٝمذب 4)

 .392-7/394، وومتح اًم٘مدير 6/267( سمدائع اًمّمٜم٤مئع 5)

 [ أ/474] 
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زوج  ط سمٜم٧م رؾمقل اهلل وم٤مـمٛم٦موأن  : أن ُمـ ؿمٝمد سم٠من قم٤مئِم٦م زوج اًمٜمبل لنا

، ويمذًمؽ  ط يمٛمـ ؿمٝمد أن وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م رؾمقل اهلل ٤مً قمكم يمرم اهلل وضمٝمف يم٤من ص٤مدىم

 .ُمقمم اسمـ قمب٤مس  (4)قمٙمرُم٦مُمـ ؿمٝمد أن 

 فصل

ي٘مر سمٜمس٥م اسمـ وهق ممـ يٕمتؼم شمّمدي٘مف وم٢من يمذسمف اعم٘مر مل جيز أن  ٤مً وم٢من ؾمٛمع إٟمس٤مٟم

وًمق وضمد  (2)اعم٘مر سمف ضم٤مز أن يِمٝمد سمٜمسبفألن شمّمدي٘مف ُمٕمتؼم، وإن ؾمٙم٧م :يِمٝمد سمٜمسبف 

ذًمؽ ُمرة واطمدة قمغم فم٤مهر اعمذه٥م، وومٞمف وضمف أٟمف ال يِمٝمد سمف طمتك يتٙمرر إىمراره ُمع 

 .(3)ؾمٙمقت اعم٘مر سمف

ًمٜم٤م: أن اًمسٙمقت ذم اًمٜمس٥م جيري جمرى اإلىمرار وهلذا ُمـ سمنم سمٛمقًمقد ومسٙم٧م 

 .(4)قمـ ٟمٗمٞمف حل٘مف ٟمسبف يمام ًمق أىمر سمف

 فصل

 واإلضم٤مرة واإلقم٤مرة واًمبٜم٤مء سم٤مهلدم ومٞمف يتٍمف إٟمس٤من يد ذم عم٤ملا ُمـ ٤مً ؿمٞمئ رأى وُمـ

 ًمف يِمٝمد وهؾ قمٚمٞمف، ًمٞمده صمبقت ومٞمف يتٍمف مم٤م اًمٔم٤مهر ألن : سم٤مًمٞمد ًمف يِمٝمد أن ضم٤مز

 ًمف يِمٝمد أن جيز مل واًمِمٝمريـ يم٤مًمِمٝمر ىمّمػمة شمٍمومف ُمدة يم٤مٟم٧م إن ومٞمف: يٜمٔمر سم٤معمٚمؽ؟

 قمغم سم٤معمٚمؽ ًمف ِمٝمدي أن جيز مل ُمدشمف أىمَم ـم٤مًم٧م وإن ُمٚمؽ همػم قمـ يٙمقن ىمد ألٟمف: سم٤معمٚمؽ

(5)سم٤معمٚمؽ ًمف يِمٝمد أن جيقز واًمث٤مين اًمقضمٝملم، أصح
(6)طمٜمٞمٗم٦م أسمق ىم٤مل وسمف 

 .(7)وأمحد 

                                                           

 . 4/685اٟمٔمر شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م  . هـ407قمٙمرُم٦م سمـ قمبداهلل ُمقمم اسمـ قمب٤مس صم٘م٦م صمب٧م ُم٤مت ؾمٜم٦م  (4)

 .3/456( اعمٝمذب 2)

 .43/354، واًمبٞم٤من 3/456( اعمٝمذب 3)

 .3/456( اعمٝمذب 4)

 .355-43/354( اًمبٞم٤من 5)

 .5/474، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 7/393( ومتح اًم٘مدير 6)

 .584-3/580، وذح ُمٜمتٝمك اإلرادات 6/440( يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 7)
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ا ذ، وهل(4)أن اًمٞمد ىمد شمٙمقن قمـ ُمٚمؽ وقمـ همػمه ومال يتٕملم محٚمٝم٤م قمغم اعمٚمؽ ًمٜم٤م:

ىم٤مل: دارك ح دقمقى ُم٤م ذم يد اًمٖمػم وًمق دًم٧م قمغم اعمٚمؽ مل يّمح، أال شمرى أٟمف ًمق ّمشم

 ُمٚمٙمل أو ُمٚمٙمؽ داري مل شمسٛمع دقمقاه.

 فرع

ٝم٤مدشمف ُمثبت٦م ًمٚمٜمس٥م اسمـ ومالن يم٤من ؿم ٤مً اسمـ ومالن ويمؾ ومالٟم ٤مً ُمـ ؿمٝمد أن ومالٟم

 .(3)ُم٤مًمؽ: ال يثب٧م إال سم٤مًمٜمس٥م وىم٤مل ، (2)٤مً واًمتقيمٞمؾ مجٞمٕم

 ًمٜم٤م: أهن٤م ُمٍمطم٦م هب٤م وم٠مصمبتتٝمام.

 فصل

 (4)اًمسامع وهق ُمـ أهٚمفألن ـمري٘مف :شمّمح ؿمٝم٤مدة األقمٛمك ومٞمام ـمري٘مف االؾمتٗم٤مو٦م 

ع ألٟمف شمٗمسػم عم٤م ؾمٛمٕمف سمحرضة احل٤ميمؿ وؾمامقمف يمسام: وشم٘مبؾ ؿمٝم٤مدشمف ذم اًمؽممج٦م 

ألن ـمري٘مف : قمغم األومٕم٤مل يم٤مًمٖمّم٥م واًمزٟم٤م  اً ، وال جيقز أن يٙمقن ؿم٤مهد (5)اًمبّمػم

قمغم األىمقال يم٤مًمبٞمع واًمٜمٙم٤مح  اً حٞمٚم٦م ُمٜمف، وال جيقز أن يٙمقن ؿم٤مهداعمِم٤مهدة وهل ُمست

 . (6)وًمق قمرف صقشمف ُمـ يده، ٤مً ٞمف ظم٤مرضمٚميم٤من اعمِمٝمقد قم إذاإلىمرار وا

  (40)وقمٓم٤مء (9)ورسمٞمٕم٦م واًمٚمٞم٨م وذيح (8)، وسمف ىم٤مل اًمزهري(7)اعمزين: جيقز وىم٤مل

                                                           

 .43/355( اًمبٞم٤من 4)

 .5/405( اعمٖمٜمل 2)

 . 8/294طمٚمٞم٦م اًمٕمٚمامء ( 3)

 . 43/357اًمبٞم٤من  (4)

 . 43/359اًمبٞم٤من  (5)

 .3/456(اعمٝمذب 6)

 .43/358، واًمبٞم٤من 3/456اعمٝمذب  (7)

 .40/470، واعمٖمٜمل 43/358( اًمبٞم٤من 8)

 .43/358( اًمبٞم٤من 9)

 .40/470، واعمٖمٜمل 43/358( اًمبٞم٤من 40)
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 .(3)وأمحد (2)وُم٤مًمؽ (4)اسمـ أيب ًمٞمغمو

: اًمّمقت  سمٛمٕمروم٦م سم٤معمِمٝمقد قمٚمٞمف، وهذا ال حيّمؾأن ذط اًمِمٝم٤مدة اًمٕمٚمؿ  ًمٜم٤م:

ف واؾمتٛمت٤مقمف يِمبف اًمّمقت سمخالف رواي٦م احلدي٨م قمٛمـ يٕمرف صقشمألن اًمّمقت 

ألن ذًمؽ ـمري٘مف اًمٔمـ، وذًمؽ طم٤مصؾ ًمف، واًمِمٝم٤مدة  /:  صقهت٤مسمزوضمتف إذا قمرف 

 .(4)ُمبٜمٞم٦م قمغم اًمٕمٚمؿ وال حيّمؾ سمف

إذا ضم٤مء رضمؾ وووع ومٛمف قمغم أذن األقمٛمك ويد األقمٛمك قمغم رأؾمف وأىمر أو ـمٚمؼ 

 .(5)اًم٘م٤ميض وؿمٝمد قمٚمٞمف ضم٤مزت ؿمٝم٤مدشمفأو أقمتؼ ووبٓمف طمتك طمرض سمف جمٚمس 

 .(6)شمبٓمؾ ؿمٝم٤مدشمف سمٙمؾ طم٤مل وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م:

 .(7)ُم٤م ىمدُمتف : ألٟمف حتٛمؾ وأدى قمـ قمٚمؿ ًمٜم٤م:

وًمق حتٛمؾ اًمِمٝم٤مدة قمغم ىمقل أو ومٕمؾ وهق سمّمػم صمؿ قمٛمل وم٢من يم٤من ال يٕمرف 

ألٟمف ال يٕمٚمؿ هؾ هق : اعمِمٝمقد قمٚمٞمف إال سمٕمٞمٜمف وهق ظم٤مرج قمـ يده مل شمّمح ؿمٝم٤مدشمف 

ي حتٛمؾ اًمِمٝم٤مدة قمٚمٞمف أم همػمه، وًمق حتٛمٚمٝم٤م ويده ذم يده ومل يٗم٤مرىمف طمتك طمرض اًمذ

ألٟمف أداه٤م قمـ قمٚمؿ، وًمق يم٤من يٕمرومف : جمٚمس اًم٘م٤ميض وؿمٝمد قمٚمٞمف صح٧م ؿمٝم٤مدشمف 

 .(8)سم٤مؾمٛمف وٟمسبف ضم٤مز أن يِمٝمد قمٚمٞمف

                                                           

 .40/470( اعمٖمٜمل 4)

 .4/467، وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل 6/454( ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ 2)

 .3/594ُمٜمتٝمك اإلرادات ، وذح 6/426يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع  (3)

 .457-3/456اعمٝمذب  (4)

 .3/457اعمٝمذب  (5)

 .476-5/475، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 7/397( ومتح اًم٘مدير 6)

 .3/457اعمٝمذب  (7)

 .43/358واًمبٞم٤من  3/457(اعمٝمذب 8)

 [ ب/474] 
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، (4)وًمق ؿمٝمد قمٜمد احل٤ميمؿ قمغم رضمؾ سمحؼ صمؿ قمٛمل ضم٤مز أن حيٙمؿ قمٚمٞمف سمِمٝم٤مدشمف

 .(2) جيقزوىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ال

ذم ؿمٝم٤مدشمف ومال يٛمٜمع احلٙمؿ هب٤م سمخالف  ٤مً ًمٜم٤م: أن طمدوث اًمٕمٛمك ال يقرث ىمدطم

 .(3)اًمٗمسؼ

 فصل

ألن : وُمـ ؿمٝمد سم٤مًمٜمٙم٤مح ذيمر ذوـمف اًمتل وىمع اًمٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمٜمٔمر احل٤ميمؿ ومٞمٝم٤م 

 .(4)ُم٤م ؿمٝمد قمٚمٞمف أداء االضمتٝم٤مد إًمٞمف وقمغم اًمِم٤مهد

 هبام وأؿمٝمد أظمرى ًمٞمٙمقن رهٜم٤مً  ٤مً سم٠مًمػ وزاده أًمٗم ٤مً وُمـ رهـ قمٜمد رضمؾ قمٞمٜم

 لم وىمد قمٚمؿ اًمِمٝمقد اًمب٤مـمـ وم٢من يم٤مٟمقا ٗمًم٠ماًمِمٝمقد قمغم ٟمٗمسف أن اًمٕملم رهـ سم

 ألهنؿ :  يِمٝمدوا إال سمام ضمرى األُمر قمٚمٞمف ال يٕمت٘مدون ضمقاز اًمزي٤مدة ذم اًمرهـ مل

ال يٕمت٘مدون أهن٤م رهـ إال سم٤مألًمػ األوًم٦م، ويمذًمؽ إن اقمت٘مدوا ضمقاز اًمزي٤مدة قمغم 

 .(5)ألن االقمتب٤مر سمام يراه احل٤ميمؿ ال سم٤مقمت٘م٤مدهؿ:  أصح اًمقضمٝملم

 فصل

 ـوُمـ ؿمٝمد سم٤مًمرو٤مع ًمزُمف أن يّمٗمف، ومٞم٘مقل: إٟمف ارشمْمع ُمـ صمدهي٤م أو ُمـ ًمب

 طم  
  ،ألهن٤م ال شمثب٧م طمٙمؿ اًمرو٤مع إال سمذًمؽ : ٥م ُمٜمٝم٤م مخس روٕم٤مت ذم طمقًملم ٚمِ

                                                           

 .43/358واًمبٞم٤من  3/457( اعمٝمذب 4)

 .476-5/475، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 7/397( ومتح اًم٘مدير 2)

 . 43/358ن ( اًمبٞم٤م3)

 . 43/359اًمبٞم٤من  (4)

 .3/457( اعمٝمذب 5)
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أو يِمٝمد سمام قمٚمؿ ُمـ ذًمؽ ًمٞمٜمٔمر ومٞمف احل٤ميمؿ، وم٢من ؿمٝمد أٟمف أسمٜمٝم٤م ُمـ اًمرو٤مع مل حيٙمؿ 

ألن اًمٜم٤مس خمتٚمٗمقن ومٞمام يّمػم اسمٜمٝم٤م ومال سمد ُمـ ذيمر ُم٤م قمٚمٛمف ًمٞمٜمٔمر ومٞمف، : سمِمٝم٤مدشمف 

وًمذًمؽ ًمق أظمذت اُمرأة ـمٗماًل حت٧م صمٞم٤مهب٤م وؾمٛمٕمف يٛمص مل جيز ًمف أن يِمٝمد سم٠مٟمف 

 .(4)ص همػم صمدهي٤مألٟمف جيقز أن يٙمقن ُم: ارشمْمع ُمٜمٝم٤م 

 فصل

وُمـ ؿمٝمد سم٤مجلٜم٤مي٦م ذيمر صٗمتٝم٤م وم٢من ىم٤مل: ضسمف سم٤مًمسٞمػ ومامت، أو ىم٤مل: ومقضمدشمف 

 ألٟمف جيقز أن يٙمقن ُم٤مت سمسب٥م همػمه.: مل يثب٧م اًم٘متؾ سمِمٝم٤مدشمف  ٤مً ُمٞمت

ألٟمف أو٤مومف إمم : و وم٘متٚمف صمب٧م اًم٘متؾ قمٚمٞمف ؿمٝمد أٟمف ضسمف سم٤مًمسٞمػ ومامت ُمٜمف، أوًمق 

 .(2)ومٕمٚمف

ًمق ؿمٝمد أٟمف ضسمف سم٤مًمسٞمػ ومس٤مل دُمف ومامت ُمٙم٤مٟمف عم٤م ىمدُمتف، وهق فم٤مهر ويمذًمؽ 

مل شمثب٧م اعمقوح٦م سمِمٝم٤مدشمف جلقاز  ٤مً ًمق ىم٤مل: ضسمف سم٤مًمسٞمػ ومقضمدشمف ُمقوحاًمٜمص، و

أن يٙمقن اشمْمح ُمـ ضب همػمه، ويمذا ًمق ىم٤مل ضسمف سم٤مًمسٞمػ وم٤مشمْمح عم٤م ىمدُمتف، 

٧م ت٤مل: ضسمف وم٠مووحف صمب، وًمق ىم (3)ويمذا ًمق ىم٤مل: ضسمف / ومس٤مل دُمف مل شمثب٧م اًمداُمٞم٦م

ألٟمف أو٤مومٝم٤م إمم ومٕمٚمف، ومٚمق وضمد ذم رأؾمف ُمقوحت٤من مل جي٥م اًم٘مّم٤مص  :اعمقوح٦م

ألن : وجي٥م أرش ُمقوح٦م  ، ؾ مه٤م ُمـ ومٕمٚمف أو أهيام ُمـ ومٕمٚمفألٟم٤م ال ٟمٕمٚمؿ ه: ومٞمٝمام 

 .(4)اجلٝمؾ سمٕمٞمٜمٝم٤م ًمٞمس ضمٝماًل سم٠مصٚمٝم٤م

                                                           

 .43/360، واًمبٞم٤من 3/457( اعمٝمذب 4)

 . 43/360اًمبٞم٤من  (2)

 .4/200م، اعمّمب٤مح اعمٜمػمهل اًمتل شمٙمِمط اجلٚمد وخيرج ُمٜمٝم٤م اًمد( 3)

 .364-43/360، واًمبٞم٤من 458-3/457( اعمٝمذب 4)

 [ أ/475] 
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 فصل

ألٟمف ىمد يراه قمغم : وُمـ ؿمٝمد سم٤مًمزٟم٤م ذيمر اًمزاين واًمتل زٟم٤م هب٤م ويذيمر صٗم٦م اًمزٟم٤م 

هبٞمٛم٦م ومٞمٔمـ أهن٤م زٟم٤م، أو يراه قمغم اُمرأشمف ومٞمٔمـ أهن٤م أضمٜمبٞم٦م ُمٜمٝم٤م أو ضم٤مري٦م اسمٜمف ومٞمٔمـ أٟمف 

 زٟم٤م، ويّمػ اًمزٟم٤م ومٞم٘مقل: رأي٧م ذيمره ذم ومرضمٝم٤م يم٤معمٞمؾ ذم اعمٙمحٚم٦م وم٢من مل يّمٗمف 

راه ي٘مبؾ أو يالُمس أو يب٤مذ ومٞمام دون اًمٗمرج ومٞمٔمٜمف زٟم٤م، وهلذا ألٟمف ىمد ي: مل جي٥م احلد 

، وم٢من مل يذيمر اًمِمٝمقد ذًمؽ ؾم٠مهلؿ  (4)عم٤م ؿمٝمد زي٤مد قمغم اعمٖمػمة قمٜمد قمٛمر مل حيد اعمٖمػمة

 .(2)اإلُم٤مم قمٜمف

إذا ؿمٝمد صمالصم٦م سم٤مًمزٟم٤م وومنوه سم٤مًمزٟم٤م، وؿمٝمد اًمراسمع ومل يذيمر اًمزٟم٤م مل جي٥م احلد قمغم 

ألٟمف مل يذيمر اًمزٟم٤م، وجي٥م قمغم اًمثالصم٦م :، وال قمغم اًمراسمع  اعمٖمػمةاعمِمٝمقد قمٚمٞمف حلدي٨م 

 .(3)قمغم ُم٤م ىمدُمتف

وًمق ؿمٝمد أرسمٕم٦م سم٤مًمزٟم٤م وومنه صمالصم٦م سم٤مًمزٟم٤م وومن اًمراسمع سمٖمػم اًمزٟم٤م مل جي٥م احلد قمغم 

٤م ألٟمف مل شمٙمٛمؾ سمٞمٜم٦م اًمزٟم٤م ووضم٥م احلد قمغم اًمثالصم٦م قمغم اًمّمحٞمح عم :اعمِمٝمقد قمٚمٞمف

 .(4)ألٟمف رُم٤مه سم٤مًمزٟم٤م وومنه سمٖمػمه: اً ىمقالً واطمدشم٘مدم، وقمغم اًمراسمع 

ٗمنه وومنه اًمب٤مىمقن سم٤مًمزٟم٤م مل جي٥م يإذا ؿمٝمد أرسمٕم٦م سم٤مًمزٟم٤م وُم٤مت واطمد ىمبؾ أن 

احلد قمغم اعمِمٝمقد قمٚمٞمف جلقاز أن يٙمقن اعمٞم٧م يٗمنه سمٖمػم اًمزٟم٤م، وال جي٥م احلد قمغم 

 .(5)ُمع االطمتامل اًمثالصم٦م اًمب٤مىملم : جلقاز أن يٙمقن شمٗمسػمه سم٤مًمزٟم٤م، ومال يقضم٥م احلد

                                                           

 . 74ؾمبؼ خترجيف ص ( 4)

 . 43/363اًمبٞم٤من  (2)

 . اًمس٤مسمؼ ٟمٗمسف (3)

 . اًمس٤مسمؼ ٟمٗمسف (4)

 . 43/364، واًمبٞم٤من 3/458( اعمٝمذب 5)
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 فصل

ألن : وُمـ ؿمٝمد سم٤مًمنىم٦م ذيمر اًمس٤مرق واعمنوق ُمٜمف واحلرز وصٗم٦م اًمنىم٦م 

 احلٙمؿ خيتٚمػ سم٤مظمتالف ذًمؽ يمٚمف، ومال سمد ُمـ سمٞم٤مهن٤م.

الظمتالف اًمٜم٤مس ومٞمام يّمػم سمف ي٤مدة ومال سمد ُمـ سمٞم٤من ُم٤م ؾمٛمٕمف ُمٜمف رسم٤مًموُمـ ؿمٝمد 

وجيقز أن يٕمرض ًمٚمِمٝمقد ،رج سمف اًمِم٤مهد ، ومقضم٥م سمٞم٤مٟمف يمام جي٥م سمٞم٤من ُم٤م جي  اً ُمرشمد

 سم٤مًمتقىمػ ذم اًمِمٝم٤مدة ذم احلدود قمغم أصح اًمقضمٝملم وال جيقز ذم اًمث٤مين.

ًمٜم٤م: أن قمٛمر قمرض ًمزي٤مد ذم اًمتقىمػ ذم اًمِمٝم٤مدة قمغم اعمٖمػمة وم٘م٤مل: إين ألرضمق أن 

جيقز  ، وألٟمف (2)ط هللُمـ أصح٤مب رؾمقل ا اً قمغم يديؽ أطمداهلل  (4)[يٗمْمحال ]

، ومج٤مز اًمتٕمريض  (3)ُمع ُم٤مقمز واًمٖم٤مُمدي٦م ط اهللاًمتٕمريض ًمٚمٛم٘مر ومٕمٚمف رؾمقل 

 .(4)ًمٚمِمٝمقد

 

                                                           

 .صقاسمف ُم٤م أصمب٧م  والؿمؽ أٟمف ؾمبؼ ىمٚمؿ: يٗمْمح ، ذم األصؾ  (4)

 . 74ؾمبؼ خترجيف ص  (2)

 . 56 ( ؾمبؼ خترجيف ص3)

 .365-43/364، واًمبٞم٤من 3/458( اعمٝمذب 4)
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 باب الشهادة عىل الشهادة

قز اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة ذم طم٘مقق اآلدُمٞملم يم٤مًم٘مّم٤مص وهمػمه وذم طم٘مقق اهلل دم

 .(4)اًمتل ال شمس٘مط سم٤مًمِمبٝم٦م

 .(2)ال يثب٧م اًم٘مّم٤مص سم٤مًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م:

 .(3)ُمرض أو همٞمب٦م أو سمٛمقت األصؾ ؿمٝمقد شمٕمذر قمٜمد ذًمؽ إمم شمدقمق احل٤مضم٦م أن ًمٜم٤م:

قز ذم طمدود اهلل اًمتل شمس٘مط سم٤مًمِمبٝم٦م يم٤مًمزٟم٤م واًمنىم٦م وىمٓمع اًمٓمريؼ دموال 

 .(4)قزدم/ وذم اًمث٤مين اًمقضمٝملمأصح قمغم وذب اخلٛمر 

أن اًم٘مّمد ُمـ اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة شمقصمٞمؼ احلؼ وشم٠ميمٞمده، وطمدود اهلل ُمبٜمٞم٦م  ًمٜم٤م:

 .(5)قمغم اًمدرء واإلؾم٘م٤مط

 : ٤مب اًم٘م٤ميض إمم اًم٘م٤ميض وُم٤م ال ومالثب٧م سمٙمتيثب٧م سم٤مًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة يوُم٤م 

زًم٦م ؿم٤مهد األصؾ ألن يمت٤مسمف ال يثب٧م إال سم٤مًمِمٝم٤مدة قمٚمٞمف ومّم٤مر اًم٘م٤ميض اًمٙم٤مشم٥م سمٛمٜم

 .(6)وؿمٝمقد يمت٤مسمف ؿمٝمقد ومرع

ر ؿمٝمقد األصؾ إُم٤م سمٛمقت أو وال جيقز احلٙمؿ سم٤مًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة إال قمٜمد شمٕمذ

ألن ؿمٝم٤مدة األصؾ أىمقى ألهن٤م شمِمٝمد :ؼ ُمٕمف طمْمقر جمٚمس احلٙمؿ أو همٞمب٦م ِمُمرض ي

 .(7)ٟمٗمسف ومال يّم٤مر إًمٞمٝم٤م إال قمٜمد شمٕمذر األصؾسمٜمٗمس احلؼ وؿمٝم٤مدة اًمٗمرع ال شمثب٧م 

                                                           

 .43/366، واًمبٞم٤من 3/459( اعمٝمذب 4)

 .462-7/464، وومتح اًم٘مدير 6/284 ( سمدائع اًمّمٜم٤مئع2)

 .43/366، واًمبٞم٤من 3/459( اعمٝمذب 3)

 .367-43/366، واًمبٞم٤من 3/459( اعمٝمذب 4)

 .3/459( اعمٝمذب 5)

 .3/459( اعمٝمذب 6)

 .368-43/367، واًمبٞم٤من 3/459( اعمٝمذب 7)

 [ ب/475] 
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 .(4)ال حيٙمؿ سمِمٝم٤مدة ؿم٤مهد اًمٗمرع إال سمٛمقت ؿم٤مهد األصؾ وىم٤مل اًمِمٕمبل:

أن سم٤مًمٖمٞمب٦م واعمرض يتٕمذر طمْمقره ومحٙمؿ سمِم٤مهد اًمٗمرع يمام ًمق ُم٤مت ؿم٤مهد  ًمٜم٤م:

 .(2)األصؾ

ؼ ُمٕمف طمْمقر جمٚمس احلٙمؿ وذم اًمٖمٞمب٦م أن يٙمقن ُمـ ِمويِمؽمط ذم اعمرض أن ي

ُمٜمزًمف ُمع اًمٚمٞمؾ وال يٕمتؼم ُمقوع احلٙمؿ قمغم ُمس٤موم٦م إذا طمرضه مل يٛمٙمٜمف اًمرضمقع إمم 

 .(4)شمٕمتؼم ومٞمف ُمس٤موم٦م اًم٘مٍم وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ،(3)ومٞمٝم٤م ُمس٤موم٦م اًم٘مٍم قمغم اًمّمحٞمح

 أن حلقق اعمِم٘م٦م يم٤مف، سمدًمٞمؾ اعمرض. ًمٜم٤م:

٤مف وٞم٤مع احلؼ خيِمٝمد قمغم ؿمٝم٤مدشمف إال أن وال جي٥م قمغم ؿم٤مهد األصؾ أن ي  

إن يم٤من اعمِمٝمقد سمف مم٤م وىم٤مل سمٕمض وم٘مٝم٤مء اًمٕمراق، وىم٤مل ص٤مطم٥م احل٤موي:  اعمِمٝمقد سمف،

 .(5)يٜمت٘مؾ إمم األقم٘م٤مب يم٤مًمقىمقف وضم٥م، وإن يم٤من ُمـ احل٘مقق اعمٕمجٚم٦م مل جي٥م

 .(7)أم ال (6)اإلؾمج٤ملاألظمػم يٜمبٜمل قمغم أٟمف هؾ جي٥م قمغم احل٤ميمؿ  وىم٤مل اًمِم٤مر

ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل: ىمٚم٧م: وقمٜمدي أٟمف خيتٚمػ سمح٤مل ؿم٤مهد األصؾ إن يم٤من ذم 

 ٟمحق ذًمؽ وهق ُمٕمٜمك يمالم اًمِم٤مومٕمل. ُمرض خمقف أو يريد اجلٝم٤مد أو

                                                           

 40/488، واعمٖمٜمل 368-43/367( اًمبٞم٤من 4)

 .368-43/367( اًمبٞم٤من 2)

 .43/368واًمبٞم٤من ، 3/459( اعمٝمذب 3)

 .7/468( ومتح اًم٘مدير 4)

 .47/220( احل٤موي 5)

، واعمّمب٤مح اعمٜمػم  242ُمـ اًمسجؾ ، وهق وم٤مرد ُمٕمرب ، أحل٘مقه سم٘مرـم٤مس . خمت٤مر اًمّمح٤مح ، ص  (6)

4/346 . 

 . 8/297احلٚمٞم٦م ( 7)
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يم٤مومٞم٦م ومٞمف ومال جي٥م قمٚمٞمف اإلؿمٝم٤مد،  (4)[ِمٝم٤مدشمفسم]أٟمف إذا مل خيػ ومقات احلؼ  ًمٜم٤م:

ألن طمرُم٦م ُم٤مل اعمسٚمؿ يمحرُم٦م دُمف، وال جي٥م قمٚمٞمف طمٗمٔمف إال قمٜمد :وإذا ظم٤مومف وضم٥م 

 ظمقف اهلالك ًمذًمؽ اعم٤مل.

 .(3)أليب طمٜمٞمٗم٦م ٤مً : ظمالوم(2)٘مبؾ ذم اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة ؿمٝم٤مدة اًمٜمس٤مءشموال 

أٟمف ًمٞمس سمامل وال اعم٘مّمقد ُمٜمف اعم٤مل، ومٝمق يم٤محلدود، ويمام ًمق مل يٙمـ هلـ ومٞمف  ًمٜم٤م:

 .(4)ُمدظمؾ وال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدهتـ ذم يمت٤مب اًم٘م٤ميض إمم اًم٘م٤ميض عم٤م ىمدُمتف

 فصل

ألهن٤م ؿمٝم٤مدة وم٤مقمتؼم ومٞمٝم٤م اًمٕمدد يمس٤مئر : ال شم٘مبؾ اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة إال ُمـ قمدد 

ـ ومِمٝمد قمغم ؿمٝم٤مدة أطمدمه٤م ؿم٤مهدان وقمغم يصؾ ؿم٤مهدٞمٜم٦م األاًمِمٝم٤مدات، وم٢من يم٤من سم

، ألٟمف صمب٧م ؿمٝم٤مدة يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ٤مً ظمر ؿم٤مهدان همػممه٤م ضم٤مز ذًمؽ إمج٤مقمؿمٝم٤مدة اآل

 .(5)سمبٞمٜم٦م وإن ؿمٝمد قمغم ؿمٝم٤مدة يمؾ واطمد ُمٜمٝمام واطمد مل يٙمتػ سمف

: شمثب٧م (8)وإؾمح٤مق (7)وأمحد (6)واسمـ أيب ًمٞمغم واسمـ ؿمؼمُم٦م وىم٤مل احلسـ اًمبٍمي

 ؿمٝم٤مدة ؿم٤مهدي األصؾ سمِمٝم٤مدهتام.

 أٟمف إصمب٤مت ىمقل يستحؼ سمف ؿمٝم٤مدة واطمد ومٚمؿ جيز يم٤مًمِمٝم٤مدة قمغم ٟمٗمس احلؼ. ًمٜم٤م:

                                                           

 هٙمذا ذم األصؾ واًمّمقاب ومِمٝم٤مدشمف طمتك يست٘مٞمؿ اعمٕمٜمك.( 4)

 .43/369، واًمبٞم٤من 3/459( اعمٝمذب 2)

 .500-5/499، وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 46/439( اعمبسقط 3)

 .43/369( اًمبٞم٤من 4)

 .43/369، واًمبٞم٤من 3/459( اعمٝمذب 5)

 .43/369( اًمبٞم٤من 6)

 .6/440، ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 42/93( اإلٟمّم٤مف 7)

 .43/369( اًمبٞم٤من 8)
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صمبت٧م ؿمٝم٤مدة ؿم٤مهدي / األصؾ قمغم أصح  ٤مً وإن ؿمٝمد ؿم٤مهدان قمغم ؿمٝم٤مدهتام ُمٕم

 .(4)اًم٘مقًملم واًمث٤مين ال جيقز وهق اظمتٞم٤مر اعمزين

أٟمف صمب٧م ىمقل يمؾ واطمد ُمٜمٝمام سمِم٤مهديـ ومٝمق يمام ًمق ؿمٝمدا قمغم إىمراريـ وألٟمف  ًمٜم٤م:

صمب٧م ؿمٝم٤مدة يمؾ واطمد ُمٜمٝمام سمام صمب٧م سمف أصؾ احلؼ اعمِمٝمقد سمف سمخالف ُم٤م إذا يمرر 

 (2)اًمِم٤مهد اًمقاطمد ؿمٝم٤مدشمف وم٢مٟمف مل يثب٧م ىمقل يمؾ واطمد سمبٞمٜمتف

إصمب٤مت احلؼ وإن يم٤من أصؾ احلؼ ىمد صمب٧م سمرضمؾ واُمرأشملم أو سم٠مرسمع ٟمسقة يمٗمك ذم 

ؿمٝم٤مدة اجلٛمٞمع ؿم٤مهدان قمغم أصح اًم٘مقًملم، وال شم٘مبؾ ذم اًم٘مقل اآلظمر إال أن يِمٝمد 

قمغم يمؾ واطمد ؿم٤مهدان، ومٗمل ؿمٝم٤مدة رضمؾ واُمرأشملم ؿمٝم٤مدة سمست٦م رضم٤مل وذم األرسمع 

 .(3)صمامٟمٞم٦م رضم٤مل

 ُم٤م ىمدُمٜم٤مه ذم اًمِمٝم٤مدة قمغم ؿم٤مهدي األصؾ. ًمٜم٤م:

ذم ؿم٤مهدي األصؾ ذم همػم  وإن يم٤من ؿمٝمقد األصؾ أرسمٕم٦م رضم٤مل وم٢من ىمٚمٜم٤م شم٘مبؾ

اًمزٟم٤م ؿم٤مهدان وم٠مىمٞمس اًم٘مقًملم ه٤مهٜم٤م أٟمف يٙمٗمل ذم إصمب٤مت ؿمٝم٤مدة األرسمٕم٦م ؿم٤مهدان عم٤م 

، وإن ىمٚمٜم٤م:  سمِمٝم٤مدة أرسمٕم٦م يِمٝمدون قمغم األرسمٕم٦م ُمتف، واًمث٤مين ال شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدهتؿ إالىمد

ن ومٕمغم ال ٟم٘مبؾ ذم إصمب٤مت ؿمٝم٤مدة اًمِم٤مهديـ إال ؿمٝم٤مدة أرسمٕم٦م ومٗمل ؿمٝمقد اًمزٟم٤م ىمقال

اًمث٤مين يِمٝمد يمؾ اصمٜملم قمغم ؿمٝم٤مدة واطمد وقمغم اًم٘مقل  ٞم٦مٟمامصماًم٘مقل األىمٞمس حيت٤مج إمم 

يِمٝمدون قمغم ؿمٝم٤مدة يمؾ واطمد ُمـ األرسمٕم٦م أرسمٕم٦م شمثب٧م  اً حيت٤مج ؾمت٦م قمنم ؿم٤مهد

ؿمٝم٤مدة يمؾ واطمد سمام يثب٧م سمف أصؾ اًمزٟم٤م، وإن يم٤مٟم٧م اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة سم٤مإلىمرار 

                                                           

 .43/370، واًمبٞم٤من 3/459( اعمٝمذب 4)

 .اًمس٤مسمؼ ٟمٗمسف ( 2)

 .460-3/459( اعمٝمذب 3)

 [ أ/476] 
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سم٤مًمِم٤مهديـ ومٝمق يم٤مًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمِم٤مهديـ وإن  سم٤مًمزٟم٤م وم٢من ىمٚمٜم٤م يثب٧م اإلىمرار

 .(4)ىمٚمٜم٤م ال يثب٧م اإلىمرار إال سم٠مرسمٕم٦م ومٝمق يم٤مًمِمٝم٤مدة قمغم ؿمٝمقد اًمزٟم٤م

 فصل

ا اًمٗمرع ؿم٤مهدي األصؾ سمام ال شم٘مبؾ اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة طمتك يسٛمل ؿم٤مهد

يٛمٙمـ إصمب٤مت قمداًم٦م ؿم٤مهدي األصؾ إال سمٕمد ُمٕمرومتٝمام، وال سمد ُمـ  ألٟمف ال:سمف  يٕمروم٤من

ألهنؿ ال يتٝمٛمقن ذم : اشمٗم٤مىمٝمام، وم٢من ؾمامهؿ ؿمٝمقد اًمٗمرع وقمدًمقهؿ طمٙمؿ سمِمٝم٤مدهتؿ 

 .(2)ذًمؽ، وم٢من ىم٤مًمقا ؿمٝمدٟم٤م قمغم ؿمٝم٤مدة قمدًملم ُمـ همػم شمسٛمٞمتٝمام مل حيٙمؿ سمِمٝم٤مدهتؿ

 .(3)يمٗمكإذا ىم٤مال: ؿمٝمدٟم٤م قمغم طمريـ ذيمريـ قمدًملم  وىم٤مل اسمـ ضمرير:

: أن اعمٕمتؼم أن يٙمقٟمقا قمدوالً قمٜمد احل٤ميمؿ، ومال سمد ُمـ ُمٕمرومتٝمام ًمٞمٕمرف لنا

قمداًمتٝمام، وإن ؾمٛمٞم٤م ؿم٤مهدي األصؾ ومل يٕمدالمه٤م ؾمٛمع اًم٘م٤ميض ؿمٝم٤مدهتام وؾم٠مل 

 .(4)قمداًم٦م األصٚملم

 إن مل يٕمدهلام ؿم٤مهدا اًمٗمرع مل حيٙمؿ سمِمٝم٤مدهتام. :(6)وأسمق يقؾمػ (5)وىم٤مل اًمثقري

 ال خيتص سمِم٤مهدي اًمٗمرع، ومال ي٘مػ احلٙمؿ قمغم ؿمٝم٤مدهتام.: أن اًمتٕمديؾ ًمٜم٤م

 فصل

 ال جيقز حتٛمؾ اًمِمٝم٤مدة إال ُمـ صمالصم٦م ـمرق:

                                                           

 .3/460( اعمٝمذب 4)

 .اًمس٤مسمؼ ٟمٗمسف ( 2)

 .43/373( اًمبٞم٤من 3)

 .3/460( اعمٝمذب 4)

 .43/373( اًمبٞم٤من 5)

 .2/452( االظمتٞم٤مر 6)
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إمم ؾمب٥م ُمقضم٥م، ُمـ سمٞمع  ٤مً ًمٗمالن قمكم يمذا ُمْم٤مومأن ي٘مقل اًمِم٤مهد: أؿمٝمد أن  أحدها:

 ٛمؾ همػمه.حيت ال ، ألٟمف ُمع ذيمر ؾمب٥م اًمقضمقب أو همػمه

ألٟمف : ِمٝمد سمحؼ قمٜمد احل٤ميمؿ ومٞمجقز أن يِمٝمد قمغم ؿمٝم٤مدشمف ي اً أن يسٛمع ؿم٤مهد :الثاين

 سمام يٚمزم احلٙمؿ سمف.أال ال يِمٝمد قمٜمد احل٤ميمؿ 

اًمِمٝم٤مدة ومٞم٘مقل: أؿمٝمد أن ًمٗمالن قمغم ومالن يمذا وم٤مؿمٝمد قمغم  فأن يسؽمقمٞم الثالث:

  (4)ؿمٝم٤مديت

ومٞمجقز أن يِمٝمد قمغم ؿمٝم٤مدشمف يمام  اً وهق أن يسٛمٕمف يسؽمقمل ؿم٤مهد فوه صريق رابع:/ 

 .(2)جيقز ًمٚمذي اؾمؽمقم٤مه ويمام ًمق ؾمٛمٕمف يِمٝمد قمٜمد احل٤ميمؿ

وم٠مُم٤م إذا ؾمٛمع رضماًل ي٘مقل: أؿمٝمد أن ًمٗمالن قمغم ومالن أًمػ درهؿ ومل ي٘مؾ ًمف 

اؿمٝمد قمغم ؿمٝم٤مديت وم٢مٟمف ال جيقز أن يتحٛمؾ قمٜمف : جلقاز أن يٙمقن ذًمؽ ُمـ وقمد، وًمق 

ألن اعم٘مر خيؼم : ؿ ضم٤مز أن يِمٝمد قمغم إىمراره ؾمٛمع رضماًل ي٘مقل: ًمٗمالن قمكم أًمػ دره

سم٤مًمقضمقب قمغم همػمه، وألن اًمِمٝم٤مدة آيمد ُمـ  سم٤مًمقضمقب قمغم ٟمٗمسف، واًمِم٤مهد خيؼم

اإلىمرار وهلذا شمٕمتؼم اًمٕمداًم٦م ذم اًمِم٤مهد وال شمٕمتؼم ذم اعم٘مر، وذم وضمف ال سمد أن ي٘مقل 

ألن  (3)ؿم٤مهد األصؾ ًمِم٤مهد اًمٗمرع: اؿمٝمد قمغم ؿمٝم٤مديت أو قمـ ؿمٝم٤مديت واألول أصح

ذًمؽ ًمٚمت٠ميمٞمد يم٘مقل اعمزيمل  ذم اًمّمقر اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ُم٤م يدل قمغم اإلذن ًمف، وإٟمام يٕمتؼم

 وزم. قمدل قمكما 

                                                           

 .374-43/373، واًمبٞم٤من  3/460( اعمٝمذب 4)

 .374-43/373( اًمبٞم٤من 2)

 .464-3/460( اعمٝمذب 3)

 [ ب/476] 
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ال جيقز أن يِمٝمد قمغم ؿمٝم٤مدشمف إال أن يسؽمقمٞمف ومٞم٘مقل: اؿمٝمد قمغم  وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م:

 .(4)ؿمٝم٤مديت ًمٞمح٘مؼ ُمٕمٜمك اًمٜمٞم٤مسم٦م قمٜمف

 وومٞمام ىمدُمتف سمٞم٤من ُمٕمٜمك اًمٜمٞم٤مسم٦م.

د أين أؿمٝمد أن ًمٗمالن قمغم ومالن يمذا، وم٘م٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ال يِمٝمد وم٠مُم٤م إذا ىم٤مل: اؿمٝم

 .(2)طمتك ي٘مقل: اؿمٝمد قمغم ؿمٝم٤مديت وم٢مين أؿمٝمد ًمٞمٙمقن ىمد اؾمؽمقم٤مه، وإال وم٘مد أُمره

ألن ُمٕمٜم٤مه: اؿمٝمد قمغم ؿمٝم٤مديت،  (3)ِمٝمد قمغم ؿمٝم٤مدشمفجيقز أن ي   وىم٤مل أسمق يقؾمػ:

 .(4)يتوهق أؿمبف ُمـ ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م، وم٢مٟمف ي١مدي ُمٕمٜمك اؿمٝمد قمغم ؿمٝم٤مد

وم٠مُم٤م األداء وم٢من ؿم٤مهد اًمٗمرع ي١مدي اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمقضمف اًمذي حتٛمٚمٝم٤م قمٚمٞمف ُمـ 

 ، وم٢من رضمع ؿمٝمقد األصؾ ىمبؾ احلٙمؿ سمِمٝم٤مدة ؿمٝمقد(5)اًمٓمرق األرسمٕم٦م اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م

اًمٗمرع مل جيز احلٙمؿ سمِمٝم٤مدة ؿمٝمقد اًمٗمرع، ويمذًمؽ ًمق يمٗمر أو ومسؼ ؿمٝمقد األصؾ ىمبؾ 

ألٟمف ىمد سمٓمؾ األصؾ ومبٓمؾ ُم٤م :احلٙمؿ سمِمٝم٤مدة ؿمٝمقد اًمٗمرع مل جيز احلٙمؿ سمِمٝم٤مدهتؿ 

 جيز أن حيٙمؿ قمٚمٞمف، وًمق طمرض ؿمٝمقد األصؾ ىمبؾ احلٙمؿ سمِمٝم٤مدة ؿمٝمقد اًمٗمرع مل لاٟمبٜم

ٚمػ عم٘مّمقده ومقضم٥م صؾ ىمبؾ إيّم٤مل اخلألٟمف ىمدر قمغم األ: سمِمٝم٤مدة ؿمٝمقد اًمٗمرع

 .(6)االٟمت٘م٤مل إًمٞمف يمام ًمق ىمدر قمغم اعم٤مء ىمبؾ أن ينمع ذم اًمّمالة سم٤مًمتٞمٛمؿ

 

                                                           

 .465-7/464( ومتح اًم٘مدير 4)

 .466-7/464( ومتح اًم٘مدير 2)

 .7/466( ومتح اًم٘مدير 3)

 .43/375( اًمبٞم٤من 4)

 .3/464اعمٝمذب ، و 486اٟمٔمره٤م ص ( 5)

 .43/376، واًمبٞم٤من 3/464( اعمٝمذب 6)
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 باب اختالف الشهود

ًمف ؿم٤مهد سم٠مًمػ وؿمٝمد ًمف آظمر سم٠مًمٗملم صمب٧م أًمٗملم ومِمٝمد قمغم رضمؾ إذا ادقمك رضمؾ 

 .(4)ًمف األًمػ سم٤مشمٗم٤مىمٝمام قمٚمٞمٝم٤م، وحيٚمػ ُمع ؿم٤مهد األًمٗملم ويستحؼ األًمػ اًمث٤مٟمٞم٦م

ويمذًمؽ ًمق ادقمك قمغم رضمؾ سم٠مًمػ ومِمٝمد ًمف ؿم٤مهد سم٠مًمػ وؿمٝمد اآلظمر سم٠مًمٗملم 

صمب٧م أًمػ سم٤مشمٗم٤مىمٝمام قمٚمٞمٝم٤م، وحيٚمػ ُمع ؿم٤مهد األًمٗملم ويستحؼ األًمػ اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم 

س٘مط شمًمف و (2)[وي٘م٣م]ث٤مين أٟمف حيٚمػ ُمع ؿم٤مهد األًمػ واًمقضمف اًم أصح اًمقضمٝملم،

 .(3)ؿمٝم٤مدة ُمـ ؿمٝمد سم٤مألًمٗملم

ألٟمف جيقز أن يٙمقن : سمِم٤مهد األًمٗملم  ٤مً أٟمف ال يٙمقن سمدقمقى األًمػ ُمٙمذسم ًمٜم٤م:

 .(4)سمجٛمٞمٕمف اً ؿم٤مهد ًمف أن يٕمٚمؿ ال ألٟمف أو سمف ري٘م ظمّمٛمف ألن سمٕمْمف ومٞمدقمل طمؼ ًمإلٟمس٤من

 فصل

ؿم٤مهد / قمغم رضمؾ أٟمف زٟم٤م سم٤مُمرأة ذم زاوي٦م ُمـ هذا اًمبٞم٧م وؿمٝمد صم٤من أٟمف  إذا ؿمٝمد

زٟم٤م هب٤م ذم زاوي٦م صم٤مٟمٞم٦م ُمٜمف وؿمٝمد صم٤مًم٨م أٟمف زٟم٤م هب٤م ذم زاوي٦م صم٤مًمث٦م وؿمٝمد راسمع أٟمف زٟم٤م هب٤م 

 .(5)ذم زاوي٦م راسمٕم٦م ُمٜمف مل جي٥م احلد قمغم اعمِمٝمقد قمٚمٞمف

 .(6)جي٥م وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م:

ومٕمؾ واطمد، ومال جي٥م احلد، وذم وضمقب احلد قمغم أٟمف مل شمٙمٛمؾ اًمبٞمٜم٦م قمغم  ًمٜم٤م:

 اًمِمٝمقد اًم٘مقالن، وىمد ؾمبؼ ذيمرمه٤م.

                                                           

 . 43/377اًمبٞم٤من  (4)

 . 3/464ـمٛمس ذم األصؾ ومت٤مُمف ُمـ اعمٝمذب ( 2)

 . 43/377اًمبٞم٤من  (3)

 .3/464( اعمٝمذب 4)

 .43/378، واًمبٞم٤من 3/464( اعمٝمذب 5)

 .5/286، وومتح اًم٘مدير 7/49( سمدائع اًمّمٜم٤مئع 6)

 [ أ/477] 
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 وًمق ؿمٝمد اصمٜم٤من أٟمف زٟم٤م هب٤م وهل ُمٙمره٦م، وؿمٝمد آظمر أٟمف زٟم٤م هب٤م وهل ُمٓم٤موقم٦م 

مل جي٥م احلد قمغم اًمرضمؾ وال قمغم اعمرأة قمغم فم٤مهر اعمذه٥م، وومٞمف وضمف أٟمف جي٥م احلد 

 .(4)قمٚمٞمٝمام

ألن زٟم٤مه٤م ُمٙمره٦م همػم زٟم٤مه٤م ُمٓم٤موقم٦م ومٝمل  : قمغم زٟم٤م واطمدأٟمف مل شمٙمٛمؾ اًمبٞمٜم٦م  ًمٜم٤م:

 .(2)يم٤مًمتل ىمبٚمٝم٤م، وجي٥م احلد قمغم اًمِمٝمقد يمام ؾمبؼ

 أٟمف واطمد ؿمٝمد أو سم٤مًمٕمجٛمٞم٦م ىمذومف أٟمف آظمر وؿمٝمد سم٤مًمٕمرسمٞم٦م ىمذومف أٟمف ؿم٤مهد ؿمٝمد وًمق

 ال ألٟمف : اًم٘مذف طمد قمٚمٞمف جي٥م مل اجلٛمٕم٦م يقم ىمذومف أٟمف آظمر وؿمٝمد اخلٛمٞمس يقم ىمذومف

 أىمر أٟمف آظمر وؿمٝمد سم٤مًمٕمرسمٞم٦م، سم٘مذومف أىمر أٟمف واطمد ؿمٝمد وًمق واطمد، ىمذف قمغم اًمبٞمٜم٦م شمٙمٛمؾ

 سم٘مذومف أىمر أٟمف اآلظمر وؿمٝمد اخلٛمٞمس، يقم سم٘مذومف أىمر أٟمف أطمدمه٤م ؿمٝمد أو سم٤مًمٕمجٛمٞم٦م، سم٘مذومف

 .(3)ووىمتف قمب٤مرشمف اظمتٚمٗم٧م وإٟمام واطمد فسم اعم٘مر ألن: اًم٘مذف طمد ٥موضم اجلٛمٕم٦م يقم

 فصل

أسمٞمض همدوة، وؿمٝمد ؿم٤مهد آظمر أٟمف هق ُمٜمف  ٤مً ُمٜمف يمبِموًمق ؿمٝمد ؿم٤مهد أٟمف هق 

ألٟمف مل شمٙمٛمؾ اًمبٞمٜم٦م قمغم هىم٦م واطمدة، وحيٚمػ ُمع :ذًمؽ اًمٙمبش قمِمٞم٦م مل جي٥م اًم٘مٓمع 

 .(4)ثب٧م سم٤مًمِم٤مهد واًمٞمٛملميألٟمف : أي ؿم٤مهديف ؿم٤مء ويستحؼ اًمٖمرم 

  ٦مً قمِمٞم ٤مً يمبِم ُمٜمف هق أٟمف آظمر وؿمٝمد همدوة ٤مً يمبِم ُمٜمف هق أٟمف ؿم٤مهد ؿمٝمد وًمق

 .(5)اًمٖمرم ويستحؼ ؿم٤مء أهيام ُمع حيٚمػ أن وًمف ىمدُمتف، عم٤م اًم٘مٓمع جي٥م مل اًمٙمبش ٜم٤ميٕمٞم   ومل

                                                           

 .43/379، واًمبٞم٤من 3/464( اعمٝمذب 4)

 .اًمس٤مسمؼ ٟمٗمسف ( 2)

 . 8/307، وطمٚمٞم٦م اًمٕمٚمامء  3/462( اعمٝمذب 3)

 . 43/380اًمبٞم٤من  (4)

 . اًمس٤مسمؼ ٟمٗمسف (5)
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وإن ؿمٝمد  وإن ادقمك اًمٙمبِملم طمٚمػ ُمع يمؾ واطمد ُمٜمٝمام واؾمتحؼ اًمٖمرم ومٞمٝمام،

همدوة، وؿمٝمد آظمران أٟمف هق ُمٜمف ذًمؽ اًمٙمبش قمِمٞم٦م  ٤مً ؿم٤مهدان أٟمف هق ُمٜمف يمبِم

شمٕم٤مرو٧م اًمبٞمٜمت٤من وخي٤مًمػ اًم٘مسؿ األول : ألن يمؾ واطمدة ُمـ اًمنىمتلم ؿمٝمد هب٤م 

 .(4)لمسمٞمٜمتألن اًمتٕم٤مرض يٙمقن سملم : اًمتٕم٤مرض واطمد ومال شمٙمٛمؾ اًمبٞمٜم٦م سمف ومال ي٘مع 

 قمِمٞم٦م  ٤مً همدوة وؿمٝمد آظمران أٟمف هق يمبِم ٤مً ف هق يمبِموًمق ؿمٝمد ؿم٤مهدان أٟم

ألٟمف ال شمٕم٤مرض سمٞمٜمٝمام، ومٞمجقز أن ينق :  يٕمٞمٜم٤م اعمنوق وضم٥م اًم٘مٓمع واًمٖمرم ومل

 .(2)يمبِملم ذم اًمقىمتلم

 فصل

ىمٞمٛمتف صمٛمـ ديٜم٤مر، وؿمٝمد آظمر أٟمف ىمٞمٛمتف رسمع  ٤مً وإن ؿمٝمد ؿم٤مهد أٟمف هق ُمٜمف صمقسم

 .(3)ألٟمف مل شمٙمٛمؾ اًمبٞمٜم٦م قمغم هىم٦م ٟمّم٤مب، وجي٥م اًمثٛمـ: ديٜم٤مر مل جي٥م اًم٘مٓمع 

 .(4)جي٥م اًمرسمعوىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: 

وجي٥م  اًمرسمعوًمف أن حيٚمػ ُمع ؿم٤مهد  أن اًمِم٤مهدان اشمٗم٘م٤م قمغم اًمٞمٛملم ومقضم٥م ًمٜم٤م:

 . (5)ًمف اًمثٛمـ اآلظمر

 : اًم٘مٓمع جي٥م مل ديٜم٤مر سمعر ىمٞمٛمتف أن آظمران وؿمٝمد ديٜم٤مر ـٛم  صم   ىمٞمٛمتف أن اصمٜم٤من ؿمٝمد وًمق

 احلدود ًمدرء اًمٜمٗمل ضم٤مٟم٥م ومٖمٚم٥م ٟمٗمتف، واألظمرى اًمٜمّم٤مب أصمبت٧م اًمبٞمٜمتلم / إطمدى ألن

 .(6)ومٞمف اًمبٞمٜمتلم ًمتٕم٤مرض اًمب٤مىمل اًمثٛمـ جي٥م وال قمٚمٞمف، الشمٗم٤مىمٝمام اًمثٛمـ ًمف ووضم٥م

                                                           

 . 43/380اًمبٞم٤من  (4)

 .3/462( اعمٝمذب 2)

 .43/384، واًمبٞم٤من 3/462( اعمٝمذب 3)

 . 8/307اًمٕمٚمامء طمٚمٞم٦م ( 4)

 .3/462( اعمٝمذب 5)

 .382-43/384( اًمبٞم٤من 6)

 [ ب/477] 
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قمنمة وؿمٝمد آظمران أن ىمٞمٛمتف ؿمٝمد ؿم٤مهدان أن ىمٞمٛمتف  ٤مً إذا أشمٚمػ قمٚمٞمف صمقسم

 .(4)وضم٥م اًمٕمنمةقمنمون 

 .(2)وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ي١مظمذ سم٤مًمِمٝم٤مدة سم٤مًمزي٤مدة

، (3)واظمتٚمٗم٤م ومٞمام زاد ومتٕم٤مروت٤م ذم اًمزي٤مدة وؾم٘مٓمت٤مًمٜم٤م: أهنام اشمٗم٘م٤م قمغم اًمٕمنمة 

: وخت٤مًمػ إذا ؿمٝمدت سمٞمٜم٦م أٟمف سم٤مع سم٠مًمػ وؿمٝمدت األظمرى سم٠مٟمف سم٤مع سم٠مًمػ ومخسامئ٦م 

سمٞمٜم٦م اًمرسمع ال شمٜمٗمل أن ألن يمؾ واطمدة ُمـ اًمبٞمٜمتلم شمٜمٗمل اًمٕم٘مد اًمذي أصمبتتف األظمرى و

 .(4)سم٤مًمثٛمـ، وسمٞمٜم٦م اًمٕمنميـ ال شمٜمٗمل أن شمٙمقن شمس٤موي اًمٕمنمة ٤مً يٙمقن ُم٘مقُم

 فصل

أو ؿمٝمد واطمد أٟمف  ،رة وؿمٝمد آظمر أٟمف ـمٚم٘مٝم٤م قمِمٞم٦م ٙمْ وإن ؿمٝمد ؿم٤مهد أٟمف ـمٚم٘مٝم٤م سم  

وؿمٝمد آظمر أٟمف  ،ْمف أو ؿمجفقمأو ؿمٝمد واطمد أٟمف  ،ف أىمر سمٓمالىمٝم٤مـمٚم٘مٝم٤م وؿمٝمد آظمر أٟم

 ٦م ٕمأٟمف سم٤مقمف يقم اجلٛم أو ؿمٝمد واطمد أٟمف سم٤مقمف يقم اخلٛمٞمس وؿم٤مهد آظمر ،أىمر سمذًمؽ

ألهنام مل يتٗم٘م٤م قمغم : مل شمٙمٛمؾ اًمبٞمٜم٦م قمغم رء ُمـ ذًمؽ وال حيٙمؿ ومٞمف سمِمٝم٤مدة االصمٜملم 

 .(5)إصمب٤مت رء واطمد

إن يم٤مٟم٧م اًمِمٝم٤مدة قمغم ومٕمؾ يم٤مًمِمج٦م واًمٕمض مل شمتؿ  وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف:

ػ اًمِم٤مهدان وإن اظمتٚم : ُمثؾ اًمبٞمع واًمٓمالق مت٧م اًمبٞمٜم٦م،اًمبٞمٜم٦م، وإن يم٤مٟم٧م قمغم اًم٘مقل 

ذم اًمزُم٤من أو ؿمٝمد أطمدمه٤م سم٤مإلىمرار واآلظمر سم٤مًمٕم٘مد مت٧م اًمبٞمٜم٦م إال أن خيتٚمٗم٤م ذم قم٘مد 

ِمٝمد اآلظمر أٟمف شمزوضمٝم٤م يقم اجلٛمٕم٦م يٟمٙم٤مح يِمٝمد أطمدمه٤م أٟمف شمزوضمٝم٤م يقم اخلٛمٞمس و
                                                           

 .3/462( اعمٝمذب 4)

 . 44/47،  9/438اعمبسقط  (2)

 .3/462( اعمٝمذب 3)

 . 47/249، واحل٤موي  49/54هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (4)

 . 4/528،  8/429األم  (5)
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ألن اًمٜمٙم٤مح ال يٜمٕم٘مد سمِم٤مهد واطمد، وألن األىمقال شمتٙمرر واعمتٙمرر : ومال شمتؿ اًمبٞمٜم٦م 

اًمٕم٘مد واإلىمرار سمف ويمذا ًمق ؿمٝمد أطمدمه٤م أٟمف سم٤مقمف قمبده يقم اخلٛمٞمس واطمد، ويمذًمؽ 

 .(4)وؿمٝمد آظمر أٟمف سم٤مقمف يقم اجلٛمٕم٦م

أن اًمٕم٘مد ذم إطمدى اًمزُم٤مٟملم همػم اًمٕم٘مد ذم اًمزُم٤من اآلظمر ومام مت٧م اًمِمٝم٤مدة قمغم  ًمٜم٤م:

رء واطمد، ويمذًمؽ اإلىمرار همػم اًمٕم٘مد ومٚمؿ شمتؿ اًمِمٝم٤مدة قمغم واطمد ُمٜمٝمام ومٝمق 

ألن اعم٘مر سمف ذم اإلىمراريـ واطمد : خي٤مًمػ اإلىمرار ذم اًمزُم٤مٟملم ، وٕمضيم٤مًمِمج٦م واًم

ألن ذم اضمتامع اًمِمٝمقد قمغم اإلىمرار : سمخالف اًمٕم٘مديـ، وخي٤مًمػ اإلىمرار واًمٕم٘مد 

ُمِم٘م٦م ويٚمزم قمغم ُم٤م ىم٤مًمف اًمٜمٙم٤مح وم٢مٟمف حيرضه ؿم٤مهدان يِمٝمد أطمدمه٤م سمف ويمذًمؽ إذا 

قمف يقم اجلٛمٕم٦م ومٞمجقز أن ؿمٝمد اصمٜم٤من أٟمف سم٤مقمف قمبده يقم اخلٛمٞمس وؿمٝمد آظمران أٟمف سم٤م

 .(2)يٙمقن ىمد قم٤مد إًمٞمف سمٗمسخ أو ؾمب٥م ٟم٤مىمؾ ومب٤مقمف يقم اجلٛمٕم٦م

إذا ؿمٝمد ؿم٤مهد أٟمف أىمر قمٜمده يقم اخلٛمٞمس أٟمف ـمٚمؼ، وؿمٝمد آظمر أٟمف أىمر قمٜمده يقم 

  وىم٤مل زومر:اجلٛمٕم٦م أٟمف ـمٚمؼ صمب٧م اًمٓمالق، ويمذًمؽ ذم اًمبٞمع واًمٜمٙم٤مح وهمػممه٤م، 

 .(3)ال يثب٧م

 (4)احل٤مضم٦م إمم ذًمؽوًمٜم٤م: ُم٤م ىمدُمٜم٤مه ُمـ اًمٕمذر 

 فصل

، وؿمٝمد اعمِمٝمقد قمٚمٞمٝمام أن ٤مً ٤مهدان قمغم رضمٚملم أهنام ىمتال ومالٟمإذا ؿمٝمد ؿم

اًمِم٤مهديـ ىمتاله وم٢من صدق / وًمٞمف األوًملم طمٙمؿ سمِمٝم٤مدهتام وي٘متؾ اآلظمران ألن 

                                                           

 . 42/322، شمبٞملم احل٘م٤مئؼ  44/466،  7/94اعمبسقط ( 4)

 . 2/309، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م  47/350احل٤موي ( 2)

 . 44/244اعمٖمٜمل ( 3)

 . 507يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات ُمـ اًمِم٤مُمؾ ، ص  (4)

 [ أ/478] 
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ألهنام يدومٕم٤من قمـ أٟمٗمسٝمام : األوًملم مل يٚمح٘مٝمام هتٛم٦م ذم ؿمٝم٤مدهتام ويٚمحؼ اآلظمريـ 

اًم٘متؾ سمِمٝم٤مدهتام، وإن يمذب اًمقزم األوًملم وصدق اآلظمريـ سمٓمٚم٧م ؿمٝم٤مدة اجلٛمٞمع : 

 .(4)األوًملم سمتٙمذيبف واآلظمريـ سمٚمحقق اًمتٝمٛم٦م

إذا ادقمك قمغم رضمؾ أٟمف ىمتؾ ُمقروصمف قمٛمًدا، وىم٤مل اعمدقمك قمٚمٞمف سمؾ ىمتٚمتف ظمٓم٠م، 

ٝمد اآلظمر قمغم إىمراره سم٤مًم٘متؾ ُمـ ، وؿماً يـ ؿمٝمد أطمدمه٤م أٟمف أىمر سم٘متٚمف قمٛمدوأىم٤مم ؿم٤مهد

همػم صٗم٦م وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمدقمك قمٚمٞمف ُمع يٛمٞمٜمف، ألن صٗم٦م اًم٘متؾ ال شمثب٧م سمِم٤مهد واطمد، 

 اً ٙمؾ طمٚمػ اعمدقمك قمٚمٞمف أٟمف ىمتٚمف قمٛمدوم٢مذا طمٚمػ وضم٥م قمٚمٞمف دي٦م اخلٓم٠م، وإن ٟم

 .(2)ووضم٥م ًمف اًم٘مّم٤مص أو دي٦م ُمٖمٚمٔم٦م

 فصل

ومِمٝمد أطمدمه٤م قمغم ص٤مطمبف أٟمف ٜم٤من أو أظمقان سموًمف وارصم٤من ا اً إذا ىمتؾ رضمؾ قمٛمد

 : ٤مً ٘م٤مشمؾ قمدالً يم٤من اًمِم٤مهد أو وم٤مؾم٘مقمٗمك قمـ اًم٘مّم٤مص واعم٤مل ؾم٘مط اًم٘مّم٤مص قمـ اًم

 ثب٧مٞمؿمٝم٤مدشمف سمٕمٗمق أظمٞمف شمْمٛمٜم٧م اقمؽماومف سمس٘مقط اًم٘مقد قمـ اًم٘م٤مشمؾ وأُم٤م اًمدي٦م ومألن 

قمٚمٞمف وم٢من يم٤من اًمِم٤مهد ٥م اعمِمٝمقد ٞمألٟمف مل يٕمػ قمٜمٝم٤م وأُم٤م ٟمّم:٥م اًمِم٤مهد ُمٜمٝم٤م ٞمٟمّم

ؿمٝم٤مدشمف طمٚمػ اعمِمٝمقد قمٚمٞمف أٟمف مل يٕمػ واؾمتحؼ ٟمّمٞمبف ُمٜمٝم٤م وإن يم٤من  (3)ممـ ال شم٘مبؾ

ٚمػ وصٗم٦م يٛمٞمٜمف أن حي ،ممـ شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدشمف طمٚمػ اًم٘م٤مشمؾ ُمٕمف وؾم٘مط ٟمّمٞمبف ُمـ اًمدي٦م

، هذا أصح اًمقضمٝملم، واًمث٤مين أٟمف حيٚمػ أٟمف قمٗمك قمـ ٤مً أٟمف قمٗمك قمـ اًم٘مقد واًمدي٦م مجٞمٕم

اًم٘مقد ومقضم٥م أن  د٤م إن ُمقضم٥م اًمٕمٛمس٘مٓمٝم٤م وهق إذا ىمٚمٜماًمدي٦م، ًمٜم٤م: أن قمٗمقه ىمد ال ي

                                                           

 .43/383، واًمبٞم٤من 463-3/462( اعمٝمذب 4)

 .43/384، واًمبٞم٤من 3/463( اعمٝمذب 2)

 شمٙمررت ذم األصؾ . (3)
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 قمـ طم٘مف ُمـ اًمدي٦م وهق ُم٘مبقل اًمِمٝم٤مدة قمٜمٝمام وًمق ؿمٝمد أٟمف قمٗمك حيٚمػ أٟمف قمٗم٤م 

ؾم٘مط طم٘مف ُمـ اًمدي٦م إذا ىمٚمٜم٤م ُمقضم٥م اًمٕمٛمد  يس٘مط اًم٘مقد وإن طمٚمػ ُمٕمف اًم٘م٤مشمؾ مل

 .(4)أطمد األُمريـ

 فصل

ل ري  وًمق ؿمٝمد واطمد أٟمف ىم٤مل: ويمٚمتؽ وؿمٝمد اآلظمر أٟمف ىم٤مل أدي٧م ًمؽ أو أٟم٧م ضم  

ألهنام مل يتٗم٘م٤م قمغم ًمٗمظ واطمد، وًمق ؿمٝمد أطمدمه٤م أٟمف ويمٚمف وؿمٝمد : مل شمثب٧م اًمقيم٤مًم٦م 

ألن أطمدمه٤م ؿمٝمد سم٤مًمٚمٗمظ : اآلظمر أٟمف أذن ًمف ذم اًمتٍمف أو ؾمٚمٓمف قمٚمٞمف صمبت٧م اًمقيم٤مًم٦م 

واآلظمر ؿمٝمد سم٤معمٕمٜمك ومل خي٤مًمٗمف ذم اًمٚمٗمظ، سمخالف اعمس٠مًم٦م ىمبٚمٝم٤م وم٢مهنام اظمتٚمٗم٤م ذم اًمٚمٗمظ 

 .(2)عمٕمٜمكومل يتٗم٘م٤م قمغم ا

 فصل

صمامئ٦م ذم ُمروف وىمٞمٛمتف صمال ٤مً ؾم٤معموإن ؿمٝمد ؿم٤مهدان قمغم رضمؾ أٟمف أقمتؼ قمبده 

وىمٞمٛمتف صمالث ُم٤مئ٦م وم٢من قمٚمؿ اًمس٤مسمؼ ُمٜمٝمام قمتؼ ورق  وؿمٝمد آظمران أٟمف أقمتؼ هم٤مٟمامً 

اًمس٤مسمؼ أىمرع سمٞمٜمٝمام قمغم أصح اًم٘مقًملم ومٛمـ ظمرضم٧م ًمف اًم٘مرقم٦م  ؿاآلظمر، وإن مل يٕمٚم

 .(3)قمتؼ ورق اآلظمر، واًم٘مقل اًمث٤مين يٕمتؼ ُمـ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام سمٕمْمف

يمام ًمق  ًمٜم٤م أن اًمثٚم٨م ال حيتٛمٚمٝمام وًمٞمس أطمدمه٤م سم٠مومم ُمـ اآلظمر ومقضم٥م اإلىمراع

أقمت٘مٝمام وو٤مق اًمثٚم٨م قمٜمٝمام وألن سم٤مًم٘مسٛم٦م ٟمتٞم٘مـ إرىم٤مق / وإقمت٤مق رىمٞمؼ وذم اًم٘مرقم٦م 

 ال ٟمتٞم٘مـ ذًمؽ.

                                                           

 .3/463( اعمٝمذب 4)

 .اًمس٤مسمؼ ٟمٗمسف ( 2)

 . 43/386اًمبٞم٤من ( 3)

 [ ب/478] 
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وإن ؿمٝمد ؿم٤مهدان قمغم رضمؾ أٟمف أوص سمثٚم٨م ُم٤مًمف ًمرضمؾ، وؿمٝمد آظمران أٟمف 

رضمع قمـ اًمقصٞم٦م ًمألول وأوص سمف ًمٖمػمه سمٓمٚم٧م اًمقصٞم٦م ًمألول : ًمرضمققمف قمٜمٝم٤م، 

 .(4)هب٤موصح٧م ًمٚمث٤مين ًم٘مٞم٤مم اًمبٞمٜم٦م ًمف 

هلام سمديـ ًمف قمٚمٞمٝمام ومّمدىمف يمؾ  اً ؾ قمغم رضمٚملم أهنام رهٜم٤م قمٜمده قمبدوإن ادقمك رضم

واطمد ُمٜمٝمام ذم طمؼ ذيٙمف ويمذسمف ذم طمؼ ٟمٗمسف وم٢من يم٤مٟم٤م ُمـ أهؾ اًمِمٝم٤مدة طمٚمػ ُمع 

قمٜمده قمغم أصح اًمقضمٝملم، واًمث٤مين ال حيٙمؿ ًمف  ٤مً واطمد ُمٜمٝمام وص٤مر مجٞمع اًمٕمبد رهٜم يمؾ

 .(2)سمِمٝم٤مدة واطمد ُمٜمٝمام

 .(3)أٟمف ال يٕمٚمؿ يمذهبام جلقاز أن يٙمقن ىمد ٟمز أو اؿمتبف قمٚمٞمف ًمٜم٤م:

 

                                                           

 . 394-43/390اًمبٞم٤من ( 4)

 . 43/394اًمبٞم٤من ( 2)

 . 43/394، واًمبٞم٤من 464-3/463( اعمٝمذب 3)
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 باب الرجوع عن الشهادة

إُم٤م أن يٙمقن رضمققمٝمؿ  : إذا ؿمٝمد اًمِمٝمقد سمحؼ صمؿ رضمٕمقا قمـ اًمِمٝم٤مدة مل خيؾ

ىمبؾ احلٙمؿ أو سمٕمد احلٙمؿ وىمبؾ االؾمتٞمٗم٤مء أو سمٕمد احلٙمؿ واالؾمتٞمٗم٤مء، وم٢من يم٤من ىمبؾ 

 .(4)احلٙمؿ مل جيز احلٙمؿ سمِمٝم٤مدهتؿ

 .(2)جيقز وىم٤مل أسمق صمقر:

أٟمف جيقز أن يٙمقٟمقا ص٤مدىملم ذم اًمِمٝم٤مدة يم٤مذسملم ذم اًمرضمقع، وجيقز أن يٙمقٟمقا  ًمٜم٤م:

 ٝم٤مدة ومال جيقز أن حيٙمؿ سمِمٝم٤مدهتؿ ُمع اًمِمؽ يمام ص٤مدىملم ذم اًمرضمقع يم٤مذسملم ذم اًمِم

ال جيقز أن حيٙمؿ هب٤م ُمع اًمِمؽ ذم قمداًمتٝمؿ، وخي٤مًمػ رضمققمٝمؿ سمٕمد احلٙمؿ ألٟمف ىمد 

ٟمٗمذ سمٜم٤مء قمغم فمـ ومال جيقز شمريمف سم٤مًمِمٝمد وهلذا ًمق ؿمؽ ذم اضمتٝم٤مده ىمبؾ احلٙمؿ أو شمٖمػم 

 جيز أن يٜم٘مض اضمتٝم٤مده مل جيز أن حيٙمؿ ومٞمف، وًمق ؿمؽ سمٕمد احلٙمؿ أو شمٖمػم اضمتٝم٤مده مل

 .(3)طمٙمٛمف

وإن يم٤من رضمققمٝمؿ سمٕمد احلٙمؿ وىمبؾ االؾمتٞمٗم٤مء وم٢من يم٤من طمٙمٛمف ذم طمد أو 

أن يستقرم ُمع اًمِمبٝم٦م  ألن رضمققمٝمؿ أورث ؿمبٝم٦م ومال جيقز: ىمّم٤مص مل جيز اؾمتٞمٗم٤مؤه 

 .(4)آلدُمل ال يس٘مط سم٤مًمِمبٝم٦م ضم٤مز ًمٚمٛمحٙمقم ًمف اؾمتٞمٗم٤مؤه ٤مً وإن يم٤من طم٘م

 .(5)طمٙمٛمف يٜم٘مض وىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م واألوزاقمل:

                                                           

 . 423-43/422واًمٕمزيز ، 3/464( اعمٝمذب 4)

 . 47/253احل٤موي ( 2)

 .3/464( اعمٝمذب 3)

 .393-43/392، واًمبٞم٤من 3/464( اعمٝمذب 4)

 . 47/255، واحل٤موي  542يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات ُمـ اًمِم٤مُمؾ ، ص ( 5)
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أن احلؼ وضم٥م ًمٚمٛمحٙمقم ًمف سم٤محلٙمؿ ومال يس٘مط سمرضمققمٝمام واقمؽماومٝمام  ًمٜم٤م:

 وألن ذًمؽ ًمٞمس سمِمٝم٤مدة ُمٜمٝمام وهلذا ال شمٗمت٘مر إمم ًمٗمظ اًمِمٝم٤مدة واحلٙمؿ ،سم٤مًمٙمذب 

 ال يٜم٘مض سمٖمػم ؿمٝم٤مدة وال إىمرار ويٗم٤مرق اًم٘مّم٤مص عم٤م ىمدُمٜم٤مه.

وم٢من ىم٤مًمقا  ٤مً يم٤من اعمستقرم ىمتاًل أو ىمٓمٕم، وم٢من وأُم٤م إذا رضمٕمقا سمٕمد االؾمتٞمٗم٤مء ٟمٔمرت

د شم٘مدم وىم (2)ظمالوم٤ًم أليب طمٜمٞمٗم٦م (4)وضم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مقدشمٕمٛمدٟم٤م اًمِمٝم٤مدة ًمٞم٘متؾ سمِمٝم٤مدشمٜم٤م 

ممـ جيٝمؾ  وهؿاًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف وإن ىم٤مًمقا شمٕمٛمدٟم٤م اًمِمٝم٤مدة ومل ٟمٕمٚمؿ أٟمف ي٘متؾ سمِمٝم٤مدشمٜم٤م 

 (3)سم٤مقمؽماومٝمؿألٟمف قمٛمد ظمٓم٠م صمب٧م : ذًمؽ وضمب٧م قمٚمٞمٝمؿ دي٦م ُمٖمٚمٔم٦م ُم١مضمٚم٦م ذم أُمقاهلؿ 

قا وىم٤مًمقا: ال ٟمٕمٚمؿ أٟمف طمرضمٚمقن ذًمؽ وضم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مقد يمام ًمق وإن يم٤مٟمقا ال جيٝم

، وًمق ىم٤مًمقا: أظمٓم٠مٟم٤م فمٜمٜم٤مه اًم٘م٤مشمؾ ويم٤من همػمه وضمب٧م دي٦م خمٗمٗم٦م ُم١مضمٚم٦م  (4)يٛمقت ُمٜمف

ألهن٤م صمبت٧م سم٤مقمؽماومٝمؿ وإن اشمٗم٘مقا أن سمٕمْمٝمؿ شمٕمٛمد وسمٕمْمٝمؿ أظمٓم٠م وضم٥م :ذم أُمقاهلؿ 

قمغم ُمـ أظمٓم٤م طمّمتف ُمـ دي٦م / خمٗمٗم٦م ذم ُم٤مًمف وقمغم ُمـ شمٕمٛمد طمّمتف ُمـ اًمدي٦م اعمٖمٚمٔم٦م 

ألٟمف ذيؽ ظم٤مـمئ، وإن اظمتٚمٗمقا وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ : ذم ُم٤مًمف وال جي٥م قمٚمٞمف اًم٘مّم٤مص 

ألهنؿ : سمٕمٛمد اجلٛمٞمع اًم٘مقد شمٕمٛمدٟم٤م يمٚمٜم٤م، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ أظمٓم٠مٟم٤م يمٚمٜم٤م وضم٥م قمغم اعم٘مر 

ا سم٢مىمرارهؿ ووضم٥م قمغم اعم٘مر سمخٓم٠م ون سمٕمٛمد ال يِم٤مريمٝمؿ ومٞمف ظم٤مـمئ وم٠مظمذُم٘مرو

وإن ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ شمٕمٛمدٟم٤م يمٚمٜم٤م وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ قمٛمدٟم٤م  ،اجلٛمٞمع طمّمتف ُمـ اًمدي٦م اعمخٗمٗم٦م 

ٟمحـ وأظمٓم٠م اآلظمران وضم٥م قمغم ُمـ أىمر سمٕمٛمد اجلٛمٞمع اًم٘مّم٤مص عم٤م ىمدُمتف، وأُم٤م اعم٘مر 

ٟمف أىمر سمٕمٛمد أل: ًملم وم٢من اًم٘مّم٤مص ال جي٥م قمٚمٞمف ذم أصح اًمقضمٝملم سمٕمٛمده وظمٓم٠م األو

                                                           

 . 43/394اًمبٞم٤من  (4)

 . 6/85، وسمدائع اًمّمٜم٤مئع  47/22اعمبسقط  (2)

 . 43/394اًمبٞم٤من  (3)

 . 43/395اًمبٞم٤من  (4)

 [ أ/479] 
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وًمق يم٤مٟمقا أرسمٕم٦م ؿمٝمدوا سم٤مًمزٟم٤م  .(4)ظمذ سم٢مىمرار همػمه سم٤مًمٕمٛمدي١ماؿم٤مريمف ومٞمف خمٓمئ ومال 

ومرضمؿ صمؿ رضمٕمقا وىم٤مل اصمٜم٤من ُمٜمٝمؿ شمٕمٛمدٟم٤م وأظمٓم٠م اآلظمران وىم٤مل اآلظمران سمؾ ٟمحـ 

ومٞمف  ؿم٤مريمف سمٕمٛمد ُم٘مر ألٟمف : ُمٜمٝمؿ واطمد قمغم اًم٘مّم٤مص جي٥م مل األوالن وأظمٓم٠م شمٕمٛمدٟم٤م

سمٕمٛمد  أىمر ألٟمف : ُم٤مًمف ذم اعم١مضمٚم٦م اعمٖمٚمٔم٦م اًمدي٦م ُمـ طمّمتف ُمٜمٝمؿ واطمد يمؾ قمغم وجي٥م خمٓمئ

اًمب٤مىمقن  ىم٤مل وم٢من اًمب٤مىملم طم٤مل أقمٚمؿ وال شمٕمٛمدت سمٕمْمٝمؿ: ىم٤مل وإن ،(2)خمٓمئ ومٞمف ؿم٤مريمف

شمٕمٛمدٟم٤م وضم٥م اًم٘مّم٤مص قمغم اجلٛمٞمع، وإن ىم٤مًمقا أظمٓم٠مٟم٤م وضمب٧م اًمدي٦م قمغم اجلٛمٞمع : 

 .(3)قمغم اعم٘مر سم٤مًمٕمٛمد طمّمتف ُمـ اًمدي٦م اعمٖمٚمٔم٦م، وقمغم اعم٘مر سم٤مخلٓم٠م طمّمتف ُمـ اعمخٗمٗم٦م

 فصل

اًمبٞمٜم٦م سم٠من ؿمٝمد وإن رضمع سمٕمض اًمِمٝمقد دون سمٕمض وم٢من مل يزد قمددهؿ قمغم قمدد 

صمؿ رضمع واطمد وىم٤مل أظمٓم٠مت وٛمـ رسمع اًمدي٦م، وإن رضمع اصمٜم٤من  ؿأرسمٕم٦م سم٤مًمزٟم٤م ومرضم

ط اًمْمامن قمغم قمددهؿ، س٘مألن اًمتٚمػ طمّمؾ سمِمٝم٤مدة اجلٛمٞمع وم :وٛمٜم٤م ٟمّمػ اًمدي٦م

وإن زاد قمددهؿ قمغم قمدد اًمبٞمٜم٦م سم٠من ؿمٝمد مخس٦م قمغم رضمؾ سم٤مًمزٟم٤م ومرضمؿ سمِمٝم٤مدهتؿ صمؿ 

رضمع واطمد ُمٜمٝمؿ مل جي٥م اًم٘متؾ قمغم اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ًمب٘م٤مء اًمبٞمٜم٦م اعمبٞمٜم٦م ًمٚم٘متؾ، وال يٚمزُمف 

 .(4)ٚمٞمف مخس اًمدي٦مرء ُمـ اًمدي٦م قمغم أصح اًم٘مقًملم، واًم٘مقل اًمث٤مين جي٥م قم

 .ُم٤م ىمدُمتف ذم قمدم وضمقب اًم٘مّم٤مص  ًمٜم٤م:

وإن رضمع اصمٜم٤من وىم٤مال شمٕمٛمدٟم٤م يمٚمٜم٤م وضم٥م قمٚمٞمٝمام اًم٘مقد إلىمرارمه٤م سم٤مًمٕمٛمد ُمـ همػم 

ُمِم٤مريم٦م اخلٓم٠م، وإن ىم٤مال أظمٓم٠مٟم٤م يمٚمٜم٤م وضم٥م قمٚمٞمٝمام رسمع اًمدي٦م قمغم أصح اًمقضمٝملم، 

                                                           

 . 8/274، وروو٦م اًمٓم٤مًمبلم  43/395اًمبٞم٤من ( 4)

 . 43/396اًمبٞم٤من ( 2)

 . 8/270، وروو٦م اًمٓم٤مًمبلم  43/396، واًمبٞم٤من  465-3/464( اعمٝمذب 3)

 . 43/396اًمبٞم٤من  (4)
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 .(4)اًمدي٦م ٤مواًمقضمف اًمث٤مين أٟمف جي٥م قمٚمٞمٝمام مخس

أٟمف سم٘مل ُمـ اًمبٞمٜم٦م صمالصم٦م أرسم٤مقمٝم٤م ومؿ جي٥م إال سم٘مسط اًمٗم٤مئ٧م ُمـ اًمبٞمٜم٦م ومٞمج٥م  ًمٜم٤م:

 قمغم يمؾ واطمد ُمـ اًمراضمٕملم صمٛمـ اًمدي٦م.

 فصل

إذا ؿمٝمد أرسمٕم٦م سم٤مًمزٟم٤م وؿمٝمد اصمٜم٤من سم٤مإلطمّم٤من ومرضمؿ صمؿ رضمع اجلٛمٞمع قمـ اًمِمٝم٤مدة 

وضم٥م اًمْمامن قمغم ؿمٝمقد اًمزٟم٤م دون ؿمٝمقد اإلطمّم٤من قمغم أصح اًمقضمقه اًمثالصم٦م، 

سم٤مإلطمّم٤من ىمبؾ صمبقت اًمزٟم٤م مل يٚمزُمٝمام  اجي٥م قمغم اجلٛمٞمع، واًمث٤مًم٨م إن ؿمٝمدواًمث٤مين 

 .(2)رء، وإن ؿمٝمدا سمٕمد صمبقت اًمزٟم٤م وٛمٜم٤م

ًمٚم٘متؾ دون اًمزٟم٤م دون اإلطمّم٤من وم٢من ىمٚمٜم٤م جي٥م اًمْمامن قمغم ؿمٝمقد  (3)----ًمٜم٤م: 

/ قمغم أصح اًمقضمٝملم واًمقضمف  ؾمدؾمٝم٤موٛمٜم٤م صمٚم٨م اًمدي٦م قمغم يمؾ واطمد اإلطمّم٤من 

 .(4)اًمث٤مين يْمٛمٜم٤من ٟمّمػ اًمدي٦م

 .ومسقى سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمْمامن يم٤مجل٤مرطملم  ٤مً ؾ سمِمٝم٤مدهتؿ مجٞمٕمتًمٜم٤م: أٟمف ىم  

الٟمتٗم٤مء :ومٚمق ؿمٝمد أرسمٕم٦م سم٤مًمزٟم٤م وؿمٝمد اصمٜم٤من ُمٜمٝمؿ سم٤مإلطمّم٤من ىمبٚم٧م ؿمٝم٤مدهتؿ 

 .اًمتٝمٛم٦م ومٞمٝم٤م يمام اٟمتٗم٧م ذم اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمزٟم٤م

 ٤مً أرسم٤مقم قمٚمٞمٝمؿ اًمدي٦م وضمب٧م ٟم٤مأظمٓم٠م وىم٤مًمقا ٤مً مجٞمٕم رضمٕمقا صمؿ قمٚمٞمف اعمِمٝمقد رضمؿ وم٢من

وال يٚمزم ُمـ ؿمٝمد سم٤مإلطمّم٤من ومْمؾ ًمِمٝم٤مدشمف سم٤مإلطمّم٤من قمغم اًمّمحٞمح عم٤م ىمدُمتف، 

                                                           

 .3/465( اعمٝمذب 4)

 . 399-43/398اًمبٞم٤من  (2)

 ـمٛمس ذم األصؾ ، مل أضمد مت٤مُمف ، وًمٕمٚمف : أن اًمْمامن . (3)

 . 8/277، وروو٦م اًمٓم٤مًمبلم  43/437اًمٕمزيز  (4)

 [ ب/479] 
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 هذه اًمّمقرة وضمٝم٤من قمغم ؿمٝمقد اإلطمّم٤من ومٗمل اإلجي٤مب ذم وإن ىمٚمٜم٤م جي٥م اًمْمامن

 اًمزي٤مدة أىمٞمسٝمام أٟمف ال جي٥م قمٚمٞمٝمام زي٤مدة قمغم طمّمتٝمام سمِمٝم٤مدة اًمزٟم٤م واًمث٤مين جي٥م قمٚمٞمٝمام

وم٢من ىمٚمٜم٤م جي٥م قمغم ؿم٤مهدي اإلطمّم٤من اعمٗمرديـ ٟمّمػ اًمدي٦م وضم٥م قمٚمٞمٝمام ذم هذه 

اًمّمقرة صمالصم٦م أرسم٤مع اًمدي٦م اًمٜمّمػ سمِمٝم٤مدهتام سم٤مإلطمّم٤من واًمرسمع سمحّمتٝمام ُمـ 

 .(4)اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمزٟم٤م

قمغم أن ؿمٝم٤مدهتام سم٤مإلطمّم٤من ال شمٗمرد سمْمامن أن اجلٜم٤مي٦م هب٤م ال شمزيد قمغم  ًمٜم٤م:

 اجلراطم٦م اعمحسقؾم٦م.

وًمق اؿمؽمك أرسمٕم٦م ذم ىمتؾ رضمؾ ضمرطمف اصمٜم٤من ضمراطمتلم وضمرطمف اآلظمران أرسمع 

 .(2)ضمراطم٤مت يم٤مٟمقا ذم وضمقب اًمدي٦م قمٚمٞمٝمؿ ؾمقاء ومٗمل اجلٜم٤مي٦م احلٙمٛمٞم٦م أومم

 ومٚمق أٟمٙمر اعمِمٝمقد قمٚمٞمف اإلطمّم٤من وًمف زوضم٦م ًمف ُمٜمٝم٤م وًمد صم٤مسم٧م اًمٜمس٥م ُمٜمف 

 .(4)يثب٧م وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ،(3)مل يثب٧م إطمّم٤مٟمف سمذًمؽ

 .(5)حلقق اًمٜمس٥م صمب٧م سمدون اًمقطء ومال جيقز أن يثب٧م سمف اإلطمّم٤منأن  ًمٜم٤م:

 فصل

 اً أن اًمِمٝمقد يم٤مٟمقا قمبٞمد وم٢من ؿمٝمد أرسمٕم٦م سم٤مًمزٟم٤م وؿمٝمد اصمٜم٤من سم٤مًمتزيمٞم٦م ومرضمؿ صمؿ سم٤من

: ٤م ُمٜمف رء ألٟمف ىمتؾ سمٖمػم طمؼ، وًمٙمـ ال يٚمزم ؿمٝمقد اًمزٟم:وضم٥م اًمْمامن  اً أو يمٗم٤مر

ألٟمف أُمر سمرمجف وُمٓم٤مًمب٦م : حؼ، وًمقزم دُمف ُمٓم٤مًمب٦م احل٤ميمؿ ألهنؿ ي٘مقًمقن ؿمٝمدٟم٤م سم

                                                           

 .466-3/465( اعمٝمذب 4)

 .43/399( اًمبٞم٤من 2)

 .43/238( احل٤موي 3)

 .4/604، وجمٛمع األهنر 5/27، واًمبحر اًمرائؼ 5/298( ومتح اًم٘مدير 4)

 .43/238( احل٤موي 5)
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ألٟمف سمتزيمٞمتٝمؿ رضمؿ وم٢من وٛمـ احل٤ميمؿ رضمع قمغم اعمزيملم ألهنام أجلآه إمم : اعمزيملم 

 .(4)ألٟمف آًم٦م هلام: احلٙمؿ واألُمر سمرمجف وإن وٛمـ اعمزيملم مل يرضمٕم٤م قمغم احل٤ميمؿ 

 فصل

إذا ؿمٝمد ؿم٤مهدان قمغم رضمؾ أٟمف أقمتؼ قمبده وطمٙمؿ احل٤ميمؿ سمِمٝم٤مدهتؿ صمؿ رضمٕم٤م 

 .(2)يمام ًمق ىمتالهومّم٤مر ألهنام أشمٚمٗم٤م رىمف :قمـ اًمِمٝم٤مدة وضم٥م قمٚمٞمٝمام ىمٞمٛم٦م اًمٕمبد 

ومحٙمؿ سمف احل٤ميمؿ صمؿ رضمٕم٤م قمـ اًمِمٝم٤مدة  ٤مً ٝمدا قمغم رضمؾ أٟمف ـمٚمؼ اُمرأشمف صمالصموًمق ؿم

 :(6)وُم٤مًمؽ (5)وأمحد (4)وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م ،(3)وم٢من يم٤من سمٕمد اًمدظمقل وضم٥م قمٚمٞمٝمام ُمٝمر اعمثؾ

 ال جي٥م قمٚمٞمف رء.

وإن يم٤من ىمبؾ  ، ٤مً تف يمام ًمق أشمٚمٗم٤م قمٚمٞمف صمقسمومٚمزُمٝمام ىمٞمٛم ٤مً ًمٜم٤م: أهنام أشمٚمٗم٤م قمٚمٞمف ُمت٘مقُم

 .(7)االظمتٞم٤مروسمٞمٜم٤م ذم اًمرو٤مع طمٙمؿ اخلالف ومٞمف  اًمدظمقل وم٘مد

 .(8)اًمب٤مئـوًمق ؿمٝمدا سمٓمالق رضمٕمل صمؿ رضمٕم٤م مل يٚمزُمٝمام رء، وىمٞمؾ: هق يم٤مًمٓمالق 

اًمٕمتؼ  ذم ذيمرٟم٤مه عم٤م اًمْمامن قمٚمٞمٝمام وضم٥م سمف طمٙمؿ وم٢من رضمٕم٤م صمؿ سمامل قمٚمٞمف ؿمٝمدا وإن

 .(9)اً واطمد ىمقالً  يْمامن اًمث٤مين واًمٓمريؼ يْمٛمٜم٤من ال واًمث٤مين اًمٓمري٘ملم، أطمد ىمقزم أصح قمغم

                                                           

 .43/400، واًمبٞم٤من  3/466( اعمٝمذب 4)

 . 8/273، وروو٦م اًمٓم٤مًمبلم  43/432، واًمٕمزيز  47/265احل٤موي  (2)

 . 272-8/274، وروو٦م اًمٓم٤مًمبلم  3/466( اعمٝمذب 3)

 .7/494، وومتح اًم٘مدير 6/283( سمدائع اًمّمٜم٤مئع 4)

 .3/607، وذح ُمٜمتٝمك اإلرادات 6/443، ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 40/223( اعمٖمٜمل 5)

 .206، واًم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ص2/949( اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م 6)

 .3/466( اعمٝمذب 7)

 .43/4047( اًمبٞم٤من 8)

 . 4/404، واًمّمحٞمح هق اًمٓمريؼ اًمث٤مين . روو٦م اًمٓم٤مًمبلم  440خمتٍم اعمزين ، ص  (9)
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أهنام طم٤مال سمٞمٜمف وسملم ُم٤مًمف سمٕمدوان وذًمؽ ُمـ أؾمب٤مب اًمْمامن يم٤مًمٞمد واإلشمالف  ًمٜم٤م:

قمغم يمؾ اُمرأة ووم٢من ؿمٝمد سمف رضمؾ / واُمرأشم٤من صمؿ رضمٕمقا وضم٥م قمغم اًمرضمؾ اًمٜمّمػ 

ألن اًمرضمؾ ٟمّمػ اًمبٞمٜم٦م ويمؾ اُمرأشملم سمرضمؾ وًمق ؿمٝمد سمف صمالصم٦م رضم٤مل ومحٙمؿ :اًمرسمع 

عم٤مل وم٤مت سمِمٝم٤مدة اجلٛمٞمع وم٘مسط ألن ا:  ٤مً ؿ رضمٕمقا أوضم٥م اًمْمامن قمٚمٞمٝمؿ أصمالصمسمف صم

 .وامٟمف قمغم قمددهؿ 

٘مٞم٧م ألٟمف سم:(4)وًمق رضمع واطمد وسم٘مل اصمٜم٤من مل يٚمزم اًمراضمع رء قمغم أصح اًمقضمٝملم

وضم٥م قمغم سمِمٝم٤مدة رضمؾ وقمنم ٟمسقة صمؿ رضمٕمقا  ثب٧م االؾمتح٘م٤مق، وًمق صمب٧مشم ٦مسمٞمٜم

اًمرضمؾ اًمسدس اًمْمامن وقمغم يمؾ اُمرأة ٟمّمػ اًمسدس قمغم أصح اًمقضمٝملم واًمقضمف 

 .(3)وسمف ىم٤مل أسمق يقؾمػ وحمٛمد (2)اًمث٤مين جي٥م قمغم اًمرضمؾ ٟمّمػ اًمْمامن

اًمرضمؾ ذم سم٤مب األُمقال سمٛمٜمزًم٦م اُمرأشملم ويمؾ اُمرأة سمٛمٜمزًم٦م رضمؾ ومٞمّمػم يم٠مٟمف  ًمٜم٤م:

 .(4)صمب٧م سمِمٝم٤مدة ؾمت٦م رضم٤مل

ومٚمق رضمع صمامن ٟمسقة مل يٚمزُمٝمـ رء قمغم اعمذه٥م ًمب٘م٤مء اًمبٞمٜم٦م اعمبٞمٜم٦م ًمٚمحؼ وإن 

األظمػم  اًمِم٤مروذيمر  ،(5)رسمع اًمْمامن سمٞمٜمٝمـ سم٤مًمسقي٦مرضمع شمسع ٟمسقة وضم٥م قمٚمٞمٝمـ 

 .(6)أٟمف جي٥م قمٚمٞمٝمـ ٟمّمػ اًمْمامن

 صمالصم٦م أرسم٤مع اًمبٞمٜم٦م. سم٘ملألٟمف : ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل: ىمٚم٧م: وهق ؾمٝمق قمغم اعمذه٥م

                                                           

 . 8/275، وروو٦م اًمٓم٤مًمبلم  43/237احل٤موي  (4)

 .408-43/407، واًمبٞم٤من 3/467( اعمٝمذب 2)

 .7/486، وومتح اًم٘مدير 6/288( سمدائع اًمّمٜم٤مئع 3)

 .3/467( اعمٝمذب 4)

 .43/408، واًمبٞم٤من 3/467( اعمٝمذب 5)

 . 8/322طمٚمٞم٦م اًمٕمٚمامء  (6)

 [ أ/480] 
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 .(4)وًمق رضمع قمنم وضم٥م قمٚمٞمٝمـ قمغم اعمذه٥م ٟمّمػ اًمْمامن ًمب٘م٤مء ٟمّمػ اًمبٞمٜم٦م

 وم٢من ىمٞمؾ: ومٝمال أوضمبتٝمؿ مخس٦م أؾمداس اًمْمامن يمام ًمق سم٘مل اُمرأشم٤من؟ ىمٚمٜم٤م: اًمبٞمٜم٦م 

ال حيّمؾ رء ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٜمس٤مء اعمٜمٗمردات، وم٢مذا مل يبؼ إال اُمرأشم٤من مل يبؼ ُمـ اًمبٞمٜم٦م رء 

يقضم٥م احلؼ، ومٞمٜمبٖمل أن جي٥م قمغم اًمرضمؾ واًمثامن ٟمسقة مجٞمع اًمْمامن، سمخالف ُم٤م إذا 

 سم٘مل رضمؾ وم٢من ٟمّمػ اًمبٞمٜم٦م سم٤مق.

 عوفر

إذا ؿمٝمد ومرقم٤من قمغم أصٚملم أهنام ؿمٝمدا واقمؽمف األصالن أهنام ؿمٝمدا ورضمٕم٤م قمـ 

 .(3)ال جي٥م قمٚمٞمٝمام اًمْمامن ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمد:و ، (2)اًمِمٝم٤مدة ًمزُمٝمام اًمْمامن

أن احلؼ صمب٧م سمِم٤مهدي األصؾ وهلذا شمٕمتؼم قمداًمتٝمام، وم٢من رضمٕم٤م وٛمٜم٤م يمام ًمق  ًمٜم٤م:

اًمٗمرع أظمؼما قمـ ؿمٝم٤مدة األصٚملم ومال يتٕمٚمؼ ، وألن ؿم٤مهدي (4)ؿمٝمدا قمٜمد احل٤ميمؿ

 احلٙمؿ إال سم٤مألصٚملم.

إذا ؿمٝمد ؿم٤مهدان قمغم رضمؾ سمٜمٙم٤مح اُمرأة، وؿمٝمد آظمران أٟمف أىمر سم٤مًمدظمقل هب٤م 

وؿمٝمد آظمران أٟمف ـمٚم٘مٝم٤م وأٟمٙمر اعمِمٝمقد قمٚمٞمف مجٞمع ذًمؽ وطمٙمؿ احل٤ميمؿ قمٚمٞمف سمجٛمٞمع 

٥م قمغم ذًمؽ ورضمٕمقا يمٚمٝمؿ وضم٥م قمغم ؿم٤مهدي اًمٓمالق ٟمّمػ ُمٝمر اعمثؾ، وال جي

ٟمف يٜمٙمر أٟمف يم٤من ٟمٙم٤مح ، أل٤مً ألهنؿ ُم٤م ومقشمقا قمٚمٞمف ؿمٞمئ: ؿم٤مهدي اًمٜمٙم٤مح واًمدظمقل رء 

: هذا ال يّمح : ألن ىمٚمٜم٤م، (5)حٙمؿ احل٤ميمؿ ًمف سم٤مًمٜمٙم٤محسم وم٢من ىمٞمؾ: ىمد سمٓمؾ إٟمٙم٤مره

                                                           

 .3/467( اعمٝمذب 4)

 .43/408( اًمبٞم٤من 2)

 .7/494( ومتح اًم٘مدير 3)

 .43/408( اًمبٞم٤من 4)

 .40/226( اعمٖمٜمل 5)
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اًمِم٤مومٕمل ٟمص قمغم أٟمف إذا أىمر أن زوضمتف أظمتف ُمـ اًمرو٤مع وأٟمٙمرت وطمٚمٗم٧م وضمب٧م 

 .(4)طم٘مقىمٝم٤م وسم٤مٟم٧م ُمٜمف

ىمٚم٧م: ومٞمج٥م قمغم ُم٘مت٣م هذا أن شمٙمقن اًمٗمرىم٦م ذم هذه  ىم٤مل اًمِمٞمخ أيده اهلل:

وهٙمذا  ،اعمس٠مًم٦م سم٢مٟمٙم٤مره اًمٜمٙم٤مح ال سمِمٝمقد اًمٓمالق ومٞمٜمبٖمل أن ال جي٥م قمٚمٞمٝمام اًمْمامن 

وم٠مىم٤مُم٧م قمٚمٞمف سمٞمٜم٦م ًمزُمف طم٘مقىمٝم٤م وال حتؾ ًمف وىمٞمؾ إهن٤م حتؾ  رضمؾًمق ادقم٧م اُمرأة قمغم 

 / ؿمٝمقد اعم٤مل إذا رضمٕمقا  ُمس٠مًم٦مٞمػ، وىمٞمؾ أصؾ اًمٗمرع خيرج قمغم ًمف وهق وٕم

 . ال يٚمزُمٝمؿ اًمْمامن

درهؿ وىمٞمٛمتف ُم٤مئت٤من ؿم٤مهدان قمغم رضمؾ أٟمف أقمتؼ هذا اًمٕمبد قمغم ُم٤مئ٦م  إذا ؿمٝمد

 .(2)صمؿ رضمٕم٤م وٛمٜم٤م مت٤مم ىمٞمٛمتف وهل ُم٤مئت٤من ٤موطمٙمؿ سمِمٝم٤مدهت

ويمذًمؽ ًمق ؿمٝمدا قمغم أٟمف ـمٚمؼ زوضمتف قمغم أًمػ درهؿ وُمٝمر ُمثٚمٝم٤م أًمٗم٤من وطمٙمؿ 

 .(3)٤مرضمع اًمزوج قمٚمٞمٝمام سمتامم ُمٝمر ُمثٚمٝمسمِمٝم٤مدهتام صمؿ رضمٕم٤م 

إذا ؿمٝمد أرسمٕم٦م قمغم رضمؾ سم٠مرسمٕمامئ٦م درهؿ وطمٙمؿ سمِمٝم٤مدهتؿ صمؿ رضمع واطمد قمـ 

غم ُم٤مئ٦م ورضمع آظمر قمـ ُم٤مئتلم ورضمع آظمر قمـ صمالصمامئ٦م ورضمع آظمر قمـ أرسمٕمامئ٦م ومٕم

أطمد اًمقضمٝملم يٚمزم يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ طمّمتف مم٤م رضمع قمٜمف ومٞمٚمزم اًمراضمع قمـ اعم٤مئ٦م 

سمحّم٦م اًمرسمع مخس٦م وقمنميـ واًمراضمع قمـ اعم٤مئتلم مخسقن، واًمراضمع قمـ اًمثالصمامئ٦م 

مخس٦م وؾمبٕمقن، واًمراضمع قمـ األرسمٕمامئ٦م ُم٤مئ٦م، وقمغم اًمقضمف اًمث٤مين وهق ىمٞم٤مس اعمذه٥م 

٤مئٛم٦م ومٞمف ومال جي٥م قمغم األول واًمث٤مين رء، أٟمف ال يرضمع قمٚمٞمٝمؿ سمٌمء يم٤مٟم٧م اًمبٞمٜم٦م ىم

                                                           

 .20/304شمٙمٛمٚم٦م اعمجٛمقع ( 4)

 404-43/400اًمبٞم٤من ( 2)

 .43/404( اًمبٞم٤من 3)

 [ ب/480] 
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وم٢مذا رضمع اًمث٤مًم٨م واًمراسمع وم٤مًمبٞمٜم٦م ىم٤مئٛم٦م ذم ُم٤مئتلم وىمد رضمع اجلامقم٦م قمـ ُم٤مئ٦م ومٞمج٥م 

قمـ ُم٤مئ٦م ومٞمٙمقن قمٚمٞمٝمؿ وىمد رضمع اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م واًمراسمع  ٤مً األرسمٕم٦م وامهن٤م أرسم٤مقمقمغم 

 .(3)ّمٗمٝم٤مووضمف ًمٜم٤م: جي٥م قمٚمٞمٝمؿ ٟم (2)، وقمغم ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م(4)٤مً صمالصم٦م أرسم٤مقم

د ذم اًمٙمت٤مسم٦م ومحٙمؿ هب٤م صمؿ رضمٕم٤م ومٗمل وضمف يرضمع سمام سملم ىمٞمٛمتف وُم٤مل إذا ؿمٝمدا ًمٚمٕمب

ألن ُم٤م أداه ُمـ يمسبف ُمٚمؽ ًمٚمسٞمد هذا إذا يم٤مٟم٧م : اًمٙمت٤مسم٦م واًمث٤مين يرضمع سمجٛمٞمع ىمٞمٛمتف 

سم٤مالؾمتٞمالد صمؿ  ٦مألُم اوًمق ؿمٝمد اًمِمٝم٤مدة سمٕمد األداء واًمٕمتؼ، وم٠مُم٤م ىمبؾ ذًمؽ ومال وامن،

 .(4)رضمٕم٤م سمٕمد ُمقت اًمسٞمد وقمت٘م٤م وٛمٜم٤م ىمٞمٛمتٝم٤م

وإن  ٤مً يم٤من ىمبؾ اًمدظمقل مل يْمٛمٜم٤م ؿمٞمئقمغم اُمرأة سم٤مًمٜمٙم٤مح صمؿ رضمٕم٤م وم٢من  اإذا ؿمٝمد

 .(5)دظمؾ هب٤م سمٕمد ذًمؽ رضمع اًمِمٝمقد سمام ٟم٘مص اعمسٛمك قمـ ُمٝمر ُمثٚمٝم٤م

 فصل

: دشمف إذا ؿمٝمد ؿم٤مهد سمحؼ صمؿ ُم٤مت أو ضمـ أو أهمٛمل قمٚمٞمف ىمبؾ احلٙمؿ مل شمبٓمؾ ؿمٝم٤م

، أُم٤م إذا ومسؼ ىمبؾ ألن احل٤مدث ال يقضم٥م ؿمبٝم٦م ذم طم٤مل اًمِمٝم٤مدة ومال يٛمٜمع احلٙمؿ هب٤م

طم٤مل ألن فمٝمقر ومس٘مف يقىمع هتٛم٦م ذم قمداًمتف :  وم٢مٟمف ال جيقز احلٙمؿ هب٤م (6)احلٙمؿ سمِمٝم٤مدشمف

ًمٚمٛمِمٝمقد قمٚمٞمف سم٠من ىمذومف اعمِمٝمقد قمٚمٞمف مل شمبٓمؾ  اً وإن ؿمٝمد صمؿ ص٤مر قمدو ،(7)اًمِمٝم٤مدة

سمٕمد اًمِمٝم٤مدة ومال يقرث هتٛم٦م ذم اًمِمٝم٤مدة ومال يٛمٜمع ُمـ اًمٕمٛمؾ ألٟمف طم٤مدث : ؿمٝم٤مدشمف 
                                                           

 .43/407( اًمبٞم٤من 4)

 .432( اًمبحر اًمرائؼ /2)

 .43/407( اًمبٞم٤من 3)

 .43/404( اًمبٞم٤من 4)

 .405-43/404( اًمبٞم٤من 5)

 .ذم األصؾ  شمٙمررت( 6)

 . 43/409اًمبٞم٤من ( 7)
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مل ي١مصمر اًمٗمسؼ ومٞمف  اً شمف وم٢من يم٤من اعمحٙمقم ُم٤مالً أو قم٘مدسمف، وإن ومسؼ سمٕمد احلٙمؿ سمِمٝم٤مد

اًمِمٝم٤مدة وحيتٛمؾ أن يٙمقن  ىمبؾ اً ألٟمف حيتٛمؾ أن يٙمقن ُمقضمقد :ومل يٛمٜمع ُمـ احلٙمؿ سمف

سمٕمد احلٙمؿ ومال يٜم٘مض طمٙمؿ ٟمٗمذ سم٠مُمر حمتٛمؾ وإن يم٤من ذم طمد أو ىمّم٤مص مل جير  ٤مً طم٤مدصم

ألن ذًمؽ يقىمع ؿمبٝم٦م واحلد واًم٘مّم٤مص يس٘مط سم٤مًمِمبٝم٦م ومال جيقز أن  : اؾمتٞمٗم٤مؤه

 .(4)يستقومٞم٤م ُمع اًمِمبٝم٦م

ألٟمف شمٞم٘مـ : وإن طمٙمؿ سمِمٝم٤مدة / ؿم٤مهد صمؿ سم٤من أٟمف قمبد أو يم٤مومر ٟم٘مض ذًمؽ احلٙمؿ 

ومقضم٥م ٟم٘مْمف يمام ًمق وضمد ٟمًّم٤م خي٤مًمػ ُم٤م طمٙمؿ سمف، وإن طمٙمؿ اخلٓم٠م ذم طمٙمٛمف 

سمِمٝم٤مدشمف صمؿ ىم٤مُم٧م اًمبٞمٜم٦م سمٗمس٘مف وم٢من مل يستٜمد ومس٘مف إمم طم٤مًم٦م احلٙمؿ مل يٜم٘مض وإن 

اؾمتٜمد ٟم٘مض هذا أصح اًمٓمري٘ملم، واًمٓمريؼ اًمث٤مين أٟمف قمغم ىمقًملم أطمدمه٤م يٜم٘مض، 

 .(2)واًمث٤مين ال يٜم٘مض

٤مهر طمدوصمف ومال يٜم٘مض سمف طمٙمؿ وإذا أٟمف إذا مل يستٜمد إمم طم٤مًم٦م احلٙمؿ وم٤مًمٔم ًمٜم٤م:

ىمٞم٤مس ضمكم  وأ (3)واحلٙمؿ يٜم٘مض سمدًمٞمؾ فم٤مهر ُمـ ظمؼم واطمد،اؾمتٜمد وم٤مًمٔم٤مهر وضمقده 

 .(4)ومٜم٘مض ه٤مهٜم٤م

 فصل

 :وضم٥م وامٟمف قمغم احل٤ميمؿ  ٤مً وم٢من يم٤من اعمحٙمقم سمف ىمتاًل أو ىمٓمٕموإذا ٟم٘مض احلٙمؿ 

ألٟمف  :ألهنؿ ي٘مقًمقن ؿمٝمدٟم٤م سم٤محلؼ وال قمغم اًمقزم : ألٟمف ال يٛمٙمـ إجي٤مسمف قمغم اًمِمٝمقد 

ي٘مقل اؾمتقومٞم٧م طم٘مل ومقضم٥م اًمْمامن قمغم احل٤ميمؿ طمٞم٨م ومرط ذم احلٙمؿ وؾمٚمط قمغم 

                                                           

 .440-43/409، واًمبٞم٤من 468-3/467( اعمٝمذب 4)

 . 43/440اًمبٞم٤من ( 2)

 . 84ال يبٚمغ طمد اًمتقاشمر . ٟمخب٦م اًمٗمٙمر ، ص هق اخلؼم  (3)

 .3/468( اعمٝمذب 4)

 [ أ/484] 
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ن اعمحٙمقم سمف ُم٤مالً وم٢من قمغم ُم٤م سمٞمٜم٤مه ذم اًمدي٤مت، وإن يم٤م ؟وُمـ أيـ يْمٛمـ،اإلشمالف 

ألٟمف : ٟمف وضم٥م قمٚمٞمف وام شم٤مًمًٗم٤مقم ًمف وضم٥م رده قمٚمٞمف وإن يم٤من ذم يد اعمحٙم ٤مً يم٤من سم٤مىمٞم

 ُم٤مل ًمٖمػمه صمبت٧م يده قمٚمٞمف سمٖمػم طمؼ ومٝمق يم٤معمٖمّمقب وخي٤مًمػ اًم٘مٓمع واًم٘متؾ طمٞم٨م 

مل يقضم٥م قمغم اعمحٙمقم ًمف اًمْمامن ألٟمف ال جي٥م وامهنام إال سم٤مجلٜم٤مي٦م، وسمحٙمؿ احل٤ميمؿ 

 .(4)رج قمـ يمقٟمف ضمٜم٤مي٦مظم

 فصل

ُمـ طمٙمؿ ًمف طم٤ميمؿ سمامل أو سمْمع أو همػممه٤م سمٞمٛملم وم٤مضمرة أو ؿمٝم٤مدة زور مل حيؾ ًمف 

و  اً طمٙمؿ احل٤ميمؿ يٜمٗمذ ويّمح ًمف فم٤مهرذًمؽ ومٞمام سمٞمٜمف وسملم اهلل وشمٕم٤ممم، وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: 

 دون األُمقال. واًمٗمسقخ ذم اًمٕم٘مقد ٤مً سم٤مـمٜم

إٟمام إزم وإٟمٙمؿ ختتّمٛمقن »ىم٤مل:  ط ًمٜم٤م: ُم٤م روت أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن اًمٜمبل

ومٛمـ  ٤مً ٕمض وم٠مىميض ًمف سمام أؾمٛمع وأفمٜمف ص٤مدىمتف ُمـ سمجأٟم٤م سمنم وًمٕمؾ سمٕمْمٙمؿ أحلـ سمح

، وألٟمف (2)شىمْمٞم٧م ًمف سمٌمء ُمـ طمؼ أظمٞمف وم٢مٟمام هق ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٜم٤مر ومٚمٞم٠مظمذه٤م أو ًمٞمدقمٝم٤م

 .(3)ي٘مٓمع سمتحريؿ ُم٤م طمٙمؿ ًمف سمف ومٚمؿ حيؾ ًمف يمام ًمق طمٙمؿ ًمف سمام خي٤مًمػ اًمٜمص واإلمج٤مع

                                                           

 .3/468( اعمٝمذب 4)

(، وُمسٚمؿ ذم يمت٤مب: 2680( أظمرضمف اًمبخ٤مري ذم يمت٤مب: اًمِمٝم٤مدات، سم٤مب: ُمـ أىم٤مم اًمبٞمٜم٦م سمٕمد اًمٞمٛملم )2)

 (.4743األىمْمٞم٦م، سم٤مب: احلٙمؿ سم٤مًمٔم٤مهر، واًمٚمحـ سم٤محلج٦م )

 .469-3/468( اعمٝمذب 3)
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 (1)كتاب اإلقرار

واؽد يو أكقس ظذ امرأة هذا ؾنن أؿرت : » ملسو هيلع هللا ىلص احلؽؿ بوإلؿرار واجى، فؼقفف

، وٕكف وجى احلؽؿ (3)وافغومديي بنؿرارمهو اً موظزملسو هيلع هللا ىلص  ، ورجؿ (2)«واظسؾً ؾورجفام 

بوفشفودة ؾبوإلؿرار وهق أبعد مـ افتفؿي أوػ، ؾنن ـون مو يؼر بف حًؼو ٔدمل أو هلل 

بوفشبفي ـوفزـوة وافؽػورة ودظً احلوجي إػ اإلؿرار بف فزمف  (4)[يسؼطٓ ]تعوػ ممو 

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل ملأن يؼر بف: فؼقفف تعوػ: ﴿ 

، واإلمالل هق (6)﴾   ٌّ ٰى ٰر  ٰذتعوػ: ﴿  أيي، وفؼقفف (5)... ﴾  حن

 .(8)ـون حًؼو هلل تعوػ يسؼط بوفشبفي ؾؼد بقـتف يف افشفودات ، وإن(7)اإلؿرار

وٓ يصح اإلؿرار إٓ مـ بوفغ ظوؿؾ خمتور، ؾلمو افصبل وادجـقن ؾال يصح 

افصبل حتك يبؾغ وظـ افـوئؿ  ظـ/  (9)[افؼؾؿ ظـ ثالثي]رؾع : » ملسو هيلع هللا ىلص إؿرارمهو، فؼقفف

                                                           

 اإلذظون فؾحؼ وآظساف بف، يؼول: أؿر بوحلؼ، أي: اظسف بف. اإلقرار لغة:( 1)

 : إخبور ظـ ثبقت حؼ فؾغر ظذ كػسف. واصطالحا  

 .8/317)ؿرر(، ؾتح افؼدير  2/496، وادصبوح ادـر 5/88اكظر: فسون افعرب 

 . 59شبؼ خترجيف ص ( 2)

 . 56 ( شبؼ خترجيف ص3)

 يف إصؾ : يسؼط ٓ ، وهق شبؼ ؿؾؿ .( 4)

 [.135( ]افـسوء: 5)

 [.282( ]افبؼرة: 6)

 . 4/435افؼرآن فؾؼرضبل اجلومع ٕحؽوم ( 7)

 .3/470ادفذب ومو بعدهو . واكظر :  422اكظر : ص ( 8)

 . 61ضؿس يف ادخطقط بؿؼدار ثالث ـؾامت ، ومتومف مـ احلديٌ ادخرج ص ( 9)

 [ ب/181] 
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وٕكف ؿقل يؾزمف بف حؼ ؾؾؿ يصح مـف ، (1)«حتك يستقؼظ وظـ ادجـقن حتك يػقؼ

ـوفبقع، ؾنن أؿر مراهؼ وادظك أكف مل يبؾغ ؾوفؼقل ؿقفف وظذ ادؼر فف افبقـي، وٓ يؿغ 

ٕكو حؽؿـو بلكف ؽر بوفغ، وأمو افسؽران ؾنن ـون شؽره بؿبوح ؾفق : ظذ ادراهؼ 

ـودجـقن وإن ـون بؿحرم ؾعذ مو ذـركوه يف افطالق، وٓ يصح إؿرار ادؽره فؼقفف 

، وٕكف ؿقل (2)«رفع عن أمتي اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ظؾقف افسالم: 

 .ـودسؾؿ إذا أـره ظذ ـؾؿي افؽػرمحؾ ظؾقف بغر حؼ ؾال يصح 

ٓ يتفامن ؾقف، مؽؾػون ام ٕهن : افسػقف وادػؾس بوحلدود وافؼصوص ويصح إؿرار

 .(3)وأمو إؿرارمهو بودول ؾؼد بقـتف يف احلجر وافتػؾقس

وإذا صفد ظذ إؿرار ادؼر ومل يؼؾ وهق صحقح افعؼؾ ؾفق ظذ افصحي حتك 

 :(4)ٓ جيقز احلؽؿ بشفودهتؿ ظؾقف حتك يذـروا ظؼؾف :وؿول ابـ أيب فقذيعؾؿ خالؾف، 

 .(5)أن إصؾ هق افصحي ؾجوز ظؾقف فـو:

 فصل

 . (6)مقٓه دون كػسف يف فف احلؼ ٕن: افؼصوص أو احلد يقجى بام افعبد إؿرار يصح

 ،ٕن حؼ ادقػ خيتص بامفقي افعبد دون ذمتف : وٓ يؼبؾ إؿرار ادقػ ظؾقف ؾقفام 

 (7)يرافتعز يقجى وً تقجى افؼصوص أو ؿذؾف ؿذؾ ؾنن جـك رجؾ ظذ ظبد جـويي

                                                           

 . 61 شبؼ خترجيف ص( 1)

 . 61شبؼ خترجيف ص ( 2)

 ل .2/67ل ، و 2/61آكتصور ( 3)

 . 7/84احلووي ( 4)

 .85-7/84( احلووي 5)

 . 7/41احلووي  (6)

 .3/471وهل شبؼ ؿؾؿ واكظر ادفذب  : افؼذفإصؾبعدهو يف  (7)
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: ؾوحلؼ ؾقفام فؾعبد دون مقٓه وفؾعبد ادطوفبي هبام وافعػق ظـفام وفقس فؾؿقػ ذفؽ 

 . (1)ٕهنام فقسو بامل ؾال يؽقن فؾسقد ؾقفام حؼ ـوفزوجي

ويؼبؾ إؿرار ادقػ ،ٕكف إجيوب مول يف رؿبتف :وٓ يؼبؾ إؿرار افعبد بجـويي اخلطل 

إؿرار افعبد ادلذون فف يف افتجورة بديـ  ويؼبؾ،ٕكف إجيوب حؼ يف موفف : بذفؽ ظؾقف 

ٕن ادقػ شؾطف : ٕكف ملذون فف ؾقف وجيى ؿضوؤه مـ ادول افذي يف يده :ادعومؾي 

ٕكف تعؾؼ : ظؾقف وأذن فف ؾقف ؾال يؼبؾ إؿرار ؽر ادلذون فف بديـ ادعومؾي يف احلول 

ٕكف فزم برىض : برؿبتف مو مل يلذن فف ادقػ ؾقف، فؽـ يثبً يف ذمتف ويبقع بف إذا أظتؼ 

 .(2)مـ فف احلؼ

 فصل

 ٓ ؿطع ؾقف ـام دون افـصوب وافرسؿي مـ ؽر حرز وصدؿف ؾنن أؿر برسؿي مولٍ 

ف بغر ٕكف مول فزم: وً وتعؾؼ برؿبتف إن ـون ؾوكق وً ادقػ وجى افتسؾقؿ إن ـون بوؿق

مستحؼف وإن ـذبف ادقػ تعؾؼ بذمتف وأتبع بف إذا ظتؼ وإن ـون ممو جيى ؾقف  رىض

 ٕكف : ٕكف ٓ يتفؿ ؾقف، وشقاء ـذبف ادقػ ؾقف أو صدؿف : افؼطع وجى افؼطع 

ثبً بذفف  وً وإن ـون توفػ ،ؾنن ـون ادول يف يد افعبد مل يؼبؾ إؿراره بف  ،ٓ يتعؾؼ بحؼف 

ظذ أصح ؿقيل أحد افطرق  اً ظتؼ وٓ يتعؾؼ برؿبتف ؿقًٓ واحدبف إذا  عُ بَ تْ يف ذمتف يُ 

افثالثي، وافثوين: إن ـون ادول توفػو ؾػقف ؿقٓن أحدمهو يتعؾؼ برؿبتف يبوع ؾقف ]ؾنن 

وفٌ: افثـام فق ـون يف يد ادقػ، وافطريؼ  اً مل يؼبؾ إؿراره بف ؿقًٓ واحد وً بوؿق (3)ـون[

افؼطع  إؿراره برسؿي مو يقجى (4)ن[ٕ] وً ـون ادول أو توفػ وً  بوؿقأن افؼقفغ يف احلوفغ

                                                           

 . 7/41احلووي ( 1)

 . 43-7/41، واحلووي  3/471( ادفذب 2)

 .3/471ضؿس يف إصؾ. وادثبً مـ ادفذب  (3)

 .3/471 وافصقاب : مو أثبً اكظر ادفذبيف إصؾ : أن ،  (4)
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 ؾؾؾغرم حمؾ ؾال جيقز أن يتعؾؼ برؿبتف  وً يـػل افتفؿي ظـف، وإذا ـون توفػ ظؾقف

 .(1)يف يده ؾقده ـقد ادقػ مـ ؽر ؾرق وً وإن ـون بوؿق/ 

، ؾعذ هذا (2)تف ٓ بد مـفببرؿوذـر يف احلووي أن أرش جـويي افعبد تتعؾؼ ابتداء 

 إذا أظتؼ مل جيى ظؾقف رء.

ؾقؽقن افػوضؾ ومـ أصحوبـو مـ ؿول: يتعؾؼ بذمتف ابتداء ثؿ يـتؼؾ إػ رؿبتف 

فف يف افتجورة ؾصح ممو  وً ن ـون ملذوكإوؿول أبق حـقػي:  ،(3)يف ذمتف وً ظـ ؿقؿي رؿبتف بوؿق

 .(4)يف يده

 يف ؿضوء إرش يف اجلـويي. وً أن اإلذن يف افتجورة فقس إذكفـو: 

 فصل

ظذ أصح افطريؼغ،  اً ظبده مـ كػسف صح بقعف ؿقًٓ واحدإذا بوع افسقد 

 .(5)وافطريؼ افثوين أكف ظذ ؿقفغ أحدمهو هذا وافثوين ٓ يصح

ٕكف أثبً وأؿرب إػ حصقل احلريي، ؾعذ : أكف إذا صحً ـتوبتف ؾبقعف أوػ  فـو:

بوظف وأكؽر افعبد ظتؼ بنؿرار افسقد وحيؾػ افعبد أكف مو اصسى هذا إذا أؿر افسقد أكف 

وهؽذا إذا ؿول إلكسون بعتؽ ظبدي هذا بلفػ ؾلظتؼف  ، (6)كػسف ؾال يؾزمف افثؿـ

ـ يصح إظتوؿف وحيؾػ اددظك ممأكف أظتؼف  تؼ افعبد بنؿرارؾلكؽر افؼاء وافعتؼ ظ

                                                           

 . 43-7/41، واحلووي  3/471( ادفذب 1)

 .7/6( احلووي 2)

 .12/490( افبقون 3)

 .8/323( ؾتح افؼدير 4)

 . 13/420افبقون ( 5)

 . 3/471( ادفذب 6)

 [ أ/182] 
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ادخوضى ظبده بعتؽ أبوك وـذفؽ إذا ؿول فرجؾ ـون أبق  ،ظؾقف وٓ يؾزمف افثؿـ

ؾلكؽر آبـ ظتؼ إب بنؿرار افسقد بدخقفف يف مؾؽ مـ يعتؼ ظؾقف وحيؾػ آبـ 

 .(1)وٓ يؾزمف افثؿـ

 فصل

ٕكف ؽر متفؿ ؾقف، وـذفؽ إؿراره بودول : ويؼبؾ إؿرار ادريض بوحلد وافؼصوص 

بديـ يف حول وإن أؿر فرجؾ بديـ يف افصحي ؤخر ،فغر وارث مؼبقل هلذه افعؾي 

 .(2)ادرض ومل يؽـ يف ادول وؾوءمهو ؿسؿ ادول بقـفام ظذ ؿدر افديـغ

 .(3)يؼدم ديـ افصحي ظذ ديـ ادرض وؿول أبق حـقػي:

أهنام ديـون جيى ؿضوؤمهو مـ ادول ؾؾؿ يؼدم أحدمهو ظذ أخر ـام فق أؿر هلام  فـو:

 .(4)يف حوفي واحدة

قكف ؾؼدم إيػوء بعضف مل يؽـ فؾبوؿغ وفق ضوق مول ادريض ظـ ؿضوء دي

 .(5)مشورـتف ؾقام أوؾوه بف

 .(6)يؽقن هلؿ مشورـتف ؾقف بوحلصي وؿول أبق حـقػي:

تكؾف ؾقفو ـحول ف فـو: أكف ؽر حمجقر ظؾقف يف افقاجبوت ؾؾؿ يـؼض ظؾق

 .(7)افصحي

                                                           

 .420-13/419( افبقون 1)

 .13/420، وافبقون 3/472( ادفذب 2)

 .5/611، وحوصقي ابـ ظوبديـ 8/380( ؾتح افؼدير 3)

 .13/421، وافبقون 3/472( ادفذب 4)

 .7/29( احلووي 5)

 .8/385( ؾتح افؼدير 6)

 .7/29( احلووي 7)
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، وافؼقل أخر اً اره ظذ أصح افطريؼغ ؿقًٓ واحدوفق أؿر فقارثف صح إؿر

 ، وافطريؼ افثوين أهنو ظذ ؿقفغ أحدمهو هذا وافثوين أكف (1)حؽوه افشوؾعل ظـ ؽره

 .(4)وأمحد (3)، وبف ؿول أبق حـقػي(2)ٓ يصح

أن مـ صح إؿراره فف يف حول افصحي صح يف حول ادرض ـوٕجـبل، وإكام  فـو:

 .(5)ح افقصقي فؾـصمل تص

صح إؿراره فألخ وأؿر فف بامل ؾؾؿ يؿً حتك حدث فف ابـ  وً ؾنن ـون وارثف أخ

ٕكف صور ؽر وارث، وفق أؿر ٕخقف وفف ابـ ؾؾؿ يؿً ادؼر حتك موت :  اً ؿقًٓ واحد

 .(7)أؿر ٕخقف وٓ ابـ فف (6)آبـ صور ـام ]فق[

 (8)حوفي اإلؿرار فتطرق افتفؿي إفقف يشسط أن يؽقن وارثوً  فقذ:وؿول ابـ أيب 

 ظذ اخلالف ؾنذا أؿر ٕخقف وفف ابـ ثؿ موت آبـ ؾنؿراره فألخ صحقح. ؾقؽقن

 إن ـون ٓ يتفؿ يف اإلؿرار ٕخقف صح إؿراره وإن ـون متفؿ  ؽ:وؿول موف

 .(9)مل يصح

ٕكف مػورق فؾدكقو ومؼبؾ ظذ أخرة ؾفل احلوفي : فـو: أن افتفؿي / مـػقي ظـف 

 .ويز ؾقفو افػوجر ؾال يتفؿ ادسؾؿ ؾقفوافتل يممـ ؾقفو افؽوؾر 
                                                           

 . 13/421ؿوفف أبق إشحوق اإلشػرايقـل . اكظر : افبقون ( 1)

 .3/472( ادفذب 2)

 .613، وحوصقي ابـ ظوبديـ /8/387( ؾتح افؼدير 3)

 .3/620، وذح مـتفك اإلرادات 6/455( ـشوف افؼـوع 4)

 . 2210صححف إفبوين يف صحقح ابـ موجف ، ص  «ؾال وصقي فقارث  »:  ملسو هيلع هللا ىلصوهق ؿقفف ( 5)

 شؼط مـ إصؾ. وادثبً هق ادـوشى فؾسقوق. (6)

 .13/421، وافبقون 3/472( ادفذب 7)

 . 7/3031احلووي ( 8)

 . 8/331حؾقي افعؾامء ( 9)

 [ ب/182] 
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وفق مؾؽ رجؾ أخوه ثؿ أؿر يف مرضف أكف ـون أظتؼف يف صحتف وهق أؿرب 

ظصبتف كػذ ظتؼف وورثف بـسبف ظذ أصح افقجفغ ادبـقغ ظذ افؼقفغ يف صحي 

 .(1)اإلؿرار فؾقارث

 فصل

أو ؿصوص أو يصح اإلؿرار فؽؾ مـ يثبً فف احلؼ ادؼر بف ؾنن أؿر فعبد بـؽوح 

ٕكف ٓ حؼ فؾؿقػ ؾقف ؾؾؿ  :تعزير ؿذف صح اإلؿرار فف بف صدق ادقػ ظؾقف أو ـذبف

ؾنن أؿر فف بامل ـون اإلؿرار فؾؿقػ ثبً تصديؼف ويبطؾ  (2)يعتز تصديؼف وٓ تؽذيبف

امل ؾنن أضوؾف إػ إرث أو بوإن أؿر حلؿؾ  ،ٕكف فف حيصؾ ادول :تؽذيبف ويرتد برده 

ٕكف : (3)ٕكف يؿؾؽ هبو بغ اجلفتغ وـذفؽ إن أضؾؼ ظذ أصح افؼقفغ: وصقي صح 

وـذفؽ إذا أؿر دسجد بامل  ،ـوفطػؾ  وً بجفي ذظقي ؾصح اإلؿرار فف مطؾؼ يؿؾؽ

وإن أضؾؼف صح  اً واحد وً جفي وصقي أو ؽؾي وؿػ ظؾقف صح وجفوظزاه إػ أكف مـ 

 .(4)ر فؾحؿؾظذ أصح افقجفغ ادبـقغ ظذ افؼقفغ يف اإلؿرا

 فصل

يؼبؾ  مل إؿراره ظـ رجع ثؿ بوفشبفي يسؼط ٓ بحؼ تعوػ هلل أو بحؼ ٔدمل أؿر ومـ

هلل تعوػ  وإن ـون حؼوً ،ٕكف حؼ ثبً فغره ؾؾؿ يؿؾؽ إشؼوضف بنكؽوره :رجقظف 

 .(5)ٕيب ثقر وً د زكو أو ذب ؿبؾ رجقظف ؾقف خالؾيسؼط بوفشبفي كظرت ؾنن ـون ح

                                                           

 .13/422( افبقون 1)

 . 7/41احلووي ( 2)

 . 13/423افبقون ( 3)

 .3/472( ادفذب 4)

 . 12/375افبقون ( 5)
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ؾؼول: يو رشقل اهلل إن  فـو: مو روى أبق هريرة أن رجاًل مـ أشؾؿ أتك افـبل 

أخر زكك، ؾلظرض ظـف رشقل اهلل ؾتـحك فشؼ وجفف افذي أظرض ظـف ؿبؾف 

ؾتـحك فف ؾلظرض  ملسو هيلع هللا ىلص ؾؼول: يو رشقل اهلل إن أخر زكك، ؾلظرض ظـف رشقل اهلل

ؾؼول:  ملسو هيلع هللا ىلص مرات دظوه رشقل اهللظـف ؾؼول: إن أخر زكك ؾؾام صفد ظذ كػسف أربع 

ؾؾق مل يسؼط  (1)«اذهبوا فارمجوه»ؾؼول: ٓ. ؾؼول ظؾقف افسالم: « هل بك جنون؟ »

احلؼ بوفرجقع دو ظرضف فف وخيوفػ افؼصوص وحد افؼذف ؾنهنام جيبون حلؼ أدمل 

 وهق مبـل ظذ افتشديد وهذا جيى حلؼ اهلل تعوػ وهق مبـل ظذ افسس وافدرء .

ٕكف حؼ جيى : فرجقع يف حد افرسؿي وؿطع افطريؼ ظذ أصح افقجفغ ويؼبؾ ا

هلل ؾؼبؾ ؾقف افرجقع ظـ اإلؿرار ـحد افزكو، وذظف فصقوكي حؼ أدمل يبطؾ بحد 

 .(2)افزكو ؾنكف ذع دثؾف

ومو ؿبؾ مـف افرجقع ظـ اإلؿرار إذا أؿر بف ؾقستحى فإلموم أن يعرض فف 

مو إخوفؽ » أيت بؾص ؾؼول:  ملسو هيلع هللا ىلص ادخزومل أن افـبلبوفرجقع ظـف دو روى أبق أمقي 

 .(3)ؿوهلو مرتغ أو ثالًثو ثؿ أمر بف ؾؼطع « رسؿً

ٕكف إذا أشؼط : رجقظف وشؼط ظـف بؼقي احلد  َؾ بِ ؾنن أؿقؿ ظؾقف احلد ثؿ رجع ؿُ 

ربام  ٕكف: ؾنن وجد أمل احلد ؾفرب ؾوٕوػ أن خيذ  ،احلد ؾبعضف أوػ  مجقعَ  افرجقعُ 

 رجع ظـ إؿراره ؾسؼط ظـف احلد ؾنن اتبع وأؿقؿ ظؾقف متوم احلد جوز، دو روى /

ـوه ؾرمج اً ظبد اهلل ؿول: ــً ؾقؿـ رجؿ موظزافزهري ؿول: أخزين مـ شؿع جوبر بـ 

                                                           

 . 87شبؼ خترجيف ص ( 1)

 . 8/334حؾقي افعؾامء ( 2)

 . 155 شبؼ خترجيف ص( 3)

 [ أ/183] 
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احلجورة مر بغ أيديـو حتك أدرــوه بوحلرة ؾرمجـوه  (1)تفؼأذفيف ادصذ بودديـي ؾؾام 

 خؾقتؿ ظـف شبحون اهلل : ؾفاَل » وأخزكوه ؿول:  حتك موت ؾؾام رجعـو إػ افـبل 

مقف حتك اتبوظف ور ؾؾق مل جيز رمقف ٕكؽر افـبل  (2)« حغ هرب مـ بغ أيديؽؿ

 .(3)يف افرجقع، ؾقبؼك ظذ حؽؿ إؿراره وً موت وٕن اهلرب فقس رصحي

 فصل

مخذ ادول مـ يٕكف رده و:وإن أؿر فرجؾ بامل يف يده ؾؽذبف ادؼر فف بطؾ إؿراره 

 يد ادؼر وحيػظف احلوـؿ إػ أن يثبً مستحؼف ظذ أصح افقجفغ، وافثوين يؼر يف يده.

ف ـودول فـو: أن مـ هق يف يده ٓ يدظقف وادؼر فف بف ٓ يدظقف ؾقجى حػظ

 .(4)افضول

 فصل

: إذا أؿر افزوج أن زوجتف أختف مـ افرضوع ؾؽذبتف ؿبؾ إؿراره يف ؾسخ افـؽوح 

ٕكف إؿرار ظذ ؽره ودظقى تؼتيض : ٕكف إؿرار ظذ كػسف وٓ يؼبؾ يف إشؼوط مفرهو 

ٕهنو ؾرؿي : ؾنن ـون ؿبؾ افدخقل وجى هلو كصػ ادسؿك  ،إشؼوط حؼ ظؾقف 

وفق أؿرت افزوجي أن زوجفو أخقهو مـ افرضوع  ،صدرت مـ جفتف ؾفل ـوفطالق 

ٕكف دظقى يسؼط هبو حؼف ؾؾؿ يؼبؾ، : وأكؽر افزوج مل يؼبؾ ؿقهلو يف ؾسخ افـؽوح 

 .(5)ٕكف إؿرار ظذ كػسفو ٓ تتفؿ ؾقف: ويؼبؾ يف إشؼوط مفرهو 

                                                           

 . 3/1512أي أجفدتف . فسون افعرب ( 1)

 . 87 شبؼ خترجيف ص( 2)

 .474-3/473( ادفذب 3)

 .3/474( ادفذب 4)

 .افسوبؼ كػسف ( 5)
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 فصل

ٕكف :  اً  أكؽر مل يؽـ ذفؽ إؿرارؾؼول: ٓ إذا ؿول رجؾ فرجؾ: يل ظؾقؽ أفػ،

: ٕكف وظد  رُ ؿِ حيتؿؾ أن يريد ٓ أكؽر أكؽ مبطؾ يف دظقاك وـذفؽ إن ؿول: أُ 

ف حيتؿؾ أين ٓ أكؽر أن تؽقن ٕك : وً ذفؽ فق ؿول: ٓ أكؽر أن يؽقن حمؼبوإلؿرار وـ

يف أكؽ حؼ ؾلمو إذا ؿول: ٓ أكؽر مو يدظقف أو ٓ أكؽر  ،يف ديـؽ ومذهبؽ  وً حمؼ

ٕكف ٓ حيتؿؾ ؽر تصديؼف ؾقام ادظوه، وفق ؿول: أكو مؼر  : اً دظقاك ؾنكف يؽقن إؿرار

 .(1)وافثوين أكف إؿرار ؾؾقس بنؿرار ظذ أصح افقجفغ

 فـو: أكف حيتؿؾ أين مؼر ببطالن دظقاك ؾفق ـؼقفف أكو ٓ أكؽر.

 فصل

وإن ؿول: يل ظؾقؽ أفػ ؾؼول كعؿ أو صدق أو أجؾ ؾفق إؿرار، وـذا إن ؿول 

وإن ؿول فعؾ أو ظسك أو أطـ أو أحسى  ،ٕهنو أفػوظ مقضقظي فؾتصديؼ:فعؿري 

ضقظي فؾشؽ، وإن ؿول فف ٕن هذه إفػوظ مق:  اً مل يؽـ رء مـفو إؿرار (2)[رُ د  ؿَ أو ]أُ 

 ،ٕكف مو ـون ظؾقف يف ظؾؿف ٓ حيتؿؾ ؽر افقجقب : إؿرار  (3)[ؾنكف ظؾؿل ظع يف ]

 (4)ل إفػ افتل يل ظؾقؽ ؾؼول كعؿ أو ؿول أظطـل ]ظبدي هذا[ـوـذفؽ فق ؿول اؿض

ٕكف مصدق فف يف مجقع ذفؽ، وإن ؿول  :بوجلؿقع اً أو اصسه مـل ؾؼول كعؿ ـون مؼر

ٕكف حيتؿؾ  اً واحد وً ذفؽ إؿرار وجف (5)أظطـل مويل ظؾقؽ ؾؼول: خذ أو ]اتزن مل يؽـ[

                                                           

 .3/474( ادفذب 1)

 .3/474ضؿس يف إصؾ. وادثبً مـ ادفذب  (2)

 .3/474ضؿس يف إصؾ. وادثبً مـ ادفذب  (3)

 .3/474ضؿس يف إصؾ. وادثبً مـ ادفذب  (4)

 .3/474ضؿس يف إصؾ. وادثبً مـ ادفذب  (5)
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مل يؽـ ذفؽ إؿرار بلن ـون ذفؽ ظذ وـذا إن  (1)حيتؿؾ خذ اجلقاب مـل أو ]اتزن[

 .(2)اً رأصح افقجفغ وافثوين يؽقن إؿرا ؿول خذهو أو اتزهنو ظذ

هل صحوح  (3)------فـو: أكف مل يؼر بقجقب مو ادظوه ؾال يؾزمف بذـر صػتف 

 ظذ أصح افقجفغ دو ؿدمتف.

ٕكف ظؾؼ افقجقب ظذ مشقئي : وفق ؿول: فف ظع أفػ إن صوء اهلل مل يؾزمف رء 

زيد أو ؿدم مل  (4)ؾتفو، وإن ؿول فف ظع أفػ إن صوءاهلل / تعوػ وٓ ضريؼ إػ معر

وإن ؿول إن صفد فؽ ؾالن  ،ٕن موٓ يؾزمف ٓ يؾزم بقجقد افؼط : يؾزمف رء 

فغ وافقجف افثوين أو مل يشفدا ظذ أصح افقج وؾالن ؾفام صودؿون ؾفق إؿرار وصفدا

ـام فق ؿول: إن صفد ظع ؾالن صدؿتف أو وزكً أو ؿول فف ظع أفػ  اً ٓ يؽقن إؿرار

 .(5)ؾنن صفد فزمف بوفشفودة ٓ بوإلؿرار اً قن مؼرإن صفد هبو ؾالن وؾالن ؾنكف ٓ يؽ

صودؿغ إٓ إذا ـون  وقكفـو: أكف أخز أهنام إن صفدا ـوكو صودؿغ وٓ جيقز أن يؽ

ؾفق ـام فق صفدا  وً ظؾقف ـون افشوهد بف ـوذب وً ٕكف فق مل يؽـ واجب: ظؾقف  وً احلؼ واجب

ٕكف ؿد  :ظؾقف بوحلؼ ؾؼول صدؿو وخيوفػ ؿقفف إن صفد ؾالن صدؿتف أو وزكً

وخيوفػ ؿقفف فػالن ظع أفػ إن صفد  ،يصدق مـ فقس بصودق ويزن مو ٓ يؾزمف 

ٕن وجقب إفػ ٓ يتعؾؼ بشفودة مـ يشفد هبو ؾؾام ظؾؼ : هبو ؾالن وؾالن 

افقجقب هبو دل أكف ؽر واجى ويف مسلفتـو مو ظؾؼ افقجقب بوفشفودة بؾ أخز أهنام 

 .صودؿون وهق تكيح بوفقجقب يف احلول 

                                                           

 .3/474ضؿس يف إصؾ. وادثبً مـ ادفذب  (1)

 . 13/426، وافبقون  3/473ادفذب  (2)

 يف إصؾ ، مل أجد متومف ، وفعؾف : رء ومل يؼؾ .ضؿس ( 3)

 .3/475هل شبؼ ؿؾؿ. اكظر ادفذب يف إصؾ : اهلل . و (4)

 . 429،  13/428افبقون ( 5)

 [ ب/183] 
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 . اً ذ أصح افقجفغ وافثوين يؽقن مؼروفق ؿول ـون فف ظع أفػ ؾؾقس بنؿرار ظ

 جقب زال ؾال يؾزمف بف رء يف احلول.فـو: أكف أخز ظـ و

 أظجؿل بوفعربقي أو ظريب بوفعجؿقي ثؿ ادظك أكف مل يعؾؿ مؼتضوه  رؿأوفق 

 .(1)ٕن مو يدظقف طوهر حوفف:وٓ ؿصد مقجبف ؾوفؼقل ؿقفف مع يؿقـف 

 

                                                           

 . 13/431، وافبقون  476-3/475( ادفذب 1)
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 باب جامع اإلقرار

إذا ؿول فػالن ظع رء ضقفى بتػسره ؾنن امتـع مـ افتػسر جعؾ كوـاًل وردت 

افقؿغ ظذ اددظل ؾقحؾػ ويؼه فف هذا أصح افطريؼغ وافثوين أهنو ظذ ؿقفغ: 

، وً ؿ ظؾقف افؼقل ثالثقؾ: يؽرر احلوـأحدمهو هذا. وافثوين: حيبس حتك يػرس، وؿ

 ؾؼقؾ: إن افتؽرار مستحى. وؿقؾ: هق ذط، وإول أطفر.

 .(1)ؾسك كوـالً  وً أكف بوٓمتـوع صور ممتـعفـو: 

أكف  فـو: ،(3)ٕيب حـقػي وً خالؾ (2)اً ػالن ظع أفػ أم ٓ مل يؽـ إؿراروفق ؿول ف

 .اشتػفوم وفقس بنؿرار 

ظذ أصح افقجفغ ويف افثوين هق  اً إؿرارد ظع أفػ أو فعؿرو مل يؽـ وفق ؿول فزي

 .(4)إؿرار

 أكف صوك يف اشتحؼوق ـؾ واحد مـفام ؾال يؾزمف بشؽف رء. فـو:

إذا صفد صوهدان فرجؾ بامل جمفقل مل يثبً ادول بشفودهتام إٓ يف افقصقي 

واإلؿرار ظذ أصح افقجفغ وافثوين يصح ويطوفى ادشفقد ظؾقف بتػسره ـام فق أؿر 

 .(5)جمفقلبقء 

 أن افبقـي مو أبوكً احلؼ وهذه فقس مبقـي فف. فـو:

                                                           

 .3/476( ادفذب 1)

 .13/428( افبقون 2)

 .18/71( ادبسقط 3)

 .13/428( افبقون 4)

 .13/437( افبقون 5)
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 فصل

ٕن اشؿ افقء  :إذا أؿر فرجؾ بقء وؾرسه بام ؿؾ أو ـثر مـ ادول ؿبؾ تػسره

ؼر ظؾقف افقد ـوخلؿر واخلـزير مل يؼبؾ تُ ؿقع وإن ؾرسه بام فقس بامل وٓ يؼع ظذ اجل

ظذ أصح افقجقه افثالثي  َؾ بِ فدبوغ ؿُ اوإن ؾرسه بوفؽؾى وافرسجغ وجؾد ادقتي ؿبؾ 

 .(1)وافثوين يؼبؾ تػسره بوجلؿقع وافثوفٌ ٓ يؼبؾ يف اجلؿقع

أن اخلؿر واخلـزير فقس بامل وٓ تؼر افقد ظؾقفام ؾؾؿ يصح تػسره افقء هبام  :لنا

ظؾقفو افقد بخالف افؽؾى / ادـتػع بف وافرسجغ وجؾد ادقتي ؿبؾ افدبوغ ؾنكف تؼر 

ٕن ظؾقف أداءهو إفقف ؾقدخؾ حتً ؿقفف ظع  : ويستحؼ تسؾقؿفو ؾصح افتػسر هبو

 .(2)ـذا

وؿول ،(3)وفق ؾرس افقء بؼصوص أو حد ؿذف ؿبؾ تػسره ظذ أصح افقجفغ

 .(4)إذا ؾرس افقء أو ـذا بغر ادؽقؾ وادقزون مل يؼبؾ أبق حـقػي:

 .(5)أن اشؿ افقء يعؿ ادقزون وادؽقؾ وؽرمهو ؾال يـحك تػسرمهو ؾقفام فـو:

 فصل

ٕن احلر ٓ يصح ؽصبتف : وإن ؿول ؽصبتؽ أو ؽصبتؽ مو تعؾؿ مل يؾزمف رء 

 .(6)وؿد يريد بام يعؾؿ كػسف وأكف حبسف

                                                           

 . 436-13/435افبقون ( 1)

 .3/476( ادفذب 2)

 .4/372، وروضي افطوفبغ 13/437( افبقون 3)

 .8/325، وؾتح افؼدير 2/129( آختقور 4)

 .13/437( افبقون 5)

 . 13/437، وافبقون  3/476ادفذب ( 6)

 [ أ/184] 
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ٕن ؿقفف : ثؿ ؿول أردت ؽصبتف كػسف مل يؼبؾ تػسره  وً وإن ؿول ؽصبتؽ صقئ

 .(1)يؼتيض أن يؽقن ادغصقب مـف ؽره وً صقئؽصبتؽ 

 فصل

ٓ يؼبؾ وؿول أبق حـقػي: ، (2)إذا ؿول فف ظع مول ؿبؾ يف تػسره افؼؾقؾ وافؽثر

 .(3)تػسره إٓ بودول ادزـك

ٓ يؼبؾ  والثاينمثؾ ؿقفـو،  أحدهاوحؽك أصحوب موفؽ ظـف ثالثي أوجف: 

ٓ يؼبؾ إٓ بام  والثالثتػسره إٓ بـصوب مـ كصى افزـوة بـقع مـ أكقاظفو، 

 .(4)يستبوح بف افبضع وتؼطع بف يد افسورق

ظذ مو  وً ؾبلي رء ؾرسه مـف وجى ؿقفف ؿقوشأن اشؿ ادول يؼع ظذ اجلؿقع  فـو:

 (5)شؾؿقه

 .(6)وـذا فق ؿول فف ظع مول ظظقؿ أو ـثر ؿبؾ ؾقف مو ؿؾ وجؾ

ومـ أصحوب أيب حـقػي مـ ؿول ٓ يؼبؾ يف تػسره إٓ ظؼة دراهؿ، وذـر أكف 

ٓ يؼبؾ أؿؾ مـ موئتل درهؿ، ؿول أبق  :مذهى أيب حـقػي وؿول أبق يقشػ وحمؿد

 .(7)بؽر افرازي: هذا مذهى أيب حـقػي

                                                           

 .13/437، وافبقون 3/476( ادفذب 1)

 .13/439، وافبقون 3/476( ادفذب 2)

 .8/327ؾتح افؼدير  (3)

 .6/448، ومـح اجلؾقؾ 3/405، وحوصقي افدشقؿل 207( افؼقاكغ افػؼفقي ص4)

 .13/439( افبقون 5)

 .13/439( افبقون 6)

 .8/328( ؾتح افؼدير 7)
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 ومـ أصحوب موفؽ مـ ؿول: يريد ظذ أؿؾ ادول أدى زيودة ومـفؿ مـ ؿول 

 . (1)إٓ ؿدر افدييٓ يؼبؾ 

 .(2)وً  يؼبؾ أؿؾ مـ اثـغ وشبعغ درمه: ٓوؿول افؾقٌ بـ شعد

ول إٓ وهق ظظقؿ وـبر بوإلضوؾي إػ مو دوكف وؿؾقؾ وحؼر مأكف مو مـ  فـو:

بوإلضوؾي إػ مو ؾقؿف ؾقجى أن يؼبؾ مو يتـووفف مطؾؼ آشؿ ومو زاد ظؾقف ؾفق 

 .(3)بحؽؿف

مـ مول ؾالن ؿبؾ يف تػسره مو يؼع ظؾقف اشؿ ادول وـذفؽ فق ؿول فف ظع أـثر 

حيتؿؾ أن يريد بؽثرتف أكف حالل يزـق ويـؿك أو أـثر بؼوء  وإن ـون أـثر افـوس موًٓ 

 .(4)إٓ أكف يف افذمي أو ٕكف حمصـ بوفزـوة ؾقعتز بؼوؤه ويؽثر كامؤه

 فصل

اإلشالم وهق شتي دواكؼ وزن  (5)وإن ؿول فف ظع درهؿ فزمف درهؿ مـ ]دراهؿ[

 (6)ٕكف هق ادتعورف بغ ادسؾؿغ ؾنن ؾرس ]بدرهؿ[: ـؾ ظؼة دراهؿ شبعي مثوؿقؾ 

ضزي مـسقب إػ ضزيي افشوم ووزكف أربعي دواكؼ ؾنن ـون متصاًل بنؿراره ؿبؾ مـف 

ن ـون ـام فق ؿول فف درهؿ إٓ داكؼغ وإن ـون مـػصاًل أو ـون اإلؿرار يف ؽر افبؾد ؾن

 .(8)ظذ أصح افقجفغ وافثوين ٓ يؼبؾ (7)[َؾ بِ يف ادقضع افذي يتعومؾ هبو ]ؿُ 
                                                           

 .3/405( حوصقي افدشقؿل 1)

 .13/440، وافبقون 7/13( احلووي 2)

 .13/440( افبقون 3)

 .افسوبؼ كػسف ( 4)

 .3/476ضؿس يف إصؾ. وادثبً مـ ادفذب  (5)

 .3/476بقوض يف إصؾ. وادثبً مـ ادفذب  (6)

 .3/476بقوض يف إصؾ. وادثبً مـ ادفذب  (7)

 .477-3/476( ادفذب 8)
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 .(1)يؼبؾ تػسره بف يف افغصى ويف افقديعي وؿول أبق حـقػي:

/ يف افغصى وافقديعي افتػسر بف ٓ يؼبؾ يف ؽره وٕكف (2)أن مو ٓ يؼبؾفـو: 

ؾحؿؾ ظؾقف ـام حيؿؾ يف افعؼقد وـام فق ؾرسه بدون افدرهؿ  (3)]متعورف ؾقف[

 ادتعورف يف افسؽي .

وإن ؿول فف ظع درهؿ ـثر فزمف درهؿ مـ دراهؿ اإلشالم ؾنن ؾرسه بوفدرهؿ 

وإن ؿول فف ظع درهؿ ،ٕكف أـثر مـف يف افقزن ؾنكف ثامكقي دواكؼ :مـف  َؾ بِ ؿُ  (4)ِع غْ افبَ 

هق ادتعورف وإن ـون يف افبؾد دراهؿ  (5)[ٕكفوازن ]صغر أو درهيؿ فزمف درهؿ 

 وإن ؿول: فف ظع موئي درهؿ ظدداً  ،ٕكف حيتؿؾف افؾػظ ويتـووفف:صغور ؾػرس هبو ؿبؾ 

 ٕن افدراهؿ تؼتيض افقازكي وذـر افعدد  :فزمف موئي درهؿ وازكي ظددهو موئي

أو فق ؿول متصاًل . (6)اً مؼصقد وً فام ؾنن فف يف افعدد ؽرضٓ يـوؾقفو ؾقجى اجلؿع بقـ

وؿقؾ ظذ ؿقفغ وفقس بقء وإن ـوكقا يتعومؾقن بوفـؼص  َؾ بِ بف: ظع دراهؿ كؼص ؿُ 

 .(7)ؿبؾ ظذ طوهر افـص . ويف وجف أكف ٓ يؼبؾ وإول أصح

 فصل

ٕن افدراهؿ  :وإن ؿول فف ظع دراهؿ وؾرسهو بدراهؿ مزيػي ٓ ؾضي ؾقفو مل يؼبؾ

ادطبقظي ؾنن ؾرسهو بدراهؿ مغشقصي ؾفق  (8)يف ظرف افؼع ٓ تـطؾؼ إٓ ظذ افـؼرة

 .(9)ؾفق ـام فق ؾرسهو بوفطزيي

                                                           

 .7/219( بدائع افصـوئع 1)

 بقوض يف إصؾ . وفعؾ افصقاب مو أثبً . (2)

 تؽرر يف إصؾ. (3)

 . 1/468. معجؿ افبؾدان كسبي إػ بغالن بؾد ببؾخ (4)

 هؽذا يف إصؾ. وافصقاب: ٕكف حتك يستؼقؿ ادعـك (5)

 .3/477( ادفذب 6)

 .442-13/441( افبقون 7)

 . 6/4519هل افسبقؽي . فسون افعرب ( 8)

 .3/477( ادفذب 9)

 [ ب/184] 
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 فصل

إذا أؿر بدرهؿ يف وؿً ثؿ أؿر بدرهؿ يف وؿً آخر فزمف درهؿ واحد شقاء ـون 

 .(2)وؾقف وجف أكف إن ـون يف جمؾسغ فزمف درمهون (1)يف جمؾس واحد أو يف جمؾسغ

 .(3)يؾزمف درمهون يف احلوفغ وؿول أبق حـقػي:

ثؿ  اً ـ خمز واحد ـام فق ؿول رأيً زيدأكف إخبور ؾقجقز أن يتؽرر اخلز ؾقف ظ فـو:

وفق ؿول فف ظع درهؿ مـ ثؿـ ثقب ثؿ ؿول فف  ،مل يؼتض رؤيي ثوكقي  اً ؿول رأيً زيد

ٕن مع اختالف افسبى ٓ يؽقن افثوين هق  : مـ ثؿـ ظبد فزمف درمهونظع درهؿ 

ٕن افعطػ يقجى ادغويرة : وإن ؿول فف ظع درهؿ ودرهؿ فزمف درمهون  ،إول

وفق ؿول فف ظع درهؿ ودرمهون فزمف ثالثي دراهؿ هلذه افعؾي، وفق ؿول فف ظع  ،بقـفام 

جتف: أكً ضوفؼ ؾطوفؼ ضؾؼً ، وفق ؿول فزو(4)درهؿ ؾدرهؿ فزمف درهؿ واحد

ضؾؼتغ ظذ أصح افطريؼغ ؿقًٓ واحًدا وافطريؼ افثوين أهنو ظذ ؿقفغ أحدمهو هذا 

 .(6)يؾزمف درمهون وؿول أبق حـقػي: ، (5)وافثوين افتسقيي بقـفام

 هؿ يدخؾ ؾقفواقؾ ؾؾزمف ؾقف افتؽرار وافدرصأن افطالق ٓ يدخؾ ؾقف افتػ فـو:

 مـف هؽذا ذـره إصحوب. اً خر وً ؾدرمه وً افتػصقؾ ٕكف جيقز أن يريد درمه

 ويف افػرق كظر : ؾنن افطالق يدخؾف افتػصقؾ ؾطؾؼي رجعقي وضؾؼي بوئـ .

                                                           

 .3/477( ادفذب 1)

 .13/444( افبقون 2)

 .5/11( تبقغ احلؼوئؼ 3)

 . 3/478ادفذب ( 4)

 .افسوبؼ كػسف ( 5)

 .5/599، وحوصقي ابـ ظوبديـ 5/11( تبقغ احلؼوئؼ 6)
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وإذا ؿول: فف ظع درهؿ ودرهؿ ودرهؿ فزمف ثالثي دراهؿ، وفق ؿول ٓمرأتف أكً 

ومل يؼصد افتلـقد وؿع افثالث وفق ؿصد بوفثوفثي افتلـقد  ضوفؼ وضوفؼ وضوفؼ

وفق ؿصد افتلـقد يف اإلؿرار بوفدراهؿ مل يؼبؾ، هذا أصح افطريؼغ  (1)]ضؾؼتون[

وافطريؼ افثوين افتسقيي / بغ اإلؿرار وافطالق، وؿقؾ يف افطالق يؼع يف أحد 

 ث ضؾؼوت ويف اإلؿرارافؼقفغ ضؾؼتون ويف افؼقل افثوين افتسقيي بغ اإلؿرار وثال

 (2).اً يؾزمف افثالثي دراهؿ ؿقًٓ واحد

مو ؿدمـوه أن مـ اإلؿرار ٓ يدخؾف افتلـقد ؾحؿؾ افتؽرار ؾقف ظذ آشتئـوف  فـو:

 .(3)وافطالق يدخؾف افتلـقد ؾحؿؾ افتؽرار ؾقف ظذ تلـقده

 فصل

حيتؿؾ ٕكف : إذا ؿول فف ظع درهؿ ؾقق درهؿ أو حتً درهؿ فزمف درهؿ واحد 

 هؿ يل ؾقق درهؿ يف اجلقدة أو حتً درهؿ يف افرداءة أو ؾقق درهؿ يل أو حتً در

 .(4)ؾال كقجى ظؾقف زيودة بوفشؽ

ٕن ؿبؾ وبعد : وفق ؿول: فف ظع درهؿ ؿبؾ درهؿ أو بعد درهؿ فزمف درمهون 

 .(5)ؿ افقاجى وتلخره هذا هق افطريؼ ادختور وروايي ادزينيتستعؿؾ يف تؼد

 .(6)ـتوب اإلؿرار وادقاهى يؾزم درهؿ واحد يف افصقرتغ وؿول يف
                                                           

 .3/478ادفذب بقوض يف إصؾ. وادثبً مـ ( 1)

 . 7/55احلووي  (2)

 .3/478( ادفذب 3)

 . 155خمتك ادزين ، ص  (4)

 .13/446، وافبقون 3/478( ادفذب 5)

ظؾقف  : إم مـ وادقاهى اإلؿرار ـتوب يف فؾشوؾعل ثون ؿقل وؾقف : 7/56 احلووي يف وؿول هؽذا أجده مل( 6)

 : وؿول يف اإلؿرار وادقاهى : يؾزمف درهؿ . 8/345درمهون : ٕكف إطفر مـ حول افؽالم . ويف احلؾقي 

 [ أ/185] 
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إذا ؿول درهؿ ؾقق درهؿ فزمف درمهون، وإذا ؿول  وؿول أبق حـقػي وأصحوبف:

 .(1)حتً درهؿ فزمف درهؿ واحد

 فـو: مو ؿدمـوه.

 فصل

 فف ظع ظؼة درهؿ يف ظؼة ؾنن أراد احلسوب فزمتف افعؼة وإن  :وإن ؿول

فف ظع درهؿ :وإن ؿول  ،ٕكف حيتؿؾ أن يريد يف ظؼة يل:مل يرد احلسوب فزمف درهؿ 

ٕكف : فف ظع درهؿ بؾ درمهون فزمف درمهون  :وإن ؿول،بؾ درهؿ فزمف درهؿ واحد 

 .(2)فف ظع درهؿ بؾ ديـور فزمف افدرهؿ وافديـور:وإن ؿول ،اشتدرك بزيودة افدرهؿ 

 ل فف ظع درهؿ بؾ درمهون يؾزمف ثالثي دراهؿ.: إذا ؿو(4)وداود (3)وؿول زؾر

ومل يػرؿقا بغ (5)بعض افعؾامء: إن أراد بؼقفف بؾ درمهون أن يؾزمف افدرمهون وؿول

 ؿقفف بؾ درمهون وبغ ؿقفف بؾ ديـوران.

ظـ اإلؿرار بوفدرهؿ بؾ هق داخؾ يف  وً أن ؿقفف بؾ درمهون فقس رجقظ فـو:

افدرمهغ وؿقفف بؾ ديـور رجقع ظـ اإلؿرار بوفدرهؿ ؾؾؿ يؼبؾ وأؿر بوفديـور ؾؾزمف 

 .(6)اجلؿقع

  

                                                           

 .1/250( اجلقهرة افـرة 1)

 .13/447، وافبقون 3/478ادفذب ، و 7/546إم ( 2)

 .18/9 ( ادبسقط3)

 .5/125، وادغـل 13/447( افبقون 4)

 . 8/347حؾقي افعؾامء  (5)

 .3/478ادفذب ، و 115خمتص ادزين ، ص ( 6)
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 فصل

ٕكف أؿر بقاحد ؽر : فف ظع درهؿ أو ديـور فزمف أحدمهو وأخذ بتعققـف  :وإن ؿول

 :فف ظع درهؿ يف ديـور فزمف افدرهؿ دون افديـور  :وإن ؿول،معغ ؾرجع تعققـف إفقف 

فف ظع دراهؿ ـثره مل يؾزمف :ؾنن ؿول ، (1)ٕكف حيتؿؾ أن يريد يف ديـور ]يل ؾؼبؾ مـف[

يف  (2)أـثر مـ ثالثي دراهؿ وـذا فق ؿول درهؿ وـذا يف افديـور ]وظـد أيب حـقػي[

 .(3)افدراهؿ ٓ يؼبؾ أؿؾ مـ ظؼة

أؿؾفو موئتون ويف افدكوكر ظـد أيب حـقػي يؼبؾ أؿؾ مـ  وحمؿد:وؿول أبق يقشػ 

، وظـدمهو ظؼون ، وإذا ؿول حـطي ـثرة يرجع إػ تػسره ظـد أيب حـقػي بام (4)ظؼة

 .(5)بام زاد ظذ مخسي أوشؼ

فـو: أن افؽثرة ختتؾػ بوختالف اإلضوؾي إػ ؾقق ادؼدار ومو دون ادؼدار / ظذ 

 .(6)ٕهنو أول مؼودير افؽثرة: افثالثي 

 فصل

 .(7)ثامكقي يؾزم وافثوين افقجفغ أصح ظذ تسعي فزمف ظؼة إػ درهؿ ظع فف: ؿول إذا

 .(8)يؾزمف ظؼة ؿول حمؿد بـ احلسـ:

                                                           

 .3/478بقوض يف إصؾ. وادثبً مـ ادفذب ( 1)

 .بقوض يف إصؾ. وادثبً هق ادـوشى( 2)

 .8/329(ؾتح افؼدير 3)

 .افسوبؼ كػسف ( 4)

 .1/249واجلقهرة افـرة ، 3/198( حتػي افػؼفوء 5)

 . 3/479ادفذب ( 6)

 .افسوبؼ كػسف ( 7)

 .8/344، وؾتح افؼدير 5/11، وتبقغ احلؼوئؼ 2/131( آختقور8)

 [ ب/185] 
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 .(1)فـو: أن افقاحد أول افعدد ؾدخؾ ؾقف وافعوذ حد يـتفل إفقف ؾال يدخؾ ؾقف

ٕن إول وافعوذ حدان ومو  :ثامكقيوإن ؿول: مو بغ واحد إػ ظؼة فزمف 

 .(2)بقـفام ثامكقي، وؿقؾ يؾزمف أيًضو تسعي وهق طوهر افـص وإول أؿقس

 فصل

بوفرؾع فزمف  فف ظع ـذا صح إؿراره وضقفى بتػسره ؾنن ؿول ـذا درهؿٌ  :إذا ؿول

 بوفـصى وإن ؿول درهؿٍ  وً ن ادبفؿ درهؿ وـذفؽ إن ؿول درمهدرهؿ: ٕكف أخز أ

 .(3)بوخلػض فزمف بعض درهؿ وؿقؾ يؾزمف درهؿ واحد يف إحقال افثالثي

ؿول افشقخ أيده اهلل بتقؾقؼف: ؿؾً: يـبغل أن خيتؾػ هذا بوختالف حول ادؼر ؾنن 

ٕكف ٓ ؾرق ظـده بغ افرؾع وافـصى : ـون ممـ ٓ يعرف اإلظراب فزمف درهؿ 

إلظراب اختؾػ يف حؼف ـام واخلػض وفػظ كظوئر هذا ـثر وإن ـون ممـ يعرف ا

 ذـرتف يف افؼقل إول.

احتؿؾ وجفغ  وً بوفقؿػ مـ ؽر أن يبغ إظراب ؾعذ هذا إذا ؿول ـذا درهؿْ 

 ٕكف افقؼغ وافثوين يؾزمف درهؿ .:أصحفام أكف يؾزمف بعض درهؿ 

ؾنن ؿول  ، وإن ؿول: فف ظع ـذا وـذا ؾؼد أؿر بؿبفؿغ ؾرجع يف تػسرمهو إفقف

ٕكف ذـره تػسر ادبفؿغ ؾرجع إػ ـؾ  :بوفـصى فزمف درمهون وً درمه ـذا وـذا

ٕكف بون أن ادبفؿغ درهؿ : بوفرؾع فزمف درهؿ واحد  واحد مـفام، وإن ؿول درهؿٌ 

قؾزمف بعض درهؿ بوخلػض فزمف جزآن مـ درهؿ ؾ واحد، وإن ؿول ـذا وـذا درهؿٍ 

                                                           

 .13/449، وافبقون 3/479( ادفذب 1)

 .13/449( افبقون 2)

 .451-13/450( افبقون 3)
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ظذ جزء ؾفام بعض درهؿ هذا أحد افؼقفغ، وافثوين يؾزمف  اً ؾقؽقن ؿد ظطػ جزء

 (1)درهؿ وإول ظؾقف أـثر أصحوبـو

وؿد ؿدمً أكف يـبغل أن ختتؾػ بؿعرؾي ادؼر بوإلظراب وجفؾف بف مـ ٓ يعرؾف 

وافؽؾ يف حؼف شقاء وٓ يؾزمف إٓ درهؿ واحد يف ادؼر دون ادعطقف ويف ادسلفي 

ظذ مو ؿدمتف وإن أراد واحدا مل يؾزمف إٓ واحد وإن  ؿقل آخر أكف إن أضؾؼ ـون

 ٕن ادرجع إػ تػسره وؿد ؾرسه بام أراد. :اختؾػ إظرابف وهق متجف

 فصل

مـف  َؾ بِ إذا ؿول فف ظع أفػ رجع يف تػسرهو إفقف ؾنن ؾرسه مـ جـس ادول ؿُ 

ق حمتؿؾ ٕكف ٓ ضريؼ إػ معرؾتف إٓ مـف وه: وـذفؽ إن ؾرسهو بلجـوس خمتؾػي 

 فؾجؿقع ؾقجى ؿبقفف .

درهؿ فزمف درهؿ ورجع يف تػسر إفػ إفقف ـام فق ؿول ووإن ؿول: فف ظع أفػ 

 .(2)فف ظع ظبد وثقب أو أفػ وظبد وؿول أبق ثقر: يؽقن اجلؿقع دراهؿ

مؽقاًل  (3)إن ظطػ ظذ إفػ أو ادبفؿ ]مـ جـسفام مو ـون[ وؿول أبق حـقػي:

 .(4)فف اً مل يؽـ تػسر اً أو معدود وً فف وإن ظطػ ظؾقف مذروظ اً ـون تػسر

أكف فقس مـ / رضورة افعطػ أن ٓ يعطػ ظؾقف إٓ مـ جـسف، ؿول اهلل  فـو:

 وادالئؽي فقس مـ أهلي. (5)﴾  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّتعوػ: ﴿ 

                                                           

 .13/451( افبقون 1)

 .3/479( ادفذب 2)

 .8/339وادثبً مـ ؾتح افؼدير بقوض يف إصؾ. ( 3)

 .8/339( ؾتح افؼدير 4)

 . [56( ]إحزاب: 5)

 [ أ/186] 
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وظؼون وظؼة دراهؿ أو مخسي أو أفػ  وً فف ظع موئي ومخسقن درمه وإن ؿول

فزمف اجلؿقع دراهؿ وٓ يرجع إفقف يف تػسر إفػ وٓ ادوئي وٓ افعؼيـ ظذ  وً درمه

أصح افقجفغ، وافقجف افثوين أكف يرجع يف تػسر ادوئي وإفػ وافعؼيـ إفقف 

أو  وً إذا ؿول بعتؽ بامئي ومخسغ درمه ؾعذ هذا،  (1)ويؾزمف افدراهؿ ؾقام ظطػف ظؾقفو

ٕكف مجع يف افثؿـ : مل يصح افبقع  وً هؿ أو بخؿسي وظؼيـ درمهظؼة درابلفػ و

 بغ معؾقم وجمفقل.

أن افدراهؿ ادعطقؾي ظذ ادوئي وإفػ وافعؼيـ ذـرت افتػسر ؾعودت إػ  فـو:

اجلؿقع، وهلذا ٓ يؾزمف زيودة ظؾقفو بخالف ؿقفف أفػ ودرهؿ ؾنن افدرهؿ مل يذـر 

 .(2)ظذ إفػ اً زائدتػسر بؾ فؾزيودة وهلذا جيى فؾ

 فصل

ٕن آشتثـوء فغي افعرب، : فزمف تسعي  وً ؿول فف ظع ظؼة دراهؿ إٓ درمه إذا

 ، وإن ؿول فف فعع ظؼة إٓ تسعي(3)﴾  ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ييؿول اهلل تعوػ: ﴿ 

 . (4)فزمف درهؿ

 . (6)ٓ يصح اشتثـوء إـثر (5)افـحقي درشتقيفوؿول ابـ 

                                                           

 .480-3/479( ادفذب 1)

 .480-3/479( ادفذب 2)

 [ .249( ]افبؼرة: 3)

 .13/455، وافبقون 3/480( ادفذب 4)

 يعؼقب شؿع ادزد تؾؿقذ افـحقي  افػورد ، ادرزبون بـ درشتقيف بـ جعػر بـ اهلل ظبد ، دؿحم أبق :هق (5)

  ، ضوفى أيب بـ وحيقك ،افدوري افعبوس مـ ببغداد وشؿع - ومشقختف تورخيف ظـف فف - ؾلـثر افػسقي

 ، واشتقضـفو ، بغداد إػ صبوه يف ؾسو مديـي مـ ،ؿدم ـربزان حمؿد بـ افرمحـ وظبد ، ؿتقبي بـ حمؿد وأيب

 وموئتغ ومخسغ ثامن شـي مقفده ثؼي وـون . افعويل اإلشـود ورزق ، افتصوكقػ وصـػ ، افعربقي يف وبرع

 افػضؾ وابـ ، رزؿقيف وابـ ، مـده وابـ ، صوهغ وابـ ، افدارؿطـل : ظـف حدث بف. رحؾ وافده وـون

 .15/532 افـبالء أظالم شر : اكظر هـ، 347شـي صػر يف تقيف. وآخرون ، صوذان بـ ظع وأبق ، افؼطون

 .1/512، واجلـك افداين يف حروف ادعوين 13/455( افبقون 6)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14269
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 .(1)رمحف اهللوهق ؿقل اإلموم أمحد 

 هث  مثفـو: أن ذفؽ فغي افعرب وؿد كزل بف افؼرآن، ؿول تعوػ: ﴿ 

 ىن نن من زن رن، ثؿ ؿول: ﴿ (2)﴾   مك لك هش مش هس مس

، ؿول (4)ؾوشتثـك افغوويـ مـ افعبود وهؿ أـثر (3)﴾   ني مي زي  ري ٰى ين

 جخ مح جح مج حج، وؿول: ﴿  (5)﴾   يك ىك مك لكتعوػ: ﴿ 

 ؾوشتثـك إـثر. (7)﴾   حك  جك مق حق، ﴿ (6)﴾  حس جس  مخ

 اً ٕن مو يرؾع اجلؿؾي فقس معدود: فزمف افعؼة  إٓ ظؼةً  وإن ؿول فف ظع ظؼةٌ 

صح  وً إن ؿول فف ظع موئي درهؿ إٓ ثقبمـ آشتثـوء ؾسؼط وبؼل ادستثـك مـف، و

ٕن : ورجع يف تػسر ادوئي إفقف ؾنن ؾرسهو بام يزيد ظذ ؿقؿي افثقب فزمف افبوؿل 

 (8)مـ ؽر اجلـس صحقحآشتثـوء 

 وً أو ثقب اً اجلـس ٓ يصح مثؾ أن يستثـل ظبد آشتثـوء مـ ؽر وؿول أبق حـقػي:

مـ مؽقؾ أو مقزون مـ ؽر  وً مؽقاًل أو مقزوك وإن اشتثـكؾ أو مقزون مـ مؽق

وحيؽك ظـف  (10)(9)اجلـسجـسفام صح، وؿول حمؿد وزؾر: ٓ يصح آشتثـوء مـ ؽر 

                                                           

 .10/307( ـشوف افؼـوع 1)

 [.83-82( ]ص: 2)

 [.42( ]احلجر: 3)

 .13/455، وافبقون 3/480( ادفذب 4)

 [17]إظراف:  (5)

 [.24( ]ص: 6)

 [13]شبل:  (7)

 .3/480ادفذب ( 8)

 . 8/374بقوض يف إصؾ ، متومف مـ رد ادحتور  (9)

 .5/15( تبقغ احلؼوئؼ 10)
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 .(1)اً ن افؽؾ ظبقدقوجى أن يؽ اً فف ظع موئي إٓ ظبدول: إذا ؿول أكف ؿ

  (2)فـو: أن افعرب تستثـل مـ ؽر اجلـس ]ؿول افشوظر[

 ر وإال العيُسإال اليعافُي  ليس بها أنيُس وبلدٍة

  (5)ؿول تعوػ[ومـ إكقس ]وإن مل يؽـ مـفؿ  (4)وافعقس (3)ؾوشتثـك افقعوؾر

 الئؽي وفقسؾوشتثـك إبؾقس مـ اد (6)﴾   هت مت خت حت  جت هب مب﴿ 

 . اجلـ  (7)[افتػسر إبؾقس مـ أهؾ] مـفؿ، ؿول: /

وإن ؾرس ادوئي بجـس ؿقؿتف درهؿ أو أؿؾ مـ درهؿ بطؾ آشتثـوء وفزمف مو ؾرس 

بف ادوئي ظذ أصح افقجفغ وافثوين بطؾ تػسره ويؾزمف أن يػرسه بجـس ؿقؿتف أـثر 

 .(8)مـ افدرهؿ

اشتثـك مـ اجلؿؾي مو يرؾعفو ؾبطؾ آشتثـوء وفزمف مو ؾرسه بف ـام فق ؿول فـو: أكف 

 فف ظع ظؼة إٓ ظؼة.

 فصل

 مـفؿ ضقفى بتعقغ مـ اشتثـك :  اً ول: همٓء افعبقد فػالن إٓ واحدإذا ؿ

 ؾنن موتقا إٓ ،ٕكف ٓ شبقؾ إػ معرؾتف إٓ مـ جفتف ؾقجى افرجقع إفقف 

                                                           

 . 3/135يف إصؾ. وافسقوق يؼتيض مو أثبً ، واكظر : اهلدايي بقوض  (1)

 صوهد كحقي ظذ آشتثـوء ادـؼطع .بقوض يف إصؾ. وافسقوق يؼتيض مو أثبً ، وافبقً  (2)

 يعػقر ، وهق وفد افظبقي ، ووفد افبؼر افقحق .افقعوؾر مجع ( 3)

 . 2/135افـظؿ ادستعذب 

 افعقس : هل اإلبؾ افبقض .( 4)

 . 2/135افـظؿ ادستعذب 

 .3/480بقوض يف إصؾ بؿؼدار مخس ـؾامت. وادثبً مـ ادفذب  (5)

 [.73ص: شقرة ( ]6)

 بقوض يف إصؾ وافسقوق يؼتيض مو أثبً. (7)

 . 8/354، واحلؾقي  3/480( ادفذب 8)

 [ ب/186] 
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بؼل هق افذي اشتثـقتف ؿبؾ مـف ظذ أصح افقجفغ وافثوين مـفؿ ؾؼول افذي  اً واحد

 ٓ يؼبؾ مـف.

(1)ؿقفف ؾؼبؾ جفتف مـ إٓ يعؾؿ وٓ وً صودؿ يؽقن أن جيقز أكف فـو:
 اشتثـوء هذا وفقس 

 يف ظقـف فق ـام ؾفق بودقت افبوؿقن وؾوت اً واحد اشتخرج وإكام مـف ادستثـك يرؾع

 َؾ بِ ؿُ  ادستثـك هق بؼل افذي ولؾؼ واحد إٓ اجلؿقع ؿتؾ وفق افبوؿقن موت ثؿ آشتثـوء

 .(2)ادؼتقفغ ؿقؿي يستحؼ ٕكف : مـف ادستثـك يرؾع ٓ هذا ٕن اً واحد وً وجف

مـفؿ ثؿ موتقا إٓ واحد  اً همٓء افعبقد مـ ؾالن إٓ واحد ًوإذا ؿول: ؽصب

ادغصقب مـف ٕن :ؾؼول افذي بؼل هق افذي اشتثـقتف ؿبؾ مـف بال خالف دو ؿدمتف 

 .(3)يستحؼ ؿقؿي ادقتك

 فصل

فػالن يف هذه افدار حؼ ثؿ ؿول هق بوب أو جذع أو حجر أو ؿامش أو  :إذا ؿول

 .(4)مـف يف اجلؿقع َؾ بِ إجورة شـي ؿُ 

 .(5)ٓ يؼبؾ ؿقفف يف تػسر احلؼ إٓ يف كػس إرض صح وؿول أبق حـقػي:

ؾ ـام فق ؾرس احلؼ بجزء أكف جيقز أن يـطؾؼ اشؿ احلؼ ؾقفو ظذ مجقع ذفؽ ؾؼب فـو:

 . مـ إرض

ٕكف اشتخرج بوٓشتثـوء : وإن ؿول هذه افدار فػالن إٓ هذا افبقً ؿبؾ مـف 

 .بعض مو دخؾ حتً اإلؿرار ؾؼبؾ

                                                           

 .3/481( ادفذب 1)

 .افسوبؼ كػسف ( 2)

 .13/459( افبقون 3)

 .7/85( احلووي 4)

 . 3/135، واهلدايي  360-8/358( ؾتح افؼدير 5)
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ٕكف اشتخرجف بؾػظ : وـذفؽ فق ؿول هذه افدار فػالن وهذا افبقً يل ؿبؾ 

 .(1)وإلؿرار ؾفق ـوٓشتثـوءمتصؾ ب

بوفدار بؾ  اً ـ أو هبي ظوريي مل يؽـ ذفؽ إؿراروإن ؿول هذه افدار فزيد هبي شؽ

ٕكف اشتخرج بآخر ـالمف بعض مو تـووفف أوفف ؾصور ـام فق اشتثـك : هببي ادـػعي 

 .(2)ٕكف هبي مـػعي ؾجوز أن يرجع ؾقفو: بعضفو وفف أن يؿـعف مـ شؽـوهو 

 فصل

بلن ؿول فف ظـدي زيً يف جرة أو تغ يف ؽرارة  (3) ]طرف[إذا أؿر إلكسون بامل يف 

 .(4)أو شقػ يف ؽؿد أو ؾص يف خوتؿ فزمف ادول ادؼر بف دون افظرف

 اً يف مـديؾ ـون مؼر وً يف جراب أو ثقب اً إذا ؿول ؽصبً مـف متر وؿول أبق حـقػي:

ٓ يستغـل ظـ افظرف ـون  وً ادؼر بف ذائبء ادديـي: إن ـون ، وؿول بعض ؾؼفو(5)هبام

 .(6)مل يدخؾ اً هبام، وإن ـون جومد اً مؼر

فـو: أن إؿراره مل يتـوول افظرف وفق ؿول فف ظـدي جرة ؾقفو زيً أو ؽرارة ؾقفو 

 .(7)تغ أو ؽؿد ؾقف شقػ أو خوتؿ ؾقف ؾص فزمف افظرف دون مو ؾقف

                                                           

 . 13/459افبقون  (1)

 .3/481( ادفذب 2)

 . 7/551إم يف إصؾ : ضريؼ ، وادثبً مـ ( 3)

 .3/481( ادفذب 4)

 .342و 8/340، وؾتح افؼدير 7/221( بدائع افصـوئع 5)

 .7/25( احلووي 6)

 . 3/481ادفذب  (7)
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ٕن : فـو: مو ؿدمـوه يف ادسلفي ؿبؾفو، وفق ؿول فف ظـدي خوتؿ فزمف اخلوم وافػص 

  اشؿ اخلوتؿ / يؼع ظؾقفام.

 وً ـون افطراز أو مرـب رازه مـسقجوً وإن ؿول فف ظـدي ثقب مطرز فزمف افثقب بط

 .(1)وؿقؾ يف ادرـى وجف أكف ٓ يؾزمف افطراز

 ف ادقصقف فزمتف افصػي.فـو: أكف جعؾ افطراز صػي فؾثقب ؾنذا فزم

وفق ؿول فف يف يدي دار مػروصي فزمتف افدار دون افػرش وـذفؽ إذا ؿول فف يف 

ٕن افػرش وافرسج فقس بصػي : فزمف افػرش دون افرسج  ٌج يدي ؾرس ظؾقف رَسْ 

 .(2)متصؾي ٓزمي فؾدار وافػرش بخالف افطراز

ٕن يد افعبد ثوبتي ظذ  :وإن ؿول فف ظـدي ظبد ظؾقف ثقب فزمف افعبد وافثقب

افثقب افذي ظؾقف ويده يد موفؽف بخالف افػرس وافدار ؾنكف ٓ يد هلام ظذ مو 

 .(3)ظؾقفام

أصح  بغصى مجؾتف ظذ اً إٓ رأشف أو يده ـون مؼر اً وإن ؿول ؽصبً مـف ظبد

بجزء مـف يرجع يف تػسره إفقف. هؽذا حؽوه يف  اً افقجفغ، وافثوين: يؽقن مؼر

 .(4)ادعتؿد

 ى مجقعف واشتثـك مـف صقئوً ؿول افشقخ أيده اهلل: ؿؾً: وؾقف كظر : ؾنكف أؿر بغص

 وهق رأشف ويده ؾال حيتوج ؾقف إػ بقون. وً معؾقم

  

                                                           

 . 461،  13/460افبقون ( 1)

 . 13/461افبقون ( 2)

 .482-3/481( ادفذب 3)

 .7/26( احلووي 4)

 [ أ/187] 
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 فصل

إذا ؿول فزيد ظع أفػ درهؿ ثؿ أحرضهو وؿول هل افتل أؿررت هبو وؿول هل 

يف ذمتف مل يؼبؾ ؿقل  وً ديـقف إفػ افتل أؿر هبو وديعي، وؿول ادؼر فف هذه وديعي ويل ظؾ

ؽر افتل أحرضهو ظذ أصح افؼقفغ وافؼقل افثوين  (1)ادؼر يف ذفؽ ويؾزمف ]ؿقل[

 .(2)يؼبؾ ؿقفف وٓ يؾزمف ؽرهو

فـو: أكف أخز بقجقب أفػ ظؾقف ومو ظؾقف ٓ يؽقن ظؾقف إٓ يف ذمتف وافعغ 

ؽؿ فق ؿول فف يف ذمتل ادقجقدة يف يده فقسً ظؾقف وإكام هل أموكي ظـده وهؽذا احل

ٕكف رصح بلهنو يف ذمتف : أفػ ثؿ أحرض إفػ وؿول هل هذه وهل وديعي وبؾ أوػ 

وافعغ ٓ تؽقن يف افذمي واحتامل افتعدي ؾقفو ٓ جيعؾفو يف افذمي مع بؼوء ظقـفو، 

ومتك ؾرس إفػ افتل أؿر هبو بوفقديعي وؿول: طــتفو بوؿقي وؿد تؾػً مل يؼبؾ تػسره 

ٕن إؿراره بوٕفػ يقجى ضامهنو وردهو وافقديعي إذا هؾؽً مـ  : زمف أفػونويؾ

 .(3)ؽر تػريط ٓ جيى ردهو وٓ ضامهنو

 .(4)وً أكف يؼبؾ ؿقفف ومل حيؽ ؾقف خالؾ وحؽك افشور إخر ظـ افشومؾ

 ؿول افشقخ أيده اهلل: ؿؾً: وهق ضعقػ دو ؿدمتف.

، وؿد (5)يطوفبف بوٕفػ افتل أؿر هبو وٓ يؼبؾ ؿقفف إهنو وديعي وؿول أبق حـقػي:

 .(6)شبؼ ذـر اخلالف واحلجي

                                                           

 هؽذا يف إصؾ وهل شبؼ ؿؾؿ. (1)

 . 7/61احلووي ( 2)

 . 7/61، احلووي  3/482( ادفذب 3)

 . 8/357حؾقي افعؾامء ( 4)

 .3/195( حتػي افػؼفوء 5)

 اكظره يف هذه افصػحي كػسفو .( 6)
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فضامن ؾؼد ذـر يف احلووي وفق ؿول: فف ظع أفػ هل وديعي دؾعفو إيل بؼط ا

، أحدمهو أهنو ٓ تؽقن مضؿقكي ظؾقف، وافثوين تؽقن مضؿقكي ظؾقف غفؾقفو وج

 .(1)بنؿراره

ؽقن مضؿقكي تٓ  وافشقخ أيده اهلل: ؿؾً إن ـوكً إفػ بوؿقي بعقـفو ؾنهنؿول 

 ٓ يؾزمف افؼع بف ٕن افقديعي ٓ تصر مضؿقكي بوفؼط / وإؿراره بام : ظؾقف 

 ظؾقف. وً ٓ يصر مضؿقك

 وً رت، ؾنن ؿول أردت أكف أودظـل أفػكظ وً وإن ؿول: فف ظع أفػ وديعي ديـ

وإن ؿول يف ذمتل ؿبؾ مـف ٕكف حيتؿؾ مو يدظقف،  وً رت ديـؾلكػؼتفو أو أتؾػتفو ؾصو

يف ذمتل أو دؾعفو إيل مضوربي وذط ـقهنو مضؿقكي ظع  وً أودظـقفو وذط ـقهنو ديـ

 .(2)ٕن إموكي ٓ تصر مضؿقكي بوفؼط: مل يؼبؾ ذفؽ مـف 

ٕن افعوريي : وإن ؿول فف ظع أفػ درهؿ ظوريي ؿبؾ مـف ومل يؾزمف أـثر مـ أفػ 

ٕهنو :مضؿقكي بقضع افؼع ؾصح تػسره هبو شقاء ؿؾـو يصح إظورهتو أو ٓ يصح 

 .(3)مضؿقكي يف احلوفغ

 فصل

ثؿ ؿول أردت وإن ؿول فف يف هذا افعبد أفػ درهؿ أو مـ هذا افعبد أفػ درهؿ، 

عبد بـصػ اف اً واصسيـوه يف صػؼي ـون إؿرار ػوً ووزكً أكو أف وً أكف وزن يف ثؿـف أفػ

 .(4)ؾؼبؾ مـف

                                                           

 .7/61( احلووي 1)

 .2/313( روضي افطوفبغ 2)

 .3/482( ادفذب 3)

 . 465،  13/464افبقون ( 4)

 [ ب/187] 



 اإلقرار )باب جامع اإلقرار (كتاب  .................................................. كتاب االنتصار البن أبي عصرون

- 539 - 

وإن ؿول: اصسى هق ثؾثف أو ربعف بلفػ ثؿ اصسيً أكو كصػف بلفػ يف صػؼي ؿبؾ 

 .(1)ٕكف أؿر بؿبفؿ وؾرسه بام حيتؿؾف ؾؼبؾ، وافقد ثوبتي فف ؾقجى ؿبقفف:إؿراره 

ٕن حؼ ادجـل : وإن ؿول جـك افعبد ظؾقف جـويي أرصفو أفػ درهؿ ؿبؾ ؿقفف 

وفف أن  وً إفقف مـ ثؿـف أفػظؾقف يتعؾؼ برؿبي افعبد اجلوين، وفف أن يبقع افعبد ويدؾع 

مـ ثؿـف  وً ـف بلفػ درهؿ بوظف ودؾع إفقف أفػوإن ؿول أوىص فف مـ ثؿ ، يػديف مـ موفف

ٕكف تعغ حؼف :مـ ؽر ثؿـف  وً افقصقي وفقس فف أن يدؾع إفقف أفػظؿاًل بؿؼته 

 .(2)ؾقفبوفقصقي 

وإن ؿول هق مرهقن ظـده بلفػ ؿبؾ مـف وتعؾؼ ظذ أصح افقجفغ : ٕن حؼ 

 .(3)وً درهتـ يتعؾؼ بوفذمي وافعغ مجقعا

فف بجزء مـ افعبد ؿدره  اً فعبد بؼدر ؿقؿي أفػ درهؿ ـون مؼروإن ؿول فف يف هذا ا

 بؼقؿي أفػ درهؿ وهؾ يتؼدر حؼف بوفؼقؿي؟

 ٕكف أؿر فف بؿبفؿ: ؿول صوحى احلووي: ٓ يتؼدر هبو، بؾ يرجع يف بقوكف إػ ادؼر 

وؾقف وجف أكف يتؼدر بوفؼقؿي، وإول أصح، ؾؾق ـوكً ؿقؿي مجقع افعبد أفًػو ؾلصح 

 .(4)فجلؿعق افقجفغ أكف ٓ يصر ادؼر فف موفؽوً 

ؾجؿقع بحؽؿ افتؼقيؿ ف وً واخست يف ادرصد أكف يصر موفؽ ؿول افشقخ أيده اهلل:

ٕكف فقس فؾجـسقي هوهـو مدخؾ : وأن ِمـ فؾجـسقي، وأرى أن صحي افقجف أخر 

 أن يؽقن مجقعف فف حغ ؿول فف مـف بؼدر ؿقؿي أفػ. وافتؼقيؿ مل يؼتض

                                                           

 . 13/464افبقون  (1)

 . افسوبؼ كػسف (2)

 .483-3/482( ادفذب 3)

 .47-7/46( احلووي 4)
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 فصل

ٕكف مؼر بوشتحؼوق : إذا ؿول فف يف مراث أيب أفػ درهؿ فزمف تسؾقؿ إفػ إفقف 

وإن ؿول فف يف مراثل مـ أيب أفػ درهؿ، ثؿ ؿول: أردت أين وهبتف  ، إفػ ؾقف

ٕكف دو أضوف ادراث إػ كػسف مل يصح أن يؿؾؽ افغر إٓ مـ : مـف  َؾ بِ إفػ ؿُ 

 جفتف.

 .(1)وإن ؿول: فف يف هذا ادول أفػ فزمف وفق ؿول فف يف مويل أفػ مل يؾزمف

 . (2)اً ل: فف يف مويل أفػ ـون إؿرارا ؿووؿد كص افشوؾعل رمحف اهلل: ظذ أكف إذ

وحؽك يف افشومؾ أن مـ إصحوب مـ ؿول: ٓ ؾرق بغ أن يؼقل يف مراثل أو 

 .(3)يؼقل يف مويل، ومـفؿ مـ ؾرق

 يف اجلؿقع. اً ي أكف ٓ ؾرق بقـفام ؾقؽقن إؿرارؿول افشقخ / أيده اهلل: ؿؾً: وظـد

 فصل

وإن ؿول فف ظع أفػ مـ ثؿـ مبقع مل أؿبضف متصاًل بوإلؿرار مل يؾزمف تسؾقؿ 

ٕن إصؾ ظدم افؼبض ؾال يؾزمف تسؾقؿ مو يؼوبؾف، وافؼقل ؿقفف ؾقف مع :إفػ 

 .(4)يؿقـف دو ذـرتف، وٓ ؾرق بغ أن يعغ ادبقع أو يطؾؼف

 مل يصؾف، وإن مل يعغ إن ظغ ادبقع ؿبؾ ؿقفف وصؾف بنؿراره أو  وؿول أبق حـقػي:

 .(5)مل يؼبؾ وصؾف بنؿراره أو مل يصؾف

                                                           

 .3/483( ادفذب 1)

 .6/239إم  (2)

 مل أجده . (3)

 .467-13/466( افبقون 4)

 .363و8/361، وؾتح افؼدير 136-2/135( آختقور 5)

 [ أ/188] 
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 فـو: مو ؿدمتف.

 .(1)مل أؿبضفو أكف يؼبؾ ؿقفف وً ؿول أؿرضـل أفػذـر يف احلووي أكف إذا 

 .(2)ٓ يؼبؾ ؿقفف ويؾزمف إفػ وؿول أبق حـقػي وصوحبوه:

فـو: أكف أؿر بوفعؼد دون افؼبض، وفق أؿر بؼبضفو ثؿ ادظك أكف وظده بوإلؿبوض 

 .(3)ومل يؼبضف ؾوفؼقل ؿقل ادؼر فف مع يؿقـف

 .(4)ثؿ ؿول بعد ذفؽ مـ ثؿـ صـقع مل أؿبضف مل يؼبؾ مـف وً وفق أؿر بوٕفػ مطؾؼ

 فصل

بوخلقور  أكفإذا أؿر بحؼ ثؿ وصؾف بام يسؼطف بلن أؿر أكف تؽػؾ بـػس أو مول ظذ 

مـ ثؿـ مخر أو خـزير أو ؿول فف ظع أفػ ؿضقتفو فزمف مو أؿر  وً أو إذا أؿر أن ظؾقف أفػ

بف ومل يؼبؾ مـف مو وصؾف بف ظذ أصح افؼقفغ وافؼقل افثوين ٓ يؾزمف وهق اختقور 

 .(6)وهق مذهى أيب حـقػي (5)ادزين

فـو: أكف وصؾف بام يسؼط حؽؿف ؾؾؿ يؼبؾ مـف ـام فق ؿول فف ظع ظؼة إٓ ظؼة، 

صح أيف  اً يؾزمف يف احلول ؿقًٓ واحدوفق ؿول فف ظع أفػ ممجؾي ؿبؾ إؿراره ومل 

 افطريؼغ، وافطريؼ افثوين أهنو ظذ ؿقفغ ـدظقى افؼضوء.

                                                           

 .7/76( احلووي 1)

 .5/205، وؾتح افؼدير 4/265( ادحقط افزهوين 2)

 .7/76( احلووي 3)

 .13/466( افبقون 4)

 .212خمتك ادزين ص  (5)

 .8/374( ؾتح افؼدير 6)
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جلؿؾي بخالف فـو أن افتلجقؾ يمخر احلؼ وٓ يسؼطف ؾفق ـوشتثـوء بعض ا

 .(1)افؼضوء

 فصل

إذا ؿول هذه افدار فزيد بؾ فعؿرو أو ؿول ؽصبتفو مـ زيد ٓ مـ ظؿرو حؽؿ هبو 

فزيد ٕكف أؿر فف هبو وأراد إشؼوط إؿراره بؼقفف إهنو فعؿرو ؾؾؿ يؼبؾ، ويؾزم ؿقؿتفو 

 .(2)فعؿرو ظذ أصح افؼقفغ وافؼقل افثوين ٓ يؾزمف

بنؿراره هبو فزيد ؾؾزمف ؿقؿتفو، وإن ـوكً افعغ بوؿقي فـو: أكف حول بقـف وبغ مؾؽف 

 . ـام فق أفؼك موفف يف افبحر

إن ؿول: ؽصبتفو مـ زيد ٓ بؾ مـ ظؿرو ضؿـفو فعؿرو، وإن  وؿول أبق حـقػي:

 .(3)ؿول: هذه افدار فزيد ٓ بؾ فعؿرو مل يضؿـفو فعؿرو

 .وً  افصقرتغ معبغ موفف بنؿراره يففـو: مو ؿدمـوه مـ احلقؾقفي بغ ظؿرو و

واختؾػ أصحوبـو يف مقضع افؼقفغ، ؾؿـ ؿول افؼقٓن إذا شؾؿ افدار إػ زيد، 

ؿ مـ ؿول: افؼقٓن يف ، ومـفاً ؼر ؾنن افضامن يؾزمف ؿقًٓ واحدأمو إذا شؾؿفو اد

، وهؽذا إذا بوع ظقـو ؿبض ثؿـفو وشؾؿفو إػ ادشسي ثؿ أؿر هبو فغره وً احلوفغ مع

 .(4)ؿقؿتفو دـ أؿر هبو ظذ افطريؼغؾفؾ يضؿـ 

                                                           

 .3/483( ادفذب 1)

 . 8/360، وحؾقي افعؾامء  3/483ادفذب ( 2)

 .8/374( ؾتح افؼدير 3)

 .13/470( افبقون 4)
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/ هذه افدار مـ أحد هذيـ افرجؾغ ضقفى بوفتعقغ ؾنذا  (1)[بعً]وإن ؿول: 

ٕكف فق أؿر فف فزمف افغرم ظذ افؼقل افصحقح، : ظغ أحدمهو وـذبف أخر حؾػ فف 

ؾنن حؾػ ؾال رء ظؾقف وإن كؽؾ ظـ افقؿغ ؽرم فؾثوين افؼقؿي دو ؿدمـوه، وإن ـون 

 يف يده دار ؾؼول هذه افدار ؽصبتفو مـ زيد ومؾؽفو فعؿرو حؽؿ هبو فزيد دو ؿدمتف، 

ٕكف مل يؾزمف : ؿقؿتفو ٕكف يؼر يف مؾؽ ؽره وٓ يغرم فعؿرو : وٓ حيؽؿ هبو فعؿرو 

تػريط ٕكف جيقز أن يؽقن مؾؽفو فعؿرو وـوكً يف يد زيد بنجورة أو رهـ ؾغصبفو 

مـف ؾلؿر هبو ظذ مو ـوكً ظؾقف وهؽذا إذا ؿول مؾؽفو فعؿرو وؽصبفو مـ زيد ٓ ؾرق 

تلخره ظذ أصح افقجفغ، وافثوين أهنو بوإلؿرار فعؿرو وبؿؾؽفو وبغ  بغ افتؼديؿ

 .(2)ظذ أصح افطريؼغ وً فدار إػ زيد وٓ يغرم فعؿرو صقئتسؾؿ ا

إذا أؿر بعبد يف يده فزيد ؾرد إؿراره مل يعتؼ ظذ أصح افقجفغ، بؾ يسؾؿ إػ 

 .(3)احلوـؿ حيػظف

 . زوافف بجفي ويطوفى افصحقح ظذ بف اً إؿرار ـون درهؿ ظـدي فػالن ـون لؿو إذا

ؾعؾقؽ ثؿـفو، وؿول افقاضئ بؾ زوجتـقفو  إذا وضئ أمي ؽره ؾؼول شقدهو بعتؽفو

ومل يؽـ أوفدهو ؾنهنام يتحوفػون ؾنن حؾػ افقاضئ أكف مل يشسهو مل جيى ظؾقف افثؿـ، 

وإذا حؾػ افسقد أكف مل يزوجفو مل جيى ادفر وترد إمي إػ افسقد، وظذ وجف ترجع. 

دـ فف ظؾقف ديـ  ؿقؾ: ترجع ـام فق أؾؾس مشسهيو بوفثؿـ، وؿقؾ: ترجع ـام فق ـوكً

 .(4)ٓ يؼدر ظؾقف، ؾعذ هذا يبقعفو ويستقيف حؼف مـ ثؿـفو

                                                           

 . 3/483ضؿس يف ادخطقط ، ومتومف مـ ادفذب ( 1)

 .484-3/483( ادفذب 2)

 . 8/363حؾقي افعؾامء  (3)

 . افسوبؼ كػسف (4)

 [ ب/188] 
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 وإن ـون ؿد حبؾفو افقاضئ ؾوفسقد يؼر أهنو أم وفد افقاضئ وأن وفده مـفو حر 

وٓ يرجع ظذ افقاضئ بقء يف أؿقس افقجفغ، ويف افثوين يرجع بوٕؿؾ إمريـ 

مل يشسهيو وادظك افزوجقي ؾفؾ حيؾػ مـ ؿقؿتفو أو مفرهو، ؾنن حؾػ افقاضئ أكف 

 .(1)افسقد ظذ كػقفو، ؾقف وجفون

وـون وٓؤه إذا صفد رجالن بعتؼ ظبد ؾردت صفودهتام، ثؿ اصسيوه ظتؼ 

، ؾنن موت افعبد وخؾػ ترـي وٓ وارث فف رجعو بوفثؿـ يف ترـتف ظذ وجف، وً مقؿقؾ

 .(2)وؿول أـثر أصحوبـو بف، وؿقؾ: ٓ يرجعون بقء

وأخر أضوؾف إػ شبى أو ـؾ  وً ن ظذ إؿراره بلفػغ أحدمهو مطؾؼصفد اثـوإذا 

 . (4)بحول رء يثبً ٓ حـقػي: أبق وؿول ،(3)بوتػوؿفام أفػ ثبتً شبى إػ أضوف واحد

 فـو: أن افبقـي ـؿؾً يف أفػ ؾقجى احلؽؿ هبو.

 فصل

يؽقن مـف، ؾنن ـون ادؼر  إذا أؿر رجؾ ظذ كػسف بـسى جمفقل افـسى يؿؽـ أن

ادجـقن  وأؾوق افصبل بؾغ ؾنن ،إلثبوتف حيتوط افـسى ٕن: كسبف ثبً وً جمـقك أو وً صبق بف

فق  ـام برده يسؼط ؾؾؿ بثبقتف حؽؿ كسى ٕكف : ؽورمهوبنك افـسى يسؼط مل افـسى وأكؽر

ظوؿاًل مل يثبً كسبف إٓ  وً ؾ ثؿ رده، وإن ـون ادؼر بف بوفغصدؿف ظؾقف ادؼر بف وهق أهب

 . (5)ؼف / ـام فق أؿر فف باملٕكف ؽر مقػ ظؾقف ؾوظتز تصدي:بتصديؼف 

                                                           

 .494-13/493( افبقون 1)

 .8/212، واحلووي 8/212( خمتك ادزين 2)

 . 366،  8/365حؾقي افعؾامء  (3)

 .4/230تبقغ احلؼوئؼ  (4)

 . 13/477افبقون .(5)

 [ أ/189] 
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ٕكف يؼبؾ اإلؿرار فق  : سبفثبً ك وً أو جمـقك ؾنن ـون صغراً  ف مقتوً وإن ـون ادؼر ب

ظوؿاًل ظذ أصح  وً وـذفؽ إن ـون بوفغ وً مـ ؽر تصديؼ ؾؽذفؽ إذا ـون مقت وً ـون حق

 . افقجفغ، وافثوين ٓ يثبً

 .ؿقل معتز، ؾفق ـوفصبل وادجـقن فـو: أكف فقس فف

وإن أؿر بـسى بوفغ ظوؿؾ وصدؿف ادؼر بف ظذ اإلؿرار ثؿ رجعو مل يؼبؾ رجقظفام 

 .(1)ظـف ظذ أصح افقجفغ، وافثوين يسؼط

إكؽوره ـوفـسى افثوبً فـو: أكف كسى حمؽقم بثبقتف ؾؾؿ يسؼط بوٓتػوق ظذ 

 بوفػراش.

 فصل

ر بف ؾلؿر ظذ أبقف بـسى بعد مقت أبقف ؾنن ـون ادؼِ  ابـًوإذا موت رجؾ وخؾػ 

ٕكف  :أشؾؿ بعد مقت أبقف مل يؼبؾ إؿراره اً أو ؿوتاًل أو ـوؾر اً بلن ـون ظبدؽر وارث 

وإن ـون ،فق أؿر ظؾقف بامل مل يؼبؾ ؾألن ٓ يؼبؾ إؿراره بوفـسى أوػ ؾفق ـوٕجـبل 

وأؿر بـسى فق أؿر بف أبقه حلؼف ؾنن ـون إب ؿد كػوه يف حقوتف مل يثبً: ٕكف  وً وارث

ؿد حؽؿ ببطالكف وإن مل يؽـ إب ؿد كػوه ثبً دو روت ظوئشي و وً ؾحؼ بف كسبيُ 

يف  ملسو هيلع هللا ىلص إػ افـبل (2)ؿوفً: اختصؿ شعد بـ أيب وؿوص وظبد بـ زمعيريض اهلل ظـفو 

                                                           

 .3/484( ادفذب 1)

 مـ شقدا ذيػو ـون ، ظؾؼؿي ابـ إحـػ بـً ظوتؽي ، أّمف صؿس ظبد بـ ؿقس بـ زمعي بـ هق: ظبد (2)

 ابـ زمعي بـ افرمحـ ظبد أيضو ٕبقف وأخقه. ٕبقفوملسو هيلع هللا ىلص  افـبل زوج شقدة أخق هق افصحوبي، شودات

 .2/820اكظر: آشتقعوب  .شعد مع زمعي بـ ظبد ؾقف ختوصؿ افذي زمعي وفقدة
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إذا ؿدمً مؽي أكظر إػ ابـ أمي زمعي  (1)ابـ أمي زمعي، ؾؼول شعد: أوصوين أخل ظتبي

ؾلؿبضف ؾنكف ابـف، وؿول ظبد بـ زمعي أخل وابـ وفقدة أيب وفد ظذ ؾراصف، ؾؼول 

 .(2)«الولد للػراش وللعاهر احلجر: » افـبل 

 وإن موت وفف ابـون ؾلؿر أحدمهو بـسى ابـ آخر مل يثبً كسبف : ٕن افـسى 

ٓ يتبعض، ؾنذا مل يثبً يف حؼ أحدمهو مل يثبً يف حؼ أخر وٓ يشورـفام يف 

 .(3)ادراث

 : يشورك ادؼر يف كصقبف.(6)وموفؽ (5)وأمحد (4)وؿول أبق حـقػي

 واختؾػقا يف ـقػقي ادشورـي:

 يشورـف يف ثؾٌ مو يف يده ـلهنؿ ثالثي. (8)وابـ أيب فقذ (7)ؾؼول موفؽ

 .(10)مو يف يده ـلهنؿ اثـون (9)يلخذ كصػ ]افدييو[ وؿول أبق حـقػي:

                                                           

خق شعد مل يذـره مـ افصحوبي إٓ ابـ مـده وؿد أكؽر أ( ظتبي بـ أيب وؿوص بـ أهقى افؼرر افزهري 1)

 5/197اكظر: اإلصوبي ، ، وهق افذي هشؿ وجف افـبل ودق ربوظقتف يف أحدظؾقف أبق كعقؿ وؽره 

(، ومسؾؿ يف ـتوب: 6749( افبخوري يف ـتوب: افػرائض، وبوب: افقفد فؾػراش، حرة ـوكً أو أمي )2)

 (، مـ حديٌ أم ادممـغ ظوئشي . 1457افرضوع ، بوب: افقفد فؾػراش، وتقؿل افشبفوت )

 .485-3/484( ادفذب 3)

 .8/400، وؾتح افؼدير 28/190( ادبسقط 4)

 .2/558، ذح مـتفك اإلرادات 5/427، وادبدع 5/145« غـلاد( »5)

 .6/106، وذح خمتك خؾقؾ 7/264، وافتوج واإلـؾقؾ 9/309( افذخرة 6)

 .6/106، وذح خمتك خؾقؾ 7/264( افتوج واإلـؾقؾ 7)

 .5/146( ادغـل 8)

 هؽذا يف إصؾ وهق شفق. (9)

 .8/400، وؾتح افؼدير 28/190( ادبسقط 10)
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ؾعذ  أن اإلرث توبع فؾـسى ومبـل ظؾقف، ؾنذا مل يثبً إصؾ مل يثبً توبعف، فـو:

 . (1)ؾقام أؿر بف فزم أن يدؾع إفقف كصقبف ظذ أصح افقجفغ وً مذهبـو إذا ـون ادؼر صودؿ

وهؾ يؾزم أن يدؾع ثؾٌ مو يف يده أو كصػف ظذ وجفغ بـوء ظذ افؼقفغ يف أحد 

افقارثغ إذا أؿر ظذ ادقروث بديـ هؾ يؾزمف ؿضوء مجقعف مـ كصقبف أو بؼدر 

 .(2)حصتف، وؿد بقـو افؼقفغ

فؾؿقً وأكؽرهو أخر مل يشورـف يف ادراث ظذ وإن أؿر أحد آثـغ بزوجي 

 .(3)أصح افقجفغ، وافثوين يشورـف

 فـو: أن شبى آشتحؼوق مل يثبً ؾال يثبً حؽؿف.

ؾلؿرت بلخ هلو مل يثبً كسبف، وفق صدؿفو اإلموم ظؾقف ظذ  وً وفق خؾػ ادقً بـت

 .(4)أصح افقجفغ

 ؿقن ومل يقجد مـفؿ افتصديؼ.فـو: أهنام فقسو مجقع افقرثي، ؾنن ورثتف ادسؾ

 يقجد مل ٕكف : كسبف يثبً مل آخر ابـ بـسى افعوؿؾ ؾلؿر وً وجمـقك ظوؿالً  ابـغ خؾػ وفق

معتز ؽر إخ  وارث فف ـون ؾنن اإلؾوؿي ؿبؾ ادجـقن موت ؾنن افقرثي، مجقع مـ / إؿرار

 .(5): ٕكف صور مجقع افقرثيمؼومف، وإن مل يؽـ فف وارث ؽره ثبً كسبف  ادؼر ؿوم

وإن أؿر أحد آثـغ بـسى ابـ صغر وأكؽر أخر ثؿ موت ادـؽر مل يثبً 

 .(6)افـسى ظذ أصح افقجفغ، وافثوين يثبً

                                                           

 . 3/484ادفذب ( 1)

 .5/115، وهنويي ادحتوج 3/484ادفذب ( 2)

 .5/115( هنويي ادحتوج 3)

 . 8/369حؾقي افعؾامء ( 4)

 . 8/370حؾقي افعؾامء ( 5)

 . 8/371حؾقي افعؾامء  (6)

 [ ب/189] 
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فـو: أن تؽذيى ذيؽف يبطؾ احلؽؿ بـسبف ؾؾؿ يثبً كسبف ـام فق أكؽر إب كسبف 

 يف حقوتف ثؿ أؿر افقارث بعد وؾوتف.

دؿف ادؼر بف ثؿ أؿرا ؾلؿر بوبـ بوفغ ظوؿؾ وص وً وارث وً وخؾػ ابـوإن موت رجؾ 

افثوين فقس بلخ فـو : شؼط كسى :ثبً كسى افثوفٌ، ؾنن ؿول افثوفٌ  وً بلخ آخر مع

 (1)افثوين ظذ أصح افقجفغ، وافقجف افثوين ٓ يسؼط كسبف.

 ؾوظتز إؿراره يف ثبقت كسى افثوين. وً فـو: أن افثوفٌ ؿد صور ابـ

أؿر آبـ افقارث بلخقيـ فف يف حوفي واحدة ؾصدق ـؾ واحد مـفام صوحبف إذا 

 ثبً كسبفام، وإن ـذب ـؾ واحد مـفام صوحبف مل يثبً كسى ـؾ واحد مـفام 

وٓ إرثف، وإن صدق أحدمهو صوحبف وـذبف افذي صدؿف ثبً كسى ادصدق دون 

 .(2)يؼر بف مجقعفؿب مل ؽذَ ق أؿر بف مجقع افقرثي وادُ دَ َص ٕن ادُ :ادؽذب 

وإن أؿر آبـ افقارث بـسى أحد افتقأمغ ثبً كسبفام شقاء صدق أحدمهو 

 .(3)ؿون يف شبى افـسىسصوحبف أو ـذبف ٕهنام ٓ يػ

 فصل

وإن ـون بغ ادؼر وادؼر بف واحد حل أو أـثر مل يثبً افـسى إٓ بتصديؼ 

 .(4)ادتقشط

سلفي ؽر صحقح ؾنكف إن ـون افذي ؿول افشقخ أيده اهلل: ؿؾً: وؾرض هذه اد

 ؾودؼر فقس بقارث ؾال يعتز إؿراره، وإن ـون ؽر وارث  وً ؼر وادؼر بف وارثبغ اد

                                                           

 . 8/371حؾقي افعؾامء ( 1)

 . 13/478افبقون ( 2)

 .486-3/485( ادفذب 3)

 .3/486( ادفذب 4)
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ـون أو  اً دكو إٓ بنؿرار مجقع افقرثي واحدمل يعتز تصديؼف وٓ يثبً افـسى ظـ

أطفرمهو ، ؾقف وجفون ؟ ، وهؾ يعتز إؿرار افزوج أو افزوجي يف مجؾي افقرثي(1)مجوظي

أكف ٓ يعتز، وهق مذهى افبكيغ مـ أصحوبـو، وافثوين يعتز وهق مذهى 

 .(2)افبغداديغ

مل يثبً افـسى بنؿراره، وإذا ـون اثـغ  اً إذا ـون افقارث واحد وؿول أبق حـقػي:

 ، (4)وبف ؿول موفؽ ؿول: ويثبً برجؾ وامرأتغ مـ افقرثي (3)ثبً يف ادشفقر ظـف

 . (5)حـقػي افعدافي يف ادؼريـ مـ افقرثيوٓ يعتز أبق 

فـو: أكف إؿرار يصح ممـ يصح اإلؿرار مـف بام فف وٓيي ظؾقف، وهلذا كثبتف بشوهد 

 وامرأتغ وٓ تعتز ؾقف افعدافي ـسوئر إؿورير.

 فصل

:  ادقروث بف أؿر إذا يرثف مو معف ورث ادراث ظـ ادؼر حيجى ٓ بف ادؼر ـون وإن

ٕهنام صوحبو ؾرض ٓ حجى بقـفام وإن ـون حيجى ادؼر بلن يؿقت رجؾ ؾقخؾػ 

ٕب ؾقؼر بلخ ٕبقيـ ثبً كسبف ومل يثبً مراثف  وً ؾقؼر بوبـ فؾؿقً أو خيؾػ أخ أخوً 

 .(6)وً ر ادذهى، وؿقؾ: يثبً مراثف أيضظذ طوه

                                                           

 .7/97، واحلووي افؽبر 3/486فذب ( اد1)

 .7/97( احلووي 2)

 .230-7/229( بدائع افصـوئع 3)

 .4/481، وحوصقي افدشقؿل 4/707( افؼح افصغر 4)

 . 8/372حؾقي افعؾامء ( 5)

 . افسوبؼ كػسف (6)
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 أن ظـ ادؼر خيرج ريثفبتق ٕكف : وكسبف إرثف إشؼوط إػ تقريثف أؾه ورثـوه فق أكو فـو:

 وأشؼطـو افـسى ؾلثبتـو مراثف وشؼط بـسبف إؿراره بطؾ وً وارث يؽـ مل وإذا وً وارث يؽقن

 افقرثي ؾنكو  بعض مـ إؿرار وأكف فف بلخ / افقاحد آبـ إؿرار ؿبقل يؾزم وٓ مراثف،

 مـ مجقع افقرثي. اً إؿرارإٓ بتصديؼ ادؼر بف ؾقؽقن ٓ كثبً افـسى وٓ ادراث 

 ٕكف: أكف ؿول ٓ يثبً افـسى بوإلؿرار وفقس بقء  (1)وحؽل ظـ بعض افـوس

 حؼ مؼصقد ؾثبً بوإلؿرار ـسوئر احلؼقق.

 يمدي تقريثف ٕن : يرثف ومل ظؾقف ظتؼ ؾامت ؾؼبؾف ظؾقف يعتؼ بؿـ ادريض أوىص إذا

 مـ وادـع فف افقصقي صحي يؿـع وتقريثف وصقي ادرض يف ظتؼف ٕن إرثف إشؼوط إػ

يف  جوريي مقرٌس  أظتؼ وإن اإلرث، وبطؾ افعتؼ ؾثبً وإرثف ظتؼف بطالن يقجى افقصقي

 وتزوجفو وموت ظـفو يف مرضف مل ترثف دو ؿدمتف يف ادسلفي ؿبؾفو. مرضف

وإن أظتؼ ظبديـ ؾصورا ظدفغ ؾودظك رجؾ ظذ ادعتؼ أن افعبديـ فف وصفد فف 

 .(2)ٕن ؿبقهلام يمدي إػ إبطوهلو: بذفؽ مل تؼبؾ صفودهتام 

 فصل

 وأكؽر ادقً ابـ أكف ؾودظك افـسى جمفقل رجؾ ؾؼدم وً أخ وخؾػ رجؾ موت إذا

 من عىل واليمني » : ظـف ظبوس ابـ حلديٌ : يؿقـف مع إخ ؿقل ؾوفؼقل بقـي وٓ إخ

 :ومراثف كسبف ثبً اددظل وحؾػ إخ كؽؾ وإن دظقاه، شؼطً حؾػ ؾنن ،(3)« أنكر

 مـفام. واحد بؽؾ يثبً وافـسى افبقـي أو اإلؿرار بؿـزفي افـؽقل مع يؿقـف ٕن

                                                           

 . 8/373حؾقي افعؾامء  (1)

 .487-3/486( ادفذب 2)

 . 313 شبؼ خترجيف ص( 3)

 [ أ/190] 
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وإن موت رجؾ ٓ وارث فف ؾجوء رجؾ وادظك أكف وارثف مل تسؿع دظقاه حتك 

ؾنذا بغ شببف  وً ل اإلرث بام ٓ يصؾح أن يؽقن شببٕكف ؿد يدظ:يبغ شبى اإلرث 

بوضـي بف وأؿوم صوهديـ يشفدان ظذ افـسى افذي ادظوه ومهو مـ أهؾ اخلزة اف

 .(1)شقاء ثبً كسبف ومراثف وً وؿوٓ: ٓ كعؾؿ فف وارث

، (2)وحؽل ظـ ابـ أيب فقذ أكف ؿول: ٓ يثبً كسبف حتك يؼقٓ: ٓ وارث فف شقاه

ؾؼد أخطآ :  وً ذه افشفودة، ؾنن ؿوٓ تقؼـوه ؿطعهلام ظـ جفي هلظـدكو إذا ؿوٓ ذفؽ يسو

 .(3)إذ ٓ شبقؾ إػ افؼطع بف، ؾسد صفودهتام

 .(4)وً ٓ أردهو اشتحسوكافؼقوس أن ترد وفؽـل  وؿول أبق حـقػي:

يؼقٓ  فؽـفام ملوإن مل يؽقكو مـ أهؾ اخلزة افبوضـي أو ـوكو مـ أهؾ اخلزة افبوضـي 

شقاه كظرت : ؾنن ـون ادشفقد فف ممـ فف ؾرض ٓ يـؼص مـف أظطل  وً ٓ كعؾؿ فف وارث

د ظوئاًل وـؾ واح وً ظوئاًل، وتعطك افزوجي ثؿـ وً افقؼغ مـ ؾرضف، ؾقعطك افزوج ربع

ظوئال وهذه ادسلفي ؿد تؼدمً وبقـً افتـوؿض يف ؿقفف فف ؾرض  وً مـ إبقيـ شدش

 .(5)قؼغ مـ حؼف، واهلل أظؾؿٓ يـؼص وؿقفف يعطك اف

ام ذـر ؾنكف ؿول يعطك افزوجي وهذا يدل ظذ أن ؾرضف يـؼص مـف، ثؿ مو وؾو ب

كف جيقز أن يؽقن فف ٕ: ظوئاًل وفقس هذا يؼغ حؼفو بؾ يؼقـف ربع افثؿـ ظوئاًل  وً ثؿـ

 .(6)أربع زوجوت

                                                           

 .3/487( ادفذب 1)

 . 8/374، وحؾقي افعؾامء  10/143ادغـل ( 2)

 .13/488( افبقون 3)

 .7/236( افبحر افرائؼ 4)

 .3/487( ادفذب 5)

 افسوبؼ كػسف .( 6)
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 فصل

مـفام وٓ أؿر  (1)زوج ]فقاحدة[إذا ـون فرجؾ أمتون وفؽؾ واحدة مـفام وفد وٓ 

أحد هذيـ افقفديـ وفدي مـ أمي ضقفى  :ادقػ بقضئفام وٓ واحدة مـفام، ؾؼول

/ كسبف وثبتً حريتف ثؿ شئؾ ظـ جفي آشتقالد  (2)بوفبقون ؾنن ظغ أحدمهو ]حلؼف[

 ٕكف اكعؼد يف مؾؽ أبقف :ؾنن ؿول: اشتقفدهتو يف مؾؽل ؾوفقفد حر ٓ وٓء ظؾقف 

 .(3)يؿسف رق وأمف أم وفد ٕهنو ظؾؼً بحر يف مؾؽ حمبؾفو ومل

وإن ؿول: اشتقفدهتو يف كؽوح ظتؼ افقفد بؿؾؽ إب فف وثبً فف ظؾقف افقٓء 

ٕهنو ظؾؼً مـف بؿؿؾقك وترق إمي : ٕكف مسف افرق وأزافف افعتؼ وأمف ممؾقـي 

اشتقفدهو ؾوفؼقل ؿقل ؾنن ادظً أهنو هل ،ٕكف ؿك افرق ؾقفام :إخرى ووفدهو 

 .(4)ٕن إصؾ ظدم آشتقالد: ادقػ مع يؿقـف 

 .(5)وؿول أبق حـقػي: تصر ادعتؼي أم وفد

 فـو: مو ؿدمـوه.

وإن موت ؿبؾ افبقون وفف وارث حيقز مراثف ؿوم مؼومف يف افبقون ـام يؼقم مؼومف يف 

حؽؿ افقفد ظذ  اشتحؼوق افـسى ، ؾنن مل يعؾؿ افقارث جفي آشتقالد ثبً هلو

 أصح افقجفغ ويف افثوين ٓ تصر أم وفد.

قز أو هو يف مؾؽف وإن مل يؽـ فف وارث حيفـو: أن افظوهر مـ وفده مـفو أكف اشتقفد

ـون وارث ومل يعغ ظرض افقافدان ظذ افؼوؾي ؾنن أحلؼً بف أحد افقفديـ ثبً 

                                                           

 .3/487بقوض يف إصؾ. وادثبً مـ ادفذب  (1)

 .3/487بقوض يف إصؾ. وادثبً مـ ادفذب  (2)

 . 376-8/375حؾقي افعؾامء ( 3)

 . 175-6/174، وافقشقط  14/277بحر ادذهى ( 4)

 . 2/69، واهلدايي  7/154ادبسقط ( 5)

 [ ب/190] 
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 كسبف ويؽقن احلؽؿ ؾقف ـوحلؽؿ إذا ظقـف افقارث.

وإن مل يؽـ ؿوؾي أو ـوكً ومل يعؾؿ أو أحلؼً بف افقفديـ شؼط حؽؿ افـسى 

ٕن فؾؼرظي مدخاًل يف متققز افعتؼ، ؾنن : فتعذر معرؾتف وأؿرع بقـفام فتؿققز افعتؼ 

ٕكف مل يتعغ : خرجً افؼرظي ظذ أحدمهو ظتؼ وٓ حيؽؿ فقاحد مـفام بوإلرث 

 .(1)، ويف افثوين يقؿػافقفد وٓ يقؿػ مراث ابـ ظذ أصح افقجفغ

 أكف ٓ يرجك اكؽشوؾف. فـو:

 فصل

وإن ـون فف أمي وهلو ثالثي أوٓد وٓ زوج هلو وٓ أؿر ادقػ بقضئفو ؾؼول أحد 

ٕكف ٓ يؿؽـ معرؾتف إٓ مـ جفتف، ؾنن ظغ :همٓء وفدي مـفو أخذ بوفبقون 

، ثؿ يسلل ظـ ٕن وفده مـ أمتف حر وكسبف مـف ثوبً:إصغر ثبً كسبف وحريتف 

ٕن إحؽوم ختتؾػ بوختالؾفو ؾنن ؿول: اشتقفدهتو يف مؾؽل : جفي آشتقالد 

ٕكف مل يؿسف رق واجلوريي أم وفد وافؽبر وافقشط : ؾوفقفد حر إصؾ ٓ وٓء ظؾقف 

 ٕهنام وفدا ممؾقـتف مـ ؽره.: ممؾقـون 

:  افقٓء وظؾقف بؿؾؽف ظؾقف افقفد ظتؼ ؾؼد مؾؽتفو ثؿ كؽوح يف اشتقفدهتو ؿول: وإن

 ٕكف مسف افرق وأزافف افعتؼ، وإمي ؿـ وافؽبر وإوشط ممؾقـون دو ؿدمتف.

وإن ظتؼ إوشط ثبً كسبف وحريتف دو ؿدمتف، ويسلل ظـ جفي آشتقالد، ؾنن 

يف مؾؽل ؾوفقفد حر إصؾ ٓ وٓء ظؾقف وإمي أم وفد، وأمو  ؿول: اشتقفدهتو

إصغر ؾفق ابـ أم وفد ٓ تثبً حرمي آشتقالد وٓ يعتؼ بؿقت افسقد ظذ أصح 

 .(2)افقجفغ، وافقجف افثوين أكف يعتؼ بؿقت افسقد

                                                           

 .488-3/487( ادفذب 1)

 .افسوبؼ كػسف ( 2)
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بلن أحبؾ أمفام وهل مرهقكي ؾبقعً يف افرهـ ثؿ  وً ؿـ اً فـو: أكف جيقز أن يؽقن ظبد

ؾؽفو بعد ذفؽ ؾصورت أم وفد ظذ أحد افؼقفغ ووفدهو افذي اصساه معفو ظبد م

 ؿـ ؾال يعتؼ مع آحتامل.

وإن ؿول: اشتقفدهتو يف كؽوح ظتؼ افقفد ظؾقف / بؿؾؽف وظؾقف افقٓء دو ؿدمتف، 

 .(1)وأمف ؿـ وافقفدان أخران ممؾقـون، ٕهنام وفدا أمتف مـ ؽره

وإن ظغ إـز تعغ كسبف وحريتف، ثؿ يسلل ظـ جفي آشتقالد ؾنن ؿول: 

اشتقفدهتو يف مؾؽل ؾفق حر إصؾ ٓ وٓء ظؾقف وإمي أم وفد وإوشط وإصغر 

 ظذ افقجفغ، أصحفام أهنام ٓ يعتؼون بؿقت افسقد دو ؿدمتف.

ٕكف ظتؼ بعدمو : وإن ؿول: اشتقفدهتو يف كؽوح ؾوفقحد حر بودؾؽ وظؾقف افقٓء 

ٕهنو ظؾؼً مـف يف ؽر مؾؽف، وإوشط وإصغر ممؾقـون : مسف افرق، وإمي ؿـ 

 دو ؿدمتف.

حيقز ادراث ؿوم مؼومف يف افبقون، ؾنن ظغ ـون  وً ؾنن موت ؿبؾ افبقون وخؾػ ابـ

احلؽؿ ؾقف ظذ مو ذـرتف إذا ظغ ادقروث، وإن مل يؽـ فف وارث أو ـون ومل يعغ 

ؾفق ـام فق ظقـف افقارث، ؾنن  اً ظذ افؼوؾي ؾنن ظقـً افؼوؾي واحدظرض إوٓد معف 

ؾنن خرجً افؼرظي  مل يؽـ ؿوؾي أو ـوكً وأصؽؾ ظؾقفو أؿرع بقـفؿ فتؿققز احلريي

ظذ واحد حؽؿ بحريتف وٓ يثبً كسبف، وأمو إمي ؾنكف يبحٌ ظـ جفي اشتقالدهو 

ؾنن ـون يف مؾؽف ؾفل أم وفده، وإن ـون يف كؽوح ؾفل أمي ؿـ، وإن مل يعرف ؾفل 

ظذ افقجفغ، وٓ يرث آبـ افذي مل يتعغ كسبف وٓ يقؿػ فف كصقى مـ افسـي 

 . (2)ع اجلؿقع إػ ادعروف افـسىظذ أصح افقجفغ ويدؾ

                                                           

 .488-3/487( ادفذب 1)

 . 378-8/377، وحؾقي افعؾامء  489-3/488( ادفذب 2)

 [ أ/191] 
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 .(1)افـصػ ويقؿػ افـصػ افـسى ادعروف إػ يدؾع ؿول: أكف ادزين ظـ وحؽل

أكف يدؾع إػ ادعروف افربع وإػ إصغر افربع ويقؿػ  وً وحؽل ظـف أيض

 .(2)افـصػ وٓ وجف فقاحد مـفام : ٕكف مل يثبً كسى ؽره ؾقجى دؾع اجلؿقع إفقف

 فرع

ؾودظً أكف أحبؾفو يف  هأمي هلو وفد ؾلؿر بـسبف ومل يعغ جفي اشتقالد إذا ـون فف

مؾؽف وموت ومل يعغ وأكؽر افقارث مو ادظتف ؾلطفر افقجفغ أن افؼقل ؿقل إمي، 

 .(3)وافثوين: افؼقل ؿقل افقارث مع يؿقـف ؾقحؾػ ظذ كػل افعؾؿ

 فـو: أن افظوهر مـ وفده مـفو أهنو ظؾؼً بف يف مؾؽف.

 فصل

 .(4)بزوجقتفو اً ادظك كسى صغر مل يؽـ ذفؽ إؿرار اإذ

 آحتامل. مع افزوجقي تؾزمف ؾال صبفي وطء مـ بف ظؾؼً يؽقن أن جيقز أكف فـو:

 فصل

إذا موت رجؾ وخؾػ ابـغ ؾلؿر أحدمهو بديـ ظذ أبقف وأكؽر أخر ؾنن ـون 

امرأتغ ويؿغ ادؼر ظدًٓ جوز أن يثبً افديـ بشوهدة صوهد آخر معف أو صفودة 

ادستحؼ، وإن مل يؽـ ظدًٓ حؾػ أخقه ومل يؾزمف رء، وأمو ادؼر ؾقؾزمف مـ افديـ 

وهق  (5)بؼدر حصتف مـ ادراث ظذ أصح افؼقفغ وافؼقل افثوين يؾزمف اجلؿقع

 .(6)مذهى أيب حـقػي

                                                           

 .489-3/488( ادفذب 1)

 افسوبؼ كػسف .( 2)

 .7/33( احلووي 3)

 . 13/477افبقون ( 4)

 .3/489 ( ادفذب5)

 .17/200( ادبسقط 6)
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ٕكف يدؾع  : أكف فق فزمف بوإلؿرار مجقع افديـ مل تؼبؾ صفودتف بف إذ ـون ظدًٓ  فـو:

 .(1)، واهلل أظؾؿاً هبو ظـ كػسف رضر

 تؿ ـتوب اجلـويوت وهق آخر ـتوب آكتصور وهلل احلؿد وادـي.

 

 

 

 

 

                                                           

 .3/489( ادفذب 1)
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 ففرس اآليات الؼرآكقة

 الصػحةرقم  السورة رقؿفا اآلية

 055 اًمب٘مرة 79 .............................................................................  ﴾ ٰذ يي ىي ﴿

 767 اًمب٘مرة 088 ........  ﴾ مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ﴿

 075 اًمب٘مرة 709 ..............................  ﴾ جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص ﴿

 55 اًمب٘مرة 776 ....................................................................................  ﴾ يه ىه مه جه ﴿

 509 اًمب٘مرة 759 ........................................................................  ﴾ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ﴿

 061 اًمب٘مرة 779 ...........................................  ﴾ مح جح مج حج مث هت مت خت ﴿

 575 ، 570 اًمب٘مرة 787 ................................................................  ﴾ ىف يث ىث نث ﴿
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 569 ، 561 اًمب٘مرة 787 ........................................................  ﴾ ىك مك لك اك يق ىق ﴿
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 570 اًمب٘مرة 787 ...........................................................................  ﴾ ني مي زي ري ٰى ين ﴿

 577 اًمب٘مرة 787 .....................................................................................  ﴾ حط مض خض ﴿

 577 اًمب٘مرة 781 ......................................  ﴾ ىه مه جه ين ىن من خن حن ﴿

 570 اًمب٘مرة 781 .........................  ﴾ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي ﴿

 786 ، 770 قمٛمران آل 59 ..............................................................................................  ﴾ ٍّ ٌّ ٰى ﴿

 177 قمٛمران آل 65 .................  ﴾ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ﴿

 558 ، 555 قمٛمران آل 89 ......................................................  ﴾ هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ﴿

 758 قمٛمران آل 055 .................................  ﴾ نن من زن رن مم ام يل ىل ﴿

 557 قمٛمران آل 015 ............................................  ﴾ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ﴿

 757 اًمٜمس٤مء 6 .........................  ﴾ جن مم خم حم جم ملهل خل حل جل ﴿

 155 اًمٜمس٤مء 8 .......................................................................  ﴾ يي ىي مي خي حي ﴿

 559 ، 51 اًمٜمس٤مء 05 .............................................................  ﴾ جم يل ىل مل خل ﴿

 55 اًمٜمس٤مء 05 ............................................................................  ﴾ خي حي جي يه ىه ﴿



 الفهارس ....................................................................................... كتاب االنتصار البن أبي عصرون

- 560 - 

 رقم الصػحة السورة رقؿفا اآلية

 55 اًمٜمس٤مء 06 ............................................................  ﴾ ٰر ٰذ يي ىي ﴿

 070 اًمٜمس٤مء 06 ..................................................................  ﴾ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ﴿

 755 اًمٜمس٤مء 59 .....................................................  ﴾ حل جل مك لك خك حك جك ﴿

 558 اًمٜمس٤مء 015 ......................................  ﴾ حن جن يم ىم مم خم حم جم ﴿

 055 اعم٤مئدة 6 ......................................................................................  ﴾ حن جن يم ﴿

 061 اعم٤مئدة 15 ..............................................  ﴾ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ﴿

 005 اعم٤مئدة 18 .........................................................  ﴾ مه جه ين ىن ﴿

 070 اعم٤مئدة 19 ..............................  ﴾ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ﴿

 755 اعم٤مئدة 58 ................................................................................  ﴾ اك يق ىق يف ىف ﴿

 788 اعم٤مئدة 59 ....................................................................  ﴾ حس جس مخ جخ مح جح ﴿

 067 اعم٤مئدة 89 ..................................................................  ﴾ مئ خئ حئ جئ ﴿

 075 اعم٤مئدة 95 .  ﴾ حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف ﴿

 077 ، 075 اعم٤مئدة 90 ..........................................................................................  ﴾ جي يه ىه ﴿

 058 اعم٤مئدة 050 ........................................................  ﴾ مج حج مث هت مت خت حت جت ﴿

 577 اعم٤مئدة 056 .............................................................................................  ﴾ ىك مك لك اك ﴿

 505 اعم٤مئدة 056 ................................................  ﴾ زي ري ٰى ين ىن نن ﴿

 575 إقمراف 07 .................................................................................... ﴾ يك ىك مك لك ﴿

 075 إقمراف 11 .................................  ﴾ ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ﴿

 67 إقمراف 85 .....................  ﴾ مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج ﴿

 75 هقد 005 ................................................  ﴾ مب خب حب جب هئ مئ خئ ﴿

 755 يقؾمػ 55 .....................................................  ﴾ مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ ﴿

 575 احلجر 57 .........................................  ﴾ زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ﴿

 076 اًمٜمحؾ 67 .............................................................................................  ﴾ مب زب رب ﴿

 57 اإلرساء 17 .........................................  ﴾ مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث ﴿

 570 اإلرساء 16 ............................................................................  ﴾ جك مق حق مف خف حف جف ﴿

 510 إٟمبٞم٤مء 57 .............................................................  ﴾ جت هب مب خب حب جب هئ ﴿
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 رقم الصػحة السورة رقؿفا اآلية

 71 ، 75 ، 69 اعم١مُمٜمقن 6 ، 5 .......................  ﴾ ... ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ﴿

 579 اعم١مُمٜمقن 057 ...............................................  ﴾ حك جك مق حق مف خف ﴿

 085 ، 81 ، 55 اًمٜمقر 7 ...................................................  ﴾ مه جه ين ىن من خن حن جن ﴿

 79 اًمٜمقر 7 .......................................................................  ﴾ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ﴿

 559 ، 577 ،085 ، 90 اًمٜمقر 5 ...............................  ﴾ ... ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ﴿

 151 اًمٜمقر 50 ...............................................  ﴾ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ﴿

 57 اًمٗمرىم٤من 68 ................................................................  ﴾ خم حم جم يل ىل مل خل ﴿

 67 اًمِمٕمراء 066 ..........................................................................................  ﴾ ىت نت مت زت ﴿

 177 اًمٜمٛمؾ 10-79 .......  ﴾ ... هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ﴿

 575 ص 75 ...............................................  ﴾ حس جس مخ جخ مح جح مج حج ﴿

 755 ، 775 ص 76 ..........................................................  ﴾ ... هل مل خل حل جل مك ﴿

 767 ص 76 ................................................................................  ﴾ ...مم خم حم جم ﴿

 570 ص 71 ....................................................  ﴾ هت مت خت حت جت هب مب ﴿

 575 ص 81-87 ........  ﴾ مك لك هش مش هس مس هث مث هت ﴿

 575 ؾمب٠م 01 ...................................................................................  ﴾ حك جك مق حق ﴿

 515 ًم٘مامن 6 ...................................................................  ﴾ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ﴿

 508 إطمزاب 56 ......................................................... ﴾ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ﴿

 786 اًمِمقرى 18 .............................................................................................  ﴾ ٰى ين ىن ﴿

 570 اًمزظمرف 09 ............................................................................  ﴾ مخ جخ مح ﴿

 570 اًمزظمرف 86 .....................................................................  ﴾ مغ جغ مع جع مظ حط ﴿

 770 اًمٗمتح 78 ..............................................................................  ﴾ جل مك لك خك ﴿

 577 احلجرات 6 .............  ﴾ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ﴿

 515 احلجرات 01 ............................................................................  ﴾ يت ىت نت مت زت ﴿

 155 اًم٘مٛمر 78 ........................................................  ﴾ ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ﴿
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 احلديثففرس 

 الصػحة  الراوي صرف احلديث

 517  قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م اختذ زوضملم ُمـ مح٤مم ...

 005  أؾم٤مُم٦م أشمِمٗمع ذم طمد ُمـ طمدود اهلل ...

 085  - سمِم٤مرب مخر وم٘م٤مل : اضمٚمدوه ... ملسو هيلع هللا ىلصأيت 

 567  - أضم٤مز ؿمٝم٤مدة اًم٘م٤مسمٚم٦م ...

 576  - أضم٤مز ؿمٝم٤مدة أهؾ اًمذُم٦م ...

 717  - قمبد اهلل سمـ أيب سمـ ؾمٚمقل ... ملسو هيلع هللا ىلصأظمرج رؾمقل اهلل 

 557  - آظمك سملم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر طملم ىمدم اعمديٜم٦م ...

 059  - ادرؤوا احلدود سم٤مًمِمبٝم٤مت ...

 75  أسمق ُمقؾمك إذا أشم٧م اعمرأة اعمرأة ومٝمام زاٟمٞمت٤من ...

 68  - ومٝمام زاٟمٞم٤من ... إذا أشمك اًمرضمؾ اًمرضمؾ

 057  - اهلل اًمِم٤مومع واعمِمٗمع ... ًمٕمـإذا سمٚمغ اًمسٚمٓم٤من 

 077  ُمٕم٤موي٦م إذا ذسمقا اخلٛمر وم٤مضمٚمدوهؿ ...

 517  - إذا فمٝمرت مخس قمنمة ظمّمٚم٦م طمؾ هبؿ اًمبالء ...

 067  - إذا ىمتٚمتؿ وم٠مطمسٜمقا اًم٘متٚم٦م ...

 057  قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف إذا ىمٓمع اًمس٤مرق ومال همرم قمٚمٞمف ...

 787  - يمروا اًمٗم٤مؾمؼ سمام ومٞمف حيذره اًمٜم٤مس ...اذ

 87  ضم٤مسمر اذهبقا سمف وم٤مرمجقه ...

 057  أسمق هريرة اذهبقا سمف وم٤مىمٓمٕمقه ...

 505  - اؾمتخٚمػ رضماًل وم٘م٤مل ًمف ىمؾ : واهلل اًمذي ٓ إًمف إٓ هق ...

 705  - قمغم ضمٞمش ُم١مشم٦م زيد سمـ طم٤مرصم٦م ... ملسو هيلع هللا ىلصاؾمتخٚمػ رؾمقل اهلل 

 765  - قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ... ملسو هيلع هللا ىلصاؾمتخٚمػ رؾمقل اهلل 

 569  - اؾمتنمت ضمؼميؾ ذم اًم٘مْم٤مء سم٤مًمٞمٛملم ُمع اًمِم٤مهد ...

 75  - اؾمتٖمٗمر اهلل وشمقض٠م ...

 095  اًمزسمػم اؾمؼ أرضؽ صمؿ أرؾمٚمف إمم ضم٤مرك ...
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 517  - أقمٚمٜمقا سم٤مًمٜمٙم٤مح وارضسمقا قمٚمٞمف سم٤مًمٖمرسم٤مل ...

 506  - اىمتٍم ذم إطمالف ريم٤مٟم٦م قمغم ىمقًمف ...

 69  - اىمتٚمقا اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل سمف ...

 555  - أىمٞمٚمقا ذوي اهلٞمئ٤مت قمثراهتؿ إٓ ذم احلدود ...

 76  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أىمٞمٛمقا احلدود قمغم ُم٤م ُمٚمٙم٧م أيامٟمٙمؿ ...

 515  - أيمذب اًمٜم٤مس اًمّمب٤مهمقن واًمّمقاهمقن ...

 058  - أٓ ؾمؽمشمف سمثقسمؽ ي٤م هزال ...

 790  - سم٢مومِم٤مء اًمسالم ... ملسو هيلع هللا ىلصأُمر 

 757  ُمٕم٤مذ أُمرت أن آظمذ اًمّمدىم٦م ُمـ أهمٜمٞم٤مئٝمؿ ...

 519  - أُمٕمؽ ُمـ ؿمٕمر أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م رء ؟...

 785  - أن أرسمٕم٦م ؿمٝمدوا قمٜمد داٟمٞم٤مل قمغم رضمؾ سم٤مًمزٟم٤م ...

 007  قم٤مئِم٦م ذم اًمٌمء اًمت٤مومف  ملسو هيلع هللا ىلصأن إيدي مل شم٘مٓمع قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل 

 785  حم٤مرب سمـ دصم٤مر طمقاصٚمٝم٤م ُمـ هقل ...إن اًمٓمػم ًمتخٗمؼ سم٠مضمٜمحتٝم٤م وشمرُمل ُم٤م ذم 

 006  اسمـ ُمسٕمقد أيت سمج٤مري٦م ىمد رسىم٧م ومقضمده٤م مل حتض ومٚمؿ ي٘مٓمٕمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمبل 

 077  ذؤي٥م سمـ ىمبٞمّم٦م أيت سمرضمؾ ذب اخلٛمر ومجٚمده ... ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمبل 

 075  اسمـ قمٛمر ىمٓمع ذم جمـ ... ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمبل 

 51  قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد أن دمٕمؾ هلل أٟمداًدا وهق ظمٚم٘مؽ...

 65  ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ...ملسو هيلع هللا ىلصأن رضماًل أىمر سم٤مًمزٟم٤م سم٤مُمرأة قمٜمد اًمٜمبل 

 058  أسمق هريرة إن رسق وم٤مىمٓمٕمقا يده اًمٞمٛمٜمك ...

 579  - إن مم٤م أدرك اًمٜم٤مس ُمـ يمالم اًمٜمبقة إومم إذا مل شمستح وم٤مصٜمع ُم٤م ؿمئ٧م ...

 079  اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم إن ُمـ اًمتٛمر مخًرا ...

 716  - رومؼ ...إن هذا اًمديـ ُمتلم وم٠موهمٚمقا ومٞمف سم

 705  - إن وًمدي هذا ؾمٞمد ...

 555  - أٟم٤م اًمٜمبل ٓ يمذب ، أٟم٤م اسمـ قمبد اعمٓمٚم٥م...

 055  - أٟم٧م وُم٤مًمؽ ٕسمٞمؽ ...

 555  - أٟمِمده يمٕم٥م سمـ زهػم ذم اعمسجد ...
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 557  أم ؾمٚمٛم٦م إٟمٙمؿ ختتّمٛمقن إزم ، وإٟمام أٟم٤م سمنم ...

 555  - أٟمِمد : ؾمتبدي ًمؽ إي٤مم ... ملسو هيلع هللا ىلصأٟمف 

 761  - دظمؾ اعمديٜم٦م يقم آصمٜملم ... ملسو هيلع هللا ىلصأٟمف 

 059  ضم٤مسمر ىمتؾ اًمس٤مرق ذم اخل٤مُمس٦م ... ملسو هيلع هللا ىلصأٟمف 

 518  - أوف سمٜمذرك ...

 051  - أيٕمجز أطمديمؿ أن يٙمقن يم٠ميب ضٛمْمؿ ...

 750  - إئٛم٦م ُمـ ىمريش ...

 761  - سمقرك ُٕمتل ذم سمٙمقره٤م ...

 90  ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ فمٝمركاًمبٞمٜم٦م أو طمد ذم 

 101  - اًمبٞمٜم٦م قمغم ُمـ ادقمك واًمٞمٛملم قمغم ُمـ أٟمٙمر ...

 070  - اًمتقسم٦م دم٥م ُم٤م ىمبٚمٝم٤م ...

 60  - اًمثٞم٥م سم٤مًمثٞم٥م ضمٚمد ُم٤مئ٦م واًمرضمؿ ...

 155  - ضمزأ اًمٕمبٞمد اًمست٦م اًمذيـ أقمت٘مٝمؿ إٟمّم٤مري صمالصم٦م أضمزاء ...

 165  - ضمٕمؾ اًمبٕمػميـ سملم اعمتداقمٞملم عم٤م أىم٤مُم٤م اًمبٞمٜمتلم ...

 080  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أرسمٕملم ذم اخلٛمر ... ملسو هيلع هللا ىلصضمٚمد رؾمقل اهلل 

 771  - ضمٜمبقا ُمس٤مضمديمؿ صبٞم٤مٟمٙمؿ ...

 505  - طمرُم٦م ُم٤مل اعمسٚمؿ يمحرُم٦م دُمف ...

 079  اسمـ قمب٤مس طمرُم٧م اخلٛمرة سمٕمٞمٜمٝم٤م ...

 550  - طمسـ اًمؽمٟمؿ سم٤مًم٘مرآن ...

 550  - طمسٜمقا أصقاشمٙمؿ سم٤مًم٘مرآن ...

 550  - ...طمسٜمقا اًم٘مرآن سم٠مصقاشمٙمؿ 

 097  - اخلت٤من ؾمٜم٦م ذم اًمرضم٤مل ُمٙمرُم٦م ذم اًمٜمس٤مء ...

 55  قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م ظمذوا قمٜمل ظمذوا قمٜمل ...

 195  - ظمذي ُم٤م يٙمٗمٞمؽ ووًمدك سم٤معمٕمروف ...

 075  قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص اخلٛمر أم اخلب٤مئ٨م...

 571  - ظمػم اًمِمٝمقد اًمذي ي٠ميت سم٤مًمِمٝم٤مدة ىمبؾ أن يس٠مهل٤م ...
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 790  - ظمػم اعمج٤مًمس ُم٤م اؾمت٘مبؾ سمف اًم٘مبٚم٦م ...

 571  - ظمػميمؿ ىمرين صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ ...

 757  - دع ُم٤م يريبؽ إمم ُم٤م ٓ يريبؽ ...

 777  - رضمع إمم ىمقل إقمراسمٞم٦م ...

 158  اسمـ قمٛمر رد اًمٞمٛملم قمغم ص٤مطم٥م احلؼ ...

 006،  60  - رومع اًم٘مٚمؿ قمـ صمالصم٦م ...

 60  - اخلٓم٠م واًمٜمسٞم٤من ... رومع قمـ أُمتل

 519  قم٤مئِم٦م رويدك ي٤م أٟمجِم٦م رومً٘م٤م سم٤مًم٘مقارير ...

 755  - ؾمػموا ؾمػم أضٕمٗمٙمؿ ...

 87  ضم٤مسمر ... ؾمبح٤من اهلل : هال ظمٚمٞمتؿ قمٜمف طملم ؾمٕمك

 755  - ؾمٞمٚمٞمٙمؿ سمٕمدي وٓة ...

 555  - ؿم٤مهد اًمزور ٓ شمزول ىمدُم٤مه طمتك يتبقأ ُم٘مٕمده ُمـ اًمٜم٤مر ...

 105  - ؿم٤مهداك أو يٛمٞمٜمف ...

 786  - ذم أؾم٤مرى سمدر... ملسو هيلع هللا ىلصؿم٤مورهؿ رؾمقل اهلل 

 550  - اًمِمٕمر يمالم طمسٜمف يمحسـ اًمٙمالم وىمبٞمحف يم٘مبٞمحف ...

 511  - ؿمٞمٓم٤من يتبع ؿمٞمٓم٤مٟم٦م ...

 087  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م رضب سملم رضسملم ، وؾمقط سملم ؾمقـملم ...

 775  - ذم خمرف ُمـ خم٤مرف اجلٜم٦م ... ضقم٤مئد اعمري

 555  ظمريؿ سمـ وم٤مشمؽ اك سم٤مهلل ...قمدًم٧م ؿمٝم٤مدة اًمزور سم٤مإلذ

 65  - قمغم اسمٜمتؽ ضمٚمد ُم٤مئ٦م وشمٖمري٥م قم٤مم...

 570  - قمغم ُمثٚمٝم٤م وم٤مؿمٝمد أو ومدع ...

 99  - اًمٕمٞمٜم٤من شمزٟمٞم٤من ...

 515  - همٜم٤مء اجل٤مريتلم قمٜمد قم٤مئِم٦م ...

 087  - وم٠ميت سمسقط ُمٙمسقر وم٘م٤مل : ومقق هذا  ...

 005  اسمـ قمٛمر سم٘مٓمع يده٤م ... ملسو هيلع هللا ىلصوم٠مُمر اًمٜمبل 

 057  ومْم٤مًم٦م سمـ قمبٞمد وم٘مٓمع ... وم٠مُمر سمف
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 095  - وم٠مُمر هبام ومرمج٤م ...

 81  ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ أن ي٠مظمذوا ُم٤مئ٦م ؿمٛمراخ ... ملسو هيلع هللا ىلصوم٠مُمر رؾمقل اهلل 

 067  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُمـ ضم٤مء هبؿ ... ملسو هيلع هللا ىلصوم٠مٟمٗمذ اًمٜمبل 

 160  أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري اًمداسم٦م سمٞمٜمٝمام ... ملسو هيلع هللا ىلصومجٕمؾ رؾمقل اهلل 

 69  اسمـ ُمسٕمقد ... ﴾ مب خب حب جب هئ مئ خئ ﴿وم٘مرأ قمٚمٞمف 

 777  - ومٚمؿ حيٙمؿ سمِمٝم٤مدشمف طمتك ؾم٠مل قمـ إؾمالُمف ...

 077  صٗمقان سمـ أُمٞم٦م ومٝمال ىمبؾ أن شم٠مشمٞمٜمل سمف...

 559  ؾمٕمد سمـ قمب٤مدة : ٟمٕمؿ ... ىم٤مل ؾمٕمد سمـ قمب٤مدة : إذا رأي٧م ُمع اُمرأيت رضماًل أُمٝمٚمف ... ىم٤مل 

 750  - ىمدُمقا ىمريًِم٤م وٓ شم٘مدُمقه٤م ...

 90  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اعمحّمٜم٤مت ...ىمذف 

 155  - ىمسؿ همٜم٤مئؿ سمدر سمِمٕم٥م ي٘م٤مل ًمف اًمّمٗمراء ...

 755  - اًم٘مْم٤مة صمالصم٦م ...

 155  قمبد اهلل سمـ اًمزسمػم ىم٣م أن جيٚمس اخلّمامن سملم يدي احل٤ميمؿ ...

 568  - ىم٣م سم٤مًمِم٤مهد اًمقاطمد ُمع قملم ص٤مطم٥م احلؼ ...

 568  - ىم٣م سم٤مًمٞمٛملم ُمع اًمِم٤مهد...

 061  - ديٜم٤مر ...اًم٘مٓمع ذم رسمع 

 555  ؾمٝمؾ سمـ طمثٛم٦م اًمٙمؼم اًمٙمؼم ...

 171  - يمت٥م إمم اًمْمح٤مك سمـ ؾمٗمٞم٤من ...

 177  - يمت٥م إمم ىمٞمٍم يمت٤مسًم٤م همػم خمتقم ...

 767  - يمت٥م ًمٕمٛمرو سمـ طمزم يمت٤مسًم٤م طملم سمٕمثف إمم اًمٞمٛمـ ...

 079  اسمـ قمٛمر يمؾ ُمسٙمر مخر ...

 770  - يمٚمٙمؿ راع ويمٚمٙمؿ ُمس١مول قمـ رقمٞمتف ...

 567  - وىمد زقمٛم٧م أهن٤م ىمد أرضٕمتٙمام ...يمٞمػ 

 057  إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس ٓ أوشمك سمرضمؾ يزقمؿ أن يمٜم٤مٟم٦م ًمٞمس٧م ُمـ ىمريش إٓ ضمٚمدشمف ...

 088  اسمـ ُمسٕمقد ٓ دمريد وٓ همؾ وٓ صٗمد ...

 756  قمبد اًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة إن أقمٓمٞمتٝم٤م... ؽٓ شمس٠مل اإلُم٤مرة وم٢مٟم
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 150  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اعمجٚمس ...ٓ شمس٤مووهؿ ذم 

 150  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ٓ شمْمٞمٗمقا أطمد اخلّمٛملم إٓ وُمٕمف ظمّمٛمف ...

 557  - ٓ شم٘م٤مـمٕمقا وٓ شمداسمروا ويمقٟمقا قمب٤مد اهلل إظمقاًٟم٤م ...

 576  - ٓ شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة أهؾ ديـ قمغم أهؾ ديـ إٓ اعمسٚمٛملم ...

 551  - ٓ شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة سمدوي قمغم ص٤مطم٥م ىمري٦م ...

 578  - شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة ظم٤مئـ وٓ ظم٤مئٜم٦م ... ٓ

 155  - ٓ رضر وٓ رضار ...

 075  احلج٤مج سمـ أرـم٠مة ٓ ىمٓمع إٓ ذم قمنمة دراهؿ ...

 561  - ٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم ُمرؿمد وؿم٤مهدي قمدل ...

 777  - ٓ وضمدهت٤م أسمًدا ...

 067  قمثامن سمـ قمٗم٤من ٓ حيؾ دم اُمرئ ُمسٚمؿ إٓ سم٢مطمدى صمالث ...

 770  أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري اًم٘م٤ميض إٓ وهق ؿمبٕم٤من ري٤من ...ٓ ي٘ميض 

 107  أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري ٓ يٛمٜمٕمـ أطمديمؿ هٞمب٦م اًمٜم٤مس أن ي٘مقل ذم طمؼ ...

 770  - ٓ يٜمبٖمل ًمٚم٘م٤مض أن ي٘ميض سملم اصمٜملم وهق همْمب٤من ...

 177  - يمت٥م إمم ىمٞمٍم ُمٚمؽ اًمروم ... ملسو هيلع هللا ىلصٕن اًمٜمبل 

 550  - ٕن يٛمتٚمئ ضمقب أطمديمؿ ىمٞمًح٤م طمتك يريف ...

 076  قمبد اهلل سمـ قمٛمر ًمٕمـ اهلل اخلٛمر وؿم٤مرهب٤م ...

 767،  766  أسمق هريرة ، واسمـ قمٛمر ... اًمرار واعمرشمٌمًمٕمـ اهلل 

 055  رضمؾ ُمـ سمٜمل ومزارة ىم٤مذوًم٤م ... ملسو هيلع هللا ىلصمل جيٕمٚمف 

 790  أم ؾمٚمٛم٦م اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ أن أزل أو أزل ...

 160  اسمـ قمب٤مس دُم٤مء ٟم٤مس وأُمقاهلؿ ...ًمق أن اًمٜم٤مس أقمٓمقا سمدقمقاهؿ ٓدقمك ٟم٤مس ُمـ اًمٜم٤مس 

 005  ضم٤مسمر ًمٞمس قمغم اعمٜمتٝم٥م ىمٓمع وٓ قمغم اعمختٚمس ىمٓمع ...

 077  - ًمٞمس ذم اًمثٛمر اعمٕمٚمؼ ىمٓمع إٓ ُم٤م أظمذ ُمـ اجلريـ ...

 557  - ًمٞمس ُمٜم٤م ُمـ مل يتٖمـ سم٤مًم٘مرآن ...

 055  أسمق أُمٞم٦م اعمخزوُمل ُم٤م إظم٤مًمؽ رسىم٧م ...

 550  - اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن ...ُم٤م أذن اهلل ًمٌمء إذٟمف ًمٜمبل طمسـ 
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 079  قم٤مئِم٦م ُم٤م أؾمٙمر اًمٗمرق ُمٜمف ومٛمؾء اًمٙمػ ُمٜمف طمرام ...

 759  - ُم٤م أومٚمح ىمقم وًمٞمتٝمؿ اُمرأة ...

 097  - ُم٤م أُمرت يمٚمام سمٚم٧م أن أشمقض٠م ...

 515  - وإٟمام اقمتذر قمـ ؾمامقمف ... ملسو هيلع هللا ىلصُم٤م أٟمٙمره 

 768  أسمق محٞمد اًمس٤مقمدي هذا ًمٙمؿ وهذا أهدي إزم ...ُم٤م سم٤مل اًمرضمؾ ٟمبٕمثف قمغم أقمامًمٜم٤م ومٞم٘مقل 

 578  - ُم٤م ُمٜم٤م إٓ ُمـ قمَم اهلل أو هؿ سمٛمٕمّمٞم٦م إٓ أظمل حيٞمك ...

 515  - ُمر سمج٤مري٦م حلس٤من سمـ صم٤مسم٧م وهل شمٖمٜمل ...

 750  - اعمٚمؽ ذم ىمريش ...

 799  أم ؾمٚمٛم٦م ُمـ اسمتكم سم٤مًم٘مْم٤مء سملم اعمسٚمٛملم ومٚمٞمسق سمٞمٜمٝمؿ ...

 557  - اًم٘م٤مذورات ؿمٞمًئ٤م ومٚمٞمستؽم سمسؽم اهلل ...ُمـ أشمك ُمـ هذه 

 91  - ُمـ أذك سم٤مهلل ومٚمٞمس سمٛمحّمـ ...

 097  - ُمـ سمٚمغ سمام ًمٞمس سمحد طمًدا ومٝمق ُمـ اعمٕمتديـ ...

 076  اًمؼماء سمـ قم٤مزب ُمـ طمرق طمرىمٜم٤مه وُمـ همرق همرىمٜم٤مه ...

 765  - ُمـ طمٙمؿ سملم اصمٜملم ومرضٞم٤م سمف ومٚمؿ يٕمدل ...

 505  - ُمـ طمٚمػ قمغم ُمٜمؼمي هذا ...

 097  - ُمـ رهم٥م قمـ ؾمٜمتل ومٚمٞمس ُمٜمل ...

 756  أٟمس ُمـ ـمٚم٥م اًم٘مْم٤مء وم٤مؾمتٕم٤من قمٚمٞمف ...

 517  أسمق ُمقؾمك إؿمٕمري ُمـ ًمٕم٥م اًمٜمرد وم٘مد قمَم اهلل ورؾمقًمف ...

 517  سمريدة ُمـ ًمٕم٥م اًمٜمردؿمػم ومٙم٠مٟمام همٛمس يده ذم حلؿ ظمٜمزير ودُمف ...

 177  - ُمـ حمٛمد رؾمقل اهلل إمم يمرسى سمـ هرُمز ...

 756  - اًم٘مْم٤مء وم٘مد ذسمح سمٖمػم ؾمٙملم ... ُمـ وزم

 777  - ُمـ وزم ُمـ أُمر اعمسٚمٛملم ؿمٞمًئ٤م وم٤مطمتبس دون طم٤مضمتٝمؿ ...

 577  - ُمـ يِمٝمد زم ؟ ...

 71  - ٟم٤ميمح يده ُمٚمٕمقن ...

 089  اسمـ قمب٤مس هنك أن شم٘م٤مم احلدود ذم اعمسجد ...

 089  طمٙمٞمؿ سمـ طمزام هنك أن يست٘م٤مد ذم اعمسجد ...
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 515  - قمـ ذهب٤م ... ملسو هيلع هللا ىلصهنك رؾمقل اهلل 

 155  - هنك قمـ إض٤مقم٦م اعم٤مل ...

 515  - هنك قمـ سمٞمع اعمٖمٜمٞم٤مت وذائٝمـ ...

 768  - هداي٤م اًمٕمامل همٚمقل ...

 790  - هذه ضمٚمس٦م اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ ...

 517  اسمـ قمٛمر صٜمع ... ملسو هيلع هللا ىلصهٙمذا رأي٧م رؾمقل اهلل 

 557  - هؿ يمالب أهؾ اًمٜم٤مر ...

 557  - هذه إُم٦م ...هؿ جمقس 

 59  - واهمد ي٤م أٟمٞمس قمغم اُمرأة هذا وم٢من اقمؽموم٧م وم٤مرمجٝم٤م ...

 507  - واهلل ُم٤م أردت إٓ واطمدة ؟...

 771  قم٤مئِم٦م ذم ُمرضف ... ملسو هيلع هللا ىلصوىمد أهمٛمل قمغم رؾمقل اهلل 

 005  ضم٤مسمر وٓ قمغم اخل٤مئـ ىمٓمع ...

 515  - اًمقًمد ًمٚمٗمراش وًمٚمٕم٤مهر احلجر ...
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 75  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أيت سم٤مُمرأة طم٤مُمؾ ومس٠مهل٤م ...

 757  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أضمرى ًمنميح يمؾ ؿمٝمر ُم٤مئ٦م درهؿ ...

 757  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أضمرى ًمٕمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد طملم ىمٚمده ىمْم٤مء اًمٙمقوم٦م  ...

 755  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اطمت٩م قمٛمر قمغم اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمٝمام ...

 77  قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم أدريم٧م سم٘م٤مي٤م إٟمّم٤مر وهق يرضسمقن اًمقًمٞمدة...

 055  أسمق سمٙمر وقمٛمر إذا رسق اًمس٤مرق وم٤مىمٓمٕمقا يده ُمـ اًمٙمقع ...

 058  أسمق سمٙمر وقمٛمر إذا رسق اًمس٤مرق وم٤مىمٓمٕمقا يٛمٞمٜمف ...

 755  قمبد اهلل سمـ قمٛمر اُمتٜمع قمبد اهلل سمـ قمٛمر ُمـ اًم٘مْم٤مء طملم دقم٤مه ...

 515  قمثامن سمـ قمٗم٤من د اًمسحر ومٝمذا وىم٧م آؾمتٖمٗم٤مر ...أُمسٙم٤م قمٜم

 558  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أن شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة سمٕمْمٝمؿ ًمبٕمض ...

 61  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ... أن ضم٤مري٦م ؾمقداء رومٕم٧م إمم قمٛمر 

 087  قمثامن سمـ قمٗم٤من أن رضمٚملم ؿمٝمدا قمٜمد قمثامن قمغم رضمؾ ...

 055  قمكم أن ؾم٤مرىًم٤م أىمر قمٜمده ُمرة وم٤مٟمتٝمره ...

 108  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ؿمئتام ؿمٝمدت ومل أطمٙمؿ ، أو أطمٙمؿ وٓ أؿمٝمد ...إن 

 765  - أن قمٛمر وأيب حت٤ميمام إمم زيد سمـ صم٤مسم٧م ...

 786  احلسـ اًمبٍمي ًمٖمٜمًٞم٤م قمـ اعمِم٤مورة ... ملسو هيلع هللا ىلصإن يم٤من رؾمقل اهلل 

 61  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب إن يم٤من ىمد قمٚمؿ أن اهلل طمرُمف ومحدوه ...

 097  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ؾمقـًم٤م ...أن ٓ يبٚمغ اًمٜمٙم٤مل أيمثر ُمـ قمنميـ 

 516  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب إٟم٤م إذا ظمقًمٜم٤م ذم ُمٜم٤مزًمٜم٤م ىمٚمٜم٤م يمام ي٘مقل اًمٜم٤مس ...

 757  أسمق سمٙمر اًمّمديؼ أٟم٤م يم٤مؾم٥م أهكم ...

 757  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أٟمزًم٧م ٟمٗمز ُمـ هذا اعم٤مل ُمٜمزًم٦م وزم اًمٞمتٞمؿ ...

 750  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمغم ـمٚمح٦م سمـ قمبٞمد اهلل ... أٟمٙمر قمٛمر 

 087  اسمـ ُمسٕمقد أٟمف ؿمؿ ُمـ رضمؾ رائح٦م اخلٛمر ، وم٘م٤مل : ٓ أسمرح ...

 097  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أٟمف رضب ذم اًمتٕمزير مخس٦م وؾمبٕملم ...
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 775  أسمق سمٙمر اًمّمديؼ أٟمف ىمٞمؾ ًمٚمّمديؼ ي٤م ظمٚمٞمٗم٦م اهلل . وم٘م٤مل : ًمس٧م ...

 510 يرة وؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥ماسمـ قمب٤مس وأسمق هر أهنؿ يم٤مٟمقا يٚمٕمبقن سم٤مًمِمٓمرٟم٩م ...

 087  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب إين ؾم٤مئؾ قمٜمف وم٢من يم٤من ُمسٙمًرا طمددشمؽ سمف...

 516  أسمق اًمدرداء إين ٕضمؿ ٟمٗمز سمٌمء ُمـ اًمب٤مـمؾ ٕؾمتٕملم سمف ...

 058  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م إين ٕؾمتحٞمل ُمـ اهلل أن ٓ أدع ًمف يًدا ي٠ميمؾ هب٤م ...

 778  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ...إين ًمس٧م أقمرومؽ ، وٓ يرضك أين ٓ أقمرومؽ 

 755  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أهي٤م اًمٜم٤مس : ىمد ضم٤مءٟم٤م ُم٤مل يمثػم ...

 105  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمبٞمٜم٦م اًمٕم٤مدًم٦م أطمؼ ُمـ اًمٞمٛملم اًمٗم٤مضمرة ...

 775  - حت٤ميمؿ قمثامن وـمٚمح٦م إمم ضمبػم سمـ ُمٓمٕمؿ ...

 766  - حت٤ميمؿ قمكم وهيقدي إمم ذيح ...

 080  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م شمراه إذا ؾمٙمر هذي ...

 088  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م شمرضب اعمرأة ضم٤مًمس٦م واًمرضمؾ ىم٤مئاًم ...

 79  طمٗمّم٦م ضمٚمدت طمٗمّم٦م أُم٦م هل٤م زٟم٧م ...

 015  اًمّمديؼ ظمؾ قمٜمف ومٚمٞمس سمس٤مرق ...

 771  احلسـ اًمبٍمي ... دظمٚم٧م اعمسجد ومرأي٧م قمثامن سمـ قمٗم٤من 

 75  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمرضمؿ واضم٥م قمغم يمؾ ُمـ زٟم٤م ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء ...

 788  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ردوا اجلٝم٤مٓت إمم اًمسٜم٦م ...

 090  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب روي أٟمف يمت٥م إمم أيب ُمقؾمك إؿمٕمري أن ٓ يبٚمغ ...

 095  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ؾمئؾ قمكم يمرم اهلل وضمٝمف قمـ ىمقل اًمرضمؾ ي٤م وم٤مؾمؼ ...

 80  هٜمٞمدة سمـ ظم٤مًمد اًمٙمٜمدي ؿمٝمدت قمٚمًٞم٤م أىم٤مم احلد قمغم رضمؾ ...

 75  - قمغم اعمٖمػمة ... ؿمٝمدوا قمٜمد قمٛمر 

 716  أٟمس اًمْمٕمٞمػ أُمػم اًمروم٘م٦م ...

 85  - همرب قمثامن إمم ُمٍم ...

 85  - همرب قمٛمر إمم اًمِم٤مم ...

 515  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمٖمٜم٤مء زاد اًمرايم٥م ...

 515  اسمـ ُمسٕمقد اًمٖمٜم٤مء يٜمب٧م اًمٜمٗم٤مق ذم اًم٘مٚم٥م يمام يٜمب٧م اعم٤مء اًمب٘مؾ ...
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 015  حمٛمد أو احل٤مرث سمـ طم٤مـم٥م وم٘مٓمٕم٧م يده ...وم٠مُمر سمف 

 755  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ومس٠مًمف قمٛمر قمـ ـمري٘م٦م وم٠مؿم٤مر سم٤مًمديقان ...

 095  اسمـ قمب٤مس وم٘م٤مل : ُمسٙملم : أراد أن يرسق وم٠مقمجٚمتٛمقه ...

 057-050  اًمس٤مئ٥م سمـ يزيد وم٘م٤مل قمٛمر : ُم٤م رسق  ...

 515  اسمـ ُمسٕمقد ىم٤مل اسمـ ُمسٕمقد : هق اًمٖمٜم٤مء ...

 159  قمثامن سمـ قمٗم٤من : واهلل ًم٘مد أىمرضتف ؾمبٕم٦م آٓف ... ىم٤مل قمثامن

 78  طمٗمّم٦م ىمتٚم٧م طمٗمّم٦م أُم٦م هل٤م ؾمحرهت٤م ...

 75  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىمّم٦م اعمٖمػمة طملم ؿمٝمد زي٤مد ...

 78  اسمـ قمٛمر ىمٓمع اسمـ قمٛمر قمبًدا ًمف رسق ...

 019  قمثامن ... ملسو هيلع هللا ىلصىمٓمع قمثامن ؾم٤مرىًم٤م رسق ىمبٓمٞم٦م ُمـ ُمسجد رؾمقل اهلل 

 78  قم٤مئِم٦م قم٤مئِم٦م أُم٦م هل٤م رسىم٧م ... ٧مىمٓمٕم

 518  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يم٤من إذا ؾمٛمع رضب اًمدف سمٕم٨م ومٜمٔمر ...

 786  قمبد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ إذا ٟمزل سمف إُمر يريد ومٞمف اعمِم٤مورة ... يم٤من اًمّمديؼ 

 510  ؾمٕمٞمد سمـ ضمبػم يم٤من يٚمٕم٥م سمف اؾمتدسم٤مًرا ُمـ همػم ٟمٙمػم ...

 767  - ٕٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ... يمت٥م اًمّمديؼ 

 761  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يمت٥م قمٛمر إمم أهؾ اًمٙمقوم٦م : أُم٤م سمٕمد ...

 95  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يمذسم٧م : اهلل أيمرم ُمـ أن يٗمْمح قمبده سم٠مول ُمرة ...

 775  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ٓ شم٠مُمٜمقهؿ وىمد ظمقهنؿ اهلل ، وٓ شم٘مرسمقهؿ وىمد سمٕمدهؿ اهلل ...

 018  اسمـ قمٛمر ٓ شم٘مٓمٕمف ومام ُمـ أطمد إٓ ًمف ومٞمف طمؼ ...

 057  اسمـ ُمسٕمقد إٓ ذم اصمٜمتلم ... ٓ طمد

 579  - ٓ ديـ عمـ ٓ ُمروءة ًمف ...

 055  قمٛمر ٓ ىمٓمع قم٤مم اًمسٜم٦م واعمج٤مقم٦م ...

 057  اسمـ قمب٤مس ٓ ىمٓمع قمغم أسمؼ ...

 788  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ٓ يٛمٜمٕمؽ ىمْم٤مء ىمْمٞم٧م سمف صمؿ راضمٕم٧م ٟمٗمسؽ ...

 075  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمٚمٝمؿ سملم ًمٜم٤م ذم اخلٛمر سمٞم٤مًٟم٤م ؿم٤مومًٞم٤م ...

 109  أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ًمق رأي٧م رضماًل قمغم طمد مل أطمده طمتك شم٘مقم اًمبٞمٜم٦م ...
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 الصػحة  الراوي األثرصرف 

 80  اسمـ ُمسٕمقد ًمٞمس ذم هذه إُم٦م ُمد وٓ دمريد وٓ همؾ ...

 090  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُمٕمـ سمـ زائدة ... ُم٤م روي ُمـ رضب قمٛمر 

 095  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ٟمٗمز ُمٜمف ؿمٞمًئ٤م  ...ُم٤م ُمـ أطمد أىمٛم٧م قمٚمٞمف طمًدا ومٞمٛمقت ُمٜمف وم٠مضمد ذم 

 019  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُم٤مل ًمف ومٞمف ؾمٝمؿ ...

 750  أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ٟمحـ إُمراء وأٟمتؿ اًمقزراء ...

 065  اسمـ قمب٤مس سم٤محلد ومٞمٝمؿ ... ٟمزل ضمؼميؾ 

 757  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب هنك اًمرضم٤مل أن يٓمقومقا ُمع اًمٜمس٤مء ...

 105  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يٜمتٝمل ... وضمٕمؾ عمـ ادقمك طمً٘م٤م هم٤مئًب٤م طمًدا

 510  قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ... ﴾ جت هب مب خب حب جب هئ ﴿ورد اًمذم ذم ىمقل قمكم : 

 97  أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمكم يرضسمقن اعمٛمٚمقك إذا ىمذف أيمثر ُمـ أرسمٕملم ...

 68  قمبد اهلل سمـ قمب٤مس ُمٜمٙمًس٤م ... ُمٜمفيٓمٚم٥م أـمقل طم٤مئط ذم اًم٘مري٦م ومػمُمك 
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 األعالمففرس 

 الصػحةرقم  العؾم

 009 ............................................................................................................................................................................................................. إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل 

 055 ...................................................................................................................................................................................................................... اسمـ أيب ًمٞمغم 

 558 .......................................................................................................................................................................................................................اسمـ اًم٘م٤مص 

 768 ......................................................................................................................................................................................................................... اسمـ اًمٚمتبٞم٦م 

 758 .......................................................................................................................................................................................................................... اسمـ ضمرير 

 510 ................................................................................................................................................................................................................... اسمـ درؾمتقيف 

 95  .............................................................................................................................................................................................................................. اسمـ زي٤مد 

 177 ......................................................................................................................................................................................................................... اسمـ رسي٩م 

 180 ........................................................................................................................................................................................................................ اسمـ ؿمؼمُم٦م 

 68  ......................................................................................................................................................................................................................... اسمـ قمب٤مس 

 77  ............................................................................................................................................................................................................................. اسمـ قمٛمر 

 75  ....................................................................................................................................................................................................................... أسمق إؾمح٤مق 

 095 .......................................................................................................................................................................................................... أسمق إؾمقد اًمديكم 

 516 ....................................................................................................................................................................................................................... أسمق اًمدرداء 

 759 .......................................................................................................................................................................................................................... أسمق اعمٕم٤مزم 

 515 ............................................................................................................................................................................................................ أسمق أُم٤مُم٦م اًمب٤مهكم 

 055 ......................................................................................................................................................................................................... أسمق أُمٞم٦م اعمخزوُمل 

 555 ........................................................................................................................................................................................................... أسمق سمٙمر سمـ ؾمٞمػ 

 057 ............................................................................................................................................................................................................................ أسمق سمٙمرة 

 67  ................................................................................................................................................................................................................................ أسمق صمقر 

 787 ................................................................................................................................................................................................. أسمق طم٤مُمد اإلؾمٗمرايٞمٜمل 

 768 ........................................................................................................................................................................................................ أسمق محٞمد اًمس٤مقمدي 

 67  ........................................................................................................................................................................................................................... أسمق طمٜمٞمٗم٦م 

 085 ....................................................................................................................................................................................................................... أسمق ؾم٤مؾم٤من 
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 رقم الصػحة العؾم

 770 ......................................................................................................................................................................................................... أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري 

 195 ......................................................................................................................................................................................................................... أسمق ؾمٗمٞم٤من 

 70  .............................................................................................................................................................................................أسمق ؾمٚمٛم٦م سمـ قمبد اًمرمحـ 

 051 ..................................................................................................................................................................................................................... أسمق ضٛمْمؿ 

 757 ..................................................................................................................................................................................................... أسمق قمبٞمدة سمـ اجلراح 

 75  ......................................................................................................................................................................................................................... أسمق ُمقؾمك 

 70  ........................................................................................................................................................................................................................... أسمق هريرة 

 89  ........................................................................................................................................................................................................................ أسمق يقؾمػ 

 56  ..................................................................................................................................................................................................................... أيب سمـ يمٕم٥م 

 58  .................................................................................................................................................................................................................. أمحد سمـ طمٜمبؾ 

 58  ...................................................................................................................................................................................................... إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ  

 757 .............................................................................................................................................................................................................. أؾمٞمد سمـ طمْمػم 

 057 ......................................................................................................................................................................................................... إؿمٕم٨م سمـ ىمٞمس 

 171 .................................................................................................................................................................................................................. أؿمٞمؿ اًمْمب٤ميب 

 758 ............................................................................................................................................................................................................................... إصؿ 

 755 ............................................................................................................................................................................................................................ أم ؾمٚمٛم٦م 

 567 ..................................................................................................................................................................................................أم حيٞمك سمٜم٧م أيب ه٤مٟمئ 

 519 ...................................................................................................................................................................................................... أُمٞم٦م سمـ أيب اًمّمٚم٧م 

 706 ................................................................................................................................................................................................................................ إُملم 

 050 .............................................................................................................................................................................................................................. إٟمب٤مط 

 519 ............................................................................................................................................................................................................................... أٟمجِم٦م 

 716 .................................................................................................................................................................................................................أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

 59  ......................................................................................................................................................................................................... أٟمٞمس سمـ اًمْمح٤مك 

 719 ..................................................................................................................................................................................................................... أهؾ احلج٤مز 

 009 ..................................................................................................................................................................................................................... أهؾ اًمٔم٤مهر 

 719 ..................................................................................................................................................................................................................... أهؾ اًمٕمراق 
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 97  .......................................................................................................................................................................................................................... إوزاقمل 

 717 .............................................................................................................................................................................................................................. إوس 

 076 ............................................................................................................................................................................................................. اًمؼماء سمـ قم٤مزب 

 86  ......................................................................................................................................................................................................... سمريدة سمـ احلّمٞم٥م 

 157 ................................................................................................................................................................................................................................... سمريرة 

 757 .................................................................................................................................................................................................................. سمنم سمـ ؾمٕمٞمد 

 555 .................................................................................................................................................................................................................. هبز سمـ طمٙمٞمؿ 

 59  ............................................................................................................................................................................................................. ضم٤مسمر سمـ قمبد اهلل 

 755 ............................................................................................................................................................................................................................. اجل٤مطمظ 

 705 ...................................................................................................................................................................................................... ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 568 ............................................................................................................................................................................................................... ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد 

 551 ............................................................................................................................................................................................................................. اجلٝمٛمٞم٦م 

 015 ...................................................................................................................................................................................................... احل٤مرث سمـ طم٤مـم٥م 

 075 .......................................................................................................................................................................................................... احلج٤مج سمـ أرـم٠مة 

 515 .............................................................................................................................................................................................................. طمس٤من سمـ صم٤مسم٧م 

 85  .............................................................................................................................................................................................................. احلسـ اًمبٍمي 

 085 ..................................................................................................................................................................................... احلسـ سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 755 ............................................................................................................................................................................................................... احلسلم سمـ قمكم 

 570 ............................................................................................................................................................. احلرضُمل = اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ اهلالزم 

 775 .............................................................................................................................................................................................................................. احلٓمٞمئ٦م 

 78  ................................................................................................................................................................................................................................ طمٗمّم٦م 

 089 .............................................................................................................................................................................................................. طمٙمٞمؿ سمـ طمزام 

 559 .......................................................................................................................................................................................................... مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م 

 555 ............................................................................................................................................................................................................................. طمقيّم٦م 

 705 .............................................................................................................................................................................................................. ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد 

 555 ..................................................................................................................................................................................................................... اخلراؾم٤مٟمٞملم 
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 رقم الصػحة العؾم

 778 ................................................................................................................................................................................................................ ظمرؿم٦م سمـ احلر 

 555 ............................................................................................................................................................................................................... ظمريؿ سمـ وم٤مشمؽ 

 717 .............................................................................................................................................................................................................................. اخلزرج 

 577 ............................................................................................................................................................................................................. ظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م 

 795 ........................................................................................................................................................................................................................... اخلّم٤مف 

 557 ............................................................................................................................................................................................................. اخلٓم٤مب اًمٙمقذم 

 557 ............................................................................................................................................................................................................................. اخلٓم٤مسمٞم٦م 

 009 ............................................................................................................................................................................................................................ اخلقارج 

 785 ................................................................................................................................................................................................................................. داٟمٞم٤مل 

 009 .................................................................................................................................................................................................................................... داود 

 58  ..................................................................................................................................................................................................................... داود سمـ قمكم 

 177 ............................................................................................................................................................................................................................... اًمرازي 

 055 .............................................................................................................................................................................................................................اًمراومْم٦م 

 108 ................................................................................................................................................................................................................................. اًمرسمٞمع 

 68  ................................................................................................................................................................................................................................... رسمٞمٕم٦م 

 706 ............................................................................................................................................................................................................................... اًمرؿمٞمد 

 506 ........................................................................................................................................................................................................ ريم٤مٟم٦م سمـ قمبد يزيد 

 091 ............................................................................................................................................................................................................................. اًمزسمػمي 

 85  .............................................................................................................................................................................................................................. اًمزهري 

 75  .................................................................................................................................................................................................................................... زي٤مد  

 705 ................................................................................................................................................................................................................. زيد سمـ طم٤مرصم٦م 

 571 .................................................................................................................................................................................................... زيد سمـ ظم٤مًمد اجلٝمٜمل 

 757 .............................................................................................................................................................................................. ؾم٤ممل ُمقمم سمـ أيب طمذيٗم٦م 

 050 .............................................................................................................................................................................................................اًمس٤مئ٥م سمـ يزيد 

 057 ............................................................................................................................................................................................................ ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ 

 707 ...................................................................................................................................................................................................... ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص 
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 رقم الصػحة العؾم

 90  ................................................................................................................................................................................................................. ؾمٕمد سمـ ُم٤مًمؽ 

 67  ............................................................................................................................................................................................................ ؾمٕمٞمد سمـ اعمسٞم٥م 

 707 .............................................................................................................................................................................................................................. اًمسٗم٤مح 

 709 ............................................................................................................................................................................................................ ؾمٚمٞمامن سمـ ضمرير 

 706 ................................................................................................................................................................................................... ؾمٚمٞمامن سمـ قمبد اعمٚمؽ 

 008 ............................................................................................................................................................................................................. ؾمٚمٞمامن سمـ يس٤مر 

 199 ............................................................................................................................................................................................................... ؾمٝمؾ سمـ طمثٛم٦م 

 87  .............................................................................................................................................................................................................. ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ 

 65  ............................................................................................................................................................................................. ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًمس٤مقمدي 

 175 ..................................................................................................................................................................................................................ؾمقار اًم٘م٤ميض 

 007 .............................................................................................................................................................................................................. اًمِم٤مر إظمػم 

 577 .................................................................................................................................................................................................................. ؿمبؾ سمـ ُمٕمبد 

 59  ............................................................................................................................................................................................................. ذاطم٦م اهلٛمداٟمٞم٦م 

 757 ................................................................................................................................................................................................................................. ذيح 

 65  ............................................................................................................................................................................................................................... اًمِمٕمبل 

 077 .............................................................................................................................................................................................................. صٗمقان سمـ أُمٞم٦م 

 171 ...................................................................................................................................................................................................... اًمْمح٤مك سمـ ؾمٗمٞم٤من 

 781 ......................................................................................................................................................................................................................... اًمٓمح٤موي 

 700 ........................................................................................................................................................................................................ ـمٚمح٦م سمـ قمبٞمد اهلل 

 97  ........................................................................................................................................................................................... قم٤مُمر سمـ قمبد اهلل سمـ رسمٞمٕم٦م 

 78  ................................................................................................................................................................................................................................. قم٤مئِم٦م 

 55  ......................................................................................................................................................................................................... قمب٤مدة سمـ اًمّم٤مُم٧م 

 751 .............................................................................................................................................................................................................................. اًمٕمب٤مس 

 77  ................................................................................................................................................................................................. قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم 

 786 ................................................................................................................................................................................................ قمبد اًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ 

 756 .................................................................................................................................................................................................. قمبد اًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة 
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 555 ....................................................................................................................................................................................................قمبد اًمرمحـ سمـ ؾمٝمؾ 

 61  ....................................................................................................................................................................................................قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف 

 099 ................................................................................................................................................................................................. قمبد اًمرمحـ سمـ يمٞمس٤من 

 717 ............................................................................................................................................................................................ قمبد اهلل سمـ أيب سمـ ؾمٚمقل 

 080 .......................................................................................................................................................................................................... قمبد اهلل سمـ ضمٕمٗمر 

 705 ......................................................................................................................................................................................................... قمبد اهلل سمـ رواطم٦م 

 199 ............................................................................................................................................................................................................ قمبد اهلل سمـ ؾمٝمؾ 

 077 .................................................................................................................................................................................... قمبد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 

 51  ......................................................................................................................................................................................................... قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد 

 095 ....................................................................................................................................................................................................... قمبد اعمٚمؽ سمـ قمٛمػم 

 050 ...................................................................................................................................................................................... قمبداهلل سمـ قمٛمرو احلرضُمل 

 087 ............................................................................................................................................................................................................ قمبٞمد اهلل سمـ قمٛمر 

 556 ....................................................................................................................................................................................................... قمتب٦م سمـ أيب وىم٤مص 

 008 ...................................................................................................................................................................................................................... قمثامن اًمبتل 

 757 ............................................................................................................................................................................................................. قمثامن سمـ طمٜمٞمػ 

 61  ................................................................................................................................................................................................................ قمثامن سمـ قمٗم٤من 

 067 ........................................................................................................................................................................................................................... اًمٕمرٟمٞمقن 

 85  ................................................................................................................................................................................................................................... قمٓم٤مء 

 567 ............................................................................................................................................................................................................ قم٘مب٦م سمـ احل٤مرث 

 575 ............................................................................................................................................................................................................................... قمٙمرُم٦م 

 57  ........................................................................................................................................................................................................... قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 77  ................................................................................................................................................................................................................... قمكم سمـ ُمسٝمر 

 757 ................................................................................................................................................................................................................... قمامر سمـ ي٤مرس 

 56  ............................................................................................................................................................................................................. قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 97  ........................................................................................................................................................................................................قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز 

 755 ....................................................................................................................................................................................................... قمٛمرو سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م 
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 70  ....................................................................................................................................................................................................... قمٛمرو سمـ أيب قمٛمرو 

 516 ........................................................................................................................................................................................................... قمٛمرو سمـ اًمنميد 

 765 .......................................................................................................................................................................................................... قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 

 059 ................................................................................................................................................................................................................ قمٛمرو سمـ طمزم 

 568 ............................................................................................................................................................................................................... قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر 

 076 ................................................................................................................................................................................................... قمٛمرو سمـ ُمٕمديٙمرب 

 175 ............................................................................................................................................................................................................................. اًمٕمٜمؼمي 

 707 ........................................................................................................................................................................................................... قمٞمسك سمـ ُمقؾمك 

 59  ............................................................................................................................................................................................................................. اًمٖم٤مُمدي٦م 

 775 .................................................................................................................................................................................................................... همالم هيقدي 

 057 ............................................................................................................................................................................................................... ومْم٤مًم٦م سمـ قمبٞمد 

 765 ........................................................................................................................................................................................................ اًم٘م٤ميض أسمق اًمٓمٞم٥م 

 779 ............................................................................................................................................................................................. اًم٘م٤ميض أسمق قمكم اًمٗم٤مرىمل 

 077 ............................................................................................................................................................................................................ ىمبٞمّم٦م سمـ ذؤي٥م 

 576 ................................................................................................................................................................................................................................... ىمت٤مدة 

 076 ........................................................................................................................................................................................................... ىمداُم٦م سمـ ُمٔمٕمقن 

 775 ..................................................................................................................................................................................................................................... ىمٜمؼم 

 555 ................................................................................................................................................................................................................ يمٕم٥م سمـ زهػم 

 008 ................................................................................................................................................................................................................................. اًمٚمٞم٨م 

 59  .................................................................................................................................................................................................................................... ُم٤مقمز 

 68  ................................................................................................................................................................................................................................... ُم٤مًمؽ 

 706 ............................................................................................................................................................................................................................... اعم٠مُمقن 

 775 ........................................................................................................................................................................................................................... اعم٤موردي 

 85  .................................................................................................................................................................................................................................. جم٤مهد 

 785 ............................................................................................................................................................................................................... حم٤مرب سمـ دصم٤مر 

 89  .............................................................................................................................................................................................................. حمٛمد سمـ احلسـ 
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 58  ................................................................................................................................................................................................................. حمٛمد سمـ اعمٜمذر 

 015 ............................................................................................................................................................................................................ حمٛمد سمـ طم٤مـم٥م 

 755 ............................................................................................................................................................................................................ حمٛمد سمـ قمبد اهلل 

 770 ................................................................................................................................................................................................................ حمٛمد سمـ يزداد 

 199 ................................................................................................................................................................................................................................ حمٞمّم٦م 

 551 ............................................................................................................................................................................................................................... اعمرضمئ٦م 

 557 ............................................................................................................................................................................................................ُمروان سمـ احلٙمؿ 

 95  .................................................................................................................................................................................................................................... اعمزين 

 701 ............................................................................................................................................................................................................. اعمسقر سمـ خمرُم٦م 

 757 .................................................................................................................................................................................................................. ُمٕم٤مذ سمـ ضمبؾ 

 077 ................................................................................................................................................................................................... ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من 

 090 ................................................................................................................................................................................................................. ُمٕمـ سمـ زائدة 

 75  ............................................................................................................................................................................................................... اعمٖمػمة سمـ ؿمٕمب٦م 

 707 ............................................................................................................................................................................................................................. اعمٜمّمقر 

 706 ................................................................................................................................................................................................................................ اعم١ممتـ 

 577 ............................................................................................................................................................................................................. ٟم٤مومع سمـ احل٤مرث 

 079 .............................................................................................................................................................................................................. اًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم 

 059 .................................................................................................................................................................................................................................. هزال 

 195 ................................................................................................................................................................................................................. هٜمد سمٜم٧م قمتب٦م 

 80  ............................................................................................................................................................................................... هٜمٞمدة سمـ ظم٤مًمد اًمٙمٜمدي 

 085 ............................................................................................................................................................................................................... اًمقًمٞمد سمـ قم٘مب٦م 

 775 ..................................................................................................................................................................................................................................... يروم٠م 

 706 ........................................................................................................................................................................................................ يزيد سمـ قمبد اعمٚمؽ 
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 األماكن والبؾدانففرس 

 الصػحةرقم  البؾد

 155 ............................................................................................................................................................................................................................. أوـم٤مس 

 755 ............................................................................................................................................................................................................................ اًمبحريـ 

 155 ...................................................................................................................................................................................................................................... سمدر 

 095 ............................................................................................................................................................................................................................... اًمبٍمة 

 761 .................................................................................................................................................................................................................................. سمٖمداد 

 575 ................................................................................................................................................................................................................................. سمٖمالن 

 719 ............................................................................................................................................................................................................................... احلج٤مز 

 155 .................................................................................................................................................................................................................................. طمٜملم 

 155 ................................................................................................................................................................................................................................... ظمٞمؼم 

 155 ............................................................................................................................................................................................................................ اًمّمٗمراء 

 719 ............................................................................................................................................................................................................................... اًمٕمراق 

 761 ............................................................................................................................................................................................................................... اًمٙمقوم٦م 

 705 .................................................................................................................................................................................................................................... ُم١مشم٦م 

 761 ................................................................................................................................................................................................................................ واؾمط 
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 لغريبةا األلػاظو العؾؿقة ادصطؾحاتففرس 

 الصػحةرقم  الؽؾؿة الغريبة

 058 ........................................................................................................................................................................................................................... إسمٜمقس 

 075 ............................................................................................................................................................................................................................. إشمرضم٦م 

 075 ................................................................................................................................................................................................................................. أضمر 

 071 ................................................................................................................................................................................................................... إطمٞم٤مء اعمقات 

 506 ................................................................................................................................................................................................................................. أذًم٘متف 

 517 ................................................................................................................................................................................................................... إرسمٕم٦م قمنم 

 71  ....................................................................................................................................................................................................................................أرش 

 019 ..................................................................................................................................................................................................................................... إزار 

 075 ........................................................................................................................................................................................................................... اؾمتدٓل 

 076 ..................................................................................................................................................................................................................... اؾمتّمح٤مب 

 081 ............................................................................................................................................................................................................................... اؾمتٕمط 

 569 ....................................................................................................................................................................................................................... آؾمتٝمالل 

 587 .......................................................................................................................................................................................................................... اإلؾمج٤مل 

 155 ..............................................................................................................................................................................................................................اإلقمداء 

 097 ............................................................................................................................................................................................................................ إهمٚمػ 

 759 ................................................................................................................................................................................................................................ اإلىم٤مًم٦م 

 558 ............................................................................................................................................................................................................................... اإلىمرار 

 556 ........................................................................................................................................................................................................................... آٟمدُم٤مل 

 075 .................................................................................................................................................................................................................... أواين اخلزف 

 708 ................................................................................................................................................................................................................................ إحي٤مش 

 078 .................................................................................................................................................................................................................................. سم٤مريم٦م 

 015 ....................................................................................................................................................................................................................................... سمط 

 157 .............................................................................................................................................................................................................................. اًمبٞمٜم٤مت 

 019 ................................................................................................................................................................................................................................. شم٠مزيره 



 الفهارس ....................................................................................... كتاب االنتصار البن أبي عصرون

- 595 - 

 رقم الصػحة الؽؾؿة الغريبة

 070 ....................................................................................................................................................................................................................................... شمؼم 

 719 ...........................................................................................................................................................................................................................اًمتخٓمػ 

 759 ............................................................................................................................................................................................................................... شمدًمٞمس 

 759 .............................................................................................................................................................................................................................. شمٓمٗمٞمػ 

 071 ........................................................................................................................................................................................................................... اًمت٘م٤مسمض 

 150 .............................................................................................................................................................................................................................. اًمت٘مقيؿ 

 775 .............................................................................................................................................................................................................................. اًمتٛمتٛم٦م 

 57  .............................................................................................................................................................................................................................. شمقاشمرت 

 081 ...................................................................................................................................................................................................................................... صمرد 

 715 ...................................................................................................................................................................................................................................... صمٖمر 

 065 ............................................................................................................................................................................................................................... اجل٤مئٗم٦م 

 776 ................................................................................................................................................................................................................................... ضمدع 

 758،  756  .................................................................................................................................................................................................................. ضمري٥م 

 077 ............................................................................................................................................................................................................................... اجلريـ 

 075 ........................................................................................................................................................................................................................... اجلقاؾمؼ 

 775 ..............................................................................................................................................................................................................................طم٤مضم٥م 

 515 .................................................................................................................................................................................................................................احل٤ميم٦م 

 185 ................................................................................................................................................................................................................................ طم٤مٟم٨م 

 007 ................................................................................................................................................................................................................................ احلريب 

 005 .................................................................................................................................................................................................................................. احلرز 

 711 ................................................................................................................................................................................................................................ احلريؿ 

 715 ................................................................................................................................................................................................................................. احلٔمر 

 078 .................................................................................................................................................................................................................................. احلامم 

 071 ............................................................................................................................................................................................................................. اخل٤مٟم٤مت 

 778 ............................................................................................................................................................................................................................... اخلراج 

 150 ............................................................................................................................................................................................................................. اخلرص 

 077 ................................................................................................................................................................................................................................ ظمريم٤مه 
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 رقم الصػحة الؽؾؿة الغريبة

 167 ..................................................................................................................................................................................................................................... اخلز 

 578 ............................................................................................................................................................................................................................... اًمداُمٞم٦م 

 075 ............................................................................................................................................................................................................................. دراري٥م 

 61  ....................................................................................................................................................................................................................................... درة 

 157 ............................................................................................................................................................................................................................ اًمدقمقى 

 71  .................................................................................................................................................................................................................................. ذيم٤مه٤م 

 075 ......................................................................................................................................................................................................................... اًمرسم٤مـم٤مت 

 019 ................................................................................................................................................................................................................................... رشم٤مج 

 068 ......................................................................................................................................................................................................................................ردء 

 078 ................................................................................................................................................................................................................................... اًمزسمد 

 515 ................................................................................................................................................................................................................................ زرقمل 

 019 ................................................................................................................................................................................................................................... اًمزي 

 058 ................................................................................................................................................................................................................................ اًمس٤مج 

 016 ............................................................................................................................................................................................................................. رسضملم 

 776 .................................................................................................................................................................................................................................. ؾمٛمؾ 

 199 ................................................................................................................................................................................................................................ اًمسقم 

 155 ................................................................................................................................................................................................................................ اًمسٞمح 

 517 ............................................................................................................................................................................................................................... اًمِمب٤مسم٦م 

 075 .............................................................................................................................................................................................................. ذائح اًم٘مّم٥م 

 787 ............................................................................................................................................................................................................................... اًمِمٗمٕم٦م 

 87  ............................................................................................................................................................................................................................... ؿمٛمراخ 

 517 ........................................................................................................................................................................................................................... اًمٍمٟم٤مي 

 96  ..............................................................................................................................................................................................................................اًمٍميح 

 715 ............................................................................................................................................................................................................................... صالح 

 058 ............................................................................................................................................................................................................................. اًمّمٜمدل 

 797 ............................................................................................................................................................................................................................... اًمْم٤مًم٦م 

 116 ................................................................................................................................................................................................................................ ضب٤مئر 
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 رقم الصػحة الؽؾؿة الغريبة

 081 ................................................................................................................................................................................................................................ اًمٓمالء 

 151 ................................................................................................................................................................................................................................. اًمٓمٚمؼ 

 159 ................................................................................................................................................................................................................................ اًمٓمقل 

 197 ........................................................................................................................................................................................................................... اًمٓمٞم٤مًمس٦م 

 088 .................................................................................................................................................................................................................................. قم٤مىمٚم٦م 

 575 ........................................................................................................................................................................................................................ اًمٕمبد اًم٘مـ 

 59  ............................................................................................................................................................................................................................. اًمٕمسٞمػ 

 155 .............................................................................................................................................................................................................................. قمْم٤ميد 

 775 ................................................................................................................................................................................................................................... اًمٕمٜم٦م 

 511 ............................................................................................................................................................................................................................... اًمٕمٞمس 

 515 ................................................................................................................................................................................................................................. همرارة 

 578 .................................................................................................................................................................................................................................... همٛمر 

 715 ................................................................................................................................................................................................................................ اًمٗمس٤مد 

 077 ............................................................................................................................................................................................................................. ومسٓم٤مط 

 199 ................................................................................................................................................................................................................................. اًمٗم٘مػم 

 770 ................................................................................................................................................................................................................................. اًمٗملء 

 586 ................................................................................................................................................................................................................................ اًم٘م٤مسمٚم٦م 

 90  ................................................................................................................................................................................................................................ اًم٘مذف 

 755 ............................................................................................................................................................................................................................... اًم٘مرقم٦م 

 155 .............................................................................................................................................................................................................................. اًم٘مسٛم٦م 

 159 ............................................................................................................................................................................................................................. اًم٘مّمٞمؾ 

 518 ........................................................................................................................................................................................................................... اًم٘مْمٞم٥م 

 159 ...................................................................................................................................................................................................................... ىمامش اًمدار 

 797 .............................................................................................................................................................................................................................. اًم٘مٛمٓمر 

 579 ................................................................................................................................................................................................................................ اًم٘مقال 

 115 .................................................................................................................................................................................................................................. يم٤مهمد 

 579 ............................................................................................................................................................................................................................ اًمٙمراش 
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 رقم الصػحة الؽؾؿة الغريبة

 151 ................................................................................................................................................................................................................................. اًمٙمرم 

 96  ................................................................................................................................................................................................................................ اًمٙمٜم٤مي٦م 

 718 ...................................................................................................................................................................................................................................... ًمثغ 

 797 ................................................................................................................................................................................................................................ اًمٚم٘مٓم٦م 

 61  .................................................................................................................................................................................................................................... ًمٙم٤مع 

 199 ................................................................................................................................................................................................................................اًمٚمقث 

 ؟؟؟  ................................................................................................................................................................................................................................... ُمب٤مح 

 716 ............................................................................................................................................................................................................................ اعمتٓمققم٦م 

 176 ......................................................................................................................................................................................................................... اعمتٙم٤مري٤من 

 075 ..................................................................................................................................................................................................................................... جمـ 

 758 .............................................................................................................................................................................................................................. حمتس٥م 

 015 ................................................................................................................................................................................................................................. حمجـ 

 716 .............................................................................................................................................................................................................................. اعمرشمزىم٦م 

 007 ............................................................................................................................................................................................................................ اعمست٠مُمـ 

 759 ................................................................................................................................................................................................................................... ُمٓمؾ 

 197 ................................................................................................................................................................................................................................. اعم٘م٤مٟمع 

 078 ............................................................................................................................................................................................................................... اعم٘مٓمرة 

 707 ................................................................................................................................................................................................................................ اعم٘مٜم٥م 

 565 ................................................................................................................................................................................................................................. اعمٜم٘مٚم٦م 

 150 ..................................................................................................................................................................................................................................اعمٝمٞم٠مة 

 565 ............................................................................................................................................................................................................................ ُمقضح٦م 

 155 ............................................................................................................................................................................................................................. اًمٜم٤مضح 

 081 ...................................................................................................................................................................................................................................... ٟمبؼ 

 076 ..................................................................................................................................................................................................................................... ٟمبٞمذ 

 081 ..................................................................................................................................................................................................................................... اًمٜمد 

 517 ................................................................................................................................................................................................................................... اًمٜمرد 

 575 .............................................................................................................................................................................................................................. اًمٜمْم٤مل 
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 رقم الصػحة الؽؾؿة الغريبة

 87  .................................................................................................................................................................................................................................... ٟمْمق 

 778 .................................................................................................................................................................................................................................. ٟم٘مٞم٥م 

 078 .................................................................................................................................................................................................................................... ٟم٘مٞمع 

 565 ............................................................................................................................................................................................................................. اهل٤مؿمٛم٦م 

 705 ..................................................................................................................................................................................................................................... هدة 

 197 .............................................................................................................................................................................................................................. اًمقىم٤مي٦م  

 159 ................................................................................................................................................................................................................................. اًمقٓء 

 057 .................................................................................................................................................................................................................................. حيسؿ 

 511 .............................................................................................................................................................................................................................. اًمٞمٕم٤مومػم 
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 ادصادر وادراجعففرس 

إحت٤مف اخلػمة اعمٝمرة سمزوائد اعمس٤مٟمٞمد اًمٕمنمة، اعم١مًمػ: أسمق اًمٕمب٤مس ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ  - 0

هـ(، شم٘مديؿ: ومْمٞمٚم٦م 855إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾمٚمٞمؿ سمـ ىم٤ميامز سمـ قمثامن اًمبقصػمي اًمٙمٜم٤مين اًمِم٤مومٕمل )اعمتقرم: 

اف أسمق متٞمؿ ي٤مرس سمـ اًمِمٞمخ اًمديمتقر أمحد ُمٕمبد قمبد اًمٙمريؿ، اعمح٘مؼ: دار اعمِمٙم٤مة ًمٚمبح٨م اًمٕمٚمٛمل سم٢مذ

 م. 0999 -هـ  0575إسمراهٞمؿ، دار اًمٜمنم: دار اًمقـمـ ًمٚمٜمنم، اًمري٤مض، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

ؿمبٞمكم اعم٤مًمٙمل اعمتقرم: أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ، اًم٘م٤ميض حمٛمد سمـ قمبد اهلل أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب اعمٕم٤مومري اإل - 7

، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م هـ(، راضمع أصقًمف وظمرج أطم٤مديثف وقمٚمَّؼ قمٚمٞمف: حمٛمد قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م551

 ًمبٜم٤من. -اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

هـ(، اعمح٘مؼ: 175أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص، أمحد سمـ قمكم أسمق سمٙمر اًمرازي اجلّم٤مص احلٜمٗمل )اعمتقرم:  - 1

ًمبٜم٤من، اًمٓمبٕم٦م: إومم،  -قمبد اًمسالم حمٛمد قمكم ؿم٤مهلم، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت 

 م.0995هـ/0505

عم١مًمػ: أسمق احلسـ ؾمٞمد اًمديـ قمكم سمـ أيب قمكم سمـ حمٛمد سمـ ؾم٤ممل اًمثٕمٚمبل اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم، ا - 5

 -دُمِمؼ -هـ(، اعمح٘مؼ: قمبد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل، اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت610أُمدي )اعمتقرم: 

 ًمبٜم٤من.

بِّّل  - 5 ـِ َصَدىَم٦َم اًمْمَّ ـِ طَمٞم٤َّمَن سْم ـُ ظَمَٚمِػ سْم ُد سْم ٥م سمِـ أظمب٤مر اًم٘مْم٤مة، اعم١مًمػ: َأسُمق سَمْٙمٍر حُمَٛمَّ  "َويمِٞمع"اًمَبْٖمَداِدّي، اعُمَٚم٘مَّ

هـ(، اعمح٘مؼ: صححف وقمٚمؼ قمٚمٞمف وظمّرج أطم٤مديثف: قمبد اًمٕمزيز ُمّمٓمٗمك اعمراهمل، اًمٜم٤مذ: 156)اعمتقرم: 

اعمٙمتب٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى، سمِم٤مرع حمٛمد قمكم سمٛمٍم ًمّم٤مطمبٝم٤م: ُمّمٓمٗمك حمٛمد، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

 م.0957هـ=0166

ًمٞمغم، اعم١مًمػ: أسمق يقؾمػ يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ طمبٞم٥م سمـ ؾمٕمد سمـ طمبت٦م اظمتالف أيب طَمٜمٞمٗم٦م واسمـ أيب  - 6

هـ(، قمٜمل سمتّمحٞمحف واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف: أسمق اًمقوم٤م إومٖم٤مين، اًمٜم٤مذ: جلٜم٦م إطمٞم٤مء 087إٟمّم٤مري )اعمتقرم: 

 اعمٕم٤مرف اًمٜمٕمامٟمٞم٦م، اهلٜمد، اًمٓمبٕم٦م: إومم.

 احلٜمٗمل، حت٘مٞمؼ : قمبد اًمٚمٓمٞمػ حمٛمد قمبد آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر ،قمبد اهلل سمـ حمٛمقد سمـ ُمقدود اعمقصكم - 7

 م(. 7555 -هـ  0576سمػموت / ًمبٜم٤من  اًمٓمبٕم٦م : اًمث٤مًمث٦م ) -اًمرمحـ، دار اًمٜمنم : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 
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هـ(، 0575إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمسبٞمؾ، اعم١مًمػ : حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمب٤مين )اعمتقرم :  - 8

 م.0985 -هـ  0555سمػموت، اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م  -عمٙمت٥م اإلؾمالُمل إذاف: زهػم اًمِم٤مويش، اًمٜم٤مذ: ا

آؾمتذيم٤مر، أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمؼم اًمٜمٛمري، حت٘مٞمؼ : ؾم٤ممل حمٛمد قمٓم٤م، حمٛمد قمكم  - 9

 م(.7555 -هـ 0570سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم )  –ُمٕمقض، اًمٜم٤مذ : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

هـ(، حت٘مٞمؼ قمكم 561قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمؼم)تآؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب، يقؾمػ سمـ  - 05

 هـ(.0507حمٛمد اًمبج٤موي، اًمٜم٤مذ دار اجلٞمؾ )

هـ(، 615أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، قمز اًمديـ سمـ إصمػم أيب احلسـ قمكم سمـ حمٛمد اجلزري )ت - 00

 م(. 0996 -هـ  0507حت٘مٞمؼ قم٤مدل أمحد اًمروم٤مقمل، اًمٜم٤مذ دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب )

هـ(، حت٘مٞمؼ: د/حمٛمد 976أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم ذح روض اًمٓم٤مًم٥م، ؿمٞمخ اإلؾمالم زيمري٤م إٟمّم٤مري ) - 07

 م(.7555 -هـ  0577حمٛمد شم٤مُمر، دار اًمٜمنم : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمبٕم٦م : إومم )

هـ(، حت٘مٞمؼ 857اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمس٘مالين اًمِم٤مومٕمل )ت - 01

 م(.0997 -هـ 0507اًمبج٤موي، اًمٜم٤مذ دار اجلٞمؾ ) قمكم حمٛمد

هـ(، 581أصقل اًمرسظمز، اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمٝمؾ ؿمٛمس إئٛم٦م اًمرسظمز )اعمتقرم:  - 05

 سمػموت. -اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م 

إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم ، ًمِمٛمس اًمديـ أيب سمٙمر سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ، ـمبٕم٦م ُمٙمتب٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،  - 05

 اًم٘م٤مهرة 

اإلىمٜم٤مع ذم طمؾ أًمٗم٤مظ أيب ؿمج٤مع، حمٛمد اًمنمسمٞمٜمل اخلٓمٞم٥م، حت٘مٞمؼ ُمٙمت٥م اًمبحقث واًمدراؾم٤مت دار  - 06

 هـ(.0505اًمٗمٙمر، )

 هـ( .0191هـ(، اًمٜم٤مذ دار اعمٕمروم٦م، )755إم ، حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل أسمق قمبد اهلل )ت - 07

ٛمر سمـ حمٛمد اًمِمػمازي أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأرسار اًمت٠مويؾ، اعم١مًمػ: ٟم٤مس اًمديـ أسمق ؾمٕمٞمد قمبد اهلل سمـ قم - 08

سمػموت،  -هـ(، اعمح٘مؼ: حمٛمد قمبد اًمرمحـ اعمرقمِمكم، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 685اًمبٞمْم٤موي )اعمتقرم: 

 هـ. 0508 -اًمٓمبٕم٦م: إومم 

 هـ( ، اًمٜم٤مذ دار اعمٕمروم٦م.975اًمبحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ، زيـ اًمديـ اسمـ ٟمجٞمؿ احلٜمٗمل ) - 09

ق قمبد اهلل سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ هب٤مدر  اًمزريمٌم )اعمتقرم: اًمبحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف، أسم - 75

 م.0995 -هـ 0505هـ( دار اًمٙمتبل، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 795
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هـ( اًمٜم٤مذ دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب 587سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع، قمالء اًمديـ اًمٙم٤مؾم٤مين ) - 70

 م(.0987)

 اًمبدر اعمٜمػم ذم ختري٩م إطم٤مدي٨م وإصم٤مر اًمقاىمٕم٦م ذم اًمنمح اًمٙمبػم، رساج اًمديـ أيب طمٗمص قمٛمر سمـ  - 77

 هـ(، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك أسمق اًمٖمٞمط 855قمكم سمـ أمحد إٟمّم٤مري اًمِم٤مومٕمل اعمٕمروف سم٤مسمـ اعمٚم٘مـ )ت

 .م(7555-هـ0575اهلل سمـ ؾمٚمٞمامن وي٤مرس سمـ يمامل، اًمٜم٤مذ دار اهلجرة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ) وقمبد

اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف، اعم١مًمػ: قمبد اعمٚمؽ سمـ قمبد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد اجلقيٜمل، أسمق اعمٕم٤مزم، ريمـ  - 71

هـ(، اعمح٘مؼ: صالح سمـ حمٛمد سمـ قمقيْم٦م، اًمٜم٤مذ: دار 578اًمديـ، اعمٚم٘م٥م سم٢مُم٤مم احلرُملم )اعمتقرم: 

 م. 0997 -هـ  0508ًمبٜم٤من، اًمٓمبٕم٦م: اًمٓمبٕم٦م إومم  -اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت 

ٚمٖم٦م اًمس٤مًمؽ ٕىمرب اعمس٤مًمؽ اعمٕمروف سمح٤مؿمٞم٦م اًمّم٤موي قمغم اًمنمح اًمّمٖمػم )اًمنمح اًمّمٖمػم هق ذح سم - 75

َُم٤مِم َُم٤مًمٍِؽ(، اعم١مًمػ: أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ حمٛمد  اًمِمٞمخ اًمدردير ًمٙمت٤مسمف اعمسٛمك أىمرب اعمس٤مًمؽ عمَِْذَه٥ِم اإْلِ

 ٕم٤مرف.هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اعم0750اخلٚمقيت، اًمِمٝمػم سم٤مًمّم٤موي اعم٤مًمٙمل )اعمتقرم: 

سمٞم٤من اًمقهؿ واإلهي٤مم ذم يمت٤مب إطمٙم٤مم، اعم١مًمػ : قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمبد اعمٚمؽ اًمٙمت٤مُمل احلٛمػمي اًمٗم٤مد،  - 75

 -هـ(، اعمح٘مؼ : د. احلسلم آي٧م ؾمٕمٞمد، اًمٜم٤مذ : دار ـمٞمب٦م 678أسمق احلسـ اسمـ اًم٘مٓم٤من )اعمتقرم : 

 م.0997-هـ0508اًمري٤مض، اًمٓمبٕم٦م : إومم ، 

ومٕمل، أسمق احلسلم حيٞمك سمـ أيب اخلػم سمـ ؾم٤ممل اًمٕمٛمراين اًمٞمٛمٜمل اًمِم٤مومٕمل اًمبٞم٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤م - 76

ضمدة، اًمٓمبٕم٦م: إومم  –هـ(، اعمح٘مؼ: ىم٤مؾمؿ حمٛمد اًمٜمقري، اًمٜم٤مذ: دار اعمٜمٝم٤مج 558)اعمتقرم: 

 م(. 7555 -هـ0570)

أمحد سمـ اًمبٞم٤من واًمتحّمٞمؾ واًمنمح واًمتقضمٞمف واًمتٕمٚمٞمؾ عمس٤مئؾ اعمستخرضم٦م، اعم١مًمػ: أسمق اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ  - 77

هـ(، طم٘م٘مف: د حمٛمد طمجل وآظمرون اًمٜم٤مذ: دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، 575رؿمد اًم٘مرـمبل )اعمتقرم: 

 م. 0988 -هـ  0558ًمبٜم٤من، اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م،  -سمػموت 

اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ عمختٍم ظمٚمٞمؾ، اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ يقؾمػ اًمٕمبدري  - 78

هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 897)اعمتقرم:  اًمٖمرٟم٤مـمل، أسمق قمبد اهلل اعمقاق اعم٤مًمٙمل

 م.0995-هـ0506

شم٤مريخ اسمـ اًمقردي، اعم١مًمػ: قمٛمر سمـ ُمٔمٗمر سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد اسمـ أيب اًمٗمقارس، أسمق طمٗمص، زيـ اًمديـ  - 79

٦م: ًمبٜم٤من / سمػموت، اًمٓمبٕم -هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 759اسمـ اًمقردي اعمٕمري اًمٙمٜمدي )اعمتقرم: 

 م.0996 -هـ 0507إومم، 
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هـ(، 758شم٤مريخ اإلؾمالم ، ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىَم٤مْيامز اًمذهبل )اعمتقرم:  - 15

 -هـ  0501اعمح٘مؼ: قمٛمر قمبد اًمسالم اًمتدُمري، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت، اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 م. 0991

ـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اعمٖمػمة اًمبخ٤مري، أسمق قمبد اهلل )اعمتقرم: اًمت٤مريخ اًمٙمبػم، اعم١مًمػ: حمٛمد سم - 10

اًمديمـ، ـمبع حت٧م ُمراىمب٦م: حمٛمد قمبد اعمٕمٞمد  -هـ(، اًمٓمبٕم٦م: دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م، طمٞمدر آسم٤مد 756

 ظم٤من.

 سمػموت. –شم٤مريخ سمٖمداد ، أمحد سمـ قمكم أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي، اًمٜم٤مذ : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  - 17

يٜم٦م دُمِمؼ وذيمر ومْمٚمٝم٤م، احل٤مومظ أيب اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ احلسـ اسمـ هب٦م اهلل سمـ قمبد اهلل اًمِم٤مومٕمل شم٤مريخ ُمد - 11

-هـ 0509هـ (، حت٘مٞمؼ قمكم ؿمػمي، دار اًمٗمٙمر، اًمٓمبٕم٦م إومم) 570اعمٕمروف سم٤مسمـ قمس٤ميمر )ت

 م(.0998

هـ(، 576اًمتبٍمة ذم أصقل اًمٗم٘مف، اعم١مًمػ: أسمق اؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمِمػمازي اعمتقرم:  - 15

 .0551دُمِمؼ، اًمٓمبٕم٦م: إومم،  -اعمح٘مؼ: د. حمٛمد طمسـ هٞمتق، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر 

شمبٞملم احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ، ومخر اًمديـ قمثامن سمـ قمكم اًمزيٚمٕمل احلٜمٗمل، اًمٜم٤مذ دار اًمٙمت٥م  - 15

 هـ(.0101اإلؾمالُمل) 

 م(.0985–هـ 0555هـ( اًمٜم٤مذ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م )519حتٗم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، قمالء اًمديـ اًمسٛمرىمٜمدي ) - 16

حمٛمد سمـ قمكم سمـ طمجر اهلٞمتٛمل حتٗم٦م اعمحت٤مج سمنمح اعمٜمٝم٤مج ، ؿمٝم٤مب اًمديـ أسمق اًمٕمب٤مس أمحد سمـ  - 17

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ـ ًمبٜم٤من. هـ( حت٘مٞمؼ: قمبد اهلل حمٛمقد قمٛمر حمٛمد، اًمٜم٤مذ:975)

قمٛمػمات، اًمٜم٤مذ: دار شمذيمرة احلٗم٤مظ، شم٠مًمٞمػ: حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهبك، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: زيمري٤م  - 18

 م(.0998 -هـ0509ًمبٜم٤من، اًمٓمبٕم٦م إومم )-اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت

شمٕمريػ اهؾ اًمت٘مديس سمٛمراشم٥م اعمقصقوملم سم٤مًمتدًمٞمس، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ  - 19

اهلل اًم٘مريقيت، اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م  هـ(، اعمح٘مؼ: د. قم٤مصؿ سمـ قمبد857أمحد سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين )اعمتقرم: 

 .0981 - 0551قمامن، اًمٓمبٕم٦م: إومم،  -اعمٜم٤مر 

اًمتٕمريٗم٤مت ،اعم١مًمػ : قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم اجلرضم٤مين، حت٘مٞمؼ : إسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري اًمٜم٤مذ : دار اًمٙمت٤مب  - 55

 هـ(.0555سمػموت اًمٓمبٕم٦م إومم ) –اًمٕمريب 
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اًم٘مرر اًمبٍمي صمؿ شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ )اسمـ يمثػم(، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم  - 50

هـ( اعمح٘مؼ: حمٛمد طمسلم ؿمٛمس اًمديـ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 775اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم: 

 هـ.0509 -سمػموت اًمٓمبٕم٦م: إومم  -ُمٜمِمقرات حمٛمد قمكم سمٞمْمقن 

شمٗمسػم اًمٜمسٗمل )ُمدارك اًمتٜمزيؾ وطم٘م٤مئؼ اًمت٠مويؾ(، أسمق اًمؼميم٤مت قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمقد طم٤مومظ اًمديـ  - 57

هـ(، طم٘م٘مف وظمرج أطم٤مديثف: يقؾمػ قمكم سمديقي، راضمٕمف وىمدم ًمف: حمٞمل اًمديـ 705اعمتقرم: اًمٜمسٗمل )

 م. 0998 -هـ  0509دي٥م ُمستق، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م، سمػموت، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

شمٗمسػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن، اعم١مًمػ: أسمق احلسـ ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سمِمػم إزدي اًمبٚمخك )اعمتقرم:  - 51

 هـ. 0571 -سمػموت، اًمٓمبٕم٦م: إومم  -ؼ: قمبد اهلل حمٛمقد ؿمح٤مشمف، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث هـ(، اعمح٘م055

اًمت٘مٞمٞمد عمٕمروم٦م رواة اًمسٜمـ واعمس٤مٟمٞمد ، حمٛمد سمـ قمبد اًمٖمٜمل سمـ أيب سمٙمر سمـ ؿمج٤مع، أسمق سمٙمر، ُمٕملم اًمديـ،  - 55

ٕمٚمٛمٞم٦م،  هـ(، اعمح٘مؼ: يمامل يقؾمػ احلقت، اًمٜم٤مذ:  دار اًمٙمت٥م اًم679اسمـ ٟم٘مٓم٦م احلٜمبكم اًمبٖمدادي )ت

 م(. 0988 -هـ  0558اًمٓمبٕم٦م إومم )

شمٚمخٞمص احلبػم ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م اًمراومٕمل اًمٙمبػم، أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمجر  - 55

 م(.0989-هـ 0509هـ(، اًمٜم٤مذ : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمبٕم٦م إومم )857اًمٕمس٘مالين )ت

د اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ ٟمٍم اًمثٕمٚمبل اًمبٖمدادي اعم٤مًمٙمل اًمتٚم٘ملم ذم اًمٗم٘م٦م اعم٤مًمٙمل ،اعم١مًمػ: أسمق حمٛمد قمب - 56

هـ(، اعمح٘مؼ: ايب أويس حمٛمد سمق ظمبزة احلسٜمل اًمتٓمقاين، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 577)اعمتقرم: 

 م.7555-هـ0575اًمٓمبٕم٦م: إومم 

 هـ(576اًمتٜمبٞمف ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل، إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمٗمػموزأسم٤مدي اًمِمػمازي أسمق إؾمح٤مق) - 57

 هـ(.0551حت٘مٞمؼ قمامد اًمديـ أمحد طمٞمدر ،اًمٜم٤مذ قم٤ممل اًمٙمت٥م )

 شمٜم٘مٞمح اًمتح٘مٞمؼ ذم أطم٤مدي٨م اًمتٕمٚمٞمؼ، اعم١مًمػ : ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمبد اهل٤مدي احلٜمبكم  - 58

هـ(، حت٘مٞمؼ : ؾم٤مُمل سمـ حمٛمد سمـ ضم٤مد اهلل وقمبد اًمٕمزيز سمـ ٟم٤مس اخلب٤مين، دار اًمٜمنم : 755)اعمتقرم : 

 م. 7557 -هـ ٤0578مض، اًمٓمبٕم٦م : إومم ، اًمري -أضقاء اًمسٚمػ 

 م(.0996هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي، دار اًمٜمنم: دار اًمٗمٙمر سمػموت )  - 59

 زي، حت٘مٞمؼ : د. سمِم٤مر قمقاد ُمٕمروف،هتذي٥م اًمٙمامل، يقؾمػ سمـ اًمزيمل قمبداًمرمحـ أسمق احلج٤مج اعم - 55

 م(.0985 -هـ 0555سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم ) –ًمٜم٤مذ : ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م ا
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اًمتٝمذي٥م ذم اظمتّم٤مر اعمدوٟم٦م، اعم١مًمػ: ظمٚمػ سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمد، إزدي اًم٘مػمواين، أسمق ؾمٕمٞمد اسمـ  - 50

هـ(، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ: اًمديمتقر حمٛمد إُملم وًمد حمٛمد ؾم٤ممل سمـ اًمِمٞمخ، 177اًمؼماذقمل اعم٤مًمٙمل )اعمتقرم: 

 -هـ  0571ومم، اًمٓمبٕم٦م: إ اًمٜم٤مذ: دار اًمبحقث ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م وإطمٞم٤مء اًمؽماث، ديب،

 م.7557

ضم٤مُمع اًمتحّمٞمؾ ذم أطمٙم٤مم اعمراؾمٞمؾ، اعم١مًمػ: صالح اًمديـ أسمق ؾمٕمٞمد ظمٚمٞمؾ سمـ يمٞمٙمٚمدي سمـ قمبد اهلل  - 57

 -هـ(، اعمح٘مؼ: محدي قمبد اعمجٞمد اًمسٚمٗمل، اًمٜم٤مذ: قم٤ممل اًمٙمت٥م 760اًمدُمِم٘مل اًمٕمالئل )اعمتقرم: 

 .0986 - 0557سمػموت، اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 

حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمبداهلل اًمبخ٤مري اجلٕمٗمل، حت٘مٞمؼ : د. ُمّمٓمٗمك دي٥م  اجل٤مُمع اًمّمحٞمح اعمختٍم، - 51

 م(.0987 -هـ 0557سمػموت، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ) –اًمبٖم٤م، اًمٜم٤مذ : دار اسمـ يمثػم ، اًمٞمامُم٦م 

اجل٤مُمع اًمّمحٞمح ؾمٜمـ اًمؽمُمذي، حمٛمد سمـ قمٞمسك أسمق قمٞمسك اًمؽمُمذي اًمسٚمٛمل، حت٘مٞمؼ : أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر  - 55

 سمػموت. –إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب وآظمرون، اًمٜم٤مذ : دار 

اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن = شمٗمسػم اًم٘مرـمبل، اعم١مًمػ: أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ ومرح  - 55

هـ(، حت٘مٞمؼ: أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ 670إٟمّم٤مري اخلزرضمل ؿمٛمس اًمديـ اًم٘مرـمبل )اعمتقرم: 

 م . 0965 -هـ ٤0185مٟمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة اًمٓمبٕم٦م: اًمث -أـمٗمٞمش، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م 

اجلرح واًمتٕمديؾ، اعم١مًمػ: أسمق حمٛمد قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ إدريس سمـ اعمٜمذر اًمتٛمٞمٛمل، احلٜمٔمكم،  - 56

سمحٞمدر آسم٤مد  -هـ(، اًمٜم٤مذ: ـمبٕم٦م جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف اًمٕمثامٟمٞم٦م 177اًمرازي اسمـ أيب طم٤مشمؿ )اعمتقرم: 

 سمػموت -اهلٜمد، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب  -اًمديمـ 

قاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمب٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م، اعم١مًمػ: قمبد اًم٘م٤مدر سمـ حمٛمد سمـ ٟمٍم اهلل اًم٘مرر، أسمق حمٛمد، حمٞمل اجل - 57

 يمراشمٌم. -هـ(، اًمٜم٤مذ: ُمػم حمٛمد يمت٥م ظم٤مٟمف 775اًمديـ احلٜمٗمل )اعمتقرم: 

سمِٞمِدّي اًمٞمٛمٜمل احلٜمٗمل ) - 58 : هـ(، اًمٜم٤مذ855اجلقهرة اًمٜمػمة، أسمق سمٙمر سمـ قمكم سمـ حمٛمد احلدادي اًمٕمب٤مدي اًمزَّ

 هـ(.0177اعمٓمبٕم٦م اخلػمي٦م اًمٓمبٕم٦م: إومم )

سمِٞمِدّي اًمٞمٛمٜمل احلٜمٗمل )اعمتقرم:  - 59 اجلقهرة اًمٜمػمة، اعم١مًمػ: أسمق سمٙمر سمـ قمكم سمـ حمٛمد احلدادي اًمٕمب٤مدي اًمزَّ

 هـ.0177هـ(، اًمٜم٤مذ: اعمٓمبٕم٦م اخلػمي٦م، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 855

هـ(، دار اًمٗمٙمر، 0157ؿمٓم٤م اًمدُمٞم٤مـمل )تطم٤مؿمٞم٦م إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمبلم ،أسمق سمٙمر )اعمِمٝمقر سم٤مًمبٙمري( سمـ حمٛمد  - 65

 م(. 0997هـ /  0508اًمٓمبٕم٦م آومم )
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ُِمّل اعمٍمي اًمِم٤مومٕمل )اعمتقرم:  - 60 طم٤مؿمٞم٦م اًمبجػمُمل قمغم اخلٓمٞم٥م، ؾمٚمٞمامن سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر اًمبَُجػْمَ

 م.0995 -هـ 0505هـ(، دار اًمٗمٙمر، 0770

قمغم ذح ُمٜمٝم٩م اًمٓمالب )اًمتجريد ًمٜمٗمع اًمٕمبٞمد(، ؾمٚمٞمامن سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد اًمبجػمُمل،  طم٤مؿمٞم٦م اًمبجػمُمل - 67

 شمريمٞم٤م. –اًمٜم٤مذ اعمٙمتب٦م اإلؾمالُمٞم٦م، دي٤مر سمٙمر 

طم٤مؿمٞم٦م اجلٛمؾ قمغم اعمٜمٝم٩م ًمِمٞمخ اإلؾمالم زيمري٤م إٟمّم٤مري ، اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ ؾمٚمٞمامن اجلٛمؾ، دار اًمٜمنم /  - 61

 سمػموت. –دار اًمٗمٙمر 

اًمٙمبػم، اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمروم٦م اًمدؾمقىمل اعم٤مًمٙمل )اعمتقرم: طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح  - 65

 هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر.0715

طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوي قمغم ذح يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م اًمرسم٤مين، اعم١مًمػ: أسمق احلسـ، قمكم سمـ أمحد سمـ ُمٙمرم اًمّمٕمٞمدي  - 65

اًمِمٞمخ حمٛمد  هـ(، اعمح٘مؼ: يقؾمػ0089اًمٕمدوي )ٟمسب٦م إمم سمٜمل قمدي، سم٤مًم٘مرب ُمـ ُمٜمٗمٚمقط( )اعمتقرم: 

 م.0995 -هـ 0505سمػموت، اًمٓمبٕم٦م: سمدون ـمبٕم٦م شم٤مريخ اًمٜمنم:  -اًمب٘م٤مقمل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر 

 م.0995-هـ0505طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة، أمحد ؾمالُم٦م اًم٘مٚمٞمقيب وأمحد اًمؼمًمز قمٛمػمة، دار اًمٗمٙمر،  - 66

ادي اعم٤موردي احل٤موي ذم وم٘مف اًمِم٤مومٕمل، أسمق احلسـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ طمبٞم٥م اًمبٍمي اًمبٖمد - 67

 م(.0995 -هـ 0505هـ( دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمبٕم٦م إومم )555)

طمسـ اعمح٤مرضة ذم شم٤مريخ ُمٍم واًم٘م٤مهرة، اعم١مًمػ : قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر، ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل  - 68

قمٞمسك  -هـ(، اعمح٘مؼ : حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، اًمٜم٤مذ : دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م 900)اعمتقرم : 

 م. 0967 -هـ  0187ُمٍم، اًمٓمبٕم٦م : إومم  -اًمب٤ميب احلٚمبل وذيم٤مه 

طمٚمٞم٦م اًمٕمٚمامء ذم ُمٕمروم٦م ُمذاه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء ، ًمسٞمػ اًمديـ أيب سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد اًمِم٤مر اًم٘مٗم٤مل ، حت٘مٞمؼ  - 69

 م .0988،  0اًمديمتقر ي٤مؾملم أمحد دراديم٦م ، ُمٙمتب٦م اًمرؾم٤مًم٦م احلديث٦م ، ط 

هـ( و أمحد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٕمب٤مدي 0150اعمٙمل اًمنمواين )تطمقار اًمنمواين واًمٕمب٤مدي، قمبد احلٛمٞمد  - 75

 هـ(، اًمٜم٤مذ دار اًمٗمٙمر.997)ت

هـ(، اًمٜم٤مذ: دار 900اًمدر اعمٜمثقر، اعم١مًمػ: قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر، ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل )اعمتقرم:  - 70

 سمػموت. -اًمٗمٙمر 

 -أو ُمٜمال أو اعمقمم  -درر احلٙم٤مم ذح همرر إطمٙم٤مم، اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ ومراُمرز سمـ قمكم اًمِمٝمػم سمٛمال  - 77

 هـ(، اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م.885ظمرسو )اعمتقرم: 
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اًمذظمػمة، اعم١مًمػ: أسمق اًمٕمب٤مس ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ إدريس سمـ قمبد اًمرمحـ اعم٤مًمٙمل اًمِمٝمػم سم٤مًم٘مراذم  - 71

 م.0995سمػموت، اًمٓمبٕم٦م: إومم،  -ُملهـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٖمرب اإلؾمال685)اعمتقرم: 

غم اًمدر اعمخت٤مر، اعم١مًمػ: اسمـ قم٤مسمديـ، حمٛمد أُملم سمـ قمٛمر سمـ قمبد اًمٕمزيز قم٤مسمديـ اًمدُمِم٘مل رد اعمحت٤مر قم - 75

 م.0997 -هـ 0507سمػموت، اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، -هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر0757احلٜمٗمل )اعمتقرم: 

 هـ (، اعمح٘مؼ: قم٤مدل أمحد676روض٦م اًمٓم٤مًمبلم وقمٛمدة اعمٗمتلم ، أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي ) ت  - 75

 قمغم حمٛمد ُمٕمقض، اًمٜم٤مذ : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. -قمبد اعمقضمقد 

هـ( اًمٜم٤مذ اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل 676روض٦م اًمٓم٤مًمبلم وقمٛمدة اعمٗمتلم، حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي ) - 76

 هـ(.0555)

روض٦م اًمٜم٤مفمر وضمٜم٦م اعمٜم٤مفمر ذم أصقل اًمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ، اعم١مًمػ: أسمق حمٛمد ُمقومؼ  - 77

أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م اجلامقمٞمكم اعم٘مدد صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمبكم، اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ىمداُم٦م اًمديـ قمبد اهلل سمـ 

هـ(، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمرّي٤من ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 675اعم٘مدد )اعمتقرم: 

 م.7557-هـ0571

ل ، اًمٜم٤مذ : دار اًمٗمٙمر ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف، حمٛمد سمـ يزيد أسمق قمبداهلل اًم٘مزويٜمل، حت٘مٞمؼ : حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىم - 78

 سمػموت. –

 ؾمٜمـ أيب داود، ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م أسمق داود اًمسجست٤مين إزدي، حت٘مٞمؼ : حمٛمد حمٞمل اًمديـ  - 79

 قمبد احلٛمٞمد، اًمٜم٤مذ : دار اًمٗمٙمر.

ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل، قمكم سمـ قمٛمر أسمق احلسـ اًمدارىمٓمٜمل اًمبٖمدادي، حت٘مٞمؼ : اًمسٞمد قمبد اهلل ه٤مؿمؿ يامين  - 85

 م(.0966 -هـ 0186سمػموت ، ) -ر اعمٕمروم٦م اعمدين، اًمٜم٤مذ : دا

ْوضِمردي - 80 اخلراؾم٤مين، أسمق سمٙمر  اًمسٜمـ اًمّمٖمػم ًمٚمبٞمٝم٘مل، اعم١مًمػ: أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اخلرُْسَ

هـ(، اعمح٘مؼ: قمبد اعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل، دار اًمٜمنم: ضم٤مُمٕم٦م اًمدراؾم٤مت 558اًمبٞمٝم٘مل )اعمتقرم: 

 م.0989 -هـ 0505اإلؾمالُمٞم٦م، يمراشمٌم ـ سم٤ميمست٤من، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

ْوضِمردي اخلراؾم٤مين، أسمق سمٙمر اًمبٞمٝم - 87 ٘مل اًمسٜمـ اًمٙمؼمى، اعم١مًمػ: أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ ُمقؾمك اخلرُْسَ

ًمبٜم٤مت،  -هـ(، اعمح٘مؼ: حمٛمد قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 558)اعمتقرم: 

 م. 7551 -هـ  0575اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م، 
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قمبد اًمٖمٗم٤مر ؾمٚمٞمامن  ؾمٜمـ اًمٜمس٤مئل اًمٙمؼمى، أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م أسمق قمبد اًمرمحـ اًمٜمس٤مئل، حت٘مٞمؼ : د. - 81

-هـ0500سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم ) –٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمبٜمداري ، ؾمٞمد يمرسوي طمسـ، اًمٜم٤مذ : دار اًمٙمت

 م(.0990

هـ(، 758ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء، ؿمٛمس اًمديـ أسمققمبد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىَم٤مْيامز اًمذهبل )ت - 85

 م(.0991 -هـ 0501)  اًمٓمبٕم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م -ًم٦م سمػموت اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤م

، حت٘مٞمؼ اًمديمتقر أمحد يم٤مشم٥م ، رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ذم  اًمِم٤مُمؾ ذم ومروع اًمِم٤مومٕمٞم٦م ، ٓسمـ اًمّمب٤مغ ، يمت٤مب اًمرسىم٦م - 85

 اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة .

اًمِم٤مُمؾ ذم ومروع اًمِم٤مومٕمٞم٦م ، ٓسمـ اًمّمب٤مغ ، يمت٤مب اًم٘مْم٤مء ، حت٘مٞمؼ : يقؾمػ اعمٝمقس ، رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ذم  - 86

 اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة .

دقمقى واًمبٞمٜم٤مت ، حت٘مٞمؼ : سمدر سمـ قمٞمد اًمٕمتٞمبل ، اًمِم٤مُمؾ ذم ومروع اًمِم٤مومٕمٞم٦م ، ٓسمـ اًمّمب٤مغ ، يمت٤مب اًم - 87

 رؾم٤مًم٦م قمٚمٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة .

اعم١مًمػ: حمٞمل اًمسٜم٦م، أسمق حمٛمد احلسلم سمـ ُمسٕمقد سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمراء اًمبٖمقي اًمِم٤مومٕمل  ذح اًمسٜم٦م، - 88

 -ت٥م اإلؾمالُمل حمٛمد زهػم اًمِم٤مويش، اًمٜم٤مذ: اعمٙم-هـ(، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط506)اعمتقرم: 

 م.0981 -هـ 0551دُمِمؼ، سمػموت، اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 هـ(، دار اًمٗمٙمر سمػموت.671اًمنمح اًمٙمبػم ، قمبد اًمٙمريؿ سمـ حمٛمد اًمراومٕمل اًم٘مزويٜمل )ت - 89

ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ًمٚمخرر، اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ قمبد اهلل اخلرر اعم٤مًمٙمل أسمق قمبد اهلل )اعمتقرم:  - 95

 سمػموت. -قم٦م هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤م0050

ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر، اعم١مًمػ: أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمـ قمبد اعمٚمؽ سمـ ؾمٚمٛم٦م إزدي  - 90

حمٛمد  -هـ(، طم٘م٘مف وىمدم ًمف: )حمٛمد زهري اًمٜمج٤مر 170احلجري اعمٍمي اعمٕمروف سم٤مًمٓمح٤موي )اعمتقرم: 

 ؾمٞمد ضم٤مد احلؼ( ُمـ قمٚمامء إزهر اًمنميػ.

لم اًمبٞمٝم٘مل ، حت٘مٞمؼ : حمٛمد اًمسٕمٞمد سمسٞمقين زهمٚمقل، اًمٜم٤مذ : دار ؿمٕم٥م اإليامن، أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلس - 97

 هـ(.0505سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم ) –اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م، إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري، حت٘مٞمؼ: أمحد قمبد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر. - 91

صحٞمح اسمـ طمب٤من سمؽمشمٞم٥م اسمـ سمٚمب٤من ،حمٛمد سمـ طمب٤من سمـ أمحد أسمق طم٤مشمؿ اًمتٛمٞمٛمل اًمبستل، حت٘مٞمؼ : ؿمٕمٞم٥م  - 95

 م(.0991-هـ0505سمػموت، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ) –إرٟم١موط، اًمٜم٤مذ : ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م 
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صحٞمح ُمسٚمؿ، ُمسٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمق احلسلم اًم٘مِمػمي اًمٜمٞمس٤مسمقري، حت٘مٞمؼ : حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل،  - 95

 سمػموت. – : دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب اًمٜم٤مذ

 م. 0957هـ  0770اًمٓمبٕم٦م: إومم،  - 96

 هـ(576ـمب٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م، اعم١مًمػ: أسمق احلسلم اسمـ أيب يٕمغم، حمٛمد سمـ حمٛمد )اعمتقرم:  - 97

  ، اًمٓمٜم٤مطمل حمٛمد د. حمٛمقد : حت٘مٞمؼ اًمسبٙمل، اًمٙم٤مذم قمبد سمـ قمكم سمـ اًمديـ شم٤مج اًمٙمؼمى، اًمِم٤مومٕمٞم٦م ـمب٘م٤مت - 98

 هـ(.0501) ٤مح حمٛمد احلٚمق، دار اًمٜمنم : هجر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ،اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مقمبد اًمٗمت و د.

سمػموت  -ـمب٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م، أسمق سمٙمر سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ ىم٤ميض ؿمٝمب٦م ، دار اًمٜمنم : قم٤ممل اًمٙمت٥م  - 99

 هـ(. 0557اًمٓمبٕم٦م : إومم )

ُمٜمٞمع اهل٤مؿمٛمل سم٤مًمقٓء، اًمبٍمي، اًمبٖمدادي اًمٓمب٘م٤مت اًمٙمؼمى، اعم١مًمػ: أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ ؾمٕمد سمـ  - 055

 -هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 715اعمٕمروف سم٤مسمـ ؾمٕمد )اعمتقرم: 

 م.0995 -هـ  0505اًمٓمبٕم٦م: إومم،  سمػموت،

اء اًمٕمدة ذم أصقل اًمٗم٘مف، اعم١مًمػ : اًم٘م٤ميض أسمق يٕمغم ، حمٛمد سمـ احلسلم سمـ حمٛمد سمـ ظمٚمػ اسمـ اًمٗمر - 050

هـ(، طم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف وظمرج ٟمّمف : د أمحد سمـ قمكم سمـ ؾمػم اعمب٤مريمل، إؾمت٤مذ اعمِم٤مرك 558)اعمتقرم : 

 -هـ  0505اًمٓمبٕم٦م : اًمث٤مٟمٞم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م،  -ذم يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م سم٤مًمري٤مض 

 م.0995

روُمل، أسمق اًمٕمب٤مس، ؿمٝم٤مب اًمديـ قمٛمدة اًمس٤مًمِؽ َوقمدة اًمٜم٤َّمؾِمؽ، اعم١مًمػ: أمحد سمـ ًم١مًم١م سمـ قمبد اهلل اًم - 057

هـ(، قُمٜمل سمٓمبِٕمِف َوُُمراضَمَٕمتِف: ظَم٤مِدُم اًمِٕمٚمؿ قمبُد اهلل سمـ إسمراِهٞمؿ 769اسمـ اًمٜمَِّ٘مٞم٥م اًمِم٤مومٕمل )اعمتقرم: 

 م.0987إٟمَّم٤مري، اًمٜم٤مذ: اًمِم١مون اًمديٜمٞم٦م، ىمٓمر، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

ديـ أسمق قمبد اهلل اسمـ اًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م، اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد، أيمٛمؾ اًم - 051

 هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر.786اًمديـ اسمـ اًمِمٞمخ مج٤مل اًمديـ اًمروُمل اًمب٤مسمريت )اعمتقرم: 

اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م، اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمقد، أيمٛمؾ اًمديـ أسمق قمبد اهلل اسمـ اًمِمٞمخ ؿمٛمس  - 055

 هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر.786اًمديـ اسمـ اًمِمٞمخ مج٤مل اًمديـ اًمروُمل اًمب٤مسمريت )اعمتقرم: 

اًمٖمرر اًمبٝمٞم٦م ذم ذح اًمبٝمج٦م اًمقردي٦م، اعم١مًمػ: زيمري٤م سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ زيمري٤م إٟمّم٤مري، زيـ  - 055

 هـ(، اًمٜم٤مذ: اعمٓمبٕم٦م اعمٞمٛمٜمٞم٦م.976اًمديـ أسمق حيٞمك اًمسٜمٞمٙمل )اعمتقرم: 
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سمػموت،  -ٕمروم٦م ومتح اًمب٤مري، أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ اًمٕمس٘مالين اًمِم٤مومٕمل، اًمٜم٤مذ: دار اعم - 056

، رىمؿ يمتبف وأسمقاسمف وأطم٤مديثف: حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل، ىم٤مم سم٢مظمراضمف وصححف وأذف قمغم 0179

 ـمبٕمف: حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م.

ومتح اًمقه٤مب سمنمح ُمٜمٝم٩م اًمٓمالب، زيمري٤م سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ زيمري٤م إٟمّم٤مري أسمق حيٞمك  - 057

 هـ(.0508هـ( اًمٜم٤مذ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م )976)ت

سمنمح ُمٜمٝم٩م اًمٓمالب، زيمري٤م سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ زيمري٤م إٟمّم٤مري أسمق حيٞمك ومتح اًمقه٤مب  - 058

 هـ(.0508هـ( اًمٜم٤مذ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م )976)ت

ومّمقل اًمبدائع ذم أصقل اًمنمائع، اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ محزة سمـ حمٛمد، ؿمٛمس اًمديـ اًمٗمٜم٤مري )أو  - 059

ؾمامقمٞمؾ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م هـ(، اعمح٘مؼ: حمٛمد طمسلم حمٛمد طمسـ إ815اًمَٗمٜمَري( اًمروُمل )اعمتقرم: 

 هـ. 0577 -م  7556ًمبٜم٤من، اًمٓمبٕم٦م: إومم،  -اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

 هـ(، اًمٜم٤مذ ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م.807اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ، حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزآسم٤مدي ) - 005

 اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد، اعم١مًمػ: أسمق حمٛمد ُمقومؼ اًمديـ قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م اجلامقمٞمكم - 000

هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م 675اعم٘مدد صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمبكم، اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد )اعمتقرم: 

 م. 0995 -هـ  0505اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

هـ( اًمٜم٤مذ دار 561اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م، أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اًمؼم اًم٘مرـمبل) - 007

 هـ(.0557اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ) 

هـ(، حت٘مٞمؼ: قم٤مدل 165ؾ ذم ضٕمٗم٤مء اًمرضم٤مل، اعم١مًمػ: أسمق أمحد سمـ قمدي اجلرضم٤مين )اعمتقرم: اًمٙم٤مُم - 001

ؾمٜم٦م، اًمٜم٤مذ: اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  قمكم حمٛمد ُمٕمقض، ؿم٤مرك ذم حت٘مٞم٘مف: قمبد اًمٗمت٤مح أسمق-أمحد قمبد اعمقضمقد

 م.0997هـ0508ًمبٜم٤من، اًمٓمبٕم٦م: إومم، -سمػموت -

ر سمـ يقٟمس سمـ صالح اًمديـ اسمـ طمسـ سمـ إدريس يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع، اعم١مًمػ: ُمٜمّمق - 005

 هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.0550اًمبٝمقشمك احلٜمبغم )اعمتقرم: 

يمِمػ إرسار ذح أصقل اًمبزدوي، اعم١مًمػ: قمبد اًمٕمزيز سمـ أمحد سمـ حمٛمد، قمالء اًمديـ اًمبخ٤مري  - 005

 هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل.715احلٜمٗمل )اعمتقرم: 

ظمتّم٤مر، شم٘مل اًمديـ أيب سمٙمر سمـ حمٛمد احلسٞمٜمل احلّمٞمٜمل اًمدُمِم٘مل ذم طمؾ هم٤مي٦م آ يمٗم٤مي٦م إظمٞم٤مر - 006

 م(.0995اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ قمكم قمبد احلٛمٞمد سمٚمٓمجل و حمٛمد وهبل ؾمٚمٞمامن، اًمٜم٤مذ دار اخلػم )
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يمٜمز اًمٕمامل ذم ؾمٜمـ إىمقال وإومٕم٤مل ًمٚمٕمالُم٦م قمالء اًمديـ قمكم اعمت٘مك سمـ طمس٤مم اًمديـ اهلٜمدي اًمؼمه٤من  - 007

 -هـ0559هـ(، حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ سمٙمري طمٞم٤مين ، اًمِمٞمخ صٗمقة اًمسٗم٤م ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م )975ومقري )ت

 م(.0989

ًمب٤مب اًمت٠مويؾ ذم ُمٕم٤مين اًمتٜمزيؾ، اعم١مًمػ: قمالء اًمديـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر اًمِمٞمحل أسمق  - 008

هـ(، شمّمحٞمح: حمٛمد قمكم ؿم٤مهلم، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م 750احلسـ، اعمٕمروف سم٤مخل٤مزن )اعمتقرم: 

 هـ. 0505سمػموت، اًمٓمبٕم٦م: إومم،  -ٚمٛمٞم٦م اًمٕم

اًمٚمب٤مب ذم اجلٛمع سملم اًمسٜم٦م واًمٙمت٤مب، اعم١مًمػ: مج٤مل اًمديـ أسمق حمٛمد قمكم سمـ أيب حيٞمك زيمري٤م سمـ ُمسٕمقد  - 009

هـ(، اعمح٘مؼ: د. حمٛمد ومْمؾ قمبد اًمٕمزيز اعمراد، اًمٜم٤مذ: 686إٟمّم٤مري اخلزرضمل اعمٜمبجل )اعمتقرم: 

 -هـ 0505ًمبٜم٤من / سمػموت، اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م،  -/ دُمِمؼ  ؾمقري٤م -اًمدار اًمِم٤مُمٞم٦م  -دار اًم٘مٚمؿ 

 م.0995

ًمس٤من اًمٕمرب، اسمـ ُمٜمٔمقر، اعمح٘مؼ : قمبد اهلل قمكم اًمٙمبػم + حمٛمد أمحد طمس٥م اهلل + ه٤مؿمؿ حمٛمد  - 075

 اًمِم٤مذزم، دار اًمٜمنم : دار اعمٕم٤مرف.

إؾمح٤مق، سمره٤من  اعمبدع ذم ذح اعم٘مٜمع، اعم١مًمػ: إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد اسمـ ُمٗمٚمح، أسمق - 070

 -هـ  0508اًمٓمبٕم٦م: إومم،  ًمبٜم٤من، -هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 885اًمديـ )اعمتقرم: 

 م.0997

اعمبسقط ًمٚمرسظمز، ؿمٛمس اًمديـ أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أيب ؾمٝمؾ اًمرسظمز، حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ حمل اًمديـ  - 077

 م(.7555 هـ ـ0570اعمٞمس، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر سمػموت ًمبٜم٤من، اًمٓمبٕم٦م إومم )

جمٛمع إهنر ذم ذح ُمٚمت٘مك إسمحر، قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙمٚمٞمبقزم اعمدقمق سمِمٞمخل زاده  - 071

 م (.0998 -هـ 0509هـ( حت٘مٞمؼ ظمٚمٞمؾ قمٛمران اعمٜمّمقر، اًمٜم٤مذ دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م )0578)

ن اهلٞمثٛمل جمٛمع اًمزوائد وُمٜمبع اًمٗمقائد، اعم١مًمػ: أسمق احلسـ ٟمقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر سمـ ؾمٚمٞمام - 075

٘م٤مهرة، قم٤مم اًمٜمنم: هـ(، اعمح٘مؼ: طمس٤مم اًمديـ اًم٘مدد، اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م اًم٘مدد، اًم857)اعمتقرم: 

 م.0995هـ،  0505

 م(.0997هـ( دار اًمٗمٙمر سمػموت )676اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب ، حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي )ت  - 075
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 هم٤مًم٥م سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمسػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز، اعم١مًمػ: أسمق حمٛمد قمبد احلؼ سمـ  - 076

هـ(، اعمح٘مؼ: قمبد اًمسالم قمبد اًمِم٤مذم حمٛمد، اًمٜم٤مذ: 557مت٤مم سمـ قمٓمٞم٦م إٟمدًمز اعمح٤مريب )اعمتقرم: 

 هـ. 0577 -سمػموت، اًمٓمبٕم٦م: إومم  -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ـ اعمحرر ذم اًمٗم٘مف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ، اعم١مًمػ: قمبد اًمسالم سمـ قمبد اهلل سمـ اخلرض سم - 077

 -هـ(، اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م اعمٕم٤مرف657حمٛمد، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين، أسمق اًمؼميم٤مت، جمد اًمديـ )اعمتقرم: 

 ُمـ.0985-هـ 0555اًمري٤مض، اًمٓمبٕم٦م: اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 سمػموت. -اعمح٘مؼ: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م  - 078

ٜمدي اعم٤مًمٙمل اعمٍمي خمتٍم اًمٕمالُم٦م ظمٚمٞمؾ، اعم١مًمػ: ظمٚمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق سمـ ُمقؾمك، ضٞم٤مء اًمديـ اجل - 079

هـ(، اعمح٘مؼ: أمحد ضم٤مد، اًمٜم٤مذ: دار احلدي٨م/اًم٘م٤مهرة، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 776)اعمتقرم: 

 ُمـ.7555هـ/0576

هـ(  اًمٜم٤مذ:  دار اعمٕمروم٦م 765خمتٍم اعمزين،  إؾمامقمٞمؾ سمـ حيٞمك سمـ إؾمامقمٞمؾ، أسمق إسمراهٞمؿ اعمزين )ت  - 015

 م(.0995هـ/0505سمػموت )

واعمٕم٤مُمالت وآقمت٘م٤مدات، اعم١مًمػ : أسمق حمٛمد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ  ُمراشم٥م اإلمج٤مع ذم اًمٕمب٤مدات - 010

 سمػموت. -هـ(، اًمٜم٤مذ : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 556طمزم إٟمدًمز اًم٘مرـمبل اًمٔم٤مهري )اعمتقرم : 

ُمس٤مئؾ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ وإؾمح٤مق سمـ راهقيف، اعم١مًمػ: إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر سمـ هبرام، أسمق يٕم٘مقب  - 017

هـ(، اًمٜم٤مذ: قمامدة اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل، اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 750ًمٙمقؾم٩م )اعمتقرم: اعمروزي، اعمٕمروف سم٤م

 م.7557 -هـ 0575سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

 اهلل احل٤ميمؿ اًمٜمٞمس٤مسمقري، حت٘مٞمؼ : ُمّمٓمٗمك  اهلل أسمق قمبد اعمستدرك قمغم اًمّمحٞمحلم ، حمٛمد سمـ قمبد - 011

 م(.0995 -هـ 0500سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم ) –: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  قمبد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، اًمٜم٤مذ

ُمسٜمد أيب يٕمغم، اعم١مًمػ: أسمق يٕمغم أمحد سمـ قمكم سمـ اعمُثٜمك سمـ حيٞمك سمـ قمٞمسك سمـ هالل اًمتٛمٞمٛمل،  - 015

دُمِمؼ،  -هـ(، اعمح٘مؼ: طمسلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد، اًمٜم٤مذ: دار اعم٠مُمقن ًمٚمؽماث 157اعمقصكم )اعمتقرم: 

 .0985 - 0555اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

اعم١مًمػ: أسمق ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ إؾمح٤مق سمـ  ُمسٜمد اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م رواي٦م أيب ٟمٕمٞمؿ، - 015

 -هـ(، اعمح٘مؼ: ٟمٔمر حمٛمد اًمٗم٤مري٤ميب، اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م اًمٙمقصمر 515ُمقؾمك سمـ ُمٝمران إصبٝم٤مين )اعمتقرم: 

 هـ. 0505اًمري٤مض، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 



 الفهارس ....................................................................................... كتاب االنتصار البن أبي عصرون

- 659 - 

هـ( اعمح٘مؼ : ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موط، وآظمرون، اًمٜم٤مذ : 750ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمبؾ، أمحد سمـ طمٜمبؾ ) - 016

 م(.0999هـ ، 0575ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمبٕم٦م : اًمث٤مٟمٞم٦م )

ُمسٜمد اًمبزار اعمٜمِمقر سم٤مؾمؿ اًمبحر اًمزظم٤مر، اعم١مًمػ: أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمٛمرو سمـ قمبد اخل٤مًمؼ سمـ ظمالد سمـ  - 017

هـ(، اعمح٘مؼ: حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل، )طم٘مؼ إضمزاء 797سم٤مًمبزار )اعمتقرم: قمبٞمد اهلل اًمٕمتٙمل اعمٕمروف 

(، وصؼمي قمبد اخل٤مًمؼ اًمِم٤مومٕمل )طم٘مؼ 07إمم  05(، وقم٤مدل سمـ ؾمٕمد )طم٘مؼ إضمزاء ُمـ 9إمم  0ُمـ 

م، واٟمتٝم٧م 0988اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، اًمٓمبٕم٦م: إومم، )سمدأت  -(، اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 08اجلزء 

 م(.7559

 –هـ(، اًمٜم٤مذ : دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 755ُمسٜمد اًمِم٤مومٕمل، حمٛمد سمـ إدريس أسمق قمبد اهلل اًمِم٤مومٕمل ) - 018

 سمػموت.

 ُمسٜمد أُمػم اعم١مُمٜملم أيب طمٗمص قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف وأىمقاًمف قمغم أسمقاب اًمٕمٚمؿ، اعم١مًمػ:  - 019

 (، اعمح٘مؼ: هـ775أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمبٍمي صمؿ اًمدُمِم٘مل )اعمتقرم: 

 م.0990 -هـ 0500اعمٜمّمقرة، اًمٓمبٕم٦م: إومم،  -قمبد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل، دار اًمٜمنم: دار اًمقوم٤مء 

ُمِم٤مهػم قمٚمامء إُمّم٤مر وأقمالم وم٘مٝم٤مء إىمٓم٤مر، اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ طمب٤من سمـ أمحد سمـ طمب٤من سمـ ُمٕم٤مذ سمـ  - 055

وصم٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف: ُمرزوق هـ(، طم٘م٘مف و155َُمْٕمبَد، اًمتٛمٞمٛمل، أسمق طم٤مشمؿ، اًمدارُمل، اًمبُستل )اعمتقرم: 

 -هـ  0500، اًمٓمبٕم٦م: إومم اعمٜمّمقرة -قمغم اسمراهٞمؿ، اًمٜم٤مذ: دار اًمقوم٤مء ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع 

 م.0990

اعمّمب٤مح اعمٜمػم، أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٗمٞمقُمل اعم٘مري، حت٘مٞمؼ : يقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد، اًمٜم٤مذ: اعمٙمتب٦م  - 050

 اًمٕمٍمي٦م.

 ؿمٞمب٦م، قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمثامن سمـ ظمقاؾمتل ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞمب٦م، أسمق سمٙمر سمـ أيب - 057

اًمري٤مض ، اًمٓمبٕم٦م   -هـ(، اعمح٘مؼ:  يمامل يقؾمػ احلقت، اًمٜم٤مذ:  ُمٙمتب٦م اًمرؿمد 715اًمٕمبز )ت

 هـ(.0559إومم )

سمػموت  -ُمّمٜمػ قمبد اًمرزاق، أسمق سمٙمر قمبد اًمرزاق سمـ مه٤مم اًمّمٜمٕم٤مين، اًمٜم٤مذ : اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل  - 051

 هـ(.0551) اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن = شمٗمسػم اًمبٖمقي، اعم١مًمػ: حمٞمل اًمسٜم٦م، أسمق حمٛمد احلسلم سمـ ُمسٕمقد  - 055

قمثامن مجٕم٦م ضٛمػمي٦م  -هـ(، اعمح٘مؼ: طم٘م٘مف وظمرج أطم٤مديثف حمٛمد قمبد اهلل اًمٜمٛمر 505اًمبٖمقي )اعمتقرم: 

 م.0997 -هـ  0507ًمراسمٕم٦م، اًمٓمبٕم٦م: اؾمٚمٞمامن ُمسٚمؿ احلرش، اًمٜم٤مذ: دار ـمٞمب٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،  -
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اعمٕم٤مين اًمبديٕم٦م ذم ُمٕمروم٦م اظمتالف أهؾ اًمنميٕم٦م، اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ أيب سمٙمر احلثٞمثل  - 055

هـ(، حت٘مٞمؼ: ؾمٞمد حمٛمد ُمٝمٜمك، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م 797اًمٍمدذم اًمريٛمل، مج٤مل اًمديـ )اعمتقرم: 

 م(. 0999 -هـ  0509سمػموت، اًمٓمبٕم٦م: إومم، ) -اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

هـ(، حت٘مٞمؼ ـم٤مرق سمـ قمقض اهلل سمـ 165جؿ إوؾمط، أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين، )اعمٕم - 056

 هـ(.0505قمبد اعمحسـ سمـ إسمراهٞمؿ احلسٞمٜمل، اًمٜم٤مذ دار احلرُملم ) حمٛمد ،

هـ(، حت٘مٞمؼ محدي سمـ قمبداعمجٞمد 165اعمٕمجؿ اًمٙمبػم، ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد سمـ أيقب أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٓمؼماين ) - 057

 م(.0981 -هـ 0555ٙمتب٦م اًمزهراء )اًمسٚمٗمل، اًمٜم٤مذ ُم

ُمٕمجؿ ُم٤م اؾمتٕمجؿ ُمـ أؾمامء اًمبالد واعمقاضع، اعم١مًمػ: أسمق قمبٞمد قمبد اهلل سمـ قمبد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد  - 058

 هـ.٥0551م، سمػموت، اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م، هـ(، اًمٜم٤مذ: قم٤ممل اًمٙمت587اًمبٙمري إٟمدًمز )اعمتقرم: 

 ؼ : قمبد اعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل، دار اًمٜمنم:ُمٕمروم٦م اًمسٜمـ وأصم٤مر، أمحد سمـ احلسلم اًمبٞمٝم٘مل، اعمح٘م - 059

 ضم٤مُمٕم٦م اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م + دار واًمققمل + دار ىمتٞمب٦م.

اعمٖمرب ذم شمرشمٞم٥م اعمٕمرب، اعم١مًمػ: ٟم٤مس سمـ قمبد اًمسٞمد أسمك اعمٙم٤مرم اسمـ قمغم، أسمق اًمٗمتح، سمره٤من اًمديـ  - 055

ِزّى )اعمتقرم:   هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.605اخلقارزُمل اعُمَٓمرِّ

 اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج، حمٛمد اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل ، اًمٜم٤مذ دار اًمٗمٙمر. ُمٖمٜمل - 050

اعمٖمٜمل قمـ محؾ إؾمٗم٤مر ذم إؾمٗم٤مر، ذم ختري٩م ُم٤م ذم اإلطمٞم٤مء ُمـ إظمب٤مر )ُمٓمبقع هب٤مُمش إطمٞم٤مء قمٚمقم  - 057

ـ إسمراهٞمؿ اًمديـ(، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمْمؾ زيـ اًمديـ قمبد اًمرطمٞمؿ سمـ احلسلم سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر سم

 -هـ  0576ًمبٜم٤من، اًمٓمبٕم٦م: إومم،  -هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اسمـ طمزم، سمػموت 856اًمٕمراىمل )اعمتقرم: 

 م. 7555

اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م، أسمق حمٛمد ُمقومؼ اًمديـ قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م اجلامقمٞمكم اعم٘مدد صمؿ  - 051

 هـ(، اًمٜم٤مذ: ُمٙمتب٦م اًم٘م٤مهرة.675اًمدُمِم٘مل احلٜمبكم، اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد )اعمتقرم: 

هـ(، اًمٜم٤مذ: 575اعم٘مدُم٤مت اعمٛمٝمدات، اعم١مًمػ: أسمق اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أمحد سمـ رؿمد اًم٘مرـمبل )اعمتقرم:  - 055

 م.0988 -هـ  0558دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، اًمٓمبٕم٦م: إومم، 

قرم: اعمٚمؾ واًمٜمحؾ، اعم١مًمػ: أسمق اًمٗمتح حمٛمد سمـ قمبد اًمٙمريؿ سمـ أسمك سمٙمر أمحد اًمِمٝمرؾمت٤مين )اعمت - 055

 هـ(، اًمٜم٤مذ: ُم١مؾمس٦م احلٚمبل.558
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ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ، اعم١مًمػ: حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد قمٚمٞمش، أسمق قمبد اهلل اعم٤مًمٙمل )اعمتقرم:  - 056

 سمػموت. -هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر 0799

 هـ( اًمٜم٤مذ دار اعمٕمروم٦م.676ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمبلم وقمٛمدة اعمٗمتلم ،حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي أسمق زيمري٤م )ت - 057

هـ(، 576ذب ذم وم٘م٦م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل، أسمق اؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمِمػمازي )اعمتقرم: اعمٝم - 058

 اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ذم ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ، اعم١مًمػ: ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمبد  - 059

قمٞمٜمل اعم٤مًمٙمل  هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمٙمر، 955)اعمتقرم: اًمرمحـ اًمٓمراسمٚمز اعمٖمريب، اعمٕمروف سم٤محلٓم٤مب اًمرُّ

 م.0997 -هـ 0507اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م، 

ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس أسمق قمبداهلل إصبحل، حت٘مٞمؼ : حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل،  - 065

 ُمٍم. –اًمٜم٤مذ : دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 

 حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىَم٤مْيامز ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل، اعم١مًمػ: ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمبد اهلل - 060

هـ(، حت٘مٞمؼ: قمكم حمٛمد اًمبج٤موي، اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم، سمػموت 758اًمذهبل )اعمتقرم: 

 م. 0961 -هـ  0187ًمبٜم٤من، اًمٓمبٕم٦م: إومم،  -

ْٖمدي، طمٜمٗمل )اعمتقرم:  - 067 هـ(، 560اًمٜمتػ ذم اًمٗمت٤موى، اعم١مًمػ: أسمق احلسـ قمكم سمـ احلسلم سمـ حمٛمد اًمسُّ

قمامن  -اعمح٘مؼ: اعمح٤مُمل اًمديمتقر صالح اًمديـ اًمٜم٤مهل، اًمٜم٤مذ: دار اًمٗمرىم٤من / ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م 

 .0985 - 0555إردن / سمػموت ًمبٜم٤من، اًمٓمبٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 

هن٤مي٦م اًمسقل ذح ُمٜمٝم٤مج اًمقصقل، اعم١مًمػ: قمبد اًمرطمٞمؿ سمـ احلسـ سمـ قمكم اإلؾمٜمقي اًمِم٤مومٕمّل، أسمق  - 061

ًمبٜم٤من، اًمٓمبٕم٦م: إومم -سمػموت-هـ(، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 777رم: حمٛمد، مج٤مل اًمديـ )اعمتق

 م.0999 -هـ0575

هن٤مي٦م اعمحت٤مج إمم ذح اعمٜمٝم٤مج، ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب اًمٕمب٤مس أمحد سمـ محزة اسمـ ؿمٝم٤مب اًمديـ  - 065

 م(.0985 -هـ 0555هـ(، اًمٜم٤مذ دار اًمٗمٙمر )0555اًمرُمكم اًمِمٝمػم سم٤مًمِم٤مومٕمل اًمّمٖمػم )ت

ٚم٥م ذم دراي٦م اعمذه٥م ،قمبد اعمٚمؽ سمـ قمبد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد اجلقيٜمل، أسمق اعمٕم٤مزم، اعمٚم٘م٥م هن٤مي٦م اعمٓم - 065

هـ(، حت٘مٞمؼ : أ. د/ قمبد اًمٕمٔمٞمؿ حمٛمقد اًمّدي٥م، اًمٜم٤مذ: دار اعمٜمٝم٤مج، 578سم٢مُم٤مم احلرُملم )اعمتقرم: 

 م(.7557-هـ0578اًمٓمبٕم٦م: إومم) 
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يـ أسمق اًمسٕم٤مدات اعمب٤مرك سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر، اعم١مًمػ: جمد اًمد - 066

سمػموت،  -هـ(، اًمٜم٤مذ: اعمٙمتب٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 656اسمـ قمبد اًمٙمريؿ اًمِمٞمب٤مين اجلزري اسمـ إصمػم )اعمتقرم: 

 حمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜم٤مطمل. -م، حت٘مٞمؼ: ـم٤مهر أمحد اًمزاوى 0979 -هـ 0199

اهلداي٦م إمم سمٚمقغ اًمٜمٝم٤مي٦م ذم قمٚمؿ ُمٕم٤مين اًم٘مرآن وشمٗمسػمه، وأطمٙم٤مُمف، ومجؾ ُمـ ومٜمقن قمٚمقُمف، اعم١مًمػ: أسمق  - 067

حمٛمد ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م مَحّقش سمـ حمٛمد سمـ خمت٤مر اًم٘مٞمز اًم٘مػمواين صمؿ إٟمدًمز اًم٘مرـمبل اعم٤مًمٙمل 

 -بح٨م اًمٕمٚمٛمل هـ(، اعمح٘مؼ: جمٛمققم٦م رؾم٤مئؾ ضم٤مُمٕمٞم٦م سمٙمٚمٞم٦م اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م واًم517)اعمتقرم: 

يمٚمٞم٦م  -ضم٤مُمٕم٦م اًمِم٤مرىم٦م، سم٢مذاف أ. د: اًمِم٤مهد اًمبقؿمٞمخل، اًمٜم٤مذ: جمٛمققم٦م سمحقث اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م 

 م. 7558 -هـ  0579ضم٤مُمٕم٦م اًمِم٤مرىم٦م، اًمٓمبٕم٦م: إومم،  -اًمنميٕم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م 

رهمٞمٜم٤مين، أسمق احلسـ اهلداي٦م ذم ذح سمداي٦م اعمبتدي، اعم١مًمػ: قمكم سمـ أيب سمٙمر سمـ قمبد اجلٚمٞمؾ اًمٗمرهم٤مين اعم - 068

سمػموت  -هـ(، اعمح٘مؼ: ـمالل يقؾمػ، اًمٜم٤مذ: دار اطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 591سمره٤من اًمديـ )اعمتقرم: 

 ًمبٜم٤من. -

هـ( حت٘مٞمؼ: قمكم ُمٕمقض وقم٤مدل 555اًمقضمٞمز ذم وم٘مف اًمِم٤مومٕمل، أسمق طم٤مُمد حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم )ت - 069

 م(.0997 -هـ0508قمبد اعمقضمقد ، دار إرىمؿ ، اًمٓمبٕم٦م إومم )

هـ( حت٘مٞمؼ أمحد حمٛمقد 555اًمقؾمٞمط ذم اعمذه٥م، حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٖمزازم أسمق طم٤مُمد )ت - 075

 هـ(.0507إسمراهٞمؿ ، حمٛمد حمٛمد شم٤مُمر، اًمٜم٤مذ دار اًمسالم )

وومٞم٤مت إقمٞم٤من وأٟمب٤مء أسمٜم٤مء اًمزُم٤من، أسمق اًمٕمب٤مس ؿمٛمس اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ ظمٚمٙم٤من،  - 070

 م(.0995سمػموت ) – : دار ص٤مدر اعمح٘مؼ : إطمس٤من قمب٤مس، اًمٜم٤مذ
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 66  ....................................................................................................................... إذا اؾمت٠مضمر اُمرأة ًمٚمزٟم٤م فصل : 

 67  ..................................................................................................................... اًمٚمقاط ُمتٖمٚمظ اًمتحريؿ  فصل :

 69  ................................................... وُمـ طمرم ُمب٤مذشمف سم٤مًمزٟم٤م واًمٚمقاط طمرم ُمب٤مذشمف ومٞمام دون اًمٗمرج  فصل :

 75  ........................................................................................................................... وحيرم إيت٤من اًمبٝمٞمٛم٦م  فصل :

 75  ......................................................................................   إذا وضمد رضمؾ ُمع اُمرأة ذم حل٤مففرعان : 

 75  .................................................................................. إذا وضمدت اُمرأة طمبغم وٓ زوج هل٤م 

 76  .............................................................................................................................................................  باب إقامة احلد

 76  ............................................................................................................. إذا صمب٧م طمد قمغم قمبد سم٢مىمراره فصل :

 79  ................................................................................................. يستح٥م أن حيرض إىم٤مُم٦م احلد مج٤مقم٦م  فصل :

 80  ...................................................................................... إذا يم٤من احلد ضمٚمًدا واعمحدود صحٞمح ىمقي  فصل :

 85  ............................................................................................  إذا أىمٞمؿ احلد ذم احل٤مًم٦م اًمتل جيقز إىم٤مُمتف فصل :

 85  .....................................................................................................................إذا وضم٥م اًمتٖمري٥م ٟمٗمل  فصل :

 86  ............................................................................ وإن يم٤من احلد رمًج٤م ويم٤من اعمستحؼ رمجف صحٞمًح٤م  فصل :

 86  .......................................................................................................  إذا يم٤من اعمرضمقم رضماًل مل حيٗمر ًمف فصل :

 88  ............................................................................................................   إذا رسق ٟمْمق اخلٚمؼ : فروع

 88  .................................................................................................. إذا ؿمٝمد أرسمٕم٦م قمغم حمّمـ 

 88  ........................................................................................................إذا أىمر إظمرس سم٤مًمزٟم٤م 
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 056  ................................................................................................................................. إذا ىمذف مج٤مقم٦م  فصل :

 057  ................................................................................................................ إذا وضم٥م قمغم احلر طمدان  فصل :

 057  ................................................................................. إذا ىمذف أضمٜمبًٞم٤م سمزٟم٤م ومحد قمٚمٞمف صمؿ قم٤مد وىمذومف  فصل :

 058  ...................................................................................... إذا ؾمٛمع اًمسٚمٓم٤من رضمالً ي٘مقل : زٟم٤م رضمؾ  فصل :

 059  ............................................................................. ومتف وأٟم٤م ذاه٥م اًمٕم٘مؾ إذا ىمذف حمّمٜم٤ًم وىم٤مل : ىمذ فصل :

 000  .....................................................................................................   إذا ىمذف زوضمتف اًمّمٖمػمة : فرع

 005  .........................................................................................................................................................    باب حد الرسقة

 006  ................................................................................................ ٓ حي٥م اًم٘مٓمع قمغم صبل وٓ جمٜمقن  فصل :

 007  ............................................................................................ ٓ جي٥م اًم٘مٓمع سمرسىم٦م ُم٤م دون اًمٜمّم٤مب  فصل :

 070  .......................................................................................................................... إذا ٟم٘م٥م اصمٜم٤من طمرًزا  فصل :

 077  .......................................................................................... وٓ جي٥م اًم٘مٓمع ومٞمام رسق ُمـ همػم طمرز  فصل :

 075  .................................................................................................. وم٢من رسق ُمت٤مع اًمّمٞم٤مدًم٦م واًمب٘م٤مًملم  فصل :

 075  ............................................................................................................. وإن رسق اًمٓمٕم٤مم أو اًمدىمٞمؼ  فصل :

 075  .................................................................................................................................... وإن ٟمبش ىمؼًما  فصل :
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 077  ........................................................................................................   وإن رضب ومسٓم٤مـًم٤م أو ظمريم٤مه فصل :

 078  .................................................................................................................... وإن قمٚمؼ صمٞم٤مسمف ذم احلامم  فصل :

 078  ............................................................................................................................... وإن رسق ُم٤مؿمٞم٦م  فصل :

 015  .................................................................   وٓ جي٥م اًم٘مٓمع طمتك خيرج اعم٤مل ُمـ مجٞمع احلرز سمٗمٕمٚمف  فصل :

 017  ........................................................................................................ ومٚمق دظمؾ احلرز واسمتٚمع ضمقهرة  فصل :

 011  ........................................................................ وٓ جي٥م اًم٘مٓمع طمتك يٜمٗمّمؾ مجٞمع اعم٤مل قمـ احلرز  فصل :

 015  .................................................................................................................. إذا ومتح ُمراطًم٤م ومٞمف ُم٤مؿمٞم٦م  فصل :

 015  .................................................................................................... إذا دظمؾ اًمس٤مرق داًرا ومٞمٝم٤م ؾمٙم٤من  فصل :

 015  .................................................................................................. إذا رسق اًمْمٞمػ ُمـ ُم٤مل اعمْمٞمػ  فصل :

 016  ................................................................................................... ٓ جي٥م اًم٘مٓمع سمرسىم٦م ُم٤م ًمٞمس سمامل  فصل :

 017  ........................................................................................................... إن رسق طمًرا صٖمػًما مل ي٘مٓمع  فصل :

 018  ............................................................................................... ٓ جي٥م اًم٘مٓمع سمرسىم٦م ُم٤م ًمف ومٞمف ؿمبٝم٦م  فصل :

 055  ................................................................................................   إذا رسق ُمـ ُم٤مل وًمده أو وًمد وًمده فصل :

 050  .........................................................................................................  وإن رسق اًمٕمبد ُمـ ُم٤مل ؾمٞمده فصل :

 057  ...................................................................................................... إذا رسق اًمزوج ُمـ ُم٤مل زوضمتف  فصل :

 051  ..............................................................................إذا يم٤من ًمف قمغم رضمؾ ديـ ومرسق ُمـ ُم٤مًمف ٟمّم٤مسًم٤م  فصل :

 051  ..................................................................................... وإن همّم٥م ُمـ رضمؾ ُم٤مًٓ وأطمرزه سمحرزه  فصل :

 055  ............................................................................................ إذا وه٥م اعمرسوق ُمٜمف اًمٕملم اعمرسوىم٦م  فصل :

 056  ..................................................................................  إذا صمبت٧م اًمرسىم٦م سم٤مًمبٞمٜم٦م واعمرسوق ُمٜمف هم٤مئ٥م فصل :

 057  ..............................................................................................  إذا رسق أول ُمرة ىمٓمٕم٧م يده اًمٞمٛمٜمك فصل :

 055  ................................................................................   وُمـ رسق وٓ يٛملم ًمف ىمٓمٕم٧م رضمٚمف اًمٞمرسى فصل :

 050  ..............................................................   وإذا ىمٓمع اًمس٤مرق وم٤مًمسٜم٦م أن يٕمٚمؼ اًمٕمْمق ذم قمٜم٘مف ؾم٤مقم٦م  فصل :

 051  ........................................................................................ إذا وضم٥م قمٚمٞمف ىمٓمع يٛمٞمٜمف وم٠مظمرج يس٤مره  فصل :

 055  .......................................................................................................... إذا شمٙمررت اًمرسىم٦م ُمـ واطمد  فصل :

 055  ..................................................................................................... ىمرار ُمرة واطمدة وشمثب٧م اًمرسىم٦م سم٢م فصل :

 056  .......................................................................................................إذا شمٚمػ اعمرسوق ذم يد اًمس٤مرق  فصل :
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 058  .................................................................................... جي٥م اًم٘مٓمع سمام ي١مظمذ ُمب٤مطًم٤م  :فروع مـثورة 

 059  .................................................................................وأُم٤م اًمثٛمر اعمٕمٚمؼ ومال ىمٓمع ومٞمف 

 065  .................................................................................................. وأُم٤م ىمرون احلٞمقان 

 065  ............................................................................... إذا يم٤من ًمرضمؾ قمٜمد رضمؾ أُم٤مٟم٦م 

 065  .................................................................................... وًمق همّمبف هم٤مص٥م وم٠مطمرزه 

 060  ................................................................................................................................................   الطريقباب حد قاصع 

 068  ............................................................................................... وم٢من ىمتؾ سمٕمْمٝمؿ وأظمذ اعم٤مل سمٕمْمٝمؿ  فصل :

 069  ................................................................................................... وم٢من مل ئمٗمر هبؿ اإلُم٤مم ـمٚمبٝمؿ أسمًدا  فصل :

 075  ....................................................................................................... إذا ؿمٝمر اًمسالح مج٤مقم٦م ذم ُمٍم  فصل :

 075  ........................................................................................... إذا شم٤مب ىم٤مـمع اًمٓمريؼ سمٕمد اًم٘مدرة قمٚمٞمف  فصل :

 077  .......................................................................................إذا ؿمٝمد ؿم٤مهدان ُمـ أهؾ اًمروم٘م٦م فروع : 

 077  .................................................................................. إذا اضمتٛمع قمغم رضمؾ طمد وىمّم٤مص 

 071  ............................................................................................................ إذا يم٤من قمٚمٞمف ىمتالن 

 075  ............................................................ إذا رسق ٟمّم٤مسًم٤م ذم همػم اعمح٤مرسم٦م وىمتؾ ذم اعمح٤مرسم٦م 

 075  .................................................................................................. إذا ىمتؾ مج٤مقم٦م ذم اعمح٤مرسم٦م 

 075  ............................................................................................................................................................   باب حد اخلؿر

 085  ..................................................................... ُمـ ذب ذاسًم٤م ُمسٙمًرا وهق ُمسٚمؿ سم٤مًمغ قم٤مىمؾ خمت٤مر  فصل :

 087  ..................................................................................... وٓ جي٥م احلد إٓ أن ي٘مر أٟمف ذب ُمسٙمًرا  فصل :

 081  ..................................................................................................................... إذا ـمبخ اًمٚمحؿ سم٤مخلٛمر  فصل :

 085  ..............................................................................................................  ٓ ي٘م٤مم احلد ذم طم٤مل اًمسٙمر فصل :

 085  ................................................................................................. إذا رضب احلر أرسمٕملم ؾمقـًم٤م ومامت  فصل :

 087  ..................................................... وًمق رضب اجلالد ذم طمد اًم٘مذف إطمدى وصمامٟملم ؾمقـًم٤م فرع : 

 087  ............................................................................................................. واًمسقط ؾمقط سملم ؾمقـملم  فصل :

 088  .................................................................................................................... وٓ ي٘م٤مم احلد ذم ُمسجد فصل :

 095  .................................................................................................................................................................   باب التعزير

 097  ................................................................................................................   وصٗم٦م اًمرضب ذم اًمتٕمزير فصل :



 الفهارس ....................................................................................... كتاب االنتصار البن أبي عصرون

- 609 - 

 الصػحة .........................................................................................................ادوضوع

 095  ..................................................................................................... إذا قمزر اإلُم٤مم أطمًدا ومامت ضٛمـ فصل :

 096  ..................................................................................................   إذا يم٤من قمغم رأس سم٤مًمغ قم٤مىمؾ ؾمٚمٕم٦م فصل :

 097  .............................................................................................................................. إذا ظمتـ إهمٚمػ  فصل :

 099  ...........................................................................................................................................................................   كتاب اإلمامة 

 751  ............................................................................................................. واإلُم٤مُم٦م ومرض قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م فصل :

 755  ........................................................................................  وٓ جيقز قم٘مده٤م إلُم٤مُملم ذم وىم٧م واطمد فصل :

 757  ................................................................................................. إذا قمٝمد اإلُم٤مم هب٤م إمم همػمه شمٕملم هل٤م  فصل :

 705  ............................................................................................... جيقز ًمٚمخٚمٞمٗم٦م أن يٕملم أهؾ آظمتٞم٤مر  فصل :

 709  ............................................................................................. ُمـ صمبت٧م ظمالومتف سم٤مٓظمتٞم٤مر أو سم٤مًمٕمٝمد  فصل :

 777  ............................................................................................... إذا ىم٤مم اإلُم٤مم ًمألُم٦م سمام جي٥م هل٤م قمٚمٞمف  فصل :

 775  ..........................................................................................................................   ذم ٟم٘مّم٤من إقمْم٤مء فصل :

 776  ............................................................................................................... وم٢من اؾمت٘مؾ قمٚمٞمف ُمـ أشمب٤مقمف  فصل :

 778  ............................................................................................ وعمـ اؾمت٘مرت إُم٤مُمتف أن يقزم ذم أقمامًمف  فصل :

 778  .......................................................................................................   وم٠مُم٤م وٓي٦م اًمقزارة ومٕمغم ىمسٛملم فصل :

 715  ............................................................................................... إذا ىمٚمد اإلُم٤مم أُمػًما قمغم إىمٚمٞمؿ أو سمٚمد  فصل :

 717  ......................................................................................................  وأُم٤م اإلُم٤مرة اخل٤مص٦م قمـ اظمتٞم٤مر فصل :

 715  .............................................................................................................   شم٘مٚمٞمد اإلُم٤مرة اضٓمراًراوم٠مُم٤م  فصل :

 715  ........................................................................................................................ ذم شم٘مٚمٞمد إُم٤مرة اجلٝم٤مد  فصل :

 717  ............................................................................................................................. وم٠مُم٤م شم٘مٚمٞمد اًم٘مْم٤مء  فصل :

 717  .......................................................................................................... ذم شم٘مٚمٞمد اإلُم٤مُم٦م ذم اًمّمٚمقات  فصل :

 719  ...................................................................................................................... وأُم٤م اًمقٓي٦م قمغم احل٩م  فصل :

 755  ............................................................................................................وإن وٓه إىم٤مُم٦م احل٩م سم٤مًمٜم٤مس  فصل :

 757  ................................................................................................. وقمغم اإلُم٤مم أن يٜمٗمذ اًمٕمامل واجلب٤مة  فصل :

 757  ................................................................................. وقمغم اإلُم٤مم أن يقزم قمغم ُم٤مل اًمٗملء واًمٖمٜمٞمٛم٦م  : فصل

 751  ........................................................................................................ وسف اجلزي٦م ووضع اخلراج  فصل :

 751  ............................................................................................................................  إطمٞم٤مء اعمقات ضم٤مئز فصل :
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 751  .......................................................................................................  ًمإلُم٤مم أن ي٘مٓمع ُمقات إرض فصل :

 751  ............................................................................................................ يٜمبٖمل ًمإلُم٤مم أن يْمع ديقاًٟم٤م  فصل :

 757  .................................................................................................. إذا رومع إمم اًمسٚمٓم٤من ُمتٝمؿ سمجريٛم٦م  فصل :

 758  .................................................................................................... ويتٕملم قمغم اإلُم٤مم ٟمّم٥م حمتس٥م  فصل :

 750  ....................................................................................... وأُم٤م اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر اًمذي حلؼ اهلل شمٕم٤ممم  فصل :

 755  ............................................................................................................................................................................   كتاب الؼضاء

 755  .............................................................................................................................  باب والية الؼضاء وآداب الؼايض

 755  ................................................................................................................... وإن يم٤من ذم اًمبٚمدة أُمث٤مًمف  فصل :

 756  .......................................................................................................................   وأُم٤م أظمذ اًمرزق قمٚمٞمف فصل :

 758  ...................................................................................... وٓ جيقز قم٘مد اإلضم٤مرة قمغم اًم٘مْم٤مء  : فرع

 758  ............................. وٓ جيقز أن يٙمقن اًم٘م٤ميض يم٤مومًرا وٓ وم٤مؾمً٘م٤م وٓ قمبًدا وٓ صٖمػًما وٓ ُمٕمتقًه٤م  فصل :

 765  ...................................................................................... ٓ شمثب٧م وٓي٦م اًم٘مْم٤مء إٓ سمتٗمقيض اإلُم٤مم  فصل :

 767  ........................................................................................   جيقز أن جيٕمؾ ىمْم٤مء سمٚمد إمم اصمٜملم أو أيمثر فصل :

 767  ...................................................................................................... وم٢من ىم٤مل : ومقض٧م إًمٞمؽ اًم٘مْم٤مء  فصل :

 767  ................................................................................................   ت٥م ًمف يمت٤مب قمٝمدإذا وٓه اًم٘مْم٤مء يم فصل :

 765  ................................................................ جيقز ًمإلُم٤مم أن يقزم اًم٘مْم٤مء ًمٖمػمه ذم اًمبٚمد اًمذي هق ومٞمف  فصل :

 765  ................................................................................................. ٓ جيقز ًمٚم٘م٤ميض أن ي٘ميض وٓ يقزم  فصل :

 765  .....................................................................................................  ٓ جيقز ًمٚم٘م٤ميض أن ي٘ميض ًمٜمٗمسف فصل :

 766  ..................................................................... حيرم قمغم اًم٘م٤ميض واًمٕم٤مُمؾ قمغم اًمّمدىم٦م أظمذ اًمرؿمقة  فصل :

 769  ............................................................................................ يٕمتؼم ذم مت٤مم اًمقٓي٦م ىمبقل اعمقمم : فرع

 769  .............................................................................. وجيقز ًمٚم٘م٤ميض سمؾ يستح٥م ًمف طمْمقر اًمقٓئؿ  فصل :

 770  ...........................................  وٓ جيقز ًمٚم٘م٤ميض أن ي٘ميض ذم طم٤مل اًمٖمْم٥م وٓ اجلقع وٓ اًمٕمٓمش فصل :

 777  .....................................................................................   يستح٥م أن جيٚمس ًمٚم٘مْم٤مء ذم ُمقضع سم٤مرز فصل :

 775  ..................................................................................................... ويتخذ أضمري٤مء إلطمْم٤مر اخلّمقم فصل :

 775  .......................................................................................................................   ويٜمبٖمل أن يتخذ يم٤مشمًب٤م فصل :

 776  .................................................................................................................. وٓ يتخذ ؿمٝمقًدا ُمٕمٞمٜملم  فصل :
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 776  ...................................................................................................   ويتخذ ىمقًُم٤م ُمـ أصح٤مب اعمس٤مئؾ فصل :

 778  ......................................................................................................   إذا أراد أن يٕمرف قمداًم٦م اًمِم٤مهد فصل :

 785  ................................................................. ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل : وٓ يثب٧م اجلرح وٓ اًمتٕمديؾ إٓ سم٤مصمٜملم  فصل :

 780  ...................................................................................... ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل : وٓ ي٘مبؾ اجلرح إٓ ُمٗمرًسا  فصل :

 781  ............................................................................ وُمـ ًمٗمظ اًمتٕمديؾ ومٝمق أن ي٘مقل : قمدل قمكم وزم  فصل :

 781  ........................................................... ٓ شم٘مبؾ اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمتٕمديؾ إٓ ممـ شم٘مدُم٧م ُمٕمرومتف سم٤مًمِم٤مهد  فصل :

 785  ......................................................................................... إذا ؿمٝمد قمٜمد احل٤ميمؿ ؿمٝمقد وارشم٤مب هلؿ  فصل :

 786  ...................................................................................... يستح٥م ًمٚم٘م٤ميض أن حيرض جمٚمسف اًمٗم٘مٝم٤مء  فصل :

 787  .................................................................................................  إذا طمٙمؿ سم٤مضمتٝم٤مده صمؿ شمبلم ًمف اخلٓم٠م فصل :

 788  ..................................................................   إذا وزم ىمْم٤مء سمٚمد ويم٤من اًم٘م٤ميض ىمبٚمف ٓ يّمٚمح ًمٚم٘مْم٤مء فصل :

 795  ....................................................................... إذا ؿمٝمد ؿم٤مهدان قمغم رضمؾ سمٓمالق أو قمت٤مق  : فرع

 790  ........................................................................................ إذا أراد احل٤ميمؿ اخلروج إمم جمٚمس احلٙمؿ  فصل :

 797  ....................................................................................  ويٜمبٖمل ًمٚم٘م٤ميض أن يبدأ ذم ٟمٔمره سم٤معمحبسلم فصل :

 795  ...................................................................................................  صمؿ يٜمٔمر ذم أُمر إوصٞم٤مء وإُمٜم٤مء فصل :

 796  ...................................................................................................................   صمؿ يٜمٔمر ذم أُمٜم٤مء احل٤ميمؿ  فصل :

 797  ......................................................................................... صمؿ يٜمٔمر ذم أُمر إُمقال اًمْم٤مًم٦م واًمٚم٘مٓم٦م  فصل :

 798  ..................................................................................................................  باب ما عذ الؼايض يف الشفود واخلصوم

 799  .........................................................يٜمبٖمل ًمٚم٘م٤ميض اؾمتحب٤مسًم٤م أن يسقي سملم اخلّمٛملم ذم دظمقهلام  فصل :

 151  ................................................................................................................. وم٢من فمٝمر ُمـ أطمدمه٤م ًمدد  فصل :

 151  .............................................................................................................. إذا يم٤من سملم ٟمٗمسلم طمٙمقُم٦م  فصل :

 157  .......................................................................................................................................................   باب صػة الؼضاء

 107  ....................................................................وم٢من يم٤مٟم٧م اًمدقمقى ذم ُمقضع ٓ يٛمٙمـ رد اًمٞمٛملم ومٞمف  فصل :

 105  ..........................................................................................................  إذا ىم٤مل اعمدقمل : زم سمٞمٜم٦م سم٤محلؼ فصل :

 107  ..........................................................................................   إذا قمٚمؿ اًم٘م٤ميض قمداًم٦م اًمِم٤مهد أو ومس٘مف فصل :

 109  .............................................................................................  وإن ؾمٙم٧م اعمدقمك قمٚمٞمف قمـ اجلقاب  فصل :

 175  ............................................................................ إذا طمرض قمٜمد اًم٘م٤ميض ظمّمؿ وادقمك قمغم هم٤مئ٥م  فصل :
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 177  ................................................................   جيقز أن يٙمت٥م ىم٤ميض سمٚمد أو ىمري٦م إمم ىم٤ميض سمٚمد أو ىمري٦م فصل :

 176  ......................................................................... إذا شمرك اًم٘م٤ميض اًمٙم٤مشم٥م اؾمؿ اعمٙمتقب إًمٞمف  : فرع

 177  .....................................................................................   ٦م قمٜمدهإذا يمت٥م اًم٘م٤ميض سمثبقت إىمرار أو سمٞمٜم فصل :

 178  .................................................................................................... إذا ُم٤مت اًم٘م٤ميض اًمٙم٤مشم٥م أو قمزل  فصل :

 179  ....................................................................................................  أُم٤م إذا ُم٤مت اعمٙمتقب إًمٞمف أو قمزل فصل :

 110  ........................................................................... إذا وصؾ اًمٙمت٤مب إمم اعمٙمتقب إًمٞمف ذم همػم وٓيتف  فصل :

 110  ....................................................................................... إذا يمت٥م طم٤ميمؿ إمم طم٤ميمؿ سمحؼ صمب٧م قمٜمده  فصل :

 111  ................................................................................. إذا صمب٧م احلؼ قمٜمد احل٤ميمؿ سم٢مىمرار اعمدقمك قمٚمٞمف  فصل :

 115  ................................................................................   ُمتك ـمٚم٥م اعمحٙمقم ًمف ُمـ احل٤ميمؿ أن حيٙمؿ ًمف فصل :

 118  ............................................................................................  إذا اشمْمح احلؼ ًمٚمح٤ميمؿ سملم اخلّمٛملم فصل :

 118  ............................................................................   إذا ىم٤مل اًم٘م٤ميض ذم طم٤مل وٓيتف : طمٙمٛم٧م ًمٗمالن فصل :

 155  ................................................................................................................................................................ باب الؼسؿة 

 150  ........................................................................................ وم٢من مل يٙمـ ذم اًم٘مسٛم٦م ظمرص وٓ شم٘مقيؿ  فصل :

 150  ...................................................................................  وم٢من ٟمّم٥م اإلُم٤مم ىم٤مؾماًم ومرزىمف ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل فصل :

 157  ......................................................................................................... إذا يم٤من ذم اًم٘مسٛم٦م رد ومٝمل سمٞمع فصل :

 151  ...............................................................................إذا ـمٚم٥م أطمد اًمنميم٤مء اًم٘مسٛم٦م واُمتٜمع اًمب٤مىمقن  فصل :

 155  ..................................................................................................   وإن يم٤من سمٞمٜمٝمام دور وأرض خمتٚمٗم٦م  فصل :

 156  ...................................................................................................................  وإن يم٤مٟم٤م ذيٙملم ذم دار فصل :

 157  ................................................................................................. وإن يم٤من سملم ُمٚمٙمٞمٝمام قمرص٦م طم٤مئط  فصل :

 158  ...............................................................................................  وإن يم٤من سمٞمٜمٝمام أرض خمتٚمٗم٦م إضمزاء فصل :

 159  ......................................................................................................... وإن يم٤من سمٞمٜمٝمام أرض ُمزروقم٦م  فصل :

 155  ........................................................................ وإن يم٤من سمٞمٜمٝمام قمبٞمد أو ُم٤مؿمٞم٦م أو صمٞم٤مب أو أظمِم٤مب  فصل :

 150  ............................................................................................................... إذا يم٤من سمٞمٜمٝمام داران  : فرع

 150  ................................................................................................................   إذا يم٤من سمٞمٜمٝمام ُمٜم٤مومع أقمٞم٤من فصل :

 151  ....................................................................................................... يٜمبٖمل ًمٚم٘م٤مؾمؿ أن يٕمدل اًمسٝم٤مم  فصل :

 155  ......................................................................................................... إذا شمراومع اًمنميٙم٤من إمم احل٤ميمؿ  فصل :
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 155  .................................................................................................... إذا شم٘م٤مؾمام صمؿ ادقمك أطمدمه٤م همٚمًٓم٤م  فصل :

 155  .....................................................................................................  إذا شمٜم٤مزقم٤م سمٕمد اًم٘مسٛم٦م سمٞمًت٤م : فرع

 156  .............................................................. إذا شم٘م٤مؾمام أرًض٤م صمؿ اؾمتحؼ مم٤م ص٤مر ٕطمدمه٤م رء ُمٕملم  فصل :

 156  ................................................................................ إذا اىمتسؿ اًمقرصم٦م اًمؽميم٦م صمؿ سم٤من قمغم اعمٞم٧م ديـ  فصل :

 157  ...............................................................................................................................................   باب الدعوى والبقـات

 158  ................................................................................ ٓ يٚمزم ذم دقمقى اعم٤مل ذيمر ؾمب٥م آؾمتح٘م٤مق  فصل :

 165  ........................................................................................................ وإن ادقمك ُم٤مًٓ ُمْم٤موًم٤م إمم ؾمببف  فصل :

 160  ..................................................................................................... وم٢من ادقمك قمغم إٟمس٤من ديٜم٤ًم وم٠مٟمٙمره  فصل :

 161  .............................................................................. وإن يم٤من ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام سمٞمٜم٦م واًمٕملم ذم يدمه٤م  فصل :

 165  .......................................................................................................... وإن يم٤مٟم٧م اًمٕملم ذم يد همػممه٤م فصل :

 166  ........................................ إذا ادقمك داًرا ذم يد رضمؾ وأىم٤مم سمٞمٜم٦م أهن٤م يم٤مٟم٧م ذم يده أو ذم ُمٚمٙمف أُمس  فصل :

 167  ............................................................... إذا يم٤من سمٞمده دار وم٤مدقم٤مه٤م إٟمس٤من وم٠مىمر هب٤م ُمـ ذم يده ًمٖمػمه  فصل :

 169  ............................................................................   ي٦م وؿمٝمدت ًمف اًمبٞمٜم٦م أهن٤م سمٜم٧م أُمتفإذا ادقمك ضم٤مر فصل :

 175  .......................................................................................... إذا ادقمك أن هذه اًمدار ُمٚمٙمف ُمٜمذ ؾمٜمتلم  فصل :

 175  ....................................................................................... إذا يم٤مٟم٧م دار ذم يد إٟمس٤من وم٤مدقم٤مه٤م إٟمس٤من  فصل :

 170  ......................................................................................................  إذا شمداقمك اصمٜم٤من داًرا ذم يد صم٤مًم٨م فصل :

 170  ..................................................................................... إذا ادقمك رضمؾ أٟمف اسمت٤مع هذه اًمدار ُمـ زيد  فصل :

 177  .............................................................. وإن ادقمك رضمؾ أن اسمت٤مع هذه اًمدار ُمـ زيد وهق يٛمٚمٙمٝم٤م  فصل :

 177  .............................................................................. وإن يم٤من ذم يد رضمؾ دار وم٤مدقمك زيد أٟمف اسمت٤مقمٝم٤م  فصل :

 171  ................................................................................................................. إذا ادقمك رضمؾ ُمٚمؽ قملم  فصل :

 175  .................................................................................................. إذا ؿمٝمد ؿم٤مهدان سمٕمتؼ قمبد أو أُم٦م  فصل :

 176  ................................................................................................. إذا ادقمك قمغم إٟمس٤من طمً٘م٤م وأىم٤مم سمٞمٜم٦م  فصل :

 176  ...................................................... ب٤ميٕم٤من ذم ىمدر اًمثٛمـ واعمتٙم٤مري٤من ذم ىمدر إضمرة إذا اظمتٚمػ اعمت فصل :

 178  ....................................................................................................   إذا يم٤من ذم يد رضمؾ دار ٓ يدقمٞمٝم٤م فصل :

 180  ................................................................................................... إذا يم٤من ذم يد رضمٚملم يمبش  : فرع

 187  ............................................................................................... إذا يم٤من ذم يد صمالصم٦م أٟمٗمس دار  : فرع
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 187  ............................................................................... إذا ُم٤مت رضمؾ وظمٚمػ اسمٜم٤ًم ٟمٍماٟمًٞم٤م واسمٜم٤ًم ُمسٚماًم  فصل :

 185  ................................................... إذا ُم٤مت رضمؾ وظمٚمػ اسمٜملم وم٤مشمٗمؼ آصمٜم٤من أن أسم٤ممه٤م ُم٤مت ُمسٚماًم  فصل :

 186  ......................................................................................إذا ُم٤مت رضمؾ وًمف اسمـ طم٤مرض واسمـ هم٤مئ٥م  فصل :

 188  ........................................................................... إذا ُم٤مشم٧م اُمرأة واسمٜمٝم٤م ، وظمٚمٗم٧م زوضمٝم٤م وأظم٤مه٤م  فصل :

 188  ............................................................................................. إذا شمداقمك رضمالن طم٤مئًٓم٤م سملم ُمٚمٙمٞمٝمام  فصل :

 195  .........................................................  إذا شمداقمك رضمالن داسم٦م أطمدمه٤م رايمبٝم٤م وأظمر آظمذ سمزُم٤مُمٝم٤م فصل :

 195  ............................................................................. إذا يم٤من ذم يد رضمؾ همالم سم٤مًمغ قم٤مىمؾ وم٤مدقمك رىمف  فصل :

 197  ................................................................................................. إذا اظمتٚمػ اًمزوضم٤من ذم ُمت٤مع اًمبٞم٧م  فصل :

 191  ......................................................................................................... إذا اظمتٚمػ اعمتٙم٤مري٤من ذم اعمت٤مع  فصل :

 191  ......................................................................... إذا يم٤من ذم يد زيد ؿم٤مة وم٘م٤مل قمٛمرو : هل زم  : فرع

 195  .............................................................................   إذا ادقمك أٟمف أيمراه ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمدار : الػرع الثاين

 195  ......................................................................... إذا يم٤من ذم يد يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ؿم٤مة  : الػرع الثالث

 195  ................................................................................... ُمـ وضم٥م ًمف قمغم إٟمس٤من طمؼ وهق همػم ممتٜمع  فصل :

 199  ..............................................................................................................................................   باب القؿني يف الدعاوي

 199  .................................................................................................................   وم٢من يم٤مٟم٧م اًمدقمقى ذم دم فصل :

 551  ................................................................................................................ إذا ادقمك اًم٘متؾ قمغم مج٤مقم٦م  فصل :

 551  ................................................................................................................   وإن ىم٤مل : ىمتٚمف هذا قمٛمًدا  فصل :

 555  .......................................................................................................... واًمٚمقث اًمذي يقضم٥م اًمٞمٛملم  فصل :

 556  ..................................................................  وإن ؿمٝمد مج٤مقم٦م ُمـ اًمٜمس٤مء أو اًمٕمبٞمد قمغم رضمؾ سم٤مًم٘متؾ فصل :

 556  ...................................................................................................... إذا ىم٤مل : ضمرطمٜمل ومالن صمؿ ُم٤مت  فصل :

 557  ....................................................................................................... إذا ؿمٝمد قمدل قمغم رضمؾ سم٤مًم٘متؾ  فصل :

 559  .......................................................................  إذا ؿمٝمد ؿم٤مهدان أن ومالًٟم٤م ىمتٚمف أطمد هذيـ اًمرضمٚملم فصل :

 559  ............................................................................   إذا ادقمك أطمد اًمقارصملم قمغم رضمؾ أٟمف ىمتؾ ُمقرصمف فصل :

 505  ................................. إذا ادقمك قمغم رضمؾ ىمتؾ اًمٕمٛمد وم٘مٞمؾ ًمف : صػ اًمٕمٛمد . ومٗمرسه سمِمبف اًمٕمٛمد  فصل :

 500  ......................................................................................   وإن يم٤مٟم٧م اًمدقمقى ذم اجلٜم٤مي٦م قمغم اًمٓمرف فصل :

 507  ...................................................................................... إذا ىمتؾ ُمسٚمؿ وهٜم٤مك ًمقث ومل ي٘مسؿ وًمٞمف  فصل :
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 501  .......................................................................... ُمـ شمقضمٝم٧م قمٚمٞمف يٛملم ذم دم همٚمٔم٧م قمٚمٞمف اًمٞمٛملم  فصل :

 505  ......................................................................................................... واًمتٖمٚمٞمظ ينمع ذم صمالصم٦م أؿمٞم٤مء  فصل :

 506  .................................................................................................................... وم٢من يم٤من احل٤مًمػ هيقدًي٤م  فصل :

 507  .................................................................... ٓ شمّمح اًمٞمٛملم ذم اًمدقم٤موي إٓ أن يستحٚمٗمف اًم٘م٤ميض  فصل :

 508  ........................................................ ُمـ طمٚمػ قمغم ومٕمؾ ٟمٗمسف ذم ٟمٗمل أو إصمب٤مت طمٚمػ قمغم اًم٘مٓمع  فصل :

 570  .......................................................................................................................................................................  كتاب الشفادات

 577  .........................................................................................  وُمـ يم٤مٟم٧م قمٜمده ؿمٝم٤مدة ذم طمؼ هلل شمٕم٤ممم فصل :

 571  .................................................................... وُمـ شمٕمٞمٜم٧م قمٚمٞمف اًمِمٝم٤مدة مل جيز أن ي٠مظمذ قمٚمٞمٝم٤م أضمًرا  فصل :

 575  ............................................................................................................................  باب من تؼبل شفادته ومن ال تؼبل

 575  .................................................................  وٓ شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة اًمٙم٤مومر قمغم ُمسٚمؿ وٓ ُمسٚمؿ قمغم يم٤مومر فصل :

 577  .....................................................................................................................   ٓ شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة اًمٗم٤مؾمؼ فصل :

 579  ......................................................................................................  وٓ شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة ُمـ ٓ ُمروءة ًمف فصل :

 515  ................................................................................................................. ويٙمره اًمٚمٕم٥م سم٤مًمِمٓمرٟم٩م  فصل :

 517  ..........................................................................................................................وحيرم اًمٚمٕم٥م سم٤مًمٜمرد  فصل :

 517  ...................................................................................................... جيقز اخت٤مذ احلامم ًمٚم٘مٜمٞم٦م وإٟمس  فصل :

 511  ......................................................   ٞمؾ ُمـ اًمٜمبٞمذ ومل يسٙمر مل يٗمسؼ ومل شمرد ؿمٝم٤مدشمفُمـ ذب اًم٘مٚم فصل :

 515  ....................................................................................................... ويٙمره اًمٖمٜم٤مء ُمـ همػم آًم٦م ُمٓمرسم٦م  فصل :

 517  ............................................................................................................. وحيرم ؾمامع أٓت اعمٓمرسم٦م  فصل :

 517  ............................................................................................  جيقز رضب اًمدف ذم اًمٕمرس واخلت٤من فصل :

 518  .....................................................................................................................   وأُم٤م احلداء ومٝمق اًمِمٕمر فصل :

 550  ............................................................................... يستح٥م حتسلم اًمّمقت سم٤مًم٘مرآن واًمتحزن ومٞمف  فصل :

 557  ...................................................... إذا يم٤من اًمرضمؾ حي٥م ىمقُمف أو أهؾ ُمذهبف ومٚمٞمس ذًمؽ سمٛمٙمروه  فصل :

 551  .............. ُمـ قمرف سم٤مًمتٓمٗمؾ قمغم ـمٕم٤مم اًمٖمػم وٓ يستحؾ ص٤مطم٥م اًمٓمٕم٤مم مل شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدشمف  : فرع

 555  .............................................................................................  ُمـ ؿمٝمد سم٤مًمزور ردت ؿمٝم٤مدشمف ًمٗمس٘مف فصل :

 555  ................................................................................. شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة وًمد اًمزٟم٤م إذا يم٤من قمدًٓ  : فرعان

 555  ...........................................................  اًمزٟم٤م أو ذب اخلٛمر أو همػمهويمذًمؽ اعمحدود ذم 
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 556  ................................................................................................  ٓ شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة جير هب٤م إمم ٟمٗمسف ٟمٗمًٕم٤م فصل :

 558  .................................................................................. ٓ شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة اًمقاًمديـ ًمألوٓد وإن ؾمٗمٚمقا  فصل :

 555  ................................. وُمـ قمدا اًمقاًمديـ واعمقًمديـ ُمـ إىم٤مرب يم٤مإلظمقة وإقمامم وسمٜمٞمٝمؿ شم٘مبؾ  فصل :

 555  ................................................................................................  شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة أطمد اًمزوضملم ًمّم٤مطمبف فصل :

 550  ...................................................................................................... ٓ شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة اًمٕمدو قمغم قمدوه  فصل :

 555  ...................................................................... إذا ؿمٝمد رضمالن قمغم رضمؾ سمحؼ قمٜمد احل٤ميمؿ  : فرع

 555  .......................................................................................................... شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة اًمّمديؼ ًمّمدي٘مف  فصل :

 555  .......................................................... وُمـ ردت ؿمٝم٤مدشمف سمٛمٕمّمٞم٦م صمؿ شم٤مب وأصٚمح ىمبٚم٧م ؿمٝم٤مدشمف  فصل :

 556  ............................................................................................ ًمٚمتقسم٦م اًمتل شم٘مبؾ ُمٕمٝم٤م اًمِمٝم٤مدة ذوط  فصل :

 559  ........................................................................................................................................................  باب عدد الشفود

 567  .............................................................................................  ويثب٧م اًم٘مّم٤مص ذم اًمٜمٗمس سمِم٤مهديـ فصل :

 561  .........................................................................................................  ويثب٧م اعم٤مل وُم٤م ي٘مّمد سمف اعم٤مل فصل :

 565  ............................................................................   وٓ ي٘مبؾ ذم ُمقضح٦م اًمٕمٛمد إٓ ؿم٤مهديـ ذيمريـ فصل :

 566  ................................................................ وي٘مبؾ ومٞمام ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م اًمرضم٤مل ُمـ اًمقٓدة واًمٕمٞمقب  فصل :

 568  ................................................................................ ُم٤م يثب٧م سمِم٤مهد واُمرأشملم يثب٧م سمِم٤مهد ويٛملم  فصل :

 575  ........................................................................................... إذا رُمك ؾمٝماًم إمم إٟمس٤من وم٠مص٤مسمف  : فرع

 575  .................................................................................... ٓ يثب٧م اعم٤مل سمِمٝم٤مدة اُمرأشملم ويٛملم  : فرع

 570  .........................................................................................................................................  باب حتؿل الشفادة وأدائفا

 577  .......................................................................................................... ٓ جيقز أن يِمٝمد عمـ ٓ يٕمرومف  فصل :

 577  ............................................................................................................  وإن يم٤مٟم٧م اًمِمٝم٤مدة قمغم ىمقل فصل :

 575  ....................................................................................................... وم٢من ؾمٛمع إٟمس٤مًٟم٤م ي٘مر سمٜمس٥م اسمـ  فصل :

 575  ...............................................................................................  وُمـ رأى ؿمٞمًئ٤م ُمـ اعم٤مل ذم يد إٟمس٤من فصل :

 575  .................................................................................   ُمـ ؿمٝمد أن ومالًٟم٤م اسمـ ومالن ويمؾ ومالًٟم٤م : فرع

 575  .......................................................................................................................   شمّمح ؿمٝم٤مدة إقمٛمك فصل :

 577  ......................................................................................................  وُمـ ؿمٝمد سم٤مًمٜمٙم٤مح ذيمر ذوـمف فصل :

 577  .................................................................................................. وُمـ ؿمٝمد سم٤مًمرض٤مع ًمزُمف أن يّمٗمف  فصل :
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 578  ........................................................................................................ وُمـ ؿمٝمد سم٤مجلٜم٤مي٦م ذيمر صٗمتٝم٤م  فصل :

 579  ........................................................................................ وُمـ ؿمٝمد سم٤مًمزٟم٤م ذيمر اًمزاين واًمتل زٟم٤م هب٤م  فصل :

 585  ..........................................  وُمـ ؿمٝمد سم٤مًمرسىم٦م ذيمر اًمس٤مرق واعمرسوق ُمٜمف واحلرز وصٗم٦م اًمرسىم٦م فصل :

 580  ...........................................................................................................................................  الشفادة عذ الشفادةباب 

 581  ...................................................................................... ٓ شم٘مبؾ اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة إٓ ُمـ قمدد  فصل :

 585  .................................... ٓ شم٘مبؾ اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة طمتك يسٛمل ؿم٤مهدا اًمٗمرع ؿم٤مهدي إصؾ  فصل :

 585  .......................................................................................   ٓ جيقز حتٛمؾ اًمِمٝم٤مدة إٓ ُمـ صمالصم٦م ـمرق فصل :

 588  .................................................................................................................................................   باب اختالف الشفود

 588  ............................................................................ إذا ؿمٝمد ؿم٤مهد قمغم رضمؾ أٟمف زٟم٤م سم٤مُمرأة ذم زاوي٦م  فصل :

 589  ................................................................................................. وًمق ؿمٝمد ؿم٤مهد أٟمف رسق ُمٜمف يمبًِم٤م  فصل :

 595  ................................................................................................... وإن ؿمٝمد ؿم٤مهد أٟمف رسق ُمٜمف صمقسًم٤م  فصل :

 590  ......................................................................................................   وإن ؿمٝمد ؿم٤مهد أٟمف ـمٚم٘مٝم٤م سمٙمرة فصل :

 597  .................................................................................. إذا ؿمٝمد ؿم٤مهدان قمغم رضمٚملم أهنام ىمتال ومالًٟم٤م  فصل :

 591  ............................................................................ إذا ىمتؾ رضمؾ قمٛمًدا وًمف ؿم٤مهدان اسمٜم٤من أو أظمقان  فصل :

 595  ....................................................................................................   وًمق ؿمٝمد واطمد أٟمف ىم٤مل : ويمٚمتؽ فصل :

 595  ................................................................................... وإن ؿمٝمد ؿم٤مهدان قمغم رضمؾ أٟمف أقمتؼ قمبده  فصل :

 596  ...........................................................................................................................................  باب الرجوع عن الشفادة

 598  ............................................................................................... وإن رضمع سمٕمض اًمِمٝمقد دون سمٕمض  فصل :

 599  .......................................................................ضمؿ إذا ؿمٝمد أرسمٕم٦م سم٤مًمزٟم٤م وؿمٝمد اصمٜم٤من سم٤مإلطمّم٤من ومر فصل :

 555  ..................................................................................... وم٢من ؿمٝمد أرسمٕم٦م سم٤مًمزٟم٤م وؿمٝمد اصمٜم٤من سم٤مًمتزيمٞم٦م  فصل :

 550  ....................................................................................   إذا ؿمٝمد ؿم٤مهدان قمغم رضمؾ أٟمف أقمتؼ قمبده  فصل :

 551  ................................................................................................ إذا ؿمٝمد ومرقم٤من قمغم أصٚملم  : فروع

 551  ......................................................................... إذا ؿمٝمد ؿم٤مهدان قمغم رضمؾ سمٜمٙم٤مح اُمرأة 

 555  ............................................................. إذا ؿمٝمد ؿم٤مهدان قمغم رضمؾ أٟمف أقمتؼ هذا اًمٕمبد  

 555  .............................................................................. ويمذًمؽ ًمق ؿمٝمد قمغم أٟمف ـمٚمؼ زوضمتف 

 555  ......................................................................... إذا ؿمٝمد أرسمٕم٦م قمغم رضمؾ سم٠مرسمٕمامئ٦م درهؿ 
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 555  ................................................................. إذا ؿمٝمدا ًمٚمٕمبد ذم اًمٙمت٤مسم٦م ومحٙمؿ هب٤م صمؿ رضمٕم٤م 

 555  .............................................................................. إذا ؿمٝمدا قمغم اُمرأة سم٤مًمٜمٙم٤مح صمؿ رضمٕم٤م  

 555  ...................................................................... إذا ؿمٝمد ؿم٤مهد سمحؼ صمؿ ُم٤مت أو ضمـ أو أهمٛمل قمٚمٞمف  فصل :

 556  ............................................. وإذا ٟم٘مض احلٙمؿ : وم٢من يم٤من اعمحٙمقم سمف ىمتاًل أو ىمٓمًٕم٤م وضم٥م ضامٟمف  فصل :

 557  ....................................... ُمـ طمٙمؿ ًمف طم٤ميمؿ سمامل أو سمْمع أو همػممه٤م سمٞمٛملم وم٤مضمرة أو ؿمٝم٤مدة زور  فصل :

 558  ............................................................................................................................................................................   كتاب اإلقرار

 559  .............................................................................. يّمح إىمرار اًمٕمبد سمام يقضم٥م احلد أو اًم٘مّم٤مص  فصل :

 505  ......................................................................................................... وم٢من أىمر سمرسىم٦م ُم٤مل ٓ ىمٓمع ومٞمف  فصل :

 500  ............................................................................................................ إذا سم٤مع اًمسٞمد قمبده ُمـ ٟمٗمسف  : فصل

 507  ............................................................................................ وي٘مبؾ إىمرار اعمريض سم٤محلد واًم٘مّم٤مص فصل :

 505  ................................................................................... يّمح اإلىمرار ًمٙمؾ ُمـ يثب٧م ًمف احلؼ اعم٘مر سمف  فصل :

 505  ............................................................................................ وُمـ أىمر ٔدُمل سمحؼ أو هلل شمٕم٤ممم سمحؼ  فصل :

 506  ........................................................................................ وإن أىمر ًمرضمؾ سمامل ذم يده ومٙمذسمف اعم٘مر ًمف  فصل :

 506  ....................................................................... إذا أىمر اًمزوج أن زوضمتف أظمتف ُمـ اًمرض٤مقم٦م ومٙمذسمتف  فصل :

 507  ............................................................................................... إذا ىم٤مل رضمؾ ًمرضمؾ : زم قمٚمٞمؽ أًمػ  فصل :

 507  ...............................................................................................   وإن ىم٤مل : زم قمٚمٞمؽ أًمػ وم٘م٤مل : ٟمٕمؿ فصل :

 575  ......................................................................................................................................................  باب جامع اإلقرار

 570  ........................................................................................ إذا أىمر ًمرضمؾ سمٌمء وومرسه سمام ىمؾ أو يمثر  فصل :

 570  ................................................................. يٚمزُمف رء  وإن ىم٤مل : همّمبتؽ ، أو همّمبتؽ ُم٤م شمٕمٚمؿ مل فصل :

 577  ....................................................................... إذا ىم٤مل ًمف : قمكم ُم٤مل ىمبؾ ذم شمٗمسػمه اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم  فصل :

 571  ................................................................ وإن ىم٤مل ًمف : قمكم درهؿ ًمزُمف درهؿ ُمـ دراهؿ اإلؾمالم  فصل :

 575  ................................................................................................................... وإن ىم٤مل ًمف : قمكم دراهؿ  فصل :

 575  .......................................................................  إذا أىمر سمدرهؿ ذم وىم٧م صمؿ أىمر سمدرهؿ ذم وىم٧م آظمر فصل :

 576  ..........................................................................  إذا ىم٤مل ًمف : قمكم درهؿ ومقق درهؿ أو حت٧م درهؿ  فصل :

 577  ................................................................................................. وإن ىم٤مل ًمف : قمنمة درهؿ ذم قمنمة  فصل :

 578  .....................................................................................................  وإن ىم٤مل ًمف : قمكم درهؿ أو ديٜم٤مر  فصل :
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 578  ...................................................................................................... إذا ىم٤مل ًمف : قمكم درهؿ إمم قمنمة  فصل :

 579  ...................................................................................................... إذا ىم٤مل ًمف : قمكم يمذا صح إىمراره  فصل :

 515  ....................................................................................   إذا ىم٤مل ًمف : قمكم أًمػ رضمع ذم شمٗمسػمه٤م إًمٞمف فصل :

 510  .......................................................................................... إذا ىم٤مل ًمف : قمكم قمنمة دراهؿ إٓ درمًه٤م  فصل :

 511  .......................................................................................... إذا ىم٤مل : ه١مٓء اًمٕمبٞمد ًمٗمالن إٓ واطمًدا  فصل :

 515  .................................................................................................... إذا ىم٤مل : ًمٗمالن ذم هذه اًمدار طمؼ  فصل :

 515  ........................................................................................................... إذا أىمر إلٟمس٤من سمامل ذم فمرف  فصل :

 517  ..................................................................................إذا ىم٤مل : ًمزيد قمكم أًمػ درهؿ ، صمؿ أطمرضه٤م  فصل :

 518  .............................................................................................   وإن ىم٤مل ًمف : ذم هذا اًمٕمبد أًمػ درهؿ فصل :

 555  .............................................................................................. إذا ىم٤مل ًمف : ذم ُمػماث أيب أًمػ درهؿ  فصل :

 555  ................................................................................ وإن ىم٤مل ًمف : قمكم أًمػ ُمـ صمٛمـ ُمبٞمع مل أىمبْمف  فصل :

 550  .....................................................................................................  إذا أىمر سمحؼ صمؿ وصٚمف سمام يس٘مٓمف فصل :

 557  ............................................................... اًمدار ًمزيد ، سمؾ ًمٕمٛمرو ، أو ىم٤مل : همّمبتٝم٤م إذا ىم٤مل : هذه  فصل :

 555  ................................................................................. إذا أىمر رضمؾ قمغم ٟمٗمسف سمٜمس٥م جمٝمقل اًمٜمس٥م  فصل :

 555  ..............................................................................   وم٠مىمر قمغم أسمٞمف سمٜمس٥م إذا ُم٤مت رضمؾ وظمٚمػ اسمٜم٤ًم فصل :

 558  .............................................................................................  وإن يم٤من سملم اعم٘مر واعم٘مر سمف واطمد طمل فصل :

 559  ................................................................................... وإن يم٤من اعم٘مر سمف ٓ حيج٥م اعم٘مر قمـ اعمػماث  فصل :

 555  ................................. إذا ُم٤مت رضمؾ وظمٚمػ أظًم٤م وم٘مدم رضمؾ جمٝمقل اًمٜمس٥م وم٤مدقمك أٟمف اسمـ اعمٞم٧م  :فصل 

 557  .................................................................................. إذا يم٤من ًمرضمؾ أُمت٤من وًمٙمؾ واطمدة ُمٜمٝمام وًمد  فصل :

 551  .................................................................................. وإن يم٤من ًمف أُم٦م وهل٤م صمالصم٦م أوٓد وٓ زوج هل٤م  فصل :

 555  .................................................... إذا يم٤من ًمف أُم٦م هل٤م وًمد وم٠مىمر سمٜمسبف ومل يٕملم ضمٝم٦م اؾمتٞمالده  : فرع

 555  .......................................................................  ادقمك ٟمس٥م صٖمػم مل يٙمـ ذًمؽ إىمراًرا سمزوضمٞمتٝم٤م إذا فصل :

 555  .......................................... إذا ُم٤مت رضمؾ وظمٚمػ اسمٜملم وم٠مىمر أطمدمه٤م سمديـ قمغم أسمٞمف وأٟمٙمر أظمر  فصل :

  



 الفهارس ....................................................................................... كتاب االنتصار البن أبي عصرون

- 615 - 

 الصػحة .........................................................................................................ادوضوع

 557  ...................................................................................................................................................................................   الػفارس

 559  ...................................................................................................................................................   ففرس اآليات الؼرآكقة

 561  ...........................................................................................................................................................   ألحاديثاففرس 

 577  ...................................................................................................................................................................   اآلثارففرس 

 577  ................................................................................................................................................................ األعالمففرس 

 586  ...............................................................................................................................................  األماكن والبؾدانففرس 

 588  ............................................................................................................. العؾؿقة واأللػاظ الغريبة ادصطؾحات ففرس 

 595  ................................................................................................................................................  ففرس ادصادر وادراجع

 601  ........................................................................................................................................................... ادحتوياتففرس 

 

 


