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 :مقدمةال

ي٤ٙ ٚ ضٛغ هلل ؼة اً٘ب٧ٜٛ٘ ٢ا٘كالث ٢ا٘ؿالال      
ا٘ٛت٢ًد ؼضٛج ً٘ٙب٧ٜٛ٘، ؿ٧غٝب ٛضٛغ ٢ي٤ٙ آٟ٘ 

 :٢ؤكضبتٟ ؤس٧ًٜٛ، ٢تًغ
ٜ يٙٚ ؤك٢ل إْٟ٘ ٜٛ ؤفؼِ ي٢ٙٚ ا٘فؼ٧ًج ّب      

٧٢ًغ . ٛٝؽ٘ج ٢ؤيه١ٛب ؤذؼا ٢ؤٗذؼ٠ب ّبئغث ٢ؤغ١ٔب ٛؿٙٗب
ٛتضد األٛؼ ٢ا٦١ٝ٘ ٜٛ ؤ٠ٚ ٛتبضد يٙٚ األك٢ل، 

ل ٜٛ ضال١ّٛب ا٘ٙػاٜ خذتح ت١ٛب األضٗبٚ ٢ت١ٛب ٧خ٧ٛؽ ال
 . ا٘ضؼاٚ
غ ا٠خٚ األك٢٧٘٢ٜ تٛتضد األٛؼ ا٠خٛبٛب ٢ٓ      

يه٧ٛب؛ ّٕغ تضذ٢ا غال٘ج األٛؼ ي٤ٙ ا٢٘س٢ة ؤ٢ ٧َؼٞ، 
٢تضذ٢ا غال٘خٟ ي٤ٙ ا٢٘ضغث ؤ٢ ا٘ٗذؼث، ٢ي٢ٝا ؤ٧مب 

تخضغ٧غ ا٘ٛسبل ا٘ؽ٦ٝٛ ا٘ػ٥ ٧عؼر اِ٘ٛٗٙ ٜٛ ي١غث 
 .االٛخذبل ٦ّ اإلخ٧بٜ تٛب ؤٛؼ تٟ

ؤ٘ج ١ٛٛج ٜٛ ٛؿبئل ٛؾ٧إخ٦ ٠ػا ا٘تضد ٦ّ ٢      
 .األٛؼ ٦٠٢ غال٘ج األٛؼ ا٘ٛنٙٓ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ؤ٢ يغٟٛ

 :كلة البحثمش

 :ػ٥ غيب٦ٝ ا٤٘ ا٘ٗخبتج ٦ّ ٠ػٞ ا٘ٛؿإ٘ج ؤٛؼاٜال      
 

٧٘ج ا٘غؼاؿبح ٖ، ضبمؼ ٛخْؼٌ ٦ّ ٔؿٚ إْٟ٘ ٢ؤك٢ٟ٘ٚ *
 .اًٛج آل ا٘ت٧حر، ا٧١ْٕ٘ج ٢إ٘ب٧ٝ٢ٝج

ؤ٧ٛ٠خ١ب األك٧٘٢ج ض٧د خضغغ ا٘ٛسبل ا٘ؽ٦ٝٛ : هِيبأّ
 .ا٘ػ٥ ٧عؼر اِ٘ٛٗٙ ٜٛ ي١غث االٛخذبل

ٜ ا٘ٛؿبئل ٚ ؤذؼ٠ب ا٦١ْٕ٘ ا٢٘اؿى ي٤ٙ ٗذ٧ؼ :اٌٌِيبد
٘عالِ ضخ٤ اا٧١ْٕ٘ج ؛ ّٕٙغ ؿب٠ٛح ٠ػٞ ا٘ٛؿإ٘ج ٦ّ 

 . ت٧ٜ ؤكضبة ا٘ٛػ٠ة ا٢٘اضغ
٧ٟ٘ ّإؼغح ٜٛ عالل ٠ػا ا٘تضد ؤٜ ؤضٕٓ ٠ػٞ ٢و      

ا٘ٛؿإ٘ج، ّٕٛح تخض٧ٕٓ ا٘ٛػا٠ة ١٧ّب ٢خض٧ٕٓ ٝؿتج ٠ػٞ 
ا٘ٛػا٠ة ألكضبت١ب، ذٚ ت٧ٝح ؤذؼ ٠ػٞ ا٘ٛؿإ٘ج ٦ّ 

 . اعخالِ ا١ْٕ٘بء

 :هج البحثمن

ٔغ اختًح ٦ّ ٠ػا ا٘تضد ا١ٝٛ٘ز ا٦ًٛٙ٘ ا٘خض٦ٙ٧ٙ ٢      
 :إ٘ٛبؼٜ إ٘بئٚ ي٤ٙ االؿخٕؼاء ٢ّٓ إ٘ٝبن ا٘خب٧٘ج

ٛح تبؿخٕؼاء ا٨ؼاء ٢األ٢ٔال ٜٛ ٗخة األك٢ل ٓ ( 1
٢٢م١ًب ي٤ٙ . ذٚ خض٧ٙل ٠ػٞ ا٨ؼاء اً٘ٛخٛغث،

فٗل ٛػا٠ة ذٚ خؼخ٧ة ٠ػٞ ا٘ٛػا٠ة ٛى ؤغ٘خ١ب 
 .ٕٛبؼٝجث ي٤ٙ فٗل غؼاؾ

 .٘خؼس٧ص ت٧ٜ ٠ػٞ ا٘ٛػا٠ة تًغ ٛٝبٔفج األغ٘جا  (2

 أثر ذلك فً اختالف الفقهاءو لة األمر المطلق على الفور أو عدمهدال

 *محمد حمد عبد الحمٌد
ى 30/8/2005:  ى    خبرٌخ كتّل اهتضد11/4/2005:  خبرٌخ ّظّل اهتضد

ملخص 

خٝب٢ل ٠ػا ا٘تضد ٛؿإ٘ج ١ٛٛج ٜٛ ٛؿبئل األٛؼ ٦٠٢ غال٘ج األٛؼ ا٘ٛنٙٓ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ؤ٢ يغٟٛ ٢خٜٗٛ ؤ٧ٛ٠ج ٠ػا ا٢ٛ٘م٢و ٦ّ ؤٟٝ       
. ٧تضد ٦ّ ا٘ٛسبل ا٘ؽ٦ٝٛ ٘ألٛؼ ا٘ػ٥ ٧عؼر اِ٘ٛٗٙ ٜٛ ي١غٞ ا٘خ٧ِٙٗ

٢ٕ٘غ ؿب٠ٛح ٠ػٞ ا٘ٛؿإ٘ج ٦ّ اعخالِ ا١ْٕ٘بء ٢٘ٚ ٧ٕخكؼ ٠ػا ا٘عالِ ت٧ٜ ؤكضبة ٠ػٞ ا٘ٛػا٠ة ا٘ٛعخْٙج تل ٗبٜ ت٧ٜ ؤكضبة       
. ٜ األٛؼ ٧ْ٧غ ٛنٙٓ ا٘نٙة اعخ٢ْٙا ٦ّ غال٘خٟ ضؿة إ٘ؼ٧ٝج ا٘خ٦ ٔغ خت٧ٜ ا٘ٛؼاغاا٘ٛػا٠ة ا٢٘اضغ، ّب٘ػ٧ٜ ٔب٢٘ا 

Abstract 
      This research studies an important issue that is the delayed immediate command. This is an 

important subject because it deals with  the time area for this command. 

      This issue contributes more to the conflict and dispute among the jurists from different school of law 

and within the school itself.  
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ت٧ٝح األذؼ ا٘ٛخؼخة ي٤ٙ ا٘عالِ ٦ّ ٠ػٞ ا٘ٛؿإ٘ج  ( 3
 .اً٘ٛخٛغث يٝغ ا١ْٕ٘بء ٢ػٖ٘ ٜٛ ٗخت١ٚ

 :ة البحثخط

 :ح تخٕؿ٧ٚ ا٘تضد ا٤٘ ٛتضذ٧ٜ ٢عبخٛجٔٚ
 .ُبدالهج األير يً ضٌد اهفّرٌج ّػدى: يتضد األّلال

 .خًؼ٧ِ األٛؼ ُ٘ج ٢اكنالضب :يطوة األّلال
 خضؼ٧ؼ ٛضل ا٘ٝؽاو ٦ّ غال٘ج :هيطوة اهذبًٌا

 .األٛؼ
 . ت٧بٜ إ٘ٛك٢غ تب٢ْ٘ؼ ٢ا٘خؼاع٦:هيطوة اهذبهدا
 . ؿتة ا٘عالِ ٦ّ ٠ػٞ ا٘ٛؿإ٘ج:هيطوة اهراتغا
ٛػا٠ة األك٧٧٘٢ٜ ٦ّ غال٘ج  :هيطوة اهخبيسا

 .٢ْ٘ؼ ؤ٢ يغٟٛ ااألٛؼ ا٘ٛنٙٓ ي٤ٙ
 .ؤغ٘ج ٠ػٞ ا٘ٛػا٠ة ٢ٛٝبٔفخ١ب: يطوة اهشبدسلا
 .ا٘خؼس٧ص: ٘ٛنٙة ا٘ؿبتىا

أذر االخخالف فً دالهج األير اهيطوق : يتضد اهذبًٌال
 :ػوى اهفّر أّ ػديَ فً اخخالف اهفلِبء

اعؼار ا٘ؽٗبث ت٧ٜ ا٢ْ٘ؼ٧ج   :هيطوة األّل ا
 .٢يغ١ٛب

مبء ك٧بٚ ؼٛمبٜ ت٧ٜ ا٢ْ٘ؼ٧ج ٓ :هيطوة اهذبًٌ ا
 .٢يغ١ٛب

 . ؤغاء ا٘ضز ت٧ٜ ا٢ْ٘ؼ٧ج ٢يغ١ٛب:هيطوة اهذبهد ا
 . خع٧٧ؼ ا٘ؽ٢ر ٘ؽ٢سخٟ ٦ّ ا٘نالٓ:هيطوة اهراتغ ا
 .ا٘خ٧ٗ٢ل تب٘ت٧ى: هيطوة اهخبيس ا

ّكد ضيٌخِب أُى اهٌخبئز اهخً خّظوح إهٌِب : خبخيجال
 .فً اهتضد

 :لمبحث األولا

 لة األمر من حٌث الفورٌة وعدمهادال

  تعرٌف األمر لغة واصطالحا:مطلب األولال

 :رٌف األير هغجخغ
مغ ا٦١ٝ٘ ٢٠٢ ا٘نٙة، ٧ٕبل ؤٛؼ : ألٛؼ ٦ّ اُ٘ٙجا      
نٙة ٟٛٝ ًّل ف٦ء ؤ٢ اٝفبءٞ ٢١ّ آٛؼ ٢ػاٖ : ؤٛؼا

 .(1)ٛإ٢ٛؼ

 :رٌف األير اظطالضبخغ
نٙة اًْ٘ل ي٤ٙ س١ج :  ٢ٟ٘تٓؼِ ا٨ٛغ٥ األٛؼ و      

. (2)االؿخًالء
 يٜ ا٦١ٝ٘ ٧َ٢ؼٞ ٜٛ ًااضخؼاؽ (نٙة اًْ٘ل)٢ٟ٘ ّٓ      

ؤٔؿبٚ ا٘ٗالٚ ض٧د ٦ّ ا٦١ٝ٘ ٢ٗ٧ٜ نٙة اِ٘ٗ يٜ 
 .اًْ٘ل
االؿخًالء كْج ٦ّ : (ي٤ٙ س١ج االؿخًالء)٢ٟٔ٘ ٢      

ا٘ٗالٚ ٢٠٢ ايختبؼ ا٨ٛؼ ْٝؿٟ ٦ّ ٛؼختج ؤي٤ٙ ٜٛ 
ٖ ضبكاًل تبيختبؼ ا٢٘أى ػلٛؼختج ا٘ٛإ٢ٛؼ ٢اٜ ٘ٚ ٧ٜٗ 

ت١ػا ا٧ٕ٘غ اضخؼاؽ يٜ ا٘نٙة تس١ج  ٢(3)٢ْٝؾ األٛؼ
. (4)ا٘غيبء ٢اال٘خٛبؾ

 تحرٌر محل النزاع فً داللة األمر على :مطلب الثانًال

 الفور أو عدمه

ٜ ا٢ًٙٛ٘ٚ ؤٜ ؤ٥ ؤٛؼ ٧ٕخم٦ ا٧سبغ ًّل ٧ًٜٛ ال ٚ      
تغ ٟ٘ ٜٛ ؽٜٛ ٧ٕى ٧ّٟ ػٖ٘ اًْ٘ل، ٢ؤ٢اٛؼ ا٘فؼو 

٧ِٝ خٕٝؿٚ ٜٛ ض٧د خ١ًٕٙب تب٘ؽٜٛ ٢ا٢٘ٔح ا٤٘ ٘صا
 :ٔؿ٧ٜٛ

ٛب ضغغ ٟ٘ ؽٜٛ ٧ًٜٛ، ٧٢ؿ٤ٛ األٛؼ ا٧ٕٛ٘غ : ّلألا
 .ت٢ٔح، ٢ا٢٘اسة ا٘ضبكل تٟ ٢اسة ٛئٔح

ٛب ٘ٚ ٧ضغغ ٟ٘ ؽٜٛ ٧ًٜٛ، ٧٢ؿ٤ٛ األٛؼ : هذبًٌا
ا٘ٛنٙٓ يٜ ا٢٘ٔح، ٢ا٢٘اسة ا٘ٛخًٙٓ تٟ ٢اسة ٛنٙٓ 

 .٧َؼ ٛئٔح
اٛب ؤٜ :  ت٢ٔح ال ٧ع٢ٙ ٜٛ ؤٛؼ٧ٜ٧غاألٛؼ ا٢ٓٛ٘      

٠٢ػا ا٢ٝ٘و ٧سة ؤغائٞ . ٢ٗ٧ٜ ٛؿخُؼٔب ٘س٧ٛى ا٢٘ٔح
. ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ٜٛ غع٢ل ا٢٘ٔح ا٤٘ ١ٝب٧خٟ تبخْبٓ اً٘ٙٛبء
ٗب٘ك٧بٚ ٧سة ٜٛ ن٢ٙو اْ٘سؼ ا٤٘ َؼ٢ة ا٘فٛؾ، 

 .٧٢ؿ٤ٛ ا٢٘اسة ا٘ٛخًٙٓ تٟ ٢استب ٛم٧ٕب
٢٘ٔح  ااٛب ؤٜ ٢ٗ٧ٜ ٧َؼ ٛؿخُؼٓ ٢ٙ٘ٔح، اال ؤ٢ٜ      

ٟ٘ تغا٧ج ١ٝ٢ب٧ج، ٠٢ػا ا٢ٝ٘و ٧سؽة ؤغائٞ ٦ّ ؤ٥ ٢ٔح 
ٜٛ ؤ٢ٔبخٟ، ٢اٜ ٗبٜ ٠ٝبٖ عالِ ت٧ٜ اً٘ٙٛبء ٦ّ 

ا٢٘س٢ة ٠ل ٧خًٙٓ تإ٢ل ا٢٘ٔح ؤ٢ آعؼٞ ؤ٢ ٦ّ س٧ٛى 
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األ٢ٔبح ٗب٘ك٢ٙاح ا٘عٛؾ، ٧٢ؿ٤ٛ ا٢٘اسة ا٘ٛخًٙٓ 
. (5)تٟ ٢استب ٢ٛؿًب

 ٛى ؤٜ ا٢٘اسة ا٢ٛ٘ؿى ٧ٕٛغ ٢ا٘ٛنٙٓ ٧٘ؾ ٗػ٢ٖ٘      
ال ؤٜ ٠ٝبٖ ٢سٟ فتٟ ت١ٝ٧ٛب ض٧د اٜ ا٢٘اسة ا٢ٛ٘ؿى ا

٢ٗ٧ٜ ا٢٘ٔح ٧ّٟ ٛضغغا تغا٧ج ١ٝ٢ب٧ج ٢ا٢٘اسة ا٘ٛنٙٓ 
٢ٗ٧ٜ ا٢٘ٔح ٧ّٟ ٗل اً٘ٛؼ ٜٛ تغا٧ج ا٘خ٧ِٙٗ ضخ٤ 

ا٢ٛ٘ح، ٘ػٖ٘ ت٤ٝ ا٘ؽؼٗف٦ ا٘ٗالٚ ٦ّ ٛؿإ٘ج األٛؼ 
اٜ : "ا٘ٛنٙٓ ي٤ٙ ذت٢ح ا٢٘اسة ا٢ٛ٘ؿى ض٧د ٢ٕ٧ل

٘ج ٛت٦ٝ ي٤ٙ ذت٢ح ا٢٘اسة ؤا٘ٗالٚ ٦ّ ٠ػٞ ا٘ٛؾ
ا٢ٛ٘ؿى ٢٠٢ ا٘كض٧ص ٢ٜٛ ال ٧ًخؼِ تٟ ّال ٗالٚ 

.  (6)"ًٟٛ، ٔبٟ٘ ا٘نتؼ٥
األٛؼ ا٘ٛنٙٓ ٧َؼ ا٧ٕٛ٘غ ت٢ٔح ٧ٕى ٧ّٟ اًْ٘ل ّال ٢      

 : ٧ع٢ٙ ٜٛ ؤضغ ؤٛؼ٧ٜ
ٛب ؤٜ خ٢ٜٗ ٠ٝبٖ ٔؼ٧ٝج خغل ي٤ٙ اؼاغخٟ ي٤ٙ  ا:ّلاأل

ه٧ج، ٦ّْ ٠ػٞ ِ٘ؿت٧ل ا٢ْ٘ؼ ؿ٢اء ؤٗبٝح ْ٘ه٧ج ؤٚ ٧َؼ 
ا٘ضب٘ج ٧سة ؤغائٞ ٢ّؼا اخْبٔب ٛذل ؤٜ ٢ٕ٧ل األة التٟٝ 

اؿ٦ٕٝ ٛبء، ٠٢ػٞ ٔؼ٧ٝج ٧َؼ : ٢ٗبٜ ينفبٜ سغا
٢ٛذبل اْ٘ٙه٧ج ؤٜ ٢ٕ٧ل ٟ٘ اؿ٦ٕٝ ٦ّ ؤٔؼة . ْ٘ه٧ج

 . ٢ٔح ٜٛٛٗ
٢ ؤٜ خ٢ٜٗ إ٘ؼ٧ٝج غا٘ج ي٤ٙ يغٚ ا٢ْ٘ؼ ْ٘ه٧ج ؤ      

: ٗإٜ ٢ٕ٧ل. ٔبٗبٝح ؤٚ ٧َؼ ػٖ٘ ّال ٧سة ٢ّؼا اخْب
اؿ٦ٕٝ ٛخ٤ فئح، ؤ٢ ٗبٜ ضبٟ٘ ال ٧غل ي٤ٙ 

. (7)االؿخًسبل

اٛب ؤٜ خًٝغٚ إ٘ؼ٧ٝج ّال ٢٧سغ ٛب ٧غل ي٤ٙ  ٢:ذبًٌال
اؼاغث ا٢ْ٘ؼ ؤ٢ يغٟٛ، ١ّل ٧سة ؤغائٞ ٢ّؼا ٢ال ٧ؿى 

٧ّٟ ا٘خإع٧ؼ؟ ؤ٢ ال ٧سة ا٢ْ٘ؼ ٧ّس٢ؽ ًّٟٙ ٢ّؼًا 
 .ا٘تضدو ٧٢س٢ؽ ًّٟٙ ي٤ٙ ا٘خؼاع٦ ؟ ١ّػا ٢٠ ٢ٛم٢

ٔغ ٢ٗ٧ٜ األٛؼ ٧ٕٛغا تفؼن ؤ٧مب، ٧ّسة ؤغائٞ ٢      
 .يٝغ خضٕٓ ا٘فؼن

٢ّٛم٢و تضذٝب اػٜ ٧ٝضكؼ ٦ّ األٛؼ ا٘ٛنٙٓ       
 ٧َؼ ا٧ٕٛ٘غ ت٢ٔح ٢ال فؼن اػا ٘ٚ خٜٗ ٠ٝبٖ ٔؼ٧ٝج غا٘ج

 .ي٤ٙ اؼاغث األٛؼ ٢ّؼا ؤ٢ يغٚ اؼاغخٟ ٢ّؼًا

ؤؼ٣ ؤٜ ٢ٛم٢و ا٘تضد ٧ٝضكؼ ٦ّ األٛؼ ٢      
ا٘ٛؿإ٘ج ؤٜ األٛؼ ٠ل ٧سة ؤغائٞ ؼ ا٢٘اسة ألٜ خك٥٢

 ال ٧سة ػٖ٘؟ ٢ّٙ ٗبٜ األٛؼ ا٘ٛنٙٓ ٢ْٙ٘ؼ ٢ّ٢ؼا ؤ
ً٘ك٤ اِ٘ٛٗٙ تٛسؼغ ا٘خإع٧ؼ ٠٢ػا ال ٧فٛل األٛؼ 

 .ا٘ٛٝغ٢ة ألٟٝ ٢٘ ٘ٚ ٧ٕٚ اِ٘ٛٗٙ تٟ ٛنٕٙب ال ٧إذٚ

  بٌان المقصود بالفور والتراخً:مطلب الثالثال

٦ّ ؤ٢ل ل ٕٛك٢غ تب٢ْ٘ؼ ؤٟٝ ٧سة خًس٧ل اْ٘ىال      
. (8)ؤ٢ٔبح اإلٛٗبٜ، ٢ّٙ ؤعؼ يك٤ تب٘خإع٧ؼ

ؤٟٝ ال ٧سة ٢ّؼًا ٧٢س٢ؽ : إ٘ٛك٢غ تب٘خؼاع٢٦      
خإع٧ؼ اًْ٘ل يٜ ؤ٢ل ؤ٢ٔبح اإلٛٗبٜ، ٧٘٢ؾ ًٛٝبٞ ؤٟٝ 
٧سة خإع٧ؼٞ يٜ ؤ٢ل ؤ٢ٔبح اإلٛٗبٜ ضخ٤ ٢٘ ؤخ٦ تٟ 
٧ّٟ ال ٧ًخغ تٟ ٢ال ٧عؼر ٜٛ ي١غث ا٘خ٧ِٙٗ، ألٜ ٠ػا 

. (9)٧٘ؾ ٛػ٠تب ألضغ
ٕ٘غ خٗٙٚ ٗذ٧ؼ ٜٛ األك٧٧٘٢ٜ يٜ ٠ػٞ ا٘ٛؿإ٘ج ٢      

٠ل األٛؼ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ؤ٢ ي٤ٙ ) خضح ي٢ٝاٜ
.  (10)(ا٘خؼاع٦

ؤؼ٣ ؤٜ ا٘خًت٧ؼ يٜ ٠ػٞ ا٘ٛؿإ٘ج ت١ػا ا٢ًٝ٘اٜ ٢      
٧َؼ غ٧ٔٓ ألٟٝ ٧فًؼ ت٢س٢ة ا٘خإع٧ؼ ٧ّٟ ض٧ٝٛب ٢ٕٝل 
٧سة ي٤ٙ ا٘خؼاع٦، ١ْ٧ّٚ ٜٛ اً٘تبؼث يغٚ س٢اؽٞ ٦ّ 

 ٛؼاغ ٢٘ٚ ٧ٕل تٟ ؤضغ اال ي٤ٙ ٧ؼا٘ضبل، ٢ٜ٘ٗ ٠ػا ٌ
ؼؤ٥ تًل ا٢٘ا٧ْٔج ا٘ػ٧ٜ ال ٧سؽ٢ٜٛ تبالٛخذبل ٦ّ 

. (11)ا٘ضبل
 ٜٛ ٠ٝب ّٕغ اؼخم٧ح ؤٜ ٢ٗ٧ٜ ي٢ٝاٜ ا٘تضد٢      

٘ٛب خٕغٚ،  (غال٘ج األٛؼ ا٘ٛنٙٓ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ؤ٢ يغٟٛ)
٧٘٢فٛل ؤ٧مب األ٢ٔال األعؼ٣ ٦ّ ٠ػٞ ا٘ٛؿإ٘ج ؛ ألٜ 

 .اع٦ ّٕنخؼاأل٢ٔال ال خٕخكؼ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ٢ال

  سبب الخالف فً هذه المسألة :مطلب الرابعال

ٝفإ ا٘عالِ ٦ّ ٠ػٞ ا٘ٛؿإ٘ج ٢٠ ٢ؼ٢غ األٛؼ ٚ      
ٛؿخًٛال ٦ّ ا٢ْ٘ؼ ٗبألٛؼ تبإل٧ٛبٜ، ٢خبؼث ٛؿخًٛال ٦ّ 
ا٘خؼاع٦ ٗبألٛؼ تب٘ضز يٝغ ٜٛ ٢ٕ٧ل تإٟٝ ي٤ٙ ا٘خؼاع٦ 
ّٕبل تًم١ٚ ٢٠ ض٧ٕٕج ٦ّ إ٘غؼ ا٘ٛفخؼٖ ت١ٝ٧ٛب ٢٠٢ 

ض٧ٕٕج ٦ّ ا٢ْ٘ؼ ٛسبؽ ٦ّ : اًْ٘ل، ١ٝٛ٢ٚ ٜٛ ٔبلة نل
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٢٠ ٛفخؼٖ ْ٘ه٦ ت٧ٜ ا٢ْ٘ؼ : ا٘خؼاع٦، ١ٝٛ٢ٚ ٜٛ ٔبل
. (12)٢ا٘خؼاع٦

 مذاهب األصولٌٌن فً داللة األمر :مطلب الخامسال

 و عدمه أالمطلق على الفور 

خِٙ األك٢٧٘٢ٜ ٦ّ غال٘ج األٛؼ ا٘ٛنٙـٓ يٜ اط       
٧سة ؤغائٞ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ل ا٢٘ٔح ٢ا٘فؼن ٢ٝض٠٢ٛب، ٞ

ؤ٢ ال ٧سة؟ ٢ػٖ٘ يٝغ خسؼغٞ يٜ إ٘ؼائٜ ا٘غا٘ج ي٤ٙ 
 :٢ّؼ٧خٟ ؤ٢ يغ١ٛب، ٢ٔغ اعخ٢ْٙا ٦ّ ػٖ٘ ا٤٘ ٛػا٠ة

 األٛؼ ا٘ٛنٙٓ ال ٧غل ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ٢ال :يذُة األّلال
ي٤ٙ ا٘خؼاع٦ ٢اٝٛب ٧ْ٧غ ٛنٙٓ ا٘نٙة ٢٠٢ إ٘غؼ 

ل ّٕن، ّىا٘ٛفخؼٖ ت١ٝ٧ٛب، ّك٧ُج األٛؼ خ٧ْغ نٙة ال
٢ؤ١٧ٛب ضكل ٗبٜ ٛسؽ٧ب ٧ّس٢ؽ ا٘خإع٧ؼ ي٤ٙ ٢سٟ ال 
٢ْ٧ح ا٘ٛإ٢ٛؼ تٟ، ٢ؤٛب ا٢ْ٘ؼ ؤ٢ ا٘خؼاع٦ ٧ّؿخْبغ ٜٛ 

 .ٔؼائٜ عبؼسج يٜ ك٧ُج األٛؼ
٢٠٢ ٛػ٠ة س٢١ٛؼ األك٧٧٘٢ٜ، ٢١ّ ا٘ٛعخبؼ       

٢ا٘كض٧ص يٝغ ا٘ض٧ْٝج، ٢تٟ ٔبل س٢١ٛؼ٠ٚ، ١ٝٛٚ 
. (13)٧ًجفؼا٘ؿؼعؿ٦ ٢ا٘تؽغ٥٢ ٢ا٘تعبؼ٥ ٢كغؼ ال

ٔغ اعخِٙ ا٘خًت٧ؼ يٜ ا٘ٛػ٠ة يٝغ ا٘ض٧ْٝج ًّتؼ ٢      
تًم١ٚ تب٘خؼاع٦ ت٤ًٝٛ يغٚ ا٘خ٧٧ٕغ تب٘ضبل، ٛذل 
ا٘ؿؼعؿ٦ ٢ا٘تؽغ٥٢، ٢ٔغ يتؼ تًم١ٚ تب٘خؼاع٦ 

٢ؤؼاغ٢ا تٟ ٛب ٢٠ ؤيٚ ٜٛ ا٢ْ٘ؼ ٧َ٢ؼٞ، ٘ػٖ٘ ٔب٢٘ا ٢٠ 
٘ٛسؼغ ا٘نٙة، ٢ٔغ ضٕٓ ا٘خْخبؽا٦ٝ ٠ػٞ ا٘ٛؿإ٘ج خض٧ٕٕب 

٢ا٘كض٧ص ٜٛ ٛػ٠ة : "ٗؼٞ ٗٛب ٢٠ ض٧د ٢ٕ٧لؤػفب٧ّب 
يٙٛبء ا٘ض٧ْٝج ؤٟٝ ٘ٙخؼاع٦، اال ؤٜ ٛؼاغ٠ٚ تب٘خؼاع٦ 

يغٚ ا٘خ٧٧ٕغ تب٘ضبل، ٢اكنٙص ا٘ٛكِٝ كغؼ ا٘فؼ٧ًج 
ي٤ٙ ؤٜ ا٘ٛؼاغ تب٘خؼاع٦ يغٚ ا٘خ٧٧ٕغ تب٘ضبل ٢ا٘خ٧٧ٕغ 

تبالؿخٕتبل، ّب٘خؼاع٦ يٝغٞ ؤيٚ ٜٛ ا٢ْ٘ؼ ٧َ٢ؼٞ ػٖ٘ 
 اؿخغل ي٤ٙ ٢ٜٗ األٛؼ ٘ٙخؼاع٦ تإٜ األٛؼ األٟٝ ٘ٚ

سبء ٢ْٙ٘ؼ ٢سبء ٘ٙخؼاع٦ ّال ٧ذتح ا٢ْ٘ؼ اال تبٕ٘ؼ٧ٝج 
ًّٝغ اإلنالٓ ٢يغٚ إ٘ؼ٧ٝج ٧ذتح ا٘خؼاع٦ ٘مؼ٢ؼث 
يغٚ ٔؼ٧ٝج ا٢ْ٘ؼ ال تغال٘ج األٛؼ ٗبٜ ً٘ٛبؼل ؤٜ 

٢ٕ٧ل سبء ٢ْٙ٘ؼ ٢ا٘خؼاع٦ ّال ٧ذتح ا٘خؼاع٦ اال تٕؼ٧ٝج 

ًّٝغ يغ١ٛب ٧ذتح ا٢ْ٘ؼ ّغ١ًّب ا٘ٛكِٝ ؼضٟٛ اهلل تإٜ 
ا٢ْ٘ؼ ؤٛؼ ؽائغ ذت٢خ٦ ٧ّضخبر ا٤٘ إ٘ؼ٧ٝج تعالِ 

ا٘خؼاع٦ ّبٟٝ يغٚ ؤك٦ٙ ّكبؼ ٛب ػٗؼٞ ٢٠ ا٘ٛعخبؼ 
ٜٛ ؤٜ ٛنٙٓ األٛؼ ٧٘ؾ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ّال غال٘ج ٘ألٛؼ 

. (14)"ي٤ٙ ؤضغ٠ٛب تل ٗل ١ٝٛٛب تبٕ٘ؼ٧ٝج
غ ٝؿة ٠ػا ا٘ٛػ٠ـة ا٤٘ ا٘ٛب٧ٗ٘ـج اُ٘ٛبؼتـج ٢ٓ      

٢٠ ا٘كض٧ص ٜٛ ٛػ٠ة إ٘بم٦  ٢(15)اؼٞ ا٘تبس٦عح٢ا
اتٜ  ٢(17)٢٠ ٛػ٠ة إ٘ؼا٦ّ ٢(16)ؤت٦ تٗؼ ا٘تبٔال٦ٝ

. (18)ا٘ضبسة
ٔغ ُِٝؿَة ٠ػا ا٘ٛػ٠ة ٘إلٛبٚ ا٘فب٦ًّ تٝبء ي٤ٙ ٢      

ؤٜ ّؼ٢يٟ خغل ي٤ٙ ػٖ٘ ٢اٜ ٘ٚ ٧كؼش تٟ ٦ّ 
. (19)األك٢ل

٢٠ ٛػ٠ة ًٛهٚ ا٘فب٧ًّج ّٕغ ٕٝل يٜ ؤت٦ ي٦ٙ ٢      
 ٢ؤت٦ تٗؼ إْ٘بل ٢ؤت٦ ي٦ٙ ؼثتٜ ع٧ؼاٜ ٢ؤت٦ ٠ؼ٥ا

ا٘نتؼ٥ كبضة اإلّكبش ٢ؤت٦ تٗؼ ٛضٛغ تٜ 
. (20)ا٘ن٧ة
٢٠ ٛػ٠ة ا٘ف٧ؼاؽ٥ ٢اُ٘ؽا٦٘ ٢ا٘ؼاؽ٥ ٢      

 ،(21)٢ا٨ٛغ٥ ٢ا٘ت٧مب٥٢ ٢اإلؿ٥٢ٝ ٢اتٜ ا٘ؿت٦ٗ
٢ٛػ٠ة س٢١ٛؼ اً٘ٛخؽ٘ج ١ٝٛٚ ؤت٢ ي٦ٙ ٢ؤت٢ ٠بفٚ 

 ،(22)٢إ٘بم٦ يتغ ا٘ستبؼ ٢ؤت٢ ا٘ضؿ٧ٜ ا٘تكؼ٥
ام٧ج ١ٝٛٚ اإلٛبٚ ا٘ؿب٦ٛ٘ ٢ا٘ف٧ظ ة٢ٛػ٠ة س٢١ٛؼ اإل

ٛػ٠ة اتٜ ا٘ٛؼخم٤ ٜٛ ٢. (23)عْٙبٜ ا٘ؿ٧بت٦
 ٢٠٢ ا٘ٛػ٠ة اً٘ٛخٛغ يٝغ ا٘ٛخإعؼ٧ٜ ٜٛ ،(24)ا٘ؽ٧غ٧ج
. (25)ا٘ف٧ًج

 األٛؼ ا٘ٛنٙٓ ٧ٕخم٦ ا٢ْ٘ؼ ٢ال ٧ؿى :هيذُة اهذبًٌا
 .ًٟٛ ا٘خإع٧ؼ

٠ػا ا٘ٛػ٠ة ٜٛ ٢٘اؽٚ ا٢ٕ٘ل تب٘خٗؼاؼ، ّب٘ػ٧ٜ ٢      
تإٟٝ ٧ْ٧غ ا٢ْ٘ؼ : ٧ّغ ا٘خٗؼاؼ ٔب٢٘ا ٥ٔب٢٘ا اٜ األٛؼ

مؼ٢ؼث؛ ألٜ ا٘خٗؼاؼ ٦ًٝ٧ خًٙٓ ا٘خ٧ِٙٗ تس٧ٛى 
األ٢ٔبح، ٢ي٧ٟٙ ّال تغ ٜٛ اؿخُؼآ األ٢ٔبح ًْ٘ل 

ا٘ٛإ٢ٛؼ تٟ ٛؼث تًغ ؤعؼ٣، ٢ي٧ٟٙ ّال تغ ٜٛ 
إ٘بئ٢ٜٙ تب٘خٗؼاؼ ٠ٚ األؿخبػ ؤت٢ اؿضبٓ ٢. (26)ا٘ٛتبغؼث
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٢ ٤ًٙ٧ ٜٛ ؤةاإلؿْؼا٦ٝ٧٧ ٜٛ ا٘فب٧ًّج ٢إ٘بم٦ 
. (27)ا٘ضٝبتٙج ٢سٛبيج ٜٛ ا١ْٕ٘بء ٢ا٘ٛخ٧ٜٛٙٗ

ٔغ يؽ٥ ٠ػا ا٘ٛػ٠ة ألت٦ ض٧ْٝج تٝبء ي٤ٙ ؤٜ ٢      
. ّؼ٢يٟ خغل ي٤ٙ ػٖ٘ ٢اٜ ٘ٚ ٧كؼش تٟ ٦ّ األك٢ل

٘ٚ ٧ٕٝل يٜ ا٘فب٦ًّ ٢ال : "٢ٕ٧ل اتٜ تؼ٠بٜ ٦ّ ا٢٘س٧ؽ
ؤت٦ ض٧ْٝج ٕٝل ٦ّ ا٘ٛؿإ٘ج ٢اٝٛب ّؼ٢ي١ب خغل ي٤ٙ ٛب 

٠٢ػا عنإ ٦ّ ٕٝل ا٘ٛـػا٠ة اػ : "ذٚ ٔبل  ،"ٕٝل ي١ٝٛب
. (28)"اْ٘ؼ٢و خت٤ٝ ي٤ٙ األك٢ل ال اً٘ٗؾ

ٔغ ٝؿة ًٛهٚ ا٘فب٧ًّج ٗب٘ؼاؽ٥ ٢ا٨ٛغ٥ ٢      
 ٢ا٘ضٓ ،(29)٢ا٘ت٧مب٥٢ ٧َ٢ؼ٠ٚ ٠ػا ا٘ٛػ٠ة ٘ٙض٧ْٝج

ؤٟٝ ٛػ٠ة تًل ا٘ض٧ْٝج ٧٘٢ؾ س١ً٧ٛٚ ٗإت٦ ٛٝك٢ؼ 
. (30)ا٘ٛبخؼ٧غ٥ ٢ؤت٦ ا٘ضؿٜ ا٘ٗؼع٦ ٢ا٘سكبق

 اإلنالٓ ٦ّ ٝؿتج ا٢ٕ٘ل تب٢ْ٘ؼ ٘ٙض٧ْٝج ؤٜؤؼ٣ ٢      
 :ٔغ سبء ٜٛ ؤٛؼ٧ٜ

 . اٜ ٠ػا ا٘ٛػ٠ة ٢٠ ٛػ٠ة تًل ا٘ض٧ْٝج:ير األّلألا

اْ٘ؼ٢و ا٧١ْٕ٘ج ا٘خ٦ غاؼ ١٧ّب عالِ ت٧ٜ : ألير اهذبًٌا
ا٘ض٧ْٝج ٢ا٘فب٧ًّج ٢الؿ٧ٛب ٛؿإ٘ج ا٘ضز ٠ل ٢٠ ي٤ٙ 

 ٦ّ ا٘خؼاع٦؟ ًّٙل تًل ا٘فب٧ًّج ٔغ انٛإٜ ٢ا٢ْ٘ؼ ؤ
 . خ٧ًٛٚ ٝؿتج ٠ػا ا٘ٛػ٠ة ٘ٙض٧ْٝج تٝبء ي٤ٙ ّؼ٢ي١ٚ

ؤؼ٣ ؤٜ تٝبء األك٢ل ي٤ٙ اْ٘ؼ٢و تضبسج ٢      
الؿخٕؼاء س٧ٛى اْ٘ؼ٢و ٢تضبسج ؤ٧مب ٘ٙٝهؼ ٦ّ 

األؿتبة ا٘خ٦ سًٙخ١ٚ ٢٘٢ٕ٧ٜ ت١ػا ا٢ٕ٘ل ؤ٢ ت٧ُؼٞ، 
٢ّٕل ا٘ض٧ْٝج تإٜ ا٘ضز ٢ْٙ٘ؼ ٘ٚ ٧ٜٗ ألٜ ك٧ُج األٛؼ 

ٜٛ ؤغ٘ج ٢ٔؼائٜ عبؼس٧ج ٖ خغل ي٤ٙ ػٖ٘ ٢اٝٛب ٗبٜ ػل
 . ٗٛب ؿٝؼ٣ ػٖ٘ الضٕب

ٔغ ٝؿة ا٘تبس٦ ٠ػا ا٘ٛػ٠ة ٘ٙٛب٧ٗ٘ج ٢      
٢٠ ٛػ٠ة تًل ا٘فب٧ًّج ٗإت٦ ضبٛغ  ٢(31)ا٘تُغاغ٧٧ٜ

٢٠ ٛػ٠ة ٢ .(32)ا٘ٛؼ٢ؽ٥ ٢ؤت٦ تٗؼ ا٘ك٧ؼ٦ّ ٢ا٘غٔبٓ
اتٜ تؼٗج ٜٛ  ٢(34)اتٜ ضؽٚ ا٘هب٠ؼ٥ ٢(33)ا٘ضٝبتٙج

 ا٘ف٧ًج يلة ٢(36)ؤت٦ نب٘ة ٜٛ ا٘ؽ٧غ٧ج ٢(35)اإلتبم٧ج
. (37)ٗٝبكؼ ٛٗبؼٚ ا٘ف٧ؼاؽ٥

 .األٛؼ ا٘ٛنٙٓ ٧ْ٧غ ا٘خؼاع٦: هيذُة اهذبهدا

ػا ا٘ٛػ٠ة ؤنٕٟٙ سٛبيج ٜٛ األك٧٧٘٢ٜ ١ٝٛٚ ٞ      
ا٘ؼاؽ٥ ٢ا٘ت٧مب٥٢ ٢إ٘ؼا٦ّ ٢يغ٢ٞ ٛػ٠تب ٦ّ 

إ٘ٛك٢غ تب٘خؼاع٦ ؤٟٝ ٧ؿى ا٘خإع٧ؼ ٦ّ ٢. (38)ا٘ٛؿإ٘ج
 .اًْ٘ل ٢ال ٧سة ًّٟٙ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ

 ١ّػا ا٘ٛػ٠ة ٢٠ ا٘ٛػ٠ة األ٢ل ٤ٝت١ػا ا٘ٛى٢      
٧٘٢ؾ ٛػ٠تب ٛعبْ٘ب ٟ٘ ؤ٢ ٛؿخٕال يٟٝ، ١٘٢ػا , ْٝؿٟ

ؼؤ٧ٝب تًل األك٧٧٘٢ٜ ٧ػٗؼ٢ٜ ٠ػا ا٘ٛػ٠ة ٧٢ؿخغ٢ٜ٘ 
ٟ٘ تٛب ٧ؿخغل ٟ٘ تإٜ األٛؼ ٧ْ٧غ ٛنٙٓ ا٘نٙة ٛذل اتٜ 

. (39)ا٘ؿًٛب٦ٝ ٢ا٨ٛغ٥ ٢يالء ا٘غ٧ٜ ا٘تعبؼ٥
اٟٝ ي٤ٙ : ا٢ايٙٚ ؤٜ ٢ٜٔ٘: "٢ٔل اتٜ ا٘ؿًٛب٥٦ٝ      

ا٘خؼاع٦ ٧٘ؾ ًٛٝبٞ ي٤ٙ ؤٟٝ ٧ئعؼ يٜ ؤ٢ل ؤ٢ٔبح 
ؤٜ : اًْ٘ل، ٢ٜ٘ٗ ًٛٝبٞ ؤٟٝ ٧٘ؾ ي٤ٙ ا٘خًس٧ل، ٢ا٘سٛٙج

٢ٟٔ٘ اًّل ٧٘ؾ ٧ّٟ يٝغٝب غ٧٘ل اال ي٤ٙ نٙة اًْ٘ل 
. (40)"ّضؿة ٜٛ ٧َؼ ؤٜ ٢ٗ٧ٜ ٟ٘ خًؼل ٢ٙ٘ٔح تضبل

ؤؼ٣ ؤٜ ا٘خًت٧ؼ تإٜ األٛؼ ٘ٛنٙٓ ا٘نٙة ؤّمل ٢      
ؤٜ األٛؼ ٘ٙخؼاع٦ ألٜ ا٘خًت٧ؼ تإٜ األٛؼ  ةٜٛ ا٘خًت٧ؼ

٧ْ٧غ ا٘خؼاع٦ ٧ّٟ ا١٧بٚ تإٜ األٛؼ ٧ْ٧غ ٢س٢ة خإع٧ؼ 
 .اًْ٘ل ٠٢ػا ٧٘ؾ ٛػ٠تب ألضغ

 األٛؼ ا٘ٛنٙٓ ٧غل ي٤ٙ ٢س٢ة ا٧ٕبو :يذُة اهراتغلا
اًْ٘ل ٦ّ ا٘ضبل ؤ٢ اً٘ؽٚ ي٤ٙ اًْ٘ل ٦ّ ذب٦ٝ 

 ٚ،٢ٔغ ٕٝل ٠ػا ا٘ٛػ٠ة يٜ ؤت٦ ي٦ٙ، ٢ؤت٦ ٠بـ.ا٘ضبل
ٔغ ٝؿة ؤ٧مب ٢ .(41)٢إ٘بم٦ يتغ ا٘ستبؼ ٜٛ اً٘ٛخؽ٘ج

. (42)ٕ٘ٙبم٦ ؤت٦ تٗؼ ا٘تبٔال٦ٝ
ٔغ خٕغٚ ٧ّٛب ؿتٓ ؤٜ ؤكضبة ٠ػا ا٘ٛػ٠ة ٢      

٢٘٢ٕ٧ٜ تإٜ األٛؼ ا٘ٛنٙٓ ٧ْ٧غ ٛنٙٓ ا٘نٙة ٢٠٢ 
 .ا٘ٛػ٠ة األ٢ل

 اة ٠ػا ـ٢ل ٘ٚ ٧كؼش تٟ ؤكصـػا ا٘ٓـً٘ل ٢ٞ        
 ؼؤ١٧ٚ ٤٘ا٘ٛػ٠ة، ٢اٝٛب ٔغ ؤ٘ؽ٢ٛا ٠ػا ا٘ٛػ٠ة تٝبء و

٦ّ ا٢٘اسة ا٢ٛ٘ؿى، ض٧د ػ٠ة إ٘بم٦ ؤت٢ تٗؼ 
ا٘تبٔال٦ٝ ٢سٛبيج ٜٛ ٛخ٦ٛٙٗ األفبيؼث ٢اً٘ٛخؽ٘ج ا٤٘ 

ؤٜ اإل٧سبة ٦ّ ا٢٘اسة ا٢ٛ٘ؿى ٧ٕخم٦ ا٧ٕبو اًْ٘ل ٦ّ 
ؤ٥ سؽء ٜٛ ؤسؽاء ا٢٘ٔح، ٢ٜ٘ٗ اِ٘ٛٗٙ اػا ٘ٚ ٧ًْل 
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٦ّ ؤ٥ سؽء ٜٛ األسؽاء ٧سة ي٧ٟٙ ؤٜ ٧ًؽٚ ي٤ٙ 
٘ػ٥ ٘ٚ ٧ًْل ٧ّٟ ضخ٤ ٧إخ٦ ا٘سؽء ااًْ٘ل ٦ّ ا٘سؽء 

. (43)األع٧ؼ ٜٛ ا٢٘ٔح ٧ّخ٧ًٜ ي٧ٟٙ اًْ٘ل ٧ّٟ
 . ا٘خ٢ِٔ:هيذُة اهخبيسا

 ث األٛؼـ غالل ٠ة تًل اً٘ٙٛبء ا٤٘ ا٘خ٢ِٔ ٦ّػ      
ا٘ٛنٙٓ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ؤ٢ يغٟٛ، ٢إٝؿٛح ا٢٘ا٧ْٔج ا٤٘ 

 :ٔؿ٧ٜٛ
٧ؼ٣ ؤٜ ا٘ٛتبغؼ ٛٛخذـل ٔنًًب ، ؤٛب ا٘ٛئعؼ ّال : ألّلا

؟ ٢ٜٛٛ ػ٠ة ا٤٘ ٠ػا اٛبٚ الٚ ٠ل ٢٠ ٛٛخذل ؤ٢ يل٥
. (44)ا٘ضؼ٧ٜٛ

ٗٛب !  ال؟٢ ٧ؼ٣ ؤٟٝ ال ٧ًٙٚ ٠ل ا٘ٛتبغؼ ٛٛخذل ؤ:هذبًٌا
ال ٧ًٙٚ اٛخذبل ا٘ٛخإعؼ ؤ٧مب ؛ اػ ٔغ خ٢ٜٗ اؼاغث 

ا٘فبؼو ا٘خٕغ٧ٚ ٢ٔغ خ٢ٜٗ ا٘خإع٧ؼ،٠٢ػا ٢ٔل اُ٘الث 
سٛبو األٛج ي٤ٙ اٛخذبل ا٘ٛتبغؼ  إل١ٝٛٚ،اال ؤٟٝ ٛعبِ٘

. (45)ا٤٘ اًْ٘ل

 . االفخؼاٖ ت٧ٜ ا٢ْ٘ؼ ٢ا٘خؼاع٦:هيذُة اهشبدسا
 (47)إ٘ؼا٦ّ ٢(46)ٗؼ ٠ػا ا٢ٕ٘ل ا٘ت٧مب٥٢ػ      

٧َؼ٠ٛب، ٢ا٘هب٠ؼ ؤٜ ٠ػا ا٘ٛػ٠ة ؼاسى ا٤٘ ا٢ٕ٘ل ٢
اٟٝ : ٢ٔب٘ح ا٢٘ا٧ْٔج: "تب٘خ٢ِٔ، ٢٘ػا ٔبل ا٘ؼاؽ٥

. (48)"٥اطٛفخؼٖ ت٧ٜ ا٢ْ٘ؼ ٢ا٘خؼ
٢ا٘ؼاتى ا٢ِ٘ٔ اٛب ً٘غٚ اً٘ٙٚ : "ٔبل اتٜ ا٘ؿت٢٦ٗ      

تٛغ٢ٟ٘٘، ؤ٢ ألٟٝ ٛفخؼٖ ١٧ّٛب ٢٠٢ ا٘ػ٥ يتؼ يٟٝ 
: ٧ٔ٢ل ٛفخؼٖ، ٢ٗبٜ األضؿٜ ؤٜ ٢ٕ٧ل: ا٘ٛكِٝ ت٢ٕٟ٘

٧ٔ٢ل تب٢ِ٘ٔ ٧٘فٛل ٠ػ٧ٜ االضخٛب٧ٜ٘ ي٤ٙ ؤٜ ك٦ْ ا٘غ٧ٜ 
. (49)"ا١٘ٝغ٥ ٕٝل ؤٜ ١ٝٛٚ ٜٛ خ٢ِٔ ٧ّٟ خ٢ِٔ االفخؼاٖ

 ث ـتًغ ٠ػا اً٘ؼل ٘ٛػا٠ة األك٧٧٘٢ٜ ٦ّ غالل٢      
 ٜااألٛؼ ا٘ٛنٙٓ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ؤ٢ يغٟٛ؛ ؤؿخن٧ى ا٢ٕ٘ل 
 :٠ػٞ ا٘ٛػا٠ة ٦ّ ٛس١ٙٛب خؼسى ا٤٘ ؤؼتًج ٛػا٠ة

 األٛؼ ا٘ٛنٙٓ ٧ْ٧غ ٛنٙٓ ا٘نٙة ٢ال :هيذُة األّلا
 .٧غل ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ٢ال ي٤ٙ ا٘خؼاع٦

 ٧ٕخم٦ ا٢ْ٘ؼ ٢ال ٧ؿى ٘ٓ األٛؼ ا٘ٛن:هيذُة اهذبًٌا
 .ًٟٛ ا٘خإع٧ؼ

 األٛؼ ا٘ٛنٙٓ ٧غل ي٤ٙ ٢س٢ة ا٧ٕبو :يذُة اهذبهدلا
 .اًْ٘ل ٦ّ ا٘ضبل ؤ٢ اً٘ؽٚ ي٧ٟٙ ٦ّ ذب٦ٝ ا٘ضبل

 . ا٘خ٢ِٔ ٦ّ غال٘ج األٛؼ ا٘ٛنٙٓ:هيذُة اهراتغا

  أدلة هذه المذاهب ومناقشتها:مطلب السادسال

تٓ ٛػا٠ة األك٧٧٘٢ٜ ٦ّ ؿبؤ٧ٝب ٦ّ ا٘ٛنٙة الؼ      
غال٘ج األٛؼ ا٘ٛنٙٓ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ؤ٢ يغٟٛ ٢ؿإخٝب٢ل ٦ّ 
٠ػا  ا٘ٛنٙة األغ٘ج ا٘خ٦ اؿخغل ت١ـب ؤكضـبة ٠ـػٞ 

 :ا٘ٛػا٠ة ٢ؤٝبٔف١ب
 :ؤغ٘ج إ٘بئ٧ٜٙ تإٜ األٛؼ ا٘ٛنٙٓ ٧ْ٧غ نٙة اًْ٘ل: الأّ

ٜ األغ٘ج ا٘خ٦ اؿخغل ت١ب ؤكضبة ٠ػا ا٘ٛػ٠ة ٚ      
نٙٓ ٧ْ٧غ ا٘نٙة ٢ال ٧غل ي٤ٙ ٘ٚإ٘بئ٢ٜٙ تإٜ األٛؼ ا

 :ا٢ْ٘ؼ ؤ٢ ا٘خؼاع٦ اال تٕؼ٧ٝج ٧ّس٢ؽ ا٘خإع٧ؼ ٧ّٟ ٛب ٦ٙ٧

 : دهٌل األّلال
ال٘ج األٛؼ ي٤ٙ نٙة اًْ٘ل ٛسٛى ي٧ٟٙ، غ      

٢األكل يغٚ غال٘خٟ ي٤ٙ ؤٛؼ عبؼر يٜ ٛبغخٟ، 
ّب٘ؽٛبٜ ٢اٜ ٗبٜ ال تغ ٟٛٝ ٢ٔ٢٘و اًْ٘ل ٧ّٟ مؼ٢ؼث 

 ٦ّ ٛغ٢٘ل األٛؼ، ّبٜ ا٘الؽٚ عالال ٧ٙؽٚ ؤٜ ٢ٗ٧ٜ غا
٦ّ ا٘ف٦ء ؤيٚ ٜٛ ا٘غاعل ٦ّ ًٛٝبٞ، ٢ال ٢ٗ٧ٜ خضغ٧غٞ 

ٛخ٧ًٝب ٗٛب ال خخ٧ًٜ آ٘ج ا٘مؼة ٢ال ا٘فعق 
ا٘ٛمؼ٢ة، ٢اٜ ٗبٝح ا٨٘ج ٢ا٘ٛمؼ٢ة ٜٛ 

 .مؼ٢ؼاح اٛخذبل األٛؼ تب٘مؼة
ٜٛ ٠ٝب ّب٘ؽٛبٜ عبؼر يٜ ٛب٧٠ج األٛؼ ٢اٜ ٢      

٧ٛى األ٢ٔبح ٛخؿب٧٢ج  رٗبٜ ٜٛ ٛؿخٙؽٛبخٟ، ي٤ٙ ؤٜ
 ٦ّ ٠ػٞ إ٘م٧ج ٧ّتنل ا٘ٛك٧ؼ ا٤٘ خ٧٧ًٜ ا٢٘ٔح ّٛخ٤

. (50)ؤغ٣ ًٛسال ؤ٢ ٛئعؼا ٗبٜ ٛٛخذال
ٔغ ٢ٝٔـ ٠ػا ا٘غ٧٘ل تإٝٝب ٢٘ ؿٙٛٝب ؤٜ ا٘ؽٛبٜ ٢      

عبؼر يٜ ٛب٧٠ج األٛؼ اال ؤٝٝب ال ٝؿٙٚ ؤٜ س٧ٛى 
األ٢ٔبح ٛخؿب٧٢ج ٦ّ ٠ػٞ إ٘م٧ج ؛ ألٜ األٛؼ ا٘ٛنٙٓ 

٢ؼ ؤ٢ ا٘خؼاع٦ ٘ٗبٜ األعػ تب٘ذٕج ٢ِ٘٘ اضخٛل ا
٢اؿخًٛبل ا٘ضؽٚ ٦ّ ا٘ٛتبغؼث ؤ٤٘٢ ٜٛ ا٘خإع٧ؼ ّٗبٜ 

. (51)ا٢ٕ٘ل تب٢ْ٘ؼ٧ج ؤ٤٘٢ ٢ؤض٢ن
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ٔغ ؼغ ي٤ٙ ٠ػا تإٜ ا٘غ٧٘ل ا٘ػ٥ أخم٤ ٢ٟٗٝ ٢      
ٛٛخذال ؤ٢ل ا٢٘ٔح ٢٠ ا٘ػ٥ أخم٤ ٢ٟٗٝ ٛٛخذال آعؼ 

ا٢٘ٔح، ذٚ اٜ االضخ٧بن ٧٘ؾ ٜٛ ٕٛخم٧بح ا٢٘مى ٢ال 
. (52)اح ا٢٘س٢ة تل ٢٠ ٜٛ األكٙصم٦ٜٛ ٕٛح

 :دهٌل اهذبًٌال
٢ ٔبل ٔبئل ٢اهلل ألك٧ٜٙ ّبٟٝ ٧تؼ تًْل ا٘كالث ل      

٦ّ ؤ٥ ؽٛبٜ ًّل ٧ّٟ، ٢ال ٧ِٕ ا٘تؼ ٦ّ ا٧ٛ٧ٜ٘ ي٤ٙ 
ًّل ا٘كالث ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ، ّٗػٖ٘ ا٘نبيج ٦ّ األٛؼ ٢سة 

. (53)ؤال ٧ِٕ ١٧ّب االٛخذبل ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ
 ٘ٚ ٔٙح ؤٟٝ ٛئغ ٟٝٔغ ٢ٝٔـ ٠ػا ا٘غ٧٘ل تإ٢      

٢ٙ٘اسة ٢ال غال٘ج ٧ّٟ ي٤ٙ س٢اؽ ا٘خإع٧ؼ ألٜ خٕغ٧ؼٞ 
اًّٟٙ ٦ّ ا٢٘ٔح األ٢ل ٢ال خئعؼٞ، ّبٜ ؤعؼخٟ ا٤٘ 

ّال ٧غل ػٖ٘ ي٤ٙ . ا٢٘ٔح ا٘ذب٦ٝ ّبًّٟٙ ٢ال خئعؼٞ
. (54)س٢اؽ ا٘خإع٧ؼ

٧ؼغ ي٤ٙ ٠ػا تإٜ ا٘ٛئعؼ ٛٛخذل ؿ٢اء ًّٟٙ ٦ّ ٢      
 .س٢اؽ ا٘خإع٧ؼ٣ ا٢٘ٔح األ٢ل ؤ٢ ا٘ذب٦ٝ ّغل ػٖ٘ يل

 :دهٌل اهذبهدال
ػا تغؼ األٛؼ ا٘ٛنٙٓ ضؿٜ ٜٛ ا٘ٛإ٢ٛؼ االؿخْكبل ا      

. (55)٦ّ ا٘خإع٧ؼ ٢االؿخًسبل، ّتنل خ٧٧ًٜ ا٢ْ٘ؼ

 :دهٌل اهراتغال
اٛخذٙح : ٜ ٜٛ ؤعؼ األغاء ٧ضؿٜ ٟٛٝ ؤٜ ٢ٕ٧لا      

 ٜـ، ّٙٛب ضؿٜ ؤٜ ٧عتؼ و ٗٛب ٧ضؿٜ ػٖ٘ ٜٛٛ يسل
. (56)ٛٛخذالٜ ْٝؿٟ تبالٛخذبل ٢سة ؤٜ ٢ٗ٧

 :دهٌل اهخبيسال
٢ ٗبٜ األغاء ٛخ٧ًٝب ٦ّ ؤ٢ل ا٢٘ٔح ٘ٚ ٧ٜٗ ل      

ٛٛخذال تبألغاء تًغٞ، ٦ّ٢ اخْبٓ ا٘ٗل ي٤ٙ اٛخذبل ٛئغ٥ 
. (57)ا٢٘اسة ٛخ٤ ؤغاٞ ّتنل ا٘خ٧٧ًٜ ؤ٢ل ا٢٘ٔح

 :دهٌل اهشبدسال
ٜ األ٢اٛؼ ا٘فؼي٧ج اؿخًٛٙح خبؼث ٢ْٙ٘ؼ ٢خبؼث ا      

 إ٘غؼ ا٘ٛفخؼٖ ٢٠٢ ٦ّ٘س٢اؽ ا٘خؼاع٦، ٧ّسًل ض٧ٕٕج 
. (58)نٙة اإلخ٧بٜ غًّب ٘الفخؼاٖ ٢ا٘ٛسبؽ

 :دهٌل اهشبتغال
ُ٘ٙبح ال خذتح اال ٕٝال، ٢اُ٘ٙج ٘ٚ خٝق ي٤ٙ ا      

أخمبء األٛؼ ا٘ٛنٙٓ ٢ْٙ٘ؼ٧ج، ّذتح يغٚ ا٢ْ٘ؼ٧ج، ّبٜ 
ّٗٛب ٘ٚ ٧ٕٝل ا٢ْ٘ؼ ٘ٚ ٧ٕٝل ي١ٝٚ س٢اؽ ا٘خؼاع٦، : ٧ٔل

ٚ ا٘خؼاع٦ ي٤ٙ ا٘خ٧٧ًٜ، ًٟٝٝٚ ٘ٚ ٧ٕٝل و: ٧ّسبة ي٧ٟٙ
اال ؤٜ ا٢١ْٛ٘ٚ ٜٛ اْ٘ٙه االٛخذبل ا٘ٛسؼغ ٦ّ ؤ٥ ٢ٔح 

. (59)ٗبٜ ٠٢ػا ٛب ٧ٕكغٞ إ٘بئ٢ٜٙ تب٘خؼاع٦

 :دهٌل اهذبيًال
ػا ٔبل ا٘ؿ٧غ  ً٘تغٞ اًّـل ٗػا ا٘ؿـبيج ٢سـة ا      

االئخٛبؼ تٟ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ؛ ألٟٝ ؤٛؼ ٧ٕٛغ، ٢ٔ٢ٟ٘ اًّل 
 ُٛب٧ؼث ي٤ٙ ؿت٧ل غٛنٙٓ، ٢ت٧ٜ ا٘ٛنٙٓ ٢ا٦ٕٛ٘

ا٘ٛٝبّبث، ّال ٧س٢ؽ ؤٜ ٧ضٗٚ ٘ٙٛنٙٓ تٛب ٧ضٗٚ ٧ٕٛٙ٘غ؛ 
ألٜ ٦ّ ػٖ٘ اُ٘بء ٘كْج اإلنالٓ، ٢اذتبح ا٘خ٧٧ٕغ ٜٛ 
٧َؼ غ٧٘ل؛ ّبٟٝ ٧٘ؾ ٦ّ ا٘ك٧ُج ٛب ٧غل ي٤ٙ ا٘خ٧٧ٕغ، 

. (60)ّبذتبح ا٧ٕ٘غ ؽ٧بغث، ّال ٧كص اذتبخ١ب اال تغ٧٘ل

 :دهٌل اهخبشغال
ش ؤٜ ٧ٕ٧غ تب٢ْ٘ؼ ؤ٢ ا٘خؼاع٦ ٜٛ ٧قٜ األٛؼ ا      

٧َؼ خٗؼاؼ ٢ال ٕٝل، ؤ٥ اػا ٧ٔل اًّل ٢ّؼا، ٢ّٙ ٗبٜ 
األٛؼ ٢ْٙ٘ؼ ٘ٗبٜ ػٗؼ ا٢ْ٘ؼ خٗؼاؼا ٢٘٢ ٗبٜ ٘ٙخؼاع٦ 
٘ٗبٜ ٛٝبٔمب، ٢اػا ٧ٔل اًّل ٛخؼاع٧ب، ٢ّٙ ٗبٜ ٢ْٙ٘ؼ 
٘ٗبٜ ٛٝبٔمب ٢٘٢ ٗبٜ ٘ٙخؼاع٦ ٘ٗبٜ خٗؼاؼا، ٜ٘ٗ اٜ 

ا٘نٙة ٘ٚ خٜٗ اً٘تبؼخبٜ ٕٝمب ٢ال  ٧ٔل اٜ األٛؼ ٘ٛنٙٓ
. (61)خٗؼاؼًا

 غ٘ج إ٘بئ٧ٜٙ تإٜ األٛؼ ا٘ٛنٙٓ ٧ْ٧غ ا٢ْ٘ؼ ٢ٛٝبٔفخ١ب، ؤ:ٌٌبذب
:ؿخغل ؤكضبة ٠ػا ا٘ٛػ٠ة تًغث ؤغ٘ج ؤ١ٛ٠با  

 :دهٌل األّلال
ٌََؼَم َأالَّ َخِشُسَد ِإْذ : ؿخغ٢٘ا ت٢ٕٟ٘ خًب٤٘ا        َكبَل َيب َي
 .[األيؼاِ: 12] َأَيِرُخَم
سٟ ا٘غال٘ج ٦ّ ٠ػٞ ا٧٨ج ؤٜ اهلل ؿتضبٟٝ ٢خًب٤٘ ٢٢      

ػٚ ات٧ٙؾ ٢يبٔتٟ ي٤ٙ خؼٖ ا٘ؿس٢غ ٨غٚ ٦ّ ا٘ضبل، 
٢٘٢ ٘ٚ ٧ٜٗ األٛؼ ٢ْٙ٘ؼ ٘ٛب ضؿٜ خ٢ت٧عٟ، ٢٘ٗبٜ ػٖ٘ 
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يػؼا إلت٧ٙؾ ٦ّ خإع٧ؼ ا٘ؿس٢غ ٢ٕ٘بل ٟ٘ ات٧ٙؾ ؿإؿسغ 
. (62)٦ّ ا٘ٛؿخٕتل ٛب غاٚ األٛؼ ي٤ٙ ا٘خؼاع٦

 :د ٌّكص ُذا اهدهٌل تيب ٌوًّق
1. ٜ ٛنٕٙب، تل ٢٠ ٕٛخؼٜ ٜ  األٛؼ تب٘ؿس٢غ ٘ٚ ٧ٖا

: تٕؼ٧ٝج ْ٘ه٧ج ٢ٛستج ٘ضٟٛٙ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ٦ّ ٢ٟٔ٘ خًب٤٘
 َُ َِ ِيً رُِّّضً َفَلُؼّا َه ٌََفْخُح ِفٌ َّ  َُ ٌُِخ َّّ َفِئَذا َش

ًَ  ّؼخة ا٘ؿس٢غ ي٤ٙ ٠ػٞ األ٢كبِ .[ق: 72 ]َشبِسِدٌ
تبْ٘بء ا٘غا٘ج ي٤ٙ ا٘خ٧ًٕة ٦٠٢ ٕٛخم٧ج ضك٢ل 

ا٘ؿس٢غ ٛتبفؼث ٜٛ ٧َؼ ١ٛٙج تًغ ا٘خؿ٧٢ج ٢ْٝظ ا٘ؼ٢ش 
ٟ٧ّ(63) .

 اهلل ؿتضبٟٝ ٢خًب٤٘ سًل األٛؼ تب٘ؿس٢غ سؽاء ٜا .2
٘فؼن ا٘خؿ٧٢ج ٢اْ٘ٝظ، ٢ا٘سؽاء ٧ضكل ي٧ٕة ا٘فؼن، 

ؿتة ٘ضك٢ل ا٘س٢اة  (اْ٘ٝظ ٢ا٘خؿ٧٢ج)ّب٘فؼن ٠ٝب 
٢ٔ٢٢و ا٘ف٦ء ضبكل ت٢ٔ٢و ؤؿتبتٟ ٛتبفؼث  (ا٘ؿس٢غ)

ّغل ػٖ٘ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ، ٠٢ػا ا٘س٢اة يٝغ ٜٛ ٧ؼ٣ ا٢ْ٘ؼ 
. (64)ؼخة ي٤ٙ ا٘فؼنٛح٦ّ ٢ٔ٢و ا٘س٢اة ال

يبٛل ٦ّ اػا ا٘هؼ٧ّج،ّٗبٜ  (٢ًٔا) ٢ٟٔ٘ ٜا .3
٢ًّٕا ٟ٘ ؿبسغ٧ٜ ٢ٔح خؿ٧٢خ٦ ا٧بٞ ٢ْٝظ ا٘ؼ٢ش )ا٘خٕغ٧ؼ

( اػا)تإٜ : ٠٢ػا ا٘س٢اة ٧خإخ٤ يٝغ ٜٛ ٢ٕ٧ل (٧ّٟ
. (65)ٛخًٕٙج تب٘س٢اة ال تب٘فؼن

 ات٧ٙؾ ٔغ اؿخضٓ ا٘خ٢ت٧ظ ٢إً٘بة إلتبئٟ ٜا .4
ِإالَّ ِإِتِوٌَس َأَتى : ٢ٟ٘ خًب٤٘ ٢ٓاؿخٗتبؼٞ ٧٢غل ي٤ٙ ػٖ٘

 ٢٘خع٧٧ؼ ْٝؿٟ ي٤ٙ آغٚ ي٧ٟٙ .[ا٘تٕؼث: 34] َّاِشَخْنَتَر
َُ : ا٘ؿالٚ ت٢ٕٟ٘ ََّخَوْلَخ ًٌِ ِيً َّبٍر  َُ َخَوْلَخ ٌْ ٌٌِر يِّ ٌَْب َخ َأ

ًٍ  (66).[األيؼاِ: 12]ِيً ِطٌ

٢ؼ آغٚ ي٧ٟٙ ا٘ؿالٚ ا٘ػ٥ ؤؼاغ اهلل خًه٧ٟٛ تبؿسبغ لش .5
. (67)ا٘ٛالئٗج ٟ٘ ؿتة ٧ٕخم٦ ؤٜ ٧خؼخة ٛؿتتٟ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ

٧٘ل ٢ٔؼ٧ٝج ضب٧٘ج ي٤ٙ ؤٟٝ  غ٢غ س٧ٛى ا٘ٛالئٗجرؾ .6
. (68)ؤؼ٧غ تب٘ؿس٢غ ا٢ْ٘ؼ ٦ّ خٖٙ ا٘ضب٘ج

 :دهٌل اهذبًٌال

ؿخغ٢٘ا تب٧٨بح ا٘غا٘ج ي٤ٙ االؿخًسبل ٦ّ ًّل ا      
ٌَِراِح:٢ٟٔ٘ خًب٤٘: ا٘ع٧ؼاح ١ٝٛب :  [148َفبِشَخِتُلّْا اْهَخ

 ََّشبِرُػّْا ِإَهى َيْغِفَرٍث يًِّ رَّتُِّنِى:٢ٟٔ٘ خًب٤٘ ٢.[ا٘تٕؼث
َشبِتُلّا ِإَهى َيْغِفَرٍث يًِّ :٢ٟٔ٘ خًب٤٘ [آل يٛؼاٜ: 133]

 .[ا٘ضغ٧غ: 21] رَّتُِّنِى
ؤٜ ٦ّ ًّل ا٘نبيج : ٢سٟ ا٘غال٘ج ٜٛ ٠ػٞ ا٧٨بح٢      

ُْٛؼث، ّخسة ا٘ٛؿبؼيج ٢ا٘ٛؿبتٕج ١٧ّب، ٢ا٘ٛؿبؼيج 
خٕخم٦ ا٧ٕبو اًْ٘ل تًغ كغ٢ؼ األٛؼ ٛتبفؼث ٢ػٖ٘ 

. (69)٦ًٝ٧ ا٘خًس٧ل ٢ا٢ْ٘ؼ

 :ا ٌوًتىكد ٌّكص ُذا اهدهٌل ّ
 ٛؼ ْٝؿٟ،ألٛؼ تب٘ٛؿبؼيج ٘ٚ ٧ئعػ ٜٛ ك٧ُج ااأل .1

. (70)(ؿبت٢ٕا)٢ٗٙٛج  (٢ؿبؼي٢ا) ٢اٝٛب ٜٛ ٢١ْٛٚ ٗٙٛج 

 األٛؼ تب٘ٛؿبؼيج ٦ّ ٠ػٞ ا٧٨بح اٝٛب ٧ضٛل ٜا .2
ي٤ٙ االؿخضتبة ٢األّم٧ٙج ٘ألغ٘ج ا٘غا٘ج ي٤ٙ يغٚ 

. (71)أخمبء األٛؼ ا٢ْ٘ؼ

  ا٘ٛؿبؼيج اٝٛب ٦٠ ٦ّ ا٘خ٢تج ٜٛ اً٘ٛبك٦،ٜا .3
. (72)٦٠٢ ٢استج ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ

٣ ا٘ٛؿبؼيج ا٤٘ اُْ٘ٛؼث يل٧بح غا٘ج ٨ا .4
٢ا٘ع٧ؼاح، ٢ػٖ٘ ٢ٗ٧ٜ تب٘ٛؿبؼيج ا٤٘ األؿتبة 

ا٢ٛ٘كٙج ا٤٘ ػٖ٘، ٢غال٘خ١ب ي٤ٙ ا٘ؿتة ٜٛ س١ج 
االٔخمبء، ٢االٔخمبء ال ي٢ٛٚ ٟ٘، ّال غال٘ج ١٘ٛب ي٤ٙ 
ا٘ٛؿبؼيج ا٤٘ ٗل ؤؿتبة ا٘ع٧ؼاح ٢اُْ٘ٛؼث ٧ّعخق 

ؼ ٢ػٖ٘ تٛب اخْٓ ي٤ٙ ٢س٢ة خًس٧ٟٙ ٜٛ األًّبل ا٘ٛإٚ
. (73)ت١ب ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ٢ال ٧ًٚ ٗل ًّل ٛإ٢ٛؼ

ٞ األغ٘ج ٦٠ ي٧ٙٗٚ ٧٘٢ؿح ٘ٗٚ؛ ألٜ ْ٘ه ػٞ .5
ا٘ٛؿبؼيج ٦ًٝ٧ ٛتبفؼث اًْ٘ل ٦ّ ٢ٔح ٛى س٢اؽ 

اإلخ٧بٜ تٟ ٦ّ ٧َؼٞ، ٢ّٙ ٗبٜ األٛؼ ٢ْٙ٘ؼ ٘ٛب ٝغتٝب 
ا٘فبؼو ٘ٙٛؿبؼيج ٢ا٘ٛؿبتٕج ٢٘ٗبٜ ػٖ٘ ٢استب 

. (74)ي٧ٙٝب

 :دهٌل اهذبهدال
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اؿ٦ٕٝ ٛبء ّبٟٝ ١ْ٧ٚ ٟٛٝ : غ ً٘تغٞؿ٦ػا ٔبل الا      
خًس٧ل ا٘ؿ٦ٕ، ٢ّٙ خإعؼ ٦ّ االٛخذبل ٘ضؿٜ ٢٘ٚ اً٘تغ 
٢ػٟٛ ي٤ٙ ا٘خإع٧ؼ، ٢ّٙ ٘ٚ ٧ٜٗ ا٘خًس٧ل ٜٛ ٕٛخم٧بح 

األٛؼ ٘ٛب ضؿٜ ػٟٛ، ّغل ػٖ٘ ي٤ٙ ؤٜ األٛؼ ٧ْ٧غ 
  .(75)ا٢ْ٘ؼ

 ا٘خًس٧ل ١ْ٧ٚ اٜ: كد ٌّكص ُذا اهدهٌل تيب ٌوًّ      
 ا٘ؿ٧غ ا٧ٟ٘ ٦ّ ا٘ضبل؛ ألٜ سجٜٛ ا٘هٜ ا٘ضبكل تضب

األكل ؤٜ ا٘ؿ٧غ ال ٧نٙة ا٘ٛبء غ٢ٜ ضبسج ٛٙضج ا٧ٟ٘ 
، ّبٕ٘ؼ٧ٝج ا٘ضب٧٘ج ٦٠ ا٘غا٘ج ي٤ٙ (٦٠٢ ٢ٟٗٝ ينفب)

ا٢٘س٢ة ا٢ْ٘ؼ٥ ال ٛسؼغ ا٘نٙة، ٢ٗالٛٝب ٦ّ األٛؼ 
 .(76)ا٘ٛسؼغ يٜ إ٘ؼائٜ

 :دهٌل اهراتغال
 كص٦١ٝ٘ ٧غل ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ تٛسؼغ ا٦١ٝ٘، ٢ال ٥ا      

. (77)خإع٧ؼ ا٦١ٝ٘ ّٗػٖ٘ األٛؼ

 :د ٌّكص ُذا اهدهٌل تيب ٌوًّق
. (78)ا ٧ٔبؾ ٦ّ اُ٘ٙج، ٢٠٢ ٧َؼ سبئؽ٠ػ .1
ال ٝؿٙٚ تإٜ ا٦١ٝ٘ ٧غل تك٧ُخٟ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ألٜ  .2

االٛخذبل تخؼٖ ا٦١ٝٛ٘ يٟٝ ٢٠ ا٘ٛن٢ٙة تب٦١ٝ٘ ٢خؼٖ 
ا٦١ٝٛ٘ يٟٝ ال ٧خضٕٓ اال تإٜ ٢ٗ٧ٜ ا٘خؼٖ ٦ّ ٗل 

٧ْ٧غ ا٢ْ٘ؼ، ّب٢ْ٘ؼ مؼ٢ؼ٥ ٦ّ ٥ األ٢ٔبح، ال ؤٜ اٟ٘ٝ
. (79)االٛخذبل ٦١ٝٙ٘ ٧٘٢ؾ ٢٠ ا٘ٛغ٢٘ل ٦١ٝٙ٘

٦١ٝ ٧ٕخم٦ ا٢ْ٘ؼ تٝبء ي٤ٙ ؤٟٝ ٧ٕخم٦ ا٘خٗؼاؼ لا .3
ؤ٥ اؿخُؼآ ا٦١ٝ٘ ٘س٧ٛى األ٢ٔبح ضخ٤ ٧ضكل 

االٛخذبل؛ اػ ٢٘ عبِ٘ اِ٘ٛٗٙ ٛؼث ؤغ٣ ػٖ٘ ا٤٘ يغٚ 
٣ االٛخذبل، تعالِ األٛؼ ّبٟٝ ال ٧غل ي٤ٙ ا٘خٗؼاؼ يل
ا٘ؼؤ٥ ا٘ؼاسص؛ ألٟٝ اٜ ًّل ٛؼث ّٕغ اٛخذل، ٠٢ػا ال 

. (80)٧ؿخٙؽٚ ا٢ْ٘ؼ، ّه١ؼ اْ٘ؼٓ ت٧ٜ ا٦١ٝ٘ ٢األٛؼ
٣ ؤٜ ٠ػا االؿخغالل يٝغ ٜٛ ٢ٕ٧ل تغال٘ج األٛؼ يل      

ي٤ٙ ا٘خٗؼاؼ ٦٠٢ ٛؿإ٘ج ٛعخِٙ ١٧ّب ّال ٧كص 
االؿخغالل ت١ب اال تًغ اذتبخ١ب، ٧٘٢ؾ ٠ػا ٢ٛمى ت٧ب١ٝب 

ا ٜٛ ٢ٕ٧ل تإٜ األٛؼ ال ٧غل ي٤ٙ ؤ٢ٚا٘ؼغ ي١٧ٙب، 
 .ا٘خٗؼاؼ ٧٢غل ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ّال ٧ؿخ٧ٕٚ ٟ٘ ٠ػا االؿخغالل

 :دهٌل اهخبيسال
ٛؼ تب٘ف٦ء ٦١ٝ يٜ س٧ٛى ؤمغاغٞ، ٢ا٦١ٝ٘ األ      

يٜ ؤمغاغ ا٘ٛإ٢ٛؼ تٟ ٧ٕخم٦ ا٢ْ٘ؼ، ٢ػٖ٘ ٛخ٢ِٔ 
ي٤ٙ ًّل ا٘ٛإ٢ٛؼ تٟ، ّٙؽٚ ًّٟٙ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ضخ٤ ٧ذتح 

. (81)٤٘ ا٢ْ٘ؼ وا٦١ٝ٘ يٜ ؤمغاغٞ
كٚ ٢١ّ ٦١ٝ يٜ : ٛذال اٜ ٔبل ٔبئل ٨عؼِ      

اإلّنبؼ، ٢ا٦١ٝ٘ ٧ٕخم٦ ا٢ْ٘ؼ، ٢ال ٧ٜٛٗ اٛخذبل ا٦١ٝ٘ 
 .اال تب٘ؽاٚ ا٘ك٧بٚ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ، ٧ّذتح ا٘ٛن٢ٙة

 :د ٌّكص ُذا اهدهٌل تيب ٌوًّق
 ٝؿٙٚ ؤٜ األٛؼ تب٘ف٦ء ٦١ٝ يٜ ؤمغاغٞ، ٢اٜ ال .1

ث يٜ مغٞ، ٢ّؼٓ ٢ؼٗبٜ األٛؼ تٟ ٧ؿخٙؽٚ اِ٘ٗ مؼ
. (82)(ا٦١ٝ٘)ت٧ٜ اِ٘ٗ ٢نٙة اِ٘ٗ 

 ا٦١ٝ٘ ٧ٕخم٦ ا٘خٗؼاؼ اخْبٔب تعالِ األٛؼ ّبٟٝ ٜا .2
 .خس٢ؽ ٧ّٟ ا٘ٛؼث ٗٛب ؿتٓ

ٜ ا٦١ٝ٘ يٜ ا٘مغ ٜٛ س١ج ا٤ًٝٛ٘ ٦ّ ا٢٘ٔح ا  .3
ا٘ػ٥ ٧ئغ٣ ٧ّٟ اًْ٘ل،ؤ٥ خؼٖ اإلّنبؼ ٛذال ٦ّ ػٖ٘ 

. (83)ا٢٧٘ٚ ا٘ػ٥ ؤغ٣ ٧ّٟ ا٘ك٧بٚ

 :ساددهٌل اهسال
 ٢االيخٕبغ, ؼ ٛخًٙٓ تبيخٕبغ ا٢٘س٢ةـٛخذبل األٚا      

 ،(84)٢اسة تٛنٙٓ األٛؼ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ّٗػٖ٘ االٛخذبل
ي٤ٙ ؤٜ االيخٕبغ ٧٘ؾ ٜٛ ٕٛخم٧بح األٛؼ ٢اٛخذبل 

. (85)اًْ٘ل ٜٛ ٕٛخم٧بخٟ ّٗبٜ ؤ٤٘٢

 :د ٌّكص ُذا اهدهٌل تيب ٌوًّق
 ٢اً٘ٙٚ. ٜ ايخٕبغ ا٢٘س٢ة اٝٛب ٧خضٕٓ تبً٘ٙٚ تٟ ا .1
ؿخُؼٓ ٘س٧ٛى األ٢ٔبح، ّٙؽٚ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ٢ال ٧ٜٛٗ ؤٜ ٚ

٦ُٙ٧ اإلٝؿبٜ ايخٕبغٞ؛ ألٟٝ ٧ٙؽٚ ٟٛٝ يغٚ ا٘خكغ٧ٓ، 
تعالِ اًْ٘ل ّبٟٝ ال ٧ؿخُؼٓ س٧ٛى األ٢ٔبح ّال ٧ٙؽٚ 

. (86)ٟٛٝ ا٢ْ٘ؼ، ّه١ؼ اْ٘ؼٓ

يخٕبغ ٧َؼ ٛإع٢ػ ٜٛ اْ٘ٙه، تل تغال٘ج ؤعؼ٣ الا .2
ذبل، ٢االٛخذبل ال ٛح٦٠٢ ؤٜ اهلل خًب٤٘ عبنة يتبغٞ تبال
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٧خإخ٤ اال تًغ اً٘ٙٚ تٛب ١ْٙٗٚ تٟ، ّال ٧خك٢ؼ ع٢ٙ 
. (87)اِ٘ٛٗٙ ٜٛ اً٘ٙٚ تٟ

اًّل ٛخ٤ فئح، ٢سة :  ٔبل ا٘فبؼو ٢ِٙٗٛٙ٘ل .3
. (88)االيخٕبغ ٢ّؼًا ٢٘ٚ ٧سة اًْ٘ل ٢ّؼًا، ّه١ؼ اْ٘ؼٓ

ال ٧سة اًْ٘ل ٢ّؼا ٦ّ اًْ٘ل ا٘ٛئٔح ا٢ٛ٘ؿى، ٛى  .4
ّه١ؼ اْ٘ؼٓ، ٢تب٘خب٦٘ ال  ؤٟٝ ٧سة االيخٕبغ ٢ّؼًا،

. (89)٧كص ٧ٔبؾ االٛخذبل ٢ّؼًا ي٤ٙ االيخٕبغ ٢ّؼًا

 : دهٌل اهشبتغال
ؿخغ٢٘ا ؤٜ اهلل ؿتضبٟٝ ٢خًب٤٘ ؼخة ٗذ٧ؼا ٜٛ ا      

األ٢ٛؼ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ٢ٔ٢ٗو ا٘نالٓ ٢اً٘خٓ ٢خؼخ٧ة 
ؤٝح : ا٨ذبؼ ي٤ٙ ا٘ت٧ى ٢ا١٘تج ٢ٝض٠٢ٛب، ٢ّٙ ٔبل ٔبئل

٢ٔبل ا٨عؼ  (تًخٖ ٠ػا ا٘ٗخبة)٢ نب٘ٓ ؤ٢ ؤٝح ضؼ ؤ
٢ٝض٠٢ب ٝسغ ؤٜ آذبؼ٠ب خخـؼخة ي١٧ٙـب ّـ٢ؼًا  (ٔتٙح)

. (90)ّٗػٖ٘ األٛؼ ٧سة اٛخذبٟ٘ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ

 :د ٌّكص ُذا اهدهٌل تيب ٌوًّق
 ٝؿٙٚ ؤٜ ٢ٔ٢و آذبؼ ٠ػٞ األ٢ٛؼ ت٢مى اُ٘ٙج، ال .1

  ٢ال،تل تؿتة سًل ا٘فبؼو ٟ٘ يالٛج ي٤ٙ ػٖ٘ ا٘ضٗٚ
. (91)٢ٛم٢يب ٢ْٙ٘ؼ ٢ٗ٧ٜ األٛؼٜ ٧ٙؽٚ ٜٛ ػٖ٘ ؤ

األ٢ٛؼ ال٧ذتح  ؼ ي٤ٙ ٠ػٞـ٧ٔبؾ ؤ٥ ٧ٔبؾ األٚلا .2
ؤٝح ضؼ ؤ٢ ؤٝح نب٘ٓ : ٦ّ اُ٘ٙج؛ ألٜ ٢ٔل إ٘بئل

٢ٝض٠٢ٛب اعتبؼ، ٢األٛؼ اٝفبء ٢نٙة، ٢ال ٧كص ٧ٔبؾ 
ا٘عتؼ ي٤ٙ اإلٝفبء ؤ٢ اً٘ٗؾ، ٢٘٢ افخؼٗب ٦ّ 

. (92)ا٢٘س٢ة

 ٛؿتتبخ١ب ّب٘نالٓ ؿتة سةي٢ٕغ خًختؼ ؤؿتبتب خ٢لا .3
الٝخ١بء ا٘ؽ٢س٧ج ٢اً٘خٓ ؿتة ا٘ضؼ٧ج ٢ا٘ت٧ى ؿتة 

الٝخٕبل اٖ٘ٛٙ، ٠٢ػٞ األ٢ٛؼ خعخِٙ يٜ األٛؼ ا٘ػ٥ 
. (93)٧غل ي٤ٙ ٛسؼغ ا٘نٙة ّٕن

 :دهٌل اهذبيًال
ؿخغل ؤكضبة ٠ػا ا٘ٛػ٠ة ؤٜ ؤ٢ل ؤ٢ٔبح األغاء  ا

 تحٛؼاغ تبالخْبٓ ض٧د ٢٘ ؤغاٞ ٧ّٟ ٗبٜ ٛٛخذال، ّال ٧د

ٛب تًغٞ ٛؼاغا اال تغ٧٘ل، ّٗبٜ ا٢ٕ٘ل تب٢ْ٘ؼ٧ج ؤ٤٘٢ 
. (94)٢ؤض٢ن

 :د ٌّكص ُذا اهدهٌل تيب ٌوًّق
1. ٜ  ا٘غ٧٘ل ا٘ػ٥ أخم٤ ٢ٟٗٝ ٛٛخذال ؤ٢ل ا٢٘ٔح ا

. (95)٢٠ ا٘ػ٥ أخم٤ ٢ٟٗٝ ٛٛخذال آعؼ ا٢٘ٔح

 غي٣٢ االضخ٧بن خًختؼ ٢٘ ٗبٜ ا٘خًس٧ل ؤؼسص ٜا .2
ؼ ي٤ٙ ا٘خ٢ؿًج ٚاٜ غال٘ج األ: ؤ٢ ٛؿب٧٢ب، ٢ٝضٜ ٢ٕٝل

. (96)٦٠ ا٘ؼاسضج، ّال ٧خ٢سٟ االضخ٧بن

 االضخ٧بن ٧٘ؾ ٜٛ ٕٛخم٧بح ا٢٘مى ٢ال ٜٛ ٜا .3
. (97)ٕٛخم٧بح ا٢٘س٢ة تل ٢٠ ٜٛ األكٙص

 :دهٌل اهخبشغال
ؿخغ٢٘ا ؤٜ خإع٧ؼ ا٘ٛإ٢ٛؼ تٟ اٛب ؤٜ ٢ٗ٧ٜ ٛى ا      

تغل ؤ٢ تغ٢ٜ تغل، ّبٜ ٗبٜ ٛى تغل ٢٠٢ اً٘ؽٚ ي٤ٙ 
ا٘تغل ٢ٕ٧ٚ ٕٛبٚ ا٘ٛتغل ٟٛٝ ٜٛ ٗل ٜ اًْ٘ل ّتبنل أل

ا٢٘س٢ٞ، ّبػا ؤخ٤ تب٘تغل ؿٕن ا٘ٛتغل ٟٛٝ، ٢االخْبٓ 
ضبكل ؤٜ اً٘ؽٚ ال ٢ٕ٧ٚ ٕٛبٚ ا٘ٛإ٢ٛؼ تٟ، ٢اٜ ٗبٜ 

ا٤٘ ٧َؼ تغل ّال ٢ٗ٧ٜ ا٘ٛإ٢ٛؼ تٟ ٢استب، ألٟٝ ال ١ْ٧ٚ 
ٜٛ ٢ٔ٘ٝب ال ٢ٗ٧ٜ ا٘ف٦ء ٢استب اال ؤٟٝ ٧س٢ؽ خؼٟٗ ٜٛ 

. (98)٧َؼ تغل

 :ٌّكص ُذا اهدهٌل تيب ٌوًّكد 
ؾ إ٘ٛك٢غ ٜٛ ٢ٜٗ اً٘ؽٚ تغال ؤٜ ٢ٕ٧ٚ ٕٛبٟٛ ٦٘ .1

ٜٛ ٗل ا٢٘س٢ٞ، ٢تب٘خب٦٘ ٧ؿٕن ا٘ٛإ٢ٛؼ تٟ تٛسؼغ 
اً٘ؽٚ، ٢اٝٛب ٢ٟٗٝ تغال يٜ تًل ؤض٢اٟ٘ ٢٠٢ 

ا٘خًس٧ل، ؤ٥ ؤٜ اً٘ؽٚ تغل يٜ ا٘خًس٧ل ال يٜ ػاح 
. (99)اًْ٘ل ا٘ٛإ٢ٛؼ تٟ

 ت٢س٢غ ٔؼ٧ٝج ّى س٢اؽ ا٘خإع٧ؼ ت٧ُؼ تغل ٧ٝغٜا .2
خضخٚ ٢س٢ة اًْ٘ل ٗٛؼل ٢ٝض٢ٞ، ت٤ًٝٛ ؤٟٝ اٜ ؤضؾ 

اِ٘ٛٗٙ تٛذل ٠ػٞ األ٢ٛؼ ٢سة ي٧ٟٙ األغاء، ٠٢ػا ال 
. (100)٦ْٝ٧ ؤكل ا٢٘س٢ة يٜ اًْ٘ل
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اؽ ا٘خإع٧ؼ ت٧ُؼ تغل ال ٦ْٝ٧ ؤكل ا٢٘س٢ة ٢ر .3
، ّب٘خؼاع٦ (اًّل ا٘ف٦ء اْ٘ال٦ٝ ٛخ٤ فئح):ت٢ٕل إ٘بئل

. (101)ٝخْبء ا٢٘س٢ة إٛك٢غ، ٢ال ٦ًٝ٧ ػٖ٘

 :دهٌل اهؼبضرال
ّٛب ؤٜ ٢ٗ٧ٜ ا٤٘ ا       ؿخغ٢٘ا تإٜ خإع٧ؼ ا٘ٛإ٢ٛؼ تٟ ا

ؤٛغ تض٧د ال ٧ؿى اِ٘ٛٗٙ خإع٧ؼٞ يٟٝ ض٧ٝئػ ؤ٢ ال 
٢ٗ٧ٜ ٠ٝبٖ ؤٛغ، ّبٜ ٗبٜ ا٤٘ ؤٛغ ٗبٜ ٛس٢١ال، ٢٠٢ 
خ٧ِٙٗ تٛب ال ٧نبٓ ؤ٢ ٧ٕبل اٜ األٛغ ٢٠ هٜ اِ٘ٛٗٙ 

خٟ تؿتة ٛؼل ٢ٗتؼ ٢ّؤٟٝ اٜ ٘ٚ ٧فخُل تإغائٟ ّبٟٝ ٥
ؿٜ ٢ٝض٢ ػٖ٘، ٠٢ػا تبنل ألٜ ٗذ٧ؼا ٜٛ ا٘ٝبؾ 

٢ٛ٧خ٢ٜ ّسإث، ٢اٜ ٗبٜ ت٧ُؼ ؤٛغ ّتبنل ٔنًًب ألٟٝ 
. (102)٧ؿخٙؽٚ ا٘خؼٖ

 :د ٌّكص ُذا اهدهٌل تيب ٌوًّق
؛ ألٜ اِ٘ٛٗٙ ٣٢ٞ ا٘خ٧ِٙٗ تٛب ال ٧نبٓ ٛؼغ٢غغو .1

٧ٟٛٗٝ اخ٧بٜ اًْ٘ل ؤ٢ل األ٢ٔبح ٛى س٢اؽ ا٘خإع٧ؼ، 
 تٛب ال ٧نبٓ ٧َِؼُغ ٢٘ ؤ٢سة ي٧ٟٙ ا٘خإع٧ؼ ا٤٘ ٢ِ٧ا٘خٗل

. (103)ػٖ٘ األٛغ ا٘ٛس٢١ل

ٜ ؤ ٢ٛح اْ٘سإث ٝبغؼ ٢ا٘ٝبغؼ ال ٧ٙخْح ا٧ٟ٘؛ اػ ٜا .2
. (104)األضٗبٚ خت٤ٝ ي٤ٙ اُ٘ب٘ة ال ي٤ٙ ا٘ٝبغؼ

٣٢ يغٚ ٢س٢غ األٛغ ٧ٕخم٦ ا٘خؼٖ تبنٙج ت٢ٕل وغ .3
 ألٜ إ٘بئل ٘ٚ ٧ضغغ األٛغ ٠٢ػا (اًّل ٛخ٤ فئح):إ٘بئل

. (105) ٧ٕخم٦ ا٘خؼٖ ؤكالال

 :دهٌل اهضبدي ػضرال
اؿخغ٢٘ا تإٜ اِ٘ٛٗٙ ٢٘ ؤعؼ اًْ٘ل ضخ٤ ٛبح، ٢      

اٟٝ آذٚ ؤ٢ ٧ٕبل اٟٝ ٧َؼ آذٚ، ّبٜ : ّال ٧ع٢ٙ اٛب ؤٜ ٧ٕبل
٧ٔل ؤٟٝ ٧َؼ آذٚ خؼخة ي٤ٙ ػٖ٘ ا٘ضبٓ اْ٘ؼل تبْ٘ٝل 
ألٜ اْ٘ٝل ال ٧خؼخة ي٤ٙ خؼٟٗ اإلذٚ ٢إً٘بة، ٢اٜ ٧ٔل 

ٚ ّبٛب ؤٜ ٢ٗ٧ٜ اإلذٚ ٛخًٕٙب تب٢ٛ٘ح ٢اٛب ؤٜ ٢ٗ٧ٜ آدؤٟٝ 
تٛسؼغ ا٘خإع٧ؼ، ّبٜ ٧ٔل اٟٝ ٛخًٙٓ تب٢ٛ٘ح ّتبنل ألٜ 

ا٢ٛ٘ح ٜٛ ًّل اهلل خًب٤٘ ٧َ٢ؼ ٢ًٙٛٚ ٘غ٣ اِ٘ٛٗٙ 

ّخ٧ًٜ ؤٜ ٢ٗ٧ٜ ا٘خإذ٧ٚ تؿتة ا٘خإع٧ؼ ٠٢ػا ٦ًٝ٧ ٢س٢ة 
. (106)ا٢ْ٘ؼ ضخ٤ ال ٧ٕى ٦ّ اإلذٚ

 :د ٌّكص ُذا اهدهٌل تيب ٌوًّق
1. ٜ  : اْ٘ؼل ٧عخِٙ يٜ اْ٘ٝل تٛب ٧إخ٦ا
o ٜ  اْ٘ؼل ٧سة ٧ّٟ ايخٕبغ ا٢٘س٢ة تعالِ ؤ

. (107)اْ٘ٝل
o اْ٘ؼل ٧سة ٧ّٟ اً٘ؽٚ ي٤ٙ اًْ٘ل تعالِ ٜؤ 

. (108)اْ٘ٝل
 اِ٘ٛٗٙ ٧٘ؾ ٟ٘ ؤٜ ٧ئعؼ اًْ٘ل اٜ هٜ ٦ّ ٜؤ .2

ْٝؿٟ ا٢ْ٘اح ٢ػٖ٘ تإٜ ه١ؼح ٟ٘ ؤٛبؼاح ا٘مًِ 
ؤث ّال ّز٢اً٘سؽ ٢ا٘ٛؼل ٢ا٘ٗتؼ، ؤٛب اٜ سبء ا٢ٛ٘ح 

. (109)اذٚ ي٧ٟٙ ً٘غٚ ٔكغ خؼٖ االٛخذبل

غ٘ج إ٘بئ٧ٜٙ تإٜ األٛؼ ٧ْ٧غ ا٢ْ٘ؼ ؤ٢ اً٘ؽٚ ي٤ٙ  ؤ:هذبذب
 .اًْ٘ل ٦ّ ذب٦ٝ ا٘ضبل ٢ٛٝبٔفخ١ب

ؿخغل ؤكضبة ٠ػا ا٘ٛػ٠ة ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ تٛب ا      
اؿخغل تٟ ؤكضبة ا٘ٛػ٠ة ا٘ذب٦ٝ، ٢ؤٛب غ١ٙ٧٘ٚ ي٤ٙ 

ستب يٝغ يغٚ ٢ا٢س٢ة اً٘ؽٚ ٢١ّ ؤٟٝ ٢٘ ٘ٚ ٧ٜٗ اً٘ؽٚ 
اإلخ٧بٜ تبًْ٘ل ٘ٙؽٚ خؼٖ ا٢٘اسة تال تغل، ٢خؼٖ 

ا٢٘اسة تال تغل تبنل؛ ألٟٝ ٧سًل ا٢٘اسة ٧َؼ ٢اسة 
٘مؼ٢ؼث ؤٜ ا٢٘اسة ٢٠ ٛب ال ٧س٢ؽ خؼٟٗ تال تغل 

. (110)٧َ٢ؼ ا٢٘اسة ٛب سبؽ خؼٟٗ تال تغل
ٔغ اؿخغل إ٘بم٦ ؤت٢ تٗؼ ا٘تبٔال٦ٝ ١٘ػا ٢      

اؼث تإٟٝ ٢٘ ؤخ٤ ِٗا٘ٛػ٠ة تإٟٝ ذتح ٦ّ عكبل ال
تبضغا٠ب ؤسؽؤ ٢٘٢ ؤعل ت١ب يك٤، ٢ؤٜ اً٘ؽٚ ٢ٕ٧ٚ 

٤ًٝٛ ٢. (111)ٕٛبٚ اًْ٘ل ّال ٢ٗ٧ٜ يبك٧ب اال تخؼ١ٗٛب
٠ػا ؤٜ اِ٘ٛٗٙ ٛع٧ؼ ت٧ٜ اًْ٘ل ٢ّؼا ؤ٢ اً٘ؽٚ ي٤ٙ 

 .اًْ٘ل ٢ٔغ خًٙٓ ا٢٘س٢ة تإضغ٠ٛب ٛذل اْ٘ٗبؼث
ٛب ؤغ٘خ١ٚ ا٘خ٦ اؿخغ٢٘ا ت١ب ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ّٕغ خٛح ؤ      

 .خ١ب ٧ّٛب ؿتٓٔـٛٝب
ؤٛب غ١ٙ٧٘ٚ ي٤ٙ ٢س٢ة اً٘ؽٚ ٧ُّؼّغ ي٧ٟٙ تإٜ ٢      

اً٘ؽٚ ال ٧كٙص ؤٜ ٢ٗ٧ٜ تغال يٜ اًْ٘ل ألٜ ٜٛ فإٜ 
ا٘تغل ؤٜ ٢ٕ٧ٚ ٕٛبٚ ا٘ٛتغل ٟٛٝ، ٢اً٘ؽٚ ي٤ٙ اًْ٘ل يٝغ 
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يغٚ اإلخ٧بٜ تبًْ٘ل ال ٢ٕ٧ٚ ٕٛبٚ اًْ٘ل، ّبٟٝ ٢٘ ٔبٚ 
ٚ يؽٕٛبٟٛ ٘ٛب ن٢٘ة اِ٘ٛٗٙ تبًْ٘ل اػا ٛب ؤخ٤ تبل

ي٧ٟٙ، ٢اإلسٛبو ٔبئٚ ي٤ٙ ؤٜ اِ٘ٛٗٙ ال ٧ؿٕن يٟٝ 
. (112)ا٘خ٧ِٙٗ اال تبإلخ٧بٜ تبًْ٘ل

 :غ٘ج إ٘بئ٧ٜٙ تب٢ِ٘ٔ ؤ:تؼبرا
ؿخغل إ٘بئ٢ٜٙ تب٢ِ٘ٔ تإٜ ؤْ٘به ا٘فبؼو ١ٝٛب ٛب ا      

ؤؼ٧غ تٟ ا٢ْ٘ؼ ١ٝٛ٢ب ٛب ؤؼ٧غ تٟ ا٘خؼاع٦، ّٗبٜ ض٧ٕٕج 
إ٘ؼائٜ ٧خ٢ِٔ ٚ ١٧ّٛب ي٤ٙ ؿت٧ل االفخؼاٖ، ٢يٝغ اًٝغا

. (113)يٜ ا٘خ٧٧ًٜ

 :رد ػوى ُذا تيب ٌوًّي
٧ّغل . ٜ األٛؼ ٘ٚ ٧خًؼل ٘ٙؽٛبٜ، ّال ٧ٙخْح ا٧ٟ٘ا. 1

. (114)ا٘نٙة ي٤ٙ ٛسؼغ

اٜ ا٢ٕ٘ل تبٕ٘غؼ ا٘ٛفخؼٖ، ٢٠٢ نٙة اًْ٘ل ؤ٤٘٢ . 2
. (115)ٜٛ االفخؼاٖ، ألٜ االفخؼاٖ عالِ األكل

 ٥٢ ا٘ٛتبغؼ ٠ل ٢٠ ٛٛخذل ؤ ٧٢ِؼغ ي٤ٙ ا٘ػ٧ٜ خ٢ْٔ٢ا. 3
ا٢ْ٘ا اسٛبو األٛج ٔت١ٙٚ، ّبألٛج ٛخْٕج ي٤ٙ ؤٜ طال ؟ تإ١ٝٚ 

. (116)ا٘ٛؿبؼو ٢ا٘ٛتبغؼ ٛٛخذل ٢ٔغ عؼر ٜٛ ي١غث األٛؼ

 الترجٌح: مطلب السابعال

 يغ ٠ػا اً٘ؼل ٢ا٘ٛٝبٔفج ٘ألغ٘ج ٦ّ ٛؿإ٘ج غال٘ج ة      
ؤؿخن٧ى ا٢ٕ٘ل تإٜ  األٛؼ ا٘ٛنٙٓ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ؤ٢ يغٟٛ،

ا٘ٛػ٠ة األ٢ل ٢٠٢ ٛػ٠ة ا٘س٢١ٛؼ ا٘ػ٥ ػ٠ة 
ؤكضبتٟ ا٤٘ ؤٜ األٛؼ ا٘ٛنٙٓ ٧غل ي٤ٙ نٙة اًْ٘ل 

٧ّس٢ؽ ٧ّٟ ا٘خإع٧ؼ ٢٠ ا٘ؼؤ٥ ا٘ؼاسص ٦ّ ٝهؼ٥ ٢اهلل 
ؤيٙٚ؛ ٢ػٖ٘ ٢ٕ٘ث ؤغ٘خ١ٚ ٢ؿالٛخ١ب يٜ االيخؼال، ٢٘ٛب 

 :٦ٙ٧ ؤ٧مب
1. ٜ ٢٠ ا  ؤ٢اٛؼ ا٘فؼو ١ٝٛب ٛب ٢٠ ٧ٕٛغ ١ٝٛ٢ب ٚا

ٛنٙٓ، ٢ا٢ًٙٛ٘ٚ ؤٟٝ ٧سة اً٘ٛل تب٘ٛنٙٓ ي٤ٙ انالٟٔ 
٢ا٧ٕٛ٘غ ي٤ٙ خ٧٧ٕغٞ، ٢ا٢ٕ٘ل ت٢ْؼ٧ج األٛؼ ا٘ٛنٙٓ خ٧٧ٕغ 
ٟ٘ تغ٢ٜ غ٧٘ل، ٢ض٧ٝئػ ال ّبئغث ٜٛ اإلنالٓ ٢ا٘خ٧٧ٕغ اػ 

 .ال ّؼٓ ت١ٝ٧ٛب

٘ج األٛؼ ي٤ٙ نٙة اًْ٘ل ٛسٛى ي٧ٟٙ ٢األكل الغ .2
ٛبٜ اال ٘ؽيغٚ غال٘خٟ ي٤ٙ ؤٛؼ عبؼر يٜ ٛبغخٟ ٗب

 .تغ٧٘ل

 ا٢ٕ٘ل تبٕ٘غؼ ا٘ٛفخؼٖ ٢٠٢ نٙة اًْ٘ل ؤ٤٘٢ ٜا .3
 .ٜٛ االفخؼاٖ ٢ا٘ٛسبؽ أل١ٝٛب عالِ األكل

٠ػا ا٘خؼس٧ص ال ٦ًٝ٧ ؤٟٝ ال ٧ؿخضة ا٘ٛؿبؼيج ٢      
٦ّ ؤغاء األ٢اٛؼ ّبأل٤٘٢ ٢األّمل ٦ّ ضٓ اِ٘ٛٗٙ 
ا٘ٛؿبؼيج ا٤٘ االٛخذبل ٢ا٘ٛتبغؼث ا٤٘ اًْ٘ل تٛسؼغ 

 . ا٘خٜٛٗ ٜٛ ػٖ٘
 مبحث الثانًال

ثر االختالف فً داللة األمر المطلق على الفور أو أ

 ي اختالف الفقهاءفعدمه 

غ ٗبٜ ١٘ػٞ ا٘ٛؿإ٘ج األك٧٘٢ج ؤذؼ ٢امص ٦ّ ٘ٓ      
اعخالِ ا١ْٕ٘بء ٦ّ تًل ا٘ٛؿبئل ا٧١ْٕ٘ج، ٘ػٖ٘ ؼؤ٧ٝب 

اعخالِ ا١ْٕ٘بء ٦ّ األ٢اٛؼ ا٘ٛنٕٙج، ّب٘ػ٧ٜ ٔب٢٘ا 
 .ؿ٢ٗا تٟ ٦ّ ٠ػٞ ا٘ٛؿبئلخٚتب٢ْ٘ؼ 
ؤٛب ا٘ػ٧ٜ ٔب٢٘ا تإٜ األٛؼ ا٘ٛنٙٓ ٧ْ٧غ نٙة ٢      

اًْ٘ل ّٕن ٢ال ٧غل ي٤ٙ ٢ّؼ ؤ٢ خؼاط اال تٕؼ٧ٝج ّٕغ 
 ٢ٞ ـ٢ؼ ضٛلـتضذ٢ا يٜ إ٘ؼ٧ٝج، ّبػا ٢سغ٢ا ٛب ٧ْ٧غ اِ٘

 .ي٤ٙ ػٖ٘ ٢اال ّٕغ ٔب٢٘ا تخؼاع٧ٟ
ي٤ٙ ٠ػا ّب٘عـالِ ا١ْٕ٘ـ٦ ٘ٚ ٧ٕخكـؼ ي٤ٙ ٢      

٠ػٞ ا٘ٛؿإ٘ج ٢اٝٛب ٗبٜ ػٖ٘ ؤ٧مب ٥ ؤكضبة ا٘ٛػا٠ة ِ
 .ت٧ٜ ؤكضبة ا٘ٛػ٠ة ا٢٘اضغ ٗٛب ؿٝؼ٣ ػٖ٘ ٢امضب

ؤٛب ا٢ٕ٘ل تإٜ األٛؼ ٧ْ٧غ ا٢ْ٘ؼ ؤ٢ اً٘ؽٚ ي٤ٙ ٢      
اًْ٘ل ٦ّ ذب٦ٝ ا٘ضبل ّٙٚ ؤؼ ٟ٘ ؤ٥ ؤذؼ ٦ّ اْ٘ؼ٢و 

 .ا٧١ْٕ٘ج
ٗػٖ٘ ا٘ضبل تب٘ٝؿتج ٘ٙخ٢ِٔ، ّبػا خ٢ْٔٝب ّب٤٘ ٢      

 ِٗٙ ٦ّ ٠ػٞ ا٘ضب٘ج؟٘ٚٛخ٤؟ ٢ٛب ٢٠ ا٘ٛن٢ٙة ٜٛ ا
اْ٘ؼ٢و ا٧١ْٕ٘ج ا٘خ٦ خٝغؼر خضح ٠ػٞ ا٘ٛؿإ٘ج ٢      

األك٧٘٢ج ٗذ٧ؼث سغا ١ٝٛب ا٢ّ٘بء تب٘ٝػؼ، ٢اْ٘ٗبؼاح 
 .٧َ٢ؼ٠ب
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٦ٝٗ٘ ؿإٔخكؼ ٦ّ ٠ػا ا٘تضد ي٤ٙ عٛؾ ٢      
ٛؿبئل؛ ٦٠٢ ضٗٚ ؤغاء ا٘ؽٗبث ٢اعؼاس١ب، ٢ٔمبء 

 ،ا٘ك٧بٚ، ٢ؤغاء ا٘ضز، خع٧٧ؼ ا٘ؽ٢ر ؽ٢سخٟ ٦ّ ا٘نالٓ
 . ٢ا٘خ٧ٗ٢ل تب٘ت٧ى، ٢ؿإتضد ػٖ٘ ٦ّ ٛنب٘ة عٛؿج

  إخراج الزكاة بٌن الفورٌة وعدمها:مطلب األولال

عخِٙ ا١ْٕ٘بء ٦ّ ضٗٚ اعؼار ا٘ؽٗبث اٜ ا      
اؿخٗٛٙح فؼائن١ب، ٢ؽا٘ح ٢ٛا١ًٝب ٠ل ٧ٙؽٚ اعؼاس١ب 

 :ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ؤ٢ ٧كص خإع٧ؼ٠ب ي٤ٙ ٛػ٠ت٧ٜ

ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ، ٢ا٧ٟ٘ ة ٜ اعؼاس١ب ٢ار ا:يذُة األّلال
ػ٠ة ؤت٢ ا٘ضؿٜ ا٘ٗؼع٦ ٢ٛضٛغ تٜ ا٘ضؿٜ ٜٛ ا٘ض٧ْٝج 

 ،(117)تٝبء يٙىب٢ٕ٘ل ت٢ْؼ٧ج األٛؼ ا٘ٛنٙٓ يٝغ ا٘ٗؼع٦
 ٢٠٢ ٛػ٠ة ،(118)٢ا٧ٟ٘ ػ٠ة ٛبٖ٘ ٦ّ ؤكل ا٘ٛػ٠ة

 ألٜ األٛؼ ٧ٕخم٦ ا٢ْ٘ؼ، ٢اٝٛب ألٜ  ال(119)ا٘فب٧ًّج
 ذٚ اٟٝ ضٓ ٨غ٦ٛ ،(120)ضبسج ا٘ٛؿخض٧ٕٜ ا١٧٘ب ٝبسؽث

 . ا٘ٛنب٘تج تب٘غّى ا٠ٟ٧٘حخ٢ر
٢٠ ٛػ٠ة ا٘ضٝبتٙج ٢اتٜ ضؽٚ ٜٛ ا٘هب٠ؼ٧ج تٝبء ٢      

. (121)ي٤ٙ ا٢ٕ٘ل ت٢ْؼ٧ج األٛؼ
ٜٛٛ ٔبل تبعؼاس١ب ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ٜٛ ٧َؼ ؤ٠ل ٢      

ا٘ؿٝج ٛضٛغ تٜ تؼٗج ٢اإلٛبٚ ا٘ؿب٦ٛ٘ ٜٛ 
 (123)ا١٘بغ٥ ٢اتٜ ا٘ٛؼخم٤ ٜٛ ا٘ؽ٧غ٧ج ٢(122)اإلتبم٧ج

. (124)ؤَٙة ا٘ف٧ًج٢
: (125)ة ٠ػا ا٘ٛػ٠ة تٛب ٦ٙ٧ضبٔغ اؿخغل ؤق٢      

1. ٜ  . األٛؼ ا٘ٛنٙٓ ٧ْ٧غ ا٢ْ٘ؼ٧جا
اٖ ٔؼ٧ٝج خغل ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ، ٦٠٢ ؤٜ ا٘ؽٗبث ٜٞ .2

٢ستح ٘ضبسج إْ٘ؼاء ٦٠٢ ٝبسؽث ٧ّسة ؤٜ ٢ٗ٧ٜ 
ا٢٘س٢ة ٝبسًؽا ٢٘٢ ؤعؼ٠ب اِ٘ٛٗٙ ّٛبح ؤ٢ يسؽ 

 .يٜ األغاء ّؿ٧خمؼؼ إْ٘ؼاء
أل١ٝب يتبغث خخٗؼؼ ّٙٚ ٧سؽ خإع٧ؼ٠ب ا٤٘ ٢ٔح  .3

 . ذ١ٙب ٗب٘ك٢ٚ ٢ا٘كالث ٢ٚس٢ة

ٜ اعؼاس١ب ال ٧سة ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ، ٢ا٧ٟ٘  ا:يذُة اهذبًٌال
 (127)س٢١ٛؼ اإلتبم٧ج ٢(126)ػ٠ة س٢١ٛؼ ا٘ض٧ْٝج

تًل ا٘ؽ٧غ٧ج؛ ّٕغ ػٗؼ ا٘ضؿٜ تٜ سالل ا٘ؽ٧غ٥ ؤٜ ٢

ا٢ٕ٘ل ت٢س٢ة اعؼاس١ب تغ٢ٜ خإع٧ؼ ٛت٦ٝ ي٤ٙ ؤٜ 
٢ا٘ٛض٢ٕٕٜ ي٤ٙ ؤٜ : "ا٢٘استبح ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ذٚ ٔبل

ؼ ٢ا٘خؼاع٦ ٢ٝض٠٢ٛب ٧٘ؾ ٜٛ ٕٛخم٤ ا٘نٙة، ٢ّال
. (128)"٢اٝٛب ٧ذتخبٜ تبٕ٘ؼائٜ

 :هيذُة اهيخخبرّا
ؼ٣ ؤٜ ا٘ٛػ٠ة األ٢ل ٢٠ ا٘ٛػ٠ة ا٘ؼاسص ؤ      

٧ّسة اعؼار ا٘ؽٗبث ٢ّؼا ٢ػٖ٘ ٘ٙضبسج ا٘ٛبؿج ا١٧٘ب 
٢ألٜ ٦ّ خإع٧ؼ٠ب ٛمؼث خٙضٓ إْ٘ؼاء ٢ؿبئؼ 

إ٘ٛكغ األؿ٤ٛ و ا٘ٛؿخض٧ٕٜ ١٘ب، ٠٢ػا ٛٛب ٧خٝب٤ّ ٚ
ٜٛ خفؼ٧ى ا٘ؽٗبث ٢أل١ٝب يتبغث خخٗؼؼ ّٙٚ ٧سؽ خإع٧ؼ٠ب 

 . ا٤٘ ٢ٔح ٢س٢ة ٛذ١ٙب ٗب٘كالث

 قضاء صٌام رمضان بٌن الفورٌة :مطلب الثانًال
 وعدمها

عخِٙ ا١ْٕ٘بء ٦ّ ٢س٢ة ٔمبء ٛب ؤّنؼٞ ا      
اإلٝؿبٜ ٦ّ ؼٛمبٜ يٝغ اإلٛٗبٜ ٠ل ٧سة ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ 

 : ذالذج ٛػا٠ة٤٘ؤ٢ ٧س٢ؽ ٧ّٟ ا٘خؼاع٦ و

ٟٝ ٧سة ٔمبئٞ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ، ٠٢ػا ا٘ػ٥  ؤ:يذُة األّلال
: ١ْ٧ٚ ٜٛ ٗالٚ تًل ا٘ضٝبتٙج، ّٕغ سبء ٦ّ اإلٝكبِ

٢ػٗؼٞ إ٘بم٦ ٦ّ ا٘عالِ ٦ّ ا٘ؽٗبث خسة ي٤ٙ "
. (129)"ا٢ْ٘ؼ اٜ ٔٙٝب اٜ ٔمبء ؼٛمبٜ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ

٢٠ ٛػ٠ة تًل اإلتبم٧ج ٗؿ٧ٙٛبٜ تٜ ٢      
. (131)ث ألٜ األٛؼ ٧ٕخم٦ ا٢ْ٘ؼؼٖاتٜ ة ٢(130)يذٛبٜ
ا٧ٟ٘ ػ٠ة اتٜ ضؽٚ ا٘هب٠ؼ٥ تٝبء ي٤ٙ غال٘ـج ٢      

. (133) ٢ؤت٢ ا٘كالش ا٘ف٦ً٧،(132)األٛؼ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ

ٟٝ ٧كص خإع٧ؼ ٔمبء ا٘ك٢ٚ ا٤٘  ؤ:يذُة اهذبًٌال
ؼٛمبٜ ا٘ػ٥ تًغٞ، ٧ّخ٧ًٜ إ٘مبء ٔتل غع٢ل 

 (135)ا٘ٛب٧ٗ٘ج ٢(134)ؼٛمبٜ، ٢ا٧ٟ٘ ػ٠ة ا٘ٗؼع٦
س٢١ٛؼ  ٢(137)س٢١ٛؼ ا٘ضٝبتٙج ٢(136)ا٘فب٧ًّج٢

ا٘ؽ٧غ٧ج ي٤ٙ عالِ  ٢(138)اإلتبم٧ج ١ٝٛٚ ا٘ؿب٦ٛ٘
. (140) ٢٠٢ اً٘ٛخٛغ يٝغ ا٘ف٧ًج،(139)ت١ٝ٧ٚ

 :ٔغ اؿخغل ؤكضبة ٠ػا ا٘ٛػ٠ة تٛب ٢٦ٙ٧
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ٗبٜ ٢ٗ٧ٜ ي٦ٙ ) :ل يبئفج ؼم٦ اهلل ي١ٝب٢ٔ .1
ا٘ك٢ٚ ٜٛ ؼٛمبٜ ّٛب ؤؿخن٧ى ؤٜ ؤٔم٧ٟ اال ٦ّ 

٦ّ ٗخبة ا٘ك٢ٚ تبة ٛخ٤ ٧ٕم٤ ٔمبء رّاٍ اهتخبري ) (فًتبٜ
 ظضٌص اهتخبري تضرش فخص :، اٝهؼ1950ؼٛمبٜ ضغ٧د ؼٔٚ 

 ّغل ػٖ٘  ،(704 ق،5 ر، إ٘ب٠ؼث،غاؼ ؤت٦ ض٧بٜاهتبري، 
ي٧ٟٙ ٔمبء ؤ٧بٚ ٜٛ ؼٛمبٜ ّبٜ ٟ٘ ؤٜ ٜ ي٤ٙ ؤٜ ٗل ٚ

٧ٕم١٧ب ٔتل ١ٝب٧ج ؼٛمبٜ إ٘بغٚ ٢ال ٧س٢ؽ ٟ٘ خإع٧ؼ٠ب 
٘ٛب تًغ ؼٛمبٜ ا٘خب٦٘ ٢اال ألعؼخٟ يبئفج ؼم٦ اهلل 

 .ي١ٝب

ألٜ ا٘ك٢ٚ يتبغث خخٗؼؼ ّال ٧س٢ؽ خإع٧ؼ٠ب ا٤٘  .2
. (141)٢ٔح األعؼ٣ ٗب٘ك٢ٙاح ا٘عٛؾ اْ٘ٛؼ٢مج

ٕ٘ب ٢٘٢ ا٤٘ ؿ٧ٜٝ، ٛنٟٝ ٧كص خإع٧ؼٞ  ؤ:يذُة اهذبهدال
٢تٟ ٔبل س٢١ٛؼ ا٘ض٧ْٝج ألٜ األٛؼ تب٢ْ٘ؼ ٛنٙٓ ّال 

. (142)٧كص خ٧٧ٕغٞ تؼٛمبٜ إ٘ٛتل

ؼ٣ ؤٜ ا٘ٛػ٠ة ا٘ذب٦ٝ ٢٠ ا٘ٛػ٠ة  ؤ:رأي اهيخخبرال
 . ا٘ؼاسص ٢ٕ٘ث األغ٘ج ا٘خ٦ اؿخغ٢٘ا ت١ب

  أداء الحج بٌن الفورٌة وعدمها:مطلب الثالثال

غاء ا٘ضز ٠ل ٧ٙؽٚ  ؤعخِٙ ا١ْٕ٘بء ٦ّ ٢س٢ةا      
 :ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ؤ٢ ٧س٢ؽ ٧ّٟ ا٘خؼاع٦ ي٤ٙ ٛػ٠ت٧ٜ

سة ا٘ضز ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ٢٠٢ ؼ٢ا٧ج يٜ  ٥:يذُة األّلال
ؤت٢ ٛٝك٢ؼ  ٢(143)ؤت٦ ض٧ْٝج ٢تٟ ٔبل ؤت٢ ٢٧ؿِ

اتٜ  ٢(145)٢٠ ا٘ػ٥ ؼسضٟ ا٘ؿؼعؿ٦ ٢(144)ا٘ٛبخؼ٧غ٥
 (148)تًل ا٘ٛب٧ٗ٘ج ٢(147) ٢س٢١ٛؼ ا٘ضٝبتٙج،(146)ا١٘ٛبٚ

اتٜ ضؽٚ  ٢(150)تًل اإلتبم٧ج ٢(149)ا٘ف٧ًج٢
. (151)ا٘هب٠ؼ٥

 :ٔغ اؿخغل ؤكضبة ٠ػا ا٘ٛػ٠ة تًغث ؤغ٘ج ١ٝٛب٢      
ٜ ٢ٔح ا٘ضز ٦ّ اً٘بٚ ٢اضغ ّبٜ ٢ّخٟ ال ٧غؼ٥ ؤ. 1

ؤ٧غؼٟٗ ٦ّ اً٘بٚ إ٘بتل ؤٚ ال؟ تعالِ ٔمبء ؼٛمبٜ 
٢ٝض٢ٞ اٜ ٘ٚ ٧ٕل ا٢٧٘ٚ ٔمبٞ ٦ّ ا٢٧٘ٚ ا٘ػ٥ تًغٞ، 

ِ اً٘بٚ، ٢األضٗبٚ عالّٛس٦ء ا٢ٛ٘ح ٦ّ ا٢٧٘ٚ ٝبغؼ ة
. (152)خت٤ٝ ي٤ٙ اُ٘ب٘ة ال ي٤ٙ ا٘ٝبغؼ

ٜٛ ٖٛٙ ؽاغا ٢ؼاضٙج ختُٟٙ ا٤٘ ت٧ح : "ٜ ا٘ٝت٦ و. 2
اهلل ا٘ضؼاٚ ّٙٚ ٧ضز ّال ي٧ٟٙ ؤٜ ٢ٛ٧ح ٢١٧غ٧ب ؤ٢ 

ٛب سبء ) 3 ٦ّ ٗخبة ا٘ضز تبة رّاٍ اهخريذي). "ٝكؼا٧ٝب
 تْٙه 167 ق،3، ر812تؼٔٚ (٦ّ ا٘خ٧ُٙه ٦ّ خؼٖ ا٘ضز

٠ػا ضغ٧د : 168، ق3ر ،، ٢ٔبل يٟٝ ا٘خؼٛػ٥(٢٘ٚ ٧ضز)
َؼ٧ة ال ًٝؼّٟ اال ٜٛ ٠ػا ا٢٘سٟ، ٦ّ٢ اؿٝبغٞ ٕٛبل، 

. ٠٢الل تٜ يتغ اهلل ٛس٢١ل، ٢ا٘ضبؼد ٧مًِ ٦ّ ا٘ضغ٧د
اهسبيغ ٛضٛغ تٜ ي٧ؿ٤ تٜ ؿ٢ؼث ا٘خؼٛػ٥، : ؼهاٜ

، 3ر غاؼ ا٘ضغ٧د، إ٘ب٠ؼث، تغ٢ٜ نتًج،اهظضٌص، 
ّال  (ّٙٚ ٧ضز)اٜ ٗبٝح اْ٘بء إ٘ٛك٢غث ٦ّ : ؤ٢ٔل. 168ق

٧ؿٙٚ االؿخغالل ألٜ ا٘ؼ٢ا٧ج ٦ّ ا٘خؼٛػ٥ تب٢٘ا٢، ٢اٜ ٗبٝح 
١٧ّْب ٗالٚ ي٤ٙ ٝض٢ ٛب ٧ٔل ٦ّ آ٧ج  (ّال ي٧ٟٙ)إ٘ٛك٢غث ٦ّ 

اْ٘بء غا٘ج ي٤ٙ ا٘خ٧ًٕة ّٗبٝح ِ .(19ػٚ ات٧ٙؾ، اٝهؼ ق
ٚ ٧ؼ٢ٞ  ل٠ػا ا٘ضغ٧د٢. (153)ٔؼ٧ٝج ي٤ٙ اؼاغث ا٢ْ٘ؼ

ّٙٚ ٧ضز، ٢اٝٛب ٢٘ٚ ٧ضز، ٢ي٧ٟٙ ّال : ا٘خؼٛػ٥ تْٙه
 .ضسج ١٘ٚ ٦ّ ٠ػا ا٘ضغ٧د

ّ٘ن ا٘ؿؼعؿ٦ ٜٛ ت٤ٝ ا٘عالِ ٦ّ ٢ّؼ٧ج األٛؼ ٌ.  3
: تب٘ضز ي٤ٙ ا٘عالِ ٦ّ ٛؿإ٘ج األٛؼ ا٘ٛنٙٓ ض٧د ٔبل

٢ٜٛ ؤكضبتٝب ٜٛ سًل ٠ػا اْ٘كل ي٤ٙ ا٘عالِ "
٣ ا٢ْ٘ؼ ؤٚ ي٤ٙ يلا٘ٛف٢١ؼ ت٧ٜ ؤكضبتٝب ٦ّ ا٘ضز ؤٟٝ 

٢يٝغ٥ ؤٜ ٠ػا َٙن ٜٛ : ا٘خؼاع٦؟ ٔبل ؤ٥ ا٘ؿؼعؿ٦
ٔبئٟٙ، ّبألٛؼ تإغاء ا٘ضز ٧٘ؾ تٛنٙٓ تل ٢٠ ٛئٔح 

. (154).."تإف١ؼ ا٘ضز
ال ٝؿٙٚ ٘ٙؿؼعؿ٦ ٧ّٛب ػ٠ة ا٧ٟ٘؛ ّب٘ضز ٢اسة       

ٛئٔح ٜٛ س١ج ٢٢اسة ٛنٙٓ ٜٛ س١ج ؤعؼ٣، ٢١ّ 
٠ؼ ا٢ًٙٛ٘ٛج، ـٛئٔح ألٟٝ ال ٧كص ؤٜ ٧ٕى اال ٦ّ األ

٢ؤٛب ؤغائٞ تًغ االؿخنبيج ٦ّ ؤ٥ يبٚ ١ّػا ٛنٙٓ ٘ٚ 
 .٧ؼغ تٟ خضغ٧غ

  :يذُة اهذبًٌال
اء ا٘ضز ال ٧ٕخم٦ ا٢ْ٘ؼ، ٧٢كص خإع٧ؼٞ ٛى ؤغ      

االؿخنبيج ي٧ٟٙ، ٢ٜٛٛ ٔبل ت١ػا ٛضٛغ تٜ ا٘ضؿٜ، 
٢ؼ٢ا٧ج يٜ ؤت٦ ض٧ْٝج، تٝبء ي٤ٙ ؤٜ األٛؼ ال ٧ٕخم٦ 

. (155)ع٦ؼاا٢ْ٘ؼ ٧٢س٢ؽ ًٟٛ ا٘ح
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ا٧ٟ٘ ػ٠ة س٢١ٛؼ ا٘ٛب٧ٗ٘ج، ّٕغ ػ٠ة ا٧ٟ٘ ٢      
ا٘تبس٦ ٢اتٜ ؼفغ ٢ا٘خٙٛؿب٦ٝ، ألٜ األٛؼ يٝغ٠ٚ ال ٧غل 

. (156)ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ
 ،(157)٢٠ ٛػ٠ة ا٘فب٧ًّج ٢س٢١ٛؼ اإلتبم٧ج٢      

. (158)٢ٛػ٠ة إ٘بؿٚ ٢ؤت٦ نب٘ة ٜٛ ا٘ؽ٧غ٧ج

: (159)ٔغ اؿخغل ٠ئالء تًغث ؤغ٘ج ١ٝٛب٢      
ؼ، ٢ا٢ْ٘ؼ ٧ؿخْبغ ٜٛ ٢ّ٘ج األٛؼ ٧٘ؿح ي٤ٙ الغال .1

 .إ٘ؼ٧ٝج ٢ال خ٢سغ ٔؼ٧ٝج ي٤ٙ ٢ّؼ٧ج ا٘ضز

ل ا٘ضز ٦ّ ا٘ؿٝج ا٘ؿبغؿج ٜٛ ا١٘سؼث ٢٘ٚ ؼِ .2
 اال ٦ّ ا٘ؿٝج اً٘بفؼث، ٢ّٙ ٗبٜ ا٘ضز ٧ضز ا٘ٝت٦ 

 .٢استب ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ٘ٛب ؤعؼٞ ا٘ؼؿ٢ل 

 ٘ٚ  ت٧٦ؼ ٜٛ ا٘كضبتج ٢ال ؿ٧ٛب ؽ٢سبح اٜٖ٘د .3
٧ضس٢ا تًغ ّؼل ا٘ضز ٛتبفؼث، ٢٘٢ ٗبٜ ا٘ضز ٢استب 

 .  ي٤ٙ ػٖ٘ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ٘ٛب ؤٔؼ٠ٚ ا٘ؼؿ٢ل 

  :رأي اهيخخبرال
ؼ٣ ؤٜ ا٘ٛػ٠ة ا٘ذب٦ٝ ٢٠ ا٘ٛػ٠ة ا٘ؼاسص ؤ      

٘ألغ٘ج ا٘خ٦ اؿخغ٢٘ا ت١ب ٢٘٢ ٗبٜ ا٘ضز ٢استب ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ 
ٜٗ ا٘ضز ٘ٛال٧٧ٜ ا٘ٛؿ٧ٜٛٙ ا٘ػ٧ٜ ٧سة ٛب٘ٛب اخؿًح ؤ

ي١٧ٙٚ ا٘ضز، ّؼًّب ٘ٙضؼر ٢ا٘ٛفٕج يٜ ا٘ٛؿ٧ٜٛٙ ٢ٕٝل 
 .ت٢س٢ة ا٘ضز ي٤ٙ ا٘خؼاع٦

  تخٌٌر الزوج زوجته فً الطالق :مطلب الرابعال

ٝتٝح ي٤ٙ ٠ػٞ ا٘ٛؿإ٘ج ٛؿإ٘ج ؤٜ ا٘ٛؿبئل ا٘خ٦ ٚ     
خع٧٧ؼ ا٘ؽ٢ر ٘ؽ٢سخٟ ٦ّ ا٘نالٓ اػا ٗبٜ ٛنٕٙب تإٜ 

ؼ٦ٝ٧ ؤ٢ اعخبؼ٥  ْٝؿٖ ٔبكغًا تػٖ٘ ا٘نـالٓ خبٔبل اط
١ّل ٧سة ػٖ٘ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ؤٚ ا٘خؼاع٦، اعخِٙ اً٘ٙٛبء 

: ؤ٢ ا١ْٕ٘بء ٦ّ ػٖ٘ ي٤ٙ ٛػ٠ت٧ٜ

 اٜ ا٘خع٧٧ؼ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ٧ّفخؼن ٢ٔ٢٘و :هيذُة األّلا
ا٘نالٓ تٟ ؤٜ ٧ٕى ٢ّؼا ٦ّ ٛسٙؾ ا٘خع٧٧ؼ، ّبٜ ٔبٛح 

ٜٛ ؼ ٟٛٝ ٢خْؼٔب ؤ٢ ؤعػح ٦ّ يٛل آعؼ عؼر األٚ
٧غ٠ب، ٢٠٢ ؼؤ٥ س٢١ٛؼ ا١ْٕ٘بء ا٘ض٧ْٝج ٢ٛبٖ٘ ٦ّ 

اضغ٣ ا٘ؼ٢ا٧خ٧ٜ يٟٝ ٢ا٘فب٦ًّ ٦ّ ا٘سغ٧غ ٢ا٘ضٝبتٙج 
: (161)٢اضخس٢ا تٛب ٦ٙ٧، (160)

1. ٜ  ٠ػا ا٘ؼؤ٥ ؼ٥٢ يٜ ا٘كضبتج ٢٘ٚ ٧ًؼِ ٟ٘ ا
 .ٛعبِ٘ ٢ٗبٜ ػٖ٘ اسٛبيب

 ا٘خع٧٧ؼ خ٧ٖٙٛ ٢ا٘خ٧ٖٙٛ ٧ٕخم٦ س٢اتب ٦ّ ٜا .2
 .ا٘ٛسٙؾ ٧ّسة ٔت٢ٟ٘ ٢ّؼا

 اٜ ا٘خع٧٧ؼ ي٤ٙ ا٘خؼاع٦ ١ّٙب االعخ٧بؼ :ة اهذبًٌذٍاهى
٦ّ ا٘ٛسٙؾ ٢تًغٞ، ٢٠٢ ؼؤ٥ ا٘ؽ٠ؼ٥ ٢ٔخبغث ٢ؤت٦ 

يت٧غ ٢اتٜ ا٘ٛٝػؼ ٢ٛبٖ٘ ٧ّٛب ؼسى ا٧ٟ٘ ٢ا٘فب٦ًّ ٦ّ 
: (163)اضخس٢ا تٛب ٢٦ٙ٧ ،(162)إ٘غ٧ٚ

ا٦ٝ ػاٗؼ ٖ٘ ؤٛؼا ّال ): ل ا٘ٝت٦ ً٘بئفج ٘ٛب ع٧ؼ٠ب٢ٔ .1
 رّاٍ اإليبى ) ( ؤت٧٢ٖؼ٥ي٧ٖٙ ؤٜ خًس٦ٙ ضخ٤ خؿخإٚ

 ،(5262) ٗخبة ا٘نالٓ، تبة ٜٛ ع٧ؼ ؤؽ٢اسٟ، ؼٔٚ اهتخبري،
ّب٘خع٧٧ؼ ً٘بئفج ٘ٚ ٧ٜٗ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ تل ٗبٜ  .(36 ق،12ر

 .ي٤ٙ ا٘خؼاع٦

خع٧٧ؼ خ٧ٗ٢ل ٢ا٘خ٧ٗ٢ل ٧ًٚ ا٘ؽٛبٜ ّٗبٜ ي٤ٙ لا .2
 .ا٘خؼاع٦

 :رأي اهيخخبرال
ؼ٣ ؤٜ ا٘ٛػ٠ة األ٢ل ٢٠ ا٘ؼاسص ألٜ ا٘خع٧٧ؼ ؤ      

خ٧ٖٙٛ ٢ا٘خ٧ٖٙٛ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ٦ّ ا٘ٛسٙؾ ٧٢ؼغ ي٤ٙ 
 سًل ا٘خع٧٧ؼ ي٤ٙ ا٘خؼاع٦ ٢ضغ٧ذب ا٘ضغ٧د تإٜ ا٘ٝت٦

 .يٜ ا٘خع٧٧ؼ ا٘ٛنٙٓ

  التوكٌل بالبٌع:مطلب الخامسال
ٗؼ اإلؿ٥٢ٝ ٦ّ ا٘خ٧١ٛغ ٜٛ ّؼ٢و ٠ػٞ ا٘ٛؿإ٘ج ػ      

تى ٠ػٞ : ٛؿإ٘ج ا٘خ٧ٗ٢ل تب٘ت٧ى، ٢ّٙ ٔبل ا٢ٛ٘ٗل ٧ٗ٢ٙ٘ل
ا٘ؿًٙج ّٕتم١ب ا٧ٗ٢٘ل ٢ؤعؼ ت١ً٧ب ٛى  إ٘ـغؼث ي٧ٙـٟ 

 ا ا٧ٗ٢٘ل؟ ّٟٝخْٙح ا٘ؿًٙج ١ّل ٧مٚ

اٜ ٔٙٝب اٜ األٛؼ ٢ْٙ٘ؼ مٜٛ ا٧ٗ٢٘ل ٘خٕك٧ؼٞ ِ      
ألٜ ا٢٘اسة ي٧ٟٙ ض٧ٝئػ ا٘ت٧ى ٢ّؼا، ٢اٜ ٔٙٝب اٜ األٛؼ 

ألٟٝ ٘ٚ .ا٘ٛنٙٓ ٧غل ي٤ٙ ا٘نٙة ّٕن ّال مٛبٜ ي٧ٟٙ
. (164)٧ٕكؼ ض٧د ٘ٚ ٧ٜٗ ٢استب ي٧ٟٙ ا٘ت٧ى ٢ّؼا
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٢تٝبء ي٧ٟٙ ّٕغ ٗبٜ ٠ٝبٖ ٢س١بٜ ٦ّ ٠ػٞ ا٘ٛؿإ٘ج       
. (165)ي٧جاِيٝغ ا٘ـ

٢ؤؼ٣ ؤٟٝ ال مٛبٜ ي٤ٙ ا٧ٗ٢٘ل ٕ٘ؼ٧ٝج ؤٜ       
 .ا٘خ٧ٗ٢ل تًٚ ا٘ؽٛبٜ ٢ٗ٧ّٜ ي٤ٙ ا٘خؼاع٦

 :لخاتمةا

خ٢كٙح ٦ّ ١ٝب٧ج ٠ػا ا٘تضد ا٤٘ ٝخبئز ٜٛ       
 :ؤ١ٛ٠ب

ٜ األ٢اٛؼ ا٘فؼي٧ج ١ٝٛب ٛب ٢٠ ٛئٔح ت٢ٔح ا. 1
٧ًٜٛ، ٠٢ػٞ ال افٗبل ١٧ّب، ١ٝٛ٢ب ٧َؼ ا٘ٛئٔح، ّبٜ 

ٝج خت٧ٜ ؤغاء األٛؼ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ خ٧ًٜ ػٖ٘، ٢اٜ ؼ٥ٔبٛح ٓ
 .ٔبٛح ي٤ٙ يغٚ ٢س٢ة ا٢ْ٘ؼ سبؽ ٧ّٟ ا٘خؼاع٦

اٜ ٜ٘ٛ خٕٚ ٔؼ٧ٝج خضغغ األٛؼ ا٘ٛنٙٓ، ّٕغ  ٢.2
اعخِٙ األك٢٧٘٢ٜ ٦ّ غال٘خٟ ي٤ٙ ا٢ْ٘ؼ ؤ٢ يغٟٛ ٠ل 

 ٧س٢ؽ ٧٢ٙؽٚ ًّٟٙ ٛتبفؼث ٦ّ ؤ٢ل ؤ٢ٔبح اإلٛٗبٜ ؤ
 خإع٧ؼٞ؟

ا٘ٛؿإ٘ج ؤٜ األٛؼ ٢ؼغ خبؼث ٞ تة ا٘عالِ ٦ّ ٠ػؾ. 3
٢ْٙ٘ؼ ٢٢ؼغ خبؼث ٘ٙخؼاع٦، ّٜٛ األك٧٧٘٢ٜ ٜٛ ٔبل 
تإٟٝ ض٧ٕٕج ٦ّ إ٘غؼ ا٘ٛفخؼٖ ت١ٝ٧ٛب ٢٠٢ ا٘نٙة، 

١ٝٛ٢ٚ ٜٛ ٔبل ٢٠ ض٧ٕٕج ٦ّ ا٢ْ٘ؼ ٛسبؽ ٦ّ ا٘خؼاع٦، 
١ٝٛ٢ٚ ٜٛ ٔبل تإٟٝ ٧ْ٧غ ا٢ْ٘ؼ ؤ٢ اً٘ؽٚ ي٤ٙ اًْ٘ل، 

ٜ ا٢ْ٘ؼ ١ٝٛ٢٥ٚ ٜٛ خ٢ِٔ ّٕبل ٢٠ ٛفخؼٖ ْ٘ه٦ ة
 .٢ا٘خؼاع٦

٢ٕ٘ل تإٜ األٛؼ ٧ْ٧غ ا٘خؼاع٦ ٢٠ ْٝؾ ا٢ٕ٘ل تإٜ  ا.4
 .األٛؼ ٧ْ٧غ ٛنٙٓ ا٘نٙة ٢٠٢ ا٘ؼؤ٥ ا٘ؼاسص

اٜ ١٘ػٞ ا٘ٛؿإ٘ج ؤذؼ ٢امص ٦ّ اعخالِ ا١ْٕ٘بء  ٖ.5
٦ّ األ٢اٛؼ ا٘ٛنٕٙج، ٢٘ٚ ٧ٕخكؼ ا٘عالِ ي٤ٙ ؤكضبة 

ا٘ٛػا٠ة ٦ّ ا٘ٛؿإ٘ج تل ٗبٜ ت٧ٜ ؤكضبة ا٘ٛػ٠ة 
ٖ تضؿة إ٘ؼ٧ٝج ا٘خ٦ خت٧ٜ ا٢ْ٘ؼ ؤ٢ ػلا٢٘اضغ ٢
 .ا٘خؼاع٦

ؿة ًٛهٚ ا٘فب٧ًّج ا٢ٕ٘ل تب٢ْ٘ؼ ٘ٙض٧ْٝج ٛى ؤٜ  ٜ.6
٘ػٖ٘ , ا٘ٛعخبؼ ٢ا٘كض٧ص ٜٛ ٛػ٠ت١ٚ ؤٟٝ ٘ٛنٙٓ ا٘نٙة 

٧ّٙؾ ٜٛ ا٘ك٢اة اػا ٗبٜ ٠ٝبٖ اعخالِ ت٧ٜ ا٘فب٧ًّج 
٢ا٘ض٧ْٝج ٛذال ٦ّ تًل اْ٘ؼ٢و ؤٜ ال ٝؼغٞ ا٤٘ 

ع٦، ٢اٝٛب ا٤٘ خٕغ٧ٚ إ٘ؼ٧ٝج ؼااعخال١ّٚ ٦ّ ا٢ْ٘ؼ ٢ا٘ح
 .ا٘خ٦ كؼّح األٛؼ ا٘ٛنٙٓ يٜ ٛسؼغ ا٘نٙة

 ٧س٢ؽ تٝبء األك٢ل ي٤ٙ اْ٘ؼ٢و اال تًغ  ال.7
االؿخٕؼاء ١٘ػٞ اْ٘ؼ٢و ذٚ ًٛؼّج ا٘ؿتة ا٘ػ٥ سًل 

 .ؤكضبة ٠ػٞ اْ٘ؼ٢و ٧إعػ٢ٜ ت١ب
تًغ ١ّػا س١غ إ٘ٛل ّبٜ ؤكتح ّٜٛ اهلل خًب٤٘، ٢      

 ا٘ف٧نبٜ، ٝؿإل اهلل ٢ٜٛاٜ ؤعنإح ّٜٛ ْٝؿ٦ ٢
 .اً٘ه٧ٚ ؤٜ ٧سٝتٝب ا٘ؽ٘ل

. آخر دػّاٌب أً اهضيد هلل رة اهؼبهيًٌّ

: الهوامش
                                                 

، هشبً اهؼرة( 711٠ ح) ٛضٛغ تٜ ٛٗؼٚ تٜ ٛٝه٢ؼ (1)
، 4غاؼ كبغؼ، ت٧ؼ٢ح، تغ٢ٜ نتًج ٢خبؼ٧ظ، ر

اهلبيّس ٢ٛضٛغ تٜ ٢ًٕ٧ة ا٧ْ٘ؼ٢ؽاتبغ٥، . 26ق
. 439ٚ، ق1986، 1، ٛئؿؿج ا٘ؼؿب٘ج ناهيضٌط

اإلضنبى فً أظّل  ، ي٦ٙ تٜ ؤت٦ ي٦ٙ تٜ ٛضٛغ ا٨ٛغ٥(2)
، غاؼ ا٘ٗخة ا٧ًٛٙ٘ج، ت٧ؼ٢ح، تغ٢ٜ نتًج األضنبى
. 365 ق،2 ر،٢خبؼ٧ظ

 ٢ٔغ اعخِٙ اً٘ٙٛبء ٦ّ افخؼان ا٢ًٙ٘ ؤ٢ االؿخًالء ٦ّ (3)
خًؼ٧ِ األٛؼ ١ّٝٛٚ ٜٛ ٘ٚ ٧فخؼن ػٖ٘ ١ٝٛ٢ٚ ٜٛ 

افخؼن ا٢ًٙ٘ ١ٝٛ٢ٚ ٜٛ فؼن االؿخًالء ٧٢ه١ؼ اْ٘ؼٓ 
ت٧ٜ ا٢ًٙ٘ ٢االؿخًالء ٦ّ ٧ْ٧ٗج ا٘ٝنٓ تبْ٘ٙه ّبٜ 

االؿخًالء ٢ٗ٧ٜ تك٢ح ٛؼخْى ٛى اُ٘ٙهج ٢ا٘فغث 
٢ا٢ًٙ٘ ٧ؼسى ا٤٘ ا٘فعق ْٝؿٟ تإٜ ٢ٗ٧ٜ ؤي٤ٙ ؼختج 

تٜ ت١بغؼ تٜ يتغ اهلل ااٝهؼ ٛضٛغ . ٜٛ ا٘ٛن٢ٙة ٟٛٝ
، اهتضر اهيضٌط فً أظّل اهفلَا٘فب٦ًّ ا٘ؽؼٗف٦، 

 ، 2ح، نـث، ا٥٢ٗ٘ـ٢ؽاؼث األ٢ٔبِ ٢ا٘فئ٢ٜ اإلؿال٦ٛ
. 346 ق،2، ر1992

.  365، ق2ر ،اإلضنبى ا٨ٛغ٥؛ (4)
اهويغ فً ( 476٠ح ) اتؼا٧٠ٚ تٜ ي٦ٙ ا٘ف٧ؼاؽ٥، (5)

، ٛسٙغ ٢اضغ، ا٘ٛٗختج ا٘خ٧ٕ٧ّ٢ج، إ٘ب٠ؼث، أظّل اهفلَ
٢ٛضٛغ تٜ ي٦ٙ تٜ ٛضٛغ . 51تغ٢ٜ نتًج ٢خبؼ٧ظ، ق
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، إرضبد اهفضّل إهى خضلٌق ػوى األظّلا٘ف٢ٗب٦ٝ، 
خض٧ٕٓ ؤت٦ ٛكًة ٛضٛغ ؿ٧ًغ ا٘تغؼ٥، غاؼ اْ٘ٗؼ، 

٢ٛضٛغ ؤت٢ ا٢ٝ٘ؼ . 178، ق1992 ،ت٧ؼ٢ح، ن ؤ٤٘٢
، ا٘ٛٗختج األؽ٠ؼ٧ج ٘ٙخؼاد، أظّل اهفلَؽ٧٠ؼ، 

. 136 ق،2إ٘ب٠ؼث، تغ٢ٜ نتًج ٢خبؼ٧ظ، ر
. 399، ق2ر ،اهتضر اهيضٌط ا٘ؽؼٗف٦، (6)
، ٢يتغ إ٘بغؼ 396 ق2 راهتضر اهيضٌط، ا٘ؽؼٗف٦، (7)

ٌزُج اهخبطر اهؼبطر تٜ ؤضٛغ تٜ ٛكن٤ْ تغؼاٜ، ا
، غاؼ ا٘ضت٧ة، ا٘ؼ٧بل، ن ؤ٤٘٢، ضرش رّضج اهٌبظر

٢يتغ ا٘ٗؼ٧ٚ تٜ ي٦ٙ تٜ ٛضٛغ . 86 ق،2، ر1422٠
، ٛٗختج اهيِذة فً ػوى أظّل اهفلَ اهيلبرًا٘ٝٛٙج، 

. 1384 ق،3ٚ، ر1999ؤ٤٘٢،  ا٘ؼفغ، ا٘ؼ٧بل، ن
، (730٠ ح) يالء ا٘غ٧ٜ يتغ اً٘ؽ٧ؽ اضٛغ ا٘تعبؼ٥ (8)

 ٛسٙغاح، غاؼ 4، نضف األشرار ػً أظّل اهتزدّي
 1ٚ، ر1997 ،ا٘ٗخة ا٧ًٛٙ٘ج، ت٧ؼ٢ح، ن ؤ٤٘٢

. 396، ق2ر ،اهتضر اهيضٌطا٘ؽؼٗف٦،  .373ق
. 86، ق2ر ،ٌزُج اهخبطراتٜ تغؼاٜ، 

، (489٠) ٛٝك٢ؼ تٜ ٛضٛغ تٜ يتغ ا٘ستبؼ ا٘ؿًٛب٦ٝ (9)
 ٛضٛغ ضؿٜ اؿٛبي٧ل :، خض٧ٕٓكّاطغ األدهج فً األظّل

، 1997 ا٘ٗخة ا٧ًٛٙ٘ج، ت٧ؼ٢ح، ن ؤ٤٘٢، ؼا٘فب٦ًّ، غا
. 373، ق1ر ، نضف األشرارا٘تعبؼ٥،. 78 ق،1ر

. 399، ق2ر ، اهتضر اهيضٌطا٘ؽؼٗف٦،
 ؤت٢ ا٢ٝ٘ؼ .75، ق1ر ،كّاطغ األدهج اتٜ ا٘ؿًٛب٦ٝ، (10)

. 136، ق2ر ، أظّل اهفلَؽ٧٠ؼ،
، (اٛبٚ ا٘ضؼ٧ٜٛ) يتغ اٖ٘ٛٙ تٜ يتغ اهلل ا٘س٦ٝ٧٢ (11)

، غاؼ ا٘تفبئؼ اإلؿال٧ٛج، اهخوخٌط فً أظّل اهفلَ
. 1996ٚت٧ؼ٢ح، ن ؤ٤٘٢، 

، نتى ي٤ٙ ْٕٟٝ ّاهترُبً فً أظّل اهفلَ .323 ق،1ر
، 1399٠ ، ؤ٤٘٢.ا٘ف٧ظ ع٧ْٙج تٜ ضٛغ ؤ٧ٛؼ ٔنؼ، ن

. 233 ق،1ر
 ٌفبئس األظّل ؤضٛغ تٜ اغؼ٧ؾ ا٘ك١ٝبس٦ إ٘ؼا٦ّ، (12)

 ٛضٛغ يتغ إ٘بغؼ ينب، :، خض٧ٕٓفً ضرش اهيضظّل
 ،2ٚ، ر2000غاؼ ا٘ٗخة ا٧ًٛٙ٘ج، ت٧ؼ٢ح، ن ؤ٤٘٢، 

، 2ر ،أظّل اهفلَ ؤت٢ ا٢ٝ٘ؼ ؽ٧٠ؼ، .184ق
.  137ق

 

أظّل  ، ٛضٛغ تٜ ؤضٛغ تٜ ؤت٦ ؿ١ل ا٘ؿؼعؿ٦(13)
 ،1 ر،1973ٚ ،1غاؼ اً٘ٛؼّج، ت٧ؼ٢ح، ن ،اهشرخشً

. 373، ق1ر ،األشرار نضف٢ا٘تعبؼ٥،  .26ق
 (كغؼ ا٘فؼ٧ًج)تٜ ٛؿ٢ًغ ا٘ٛضت٢ت٦ ا٘تعبؼ٥ ايتغاهلل 

 ، ا٘ٛنت٢و ٛىاهخّضٌص هيخً اهخٌلٌص فً أظّل اهفلَ
 ٘ٛؿ٢ًغ تٜ يٛؼ ا٘خْخبؽا٦ٝ، اهخوٌّص ػوى اهخّضٌص

ٚ 1996غاؼ ا٘ٗخة ا٧ًٛٙ٘ج، ت٧ؼ٢ح، ٘تٝبٜ ن ؤ٤٘٢، 
اهخلرٌر ّاهخضتٌر ػوى  اتٜ ؤ٧ٛؼ ا٘ضبر، .378 ق،1ر

 ٘ٗٛبل تٜ ا١٘ٛبٚ، غاؼ ا٘ٗخة ظّل اهفلَأاهخضرٌر فً 
. 376ق، 1 ر،1999ٚ ، ن ؤ٤٘٢،ا٧ًٛٙ٘ج، ت٧ؼ٢ح

. 379، ق1ر ، اهخوٌّص ػوى اهخّضٌص ا٘خْخبؽا٦ٝ،(14)
إضنبى اهفظّل فً أضنبى  ؿ٧ٙٛبٜ تٜ عِٙ ا٘تبس٦، (15)

 يتغا٘ٛس٧غ ا٘خؼ٦ٗ، غاؼ اُ٘ؼة :، خض٧ٕٓاألظّل
 ،1، ر1995اإلؿال٦ٛ، ت٧ؼ٢ح، ٘تٝبٜ، ن ذب٧ٝج، 

. 218ق
 ا٘ؽؼٗف٦، .218، ق1ر ،أضنبى اهفظّل ا٘تبس٦، (16)

. 397، ق2ر ،اهتضر اهيضٌط
 ،2 ر ٌفبئس األظّل فً ضرش اهيضظّل، إ٘ؼا٦ّ،(17)

ّضرش خٌلٌص  ،ؤضٛغ تٜ اغؼ٧ؾ إ٘ؼا٦ّ. 183ق
، ا٘ٛٗختج األؽ٠ؼ٧ج اهفظّل فً اخخظبر اهيضظّل

.  128 ق،1993ٚ، 2٘ٙخؼاد، إ٘ب٠ؼث ن 
 يخخظر اهيٌخِى ،(اتٜ ا٘ضبسة) يذٛبٜ تٜ يٛؼ (18)

 ٛنت٢و ٛى ضبف٧ج ا٘خْخبؽا٦ٝ ٢ا٘سؼسب٦ٝ األظّهً
ي٤ٙ فؼش إ٘بم٦ يمغ ا٘ٛٙج ٢ا٘غ٧ٜ ي٧ٟٙ، غاؼ 

 ،2 ر،1983ٚ، 2ا٘ٗخة ا٧ًٛٙ٘ج، ت٧ؼ٢ح، ن 
. 8182ق

، اإلتِبر فً ضرش اهيٌِبر يتغ ا٠٢٘بة تٜ ي٦ٙ ا٘ؿت٦ٗ، (19)
. 58 ق،2ٚ، ر1984 ، ؤ٤٘٢.غاؼ ا٘ٗخة ا٧ًٛٙ٘ج، ن

اهتضر  ٢ا٘ؽؼٗف٦، .كّاطغ األدهج اتٜ ا٘ؿًٛب٦ٝ، (20)
.  398، ق2ر ،اهيضٌط

 ٛضٛغ تٜ ٛضٛغ اُ٘ؽا٦٘ .51 ق، اهويغ ا٘ف٧ؼاؽ٥،(21)
، ٛسٙغ اهيشخظفى فً ػوى األظّل، (٠ 505 ح)

 ،1993ٚ ،٢اضغ، غاؼ ا٘ٗخة ا٧ًٛٙ٘ج، ت٧ؼ٢ح، ن ؤ٤٘٢
ح )ٛضٛغ تٜ يٛؼ تٜ ا٘ضؿ٧ٜ ا٘ؼاؽ٥ . 215ق

 ٛسٙغاح، 6, اهفلَ اهيضظّل فً ػوى أظّل، (544٠
غؼاؿج ٢خض٧ٕٓ نٟ سبتؼ ا٢ًٙ٘ا٦ٝ، ٛئؿؿج ا٘ؼؿب٘ج، ن 
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، 2ر ،اإلضنبى ،ا٨ٛغ٥. 113 ق2، ر1997 ،ذب٘ذج
ٌِبٌج اهشّل ضرش  ،يتغا٘ؼض٧ٚ اإلؿ٥٢ٝ. 388ق

يٌبُز )ضرش اهتدخضً  ا٘ٛنت٢و ٛى يٌِبر األظّل
 ٘ٛضٛغ تٜ ا٘ضؿٜ ا٘تغعف٦، ٛنتًج ٛضٛغ ي٦ٙ (اهؼلّل

 ،2 ر،كت٧ص ٢ؤ٢الغٞ تبألؽ٠ؼ، ٛكؼ، تغ٢ٜ نتًج
. 47ق

ؤت٢ ) ٛضٛغ تٜ ي٦ٙ تٜ ا٘ن٧ة اً٘ٛخؽ٦٘ ا٘تكؼ٥ (22)
، ٛٗختج غاؼ ا٘ٛٝبؼ، اهيؼخيد فً أظّل اهفلَ، (ا٘ضؿٜ

ٛٗج ا٘ٛٗؼٛج ٢غاؼ ا٘ٗخة ا٧ًٛٙ٘ج ٦ّ ت٧ؼ٢ح، تغ٢ٜ 
 ٢ؤضٛغ تٜ ٧ض٤٧ تٜ ا٘ٛؼخم٤، .111ق، 1 ر،نتًج

، خض٧ٕٓ ؤضٛغ تٜ يٌِبر اهّظّل إهى يؼٌبر اهؼلّل
ي٦ٙ تٜ ٛن١ؼ ا٘ٛأعػ٥، غاؼ ا٘ضٗٛج ا٧٘ٛب٧ٝج، كًٝبء، 

 ، اهتضر اهيضٌط،، ٢ا٘ؽؼٗف276٦ ق1992، 1ن
. 387، ق2ر ، اإلضنبى،٢ا٨ٛغ٥. 398، ق2ر

، نخبة اهسبيغ يتغ اهلل تٜ ٛضٛغ تٜ تؼٗج ا٘ت٥٢ٙ١، (23)
٢ؽاؼث ا٘خؼاد ا٦ٛ٢ٕ٘ ٢ا٘ذٕبّج، ؿٙنٝج يٛبٜ، تغ٢ٜ 

طوؼج ٢يتغ اهلل تٜ ض٧ٛغ ا٘ؿب٦ٛ٘، . 88 ق،1 ر،نتًج
، ٢ؽاؼث ا٘خؼاد ا٦ٛ٢ٕ٘ ٢ا٘ذٕبّج، اهضيس ػوى األهفٌج

عْٙبٜ اتٜ  .46 ق ،1 ر،1981ٚؿٙنٝج يٛبٜ، ن 
 ؿ٧ٙٚ تٜ ؿب٘ٚ : خض٧ٕٓفظّل األظّل،س٧ٛل ا٘ؿ٧بت٦، 

آل ذب٦ٝ، ؼؿب٘ج ٛبسؿخ٧ؼ ٕٛغٛج ٦ّ سبًٛج آل ا٘ت٧ح 
. 168ٚ، ق1998يبٚ 

. 276 ق،يٌِبر اهّظّل اتٜ ا٘ٛؼخم٤، (24)
ٌِبٌج األفنبر يً  ٛضٛغ خ٦ٕ ا٘تؼ٢س٢غ٥ ا٘ٝس٦ْ، (25)

، ٛئؿؿج ا٘ٝفؼ اإلؿال٦ٛ، أتضبد ضٌبء اهدًٌ اهؼراكً
٢ضؿ٧ٜ . 218 ق،1 ر،140٠ٔٚ، ا٧ؼاٜ، ن 

، ٛئؿؿج اٝكبؼ٧بٜ، ٔٚ، نفبٌج األظّلا٘نتنتبئ٦، 
٢ٛضٛغ ؿ٧ًغ . 211 ق،1ر، 1412٠، 1ا٧ؼاٜ، ن

 اؼ، ـ، ٛئؿؿج اٜ٘ٛاهيضنى فً أظّل اهفلَا٘نتنتبئ٦، 
 .310 ق،1ٚ، ر1994/ 1414٠ 1ٔٚ، ا٧ؼاٜ، ن

 ٢ٛضٛغ ؤغ٧ة ا٘كب٘ص، .51 ق،اهويغ ا٘ف٧ؼاؽ٥، (26)
 ، ا٘ٛٗخةخفشٌر اهٌظّط فً اهفلَ اإلشاليً

. 345 ق،2، ر1993، 4. اإلؿال٦ٛ، ت٧ؼ٢ح، ن
 ٛضٛغ تٜ ا٘ضؿ٧ٜ تٜ .52 ق،اهويغ ا٘ف٧ؼاؽ٥، (27)

  اهؼدث فً أظّل اهفلَ،،(ت٢ ٤ًٙ٧ؤ)اْ٘ؼاء ا٘تُغاغ٥ 
 ؤضٛغ تٜ ي٦ٙ ؿ٧ؼ ا٘ٛتبؼ٦ٗ، ٛئؿؿج ا٘ؼؿب٘ج، :خض٧ٕٓ

 

٢يتغ اهلل تٜ . 279 ق/1 ر،1980ٚ، 1ت٧ؼ٢ح، ن
ّسٌج اهيٌبظر،  رّضج اهٌبظرؤضٛغ تٜ ٔغاٛج إ٘ٛغؿ٦، 

ٛنت٢و ٛى ٝؽ٠ج ا٘عبنؼ، نبؼ ا٘ضت٧ة، ا٘ؼ٧بل ن 
. 86 ق،2 ر،1422٠ ،ؤ٤٘٢

 ٢اتٜ .397، ق2ر ،اهتضر اهيضٌط ، ا٘ؽؼٗف٦(28)
. 58، ق2ر ، اإلتِبر،ا٘ؿت٦ٗ

 ،اإلضنبى ا٨ٛغ٥، .113، ق2ر ،اهيضظّل ا٘ؼاؽ٥، (29)
. 58، ق2ر ،اإلتِبر ،اتٜ ا٘ؿت٦ٗ. 387، ق2ر

يس٧ل : ، خض٧ٕٓاهفظّل فً األظّل ا٘سكبق، (30)
 ،2، ر1994 ،2.  ن،ا٘ٝف٦ٛ، ٛٗختج اإلؼفبغ

 .373، ق1ر ،نضف األشرار ، ا٘تعبؼ105.٥ق
تٜ ؼؿ٢ل إ٘ٛؼف١ؼ٥ األؽ٧ٛؼ٥، ا٢ٛضٛغ تٜ ٦٘٢ 

 ًٛبؼِ ،(ضبضٌج األزيٌري) ضبضٌج يرآث األظّل
ٝهبؼح س٧ٙٙج، ا٘ضبر ٛضؼٚ ؤّٝغ٥، نتى ؤ٢٘ٝٛفغؼ، 

اهيِذة فً ػوى  ،ا٘ٝٛٙج. 195 ق،1 ر،تغ٢ٜ نتًج
. 1385 ق،3 ر،أظّل اهفلَ اهيلبرً

ؿ٧ٙٛبٜ تٜ . 218، ق2ر ، أضنبى اهفظّل، ا٘تبس٦(31)
، اإلضبرث فً يؼرفج األظّل ّاهّسبزث ،عِٙ ا٘تبس٦

خض٧ٕٓ ٛضٛغ ي٦ٙ ّؼ٢ٗؾ، غاؼ ا٘تفبئؼ اإلؿال٧ٛج، 
. 170 قٚ،1996، 1ت٧ؼ٢ح، ن

اتٜ . 75، ق1ر كّاطغ األدهج ، اتٜ ا٘ؿًٛب٦ٝ(32)
. 59، ق2، راإلتِبر ،ا٘ؿت٦ٗ

 رّضج ،اتٜ ٔغاٛج. 281، ق1ر ،اهؼدث ، ؤت٢ ٤ًٙ٧(33)
 ، ٢ؿ٧ٙٛبٜ تٜ يتغ ا٥٢ٕ٘ ا٘ن92.٦ّ٢، ق2ر ،اهٌبظر

ا٘ٛضؿٜ  اهلل يتغ  يتغ:، خض٧ٕٓضرش يخخظر اهرّضج
 ،2ٚ، ر1990، 1ا٘خؼ٦ٗ، ٛئؿؿج ا٘ؼؿب٘ج، ت٧ؼ٢ح، ن

. 386ق
 اىـ اإلضم،  ي٦ٙ تٜ ؤضٛغ تٜ ؿ٧ًغ تٜ ضؽٚ األٝغ٘ؿ٦(34)

 ،، غاؼ ا٘ضغ٧د، إ٘ب٠ؼث، تغ٢ٜ نتًجفً أظّل األضنبى
. 307 ق،1ر

. 88، ق1ر ، نخبة اهسبيغ، اتٜ تؼٗج(35)
. 276 ق،يٌِبر اهّظّل ، اتٜ ا٘ٛؼخم٤(36)
أٌّار األظّل يً أتضبد ٌبظر ينبرى  ، ؤضٛغ إ٘غؿ٦(37)

 ٛغؼؿج اإلٛبٚ ؤ٧ٛؼ ا٘ٛئ٧ٜٝٛ، اٝخفبؼاح اهضٌرازي،
 ،1 ر،1416٠، 2. ٝؿل س٢اٜ، ٔٚ، ا٧ؼاٜ، ن

. 314ق
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 ،ت٢ ا٘ؿت٦ٗؤ .113، ق2ر ، اهيضظّل، ا٘ؼاؽ٥(38)
، 2ر ،ٌفبئس األظّل ، إ٘ؼا58.٦ّ، ق2ر ،اإلتِبر

. 183ق
 نضف ، ا٘تعبؼ387.٥، ق2ر ،اإلضنبى ، ا٨ٛغ٥(39)

. 373، ق1ر ،األشرار
. 78، ق1ر ، كّاطغ األدهج، اتٜ ا٘ؿًٛب٦ٝ(40)
. 397، ق2ر ،اهتضر اهيضٌط ، ا٘ؽؼٗف٦(41)
. 397، ق2ر ،اهتضر اهيضٌط ، ا٘ؽؼٗف٦(42)
. 88 ق،1 ر،ظّل اهفلَأ ، ؤت٢ ا٢ٝ٘ؼ ؽ٧٠ؼ(43)
. 232، ق1ر ،اهترُبً ، ا٘س٦ٝ٧٢(44)
، 1 ر،ّاهخوخٌط .232، ق1ر ،اهترُبً ، ا٘س٦ٝ٧٢(45)

 اهيشخظفى فً أظّل اهفلَ، ، ٢اُ٘ؽا324.٦٘ق
. 388، ق2ر ،اإلضنبى ،٢ا٨ٛغ٥. 215ق

ٌِبٌج ،  ٢اإلؿ58.٥٢ٝ، ق2ر ،اإلتِبر ، اتٜ ا٘ؿت٦ٗ(46)
. 47، ق2ر ،اهشؤل

. 179، ق2ر ،األظّل ٌفبئس ، إ٘ؼا٦ّ(47)
. 113، ق2ر ،اهيضظّل ، ا٘ؼاؽ٥(48)
. 59، ق2ر ،اإلتِبر ، اتٜ ا٘ؿت٦ٗ(49)
 ٢اتؼا٧٠ٚ .330-329 ق،1 ر،اهخوخٌط ، ا٘س٦ٝ٧٢(50)

ا٘ٛس٧غ   يتغ:، خض٧ٕٓضرش اهويغ ،تٜ ي٦ٙ ا٘ف٧ؼاؽ٥ا
ا٘خؼ٦ٗ، غاؼ اُ٘ؼة اإلؿال٦ٛ، ت٧ؼ٢ح، ن ؤ٤٘٢، 

، 2ر ،اإلضنبى ،ا٨ٛغ٥. 235 ق،1ٚ ر1988
 .212 ق،ضرش خٌلٌص اهفظّل ،٢إ٘ؼا٦ّ. 389ق

. 179 ق، إرضبد اهفضّل،٢ا٘ف٢ٗب٦ٝ
. 109، ق2ر اهفظّل فً األظّل، ا٘سكبق، (51)
. 219، ق1ر ،إضنبى اهفظّل ا٘تبس٦، (52)
. 237 ق،1 ر ضرش اهويغ،، ا٘ف٧ؼاؽ٥(53)
. 107، ق2ر اهفظّل فً األظّل، ا٘سكبق، (54)
. 331 ق،1، راهخوخٌط ، ا٘س٦ٝ٧٢(55)
. 235 ق،1، راهويغ ضرش ، ا٘ف٧ؼاؽ٥(56)
. 28-27 ق،1رأظّل اهشرخشً،  ا٘ؿؼعؿ٦، (57)
، ٦ٗـ ٢اتٜ ا٘ؿة.388  ق،2 ر،اإلضنبى ، ا٨ٛغ٥(58)

 ،1 ر،ٌِبٌج اهشّل ، ٢اإلؿ59.٥٢ٝ ق،2 راإلتِبر،
. 472ق

٥،  ٢اُ٘ؽال.331-330 ق،1ر ، اهخوخٌط، ا٘س٦ٝ٧٢(59)
. 215 ق،اهيشخظفى

 

. 27 ق،1 ر، أظّل اهشرخشً، ا٘ؿؼعؿ٦(60)
 ، ٢اتٜ ا٘ؿت115.٦ٗ ق،2 ر، اهيضظّل، ا٘ؼاؽ٥(61)

 ،2ر، ٌِبٌج اهشّل ، ٢األؿ59.٥٢ٝ ق،2 راإلتِبر،
. 180 ق، إرضبد اهفضّل،، ٢ا٘ف٢ٗب47٦ٝق

 ، ٢ا٨ٛغ59.٥ ق،2 ر، اإلتِبر، اتٜ ا٘ؿت٦ٗ(62)
 ضرش خٌلٌص ، ٢إ٘ؼا389.٦ّ ق،2 ر،اإلضنبى
 ، يٌِبر اهّظّل، ٢اتٜ ا٘ٛؼخم130.٤ ق،اهفظّل

. 277ق
 ٌفبئس ،إ٘ؼا٦ّ. 392 ق،2 ر،اإلضنبى ، ا٨ٛغ٥(63)

 ،2 ر، ٌِبٌج اهشّل،األؿ٥٢ٝ. 185 ق،2 ر،األظّل
. 277 ق، يٌِبر اهّظّل،اتٜ ا٘ٛؼخم٤. 48ق

. 61-60 ق،2 ر، اإلتِبر، اتٜ ا٘ؿت٦ٗ(64)
 ٌِبٌج ،األؿ٥٢ٝ. 60 ق،2 ر، اإلتِبر، اتٜ ا٘ؿت٦ٗ(65)

. 48 ق،2 ر،اهشّل
. 391 ق،2 ر، اإلضنبى، ا٨ٛغ٥(66)
. 185 ق،2 ر، ٌفبئس األظّل، إ٘ؼا٦ّ(67)
 . اهيرسغ اهشبتق(68)
 ، ، اتٜ تؼٗج91 ق،2 ر، رّضج اهٌبظر، اتٜ ٔغاٛج(69)

 ،1ر ،اإلضنبى ، اتٜ ضؽٚ.88 ق،1ر ،اهسبيغ
 .212 ق،1 ر، نفبٌج األظّل،٢ا٘نتنتبئ٦. 307ق

. 1385 ق،3 ر، اهيِذة،ا٘ٝٛٙج
. 61 ق،2 ر، اإلتِبر، اتٜ ا٘ؿت٦ٗ(70)
 ، ا٘نتنتبئ238.٦ ق،1 ر،ضرش اهويغ ، ا٘ف٧ؼاؽ٥(71)

. 212 ق،1 ر،نفبٌج األظّل
.  ا٘ٛؼاسى ا٘ؿبتٕج(72)
 ثـ ٌِبي،٥٢ـاإلؿٜ. 390 ق،2 ر،اإلضنبى،  ا٨ٛغ٥(73)

. 48 ق،2 ر،اهشّل
 إرضبد ،ا٘ف٢ٗب٦ٝ. 62 ق،2 ر،اإلتِبر ، اتٜ ا٘ؿت٦ٗ(74)

. 180 ق،اهفضّل
 ، اإلضنبى، ا٨ٛغ285.٥ ق،1 ر، اهؼيدث، ؤت٢ ٤ًٙ٧(75)

 ،2 ر، رّضج اهٌبظر، اتٜ ٔغاٛج.390 ق،2ر
 اتٜ .،112 ق،1 ر، اهيؼخيد،٢ؤت٢ ا٘ضؿ٧ٜ. 88ق

 ، ٢ؤضٛغ إ٘غؿ277.٦ق ،يٌِبر اهّظّل ،ا٘ٛؼخم٤
. 314 ق،1 ر،أٌّار األظّل

 ،ا٨ٛغ٥. 242 ق،1 ر، ضرش اهويغ، ا٘ف٧ؼاؽ٥(76)
  اهيؼخيد،ؤت٢ ا٘ضؿ٧ٜ ا٘تكؼ٥. 391 ق،1 ر،اإلضنبى
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 ،1 ر، ضرش طوؼج اهضيس،ا٘ؿب٦ٛ٘. 112 ق،1ر
. 277 ق، يٌِبر اهّظّل،اتٜ ا٘ٛؼخم٤. 47ق

 ، اهترُبً،ا٘س٦ٝ٧٢. 388 ق،1 ر، اهؼدث، ؤت٢ ٤ًٙ٧(77)
 ،1 ر، ضرش اهويغ،ا٘ف٧ؼاؽ٥. 241 ق،1ر

. 47 ق،1 ر، طوؼج اهضيس،ا٘ؿب٦ٛ٘. 238ق
. 49 ق،2 ر، ٌِبٌج اهشّل،اإلؿ٥٢ٝ

. 391 ق،2 ر، اإلضنبى، ا٨ٛغ٥(78)
، 2ر ،خفشٌر اهٌظّط ، ٛضٛغ ؤغ٧ة ا٘كب٘ص(79)

. 355ق
 ، اإلضنبى،ا٨ٛغ٥. 241 ق،1 ر،اهترُبً ، ا٘س٦ٝ٧٢(80)

 ،1 ر، أظّل اهشرخشً،ا٘ؿؼعؿ٦. 392 ق،2ر
. 27ق

ضرش  ، ٢ا٘ف٧ؼاؽ241.٥ ق،1 ر، اهترُبً، ا٘س٦ٝ٧٢(81)
، 2ر ، اإلضنبى، ٢ا٨ٛغ238.٥ ق،1 ر،اهويغ
، 27 ق،1 ر، أظّل اهشرخشً،ا٘ؿؼعؿ388.٦ق

. 49 ق2 ر،ٌِبٌج اهشّل ،اإلؿ٥٢ٝ
. 239 ق،1 ر،ضرش اهويغ ،ا٘ف٧ؼاؽ٥( 82)
. اهيرسغ اهشبتق (83)
 أظّل ،ا٘ؿؼعؿ٦. 285 ق،1 ر، اهؼدث، ؤت٢ ٤ًٙ٧(84)

 ،1ر ، اهخوخٌط،ا٘س٦ٝ٧٢. 27 ق،1ر ،اهشرخشً
 .219، ق2ر ، إضنبى اهفظّل،ا٘تبس٦. 337ق

. 389 ق،1 ر،اإلضنبى ، ا٨ٛغ٥(85)
 ،1ر ،اهترُبً. 337 ق،1 ر، اهخوخٌط، ا٘س٦ٝ٧٢(86)

. 241 ق،1 ر، ضرش اهويغ،ا٘ف٧ؼاؽ٥. 242ق
 ،ؽا٦٘ـ ٢اٍ٘.337  ق،1  ر،طـ اهخوخً،  ا٘س٦ٝ٧٢(87)

. 215 ق،اهيشخظفى
 ،ا٘تبس٦. 241 ق،1 ر، ضرش اهويغ، ا٘ف٧ؼاؽ٥(88)

. 220 ق،1 ر،إضنبى اهفظّل
. 219 ق،1 ر، إضنبى اهفظّل، ا٘تبس٦(89)
 ، اهيؼخيد،ؤت٢ا٘ضؿ٧ٜ. 287ق، 1 ر، اهؼدث، ؤت٢ ٦ًٙ٧(90)

، 1 ر، ضرش اهويغ،ا٘ف٧ؼاؽ٥. 113ق، 1ر
. 389، ق2ر ، اإلضنبى،ا٨ٛغ٥. 243ق

. 391 ق،2 ر، اإلضنبى، ا٨ٛغ٥(91)
ا٘ضؿ٧ٜ  ؤت٢. 391 ق،2 ر، اإلضنبى،ا٨ٛغ٥( 92)

 ،اتٜ ا٘ٛؼخم٤. 113 ق،1 ر، اهيؼخيد،ا٘تكؼ٥

 

 ، إرضبد اهفضّل،ا٘ف٢ٗب٦ٝ. 277ق ،يٌِبر اهّظّل
. 181ق

 ٢ؤت٢ .191 ق،2 ر، ٌفبئس األظّل، إ٘ؼا٦ّ(93)
. 114 ق،1 ر، اهيؼخيد،ا٘ضؿ٧ٜ ا٘تكؼ٥

 ،ا٘ؿؼعؿ٦. 241 ق،1 ر، ضرش اهويغ، ا٘ف٧ؼاؽ٥(94)
 ، اإلضنبى،ا٨ٛغ٥. 26 ق،1 ر،أظّل اهشرخشً

. 63 ق،2 ر، اإلتِبر،اتٜ ا٘ؿت٦ٗ. 389 ق،2ر
 ، ٢ا٘تبس241.٦ ق،1، رضرش اهويغ ا٘ف٧ؼاؽ٥، (95)

. 219 ق،1رإضنبى اهفظّل، 
. 64 ق2 ر اإلتِبر،، اتٜ ا٘ؿت٦ٗ(96)
اتٜ . 191 ق،3 ر ٌفبئس األظّل،، إ٘ؼا٦ّ(97)

. 64 ق2 ر اإلتِبر،،ا٘ؿت٦ٗ
 ٌِبٌج ،اإلؿ٥٢ٝ. 62 ق،2 ر، اإلتِبر، اتٜ ا٘ؿت٦ٗ(98)

. 49-48 ق،2 ر،اهشّل
. 186 ق،2ر ٌفبئس األظّل، ، إ٘ؼا٦ّ(99)
 .اهيرسغ اهشبتق (100)
 ،٢اتٜ ٔغاٛج. 63 ق،2ر اإلتِبر، ، اتٜ ا٘ؿت٦ٗ(101)

. 89 ق،2 ررّضج اهٌبظر،
ٌِبٌج  ،اإلؿ٥٢ٝ. 62 ق،2 ر، اإلتِبر، اتٜ ا٘ؿت٦ٗ(102)

 ،2 ر، رّضج اهٌبظر،اتٜ ٔغاٛج. 49 ق،2ر ،اهشّل
. 89ق

. 188-187ق، 2ر ٌفبئس األظّل، ، إ٘ؼا٦ّ(103)
 إرضبد ،ا٘ف٢ٗب٦ٝ. 390ق، 2 ر اإلضنبى،،ا٨ٛغ٥
. 180 ق،اهفضّل

. 28 ق1 ر أظّل اهشرخشً،، ا٘ؿؼعؿ٦(104)
،  ٢اإلؿ64.٥٢ٝ ق2 ر اإلتِبر،، اتٜ ا٘ؿت٦ٗ(105)

. 49 ق،2 رٌِبٌج اهشّل،
 رّضج ،اتٜ ٔغاٛج. 283 ق،1 ر، اهؼدث، ؤت٢ ٤ًٙ٧(106)

 ،1ر ، اهترُبً،ا٘س٦ٝ٧٢. 90 ق،2 ر،اهٌبظر
. 243 ق،1 ر، ضرش اهويغ،ا٘ف٧ؼاؽ٥. 334ق

. 243 ق،1ر ضرش اهويغ، ، ا٘ف٧ؼاؽ٥(107)
 .اهيرسغ اهشبتق (108)
 ، ٢اتٜ 243ق، 1، ر ضرش اهويغ، ا٘ف٧ؼاؽ٥(109)

. 277 ق يٌِبر اهّظّل،،ا٘ٛؼخم٤
. 90 ق،1 ر، أظّل اهفلَ، ؤت٢ ا٢ٝ٘ؼ ؽ٧٠ؼ(110)
. 180 ق، إرضبد اهفضّل، ا٘ف٢ٗب٦ٝ(111)
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 ٢ؤت٢ ا٢ٝ٘ؼ .181 ق، إرضبد اهفضّل، ا٘ف٢ٗب٦ٝ(112)
. 90ق، 1 ر أظّل اهفلَ،،ؽ٧٠ؼ

. 245 ق،1ر ، ضرش اهويغ، ا٘ف٧ؼاؽ٥(113)
. 245 ق،1 رضرش اهويغ، ، ا٘ف٧ؼاؽ٥(114)
 ،اتٜ ا٘ؿت٦ٗ. 390 ق،2 ر اإلضنبى،، ا٨ٛغ٥(115)

. 59 ق،2 راإلتِبر،
. 215ق اهيشخظفى، ، اُ٘ؽا٦٘(116)
تدائغ اهظٌبئغ فً  ؤت٢ تٗؼ تٜ ٛؿ٢ًغ ا٘ٗبؿب٦ٝ، (117)

، غاؼ ا٘ٗخة ا٧ًٛٙ٘ج، ت٧ؼ٢ح ٘تٝبٜ، خرخٌة اهضرائغ
٢ٛضٛغ تٜ يتغ ا٢٘اضغ . 3 ق،2تغ٢ٜ نتًج، ر

، غاؼ فخص اهلدٌر ػوى اهِداٌج، (اتٜ ا١٘ٛبٚ)ا٘ؿ٢٧اؿ٦ 
ٚ، 1995 /1415٠، 1ا٘ٗخة ا٧ًٛٙ٘ج، ت٧ؼ٢ح ٘تٝبٜ، ن

. 165 ق2ر
اهضرش ، (ا٘غؼغ٧ؼ) ؿ٧غ٥ ؤضٛغ تٜ ٛضٛغ اً٘غ٥٢ (118)

، ا٘ٛنت٢و ٛى ٛضٛغ اهنتٌر ػوى يخخظر شٌدي خوٌل
ضبضٌج اهدشّكً ػوى اهضرش تٜ ؤضٛغ ا٘غؿ٦ٔ٢، ا

. 13 ق،2، راهنتٌر
اهيِذة فً فلَ اإليبى  اتؼا٧٠ٚ تٜ ي٦ٙ ا٘ف٧ؼاؽ٥، (119)

،  ، غاؼ إ٘ٙٚ، غٛفٓ ٢ا٘غاؼ ا٘فب٧ٛج، ت٧ؼ٢حاهضبفؼً
٢ٛضٛغ ا٘عن٧ة . 59 ق1ٚ، ر1412٠/1992، 1ن 

يغًٌ اهيضخبر إهى يؼرفج يؼبًٌ أهفبظ ا٘فؼت٦ٝ٧، 
، 1 ر،، غاؼ اْ٘ٗؼ، ت٧ؼ٢ح ٘تٝبٜ، تغ٢ٜ نتًجاهيٌِبر

. 413ق
 .413  ق،1 ، رارـًٌ اهيضحيؼـ ،٥ـ ا٘فؼت٧ٜ(120)

. 59 ق،1 ر اهيِذة،،ا٘ف٧ؼاؽ٥
٢يتغ اهلل . 181 قاهلّاػد ّاهفّائد، اتٜ ا٘ٙضبٚ، (121)

، غاؼ ٠سؼ ٘ٙنتبيج ٢ا٘ٝفؼ اهيغًٌتٜ ؤضٛغ تٜ ٔغاٛج، ا
، ٢2ا٘خ٢ؽ٧ى ٢اإليالٜ، إ٘ب٠ؼث ٛكؼ، ن

٢ي٦ٙ تٜ ؿ٧ٙٛبٜ . 146، ق4ٚ، ر٠/1992ـ1412
 اإلٌظبف فً يؼرفج اهراسص يً اهخالفا٘ٛؼغا٥٢، 

ي٤ٙ ٛػ٠ة اإلٛبٚ ا٘ٛتسل ؤضٛغ تٜ ضٝتل، غاؼ ا٘ٗخة 
 ،3ٚ، ر1997/ ٠ـ1418، 1ا٧ًٛٙ٘ج؛ ت٧ؼ٢ح ٘تٝبٜ، ن

نضبف اهلٌبع ٢ٛٝك٢ؼ تٜ ٢٧ٝؾ ا٘ت٢١خ٦، . 169ق
 .، غاؼ اْ٘ٗؼ، ت٧ؼ٢ح ٘تٝبٜ، نػً يخً اإلكٌبع

 ،اهيضوىاتٜ ضؽٚ، . 255ق، 2، ر٠/1982ٚـ1402
. 211 ق،4ر

 

يؼبرر اٍيبل ػوى يدارر  يتغاهلل تٜ ض٧ٛغ ا٘ؿب٦ٛ٘، (122)
 ٢ؽاؼث ا٘خؼاد ا٦ٛ٢ٕ٘ ٢ا٘ذٕبّج، ؿٙنٝج يٛبٜ، اهنيبل،
. 31 ق14ٚ، ر٠/1984ـ1404

ضّء اهٌِبر اهيضرق ػوى  ا٘ضؿٜ تٜ ؤضٛغ ا٘سالل، (123)
، ٛسٙؾ إ٘مبء األي٤ٙ، ٛٗختج ظفضبح األزُبر

، 1َٛمبٜ إلض٧بء ا٘خؼاد ا٦ٝٛ٧٘، ا٧ٜ٘ٛ، ن
ؤضٛغ تٜ ٧ض٤٧  .270 ق،2ٚ، ر1985 /٠ـ1405

اهتضر اهزخبر اهسبيغ هيذاُة ػويبء تٜ ا٘ٛؼخم٤، ا
، 1، غاؼ ا٘ضٗٛج ا٧٘ٛب٧ٝج، كًٝبء ا٧ٜ٘ٛ، ناأليظبر

 ،2ٚ، ر٠/1988ـ1409ٚ، خك٧٢ؼ ٠/1947ـ1366
 .143ق

يخخوف  ا٘ضؿٜ تٜ ٢٧ؿِ تٜ ا٘ٛن١ؼ األؿغ٥، (124)
، 1، ٛئؿؿج ا٘ٝفؼ اإلؿال٦ٛ، ٔٚ ا٧ؼاٜ، ناهضٌؼج
. 236ق، 3، ر٠ـ1413

. 429، ق2ر ،اهيغًٌ (125)
. 26ق، 1 ر أظّل اهشرخشً،، ا٘ؿؼعؿ٦(126)

 ، ٢اتٜ ا١٘ٛبٚ. 3ق، 2رتدائغ اهظٌبئغ، ٢ا٘ٗبؿب٦ٝ، 
. 166-165ق، 2 ر،فخص اهلدٌر

. 31 ق،14 ر يؼبرر اهنيبل،، ا٘ؿب٦ٛ٘(127)
. 270ق، 2ر ضّر اهٌِبر، ، ا٘سالل(128)
. 300ق، 3ر اإلٌظبف، ، ا٘ٛؼغا٥٢(129)
. 191 ق18ر يؼبرر اٍيبل، ، ا٘ؿب٦ٛ٘(130)
  يؼبرر،٢ا٘ؿب٦ٛ٘. 11 ق،2 ر اهسبيغ،، اتٜ تؼٗج(131)

. 191 ق،18 راٍيبل،
،  اهيضوى، ي٦ٙ تٜ ؤضٛغ تٜ ؿ٧ًغ تٜ ضؽٚ األٝغ٘ؿ٦(132)

 .26 ق،6غاؼ ا٘س٧ل، ت٧ؼ٢ح، ٘تٝبٜ، تغ٢ٜ نتًج، ر
. 308 ق،1، راإلضنبى: ٢ٟ٘ ؤ٧مب

. 572 ق،3ر يخخوف اهضٌؼج، ، األؿغ٥(133)
. 104 ق2 ر تدائغ اهظٌبئغ،، ا٘ٗبؿب٦ٝ(134)
ضبضٌج اهدشّكً  ٛضٛغ تٜ ؤضٛغ تٜ يؼّج ا٘غؿ٦ٔ٢، (135)

٘تٝبٜ - ، غاؼ ا٘ٗخة ا٧ًٛٙ٘ج، ت٧ؼ٢حػوى اهضرش اهنتٌر
. 140 ق،2ٚ، ر٠/1996ـ1417ن 

  ،٢ا٘فؼت٦ٝ٧. 623 ق،2رة، ذ اهيَ، ا٘ف٧ؼاؽ٥(136)
. 441ق، 1 ريغًٌ اهيضخبر،

، ٢ا٘ت٢١خ٦. 400 ق،4ر اهيغًٌ، ، اتٜ ٔغاٛج(137)
. 333 ق،2رنضبف اهلٌبع، 
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. 192ق، 18 ر يؼبرر اٍيبل،، ا٘ؿب٦ٛ٘(138)
٢اتٜ . 454 ق،2ر ضّء اهٌِبر، ، ا٘سالل(139)

. 256 ق،2 ر اهتضر اهزخبر،،ا٘ٛؼخم٤
 ،٢األؿغ٥. 223 ق،6 ر سّاُر اهنالى،، ا٘ٝس٦ْ(140)

. 104 ق،2 ريخخوف اهضٌؼج،
. 103، ق3ر ،اهيغًٌ اتٜ ٔغاٛج، (141)
. 26ق، 1 ر أظّل اهشرخشً،، ا٘ؿؼعؿ٦(142)

. 104 ق،2ر تدائغ اهظٌبئغ، ،٢ا٘ٗبؿب٦ٝ
. 26ق، 1ر  أظّل اهشرخشً،، ا٘ؿؼعؿ٦(143)

٢اتٜ . 119ق، 2ر تدائغ اهظٌبئغ، ،٢ا٘ٗبؿب٦ٝ
. 417 ق،2رفخص اهلدٌر، ، ا١٘ٛبٚ

. 119 ق،2 ر تدائغ اهظٌبئغ،، ا٘ٗبؿب٦ٝ(144)
. 30-29 ق،1 ر أظّل اهشرخشً،، ا٘ؿؼعؿ٦(145)
. 419 ق،2 ر فخص اهلدٌر،، اتٜ ا١٘ٛبٚ(146)
 اهيغًٌ، ،٢اتٜ ٔغاٛج. 182ق ، اهلّاػد، اتٜ ا٘ٙضبٚ(147)

. 365 ق 3ر اإلٌظبف، ،٢ا٘ٛؼغا٥٢. 36 ق،5ر
.  377 ق،2ر نضبف اهلٌبع، ،٢ا٘ت٢١خ٦

. 200 ق،2، ر ضبضٌج اهدشّكً، ا٘غؿ٦ٔ٢(148)
. 337 ق،6 ر سّاُر اهنالى،، ا٘ٝس٦ْ(149)
. 65-64 ق،2 ر اهسبيغ،، اتٜ تؼٗج(150)
. 308 ق،1 ٚ اإلضنبى،، اتٜ ضؽٚ(151)
 .30-29 ق،1 ر أظّل اهشرخشً،، ا٘ؿؼعؿ٦(152)

. 419 ق،2ر فخص اهلدٌر، ،٢اتٜ ا١٘ٛبٚ
 ،٢ا٘ٗبؿب٦ٝ. 419 ق،2 ر فخص اهلدٌر،، اتٜ ا١٘ٛبٚ(153)

. 119ق، 2 رتدائغ اهظٌبئغ،
. 29-28 ق،1 ر أظّل اهشرخشً،، ا٘ؿؼعؿ٦(154)
٢اتٜ . 119 ق،2ر تدائغ اهظٌبئغ، ، ا٘ٗبؿب٦ٝ(155)

. 419 ق،2ر فخص اهلدٌر، ،ا١٘ٛبٚ
٢ٛضٛغ . 200 ق،2 ر ضبضٌج اهدشّكً،، ا٘غؿ٦ٔ٢(156)

، (ا٘ضنبة)تٜ ٛضٛغ تٜ يتغ ا٘ؼضٜٛ اُ٘ٛؼت٦ ا
غاؼ ا٘ٗخة يّاُة اهسوٌل هضرش يخخظر خوٌل، 

 ،3ٚ، ر٠/1995ـ1416، 1ا٧ًٛٙ٘ج، ت٧ؼ٢ح ٘تٝبٜ، ن
. 460 ق،1ر يغًٌ اهيضخبر، ،٢ا٘فؼت٦ٝ٧. 24ق

. 65 ق،2ر اهسبيغ، ، اتٜ تؼٗج(157)
. 498 ق،2ر ضّء اهٌِبر، ، ا٘سالل(158)

 

 يغًٌ ،ا٘فؼت٦ٝ٧. 673 ق،2راهيِذة  ا٘ف٧ؼاؽ٥، (159)
. 460 ق،1ر ،اهيضخبر

ا٘غؿ٦ٔ٢، . 115ق ،3 رتدائغ اهظٌبئغ ا٘ٗبؿب٦ٝ، (160)
 رّضج ا٥٢٢ٝ٘،. 412، ق2ر ،ضبضٌج اهدشّكً

، 7ر ،اهيغًٌاتٜ ٔغاٛج، . 45، ق6ر ،اهطبهتًٌ
. 100ق

. 100، ق7ر ، اهيغًٌ اتٜ ٔغاٛج،(161)
. 412، ق2ر ، ضبضٌج اهدشّكً ا٘غؿ٦ٔ٢،(162)

اتٜ ٔغاٛج، . 45، ق6ر ،رّضج اهطبهتًٌا٥٢٢ٝ٘، 
. 100، ق7ر ،اهيغًٌ

. اهيراسغ اهشبتلج (163)
 اهخيٌِد فً خخرٌز اهفرّع  سٛبل ا٘غ٧ٜ اإلؿ٥٢ٝ،(164)

 خض٧ٕٓ ٛضٛغ ضؿٜ ٧٠خ٢، ٛئؿؿج ػوى األظّل،
. 288 قٚ،1987 ،4ا٘ؼؿب٘ج، ت٧ؼ٢ح، ن

. 233 ق،نفبٌج األخٌبر ا٘ضك٦ٝ، (165)


