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 مقدمة املركس

إن مـ اعمتعلم قمغم مـ شمقمم مـصى اًمؼضوء واإلومتوء إقمامل اًمـظر ذم يمؾ مسلًمي 

 شمعرض ًمف، شمصقرا وشمؽققػو وشمـزيال.

وإن ممو اسمتكم سمف سمعض اًمؼضوة واعمػتلم أهنؿ يؽتػقن ومقام يعرض قمؾقفؿ مـ 

ىمضويو سمتؼؾقد ىمقل همػمهؿ ذم صقرة اعمسلًمي دون شمدىمقؼ أو متحقص ومقام حيتػ سموًمـوزًمي 

مـ ىمرائـ أو قمقارض أو صقارف، ىمد يؽقن سمعضفو ممصمرا ذم احلؽؿ،  إصمبوشمو أو كػقو، 

 إسموطمي أو مـعو.

قز اًمبحثل ذم ومؼف اًمؼضويو اعمعوسة اؾمتشعورا مـف ومـ هـو ومنن مريمز اًمتؿ

ٕمهقي اعمقضقع قمؼد طمؾؼي سمحثقي سمعـقان: )شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع ذم اًمػتقى 

هـ، 61/61/6341واًمؼضوء( سموًمتعوون مع إموكي اًمعومي هلقئي يمبور اًمعؾامء سمتوريخ 

 ؿمورك ومقفو صمؾي مـ اًمعؾامء وأؾموشمذة اجلومعوت واًمبوطمثلم.

ّدم ومقفو معوزم اًمشقخ قمبداهلل سمـ  حمؿد سمـ ظمـلم قمضق هقئي يمبور اًمعؾامء وىمد ىم

سمحثو سمعـقان: )شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع اًمؼضوئقي واًمػتقيي(، مجع ومقف سملم اًمتلصقؾ 

واًمتـزيؾ، وأومرغ ومقف طمصقؾتف اًمعؾؿقي وظمؼمشمف اًمعؿؾقي ذم اًمؼضوء واإلومتوء. ومؿعوزم 

تل قمنمة ؾمـي قمضقا ذم اًمؾجـي اًمدائؿي ًمإلومتوء اًمشقخ قمبداهلل ىمه مو يؼرب مـ صمـ
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سموعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي، وأيمثر مـ رسمع ىمرن ذم اًمؼضوء، سمدأهو مالزمو ىمضوئقو، 

 ومؼوضقو ذم اعمحويمؿ اًمعومي، صمؿ ىموضقو  سمؿحؽؿي اًمتؿققز سموًمريوض.

واعمريمز إذ يـنم هذا اًمبحٌ ًمقشؽر معوزم اًمشقخ قمبداهلل سمـ ظمـلم قمغم مو  

فد، ويلمؾ أن يؽقن يمتوسمف قمقكو ًمؾؼضوة واعمػتلم قمغم معوجلي مو سملم ىمدمف مـ ضم

أيدهيؿ مـ ىمضويو وكقازل ومشؽالت، ومـورا هيتدون سمف قمـد شمـزيؾ إطمؽوم قمغم 

 اًمقاىمعوت، وقموصام هلؿ مـ اًمتػريؼ سملم اعمتشوهبوت أو اجلؿع سملم اعمختؾػوت.  

زم مدير اجلومعي إؾمتوذ وهبذه اعمـوؾمبي ومنن اعمريمز يتؼدم سمجزيؾ اًمشؽر عمعو 

اًمديمتقر ؾمؾقامن سمـ قمبداهلل أسمو اخلقؾ قمغم دقمؿف اعمتقاصؾ ًمؾؿريمز، ورقمويي مو يؼقم سمف 

 مـ ضمفد ذم ظمدمي اًمبحٌ اًمعؾؿل. واحلؿد هلل أوٓ وآظمرا.

 مدٓر املركس

  أ.د. مجٔل بً عبداحملصً اخللف
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 املقدمة

وكعقذ سموهلل مـ ذور َأْكػسـو ومـ ، وكستعقـف وكستغػره، إِنَّ احلؿد هلل كحؿده

ـْ هيد اهلل ومال مضؾ ًمف، ؾمقئوت أقمامًمـو ـْ يضؾؾ ومال هودي ًمف، َم وأؿمفد َأْن ٓ إًمف ، وَم

وأؿمفد َأنَّ حمؿدًا قمبده ورؾمقًمف ـ صغم اهلل قمؾقف وقمغم آًمف ، إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف

 أمو سمعد:، وصحبف وؾمؾؿ ـ

يمقػقَّي اؾمتـبوط إطمؽوم اًمؽؾقَّي مـ  ومنذا يمون أصقل اًمػؼف هيدف إمم سمقون

ويمون اًمػؼف ، وهمػمهو ـ، واًمؼقوس، واإلمجوع، واًمسـي، مصودرهو اًمنمقمقَّي ـ اًمؽتوب

أو ، أو طمرمي، وهق طمؽؿ قمغم أومعول اًمعبود سمقضمقب، هق حمّصؾي هذا آؾمتـبوط

أو ، أو رومعف، أو صمبقت مؾؽ، أو سمطالن، أو صحي، أو إسموطمي، أو اؾمتحبوب، يمراهي

أو كػقف ـ ومننَّ ومـ شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع ـ مقضقَع سمحثـو ـ يضبط ـمريؼي ، ضامن

 شمطبقؼ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي.

وًمتـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع ىمقاقمد وأصقل ضوسمطي شمعلم اًمؼويض واعمػتل 

ي، قمغم اًمتطبقؼ اًمصحقح ًمألطمؽوم اًمنمقمقَّي قمغم اًمقىموئع؛ ىمضوئقَّي وشمؼقف ، أو ومتقيَّ

يمام حيتوج اًمؼويض ومقف إمم معرومي احلؽؿ ، هلل ـ قمّز وضمّؾ ـ مـ اًمتخبط واًمزًمؾسمتقومقؼ ا

، وشمػسػمهو، وإصمبوهتو، واًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي اعممصمرة، وشمػسػمه، اًمؽكم اعمالىمل ًمؾقاىمعي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تنزيل األحكام على الوق ائع القضائية والفتوية 
 

8 

، وهذا مو قُمـَِل سمف هذا اًمبحٌ ذم اجلوكى اًمؼضوئل، وـمريؼي شمـزيؾ احلؽؿ اًمؽكم قمؾقفو

 ويتبعف اجلوكى اًمػتقي.

 يستغـل اًمؼويض واعمػتل قمـ اًمقىمقف قمغم أصقل هذا اعمقضقع ـ شمـزيؾ وٓ

وهق سمؿثوسمي أصقل اًمػؼف ًمؾؿستـبط اعمؼّرر ، إطمؽوم قمغم اًمقىموئع ـ وأطمؽومف

ومفق يضبط اضمتفود اًمؼويض واعمػتل ذم شمـزيؾ إطمؽوم اًمؽؾقَّي قمغم ، ًمألطمؽوم اًمؽؾقَّي

ي اًمػؼف اضمتفود اًمػؼقف اعمستـبط مـ إدًمي يمام يضبط أصقل ، اًمقىموئع؛ ىمضوئقَّي أو ومتقيَّ

 يمتوسمًو وؾمـي وهمػممهو.

يمام إن اًمقىمقف قمغم أصقل هذا اعمقضقع وأطمؽومف ممو يعلم قمغم صؼؾ مؾؽي 

ء صوطمبفو ًمتـزيؾ إطمؽوم اًمؽؾقَّي قمغم اًمقىموئع ، اًمتطبقؼ ًمدى اًمؼويض واعمػتل ًمُتفلِّ

ة ىمودرة قمغم آهتداء ٕطمؽومف ، دراك إطمؽوم اًمعورضي ًمفوإ، ومتؽقن ًمف مؾؽي ىمورَّ

وشمردده ذم ، ويمثرة كظره ومقف، ويتـبف ًمػروىمف؛ إلشمؼوكف أصقًمف ومآظمذه، ومقفتدي عمعوىمده

ؾف اعمتدرب ، ممورؾمتف طمتك شمؽقن مبوذشمف قمـده ؾمفؾي مقرسة وذًمؽ مـ أكػس مو حُيصِّ

وهق مـ أكػس صػوت متؾؼل إطمؽوم اًمنمقمقَّي ًمتـزيؾفو قمغم اًمقىموئع ذم ، ذم يمؾ ومـ

 اًمػتقو واًمؼضوء؛ ٕن صمؿرة يمؾ قمؾؿ شمطبقُؼف.

ًي أو  ـّ ـ شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع ومتقيَّ واحلوضمي موؾّمي إمم معرومي هذا اًمػ

ممو يعلم اعمػتلم واًمؼضوة ومـ ذم طمؽؿفؿ قمغم أداء قمؿؾفؿ ، ىمضوئقَّي ـ ومجعف ذم سمحٌ

طبقؼ ًمألطمؽوم اًمؽّؾقَّي ويشؽمك اًمؼضوء واًمػتقو ذم أهنام شم ومقذيّمر اعمـتفل ويبٍّم اعمبتدي.
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ـّفام ، قمغم اًمقىموئع اجلزئقَّي وأطمؽوُمفام ذم اجلؿؾي مـ ضمفي شمـزيؾ إطمؽوم متشوهبٌي وًمؽ

 يػرىمون ذم أمريـ:

، : أن اًمػتقو مبـقٌَّي قمغم اًمثؼي سمؼقل اعمستػتل مع وضمقب اًمتحّرز مـ احِلَقؾاألّول

 عتّد هبو.أّمو اًمؼضوء ومال سمّد ومقف مـ صمبقت اًمقىموئع سمطرق احلؽؿ اعم

أّمو اًمػتقو ومال حيؽؿ اعمػتل ومقفو سمنًمزام ، اًمثوين: أن اًمؼضوء يؾزم سمصدور احلؽؿ

 اعمستػتل.

ًمذا يمون ظمطويب ذم هذا اًمبحٌ مقضّمفًو إمم اًمؼويض؛ ٕن كظره ذم اًمقاىمعي 

وزيودة قمغم ذًمؽ يـظر ذم صمبقت أؾمبوب ، ومفق يـظر ومقفو يمام يـظر اعمػتل، أوؾمع

وقمغم مريد اًمػتقو حلظ اًمػرق ، يصدر طمؽؿف سموإلًمزام هبوو، اًمقاىمعي ومو يعورضفو

ًُ اًمؽالم ومقف ذم  سمقـفام قمغم كحق مو ذيمركو قمـد اإلومودة مـ هذا اًمبحٌ. وىمد كظؿ

 وسمقون ذًمؽ قمغم اًمـحق اًمتوزم:، وظمومتي، وأرسمعي مبوطمٌ، ومتفقد، مؼّدميٍ 

 التنَٔد.

 وأرسمعي مطوًمى:، وومقف متفقد، اعمبحٌ إّول: احلؽؿ اًمؽكّم 

 وومقف قُمَؿد شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع.، اًمتؿفقد

 وحتؾقؾف.، اعمطؾى إّول: أىمسوم احلؽؿ اًمؽكّمّ 

.  اعمطؾى اًمثوين: صػوت احلؽؿ اًمؽكّمّ
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 اعمطؾى اًمثوًمٌ: حتديد احلؽؿ اًمؽكّمّ وسمـوؤه قمغم إصقل.

.  اعمطؾى اًمراسمع: شملصقؾ احلؽؿ اًمؽكّمّ

.  اعمطؾى اخلومس: شمػسػم احلؽؿ اًمؽكّمّ

 وومقف مخسي مطوًمى:، بحٌ اًمثوين: اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّياعم

 وأىمسومفو.، اعمطؾى إّول: أمهقَّي اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي

 وذوـمفو.، اعمطؾى اًمثوين: شمعريػ اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي اعممصّمرة

 ومراطمؾف.، ووؾمقؾتف، اعمطؾى اًمثوًمٌ: شمـؼقح اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي؛ اعمراد سمف

 اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي.اعمطؾى اًمراسمع: إصمبوت 

 اعمطؾى اخلومس: شمػسػم اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي.

 ومخسي مطوًمى: ،وومقف متفقد، اعمبحٌ اًمثوًمٌ: أصقل شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع

 وسمقون صمؿرهتو.، اًمتؿفقد: اعمراد سملصقل شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع

 ؽوم قمغم اًمقىموئع.إصؾ إّول: اًمـظر ذم اعمآٓت قمـد شمـزيؾ إطم :اعمطؾى إّول

 اعمطؾى اًمثوين: إصؾ اًمثوين: مراقموة مؼصد اًمنمع وطمؽؿي اًمتنميع.

 اعمطؾى اًمثوًمٌ: إصؾ اًمثوًمٌ: مراقموة اًمػروق سملم اًمقىموئع وإؿمخوص.

 اعمطؾى اًمراسمع: إصؾ اًمراسمع: مراقموة اًمرضورات واحلوضموت.
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 وًمشبفوت.اعمطؾى اخلومس: إصؾ اخلومس: مراقموة درء احلدود واًمؼصوِص سم

، وـمريؼي شمؼريره، اعمبحٌ اًمراسمع: وؾموئؾ شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع اًمؼضوئقَّي

 وومقف صمالصمي مطوًمى:، ومراطمؾف

 اعمطؾى إّول: وؾموئؾ شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع اًمؼضوئقَّي.

 اعمطؾى اًمثوين: ـمريؼي شمؼرير شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع اًمؼضوئقَّي.

 شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع اًمؼضوئقَّي.اعمطؾى اًمثوًمٌ: مراطمؾ 

 واًمتقصقوت اعمتعّؾؼي سمف.، وومقفو أسمرز كتوئٍ اًمبحٌ، اخلومتي

 وهذا أوان اًمبدء ومقام أردكو.
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 التنَٔد

 وومقف اعمقاضقع اًمتوًمقي:

  .شمعريػ شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع 

  .منموقمقَّي شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع 

   إطمؽوم قمغم اًمقىموئع.طمؽؿ شمـزيؾ 

  .ضقاسمط شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع 

  .آضمتفود ذم شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع 

  .درضمي آضمتفود اعمطؾقسمي قمـد شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع 

  .مو يؾزم ًمؾؼويض واعمػتل قمـد آضمتفود ذم شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع 

  .شملهقؾ اًمؼويض واعمػتل سموخلؼمة واًمتجرسمي 
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 تعرٓف تيسٓل األحلاو على الْقائع:

ل( ل اًمٌمء أكزًمف، اًمتـزيؾ ذم اًمؾغي: مصدر مـ اًمرسموقمل )َكزَّ واًمٌمء رشمبف ، وكزَّ

ووضعف مـزًمف
(6)

. 

يؼول: طمؽؿً قمؾقف سمؽذا إذا ، وأصؾف: اعمـع، وإطمؽوم ذم اًمؾغي: مجٌع مػرده )طمؽٌؿ(

، ويطؾؼ قمغم اًمؼضوء واًمػصؾ، ومؾؿ يؼدر قمغم اخلروج مـ ذًمؽ، مـعتف مـ ظمالومف

ومقؼول: طمؽؿً سملم اًمؼقم إذا ومصؾً سمقـفؿ
(2)

. 

وذم آصطالح: قمرومف إصقًمّققن سملّكف قمـد اًمػؼفوء: مؼته ظمطوب اًمنمع اعمتعؾؼ 

أو وضعوً ، أو ختقػماً ، سملومعول اعمؽؾػلم اىمتضوءً 
(4)

وؾمّؿل احلؽؿ يمّؾقًّو ٕكف يشؿؾ صقرًا  .

ويسعك اًمؼويض واعمػتل ذم شمـزيؾ ، اًمتل ٓ طمٍم هلويمثػمة مـ اًمقىموئع اجلزئقَّي 

 إطمؽوم اًمؽّؾقَّي قمغم اًمقىموئع اجلزئقَّي اًمتل شمعرض قمؾقفام ًمؾؼضوء أو اًمػتقو.

                                                 

، اعمعجؿ اًمقؾمقط 2/166، اعمصبوح اعمـػم ذم همريى اًمنمح اًمؽبػم 166خمتور اًمصحوح  (6)

2/566. 

 . 6/636اعمصبوح اعمـػم ذم همريى اًمنمح اًمؽبػم  (2)

، أصقل اًمػؼف 263، 6/266، 4/246، ذح خمتٍم اًمروضي 6/444ذح اًمؽقيمى اعمـػم  (4)

ي احل62، إصقل مـ قمؾؿ إصقل 26ًمؾخرضي سمؽ  ؽؿ ومصودر اًمتنميع ذم أصقل اًمػؼف ، كظريَّ

، وكص مو ضموء 2/671، مسعػي احلّؽوم قمغم إطمؽوم 6/12، اًمسبى قمـد إصقًمقلم 43اإلؾمالمل 

أصمر اخلطوب اًمثوسمً سمف، يموًمقاضمى، واحلرام، واًمصحي، واًمػسود، ومجقع اعمسّببوت »ذم اعمرضمع إظمػم: 

 ش.اًمنمقمقَّي قمـ إؾمبوب اًمنمقمقَّي
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وهق ، وأصؾفو يرضمع إمم اًمػعؾ )َوىَمَع(، واًمقىموئع ذم اًمؾغي: مجٌع مػرده )واىمعٌي(

يدل قمغم ؾمؼقط رء
(6)

ومقىمع اًمٌمء يؼع َوىْمعًو ووىمققمًو ؾمؼط، 
(2)

. 

ومػردهو )َوىْمَعي( قمغم همػم ىمقوس، واًمقىموئع: إطمقال وإطمداث
(4)

وىمول ، 

هـ(: مػردهو )وىمقعي(6653اًمؽػقي )ت: 
(3)

واًمقاىمعي: صدمي احلرب مرة سمعد  .

وآؾمؿ مـفو اًمقىمقعي واًمقاىمعي، مرة
(6)

. 

وىمقؾ: ، اًمقىمعي واًمقىمقعي: احلرب واًمؼتول»هـ(: 766ىمول اسمـ مـظقر )ت: 

شوىموئع واجلؿع، اعمعريمي
(1)

واًمـوزًمي ، وشمطؾؼ اًمقاىمعي قمغم اًمـوزًمي مـ سوف اًمدهر .

ومجعفو واىمعوت، واًمؼقومي، اًمشديدة
(7)

اعمراد ، ويستخؾص ممو ؾمبؼ أن اًمقىموئع مجع .

وأن ، ملظمقذ مـ وىمعي احلرب، ومػرده: وىمعي أو وىمقعي، مـف: إطمقال وإطمداث

 ومجعف: وىموئع وواىمعوت.، آؾمؿ مـف: وىمقعي وواىمعي

                                                 

 .1/644مؼويقس اًمؾغي  (6)

 . 1/362، ًمسون اًمعرب 742خمتور اًمصحوح  (2)

 . 421، اًمعقد اًمذهبل عمجؿع اًمؾغي اًمعرسمقَّي 2/6666اعمعجؿ اًمقؾمقط  (4)

 .533اًمؽّؾّقوت  (3)

 .2/6666، اعمعجؿ اًمقؾمقط 1/364ًمسون اًمعرب ( 6)

 . 1/364ًمسون اًمعرب   (1)

 .2/6666اعمعجؿ اًمقؾمقط ، 533، اًمؽّؾّقوت 1/364ًمسون اًمعرب   (7)
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واعمراد سموًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي: احلودصمُي اًمتل يؼع ومقفو اًمتـوزع ًمدى اًمؼويض شمؼتيض 

أو صؾٍح قمـ شمراضٍ ، ومصاًل سمحؽٍؿ مؾزم
(6)

واعمراد سموًمقاىمعي اًمػتقّيي: احلودصمُي ُيستػتك  .

ومقفو شمستدقمل حتؼقؼ مـوط احلؽؿ اًمؽكّمّ قمؾقفو مـ همػم إًمزام.واعمراد سمتـزيؾ إطمؽوم 

ي سمعد ايمتامل قمغم اًمقىموئع هـو:  هق شمطبقؼ احلؽؿ اًمؽكم قمغم اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي أو اًمػتقيَّ

مو يؾزم ًمذًمؽ
(2)

ومـ إًمػوظ اًمتل شمطؾؼ قمغم شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع: شَمْقِصقػ  .

حتؼقؼ اعمـوط سمتعقلم حمؾ احلؽؿ ، شمطبقؼ إطمؽوم اًمؽؾقي قمغم اًمقىموئع، اًمقىموئع

حمؾفإيؼوع احلؽؿ اًمؽكم قمغم ، اًمنمقمل اًمؽكم
(4)

. 

َّٔة تيسٓل األحلاو على الْقائع:   معرّع

أكف  ومعـ قمؿرو سمـ اًمعوص ، هق منموٌع ذم يمّؾ كوزًمٍي شمعرض قمغم اًمؼويض أو اعمػتل

وإذا طمؽؿ ، إذا طمؽؿ احلويمؿ وموضمتفد صمؿَّ أصوب ومؾف أضمران»ىمول:  ؾمؿع رؾمقل اهلل 

شوموضمتفد صمؿَّ أظمطل ومؾف أضمر
(3)

. 

                                                 

 .2/65ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:   (6)

 .6/34ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:   (2)

 .37، 6/45ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:   (4)

ٓقمتصوم سموًمؽتوب واًمسـّي، ، يمتوب ا1/2171متػؼ قمؾقف واًمؾػظ هلام، ومؼد أظمرضمف اًمبخوري  (3)

، يمتوب إىمضقي، سموب سمقون أضمر 4/6432سموب أضمر احلويمؿ إذا اضمتفد وملصوب أو أظمطل، ومسؾؿ 

 احلويمؿ إذا اضمتفد وملصوب أو أظمطل.
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وأظمؼم سمام ًمف مـ إضمر، سموٓضمتفود إذا أراد احلؽؿاًمؼويض  ومؼد أمر اًمـبل 
(6)

ومـ ، 

اضمتفود اًمؼويض شمـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي سمتحؾقي اًمقاىمعي سموٕوصوف اًمنمقمقَّي 

هـ(: ذم ذح هذا احلديٌ: 6471يؼقل اسمـ ؾمعدي )ت:  اعمؼررة ذم احلؽؿ اًمؽكم.

د ذم إدظمول اًمؼضقَّي وهق كققمون: اضمتفو، ودّل قمغم أكف ٓ سُمّد ًمؾحويمؿ مـ آضمتفود»

واضمتفود ذم شمـػقذ ذًمؽ احلؼ قمغم ، اًمتل وىمع ومقفو اًمتحويمؿ سموٕطمؽوم اًمنمقمقَّي

ش…اًمؼريى واًمصديؼ وضدمهو
(2)

ومندظمول اًمقاىمعي ذم احلؽؿ اًمنمقمل هق شمـزيؾ ، 

إن آضمتفود ذم شمـزيؾ إطمؽوم قمغم  وهق اضمتفود ٓ سمّد مـف.، احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي

سمؾ هق ومريضي ذم يمؾ كوزًمي؛ ، اًمػتقى ٓ ُيستغـك قمـف سموًمتؼؾقـداًمقىموئع ذم اًمؼضوء أو 

ي كوزًمٌي مستلكػي مل يسبؼ هلو مثقٌؾ  ومتحؼقؼ اعمـوط ومقفو ، ٕن يمؾ واىمعي ىمضوئقٍَّي أو ومتقيَّ

ومال يؿؽـ اًمتؼؾقد ومقفو؛ يؼقل اًمشوـمبل )ت: ، متجدد ٓ يـضبط سمؿـوط واطمد

ن اًمتؼؾقد إكام ُيتصقر سمعد حتؼقؼ ٓ يؿؽـ أن ُيستغـك هفـو سموًمتؼؾقد؛ ٕ»هـ(: 756

واعمـوط هـو مل يتحؼؼ سمعد؛ ٕن يمؾ صقرة مـ صقر اًمـوزًمي ، مـوط احلؽؿ اعمؼؾد ومقف

، وإن شمؼدم هلو ذم كػس إمر ومؾؿ يتؼدم ًمـو، كوزًمٌي مستلكػي ذم كػسفو مل يتؼدم هلو كظػم

مثؾفو ومال سُمدَّ مـ ويمذًمؽ إن ومرضـو أكف شمؼدم ًمـو  ،ومال سُمدَّ مـ اًمـظر ومقفو سموٓضمتفود

                                                 

 .66/466اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن   (6)

مـ  236، واكظر: 631هبجي ىمؾقب إسمرار وىمّرة قمققن إظمقور ذم ذح ضمقامع إظمبور   (2)

 رضمع كػسف.اعم
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وهق كظر اضمتفود أيضًو... ويؽػقؽ مـ ذًمؽ أن اًمنميعي ، اًمـظر ذم يمقهنو مثؾفو أو ٓ

وقمبورات مطؾؼي ، وإكام أشمً سملمقر يمؾقَّي ،مل شمـّص قمغم طمؽؿ يمؾ ضمزئقَّي قمغم طمدهتو

ومع ذًمؽ ومؾؽؾ معلم ظمصقصقَّي ًمقسً ذم همػمه وًمق ذم ، شمتـوول أقمدادًا ٓ شمـحٍم

شكػس اًمتعقلم
(6)

وىمد َمّثؾ ـ رمحف اهلل ـ سملمثؾي مـفو: ومرض كػؼوت اًمزوضموت  .

إمم ، وطمول اًمقىمً، واعمـِػؼ، واًمؼراسموت مـ أكف مػتؼر إمم اًمـظر ذم طمول اعمـَػؼ قمؾقف

، وٓ يؿؽـ اؾمتقػوء اًمؼقل ذم آطمودهو، همػم ذًمؽ مـ إمقر اًمتل ٓ شمـضبط سمحٍم

ومال يؿؽـ أن يستغـك سموًمتؼؾقد ومقفو
(2)

هـ( ذم سمقون أمهقَّي 6343اًمدريـل )ويؼقل  .

مـ اًمقاضح أن آضمتفود ذم اًمتطبقؼ أضحك ٓ يؼؾ ظمطرًا »اًمتطبقؼ قمغم اًمقىموئع: 

قمـ آضمتفود ذم آؾمتـبوط اًمػؼفل اعمجرد إن مل كؼؾ: إن إول أقمظؿ ظمطرًا؛ ٕكف 

صقى مـ وهل اًمغويي اًمؼ، وأصمور اًمعؿؾقَّي ذم طمقوة إمي، يتعؾؼ سموًمثؿرات اًمقاىمعقَّي

شاًمتنميع يمؾف
(4)

م(: 6576)ت: يؼقل ضمعقط ، ومـ هـو كشلت صعقسمي أمر اًمؼضوء .

شوشمطبقؼ اًمؼقاقمد قمغم ضمزئقوهتو َصُعى أمر اًمؼضوء وًمدىمي حتؼقؼ اعمـوط»
(3)

.

                                                 

 .52ـ3/56(  اعمقاومؼوت ذم أصقل اًمنميعي 6)

 .3/56(  اعمقاومؼوت ذم أصقل اًمنميعي 2)

مـ  44، واكظر ذم اعمعـك كػسف: 1اعمـوهٍ إصقًمقَّي ذم آضمتفود سموًمرأي ذم اًمتنميع اإلؾمالمل   (4)

ي اًمتعسػ ذم اؾمتعامل احلؼ   .61اعمرضمع اعمذيمقر، وكظريَّ

، واكظر سمسطًو ًمؾؿنموقمقَّي ذم 33اًمطريؼي اعمرضقَّي ذم اإلضمراءات اًمنمقمقَّي قمغم مذهى اعموًمؽقَّي   (3)

 .6/67ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تنزيل األحكام على الوق ائع القضائية والفتوية 
 

20 

  حله تيسٓل األحلاو على الْقائع:

ٓ ومو ، إن شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع ممو ٓ يتؿ احلؽؿ اًمؼضوئل أو اًمػتقّي إٓ سمف

سمؾ ، وٓ يطوسمؼ سمعضفو سمعضوً ، وموًمقىموئع يتؽرر كزوهلو، يتؿ اًمقاضمى إٓ سمف ومفق واضمى

أو ، ختتؾػ قمـفو ىمؾقاًل أو يمثػمًا سمحؽؿ مو حيّػ هبو قمـد وىمققمفو مـ قمؾؾ داومعي

ومقضمى آضمتفود ، ومال يؿؽـ اًمتؼؾقد ومقفو، أو فمرف زموين أو مؽوين، قمقارض موكعي

 يمؾ ىمضقَّي شمعرض قمغم اًمؼويض أو اعمػتلذم شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع ذم
(6)

.  

ٌل ذم إذهون  وَموشمف ـ ُمـّزَّ صمؿ إن شمؼرير احلؽؿ اًمؽكم وأوصوومف ـ مػؽمضوشمف وُمَعرِّ

وإقمقون وإومعول ٓ شمؼع ذم ، وهق مؼرر ٕضمؾ شمطبقؼف قمغم إقمقون، ٓ قمغم إقمقون

سمتحؾقي اًمقاىمعي ومال سُمدَّ مـ إيؼوع احلؽؿ قمؾقفو ، اًمقضمقد مطؾؼي سمؾ مشخصي

، وًمق ومـرض قمدمف ٓكعدم احلؽؿ قمغم إقمقون سموٕوصوف اعمؼررة ذم احلؽؿ اًمؽكم.

وهق همػم ممؽـ ذقمًو وقمؼالً ، ويمون اًمتؽؾقػ حموًٓ 
(2)

.  

                                                 

يـل واًمػؾسػل 54ـ3/15اعمقاومؼوت ذم أصقل اًمنميعي  (6) ، 325، مصودر اعمعرومي ذم اًمػؽر اًمدِّ

، اعمـوهٍ إصقًمقَّي ذم آضمتفود سموًمرأي ذم 243ـ242اإلؾمالمقَّي  اًمثبوت واًمشؿقل ذم اًمنميعي

ي اًمتعسػ ذم اؾمتعامل احلؼ 1اًمتنميع اإلؾمالمل   .65، كظريَّ

، جمؿقع ومتووى ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقَّي 53ـ3/54اعمقاومؼوت ذم أصقل اًمنميعي   (2)

 .4/246، ذح خمتٍم اًمروضي 663ـ25/664
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وًمق ومرض ارشمػوع هذا آضمتفود»هـ(: 756)ت:يؼقل اًمشوـمبل
(6)

ل   ـَزَّ مل شُم

ومو ، إطمؽوم اًمنمقمقَّي قمغم أومعول اعمؽؾػلم إٓ ذم اًمذهـ؛ ٕهنو مطؾؼوت وقمؿقموت

ٌٓت  ـَزَّ يرضمع إمم ذًمؽ ُم
(2)

وإومعول ٓ شمؼع ذم اًمقضمقد ، قمغم أومعول مطؾؼوت يمذًمؽ 

ومال يؽقن احلؽؿ واىمعًو قمؾقفو إٓ سمعد اعمعرومي سملن ، وإكام شمؼع معقـي مشخصي، مطؾؼي

يشؿؾف ذًمؽ اعمطؾؼ أو ذًمؽ اًمعوم... ومال سمد مـ هذا آضمتفود ذم يمؾ هذا اعمعلم 

ومؾق ومرض اًمتؽؾقػ مع إمؽون ارشمػوع ، زمون؛ إذ ٓ يؿؽـ طمصقل اًمتؽؾقػ إٓ سمف

، وهق همػم ممؽـ ذقمًو يمام أكف همػم ممؽـ قمؼالً ، هذا آضمتفود ًمؽون شمؽؾقػًو سموعمحول

شوهذا أوضح دًمقؾ ذم اعمسلًمي
(4)

. 

وطمّؽوم اعمسؾؿلم حيؽؿقن ذم إمقر »هـ(: 721شمقؿقَّي )ت: ويؼقل اسمـ  

ومعؾقفؿ أن حيؽؿقا  وإذا طمؽؿقا ذم اعمعقـوت، وٓ حيؽؿقن ذم إمقر اًمؽؾقَّي، اعمعقـي

جيدوا اضمتفد احلويمؿ  ومنن مل، ومنن مل يؽـ ومبام ذم ؾمـي رؾمقل اهلل ، سمام ذم يمتوب اهلل

شسمرأيف
(3)

. 

                                                 

عقلم حمؾ احلؽؿ اًمؽكم وهق شمـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي اجلزئقَّي ىمضوئقَّي أو يعـل: حتؼقؼ اعمـوط سمت  (6)

 ومتقيَّي.

 أي مػؽمضوت.  (2)

 .53ـ3/54اعمقاومؼوت ذم أصقل اًمنميعي   (4)

ي 3)  .6/642(  مـفوج اًمسـي اًمـبقيَّ
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  :ضْابط تيسٓل األحلاو على الْقائع

قمـد شمـزيؾ احلؽؿ اًمؽكّمّ قمغم اًمقاىمعي مـ ىِمَبؾ اًمؼويض أو اعمػتل جيى قمؾقف أن يتحّؼؼ 

مـ اًمضقاسمط اًمتوًمقي
(6)

:  

 ـ أن يؽقن احلؽؿ اًمؽكّمّ حمّددًا ومبـقًّو قمغم أصؾ ذقملٍّ ومػرسًا.6

وإذا ، ـ أن شمؽقن اًمقاىمعي حمّؾ اًمـظر ذم اًمؼضوء أو اًمػتقى ممصّمرة ذم احلؽؿ ومػرّسة2

 يموكً ذم اًمؼضوء ومال سمّد أن يثبً وىمققمفو.

 ـ مراقموة أصقل شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع.4

وؾمقف كتحّدث ذم هذا اًمبحٌ قمـ احلؽؿ اًمؽكّمّ حتديده وشملصقؾف وشمػسػمه واًمقاىمعي 

اًمؼضوئقَّي وشملصمػمهو وإصمبوهتو وشمػسػمهو وقمـ أصقل شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع 

إطمؽوم قمغم اًمقىموئع اًمتل سمقؾموـمتفو جيري احلؽؿ قمغم سموإلضوومي إمم وؾموئؾ شمـزيؾ 

 اًمـوزًمي.

 االجتَاد يف تيسٓل األحلاو على الْقائع:

آضمتفود ذم اًمؾغي: سمذل اًمقؾمع إلدراك أمٍر ؿموقٍّ 
(2)

. 

 وُيَتـَوول آضمتفود ذم شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع مـ ضموكبلم:

                                                 

 .255ـ2/273ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:   (6)

 .6/662اعمصبوح اعمـػم ذم همريى اًمنمح اًمؽبػم ، 663( خمتور اًمصحوح 2)
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وهق مو يعّرومف إصقًمّققن سملكف:  :اجلوكى إّول: اضمتفود ذم حتصقؾ إطمؽوم اًمؽّؾقَّي

سمذل اجلفد مـ ىِمَبِؾ اًمػؼقف إلدراك طمؽٍؿ ذقملٍّ مـ أدًّمتف اعمؼّرر ذقموً 
(6)

وهق   .

ويؽتػك قمـف قمـد قمدم  ويتليّمد ذم اًمـقازل اًمػؼفقَّي.، منموع ًمتحصقؾ إطمؽوم اًمؽّؾقَّي

اًمـقازل قمـد حتؼقؼف سموًمتؼؾقد ذم حتصقؾ إطمؽوم اًمؽّؾقَّي مع اًمتلهقؾ ًمؾـظر ذم 

 آىمتضوء.

ي أو ىمضوئقَّي: واعمراد سمف:  اجلوكى اًمثوين: اضمتفود ذم شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع ومتقيَّ

 سمذل اجلفد مـ ىِمَبِؾ اًمؼويض أو اعمػتل ذم حتؼقؼ مـوط احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي حمّؾ اًمـظر.

 درجة االجتَاد املطلْبة عيد تيسٓل األحلاو على الْقائع:

وهق سمذل همويي اجلفد ذم اًمتعّرف قمغم ، : اضمتفود شمومّ األّول كققملم:آضمتفود قمغم 

  اًمٌمء ومقشعر اعمجتفد سموًمعجز قمـ اعمزيد.

 وهق اًمـظر اعمطؾؼ ذم اًمتعّرف قمغم اًمٌمء.، : اضمتفود كوىمٌص والثاين

ويؿّثؾ ًمذًمؽ سموًمبحٌ قمـ درهٍؿ ضوع ذم اًمؽماب ومشخٌص ىمول سمؼدمف هؽذا ذم 

وآظمر ضمرى ًمف ذًمؽ وملشمك سمغرسمول وأظمذ ذم ، ومؽميمف وذهىاًمؽماب ومؼؾبف ومؾؿ جيد ؿمقئًو 

ـّف أكف ًمـ جيده ، كخؾ اًمؽماب مـ مقضع ؾمؼقط اًمدرهؿ طمتك وضمده أو همؾى قمغم فم

 واًمثوين اضمتفود شموّم.، وموّٕول اضمتفود كوىمٌص 

                                                 

 .4/676، ذح خمتٍم اًمروضي 3/361( ذح اًمؽقيمى اعمـػم 6)
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ٓ يتؿ قمغم أيمؿؾ وضمفف إٓ سمبذل همويي ، وشمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع قمؿؾ ذهـل

وٓ يؽػل ومقف اضمتفود ، و اعمػتل أْن ٓ مزيد قمغم مو سمذًمفاجلفد سمحقٌ يشعر اًمؼويض أ

كوىمص حيّس اًمؼويض أو اعمػتل مـ كػسف اًمؼدرة قمغم اعمزيد مـ آضمتفود
(6)

. 

مؼتدرًا قمغم ، ومقجى قمغم اًمؼويض أن يؽقن واىمػًو قمغم إطمؽوم اًمؽؾقَّي اًمػؼفقَّي

ودومققمفؿ ، سموذًٓ ىمصورى ضمفده ذم اًمتػطـ ًمؽالم اخلصقم وطمججفؿ، شمطبقؼفو

وذًمؽ ، وشمقىمل ظمداع اخلصقم وؿمبفوهتؿ، واًمسعل ذم اًمتثبً مـفو، وسمقـوهتؿ

، واًمؼقوس، واعمؼوركي، يستدقمل مـ اًمؼويض أن يؽقن واقمقًو يؿؾؽ اًمؼدرة قمغم اجلؿع

وحتديد إوصوف اعمتػؼ قمؾقفو ، ومتققز اًمػروق اعمؼررة، واًمتؼوط إوصوف اعممصمرة

يض ذم إصمبوهتو واؾمتـبوـمفو وشمـزيؾ احلؽؿ اًمؽكّم واعم، واعمختؾػ ومقفو سملم اخلصؿلم

قمؾقفو
(2)

 .وهؽذا قمغم اعمػتل آضمتفود ذم ذًمؽ ومقام خيّص اًمػتقى.

 ما ٓلسو للقاضٕ ّاملفيت عيد االجتَاد يف تيسٓل األحلاو على الْقائع:

 يؾزم ًمف أمران:

 إّول: حتصقؾ إطمؽوم اًمؽّؾقَّي ومو يؾزم هلو مـ طمسـ اًمتصّقر.

                                                 

، هبجي 417، اعمدظمؾ إمم مذهى اإلموم أمحد اسمـ طمـبؾ 677ـ4/671(  ذح خمتٍم اًمروضي 6)

 .631ىمؾقب إسمرار وىمّرة قمققن إظمقور ذم ذح ضمقامع إظمبور 

(، اًمّسقؾ اجلّرار اعمتدوّمؼ قمغم 6754، جمؾي إطمؽوم اًمعدًمقَّي )اعموّدة 4/662، 2/667(  اًمػروق 2)

 .3/214طمدائؼ إزهور 
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 اًمتدريى وصؼؾ اعمؾؽوت:: اًمثوين

 ويؾزم ًمؾتدريى وصؼؾ اعمؾؽوت أمران:

 ي  وهق مو ؾمـتحّدث قمـف ذم هذا اعمؼوم.، اًمتعّرف قمغم أصقًمف اًمـظريَّ

 وؾمـبّقـف ذم اًمعـقان اًمتوزم.، اًمتدريى وايمتسوب اخلؼمة 

 :تأٍٔل القاضٕ ّاملفيت باخلربة ّالتجربة

مفـٍي مـ اًمتؿّرس قمؾقفو ممو  اخلؼمة واًمتجِرسمي شمعـل مو يؽتسبف اعمبتدئ ذم أّي 

يؽسبف اًمؼدرة قمغم معوكوهتو وضبط إضمراءاهتو
(6)

وموخلؼمة واًمتجِرسمي شمصؼؾ مقاهى  .

ي وصػوشمف اًمتل جيى أن يتحغّم هبو ويتؿّؽـ مـ أداب ، اًمؼويض واعمػتل اًمػطريَّ

ي واإلضمرائقَّي ويرشموض سمصػي ، اًمالزمي عمفـتف وإطمؽوم اعمقضققمقَّي وإصقل اًمـظريَّ

شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع قمغم أصقًمف اًمصحقحي
(2)

.   

ومقؽقن قمـده سمعد اًمتدريى واعمران مؾؽٌي هتقمه ًمػفؿ أصقل اعمفـي وطمسـ 

ٍـّ مـ اًمػـقن ، اًمتعومؾ معفو وشمطبقؼ إطمؽوم اعمتعّؾؼي سمذًمؽ قمغم اًمقىموئع ومال يؽػل ًمػ

سمؾ ٓ سُمدَّ مـ آرشمقوض ذم مبوذشمف وشمطبقؼف؛ طمتك يؽقن ، اًمتعّرُف قمغم إطمؽوم

                                                 

 .56ش اعمحّؼؼ اجلـوئّل ذم اًمػؼف اإلؾمالمّل »(  يمتويب: 6)

 (  اعمرضمع اًمسوسمؼ.2)
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ة ىمودرة قمغم آهتداء ٕصقًمف وإدراك إطمؽوم اًمعورضي  ًمؼوصده مـ ذًمؽ مؾؽي ىمورَّ

ـَبَّف ًمػروىمف؛ ًمؽثرة كظره ومقف، ومقفتدي عمعوىمده، ًمف ، وإشمؼوكِف ٕصقًمف ومآظمذه، وَيَت

ِده ذم ممورؾمتف طمتك شمؽقن مبوذشمف قمـده ؾمفؾي  ةوشمردُّ وذًمؽ مـ أكػس مو ، مقرسَّ

ٍـّ  وهق مـ أكػس صػوت متؾؼل إطمؽوم ًمتـزيؾفو قمغم ، حيّصؾف اعمتدرب ذم يمؾ وم

اًمػتقو واًمؼضوء واًمتحؼقؼ اجلـوئّل ومو يشوهبفو اًمقىموئع ذم
(6)

. 

ٍـّ وؾمبى كجوح يمّؾ مفـٍي؛ ٕن مـ شمرّدد ذم  وموخلؼمة واًمتجِرسمي أؾموس يمّؾ وم

 ُأقمطل رّسه
ٍ
عمو قمزم قمغم سمعٌ قمكمٍّ  وممو يدّل قمغم ذًمؽ ويبلّم أمهقَّتف أن اًمـبل ، رء

  ٓقمكمٌّ سملكف ٓ قمؾؿ ًمف سموًمؼضوء وهق يعـل أكف ٓ ظمؼمة و ٍّ إمم اًمقؿـ ىموضقًو اطمت

إمم اًمقؿـ  سمعثـل رؾمقل اهلل »ىمول:   ومعـ قمكمٍّ ، دمِرسمي ًمف ومقف شُمِعقـف قمغم اًمؼقوم سمف

ِـّ وٓ قمؾؿ زم سموًمؼضوء؟ ومؼول: ، ومؼؾً: يو رؾمقل اهلل، ىموضقوً  شمرؾمؾـل وأكو طمديٌ اًمسِّ

ومنذا ضمؾس سملم يديؽ اخلصامن ومال شَمْؼِضلَمَّ ، ويثبً ًمسوكؽ، إن اهلل ؾمقفدي ىمؾبؽ

ىمول: ، ومنّكف أطمرى أن يتبلم ًمؽ اًمؼضوء، شمسؿع مـ أظمر يمام ؾمؿعً مـ إولطمتك 

شزًمً ىموضقًو ـ أو: مو ؿمؽؽً ذم ىمضوء سَمْعُد ومام 
(2)

وٓ قمؾؿ زم : » قمكمٍّ  ومؼقل .

                                                 

 .1ـ4/7ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:   (6)

، 4/161يمتوب إىمضقي، سموب يمقػ اًمؼضوء، واًمؽممذّي ، 4/466اًمؾػظ ًمف ( أظمرضمف أسمق داود و2)

هذا »يمتوب إطمؽوم، سموب مو ضموء ذم اًمؼويض ٓ يؼيض سملم اخلصؿلم طمتك يسؿع يمالمفام، وىمول: 

، يمتوب اخلصوئص، قمـ أيب اًمبخؽمي قمـ 6/661، واًمـسوئّل ذم اًمســ= اًمؽؼمى شطمديٌ طمسـ
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، يمون قموعمًو سملطمؽوم اًمنمع وىمضويوه مل ُيِرْد سمف كػل اًمعؾؿ مطؾؼًو؛ ومنكف ش سموًمؼضوء

وإكام أراد كػل اخلؼمة واًمتجِرسمي سمسامع اعمراومعي سملم اخلصقم ومو يؾزم هلو
(6)

 ومدّل ذًمؽ، 

قمغم مؽون اخلؼمة وأمهقَّتفو وذقمقَّتفو
(2)

. 

هـ( ذم صحقحف ذم سموب ـمرح اإلموم اعمسلًمي 261وىمد ؾموق اإلموم اًمبخورّي )ت: 

ٌَ اسمـ قمؿر قمغم أصحوسمف ًمقختؼم مو  وومقف: أن ، ذم اًمـخؾي  قمـدهؿ مـ اًمعؾؿ ـ طمدي

طمّدصمقين مو ، وإهنو مثؾ اعمسؾؿ، إن مـ اًمشجر ؿمجرًة ٓ يسؼط ورىمفو»ىمول:  اًمـبّل 

 صمؿ، ىمول قمبداهلل: ومقىمع ذم كػز أهنو اًمـخؾي، هل؟ ىمول: ومقىمع اًمـوس ذم ؿمجر اًمبقادي

شىموًمقا: طمّدصمـو مو هل يو رؾمقل اهلل؟ ىمول: هل اًمـخؾي
(4)

ومتؾّؼل  ،وٓ همرو ذم ذًمؽ  .

 اًمٌمء مـ صػتف اًمعؿؾقَّي واًمؽمّدد ومقف وايمتسوب اخلؼمة ممو يعلم قمغم أدائف وإشمؼوكف.

                                                                                                                   

، وىمول:  ، وىمول اًمشقخ 666، 635، 634، 6/56أمحد و، شؿمقئوً  أسمق اًمبخؽمي مل يسؿع مـ قمكمٍّ »قمكمٍّ

، يمتوب 66/647، يمتوب آداب اًمؼويض، 66/11، واًمبقفؼل شطمسـ ًمغػمه»ؿمعقى إركوؤوط: 

، يمتوب آداب 636، 66/636آداب اًمؼويض، سموب مو يؼقل اًمؼويض إذا ضمؾس اخلصامن سملم يديف، 

مـ اخلصؿ اعمشفقد قمؾقف وٓ يؼيض قمغم اًمؼويض، سموب اًمؼويض ٓ يؼبؾ ؿمفودة اًمشوهد إٓ سمؿحرٍض 

 .6/65، واًمطقوًمز 6/466، يمتوب أىمضقي رؾمقل اهلل ، وأسمق يعغم 3/614اًمغوئى، واسمـ أيب ؿمقبي 

 .66/264، سمؾقغ إموين مـ أرسار اًمػتح اًمرسموين 5/355قمقن اعمعبقد ذح ؾمــ أيب داود  (6)

 .51ش اعمحّؼؼ اجلـوئّل ذم اًمػؼف اإلؾمالمّل »( يمتويب: 2)

، يمتوب اًمعؾؿ، سموب ـمرح اإلموم اعمسلًمي قمغم 6/43متػؼ قمؾقف، ومؼد أظمرضمف اًمبخوري واًمؾػظ ًمف   (4)

، يمتوب 6/16، يمتوب اًمعؾؿ، سموب اًمػفؿ ذم اًمعؾؿ، 6/45أصحوسمف ًمقختؼم مو قمـدهؿ مـ اًمعؾؿ، 

، يمتوب 6/2676، يمتوب اًمبققع، سموب سمقع اجلاّمر وأيمؾف، 2/711اًمعؾؿ، سموب احلقوء ذم اًمعؾؿ، 
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ٍـّ ٓ يغـل قمـ  ايمتسوب اخلؼمة واًمتعّرف قمغم إطمؽوم اعمقضققمقَّي ًمؽّؾ وم

واًمتجرسمي سمؿبوذشمف وآؿمتغول سمف مّدة مـ اًمزمـ وشمؾّؼقف مـ أرسموسمف اًمذيـ طمـّؽتفؿ 

دهتؿ اًمتجرسمي ٍـّ ، اًمسـلم وأيَّ ومعـك مػتؼٌر إًمقف ذم يمّؾ قمؾؿ، وموًمتجرسمي أصٌؾ ذم يمّؾ وم
(6)

. 

هـ( ذم طموضمي اًمؼويض إمم اخلؼمة وهمػمهو مـ اًمصػوت 113يؼقل اًمؼراذّم )ت: 

ومفذا سموٌب آظمر قمظقؿ حيتوج إمم ومراؾمٍي قمظقؿي »وضمقه طمجٍ اخلصقم: ًمؾتػّطـ ذم 

ومفذا يمّؾف ، وإقموكي مـ اهلل ـ شمعومم ـ قموضدة ودربٍة مساعدةويؼظٍي واومرٍة وىمرحيٍي سموهرة 

شحمتوج إًمقف سمعد حتصقؾ اًمػتووى
(2)

ٓ سمّد ًمؽؾٍّ »هـ(: 6262ويؼقل اسمـ قموسمديـ )ت:  .

ومعرومٍي سموٕطمؽوم اًمنمقمقَّي  واشتغاٍل مديدٍ مـ اعمػتل واحلويمؿ مـ كظٍر ؾمديٍد 

شواًمنموط اعمرقمقَّي
(4)

ًمق أن اًمرضمؾ طمػظ »وَكَؼؾ ـ أيضًو ـ قمـ سمعض احلـػقَّي ىمقًمف:  .

شمجقع يمتى أصحوسمـو ٓ سمّد أن يتتؾؿذ ًمؾػتقى طمتك هيتدي إًمقفو
(3)

.  

                                                                                                                   

، يمتوب إدب، 6/2211، يمتوب إـمعؿي، سموب سمريمي اًمـخؾ، 6/2671إـمعؿي، سموب أيمؾ اجلاّمر، 

، يمتوب إدب، سموب إيمرام اًمؽبػم ويبدأ 6/2276سموب مو ٓ يستحقك مـ احلّؼ ًمؾتػّؼف ذم اًمديـ، 

مثؾ  ، يمتوب صػي اًمؼقومي واجلـّي واًمـور، سموب مثؾ اعمممـ3/2613إيمؼم سموًمؽالم واًمسمال، ومسؾؿ 

 اًمـخؾي.

 .666ش اعمحّؼؼ اجلـوئّل ذم اًمػؼف اإلؾمالمّل »(  يمتويب: 6)

 .21اإلطمؽوم ذم متققز اًمػتووى قمـ إطمؽوم   (2)

 .2/621كنم اًمَعرف ذم سمـوء إطمؽوم قمغم اًمُعرف   (4)

 .2/627اعمرضمع اًمسوسمؼ   (3)
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شاًمػتقو درسمي»هـ( يؼقل: 466ويمون أّيقب سمـ ؾمؾقامن سمـ صوًمح )ت: 
(6)

. 

شاًمػتقو صـعيٌ »هـ(: 312أسمق قمبداهلل سمـ قمّتوب )ت: ويؼقل 
(2)

.   

وم »هـ(: 311)ت:  ويؼقل اسمـ ؾمفؾ ًمقٓ طمضقري جمؾس اًمشقرى مع احُلؽَّ

مو دريً مو أىمقل ذم أول جمؾس ؿموورين ومقف إمػم ؾمؾقامن اسمـ أؾمقد وأكو يقمئذ 

  أطمػظ اعمدوكي واعمستخرضمي احلػظ اعمتؼـ.

ُل اًمـوس ، ممـ ضمعؾف اهلل إمومًو ُيْؾَجُل إًمقف ومـ شمػؼد هذا اعمعـك مـ كػسف وُيَعقِّ

والتجربة أصٌل يف كّل ، وأًمػوه فموهرًا وصدىموً ، ذم مسوئؾفؿ قمؾقف ـ َوضَمَد ذًمؽ طمؼوًّ 

شومعنى مػتؼٌر إليه يف كّل عؾم، فّن 
(4)

اًمؼضوء »هـ(: 6655ويؼقل اًمزرىموين )ت:  .

شصـوقمٌي دىمقؼٌي ٓ يعرومفو يمّؾ أطمدٍ 
(3)

. 

وهذا يمّؾف فموهٌر ذم أمهقَّي ايمتسوب اخلؼمة واًمتجرسمي ًمؾؿػتل واًمؼويض ومـ ذم 

وموًمؼضوء ومو ذم طمؽؿف طمرومٌي ومفـٌي  طمؽؿفام ممو هُيّقمه ًمؾـجوح ذم هذا اًمعؿؾ اعمفّؿ.

حيتوج إمم اخلؼمة ويرشمؽز قمغم ومفؿ اًمقىموئع واًمبّقـوت واًمدىّمي ذم ، وشمؼـقي وصـوقمٌي دىمقؼي

                                                 

 .6/23(  اإلقمالم سمـقازل إطمؽوم 6)

 .6/23(  اإلقمالم سمـقازل إطمؽوم 2)

، واكظر: شمبٍمة احلُّؽوم ذم أصقل إىمضقي ومـوهٍ إطمؽوم 6/23اإلقمالم سمـقازل إطمؽوم  (4)

6/6 ،2. 

 .7/633(  ذح اًمزرىموين قمغم خمتٍم ظمؾقؾ 3)
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ىموئع سموًمؼرائـ واًمعالموت وإمورات وإدًّمي وقمغم ومفؿ اؾمتـبوط مو ظمػل مـ اًمق

اًمنمقمقَّي واإلضمراءات اًمـظومقَّي وشمػسػمهو وشمطبقؼ اًمـصقص  اًمـصقص وإطمؽوم

وقمغم اًمؼويض ـ ويمذا اعمػتل ـ أن يبذل وؾمعف ذم احلصقل  وإطمؽوم قمغم اًمقىموئع.

ىمد ، و وقمرومقا دىموئؼفوقمغم اًمتجورب واخلؼمات ممـ متّؽـقا ذم هذه اعمفـي وأشمؼـقا أصقهل

ـّ  ـّؽتفؿ اًمس ومؿفروا سموًمؼضويو وإيؼوع ، وأطمؽؿتفؿ إمقر، وأّيدهتؿ اًمتجرسمي، طم

إطمؽوم قمؾقفو
(6)

. 

واـمالقمف قمغم ، وممو يعقـف ذم هذا اًمبوب مطوًمعي يمتى اًمـقازل ومتقًى وىمضوءً 

اًمقىموئع واًمتعّرف قمغم ـمريؼي شمـزيؾ إطمؽوم اًمؽؾقَّي قمغم ، أىمضقي مـ ؾمبؼف وومتوواهؿ

اجلزئقَّي
(2)

ومعغم اًمؼويض آـّمالُع قمغم أطمؽوم وىمرارات مـ يمون ىمبؾف ودراؾمتفو وشمبلمُّ   .

ومؾؼد يمون اًمػؼفوء يعّدون مـ أدب اًمؼويض ، صػي سمـوئفو وأؾمبوهبو ومو اكتفً إًمقف

وأن يؽقن سمصػمًا هبو؛ ًمقستضقئ هبو ويبـل ، اعمتليّمد أن يّطؾع قمغم أطمؽوم مـ يمون ىمبؾف

قمؾقفو
(4)

. 

                                                 

 .662ش اعمحّؼؼ اجلـوئّل ذم اًمػؼف اإلؾمالمّل »(  يمتويب: 6)

، 2/321اًمػؼف اإلؾمالمل ، اًمػؽر اًمسومل ذم شموريخ 7/623( اًمّروض اعمُْرسمع ذح زاد اعمستؼـع 2)

 .62/444ومتووى ورؾموئؾ 

، 4/311، دىموئؼ أوزم اًمـفك ًمنمح اعمـتفك 2/161ُمِعلم احلؽوم قمغم اًمؼضويو وإطمؽوم  (4)

 .62/444، ومتووى ورؾموئؾ 7/623اًمّروض اعمُْرسمع ذح زاد اعمستؼـع 
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 وقمؾقف احلرص سموٓـّمالع وايمتسوب يمّؾ ضمديٍد ومػقٍد ذم جمول قمؿؾف.

وقمغم اعمسموًملم قمـ اًمؼضوء آهتامُم سمذًمؽ وسمذل اًمقؾمع ذم يمّؾ مو مـ ؿملكف 

شمدريى اًمؼضوة وإيمسوهبؿ اخلؼمة واًمتجِرسمي ذم هذه اعمفـي واجلؿع ذم ذًمؽ سملم اعمامرؾمي 

ي مـ صػي اًمسػم ذم كظ ر اًمؼضقَّي وصػي شمـزيؾ احلؽؿ قمؾقفو اًمػعؾقَّي وأصقهلو اًمـظريَّ

مع مو حيّصؾف اًمؼويض مـ قمؾقم اًمؼضوء وأطمؽومف ومتوسمعي يمّؾ ضمديٍد ومػقٍد ومقف ومو 

 يؽتسبف مـ صػوت اًمؼويض وآداسمف ممـ يتدّرب قمغم أيدهيؿ.

إن اإلومتوء ويمذا اًمعؿؾ اًمؼضوئل يتطؾى مفورة شمستققمبف طمتك ٓ ُيْػِسد اعمػتل 

، اعمستػتل قمؾقؾ»هـ( ذم اعمػتل: 263يصؾح؛ يؼقل اًمشوومعل )ت: أو اًمؼويض أيمثر ممو 

شوإٓ ىمتؾف، ومنن مل يؽـ موهرًا سموًمطى، واعمػتل ـمبقى
(6)

 وهؽذا اًمؼويض.، 

 

      

                                                 

 .2/11(  اًمػؼقف واعمتػّؼف 6)
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 المبحث األّول

 الحكم الكّليّ 

 :مطالب وأربعة ،تمهيد وفيه

ّّل املطلب  .وحتؾقؾف، أىمسوم احلؽؿ اًمؽكّمّ  :األ

. صػوت املطلب الجاىٕ:  احلؽؿ اًمؽكّمّ

 حتديد احلؽؿ اًمؽكّمّ وسمـوؤه قمغم إصقل. :الجالح املطلب

. :الرابع املطلب  شمػسػم احلؽؿ اًمؽكّمّ
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 التنَٔد

 الْقائع على األحلاو تيسٓل ُعَند

 هل:، إّن شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع ًمف قُمَؿٌد صمالصميٌ 

:ّٕ ّّل: احلله اللّل  األ

اًمؽكّمّ وأكف ذم آصطالح: مؼته ظمطوب اًمنمع اعمتعؾؼ ؾمبؼ شمعريػ احلؽؿ 

أو وضعوً ، أو ختقػماً ، سملومعول اعمؽؾػلم اىمتضوءً 
(6)

. 

: اًمـّص اًمذي ؾمقف يطّبؼ قمغم مقضع اًمـزاع مـ كصقص وادراد به هنا

ويـظر إًمقف قمـد شمـزيؾف قمغم اًمقاىمعي مـ  أو يمالم اًمعؾامء اعمستـبط مـفام.، اًمقطمقلم

 وشمػسػمه.، وشملصقؾف، ضمفي: حتديده

ّٔة حمّل اليساع:  الجاىٕ: الْاقعة القطائ

: احلودصمي اًمتل يؼع ومقفو اًمتـوزع ًمدى اًمؼويض شمؼتيض ومصاًل سمحؽٍؿ أو وادراد هبا

صؾح قمـ شمراضٍ 
(2)

، وإصمبوهتو، ويـظر إًمقفو قمـد شمـزيؾ احلؽؿ قمؾقفو مـ ضمفي: شمـؼقحفو .

 وشمػسػمهو.

                                                 

 اكظر: اًمتؿفقد هلذا اًمبحٌ.  (6)

 .6/65ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:   (2)
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 الجالح: أصْل التْصٔف:

ـموئػي مـ اًمؼقاقمد واًمضقاسمط شمعلم اًمؼويض قمغم شمعقلم احلؽؿ واعمراد هبو: 

اًمؽكّم اعمالىمل ًمؾدقمقى وشملصقؾف وشمػسػمه وشمقصقػ اًمقاىمعي سمف سمعد هتقئتفو سموًمتـؼقح 

واإلصمبوت واًمتػسػم
(6)

ذًمؽ سملّن اًمػؼقف طمقـام يؼّرر احلؽؿ يؼّرّ ره قمغم اًمتفقئي اًمظوهرة  .

سمقـام اًمؼويض واعمػتل طملم ، ؼوصدهوويراقمل إشمّؿ إيمؿؾ سموًمـظر إمم اًمـصقص وم

يـّزل هذا احلؽؿ قمغم واىمعي معّقـي يؾحظ ظمصقصّقتفو ويراقمل طمسى أصقل 

وهذه إصقل ، اًمتقصقػ اعمالئؿ اعمؿؽـ سمام ٓ خيرج قمـ اًمـصقص ومؼوصدهو

هل
(2)

: 

 ـ مراقموة مآٓت اًمقىموئع.6

 ـ مراقموة مؼصد اًمنمع وطمؽؿي اًمتنميع.2

 اًمقىموئع وإؿمخوص.ـ مراقموة اًمػروق سملم 4

 ـ مراقموة اًمرضورات واحلوضموت.3

 ـ مراقموة درء احلدود واًمؼصوص سموًمشبفوت.6

واكظر اًمرؾمؿ اًمتقضقحّل اًمذي يبلّم قُمَؿد شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع
(4)

. 

                                                 

 .6/466ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:  (6)

 .6/465ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:  (2)

 .6/61ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:  (4)
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ّّل املطلب  األ

ّٕ احلله أقصاو  ّحتلٔلُ ،اللّل

 إن شمعريػ احلؽؿ اًمؽكّمّ اًمسوسمؼ يـبئؽ قمـ أىمسوم احلؽؿ وأكف قمغم ىمسؿلم: 

 احلؽؿ اًمتؽؾقػل. األول:

 احلؽؿ اًمقضعل. الثاين:

 وسمقوهنام ومقام يكم: 

 القصه األّل: احلله التللٔفٕ:

أو ختقػماً ، وهق مؼته ظمطوب اًمنمع اعمتعؾؼ سملومعول اعمؽؾػلم اىمتضوءً 
(6)

أو ، 

أوسمطالكوً ، صحي
(2)

. 

 القصه الجاىٕ: احلله الْضعٕ )ُمَعرَِّفات احُلِله(: 

، وهق مؼته ظمطوب اًمنمع اعمتعؾؼ سملومعول اعمؽؾػلم وضعًو سمؽقن اًمٌمء ؾمببوً 

أو موكعًو ًمٌمء آظمر، أو ذـموً 
(4)

. 

                                                 

 .42ي احلؽؿ ومصودر اًمتنميع ذم أصقل اًمػؼف اإلؾمالمل ، كظريَّ 6/216ذح خمتٍم اًمروضي  (6)

ٕكف يؽمضمح ًمدّي أن اًمصحي واًمبطالن مـ احلؽؿ ش أو صحة أوبطالنا  »زدت ذم اًمتعريػ   (2)

 . 6/245ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»اًمتؽؾقػل ـ يمام سمّقـُتف ذم يمتويب: 

ي احلؽؿ 6/362ذح خمتٍم اًمروضي  (4)  .624ومصودر اًمتنميع ذم أصقل اًمػؼف اإلؾمالمل ، كظريَّ
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، ومعـك يمقكف وضعقًو: أن اًمنمع وضع )أْي: ذع( أمقرًا هل إؾمبوب

مـ اعمؽؾػ أطمؽوم اًمنمع مـ كػل  شمعرف قمـد وضمقدهو سمػعؾفو، واعمقاكع، واًمنموط

وشمـتػل سموكتػوء إؾمبوب ، أو إصمبوت؛ وموٕطمؽوم شمقضمد سمقضمقد إؾمبوب واًمنموط

واًمنموط أو وضمقد اعمقاكع
(6)

. 

وموًمنمع هق اًمذي وضع )ذع( إطمؽوم قمـد وضمقد أؾمبوهبو وذوـمفو 

، اًمسوقميواكتػوء مقاكعفو مـ اعمؽؾػ؛ ذًمؽ أن اًمتؽؾقػ سموًمنميعي دائؿ إمم ىمقوم 

 -صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ-وظمطوب اًمشورع همػم مستؿر اًمقرود؛ إذ إكف سمعد ووموة اًمـبل 

وًمذًمؽ كصى اًمشورع ، وسمؼقً دًٓمتفام مستؿرة إمم ىمقوم اًمسوقمي، اكؼطع اًمقطمقون

وَموت ًمف يعرف هبو طمؽؿ اًمنمع قمـد كزوهلو  أؿمقوء شمؽقن أقمالمًو قمغم طمؽؿف وُمَعرِّ

وموًمنمع هق اًمذي ، واعمقاكع، واًمنموط، ؾمبوبأٓ وهل إ، وطمدوصمفو مـ اًمعبود

، وملكتجً طمؽاًم شمؽؾقػقوً ، وهق اًمذي طمؽؿ سمتلصمػمهو، طمؽؿ سمؽقهنو أوصوومًو ممصمرة

ومؽون ذًمؽ يموًمؼوقمدة اًمؽؾقَّي ذم اًمنميعي حتصقاًل ًمدوام طمؽؿفو مدة سمؼوء اعمؽؾػلم ذم 

دار اًمتؽؾقػ
(2)

ٕؾمبوب وهذا ومقف رد قمغم اًمذيـ حيؽؿقن سمتلصمػم احلقادث مـ ا، 

 واًمنموط واعمقاكع سمعؼقهلؿ مـ همػم رد إمم اًمنمع.

                                                 

 .6/366ذح خمتٍم اًمروضي  (6)

، اإلطمؽوم ذم 6/343، ذح اًمؽقيمى اعمـػم 341، 361، 363ـ6/362ذح خمتٍم اًمروضي  (2)

، 4/112، 3/216، يمشػ إرسار قمـ أصقل ومخر اإلؾمالم اًمبزدوي 6/674أصقل إطمؽوم 
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 حتلٔل احلله الللٕ إىل ظطرًٓ:

وأن احلؽؿ ، وهق اعمراد سموًمتؽؾقػ، إذا يمون احلؽؿ اًمتؽؾقػل هق إصؾ

وَموت ًمؾحؽؿ  اًمقضعل معرف ًمف؛ ٕن إطمؽوم اًمقضعقَّي أوصوف وأقمالم وُمَعرِّ

وَموت ـ ومنن احلؽؿ اًمؽكم ذم طمؼقؼتف وٓ ىمقوم ًمف إٓ هبذه إقمالم ، اًمتؽؾقػل واعُمَعرِّ

وَموت احُلْؽؿ( واحلؽؿ اًمتؽؾقػل، يتحؾؾ إمم ؿمطريـ مهو: احلؽؿ اًمقضعل )ُمَعرِّ
(6)

. 

: األثر  وادؤّثر.، وشطرا احلؽم الؽّّلّ

وَموت احُلْؽؿ مـ اًمسبى واًمنمط واعموكع فادؤثر: وهل اًمتل يطؾؼ ، هق ُمَعرِّ

 قمؾقفو )احلؽؿ اًمقضعل(.

ومؽلكف ، إًمخ …هق احلؽؿ اًمتؽؾقػل مـ اًمقضمقب واحلرمي واإلسموطميواألثر: 

ىمقؾ: إذا طمدث يمذا ويمذا ومسقف حيؽؿ سمؽذا ويمذا
(2)

هـ(: 113)ت:   ؛ يؼقل اًمؼراذم 

وَموت احُلْؽؿ ـ ىمقل صوطمى اًمنمع: اقمؾؿقا أكف » إن معـك ظمطوب اًمقضع ـ أي ُمَعرِّ

                                                                                                                   

، معومل أصقل 66، احلؽؿ اًمقضعل قمـد إصقًمقلم 651ـبؾ اعمدظمؾ إمم مذهى اإلموم أمحد اسمـ طم

 .412اًمػؼف قمـد أهؾ اًمسـي واجلامقمي 

، 412، معومل أصقل اًمػؼف قمـد أهؾ اًمسـي واجلامقمي 57اإلطمؽوم ذم متققز اًمػتووى قمـ إطمؽوم  (6)

طمؽوم مـ ىمول اًمعؾامء: إ: »57ش اإلطمؽوم ذم متققز اًمػتووى قمـ إطمؽوم»يؼقل اًمؼراذم ذم يمتوسمف: 

 ش.ظمطوب اًمتؽؾقػ، وإؾمبوب واًمنموط مـ سموب ظمطوب اًمقضع، ومفام سموسمون متبويـون

 .6/661ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:  (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تنزيل األحكام على الوق ائع القضائية والفتوية 
 

40 

أو همػم ذًمؽ هذا ذم ، يمذاأو كدب ، أو طمرم يمذا، متك وضمد يمذا ومؼد وضمى يمذا

شأو يؼقل: قمدم يمذا ذم وضمقد اعموكع أو قمدم اًمنمط، اًمسبى
(6)

. 

وهذا إمر )حتؾقؾ احلؽؿ اًمؽكم إمم ؿمطريـ( ممو يـبغل اًمعـويي سمف واؾمتحضوره 

قمـد شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع سموعمطوسمؼي سملم احلؽؿ اًمؽكم واًمقاىمعي ىمضوئقَّي يموكً أم 

ي.  ومتقيَّ

 

      

                                                 

 .6/612اًمػروق  (6)
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 املطلب الجاىٕ

ّٕ  صفات احلله اللّل

 احلؽؿ اًمؽكم يتؽقن مـ ؿمطريـ مهو:إن 

وَموت احُلْؽؿ )احلؽؿ اًمقضعل( وهق اًمذي يطؾؼ قمؾقف احلؽؿ  واحلؽؿ )، ُمَعرِّ

وَموت شموسمعي ًمف؛ ٕكف ٓ يتؿ سمدوهنو، وهق إصؾ ذم اإلـمالق، اًمتؽؾقػل( ، واعُمَعرِّ

وهق أمٌر أو طمظٌر ، قمؾقف: احلؽؿ اًمؽكموؿمطرا احلؽؿ ذم طمؼقؼتفام كظؿ واطمد يطؾؼ 

وإمر واحلظر واإلسموطمي صػوت ، أو إسموطمٌي قمغم أوصوف قموّمي مـّزًمي ذم اًمذهـ

وجمرد، وًمذا ومنن ًمؾحؽؿ اًمؽكم صػتلم مهو: أكف قموم، أطمؽوٍم ٓ صػوت أقمقون
(6)

وىمد ، 

هـ( وهق حيدد وفمقػي اًمعؾامء ذم اًمتؼعقد 161أؿمور إًمقفام اسمـ ظمؾدون )ت: 

، واًمغقص قمغم اعمعوين، إهنؿ معتودون اًمـظر اًمػؽري»ومفق يؼقل:  ،صقؾواًمتل

أمقرًا يمؾقَّي قمومي؛ ًمقحؽؿ قمؾقفو ، ودمريدهو ذم اًمذهـ، واكتزاقمفو مـ اعمحسقؾموت

وٓ صـػ مـ ، وٓ أمي، وٓ ضمقؾ، وٓ ؿمخص، سملمر اًمعؿقم ٓ سمخصقص مودة

وـ أيضًو ـ يؼقسقن إمقر ، ويطبؼقن مـ سمعد ذًمؽ اًمؽكم قمغم اخلورضمقوت، اًمـوس

 ومال شمزال أطمؽومفؿ وأكظورهؿ، قمغم أؿمبوهفو وأمثوهلو سمام اقمتودوه مـ اًمؼقوس اًمػؼفل

                                                 

 .6/666ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:  (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تنزيل األحكام على الوق ائع القضائية والفتوية 
 

42 

شوٓ شمصػم إمم اعمطوسمؼي إٓ سمعد اًمػراغ مـ اًمبحٌ واًمـظر...، يمؾفو ذم اًمذهـ
(6)

يمام  .

ٕهنو »هـ( سمؼقًمف: 756أؿمور إمم صػتل احلؽؿ مـ اًمعؿقم واًمتجريد اًمشوـمبلُّ )ت: 

شومو يرضمع إمم ذًمؽ، ]يعـل: إطمؽوم اًمؽؾقَّي[ مطؾؼوت وقمؿقموت
(2)

وهذا سمقون   .

 ًمصػتل احلؽؿ اًمؽكم مـ اًمعؿقم واًمتجريد:

 أ ـ العنْو: 

قمؿقم احلؽؿ اًمؽكم ًمؽؾ إؿمخوص وإزمون واًمقىموئع اًمتل شمـدرج  وادراد به:

حتتف
(4)

وٓ يشؽمط ومقف ؾمقى ، ومال خيص ؿمخصًو أو واىمعي سمعقـفو، ومفق قموم ًمؾؿؽؾػلم .

ٓ سملؿمخوص أو أقمقون ، ومفق حمدد سموٕوصوف واًمنموط اعمؼررة، اًمتفقئي اًمظوهرة

قمؿقم إؿمخوص وإقمقون وهذا جيعؾ احلؽؿ اًمؽكم صوحلًو ًمؾتطبقؼ قمغم ، سمذواهتؿ

وإكام يمون احلؽؿ اًمؽكم قمومًو ، اًمذيـ حتؼؼ ومقفؿ إوصوف واًمشـروط اعمذيمقرة ومقف

طمتك يشؿؾ صقرًا يمثػمة همػم متـوهقي ممو يدظمؾ حتتف
(3)

. 

                                                 

، 366، حتؼقؼ قمكم واذم، وىمورن سموًمطبعي إظمرى، دار اًمػؽر 4/6266مؼّدمي اسمـ ظمؾدون   (6)

 .611واكظر إؿمورة إمم هوشملم اًمصػتلم ذم: ومصقل ذم اًمػؽر اإلؾمالمل سموعمغرب 

 .3/54(  اعمقاومؼوت ذم أصقل اًمنميعي 2)

 .6/662ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:   (4)

، اًمػتووى اًمؽؼمى ٓسمـ شمقؿقَّي 6/662ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:  (3)

، 231، 2/233، اعمقاومؼوت ذم أصقل اًمنميعي 6/65، ذح قمامد اًمرضو سمبقون أدب اًمؼضو 4/362
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إن إطمؽوم اجلزئقَّي مـ طِمؾِّ هذا اعمول ًمزيد »هـ(: 721يؼقل اسمـ شمقؿقَّي )ت: 

وإكام ذقمفو ذقمًو يمؾقًو سمؿثؾ ، ذقمًو ضمزئقوً وطمرمتف قمغم قمؿرو مل ينمقمفو اًمشورع 

      ﴿، [276]اًمبؼرة:  ﴾  ﴿ :ىمقًمف ـ شمعومم ـ

 ﴾        ﴿، [23]اًمـسوء:  ﴾ 

ومنذا وضمد ، احلؽؿ اًمؽكم صموسمً ؾمقاء وضمد اًمبقع اعمعلم أومل يقضمد وهذا ،[4]اًمـسوء: 

شسمقع معلم أصمبً مؾؽًو معقـوً 
(6)

. 

إن اًمنميعي مل شمـص قمغم طمؽؿ يمؾ ضمزئقَّي »هـ(: 756)ت:  ويؼقل اًمشوـمبل

شوإكام أشمً سملمقر يمؾقَّي وقمبورات مطؾؼي شمتـوول أقمدادًا ٓ شمـحٍم، قمغم طمدهتو
(2)

. 

وموًمؼويض واعمػتل قمـد شمـزيؾ احلؽؿ اًمؽكم قمغم ؿمخص أو واىمعي معقـي يملكف خيصف هبذا 

احلؽؿ مـ قمؿقم اًمصقر واًمقىموئع اًمتل شمـدرج حتتف
(4)

. 

                                                                                                                   

، 6/41، اًمبفجي ذم ذح اًمتحػي 6/41، إقمالم اعمقىّمعلم قمـ رب اًمعوعملم 57، 3/52، 276

، 446ـ22/425، جمؿقع ومتووى ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقَّي 35ووى قمـ إطمؽوم اإلطمؽوم ذم متققز اًمػت

 .676، اًمؼقاقمد اًمػؼفقَّي ًمؾبوطمسلم 653، 611ومصقل ذم اًمػؽر اإلؾمالمل سموعمغرب 

، واكظر ذم اعمعـك كػسف: جمؿقع ومتووى ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ 4/362اًمػتووى اًمؽؼمى ٓسمـ شمقؿقَّي  (6)

 .262قراكقَّي ، اًمؼقاقمد اًمـ25/664شمقؿقَّي 

 .3/52اعمقاومؼوت ذم أصقل اًمنميعي  (2)

، اًمبفجي ذم ذح اًمتحػي 6/65، ذح قمامد اًمرضو سمبقون أدب اًمؼضو 2/624ومتووى اًمسبؽل  (4)

 .3/51، اعمقاومؼوت ذم أصقل اًمنميعي 62، 35، 45، اإلطمؽوم ذم متققز اًمػتووى قمـ إطمؽوم 6/41
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 ب ـ التجرٓد: 

اومؽماض احلؽؿ اًمؽكم قمـد شمؼريره يموئـًو ذم إذهون قمغم إوصوف  ادراد به:

اعمجردة قمـ إؿمخوص اعمعقـلم وإقمقون اعمحددة
(6)

. 

ًٓ ذم إذهون جمردًا  وموًمتجريد إَِذْن يعـل اومؽماض احلؽؿ اًمؽكم قمـد شمؼريره مـزَّ

يرسمط احلؽؿ سموٕؿمخوص واًمقىموئع واًمـقازل  قمـ إؿمخوص وإقمقون سمذواهتؿ؛وإكام

ًو ٓ سمذواهتو وأؿمخوصفو؛ سمؾ ًمؾؿعوين اًمؼوئؿي هبو مفام اظمتؾػً زموك، سمصػوهتو اعمحددة

، واًمصقر، وإكام جيري شمشخقص إطمؽوم اًمؽؾقَّي قمغم إقمقون أو مؽوكًو؛

اعمػتل  واًمؼويض أو، واًمقىموئع قمـد شمطبقؼفو وشمـزيؾفو قمغم اًمقىموئع اعمعقـي، وإؿمخوص

ص ووصػ هذه اًمقاىمعي أوهذا ، أو هذه اًمصقرة، قمـد هذا اًمتـزيؾ يؽقن ىمد ؿمخَّ

ومصور مـزًٓ قمغم إقمقون سمدًٓ مـ اومؽماضف ، اًمشخص اعمعلم هبذا احلؽؿ اًمؽكم اًمعوم

ذم إذهون
(2)

. 

      

                                                 

، 4/6266، مؼّدمي اسمـ ظمؾدون 6/663ش إلؾمالمقَّيشمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي ا»يمتويب:  (6)

 .676، اًمؼقاقمد اًمػؼفقَّي ًمؾبوطمسلم 3/54اعمقاومؼوت ذم أصقل اًمنميعي 

 .6/41اعمراضمع اًمسوسمؼي، اًمبفجي ذم ذح اًمتحػي  (2)
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 املطلب الجالح

ّٕ ّبياؤِ على األصْل  حتدٓد احلله اللّل

واًمؼويض ٓ يستطقع أن حيؽؿ ومقام يؼع إٓ سمعد ، سمفاًمعؾؿ سموحلؼ مؼدمي ًمؾحؽؿ 

ومعغم اًمؼويض إذا أراد شمـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي حتديُد احلؽؿ اًمؽكم ، اًمعؾؿ سمام جيى

وذًمؽ سمتؿققز احلؽؿ اًمؽكّم مـ قمّدة أطمؽوم مشوهبي ًمف أو متداظمؾي ، اًمػؼفل اعمالىمل هلو

أو طمول اًمتؼؾقد، معف طمول اشمبوع قمومل ؾمبؼ أن ىمّرر طمؽؿ اعمسلًمي سمدًمقؾفو
(6)

أو ، 

سموؾمتـبوـمف سموٓضمتفود سمـوء قمغم أصقًمف اًمنمقمقَّي مـ اًمؽتوب واًمسـي واإلمجوع وهمػمهو 

وجيى َأْن يـصى ]أْي: اًمؼويض[ »ضموء ذم آظمتقورات: ، مـ أدًمي منموقمقَّي إطمؽوم

ومو شمؽّؾؿ ، واإلمجوع، واًمسـي، وأدًمُي إطمؽوم مـ اًمؽتوب، قمغم احلؽؿ دًمقالً 

ـٍ  شسمخالف اإلمومقَّي، اًمصحوسمي واًمعؾامء سمف إمم اًمققم سمؼصٍد طَمَس
(2)

. 

ومنذا طمدد اًمؼويض احلؽؿ اًمؽكم اعمبـل قمغم أصقًمف حتديدًا ؾمؾقاًم ومؼد طمؼؼ أطمد  

وقمغم اًمؼويض قمـد حتديد احلؽؿ  إؾمس اًمتل يبـك قمؾقفو احلؽؿ اًمؼضوئّل اًمصحقح.

                                                 

، ختريٍ 216، اًمثبوت واًمشؿقل ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي 3/674إقمالم اعمقىّمعلم قمـ رب اًمعوعملم  (6)

 .6/666اًمػروع قمغم إصقل ًمشقؿمون 

هـ( اهـ وٓ يعـل 721يعـل زمـ اسمـ شمقؿقَّي اعمتقرم قموم )ش إمم اًمققم»، ومعـك ىمقًمف: 444ص (2)

 ذًمؽ قمدم اإلومودة ممـ ضموؤوا سمعده. 
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واًمتحؼِؼ مـ اًمنموط ، مم كصفاًمؽكم اعمالىمل ًمؾقاىمعي ًمتـزيؾف قمؾقفو اًمرضمقع إ

وٓ يؽتػل اًمؼويض سمحػظف ًمؾـص؛ ٕكف رسمام وموشمف ، وإوصوف اعمؼتضقي ًمف مـ مظوهنو

 ىمقد أو وصػ ممصمر.

 وإصؾ ذم شمرشمقى أراء اًمػؼفقَّي ًمؾعؿؾ هبو أن شمتّؿ طمسى اًمتوزم:

ـّي واإلمجوع اعمحؽؿ واعمصوًمح اًمؼوّرة.6  ـ مو واومؼ اعمـصقص ذم اًمؽتوب واًمس

 وذم مسوئؾ اخلالف قمغم اًمؽمشمقى اًمتوزم: ـ2

 أ ـ اعمعؿقل سمف ذم اعمحويمؿ.

 ب ـ اعمشفقر مـ اعمذهى.

ضمـ ـ وجيقز إظمذ سموعمرضمقح إذا يمون حيّؼؼ مصؾحًي أو طموضمًي قمفد ذم اًمنمع 

آقمتداد هبو وسمنموٍط مؼّررة ذقموً 
(6)

. 

وإٓ اضمتفد ، اعمعتّد هبووقمغم اًمؼويض اإلومودة ذم اًمـقازل مـ ىمرارات اعمجومع اًمػؼفقَّي 

ذم اًمـوزًمي وىمّرر طمؽؿفو طمسبام يظفر ًمف ذقموً 
(2)

 وهؽذا اعمػتل ذم مجقع مو ؾمؾػ. .

                                                 

ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»سموعمرضمقح وذوـمف ذم يمتويب: اكظر اًمعؿؾ  (6)

 .212ـ6/415

شمقصـقػ »ًمؼد سمسطـو ـمرق شمؼرير احلؽؿ اًمؽكّمّ ذم اًمػصؾ اًمراسمع مــ اًمبـوب إّول مــ يمتـويب:   (2)

 ش.إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي
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 املطلب الرابع

ّٕ  تأصٔل احلله اللّل

: رّد احلؽؿ اًمؽكّمّ اًمػؼفّل إمم اصؾف اًمذي سُمـِل قمؾقف ًمؾتحّؼؼ مـ صمبقشمف وادراد به

 شمؼريره.أو شمغقػمه سمنقمودة اًمـظر سموٓضمتفود ذم 

واًمؼويض ويمذا اعمػتل وهق يسعك إمم حتديد احلؽؿ اعمالىمل ًمؾقاىمعي ٓ سمّد ًمف 

مـ اًمتحّؼؼ قمـ أصؾف هؾ هق مبـّل قمغم مـوـموت ىموّرة ٓ شمتغػّم سمحسى إزمـي وٓ 

سمحسى إمؽـي وٓ سموضمتفود إئّؿي وذًمؽ يمـصقص اًمقطمقلم قمغم اًمقاىمعي اًمػؼفّقي 

اعمصوًمح اًمؼوّرة أو اعمؼوصد اًمثوسمتي ممو ٓ يؿؽـ أن  كػسفو أو اإلمجوقموت اعمحؽؿي أو

 شمتغػّم قمغم مّر اًمعصقر ويمّر اًمدهقر أو أّن هذا احلؽؿ اًمؽكّم اًمػؼفّل مبـّل قمغم مـوـموت

متغػّمة سمحسى إصؾ اًمذي سُمـِل قمؾقف مـ إقمراف اعمتغػّمة أو اإلمجوقموت اعممىّمتي أو 

ي اعمتجّددة ذم اًمطّى وكحقه أو شمغػّم اعمصوًمح اًمطورئي أو اخلؼمات واًمتجورب اًمػـقّ 

أطمقال اًمـوس ممو يستدقمل دمديد حتؼقؼ اعمـوط ومقف وومؼًو ٕطمقاهلؿ يمام ذم مـع قمؿر سمـ 

 اخلّطوب أؿمخوصًو مـ كصقى اعممًّمػي ىمؾقهبؿ ذم اًمزيموة يمون ىمد ومرضف رؾمقل اهلل 

هـ(: 766)ت:  يؼقل اسمـ اًمؼقِّؿ، هلؿ؛ ّٕن اهلل أقمّز اعمسؾؿلم واؾمتغـقا قمـ شملًمقػفؿ

 إطمؽوم كققمون: »

 ٓو ،ٓ سمحسى إزمـي وٓ إمؽـي، كقع ٓ يتغػّم قمـ طموًمٍي واطمدة هق قمؾقفو
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واحلدود اعمؼّدرة سموًمنمع ، وحتريؿ اعمحرموت ،يمقضمقب اًمقاضمبوت، اضمتفود إئّؿي

ومٰفذا ٓ يتطّرق إًمقف شمغقػم وٓ اضمتفود خيوًمػ مو وضع ، وكحق ٰذًمؽ، قمغٰم اجلرائؿ

 قمؾقف.

ًٓ  واًمـقع اًمثوين: مو يتغػّم سمحسى اىمتضوء اعمصؾحي ًمف ، زموكًو ومؽوكًو وطمو

وصػوهتو؛ ومنّن اًمشورع يـّقع ومقفو سمحسى ، وأضمـوؾمفو، يمؿؼودير اًمتعزيرات

شاعمصؾحي
(6)

. 

واؾمتئـوف اًمـظر ذم طمؽؿ واىمعي ًمتغػّم إقمراف ومو ذم طمؽؿفو ٓ يعّد شمغقػمًا 

اظمتؾػً اًمقاىمعي ومؼّرر احلؽؿ اًمػؼفّل اعمالىمل هلوواّكام ، ذم اصؾ اخلطوب اًمنمقمّل 
(2)

. 

 وإذا يموكً اًمقاىمعي مـ اًمـقازل اعمستجّدة ومال سمّد مـ شمؼرير طمؽٍؿ مالٍق هلو وومؼوً 

ًمألصقل اًمنمقمّقي
(4)

. 

     

  

                                                 

شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي »، يمتويب: 616-675إهموصمي اًمؾفػون مـ مصوئد اًمشقطون  (6)

، واكظر: مقضمبوت شملصقؾ احلؽؿ مـ إقمراف وهمػمهو مبسقـمي ذم يمتويب: 6/365ش اإلؾمالمقَّي

 . 373ـ6/312ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»

 .6/376ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:  (2)

 .6/316ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:  (4)
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 املطلب اخلامض

ّٕ  تفصري احلله اللّل

واإليضوح، واًمبقون، : اًمؽشػالتػسري يف الؾغة
(6)

. 

 :احلؽم الؽّّلّ وادراد بتػسري 

وكحق ذًمؽ؛ ، ومطؾؼفو ومؼقدهو، شمػسػم كصقص احلؽؿ اًمؽكم سمبقون معـوهو

أم مـ يمالم أهؾ اًمعؾؿ، ؾمقاء يمون كصًو مـ يمتوب أو ؾمـي
(2)

. 

ومنذا أراد ، وموحلؽؿ اًمؽكم يتخذ صقوهمي مشتؿؾي قمغم احلؽؿ اًمتؽؾقػل ومعروموشمف

إٓ سمعد ومفؿ احلؽؿ اًمؽكم  اًمؼويض واعمػتل شمـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي ومال يؿؽـف ذًمؽ

ؾمقاء يموكً كصقَّي مـ يمتوب أو ؾمـي أم ومؼفقَّي سملن يؽقن احلؽؿ ذم ، مـ هذه اًمصقغي

وؾمقاء ، صقغي ومؼفقَّي ىمد ىمررهو اًمػؼقف واؾمتـبطفو مـ مصودر آؾمتدٓل ذم اًمنمع

يمون ىموقمدة أم ومرقموً 
(4)

. 

 

                                                 

، 2/372، اعمصبوح اعمـػم ذم همريى اًمنمح اًمؽبػم 664، خمتور اًمصحوح 6/663مؼويقس اًمؾغي  (6)

 . 2/111اعمعجؿ اًمقؾمقط 

 .6/335ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:  (2)

 .6/366ش  اًمنميعي اإلؾمالمقَّيشمقصقػ إىمضقي ذم»يمتويب:   (4)
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َّة عيد تيسٓل احلله على  َّة تفصري ىصْص األحلاو اللّل  الْاقعة:أٍن

سمؾ ، ٓ يؽػل ذم شمـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي واًمػصؾ ومقفو وضمقُد احلؽؿ وشملصمػمه

ٓ سمّد مـ ومفؿف وشمػسػمه
(6)

؛ إذ إن اًمؼويض واعمػتل ٓ يتؿؽـ مـ اًمؼضوء واًمػتقو إٓ 

وٓ يتؿؽـ ، ومفق يعؾؿ سمام يؼع صمؿ حيؽؿ سمام جيى، سمعد اًمعؾؿ سموًمقاىمعي وطمؽؿفو اًمؽكم

أظمر إٓ سمعد شمػسػممهو وومفؿفاممـ شمطبقؼ أطمدمهو قمغم 
(2)

يؼقل اسمـ اًمؼقؿ )ت: ، 

ٓ يتؿؽـ اعمػتل وٓ احلويمؿ مـ اًمػتقى واحلؽؿ سموحلؼ إٓ سمـققملم مـ »هـ(: 766

 اًمػفؿ:

أطمدمهو: ومفؿ اًمقاىمع واًمػؼف ومقف واؾمتـبوط قمؾؿ طمؼقؼي مو وىمع سموًمؼرائـ 

 وإمورات واًمعالموت طمتك حيقط سمف قمؾاًم.

وهق ومفؿ طمؽؿ اهلل اًمذي طمؽؿ سمف ذم ، اًمقاضمى ذم اًمقاىمع واًمـقع اًمثوين: ومفؿ

شصمؿ يطبؼ أطمدمهو قمغم أظمر، يمتوسمف أو قمغم ًمسون رؾمقًمف ذم هذا اًمقاىمع
(4)

. 

                                                 

ًمؼد سمسطـو أطمؽوم شمػسػم اًمـصقص اًمنمقمقَّي ذم اًمػصؾ اخلومس مـ اًمبوب إّول مـ يمتويب:  (6)

 ش.شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»

، اًمطرق احلؽؿقَّي ذم اًمسقوؾمي اًمنمقمقَّي 3/263، 17، 6/666إقمالم اعمقىّمعلم قمـ رب اًمعوعملم  (2)

، اًمؼقاقمد وإصقل اجلومعي 1/221، اًمبحر اعمحقط ذم أصقل اًمػؼف 4/667اًمػقائد ، سمدائع 6ـ3

، اعمـوهٍ إصقًمقَّي ذم آضمتفود سموًمرأي ذم اًمتنميع اإلؾمالمل 41واًمػروق واًمتؼوؾمقؿ اًمبديعي اًمـوومعي 

76 ،16. 

 . 6/17( إقمالم اعمقىّمعلم قمـ رب اًمعوعملم 4)
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ٓ سمّد مـ كظره ]يعـل: اعمػتل[ ومقف ]أي: ومقام »هـ(: 756ويؼقل اًمشوـمبل )ت: 

ش…يبؾغف قمـ رسمف[ مـ ضمفي ومفؿ اعمعوين مـ إًمػوظ اًمنمقمقَّي
(6)

. 

يؼقل اسمـ ، ومتػسػم احلؽؿ اًمؽكم أطمد اًمعـوس اًمرئقسي ذم شمـزيؾف قمغم اًمقاىمعي

ومعؾقم أن اهلل ـ ؾمبحوكف ـ »هـ( ـ مبقـًو أمهقَّي شمػسػم احلؽؿ اًمؽكم ـ: 766اًمؼقؿ )ت: 

وذم مـ مل يعؾؿ طمدود مو أكزل اهلل قمغم ، طمدَّ ًمعبوده طمدود احلالل واحلرام سمؽالمف

ومحدود مو أكزل اهلل هق اًمقىمقف قمـد طمّد آؾمؿ ، فواًمذي أكزًمف هق يمالم، رؾمقًمف

ومنكف هق اعمــزل قمغم رؾمقًمف وطمده سمام وضع ًمف ًمغي ، أو احلرمي، اًمذي قمؾؼ قمؾقف احِلّؾ 

شوٓ خيرج مـف رء مـ مقضققمف، أو ذقمًو سمحقٌ ٓ يدظمؾ ومقف همػم مقضققمف
(2)

. 

ًو اؾمتطوقمو شمـزيؾف وموًمؼويض واعمػتل إذا شمقصاّل إمم شمػسػم احلؽؿ اًمؽكم شمػسػمًا صحقح

وإن ، قمغم اًمقاىمعي ـ سمعد شمػسػمهو وشمؼرير صمبقهتو ـ شمـزياًل مطوسمؼًو ًمذًمؽ احلؽؿ اًمؽكم

وؾمقف يؽقن شمؼريره حلؽؿف ، أظمطل ذم ذًمؽ ومنكف خيطئ ذم شمـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي

جموكبًو ًمؾصقاب همػم مالق ًمؾحؽؿ اًمؽكم
(4)

. 

 ومنكف يتضؿـ»طمدود يمالم اهلل ورؾمقًمف ـ: يؼقل اسمـ اًمؼقؿ ـ مبقـًو قموىمبي اًمغؾط ذم ومفؿ 

  :حمذورين

                                                 

 .3/231اعمقاومؼوت ذم أصقل اًمنميعي  (6)

 . 6/211إقمالم اعمقىّمعلم قمـ رب اًمعوعملم  (2)

 .6/364ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:  (4)
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 أطمدمهو: أن خيرج مـ يمالمف مو ىمصد دظمقًمف ومقف. 

ع ًمذًمؽ اًمـقع اًمذي أظمرج طمؽؿ همػم طمؽؿف ومقؽقن شمغقػمًا ًٕمػوظ ، واًمثوين: أن ُينَمِّ

ك ذًمؽ اًمـقع سمغػم آؾمؿ اًمذي ؾمامه سمف اًمشورع أزال ، اًمشورع ومعوكقف ومنكف إذا ؾَمؿَّ

شوأقمطوه طمؽاًم آظمر، ؽ اعمسؿكقمـف طمؽؿ ذًم
(6)

. 

، وشمػسػم احلؽؿ يتّؿ ـمبؼًو ًمألطمؽوم اعمؼّررة ذم أصقل اًمػؼف ًمتػسػم اًمـصقص

ًُ ذًمؽ ذم يمتويب:  ْؾ  ش.شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»وىمد ومصَّ

 

      

                                                 

و ذقمقًّو أو ومؼفقًّو ذم 731ـ6/737زاد اعمعود ذم هدي ظمػم اًمعبود  (6) ، واكظر ـمرق شمػسػم احلؽؿ كصًّ

 .166، 6/316ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب: 
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 المبحث الثاني
 الواقعة القضائيَّة

 :مطالب خمسة وفيه

ّّل  وأىمسومفو.، اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّيأمهقَّي   :املطلب األ

 وذوـمفو.، شمعريػ اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي اعممصّمرة  املطلب الجاىٕ:

 ومراطمؾف.، ووؾمقؾتف، شمـؼقح اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي؛ اعمراد سمف  املطلب الجالح:

 إصمبوت اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي.  املطلب الرابع:

 شمػسػم اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي.  املطلب اخلامض:
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ّّل  املطلب األ

َّة َّة الْاقعة القطائ  ّأقصامَا، أٍن

وأهنو احلودصمي اًمتل يؼع ومقفو اًمتـوزع ًمدى ، ؾمبؼ سمقون اعمراد سموًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي

أو صؾٍح قمـ شمراضٍ ، اًمؼويض شمؼتيض ومصاًل سمحؽٍؿ مؾزم
(6)

. 

ي؛ ٕن اًمؼويض يـظر ومقام يـظر ومقف  واًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي أظمّص مـ اًمقاىمعي اًمػتقيَّ

وإدراك مو اؿمتؿؾً قمؾقف اًمقاىمعي مـ إوصوف اًمؽوئـي ، اعمػتل مـ إمقر اجلزئقَّي

ويزيد اًمؼويض قمغم ذًمؽ سملكف يـظر ذم صمبقت ، ومقؾغل ـمردهيو وُيعِؿؾ ممصمرهو، ومقفو

ويظفر ًمؾؼويض أمقر ٓ شمظفر ، واإلًمزام هبو، ومو يعورضفو، أؾمبوب اًمقاىمعي

ًمؾؿػتل
(2)

. 

واًمؼويض ـ: ، واعمػتل، هـ( ـ ذم اًمػرق سملم اًمػؼقف761يؼقل اًمسبؽل )ت: 

وكظر اعمػتل أوؾمع مـ كظر اًمػؼقف ، ومـظره ]أْي: اًمؼويض[ أوؾمع مـ كظر اعمػتل»...

إذا قمؾؿً هذا وموًمػؼف قمؿقمف ذيػ كوومع   وإن يمون كظر اًمػؼقف أذف وأقمؿ كػعًو.

                                                 

 اكظر: اًمتؿفقد هلذا اًمبحٌ. (6)

شمقصقػ »، يمتويب: 6/41، اًمبفجي ذم ذح اًمتحػي 6/65ذح قمامد اًمرضو سمبقون أدب اًمؼضو ( 2)

 .2/65ش إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي
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ؽ اًمعؿقم وشمـزيؾ واًمػتقى ظمصقص ومقفو ذًم، وهق ىمقام اًمديـ واًمدكقو، كػعًو يمؾقوًّ 

واحلؽؿ ظمصقص ذًمؽ اخلصقص ومقفو وزيودشمون؛ ، اًمؽكم قمغم اجلزئل مـ همػم إًمزام

شوإظمرى: اإلًمزام، إطمدامهو: اًمـظر ذم احلجٍ
(6)

. 

ّٔة: َّة الْاقعة القطائ  أٍّن

وأكف مؼته ظمطوب اًمنمع اعمتعؾؼ سملومعول ، ؾمبؼ أن سَمقَّـَّو احلؽؿ اًمنمقمل اًمؽكم

مهو: اًمعؿقم ، وسَمقَّـَّو أن ًمف ؾمؿتلم، أو صحي وسمطالكوً ، ختقػماً اعمؽؾػلم اىمتضوًء أو 

واًمتجريد
(2)

ًمؽـ احلؽؿ اًمؽكم اًمػؼفل هبذه اًمصػي يبؼل كظريًو ؾمويمـًو مـزًٓ ذم ، 

صتف، إذهون ومصور ، طمتك إذا ٓمستف اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي طمريمتف مـ ؾمؽقكف وؿمخَّ

ي هل اعمحؾ اًمذي يعؿؾ ومقف وموًمقاىمعي اًمؼضوئقَّ ، مـزًٓ قمغم إقمقون وإؿمخوص

ومـ هـو شمليت أمهقَّي اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي؛ ومفل اًمتل حترك احلؽؿ اًمؽكم ، احلؽؿ اًمؽكم

اًمػؼفل ًمتـزيؾف قمؾقفو
(4)

. 

احلويمؿ حمتوج إمم صمالصمي أؿمقوء ٓ يصح ًمف »هـ(: 766يؼقل اسمـ اًمؼقؿ )ت: 

ومف احلؽؿ اًمنمقمل وموٕدًم، واًمبقـوت، وإؾمبوب، احلؽؿ إَّٓ هبو: معرومي إدًمي ي شُمَعرِّ

                                                 

 .6/65، واكظر: ذح قمامد اًمرضو سمبقون أدب اًمؼضو 2/624ومتووى اًمسبؽل ( 6)

 اكظر: اعمبحٌ إّول مـ هذا اًمبحٌ.( 2)

 .6/34ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:  (4)
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واًمبقـوت شمعرومف ، وإؾمبوب شمعرومف صمبقشمف ذم هذا اعمحؾ اعمعلم أو اكتػوءه قمـف، اًمؽكم

، اًمثالصمي أظمطل ذم احلؽؿ ومتك أظمطل ذم واطمد مـ هذه، ـمريؼ احلؽؿ قمـد اًمتـوزع

وم مداره قمغم اخلطل ومقفو أو سمعضفو.  ومجقع ظمطل احُلؽَّ

ومحؽؿف مقىمقف ، مثول ذًمؽ: إذا شمـوزع قمـده اصمـون ذم رد ؾمؾعي مشؽماة سمعقى

قمغم اًمعؾؿ سموًمدًمقؾ اًمنمقمل اًمذي يسؾط اعمشؽمي قمغم اًمرد
(6)

وهق إمجوع إمي اعمستـد ، 

إمم طمديٌ اعمٍماة
(2)

وقمغم اًمعؾؿ سموًمسبى اعمثبً سمحؽؿ اًمشورع ذم هذا اًمبقع ، وهمػمه 

اعمعلم
(4)

وهذا ٓ يتقىمػ ، بًو يسؾط اًمرد أم ًمقس سمعقىوهق يمقن هذا اًمقصػ قمقـ، 

وقمغم اًمبقـي ، وكحق ذًمؽ، أو اخلؼم، أو اًمعودة، سمؾ قمغم احلّس ، اًمعؾؿ سمف قمغم اًمنمع

ش…اًمتل هل ـمريؼ احلؽؿ سملم اعمتـوزقملم
(3)

وهبذا يتبلم سملن اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي هل  .

وشمدب ، ومقشخصفواًمتل حترك احلؽؿ اًمؽكم مـ قمؿقمف ودمريده ًمَِقـِزل قمغم اًمقىموئع 

                                                 

 واعمراد سمف: احلؽؿ اًمؽكم اًمػؼفل.( 6)

مـ اؿمؽمى ؿموة »طمديٌ اعمٍماة: هق مو رواه أسمق هريرة ـ ريض اهلل قمـف ـ ىمول: ىمول رؾمقل اهلل : ( 2)

متػؼ قمؾقف ش. مترمٍماة ومؾقـؼؾى هبو ومؾقحؾبفو، ومنن ريض طمالهبو أمسؽفو، وإٓ رّدهو ومعفو صوٌع مـ 

   ، يمتوب اًمبققع وىمقل اهلل ـ قمّز وضمّؾ ـ: ﴿2/766واًمؾػظ عمسؾؿ، ومؼد أظمرضمف اًمبخوري 

﴾، سموب اًمـفل ًمؾبوئع أّٓ حيػؾ اإلسمؾ واًمبؼر      ﴾ وىمقًمف: ﴿ 

 ، يمتوب اًمبققع، سموب طمؽؿ سمقع اعمٍّماة.6665، 4/6661واًمغـؿ ويمّؾ حمػؾي، ومسؾؿ 

وَموت احلُْؽؿ، وهل اعمعروومي سملدًمي وىمقع إطمؽوم.اعمراد سمف: ( 4)  أدًمي ُمَعرِّ

 .3/62سمدائع اًمػقائد ( 3)
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ومقف احلريمي سمعد اًمسؽقن؛ ذًمؽ أن اًمؼويض إكام حيؽؿ ويؾزم ذم اًمقىموئع اعمعقـي
(6)

يؼقل ، 

وٓ حيؽؿقن ، وطمؽوم اعمسؾؿلم حيؽؿقن ذم إمقر اعمعقـي»هـ(: 721اسمـ شمقؿقَّي )ت: 

شذم إمقر اًمؽؾقَّي
(2)

ل قمغم اًمقىموئع اعمعقـي  .  ًمتبؼك ٓ، إطمؽوم اًمؽؾقَّي إكام ذقمً ًمُِتـزَّ

اًمنمائع إكام »...هـ(: 756يؼقل اًمشوـمبل )ت: ، قِمْؾاًم مطؾؼًو ٓ طمؼقؼي ًمف وٓ واىمع

شضموءت ًمتحؽؿ قمغم اًمػوقمؾلم مـ ضمفي مو هؿ وموقمؾقن
(4)

ويؼقل ذم مقضع آظمر: ، 

وًمق ومرض ارشمػوع هذا آضمتفود»
(3)

مل شمتـزل إطمؽوم اًمنمقمقَّي قمغم أومعول اعمؽؾػلم إٓ  

شذم اًمذهـ
(6)

اًمػتقى حتّرك احلؽؿ اًمؽكّمّ مـ قمؿقمف ودمريده ًمقـزل قمغم اًمقىموئع ويمذا ، 

 ومفل حمؾٌّ ًمؾحؽؿ.، ومقشّخصفو وشمدّب ومقف احلريمي سمعد اًمسؽقن

 األخرى:، : احلؽؿ اًمؽكمإحدامها ؛مؼدمتنيوٓ سُمدَّ ًمؽؾ طمؽؿ ىمضوئل مـ 

طمويمؿي قمؾقف واألوىل، حمؾ احلؽؿفالثانية ، اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي
(1)

 اًمػتقى.وهؽذا ، 

                                                 

 .2/37ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:   (6)

ي  ( 2)  .6/642مـفوج اًمسـي اًمـبقيَّ

 .4/33اعمقاومؼوت ذم أصقل اًمنميعي ( 4)

 يعـل: حتؼقؼ اعمـوط سمتـزيؾ إطمؽوم اًمؽؾقَّي قمغم اًمقىموئع اجلزئقَّي. ( 3)

 .3/54اعمقاومؼوت ذم أصقل اًمنميعي  ( 6)

، اًمبفجي ذم ذح اًمتحػي 3/443، 4/34، اعمقاومؼوت ذم أصقل اًمنميعي 2/616آقمتصوم  (1)

 .46، مؼوصد اًمنميعي اإلؾمالمقَّي ٓسمـ قموؿمقر 6/41
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ّٔة مً جَة التأثري ّعدمُ:  أقصاو الْاقعة القطائ

هل، شمـؼسؿ اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي مـ هذه اجلفي صمالصمي أىمسوم
(6)

: 

  ـ الْاقعة املختلطة:1

واعمراد هبو: مو يؼدمف اخلصؿ مدقمقًو أو مدقمك قمؾقف ًمؾؼويض قمـد اعمخوصؿي مـ 

ي ، ودومقع، وإضموسمي، دقمقى وممصمرةمشتؿؾي قمغم وىموئع ـمرديَّ
(2)

ومنذا ىمدمً هذه  .

 وطمذف ـمردهيو.، اًمقىموئع يمون قمغم اًمؼويض شمـؼقحفو سمنسمؼوء ممصمرهو

  ـ الْاقعة املؤثرة:2

واعمراد هبو: مو ؿمفد ًمف اًمنمع سموٓقمتبور واًمتلصمػم ذم احلؽؿ اًمؼضوئل مـ أىمقال 

ودومققِمفؿ اًمقاردة ذم اًمدقمقى واعمتعؾؼي هبو، اخلصقم
(4)

وىموئع ومنن اًمدقمقى يرد ومقفو  .

أو مـ ، أم اًمدومقع واعمبوطمثوت سملم اخلصؿلم، يمثػمة ؾمقاء ذم اًمدقمقى واإلضموسمي

ومام يمون ًمف شملصمػم ذم احلؽؿ اًمؼضوئل ومفق اعمراد سموًمقاىمعي ، أو يمؾقفام مع اًمؼويض، أطمدمهو

                                                 

، 6/41، اًمبفجي ذم ذح اًمتحػي 3/57اًمسـقَّي ذم إرسار اًمػؼفقَّي  هتذيى اًمػروق واًمؼقاقمد( 6)

، اًمؼوقمدة اًمؽّؾقَّي )إقمامل اًمؽالم أومم مـ إمهوًمف( 25، شملؾمقس اًمـظر 666مزيؾ اعمالم قمـ طُمّؽوم إكوم 

، اًمػؽر 67/255، احلووي اًمؽبػم ذم ومؼف مذهى اإلموم اًمشوومعل 14، 12وأصمرهو ذم إصقل 

 .2/321خ اًمػؼف اإلؾمالمل اًمسومل ذم شموري

 .2/66ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:  (2)

 اعمرضمع اًمسوسمؼ. (4)
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واًمرد ، يموؿمؽماط شمسؾقؿ اعمبقع، ومـ اًمقىموئع اعممصمرة مو هق مميمد ٓ ممؾمس اعممصمرة.

مؼته اًمعؼدوؾموئر ذوط ، سموًمعقى
(6)

وذًمؽ يملن يدقمك ، ومـفو مو شملصمػمه مبوذ .

ومفـو ، ويـؽر زيد هذا اًمعؼد، ويطؾى شمسؾقؿ اًمدار ًمف، رضمؾ أكف اؿمؽمى مـ زيد داره

ـَْصىُّ اإلصمبوت قمؾقفو قمـد اإلكؽور، اًمقاىمعي اعممصمرة هل ذاء اعمدقمل اًمدار ويؿؽـ ، ومَق

يمام أن مـ اًمقىموئع اعممصمرة مو  إصؾقَّي.أن كطؾؼ قمغم هذه اًمقاىمعي اعممصمرة: اًمقاىمعي 

وهل اًمقاىمعي اًمتل يؽقن صمبقهتو مقصاًل إمم صمبقت اًمقاىمعي ، يؽقن شملصمػمه همػم مبوذ

يمحقوزة اعمشؽمي اًمعلم ـ أي وضع يده قمؾقفو ـ مدة ، وذًمؽ هق ؿملن اًمؼرائـ، مبوذة

عممصمرة اًمقاىمعي ويؿؽـ أن كطؾؼ قمغم هذه اًمقاىمعي ا، داًمي قمغم طمقوزة اعُمالَّك أماليمفؿ

 اًمتبعقَّي.

  ـ الْاقعة الطردَّة:3

مو دل اًمنمع سملن ٓ مدظمؾ وٓ شملصمػم هلو ذم احلؽؿ اًمؼضوئل مـ أىمقال  وادراد هبا:

ومفل اًمقىموئع وإوصوف اًمتل ٓ ، اخلصؿ ودومققمف اًمقاردة ذم اًمدقمقى واإلضموسمي

صمؿرة مـ وضمقدهو أو ومؼدهو
(2)

، اًمدقمقى واإلضموسميوموخلصؿ يذيمر أمقرًا وطمقادث ذم  .

ومفذا هق اعمراد ، وكجد أن سمعضًو مـفو ٓ مدظمؾ وٓ شملصمػم ًمف ذم احلؽؿ أصوًمًي أو شمبعقَّيً 

ي.  سموًمقاىمعي اًمطرديَّ

                                                 

 .454ـ3/452اكظر ذم ذوط مؼته اًمعؼد: اًمّروض اعمُْرسمع ذح زاد اعمستؼـع ( 6)

 .2/66ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:  (2)
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ي مـفو مو هق ـمردي مطؾؼًو ٓ شملصمػم ًمف ذم احلؽؿ اًمؼضوئل يموٕمقر ، واًمقىموئع اًمطرديَّ

، اًمعؾؿ اًمؽؾقَّي ومسوئؾ، اًمتل ٓ شمدظمؾفو إطمؽوم مـ اًمعبودات صحًي وومسوداً 

ومفذه وىموئع ، واعمؽروهوت، واعمـدوسموت، واًمػضوئؾ، ومسوئؾ اًمعؼقدة؛ يموًمرؤيي

ي مطؾؼًو ٓ يدظمؾفو احلؽؿ اًمؼضوئل اًمبتي ـمرديَّ
(6)

. 

ومثؾ مو يذيمره اخلصؿ ذم دقمقاه أو إضموسمتف ودومققمف مـ يمقن اخلصؿ أصمـوء اًمتعوىمد يمون 

اهلقئوت وإطمقال اًمتل إصؾ  وكحق ذًمؽ مـ، أويؾبس صمقسمًو أسمقض، ينمب اًمؼفقة

ي موهق ـمردي ذم مقضع اًمـزاع ومؼط  قمدم شملصمػمهو ذم احلؽؿ. ومـ اًمقىموئع اًمطرديَّ

وذًمؽ يملن يّدقمل ؿمخص ضمفوًمي اًمعؿؾ اعمتعوىمد قمؾقف ذم ، ويؽقن ممصمرًا ذم كزاع آظمر

ومنن هذا آدقموء ذم اجلعوًمي ، يمام ًمق ىمول ؿمخص: مـ َردَّ ضوًمتل ومؾف يمذا ،اجلعوًمي

ًمؽـ ًمق ادقمل ذًمؽ ذم اإلضمورة يمون وصػًو ، ؛ ٕهنو شمصح وًمق مع ضمفوًمي اًمعؿؾـمردي

ممصمرًا؛ ٕن اإلضمورة يشؽمط هلو معرومي اعمـػعي إمو سمقصػ أو مشوهدة أو قمرف
(2)

. 

ي.تيبُٔ  : مو ىمقؾ ذم أىمسوم اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي يـطبؼ ذم اجلؿؾي قمغم اًمقاىمعي اًمػتقيَّ

  

                                                 

، سمدايي اعمجتفد وهنويي 46/416، 27/257، 4/241اسمـ شمقؿقَّي  جمؿقع ومتووى ؿمقخ اإلؾمالم( 6)

 .2/316اعمؼتصد 

، 361، 6/364اكظر ذم ذًمؽ: مـور اًمسبقؾ ذم ذح اًمدًمقؾ قمغم مذهى اإلموم أمحد اسمـ طمـبؾ ( 2)

 .2/66ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب: 
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 املطلب الجاىٕ

َّة املؤّثرةتعرٓف الْاقعة   ّظرّطَا، القطائ

َّة املؤثرة اًمقاىمعي اًمتل ؿمفد هلو اًمنمع سموًمتلصمػم ذم احلؽؿ  هل :تعرٓف الْاقعة القطائ

اًمؼضوئل
(6)

وإذا اؾمتطعـو معرومي اًمقاىمعي اعممصمرة سمتحؼؼ ذوـمفو ؾمفؾ قمؾقـو معرومي  .

ي واؾمتبعودهو.  اًمطرديَّ

َّة املؤثرة ٓ يتحؼؼ شملصمػم اًمقاىمعي ذم احلؽؿ اًمؼضوئل إٓ  :ظرّط الْاقعة القطائ

سموؾمتجامقمفو اًمنموط اًمتوًمقي
(2)

: 

 :ـ أٌ تلٌْ الْاقعة حقاًّ معرّعّا للندعٕ فُٔ مصلحة مً جلب ىفع أّ دفع ضّر1

ومال سُمدَّ ًمتلصمػم اًمقاىمعي ذم احلؽؿ اًمؼضوئل وصؾقطمفو ذم شمـزيؾ إطمؽوم مـ أن شمؽقن  

ومجقع إؾمبوب ٓ شممصمر سمـػسفو ذم اًمقىموئع إٓ ، وإمالك، وموحلؼقق، معتداًّ هبو ذقموً 

وموًمنميعي طمويمؿي قمغم يمؾ رء إومرادًا وشمريمقبوً ، إذا ضمعؾفو اًمنمع يمذًمؽ
(4)

.     

واًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي إذا يموكً ذم رء همػم حمؽمم ذقمًو ومنهنو شمػؼد اًمتلصمػم اإلجيويب ذم 

                                                 

 .2/66ش اإلؾمالمقَّيشمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي »يمتويب: ( 6)

 .11ـ2/65اعمرضمع اًمسوسمؼ  (2)

، وؾموئؾ اإلصمبوت ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي 6/71، اعمقاومؼوت ذم أصقل اًمنميعي 4/261اًمػروق ( 4)

 .76ـ15ذم اعمعومالت اعمدكقَّي وإطمقال اًمشخصقَّي 
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، وطمؾقان اًمؽوهـ، اًمبغل وذًمؽ يموعمطوًمبي سمؿفر ،احلؽؿ اًمؼضوئل قمـد اجلؿفقر

ي واًمػقائد اًمرسمقيَّ
(6)

ومفق يرى أن صمؿـ ، هـ( ذم ذًمؽ721وظموًمػ اسمـ شمقؿقَّي )ت: ، 

ر وًمق أقمطك مشؽمهيو ، ومال يؼه ًمبوئع اخلؿر سمثؿـفو ىمبؾ اًمؼبض، اخلؿر ٓ حيّؾ ًمؾخامَّ

َؽؿ سمرّده ًمؾبوئع ـَ ًمبوئعفو مل حُيْ سمؾ يمظمذ ويٍمف ذم مصوًمح اعمسؾؿلم، اًمثؿ
(2)

ق وه، 

وحيؽؿ سمف ، وقمؾقف جيقز اًمدقمقى سموعمول همػم اعمحؽمم ذم مثؾ هذه احلوًمي، ىمقل ًمف ىمقة

ودمقز اعمطوًمبي سمؽؾ طمؼ مبوح ـ قملٍم أو َدْيـ ـ ًمؾؿدقمل ومقف كػع أو دومع  .ًمبقً اعمول

ضر وًمق يمون اًمرضر اعمدومقع متقىمعًو ٓ واىمعًو إذا قمرف وىمققمف قمودة
(4)

. 

اًمدقمقى طمقؾي ٓ طمؼقؼي ومقفو ًمؾتـوزع وٓ شمؽقن اًمقاىمعي ممصمرة إذا يموكً
(3)

أو يموكً ، 

سمؾ يموكً ًمعبًو وشمعـتوً ، اًمدقمقى همػم مػقدة ًمؾؿدقمل
(6)

و دقمووى احلسبي ومال  ، وَأمَّ

يشؽمط ًمتلصمػمهو مطوًمى ًمف مصؾحي ظموصي
(6)

. 

                                                 

حتػي احلّؽوم  ، اإلشمؼون واإلطمؽوم ذح246مغـل ذوي إومفوم قمـ اًمؽتى اًمؽثػمة ذم إطمؽوم ( 6)

، ىمقاقمد اعمؼري )خمطقط( ًمقطمي 67/251، احلووي اًمؽبػم ذم ومؼف مذهى اإلموم اًمشوومعل 6/61

 .52ـ56، وؾموئؾ اإلصمبوت ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي ذم اعمعومالت اعمدكقَّي وإطمقال اًمشخصقَّي 623رىمؿ 

 .25/465، 21/111جمؿقع ومتووى ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقَّي  ( 2)

 .516، 2/571ظمؾ اًمػؼفّل اًمعوّم اعمد ( 4)

ي ذم اًمبحٌ قمـ أـمراف اًمؼضويو احلؽؿقَّي 3/251َرّد اعمحتور قمغم اًمّدّر اعمختور ( 3) ، اًمػقايمف اًمبدريَّ

631. 

 .66/7اًمذظمػمة  ( 6)
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 ـ لسّو الْاقعة عيد ثبْتَا:2

وكحقهو ، واإلضمورة، وموًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي اعممصمرة هل اًمتل شمؾزم قمغم ومرض صمبقهتو يموًمبقع

و اًمقىموئع همػم اًمالزمي يموهلبي ىمبؾ اًمؼبض ومال  مـ اًمعؼقد اًمتل شمؾزم قمـد صـدورهو. َأمَّ

شملصمػم إجيويّب هلو ذم احلؽؿ اًمؼضوئل؛ ٕكف ٓ يصح اإلًمزام هبو ىمبؾ ىمبضفو يمام هق 

ظمالومًو ًمؾامًمؽقَّي، مذهى اجلؿفقر
(2)

. 

 ـ أٌ تلٌْ الْاقعة متعلقة بالدعْى:3

سمؾ ٓ سُمدَّ مـ شمعؾؼفو سموًمدقمقى ، وٓ ًمزومفو، اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي منموقمقتفو ٓ يؽػل ذم

وإٓ يموكً هدرًا همػم ممصمرة، واعمطوًمبي اعمرومققمي طموًٓ أموم اًمؼويض
(4)

وهذا يشؿؾ ، 

وهل اًمتل يمدي ، واًمقاىمعَي اًمتبعقَّي، وهل اًمقاىمعي اعمتـوزع ومقفو، اًمقاىمعَي إصؾقَّي

واًمتل ، يموًمؼرائـ اعمتعؾؼي سموإلصمبوت، إصؾقَّي اعمتـوزع ومقفو صمبقهتو إمم صمبقت اًمقاىمعي

 وخُيِْرج هذا، ومؽؾفو شُمَعدُّ متعؾؼي سموًمدقمقى، يستـبط مـفو صمبقت اًمقاىمعي اعممصمرة أو كػقفو

                                                                                                                   

وف اًمؼـوع قمـ متـ اإلىمـوع 316، 4/416دىموئؼ أوزم اًمـفك ًمنمح اعمـتفك ( 6) ، 1/446، يمشَّ

 .7/437اعمستؼـع  اًمّروض اعمُْرسمع ذح زاد

، شمبٍمة احلُّؽوم ذم أصقل 67/46، اعمبسقط 6/252ىمرة قمققن إظمقور ًمتؽؿؾي رد اعمحتور ( 2)

، روضي اًمطوًمبلم 6/61، اإلشمؼون واإلطمؽوم ذح حتػي احلّؽوم 6/631إىمضقي ومـوهٍ إطمؽوم 

، 66/271، اإلكصوف ذم معرومي اًمراضمح مـ اخلالف 1/314، اًمػروع 62/66وقمؿدة اعمػتلم 

ي  ي اًمدقمقى سملم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي وىموكقن اعمراومعوت اعمدكقَّي واًمتجوريَّ ، وؾموئؾ اإلصمبوت 6/465كظريَّ

 .54ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي ذم اعمعومالت اعمدكقَّي وإطمقال اًمشخصقَّي 

 .6/41، اًمبفجي ذم ذح اًمتحػي67/655احلووي اًمؽبػم ذم ومؼف مذهى اإلموم اًمشوومعل ( 4)
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ي ذم مقىمع اًمـزاع وإن يموكً ممصمرة ذم كزاع آظمر همػم مـظقر  اًمنمط اًمقاىمعي اًمطرديَّ

ومنكف قمـد اًمـزاع ذم اجلعوًمي ، قمؾقف ذم اجلعوًمييمجفوًمي اعمتعوىمد ، ًمدى اًمؼويض طموًٓ 

 وقمـد اًمـزاع ذم اإلضمورة يؽقن ممصمرًا.، يؽقن ـمرديوً 

 ـ أٌ تلٌْ الْاقعة حمررة:4

ومعرومًو هبو شمعريػًو يـوذم ، ومقصقومي، وذًمؽ سملن شمؽقن اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي حمددة

قدة ذم اًمدقمقى؛ وموًمقاىمعي إذا يموكً جمفقًمي ومال شمؽقن ممصمرة؛ ٕهنو همػم مػ، اجلفوًمي

وٓ ؾمامع اًمبقـي قمؾقفو، وقمدِم إمؽون اًمؼضوء ومقفو، جلفوًمتفو
(6)

ومال سُمدَّ مـ حتديد   .

وكحق ذًمؽ ممو يؾزم ذم حتديد اعمتـوزع قمؾقف ذم ، وسمقون قمدد اًمـؼقد وضمـسفو، اًمعؼور

وشمؽقن ، واؾمتثـك اًمعؾامء سمعض اًمصقر شمصح اًمدقمقى هبو جمفقًمي، وصػف اخلورضمل

وكحقمهو ممو يصح جمفقًٓ ، وقمقض اخلؾع، وذًمؽ يموًمقصقَّي، ضمفوًمتفوممصمرة مع 
(2)

 ،

وذًمؽ ، وهؽذا ٓ سُمدَّ مـ سمقون اعمدقمك سمف ذم وصػف اًمنمقمل ويـظر ذم سمقوكف وشمػسػمه.

                                                 

، 4/266، قِمْؼد اجلقاهر اًمثؿقـي ذم مذهى قمومل اعمديـي 1/222سمدائع اًمصـوئع ذم شمرشمقى اًمنمائع  (6)

، اإلكصوف ذم معرومي اًمراضمح مـ اخلالف 71، 6/16ذح قمامد اًمرضو سمبقون أدب اًمؼضو 

وف اًمؼـوع قمـ متـ اإلىمـوع 66/276 ي اًمدقمقى سملم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي وىموكقن 1/33، يمشَّ ، كظريَّ

ي اعم ، وؾموئؾ اإلصمبوت ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي ذم اعمعومالت اعمدكقَّي 6/436راومعوت اعمدكقَّي واًمتجوريَّ

 .15وإطمقال اًمشخصقَّي 

، شمبٍمة احلُّؽوم ذم أصقل إىمضقي ومـوهٍ 6/256،256ىمرة قمققن إظمقور ًمتؽؿؾي رد اعمحتور ( 2)

، دىموئؼ أوزم اًمـفك 66/331، اعمغـل 6/77، ذح قمامد اًمرضو سمبقون أدب اًمؼضو 6/36إطمؽوم 

 .4/312ًمنمح اعمـتفك 
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ٓ ، سملن يذيمر ذوط قمؼد اًمـؽوح مثاًل إذا يموكً اًمقاىمعي ذم دقمقى كؽوح اسمتداءً 

رة؛ محاًل هلام قمغم اًمصحيوٓ يؾزم ذيمر ذوط قمؼد سمقع وإضمو، اؾمتدامتف
(6)

ومتك  .

، أو ؿمؼ اقمتبورهو يموكً يموعمعدومي، وُيِئس مـ اًمقىمقف قمؾقفو، ضمفؾً اًمقاىمعي اعممصمرة

ٓ شملصمػم هلو وًمق يمون إصؾ سمؼوءهو
(2)

ومؾق ادقمك اعمدقمل سملكف اؿمؽمى ضمزءًا مشوقمًو مـ ، 

ده رسمعًو أو أمتورًا معؾقمي وًمؽـف مل يذيمر مؼدار هذا اجلزء ـ صمؾثًو أو ، ووصػف، قمؼور طمدَّ

 مشوقمي ـ ومنن هذه اًمقاىمعي ٓ شمعتؼم طمتك يدقمل اعمدقمل سمجزء معلم.

 ـ أٌ تلٌْ الْاقعة مملية الْقْع:5

مـػؽي قمام يؽذهبو ، ومال شمؽقن اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي ممصمرة إٓ إذا يموكً ممؽـي اًمقىمقع

اخلصؿ ومـ ذم وهمػم متـوىمضي مع أمر ؾمبؼ صدوره مـ ، ذقمًو وقمؼاًل وطمسًو وقمروموً 

و إذا مل شمـػؽ قمام يؽذهبو مـ أطمد هذه اًمقضمقه ومال شمؽقن ممصمرة.، طمؽؿف  َأمَّ

ب ذقموً  يملن ، اًمدقمقى سمليمثر مـ اًمـصقى اًمنمقمل ذم اعمسلًمي اإلرصمقَّي :ومؿثول مو يُمذِّ

، شمدقمل إظمً ذم مسلًمي اكحٍم اًمقارث ومقفو ذم أظمً وأخ ؿمؼقؼلم سملن هلو اًمـصػ

                                                 

وف اًمؼـوع قمـ متـ اإلىمـوع 66/277اإلكصوف ذم معرومي اًمراضمح مـ اخلالف ( 6) ، 1/431، يمشَّ

 .62/611اعمغـل 

، 25/422، جمؿقع ومتووى ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقَّي 247اًمؼقاقمد ذم اًمػؼف اإلؾمالمل ( 2)

، إيضوح اعمسوًمؽ إمم ىمقاقمد اإلموم 216ووى ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقَّي آظمتقورات اًمػؼفقَّي مـ ومت

 .16، اًمؼقاقمد وإصقل اجلومعي واًمػروق واًمتؼوؾمقؿ اًمبديعي اًمـوومعي 15موًمؽ 
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ومثول مو  ًمؾذيمر مثؾ طمظ إكثقلم ذم مثؾ هذه اًمصقرة. وًمقس هلو إٓ اًمثؾٌ؛ ٕن

ب قمؼاًل: مـ يدقمل سملن زيدًا ىمتؾ أسموه مـذ قمنميـ قموموً  ُـّ اعمدقمك قمؾقف دوهنو.، يُمذِّ  وؾِم

ب طمسوً   وهق طملٌّ مشوهد.، أن يدقمل ؿمخص سملن أسموه ىمد ىُمتِؾ :ومثول مويُمذِّ

ب قمرومًو: أن يدقمل سملكف ىمد اؾمتلضمر اًمسؾطون  حلؿؾ طمزمي سمؼؾ وكحقه. ومثول مو يُمذِّ

ومثول مو يموكً ومقف اًمدقمقى متـوىمضي مع أمر ؾمبؼ صدوره مـ اعمدقمل: أن يدقمل 

ومال شمسؿع اًمدقمقى ، صمؿ يدقمل قمغم آظمر سموعمشوريمي، قمغم ؿمخص سملكف ىمتؾ أسموه مـػرداً 

ومتسؿع اًمثوكقي، اًمثوكقي إٓأن يدقمل همؾطًو ممؽـًو ذم إومم
(6)

. 

 

     

  

                                                 

ي ذم اًمبحٌ قمـ أـمراف اًمؼضويو احلؽؿقَّي ( 6) ، شمبٍمة احلُّؽوم ذم أصقل إىمضقي 663اًمػقايمف اًمبدريَّ

، دىموئؼ أوزم اًمـفك ًمنمح 2/626إطمؽوم ذم مصوًمح إكوم  ، ىمقاقمد6/631ومـوهٍ إطمؽوم 

ي اًمدقمقى سملم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي وىموكقن اعمراومعوت اعمدكقَّي واًمتجوريَّي 4/314اعمـتفك  ، كظريَّ

، 53، وؾموئؾ اإلصمبوت ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي ذم اعمعومالت اعمدكقَّي وإطمقال اًمشخصقَّي 6/472

 .31ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي  دقمقى اًمتـوىمض واًمدومع
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 املطلب الجالح

َّة؛ املراد بُ  ّمراحلُ، ّّشٔلتُ، تيقٔح الْاقعة القطائ

وختؾقصفو مـ إوصوف ، هق متحقص اًمقىموئع اًمؼضوئقَّي اعمختؾطي اعمراد سمف:

ي اًمتل ٓ مدظمؾ هلو وٓ شملصمػم ذم شمـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي واحلؽِؿ ، واًمقىموئع اًمطرديَّ

ؽؿ قمغم اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي وشمعقلِم اًمقىموئع وإوصوف اعممصمرة ذم شمـزيؾ احل، ومقفو

واحلؽؿ ومقفو
(6)

ومفق آضمتفود ذم طمذف سمعض اًمقىموئع وإوصوف مـ اًمقىموئع  .

قموة وشمعقلم سمعضفو ًمتـزيؾ احلؽؿ ، واًمتل ٓ صمؿرة ذم وضمقدهو أو ومؼدهو، اًمؼضوئقَّي اعمدَّ

وذًمؽ سملن شمؽقن سمعض إوصوف واًمقىموئع ٓ دظمؾ  اًمؽكّمّ قمؾقفو واحلؽؿ اًمؼضوئل.

ومتحذف طمتك شمتعلم إوصوف ، شمـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي وٓ احلؽؿ ومقفوهلو ذم 

ومقـظر ذم إصمبوهتو ، واحلؽِؿ اًمؼضوئل، واًمقىموئع اعممصمرة ذم شمـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي

وممو دمدر اإلؿمورة إًمقف أن سمعض إوصوف واًمقىموئع  وشمؼريرهو وشمـزيؾ احلؽؿ قمؾقفو.

يض آؾمتػسور قمـفو طمتك شمتؿ صقرة اعممصمرة ىمد يسؽً قمـفو اخلصؿ ومقؾزم اًمؼو

اًمقاىمعي اعممصمرة
(2)

 ومـ مجع ذم دقمقاه سملم مو يتعؾؼ سمف احلؽؿ ومقفو وسملم مو ٓ يتعؾؼ سمف .

                                                 

 .2/76ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:  (6)

هتذيى اًمػروق واًمؼقاقمد  666، مزيؾ اعمالم قمـ طُمّؽوم إكوم 6/41اًمبفجي ذم ذح اًمتحػي ( 2)

ًمنمح  ، مقاهى اجلؾقؾ3/617، إقمالم اعمقىّمعلم قمـ رب اًمعوعملم 3/57اًمسـقَّي ذم إرسار اًمػؼفقَّي 
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ومعغم اًمؼويض ، سمؾ آقمتداد سمام ًمف شمعؾؼ سموحلؽؿ، ذًمؽ ومال يعتد سمام ٓ يتعؾؼ سمف احلؽؿ

لكف مل يذيمر ومقفو يم، آضمتفود ذم شمـؼقح اًمقاىمعي طمتك شمؽقن سمعد شمـؼقحفو مفذسمي مرشمبي

ؾمقى مو يتعؾؼ سمف احلؽؿ اًمؼضوئل
(6)

ومو ىمقؾ ذم شمـؼقح اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي يـطبؼ ذم  .

ي.  اجلؿؾي قمغم شمـؼقح اًمقاىمعي اًمػتقيَّ

 ّشٔلتُ:

إن شمـؼقح اًمقىموئع اًمؼضوئقَّي إلقمامل ممصمرهو وطمذف وإًمغوء ـمردهيو سمحقٌ 

ؾمقى إوصوف واًمقىموئع اعممصمرة  شمؽقن اًمقاىمعي اعممصمرة سمعد شمـؼقحفو ويملكف مل يرد ومقفو

واعمؼوسمؾي سملم احلؽؿ اًمؽكم اًمػؼفل ، وهل: اًمتحؾقؾ، مـؼحًي مرشمبًي مفذسمًي ـ ًمف وؾمقؾتف

ومقحؾؾ احلؽؿ اًمؽكم اًمػؼفل إمم قمـوسه إؾموس ، وسملم اًمقىموئع اًمؼضوئقَّي اعمختؾطي

وَموت ومقؼقم اًمؼويض  .ودمري مؼوسمؾتفو سموًمقىموئع اًمؼضوئقَّي اعمختؾطي، واحلؽؿ(، )اعُمَعرِّ

سمتحديد احلؽؿ اًمؽكم اًمػؼفل اعمالىمل ًمؾقاىمعي
(2)

، ؾمقاء يمون كصًو مـ اًمؽتوب واًمسـي، 

أم اضمتفد اًمؼويض ذم شمؼريره وشملصقؾف قمغم كحق مو سَمقَّـَّو ، أم يمون مـ يمالم أهؾ اًمعؾؿ

، ومـ اعمفؿ اًمرضمقع إمم اًمـص اعمؼرر ًمؾحؽؿ اًمؽكم ؾموسمؼًو ذم شمؼرير احلؽؿ اًمؽكم.

                                                                                                                   

، اًمػؽر اًمسومل ذم 67/255، احلووي اًمؽبػم ذم ومؼف مذهى اإلموم اًمشوومعل 1/17خمتٍم ظمؾقؾ 

 .33، مذيمرة ذم أصقل اًمػؼف 2/321، 74ـ6/72شموريخ اًمػؼف اإلؾمالمل 

 .25شملؾمقس اًمـظر ( 6)

 .3/162، ُدَرر احلؽوم ذح جمؾي إطمؽوم 663مزيؾ اعمالم قمـ طُمّؽوم إكوم ( 2)
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وقمدم آقمتامد قمغم طمػظ اًمؼويض ًمف ، واًمتحؼؼ مـ اًمنموط اعمؼتضقي ًمف مـ مظوكف

 طمتك ٓ يػقشمف رء مـف.

وَموت احُلْؽؿ اًمؽكم اًمػؼفل اعمقضمقدة ذم  وسمعد ذًمؽ يؼقم اًمؼويض سمتحؾقؾ ُمَعرِّ

ي اًمؽؾقَّي؛ مـ ، اًمـص اًمنمقمل واًمتل مُتَثِّؾ ومروض احلؽؿ اًمؽكم وقمـوسه اًمتـظػميَّ

ومـ صمؿَّ يعرض اًمؼويض اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي قمغم هذه ، ط وقمدم اعموكعاًمسبى واًمنم

وَموت اًمؽؾقَّي وصػًو وصػوً  ومام ىموسمؾ مـفو اعممصمر ومفق ممصمر ، اًمػروض وإوصوف واعُمَعرِّ

ومو ظمال مـ ذًمؽ ومفق اًمطردي اًمذي حيذف ويؾغك، كعتدُّ سمف
(6)

؛ ومو ذًمؽ إٓ ٕن 

ومـف يتعرف قمغم ، مثول احلؽؿ اًمؽكم اًمػؼفلاحلؽؿ ذم اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي يتّؿ قمغم 

و ِرهو وـمردهيِّ ومـ صمؿَّ إضمراء اعمؼوسمؾي ، ومعغم اًمؼويض أن حيدد احلؽؿ اًمؽكم، اًمقىموئع ممصمِّ

وموقمداه ومفق اًمطردي اًمذي ، ومام ىموسمؾ اعممصمر ومفق اعمعتدُّ سمف، سمقـف وسملم اًمقاىمعي اعمختؾطي

سقؿ يؼتضقفو احلؽؿ اًمؽكم مع حلِظ مو ذم اًمقىموئع مـ ذوط وشمؼ، يؾغك وهيدر

اًمػؼفل
(2)

. 

وهذه اًمقؾمقؾي ـ أقمـل اًمتحؾقؾ واعمؼوسمؾي ـؽون ومؼفوؤكو هيدون إًمقفو مـ رام 

إن اًمسوئؾ »هـ(: 436يؼقل اإلموم اًمؽرظمل )ت: ، إضموسمي ًمسوئؾ ذم ومتقى وكحقهو

 ًمؽـ يـظر ومقف، إذا ؾملل ؾممآً يـبغل ًمؾؿسمول أَّٓ جيقى قمغم اإلـمالق واإلرؾمول

                                                 

 .645ـمريؼي اًمتحؾقؾ واًمؽميمقى: ضقاسمط اعمعرومي اكظر ذم ( 6)

 .2/77ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:  (2)
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صمؿ يؼوسمؾ ذم يمؾ ىمسؿ ، أو أىمسوم، أو إمم ىمسؿلم، ويتػؽر؛ إكف يـؼسؿ إمم ىمسؿ واطمد

وهذا إصؾ شمؽثر مـػعتف؛ ، صمؿ يعدل ضمقاسمف قمغم مو خيرج إًمقف اًمسمال، طمرومًو ومحروموً 

ٕكف إذا أـمؾؼ اًمؽالم ومرسمام يمون رسيع آكتؼوض؛ ٕن اًمؾػظ ىمؾَّام جيري قمغم 

شقمؿقمف
(6)

. 

ي.ومو ىمقؾ هـو قمـ اًمقاىمع  ي اًمؼضوئقَّي يـطبؼ ذم اجلؿؾي قمغم اًمقاىمعي اًمػتقيَّ

 مراحلُ:

وكبلم ، واًمتـؼقح اًمـفوئل، مهو: اًمتـؼقح آسمتدائل، إن شمـؼقح اًمقىموئع يتؿ ذم مرطمؾتلم

 ذًمؽ ومقام يكم: 

 أّاّل: التيقٔح االبتدائٕ:

ي سمنًمغوئفو وإسمؼوء  اًمقىموئع اعممصمرة اعمراد سمف: ختؾقص اًمقىموئع اًمؼضوئقَّي مـ اًمقىموئع اًمطرديَّ

ذم سمدايي اًمدقمقى سمعد اؾمتجقاب اًمطروملم
(2)

. 

وزمـف: سمعد ؾمامع اًمدقمقى  واًمغرض مـف: هتقئي اًمقاىمعي ًمؾـظر ذم إصمبوهتو سمطرق احلؽؿ.

 واإلضموسمي.

                                                 

 .672رؾموًمي ذم إصقل اًمتل قمؾقفو مدار ومروع احلـػقَّي ( 6)

 .2/16ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:  (2)
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مشـتؿؾي ، إن اخلصؿلم قمـد رومع دقمقامهو ًمؾؼويض شمؽقن وىموئعفام خمتؾطي هموًمبـوً 

اًمؼويض اًمسػم ذم اًمؼضـقَّي إٓ سمعـد شمـؼـقح وٓ يؿؽـ ، قمغم اعممصمر واًمطردي مـ اًمقىموئع

ومعغم اًمؼـويض اًمؼقـوم هبـذا اًمتـؼـقح سمعـد ، اًمقىموئع اعمدقموة سمنًمغوء ـمردهيو وإسمؼوء ممصمرهو

هتقئـًي ًمؾقاىمعـي اعمـمصمرة ، ومتققُز مـو اشمػؼـو قمؾقـف ومـو اظمتؾػـو ومقـف، اؾمتجقاب اًمطروملم

اعمختؾػ ومقفو ًمإلصمبوت
(6)

. 

 …يض يستؿع أوًٓ دقمقى اعمدقملواًمؼو: »هـ(6463)ت: يؼقل قمكم طمقدر 

ومقستقضح اًمؼققد واًمنموط ، ياًمنمقمقَّ  اعمسوئؾ إطمدى قمغم اًمدقمقى هذه ويقومؼ

شاًمالزمي اعمؼتضقي
(2)

. 

وكّزًمً اإلضموسمي قمغم ، وذم اًمتـؼقح آسمتدائل رسمام ُكّزًمً اًمدقمقى قمغم طمؽٍؿ يمكّمّ 

 طمؽٍؿ آظمر.

، يتغػم قمـد اًمتـؼقح اًمـفوئلىمد ، وممو دمدر اإلؿمورة إًمقف أن اًمتـؼقح آسمتدائل

وشمؾغك أوصوف أظمرى فمفرت ـمرديتفو قمـد شمـؼقح اًمقىموئع ، ومتضوف أوصوف ممصمرة

 ومتـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي اسمتداًء أؿمبف سمػتقى شمصدر مـ اًمؼويض ذم وهتقئتفو ًمؾحؽؿ.

                                                 

 .3/162،676حلؽوم ذح جمؾي إطمؽوم ، ُدَرر ا664مزيؾ اعمالم قمـ طُمّؽوم إكوم ( 6)

 .3/162ُدَرر احلؽوم ذح جمؾي إطمؽوم ( 2)
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وًمؾؼويض اًمعدول قمـفو أو شمعديؾفو قمـد شمـزيؾ ، هذا اعمحؾ؛ هتقئ اًمقاىمعي ًمإلصمبوت

اًمقاىمعي اكتفوءً احلؽؿ قمغم 
(6)

. 

 ثاىّٔا: التيقٔح اليَائٕ:

اعمراد سمف: ختؾقص اًمقىموئع واًمبقـوت اًمؼضوئقَّي سمنسمؼوء ممصمرهو وإًمغوء ـمردهيو سمعد 

 ظمتوم اعمراومعي.

واًمغرض مـف: هتقئي اًمقاىمعي ًمتـزيؾ احلؽؿ اًمؽكّمّ قمؾقفو واًمػصؾ ومقفو
(2)

. 

، وؾمامِع دومققمفام وسمقـوهتام، وزمـف: سمعد ظمتوم اعمراومعي سموكتفوء اؾمتجقاب اًمطروملم

واإلقمذارِ 
(4)

أو شمعجقزمهو، إًمقفام 
(3)

وموًمؼويض سمعد ومراهمف مـ ؾمامع اعمراومعي يؽقن ًمديف  .

 وٓ يؿؽـف احلؽؿ، ومـ اًمبقـوت ومو يتعؾؼ هبو، وىموئع مـ أىمقال اخلصقم ودومققمفؿ

                                                 

 .2/12ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:  (6)

 اعمرضمع اًمسوسمؼ. (2)

اإلقمذار: أن يؼقل اًمؼويض ًمؾخصؿ سمعد اؾمتقػوء سمقـتف: هؾ ًمؽ مدومع أو مطعـ ومقفو؟ يمام يؼقل ًمف ( 4)

ىمبؾ احلؽؿ قمؾقف: أسمؼقً ًمؽ طمجي شمؼقهلو أوسمقـي حترضهو؟ ]ذح اسمـ موزه ٕدب اًمؼويض ًمؾخّصوف 

 [.62/323، ومتووى ورؾموئؾ 66/362، اعمغـل 6/61، اإلقمالم سمـقازل إطمؽوم 4/75

أن جيعؾ اًمؼويض اخلصؿ قموضمزًا قمـ إطمضور سمقـي اّدقموهو، ويؼيض قمؾقف سمعد اؾمتقػوء اًمتعجقز: ( 3)

، شمبٍمة احلُّؽوم ذم أصقل= إىمضقي ومـوهٍ إطمؽوم 61/14اعمفؾي اعمؼررة ىمضوًء. ]اعمبسقط 

، مطوًمى أوزم اًمـفك ذم ذح همويي 3/317، مغـل اعمحتوج إمم معرومي معوين أًمػوظ اعمـفوج 6/267

 [.6/666، إقمالم اعمقىّمعلم قمـ رب اًمعوعملم 1/663اعمـتفك 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تنزيل األحكام على الوق ائع القضائية والفتوية 
 

74 

ؾمقاهومل يذيمر معفو  ذم اًمقاىمعي إٓ سمعد هتقئي وىموئعفو اعممصمرة مفذسمي مرشمبي يملكف
(6)

 ،

ويليت ، وهذا اًمتـؼقح هق اعمعتّد سمف قمـد احلؽؿ اًمؼضوئّل  وٓيؽقن ذًمؽ إٓسموًمتـؼقح.

 قمغم اًمتـؼقح آسمتدائل سموًمتعديؾ واإليمامل.

ي يتّؿ قمغم مرطمؾٍي واطمدٍة ومؼط شُمعّد هنوئقَّي ذم اًمػتقى؛  شمـبقف: شمـؼقح اًمقاىمعي اًمػتقيَّ

ي ٓ حتتوج إمم اإلصمبوت.  ٕن اًمقاىمعي اًمػتقيَّ

 

     

  

                                                 

 .666، مزيؾ اعمالم قمـ طُمّؽوم إكوم 6/41اًمبفجي ذم ذح اًمتحػي ( 6)
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 مطلب الرابع

َّة  إثبات الْاقعة القطائ

إىمومي اًمدًمقؾ ًمدى اًمؼويض قمغم اًمقاىمعي اعممصّمرة ذم احلؽؿ اًمؼضوئّل  اعمراد سمف:

سموًمطرق اًمتل ىمّررهو اًمنمع
(6)

. 

َّة:  طرق إثبات الْاقعة القطائ

احلؼ وأفمفره وهل يمؾ مو أسمون ، اعمراد سمطرق إصمبوت اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي: اًمبقـي اًمنمقمقَّي  

 سملي دًمقؾ يمون ممو ؿمفد اًمنمع ٕصؾف.، قمـد اعمـوزقمي ًمدى اًمؼويض

سمؾ يمؾ مو أسمون احلؼ وأفمفره ممو ؿمفد اًمنمع ٕصؾف ، ومطرق اإلصمبوت همػم حمصقرة

أم ، أم ؿمفودة، أم يمتوسمي، ؾمقاء يمون ذًمؽ إىمراراً ، ومنن اًمؼويض يلظمذ سمف إلصمبوت اًمقىموئع

همػمهو مـ ـمرق احلؽؿ واإلصمبوت اًمتل شمبلم احلؼ أم ، أم ىمريـي، أم كؽقًٓ ، يؿقـوً 

أم ضمدَّ ، أم اؾمتـبط اًمعؾامء منموقمقتف مـفام، ؾمقاء ممو شمؼرر سموًمؽتوب واًمسـي، وشمظفره

 وسمعض، حتؾقؾ اًمدم، مـ ـمرق ووؾموئؾ اإلصمبوت واحلؽؿ ممو ؿمفد اًمنمع ٕصؾف

                                                 

 .2/56ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب: ( 6)
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ع ومنن ـمرق احلؽؿ هل مـ أدًمي وىمق، وؾموئؾ يمشػ اجلريؿي اًمتل اؾمتجدت وهمػمهو

معروموت إطمؽوم واًمتل ٓ شمـحٍم
(6)

. 

 

      

                                                 

، شمبٍمة احلُّؽوم ذم أصقل إىمضقي 11ُمِعلم احلؽوم ومقام يؽمدد سملم اخلصؿلم مـ إطمؽوم ( 6)

، إقمالم اعمقىّمعلم قمـ 46/453، جمؿقع ومتووى ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقَّي 6/236ٍ إطمؽوم ومـوه

، اًمّدَراِري 4/661، سمدائع اًمػقائد 66، اًمطرق احلؽؿقَّي ذم اًمسقوؾمي اًمنمقمقَّي 6/56رب اًمعوعملم 

 .61، فمػر اًماليض سمام جيى ذم اًمؼضوء قمغم اًمؼويض 2/326اعمُِضقَّي ذح اًمّدَرر اًمَبِفقَّي 
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 املطلب اخلامض

َّة  تفصري الْاقعة القطائ

َّة: ، واًمبقون، ( ذم اًمؾغي: اًمؽشػالتػسرياعمراد سمؾػظ ) املراد بتفصري الْاقعة القطائ

واإليضوح
(6)

. 

: سمقون معوين ودٓٓت إىمقال وإومعول هنا بتػسري الواقعة الؼضائيَّةواعمراد 

وـمرق ، واًمسؽقت وإطمقال اًمقاىمعي ذم اًمتٍموموت واًمقاردة ذم اًمدقمقى واإلضموسمي

احلؽؿ واإلصمبوت مـ اًمشفودة وكحقهو مـ إوصوف واًمقىموئع اعممصمرة ذم احلؽؿ 

اًمؼضوئل
(2)

. 

َّة ّمعرّعٔتُ: َّة تفصري الْاقعة القطائ ، ٓ سُمدَّ ًمؽؾ واىمعي ىمضوئقَّي مـ شمصقرهو أٍن

واكتػوء ، وسمقون وضمف اًمدًٓمي مـفو، وصمبقهتو سمطرق احلؽؿ، شملصمػمهووسمقون ، وشمـؼقحفو

وومفؿفو سموًمطرق اعمؼررة، ويمؾ ذًمؽ ٓ يتحؼؼ إٓ سمعد شمػسػمهو، معورضفو
(4)

. 

                                                 

 .2/372، اعمصبوح اعمـػم ذم همريى اًمنمح اًمؽبػم 664، خمتور اًمصحوح 6/663مؼويقس اًمؾغي  (6)

 .2/636ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:  (2)

 .6/65، ذح قمامد اًمرضو سمبقون أدب اًمؼضو 624ـ2/622ومتووى اًمسبؽل   (4)
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إطمؽوم ختتؾػ سموظمتالف »هـ(: 176)تو ذًمؽ إٓ ٕكف يمام يؼقل اًمؼرـمبلوم

ـ طمؼقق واًمنموط اًمتل شمتضؿ، واًمشفودات، واإلىمرارات، واًمدقمووى، اًمعبورات

شاعمحؽقم ًمف
(6)

أو قمؼد ىمد ُيْطِؾؼ ، أو إىمرار، أو هنل، واعمؽؾػ وهق يتؽؾؿ سملمر .

ومقتعلم قمغم مـ ، سمؾ إن شمؼققده أطمقوكًو ُيعّد إقمقوًء ذم اًمؽالم، اًمؽالم وٓ يؼقده أو يػرسه

ذ يمالمف أو حُيويمؿف ومقف أن حَيْؿؾف قمغم وضمقه شمػسػم اًمؽالم اعمؼررة ـَػِّ يؼقل اسمـ مػؾح ، ُي

بف قمؾقف» :هـ(714 :)ت ومل يتعرض ، ومـ ىمصد سمقون شمعؾقؼ احلؽؿ سموًمقصػ رشمَّ

جلؿقع ذوـمف ومقاكعف
(2)

ومؾق ، ؛ ٕكف قَمرِس؛ إذ اًمؼصد سمقون اىمتضوء اًمسبى ًمؾحؽؿ

وًمق ىمول: إٓ أن يؽقن ، ىمول: اقمط هذا ًمؾػؼراء أو كحقهؿ اؾمَتْلَذَكف ذم قمدوه ووموؾمؼ

ومعرض ًمف ، .. ويمذا ىمقل اًمطبقى: اذسمف ًمإلؾمفولأطمدهؿ يمذا ويمذا قُمدَّ ًُمْؽـي وقِمقًّو.

شذيمر ذًمؽ ؿمقخـو ]يعـل اسمـ شمقؿقَّي[، ضعػ ؿمديد أو إؾمفول
(4)

. 

ـ وىمد أصمـك اهلل ـ ، ومػفؿ اًمقاىمعي وشمػسػمهو أمر ٓ سُمدَّ مـف ًمؾحؽؿ اًمؼضوئل

 ﴿:-شمعومم–ًمف يمام ذم ىمق، ـ ًمػفؿف اًمقاىمعي ووضمف احلؽؿ ومقفوقمغم ؾمؾقامن ـ 

              

 [.75، 71]إكبقوء:  ﴾     

                                                 

 .66/616اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن   (6)

 ، واًمتصقيى اىمتضوه اًمسقوق.شومقاصمؼف»ذم إصؾ:   (2)

 .3/471اًمػروع   (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  تنزيل األحكام على الوق ائع القضائية والفتوية
 

79 

ـ ًمػفؿف اًمقاىمعي ووضمفف احلؽؿ ومقفوـ قمغم ؾمؾقامن ـ ومثـوء اهلل ـ 
(6)

يميمد  

قمغم ظموًمد سمـ اًمقًمقد  يمام أكؽر اًمـبل  أمهقَّي شمػسػم اًمقاىمعي وشمصقرهو ًمؾحؽؿ ومقفو.

  ىمتؾف ًمبعض سمـل ضمذيؿي؛ ًمعدم اؾمتػسوره هلؿ قمـ مرادهؿ مـ يمؾؿي مشؽؾي

ظموًمد سمـ اًمقًمقد إمم سمـل  سمعٌ اًمـبل »أكف ىمول:   أـمؾؼقهو؛ ومعـ اسمـ قمؿر 

ومجعؾقا يؼقًمقن: ، ومؾؿ حيسـقا أن يؼقًمقا: أؾمؾؿـو، ومدقموهؿ إمم اإلؾمالم، ضمذيؿي

، ومذيمركوه  لىمدمـو قمغم اًمـبـفؿ ويلرس... طمتك ومجعؾ ظموًمد يؼتؾ م، صبلكو، صبلكو

شمرشملم، ومؼول: اًمؾفؿ إين أسمرأ إًمقؽ ممو صـع ظموًمد، يديف ومرومع اًمـبّل 
(2)

ومؼد محؾ ، 

ًمؽـ ، قمغم ظمروضمفؿ مـ ديـ إمم ديـ همػم اإلؾمالمش صبلكو»معـك ىمقهلؿ   ظموًمد

أكؽر قمؾقف إظمذ هبذا اًمظوهر ىمبؾ آؾمتػسور قمـ اعمراد سمف اًمـبل 
(4)

 ؛ ىمول اسمـ طمجر

يعـل ِمـ ىمتِؾف اًمذيـ ش اًمؾفؿ إين أسمرأ إًمقؽ ممو صـع ظموًمد»ىمقًمف: »هـ(: 162)ت: 

شىمبؾ أن يستػرسهؿ قمـ مرادهؿ سمذًمؽ اًمؼقلش صبلكو»ىموًمقا: 
(3)

ومدل قمغم أكف ٓ سُمدَّ  ،

اًمؼضوة سمػفؿ    قمؿروىمد أوص مـ شمػسػم اًمقاىمعي وومفؿفو ىمبؾ احلؽؿ ومقفو.

                                                 

 .6/2، شمبٍمة احلُّؽوم ذم أصقل إىمضقي ومـوهٍ إطمؽوم 4/276أطمؽوم اًمؼرآن ٓسمـ اًمعريب   (6)

ظموًمد سمـ اًمقًمقد إمم سمـل  ، يمتوب اعمغوزي، سموب سمعٌ اًمـبّل 3/6677أظمرضمف اًمبخوري   (2)

 ، يمتوب إطمؽوم، سموب إذا ىمه احلويمؿ سمجقٍر أو ظمالف أهؾ اًمعؾؿ ومفق رّد.1/2121ضمذيؿي، 

 .64/616، 1/61ومتح اًمبوري سمنمح صحقح اًمبخوري   (4)

، واكظر مزيدًا مـ إدًمي وإمثؾي ذم: إقمالم اعمقىّمعلم قمـ رب اًمعوعملم 64/612اعمرضمع اًمسوسمؼ  (3)

 سمعدهو.ومو  6/466

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تنزيل األحكام على الوق ائع القضائية والفتوية 
 

80 

وموومفؿ إذا »؛ ومؼول:  اًمذي سمعثف إمم أيب مقؾمك إؿمعري اًمقاىمعي وشمػسػمهو ذم يمتوسمف 

شأدزم إًمقؽ
(6)

شاًمػفؿ اًمػفؿ ومقام خيتؾٍ ذم صدرك»وىمـول:  ،
(6)

 ومال سُمدَّ ًمػفؿ اًمقاىمعي .

                                                 

قي وإطمؽوم وهمػم ذًمؽ، يمتوب ، يمتوب ذم إىمض267، 3/261أظمرضمف اًمدارىمطـل واًمؾػظ ًمف  (6)

، يمتوب آداب اًمؼويض، سموب ٓ يؼيض اًمؼويض 66/661إمم أيب مقؾمك إؿمعرّي، واًمبقفؼل   قمؿر 

، يمتوب آداب اًمؼويض، سموب إكصوف اخلصؿلم ذم اعمدظمؾ قمؾقف 66/646إٓ وهق ؿمبعون ريَّون، 

، 66/666وآؾمتامع مـفام واإلكصوت ًمؽّؾ واطمٍد مـفام طمتك شمـػد طمّجتف وطمسـ اإلىمبول قمؾقفام، 

ت، سموب ٓ حيقؾ طمؽؿ اًمؼويض قمغم اعمؼيّض ًمف واعمؼيّض قمؾقف وٓ جيعؾ احلالل قمغم يمتوب اًمشفودا

، يمتوب اًمشفودات، سموب مـ ىمول: ٓ 66/666واطمٍد مـفام طمرامًو وٓ احلرام قمغم واطمٍد مـفام طمالًٓ، 

، يمتوب 66/657، يمتوب اًمشفودات، سموب اعمدقمل يستؿفؾ ًمقليت سمبّقـي، 66/612شمؼبؾ ؿمفودشمف، 

ب سمشفودة زور مل شمؼبؾ ؿمفودشمف، وصححف إًمبوين، وىمول: اًمشفودات وهذا إؾمـود »، سموب مـ ضُمرِّ

رضموًمف صمؼوٌت رضموُل اًمشقخلم، ًمؽـف مرؾمؾ؛ ٕن ؾمعقد اسمـ أيب سمردة شموسمعل صغػم روايتف قمـ قمبداهلل سمـ 

وضمودة، وهل وضمودة صحقحي مـ أصح ش هذا يمتوب قمؿر»ًمؽـ ىمقًمف:  ?قمؿر مرؾمؾي ومؽقػ قمـ قمؿر

 [.1/236]إرواء اًمغؾقؾ ذم ختريٍ أطموديٌ مـور اًمسبقؾ ش. وهل طمجي اًمقضمودات،

وظمػم هذه إؾموكقد ومقام كرى إؾمـود ؾمػقون سمـ : »6/16وىمول اًمشقخ أمحد ؿمويمر ذم شمعؾقؼف قمغم اعمحغّم 

قمققـي قمـ إدريس... أن ؾمعقد اسمـ أيب سمردة اسمـ أيب مقؾمك أراه اًمؽتوب وىمرأه ًمديف، وهذه وضمودة 

 ش.ـود اًمصحقح إن مل شمؽـ أىمقى مـف، وموًمؼراءة ذم اًمؽتوب أوصمؼ مـ اًمتؾؼل قمـ احلػظضمقدة ذم ىمقة اإلؾم

 ، سمسـٍد ٓ خيؾق مـ مؼوٍل ذم سمعض رضموًمف.267، 3/261يمام ىمد روى هذا إصمر مسـدًا اًمدارىمطـل 

وًمعبداًمػتوح أسمق همدة دراؾمٌي قمـ ؾمـد هذا احلديٌ مـشقرة ذم جمؾي يمؾقَّي أصقل اًمديـ سموًمريوض، 

 اًمراسمع.اًمعدد 

ـُ طمزٍم ذم اعمحغّم  ، َوَوَصَػ هذه اًمرؾموًمي سملهنو مؽذوسمي مقضققمي قمغم قمؿر، 6/65وىمد ردَّ هذا إصمر اسم

ح ىمقًَمف حمؿقد قمركقس ذم شموريخ اًمؼضوء ذم اإلؾمالم  ، وىمقهُلام مردوٌد سمثبقت هذه اًمرؾموًمي 66ورضمَّ

ح ومقف سموًمقضمودة، وذًمؽ طمجي يمام ؾمؾػ.  سمسـٍد صحقح مٍمَّ
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أن »هـ(: 766ويمؿ يمام يؼقل اسمـ اًمؼقؿ )ت وموعمطؾقب مـ احل، وشمصقرهو مـ شمػسػمهو

شصمؿ حيؽؿ ومقف سمام جيى، يعؾؿ مو يؼع
(2)

اًمػؼفوء مجؾي مـ أداب ًمؾؼويض وىمد ذيمر  .

مـ ذًمؽ: يمقن اًمؼويض قمورومًو سمؾغي ، وشمػسػمهو، وشمصقرهو، شمعقد ًمػفؿ اًمقاىمعي

وهلجوت اًمبؾد اًمتل يكم احلؽؿ ومقفو
(4)

هـ( ـ ذم ذوط 126يؼقل اسمـ اعمـوصػ )ت  ، 

 واظمتالف اعمعوين، أن يؽقن قمورومًو سمام ٓ سُمدَّ مـف مـ اًمعرسمقَّي: » اًمؽامل ذم اًمؼويض ـ

ًمؾعبورات ومنن إطمؽوم ختتؾػ سموظمتالف اًمعبورات ذم كحق اإلىمرار واًمدقمقى 

شواًمشفودات...
(3)

. 

 الْشائل الدالة على اإلرادة:

وًمؽـ اًمؼصد ، اًمؼصد واإلرادة قمامد اًمتٍموموت وآًمتزاموت اًمتل جيرهيو اعمؽؾػ

، قمؾقفوسمؾ ٓ سُمدَّ هلو مـ وؾمقؾي شمؼمزهو وشمدل ، واإلرادة مؽـقكي ٓ شمظفر سمـػسفو

  واًمسؽقت.، واًمػعؾ، هل: اًمؾػظ، واًمقؾموئؾ اًمداًمي قمغم اإلرادة صمالث

                                                                                                                   

 جيف.(  ؾمبؼ ختر6)

 .6/666إقمالم اعمقىّمعلم قمـ رب اًمعوعملم   (2)

 .6/12، اعمجؿقع ذح اعمفّذب 4/311دىموئؼ أوزم اًمـفك ًمنمح اعمـتفك   (4)

 .43شمـبقف احلُّؽوم قمغم مآظمذ إطمؽوم   (3)
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، وموًمؽتوسمُي شمعقد ًمؾػظ، ومو قمداهو ومفق يعقد هلو، ومفذه هل اًمقؾموئؾ اًمداًمي قمغم اإلرادة

واإلؿمورُة شمعقد ًمؾػعؾ
(6)

. 

ومؿـ قمرف مراد اعمتؽؾؿ سمدًمقؾ مـ إدًمي »هـ(: 766يؼقل اسمـ اًمؼقؿ )ت: 

وإكام هل أدًمي يستدل هبو قمغم مراد ، وإًمػوظ مل شمؼصد ًمذواهتو، وضمى اشمبوع مراده

، ؾمقاء يمون سمنؿمورة، ـمريؼ يمون قَمِؿَؾ سمؿؼتضوه ومنذا فمفر مراده ووضح سملي، اعمتؽؾؿ

شأو قمودة ًمف مطردة ٓ خيؾ هبو، أو ىمريـي طموًمقَّي، أو دًٓمي قمؼؾقَّي، أو إيامءة، أو يمتوسمي
(2)

. 

 األصل يف تفصري لفظ املللف: 

إصؾ أن مو جيري قمغم شمػسػم اًمـصقص اًمنمقمقَّي مـ أصقل وىمقاقمد جيري 

، ودومققمف، ودقموواه، وإىمراراشمف، ذم اجلؿؾي قمغم شمػسػم يمالم اعمؽؾػ ذم شمٍموموشمف

وومقفو اعمجؿؾ اًمذي يؾزم شمػسػمه وسمقوكف ، ومػقفو اًمقاضح مـ كص وفموهر، وسمقِّـوشمف

وومقفو اًمعوم ، ه سمدًمقؾ راضمحوومقفو اعممول اًمذي ُيٍمف قمـ فموهر، سمطرىمف اعمؼررة

وومقفو مو ، ومػفقم مقاومؼًي أو خموًمػيً ، ومو دًٓمتف مـطقق، واعمطؾؼ واعمؼقد، واخلوص

  يؼع ومقف اًمتعورض.

وإقمراف ذم اًمدًٓمي قمغم اًمؽالم مـ اًمؾػظ  وًمؾؼرائـ احلوًمقَّي واعمؼوًمقَّي

واًمؽتوسمي وهمػمهو مـ اًمػعؾ أو اًمسؽقت أصمٌر يمبػم ذم شمػسػم اًمقىموئع مـ سمقوٍن عمجؿؾفو 

                                                 

 .266اًمسؽقت ودًٓمتف قمغم إطمؽوم اًمنمقمقَّي   (6)

 .6/461عمعـك كػسف: أطمؽوم أهؾ اًمذّمي ، واكظر ذم ا6/261إقمالم اعمقىّمعلم قمـ رب اًمعوعملم  (2)
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ودومِع اًمتعورض قمـفو قمـد وىمققمف ذم هذه ، أو ختصقٍص ًمعوّمفو أو شمؼققٍد عمطؾؼفو

اًمدٓٓت
(6)

ويمالم  وصَمؿَّ اظمتالف ذم سمعض ذًمؽ سملم دًٓمتفو ذم كصقص اًمنمع .

اعمؽؾػلم اؾمتدقموه أن يمالم اًمشورع كحتوج إمم شمعديتف مـ واىمعي مـصقص قمؾقفو إمم 

 همػمهو ًمتؼرير طمؽؿفو.

و يمالم اعمؽؾػ ومنكام ضمعؾ ًمؾؽشػ قمـ إرادشمف وشمٍموموشمفأَ  وٓ يستدقمل ، مَّ

سمؾ إصؾ ىمٍمه وآطمتقوط ًمؾؿؽؾػ سمعدم إًمزامف سمدًٓمي مل يظفر مو ، إمر شمعديتف

أطمؽوم اًمنمع جيؿع ومقفو سملم : » هـ(366ىمول اعمووردي )ت: ، ف هبويدل قمغم اًمتزام

وأطمؽوم إيامن معتؼمة سموٕؾمومل دون اعمعوين؛ ٕن ، اقمتبور إؾمومل واعمعوين

اًمرضورة دقمً ذم اعمسؽقت قمـف ذم أطمؽوم اًمنمع إمم إقمتبور اعمعوين ودمووز 

ومقىمػً قمغم اقمتبور ، ينومل شَمْدُع اًمرضورة ذم إيامن إمم اقمتبور اعمعو، إؾمومل

شإؾمومل
(2)

ومو يؼول ذم شمػسػم اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي يـطبؼ ذم اجلؿؾي قمغم شمػسػم اًمقاىمعي  .

ي اًمػتقيَّ
(4)

.   

                                                 

 .2/662ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:   (6)

، ًمؽـ إذا دًمً اًمؼريـي قمغم اجلؿع سمقـفام 66/412(  احلووي اًمؽبػم ذم ومؼف مذهى اإلموم اًمشوومعل 2)

 ذم يمالم اعمؽؾػ قمؿؾـو سمذًمؽ.

ذم اًمػصؾ اًمثوًمٌ مـ اًمبوب اًمثوين مـ يمتويب: ًمؼد سمسطً أطمؽوم شمػسػم اًمقىموئع اًمؼضوئقَّي  (4)

 ش.شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»
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 المبحث الثالث
 أصول تنزيل األحكام على الوق ائع 

 ومخسي مطوًمى:، وومقف متفقد

 صمؿرهتو.وسمقون ، اعمراد سملصقل شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع التنَٔد:

ّّل: إصؾ إّول: اًمـظر ذم اعمآٓت قمـد شمـزيؾ إطمؽوم قمغم  املطلب األ

 اًمقىموئع.

 إصؾ اًمثوين: مراقموة مؼصد اًمنمع وطمؽؿي اًمتنميع. املطلب الجاىٕ:

 إصؾ اًمثوًمٌ: مراقموة اًمػروق سملم اًمقىموئع وإؿمخوص. املطلب الجالح:

 واحلوضموت. إصؾ اًمراسمع: مراقموة اًمرضورات املطلب الرابع:

 إصؾ اخلومس: مراقموة درء احلدود واًمؼصوِص سموًمشبفوت.املطلب اخلامض:
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 التنَٔد

 ّبٔاٌ مثرتَا، املراد بأصْل تيسٓل األحلاو على الْقائع

 املراد بأصْل تيسٓل األحلاو على الْقائع:

هل ـموئػي مـ اًمؼقاقمد واًمضقاسمط شمعلم اًمؼويض ـ ويمذا اعمػتل ـ قمغم حتديد 

احلؽؿ اًمؽكم اعمالىمل ًمؾدقمقى وشمـزيؾف قمغم اًمقاىمعي سمعد هتقئتفو سموًمتـؼقح واإلصمبوت 

واًمتػسػم
(6)

ومفل أمقر يمؾقَّي يؼصد هبو ضبط آضمتفود اًمؼضوئل واًمػتقّي سمبقون  .

اًمطريؼي اًمتل يؽقن هبو إضمراء احلؽؿ اًمؽكم قمغم حمؾف مـ اًمقىموئع مراقمقًو ظمصقصقَّي 

ال ومؼتضقوت شممصمر ذم ضبط شمـزيؾف قمغم اًمقاىمعي يمؾ واىمعي ومو حيّػ هبو مـ أطمق

أو آكتؼول ، أو طمذومف، وىمد شمؼتيض هذه إصقل زيودة ىمقد ذم احلؽؿ اًمؽكم، وشمؼريره

مـ طمؽؿ يمكم إمم آظَمر أيمثر مالءمي حلؾ اًمـزاع
(2)

.  

 مثرة أصْل تيسٓل األحلاو على الْقائع:

قمغم اًمقىموئع ذم أهنو شمعلم اًمؼويض قمغم  شمظفر صمؿرة أصقل شمـزيؾ إطمؽؾؿ

وذًمؽ سمتؿققزه مـ قمدة أطمؽوم مشوهبي ًمف أو ، حتديد احلؽؿ اًمؽكم اعمالىمل ًمؾدقمقى

أو سموؾمتـبوـمف سموٓضمتفود متك ضمرى قمغم طمؽؿ اًمعزيؿي أو إصؾ أو ، متداظمؾي معف

                                                 

 .2/466ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:  (6)

 اعمرضمع اًمسوسمؼ. (2)
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ظ إدراضمف ذم طمؽؿ اًمرظمصي أو آؾمتثـوء قمـد آىمتضوء. يؾ يمام شمعلم قمغم ضبط شمـز حُلِ

، إطمؽوم قمغم اًمقىموئع اًمذي جيري شمؼريره سمنضمراء احلؽؿ اًمؽكم قمغم حمؾف مـ اًمقىموئع

 ومتعلم سمذًمؽ قمغم حتديد كطوق شمطبقؼ احلؽؿ اًمؽكم قمغم اًمقىموئع.

يمام أن شمؾؽ إصقل اًمتل ؾمقف يليت ذيمرهو شُمَعدُّ ىمقاقمد مشؽميمي ذم شمػسػم 

ي إطمؽوم اًمؽؾقَّي واًمقىموئع اًمؼضوئقَّي واًمػتقيَّ
(6)

. 

 وأصقل شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع هل يموًمتوزم:

 ـ اًمـظر ذم اعمآٓت قمـد شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع.6

 ـ مراقموة مؼصد اًمنمع وطمؽؿي اًمتنميع.2

 ـ مراقموة اًمػروق سملم اًمقىموئع وإؿمخوص.4

 ـ مراقموة اًمرضورات واحلوضموت.3

 ـ مراقموة درء احلدود واًمؼصوِص سموًمشبفوت.6

 يمّؾ أصٍؾ ذم مطؾٍى ممو يكم.وؾمقف كتحّدث قمـ 

      

                                                 

، اًمتنميع اجلـوئل اإلؾمالمل مؼوركًو 2/466ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»( يمتويب: 6)

ي اعمصؾحي ذم اًمػؼف اإلؾمالمل صػحي )م(، ومصقل ذم اًمػؽر 6/267اًمقضعل  سموًمؼوكقن ، كظريَّ

 .76، اعمـوهٍ إصقًمقَّي ذم آضمتفود سموًمرأي ذم اًمتنميع اإلؾمالمل 611اإلؾمالمل سموعمغرب 
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ّّل  املطلب األ

ّّل: اليظر يف املآالت عيد تيسٓل األحلاو على الْقائع  .األصل األ

اًمـظر ذم مآٓت إومعول )اًمقىموئع( ملمقرًا هبو أومـفقًو قمـفو أمٌر ٓ سُمدَّ مـف قمـد 

يمدي إمم أمر  ومنذا يمون اًمػعؾ ومفق مؼصقد ذقمًو.، شمـزيؾ احلؽؿ قمؾقفو واًمػصؾ ومقفو

ومؼد شمرك اًمـبل   همػم حمؿقد ذقمًو مـع قمغم اعمؽؾػ وإن يمون ذم أصؾف ضموئزًا أو واضمبًو.

 وذًمؽ طمتك يمام يؼقل اًمـبل ، ىمتؾ اعمـوومؼلم مع قمؾؿف هبؿ  ومقام رواه ضموسمر سمـ

شٓ يتحّدث اًمـوس أن حمؿدًا يؼتؾ أصحوسمف: »  قمبداهلل 
(6)

. 

ومراقموة هذا إصؾ ـ أقمـل اًمـظر ذم اعمآٓت ـ قمـد شمـزيؾ إطمؽوم اًمؽؾقَّي 

قمغم اًمقىموئع معدود مـ صػوت أهؾ اًمرؾمقخ ذم اًمعؾؿ؛ يؼقل اًمشوـمبل ـ ذم سمقون 

شإكف كوفمر ذم اعمآٓت ىمبؾ اجلقاب قمغم اًمسمآت»صػي اًمعومل اًمراؾمخ ـ: 
(2)

. 

                                                 

 : ﴿، يمتوب اًمتػسػم، سموب ىمقًمف3/6116( متػؼ قمؾقف واًمؾػظ هلام، ومؼد أظمرضمف اًمبخوري 6)

، سموب 3/6114، ﴾                

               : ﴿ىمقًمف

، يمتوب اعمـوىمى، سموب مو يـفك مـ دقمقى=  اجلوهؾقَّي، ومسؾؿ 4/6251، ﴾

 ، يمتوب اًمؼّم واًمصؾي، سموب كٍم إخ فموعمًو أو مظؾقمًو.6555ـ3/6551

 .3/242( اعمقاومؼوت ذم أصقل اًمنميعي 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تنزيل األحكام على الوق ائع القضائية والفتوية 
 

90 

قمغم اًمقاىمعي ٓ سُمدَّ ًمف مـ  وموًمؼويض ـ سمؾ واعمػتل ـ وهق يؼقم سمتـزيؾ احلؽؿ

ومنن مل يػعؾ يمون ، اًمتبٍم ذم ذًمؽ سملن يؼدر قمقاىمى مو يؼرره كوفمرًا إمم أصمره أو آصموره

قمؿؾف ظمطًل مضقعًو ًمؾحؼقق أدظمؾف ذم اًمنمع اقمتامدًا مـف قمغم شملويؾ فمفر ًمف مل يؾتػً 

ومقف إمم قمقاىمبف ومآٓشمف
(6)

. 

يؽـ ومؼقف اًمـػس ذم وموحلويمؿ إذا مل »هـ(: 766يؼقل اسمـ اًمؼقؿ )ت: 

يمػؼفف ذم ، وذم اًمؼرائـ احلوًمقَّي واعمؼوًمقَّي، ومعرومي ؿمقاهده، ودٓئؾ احلول، إمورات

، وطمؽؿ سمام يعؾؿ اًمـوس سمطالكف، يمؾقوت إطمؽوم ـ أضوع طمؼقىمًو يمثػمة قمغم أصحوهبو

قن ومقف اقمتامدًا مـف قمغم كقع فموهر مل يؾتػً إمم سموـمـف وىمرائـ أطمقاًمف شٓ َيُشؽُّ
(2)

. 

ومعغم اًمؼويض ـ ويمذا اعمػتل ـ وهق يؼقم سمتـزيؾ إوصوف اًمؽوئـي ذم احلؽؿ 

وٓ ، اًمؽكم قمؾقفو أن يـظر كظرًا ظموصًو ذم احلؽؿ اًمذي طمدده ًمتطبقؼف قمغم اًمقاىمعي

سمؾ قمؾقف ، يؼطع كظره قمـ اًمـظر ذم مآل اًمقاىمعي ًمق ـمبؼ قمؾقفو ذًمؽ احلؽؿ اًمؽكم

قاءمي سملم احلؽؿ اًمؽكم ومآًمف قمغم اًمقاىمعي ومنن فمفر ًمف قمدم اعم، مراقموة مآل اًمقاىمعي

                                                 

، اًمطرق احلؽؿقَّي 4/4، إقمالم اعمقىّمعلم قمـ رب اًمعوعملم 3/653اًمنميعي ( اعمقاومؼوت ذم أصقل 6)

ي اعمؼوصد قمـد اًمشوـمبل 2/624، ومتووى اًمسبؽل 3ذم اًمسقوؾمي اًمنمقمقَّي  ، اعمـوهٍ 462، كظريَّ

ي اًمتعسػ ذم اؾمتعامل احلؼ 246إصقًمقَّي ذم آضمتفود سموًمرأي ذم اًمتنميع اإلؾمالمل  ، 62، كظريَّ

 .261ػؽر اإلؾمالمل سموعمغرب ، ومصقل ذم اًم63

 .3(  اًمطرق احلؽؿقَّي ذم اًمسقوؾمي اًمنمقمقَّي 2)
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وـمؾى همػمه ممو يؽقن أىمعد سمؿراقموة ، أقمود اًمـظر مرة أظمرى ذم مالىموة احلؽؿ ًمؾقاىمعي

أو طمذف مـف مـ اًمؼققد مو حيؼؼ اًمـظر ذم ذًمؽ اعمآل ، أو أضوف قمغم احلؽؿ، مآهلو

 ـمؾبًو أو مـعًو.

يؼقل اًمشوـمبل ، ًمزموطمؽؿ وأ، وإن رأى اعمقاءمي سمقـفام ـمبؼف قمغم اًمقاىمعي

اًمـظر ذم مآٓت إومعول معتؼم مؼصقد ذقمًو يموكً إومعول »هـ(: 756)ت: 

وذًمؽ أن اعمجتفد ٓ حيؽؿ قمغم ومعؾ مـ إومعول اًمصودرة قمـ ، مقاومؼًي أو خموًمػيً 

اعمؽؾػلم سموإلىمدام أو اإلطمجوم إٓ سمعد كظره إمم مو يمول إًمقف ذًمؽ اًمػعؾ منموقمًو 

شأو عمػسدة شُمْدَرأ، ىعمصؾحي ومقف شُمْسَتْجؾ
(6)

. 

إن قمغم اًمؼويض ـ ويمذا اعمػتل ـ وهق يؼقم سمتـزيؾ إطمؽوم اًمؽؾقَّي اعمجردة قمغم 

ومقعؿؾ ، وآصمورهو، ومآٓت اًمقاىمعي، ومالسمسوت، وأطمقال، اًمقىموئع أن يؾحظ فمروف

قمغم اعمقاءمي سملم مؼتضقوت احلؽؿ اًمؽكم جمردًا وسملم اًمقاىمعي ٓطمظًو مو ذيمركو
(2)

. 

ذًمؽ أن احلؽؿ إذا يمون يمدي ذم مآًمف إمم اًمػتـي واًمػسود قمغم اًمديـ  ومـ صقر

أو َيْعِدل ، أو إمي ومنن اًمؼويض يتقىمك ذًمؽ اعمآل سموًمؼققد اًمداومعي ًمف زيودًة أو كؼصوً 

هـ( ـ ذم اًمرد قمغم اًمذيـ أكؽروا قمؾقف 721قمـف إمم طمؽؿ آظمر؛ يؼقل اسمـ شمقؿقَّي )ت: 

                                                 

 .3/653(  اعمقاومؼوت ذم أصقل اًمنميعي 6)

ي اًمتعسػ ذم اؾمتعامل احلؼ 3(  اًمطرق احلؽؿقَّي ذم اًمسقوؾمي اًمنمقمقَّي 2) ، مصودر اعمعرومي ذم 65، كظريَّ

يـل واًمػؾسػل   .346ـ325اًمػؽر اًمدِّ
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إن هذه إطمؽوم مع »سف إذا مل يؿتـع قمـ ذًمؽ ـ: وىمرروا طمب، اًمػتقو ذم سمعض اعمسوئؾ

متضؿـي ًمؾعدوان قمغم ، مػرىمي سملم ىمؾقب إمي، أهنو سموـمؾي سموإلمجوع ومنهنو مثػمة ًمؾػتـ

واحلؽُؿ سمغػم مو أكزل اهلل ، واحلؽُؿ سمام أكزل اهلل ومقف صالح اًمدكقو وأظمرة، اعمسؾؿلم

شومقجى كؼضف سموإلمجوع، وأظمرة، ومقف ومسود اًمدكقو
(6)

وٓ يعـل اًمـظر ذم اعمآٓت قمـد  .

احلؽؿ واًمػتقو أن اًمؼويض أو اعمػتل يعؿؾ اؾمتحسوكف اًمعؼكم جمردًا مـ اًمـصقص 

وضمعؾ ، ومؿـ ومعؾ ذًمؽ ومفق ُمَتَشفٍّ ىمد رّد اًمـوس إمم هقاه، اًمنمقمقَّي وأصقل اًمنميعي

ويمون آصماًم ملزورًا همػم ملضمقر، ـمؾى همػم اًمنميعي مبتغوه
(2)

)ت:  ؛ يؼقل اسمـ شمقؿقَّي

مـ همػم اشمبوع عمو أكزل ، ومؿـ اؾمتحؾ أن حيؽؿ سملم اًمـوس سمام يراه هق قمدًٓ »هـ(: 721

وىمد يؽقن اًمعدل ذم ، ومنكف مو مـ أمي إٓ وهل شملمر سموحلؽؿ سموًمعدل، اهلل ومفق يموومر

شديـفو مو رآه أيموسمرهو
(4)

. 

َـّ أن اًمنميعي شمتؾؼك مـ اؾمتصالح »هـ(: 371ويؼقل اجلقيـل )ت:  مـ فم

واختذ يمالمف هذا إمم رد اًمنمائع ، ومؼته رأي احلؽامء ومؼد ردَّ اًمنميعياًمعؼالء 

شذريعي
(3)

. 

                                                 

 .21/462ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقَّي (  جمؿقع ومتووى 6)

 .2/466ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:   (2)

ي 4)  .65، جمؿققمي اًمتقطمقد ـ اًمرؾموًمي اًمثوكقي قمنمة 6/646(  مـفوج اًمسـي اًمـبقيَّ

 .226(  همقوث إمؿ ذم اًْمتَِقوث اًمظَُّؾؿ 3)
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واعمعتد سمف ذم اعمآٓت مو ؿمفد ًمف اًمنمع ـمؾبًو أو مـعًو سمـصقص اًمنميعي 

وأصقهلو طمسى اعمسوًمؽ اًمنمقمقَّي
(6)

. 

ومـ أمثؾي ذًمؽ مو يكم: أّكف إذا أّدى إضمراء إطمؽوم قمغم جمورهيو إصؾّقي إمم 

ؼقؼ احلقؾي ومُقؽْمك احلؽؿ إصكّم وُيـتؼؾ إمم طمؽٍؿ آظمر يتالىمك سمف ذًمؽ اعمآل اًمػوؾمد حت

 يمام ذم كؽوح اًمتحؾقؾ.

هـ( مـ احلقؾ اعمـؽرة: أن يؼتؾ اًمرضمؾ محوشمف766وممو ذيمره اسمـ اًمؼّقؿ )ت: 
(2)

 

ومقؼقم سمؼتؾ زوضمتف اًمتل ًمف مـفو وًمد طمتك يسؼط اًمؼصوص ، ومقجى قمؾقف اًمؼصوص

ا ًمؾؿآٓت اعمحّرمي، قمـف سمؾ وضمقب اًمؼصوص ، وهذه احلقؾي ٓ شمسؼط اًمؼصوص ؾمدًّ

وًمق ىمقؾ سمتحّتؿ ىمتؾف وٓ سمّد إذا ىمصد هذا ًمؽون أىمرب إمم »ىمول اسمـ اًمؼّقؿ: ، ىموئؿ

شاًمعؼقل واًمؼقوس
(4)

. 

     

  

                                                 

 .2/466ش ػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّيشمقصق»اكظر مسوًمؽ اًمـظر ذم اعمآٓت ذم يمتويب:  (6)

 أْي: أّم زوضمتف.  (2)

 .234ـ4/232 إقمالم اعمقىّمعلم قمـ رب اًمعوعملم  (4)
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 املطلب الجاىٕ

 األصل الجاىٕ: مراعاة مقصد العرع ّحلنة التعرٓع

يؼقمون سمتـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي قمؾقفام مراقموة  إن اًمؼويض واعمػتل ومهو

ؾمقاء يموكً هذه اعمؼوصد ، وموًمنمع ًمف مؼوصد ذم إطمؽوم، مؼوصد اًمنمع وطمؽؿتف

وإذا يموكً معرومي مؼوصد اًمنمع ذم جمول شمػسػم إطمؽوم ، أم ضمزئقَّي، أم ظموصي، قموميً 

اًمقىموئع ٓ يؼّؾ أمهقَّي  اًمؽؾقَّي مـ إمهقَّي سمؿؽون ومنن معرومتفو قمـد شمـزيؾ إطمؽوم قمغم

يمام ، ومفل شمعلم اًمؼويض ـ ويمذا اعمػتل ـ قمغم حتديد وصػ اًمقاىمعي اسمتداءً ، قمـ ذًمؽ

شمرضمح سمعضفو قمغم سمعض قمـد شمعدد آطمتامٓت ومقفو؛ ذًمؽ أن شمـزيؾ احلؽؿ اًمؽكم 

قمغم إقمقون واًمقىموئع مشخصي يتطؾى كظرًا ظموصوًّ يراقمل ومقف ظمصقصقَّي اًمقاىمعي 

ومؼوصُد اًمنميعي وطمؽؿتفو مـ وراء ذًمؽ حتقـمف ، ومالسمسوهتو، وومفووفمر، سملطمقاهلو

أو قمدم ىمبقًمف ًمذًمؽ، ومتعلم قمغم معرومي ىمبقل اعمحؾ ًمؾحؽؿ اًمؽكم، وشمقضمفف
(6)

.  

اًمنميعي مبـوهو وأؾموؾمفو قمغم احِلَؽؿ »هـ(: 766 يؼقل اسمـ اًمؼقؿ)ت:

، ومصوًمح يمؾفو، ورمحي يمؾفو، وهل قمدل يمؾفو، ومصوًمح اًمعبود ذم اعمعوش واعمعود

، وقمـ اًمرمحي إمم ضدهو، ومؽؾ مسلًمي ظمرضمً مـ اًمعدل إمم اجلقر، وطمؽؿي يمؾفو

وقمـ احلؽؿي إمم اًمعبٌ ـ ومؾقسً مـ اًمنميعي وإن ، وقمـ اعمصؾحي إمم اعمػسدة

                                                 

 .2/461ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:   (6)
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شأدظمؾً ومقفو سموًمتلويؾ
(6)

وموعمـوومع واعمضوّر اًمتل شمبـك قمؾقفو مؼوصد اًمنمع وطمؽؿتف  .

أو ، وًمشخص دون ؿمخص، و مضوّر ذم طمول دون طمولسمؿعـك أهنو مـوومع أ، إضوومقَّي

ذم وىمً دون وىمً
(2)

ومؿعرومي مؼوصد اًمنمع وطمؽؿتف ذم اًمقاىمعي ممو يرضمح اطمتامًٓ ، 

وهق ممو يعلم قمغم شمـزيؾ احلؽؿ ، وىمقًٓ قمغم آظمر قمـد آظمتالف، قمغم آظمر ذم اًمتػسػم

قمغم اًمقاىمعي
(4)

. 

ومـ ، شمرشّمى قمغم إسمطوهلو ضرمثوًمف: شمصحقح اًمعؼقد واًمنموط مفام أمؽـ إذا 

ذًمؽ: شمصحقح شمٍّمف اًمقزّم واًمقيمقؾ ذم طمّؼ اعمشؽمي مـفؿ وطمّؼ رّب اعمول إذا 

ظموكقا وشمٍّمومقا؛ ّٕكف ًمق سمطؾ ذًمؽ ًمػسدت قمؼقد اعمتعومؾلم معفؿ ممـ ٓ قمؾؿ ًمف 

وهذا ممو ٓ يؿؽـ دومعف إٓ سمتصحقح اًمعؼد ويؽماضمع رّب اعمول مع ، سمخقوكتفؿ

ويمقؾف
(3)

.   

  
                                                 

 .4/4(  إقمالم اعمقىّمعلم قمـ رب اًمعوعملم 6)

، ومصقل ذم اًمػؽر 416، 617، 2/614، 266، 6/266(  اعمقاومؼوت ذم أصقل اًمنميعي 2)

ي اًمتعسػ ذم اؾمتعامل احلؼ 264، 262، 267اإلؾمالمل سموعمغرب  ، اعمـوهٍ إصقًمقَّي 66، 63، كظريَّ

 .16، 7ـ1ذم آضمتفود سموًمرأي ذم اًمتنميع اإلؾمالمل 

عي ذم اكظر سمعض اًمضقاسمط وإمثؾي اًمتل شمبلّم أصمر اعمؼوصد واحِلَؽؿ قمـد شمـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىم (4)

 .2/465ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب: 

 .25/266جمؿقع ومتووى ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقَّي ( 3)
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 املطلب الجالح

 األصل الجالح: مراعاة الفرّق بني الْقائع ّاألظخاص

إن اًمؼويض واعمػتل ومهو يؼقمون سمتـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع ٓ سُمدَّ هلام مـ 

وأوصوف ، ومو سمقـفام مـ ومروق ممصمرة، اًمـظر ذم ظمصقصقوت اًمقىموئع وإؿمخوص

 مؼررة.

أو ًمؾقاىمعي اعمتـوزع ، قمؾقفومؼد يؽقن ًمؾشخص اعمتؼويض مـ مّدٍع أو مدقمك 

ومقفو أو ًمقاىمعي اًمػتقى ظموصقَّي شمستدقمل طمؽاًم ٓ يطبؼ قمغم كظوئرهو؛ ًمقضمقد وصػ 

ممصمر متعؾؼ سموًمشخص أو اًمقاىمعي اؾمتدقمك اعمغويرة ذم احلؽؿ
(6)

. 

يمون سملم أسمقوشمـو إكسوٌن »يدل قمغم ذًمؽ مو رواه ؾمعقد سمـ ؾمعد سمـ قمبودة ىمول: 

إٓ وهق قمغم أمٍي مـ إموء اًمدار خيبٌ هبو ويمون مسؾاًم خمدج ضعقػ مل يرع أهؾ اًمدار 

ه  ومرومع ؿملكف ؾمعٌد إمم رؾمقل اهلل  إكف، ىموًمقا: يو رؾمقل اهلل، ومؼول: اضسمقه طَمدَّ

                                                 

، 2/624، ومتووى اًمسبؽل 6/11، اعمجؿقع ذح اعمفّذب 3/51( اعمقاومؼوت ذم أصقل اًمنميعي 6)

ي اعمؼوصد قمـد اًمشوـمبل  ػ إىمضقي ذم شمقصق»، يمتويب: 22ـ2/26، ومتووى ورؾموئؾ 466كظريَّ

، وىمد أـمؾؼ قمؾقف اًمشوـمبل: حتؼقؼ اعمـوط اخلوص. ]اعمقاومؼوت ذم أصقل 2/446ش اًمنميعي اإلؾمالمقَّي

 [.3/51اًمنميعي 
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ىمول: ومخذوا قمثؽوًٓ ومقف موئي ؿمؿراخ ، إن ضسمـوه موئي ىمتؾـوه، أضعػ مـ ذًمؽ

شوموضسمقه سمف ضسمي واطمدة وظمّؾقا ؾمبقؾف
(6)

.  

ومػل ضب هذا اًمرضمؾ سمعثؽول ومقف موئي ؿمؿراخ سمدًٓ مـ موئي ؾمقط مػرىمي 

يمام يرضب همػمه مـ إصحوء، مراقموة ًمضعػف؛ ٕكف ٓ يطقؼ اجلؾد سموًمسقط مػرىموً 
(2)

؛ 

 [.2 ]اًمـقر: ﴾       ًمؼقًمف ـ شمعومم ـ: ﴿

يمام يدل قمغم مراقموة ظمصقصقوت إؿمخوص وإقمقون مو رواه أسمق ذّر أن 

ٓ ، وإين أطمىُّ ًمؽ مو أطمىُّ ًمـػز، يو أسمو ذّر إين أراك ضعقػوً »ىمول:   رؾمقل اهلل 

رنَّ قمغم اصمـلم شوٓ شَمَقًمَّلمَّ مول يتقؿ، شَمَلمَّ
(4)

، هبذا احلؽؿ  أسمو ذّر    ومؼد ظمّص اًمـبل ، 

 وقمـ وٓيتف قمغم مول اًمقتقؿ؛ ٕن أسمو ذّر رضمؾ، وًمق قمغم اصمـلم وهق هنقف قمـ اإلمورة

                                                 

، يمتوب اًمرضمؿ، ذيمر 3/464، واًمـسوئّل ذم اًمســ اًمؽؼمى 6/222( أظمرضمف أمحد واًمؾػظ ًمف 6)

ٍّ ومقف، واسمـ موضمف  ، يمتوب احلدود، سموب اًمؽبػم 2/165آظمتالف قمغم يعؼقب سمـ قمبداهلل سمـ إؿم

، يمتوب احلدود، سموب اًمرضير ذم ظمؾؼتف ٓ مـ مرض 1/246واعمريض جيى قمؾقف احلّد، واًمبقفؼّل 

، وذم اًمـسوئل ـمرق أظمرى مرؾمؾي قمـ أيب أمومي سمـ ؾمفؾ، 1/14يصقى احلّد، واًمطؼمايّن ذم اًمؽبػم 

، ىمول اسمـ طمجر ذم سمؾقغ اعمرام مـ أدًمي  3/616اهلل أسمق داود قمـ سمعض أصحوب رؾمقل يمام أظمرضمف 

 ش.وإؾمـوده طمسـ، وًمؽـ اظمتؾػ ذم وصؾف وإرؾموًمف: »263قمؿدة إطمؽوم 

الم ذح سمؾقغ 7/646( كقؾ إوـمور ذح مـتؼك إظمبور مـ أطموديٌ ؾمّقد إظمقور 2) ، ؾُمُبؾ اًمسَّ

 .3/21اعمرام مـ أدًمي إطمؽوم 

 ة، سموب يمراهي اإلمورة سمغػم ضورة.، يمتوب اإلمور4/6367(  أظمرضمف مسؾؿ 4)
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مع أن إصؾ شمرهمقى قمؿقم اًمـوس ذم ، ضعقػ ٓ يصؾح ًمؾؼقوم سمؿثؾ هذه إقمامل

ُى ومقفو  سمؾ ًمؼد يمون اًمـبل ، اًمؼقوم هبذه إقمامل حلوضمي اًمـوس إًمقفو ومؼد ، كػسف ُيَرهمِّ

مـفو مو طمّدث سمف قمبداهلل سمـ ، متعددةرهمى ذم احلؽؿ واًمؼضوء سملم اًمـوس ذم أطموديٌ 

، ٓ طمسد إٓ ذم اصمـتلم: رضمؾ آشموه اهلل موًٓ : » ىمول رؾمقل اهلل   ىمول:    مسعقد

شوآظمر آشموه اهلل طمؽؿي ومفق يؼيض هبو ويعؾؿفو، ومسؾطف قمغم هؾؽتف ذم احلؼ
(6)

. 

ومـ ذًمؽ مو طمّدث سمف ؾمفؾ مـ ، يمون يرهمى ذم يمػوًمي اًمقتقؿ  يمام أن اًمـبل 

أكو ويموومؾ اًمقتقؿ ذم اجلـي هؽذا ـ وأؿمور سموًمسبوسمي »أكف ىمول:    قمـ اًمـبل    ؾمعد 

شواًمقؾمطك وومّرج سمقـفام ؿمقئوً 
(2)

.  

                                                 

، يمتوب اًمعؾؿ، سموب آهمتبوط ذم اًمعؾؿ 6/45( متػؼ قمؾقف واًمؾػظ هلام، ومؼد أظمرضمف اًمبخوري 6)

، يمتوب ومضوئؾ اًمؼرآن، سموب 3/6565، يمتوب اًمزيموة، سموب إكػوق اعمول ذم طمّؼف، 2/666واحلؽؿي، 

، يمتوب 1/2134ىمه سموحلؽؿي، ، يمتوب إطمؽوم، سموب أضمر مـ 1/2162اهمتبوط صوطمى اًمؼرآن، 

، يمتوب آقمتصوم سموًمؽتوب واًمسـّي، سموب مو ضموء ذم 1/2111اًمتؿـّل، سموب متـّل اًمؼرآن واًمعؾؿ، 

رضمؾ آشموه اهلل اًمؼرآن :  »، يمتوب اًمتقطمقد، سموب ىمقل اًمـبل1/2747اضمتفود اًمؼضوء سمام أكزل اهلل، 

ًُ يمام يػعؾومفق يؼقم سمف آكوء اًمؾقؾ وآكوء اًمـفور، ورضمؾ يؼقل: ًمق أو ًُ مثؾ مو أويت ومالن ومعؾ ومبلّم ش شمق

، يمتوب صالة اعمسوومريـ وىمٍمهو، سموب ومضؾ 665ـ6/661اهلل أن ىمقومف سموًمؽتوب هق ومعؾف، ومسؾؿ 

 مـ يؼقم سموًمؼرآن ويعّؾؿف وومضؾ مـ شمعّؾؿ طمؽؿي مـ ومؼٍف أو همػمه ومعؿؾ هبو وقمّؾؿفو.

يمتوب اًمطالق، سموب اًمؾعون، ، 6/2642( متػؼ قمؾقف، ومؼد أظمرضمف اًمبخوري واًمؾػظ ًمف 2)

، يمتوب اًمزهد واًمرىموئؼ، 3/2217، يمتوب إدب، سموب ومضؾ مـ يعقل يتقاًم، ومسؾؿ 6/2247

 سموب اإلطمسون إمم إرمؾي واعمسؽلم واًمقتقؿ.
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أسمو ذرٍّ قمـ شمؾؽ اًمقٓيوت ـ مع قمظقؿ ديـف وومضؾف ـ عمو رأى   وىمد هنك اًمـبل 

سمف مـ اًمصػوت اًمتل ٓ متؽـف مـ اًمؼقوم هبو
(6)

ومؿراقموة ظمصقصقوت اًمقىموئع  .

يؼقل اًمشقخ قمبداًمرمحـ سمـ طمسـ آل  وإؿمخوص أمر مؼرر ذم اًمؼضوء واًمػتقو؛

اًمؼصد مـ اًمتنميع وإوامر حتصقؾ اعمصوًمح ودرء » هـ(:6261اًمشقخ )ت: 

أو شمػقيً ، وىمد ٓ يؿؽـ إٓ مع ارشمؽوب أظمػ اًمرضريـ، اعمػوؾمد طمسى اإلمؽون

ومؿـ أمهؾف ، يمبػم واقمتبوُر إؿمخوص وإزمون وإطمقال أصؾ، أدكك اعمصؾحتلم

شوضقعف ومجـويتف قمغم اًمـوس وقمغم اًمنمع أقمظؿ ضمـويي
(2)

. 

ؾمعقد سمـ  ومـ أفمفر إمثؾي: إدًّمي اًمتل مّرت ذم هذا اعمطؾى مـ طمديٌ

ـريض اهلل  ل.واعمثو ومػقفو اًمدًمقؾ،ـ قمـفام قمبودة وطمديٌ أيب ذرٍّ

 

     

  

                                                 

 .666ـ3/666(  اعمقاومؼوت ذم أصقل اًمنميعي 6)

ي 2) مراقموة اًمػروق سملم  ، واكظر سمعض اًمتطبقؼوت قمغم4/611( جمؿققمي اًمرؾموئؾ واعمسوئؾ اًمـجديَّ

شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي »اًمقىموئع وإؿمخوص قمـد شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع ذم يمتويب: 

 .2/441ش اإلؾمالمقَّي
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 الرابع املطلب

 ّاحلاجاتاألصل الرابع: مراعات الطرّرات 

 :هتو قمـد شمـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعية ومعـك مراقمووررضاعمراد سموًم

: مو يطرأ قمغم اإلكسون ممو ذم شمرك مراقموشمف هالك أو ضر ؿمديد سموًمرضورة اعمراد 

واعمول، واًمعؼؾ، واًمـسؾ، واًمـػس، يؾحؼ اًمرضوريوت اخلؿس مـ اًمديـ
(6)

. 

أم اًمؼقوم ، آكتػوع سمامل اًمغػمأم ، أم اًمدواء، وؾمقاء يموكً اًمرضورة ذم اًمغذاء

 أم شمرك اًمقاضمبوت، أم اًمدوموع قمـ اًمـػس وكحقهو، سموًمػعؾ حتً شملصمػم اإليمراه

اًمنمقمقَّي اعمػروضي
(2)

. 

غ ًمؾؿؽؾػ شمرك إطمؽوم اجلزئقَّي اعمؼررة  ومؽؾ ذًمؽ طموٓت اؾمتثـوئقَّي شُمَسقِّ

اًمعؿؾ سموٕطمؽوم  ًمقدظمؾ سمحسى مو ـمرأ قمؾقف ذم، أو اؾمتـبوـموً ، ًمعؿقم اعمؽؾػلم كصوًّ 

أو مـ ، وموعمؽؾػ يـتؼؾ مـ اًمقضمقب أو احلرمي إمم اإلسموطمي اجلزئقَّي اعمؼررة ًمؾرضورة.

 أو إمم، أو مـ احلرمي إمم اإلسموطمي أو اًمقضمقب، اإلسموطمي إمم اًمقضمقب أو احلرمي

                                                 

ي اًمرضورة اًمنمقمقَّي ًمؾزطمقكم 2/1( اعمقاومؼوت ذم أصقل اًمنميعي 6) ، رومع احلرج ذم 17، كظريَّ

ي اًمرضورة ذم اًمػؼف ا341اًمنميعي ًمؾبوطمسلم  جلـوئل اإلؾمالمل واًمؼوكقين اجلـوئل اًمقضعل ، كظريَّ

، اًمرظمص اًمػؼفقَّي مـ اًمؼرآن واًمسـي 21، كظريَّي اًمرضورة اًمنمقمقَّي؛ طمدودهو وضقاسمطفو عمبورك 16

ي   .633اًمـبقيَّ

ي اًمرضورة اًمنمقمقَّي ًمؾزطمقكم 2)  سمتٍمف. 61(  كظريَّ
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شملظمػم اًمقاضمى مـ أمر وهنل قمـ وىمتف دومعًو ًمؾرضورة ذم هموًمى فمـف
(6)

واعمؽؾػ قمـد  .

وٓ ، وٓ ُيَعدُّ ذًمؽ ظمرىمًو ًمؾتنميع، اًمرضورة اكتؼؾ مـ مـوط إمم مـوط آظمرمراقموة 

يمام ، ظمروضمًو قمـ أطمؽوم اًمنمع؛ ٕن أصقل اًمنميعي اىمتضً ًمف طمؽاًم ىمبؾ اًمرضورة

وإكام معـك مراقموة اًمرضورة: أكف إذا ـمرأت ، اىمتضً ًمف طمؽاًم آظمر سمعد اًمرضورة

، ضمزئل ظموص هبو ومو موصمؾفو وحلؼً سمحؽؿ، اًمرضورة اكػردت مـ يمؾقوت ضمـسفو

، واعمؽؾػ يـتؼؾ مـ مـوط إمم مـوط، وموٕطمؽوم صموسمتي ىموّرة شمتبع أؾمبوهبو طمقٌ يموكً

ٕن احلظر واإلسموطمي صػوت أطمؽوم ٓ صػوت  همرو ذم شمبعقَّي إطمؽوم ًمألطمقال؛وٓ 

أقمقون
(2)

. 

  ﴿ مراقموة اًمرضورة ىمقًمف ـ شمعومم ـ: ويدل قمغم أصؾ منموقمقَّي

                ﴾

مو اضطر إًمقف اإلكسون مـ ـمعوم وملضموز أيمؾف  اؾمتثـك اهلل  ومؼد ،[665إكعوم: 

وإن يمون ٓ حيؾ ًمف طمول آظمتقور
(4)

. 

                                                 

ي اًمرضورة اًمنمقمقَّي ًمؾزطمقكم 6)  سمتٍمف. 61(  كظريَّ

، ومتح اًمبوري 2/7، ذح اًمزرىموين قمغم مقـمل اإلموم موًمؽ 2/216وت ذم أصقل اًمنميعي ( اعمقاومؼ2)

 .7/365سمنمح صحقح اًمبخوري 

ي اًمرضورة اًمنمقمقَّي ًمؾزطمقكم4) ي اًمرضورة اًمنمقمقَّي؛ طمدودهو وضقاسمطفو عمبورك 67 ( كظريَّ ، كظريَّ

ي اًمرضورة ذم اًمػؼف اجلـوئل اإلؾمالمل واًمؼوكقين اجلـوئل اًمقضعل 43  .57، كظريَّ
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  احلاجة تراعى كالطرّرة:

مو يطرأ قمغم اإلكسون ممو ذم شمرك مراقموشمف مشؼي وطمرج ؿمديد  اعمراد سموحلوضمي:

اخلؿس وإن مل يبؾغ درضمي اًمرضورةظمورج قمـ اعمعتود ذم اًمرضوريوت 
(6)

. 

ق سمعض اًمعؾامء سملم احلوضمي واًمرضورة ومؼول: إن اًمرضورة ٓ يستغـك ، ووَمرَّ

اواحلوضمي يؿؽـ آؾمتغـوء قمـف، قمـفو
(2)

.. 

ومام ، أم ذم اجلـويوت، أم ذم اعمعومالت، واحلوضمي شمراقمك ؾمقاء يمون ذًمؽ ذم اًمعبودات

وًمذا ىمول اًمعؾامء: احلوضمي شمــزل مــزًمي يمون قمغم شمؾؽ اًمصػي ومفق مؾحؼ سموًمرضورة؛ 

اًمرضورة قمومًي يموكً أو ظموصيً 
(4)

. 

                                                 

ومو سمعدهو، إؿمبوه واًمـظوئر ذم ىمقاقمد وومروع ومؼف  665، 2/66( اعمقاومؼوت ذم أصقل اًمنميعي 6)

، مؼوصد اًمنميعي اإلؾمالمقَّي ٓسمـ 64ـ62ؾمالمقَّي ٓسمـ محقد ، رومع احلرج ذم اًمنميعي اإل11اًمشوومعقَّي 

 .361ـ337، اًمرظمص اًمػؼفقَّي مـ اًمؼرآن واًمسـي اًمـبقيَّي 12قموؿمقر 

 . 6/34(  اًمػقايمف اًمعديدة ذم اعمسوئؾ اعمػقدة 2)

ي ، إؿمبوه واًمـظوئر قمغم مذهى أيب طمـقػ11(  إؿمبوه واًمـظوئر ذم ىمقاقمد وومروع ومؼف اًمشوومعقَّي 4)

، وظموًمػ سمعُض 2/557(، اعمدظمؾ اًمػؼفّل اًمعوّم 42، جمؾي إطمؽوم اًمعدًمقَّي )اعموّدة 56اًمـعامن 

اًمعؾامء ذم مراقموة احلوضمي اخلوصي وىمرروا أن احلوضمي اًمػرديي ٓ شمراقمك، وإكام شمراقمك احلوضمي اًمعومي 

واكظر شمػصقالً  [،2/557جلؿقع اًمـوس أو ًمػئي معقـي يملهؾ سمؾد أو طمرومي ]اعمدظمؾ اًمػؼفّل اًمعومّ 

 ومو سمعدهو. 2/665ًمؾؿسلًمي ذم اعمقاومؼوت ذم أصقل اًمنميعي 
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وممو جيدر اًمتـبقف قمؾقف أن أهمؾى اًمػؼفوء يستعؿؾقن يمثػمًا مصطؾح )اًمرضورة( 

وٓ مشوطمي ذم آصطالح إذا فمفر اعمراد، مؽون مصطؾح )احلوضمي(
(6)

.  

احلـوسمؾي ـ: قمدم صّحي ومـ إمثؾي قمغم ذًمؽ: أّن إصؾ ـ وهق اعمذهى قمـد 

هـ(: أهّنو 666وذم روايي ذيمرهو أسمق اخلّطوب )ت: ، شمٍّموموت اًمغوصى احلؽؿقَّي

وىمول: إّن وضمف اًمتصحقح ومقام مل يدريمف اعموًمؽ أّن اًمغصى شمطقل مّدشمف ، صحقحي

ومػل اًمؼضوء سمبطالكف ضٌر يمثػم ورسّمام قمود اًمرضر قمغم ، وشمؽثر شمٍّموموت اًمغوصى ومقف

اعموًمؽ كػسف
(2)

. 

      

                                                 

، رومع احلرج ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي ٓسمـ محقد 166( اًمغرر وأصمره ذم اًمعؼقد ذم اًمػؼف اإلؾمالمل 6)

، واكظر ذوط مراقموة اًمرضورة واحلوضمي قمـد شمـزيؾ إطمؽوم وشمطبقؼوت قمغم ذًمؽ ذم يمتويب: 66

 .2/441ش قي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّيشمقصقػ إىمض»

، ذح حتػي 367، اًمؼقاقمد ذم اًمػؼف اإلؾمالمل 1/264اإلكصوف ذم معرومي اًمراضمح مـ اخلالف ( 2)

 .627أهؾ اًمطؾى ذم دمريد أصقل ىمقاقمد اسمـ رضمى 
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 املطلب اخلامض

 إصؾ اخلومس: مراقموة درء احلدود واًمؼصوِص سموًمشبفوت

 هذا أصؾ قمظقؿ قمـد شمـزيؾ إطمؽوم قمغم إَىْمِضَقي اجلـوئقَّي مـ احلدود واًمؼصوص.

ي أو  سموًمشبفوت: اعمراد سمدرء احلدود واًمؼصوص هق دومع وإؾمؼوط اًمعؼقسمي احلديَّ

ي اًمؼصوص ًمؼقوم اًمشبفي اًمؼقيَّ
(6)

. 

 العبَة املؤثرة يف درء احلدّد ّالقصاص:

ي اعمحتؿؾي ٓ مطؾؼ اًمشبفي. وموًمشبفي  اًمشبفي اعممصمرة ذم اًمدرء: هل اًمشبفي اًمؼقيَّ

اعممصمرة: هل اًمتل شمشبف اًمثوسمً وًمقس سمثوسمً
(2)

أي: شمشبف احلؼقؼي اًمثوسمتي سملن شمؽقن ، 

ي.  ىمقيَّ

أو: هل وضمقد اعمبقح صقرة مع اكعدام طمؽؿف أو طمؼقؼتف
(4)

وذًمؽ يمؿـ وـمئ ، 

 وهق قمؼد، ومؼد وضمد اعمبقح صقرة ذم فمـ اًمقاـمئ امرأة أضمـبقَّي يظـفو زوضمتف.

                                                 

 .2/466ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:  (6)

، اعمـثقر ذم اًمؼقاقمد 627ر قمغم مذهى أيب طمـقػي اًمـعامن ، إؿمبوه واًمـظوئ3/636( ومتح اًمؼدير 2)

 .7/661، كقؾ إوـمور ذح مـتؼك إظمبور مـ أطموديٌ ؾمّقد إظمقور 2/226

 .6/265، اًمتنميع اجلـوئل اإلؾمالمل مؼوركًو سموًمؼوكقن اًمقضعل 66/662( اعمغـل 4)
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ومنذا مل يثبً طمؽؿف وهق اإلسموطمي سمؼقً صقرشمف ، اًمزوضمقَّي اًمذي هق ؾمبى اًمـؽوح

ودرء احلدود سموًمشبفوت جمؿع قمؾقف سملم اًمػؼفوء ؿمبفي دارئي ًمؾحد.
(6)

. 

سمؾ يثبً معفو، يسؼط سموًمشبفيوممو دمدر اإلؿمورة إًمقف أن اًمتعزير ٓ 
(2)

ًمؽـ صمؿَّ ، 

م قمغم إصمبوهتو، مبدأ آظمر يطبؼ قمغم قمؼقسمي اًمتعزير ، وهق أن اًمعػق قمـ اًمعؼقسمي مؼدَّ

يملن شمؽقن اًمبقـوت همػم يموومقي ذم إجيوب اًمتعزير وكحق ذًمؽ  ،وذًمؽ إذا ىموم مؼتضقف

ومنكف ٓ قمؼقسمي إٓ سمحجي
(4)

ٕمر سملم أن ومنذا دار ا»هـ(: 721؛ يؼقل اسمـ شمقؿقي )ت: 

أمو إذا ، أو خيطئ ومقعػق قمـ مذكى يمون هذا اخلطل ظمػم اخلطليـ، خيطئ ومقعوىمى سمريئوً 

شوٓ يؽقن ومقف ظمطل، طمصؾ قمـده قمؾؿ أكف مل يعوىمى إٓ مذكبًو ومنكف ٓ يـدم
(3)

. 

ُِٓدرُأ بالعبَة كاحلدّد:  ؾمقاء يموكً ، اًمؼصوص يدرأ سموًمشبفي يموحلدود القصاص 

، ىمتؾ ىموشمؾ مقرصمف وىمد قمػو أطمد اًمقرصمي وهق ٓ يعؾؿ سموًمعػقيمؿـ ، اًمشبفي ذم اًمػوقمؾ

                                                 

اجلـوئل اإلؾمالمل مؼوركًو سموًمؼوكقن ، اًمتنميع 627( إؿمبوه واًمـظوئر قمغم مذهى أيب طمـقػي اًمـعامن 6)

شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي »، واكظر أىمسوم اًمشبفي اًمدارئي ًمؾحّد ذم يمتويب: 6/265اًمقضعل 

 .461ـ2/462ش اإلؾمالمقَّي

، إؿمبوه واًمـظوئر ذم ىمقاقمد وومروع ومؼف 646( إؿمبوه واًمـظوئر قمغم مذهى أيب طمـقػي اًمـعامن 2)

 . 6/261ـوئل اإلؾمالمل مؼوركًو سموًمؼوكقن اًمقضعل ، اًمتنميع اجل624اًمشوومعقَّي 

 . 2/665(  إقمالم اعمقىّمعلم قمـ رب اًمعوعملم 4)

 . 66/461(  جمؿقع ومتووى ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقَّي 3)
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وذًمؽ يملن يشفد اًمشفقد قمغم رضمؾ ، أم يموكً اًمشبفي ذم اعمحؾ، ومال ىمصوص قمؾقف

أم يموكً اًمشبفي ، صمؿ يرضمعقن قمـ ذًمؽ ومال يؼتص مـ اعمشفقد قمؾقف، سموًمؼتؾ

اًمذي  وذًمؽ يملن يؼتؾ وزم اًمدم ممسؽ وًمقف طمتك ىمتؾ ومنن اًمقزم، سموظمتالف اًمعؾامء

ومؼد ىمول سمعضفؿ ، وهل اظمتالف اًمعؾامء، ىمتؾ اًمؼوشمؾ ٓ يؼود؛ ٕن ًمف ؿمبفي ذم مثؾف

سمؼتؾ اعمؿسؽ
(6)

. 

ومعغم اًمؼويض قمـد شمـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي ذم احلدود واًمؼصوص مراقموة 

أم اعمدرك سموظمتالف ، أم اعمحؾ، ؾمقاء يموكً ذم اًمػوقمؾ، اًمشبفي اعممصمرة ذم ذًمؽ

 إىمرار اعمؽؾػ وكحقه.أم ذم شمػسػم ، اًمعؾامء

 

      

                                                 

، إؿمبوه واًمـظوئر ذم ىمقاقمد وومروع ومؼف 625( إؿمبوه واًمـظوئر قمغم مذهى أيب طمـقػي اًمـعامن 6)

وف 624اًمشوومعقَّي   .334، 1/16، 646، 6/665اًمؼـوع قمـ متـ اإلىمـوع ، يمشَّ
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 المبحث الرابع
 ومراحلو، وطريقة تقريره، وسائل تنزيل األحكام على الوق ائع القضائيَّة

 وومقف صمالصمي مطوًمى:

ّّل:  وؾموئؾ شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع اًمؼضوئقَّي.  املطلب األ

 ـمريؼي شمؼرير شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع اًمؼضوئقَّي.  املطلب الجاىٕ:

 مراطمؾ شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع اًمؼضوئقَّي.  املطلب الجالح:
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ّّل  املطلب األ

َّة  ّشائل تيسٓل األحلاو على الْقائع القطائ

َّة:  املراد بْشائل تيسٓل األحلاو على الْقائع القطائ

هل اًمطرق اًمتل يستعلم هبو اًمؼويض ذم شمـزيؾ إوصوف اًمؽوئـي ذم احلؽؿ 

قمغم اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي اًمؽكّمّ 
(6)

 مهو:، وًمتـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع وؾمقؾتون .

:ّٕ  أ ـ القٔاط القطائ

واعمراد سمف: آضمتفود ذم إدظمول اًمقاىمعي اجلزئقَّي اًمؼضوئقَّي ذم احلؽؿ اًمؽكم 

اًمػؼفل سمقاؾمطي اًمؼقوس اعمـطؼل ٓؿمؽمايمفام ذم إوصوف اعممصمرة
(2)

. 

 حدّد القٔاط القطائٕ:

، هل: اعمؼدمي اًمؽؼمى، اًمؼقوس اًمؼضوئل يموًمؼقوس اعمـطؼل ًمف أرسمعي طمدودهذا 

ومؿؼدمتف اًمؽؼمى: هل احلؽؿ اًمؽكم  واًمـتقجي.، واحلد إوؾمط، واعمؼدمي اًمصغرى

 أم اضمتفد اًمؼويض ذم شمؼريره.، ؾمقاء يمون مؼرراً ، اًمػؼفل اعمػرس

                                                 

 .2/416ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:   (6)

، مؼوصد اًمنميعي اإلؾمالمقَّي ٓسمـ 2/411ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»( يمتويب: 2)

 .631ور ، هبجي ىمؾقب إسمرار وىمّرة قمققن إظمقور ذم ذح ضمقامع إظمب46قموؿمقر 
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، تي اعمػرسةومؼدمتف اًمصغرى: هل اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي اعممصمرة اعمـؼحي اًمثوسم

ه إوؾمط: هق إوصوف اعممصمرة اعمشؽميمي ذم اًمقاىمعي  اخلوًمقي مـ مقاكع احلؽؿ. وطمدُّ

 واحلؽؿ اًمؽكم.، اًمؼضوئقَّي

واًمـتقجي: هل احلؽؿ اًمؼضوئل اًمذي شمبقـف وشمقضحف أؾمبوب احلؽؿ
(6)

. 

احلويمؿ حمتوج إمم »ومفق يؼقل: ، هـ( إمم هذا766وىمد أؿمور اسمـ اًمؼقؿ )ت: 

شواًمبقـوت، وإؾمبوب، ٓ يصح ًمف احلؽؿ إٓ هبو: معرومي إدًميصمالصمي أؿمقوء 
(2)

. 

، واًمبقـوت شمثبً اًمقىموئع اًمؼضوئقَّي، إدًمي شمبلم احلؽؿ اًمؽكم اًمػؼفل

وإؾمبوب هل إوصوف اعممصمرة اًمتل شمعرف اًمؼويض اكطبوق احلؽؿ اًمؽكم قمغم 

أو اكتػوءه قمـفو، اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي
(4)

. 

 املباظر:ب ـ االجتَاد 

شمؼرير اًمؼويض شمـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي اعممصمرة اعمـؼحي سموحلؽؿ  وادراد به:

وهذه يموكً ـمريؼي اًمصدر  اًمؽكم مـ همػم اًمتزام سمشؽؾ اًمؼقوس اعموّر ذيمره ؾموسمؼًو.

إول مـ اًمصحوسمي؛ إذ يمون أطمدهؿ يؼرر احلؽؿ ذم اًمقاىمعي سمـوًء قمغم إدًمي واًمؼماهلم 

                                                 

 .2/411ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:   (6)

 .3/62(  سمدائع اًمػقائد 2)

 ( اعمرضمع اًمسوسمؼ.4)
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وهذه اًمطريؼي  وٓ ىمصٍد عمقاومؼتف أو خموًمػتف.، سمشؽؾ اًمؼقوسواحلجٍ مـ همػم اًمتزام 

وإن ؾموغ ًمؾؼويض ؾمؾقيمفو إذا ؾموق مـ إدًمي مو يميده إٓ أن آًمتزام سموًمطريؼي 

ؾ قمغم ، إومم )اًمؼقوس اًمؼضوئل( ممو يسوقمد قمغم شمـظقؿ اًمتػؽػم اًمؼضوئل ويسفِّ

ضمتفودهوأرسع ٓ، ويؽقن أىمرب ًمصقاسمف، اًمؼويض قمؿؾف ويسدد اضمتفوده
(6)

. 

ومو ىمقؾ هـو ذم وؾموئؾ شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع اًمؼضوئقَّي يـطبؼ قمغم 

ي ذم اجلؿؾي.  اًمقىموئع اًمػتقيَّ

     

  

                                                 

 .6/13( اًمػؽر اًمسومل ذم شموريخ اًمػؼف اإلؾمالمل 6)
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 املطلب الجاىٕ

َّة  طرٓقة تقرٓر تيسٓل األحلاو على الْقائع القطائ

َّة:  طرٓقة تقرٓر تيسٓل األحلاو على الْقائع القطائ

وحيدد ، ودومقع اًمطروملم، واإلضموسمي، اًمدقمقىإن اًمؼويض سمعد أن يسؿع 

ويـّزل احلؽؿ ، ويـؼحفو سموؾمتبعود ـمردهّيو وإسمؼوء ممصمرهو، إوصوف اعممصمرة اسمتداءً 

ويسؿع اًمبقـي ، ومو اظمتؾػو ومقف، وحيدد مو اشمػؼ قمؾقف اخلصامن، قمغم اًمقاىمعي شمـزياًل أوًمقوً 

، دراسة ذلك مجيعهفإنه يؼوم بمـ ؿمفودة وكؽقل وهمػمهو ـمبؼ إصقل اعمؼررة ـ 

ومبؼقًو مو يقصؾ مـفو يمدًمقؾ مستؼؾ أو ، ويؿحص اًمبقـي ُمّطرطمًو مو ٓ يقصؾ مـفو

ي ذم ضموكى أطمد اخلصؿلم ويؼرر ويستـبط إوصوف اعممصمرة مـ اًمقىموئع ، ىمريـي ىمقيَّ

ومستبعدًا ، واًمبقـوت مراقمقًو أصقل شمػسػم اًمقىموئع اًمتل ؾمؾػً وممصمر إوصوف

وَموت واحلؽؿ مؼوسماًل سملم ، ومؾغقًو ـمردهّيو مستعقـًو سمتحؾقؾ احلؽؿ اًمؽكم إمم اعُمَعرِّ

وَموت وسملم اًمقىموئع وصػًو وصػوً  وذًمؽ سمعد سمقوهنام وشمػسػممهو سموًمطرق ، اعُمَعرِّ

ومراقمقًو ًمذًمؽ أصقل شمـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي ، وإصقل اعمؼررة اعموّر ذيمرهو

ُئفو ًمتـزيؾ احلؽؿ قمؾقفو.واًمؼويض هبذه اخلطقات ُيِعدُّ اًمقاىمع، اًمسوًمػي قِّ  ي وهُيَ

ة ذم صقوهمي واضحي يملكف مل يذيمر ومقفو ؾمقى  وسمعد هتقئي اًمقاىمعي مـؼحي مػرسَّ

ِري شمـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي  إوصوف واًمقىموئع اعممصمرة مفذسمي مرشمبي ومنن اًمؼويض جُيْ
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 ،سمقؾموـمي اًمؼقوس اًمؼضوئل؛ مؼدمتف اًمؽؼمى: احلؽؿ اًمؽكم اًمػؼفل مبقـًو مػرساً 

ومؼدمتف اًمصغرى: اًمقىموئع اًمؼضوئقَّي اعمـؼحي اعمػرسة مفذسمي مرشمبي مفقئي ًمتـزيؾ 

مهو إوؾمط، احلؽؿ قمؾقفو وهق إوصوف اعمشؽميمي ، ومنذا شمطوسمؼً اعمؼدمتون ذم طمدَّ

وهذا هق ، صورت اًمـتقجي: اشمصوف اًمقىموئع سموحلؽؿ اًمؽكم اًمػؼفل، اعممصمرة ذم احلؽؿ

اعمطؾقب
(6)

. 

ي. ومو ىمقؾ هـو يـطبؼ  ذم اجلؿؾي قمغم اًمقىموئع اًمػتقيَّ

 

      

                                                 

، هتذيى اًمػروق واًمؼقاقمد اًمسـقَّي ذم إرسار اًمػؼفقَّي 661، 663( مزيؾ اعمالم قمـ طُمّؽوم إكوم 6)

، ذح قمامد اًمرضو سمبقون أدب 162، 676، 617، 611، ُدَرر احلؽوم ذح جمؾي إطمؽوم 3/57

 .2/366ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»، يمتويب: 6/65اًمؼضو 
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 املطلب الجالح

َّة  مراحل تيسٓل األحلاو على الْقائع القطائ

 اعمدظمؾ:

إن اًمؼويض وهق يؼقم سمتـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي خيطق ظمطقات متقاًمقي مـ 

، مرطمؾي إمم أظمرى طمتك يـتفل إمم شمـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي وشمؼرير طمؽؿفو اًمؼضوئل

، ومفق يبدأ سمػحص اعمريض، يػعؾ اًمطبقى ذم ومحص مريضف ووصػ اًمدواء ًمفيمام 

وآؾمتػسور قمـ أقمراض  ،ومقؼقم سمػحصف ومحصًو اسمتدائقًو سموٓؾمتامع إمم ؿمؽقاه

وذًمؽ سمنرؿموده إمم اجلؾقس ، صمؿ ومحصًو رسيريوًّ سموًمػحص احلّز قمغم اعمريض، مرضف

أو أّي مؽون آظمر ، قىقمغم اًمرسير ووضع اًمطبقى يده أو أصوسمعف قمغم مقضع اًمشؽ

وكحق ذًمؽ ممو يسوقمد قمغم يمشػ اعمرض ، مـ ضمسؿ اإلكسون يسوقمد قمغم شمشخقصف

ِد هذه اًمطريؼي ذم اًمؽشػ قمـ أقمراض اعمرض، رسيريوًّ  أو اطمتوج ، صمؿ إذا مل دُمْ

اًمطبقى إمم زيودة اًمتثبً مـ إقمراض اكتؼؾ إمم اًمػحص اًمتؽؿقكم سمقاؾمطي إضمفزة 

واًمتحوًمقؾ ًمؾدم ، يموٕؿمعي واعمـوفمػم اًمطبقَّي سملكقاقمفو، رةوأٓت احلديثي اعمتطق

ومقؼقم سمدراؾمي اًمػحقص اًمتل ، صمؿ يـتؼؾ سمعد ذًمؽ إمم شمشخقص اعمرض وهمػمه.

واًمتؼورير اًمتل أقمدهو اعمحّؾؾقن ًمقحدد ويؼرر مـ ظمالهلو شمشخقص اًمداء ، أضمراهو

صمؿ سمعد ذًمؽ يـتؼؾ إمم شمؼرير اًمعالج  مستعقـًو ذم ذًمؽ سموعمشوورة اًمطبقَّي قمـد آىمتضوء.
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ومنن يمون ، وهل مرطمؾي شمبـك قمغم مو ؾمبؼفو، أم قمؿؾقَّي ضمراطمقَّي، ؾمقاء يمون دواءً 

اًمتشخقص صحقحًو صور اًمعالج كوضمعًو؛ ٕن مـ قمرف اًمداء ؾمفؾ قمؾقف معرومي 

اًمدواء
(6)

، وهؽذا اًمعؿؾ اًمؼضوئل ذم شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع يؿرُّ سمؿراطمؾ .

هـ( 161وىمد أؿمور اسمـ ظمؾدون )ت: ، عد إظمرى طمتك احلؽؿ ذم اًمؼضقَّيواطمدًة سم

يتلكك ]يعـل: اًمؼويض[ »ومفق يؼقل: ، إمم مراطمؾ شمـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي

ويتػفؿف طمتك يعؾؿ ىمطعًو مراده... صمؿ يسلل ، قمغم اعمدقمل طمتك يذيمر مو قمـده يمؾف

صمؿ ، ويتػفؿف ضمفَده، ر مجقع مو قمـدهاعمدقمك قمؾقف راومؼًو سمف متلكقًو قمؾقف طمتك يذيم

وسملؿمد إيضوح... إذا ، يستجكم احلول مـفام ومـ اًمعومل سمقاىمعتفام سملطمسـ اؾمتجالء

ومؾقؿقز سملم مو اشمػؼو قمؾقفو ومو اظمتؾػو  ،يموًمشؿس ًمقس دوهنو ؾمحوب، شمصقر اًمقاىمعي

ومنذا وضحً اًمؼصي ضمقدًا... ومؾقستحرض طمؽؿ شمؾؽ اًمقاىمعي ٓ سمرأي ، ومقف

أو سمذل اجلفد ذم درك احلؼ مـ أهؾ آضمتفود ، سمؾ سموًمـؼؾ اًمٍميح واؾمتحسون...

سملظمذ مو يتعلم اقمتبوره وإًمغوء مو ٓ مدظمؾ ًمف ذم ، وسمطرىمف اعمعتؼمة... صمؿ يـؼح اًمقاىمعي

ومنذا وضح أكف ـمبؼف ؾمقاء ، صمؿ يطبؼ احلؽؿ اًمعدل قمغم مو يـؼح ًمف، احلؽؿ سمحذف

ؿس اعمضقئي... ومنذا مل شمبؼ مريي يمرر اًمـظر واًمتلمؾ اًمتػحص طمتك يتبلم ذًمؽ يموًمش

شاًمبتي... طمؽؿ وأًمزم
(2)

.  

                                                 

 .17ـ66موًمقَّي اًمطبقَّي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي ( اًمتداوي واعمس6)

 .661ـ666(  مزيؾ اعمالم قمـ طُمّؽوم إكوم 2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تنزيل األحكام على الوق ائع القضائية والفتوية 
 

116 

اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي يؿّر سمخؿس مراطمؾ ومتـزيؾ احلؽؿ قمغم
(6)

 هل:، 

 ـ ؾمامع اًمقىموئع وحتديد اًمطؾبوت.6

 ـ شمـؼقح اًمقىموئع وشمـزيؾ احلؽؿ قمؾقفو اسمتداًء.2

 ـ إصمبوت اًمقىموئع اعمـؼحي اسمتداء.4

 وشمـزيؾ احلؽؿ قمؾقفو اكتفوًء.، وشمـؼحقفو، وسمقـوتـ دراؾمي اًمقىموئع مـ دقمووى 3

  ـ ومحص شمـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي وإمضوء احلؽؿ ومقفو.6

 وهذا سمقوٌن مقضمٌز هلذه اعمراطمؾ.

 املرحلة األّىل: مساع الْقائع ّحتدٓد الطلبات.

وهل أومم ظمطقات  واعمراد سموًمقىموئع هـو: اًمدقمقى واإلضموسمي ودومقع اخلصؿلم.

وهل اًمتل ، اًمقاىمعي؛ ٕهنو مودشمف إومم وجموًمف اًمذي يعؿؾ ومقف شمـزيؾ احلؽؿ قمغم

وٓ يؿؽـ ًمؾؼويض حتؼقؼ شمـزيؾ احلؽؿ ، شمقضمى حترك احلؽؿ اًمؽكم اًمػؼفل عمالىموهتو

سمؾ ذم ، قمغم اًمقاىمعي إذا دمووز هذه اعمرطمؾي؛ ٕن شمـزيؾ احلؽؿ ٓ يستـبً ذم ومراغ

وإذا ؾمؽتقا قمـ رء ، ؼ اخلصقموشمؼديؿ اًمقىموئع يؼع قمغم قموشم وىموئع مؼدمي ًمؾؼويض.

وقمغم اخلصؿ ذم هذه اعمرطمؾي أن  مـ إوصوف اعممصمرة اؾمتػرس اًمؼويض مـفؿ قمـفو.

إن اخلصقم يؼدمقن  يؾحظ حتديد ـمؾبف ذم اًمدقمقى؛ ٕكف ٓ شمصح اًمدقمقى إٓ سمف.

                                                 

 .2/351ش شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي»يمتويب:  (6)
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وهق يؼدم هلؿ احلؽؿ اًمؽكم اًمػؼفل اًمذي ، وحيددون اًمطؾبوت، ًمؾؼويض اًمقىموئع

 قمغم اًمقىموئع.جيري شمـزيؾف 

 املرحلة الجاىٔة: تيقٔح الْقائع ّتيسٓل احلله علَٔا ابتداّء.

، واإلضموسمي، إن اخلصقم سمعد أن يػرهمقا مـ شمؼديؿ اًمقىموئع مـ اًمدقمقى

وشمـزيؾ إطمؽوم اإلضمرائقَّي قمؾقفو مـ ، واًمطؾبوت ـ يؼقم اًمؼويض سمتـؼقحفو، واًمدومقع

ودومع ، وصحِي اجلقاب، وإيمامِل كؼصفو، وصحِي اًمدقمقى، كوطمقي آظمتصوصِ 

ومنذا حتؼؼ مـ صحي اًمسػم ذم اًمدقمقى سمدأ ذم شمـؼقحفو وشمـزيؾ احلؽؿ ، اخلصقمي

ي، قمؾقفو مقضققمقوً  وطمدد وصػ ، وأسمؼك اًمقىموئع اعممصمرة، وموؾمتبعد اًمقىموئع اًمطرديَّ

أو ظمقور ، اعمتـوزع ومقف قمغم ضقء اًمدقمقى واًمدومقع واًمطؾبوت: هؾ هق ظمقور قمقى

ورة؟ وكحق ذًمؽ ًمقفقئ اًمقاىمعي سمذًمؽ عمرطمؾي اإلصمبوت ومو أو إضم، ذط؟ أو ضمعوًمي

واًمؼويض يستؿع أوًٓ دقمقى اعمدقمل... : »هـ(6463)ت: يؼقل قمكم طمقدر ، يتؾقهو

ويقومؼ هذه اًمدقمقى قمغم إطمدى اعمسوئؾ اًمنمقمقَّي؛ ومقستقضح اًمؼققد واًمنموط 

شاعمؼتضقي
(6)

ًمؾقاىمعي اسمتداًء ىمبؾ ومعغم اًمؼويض حتديد احلؽؿ اًمؽكم اًمػؼفل اعمالىمل ، 

وهذا يستدقمل مؼوسمؾي اًمقاىمعي سموحلؽؿ اًمؽكم ، صمؿ يـّزًمف قمغم اًمقاىمعي، اًمـظر ذم صمبقهتو

، ومو قمداه ومفق اًمطردي، ومام ىموسمؾ اًمقصػ اعممصمر ومفق اًمذي ُيْعَتدُّ سمف، وصػًو وصػوً 

                                                 

 .3/162( ُدَرر احلؽوم ذح جمؾي إطمؽوم 6)
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، ـزاعويستبعد ـمردهيو ؾمقاء يمون ـمرديوًّ مطؾؼًو أم ـمرديوًّ ذم مقضع اًم، ومُقْثَبً ممصمرهو

 وذًمؽ هتقئي ًمؾؿرطمؾي اًمتوًمقي.

 املرحلة الجالجة: إثبات الْقائع امليقحة ابتداّء.

وقمؾقف ىمبؾ اًمتقضمف ، سمعد شمـؼقح اًمقىموئع وإسمؼوء ممصمرهو يـتؼؾ اًمؼويض إمم إصمبوهتو

ـْ اعمدقمل اًمذي يتقضمف قمؾقف  إمم اًمـظر ذم إصمبوت اًمقىموئع اعممصمرة أن حيدد إضمرائقوًّ َم

ـْ اعم، اإلصمبوت صمؿ سمعد ذًمؽ قمغم اًمؼويض أن ، دقمك قمؾقف اًمذي شمتقضمف قمؾقف اًمقؿلموَم

ويقضمف ، ُيَؿقِّز مو اشمػؼ قمؾقف اخلصامن مـ اًمقىموئع اعممصمرة اعمـؼحي ومو اظمتؾػو ومقف

وسمعد اًمػراغ ، اإلصمبوت إمم مو اظمتؾػو ومقف مـ اًمقىموئع إصؾقَّي أو اًمتبعقَّي اجلوئز إصمبوهتو

واًمتزيمقي ، وإضمراء مو يؾزم ًمذًمؽ مـ اإلقمذار، ؼررةمـ إصمبوت اًمقىموئع سمطرق احلؽؿ اعم

 صمؿ يـتؼؾ اًمؼويض إمم اعمرطمؾي اًمتوًمقي.، واًمتعجقز

 املرحلة الرابعة: دراشة الْقائع ّالبٔيات ّتيقٔحَا ّتيسٓل احلله علَٔا اىتَاّء.

سمعد ومراغ اًمؼويض مـ اعمرطمؾي اًمسوسمؼي قمؾقف أن يدرس سمعـويي وشملّمؾ مو ىمدمف 

وأن يتلمؾ ذًمؽ ويػفؿف ، وسمقـوت، وـمؾبوت، ودومقع، وإضموسمي، اخلصقم مـ دقمقى

وـمرق ، ومـ اًمبقـوت، ودومقع، وإضموسمي، ويستخؾص مـ اًمقىموئع مـ دقمقى، ضمقداً 

وهيقئفو ًمتـزيؾ احلؽؿ قمؾقفو ، ويـؼحفو، احلؽؿ ـ صمبقَت اًمقىموئع اعممصمرة ذم احلؽؿ

، د احلؽؿ اًمؽكم اًمػؼفلمفّذسمي مرشمبي يملكف مل يذيمر معفو ؾمقاهو مستعقـًو ذم ذًمؽ سمتحدي
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، وأصقل شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع، وـمرق شمػسػم اًمقىموئع وإطمؽوم اًمؽؾقَّي

طمتك إذا شمـؼحً ًمف اًمقاىمعي وهقلهو ، مراقمقًو اًمطؾبوت ذم اًمدقمقى واكعدام اعمقاكع

ومنذا ، وطمدد طمؽؿفو اًمؽكم اًمػؼفل أضمرى اعمطوسمؼي سمقـفام سمقاؾمطي اًمؼقوس اًمؼضوئل

ع اًمقىموئع مع احلؽؿ اًمؽكم اًمػؼفل ذم طمدمهو إوؾمط ـ وهل حتؼؼ قمـده اضمتام

َر مطوسمؼي اًمقىموئع اًمؼضوئقَّي ًمؾحؽؿ اًمؽكم  إوصوف اعمشؽميمي اعممصمرة ذم احلؽؿ ـ ىَمرَّ

 وهل اًمـتقجي اعمطؾقسمي.، اًمػؼفل

وـمؾبوت ، واإلضموسمي، إن مـوط شمـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي اسمتداًء هق اًمدقمقى

احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي هنوئقًّو وموعمـوط ومقف: مو يثبً ًمدى اًمؼويض مـ أمو ذم شمـزيؾ ، اخلصقم

ومو يستـبطف مـ اًمدقمقى واإلضموسمي ودومقع اخلصؿلم ، اًمقىموئع وإوصوف اعممصمرة

وسمقـوهتؿ مراقمٍك ومقف ـمؾبوت اخلصقم وأصقل شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع قمغم ضقء 

 مو يتؼرر ًمف مـ احلؽؿ اًمؽكم اًمػؼفل.

 : فحص تيسٓل احلله على الْاقعة ّإمطاء احلله فَٔا.املرحلة اخلامصة

إن قمغم اًمؼويض متك حتّرر ًمف شمـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي ىمبؾ إقمالكف وشمرشمقى 

وذًمؽ سمؿراضمعي اخلطقات اًمتل ، احلؽؿ قمؾقف سمتؼرير احلؽؿ اًمؼضوئل ـ أن يراضمعف

، عي اعممصمرةوشمعقلم اًمقاىم، ؾمؾؽفو ًمتؼرير شمـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي مـ شمـؼقح اًمقىموئع

وحتديد احلؽؿ ، وشمؼريرهو سمطرق احلؽؿ، واؾمتـبوـمفو، وومحص أدًمتفو، وـمرق إصمبوهتو

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تنزيل األحكام على الوق ائع القضائية والفتوية 
 

120 

مع مراقموة أصقل شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع وشمػسػم ، اًمػؼفل اًمؽكم اعمالىمل هلو

وومرض ، اًمقىموئع وإطمؽوم اًمؽؾقَّي مستعقـًو ذم ذًمؽ سمتؼّؿص ؿمخصقَّي اعمخوًمػ

أو ، ومنن رأى مو يستقضمى اًمُعُدول أو اًمتَّْعِديؾ ىمرره ،آقمؽماضوت واإلضموسمي قمؾقفو

َره وأفمفره.  شمليمد قمـده سمعد ذًمؽ ؾمالمي مو ىموم سمف مـ شمـزيؾ احلؽؿ قمغم اًمقاىمعي ىَمرَّ
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 اخلامتة

سمعد آكتفوء مـ هذا اًمبحٌ  واًمتقصقوت اعمتعّؾؼي سمف، وومقفو أسمرز كتوئٍ اًمبحٌ

 أراهو طمقًمف.أذيمر أسمرز كتوئجف واًمتقصقوت اًمتل 

 ّّاّل: أبرز ىتائج البحح:أ 

ـ أن شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع هق شمطبقؼ احلؽؿ اًمؽكّمّ قمغم اًمقاىمعي ذم اًمؼضوء 6

 واًمػتقو ومو ذم طمؽؿفام مـ ايمتامل مو يؾزم ًمذًمؽ.

يمام جيى ، ـ وضمقب آضمتفود ذم شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع ذم اًمػتقو واًمؼضوء2

 ًمذًمؽ.شملهقؾ اعمػتل واًمؼويض 

ـ اًمػصؾ ذم اًمؼضوء واًمػتقى سمحؽٍؿ صحقٍح يستدقمل شمطبقؼًو ؾمؾقاًم مستقومقًو 4

 ًمؾضقاسمط اًمتوًمقي:

 أ ـ حتديد احلؽؿ اًمؽكّمّ اًمقاضمى اًمتطبقؼ اعمبـّل قمغم أصٍؾ صحقٍح مع شمػسػمه.

 ويمذا اًمـظر ذم إصمبوهتو قمـد اًمتؼويض.، ب ـ اًمقاىمعي اعممصّمرة اعمػرّسة

 وهل يموًمتوزم:، إطمؽوم قمغم اًمقىموئعضمـ ـ مراقموة أصقل شمـزيؾ 

  .اًمـظر ذم اعمآٓت قمـد شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع 
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  .مؼصد اًمنمع وطمؽؿي اًمتنميع 

  .اًمػروق سملم اًمقىموئع وإؿمخوص 

  .اًمرضورات واحلوضموت 

  .درء احلدود واًمؼصوِص سموًمشبفوت 

 :ثاىّٔا: التْصٔات

 أويص ذم ظمتوم هذا اًمبحٌ سمام يكم:

آقمتـوء سمتلهقؾ اًمؼضوة ومـ ذم طمؽؿفؿ سموخلؼمة واًمتجرسمي ممو يمّهؾفؿ ـ وضمقب 6

 ًمتـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع.

ـ وضمقب آقمتـوء سمتدريس مقضقع شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع ذم اًمؽّؾقَّوت 2

 واعمعوهد اعمتخّصصي اًمتل يتخّرج ومقفو اًمؼضوة واعمػتقن ومـ ذم طمؽؿفؿ.

زيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع مـ ظمالل شمدريس احلؽؿ ـ اًمرسمط سملم أصقل اًمػؼف وشمـ4

 قمـد إصقًمّقلم وسمقون يمقػ يتّؿ اؾمتثامره قمـد اًمتطبقؼ قمغم اًمقىموئع ذم اًمػتقو واًمؼضوء.

 وصغم اهلل قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم.، وسموهلل اًمتقومقؼ
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 فَرط املصادر ّاملراجع

 اإلشمؼون واإلطمؽوم ذح حتػي احلّؽوم = ذح مقوره اًمػود قمغم حتػي احلّؽوم:  ـ6

 ًمبـون.، سمػموت، دار اًمػؽر، هـ(6672حمؿد سمـ أمحد اسمـ مقوره اًمػود )ت: 

ي  أطمؽوم أهؾ اًمذّمي:  ـ2 يـ أسمق قمبداهلل حمؿد اسمـ أيب سمؽر سمـ ىمقِّؿ اجلقزيَّ ؿمؿس اًمدِّ

اًمطبعي ، ًمبـون، سمػموت، دار اًمعؾؿ ًمؾؿاليلم، حتؼقؼ: صبحل اًمصوًمح، هـ(766)ت: 

 م.6514اًمثوكقي 

يـقَّي:  ـ4  إطمؽوم اًمسؾطوكقَّي واًمقٓيوت اًمدِّ

، دار اًمؽتى اًمعؾؿقَّي، هـ(366أسمق احلسـ قمكم سمـ حمؿد سمـ طمبقى اعمووردي )ت: 

 هـ.6362ـمبع قموم ، ًمبـون، سمػموت

 اإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم: ـ 3

، دار اًمؽتوب اًمعريب، حتؼقؼ: ؾمقد اجلؿقكم، هـ(146 قمكم سمـ حمؿد أمدي )ت:

 هـ.6361اًمطبعي اًمثوكقي ، ًمبـون، سمػموت

يـ أسمق اًمعبوس أمحد اسمـ  ـ اإلطمؽوم ذم متققز اًمػتووى قمـ إطمؽوم:6 ؿمفوب اًمدِّ

حتؼقؼ: أيب سمؽر ، هـ(113)ت: ش اًمؼراذم»اعمعروف سمـ، إدريس اعمٍمي اعموًمؽل

اًمطبعي إومم ، اًمؼوهرة، إزهر، نم واًمتقزيعاعمؽتى اًمثؼوذم ًمؾـ، قمبداًمرزاق

 م.6515
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اسمـ »اعمعروف سمـ، أسمق سمؽر حمؿد سمـ قمبداهلل ـ أطمؽوم اًمؼرآن = شمػسػم اسمـ اًمعريب:1

، سمػموت، دار اًمؽتى اًمعؾؿقَّي، حتؼقؼ: حمؿد قمبداًمؼودر قمطو، هـ(634)ت: ش اًمعريب

 هـ.6361اًمطبعي إومم ، ًمبـون

 ـ أظمبور اًمؼضوة:7

 سمػموت.، قمومل اًمؽتى، هـ(461)ت: ش ويمقع»اعمعروف سمـ، ظمؾػ اسمـ طمقَّونحمؿد سمـ 

يـ  ـ آظمتقورات اًمػؼفقَّي مـ ومتووى ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقَّي:1 اظمتورهو: قمالء اًمدِّ

حتؼقؼ: حمؿد طمومد ، هـ(164أسمق احلسـ قمكم سمـ حمؿد اسمـ قمبوس اًمبعكم )ت: 

 ون.ًمبـ، سمػموت، دار اعمعرومي ًمؾطبوقمي واًمـنم، اًمػؼل

 ـ أدب اًمؼويض:5

، هـ(446)ت: ش اسمـ اًمؼوّص »اعمعروف سمـ، أسمق اًمعبوس أمحد اسمـ أيب أمحد اًمطؼمي

ي، اًمطوئػ، مؽتبي اًمصديؼ ًمؾـنم واًمتقزيع، حتؼقؼ: طمسلم ظمؾػ اجلبقري ، اًمسعقديَّ

 هـ.6365اًمطبعي إومم 

أسمق سمؽر اسمـ  أدب اًمؼويض:  ـ أدب اًمؼويض ًمؾخّصوف وذطمف ًمؾجّصوص:66

طَمف: أسمق سمؽر أمحد سمـ قمكم ، هـ(612)ت: ش اخلّصوف»اعمعروف سمـ، قمؿرو َوَذَ

اًمـوذ: ، حتؼقؼ: ومرطموت زيوده، هـ(476)ت: ش اجلّصوص»اعمعروف سمـ، اًمرازي

 ىمسؿ اًمـنم سموجلومعي إمريؽقَّي سموًمؼوهرة.
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 ـ أدب اًمؼويض ًمؾخّصوف مع ذطمف ٓسمـ موزه:66

يـ قمؿر سمـ قمبداًمعزيز سمـ موزه  مطبقع ضؿـ ذطمف ًمؼمهون إئؿي طمسوم اًمدِّ

حتؼقؼ: حمقل هالل ، هـ(641)ت: ش اًمصدر اًمشفقد»اعمعروف سمـ، اًمبخوري

مطبعي ، مـ مطبققموت إطمقوء اًمؽماث اإلؾمالمل سمقزارة إوىموف اًمعراىمقَّي، اًمرسطمون

واجلزء اًمراسمع ـمبع اًمدار اًمعرسمقَّي ًمؾطبوقمي ، هـ6457اًمطبعي إومم ، اإلرؿمود سمبغداد

 سمبغداد.

 إرواء اًمغؾقؾ ذم ختريٍ أطموديٌ مـور اًمسبقؾ:ـ 62

يـ إًمبوين )ت:  ، ًمبـون، سمػموت، اعمؽتى اإلؾمالمل، هـ(6326حمؿد كوس اًمدِّ

 هـ.6455اًمطبعي إومم 

، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، هـ(6436حمؿد اخلرضي سمؽ )ت:  ـ أصقل اًمػؼف:64

ي اًمؽؼمى سمؿٍم، سمػموت  هـ.6415اًمطبعي اًمسودؾمي ، يطؾى مـ اعمؽتبوت اًمتجوريَّ

دار قمومل ، هـ(6326حمؿد سمـ صوًمح اًمعثقؿلم )ت:  ـ إصقل مـ قمؾؿ إصقل:63

ي، اًمريوض، اًمؽتى ًمؾـنم واًمتقزيع  هـ.6361اًمطبعي اًمراسمعي ، اًمسعقديَّ

يـ  ـ إؿمبوه واًمـظوئر قمغم مذهى أيب طمـقػي اًمـعامن:66 زيـ اًمدِّ
(6)

اسمـ إسمراهقؿ سمـ  

 هـ.6364اًمطبعي إومم ، ًمبـون، سمػموت، دار اًمؽتى اًمعؾؿقَّي، هـ(576كجقؿ )ت: 

 

                                                 

 ، وهق ظمطل.شاًمعوسمديـ زيـ»( هؽذا ًمؼبف اًمصحقح ـ يمام ذم شمرمجتف ـ، واعمثبً قمغم همالف اًمؽتوب 6)
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 ـ إؿمبوه واًمـظوئر ذم ىمقاقمد وومروع ومؼف اًمشوومعقَّي:61

يـ قمبداًمرمحـ اًمسققـمل )ت:  ، سمػموت، دار اًمؽتى اًمعؾؿقَّي، هـ(566ضمالل اًمدِّ

 هـ.6455اًمطبعي إومم ، ًمبـون

 ـ آقمتصوم:67

، هـ(756د اًمؾخؿل اًمشوـمبل اًمغركوـمل )ت: أسمق إؾمحوق إسمراهقؿ سمـ مقؾمك سمـ حمؿ

 هـ.6361ـمبع قموم ، ًمبـون، سمػموت، دار اعمعرومي

 ـ اإلقمالم سمـقازل إطمؽوم = إطمؽوم اًمؽؼمى:61

حتؼقؼ: كقرة سمـً ، هـ(311أسمق إصبغ قمقسك سمـ ؾمفؾ سمـ قمبداهلل إؾمدي )ت:  

 هـ.6366ـمبع قموم ، حمؿد سمـ قمبداًمعزيز اًمتقجيري

يـ أسمق قمبداهلل حمؿد اسمـ أيب سمؽر اعمقىّمعلم قمـ رب اًمعوعملم:ـ إقمالم 65 ، ؿمؿس اًمدِّ

ي»اعمعروف سمـ دار اجلقؾ ، راضمعف: ـمف قمبداًمرؤوف، هـ(766)ت: ش اسمـ ىمقِّؿ اجلقزيَّ

 ًمبـون.، سمػموت، ًمؾـنم واًمتقزيع واًمطبوقمي

ـ اإلكصوف ذم معرومي اًمراضمح مـ اخلالف قمغم مذهى اإلموم اعمبّجؾ أمحد اسمـ 26

يـ أسمق احلسـ قمكم سمـ ؾمؾقامن اعمرداوي )ت:  ؾ:طمـب حتؼقؼ: حمؿد ، هـ(116قمالء اًمدِّ

ي، طمومد اًمػؼل  هـ.6473اًمطبعي إومم ، مطبعي اًمسـي اعمحؿديَّ

أمحد سمـ حيقك اًمقكنميز )ت:  ـ إيضوح اعمسوًمؽ إمم ىمقاقمد اإلموم موًمؽ:26

ي اًمدقمقة مطبققموت يمّؾقَّ ، حتؼقؼ: اًمصودق سمـ قمبداًمرمحـ اًمغريوين، هـ(563
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اًمطبعي إومم ، ًمقبقو، ـمراسمؾس، وجلـي احلػوظ قمغم اًمؽماث اإلؾمالمل، اإلؾمالمقَّي

 م.6556

 ـ اًمبحر اعمحقط ذم أصقل اًمػؼف:22

يـ حمؿد هبودر سمـ قمبداهلل اًمزريمٌم اًمشوومعل )ت:  ىموم سمتحريره: ، هـ(753سمدر اًمدِّ

مطبققموت وزارة مـ ، راضمعف: قمؿر ؾمؾقامن إؿمؼر، قمبداًمؼودر قمبداهلل اًمعوين

 مؽتبي آٓء.، إوىموف واًمشمون اإلؾمالمقَّي سموًمؽقيً

 ـ سمدائع اًمصـوئع ذم شمرشمقى اًمنمائع:24

يـ أسمق سمؽر اسمـ مسعقد اًمؽوؾموين احلـػل )ت:  دار اًمؽتوب ، هـ(617قمالء اًمدِّ

 هـ.6362اًمطبعي اًمثوكقي ، ًمبـون، سمػموت، اًمعريب

 ـ سمدائع اًمػقائد:23

ي»اعمشفقر سمـ، سمؽر اًمدمشؼل أسمق قمبداهلل حمؿد سمـ أيب ، هـ(766)ت: ش اسمـ ىمقِّؿ اجلقزيَّ

 ًمبـون.، سمػموت، دار اًمؽتوب اًمعريب

 ـ سمدايي اعمجتفد وهنويي اعمؼتصد:26

اًمطبعي اًمسوسمعي ، ًمبـون، سمػموت، دار اعمعرومي، هـ(656حمؿد سمـ رؿمد اًمؼرـمبل )ت: 

 هـ.6366

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تنزيل األحكام على الوق ائع القضائية والفتوية 
 

12
8 

ـّو )ت: أمحد  :ـ سمؾقغ إموين مـ أرسار اًمػتح اًمرسموين21 ، هـ(6471قمبداًمرمحـ اًمب

اًمػتح اًمرسموين شمرشمقى مسـد اإلموم أمحد »وهق مطبقع سمحوؿمقي ، اًمؼوهرة، دار اًمشفوب

 دار اًمشفوب سموًمؼوهرة.، شاسمـ طمـبؾ اًمشقبوين

 ـ سمؾقغ اعمرام مـ أدًمي قمؿدة إطمؽوم:27

ـمبع ، ًمبـون، سمػموت، دار اًمػؽر، هـ(162أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمعسؼالين )ت: 

 هـ.6366وم قم

 ـ اًمبفجي ذم ذح اًمتحػي:21

دار اًمػؽر ًمؾطبوقمي واًمـنم ، هـ(6261أسمق احلسـ قمكم سمـ قمبداًمسالم اًمتسقزم )ت: 

 هـ.6362ـمبع قموم ، ًمبـون، سمػموت، واًمتقزيع

قمبداًمرمحـ  ـ هبجي ىمؾقب إسمرار وىمّرة قمققن إظمقور ذم ذح ضمقامع إظمبور:25

اًمطبعي اًمثوًمثي ، اعمعورف سموًمريوض مؽتبي، هـ(6471سمـ كوس اًمسعدي )ت: 

 هـ.6363

 ـ شموريخ اًمؼضوء ذم اإلؾمالم:46

ي، هـ(6473حمؿقد سمـ حمؿد قمركقس )ت:   ـَمْبع مطبعي ، مؽتبي اًمؽّؾقَّوت إزهريَّ

 احلؾبل سمؿٍم.
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أسمق زيد قمبقداهلل قمؿر سمـ قمقسك اًمدسمقد احلـػل )ت:  ـ شملؾمقس اًمـظر:46

، ًمبـون، سمػموت، دار اسمـ زيدون، اًمدمشؼل حتؼقؼ: مصطػك حمؿد اًمؼبوين، هـ(346

ي  مٍم.، اًمؼوهرة، مؽتبي اًمؽّؾقَّوت إزهريَّ

يـ إسمراهقؿ سمـ  ـ شمبٍمة احُلّؽوم ذم أصقل إىمضقي ومـوهٍ إطمؽوم:42 سمرهون اًمدِّ

راضمعف: ـمف ، هـ(755قمكم اسمـ أيب اًمؼوؾمؿ سمـ حمؿد سمـ ومرطمقن اعموًمؽل اعمدين )ت: 

يمؽتبي اًمؽؾّ ، قمبداًمرؤوف ؾمعد  هـ.6361اًمطبعي إومم ، اًمؼوهرة، قَّوت إزهريَّ

 ـ ختريٍ اًمػروع قمغم إصقل:44

ي، دار ـمقبي ًمؾـنم واًمتقزيع، قمثامن سمـ حمؿد إظمرض ؿمقؿمون )معوس( ، اًمسعقديَّ

 هـ.6365اًمطبعي إومم ، اًمريوض

 ـ اًمتداوي واعمسموًمقَّي اًمطبقَّي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي:43

اًمطبعي ، ؾمقريو، دمشؼ، مؽتبي اًمػورايب، اًمشقخ مبورك )معوس(ىمقس سمـ حمؿد آل 

 هـ.6362إومم 

قمبداًمؼودر قمقدة )ت:  ـ اًمتنميع اجلـوئل اإلؾمالمل مؼوركًو سموًمؼوكقن اًمقضعل:46

 سمػموت.، دار اًمؽتوب اًمعريب، هـ(6473

يـ  ـ اًمتؾخقص احلبػم ذم ختريٍ أطموديٌ اًمراومعل اًمؽبػم:41 أسمق اًمػضؾ ؿمفوب اًمدِّ

قمـل سمتصحقحف ، هـ(162أمحد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ حمؿد اسمـ طمجر اًمعسؼالين )ت: 

 م.6513هـ/6413، اعمديـي اعمـّقرة، واًمتعؾقؼ قمؾقف: قمبداهلل هوؿمؿ اًمقامين اعمدين
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 ـ شمـبقف احُلّؽوم قمغم مآظمذ إطمؽوم:47

دار ، أقمّده ًمؾـنم: قمبداحلػقظ مـصقر، هـ(126حمؿد سمـ قمقسك سمـ اعمـوصػ )ت: 

 ـَمْبع اعمطوسمع اعمقطمدة سمتقكس.، يمل ًمؾـنماًمؽم

ي ذم ضقء اًمنميعي اإلؾمالمقَّي 41 ـ اًمتـظقؿ اًمؼضوئّل ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقَّي اًمسعقديَّ

 وكظوم اًمسؾطي اًمؼضوئقَّي:

، اًمريوض، مطوسمع طمـقػي ًمألوومسً، هـ(6326ؾمعقد سمـ ؾمعد آل دريى )ت: 

 هـ.6364اًمطبعي إومم 

 ًمسـقَّي ذم إرسار اًمػؼفقَّي:ـ هتذيى اًمػروق واًمؼقاقمد ا45

مطبقع قمغم هومش: ، هـ(6417حمؿد سمـ قمكم سمـ طمسلم اعمؽل اعموًمؽل )ت: 

 سمػموت.، قمومل اًمؽتى، ًمؾؼراذمش اًمػروق»

 ـ شمقصقػ إىمضقي ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي:36

 هـ.6324اًمطبعي إومم ، قمبداهلل سمـ حمؿد سمـ ؾمعد آل ظمـلم

 اإلؾمالمقَّي:ـ اًمثبوت واًمشؿقل ذم اًمنميعي 36

اًمطبعي إومم ، مؽي اعمؽرمي، مؽتبي اعمـورة، قموسمد سمـ حمؿد اًمسػقوين )معوس(

 هـ.6361
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أسمق قمبداهلل حمؿد سمـ أمحد إكصوري اًمؼرـمبل )ت:  ـ اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن:32

ـمبعي مصقرة قمـ ـمبعي دار اًمؽتى ، دار اًمؽوشمى اًمعريب ًمؾطبوقمي واًمـنم، هـ(176

ي.  اعمٍميَّ

 اعمحتور قمغم اًمّدّر اعمختور = طموؿمقي اسمـ قموسمديـ: ـ َردّ 34

، سمػموت، دار اًمؽتى اًمعؾؿقَّي، هـ(6262)ت: ش اسمـ قموسمديـ»اًمشفػم سمـ، حمؿد أملم

 ًمبـون.

 ـ احلووي اًمؽبػم ذم ومؼف مذهى اإلموم اًمشوومعل:33

حتؼقؼ ، هـ(366أسمق احلسـ قمكم سمـ حمؿد سمـ طمبقى اعمووردي اًمبٍمي )ت: 

، سمػموت، دار اًمؽتى اًمعؾؿقَّي، وقمودل أمحد قمبداعمقضمقد، معقضوشمعؾقؼ: قمكم حمؿد 

 هـ.6363اًمطبعي إومم ، ًمبـون

 ـ احلؽؿ اًمقضعل قمـد إصقًمقلم:36

اًمطبعي إومم ، مؽي اعمؽرمي، اعمؽتبي اًمػقصؾقَّي، ؾمعقد قمكم حمؿد احلؿػمي )معوس(

 هـ.6366

 ـ اًمّدَراِري اعُمِضقَّي ذح اًمّدَرر اًمَبِفقَّي:31

ـُمبع قموم ، ًمبـون، سمػموت، دار اجلقؾ، هـ(6266حمؿد سمـ قمكم اًمشقيموين )ت: 

 هـ.6367
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هـ( شمعريى: ومفؿل 6463قمكم طمقدر )ت:  ـ ُدَرر احلؽوم ذح جمؾي إطمؽوم:37

، شمقزيع دار اًمعؾؿ ًمؾؿاليلم، سمغداد، سمػموت، مـشقرات مؽتبي اًمـفضي، احلسقـل

 ًمبـون.، سمػموت

 اًمنميعي اإلؾمالمقَّي:ـ دقمقى اًمتـوىمض واًمدومع ذم 31

ر، حمؿد رايمون ضقػ اهلل اًمدهمؿل )معوس( ن، دار قَمامَّ  سمػموت.، دار اجلقؾ، قَمامَّ

 ـ دىموئؼ أوزم اًمـفك ًمنمح اعمـتفك: 35

، مؽتبي اًمريوض احلديثي، هـ(6666مـصقر سمـ يقكس سمـ إدريس اًمبفقيت )ت: 

 اًمريوض.

 ـ اًمذظمػمة:66

يـ أمحد سمـ إدريس حتؼقؼ: حمؿد ، هـ(113)ت: ش اًمؼراذم»سمـاعمعروف ، ؿمفوب اًمدِّ

 م.6553اًمطبعي إومم ، ًمبـون، سمػموت، دار اًمغرب اإلؾمالمل، طمّجل وآظمريـ

ي:66 ، حمؿد اًمنميػ اًمرمحقين )معوس( ـ اًمرظمص اًمػؼفقَّي مـ اًمؼرآن واًمسـي اًمـبقيَّ

 اًمطبعي إومم.، شمقكس، ممؾمسوت قمبداًمؽريؿ قمبداهلل

أسمق احلسـ  قفو مدار ومروع احلـػقَّي = أصقل احلـػقَّي:ـ رؾموًمي ذم إصقل اًمتل قمؾ62

يـ اًمـسػل، هـ(436اًمؽرظمل )ت:  مطبققمي ، وذيمر أمثؾتفو وكظوئرهو: كجؿ اًمدِّ

مؽتبي اًمؽّؾقَّوت ، ًمبـون، سمػموت، دار اسمـ زيدون، ًمؾدسمقدش شملؾمقس اًمـظر»إحلوىمًو سمـ

ي  مٍم.، اًمؼوهرة، إزهريَّ
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 ـ رومع احلرج ذم اًمنميعي:64

اًمطبعي اًمثوكقي ، دار اًمـنم اًمدوزم، يعؼقب سمـ قمبداًمقهوب اًمبوطمسلم )معوس(

 هـ.6361

 ـ رومع احلرج ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي:63

 هـ.6362اًمطبعي اًمثوكقي ، دار آؾمتؼومي، صوًمح سمـ قمبداهلل سمـ محقد )معوس(

 ـ اًمّروض اعُمْرسمع ذح زاد اعمستؼـع:66

مطبقع مع طموؿمقي قمؾقف ًمعبداًمرمحـ اسمـ ، هـ(6666)ت:  مـصقر سمـ يقكس اًمبفقيت

 اًمطبعي إومم.، اًمريوض، اعمطوسمع إهؾقَّي ًمألوومسً، ىموؾمؿ

 ـ روضي اًمطوًمبلم وقمؿدة اعمػتلم:61

اًمطبعي ، دمشؼ، سمػموت، اعمؽتى اإلؾمالمل، هـ(171حيقك سمـ ذف اًمـقوي )ت: 

 هـ.6366اًمثوكقي 

يـ أسمق قمبداهلل حمؿد سمـ أيب سمؽر  ـ زاد اعمعود ذم هدي ظمػم اًمعبود:67 ؿمؿس اًمدِّ

وقمبداًمؼودر ، حتؼقؼ: ؿمعقى إركموط، هـ(766اًمزرقمل اًمدمشؼل )ت: 

 اًمؽقيً.، مؽتبي اعمـور اإلؾمالمقَّي، ًمبـون، سمػموت، ممؾّمسي اًمرؾموًمي، إركموط

ـمبع جلـي ، قمبداًمعزيز سمـ قمبداًمرمحـ اًمرسمقعي )معوس( ـ اًمسبى قمـد إصقًمقلم:61

، واًمتلًمقػ واًمـنم سمجومعي اإلموم حمؿد سمـ ؾمعقد اإلؾمالمقَّي سموًمريوضاًمبحقث 

 هـ.6455ـُمبع قموم ، مطوسمع اجلومعي
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الم ذح سمؾقغ اعمرام مـ أدًمي إطمؽوم:65  ـ ؾُمُبؾ اًمسَّ

صّححف وقمّؾؼ قمؾقف: حمؿد حمرز ، هـ(6612حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمصـعوين )ت: 

 سمـ ؾمعقد اإلؾمالمقَّي سموًمريوض. مـ مطبققموت ضمومعي اإلموم حمؿد، ؾمالمي وآظمرون

 ـ اًمسؽقت ودًٓمتف قمغم إطمؽوم اًمنمقمقَّي:16

 مٍم.، دار اًمػؽر اًمعريب، رمضون قمكم اًمسقد اًمنمسمـوصتل )معوس(

 ـ ؾمــ أيب داود: 16

مراضمعي وضبط ، هـ(276أسمق داود ؾمؾقامن سمـ إؿمعٌ اًمسجستوين إزدي )ت: 

يـ قمبداحلؿقد  ر اًمػؽر ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزيع.دا، وشمعؾقؼ: حمؿد حمقل اًمدِّ

 ـ ؾمــ اسمـ موضمف:12

دار ، حتؼقؼ: حمؿد ومماد قمبداًمبوىمل، هـ(274أسمق قمبداهلل حمؿد سمـ يزيد اًمؼزويـل )ت: 

 سمػموت.، اًمػؽر

 ـ ؾمــ اًمؽممذي = اجلومع اًمصحقح:14

حتؼقؼ: أمحد ، هـ(275أسمق قمقسك حمؿد سمـ قمقسك سمـ ؾمقرة اًمؽممذي اًمسؾؿل )ت: 

 سمػموت.، دار إطمقوء اًمؽماث، وآظمريـحمؿد ؿمويمر 

 ـ ؾمــ اًمدارىمطـل:13

حتؼقؼ: اًمسّقد قمبداهلل ، هـ(416أسمق احلسـ قمكم سمـ قمؿر اًمدارىمطـل اًمبغدادي )ت: 

 هـ.6411ـمبع قموم ، سمػموت، دار اعمعرومي، هوؿمؿ يامين اعمدين
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 ـ اًمســ اًمؽؼمى:16

، دار اعمعرومي ،هـ(361أسمق سمؽر أمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ مقؾمك اًمبقفؼل )ت: 

 هـ.6364ـمبع قموم ، ًمبـون، سمػموت

 ـ اًمســ اًمؽؼمى:11

حتؼقؼ: قمبداًمغػور ، هـ(464أسمق قمبداًمرمحـ أمحد سمـ ؿمعقى سمـ قمكم اًمـسوئل )ت: 

، ًمبـون، سمػموت، دار اًمؽتى اًمعؾؿقَّي، وؾمقد يمرسوي طمسـ، سمـ ؾمؾقامن اًمبـداري

 هـ.6366اًمطبعي إومم 

حمؿد سمـ قمكم اًمشقيموين )ت:   قمغم طمدائؼ إزهور:ـ اًمّسقؾ اجلّرار اعمتدوّمؼ 17

مـ مطبققموت اعمجؾس إقمغم ، حتؼقؼ: ىموؾمؿ هموًمى أمحد وآظمريـ، هـ(6266

ي ي.، ًمؾشمون اإلؾمالمقَّي سمقزارة إوىموف اعمٍميَّ  ـمبع سمؿطوسمع إهرام اًمتجوريَّ

 ـ ذح اسمـ موزه ٕدب اًمؼويض ًمؾخّصوف:11

يـ قمؿر سمـ  اًمصدر »اعمعروف سمـ، قمبداًمعزيز سمـ موزه اًمبخوريسمرهون إئؿي طمسوم اًمدِّ

مـ مطبققموت إطمقوء اًمؽماث ، حتؼقؼ: حمقل هالل اًمرسطمون، هـ(641)ت: ش اًمشفقد

اًمطبعي إومم ، مطبعي اإلرؿمود سمبغداد، اإلؾمالمل سمقزارة إوىموف اًمعراىمقَّي

 واجلزء اًمراسمع ـمبع اًمدار اًمعرسمقَّي ًمؾطبوقمي سمبغداد.، هـ6457
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قمبداًمؽريؿ سمـ حمّؿد  أهؾ اًمطؾى ذم دمريد أصقل ىمقاقمد اسمـ رضمى: ـ ذح حتػي15

اًمطبعي إومم ، اًمريوض، دار يمـقز أؿمبقؾقو ًمؾـنم واًمتقزيع، اًمالطمؿ )معوس(

 هـ.6327

 ـ ذح اًمزرىموين قمغم خمتٍم ظمؾقؾ: 76

 سمػموت.، دار اًمػؽر، هـ(6655قمبداًمبوىمل اًمزرىموين )ت: 

موًمؽ: حمؿد سمـ قمبداًمبوىمل اًمزرىموين )ت: ـ ذح اًمزرىموين قمغم مقـمل اإلموم 76

 مٍم.، مؾتزم اًمطبع واًمـنم: قمبداحلؿقد أمحد طمـػل، هـ(6622

قمبداًمرؤوف سمـ  ـ ذح قمامد اًمرضو سمبقون أدب اًمؼضو = ومتح اًمرؤوف اًمؼودر:72

يـ اعمـووي اًمؼوهري )ت:  حتؼقؼ: قمبداًمرمحـ قمبداهلل قمقض ، هـ(6646قمكم زيـ اًمدِّ

ي ًمؾـنم واًمتقزيعاًمدار ، سمؽػم  هـ.6361اًمطبعي إومم ، ضمدة، اًمسعقديَّ

 ـ اًمنمح اًمؽبػم = اًمشوذم:74

يـ أسمق اًمػرج قمبداًمرمحـ اسمـ أيب قمؿر حمؿد سمـ أمحد سمـ ىمدامي )ت:  ؿمؿس اًمدِّ

، ًمبـون، سمػموت، دار اًمؽتوب اًمعريب ًمؾـنم واًمتقزيع، شاعمغـل»مطبقع مع ، هـ(112

 هـ.6452ـمبع قموم 

، حمؿد سمـ أمحد سمـ قمبداًمعزيز سمـ قمكم اًمػتقطمل احلـبكم اعمـػم: ـ ذح اًمؽقيمى73

مـ ، وكزيف محود، حتؼقؼ: حمؿد اًمزطمقكم، هـ(572)ت: ش اسمـ اًمـجور»اعمعروف سمـ

 مطبققموت يمّؾقَّي اًمنميعي سمجومعي أم اًمؼرى سمؿؽي اعمؽرمي.
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 ـ ذح خمتٍم اًمروضي:76

يـ أسمق اًمرسمقع ؾمؾقامن سمـ قمبداًمؼقي  سمـ قمبداحلؽقؿ سمـ ؾمعقد اًمطقذم )ت:  كجؿ اًمدِّ

، ًمبـون، سمػموت، ممؾّمسي اًمرؾموًمي، حتؼقؼ: قمبداهلل سمـ قمبداعمحسـ اًمؽميمل، هـ(761

 هـ.6366اًمطبعي إومم 

 ـ صبح إقمشك ذم صـوقمي اإلكشو:71

ذطمف وقمؾَّؼ قمؾقف وىموسمؾ كصقصف: حمؿد ، هـ(126أمحد سمـ قمكم اًمؼؾؼشـدي )ت: 

يـ شمقزيع دار اًمبوز ًمؾـنم ، سمػموت ًمبـون، ى اًمعؾؿقَّيدار اًمؽت، طمسلم ؿمؿس اًمدِّ

 هـ.6367اًمطبعي إومم ، مؽي اعمؽرمي، واًمتقزيع

 ـ صحقح اًمبخوري:77

حتؼقؼ: مصطػك ، هـ(261أسمق قمبداهلل حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمبخوري اجلعػل )ت: 

 هـ.6367اًمطبعي اًمثوًمثي ، سمػموت، اًمقاممي، دار اسمـ يمثػم، ديى اًمبغو

أسمق احلسلم مسؾؿ سمـ احلجوج اًمؼشػمي اًمـقسوسمقري )ت:  :ـ صحقح مسؾؿ71

كنم وشمقزيع: رئوؾمي ، حتؼقؼ وشمصحقح وشمرىمقؿ: حمؿد ومماد قمبداًمبوىمل، هـ(216

ي ، إدارات اًمبحقث اًمعؾؿقَّي واإلومتوء واًمدقمقة واإلرؿمود سموعمؿؾؽي اًمعرسمقَّي اًمسعقديَّ

 هـ.6366ـمبع قموم 

دار ، هـ(6326طمبـؽي اعمقداين )ت: قمبداًمرمحـ سمـ طمسـ سمـ  ـ ضقاسمط اعمعرومي:75

 هـ.6366اًمطبعي اًمثوكقي ، سمػموت، دمشؼ، اًمؼؾؿ
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 ـ اًمطرق احلؽؿقَّي ذم اًمسقوؾمي اًمنمقمقَّي:16

ي )ت:  ، مؽتبي اعمدين ومطبعتفو، حتؼقؼ: حمؿد مجقؾ هموزي، هـ(766اسمـ ىمقِّؿ اجلقزيَّ

ي.، ضمدة  اًمسعقديَّ

 قمغم مذهى اعموًمؽقَّي: ـ اًمطريؼي اعمرضقَّي ذم اإلضمراءات اًمنمقمقَّي16

، مطبعي اإلرادة، شمقكس، مؽتبي آؾمتؼومي، م(6576حمؿد اًمعزيز ضمعقط )ت: 

 اًمطبعي اًمثوكقي.

يؼ طمسـ ظمون )ت:  ـ فمػر اًماليض سمام جيى ذم اًمؼضوء قمغم اًمؼويض:12 حمؿد صدِّ

 هـ.6362، اًمطبعي إومم، سمويمستون، ٓهقر، اعمؽتبي اًمسؾػقَّي، هـ(6467

يـ قمبداهلل اسمـ كجقؿ سمـ  اجلقاهر اًمثؿقـي ذم مذهى قمومل اعمديـي:ـ قِمْؼد 14 ضمالل اًمدِّ

دار اًمغرب ، وقمبداحلػقظ مـصقر، حتؼقؼ: حمؿد أسمق إضمػون، هـ(161ؿموس )ت: 

 هـ.6366اًمطبعي إومم ، سمػموت، اإلؾمالمل

 ـ قمقن اعمعبقد ذح ؾمــ أيب داود:13

يـ احلؼ اًمعظقؿ  ضبط وحتؼقؼ: ، هـ(6425آسمودي )ت: أسمق اًمطقى حمؿد ؿمؿس اًمدِّ

 هـ.6455اًمطبعي اًمثوًمثي ، ًمبـون، سمػموت، دار اًمػؽر، قمبداًمرمحـ حمؿد قمثامن

، دار اًمػؽر، قمدكون اخلطقى )معوس( :ـ اًمعقد اًمذهبل عمجؿع اًمؾغي اًمعرسمقَّي16

 هـ.6361اًمطبعي إومم ، دمشؼ
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، هـ(271اًمديـقري )ت: حمؿد سمـ قمبداهلل سمـ مسؾؿ سمـ ىمتقبي  ـ قمققن إظمبور:11

 سمػموت.، دار اًمػؽر اًمعريب

اًمصديؼ حمؿد إملم اًمرضير  ـ اًمغرر وأصمره ذم اًمعؼقد ذم اًمػؼف اإلؾمالمل:17

اًمطبعي اًمثوكقي ، سمػموت، دار اجلقؾ، اخلرـمقم، اًمدار اًمسقداكقَّي ًمؾؽتى، )معوس(

 هـ.6366

َؾؿ = اًمغقوصمل: ـ 11  اعمعوزم قمبداعمؾؽ سمـ قمبداهلل أسمق  همقوث إمؿ ذم اًْمتَِقوث اًمظُّ

مطبعي ، هـ6366اًمطبعي اًمثوكقي ، حتؼقؼ: قمبداًمعظقؿ اًمديى، هـ(371اجلقيـل )ت: 

 مٍم.، اًمـفضي

 ـ ومتووى اًمسبؽل:15

يـ قمكم سمـ قمبداًمؽوذم اًمسبؽل )ت:  ، مؽتبي اًمؼدد، هـ(761أسمق احلسـ شَمِؼّل اًمدِّ

 هـ.6461ـمبع قموم ، اًمؼوهرة

 ـ اًمػتووى اًمؽؼمى:56

يـ أمحد سمـ قمبداحلؾقؿ اسمـ شمقؿقَّي )ت: أسمق  ، اعمعرومي دار، هـ(721اًمعبوس شَمِؼّل اًمدِّ

 هـ.6365اًمطبعي إومم ، ًمبـون، سمػموت

، هـ(6415حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ قمبداًمؾطقػ آل اًمشقخ )ت:  ـ ومتووى ورؾموئؾ:56

ـمبع ، مؽي اعمؽرمي، مطبعي احلؽقمي، مجع وشمرشمقى: حمؿد سمـ قمبداًمرمحـ اسمـ ىموؾمؿ

 هـ.6455قموم 
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 ـ ومتح اًمبوري سمنمح صحقح اًمبخوري:52

، شمرىمقؿ: حمؿد ومماد قمبداًمبوىمل، هـ(162أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمعسؼالين )ت: 

يـ اخلطقى  اعمؽتبي اًمسؾػقَّي.، شمعؾقؼ: قمبداًمعزيز سمـ قمبداهلل سمـ سموز، إذاف: حمّى اًمدِّ

 ـ ومتح اًمؼدير = ذح ومتح اًمؼدير:54

يـ حمؿد قمبداًمقا )ت: ش اسمـ اهلامم»اعمعروف سمـ، طمد اًمسققاد صمؿ اًمسؽـدرييمامل اًمدِّ

ي سمبقٓق، سمػموت، دار صودر، هـ(116 اًمطبعي إومم ، مٍم، اعمطبعي اًمؽؼمى إمػميَّ

 هـ.6467

 ـ اًمػروع:53

اًمطبعي ، ًمبـون، سمػموت، قمومل اًمؽتى، هـ(714أسمق قمبداهلل حمؿد سمـ مػؾح )ت: 

 هـ.6366اًمراسمعي 

يـ أسمق اًمعبوس أمحد سمـ  اًمؼموق ذم أكقاء اًمػروق:ـ اًمػروق = أكقار 56 ؿمفوب اًمدِّ

 سمػموت.، قمومل اًمؽتى، هـ(113)ت: ش اًمؼراذم»اعمشفقر سمـ، إدريس اًمصـفوضمل

دار ، ـ ومصقل ذم اًمػؽر اإلؾمالمل سموعمغرب: قمبداعمجقد قمؿر اًمـجور )معوس(51

 م.6552اًمطبعي إومم ، ًمبـون، سمػموت، اًمغرب اإلؾمالمل

 اعمتػّؼف:ـ اًمػؼقف و57

 صّححف وقمّؾؼ، هـ(314أسمق سمؽر أمحد سمـ قمكم سمـ صموسمً اًمبغدادي اخلطقى )ت: 

 هـ.6415اًمطبعي إومم ، اًمريوض، مطوسمع اًمؼصقؿ، قمؾقف: إؾمامقمقؾ إكصوري
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 ـ اًمػؽر اًمسومل ذم شموريخ اًمػؼف اإلؾمالمل:51

 ظمّرج أطموديثف وقمّؾؼ، هـ(6471حمؿد سمـ احلسـ احلجقي اًمثعوًمبل اًمػود )ت: 

ـمبع قموم ، اعمؽتبي اًمعؾؿقَّي سموعمديـي اعمـقرة، قمؾقف: قمبداًمعزيز سمـ قمبداًمػتوح اًمؼورئ

 هـ.6457

ي ذم اًمبحٌ قمـ أـمراف اًمؼضويو احلؽؿقَّي:55 يـ أسمق اًمقرس  ـ اًمػقايمف اًمبدريَّ سمدر اًمدِّ

ي قمغم اًمػقايمف »مطبقع مع ، هـ(153حمؿد سمـ اًمغرس احلـػل )ت:  اعمجوين اًمزهريَّ

ي  مطبعي اًمـقؾ سمؿٍم.، ًمؾجورمش اًمبدريَّ

 ـ اًمػقايمف اًمعديدة ذم اعمسوئؾ اعمػقدة:666

، دار أوموق اجلديدة، هـ(6626أمحد سمـ حمؿد اعمـؼقر اًمتؿقؿل اًمـجدي )ت: 

 هـ.6455اًمطبعي اًمثوكقي ، سمػموت

 ـ اًمؼوقمدة اًمؽّؾقَّي )إقمامل اًمؽالم أومم مـ إمهوًمف( وأصمرهو ذم إصقل:666

اعممؾّمسي اجلومعقَّي ًمؾدراؾموت واًمـنم ، مقش )معوس(حمؿقد مصطػك قمبقد هر

 هـ.6361اًمطبعي إومم ، ًمبـون، سمػموت، واًمتقزيع

يـ اسمـ قموسمديـ )ت:  قمققن إظمقور ًمتؽؿؾي رد اعمحتور:ـ ىمرة 662 حمؿد قمالء اًمدِّ

 دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب.، هـ(6461
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يـ قمبداًمعزيز سمـ أسمق حمؿد قمّز  ـ ىمقاقمد إطمؽوم ذم مصوًمح إكوم:664 اًمدِّ

دار ، راضمعف وقمّؾؼ قمؾقف: ـمف قمبداًمرؤوف ؾمعد، هـ(116قمبداًمسالم اًمسؾؿل )ت: 

 ًمبـون.، سمػموت، اجلقؾ

 ـ اًمؼقاقمد اًمػؼفقَّي: 663

ذيمي اًمريوض ًمؾـنم ، مؽتبي اًمرؿمد، يعؼقب سمـ قمبداًمقهوب اًمبوطمسلم )معوس(

 هـ.6361اًمطبعي إومم ، واًمتقزيع

 ف اإلؾمالمل:ـ اًمؼقاقمد ذم اًمػؼ666

، واًمـنم دار اعمعرومي ًمؾطبوقمي، هـ(756أسمق اًمػرج قمبداًمرمحـ سمـ رضمى احلـبكم )ت: 

 ًمبـون.، سمػموت

 ـ ىمقاقمد اعمؼري:661

مـفو صقرة ، )كسخي خمطقـمي(، هـ(761أسمق قمبداهلل حمؿد سمـ أمحد اعمؼري )ت: 

ي سمجومعي اإلموم حمؿد سمـ 3731سموعمؽروومؾؿ سمرىمؿ  ؾمعقد /ف ذم اعمؽتبي اعمريمزيَّ

 اإلؾمالمقَّي سموًمريوض.

حتؼقؼ: حمؿد ، هـ(721ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقَّي )ت:  ـ اًمؼقاقمد اًمـقراكقَّي:667

 هـ.6455ـمبع قموم ، ًمبـون، سمػموت، دار اعمعرومي ًمؾطبوقمي واًمـنم، طمومد اًمػؼل

قمبداًمرمحـ  ـ اًمؼقاقمد وإصقل اجلومعي واًمػروق واًمتؼوؾمقؿ اًمبديعي اًمـوومعي:661

 مطبعي اعمدين سموًمؼوهرة.، هـ(6471اًمسعدي )ت: سمـ كوس 
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 ـ اًمؽومؾ ذم اًمؾغي وإدب:665

مراضمعي: ، هـ(216اًمـحقّي )ت: ش اعمؼّمد»اعمعروف سمـ، أسمق اًمعّبوس حمؿد سمـ يزيد

ـُمبع قموم ، سمػموت، دار اًمؽتى اًمعؾؿقَّي، كعقؿ زرزور، شمغوريد سمقضقن

 م.6551هـ/6361

 الم اًمبزدوي:ـ يمشػ إرسار قمـ أصقل ومخر اإلؾم666

يـ قمبداًمعزيز اًمبخوري )ت:  ضبط وشمعؾقؼ وختريٍ: حمؿد ، هـ(746قمالء اًمدِّ

 هـ.6366سمػموت اًمطبعي إومم ، دار اًمؽتوب اًمعريب، اعمعتصؿ سموهلل اًمبغدادي

وف:666 وف اًمؼـوع قمـ متـ اإلىمـوع = اًمؽشَّ مـصقر سمـ يقكس سمـ إدريس  ـ يمشَّ

مؽتبي اًمـٍم ، مصقؾحل مصطػك هاللمراضمعي: هالل ، هـ(6666اًمبفقيت )ت: 

 اًمريوض.، احلديثي

 ـ اًمؽّؾقَّوت:662

ىموسمؾف وأقمّده ًمؾطبع: ، هـ(6653أسمق اًمبؼوء أيقب سمـ مقؾمك احلسـل اًمؽػقي )ت: 

اًمطبعي إومم ، ًمبـون، سمػموت، ممؾّمسي اًمرؾموًمي، وحمؿد اعمٍمي، قمدكون درويش

 هـ.6362

 ـ يمـز اًمعاّمل ذم ؾمــ إىمقال وإومعول:664

يـ اهلـدي اًمؼمهون ومقري )ت:  يـ قمكم اعمّتؼل سمـ طمسوم اًمدِّ ضبطف ، هـ(576قمالء اًمدِّ

ممؾّمسي ، صّححف ووضع ومفورؾمف ومػتوطمف: صػي اًمسّؼو، وومرّس همريبف: سمؽري طمّقوين
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 هـ.6364ـُمبع قموم ، سمػموت، اًمرؾموًمي

 ـ ًمسون اًمعرب:663

يـ حمؿد مؽرم سمـ مـظقر اإلومريؼل  دار ، هـ(766اعمٍمي )ت: أسمق اًمػضؾ مجول اًمدِّ

 هـ.6362ـمبع قموم ، سمػموت، صودر

يـ اًمرسظمز )ت:  ـ اعمبسقط:666 ، ًمبـون، سمػموت، هـ( دار اعمعرومي356ؿمؿس اًمدِّ

 هـ.6361ـمبع قموم 

 ـ جمؾي إطمؽوم اًمعدًمقَّي:661

أقمّدهتو جلـي مـ قمؾامء احلـػقَّي ذم اًمعؼديـ اًمتوؾمع واًمعوذ مـ اًمؼرن اًمثوًمٌ قمنم 

ُدَرر احلؽوم »وىمد رضمعً إمم اًمـسخي اعمنموطمي مـ ىِمَبؾ قمكم طمقدر سموؾمؿ: )، اهلجري

شمقزيع دار اًمعؾؿ ، سمغداد، سمػموت، مـشقرات مؽتبي اًمـفضي، شذح جمؾي إطمؽوم

 ًمبـون.، سمػموت، ًمؾؿاليلم

يـ سموًمريوض:667 جمؾي قمؾؿقَّي طمقًمقَّي شمصدرهو يمّؾقَّي أصقل  ـ جمؾي يمّؾقَّي أصقل اًمدِّ

يـ سموًمري وض سمجومعي اإلموم حمؿد سمـ ؾمعقد اإلؾمالمقَّي سموعمؿؾؽي اًمعرسمقَّي اًمدِّ

 هـ.6362/6364اًمعوم اجلومعل ، اًمعدد اًمراسمع، اًمسعقديَّي

يـ سمـ ذف اًمـقوي )ت:  ـ اعمجؿقع ذح اعمفّذب:661 أسمق زيمريو حمقل اًمدِّ

 اعمؽتبي اًمعوعمقَّي سموًمػجوًمي.، حتؼقؼ: حمؿد كجقى اعمطقعل، هـ(171
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مجع وشمرشمقى: قمبداًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ  ومتووى ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقَّي:ـ جمؿقع 665

دار اًمعرسمقَّي ًمؾطبوقمي واًمـنم ، هـ(6452ىموؾمؿ اًمعوصؿل اًمـجدي احلـبكم )ت: 

 هـ.6451شمصقير قمـ اًمطبعي إومم ، ًمبـون، سمػموت، واًمتقزيع

 ـ جمؿققمي اًمتقطمقد:626

اعمؽتى ، وآظمرون، هـ(6261واسمـ قمبداًمقهوب )ت: ، هـ(721اسمـ شمقؿقَّي )ت: 

 هـ.6416ـمبع قموم ، دمشؼ، اإلؾمالمل ًمؾطبوقمي واًمـنم

ي:626  ـ جمؿققمي اًمرؾموئؾ واعمسوئؾ اًمـجديَّ

، دار اًمعوصؿي، ـمبع سمنذاف: قمبداًمسالم سمـ سمرضمس اًمعبداًمؽريؿ، سمعض قمؾامء كجد

 هـ.6365، اًمطبعي اًمثوكقي، سمػموت، اًمريوض

 اإلؾمالمّل:ـ اعمحّؼؼ اجلـوئّل ذم اًمػؼف 622

ي، مؽتبي اًمعبقؽون، قمبداهلل سمـ حمؿد سمـ ؾمعد آل ظمـلم اًمطبعي ، اًمريوض، اًمسعقديَّ

 هـ.6321إومم 

مؼوسمؾي قمغم ، هـ(361ـ اعمحغّم: أسمق حمؿد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمعقد سمـ طمزم )ت: 624 

، اعمؽتى اًمتجوري ًمؾطبوقمي واًمـنم، اًمـسخي اًمتل طمّؼؼفو إؾمتوذ أمحد حمؿد ؿمويمر

 سمػموت.

دار ، هـ(111حمؿد اسمـ أيب سمؽر سمـ قمبداًمؼودر اًمرازي )ت:  ـ خمتور اًمصحوح:623

 م.6575اًمطبعي إومم ، ًمبـون، سمػموت، اًمؽتوب اًمعريب
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 ـ اعمدظمؾ إمم مذهى اإلموم أمحد اسمـ طمـبؾ:626

حتؼقؼ: قمبداهلل سمـ قمبداعمحسـ ، هـ(6431قمبداًمؼودر سمـ سمدران اًمدمشؼل )ت: 

 هـ.6366اًمطبعي اًمثوًمثي ، سمػموت ،ممؾّمسي اًمرؾموًمي، اًمؽميمل

مطوسمع أًمػ ، هـ(6326مصطػك أمحد اًمزرىموء )ت:  ـ اعمدظمؾ اًمػؼفّل اًمعوّم:621

 م.6511م ـ6517اًمطبعي اًمتوؾمعي ، دمشؼ، سموء إديى

 ـ مذيمرة ذم أصقل اًمػؼف = مذيمرة اًمشـؼقطل:627

 اعمـقرة.اعمديـي ، اعمؽتبي اًمسؾػقَّي، هـ(6454اًمشـؼقطل )ت:  حمؿد إملم

قمبداًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ ظمؾدون )ت:  ـ مزيؾ اعمالم قمـ طُمّؽوم إكوم:621

اًمطبعي إومم ، اًمريوض، دار اًمقـمـ، حتؼقؼ: ومماد قمبداعمـعؿ أمحد، هـ(161

 ش.اسمـ ظمؾدون ورؾموًمتف ًمؾؼضوة»وىمد ؾمؿك اعمحّؼؼ اًمؽتوب سموؾمؿ: ، هـ6367

سمـ أمحد سمـ حمؿد اخلطقى  حمؿد سمـ قمبداهلل ـ مسعػي احلّؽوم قمغم إطمؽوم:625

يـ اًمتؿرشمور )يمون طمقًّو  وىمد ـمبع اًمؽتوب سمتحؼقؼ: ، هـ(26/3/6661ؿمفوب اًمدِّ

، شسمغقي اًمتامم ذم حتؼقؼ ودراؾمي مسعػي احلّؽوم»سموؾمؿ: ، صوًمح سمـ قمبداًمؽريؿ اًمزيد

 هـ.6361اًمطبعي إومم ، اًمريوض، مؽتبي اعمعورف ًمؾـنم واًمتقزيع

 ـ مسـد أيب يعغم:646

حتؼقؼ: طمسلم ، هـ(467يعغم أمحد سمـ قمكم سمـ اعمثـك اعمقصكم اًمتؿقؿل )ت: أسمق 

 هـ.6363اًمطبعي إومم ، دمشؼ، دار اعملمقن ًمؾؽماث، ؾمؾقؿ أؾمد
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 ـ مسـد اإلموم أمحد اسمـ طمـبؾ:646

، ممؾّمسي ىمرـمبي، هـ(236أسمق قمبداهلل أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ اًمشقبوين )ت:  

 اًمؼوهرة.

أسمق داود ؾمؾقامن سمـ داود اًمػورد اًمبٍمي اًمطقوًمز )ت:   ـ مسـد اًمطقوًمز:642

 سمػموت.، دار اعمعرومي، هـ(263

يـل واًمػؾسػل:644  ـ مصودر اعمعرومي ذم اًمػؽر اًمدِّ

اًمطبعي إومم ، اًمريوض، مؽتبي اعمميد، قمبداًمرمحـ سمـ زيد اًمزكقدي )معوس(

 هـ.6362

 ـ اعمصبوح اعمـػم ذم همريى اًمنمح اًمؽبػم:643

، سمػموت، اعمؽتبي اًمعؾؿقَّي، هـ(776حمؿد سمـ قمكم اعمؼري اًمػققمل )ت: أمحد سمـ 

 ًمبـون.

 ـ اعمصـػ ذم إطموديٌ وأصمور:646

حتؼقؼ: يمامل يقؾمػ ، هـ(246أسمق سمؽر قمبداهلل سمـ حمؿد اسمـ أيب ؿمقبي اًمؽقذم )ت: 

 هـ.6365اًمطبعي إومم ، اًمريوض، مؽتبي اًمرؿمد، احلقت

 همويي اعمـتفك: ـ مطوًمى أوزم اًمـفك ذم ذح641

اًمطبعي ، دمشؼ، اعمؽتى اإلؾمالمل، هـ(6236مصطػك اًمسققـمل اًمرطمقبوين )ت: 

 هـ.6416إومم 
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 ـ معومل أصقل اًمػؼف قمـد أهؾ اًمسـي واجلامقمي:647

، دار اسمـ اجلقزي ًمؾـنم واًمتقزيع، حمؿد سمـ طمسلم سمـ طمسـ اجلقزاين )معوس(

 هـ.6361اًمطبعي إومم ، اًمريوض، إطمسوء، ضمدة، اًمدموم

 ـ اعمعجؿ اًمؽبػم:641

حتؼقؼ: محدي سمـ ، هـ(416أسمق اًمؼوؾمؿ ؾمؾقامن سمـ أمحد سمـ أيقب اًمطؼماين )ت: 

 هـ.6363اًمطبعي اًمثوكقي ، اعمقصؾ، مؽتبي اًمعؾقم واحلؽؿ، قمبداعمجقد اًمسؾػل

 ـ اعمعجؿ اًمقؾمقط:645

اإلؾمالمقَّي اعمؽتبي ، أظمرضمف: إسمراهقؿ أكقس وآظمرون، جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقَّي سموًمؼوهرة

 اًمطبعي اًمثوكقي.، شمريمقو، اؾمتوكبقل، ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزيع

 ـ ُمِعلم احلؽوم قمغم اًمؼضويو وإطمؽوم:636

حتؼقؼ: حمؿد سمـ ىموؾمؿ ، هـ(744أسمق إؾمحوق إسمراهقؿ سمـ طمسـ سمـ قمبداًمرومقع )ت: 

 م.6515ـُمبع قموم ، ًمبـون، سمػموت، دار اًمغرب اإلؾمالمل، سمـ قمقود

 وم ومقام يؽمدد سملم اخلصؿلم مـ إطمؽوم:ـ ُمِعلم احلؽّ 636

يـ أسمق احلسـ قمكم سمـ ظمؾقؾ اًمطراسمؾز احلـػل )ت:  ذيمي ، هـ(133قمالء اًمدِّ

 هـ.6454اًمطبعي اًمثوكقي ، مٍم، ومؽتبي ومطبعي مصطػك اًمبويب احلؾبل وأوٓده
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يـ أسمق حمؿد قمبداهلل سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ ىمدامي اعمؼدد  ـ اعمغـل:632 مقومؼ اًمدِّ

دار اًمؽتوب ، شاًمنمح اًمؽبػم»مطبقع معف ، هـ(126جلامقمقكم اًمدمشؼل احلـبكم )ت: ا

 هـ.6452ـُمبع قموم ، ًمبـون، سمػموت، اًمعريب

وقمبداًمػتوح ، حتؼقؼ: قمبداهلل سمـ قمبداعمحسـ اًمؽميمل، وأؿمػم إًمقفو(، )كسخي أظمرى

إومم اًمطبعي ، اًمؼوهرة، هجر ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزيع واإلقمالن، حمؿد احلؾق

 هـ.6361

 ـ مغـل ذوي إومفوم قمـ اًمؽتى اًمؽثػمة ذم إطمؽوم:634

يـ يقؾمػ سمـ قمبداهلودي احلـبكم )ت:  حتؼقؼ: قمبداًمعزيز سمـ ، هـ(565مجول اًمدِّ

شمقزيع رئوؾمي إدارات اًمبحقث اًمعؾؿقَّي واإلومتوء واًمدقمقة ، حمؿد آل اًمشقخ

 واإلرؿمود.

 عمـفوج:ـ مغـل اعمحتوج إمم معرومي معوين أًمػوظ ا633

 ذيمي مؽتبي اًمبويب احلؾبل وأوٓده سمؿٍم.، هـ(577حمؿد اًمنمسمقـل اخلطقى )ت: 

  ـ مؼوصد اًمنميعي اإلؾمالمقَّي:636

 اًمنميمي اًمتقكسقَّي ًمؾتقزيع.، هـ(6454حمؿد اًمطوهر سمـ قموؿمقر )ت: 

حتؼقؼ: ، هـ(456أسمق احلسـ أمحد سمـ ومورس سمـ زيمريو )ت:  ـ مؼويقس اًمؾغي:631

 هـ.6362اًمطبعي اًمثوًمثي ، اًمـوذ: مؽتبي اخلوكجل سمؿٍم، ؿد هورونقمبداًمسالم حم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تنزيل األحكام على الوق ائع القضائية والفتوية 
 

150 

حتؼقؼ: ، هـ(161قمبداًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ ظمؾدون )ت:  :ـ مؼّدمي اسمـ ظمؾدون637

اًمطبعي ، اًمؼوهرة، اًمػجوًمي، دار هنضي مٍم ًمؾطبع واًمـنم، قمكم قمبداًمقاطمد واذم

 اًمثوًمثي.

 واًمـنم واًمتقزيع.وأؿمػم إًمقفو(: دار اًمػؽر ًمؾطبوقمي ، )كسخي أظمرى

 ـ مـور اًمسبقؾ ذم ذح اًمدًمقؾ قمغم مذهى اإلموم أمحد اسمـ طمـبؾ:631

، حتؼقؼ: زهػم اًمشوويش، هـ(6464إسمراهقؿ سمـ حمؿد سمـ ؾمومل سمـ ضقيون )ت: 

 هـ.6456اًمطبعي اًمراسمعي ، ًمبـون، سمػموت، اعمؽتى اإلؾمالمل

 ؾمالمل:ـ اعمـوهٍ إصقًمقَّي ذم آضمتفود سموًمرأي ذم اًمتنميع اإل635

اًمطبعي اًمثوكقي ، ؾمقريو، دمشؼ، اًمنميمي اعمتحدة ًمؾتقزيع، هـ(6343ومتحل اًمدريـل )

 هـ.6366

 ـ اعمـثقر ذم اًمؼقاقمد:666

يـ حمؿد سمـ هبودر اًمزريمٌم اًمشوومعل )ت:  حتؼقؼ: شمقسػم وموئؼ ، هـ(753سمدر اًمدِّ

مـ مطبققموت وزارة إوىموف واًمشمون ، مراضمعي: قمبداًمستور أسمق همدة، حمؿقد

اًمطبعي اًمثوكقي ، ـمبع مطبعي إسمـوء سموًمؽقيً، مؽتبي آٓء، اإلؾمالمقَّي سموًمؽقيً

 .هـ.6366
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ي:666 يـ أمحد سمـ قمبداحلؾقؿ اسمـ شمقؿقَّي  ـ مـفوج اًمسـي اًمـبقيَّ أسمق اًمعبوس شَمِؼّل اًمدِّ

مـ مطبققموت ضمومعي اإلموم حمؿد سمـ ، حتؼقؼ: حمؿد رؿمود ؾمومل، هـ(721)ت: 

 هـ.6361اًمطبعي إومم ، يوضاًمر، ؾمعقد اإلؾمالمقَّي

 ـ اعمقاومؼوت ذم أصقل اًمنميعي:662

، هـ(756أسمق إؾمحوق اًمشوـمبل إسمراهقؿ سمـ مقؾمك اًمؾخؿل اًمغركوـمل اعموًمؽل )ت: 

شمرامجف: حمؿد  قمـل سمضبطف وشمرىمقؿف ووضع، ذطمف وظمّرج أطموديثف: قمبداهلل دراز

ي اًمؽؼمى، قمبداهلل دراز  مٍم.، اعمؽتبي اًمتجوريَّ

 اجلؾقؾ ًمنمح خمتٍم ظمؾقؾ:ـ مقاهى 664

دار ، هـ(563)ت: ش احلطَّوب»اعمعروف سمـ، أسمق قمبداهلل حمؿد سمـ قمبداًمرمحـ اعمغريب

 هـ.6362اًمطبعي اًمثوًمثي ، اًمػؽر

 ـ كنم اًمَعْرف ذم سمـوء إطمؽوم قمغم اًمُعْرف:663

مطبقع ضؿـ ، هـ(6262)ت: ش اسمـ قموسمديـ»اًمشفػم سمـ، حمؿد سمـ أملم أومـدي

 ًمبـون.، سمػموت، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب، شسمـ قموسمديـجمؿققمي رؾموئؾ ا»

 ـ كصى اًمرايي ٕطموديٌ اهلدايي:666

يـ أسمق حمؿد قمبداهلل سمـ يقؾمػ احلـػل اًمزيؾعل )ت:  دار ، هـ(712مجول اًمدِّ

 شمصحقح: إدارة اعمجؾس اًمعؾؿل سموهلـد.، احلديٌ
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 ـ كظوم احلؽؿ ذم اًمنميعي واًمتوريخ )اًمسؾطي اًمؼضوئقَّي(:661

 هـ.6367اًمطبعي اًمثوًمثي ، سمػموت، دار اًمـػوئس، هـ(6363فموومر اًمؼوؾمؿل )ت: 

ي اًمتعسػ ذم اؾمتعامل احلؼ:667  ـ كظريَّ

اًمطبعي اًمثوًمثي ، ًمبـون، سمػموت، ممؾّمسي اًمرؾموًمي، هـ(6343ومتحل اًمدريـل )

 هـ.6366

ي احلؽؿ ومصودر اًمتنميع ذم أصقل اًمػؼف اإلؾمالمل:661  ـ كظريَّ

ي، ؟(أمحد احلٍمي )ت:   هـ.6366ـمبع قموم ، مٍم، مؽتبي اًمؽّؾقَّوت إزهريَّ

ي:665 ي اًمدقمقى سملم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي وىموكقن اعمراومعوت اعمدكقَّي واًمتجوريَّ  ـ كظريَّ

مـ مطبققموت وزارة إوىموف واًمشمون واعمؼدؾموت ، حمؿد كعقؿ يوؾملم )معوس(

 اإلؾمالمقَّي سموٕردن.

ي اًمرضورة 616  اًمنمقمقَّي:ـ كظريَّ

اًمطبعي اًمراسمعي ، سمػموت، ممؾّمسي اًمرؾموًمي، هـ(6341وهبي اًمزطمقكم )ت:  

 هـ.6366

ي اًمرضورة اًمنمقمقَّي؛ طمدودهو وضقاسمطفو:616  ـ كظريَّ

، مٍم، اعمـصقرة، دار اًمقوموء ًمؾطبوقمي واًمـنم واًمتقزيع، مجقؾ حمؿد مبورك )معوس(

 هـ.6361اًمطبعي إومم 
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ي اًمرضورة ذم 612  اًمػؼف اجلـوئل اإلؾمالمل واًمؼوكقين اجلـوئل اًمقضعل:ـ كظريَّ

اًمطبعي ، اعمـصقرة، دار اًمقوموء ًمؾطبعي واًمـنم واًمتقزيع، يقؾمػ ىموؾمؿ )معوس(

 هـ.6361إومم 

ي اعمصؾحي ذم اًمػؼف اإلؾمالمل:614  ـ كظريَّ

 م.6516ـمبع قموم ، مٍم، اًمؼوهرة، مؽتبي اعمتـبل، طمسلم طمومد طمسون )معوس(

ي 613  اعمؼوصد قمـد اًمشوـمبل:ـ كظريَّ

، اًمريوض، كنم وشمقزيع اًمدار اًمعوعمقَّي ًمؾؽتوب اإلؾمالمل، أمحد اًمريسقين )معوس(

 هـ.6362اًمطبعي اًمثوكقي 

 ـ كقؾ إوـمور ذح مـتؼك إظمبور مـ أطموديٌ ؾمّقد إظمقور:616

ذيمي ومؽتبي مصطػك اًمبويب احلؾبل ، هـ(6266حمؿد سمـ قمكم اًمشقيموين )ت: 

 اًمطبعي إظمػمة.، سمؿٍموأوٓده 

ـ وؾموئؾ اإلصمبوت ذم اًمنميعي اإلؾمالمقَّي ذم اعمعومالت اعمدكقَّي وإطمقال 611

 اًمشخصقَّي:

اًمطبعي إومم ، دمشؼ، مؽتبي دار اًمبقون، حمؿد مصطػك اًمزطمقكم )معوس(

 هـ.6362
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 فَرط املْضْعات

 ............................................................املركس قدمةم

 املقدمة.....................................................................
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ّّل  ................................................احلؽؿ اًمؽكّم : املبحح األ

 ...........................وومقف قُمَؿد شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع. :اًمتؿفقد
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.  ......................................اعمطؾى اًمراسمع: شملصقؾ احلؽؿ اًمؽكّمّ

.  .....................................اعمطؾى اخلومس: شمػسػم احلؽؿ اًمؽكّمّ

 ..........................................:اىمعي اًمؼضوئقَّي: اًمقاملبحح الجاىٕ

 .........................اعمطؾى إّول: أمهقَّي اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي، وأىمسومفو.

 ................اعمطؾى اًمثوين: شمعريػ اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي اعممصّمرة، وذوـمفو.

 ...................................اعمطؾى اًمثوًمٌ: شمـؼقح اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي
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 .................................اعمطؾى اًمراسمع: إصمبوت اًمقاىمعي اًمؼضوئقَّي.

 ................................اًمؼضوئقَّي.اعمطؾى اخلومس: شمػسػم اًمقاىمعي 

 ........................اًمقىموئعأصقل شمـزيؾ إطمؽوم قمغم  املبحح الجالح:

 ........................اًمتؿفقد: اعمراد سملصقل شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع

 ...........................اعمطؾى إّول: إصؾ إّول: اًمـظر ذم اعمآٓت

 ......اعمطؾى اًمثوين: إصؾ اًمثوين: مراقموة مؼصد اًمنمع وطمؽؿي اًمتنميع.

 .إصؾ اًمثوًمٌ: مراقموة اًمػروق سملم اًمقىموئع وإؿمخوص. اعمطؾى اًمثوًمٌ:

 ............اعمطؾى اًمراسمع: إصؾ اًمراسمع: مراقموة اًمرضورات واحلوضموت.

 ....ص....واًمؼصواعمطؾى اخلومس: إصؾ اخلومس: مراقموة درء احلدود 

 ...............وؾموئؾ شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع اًمؼضوئقَّي  املبحح الرابع:

 .............اعمطؾى إّول: وؾموئؾ شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع اًمؼضوئقَّي.

 .........اعمطؾى اًمثوين: ـمريؼي شمؼرير شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع اًمؼضوئقَّي.

 ............شمـزيؾ إطمؽوم قمغم اًمقىموئع اًمؼضوئقَّي. اعمطؾى اًمثوًمٌ: مراطمؾ

 ................................................................اخلامتة

 ...................................................ر ّاملراجعصادفَرط امل

 .................................................فَرط املْضْعات.........
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