


 ُةـَــايـَــفالِك
 ِحِشـــــــــَــػيف 

  ِةــــــداَيالِب
ُِِكالِف ِْلـــــــــــُصيف ُأ

ِطبقؼقةٌِتَِِلصقؾقةٌِتَِِراشةٌِدِِ

ّٔ مجاال 755مً  علٙ أنجَش ٓؼتنُل اتطبٔك

قدم هل وراجعه

 ـٍاضث الشيظ 
وحيد بن عبد السالم بن ابيل

حفظُ اهلل

 أ ليف  ت  

ن د ه ال   ود  حم   ند ب   الد خ  
نٔ  اسمظلننجل، ّلْالذُٓ، ّلُ اهلُل غفَش
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 ٌلػٌث ـغييث الشيظ
وضيػ ةَ غتػ الفالم ةَ ةايل

ضفظّ اهلل حػاىل

ّ اىظاْؽة،  حمٍػٍ  هلل اذلي سَػيَِا ٌَ أٌثِ  احلٍػُ  ٍَ ، وأـتَؼ غييِا ُػ
 وابلاؼِث.

ُُٔل،  أن ال هلإ وأشٓػُ  وبػُػ.إال اهلل، وأن حمًٍػا غتُػه، وـر

، ِ«ِاىفلّ يف أضٔلِ  ابلػايثِ  يف رشِح  الهفايثُ »ـلػ وكفُج ىلع نخاب 
ٔسػحُّضفظّ اهلل ٓني ىفغييث الشيظ عادٍل الُ   /، ـ

  ِـَٓو اىػتارة.
  ِكؽيَب املأعؼ.
 مؽتَّتًا. 
 ًِ ِّ ليٍخػيي ًَ أضِٔل اىفل .ُغَن ةاألٌريث اتلؽتيليث اىيت حُلؽيُب غي
  َاىػٍيلي ليطياة احلٌٔيث بػ األضَٔل ةالٔاكعِ وكػ ر.

ًَ ؾى اهلُل املؤىَؿ عرًيا، وباركَ ـشَ  اهلل يف أةِاء املفيٍني، ورزكًٓ اىَفٓ
ًَ اجلاـَع، واىػٍَو الطاىَص. اثلاكَب، واىػي
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. ًْ يي ، ـو ِّ ، وبارْك ىلع ـيِػُا حمٍٍػ، وىلع آُِل، وضطت ًْ يي  وضوي امهلل، ـو
 

ِوـتَبف

 اىفلري إىل غفٔ ربيّ
 غتػ الفالم ةَ ةايلوضيػ ةَ 
 هـ 72/11/1341

 منشأة عباس -كفر الشيخ -مصر
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 الشارح ٌلػٌث

 

ـو، ومـ أكػِس  سموهلل مـ ذورِ  ه، وكعقذُ ف، وكستغػرُ ه، وكستعقـُ هلل، كحؿدُ  إن احلؿدَ 

أن ٓ إًمف  ، وأؿمفدُ ًمفُ  ومال هودَي  ًمف، ومـ يضؾْؾ  ومال مضؾ   ه اهللُـو، مـ هيدِ أقمامًمِ  ؾمقئوِت 

 .فه ورؾمقًمُ ا قمبدُ أن حمؿدً  ًمف، وأؿمفدُ  ه ٓ ذيَؽ دَ إٓ اهلل وطم

آل ] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 [.201قمؿران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

 [.2:]اًمـسوء (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

﮲   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ) ے ۓ ۓ 

[.72-70]إطمزاب:  (﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

 ، وذ   حمؿدٍ  اهلدي هدُي  ، وظمػمَ ـدق احلديٌ يمتوب اهلل ومنن أص أٌا ةػػ؛ 

 .: وسمعدُ ذم اًمـورِ  والًميٍ  ، ويمؾ  والًميٌ  سمدقميٍ  ، ويمؾ  سمدقميٌ  حمدصميٍ  و، ويمؾ  حمدصموُت  إمقرِ 

ومنن قمؾؿ أصقل اًمػؼف مـ أهؿ اًمعؾقم اإلؾمالمقي، ويؽود يؽقن مـ ظمصوئص 

ـ قمـدهو، وآقمتامد قمغم اًمتنميع إمي اإلؾمالمقي، ومـ أهؿ ممقزاتو: عمؽوكي اًمدي

توب، واًمسـي: وهق ذريعي ًمتجديد أطمؽوم لم: اًمؽًمَ ف إو  اإلهلل اًمساموي، ومصدريْ 

اإلؾمالمل، واؾمتـبوط اجلديد مـفو سمؿؼته مو شمتطؾبف احلقوة اًمديـقي ذم فمروف اًمػؼف 

 متجددة، ومنكف ٓ شمؽتؿؾ معرومي اًمػؼف اإلؾمالمل ًمؾؿشتغؾ سمف إٓ سمؿعرومي أصقًمف.

وًمذًمؽ اهتؿ اًمعؾامء ذم يمؾ زمون، ومؽون هبذا اًمعؾؿ، وأًمػقا ومقف يمتبو شمـوؾمى يمؾ 
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افبدايةِ»تـوؾمى مرطمؾي اعمبتدئلم: يمتوب ًم ُأًمِّػًاعمراطمؾ اًمدراؾمقي، ومـ اًمؽتى اًمتل 

سمـ سموزم طمػظف اهلل،  سمـ قمبد اًمسالم وطمقداًمػؼقف إصقزم ، ًمشقخـو شدمِأصقلِافػؼف

وضمقز اًمعبورة، سمديع اًمؽميمقى: ًمذا اؾمتخرت اهلل  ،وىمد ضموء اًمؽتوب ؾمفؾ إؾمؾقب

  مرارا أن أذطمف ذطمو ًمقس سموًمطقيؾ اعمؿؾ، وًمقس سموًمؼصػم اعمخؾ، ومنمح اهلل

 ذم مجعف، ومقنه زم، ومؾف احلؿد، واعمـ ي. صدري ًمذًمؽ، وموؾمتعـً سمف 

 .شقبي، ومخذه قمغم سمريمي اهلل ف ُكْصَى قمقـقؽ ذم طُمؾ ي ىمَ ومفو أكو أوعُ 

 زا الهتاب:عنلٕ يف ٍ

س أراد أن يدرُ  ل قمـفو مـغـيستووعً مبودئ قمؾؿ أصقل اًمػؼف اًمتل ٓ  .2

 قمؾؿ أصقل اًمػؼف دراؾمي شملصقؾقي.

ووعً متفقدا سملم يدي اًمنمح يشتؿؾ قمغم كشلة قمؾؿ أصقل اًمػؼف.  .1

 وبطً اعمتـ وبطو ْسومقو وكْحِقيو. .3

 ذطمً وقاسمط اًمؽتوب ذطمو جمؿال، وسمقـً اًمغريى مـ أًمػوفمف. .4

صطؾحوت إصقًمقي اًمقاردة ذم متـ اًمؽتوب ذطمو ًُمغقيو، ذطمً اعم .5

 وذطمو أصقًمقو.

أيمثرت مـ ذيمر إمثؾي قمغم اعمسوئؾ إصقًمقي طمتك يتؿؽـ اًمطوًمى مـ  .6

 وَمفؿفو وَمفام صحقحو.

 أوػً سمعض اًمػقائد إصقًمقي اًمتل ٓ يستغـل قمـفو اًمطوًمى اعمبتدئ. .7

ق اعمبتدئ، ومل أشمطر   سمام يـوؾمى اًمطوًمى قمروً اًمنمح سملؾمؾقب ؾمفؾ مقن   .8

 إمم ذيمر اًمتػريعوت إصقًمقي اعمعؼدة.

ىمؿً سمتلصقؾ مسوئؾ اًمؽتوب شملصقال أصقًمقو وقمزوتو إمم مصودرهو  .9
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 إصقؾي.

و.وبطو سومق  ذم اًمنمح ؾامت اًمغريبي ؽوبطً اًم .20  و وكْحقي 

ذطمً إًمػوظ اًمغريبي اًمقاردة ذم إطموديٌ اًمـبقيي معتِؿدا قمغم يمتى  .22

، ٓسمـ شاًمـفويي ذم همريى احلديٌ وإصمر» ؾمقام يمتوب همريى احلديٌ ٓ

 [.606إصمػم ]ت 

ف مقوع ضمو ذم اًمصحقحلم أو أطمدمهو ايمتػقً سمذيمرإن يمون احلديٌ خمر   .21

ضمو ذم اًمســ إرسمعي أو خمر  ، وإن يمون وومقفام أو أطمدمهو، ومل أشمطرق ًمغػممه

اإلموم سمعضفو، ايمتػقً سمذيمر مقوعف ومقفو، وأوػً إًمقف مقوعف ذم مسـد 

 .ومل أشمطرق ًمغػمه ،أمحد، إن وضمدشمف ومقف

 قمزوت أيوت اًمؼرآكقي إمم اؾمؿ اًمسقرة ورىمؿ أيي. .23

اقمتؿدت ذم احلؽؿ قمغم إطموديٌ اًمـبقيي قمغم أطمؽوم اًمعالمي إًمبوين  .24

 هموًمبو.

وت اعمعوضمؿ م  و قمغم أُ غقي  اقمتؿدت ذم ذح اعمصطؾحوت إصقًمقي ًمُ  .25

 ،[، وتذيى اًمؾغي270اًمػراهقدي ]ت  ًمؾخؾقؾ سمـ أمحد ،اًمؾغقيي، يموًمعلم

 [،395[، ومؼويقس اًمؾغي ٓسمـ ومورس ]ت 370ٕيب مـصقر إزهري ]ت 

 [، وهمػمهو.722وًمسون اًمعرب ٓسمـ مـظقر ]ت 

وت يمتى م  اقمتؿدت ذم ذح اعمصطؾحوت إصقًمقي اصطالطمقو قمغم أُ  .26

دامي رووي اًمـوفمر، ٓسمـ ىمأصقل اًمػؼف ٓ ؾمقام يمتى أهؾ اًمسـي واجلامقمي، يم

، [971ذح اًمؽقيمى اعمـػم، ٓسمـ اًمـجور ]ت [، و610اعمؼدد ]ت 

 .ووهمػممه
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اىمتٍمت قمغم سمقون كام إقع ذوطمويت، ومل أشمقؾمع ذم اًمنمح يمعوديت ذم مج .27

 .قمؾقف مثؾيمع اإليمثور مـ ذيمر إ اعمؼصقد مـ اًمؽتوب

ووعً أؾمئؾي ًمؾتدريى سمعد يمؾ سموب: ًمقستعلم هبو اًمطوًمى قمغم ومفؿ  .28

 .مؼصقد اًمؽتوب

مرشمبي  ووعً صَمْبًتو سموعمصودر واعمراضمع اًمتل اؾمتعـً هبو ذم ذح اًمؽتوب .29

 .شمرشمقبو أًمػ سموئقو

 .ذم هنويي اًمؽتوب ووعً ومفرؾمو شمػصقؾقو عمحتقيوت اًمنمح .10

 أن يتؼبؾف قمـده ذم قمؾقلم، وأٓ جيعؾ ومقف ٕطمد همػمه ؿمقئو. أؾملُل  اهللَهذا، و

 أزواضمـو، وأسمـوئـو، ومجقع اعمسؾؿلم.سموئـو، وأمفوشمـو، ومشونخـو، ؤوأن يغػر ًمـو، و

 

ِوـتب

ٍُ  َُ بْ  عادلُ   ني َٓ الُ  ٔدٍ حم
 هـ 14/5/1341
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ِ

 الفقهأصىل مبادئ عله 

 

اًمتل يـبغل ًمؼوصد يمؾ  مبودئف اًمعنمة كوؾمى ذيمرُ عمو يمون أصقل اًمػؼف ومـو مستؼال 

قوت ذم أسم وممـ مجع هذه اعمبودَئ  ومـ أن يعرومفو: ًمتصقر ذًمؽ اًمػـ ىمبؾ اًمنموع ومقف،

 رمحف اهلل، ىمول:  ؿمعريي اإلموم اًمصبون

ٌِ َمَباِدٖ ُنـ ِِـــــــــلِّ فًٍَّ َعَؼـــــــــــــــــــِإ ُِْع ُثهَّ الجََّنــــ        ـَش ُِْض َّاسَم ِِـــــــاحَلذُّ   ــــَش

َْاِضــــ َّال ََّفِضلُـُُ   ٌ٘  َذاُد ُحِهُه الؼَّاِسِعَّاالِطُه االِطِتِن         ـــِ ــــــــــــــــــِىِظَب

َّالَبِعُض ِبالَبِعِض اِنَتَفٙ ِْٜل  َِٔ  َحاَص الؼََّشَفـ        َمَظا ًِ َدَسٚ اجَلِن  ـــاــََّم

وزاد سمعضفؿ اعمبدأ احلودي قمنم، وهق ذومف، وقمؾقف ومنن هذه مبودئ قمؾؿ أصقل 

 :اًمػؼف

 حدُّه:-1

ِألصقلِافػؼفِتعريػان:

ِ:شؾؼفأصقل،ِ»األول:ِباظتبارِمػرديف:ِ

ب أصؾ يمؾ رء: مو يستـد وضمقد ذًمؽ اًمٌمء إًمقف، وموٕ، ومجع أصؾُفَغًة:ِِأصقل

 .أصؾ ًمؾقًمد، واًمـفر أصؾ ًمؾجدول

                                 
هق أسمق اًمعرومون حمؿد سمـ قمكم اًمصبون اعمٍمي، قمومل سموًمعرسمقي وإدب، وًمد سموًمؼوهرة، مـ  اإلمامِافصبان:ِ(1)

طموؿمقي قمغم ذح إؿمؿقين قمغم »، وشاًمؽوومقي اًمشوومقي ذم قمؾؿل اًمعروض واًمؼوومقي» ممًمػوشمف: مـظقمي

إؾمعوف »، وشإحتوف أهؾ اإلؾمالم سمام يتعؾؼ سموعمصطػك وأهؾ سمقتف اًمؽرام»ذم اًمـحق، وش إًمػقي

هـ. ]اكظر:  2106ذم اًمبسؿؾي، وشمقذم سموًمؼوهرة ؾمـي ش اًمرؾموًمي اًمؽؼمى»ذم اًمسػمة اًمـبقيي، وش اًمراهمبلم

 ([.6/197الم ًمؾزريمكم )إقم
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 .مو يبـك قمؾقف همػمه إصؾ وؿقؾ:

 .مو ًمف ومرع: ٕن اًمػرع ٓ يـشل إٓ قمـ أصؾهق  واصطالحا:

ِويطؾؼِاألصؾِظذِأربعةِأصقاء:

، ومـف أيضو وعمسلًمي اًمؽتوب واًمسـي أي: دًمقؾفا اًمدًمقؾ يمؼقهلؿ: أصؾ هذه :أحدها

  .أصقل اًمػؼف، أي: أدًمتف

حون، يمؼقهلؿ إصؾ ذم اًمؽالم احلؼقؼي، أي اًمراضمح قمـد اًمسومع هق ضْم اًمر   :افثاين

 .إصؾ سمؼوء مو يمون قمغم مو يمونو ،وإصؾ سمراءة اًمذمي ،احلؼقؼي ٓ اعمجوز

أي  ،اعمقتي ًمؾؿضطر قمغم ظمالف إصؾ يمؼقهلؿ إسموطمي ،ةر  اًمؼوقمدة اعمستؿِ  :افثافث

 اعمستؿرة. ؼوقمدةقمغم ظمالف اًم

 .اًمؼقوس ذم سموِب  اًمػرعَ  ُؾ مو يؼوسمِ  وهق ،قمؾقفو قُس ؼِ اعمَ  اًمصقرةُ  :افرابع

 :ِففِمعـقانُفَغًة:ِِوافِػْؼفُِ

(   ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ) ؿ، ومـف ىمقل اهلل شمعومم:فْ اًمػَ  األول:

ـِ قَمب وٍس َرِِضَ اهللُ قَمـُْفاَم:   َوُدقَموُء اًمـ بِلِّ  سْم
ـِ اًمؾفُ »ِٓ ي ْفُف ذِم اًمدِّ  .شؿ  وَمؼِّ

ڄ ڄ ڃ ): شمعومماهلل  إدراك همرض اعمتؽؾؿ مـ يمالمف، ومـف ىمقُل  وافثاين:

                                 
 ش.أصؾ»شموج اًمعروس، مودة  (ِاكظر:1)

 (.2/38ذح اًمؽقيمى اعمـػم، ٓسمـ اًمـجور ) (ِاكظر:2)

ِاكظر:3) (، وذح اًمؽقيمى اعمـػم، ٓسمـ 8) ، صـهنويي اًمسقل ذح مـفوج اًمقصقل، ًمإلؾمـقي (

 (.40-2/39اًمـجور)

 ش.ومؼف»ًمسون اًمعرب، مودة  (ِاكظر:4)

 (.1477(، ومسؾؿ )243ه اًمبخوري )روا متػؼِظؾقف:ِ(5)
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(   ڃ ڃ ڃ چ

فؿ، وهق ومفؿ مراد اعمتؽؾؿ مـ يمالمف، وهذا اًمػؼف أظمص مـ اًمػَ »: ؿالِابـِافؼقؿ

 .شجمرد ومفؿ ووع اًمؾػظ ذم اًمؾغي ىمدر زائد قمغم

 .هق معرومي إطمؽوم اًمنمقمقي اًمعؿؾقي سملدًمتفو اًمتػصقؾقي واصطالحا:

 ًمقشؿؾ اًمعؾؿ، واًمظـ.  ش:معرؾة»ِ:ؾؼقفـا

 يموًمقاطمد كصػ آصمـلم. ،اًمعؼؾقيُ  ج سمف إطمؽومُ رَ ظَم  ش:األحؽامِافؼظقة»ِ:وؿقفـا

يموإليامن سموهلل شمعومم، ومالئؽتف،  ،يظمرج سمف إطمؽوم آقمتؼودي ش:افعؿؾقة»ِ:وؿقفـا

 وكحق ذًمؽ.

 كف خمتص سموٕدًمي اإلمجوًمقي.إاًمػؼف إذ  ج سمف أصقُل رَ ظَم  :شبلدفتفاِافتػصقؾقة»ِ:وؿقفـا

ِافثاين:ِباظتبارِـقكفِفؼباِهلذاِافػـ:

ِافػؼف: ِأصقل هبو إمم اؾمتـبوط إطمؽوم  ؾص  قَ تَ اًمؼقاقمد اًمتل يُ هق معرومي  ظؾؿ

 .اًمنمقمقي اًمػرقمقي

 ًمقشؿؾ اًمعؾؿ، واًمظـ.  ش:معرؾة»ِ:ؾؼقفـا

ة واطمد يمؾ   وهل هـو قمبورة قمـ صقر يمؾقي شمـطبؼ ،مجع ىموقمدة :شافؼقاظد»ِ:ؿقفـاو

 ُف ر  عَ تَ يُ ، ومفذه ىمضقي شاحلقؾ ذم اًمنمع سموـمؾي»ؼقًمـو: ، يممـفو قمغم ضمزئقوتو اًمتل حتتفو

 ـي، وقمدمِ قْ سمقع اًمعِ ؾ، وصحي كؽوح اعمحؾِّ  قمدمُ  ، مـفو:ىمضويو متعددةقمغم سموًمـظر ومقفو 

 .ذًمؽ ، وكحقُ سمتخؾقؾفو اخلؿر ؾِّ طمِ  ي سموحلقؾي قمغم إسمطوهلو، وقمدمُ عَ ػْ ؾمؼقط اًمش  

                                 
 (.2/267قمالم اعمقىمعلم، ٓسمـ اًمؼقؿ )إ اكظر:(1ِ)

 (.75اًمتعريػوت، ًمؾُجْرضَمويِنِّ صـ ) (ِاكظر:2)

 (.2/44) ذح اًمؽقيمى اعمـػم (ِاكظر:3)
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 وكحق ذًمؽ. ،شًمػقرإمر ًمؾقضمقب وا»: ويمذا ىمقًمـو وهق اعمراد هـو

ؾ هبو إمم اؾمتـبوط همػم قص  تَ اًمؼقاقمد اًمتل يُ ظمرج سمف  ش:إػِاشتـباطِاألحؽام»ِ:وؿقفـا

 .واًمعؾؿ سموهلقئوت ؽوم، مـ اًمصـوئعإطم

يمؼقاقمد قمؾؿ  ،، واًمعؼؾقييآصطالطمقإطمؽوم  ظمرج سمف ش:افؼظقة»ِ:وؿقفـا

 احلسوب واهلـدؾمي.

إطمؽوم اًمتل شمؽقن مـ ضمـس إصقل، يمؿعرومي  ظمرج سمف ش:افػرظقة»ِ:وؿقفـا

(   يب جت حت خت مت ىت)ىمقل اهلل شمعومم: ذم  ه شمعومم ًمـبقف ـ أمرِ وضمقب اًمتقطمقد مِ 

  مىضىعه: -2

، ي إمم إطمؽوم اًمنمقمقي اًمعؿؾقيؾَ إدًمي اإلمجوًمقي اعمقِص  افػؼف:أصقلِمقضقعِظؾؿِ

ي قمغم وضمف يمُ  ِمـَْفو يمقػقي أظمذ إطمؽوم اًمنمقمقي ، واظمتالف مراشمبفوو أىمسومفوو  .كمِّ

وًمقس مقوقع أصقل اًمػؼف إطمؽوم اًمنمقمقي: ٕن إطمؽوم اًمنمقمقي صمؿرة 

 .اًمٌمء شموسمعي ًمف إدًمي، وصمؿرةُ 

 مثرته، وفائدته:-3

ٔائػ املؽسُ    ً  غيً أضٔل اىفلّ/ة  ٌَ حػيي َّٔ ٌَ اثلٍؽات، واىف
 .وء ذم اؾمتـبوط إطمؽومفاًمػؼمعرومي ـمرائؼ  .2

 .اًمتؿؽـ مـ ومفؿ إدًمي اًمنمقمقي ومفام صحقحو .1

 .معرومي اًمراضمح مـ اعمرضمقح مـ أىمقال اًمعؾامء .3

 .سملؾمؾقب مؼـع إمم اهلل شمعومم يستطقع أن يدقمقَ  لصقل اًمػؼفاًمعورف سم .4

                                 
 (.46-2/44)  ذح اًمؽقيمى اعمـػم (ِاكظر:1)

 (.23صـ )اجلومع عمسوئؾ أصقل اًمػؼف، د. قمبد اًمؽريؿ اًمـؿؾي،  (ِاكظر:2)
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 قي قمغم وضمف صحقح.اًمِػْؼفِ اؾمتـبوط إطمؽوم ، وشمػسػم اًمـصقص اًمنمقمقي .5

 سمدارؾمي هذا اًمعؾؿ. ب إمم اهلل اًمتؼر   .6

اًمعورف سموًمؼقاقمد إصقًمقي يستطقع أن يبلم ٕقمداء اهلل أن اإلؾمالم صوًمح ًمؽؾ  .7

 زمون، ومؽون.

ؽوم اًمػؼفقي إذ ٓ قمؾؿ أصقل اًمػؼف أداة أؾموؾمقي ًمتػسػم اًمؼرآن، واؾمتـبوط إطم .8

 يستطقع أطمد أن يػن اًمؼرآن إٓ سمعد أن يتعؾؿ أصقل اًمػؼف.

 ه إىل غريه:تىسب -4

 .ىأي مرشمبتف مـ اًمعؾقم إظمر

يـسى إمم اًمعؾقم قمؾؿ أصقل اًمػؼف ًمؾػؼف، يمعؾقم احلديٌ ًمؾحديٌ، ومفق  عد  يُ 

 .اًمنمقمقي

 فطله:  -5

ًُ ًمعؾؿ أصقل اًمػؼف ومضؾ قمظقؿ إذا يتقىمػ قمؾقف ومفؿ اًمػ ًمذًمؽ مو صمبً  ًمفُ  ؼف، ومقثب

 إًمقف. ًمؾػؼف مـ ومضؾ: ٕكف وؾمقؾيٌ 

ذم اًمدكقو سعودة وًمـ ًمؾػقز سماعمتضؿِّ  ٕكف يتـوول اًمعؾؿ سملطمؽوم اهلل  :قمظقؿ ووَمْضُؾُف 

 وأظمرة.

 واضعه:-6

، وؾمقليت اإلموم اًمشوومعل رمحف اهللأول مـ يمتى يمتوسمو مستؼال ذم أصقل اًمػؼف هق 

 .إن ؿموء اهلل شمػصقؾ كشلة أصقل اًمػؼف

 امسه: -7

 اًمِػْؼِف.قمؾؿ أصقل 

 استنداده:-8
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ِلِافػؼفِمادتفِمـِثالثةِمصادر:قيستؿدِظؾؿِأص

ِوافسـةِ:ّالجاىٕ األّل  مـ قمؾؿ أصقل اًمػؼف إصمبوُت  ٕن اعمؼصقدَ  :افؽتاب

ًمألصقزم مـ  د  سمُ طمؽوم اًمنمقمقي اًمؽتوب واًمسـي، ومالإ ، ومصدرُ اًمنمقمقيِ  إطمؽومِ 

  إيضوح اعمسوئؾ إصقًمقي.ٕطمؽوم اًمنمقمقي: ًمقتؿؽـ مـ معرومي ىمدرا مـ ا

ِافعربقة:ِ:لحالجا ِافؾغة ىمد كزٓ سمؾغي  ، وؾمـي رؾمقًمف ٕن يمتوب اهلل  ظؾؿ

، إدًميِ  دًٓميِ  معروميَ  اًمعرب، ومقحتوج إمم معرومي ىمدر يمبػم مـ اًمؾغي اًمعرسمقي: ًمقستطقعَ 

 وومفؿفو، وإدراك معوكقفو.

، واًمـقاهل، اًمػؼف مـ اًمؾغي اًمعرسمقي: إوامرُ  ُل ومـ اعمسوئؾ اًمتل اؾمتؿدهو أصق

 ه.د، وكحقُ ؼ، واعمؼق  ؾَ واًمعؿقم، واخلصقص، واعمطْ 

 حكه الصارع فًه: -9

إذا ىموم سمف مـ يؽػل ؾمؼط قمـ  وشمعؾقؿف ومرض يمػويي ؿ قمؾؿ أصقل اًمػؼف،طمؽؿ شمعؾ  

 اًمبوىملم.

 مسائله: -11

ط إطمؽوم اًمنمقمقي قمغم يستـبو يستػقد مـف، ويؾتزمفو اعمجتفدىمضويوه اًمتل  هل

 .كحقه، واًمـفل ًمؾتحريؿ، ويموٕمر ًمؾقضمقب ،وقئفو

 شرفه: -11

 قمؾؿ أصقل اًمػؼف مـ أذف اًمعؾقم: ًمنمف مقوققمف، وهق اًمعؾؿ سملطمؽوم اهلل 

 اعمتضؿـ ًمؾػقز سمسعودة اًمداريـ.

 ،فو ىمدراوأضمؾِّ  ،يقل اًمػؼف مـ أقمظؿ اًمعؾقم اًمنمقمقأص اقمؾؿ أن» ؿالِابـِخؾدون:

مظمذ مـفو إطمؽوم ي مـ طمقٌ شمي اًمنمقمقظر ذم إدًموهق اًمـ ،و وموئدةهوأيمثرِ 
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 .شآًمقػواًمت

 افػرقِبغِظؾؿِافػؼف،ِوظؾؿِأصقلِافػؼف فاٜذٗ:

 علم أصىل الفقه علم الفقهِ

 التعشٓف
هق معرومي إطمؽوم اًمنمقمقي 

 اًمعؿؾقي سملدًمتفو اًمتػصقؾقي

هبو إمم  ُؾ قص  تَ اًمؼقاقمد اًمتل يُ هق معرومي 

 ٕطمؽوم اًمنمقمقي اًمػرقمقياؾمتـبوط ا

 إدًمي اإلمجوًمقي إدًمي اًمتػصقؾقي اسمْضْع

اطه 

 العامل بُ
 أصقزم ومؼقف

 

 

                                 
 (.573شموريخ اسمـ ظمؾدون، صـ ) (ِاكظر:1)
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 متهًٌد

 ىصأَ عله أصىل الفقه

 

 ىلػ مؽ غيً أضٔل اىفلّ نؾريه ٌَ اىػئم ةرالذث مؽاضو/
ِادرحؾةِاألوػ:ِافـشلةِوافتؽقيـ:

، ويمون ف ذم مجقع أمقر ديـفؿيستػتقك قمغم قمفد اًمرؾمقل  ًمؼد يمون اًمصحوسمي 

إذ مل يؽـ جمول ًمالضمتفود، وإن ُوضمد ومقحتوج إمم  ػتقفؿ ومقام ُأؿمؽؾ قمؾقفؿيُ  اًمـبل 

 .شمؼرير اًمـبل 

ِومثالِهذا:ِ

ـِ قَمب وسٍ -2 ـِ اسْم : َيو َرؾُمقَل رِض اهلل قمـفام قَم ًْ  اْمَرَأٌة َصبِق و هَلَو، وَمَؼوًَم
ًِ ، ىَموَل: َروَمَع

  ٍ  .شَكَعْؿ، َوًَمِؽ َأضْمرٌ »؟ ىَموَل: اهللِ، َأهِلََذا طَم

و َكْريَمُى  اهللِ، وَمَؼوَل: َيو َرؾُمقَل : ؾَمَلَل َرضُمٌؾ اًمـ بِل  ىَمول،  ُهَرْيَرةَ  َأيب قمـ -1 إِك 

ـَ   ااعمَ اًْمَبْحَر، َوَكْحِؿُؾ َمَعـَو اًْمَؼؾِقَؾ ِم
ِ
ُل سماَِمء ْشـَو، َأوَمـََتَقو 

ْلَكو سمِِف قَمطِ ، وَمنِْن شَمَقو 
ِ
ًْمَبْحِر؟ وء

ؾ  َمْقَتُتفُ : » اهللِوَمَؼوَل َرؾُمقُل   .شُهَق اًمط ُفقُر َموُؤُه احْلِ

يلظمذون ومتقاهؿ مـ اًمؽتوب، واًمسـي إمم أن   ـانِافصحابةِوداِماتِافـبلِ

قمغم قمفد مقضمقدة مل شمؽـ  ضمديدةٌ  ، ووىمعً كقازُل اًمدوًمي اإلؾمالمقيِ  اشمسعً رىمعيُ 

                                 
 (.2336رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:1)

(، واسمـ موضمف 59ىمول: طمسـ صحقح، واًمـسوئل )(، و69(، واًمؽممذي )83رواه أسمق داود ) (ِصحقح:2)

 (، وصححف أمحد ؿمويمر، وإًمبوين.7131(، وأمحد )386)
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 د.، ومؾجلوا إمم آضمتفواًمرؾمقل 

ِافـضقجِواالزدهار::ِفثاكقةادرحؾةِا

ِ ِافصحابة ِجقؾ ِاكؼرض ِافتابعقنِدا ومسوروا قمغم هنٍ ، هؿـ سمعدمِ  جاء

ومتووى وواًمسـي، واإلمجوع، يموكقا يلظمذون ومتقاهؿ مـ اًمؽتوب، ، واًمصحوسمي 

 ، ومنن مل جيدوا جللوا إمم آضمتفود، واًمؼقوس.اًمصحوسمي 

ًمؾػتقى وآضمتفود: وًمؽـ  ، وأصقٌل قمدُ ويمون ًمؽؾ إموم مـ أئؿي اًمتوسمعلم ىمقا

ن  ذم يمتوب مستؼؾ. هذه اًمؼقاقمد وإصقل مل شُمَدو 

ِاالـتاملِوافتدويـ::ِةفثافثادرحؾةِا

ن قمؾؿُ  ًمػؼف إٓ ذم اًمؼرن اًمثوين اهلجري، واًمسبى ذم ذًمؽ يرضمع أصقل ا مل يدو 

 إمم قمدة أمقر:

 مل شمؽـ مقضمقدة ومقام ىمبؾ. ضمديدةٍ  كقازَل  طمدوٌث  األول:

 يمثرة اعمـوفمرات واعمجودٓت سملم اعمدارس اًمػؼفقي اعمختؾػي. افثاين:

 .يمثرة اًمقوع ذم طمديٌ اًمرؾمقل  افثافث:

 اإلؾمالم.وعػ اًمؾغي اًمعرسمقي: ًمؽثرة دظمقل اًمعجؿ ذم  افرابع:

أمغم ومقف رؾموًمتف  ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف،يمتى اإلموم اًمشوومعل أول مـ  يعد  و

ي وطمؽؿ اًمعؾ ،سخواًمـ ،واخلؼم ،واًمبقون ،واًمـّقاهل ،ؿ ومقفو ذم إوامراعمشفقرة شمؽؾ

 . اعمـصقصي مـ اًمؼقوس

ِ ِـتابوشبب اإلموم إمم  يمتى قمبد اًمرمحـ سمـ مفدي أن شافرشافة»ِتلفقػ

ومقف،  إظمبورِ  َل بقىمَ  ًمف يمتوسمو ومقف معوين اًمؼرآن، وجيؿعَ  اًمشوومعل وهق ؿموب أن يضعَ 

                                 
 (.576شموريخ اسمـ ظمؾدون، صـ ) (ِاكظر:1)
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ًمف يمتوب  ومقوعَ ، آن واًمسـيًمـوؾمخ واعمـسقخ مـ اًمؼروطمجي اإلمجوع، وسمقون ا

 .اًمرؾموًمي

قمبد أن اإلموم اًمشوومعل أرؾمؾف إمم هبذا آؾمؿ  شاًمرؾموًمي»وؾمبى شمسؿقي يمتوب 

 .اًمرمحـ سمـ مفدي

 ؼقا شمؾؽ اًمؼقاقمد وأوؾمعقا اًمؼقل ومقفو. ى ومؼفوء احلـػّقي ومقف وطمؼتَ صمؿ يمَ 

 وأًمقُؼ  ،ًمػؼفسمو يمتوسمي اًمػؼفوء ومقفو أمس    أنإٓؿقن أيضو يمذًمؽ اعمتؽؾِّ  تَى ويمَ 

 . يؽً اًمػؼفقاعمسوئؾ ومقفو قمغم اًمـ   وسمـوء ،قاهدًمؽثرة إمثؾي مـفو واًمش   سموًمػروعِ 

 صمؿ شمتوسمع اًمعؾامء ذم اًمتلًمقػ ذم أصقل اًمػؼف.

 أهم الكتب املؤلفة يف أصول الفقه:

 ش.هـ340ت» اهلل يب احلسلم سمـ قمبقدٕ :شأصقل اًمؽرظمل» -2

 ش.هـ340ت»: ٕيب زيد اًمدسمقد ششمؼقيؿ إدًمي» -1

 ش.هـ378ت»يب سمؽر أمحد سمـ قمكم ٕ :شأصقل اجلصوص» -3

 .شهـ425ت»: ًمؾؼوِض قمبداجلبور اعمعتززم شدؿاًمع» -4

ظْمِز حمؿد سمـ أمحد شمتفقد اًمػصقل» -5 َ  ش.هـ418ت »: ًمؾن 

 ش.هـ456ت »: ٓسمـ طمزم اًمظوهري شاإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم» -6

 ش.هـ456ت »ٓسمـ طمزم اًمظوهري : شذبَ اًمـ  » -7

 ش.هـ 458ت »: ٕيب يعغم اًمػراء احلـبكم شة ذم أصقل اًمػؼفد  اًمعُ » -8

                                 
 (.54آطمتجوج سموًمشوومعل، صـ )و (، 1/404غداد، ًمؾخطقى اًمبغدادي )شموريخ سم (ِاكظر:1)

 (.21مؼدمي اًمرؾموًمي، ًمؾشوومعل، صـ ) (ِاكظر:2)

 (.576شموريخ اسمـ ظمؾدون، صـ ) (ِاكظر:3)
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 ش.هـ463ت»: ٕيب احلسلم اًمبٍمي اعمعتززم شاعمعتؿد» -9

 ش.هـ478ت»: ٕيب اعمعوزم اجلقيـل اًمشوومعل شاًمؼمهون» -20

 ش.هـ481ت»: ًمعكم سمـ أمحد اًمبزدوي شإصقل» -22

 ش.هـ505ت»: ٕيب طمومد اًمغزازم اًمشوومعل شاعمستصػك» -21

ت »ٕيب اخلطوب اًمؽؾقذاين احلـبكم  :شأصقل اًمػؼفاًمتؿفقد ذم » -23

 ش.هـ520

 ش.هـ 523ت »: ٓسمـ قمؼقؾ احلـبكم شاًمقاوح ذم أصقل اًمػؼف» -24

 ش.هـ606ت»: ًمػخر اًمديـ اًمرازي اًمشوومعل شاعمحصقل» -25

 ش.هـ 610ت »: ٓسمـ ىمدامي اعمؼدد احلـبكم شرووي اًمـوفمر» -26

 ش.هـ632ت»: ًمسقػ اًمديـ أمدي اًمشوومعل شاإلطمؽوم» -27

 ش.هـ646ت»: ٓسمـ احلوضمى اعموًمؽل شمـتفك اًمسقل» -28

 ش.هـ654ت»: ًمصدر اًمنميعي احلـػل ششمـؼقح إصقل» -29

 ش.هـ656ت»: ًمؾزكجوين شختريٍ اًمػروع قمغم إصقل» -10

 ش.هـ684ت»: ًمؾؼراذم اعموًمؽل شاًمتـؼقحوت» -12

 (.684ت»: ًمؾؼراذم اعموًمؽل ششمـؼقح اًمػصقل» -11

  ش.هـ 685ت »: ًمؾبقضووي شمـفوج اًمقصقل» -13

 ش.هـ694ت»: عمظػر اًمديـ اًمسوقمويت شديع اًمـظومسم» -14

دة ذم أصقل اًمػؼف» -15 : جمد اًمديـ ]سمدأ سمتصـقػفو اجلد  ٔل شمقؿقي :شاعُمَسق 

: قمبد احلؾقؿ ، وأووف إًمقفو إُب شهـ651ت: »قمبد اًمسالم سمـ شمقؿقي 

ـُ شهـ681ت: »سمـ شمقؿقي  احلػقد: أمحد سمـ شمقؿقي  ، صمؿ أيمؿؾفو آسم
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 .[شهـ718»

 ش.هـ730ت»: ًمعبداًمعزيز اًمبخوري شاريمشػ إه» -16

 ش.هـ772ت»: ًمؾسبؽل اًمشوومعل شمجع اجلقامع» -17

 ش.هـ771ت»: جلامل اًمديـ اإلؾْمـَقي اًمشوومعل شاًمتؿفقد» -18

 ش. هـ830ت»: ٕيب احلسـ احلـبكم شاًمؼقاقمد» -19

 ش.هـ862ت» ًمؾؽامل سمـ اهلامم احلـػل :شاًمتحرير» -30

 ش.هـ971ت »: ٓسمـ اًمـجور احلـبكم شذح اًمؽقيمى اعمـػم» -32

  ش.هـ2229ت» عمحى اًمديـ قمبداًمشؽقر :شؿ اًمثبقتسؾ  مُ » -31

 ش.هـ2150ت» ًمؾشقيموين :شإرؿمود اًمػحقل» -33

 ش.هـ2345ت»: ًمؾشقخ حمؿد اخلرضي شأصقل اًمػؼف» -34

 ش.هـ2393ت »ًمؾشـؼقطل : شمذيمرة ذم أصقل اًمػؼف» -35

 .شم2955ت» ًمؾشقخ قمبداًمقهوب ظمالف :شقمؾؿ أصقل اًمػؼف» -36

 .شم2974ت»  أيب زهرةؾشقخ حمؿد ًم :شأصقل اًمػؼف» -37

ت »: ًمؾديمتقر حمؿد ؾمؾقامن إؿمؼر شاًمقاوح ذم أصقل اًمػؼف» -38

 ش.هـ2430

ت »، ًمؾديمتقر قمبد اًمؽريؿ زيدان شاًمقضمقز ذم أصقل اًمػؼف» -39

 ش.هـ2435

 : ًمؾديمتقر قمبد اًمؽريؿ اًمـؿؾيشأصقل اًمػؼف اعمؼورنقمؾؿ اعمفذب ذم » -40

 ش.هـ2435ت »

ت »د اًمؽريؿ اًمـؿؾي : ًمؾديمتقر قمبشومع عمسوئؾ أصقل اًمػؼفاجل» -42
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 ش.هـ2435

 : ًمؾجقزاين.شقمـد أهؾ اًمسـي واجلامقمي معومل أصقل اًمػؼف» -41
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 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘

 

ِأجبِظـِاألشئؾةِاآلتقة:

 ف أصقل اًمػؼف سموقمتبور مػرديف.قمرِّ  .2

 يطؾؼ إصؾ قمغم أرسمعي أؿمقوء. ووح ذًمؽ مع ذيمر أمثؾي. .1

 .اًمػؼف ًمف معـقون. ووح ذًمؽ مع ذيمر اًمػرق سمقـفام .3

 اذح مػردات شمعريػ اًمػؼف ذم آصطالح. .4

 اذح مػردات شمعريػ أصقل اًمػؼف ذم آصطالح. .5

 مو هق مقوقع قمؾؿ أصقل اًمػؼف؟ .6

 ة مـ شمعؾؿ أصقل اًمػؼف.ق  اذيمر أرسمع ومقائد مـ اًمػقائد اعمرضُم  .7

 إمم أي اًمعؾقم يـتسى قمؾؿ أصقل اًمػؼف؟ .8

 مو هق ومضؾ قمؾؿ أصقل اًمػؼف؟ .9

 مـ هق واوع قمؾؿ أصقل اًمػؼف؟ .20

 مـ أيـ يستؿد قمؾؿ أصقل اًمػؼف مودشمف؟ مع ذيمر أمثؾي قمغم مو شمؼقل. .22

 مو طمؽؿ شمعؾؿ وشمعؾقؿ قمؾؿ أصقل اًمػؼف؟ .21

 مو هل أهؿ مسوئؾ قمؾؿ أصقل اًمػؼف؟ .23

 أصقل اًمػؼف؟قمؾؿ مو ذف شمعؾؿ  .24

 -اعمقوقع -اقمؼد مؼوركي سملم أصقل اًمػؼف، واًمػؼف مـ طمقٌ: ]اًمتعريػ .25

 اؾمؿ اًمعومل سمف[.

 غػمه مـ اًمعؾقم سمثالصمي مراطمؾ. ووح ذًمؽ.قمؾؿ أصقل اًمػؼف يم مر   .26
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 ن قمؾؿ أصقل اًمػؼف إٓ ذم اًمؼرن اًمثوين اهلجري؟عموذا مل يدو   .27

 ؟شاًمرؾموًمي»مو ؾمبى شملًمقػ يمتوب  .28
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ِ

َلػي    ثٌ ٌَ ٌُ
 

ُػ هللِ  ٍْ ًِ  احلَ ،  ،اىَفخَّاِح اىَػِيي ًِ اَلُم ىلَعَ اىََبي الؽَِّضي اَلُة َوالفَّ اِم  َوالطَّ ٌَ إِ
ِينيَ  ـَ ْؽ ٍَ ْْجَِػنيَ  ،ال

َ
ْضَطاةِّ أ

َ
 َوبَِػُػ؛ ،َوىلَع آُِل َوأ

ُضِٔل اىِفْلّ، َنخَبْخُ ؼَ َٓ فَ 
ُ
تْخَِػي، َوحَْؼِنَؽةً ا ُُمْخَََصٌ يِف أ ٍُ ِضياًل لِيْ

ْ
ُّ حَأ

ا حَ  ٌَ َِا  ٍَ ْن يَػيي
َ
ُل اهلَل أ

َ
أ ـْ َ

ِْخيَه، َوأ ٍُ ْن حَ لِيْ
َ
ا غَ َِْفُػَِا، َوأ ٍَ ْن َِْفَػَِا ةِ

َ
َِا، َوأ ٍَ يَّ

ا ًٍ ِ.(1)يِؾيَػَُا ِغيْ
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   الؼشح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 / ُّ ىُــ ْٔ ثٌ »كَــ ٌَ َلػي  .سمػتح اًمدال، وسمؽنهو، وهل أول يمؾ رء مؼدمي «/ٌُ

 / ُّ ىُــ ْٔ ُػ هللِ »كَــ ٍْ ، واًمذي يستحؼ ف أي اًمثـوء قمغم اهلل سمام هق أهؾُ  «/احلَ

 وطمده. هق اهلل يمؾف احلؿد 

: وإًمػ هق اًمثـوء قمغم اجلؿقؾ مـ ضمفي اًمتعظقؿ مـ كعؿي وهمػمهو واحلؿد:

 واؾمتحؼوىمو.وُمْؾًؽو، ِمؾؽو،  واًمالم ًمالؾمتغراق، أي مجقع أكقاع اعمحومد هلل 

 / ُّ ىُــ ْٔ ، وهق صقغي مبوًمغي مـ مـ أؾمامء اهلل  اًمػتوح اؾمؿ «/اىَفخَّاِح »كَــ

ويػتح اعمـغؾؼ قمؾقفؿ مـ  ،واًمرمحي ًمعبوده ،اًمذي يػتح أسمقاب اًمرزقمعـوه: و اًمػتح،

 .وا احلؼ  هؿ ًمقبٍِمُ سمصوئرِ  ؿ وقمققنَ ويػتح ىمؾقهَب ، أمقرهؿ وأؾمبوهبؿ

(   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ)ىمول اهلل شمعومم: 

                                 
 هـ. 2432مـ ؿمقال ؾمـي  15اكتفقً مـ يمتوسمتف ذم  (ِؿالِصقخـاِحػظفِاهلل:1)

 .شىمدم»ًمسون اًمعرب، مودة  (ِاكظر:2)

 (.93اًمتعريػوت، ًمؾنميػ اجلرضموين، صـ ) كظر:(ِا3)
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ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ  ۈ ۈ ٴۇ) ىمول اهلل شمعومم:و

 (   ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

ڦ ڄ ڄ ڄ ): ويؽقن اًمػوشمح أيضو سمؿعـك اًمـوس، يمؼقًمف 

(   ڄ 

 .إن شمستـٍموا ومؼد ضموءيمؿ اًمـٍم معـوه: :ػسرأهؾِافتِؿال

 / ُّ ىُــ ْٔ ًِ »كَــ ، وهق صقغي مبوًمغي مـ اؾمؿ مـ أؾمامء اهلل  اًمعؾقؿ «/اىَػِيي

ؼقل اهلل شمعومم: يم ،اخلؾؼ واخلػقوت اًمتل ٓ يدريمفو قمؾؿُ  ،اًمعومل سموًمنائر :معـوهوؿ، اًمعؾ

وضموء قمغم سمـوء ومعقؾ ًمؾؿبوًمغي ذم وصػف (   ہ ہ ہ ہ ھ ھ)

 .سمؽامل اًمعؾؿ

 / ُّ ىُــ ْٔ : اًمعطقف قمغم قمبوده، ومعـوه، اًمؼم  اؾمؿ مـ أؾمامء اهلل  «/اىََبي »كَــ

ه مجقع ظمؾؼف، ومؾؿ يبخؾ قمؾقفؿ سمرزىمف، وهق اًمؼم سملوًمقوئف، إذ سمؼمِّ  اعمحسـ إًمقفؿ، قمؿ

واًمؼم  ،ـ ذم مضوقمػي اًمثقاب ًمفسموعمحِس  ٓيتف واصطػوهؿ ًمعبودشمف، وهق اًمؼم  سمقَ  ظمصفؿ

 .سموعمزء ذم اًمصػح، واًمتجووز قمـف

(   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ) ىمول شمعومم:

 / ُّ ىُــ ْٔ ًِ »كَــ ، وهق صقغي مبوًمغي مـ أؾمامء اهلل  اًمرطمقؿ اؾمؿ مـ «/الؽَِّضي

ىمقل اهلل ومـف ؾؿممـلم، ًموهق ظموص  ومعـوه: ذو اًمرمحي اًمذي ٓ كظػم ًمف ومقفو،اًمرمحي، 

                                 
 (.56ؿملن اًمدقموء، ًمؾخطويب، صـ ) (ِاكظر:1)

 (.57، صـ )اًمسوسمؼ (ِاكظر:2)

 (.90-89صـ )، اًمسوسمؼ (ِاكظر:3)
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(   جث مث ىث يث)شمعومم: 

ذو اًمرمحي اًمشومؾي اًمتل وؾمعً اخلؾؼ ذم أرزاىمفؿ، وأؾمبوب معـوه:  افرمحـ:و

ـَ معوؿمفؿ، ومصوحلفؿ، وقمؿ    .، واًمطوًمَح ، واًمصوًمَح رَ ، واًمؽوومً اعممم

 / ُّ ىُــ ْٔ ِينيَ »كَــ ـَ ْؽ ٍَ اِم ال ٌَ  إِ
اَلُم ىلَعَ اَلةُ َوالفَّ هذه اًمعبورة ظمؼميي  «/َوالطَّ

، ؿ قمغم اًمـبل  وؾمؾ  صغم   ًمػظو إكشوئقي معـك، أي أن ًمػظفو يػقد اإلظمبور سملن اهلل 

أن يصكم،  قمق اهلل وآًمف، وأصحوسمف، ومعـوهو يػقد اًمدقموء أي أن ؿمقخـو طمػظف اهلل يد

 . ، وآًمف، وأصحوسمفويسؾؿ قمغم اًمـبل 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )ىمقل اهلل شمعومم: ، ومـف اًمدقموء :هـاومعـكِافصالةِ

 . ( ہ

ِاهللقوؿ ِرشقل إَِذا ُدقِمَل َأطَمُديُمْؿ إمَِم ـَمَعوٍم وَمْؾُقِجْى، وَمنِْن يَموَن َصوِئاًم، » :ِل

 . هؾ اًمطعوم سموعمغػرة واًمؼميمي، أي ومؾقدع ٕشوَمْؾُقَصؾِّ 

ـِ َأيِب َأْورَم و ـْ قَمْبِد اهللِ سْم إَِذا َأشَموُه ىَمْقٌم  ، ىَموَل: يَموَن اًمـ بِل  رِض اهلل قمـفام قَم

اًمؾُفؿ  َصؾِّ قَمغَم »، وَمَلشَموُه َأيِب سمَِصَدىَمتِِف، وَمَؼوَل: شنٍ اَل اًمؾُفؿ  َصؾِّ قَمغَم آِل ومُ »سمَِصَدىَمتِِفْؿ، ىَموَل: 

 .شَأيِب َأْورَم  آلِ 

ڃ چ چ چ چ )ىمول شمعومم:  اهللِثـاءِدمِادألِاألظذ:افصالةِمـِو

                                 
 (.38-36ؿملن اًمدقموء، صـ ) (ِاكظر:1)

 ش.صغم»تذيى اًمؾغي، ومؼويقس اًمؾغي، مودة  (ِاكظر:2)

 ، وصححف إًمبوين.طمديٌ أيب هريرة (، مـ 780رواه اًمؽممذي ) (ِصحقح:3)

 (.3/50اًمـفويي ذم همريى احلديٌ وإصمر، ٓسمـ إصمػم ) (ِاكظر:4)

 (.2078(، ومسؾؿ )2497رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:5)
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 .أي: صمـوء مـ اهلل قمؾقفؿ ورمحي (   ڇ

ِ ِواشتغػارومـ ِدظاء ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ : ومادالئؽة ىَموَل:  َأن  َرؾُمقَل اهللِ  ، َع

ِدْث ِئَؽُي شُمَصكمِّ قَمغَم َأطَمِديمُ اَل اعمَ » ْ ُُيْ ِذي َصغم  ومِقِف، َمو مَل ُه اًم  ، شَمُؼقُل: ْؿ َمو َداَم ذِم ُمَصال 

 .شاًمؾُفؿ  اهْمِػْر ًَمُف، اًمؾُفؿ  اْرمَحْفُ 

قَموءُ اَل ُة اعمَ اَل ئَِؽِي، َوَص اَل ُة اهللِ: صَمـَوُؤُه قَمَؾْقِف قِمـَْد اعمَ اَل َص » َؿاَلَِأُبقِافَعافَِقِة:  .شئَِؽِي اًمد 

 .ع واًمدقموءاًمترض   اآلدمقغ:صالةِو

 .اًمتحقي، وىمقؾ: ـمؾى اًمسالمي مـ يمؾ مؽروه ومعـكِافسالمِهـا:

َأَكو : » اهللِ، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل  َأيِب ُهَرْيَرةَ  حلديٌِ:ـاِوإمامِادرشؾغِهقِكبقِ 

 .شؾَمقُِّد َوًَمِد آَدمَ 

 .شغم اخلؾؼ يمؾفؿقم هذا احلديٌ دًمقؾ ًمتػضقؾف »ؿالِاإلمامِافـقوي:ِ

 / ُّ ىُــ ْٔ  .قمغم ديـف أي أشمبوع اًمـبل  «/َوىلَع آُِلِ »كَــ

 / ُّ ىُــ ْٔ ْضَطاةِّ»كَــ
َ
، وأصحوب: مجع صحويب، وهق أي أصحوب اًمـبل  «/َوأ

                                 
 (.2/468شمػسػم اسمـ يمثػم ) (ِاكظر:1)

 (.3/610أطمؽوم اًمؼرآن، ٓسمـ اًمعريب ) (ِاكظر:2)

 ([.2/203، أو رضاط. ]اكظر: ومتح اًمبوري، ٓسمـ طمجر )أي يـتؼض ووقؤه سمػسوء :ُُيْدث(3ِ)

 (.649(، ومسؾؿ )445رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:4)

 (.6/210رواه اًمبخوري معؾؼو سمصقغي اجلزم ) (ِصحقح:5)

 (.8اعمطؾع قمغم أًمػوظ اعمؼـع، ًمؾبعكم، صـ ) (ِاكظر:6)

 ش.ؾمؾؿ»مؼويقس اًمؾغي، وًمسون اًمعرب، مودة  (ِاكظر:7)

 (، وصححف إًمبوين.20971أمحد )(، و4308(، واسمـ موضمف )4673رواه أسمق داود ) (ِصحقح:8)

 (.25/37ذح صحقح مسؾؿ، ًمؾـقوي ) (ِاكظر:9)

 (.2/36همريى احلديٌ ٓسمـ اجلقزي ) اكظر:ِ(10)
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 .مممـو سمف، وموت قمغم ذًمؽ مـ ًمؼل اًمـبل 

 / ُّ ىُــ ْٔ ْْجَِػنيَ »كَــ
َ
 .هذه اًمؽؾؿي شمقيمقد معـقي ًممل، واًمصحى «/أ

 / ُّ ىُــ ْٔ واًمصالة واًمسالم قمغم ، يمر مـ محد اهلل أي سمعد مو ذَ  «/َوَبِػػُ »كَــ

، هذه اًمؽؾؿي يمشمك هبو ًمؾدظمقل ذم اعمقوقع اعمؼصقد، وآًمف، وصحبف، و رؾمقًمف

 وهق قمؾؿ أصقل اًمػؼف.

 / ُّ ىُــ ْٔ َؼا»كَــ َٓ ، وأىمومف مؼوم ذهـفذم ـو طمػظف اهلل ؿمقخُ ره إؿمورة إمم مو شمصق   «/َف

 .قونتقب اعمؼروء اعمقضمقد سموًمعِ اعمؽ

ـِ ومتؽقُن إؿمورٌة   مـ اعمت
ِ
أو يؽقن ؿمقخـُو طمػَظف اهلل ىمد يمتَى اعمؼدمَي سمعَد آكتفوء

 إمم مو هق مقضمقٌد سموًمػعِؾ.

 / ُّ ىُــ ْٔ  .معـوه رَ ويمثُ  ،فًمػظُ  ز، وهق مو ىمؾ  أي مقضَم  «/ُُمْخَََصٌ »كَــ

ِ.شمإمو طموومظٍ  وموطمػظ ومؽؾ  »ِؿالِاإلمامِافرحبل:

 .شمـ طمػظ اعمتقن طموز اًمػـقن» ؿدِؿالِشؾػـاِافصافح:و

 / ُّ ىُــ ْٔ ُضِٔل اىِفْلّ يِف »كَــ
ُ
 أي ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف، وشمؼدم شمعريػف. «/أ

 / ُّ ىُــ ْٔ تْخَِػي»كَــ ٍُ ِضياًل لِيْ
ْ
ُّ حَأ أي يمتبً هذا اعمختٍم: ٕضمؾ أن  «/َنخَبْخُ

صقل اًمػؼف: ًمقستطقع أن يغقص ذم يؽقن ـموًمى اًمعؾؿ اعمبتدئ ذا أصؾ صموسمً ذم قمؾؿ أ

مؽـقكوت يمتى أصقل اًمػؼف سمعد ذًمؽ، وهذا هق اًمسبى إول اًمذي ضمعؾ ؿمقخـو 

                                 
 (.222صـ )ٓسمـ طمجر، كزهي اًمـظر،  (ِاكظر:1)

 (.2/4اًمروض اعمرسمع، ًمؾبفقيت ) (ِاكظر:2)

 (.2/4اًمسوسمؼ ) (ِاكظر:3)

 (.20اعمـظقمي اًمرطمبقي مع ذطمفو، ًمؾؿمًمػ، صـ ) (ِاكظر:4)
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 ػ هذا اعمختٍم.طمػظف اهلل يمًمِّ 

 / ُّ ىُــ ْٔ ِْخيَه»كَــ ٍُ ر اعمـتفل اًمذي وصؾ إمم هنويي قمؾؿ  «/َوحَْؼِنَؽًة لِيْ أي ًمقذيمِّ

اًمذي ضمعؾ ؿمقخـو طمػظف اهلل  ًمثوينا، وهذا هق اًمسبى ومبودئفأصقل اًمػؼف سمؼقاقمده، 

 يمًمػ هذا اعمختٍم.

 / ُّ ىُــ ْٔ ا يَِْفُػَِا»كَــ ٌَ َِا  ٍَ ْن يَػيي
َ
ُل اهلَل أ

َ
أ ـْ َ

سمف   يـتػعْ مل ذإن اًمعؾؿ إ «/َوأ

ًٓ صوطمبف يمون وسمَ  َٓ »:  قمؾقف، وىمد يمون مـ دقموء اًمـبل و ـْ قِمْؾٍؿ  اًمؾُفؿ  إيِنِّ َأقُمقُذ سمَِؽ ِم

 .شَيـَْػعُ 

ِا  ب إظمالَق وٓ هيذِّ  ،اًمـوس وٓ أقمؾؿِّ ُ ،سمف ٓ أقمؿُؾ  أي قمؾؿٍ » :بلِ قِ فطِ ؿال

 ؿف إذنٌ د ذم شمعؾ  رِ أو ٓ يَ  ،يـ، أو قمؾؿ ٓ ُيتوج إًمقف ذم اًمدِّ وإومعوَل  وإىمقاَل 

 .شذقمل  

ِافد ِ ِبدر ِافعَِؿال اًمذي  وطمنة يمؿثؾ احلامر اًمذي ٓ يـػع وسموٌل  اًمعؾؿُ » :قـلِ يـ

 .شُيؿؾ أؾمػورا

 / ُّ ىُــ ْٔ ْن حَ »كَــ
َ
ٍَ َوأ ا َغيَّ ٍَ  أي سموًمعؿؾ سمف، وسموًمدقمقة إًمقف. «/َِاَِْفَػَِا ةِ

پ پ ڀ ڀ  ٻ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ) ؿالِاهللِتعاػ:

(   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ،ذم ظمسورةٍ  اًمـوسِ  أىمسؿ اهلل سملن يمؾ   ؿالِاحلاؾظِابـِـثرِدمِتػسرِهذهِاآليات:

لداء سمقا وشمقاَص هبؿ، وقمؿؾقا اًمصوحلوت سمجقارطمفؿ، سمؼؾقاًمذيـ آمـقا إٓ  وهالكٍ 

                                 
 .( مـ طمديٌ زيد سمـ أرىمؿ 1711رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:1)

 (.2706/ 4مرىموة اعمػوشمقح، ًمؾؼوري ) (ِاكظر:2)

 (.5/458أيب داود، ًمؾعقـل ) ؾمــ ذح (ِاكظر:3)
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قمغم اعمصوئى وإىمدار، وأذى مـ  وشمقاصقا سموًمصؼماًمطوقموت، وشمرك اعمحرموت، 

 .ويـفقكف قمـ اعمـؽر ،يمذي ممـ يلمروكف سموعمعروف

 / ُّ ىُــ ْٔ ْن يَ »كَــ
َ
ًٍ َوأ ٺ ٺ ٿ ٿ  )شمعومم:  اهلل امتثوٓ ًمؼقل «/اِؾيَػَُا ِغيْ

 (   ٿ

 

                                 
 (.8/480شمػسػم اسمـ يمثػم ) (ِاكظر:1)
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ُ
ِّ ُل اىْٔ ُض أ  ِفْل

 
 ا/اةً ةَ  َشَ وـيّ ذاَلذََث غَ 

ْضََكُم اتلَّْْكِيِفيَّ 
َ
ُل/ األ وَّ

َ
 .ثُ ابَلاُب األ

ْضََكُم الَْٔعِػيَّ 
َ
 .ثُ ابَلاُب اثلَّاِِن/ األ

ِخيَّ  ْ ِدىَُّث الشَّ
َ
 .ثُ ابَلاُب اثلَّاِىُد/ األ

 ًُ اةُِع/ اىُلْؽآُن الَهِؽي  .ابَلاُب الؽَّ
يَّ ابَلاُب الَ  ِٔ َُِّث اجلَّتَ  .ثُ اِمُؿ/ الفي

اِدُس/ اإِلْْجَاعُ   .ابَلاُب الفَّ
اةُِع/ اىِلياُس   .ابَلاُب الفَّ

يَّ  ـِ تِئَِْا ـْ ِدىَُّث ااِل
َ
/ األ َُ ٌِ  ُث.ابَلاُب اثلَّا

َٔاِغُػ فَ  ُع/ كَ ـِ ِخيَّ  ًِ اجليُطِٔص ْٓ ابَلاُب اتلَّا ْ  .ثِ الشَّ
/ اىجَّْفظُ   .ابَلاُب اىَػارِشُ

ِْسيصُ ابَلاُب ا / اتلََّػارُُض َواىَّتَّ  .حلَاِدَي َغَشَ
/ االِسْ   َواتلَّْلِييُػ. خٓادُ ابَلاُب اثلَّاِِنَ َغَشَ

/ َنيِفيَّ  .ىَل ُث الُُٔضِٔل إِ ابَلاُب اثلَاِىَد َغَشَ ي ِِ ْ ًِ الشَّ ْْ   احلُ
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الؼشح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 / ُّ ىُــ ْٔ  »كَــ
ُ
ِّ ُٔل اىُض أ  أي هذا سمقون أسمقاب أصقل اًمػؼف إمجوٓ.  «/ِفْل

 / ُّ ىُــ ْٔ أي جمؿؾ أسمقاب أصقل اًمػؼف صمالصمي قمنم  «/ااةً ةَ  َشَ وـيّ ذاَلذََث غَ »كَــ
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 سموسمو.
 / ُّ ىُــ ْٔ ْضََكُم اتلَّْْكِيِفيَّ »كَــ

َ
ُل/ األ وَّ

َ
ؼي سملومعول أي إطمؽوم اعمتعؾِّ  «/ثُ ابَلاُب األ

وب، اًمقضمقب، وآؾمتحب ، وهل مخسي:ؾمقاء يموكً ـمؾبو، أو هنقو، أو ختقػما اعمؽؾػلم

 وعفو.افو ذم مقواحلرمي، واًمؽراهي، واإلسموطمي، وؾمقليت شمقوقحُ 

 / ُّ ىُــ ْٔ ْضََكُم الَْٔعِػيَّ »كَــ
َ
أي إطمؽوم اًمتل ووعفو  «/ثُ ابَلاُب اثلَّاِِن/ األ

، وهل مخسي أطمؽوم: اًمسبى، واًمنمط، واعموكع، ـيٍ معق   قمغم أمقرٍ  وٍت اًمشورع قمالم

 وعفو.افو ذم مق، وؾمقليت شمقوقحُ واًمصحقح، واًمػوؾمد

 / ُّ ىُــ ْٔ ِخيَّ »كَــ ْ ِدىَُّث الشَّ
َ
أي إدًمي، واًمؼماهلم اًمتل  «/ثُ ابَلاُب اثلَّاِىُد/ األ

ًمؽتوب، واًمسـي، : اقمؾقفو عٌ جمؿَ  ، وهل أرسمعييستدل هبو قمغم إطمؽوم اًمػؼفقي

 واإلمجوع، واًمؼقوس.

 / ُّ ىُــ ْٔ ًُ »كَــ اةُِع/ اىُلْؽآُن الَهِؽي  اًمؼرآن اًمؽريؿ، يشؿؾ شمعريَػ  «/ابَلاُب الؽَّ

محؾ اعمتشوسَمف قمغم اعمحؽؿ، وشمؼديؿ اًمـوؾمخ مثؾ: ، فسموٕدًمي اًمقاردة ومق اًمعؿؾِ  يمقػقيَ و

 قمغم اعمـسقخ.

 / ُّ ىُــ ْٔ َِّثُ »كَــ يَّ  ابَلاُب الَاِمُؿ/ الفي ِٔ اًمسـي اًمـبقيي،  شمعريَػ  يشؿؾ «/ثُ اجلَّتَ

 و مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ، ومدى طمجقتفو، واًمعؿؾ هبو.ومـزًمتف

 / ُّ ىُــ ْٔ اِدُس/ اإِلْْجَاعُ »كَــ اإلمجوع، ومدى  شمعريَػ يشؿؾ  «/ابَلاُب الفَّ

 طمجقتف.

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِع/ اىِلياُس »كَــ  ف،اًمؼقوس، وسمقون أريموك يشؿؾ شمعريَػ  «/ابَلاُب الفَّ

 وذوـمف.
 / ُّ ىُــ ْٔ يَّ »كَــ ـِ تِئَِْا ـْ ِدىَُّث ااِل

َ
/ األ َُ ٌِ  هبو لكُس ستَ أي إدًمي اًمتل يُ  «/ثُ ابَلاُب اثلَّا
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إمجوع اخلؾػوء اًمراؿمديـ، وىمقل اًمصحويب، وإمجوع أهؾ ذم آؾمتدٓل، وهل ؾمتي: 

، وهل خمتؾػ اعمديـي ذم قمٍم اًمتوسمعلم، وآؾمتصحوب، واًمعرف، واعمصوًمح اعمرؾمؾي

  طمجقتفو سملم أهؾ اًمعؾؿ.ذم

مصطؾح طمودث مل يصطؾحف أطمد ىمبؾ ؿمقخـو ش االشتئـاشقة»وهذا اعمصطؾح 

 طمػظف اهلل.

 / ُّ ىُــ ْٔ َٔاِغُػ فَ »كَــ ُع/ كَ ـِ ِخيَّ  ًِ اجليُطِٔص ْٓ ابَلاُب اتلَّا ْ  أي إؾمُس  «/ثِ الشَّ

ي ـ  ؽريؿ، واًمس  اًمقاردة ذم اًمؼرآن اًم اًمنمقمقيِ  ؿ اًمـصقصِ فْ لم قمغم ومَ عِ اًمتل شمُ  واًمؼقاقمدُ 

 اًمـبقيي.

 / ُّ ىُــ ْٔ / اىجَّْفظُ »كَــ يشؿؾ إصمبوت وىمقع اًمـسخ ذم اًمؼرآن  «/ابَلاُب اىَػارِشُ

 اًمؽريؿ، واًمسـي اًمـبقيي، ويمقػقي اًمعؿؾ سمف، ومتك ُيؾجل إًمقف؟.

 / ُّ ىُــ ْٔ ِْسيصُ »كَــ / اتلََّػارُُض َواىَّتَّ  ىمقاقمدَ يشؿؾ  «/ابَلاُب احلَاِدَي َغَشَ

 قمؾقفو اعمجتفد قمـد شمعورض اًمـصقص اًمنمقمقي ذم ذهـف. ستـدُ ًمتل يَ ا اًمؽمضمقِح 

 / ُّ ىُــ ْٔ / االِسْ »كَــ يشؿؾ شمعريػ  «/َواتلَّْلِييػُ  خٓادُ ابَلاُب اثلَّاِِنَ َغَشَ

 آضمتفود، وآشمبوع، واًمتؼؾقد، وذوط اعمجتفد، ومتك ُيؾجل إمم اًمتؼؾقد؟.

 / ُّ ىُــ ْٔ / َني»كَــ ي ُث الُُٔضِٔل إِ ِفيَّ ابَلاُب اثلَاِىَد َغَشَ ِِ ْ ًِ الشَّ ْْ  «/ىل احلُ
 اًمنمقمل.  إمم احلؽؿِ  ف ًمقصَؾ ؽَ د أن يسؾُ فِ اًمذي يـبغل ًمؾؿجتَ  اًمصحقَح  يشؿؾ اًمطريَؼ 
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ِ

 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘

ِ

ِأجبِظـِاألشئؾةِاآلتقة:

 ؟ مع ذيمر معـك احلؿد ذم آصطالح.شاحلؿد هلل»مو معـك  .2

  مؼدمي ؿمقخـو طمػظف اهلل مع ذطمفواًمقاردة ذماحلسـك اذيمر إؾمامء  .1

 .ذطمو جمؿال

؟ شواًمصالة واًمسالم قمغم إموم اعمرؾمؾلم»مو معـك ىمقل ؿمقخـو طمػظف اهلل:  .3

ـو معـك اًمصالة ذم اًمؾغي، وصالة اهلل، وصالة اعمالئؽي، وصالة مبقِّ 

 أدمقلم.

 مـ هق إموم اعمرؾمؾلم؟ مع ذيمر اًمدًمقؾ. .4

 ، ومـ هؿ أصحوسمف؟مـ هؿ آل اًمـبل  .5

 معـك اعمختٍم، ومو وموئدة طمػظف؟ مو .6

َػ عموذا  .7  و طمػظف اهلل هذا اعمتـ؟ـؿمقخ أًم 

 ـو؟ؿـو مو يـػعُ أن يعؾِّ  اهللَ  عموذا دقمو ؿمقخـو طمػظف اهللُ .8

 .جمؿال فو ذطموأسمقاب أصقل اًمػؼف. مع ذطماذيمر  .9
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ِ

 

 

 

 

 

 

 باب األولال
 األحكام التكليفية
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ُل/ وَّ

َ
 ابَلاُب األ
 ُةِليِفيَّاأَلِحَكاُم التَِّك

 

اةَِػ/ َوِفيّ َٔ ُة َع  َغَشَ
اةُِػ  ِخيَّ  الغَّ ْ ْضََكُم الشَّ

َ
ُل/ األ وَّ

َ
اِن/األ ٍَ  ُث كِْف

ِييِفيَّ  -1 ْْ  ثٌ َووَْعِػيَّ  -٢                                               ثٌ حَ
اةُِػ  ْضََكُم اتلَّْْكِيِفيَّ  الغَّ

َ
 ُث ََخَْفٌث/اثلَّاِِن/ األ

ُُٔسُٔب، ُث، َوالَهؽَ وَ  ال ٌَ ِخْطتَاُب، َواحلُْؽ ـْ ُث،ااِل َْ  َواإِلةَاَضُث. ا
اةُِػ  َٔاِسُب/ الغَّ ا حُ  اثلَّاِىُد/ ال ِخرَااًل، ُّ رَاُب ـَاِغيٌَ ٌْ َ  ا  ُّ حَاِركُ ْفخَِطقي َوي

 اىِػَلاَب.
اةُِػ  اةُِع/ الغَّ َٔاِسُب/ الؽَّ ٌ  ال َػنيَّ ٌُ ٌع َوُمَغيٌق، َو َـّ َٔ ٌ ، ُم  َوِكَفاِئي  ،َوُُمرَيَّ

رٍ  َلػَّ ٌُ ٌر وََؽرُي  َلػَّ ٌُ ، َو  .وََغيِني
اةُِػ  / الغَّ ْفخََطبي ٍُ ا حُ  الَاِمُؿ/ ال ِخرَااًل،رَاُب ـَاِغيُ ٌَ ٌْ  َػاكَُب حُ َواَل  ُّ ا

.حَاِركُ  ُّ 
اةُِػ  اِدُس/ احلََؽاُم/ الغَّ ا حُ  الفَّ ِخرَااًل،  ُّ رَاُب حَاِركُ ٌَ ٌْ َ ا ُّ ـَاِغيُ  ْفخَِطقي َوي

 اىِػَلاَب.
اةِ  اِن/ ُػ الغَّ ٍَ اةُِع/ احلََؽاُم كِْف  الفَّ

1-  ِّ احِ ِّ  -٢ .                           َضَؽاٌم ذِلَ  .وََضَؽاٌم ِىَهْفِت
اةُِػ  / الغَّ َُ ٌِ ِّ  اثلَّا احِ َم ذِلَ ا ُضؽي وَرٍة،اَل حُ  ٌَ ا تَاُح إِالَّ لََِضُ ٌَ ػ   َو ـَ َم   اُضؽي
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بِيَص لِيَْطاَسثِ 
ُ
ِريَػِث أ  .لزلَّ

اةُِػ  ُع/اتلَّ  الغَّ ـِ ْهُؽوُه/ ا ٍَ ا حُ  ال ِخرَااًل،رَاُب حَاِركُ ٌَ ٌْ  ُّ ـَاِغيُ  َػاكَُب حُ َواَل  ُّ ا
ا. ََكنَ  َوإِنْ  ًٌ  َمئُ

اةُِػ  / الغَّ تَاُح/ اىَػارِشُ ٍُ َ  ال ا ُعريي ٌَ  ِّ َْكَُّؿ ةنََي ـِْػِي ٍُ ِّ  ال  .َوحَْؽِن
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   الؼشح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 / ُّ ىُــ ْٔ ُل »كَــ وَّ
َ
ْضََكُم اتلَّْْكِيِفيَّثُ ابَلاُب األ

َ
تعؾؼي إطمؽوم اعمأي  «/األ

 ػلم.سموعمؽؾ  

مـف إمم اعمؼصقد،  ظمُؾ دْ ـػ، واًمبوب: مو يُ واًمبوب معروف، وىمد يطؾؼ قمغم اًمصِّ 

 .ؾ سمف إمم آـمالع قمؾقفقص  تَ ويُ 

 ْٔ / كَــ ُّ اةَِػ  َوِفيّ»ىُــ َٔ ُة َع أي مجوع إطمؽوم اًمتؽؾقػقي قمنمة  /«َغَشَ

 وقاسمط.

اًمٌمء،  ملظمقذ مـ اًمضبط، اًمذي هق ًمزومُ افضابط:ِومجع ووسمط، ًُمَغًي:  ضقابطو

 .فف، وطمػظُ وطمبُس 

، قي، أو سموًمتعريِػ ؾِّ ؾمقاء يمون سموًمؼضقي اًمؽُ  ُس ، وُيبِ ٍُم هق يمؾ مو َُي  واصطالحا:

 أمرٍ  ضمزئقوِت  ٍُمُ هو، ومفق يمؾ مو َُي مف، أو ذوـمف، أو أؾمبوسمف، وطمٍِم أىمسو أو سمبقونِ 

 ٍ  .معلم 

 . هق مو نخص سمعض إسمقاب، ومقجؿع ومروقمو مـ سموب واطمد وؿقؾ:ِ

                                 
 (.6، صـ )بعكم، ًمؾاعمؼـع قمغم أًمػوظ اعمطؾع (ِاكظر:1)

 ش.وبط»ًمسون اًمعرب واعمعجؿ اًمقؾمقط، مودة  اكظر:ِ(2)

(، وشمشـقػ 2/12(، وإؿمبوه واًمـظوئر، ًمؾسبؽل )2/7إؿمبوه واًمـظوئر ذم اًمـحق، ًمؾسققـمل ) اكظر:ِ(3)

 (، واًمؼقاقمد واًمضقاسمط اعمستخؾصي مـ929اعمسومع، ًمبدر اًمديـ حمؿد سمـ هبودر، اًمؼسؿ اًمثوين، صـ )
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  افػرقِبغِافضابط،ِوافؼاظدة: ـائػة/

 ومروقمو مـ أسمقاٍب  ؿعُ ٓ ختتص سمبوب واطمد مـ أسمقاب اًمػؼف، ومفل دَم  :افؼاظدة

 ؿمتك.

  .ص سمبوب واطمد، ومفق جيؿع ومروقمو مـ سموب واطمدنخت :وافضابط

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ »كَــ ِخيَّ  الغَّ ْ ْضََكُم الشَّ
َ
ُل/ األ وَّ

َ
انِ األ ٍَ أي إطمؽوم اًمتل  /«ُث كِْف

 :ؼ سموًمـصقص اًمنمقمقي ىمسامن سمخالفشمتعؾ  

  أيمؼمُ  ؾِّ ذم إصمبوتو إمم اًمعؼؾ، يموًمؽُ  عُ رضَم اًمتل يُ  :األحؽامِافعؼؾقة
ِ
 .مـ اجلزء

 .حمِرىمي ذم إصمبوتو إمم اًمعودة، يموًمـورِ  عُ رضَم اًمتل يُ  :حؽامِافعاديةواأل

 .، وهق اعمـع مـ اًمظؾؿ، وهق اعمـع، ومـف احلُؽؿُ مجع طمؽؿُفَغًة:ِِواألحؽام

 .ف قمـفُ أو كػقُ  ،ٕمرٍ  صمبوت أمرٍ ل إه واصطالحا:

 .ىموئؿٌ  دٌ زي [:1مثالِ]

.قمؿرو ًمقس سمؼوئؿ [:2مثالِ]

ِافتقضقح:

ًَ ذم اعمثول   .، وذم اعمثول اًمثوين كػوه قمـ قمؿٍرواًمؼقوم ًمزيدٍ  أصمب

مـ طمقٌ  ػؼ سمػعؾ اعمؽؾ  اعمتعؾِّ  اهلل ظمطوبهل  واألحؽامِافؼظقةِاصطالحا:

                                 
 ( .66(، واًمؼقاقمد اًمػؼفقي، د. يعؼقب اًمبوطمسلم، صـ )209اًمتحرير، ًمؾحصػمي، صـ )

(، 929صـ ) ،(، وشمشـقػ اعمسومع، اًمؼسؿ اًمثوين266صـ ) ،إؿمبوه واًمـظوئر، ٓسمـ كجقؿ اكظر:ِ(1)

 (.66واًمؼقاقمد اًمػؼفقي، صـ )

 (.20مذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، ًمؾشـؼقطل، صـ ) (ِاكظر:2)

 ش.طمؽؿ»قس اًمؾغي، مودة مؼوي (ِاكظر:3)

 (.20صـ )مذيمرة ذم أصقل اًمػؼف،  (ِاكظر:4)
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 .كف مؽؾػ سمفإ

 هلل وطمده،اًمشورع: إذ ٓ طمؽؿ إٓ  همػمِ  ظمطوُب سمف ج رَ ظَم ش:خطابِاهلل»ِؾؼقفـا:

(   ڈ ژ ژ ڈ ) ومؽؾ شمنميع مـ همػمه سموـمؾ، ىمول شمعومم:

مو أن يؽقن إسُيو ومبوذا سموًمؼرآن اًمؽريؿ، وإمو أن يؽقن  رعاخطابِافشو

 .وهمػمهو ،واًمؼقوسِ  ،واإلمجوعِ  ،يِ ـ  همػم مبوذ سملن يدل قمؾقف دًمقؾ آظمر يموًمس  

 مخسي أؿمقوء: سمف ج رَ ظَم  ش:ادتعؾؼِبػعؾِادؽؾػ»ِوؿقفـا:

 .اهلل  مو شمعؾؼ سمذات األول:

(   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)اهلل شمعومم:  ىمقل مثال:

 .اهلل  يمو شمعؾؼ سمصػ افثاين:

 (   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)ىمقل اهلل شمعومم:  مثال:

 .اهلل  مو شمعؾؼ سمػعؾ افثافث:

 (   ک ک ک گ)ىمقل اهلل شمعومم:  مثال:

 .مو شمعؾؼ سمذات اعمؽؾػلم افرابع:

 . (ٴۇ ۋ ۋ ۅ) شمعومم: ىمقل اهلل  :[1]ِمثال

 (   ڄ ڄ ڄ ڃ)ىمقل اهلل شمعومم:  :[2]ِمثال

ِِ.مو شمعؾؼ سموجلامد اخلامس:

                                 
 (.2/334ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (اكظر:1)

 (.20صـ )مذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، (، و2/11ذح اًمتؾقيح قمغم اًمتقوقح، ًمؾتػتوزاين ) (ِاكظر:2)

 (.20صـ )مذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، (، و2/335ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:3)
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(   ٺ ٺ ٿ)ىمقل اهلل شمعومم:   مثال:

 .اًمؼقل، وآقمتؼود، واًمعؿؾ يشؿؾهـو  وؾعؾِادؽؾػ

ِ ِبف»وؿقفـا: ِمؽؾػ ِإكف ِحقث ؼ سمػعؾ ومم اعمتعؾِّ ظمطوب اهلل شمع ظمرج سمفِش:مـ

 .ػ سمفكف مؽؾ  إػ ٓ مـ طمقٌ اعمؽؾ  

ف ظمطوب مـ اهلل نكوم (   ڎ ڎ ڈ ڈ)ىمقل اهلل شمعومم:  مثال:

ٌُ  احلػظيَ اعمالئؽَي  نإؼ سمػعؾ اعمؽؾػ مـ طمقٌ متعؾِّ  ػ كف مؽؾ  إ يعؾؿقكف ٓ مـ طمق

 .سمف

 ؾق قمـ صمالصمي أمقر:واخلطوب اعمتعؾؼ سمػعؾ اعمؽؾػ مـ طمقٌ إكف مؽؾػ سمف ٓ نخ

وهذا يشؿؾ إىمسوم إرسمعي: اًمقاضمى  ،أن يرد ومقف اىمتضوء وـمؾى األول:

 واعمـدوب واعمحرم واعمؽروه.

 وهذا هق اًمؼسؿ اخلومس ٕطمؽوم اًمتؽؾقػ: اعمبوح. ،ختقػمأن يرد ومقف  افثاين:

د رِ ، وذًمؽ سملن يَ ومفذا هق ظمطوب اًمقوعِ  ،وٓ ختقػمٌ  أٓ يرد ومقف اىمتضوءٌ  افثافث:

أو قمزيؿي، وهمػم  ،رظمصي اًمػعؾِ  ، أو يمقنِ أو ذطٍ  ،أو موكعٍ  ،صى ؾمبٍى سمـَ  اخلطوُب 

 ذًمؽ.

 .ك مو ورد سموٓىمتضوء أو اًمتخقػم ظمطوب اًمتؽؾقػسؿ  ويُ 

 .ووعل   ، وطمؽؿٌ شمؽؾقػل   ىمسامن: طمؽؿٌ  اًمنمقمل    سمذًمؽ أن احلؽؿَ ومتبلم  

 / ُّ ىُــ ْٔ ِييِفيَّ -1»كَــ ْْ ؼ سملومعول ظمطوب اهلل، اعمتعؾِّ  هلإطمؽوم اًمتؽؾقػقي  /«ثٌ حَ

                                 
 (.336-2/335ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) كظر:(ِا1)

 (.22-20صـ )مذيمرة ذم أصقل اًمػؼف،  (ِاكظر:2)

 (.188-187أصقل اًمػؼف، ًمؾجقزاين، صـ ) معومل (ِاكظر:3)
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  .سموٓىمتضوء، أو اًمتخقػم ػلمؾ  اعمؽ
 واعمـدوب واعمحرم واعمؽروه. يشؿؾ اًمقاضمى ش:باالؿتضاء»ؾؼقفـا:ِ

 يشؿؾ اعمبوح. ش:أوِافتخقر»وؿقفـا:ِ
 / ُّ ىُــ ْٔ  ظمطوب اهلل، اعمتعؾؼ سملومعول إطمؽوم اًمقوعقي هل /«ثٌ َووَْعِػيَّ -٢»كَــ

  .عسموًمقو اعمؽؾػلم
ِافقضع:وم أمقرا، ؾمؿقً أؾمبوسمو وذوـمو  -عَ أي َذَ  -اًمنمع ووع  أن   عـك

وموٕطمؽوم شمقضمد  ،ومقاكع، يعرف قمـد وضمقدهو أطمؽوم اًمنمع مـ إصمبوت أو كػل

 .سمقضمقد إؾمبوب واًمنموط، وشمـتػل سمقضمقد اعموكع واكتػوء إؾمبوب واًمنموط

 .واًمػسود ،اًمصحي ا:ؾقفِافعؾامءِوأدخؾِبعض

أي ضمعؾف دًمقال وؾمببو  ،رء ووعف اهلل ذم ذائعف وٕهن :وضعقةِتشؿقو

 .سمف قمبوده رَ مَ وذـمو، ٓ أكف أَ 

 

 

 

 

                                 
 (.2/154، ًمؾطقذم )ذح خمتٍم اًمرووي (ِاكظر:1)

 (.2/154) اًمسوسمؼ (ِاكظر:2)

 (.2/435ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:3)

 (.22مذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ )(، و2/152وفمر )رووي اًمـ (ِاكظر:4)

 (.2/434ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:5)
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 :افػرقِبغِاألحؽامِافتؽؾقػقة،ِواألحؽامِافقضعقةِفاٜذٗ:

 األحكام الىضعًة األحكام التكلًفًةِ

ها
قد
ص
مؼ

ِ

ِِ،ؾٍِضؾبِؾعِِْادِهبؼَصِيُِ أوِِ،ظـفِأوِافؽػ 

 ؾِافقءِوافؽػِظـف.افتخقرِبغِؾع

بقانِـقنِافقءِِاأوِافتخقر،ِوإكامِادؼصقدِهبِافتؽؾقُػِِاؼصدِهبالِيُِ

ِأوِكحقِذفؽ.ِ،أوِشبباِ،فِذضاداظقاِوباظثاِحلؽؿِمـِحقثِـقكُِ

حل
ا

ؿ
ؽ

ِ

  األحهاو التهلٔفٔ٘: ؼرتط يفُٓ

ِ.ظؾؿِادؽؾػِوؿدرتفِظذِافػعؾ.1ِ

ِادؽؾػ.ِؾعؾمـِِافعؿؾِـقن.2ِ

فصقام،ِواحلج،ِافصالة،ِوامثؾ:ِ

ِ.وكحقه

ِشسطِدمِاألحؽامِافتؽؾقػقة.مماِيُِرءِِاألحؽامِافقضعقةِشسطِدمالِيُِ

ػِصقئاِحالِكقمف،ِوافراملِإػِتؾِِأماِظدمِاصساطِافعؾؿ،ِؾؽافـائؿِيُِ

صقدِدمِطؾؿةِأوِوراءِحائؾِيؼتؾِإكساكا،ِؾنهنامِيضؿـانِماِأتؾػا،ِوإنِ

ِإنِـاكتِؽائبةِالِتعؾؿ.بطالقِزوجفا،ِوحترمِملِيعؾام،ِوـادرأةِ

،ِؾؽافدابةِتتؾػِصقئا،ِوافصبلِأوِػعؾوأماِظدمِاصساطِافؼدرةِواف

افبافغِيؼتؾِخطل،ِؾقضؿـِصاحبِافدابةِوافعاؿؾة،ِوإنِملِيؽـِ

ِ.هلؿِؾعالاإلتالفِوافؼتؾِمؼدوراِوالِ

 
 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ »كَــ ْضََكُم اتلَّْْكِيِفيُث ََخَْفثٌ  الغَّ

َ
ى طمٍم ؾمب /«اثلَّاِِن/ األ

 إطمؽوم اًمتؽؾقػقي ذم مخسي أطمؽوم.

 .أن اخلطوب اًمنمقمل إمو أن يؽقن ـمؾًبو أو ختقػًما 

  اًمؽمكِ  وـمؾَى  ،اًمػعؾِ  ومنن يمون ـمؾًبو ومفذا يشؿؾ ـمؾَى. 

اجلوزم  همػمُ و ،اًمقاضمى هق وموجلوزمُ ضموزم،  ىمد يؽقن ضموزًمو وهمػمَ  :افػعؾِضؾُبِو

 اعمـدوب.هق 

اجلوزم هق  همػمُ و ،ماعمحر   هق وزم، وموجلوزمُ ىمد يؽقن ضموزًمو وهمػم ضم :افسكِوضؾُبِ

 اعمؽروه.

 أمو إن يمون اخلطوب اًمنمقمل ختقػًما ٓ ـمؾى ومقف، ومفذا هق اعمبوح. 

                                 
 (.436-2/435(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )427-2/426)خمتٍم اًمرووي ذح  (ِاكظر:1)

 (. 60شموريخ اًمتنميع اإلؾمالمل، د. مـوع اًمؼطون، صـ ) اكظر:(2ِ)
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 / ُّ ىُــ ْٔ ُُٔسُٔب »كَــ ِِافقجقب: «/ال اًمسؼقط، واًمقىمقع، ومـف وضمى اًمبقع ُفَغًة:

(   ڭ ۇ ۇ)ىمقل اهلل شمعومم: ، ومـف أي وىمع، ووضمى اعمقً أي ؾمؼط

 .أي ؾمؼطً ووضمبً

هق مو أمر اًمشورع سمػعؾف قمغم ؾمبقؾ احلتؿ واإلًمزام، سمحقٌ  اصطالحا:افقاجبِو

 .يثوب وموقمؾف امتثوٓ، ويستحؼ شموريمف اًمعؼوب

ِ ِبػعؾف»ؾؼقفـا: ِافشارع ِأمر ظمرج سمف احلرام، واعمؽروه، واعمبوح: أمو احلرام  ش:ما

 عمبوح ومؾؿ يلمر اًمشورع سمػعؾف.واعمؽروه ومؼد هنك اًمشورع قمـ ومعؾفام، وأمو ا

ظمرج سمف اعمستحى، ومنكف ملمقر سمف ًمقس قمغم  ش:ظذِشبقؾِاحلتؿِواإلفزام»وؿقفـا:ِ

 ؾمبقؾ احلتؿ واإلًمزام.

ظمرج سمي، رْ أي يػعؾف قمغم وضمف اًمطوقمي واًمؼُ  ش:بحقثِيثابِؾاظؾفِامتثاال»وؿقفـا:ِ

مـ و ،يثوب قمغم ومعؾف سمف مو وُمعؾ قمغم ؾمبقؾ اًمعودة، ومؾق صغم أو صوم همػَم ممتثٍؾ، ومال

 .ئومتقوِّ  عد  اًمقوقء ٓ يُ  أقمضوءَ  د ومغسَؾ كقى اًمتؼم  

ِ:ألمرِاهللِِشسطِفؾثقابِاالمتثالِِومـِاألدفةِظذِأكفِيُِ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )ىمقل اهلل شمعومم: 

 (   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

اَم إقَْماَمُل سمِوًمـِّق وِت،»:  اهللِ رؾمقلِ  وىمقُل  اَم ًمُِؽؾِّ اْمِرٍئ َمو َكَقى إِك   .شَوإِك 

                                 
 ش.ؾمؼط»مؼويقس اًمؾغي، مودة  اكظر:(1ِ)

 (.854اعمػردات ذم همريى اًمؼرآن، ًمألصػفوين، صـ ) ر:اكظ(2ِ)

 (.21(، ومذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ )2/349ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:3)

 .، قمـ قمؿر (2907(، ومسؾؿ )2رواه اًمبخوري ) متػؼِظؾقف:(4ِ)
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ِافـقوي: إذا  سُى حُت  وٓ ،سمـقيٍ  حتسُى  إقمامَل  شمؼدير هذا احلديٌ إن   ؿالِاإلمام

ٓ إشمصح  وومقف دًمقؾ قمغم أن اًمطفورة وهك اًمقوقء واًمغسؾ واًمتقؿؿ ٓ ،يموكً سمال كقي

 .عبوداتة واًمصقم واحلٍ وآقمتؽوف وؾموئر اًموة واًمزيمسموًمـقي ويمذًمؽ اًمصال

ِ ِافعؼاب»وؿقفـا: ِتارـف اًمقاضمى، ومنكف يؽقن  أي إن شمرك اعمؽؾ ُػ  ش:ويستحؼ

 .ٕهؾ اعمعويص اًمعؼوب ـ يقضمى قمغم اهلل وذم هذا رد  قمغم مو ًمعؼوب اهلل، ؼً مستحِ 

ِومـِاألدفةِظذِأنِتاركِافقاجبِيستحؼِافعؼاب:

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ )ىمقل اهلل شمعومم: 

(   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

(   ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ )ىمقل اهلل شمعومم: و

 

ـْ َأسَمك: »وىمقل رؾمقل اهلل  ٓ  َم تِل َيْدظُمُؾقَن اجلَـ َي إِ ، اهللِ، ىَموًُمقا: َيو َرؾُمقَل شيُمؾ  ُأم 

ـْ َيْلسَمك؟ ىَموَل:  ـْ أَ »َوَم ـْ قَمَصويِن وَمَؼْد َأسَمكـَموقَمـِل َدظَمَؾ اجلَـ يَ َم ، أي امتـع قمـ ش، َوَم

 .ىمبقل احلؼ، أو قمـ امتثول إمر

ًَ و سمف، إن ؿموء اهلل قمذ   مشقئي اهلل  أهؾ اًمسـي يؼقًمقن ومقؿـ شمرك واضمبو هق حت

 قضمبقن قمغم اهلل قمؼوسَمف.وإن ؿموء قمػو قمـف، وٓ يُ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )ؼقل اهلل شمعومم: ًم

﮵ ﮶ ﮷  (   ﮲ ﮳ ﮴ 

                                 
 (.23/54ذح صحقح مسؾؿ، ًمؾـقوي ) اكظر:(1ِ)

 (.7180رواه اًمبخوري )صحقح:ِِ(2)

 (.15/17قمؿدة اًمؼوري، ًمؾعقـل ) (ِاكظر:3)
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ىُ  ْٔ / كَــ ُّ ِخْطتَاُب »ــ ـْ ِِاالشتحباب «/َوااِل  ، واؾمتحى  ءاًمٌم مـ طمى  ُفَغًة:

ىمقل اهلل شمعومم: ومـف  ،آصمره قمؾقف أي ف قمؾقفى ومقف، واؾمتحب  ف ورهم  إذا أطمب   ءاًمٌم

ڦ ڦ ڦ )ىمقل اهلل شمعومم: و(   ۅ ۅ ۉ ۉ)

 .أي: إن آصمروه قمؾقف(   ڦ ڄ

قمغم ؾمبقؾ احلتؿ واإلًمزام، ًمقس هق مو أمر اًمشورع سمػعؾف  صطالحا:ااالشتحبابِو

 .شموريمف ٓ يعوىمىسمحقٌ يثوب وموقمؾف امتثوٓ، و

ِ ِافشارعِبػعؾف»ؾؼقفـا: ِأمر ظمرج سمف احلرام، واعمؽروه، واعمبوح يمام شمؼدم ذم  ش:ما

 اًمقاضمى.

ِ قمغم  ، ومنكف ملمقر سمفًمقاضمىظمرج سمف ا ش:ظذِشبقؾِاحلتؿِواإلفزامفقسِ»وؿقفـا:

 ؾمبقؾ احلتؿ واإلًمزام.

ِ ِامتثاال»وؿقفـا: ظمرج سمف مو وُمعؾ قمغم ؾمبقؾ اًمعودة، ومؾق  ش:بحقثِيثابِؾاظؾف

 ٍؾ، ومال يثوب قمغم ومعؾف.ثِ همػَم ممتَ  أو صقومٍ  ،ع سمصالةٍ شمطق  

ِ قمؾقف إٓ أكف  مل يعوىمْى  اعمستحى   اعمؽؾ ُػ  ومؾق شمرك ش:تارـفوالِيعاؿبِ»وؿقفـا:

 الم قمغم اًمؽمك.يُ 

 .شرضمؾ ؾمقء» ال:ؼدا،ِؾإلمامِأمحدِظؿـِيسكِافقترِمتعؿِ وشئؾِا

 / ُّ ىُــ ْٔ ثُ »كَــ ٌَ ِِاحُلْرمة«/َواحلُْؽ مو ٓ َُيِؾ  ًمؽ مصدر طمُرَم، وهل ُفَغًة:

                                 
 ش.طمبى»ًمسون اًمعرب، وشموج اًمعروس، مودة  (ِاكظر:1)

 (.125اعمػردات ذم همريى اًمؼرآن، صـ ) (ِاكظر:2)

 (.28-27(، ومذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ )403-2/401ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:3)

 (.66مسوئؾ اإلموم أمحد سمـ طمـبؾ سمروايي صوًمح، صـ ) (ِاكظر:4)
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ىمقل اهلل شمعومم: ، واجلؿع طُمُرموت، ومـف ذًمؽ َأو كحقِ  ،َأو طمؼي  ،يٍ مـ ِذم  ، اكتِفويُمف

 (   ۇ ۇ ۆ ۆ)
هق مو هنك اًمشورع قمـ ومعؾف قمغم ؾمبقؾ احلتؿ واإلًمزام، سمحقٌ  اصطالحا:ِاحلرامو

 .يثوب شموريمف امتثوٓ، ويستحؼ وموقمؾف اًمعؼوب

ِ ِهنكِافشارعِظـِؾعؾِِ»ؾؼقفـا: : أمو ، واعمبوُح ، واعمستحى  ظمرج سمف اًمقاضمُى  ش:فما

 عؾف.اًمشورع سمػ اًمقاضمى واعمستحى ومؼد أمر اًمشورع سمػعؾفام، وأمو اعمبوح ومؾؿ يلمرِ 

ِ قمـف ًمقس قمغم  ل  فِ ـْ ظمرج سمف اعمؽروه، ومنكف مَ  ش:ظذِشبقؾِاحلتؿِواإلفزام»وؿقفـا:

 ؾمبقؾ احلتؿ واإلًمزام.

ظمرج سمف مو شمرك قمغم ؾمبقؾ اًمعودة، ومؾق شمرك  ش:امتثاالِتارـفبحقثِيثابِ»وؿقفـا:ِ

قمغم  ثوُب ًمف، ومال يُ  فو، أو شمرك اًمزكو ٕضمؾ أكف ٓ ؿمفقةَ ب  ذب اخلؿر ٕضمؾ أكف ٓ ُُي 

 شمريمف.

ِ ِ»وؿقفـا: مَ  ش:افعؼابِؾاظؾفويستحؼ ، ومنكف يؽقن أي إن ومَعَؾ اعمؽؾ ُػ اعمحر 

 ٕهؾ اعمعويص. اًمعؼوَب  قضمى قمغم اهلل مستِحًؼو ًمعؼوب اهلل، وذم هذا رد  قمغم مـ يُ 

ًَ و ؿموء اهلل قمذسمف،  إن اهلل  مشقئيِ  أهؾ اًمسـي يؼقًمقن ومقؿـ ومعؾ معصقي: هق حت

 ٓ يقضمبقن قمغم اهلل قمؼوب اًمعويص.وإن ؿموء قمػو قمـف، و

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )ىمول اهلل شمعومم: 

﮵ ﮶ ﮷  (   ﮲ ﮳ ﮴ 

                                 
 ش.طمرم»اًمعلم، مودة  (ِاكظر:)

 ش.طمرم»ًمسون اًمعرب، مودة  (ِاكظر:)

 (.14(، ومذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ )2/386ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:3)
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ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ )ىمول اهلل شمعومم: و

 (   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

سمف  ريدَ ف، وإن أُ قمغم سموسمِ  وموخلؾقدُ  سمف اًمؽػرُ  ريدَ أُ  إنْ  اًمعصقونُ » ؿالِاإلمامِافؼرضبل:

 .شفُ ؽَ ؾْ مُ  اهللُ دَ ؾ  : ظَم يمام شمؼقُل ، مو ةٍ عمد   عورٌ مستَ  شمعومم وموخلؾقدُ  اهللِ  أوامرِ  ودمووزُ  اًمؽبوئرُ 

 / ُّ ىُــ ْٔ ثُ َوالَهؽَ »كَــ َْ َِِؽَراهةاف «/ا  قمؽساًمبغض، وهق وهق  ،مصدر يَمُرهَ ُفَغًة:

(   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)ىمقل اهلل شمعومم: ومـف  ،ىِّ احلُ 

هق مو هنك اًمشورع قمـ ومعؾف ًمقس قمغم ؾمبقؾ احلتؿ واإلًمزام،  طالحا:اصادؽروهِو

 .سمحقٌ يثوب شموريمف امتثوٓ، وٓ يعوىمى وموقمؾف

ِ ِهنكِافشارعِظـِؾعؾِِ»ؾؼقفـا:  حى، واعمبوح يمامج سمف اًمقاضمى، واعمستَ رَ ظَم  ش:فما

 .شمؼدم ذم احلرام

ِ قمغم  قمـف ـفل  مَ  ، ومنكفحلرامج سمف ارَ ظَم  ش:ظذِشبقؾِاحلتؿِواإلفزامفقسِ»وؿقفـا:

 .واإلًمزامِ  ؾمبقؾ احلتؿِ 

 كَ شمرَ ، ومؾق قمغم ؾمبقؾ اًمعودةِ  شُمركج سمف مو رَ ظَم  ش:امتثاالِتارـفبحقثِيثابِ»وؿقفـا:ِ

 .شمريمفقمغم  ثوُب ، ومال يُ فامب  أكف ٓ ُُي  ٕضمؾِ  واًمبصؾِ  اًمثقمِ  أيمَؾ 

ف إٓ أكف عؾِ قمغم وم مل يعوىمْى  اعمؽروهَ  اعمُؽؾ ُػ  ومؾق ومعَؾ  ش:والِيعاؿبِؾاظؾف»وؿقفـا:ِ

 .الم قمغم اًمػعؾِ يُ 

 / ُّ ىُــ ْٔ أفمفره  أي أسموح اًمن، ومـف مصدر أسموحُفَغًة:ِِباحةِاإل «/َواإِلةَاَضثُ »كَــ

                                 
 (.5/81)شمػسػم اًمؼرـمبل  (ِاكظر:)

 ش.يمره»ًمسون اًمعرب، مودة  (ِاكظر:)

 (.11، صـ )(، ومذيمرة ذم أصقل اًمػؼف424-2/423ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:3)
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 .ضمعؾف طمالٓ أي وضمفر سمف، وأسموح اعمحظقر

 يمام ؾمقليت ذم يمالم ؿمقخـو طمػظف اهلل. واصطالحا:

ِ فاٜذٗ: ِبغ ِوافقاجب»افػرق ِوافقجقب، ِبغشاإلجياب، ِوافػرق افـدب،ِ»ِ،

ِشوادـدوب ِبغ ِوافػرق ِوادحرم»، ِواحلرمة، ِشافتحريؿ، ِبغ ِوافػرق افؽراهة،ِ»،

 .شاإلباحة،ِوادباح»،ِوافػرقِبغِشوادؽروه

 الفعل املطلىب على هذا الىجه أثره يف فعل املكلف احلكم

ِافقاجبِافقجقب اإلجياب

ِادـدوبِافـدب اجلػب

ِادحرمِاحلرمة اتلطؽيً

ِادؽروهِفؽراهةا الهؽاْث

ِادباحِاإلباحة اإلةاضث

ٓ  بػم اًمسؾقؿ، وهق ـمريؼي إصقًمقلماإلجيوب: هق اًمتع» قال الذنتْس األػكش:

 .شاإلجيوب»اًمقضمقب، وٓ اًمقاضمى، ٕن احلؽؿ ظمطوب اهلل ومؿـف 

 ومؼد كظر إمم أن اًمػعؾ إذا أوضمبف اهلل ومؼد وضمى وضمقسمو. شاًمقضمقب»ومـ ىمول: 

 اًمذي وضمى، ومفق أصمر اإلجيوب.وموًمقضمقب: صػي اًمػعؾ 

ومؼد كظر إمم اًمقصػ اًمذي صمبً ًمؾؿقضمى كػسف: أي ىمد  شاًمقاضمى»ومـ ىمول: 

 وضمى، ومفق واضمى.

وهؽذا يؼول ذم: اًمتحريؿ، وآؾمتحبوب، واًمؽراهي، واإلسموطمي، واعمحرم، 

                                 
 .شسمقح»شموج اًمعروس، مودة اًمعلم، ومؼويقس اًمؾغي، و (ِاكظر:)

 (.19اًمقضمقز ذم أصقل اًمػؼف، د. قمبد اًمؽريؿ زيدان، صـ ) (ِاكظر:2)
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 .شواحلرمي، واعمستحى، واعمؽروه، واعمبوح قمغم اًمؽمشمقى

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ »كَــ ا حُ اثلَّ  الغَّ ٌَ َٔاِسُب/  ِخرَااًل، ُّ رَاُب ـَاِغياِىُد/ ال ٌْ  ا
 َ مـ طمقٌ طمؽُؿف، وصمؿرشُمف اًمعوئدُة هذا شمعريػ اًمقاضمى  /«اىِػَلاَب  ُّ حَاِركُ ْفخَِطقي َوي

 .قمغم اعمؽؾػ

، اًمقاضمى مو أمر سمف اًمشورع قمغم ؾمبقؾ احلتؿ، واإلًمزام وفقِؿالِصقخـاِحػظفِاهلل:

ًمؽون أدق: ٕن احلؽؿ قمغم اًمٌمء  وريمف اًمعؼوبسمحقٌ يثوب وموقمؾف امتثوٓ، ويستحؼ شم

 ومرع قمـ شمصقره.
ِِوافقاجب اًمسوىمط واًمقاىمع، ومـف وضمى اًمبقع أي وىمع، ووضمى اعمقً أي ُفَغًة:

أي ؾمؼطً (   ڭ ۇ ۇ)ىمقل اهلل شمعومم: ، ومـف ؾمؼط

 .ووضمبً
 .اصطالحاوىمد شمؼدم شمعريػف 

ِافػرقِبغِافقاجبِوافػرض:ِ:[1] فاٜذٗ

، واًمصحقح قمـد هق اًمقاضمى قمـد موًمؽ، واًمشوومعل، وروايي قمـ أمحد ػرضاف

 احلـوسمؾي، وهق ىمقل أيمثر أهؾ اًمعؾؿ.

ِ أي سموًمؼرآن – ىمطعل ؾاًمػرض آيمد مـ اًمقاضمى، وموًمػرض مو صمبً سمدًمقوؿقؾ:

أي سموًمسـي أطمود، – فمـل ؾمو صمبً سمدًمق قاضمى، يموًمصالة، واًم-واًمسـي اعمتقاشمرة

                                 
 (.16اًمقاوح ذم أصقل اًمػؼف، د. حمؿد ؾمؾقامن إؿمؼر، صـ ) (ِاكظر:1)

 ش.ؾمؼط»مؼويقس اًمؾغي، مودة  (ِاكظر:2)

 (.854اًمؼرآن، ًمألصػفوين، صـ ) اعمػردات ذم همريى (ِاكظر:3)
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 .أوضمبفو، وهذا ىمقل أيب طمـقػي، وروايي قمـ أمحديموًمعؿرة قمـد مـ  -واًمؼقوس

 افقاجب:صقغِِ:[2] فاٜذٗ
ِ:مـِافصقغِافتلِتػقدِافقجقب

 .ومعؾ إمر األوػ:

(   ڻ ڻ ڻں  ں ڱڱ  ڱ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثالِ]

 (   ک  ڑژ ژ ڑ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:2مثالِ]

 پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ): ىمقل اهلل شمعومم [:3مثالِ]

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ڀپ ڀ ڀ ڀ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ٹ ٿ ٿ 

(   ڇ ڇ ڇ چچ چ  چڃ ڃ ڃ ڃ 

 .اًمػعؾ اعمضورع اعمجزوم سمالم إمر افثاكقة:

 ۓۓ ے ے ھ ھ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثالِ]

(   ﮲ ﮳﮴ 

   ( ڃ ڃ ڃ چ  ڃ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:2مثالِ]

                                 
(، ومذيمرة 353-2/352(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )253-2/252رووي اًمـوفمر، ٓسمـ ىمدامي ) (ِاكظر:1)

 .(21ذم أصقل اًمػؼف، صـ )

ِاكظر:2) اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل و، سمدائع اًمػقائد، ٓسمـ اًمؼقؿو(، 357-2/355ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (

 (256-2/255يؿ اًمـؿؾي )اعمؼورن، د. قمبد اًمؽر اًمػؼف 
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 ر.اؾمؿ ومعؾ إم افثافثة:

 أي اًمزمقا يمتوب اهلل.(   ڀ ڀ  ڀ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثالِ]

 (   ڦ  ڦڤ ڤ ڤ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:2مثالِ]

 »:  اًمـ بِلِّ  ىمقل [:3مثالِ]
ِ
لَم اًمر  اعمَ قَمَؾْقُؽْؿ سمُِسـ تِل َوؾُمـ ِي اخْلَُؾَػوء ـَ ْفِديِّ  .شاؿِمِدي

 ر.اًمتٍميح سمؾػظ إم :فرابعةا

[ِ (   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۈۆ ۆ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثال

﮴ )ىمقل اهلل شمعومم: [:2ِمثالِ] ﮲ ﮳   (   ۓ ۓ 

ـْ  [:3مثالِ] ًَ  ؾُمْػَقونَ  َأيبقم : ، َأن  ِهَرىْمَؾ ىَموَل ًَمُف: ؾَمَلًْمُتَؽ َموَذا َيْلُمُريُمْؿ؟ وَمَزقَمْؿ

ُف » ؿَِْأك  ـُ  إََموَكيِ اَل سمِوًمص   َأَمَر
ِ
 سمِوًمَعْفِد، َوَأَداء

ِ
ْدِق، َواًمَعَػوِف، َواًمَقوَموء  .شِة، َواًمصِّ

 .، ومو اؿمُتؼ مـفشومرض»اًمتٍميح سمؾػظ  :امسةاخل

أي: (   ٻ ٻ ٻٱ ٻ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثالِ]

 .أوضمى قمؾقؽ اًمعؿؾ سمف

 (   ی ی  ی)ومم: ىمقل اهلل شمع [:2مثالِ]

ٌَ ُمَعوًذا طمقـام   اًمـ بِلِّ  ىمقل [:3مثالِ]  :  سَمَع ـِ َٓ  اْدقُمُفْؿ إمَِم ؿَمَفوَدِة َأنْ »إمَِم اًمَقَؿ

  ٓ َضِىَمِد  اهللَ، وَمنِْن ُهْؿ َأـَموقُمقا ًمَِذًمَِؽ، وَمَلقْمؾِْؿُفْؿ َأن  اهللِ، َوَأينِّ َرؾُمقُل اهللُإًَِمَف إِ ِْقِفؿْ قَمؾَ اْؾَسَ

                                 
ِصحقح:1) (، 41اسمـ موضمف )(، وىمول: طمسـ صحقح، و1676(، واًمؽممذي )4607رواه أسمق داود ) (

 ، وصححف إًمبوين.(، قمـ اًمعرسموض سمـ ؾموريي 27244وأمحد )

 (.1682رواه اًمبخوري ) (ِصحقح:2)

 (.630اعمػردات ذم همريى اًمؼرآن، ًمؾراهمى إصػفوين، صـ ) (ِاكظر:3)



 42  «البداية يف أصىل الفقه»الكفاية يف شرح 

َضِ اهللَمَخَْس َصَؾَقاٍت ذِم يُمؾِّ َيْقٍم َوًَمْقَؾٍي، وَمنِْن ُهْؿ َأـَموقُمقا ًمَِذًمَِؽ، وَمَلقْمؾِْؿُفْؿ َأن   اْؾَسَ

ـْ َأهْمـَِقوِئِفْؿ َوشُمَرد  قَمغَم وُمَؼَراِئِفؿْ  قَمَؾْقِفؿْ  ْؿ شُمْمظَمُذ ِم
 .شَصَدىَمًي ذِم َأْمَقاهِلِ

 .و اؿمُتؼ مـف، ومشيمتى»اًمتٍميح سمؾػظ  افسادشة:

[ِ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثال

(   ڦ

(   ڑ ک ک ک ڑ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:2مثالِ]

(   ٻ ٻ ٱ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:3مثالِ]

 .، ومو اؿمُتؼ مـفشوضمى»اًمتٍميح سمؾػظ  افسابعة:

إَِذا ضَمَؾَس سَملْمَ ؿُمَعبَِفو إَْرسَمِع، صُمؿ  ضَمَفَدَهو وَمَؼْد »ىَموَل:   ىمقل اًمـبل  [:1مثالِ]

 .شاًمَغْسُؾ  َوَجَبِ

ـْ طَمدي »ىَموَل:   اهللِ َرؾُمقلِ  ىمقل [:2مثالِ] شَمَعووم قا احْلُُدوَد ومِقاَم سَمْقـَُؽْؿ، وَماَم سَمَؾَغـِل ِم

 .شَوَجَبِوَمَؼْد 

 .، ومو اؿمُتؼ مـفشؼاحل»ًمػظ : افثامـة

[ِ ک ک  ڑڈ ژ ژ ڑ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثال

(   ک

                                 
 (، قمـ اسمـ قمبوس رِض اهلل قمـفام.29(، ومسؾؿ )2395رواه اًمبخوري ) متػؼِظؾقف:(1ِ)

 .(، قمـ أيب هريرة 348(، ومسؾؿ )192رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:2)

ِصحقح:3) (، قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿرو رِض اهلل قمـفام، 4885اًمـسوئل )(، و4376رواه أسمق داود ) (

 وصححف إًمبوين.
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اَم قَمْبٍد َأد ى : » اًمـ بِلِّ  ىمقل [:2مثالِ] َِأي  ِوَ  اهللَِحؼ   .شَمَقاًمِقِف وَمَؾُف َأضْمَرانِ َحؼ 

ؾُِػقَن، : » اًمـ بِلِّ  ىمقل [:3مثالِ] قنََِأحَتْ  .شَدَم َصوطِمبُِؽْؿ؟ َوَتْسَتِحؼ 

 .، ومو اؿمُتؼ مـفشًمف قمؾقؽ يمذا»أؾمؾقب  افتاشعة:

(   ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ھ ےھ )ىمقل اهلل شمعومم:  مثال:

 .شمرشمقى اًمذم واًمعؼوب قمغم اًمؽمك افعاذة:

﮳ ھ ھ ھ ے ے )ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثالِ] ﮲   ۓ ۓ

 (   ﮴

گ گ گ گ ڑ ک ک ک ک )ىمقل اهلل شمعومم:  [:2مثالِ]

(   ڳ ڳ ڳ

3ِمثالِ] ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )ىمقل اهلل شمعومم: [:

 (   ۓ ۓ ﮲ ﮳

  :يستػود اًمقضمقب» ؿالِابـِافؼقؿ:

 سموٕمر شمورة. 

 ىواًمؽتْ  ،واًمػرض ،وسموًمتٍميح سموإلجيوب. 

  شقمكم  »وًمػظي. 

  شطمؼ قمغم اًمعبود وقمغم اعمممـلم»وًمػظي. 

 وشمرشمقى اًمذم واًمعؼوب قمغم اًمؽمك. 

                                 
 .(، قمـ أيب مقؾمك 2666(، ومسؾؿ )1547اًمبخوري ) رواه (ِمتػؼِظؾقف:1)

ـَ َأيِب طَمثَْؿَي (، قمـ 2669(، ومسؾؿ )7192رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:2)  .ؾَمْفَؾ سْم
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 ش ذًمؽوهمػم ،طمبوط اًمعؿؾ سموًمؽمكإو. 

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ »كَــ َٔاِسُب  الغَّ اةُِع/ ال هذا ذوع ذم ذيمر شمؼسقامت  «/الؽَّ

 شمؼسقامت ذيمرهو ؿمقخـو طمػظف اهلل. عؼسؿ أرسمـوهق ي اًمقاضمى،

ِإمم ] سموقمتبور وىمتف :افتؼسقؿِاألول  [.ؼع،ِومضقِ مقش 

ِإمم ] سموقمتبور ذاشمف افثاين:ِافتؼسقؿ ِمعغ   [.،ِوخمر 

 [.ـػائل،ِوظقـلإمم ] وموقمؾفسموقمتبور  :افثافثِافتؼسقؿ

 [.رر،ِوؽرِمؼد ِمؼد ِ] إمم سموقمتبور شمؼديره :افرابعِافتؼسقؿ

 / ُّ ىُــ ْٔ ٌع َوُمَغيٌق »كَــ َـّ َٔ  هذا شمؼسقؿ اًمقاضمى سموقمتبور وىمتف. «/ُم

هق مو ٓ يسع ، ف مضقؼتوووسمط مو وىم ،ووىمتف مضقؼً يمون هق مو  :ؼؾافقاجبِادضقِ 

 .ضمـسف مـوىمتف أيمثر مـ ومعؾف 

 ٓ يسع ًمصقوم همػمه. صقم رمضون :[1]ِمثال

  وىمً احلٍ ٓ يسع حلجي أظمرى. [:2مثالِ]

د ًمف، وٓ جيقز شملظمػمه قمـ وىمتف. حؽؿف:  جيى ومعُؾف ذم وىمتف اعمحد 

ِ  .مـ ضمـسفهق مو يسع وىمتف أيمثر مـ ومعؾف  :عوافقاجبِادقش 

ًُ اخلؿس تاًمصؾقا :ِمثال   خلؿس يسع صؾقاٍت مـ اًمصؾقات ا صالةٍ  يمؾِّ  ، ومقىم

 .أظمرى

  ف ذم أيِّ جيقز ومعؾُ  حؽؿف:
ٍ
ذم آظمر وىمتف، وٓ  مضق ًؼومـ وىمتف، ويصػم واضمبو  ضمزء

                                 
 (.4/3سمدائع اًمػقائد، ٓسمـ اًمؼقؿ ) (ِاكظر:1)

 (.24(، ومذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ )2/369ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:2)
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 .جيقز شملظمػمه إمم آظمر وىمتف إٓ إذا قمزم قمغم ومعؾف ومقف

 / ُّ ىُــ ْٔ َػنيٌ »كَــ ٌُ ، أي سمحسى هذا شمؼسقؿ اًمقاضمى سموقمتبور ذاشمف «/َوُُمرَيٌ ، َو

 اًمػعؾ اعمؽؾ ػ سمف.

ٓ و ،همػمه وسملْمَ  ،فسمقـَ  ختقػمٍ  ف دونَ سمعقـِ  فومعؾَ  و ـمؾى اًمشورعُ هق م :عغادِقاجبؾاف

  .فه مؼومَ يؼقم همػمُ 

 .واضمبي قمغم اًمتعقلم اًمصؾقات اخلؿس [:1مثالِ]

 .لمقواضمى قمغم اًمتع اًمصقوم [:2مثالِ]

 اًمقوقء، واًمغسؾ واضمبون قمغم اًمتعقلم. [:3مثالِ]

ِ ف سملم  اًمشورع ذم ومعؾِ ػم  ف، سمؾ ظَم ف ٓ سمعقـِ ومعؾَ  اًمشورعُ  هق مو ـمؾَى  :وافقاجبِادخر 

 .فٓ سمعقـِ  ومفق واضمٌى  ي اعمحصقرةِ ـَ ه اعمعق  أومرادِ 

[ِ ىمقل اهلل شمعومم:  ظمصول اًمؽػورة ذم ختقػم احلوكٌ ذم يؿقـف سملم [:1مثال

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ )

 (   ەئ

ٌُ واطمد ومعؾف احل وموًمقاضمى واطمد مـفو ٓ سمعقـف وملي    ك هذا اًمـقعُ سؿ  ، ويُ أضمزأه وك

 ؿ. فَ سموًمقاضمى اعمبْ 

 ختقػم اعمسؾؿ ذم زيموة اًمػطر سملم أصـوف متعددة. [:2مثالِ]

ـْ : »ىَموَل ،  اخلُْدِريِّ ومعـ أيب  ـْ ـَمَعوٍم، َأْو َصوقًمو ِم يُمـ و ُكْخِرُج َزيَموَة اًمِػْطِر َصوقًمو ِم

ـْ مَتٍْر، َأْو َصوقًمو مِ  ـْ َزسمِقٍى ـْ َأىِمطٍ ؿَمِعػٍم، َأْو َصوقًمو ِم  .ش، َأْو َصوقًمو ِم

                                 
 (.2/369(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )1/392تٍم اًمرووي )ذح خم (ِاكظر:1)

 ([.2/57أي ًمبـ جمػػ. ]اكظر: اًمـفويي ذم همريى احلديٌ ) :أؿِط(2ِ)
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ِـّ  [:3مثالِ]  اء، واًمؼتؾ.واًمػد ،ختقػم اإلموم ذم طمؽؿ إهى سملم اعم

 (   ڑ ک ک ک ک) ؿالِاهللِتعاػ:

ِ  ؼ سمقاطمد معلم.ىمد شمعؾ   واخلطابِدمِافقاجبِادعغ 

ِ  . سمقـفومقر اعمخػم  ؿ مـ إمبفَ  ؼ سمقاطمدٍ ىمد شمعؾ   واخلطابِدمِافقاجبِادخر 

 / ُّ ىُــ ْٔ  هذا شمؼسقؿ اًمقاضمى سموقمتبور وموقمؾف. «/َوِكَفاِئي وََغيِنّ »كَــ

 .فػ سمعقـِ مؽؾ   مو أوضمبف اهلل قمغم يمؾِّ هق  عقـل:ؾافقاجبِاف

 ة.اًمصال [:1مثالِ]

 .اًمزيموة [:2مثالِ]

 .اًمصقم [:3مثالِ]

 ٍ.احل [:4مثالِ]

ىموم سمف مـ مجوقمي اعمؽؾػلم، ومنذا قمغم ورع هق مو أوضمبف اًمش افؽػائل:افقاجبِو

 .يؽػل ؾمؼط قمـ اًمبوىملم

 دومـ اعمقً.[:1ِمثالِ]

 إذان.[:2ِمثالِ]

 اجلفود.[:3ِمثالِ]

 ديـفؿ. شمعؾقؿ اًمـوس أمقرَ [:4ِمثالِ]

                                 
 (.985(، ومسؾؿ )2506رواه اًمبخوري ) :متػؼِظؾقف(1ِ)

ِاكظر:2) (، واجلومع عمسوئؾ 23(، ومذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ )380-2/379ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (

 (.16، د. قمبد اًمؽريؿ اًمـؿؾي، صـ )أصقل اًمػؼف

 (.25(، ومذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ )376-375ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:3)

 (.25(، ومذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ )376-375ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:4)
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ِافشاؾعلِدمِافقاجبِافؽػائل: ِاإلمام ومقف مؼصقدا سمف  يمؾ مو يمون اًمػرُض » ؿال

قمـف  َػ ؾ  خَت  ْـ ظمرج مَ  ؽػوييُ ومقف اًم ـْ سمف مـ اعمسؾؿلم مَ  ىمومَ ، ومنذا ومقام يـقُب  اًمؽػوييِ  ىمصدَ 

ًُ عقه معو ظِم وًمق وق  ، مـ اعملصمؿ  .شومقف مـ اعملصمؿِ  طقٌؼ مـفؿ مُ  واطمدٌ  أن ٓ نخرَج  ػ

 / ُّ ىُــ ْٔ رٍ »كَــ َلػَّ ٌُ ٌر وََؽرُي  َلػَّ ٌُ ذم  هذا شمؼسقؿ اًمقاضمى سموقمتبور شمؼديره/«َو

 .اًمنمع

 .حمدودٍ  را سمحدٍ مو يمون مؼد  هق  ر:ؾافقاجبِادؼد ِ

 .ومريضي اًمصبح مثال، ومنهنو ريمعتون[:1ِمثالِ]

 .رومريضي اًمصقوم، ومنهنو ؿمف[:2ِمثالِ]

يمػريضي اًمزيموة، ومنهنو رسمع اًمعنم ذم اًمذهى وإمقال، وكصػ اًمعنم [:3ِمثالِ]

 ومقام ُزرع سمؿمكي ويُمؾػي، واًمعنم ومقام ُزرع سمال ممكي وٓ يُمؾػي، وكحقه.

 .ذم اًمنمع حمدودٍ  سمحدي  رٍ مؼد   هق مو يمون همػمَ  ر:ؼد ِادؽرِوافقاجبِ

1ِمثالِ] رة مـ ىِمبَ [: ؾ اًمـػؼي قمغم اًمزوضمي، وإوٓد، وإىمورب، ومنهنو همػم مؼد 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )اًمشورع، وإكام سموقمتبور اًمعرف، يمام ىمول شمعومم: 

(   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 .رة ذم اًمنمعطموم همػم مؼد  صؾي إر [:2ِمثالِ]

ـة
ار

دلؼ
ه ا

ج
و

 

 باعتبار تؼدقره باعتبار ػاعؾه باعتبار ذاته باعتبار وؼته

 غري ؿؼدر ؿؼدر عيين ؽػائي خمري ؿعني ؿضيق ؿوسع

                                 
 (.364اًمرؾموًمي، ًمؾشوومعل، صـ ) (ِاكظر:1)

 (.37اًمقاوح ذم أصقل اًمػؼف، صـ ) (ِاكظر:2)
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ف
رق

تع
اؾ

 

ؿا قسع 

غريه ؿن 

 جـسه

ؿا ال 

قسع 

غريه ؿن 

 جـسه

ؿا ؽان 

واجبا 

 بعيـه

ؿا ؽان 

واجبا 

عؾى 

 اؾتخيري

ؿا مل قؽن 

 واجبا عؾى

شخص 

 بعيـه

ؿا ؽان 

واجبا عؾى 

مجيع 

 ادلؽؾػني

ؿا ؽان ؿؼدرا 

ؿن ِؼبل 

رع ااؾش

 مبؼدار ؿعني

ؿا مل قؽن 

ؿؼدرا ؿن ِؼبل 

اؾشارع مبؼدار 

 ؿعني

ؾة
ؿث

أ
 

وات اؾصؾ

 اخلؿس

صيام 

 رؿضان

اؾصالة، 

 واؾصيام

ؽػارة 

 اؾيؿني

 األذان،

 ودػن ادليت

اؾصؾوات 

 اخلؿس

 اؾزؽاة،

 واؾصيام

 اؾـػؼات،

 وصؾة األرحام

 ؾواجب ؾاألربعة ؾتؼسيؿات ؾتوضيح 
 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ »كَــ ا حُ  الغَّ ٌَ  / ْفخََطبي ٍُ ِخرَااًل،رَاُب ـَاِغيُ الَاِمُؿ/ ال ٌْ َواَل  ُّ ا

قمغم مـ طمقٌ طمؽُؿف، وصمؿرشُمف اًمعوئدُة  ستحىهذا شمعريػ اعم /«ُّ حَاِركُ  َػاكَُب حُ 

 .اعمؽؾػ

ِاهلل: ِحػظف ِؿالِصقخـا قمغم ؾمبقؾ احلتؿ، ًمقس ورع مو أمر سمف اًمش ستحىاعم وفق

: ٕن احلؽؿ قمغم ًمؽون أدق  يثوب وموقمؾف امتثوٓ، وٓ يعوىمى شموريمف  ، سمحقٌواإلًمزام

 ره.اًمٌمء ومرع قمـ شمصق  
 .، ود اعمؽروهاعمحبقبُفَغًة:ِِستحبواد

 .اصطالحاوىمد شمؼدم شمعريػف 

 :أشامءِادستحبِ:[1] فاٜذٗ
ِا ِأشامء  ،سميرْ ؼُ واًم ،ػؾـ  اًمو ،طوقمياًمو ،تطقعًماو ،يـ  س  ، واًمـدوباعم :دستحبمـ

 .طمسوناإلو ،ومقف ىرهم  اعمو

 :صقغِادستحبِ:[2] فاٜذٗ

                                 
 ش.طمبى»ًمسون اًمعرب، وشموج اًمعروس، مودة  اكظر:(1ِ)

 (.2/403ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:2)
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ِ:مـِافصقغِافتلِتػقدِاالشتحباب

 .ضمدت ىمريـي شمٍمومف مـ اًمقضمقب إمم اًمـدبيمؾ أمر سيح إذا وُ  األوػ:

، ومنن هذا (   ڃ ڃ ڃ ڃ چ)ىمقل اهلل شمعومم: [:1ِمثالِ]

 اًمصحوسميَ  ، ومؼد أىمر  اًمـبل ، واًمؼريـي اًمصورومي هل اًمسـي اًمتؼريرييحبوبؾمتإمر ًمال

.قابُ مل يؽوشمِ اًمذيـ 

، ومنن هذا  (   ى ى ائ )ىمقل اهلل شمعومم: [:2مثالِ]

اؿمؽمى  ػعؾقي، ومؼد صمبً أن اًمـبل ، واًمؼريـي اًمصورومي هل اًمسـي اًمؾمتحبوبإمر ًمال

.ومل ُيشفد قمؾقف مجؾ ضموسمر 

ْغِرِب اعمَ َصؾ قا ىَمْبَؾ »، صُمؿ  ىَموَل: شْغِرِب َريْمَعَتلْمِ اعمَ َصؾ قا ىَمْبَؾ »: ىمقًمف [:3ِمثالِ]

ـْ ؿَموءَ  َ
.شَريْمَعَتلْمِ عمِ

 .اًمتٍميح سملن ذًمؽ ؾمـي افثاكقة:

ًُ ىمِ  إن اهلل »: ىمقًمف مثال:ِ  .شفُ ومَ قَ وَمَرض صقوم رمضون، وؾَمــَ

 .مـ اًمشورع ةقي اًمقارداًمتٍميح سموٕومضؾ افثافثة:

ِ[1]ِمثال ـِ اهْمَتَسَؾ وَمُفَق : »ىمقًمف : ، َوَم ًْ َل َيْقَم اجْلُُؿَعِي وَمبَِفو َوكِْعَؿ ـْ شَمَقو  َم

                                 
 (.31(، واًمقاوح ذم أصقل اًمػؼف، صـ )2/135) اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف  (ِاكظر:1)

 هل شمعؾقؼ طمريي اًمعبد قمغم أىمسوط معؾقمي يدومعفو اًمعبد قمغم ومؽمات معؾقمي. ]اكظر: اعمطؾع قمغم :ادؽاَتبة(2ِ)

 ([. 384أًمػوظ اعمؼـع، صـ )

 .(، قمـ ضموسمر 725(، ومسؾؿ )1728اًمبخوري )رواه  :متػؼِظؾقف(3ِ)

 (، وصححف إًمبوين.10551(، وأمحد )2182رواه أسمق داود ) (ِصحقح:4)

(، قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف 2660(، وأمحد )2318(، واسمـ موضمف )1120رواه اًمـسوئل ) (ِصحقح:5)

وعػف إًمبوين.، وصححف أمحد ؿمويمر، و 
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 .شَأوْمَضُؾ 

[ِ 2ِمثال َقوِم، سَمعْ »: ىمقًمف [: ُم، َوَأوْمَضُؾ اعُمحر  َد َرَمَضوَن، ؿَمْفُر اهللِ َأوْمَضُؾ اًمصِّ

اَلِة، سَمْعَد اًْمَػِريَض   .شِي، َصاَلُة اًمؾ ْقؾِ اًمص 

 .يمؾ قمبورة شمدل قمغم اًمؽمهمقى افرابعة:

 .شًَمْق َراضَمْعتِفِ »: ةَ رَ ًمؼميْ  ىمقًمف  [:1ِمثالِ]

ـْ شَمَعؾ َؿ اًمُؼْرآَن َوقَمؾ َؿفُ »: ىمقًمف [:2ِمثالِ] يُمْؿ َم  .شظَمػْمُ

ُحقِر سَمَريَميً » : ىمقًمف  [:3مثالِ] ُروا وَمنِن  ذِم اًمس   .ششَمَسح 

ِ]م ـْ يُمؾِّ ؿَمْفٍر، َوَرَمَضوَن إمَِم »: ىمقًمف  [:4ثال  َرَمَضوَن، َصْقُم َصْقُم صَماَلصَمٍي ِم

ْهرِ  ـْ َصْقِم َيْقِم قَمَروَمَي؟ وَمَؼوَل:  َوؾُمِئَؾ ، شاًمد  ـَ »قَم ُر اًمس  َوؾُمِئَؾ ، شَي اعْمَوِوَقَي َواًْمَبوىِمَقيَ ُيَؽػِّ

ـْ َصْقِم َيْقِم قَموؿُمقَراَء؟ وَمَؼوَل:  ـََي اعْمَوِوَقيَ ُيؽَ »قَم ُر اًمس   .شػِّ

 .ذيمر اًمثقاب قمغم اًمػعؾ اخلامسة:

[ِ ـْ سَمـَك َمْسِجًدا  َيْبَتِغل سمِِف َوضْمَف : »ىمقًمف  [:1مثال ذِم  ًَمُف ِمْثَؾفُ  اهللُسَمـَك   اهللَِم

                                 
(، 2092(، واسمـ موضمف )2380(، وطمسـف، واًمـسوئل )497(، واًمؽممذي )354رواه أسمق داود ) (ِحسـ:1)

 (، وطمسـف إًمبوين.10274وأمحد )

 .(، قمـ أيب هريرة 2263مسؾؿ )رواه  (ِصحقح:2)

ـِ قَمب وسٍ (، 5183رواه اًمبخوري ) (ِصحقح:3) ـِ اسْم سَمِريَرَة يَموَن قَمْبًدا ُيَؼوُل ًَمُف  ، َأن  َزْوَج رِض اهلل قمـفام قَم

، يَمَلينِّ َأْكُظُر إًَِمْقِف َيُطقُف ظَمْؾَػَفو َيْبؽِل َوُدُمققُمُف شَمِسقُؾ قَمغَم حِلَْقتِِف، وَمَؼوَل اًمـ بِل   ٌٌ َيو قَمب وُس، »ًمِعب وٍس:  ُمِغق

ـْ سُمْغِض سَمِريَرَة مُ  َٓ أَ   سَمِريَرَة، َوِم
ٌٍ ـْ طُمىِّ ُمِغق : َيو ش ًَمْق َراضَمْعتِفِ : » وَمَؼوَل اًمـ بِل  ش ِغقًثوشَمْعَجُى ِم ًْ ىَموًَم

اَم َأَكو َأؿْمَػعُ »شَمْلُمُريِن؟ ىَموَل:  اهللِ َرؾُمقَل  :ش إِك  ًْ  طَموضَمَي زِم ومِقِف.َٓ  ىَموًَم

 .(، قمـ قمثامن 5017رواه اًمبخوري ) (ِصحقح:4)

 .هريرة (، قمـ أيب 2095(، ومسؾؿ )2913ًمبخوري )رواه ا :متػؼِظؾقف(5ِ)

 .(، قمـ أيب ىمتودة 2261مسؾؿ )رواه  :صحقح(6ِ)
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 .شاجلَـ يِ 

[ِ ـْ ىَموَل: ؾُمْبَحوَن »: ىمقًمف  [:2مثال ًْ َوسمَِحْؿِدِه، ذِم َيْقٍم ِمو اهللِ َم ٍة، طُمط  َئَي َمر 

ًْ ِمْثَؾ َزسَمِد اًمَبْحرِ   .شظَمَطوَيوُه، َوإِْن يَموَك

ٓ  َمَؾَؽوِن َيـِْزَِٓن، »:  ىمقل اًمرؾمقل [:3مثالِ] ـْ َيْقٍم ُيْصبُِح اًمِعَبوُد ومِقِف، إِ َمو ِم

و:   .شؿ  َأقْمِط مُمِْسًؽو شَمَؾًػواًمؾفُ ؿ  َأقْمِط ُمـِْػًؼو ظَمَؾًػو، َوَيُؼقُل أظَمُر: اًمؾفُ وَمَقُؼقُل َأطَمُدمُهَ

 .دون دًمقؾ يدل قمغم اًمقضمقب ب سمف إمم اهلل عمو ُيتؼر   ومعؾ اًمـبل  افسادشة:

 .آصمـلم واخلؿقس صقمف  [:1مثالِ]ِ

 .هموًمى ؿمعبون صقمف  [:2مثالِ]

 .اًمعنم إواظمر مـ رمضون اقمتؽوومف  [:3مثالِ]

 .جرريمعتلم ىمبؾ اًمػ صالشمف  [:4مثالِ]

ِبافؼوعِؾقفِإالِدمِاحلجِوافعؿرة:ِبالِيؾزمِادستح :[3] فاٜذٗ

ؼقل اهلل شمعومم: فام: ًمػ ذم كػؾ احلٍ أو اًمعؿرة ومقجى قمؾقف إمتومُ إذا ذع اعمؽؾ  

(   ۓ ڭ ڭ ڭ )

                                 
 .(، قمـ قمثامن 533(، ومسؾؿ )450رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:1)

 .(، قمـ أيب هريرة 6405(، ومسؾؿ )1692ًمبخوري )رواه ا :صحقح(2ِ)

 .(، قمـ أيب هريرة 2020(، ومسؾؿ )2441اًمبخوري )رواه  :متػؼِظؾقف(3ِ)

(، قمـ 14509أمحد )(، و2739(، واسمـ موضمف )1360(، واًمـسوئل )745ًمؽممذي )رواه ا (ِصحقح:4)

 قموئشي رِض اهلل قمـفو، وصححف إًمبوين.

 (، قمـ قموئشي رِض اهلل قمـفو.2256(، ومسؾؿ )2970اًمبخوري )رواه  :متػؼِظؾقف(5ِ)

 رِض اهلل قمـفام. (، قمـ اسمـ قمؿر2272(، ومسؾؿ )1015اًمبخوري )رواه  :متػؼِظؾقف(6ِ)

 رِض اهلل قمـفام. (، قمـ اسمـ قمؿر749(، ومسؾؿ )995اًمبخوري )رواه  :متػؼِظؾقف(7ِ)
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يمون يـقي صقم  : ٕن اًمـبل ستحى  أمو همػممهو، ومال جيى قمؾقف اإلمتوم، إٓ أكف يُ 

 .رػطِ ؿ يُ اًمتطقع صم

وِئُؿ »: وىمقل اًمـبل  ُع َأِمػُم َكْػِسِف، إِْن ؿَموَء َصوَم، َوإِْن ؿَموَء َأوْمَطرَ اعمُ اًمص   .شَتَطقِّ

 أؿسامِادستحب: [:4فاٜذٗ ]

ِ:ِادستحبِيـؼسؿِؿسؿغ

ِمضقِ سموقمتبور وىمتف ] التكظٔه األّل:  [.عؼ،ِومقش 

ف مضقؼ هق مو ٓ يسع توووسمط مو وىم ،وؼً ف مضق  وىمتُ يمون هق مو  :ادضقؼِستحبؾاد

 مـ ضمـسف.وىمتف أيمثر مـ ومعؾف 

يقم  شمكم عيً أن شمؽقن متتوسمِ  ٓسُمد  صقم ؾمتي مـ ؿمقال قمـد مـ يؼقل سملهنو [:1ِمثالِ]

 .اًمػطر

 .صقوم يقم قمرومي[:2ِمثالِ]

 قموؿمقراء.صقوم يقم [:3ِمثالِ]

ِواد ِِستحب  عؾف ذم أي ضمزء مـ ومقجقز وم ،ف أيمثر مـ ومعؾفهق مو يسع وىمتُ  :عادقش 

 وىمتف.

 .اًمقشمرصالة  [:1ِمثالِ]

                                 
ـْ قَموِئَشَي ُأمِّ (، 2254رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:1) : َدظَمَؾ قَمكَم  اًمـ بِل  اعمُ قَم ًْ َهْؾ »َذاَت َيْقٍم وَمَؼوَل:  ْمِمـلَِم، ىَموًَم

ٌء؟ ، ىَموَل: ش قِمـَْديُمْؿ َرْ َٓ صُمؿ  َأشَموَكو َيْقًمو آظَمَر وَمُؼْؾـَو: َيو َرؾُمقَل اهللِ، ُأْهِدَي ًَمـَو طَمقٌْس ش إَِذْن َصوِئؿٌ وَمنيِنِّ »وَمُؼْؾـَو: 

ًُ َصوِئاًم »وَمَؼوَل:   وَمَليَمَؾ.ش َأِريـِقِف، وَمَؾَؼْد َأْصبَْح

(، قمـ أم هوكئ رِض 16893(، وأمحد )3195(، واًمـسوئل ذم اًمؽؼمى )731رواه اًمؽممذي ) (ِصحقح:2)

 وصححف إًمبوين. اهلل قمـفو،

 (.24مذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ ) (ِاكظر:3)
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 .اًمػجر لريمعتصالة [:2ِمثالِ]

 يـ.اًمعقدصالة [:3ِمثالِ]

 .اًمضحكصالة [:4ِمثالِ]

 [.ظقـل،ِوـػائلسموقمتبور وموقمؾف ] التكظٔه الجاىٕ:

هق مو يمون مستحبو جلؿقع اعمؽؾػلم، ومؿـ ومعؾف أصمقى قمؾقف،  ؾادستحبِافعقـل:

 .ى قمؾقفثَ ومـ مل يػعؾف مل يُ 

 .صالة اًمـوومؾي[:1ِمثالِ]

 .صقوم اًمـوومؾي[:2ِمثالِ]

ِصدىمي اًمـوومؾي.[:3ِمثالِ]

مجوقمي اعمؽؾػلم، دون شمعلم واطمد قمغم و مستحب   يمون هق مو ػائل:افؽِِِستحبادو

 .مـفؿ

 .شمشؿقً اًمعوـمس[:1ِمثالِ]

 .إًمؼوء اًمسالم[:2ِمثالِ]

 إضموسمي اًمسوئؾ إذا ؾملل سموهلل أن ُيعطك. [:3مثالِ]

ِؾقائدِادستحب: :[5] ذٗفاٜ

ِمـِؾقائدِادستحب:

 .، ورؾمقًمف أكف امتثول ٕمر اهلل  .2

ُؾ أكف يُ  .1 َل َمو ُُيَوؾَمُى سمِِف اًمَعْبُد َيْقَم اًمِؼَقوَمِي »: اًمػرائض: ًمؼقل اًمـبل  ؽؿِّ إِن  َأو 

ًْ وَمَؼْد َأوْمَؾَح َوَأْكَجَح، َوإِْن وَمَسَدْت  ـْ قَمَؿؾِِف َصاَلشُمُف، وَمنِْن َصُؾَح وَمَؼْد ظَموَب  ِم

ب   ٌء، ىَموَل اًمر  ـْ وَمِريَضتِِف َرْ ، وَمنِْن اْكَتَؼَص ِم ـْ َوظَمِنَ : اْكُظُروا َهْؾ ًمَِعْبِدي ِم
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ـَ اًمَػِريَضِي، صُمؿ  َيُؽقُن ؾَموِئُر قَمَؿؾِِف قَمغَم َذًمَِؽ  و َمو اْكَتَؼَص ِم َؾ هِبَ ٍع وَمُقَؽؿ   .ششَمَطق 

رُ  .3  فو قمؾقف.ؾُ ويسفِّ اعمؽؾ ػ سموًمقاضمبوت،  أكف يذيمِّ

ِافشاضِِ ِاإلمام م: مـ آقمتبور اعمتؼدِّ  ف اقمتبورا أقمؿ  إذا اقمتؼمشمَ  اعمـدوُب » :بلِ ؿال

سمف، يمون مـ ضمـس  يمورٌ ذْ ، أو شمِ ًمف ًمف، أو شمؽؿقٌؾ  ميٌ كف إمو مؼدِ ٕ :مو ًمؾقاضمىف ظمودِ وضمدشمَ 

 .شاًمقاضمى أو ٓ

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ »كَــ ا حُ  الغَّ ٌَ اِدُس/ احلََؽاُم/  ِخرَااًل،  ُّ رَاُب حَاِركُ الفَّ ٌْ َ ا  ْفخَِطقي َوي
 .ػقمغم اعمؽؾ  مـ طمقٌ طمؽُؿف، وصمؿرشُمف اًمعوئدُة  حلرامهذا شمعريػ ا /«ُّ اىِػَلاَب ـَاِغيُ 

هق مو هنك اًمشورع قمـ ومعؾف قمغم ؾمبقؾ احلتؿ احلرام  وفقِؿالِصقخـاِحػظفِاهلل:

: ٕن احلؽؿ ؽون أدق  واإلًمزام، سمحقٌ يثوب شموريمف امتثوٓ، ويستحؼ وموقمؾف اًمعؼوب ًم

 قمغم اًمٌمء ومرع قمـ شمصقره.
 .اعمؿـقع، واعمحظقرُفَغًة:ِِواحلرام

 .اصطالحاوىمد شمؼدم شمعريػف 

 احلرام:أشامءِِ:[1] فاٜذٗ
، ؼبقحاًمو ،ذكىاًمو ،عصقياعمو ،زضمقراعمو ،ؿـقعاعمو ،حظقراعم ك احلرامُ سؿ  يُ 

 .سميعؼقاًمو ،تحريٍاًمو ،رجاحلو ،صمؿاإلو ،ػوطمشياًمو ،سقئياًمو

 .ؼ سمفسموحلؽؿ اعمتعؾِّ  اًمػعُؾ  كومقسؿ   ،وهق اعمـع ،رف حمظقرا مـ احلظْ ومتسؿقتُ 

                                 
(، قمـ أيب 9494(، وأمحد )2415اسمـ موضمف )(، و423(، واًمؽممذي )864رواه أسمق داود ) (ِصحقح:1)

 ، وصححف إًمبوينهريرة 

 (.2/139اعمقاومؼوت، ًمؾشوـمبل ) (ِاكظر:2)

 ش.طمرم»ًمسون اًمعرب، مودة  (ِاكظر:3)
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 .ًمؾـفل قمـف ف معصقيً وشمسؿقتُ  

 .قمؾقف ع اعمماظمذةِ وذكبو ًمتقىم  

 .ففو قمغم ومعؾِ بِ وسموىمل ذًمؽ ًمؽمشم  

 احلرام:صقغِِ:[2] فاٜذٗ
ِ:مـِافصقغِافتلِتػقدِافتحريؿ

 .قمغم أكف ًمؾؽراهي ل  ىمريـي شمدُ  فبَ مـ همػم أن شمصحَ  اًمـفل األوػ:

(   ژ ژ ڑ)ىمقل اهلل شمعومم: [:1ِمثالِ]

[ِ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:2مثال

 (   ﮷

[ِ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:3مثال

 (   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   

(   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:4مثالِ]

 

يُمقا سمِ  َٓ »: ىمقل اًمرؾمقل [:5ِمثالِ] ىُمقا، وَ  َٓ ؿَمْقًئو، وَ  وهللِشُمنْمِ  َٓ شَمْزُكقا، وَ  َٓ شَمْنِ

 .شَديُمؿْ َٓ شَمْؼُتُؾقا َأوْ 

[ِ ِي، وَ َٓ »: ىمقل اًمرؾمقل  [:6مثال َهِى َواًمِػض  سُمقا ذِم آكَِقِي اًمذ  ا شَمْؾَبُسقَٓ شَمنْمَ

                                 
 (.387-2/386قيمى اعمـػم )ذح اًمؽ (ِاكظر:1)

 (.4-4/3سمدائع اًمػقائد ) (ِاكظر:2)

 .(، قمـ قمبودة سمـ اًمصومً 2709(، ومسؾؿ )28رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:3)



 57  «البداية يف أصىل الفقه»الكفاية يف شرح 

ْكَقو َوًَمُؽْؿ ذِم أظِمَرةِ  َو هَلُْؿ ذِم اًمد  يَبوَج، وَمنهِن   .شاحلَِريَر َواًمدِّ

 .اًمتٍميح سموًمتحريؿ واحلظر افثاكقة:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )ىمقل اهلل شمعومم: [:1ِمثالِ]

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 (   ٹ ڤ ڤ ڤ

 (   ڤ ٹ ٹ ٹ ڤ )ىمقل اهلل شمعومم: [:2ِمثالِ]

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:3مثالِ]

 (   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

[ِ 4ِمثال َم قَمَؾْقُؽْؿ ِدَموَءيُمْؿ، َوَأْمَقاًَمُؽْؿ،  اهللَإِن  »: ىمقل اًمرؾمقل [: طَمر 

 .شَوَأقْمَراَوُؽؿْ 

 .اًمققمقد قمغم اًمػعؾ افثافثة:

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )ومم: ىمقل اهلل شمع[:1ِمثالِ]

ک ک گ گ گ گ ڳ  ژ ڑ ڑ ک ک

(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )ىمقل اهلل شمعومم: [:2ِمثالِ]

(   ڑ ک ک ک ک گ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )ىمقل اهلل شمعومم: [:3ِمثالِ]

                                 
 . ـ طمذيػي (، قم1067(، ومسؾؿ )5633رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:1)

 ـ قمبوس رِض اهلل قمـفام.(، قمـ اسم2128(، واًمؾػظ ًمف، ومسؾؿ )2741رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:2)
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ِ(   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ـْ َذسَمَح ًمَِغػْمِ اهللِ، : » ىمقل اًمرؾمقل[:4ِمثالِ] ـَ اهللُ َم ـَ َواًمَِدُه، َوًَمَع ـْ ًَمَع ـَ اهللُ َم ًَمَع

َْرضِ  ْٕ َ َمـَوَر ا ـْ هَمػم  ـَ اهللُ َم ـْ آَوى حُمِْدصًمو، َوًَمَع ـَ اهللُ َم  .شَوًَمَع

ْبَع اعُمقسمَِؼوِت »: ىمقل اًمرؾمقل  [:5مثالِ] َوَمو  اهللِ، ىَموًُمقا: َيو َرؾُمقَل شاضْمَتـُِبقا اًمس 

؟ ىَموَل: هُ  ُك سمِوهللِ»ـ  ْ َم اًمنمِّ تِل طَمر  ْحُر، َوىَمْتُؾ اًمـ ْػِس اًم  سَمو،  اهللُ، َواًمسِّ ، َوَأيْمُؾ اًمرِّ ٓ  سمِوحلَؼِّ إِ

طْمِػ، َوىَمْذُف اعُمْحَصـَوِت اعُمْمِمـَوِت اًمَغووماَِلِت   .شَوَأيْمُؾ َموِل اًمَقتِقِؿ، َواًمت َقزمِّ َيْقَم اًمز 

 .ذم اًمػوقمؾ افرابعة:

 (   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )ىمقل اهلل شمعومم: [:1ِمثالِ]

 .شلُء صُمؿ  َيُعقُد ذِم ىَمْقِئفِ اًمَعوِئُد ذِم ِهَبتِِف يَموًمَؽْؾِى َيؼِ »: ىمقل اًمرؾمقل [:2ِمثالِ]

[ِ 3ِمثال ًَ »: ىمقل اًمرؾمقل [: ًُ آَيَي يَمْق طََمِدِهْؿ َيُؼقُل: َكِسق
ِٕ سمِْئَس َمو 

 ًَ  .شَويَمْق

وًرا َٓ »:  ىمقل اًمرؾمقل [:4مثالِ] ُب سَمْعُضُؽْؿ ِرىَموَب شَمْرضِمُعقا سَمْعِدي يُمػ  ، َيرْضِ

 .شسَمْعضٍ 

 .إجيوب اًمؽػورة سموًمػعؾ اخلامسة:

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )ىمقل اهلل شمعومم: [:1ِمثالِ]

                                 
 .(، قمـ قمكم 2978رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:1)

 . أيب هريرة(، قمـ 89مسؾؿ )(، و1766اًمبخوري )رواه  :متػؼِظؾقف(2ِ)

 قمبوس رِض اهلل قمـفام.قمبد اهلل سمـ (، قمـ 2611(، ومسؾؿ )1589رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:3)

 .قمبد اهلل سمـ مسعقد (، قمـ 790(، ومسؾؿ )5039رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:4)

 ([.4/326أي شمػعؾقن أومعول اًمؽػور. ]اكظر: معومل اًمســ، ًمؾخطويب ) :ـػارا(5ِ)

 . ضمرير(، قمـ 65(، ومسؾؿ )212رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:6)
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ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

(   ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )ىمقل اهلل شمعومم: [:2ِمثالِ]

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ (   ے ۓ ۓ 

ًمؾؿـع قمؼال أو   واًمرؾمقل ،ومنهنو ذم ًمغي اًمؼرآن ،شٓ يـبغل»ىمقًمف  افسادشة:

 .ذقمو

 .شَيـَْبِغل َهَذا ًمِْؾُؿت ِؼلمَ  َٓ : »ُأهدي ًمف صمقب طمرير طمقـام ىمقًمف مثال:ِ

 ش.مو يمون هلؿ يمذا ومل يؽـ هلؿ»ًمػظي  افسابعة:

[ِ 1ِمثال ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ): اهلل شمعوممىمقل [:

(   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 

ـُ »: ف ومقام يرويف قمـ رسمِّ   ىمقل اًمرؾمقلِ [:2ِمثالِ] سَمـِل اسْم ـْ ًَمُف يَمذ  ْ َيُؽ آَدَم َومَل

ـْ ًَمُف َذًمَِؽ   .شَذًمَِؽ، َوؿَمَتَؿـِل، َومَلْ َيُؽ

 .شمرشمقى احلد قمغم اًمػعؾ افثامـة:

[ِ 1ِمثال (   ٺ ٺ ٺ ٿ)ىمقل اهلل شمعومم: [:

                                 
 .(، قمـ قمؼبي سمـ قمومر 1075(، ومسؾؿ )375رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:1)

 ، قمـ اسمـ قمبوس رِض اهلل قمـفام.(4481رواه اًمبخوري ) (ِصحقح:2)
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(   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )ىمقل اهلل شمعومم: [:2ِمثالِ] 

[ِ 3ِمثال ک گ گ گ ڑ ڑ ک ک ک )ىمقل اهلل شمعومم: [:

ِ(   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

َل ِديـَُف وَموىْمُتُؾقهُ »: ىمقل اًمرؾمقل  [:4مثالِ] ـْ سَمد  ِ.شَم

 .شؾ  ٓ َُيِ »ًمػظي  افتاشعة:

 (   ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ )ىمقل اهلل شمعومم: [:1ِمثالِ]

[ِ 2ِمثال (   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)ىمقل اهلل شمعومم: [:

 

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ )ىمقل اهلل شمعومم: [:3ِمثالِ]

 (   ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ 

ـُ سمِ  َٓ »: ىمقل اًمرؾمقل [:4ِمثالِ] ْمَرَأٍة شُمْمِم
ِٓ َواًمَقْقِم أظِمِر َأْن شُمَسوومَِر  وهللَُِيِؾ  

 .شَمِسػَمَة َيْقٍم َوًَمْقَؾٍي ًَمْقَس َمَعَفو طُمْرَميٌ 

ـُ سمِ َٓ »: قل ىمقل اًمرؾم [:5مثالِ] ْمَرَأٍة شُمْمِم
ِٓ َواًمَقْقِم أظِمِر، َأْن حُتِد  قَمغَم  وهللَُِيِؾ  

ا َو حُتِد  قَمَؾْقِف َأْرسَمَعَي َأؿْمُفٍر َوقَمنْمً ٓ  قَمغَم َزْوٍج، وَمنهِن   وَمْقَق صَماَلٍث، إِ
ًٍ
 .شَمقِّ

[ِ َمَفو »: ىمقل اًمرؾمقل  [:6مثال َي طَمر  ْ اهللُإِْن َمؽ  ْمَفو اًمـ وُس،  ، َومَل َُيِؾ  َٓ ُُيَرِّ

                                 
 (، قمـ اسمـ قمبوس رِض اهلل قمـفام.3027رواه اًمبخوري ) (ِصحقح:1)

 .(، قمـ أيب هريرة 2339(، ومسؾؿ )2088رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:2)

 أم طمبقبي رِض اهلل قمـفو.(، قمـ 2486(، ومسؾؿ )2180رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:3)
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ـُ سمِ  ْمِرٍئ ُيْمِم
و َدًمو، وَ  وهللِِٓ  .شَيْعِضَد هِبَو ؿَمَجًرآَ َواًمَقْقِم أظِمِر َأْن َيْسِػَؽ هِبَ

ٓ  سمِنِْذكِِف، َٓ »: ىمقل اًمرؾمقل  [:7مثالِ] َُيِؾ  ًمِْؾَؿْرَأِة َأْن شَمُصقَم َوَزْوضُمَفو ؿَموِهٌد إِ

ٓ  سمِنِْذكِفِ شَملْ َٓ وَ   .شَذَن ذِم سَمْقتِِف إِ

وإن اهلل ٓ  ،فوأكف مـ شمزيلم اًمشقطون وقمؿؾِ  ،اًمػعؾ سملكف ومسودٌ  وصُػ  افعاذة:

 وكحق ذًمؽ. ،وٓ يـظر إًمقف ،ؿفوٓ يؽؾِّ  ،ل وموقمؾفوٓ يزيمِّ  ،وأكف ٓ يرووه ًمعبوده ،فُيب  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )ىمقل اهلل شمعومم: [:1ِمثالِ]

(   ٺ ٺڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

[ِ 2ِمثال ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ )ىمقل اهلل شمعومم: [:

 (   ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ 

ًْ سمَِغػْمِ إِْذِن َوًمِقَِّفو وَمـَِؽوطُمَفو سَموـمٌِؾ »:ل اًمرؾمقل قىم[:3ِمثالِ] اَم اْمَرَأٍة َكَؽَح  .شَأي 

[ِ 4ِمثال (   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )ىمقل اهلل شمعومم: [:

 

 (   ڇ ڍ ڍ ڌ )ىمقل اهلل شمعومم: [:5ِمثالِ]

ۈئ   ۈئ     ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)ىمقل اهلل شمعومم: [:6ِمثالِ]

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

 (   حب خب مب

                                 
 .قمـ أيب ذيح اًمعدوي (، 4195رواه اًمبخوري ) :صحقح(1ِ)

 .قمـ أيب هريرة (، 5295رواه اًمبخوري ) :صحقح(2ِ)

(، 2879اسمـ موضمف )(، وطمسـف، واًمؾػظ ًمف، و2201(، واًمؽممذي )1083رواه أسمق داود ) (ِصحقح:3)

 (، قمـ قموئشي رِض اهلل قمـفو، وصححف إًمبوين.14105(، وأمحد )5373واًمـسوئل ذم اًمؽؼمى )
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 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ »كَــ انِ  الغَّ ٍَ اةُِع/ احلََؽاُم كِْف أهل  ،فمػسدشمُ  أي مـ طمقٌ /«الفَّ

 .م إٓ مو ومقف مػسدةٌ اًمشورع ٓ ُيرِّ و، أو إمم همػمه؟ إمم ذات اعمحرمي راضمع
 / ُّ ىُــ ْٔ احِّ-1»كَــ ، سمؿعـك قمـف ٓ شمـػؽ   فذم ذاشمِ  فشمُ هق مو يمون مػسد /«َضَؽاٌم ذِلَ

 .ٓ يؿؽـ أن يؽقن طمالٓأكف 

  .اًمنىمي[:1ِمثالِ]
 الؽبا.[:2ِمثالِ]

 الٍؽ.[:3ِمثالِ]

 .أيمؾ اعمقتي[:4ِمثالِ]
 .أيمؾ حلؿ اخلـزير [:5مثالِ]
 ىمتؾ اًمـػس سمغػم طمؼ. [:6مثالِ]

 .هؿ،ِوملِتستبِظؾقفِآثارُِأثِِِفُِػِؾعؾف،ِوإذاِؾعؾَِالُِيؾِفؾؿؽؾِ  ّحهنُ:

 ، يلصمؿ آيمؾفو.حمرم أـؾِادقتة :[1]مثالِ

 فو آصمؿ، وٓ شمؽقن ؾمببو ذقمقو ًمؾؿؾؽ.، ووموقمؾُ افرسؿةِحمرمة :[2]مثالِ

ِ ِاخلؿر :[3]مثال فو ومشؽمهيو آصمامن، وٓ شمؽقن ؾمببو وسمقعف حمرم، وسموئعُ ، ذاء

 ذقمقو عمؾؽ اًمبوئع ًمؾثؿـ، واًمبقع وموؾمد.

ِ ِحمرِ  :[4]مثال ، ووموقمؾف آصمؿ، وٓ يصؾح ؾمببو ذقمقو ًمثبقت اًمـسى، مافزكا

 واًمتقارث.

ف آصمؿ، وٓ يصؾح ؾمببو حلؾِّ ، ووموقمؾُ محمرِ  ظؼدِافـؽاحِظذِأحدِادحارم :[5]مثالِ

                                 
 .(32-19ذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ )م(، و190-19/188قع اًمػتووى )جمؿ (ِاكظر:1)

 .(32-19ذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ )م(، و190-19/188جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:2)
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 يؽمشمى قمؾقف رء ممو يؽمشمى قمغم قمؼد اًمـؽوح اًمصحقح مـ صمبقت اًمـسى، اعمرأة، وٓ

 زكو. عتؼمُ واًمتقارث، واحلؼقق سملم اًمطروملم، سمؾ يُ 

 / ُّ ىُــ ْٔ مـ وصػ ىموم  هق مو شمؽقن مػسدشمف كوؿمئيً  /«وََضَؽاٌم ِىَهْفِتّ-٢»كَــ

ؾ مـ ؼ اًمػعؾمبى اًمتحريؿ هق مو حلَِ لصؾ اًمػعؾ منموع، وًمؽـ وم ،ٓ مـ ذاشمف وًمػعؾسم

 .اعمػسدة

ِدمِادؼزة :[1]مثالِ وموًمصالة ذم أصؾفو منموقمي، وًمؽـ اًمذي ضمعؾفو ،افصالة

   مو ـمرأ قمؾقفو، وهق اعمؼؼمة. حمرميً 

ِ ِاألرضِادغصقبة :[2]مثال ِدم ، وموًمصالة ذم أصؾفو منموقمي، وًمؽـ افصالة

 ى.، وهق اًمغْص مو ـمرأ قمؾقفو اًمذي ضمعؾفو حمرميً 

3ِمثالِ] ِدمِأوؿ[: ، وموًمصالة ذم أصؾفو منموقمي، وًمؽـ اًمذي اتِافـفلافصالة

 مو ـمرأ قمؾقفو، وهق يمقن اًمصالة ذم وىمً اًمـفل. ميً ضمعؾفو حمر  

مف مو ـمرأ وًمبقع ذم أصؾف منموع، وًمؽـ اًمذي طمر  وم، دمِادسجدافبقعِ :[4]مثالِ

 .ذم اعمسجدقمؾقف، وهق يمقن اًمبقع 

 .ثؿِؾاظؾفئا،ِويل،ِِويؽقنِجمزِِافذمةِأنِافػعؾِتزأِبف ّحهنُ:

 ئي شمؼمأ هبو اًمذمي، وًمؽـ يلصمؿ وموقمؾفو.شمؽقن صحقحي جمزِ ؾافصالةِ

 ، وًمؽـ يلصمؿ وموقمؾف.هيؽقن صحقحو شمؽمشمى قمؾقف آصموروافبقعِ

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ »كَــ ِّ  الغَّ احِ َم ذِلَ ا ُضؽي ٌَ  / َُ ٌِ وَرةٍ اَل حُ  اثلَّا أي مو  «/تَاُح إاِلَّ لََِضُ

                                 
 .(32-19ذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ )م(، و190-19/188جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:1)

 .(32-19اًمػؼف، صـ )ذيمرة ذم أصقل م(، و190-19/188جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:2)
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م ًمذاشمف   .ٓ يبوح إٓ ًمرضورة طمرِّ

 ّمً األدل٘ علٙ رلو:

(   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:1]

 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ )ىمقل اهلل شمعومم: [:2ِ]

(   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:3]

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  (   ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ 

 ّمً األمجل٘ علٙ رلو:

بوح إٓ ًمرضورة، يمؿـ ظموف قمغم كػسف م ًمذاشمف، ومال يُ حمر   أيمؾ اعمقتي [:1مثالِ]

 اهلالك.

بوح إٓ ًمرضورة، يمؿـ ظموف قمغم م ًمذاشمف، ومال يُ حمر   حلؿ اخلـزيرأيمؾ  [:2مثالِ]

 كػسف اهلالك.

بوح إٓ ًمرضورة، يمؿـ مل جيد موء ًمػموي م ًمذاشمف، ومال يُ حمر  ذب اخلؿر  [:3مثالِ]

 فمؿله، وظموف قمغم كػسف اهلالك.

بوح إٓ ًمرضورة، يمؿـ ُأيمره قمغم م ًمذاشمف، ومال يُ اًمتؾػظ سمؽؾؿي اًمؽػر حمر   [:4مثالِ]

 اًمتؾػظ هبو.

                                 
 (.31/120جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:1)
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 .ًمف ممو ٓ مدومعَ سموإلكسون ي مـ اًمرضر، وهق اًمـوزل مشتؼ   وافرضورة:

 ُّ ىُــ ْٔ ا»/ كَــ ٌَ ػ   َو ـَ َم  بِيَص لِيَْطاَسثِ  اُضؽي
ُ
ِريَػِث أ م /«لزلَّ ا ًمذريعي  أي مو طمرِّ ؾمد 

 .وٓ يشؽمط اًمرضورة ،، واعمصؾحييبوح ًمؾحوضمي نكفوم اًمقىمقع ذم اعمحرم،

  .ؾأي شمقؾم   ع ومالن سمذريعيٍ ذر  شمَ  هل اًمقؾمقؾي، ومـف:ُفَغًة:ِِذريعةواف

اًمػؼفوء  ِف رِ  اًمٌمء، ًمؽـ صورت ذم قمُ وـمريؼو إمم مو يمون وؾمقؾيً  واصطالحا:

 .ً إمم ومعؾ حمرم، وًمق دمردت قمـ ذًمؽ اإلومضوء مل يؽـ ومقفو مػسدةَض قمبورة قمام أومْ 

م ًمغػمه: ٕكف اًمصالة ىمبؾ ـمؾقع اًمشؿس، وىمبؾ همروب اًمشؿس حمر   [:1مثالِ]

 بى. ذم هذا اًمقىمً اًمصالة ذات اًمسصغم  شمُ يػيض إمم اًمتشبف سموعمنميملم، ًمذًمؽ ضموز أن 

 :اًمـفل قمـ اًمصالة ومقفو هق مـ سموب ؾمد اًمذرائع» ؿالِصقخِاإلشالمِابـِتقؿقة:

اًمذريعي ٓ ٕكف  و قمـف ًمسدِّ ومو يمون مـفق   ،ف سموعمنميملم ومقػيض إمم اًمنمكب  َش تُ ًمئال يُ 

 اعمصؾحي ًمغػم مػسدةٍ  ُت ق  ػَ شمُ  وٓ ،راضمحيٌ  نمع إذا يمون ومقف مصؾحيٌ مػسدة ذم كػسف يُ 

 . شراضمحي

ًمذا  :ػجرػيض إمم شمرك صالة اًمم ًمغػمه: ٕكف يُ ر سمعد اًمعشوء حمر  ؿَ اًمس   [:2لِ]مثا

 ضموز ًمطؾى اًمعؾؿِ 
ِ
 اعمسؾؿلم. مصوًمِح  ، وىمضوء

ِافؼقؿ ِابـ ذريعي إمم شمػقيً ىمقوم اًمؾقؾ، ومنن قموروف  اًمسؿر سمعدهو» :ؿال

                                 
 (.238اًمتعريػوت، ًمؾجرضموين، صـ ) (ِاكظر:1)

 (.1/113زاد اعمعود، ٓسمـ اًمؼقؿ )، و(31/120، 13/124جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:)

 ش.ذرع»ًمسون اًمعرب، مودة  (ِاكظر:3)

 (.6/271اًمػتووى اًمؽؼمى، ٓسمـ شمقؿقي ) (ِاكظر:4)

 (.13/124) جمؿقع اًمػتووى ر:(ِاكظ5)

 سمعد صالة اًمعشوء. :(ِأي6)
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 .ش اًمعؾؿ ومصوًمح اعمسؾؿلم مل يؽرهمصؾحي راضمحي يموًمسؿر ذم

ًمؾطبقى  ضموز ًمذًمؽ  : ٕكف يػيض إمم اًمزكو،ي قمقرة اعمرأة حمرم ًمغػمهرؤي [:3مثالِ]

رؤيي قمقرة اعمرأة حلوضمي اعمرض

ًمغػمه: ٕكف يػيض إمم  مٌ حمر   ـخؾي سمتؿر يمقاًل اًمـمى ذم رؤوس ر  سمقع اًم [:4مثالِ]

 اًمقىمقع ذم اًمرسمو، ًمذًمؽ ضموز حلوضمي إيمؾ.

ِافؼقؿ: ِابـ إكام يمون ؾمدا ًمؾذريعي يمام شمؼدم حف أن حتريؿ رسمو اًمػضؾ قوِّ ي» ؿال

مـ رسمو  م ؾمدا ًمؾذريعي أسمقح ًمؾؿصؾحي اًمراضمحي، يمام أسمقحً اًمعرايوف، ومو طمرِّ سمقوكُ 

 .اًمػضؾ

 .إؾمبوب مـ اًمصالة سمعد اًمػجر واًمعٍم ويمام أسمقحً ذوات

 .ويمام أسمقح اًمـظر ًمؾخوـمى واًمشوهد واًمطبقى واعمعومؾ مـ مجؾي اًمـظر اعمحرم

ذريعي اًمتشبقف سموًمـسوء  م ًمسدِّ رِّ واحلرير قمغم اًمرضمول طُم  ويمذًمؽ حتريؿ اًمذهى

 .شاعمؾعقن وموقمؾف

                                 
 (.3/228أقمالم اعمقىمعلم، ٓسمـ اًمؼقؿ ) (ِاكظر:1)

ِجيقزِفؾؿرأةِأنِتذهبِإػِافطبقبِبخؿسةِذوط:(2ِ)

 شمؼقم مؼومف أٓ يقضمد ـمبقبي. 

 .ى مقوع احلوضمي  أٓ يتعد 

 .أن يؽقن اعمرض ٓ يؿؽـ اًمسؽقت قمؾقف 

  هوبأٓ يقضمد مع حمرمفو كػؼي  إمم ـمبقبي ذم سمؾد آظمر. هبو اًمذ 

 .(، ويمشوف اًمؼـوع، ًمف 5/206]اكظر: ذح مـتفك اإلرادات، ًمؾبفقيت ) أن يؽقن معفو حمَرٌم

(22/260-262.]) 

 ([.188رـمى ذم رؤوس كخؾي سمتؿر يمقاًل. ]اكظر: اعمطؾع، ًمؾبعكم، صـ ) عُ قهل سم (ِافعرايا:3)

 (.209-1/208)إقمالم اعمقىمعلم  (ِاكظر:4)



 77  «البداية يف أصىل الفقه»الكفاية يف شرح 

م حتريؿ اًمقؾموئؾ ومنكف يبوح ًمؾحوضمي، أو اعمصؾحي اًمراضمحي، مو طمرِّ » وؿالِأيضا:

د قمؾقفو، أو يعومؾفو، أو فِ ؿَم ، واعمخطقسمي، ومـ ستومييمام يبوح اًمـظر إمم إمي اعمُ 

 .شفوطب  يَ 

/ ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ » كَــ ا حُ  الغَّ ٌَ ْهُؽوُه/  ٍَ ُع/ ال ـِ ِخرَااًل،رَاُب حَاِركُ اتلَّا ٌْ َواَل  ُّ ا
ا ََكنَ  َوإِنْ  ُّ ـَاِغي يَػاكَُب  ًٌ مـ طمقٌ طمؽُؿف، وصمؿرشُمف  عمؽروههذا شمعريػ ا /«َمئُ

 .قمغم اعمؽؾػاًمعوئدُة 

قمغم ؾمبقؾ ًمقس هق مو هنك اًمشورع قمـ ومعؾف  اعمؽروه وفقِؿالِصقخـاِحػظفِاهلل:

ًمؽون  وإن يمون مؾقمو ،وموقمؾف وٓ يعوىمىتؿ واإلًمزام، سمحقٌ يثوب شموريمف امتثوٓ، احل

 أدق: ٕن احلؽؿ قمغم اًمٌمء ومرع قمـ شمصقره.

يت جث مث ىث يث حج )ىمقل اهلل شمعومم: ، ومـف اعمحبقب ود  ُفَغًة:ِِدؽروهوا

 (   مج جح
 .اصطالحاوىمد شمؼدم شمعريػف 

 صقغِادؽروه: [:1فاٜذٗ ]
ِ:صقغِافتلِتػقدِافؽراهةمـِاف

 .مـفو ؼ  شتَ ومو يُ ، شيمره»ًمػظ  األوػ:

صًمو: ىِمقَؾ َوىَموَل، َوإَِووقَمَي اعَموِل، َويَمْثَرَة اَل يَمِرَه ًَمُؽْؿ صمَ  اهللَإِن  »: اًمـبل  ىمقل مثال:

                                 
 ([.387هل اعمطؾقب ذاؤهو. ]اكظر: اعمطؾع، ًمؾبعكم، صـ ) ة:ستامَِ(ِاألمةِاد1ُِ)

 (.1/113) اعمعودزاد  (ِاكظر:)

 ش.يمره»ًمسون اًمعرب، مودة  (ِاكظر:3)

 (.34(، واًمقاوح ذم أصقل اًمػؼف، صـ )46-45اجلومع عمسوئؾ أصقل اًمػؼف، صـ ) (ِاكظر:4)
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َمالِ   .شاًمس 

 شمٍمومفو قمـ اًمتحريؿ إمم، إذا اىمؽمكً هبو ىمريـي شٓ شمػعؾ»ًمػظ اًمـفل:  :افثاكقة

 .اًمؽراهي

(   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)ىمقل اهلل شمعومم:  مثال:

وموًمـفل قمـ اًمسمال ًمؾؽراهي، واًمؼريـي اًمصورومي مـ اًمتحريؿ إمم اًمؽراهي هل آظمر 

(   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )أيي، طمقٌ ىمول شمعومم: 

 تحريؿ.ك مع قمدم دًمقؾ يدل قمغم اًمذيمر اًمثقاب قمغم اًمؽم :ثافثةاف

ًٍ ذِم َرسَمِض اجْلَـ يِ »: ىمقل اًمـبل  مثال: ـْ شَمَرَك اعْمَِراَء َوإِْن يَموَن  َأَكو َزقِمقٌؿ سمَِبْق َ
عمِ

ًٍ ذِم َوؾَمِط اجْلَـ ِي  و، َوسمَِبْق ؼ  ـْ شَمَرَك اًْمَؽِذَب حُمِ َ
ـْ  ،عمِ َ

ًٍ ذِم َأقْمغَم اجْلَـ ِي عمِ َوإِْن يَموَن َموِزطًمو َوسمَِبْق

ـَ ظُمؾُ   .شَؼفُ طَمس 

 هو مع قمدم اًمدًمقؾ قمغم اًمتحريؿ.ز  اًمػعؾ شمـ شمرك اًمـبل  :فرابعةا

ِ.شآيُمُؾ ُمت ؽًِئو َٓ »: ىمقل اًمـبل  مثال:

ِادؽروهِظـدِافعؾامء.ِ[:2فاٜذٗ ]

موًمؽ،  مـ اًمعؾامء اعمتؼدملم، يموإلموم قمـد يمثػمٍ  قمغم احلرامِ  اعمؽروه يطؾُؼ 

                                 
 .(، قمـ اعمغػمة 593ؾؿ )(، ومس2477رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:1)

مو طمقهلو ظمورضمو قمـفو، شمشبقفو سموٕسمـقي اًمتل شمؽقن طمقل اعمدن وحتً اًمؼالع. ]اكظر: اًمـفويي  (ِربضِاجلـة:2)

 ([.1/285ذم همريى احلديٌ )

 ، وطمسـف إًمبوين.(، قمـ أيب أمومي 4800رواه أسمق داود ) (ِحسـ:3)

 .(، قمـ أيب ضمحقػي 5398رواه اًمبخوري ) (ِصحقح:4)
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 .أمحدو واًمشوومعل،

 امِادؽروهِظـدِاحلـػقة:أؿس :[3] فاٜذٗ

 :ؿسؿغِادؽروهَِِؿسؿِاحلـػقةُِ

اعمؽروه يمراهي حتريؿ، هق مو هنك اًمشورع قمـ ومعؾف هنقو ضموزمو سمدًمقؾ  افؼسؿِاألول:

 .-أي همػم متقاشمر يموًمسـي أطمود– فمـلي 

 ًمؾرضمول. واًمذهِى  ،ًُمبس احلريرِ  [:1مثالِ]

 اًمبقع قمغم اًمبقع. [:2مثالِ]

  اخِلطبي.اخِلطبي قمغم [:3مثالِ]

 إمم احلرام أىمرب. ّحهنُ:

 .حلرامويسؿك هذا اًمؼسؿ قمـد اجلؿفقر سمو

 اعمؽروه يمراهي شمـزيف، هق مو هنك اًمشورع قمـ ومعؾف هنقو همػم ضموزم. افؼسؿِافثاين:

 إمم احِلؾ أىمرب. ّحهنُ:

 ويسؿك هذا اًمؼسؿ قمـد اجلؿفقر سموعمؽروه.

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ »كَــ تَاُح/  الغَّ ٍُ / ال َ اىَػارِشُ ا ُعريي ٌَ  ِّ َْكَُّؿ ةنََي ـِْػِي ٍُ  ال
 ِّ ػ سملم ومعؾف،  اعمؽؾ  قمـف، وإكام ظمػم   ـفَ ف، ومل يَ ومعؾَ  طؾى اًمشورعُ أي مل يَ  «/َوحَْؽِن

 .فوشمريمِ 
                                 

 (.2/409ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:1)

ِاكظر:2) (، واًمتقوقح ذم طمؾ همقامض اًمتـؼقح، 118اًمتعريػوت، صـ )(، و2/106رووي اًمـوفمر ) (

 (.429-2/428(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )153-1/151ًمؾؿحبقيب )

ِاكظر:3) م ذم اإلطمؽو(، و2/294(، ورووي اًمـوفمر )2/108اًمتؾخقص ذم أصقل اًمػؼف، ًمؾجقيـل ) (

(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم 2/386(، وذح خمتٍم اًمرووي )2/213أصقل إطمؽوم، ًمممدي )
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 .ونـ، واعملذُ عؾَ اعمُ ُفَغًة:ِِوادباح

 ف.يمِ وشمرْ  ،فػ سملم ومعؾِ ـو طمػظف اهلل هق مو ظُمػمِّ اعمؽؾ  ف ؿمقخُ ومَ يمام قمر   واصطالحا:

 حؽؿِادباح:[: 1فاٜذٗ ]

 ومنكف يثوب قمغم ومعؾف. طمسـيٌ  إذا  اىمؽُمن سمػعؾ اعمبوح أو سمؽميمف كقيٌ 

يؽقن  اًمسقئيِ  وسموًمـقيِ  ،يؽقن ظمػما احلسـيِ  سموًمـقيِ  اعمبوُح » ؿالِصقخِاإلشالمِابـِتقؿقة:

 .شاذ  

ؾمقؾي وإذا يمون اعمبوح وؾمقؾي إمم ملمقر سمف، أو مـفل  قمـف، ومنكف يلظمذ طمؽؿ مو يمون و

 .إًمقف

[ِ 1ِمثال اعمٌم إمم اًمصالة واضمى: ٕكف وؾمقؾي إمم واضمى، واعمٌم ذم إصؾ [:

 مبوح.

: ٕكف وؾمقؾي إمم مستحى، واًمنماء ذم إصؾ ذاء اًمسقاك مستحى  [:2ِمثالِ]

 مبوح.

 ًمؼتؾ كػس سمغػم طمؼ طمرام: ٕكف وؾمقؾي إمم حمرم، واًمنماء لمذاء اًمسؽِّ [:3ِمثالِ]

 ذم إصؾ مبوح.

روه: ٕكف ؽأيمؾ مو ًمف رائحي يمرهيي يموًمثقم واًمبصؾ قمـد صالة اجلامقمي م [:4مثالِ]

 اًمبصؾ مبوح.وقم وؾمقؾي إمم مؽروه، وأيمؾ اًمث  

 أشامءِادباح:[: 2فاٜذٗ ]

                                 
(2/418.) 

 ش.سمقح»اًمعلم، ومؼويقس اًمؾغي، مودة  (ِاكظر:1)

 (.7/43جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:2)

 (.280-2/279اعمقاومؼوت ) (ِاكظر:3)
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 .ؼؾَ طْ اعمُ ، وؾؼواًمطِّ ، اجلوئز، وؾ  احلِ ، وواحلالل ،اعمبوحمـ أؾمامء اعمبوح: 

 صقغِادباح:[: 3فاٜذٗ ]

ِ:تلِتػقدِاإلباحةمـِافصقغِاف

 .شأطمؾ»ًمػظ  األوػ:

[ِ 1ِمثال (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )ىمقل اهلل شمعومم: [:

(   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)ىمقل اهلل شمعومم: [:2ِمثالِ]

 .شـوَح ٓ ضُم »ًمػظ  افثاكقة:

[ِ 1ِمثال ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )ىمقل اهلل شمعومم: [:

 (   چ

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب )شمعومم: ىمقل اهلل [:2ِمثالِ]

 (   خب مب ىب 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )ىمقل اهلل شمعومم: [:3ِمثالِ]

(   ھ ھ

[ِ 4ِمثال ، ذِم : »ىمقل اًمرؾمقل [: ـ  ـْ ىَمَتَؾُف َٓ ضُمـَوَح قَمغَم َم َوابِّ  ـَ اًمد  مَخٌْس ِم

َدَأُة، َواًمْ  : اًْمُغَراُب، َواحْلِ ـ  ِف
 .شَعْؼَرُب، َواًْمَػْلَرُة، َواًْمَؽْؾُى اًْمَعُؼقرُ ىَمْتؾِ

                                 
 (.430-2/416ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:1)

 .(160-2/159) اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف ، و(4/6اًمػقائد )سمدائع  (ِاكظر:2)

ِمتػؼِظؾقف:3) اسمـ قمؿر رِض اهلل قمـفام، (، واًمؾػظ ًمف، قمـ 2299(، ومسؾؿ )2818رواه اًمبخوري ) (

ـ   َٓ » :وًمػظ اًمبخوري ـْ ىَمَتَؾُف  ش.طَمَرَج قَمغَم َم
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 .شٓ طمرج»ًمػظ  افثافثة:

[ِ 1ِمثال ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )ىمقل اهلل شمعومم: [:

(   ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

َكَحْرُت ىَمْبَؾ َأْن َأْرِمَل؟  عمـ ؾملًمف قمـ اًمـحر ىمبؾ اًمرمل:  ىمقل اًمرؾمقل[:2ِمثالِ]

ًُ ىَمْبَؾ َأْن َأْكَحَر؟ ىَموَل: اهللِ، ىَموَل آظَمُر: َيو َرؾُمقَل شطَمَرَج  َٓ اْرِم وَ »ىَموَل:   َٓ اْكَحْر وَ »، طَمَؾْؼ

َم وَ  ،شطَمَرَج   ىُمدِّ
ٍ
ء ـْ َرْ ٓ  ىَموَل:  َٓ وَماَم ؾُمِئَؾ قَم َر إِ  .شطَمَرَج  َٓ اوْمَعْؾ وَ »ُأظمِّ

جلوكى  حيِ اعمرضمِّ  يِ عمو ٓ يظفر ومقف ىمصد اًمُؼرسمي مع قمدم اًمؼريـ ومعؾ اًمـبل  افرابعة:

 أو ـمؾى اًمؽمك. ،ـمؾى اًمػعؾ

 .قمغم احلصػم  اًمـبل كقم:ِمثال

، أو رآه  أطمد أصحوسمف قمغم ومعؾ أمر، إذا سمؾغ ذًمؽ اًمـبل   اًمـبل  إىمرارُ  اخلامسة:

 اًمقضمقب، أو آؾمتحبوب. رةُ وومقف أمومؾؿ يـؽر ومعؾف، ومل يؽـ 

ـَ  طمسونَ  ه إىمرارُ :ِ[1]ِمثال ًٍ  سم  .شود اًمشعر ذم اعمسجدقمغم إك  صموسم

قدانَ  ه إىمرارُ :ِ[2مثالِ]  .ذم اعمسجد اًمؾعى سموحِلرابقمغم  اًمس 

 .قمْزل إزواج قمـ أزواضمفؿ ه إىمرارُ  [:3مثالِ]

 مو، ومال يطؾبف وٓ يطؾى شمريمف. اًمنمع قمـ ومعؾٍ  ؾمؽقُت  افسادشة:

 ر.ؽ  اًمس   أيمُؾ [:1ِمثالِ]

                                 
 ِض اهلل قمـفام.(، قمـ اسمـ قمؿرو ر2306(، ومسؾؿ )214رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:1)

 (.2479(، ومسؾؿ )1468رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:2)

 . (، قمـ أيب هريرة1485رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:3)

 (، قمـ قموئشي رِض اهلل قمـفو.891ومسؾؿ )(، 950) اًمبخوريرواه  :متػؼِظؾقف(4ِ)

 .(، قمـ ضموسمر 2440ومسؾؿ )(، 5109) اًمبخوريرواه  :متػؼِظؾقف(5ِ)
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 طـ.اًمـقم قمغم ومراش اًمؼُ  [:2مثالِ]

  :شمستػود اإلسموطمي مـ» ابـِافؼقؿ:ِؿال

 ًمػظ اإلطمالل. 

  ُـوحورومع اجل. 

 واإلذن. 

 واًمعػق. 

 وإن ؿمئً ومال شمػعؾ مـ آمتـون سمام ذم إقمقون مـ اعمـوومع ،وإن ؿمئً وموومعؾ. 

 (   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ) :ومو يتعؾؼ هبو مـ إومعول كحق

(   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ) :وكحق 

 يؿومـ اًمسؽقت قمـ اًمتحر.  

 شومـ اإلىمرار قمغم اًمػعؾ ذم زمـ اًمقطمل. 

 أؿسامِاإلباحة:[: 4فاٜذٗ ]

ِِ:اإلباحةِؿسامن

 ذقمل. : هل مو أسمقحً سمـصي أحدمها:ِإباحةِذظقة

 (   ک ک گ گ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثالِ]

[ِ 2ِمثال (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)ىمقل اهلل شمعومم: [:

 

هل مو مل يلت ومقفو دًمقؾ يدل قمغم اًمتحريؿ أو اإلسموطمي، وشمسؿك ةِظؼؾقة:ِافثاين:ِإباح

                                 
 (.4/6ع اًمػقائد )سمدائ (ِاكظر:1)

 (.12(، ومذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ )418-2/417ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:2)
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ِ ش.ظـفِكاؿٌؾِِدفقٌؾِِدَِرِِحتكِيَِِاألصعِ ِافعدمِِِاشتصحاُبِ»وهك سمعقـفو سموًمؼماءة إصؾقي، 

 وات.رَض أيمؾ مجقع اًمػقايمف، واخلِ  [:1مثالِ]

 .كص   إٓ مو ورد ذم حتريؿف اًمثقوببس مجقع أكقاع ًمُ  [:2مثالِ]

 .مجقع اعمعومالت إٓ مو ورد ذم حتريؿف كص   [:3]ِمثال

 مكاسى٘ بن األحهاو التهلٔفٔ٘ اخلنظ٘

 اسمباح اسمهشِّ احلشاو اسمظتحب الْادب

ف
شٓ
تع
ال

 

ماِأمرِافشارعِبػعؾفِظذِ

ِشبقؾِاحلتؿِواإلفزام.

ماِأمرِافشارعِبػعؾفِفقسِظذِ

ِشبقؾِاحلتؿِواإلفزامِ.

ماِهنكِافشارعِظـِؾعؾفِظذِ

ِاحلتؿِواإلفزام.ِشبقؾ

ماِهنكِافشارعِظـِؾعؾفِفقسِ

ِظذِشبقؾِاحلتؿِواإلفزام.

ِادؽؾػِبغِ ماُِخر 

ِؾعؾفِوترـف.

هه
حل
ا

 

يثابِؾاظؾفِامتثاال،ِويستحؼِ

ِتارـفِافعؼاب.

يثابِؾاظؾفِامتثاال،ِوالِيعاؿبِ

ِتارـف.

يثابِتارـفِامتثاال،ِويستحؼِ

ِؾاظؾفِافعؼاب.

يثابِتارـفِامتثاال،ِوالِ

،ِوإنِـانِؾاظؾفِيعاؿب

ِمؾقما.

إذاِِاؿُسنِبػعؾِادباحِ

أوِبسـفِكقةِحسـةِ

ِؾنكفِيثابِظذِؾعؾف.

اٛ
مس

أل
ا

 

ِ،ِوافرــافػرض

ـ ة،ِوافتطقع،ِ ادـدوب،ِوافس 

وافطاظة،ِوافـػؾ،ِوافؼربة،ِ

بِؾقف،ِواإلحسان ِ.وادرؽ 

ادحظقر،ِوادؿـقع،ِوادزجقر،ِ

وادعصقة،ِوافذكب،ِوافؼبقح،ِ

فػاحشة،ِواإلثؿ،ِوافسقئة،ِوا

ِواحلرج،ِوافتحريج،ِوافعؼقبة.

--ِ

ادباح،ِواحلالل،ِ

،ِواجلائز،ِ واحِلؾ 

ِؼ،ِوادطؾؼ.ؾِْافطِ و

ُٔ
عل
ل 
تذ
يت 

ال
ؼ 
صٔ

ال
ش 
ػَ

أ
 

ِؾعؾِاألمر.-1

افػعؾِادضارع.ِادجزومِ-2

ِبالمِاألمر.

ِاشؿِؾعؾِاألمر.-3

ِافتكيح.ِبؾػظِاألمر.-4

ِش.ؾرض»افتكيحِبؾػظِ-5

ِش.ـتب»افتكيحِبؾػظِ-6

ـؾِأمرِسيحِإذاِوجدتِ-1

ؿريـةِتكؾفِمـِافقجقبِإػِ

ِافـدب.

ِافتكيحِبلنِذفؽِشـة.-2

باألؾضؾقةِافقاردِافتكيحِِ-3

ِمـِافشارع.

ِـؾِظبارةِتدلِظذِافسؽقب-4

افـفلِمـِؽرِأنِتصحبفِ-1

ِؿريـةِتدلِظذِأكفِفؾؽراهة.

ِ.افتكيحِبافتحريؿِواحلظر-2

ِافقظقدِظذِافػعؾ.-3

ِمِافػاظؾ.ذ-4

ِإجيابِافؽػارةِبافػعؾ.-5

ِترتقبِاحلدِظذِافػعؾ.-6

ِش.ـره»فػظِ-1

ِش.الِتػعؾ»فػظِافـفل:ِ-2

افـفلِظـِافػعؾِمعِ-3

افؼريـةِافصارؾةِظـِ

ِافقجقب.

افػعؾِتـزهاِ تركِافـبلِ-4

معِظدمِافدفقؾِظذِ

ِافتحريؿ.

ِش.أحؾ»فػظِ-1

ِش.الِجـاح»فػظِ-2

ِش.الِحرج»فػظِ-3

شؽقتِافؼعِ-4

ؾعٍؾِما،ِؾالِِظـ

يطؾبفِوالِيطؾبِ

ِترـف.

 



 84  «البداية يف أصىل الفقه»الكفاية يف شرح 

 

 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘

 

ِأجبِظـِاألشئؾةِاآلتقة:

 واصطالطمو. ،قمرف اًمضوسمط ًمغي .2

 واًمؼوقمدة؟ ،مو اًمػرق سملم اًمضوسمط .1

 إطمؽوم صمالصمي أىمسوم. ووح ذًمؽ مع ذيمر مثول ًمؽؾ ىمسؿ. .3

 واصطالطمو. ،ف إطمؽوم ًمغيقمرِّ  .4

 ًمتعريػ.ف إطمؽوم اًمنمقمقي اصطالطمو. مع ذح اقمرِّ  .5

ػ ٓ نخؾق مـ صمالصمي ظمطوب اهلل اعمتعؾؼ سمػعؾ اًمعبد مـ طمقٌ إكف مؽؾ   .6

 أمقر. ووح ذًمؽ.

 عموذا ؾمؿقً إطمؽوم اًمقوعقي هبذا آؾمؿ؟ .7

 مو اًمػرق سملم إطمؽوم اًمتؽؾقػقي وإطمؽوم اًمقوعقي؟ .8

 مو ؾمبى طمٍم إطمؽوم اًمتؽؾقػقي ذم مخسي أطمؽوم؟ .9

 :عريػ آصطالطملف يمال مـ ًمغي واصطالطمو. مع ذح اًمتقمرِّ  .20

 اإلسموطمي[. -اًمؽراهي -احلرمي -آؾمتحبوب -]اًمقضمقب

 مو اًمػرق سملم اًمقاضمى واًمػرض؟ .22

 مو هل اًمصقغ اًمتل شمػقد اًمقضمقب؟ مع ذيمر مثول قمغم يمؾ صقغي. .21

 اومُرق سملم شمؼسقامت اًمقاضمى إرسمعي. مع اًمتؿثقؾ. .23

 اذيمر أؿمفر صقغ اعمستحى. مع ذيمر مثول قمغم يمؾ صقغي. .24

 ت اعمستحى. مع اًمتؿثقؾ.ق سملم شمؼسقاماومرُ  .25
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 اذيمر ومقائد اعمستحى. .26

 اذيمر أؿمفر صقغ احلرام. مع ذيمر مثول قمغم يمؾ صقغي. .27

 -احلؽؿ -ق سملم اعمحرم ًمذاشمف، واعمحرم ًمغػمه مـ طمقٌ ]اًمتعريػاومرُ  .28

 مثؾي[.إ

 ا ًمؾذريعي؟م ؾمد  رِّ م ًمذاشمف، ومو طُم رِّ مو طُم  مو اًمػرق سملمَ  .29

  يمؾ صقغي.اذيمر أؿمفر صقغ اًمؽراهي. مع ذيمر مثول قمغم .10

ملم؟مو معـك اعمؽروه قمـ .12  د إئؿي اعمتؼدِّ

 اذيمر أىمسوم اعمؽروه قمـد احلـػقي. مع سمقون طمؽؿ يمؾ ىمسؿ. .11

 مو طمؽؿ اعمبوح؟ .13

 اذيمر أؿمفر أؾمامء يمؾ ممو يليت: .14

 اعمبوح[ -اعمستحى -]احلرام

 ف يمال مـ ًمغي واصطالطمو:قمرِّ  .15

 اعمبوح[. -اعمؽروه -احلرام -اعمستحى -]اًمقاضمى

 مع ذيمر أمثؾي ًمؽؾ ىمسؿ. ن. ووح ذًمؽاإلسموطمي ىمسام .16
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 باب الثانيال
 األحكام الوضعية
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 ابَلاُب اثلَّاِِن/ 
 اأَلِحَكاُم الَوِضِعيُة

 
اةَِػ/ َوِفيّ َٔ  تِْفَػُث َع

اةُِػ  ْضََكُم الَْٔعِػيُث ََخَْفٌث/ الغَّ
َ
ُل/ األ وَّ

َ
 األ

تَُب، ُث،  الفَّ طَّ اُُِع، َوالطي ٍَ ُْط، َوال  .َواىَفَفادُ َوالشَّ
اةُِػ  تَُب/ اثلَّاِِن/ الغَّ ا يَ  الفَّ ُٔد َويَ ٌَ ُُٔس ِٔدهِ ال َْ وُُس ٌِ َْ  يَْؾمُ يَْؾُم  ٌِ  ِّ ٌِ  َغَػ

 .اىَػَػمُ 
اةُِػ  ُْط/ اثلَّاِىُد/ الغَّ ا يَ  الشَّ ٌَ ِّ ٌِ َْ َغَػ ٌِ َْ  يَْؾمُ َواَل يَ  ،اىَػَػمُ  يَْؾُم  ٌِ 

ٌٔد َواَل َغَػمٌ  ِٔدهِ وُُس  .وُُس
اةُِػ  ي َََُْٔعِن/الؽَّ  الغَّ ِِ ْ ُْط الشَّ  اةُِع/ الشَّ

ثٍ  -٢ .                             رَشُْط وُُسٍٔب  -1  .َورَشُْط ِضطَّ
اةُِػ  ُْط  الَاِمُؿ/ الغَّ ًْ الَ  الشَّ َ ا ل ٌَ  اَُط   اِىْؿ ُيَ  ْػيِلي َواِسُب اتلَِِّْفيِؼ 

 .اي  رَشْغ
اةُِػ  اِدُس/ الغَّ اُُِع/ الفَّ ٍَ ا يَ  ال ِٔدهِ اىَػَػُم، َواَل يْ ٌَ َْ وُُس ٌِ َْ  يَْؾمُ يَ  َؾُم  ٌِ

 ِّ ٌِ ٌٔد َواَل َغَػمٌ  َغَػ  .وُُس
اةُِػ  اةُِع/ الغَّ ِطيُص/ الفَّ ِّ  الطَّ وِؼ ْفخَِِٔف لُِشُ ٍُ ِّ  ال ْرََكُِ

َ
ِّ  َوحََؽتَّتَْج  ،َوأ  َغيَي

ثُ  ،ذَاُرهُ آ ٌَّ  .َوَبِؽئَْج ةِّ اذلي
اةُِػ  / الغَّ َُ ٌِ ُػ/ اثلَّا ـِ ا َفلَ  اىَفا ٌَ ِّ ْرََكُِ

َ
َْ أ ٌِ ًؼاَػ ُرْنًِا  ْو رَشْ

َ
َْ  ، أ ٌِ 
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 ِّ وِؼ ِّ رُشُ ِخ َْ ِضطَّ ٌِ اٌُِع  ٌَ ْو وُِسَػ 
َ
 .، أ

اةُِػ  ُع/ الغَّ ـِ ُػ/ اتلَّا ـِ  َواجليََكِح. احلَزي  يِف  إِالَّ  ابَلاِؼُو  َٔ ُْ  اىَفا
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الؼشح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 / ُّ ىُــ ْٔ ْضََكُم الَْٔعِػيثُ »كَــ
َ
شمؼدم شمعريػ إطمؽوم اًمقوعقي ذم صدر اًمبوب «/ األ

 إول.

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ »كَــ ْضََكُم الَْٔعِػيُث ََخَْفثٌ  الغَّ
َ
ُل/ األ وَّ

َ
 أي مـ طمقٌ اإلصمبوُت  «/األ

 ي، واعموكع، واًمػسود أطمؽوم كوومقي.تَ بِ ثْ واًمـػل، وموًمسبى، واًمنمط، واًمصحي أطمؽوم مُ 

 / ُّ ىُــ ْٔ تَُب »كَــ ِِافسبب «/الفَّ  ؾ سمف إمم اعموء، صمؿ اؾمتعػمتقص  احلبؾ اًمذي يُ ُفَغًة:

(   ہ ہ ھ)ىمقل اهلل شمعومم: ، ومـف ءسمف إمم ر ُؾ تقص  ًمؽؾ مو يُ 

 .اتصؾ واعمقد  أي اًمقُ 
 / ُّ ىُــ ْٔ ُْط »كَــ ِفُِِافؼط«/ َوالشَّ ، ومـف وأذاط اًمسوقمي: قمالموتو  اًمعالمي،َغًة:

 .وأي قمالموُت  (   جئ حئ مئ )ىمقل اهلل شمعومم: 

 / ُّ ىُــ ْٔ اُِعُ »كَــ ٍَ ِِاداكعُِ«/ َوال وسملم  ؾِ ضُم سملم اًمر   َل قْ أن حَتُ  اعمـعُ ، واحلوضمزُ ُفَغًة:

 
ِ
 .هاًمذي يريدُ  اًمٌمء

 / ُّ ىُــ ْٔ ثُ »كَــ طَّ ِِةافصح ِ«/ َوالطي  قمقٍى  مـ يمؾِّ  واًمؼماءةُ  ،ؿؼَ اًمس   هوُب ذَ ُفَغًة:

                                 
 ش.ؾمبى»تذيى اًمؾغي، مودة  (ِاكظر:1)

 (.1/319اًمـفويي ذم همريى احلديٌ ) (ِاكظر:2)

 (.450اعمػردات ذم همريى اًمؼرآن، ًمألصػفوين، صـ ) (ِاكظر:3)

 .شمـع»تذيى اًمؾغي، مودة  (ِاكظر:4)
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 .يٍى ورَ 

 / ُّ ىُــ ْٔ ِِافػسادُِ «/َواىَفَفادُ »كَــ ىمقل اهلل شمعومم: ، ومـف اًمصالِح  قمؽُس ُفَغًة:

  (   ڑ ڑ ک ک)

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ »كَــ ا يَ  اثلَّاِِن/ الغَّ ٌَ تَُب/  ٔدُ الفَّ ُُٔس ِٔدهِ ال َْ وُُس ٌِ  أي يؾزم «/يَْؾُم 

 .مـ وضمقد اًمسبى وضمقد احلؽؿ

 .ه اًمقضمقدُ ، ومنكف ٓ يؾزم مـ وضمقدِ هبذا اًمؼقد اًمنمطُ  َج وظمرَ 

 صالة اًمظفر: ٕن زوال اًمشؿس ؾمبٌى  يؾزم مـ زوال اًمشؿس وضمقُب  [:1مثالِ]

 ُوضمد احلؽُؿ. ، ومنذا ُوضمد اًمسبُى اًمظفرِ  صالةِ  ًمقضمقِب 

[ِ  : ٕن سمؾقغ اًمـصوب ؾمبٌى اًمزيموة يؾزم مـ سمؾقغ اًمـصوب وضمقُب ِ[:2مثال

 ُوضمد احلؽُؿ. ًمقضمقب اًمزيموة، ومنذا ُوضمد اًمسبُى 

[ِ ًمقضمقب  اًمُغْسؾ: ٕن اجلـوسمي ؾمبٌى  ـوسمي وضمقُب يؾزم مـ وضمقد اجلَ  [:3مثال

 ُوضمد احلؽُؿ. اًمُغْسؾ، ومنذا ُوضمد اًمسبُى 

ًمقضمقب  : ٕن اإلشمالف ؾمبٌى اًمضامنِ  يؾزم مـ وضمقد اإلشمالف وضمقُب [:4ِمثالِ]

 ُوضمد احلؽُؿ. ا ُوضمد اًمسبُى اًمضامن، ومنذ

ًمقضمقب احلد، ومنذا  : ٕن اًمزكو ؾمبٌى احلدِّ  يؾزم مـ وضمقد اًمزكو وضمقُب  [:5مثالِ]

 ُوضمد اًمسبى ُوضمد احلؽُؿ.

 صقوم رمضون: ٕن رؤيي اهلالل ؾمبٌى  يؾزم مـ رؤيي اهلالل وضمقُب  [:6مثالِ]

                                 
 ش.صح  »اًمعلم، مودة  (ِاكظر:1)

 .شومسد»اًمعلم، مودة  (ِاكظر:2)

 (.2/445ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:3)
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 ًمقضمقب اًمصقوم، ومنذا ُوضمد اًمسبى ُوضمد احلؽُؿ.

ًمؼٍم  اًمؼٍم ذم اًمصالة: ٕن اًمسػر ؾمبٌى  وضمقد اًمسػر إسموطميُ يؾزم مـ  [:7مثالِ]

 ُوضمد احلؽُؿ. اًمصالة، ومنذا ُوضمد اًمسبُى 

 / ُّ ىُــ ْٔ َْ  يَْؾمُ َويَ »كَــ ٌِ  ِّ ٌِ  اًمسبى قمدم احلؽؿ، أي يؾزم مـ قمدمِ  «/اىَػَػمُ  َغَػ

 .، يمام ؾمقليتوظمرج هبذا اًمؼقد اعموكع، ومنكف ٓ يؾزم مـ قمدمف وضمقد احلؽؿ، وٓ قمدمف

[ِ وضمقب صالة اًمظفر: ٕن زوال  قمدمُ زوال اًمشؿس قمدم يؾزم مـ  [:1مثال

 ، ومنذا قُمدَم اًمسبى قُمدم احلؽُؿ.ًمقضمقب صالة اًمظفر اًمشؿس ؾمبٌى 

وضمقب اًمزيموة: ٕن سمؾقغ اًمـصوب  يؾزم مـ قمدم سمؾقغ اًمـصوب قمدمُ ِ[:2مثالِ]

 ًمقضمقب اًمزيموة، ومنذا قُمدَم اًمسبى قُمدم احلؽُؿ. ؾمبٌى 

[ِ  وضمقب اًمُغْسؾ: ٕن اجلـوسمي ؾمبٌى  مـ قمدم وضمقد اجلـوسمي قمدمُ  يؾزم [:3مثال

 ًمقضمقب اًمُغْسؾ، ومنذا قُمدَم اًمسبى قُمدم احلؽُؿ.

 وضمقب اًمضامن: ٕن اإلشمالف ؾمبٌى  يؾزم مـ قمدم وضمقد اإلشمالف قمدمُ [:4ِمثالِ]

 ًمقضمقب اًمضامن، ومنذا قُمدَم اًمسبى قُمدم احلؽُؿ.

ًمقضمقب  قب احلد: ٕن اًمزكو ؾمبٌى وضم يؾزم مـ قمدم وضمقد اًمزكو قمدمُ  [:5مثالِ]

 ، ومنذا قُمدَم اًمسبى قُمدم احلؽُؿ.احلدِّ 

وضمقب صقوم رمضون: ٕن رؤيي اهلالل  يؾزم مـ قمدم رؤيي اهلالل قمدمُ  [:6مثالِ]

 ًمقضمقب اًمصقوم، ومنذا قُمدَم اًمسبى قُمدم احلؽُؿ. ؾمبٌى 

اًمسػر  إسموطمي اًمؼٍم ذم اًمصالة: ٕن دمُ اًمسػر قمَ  م وضمقدِ يؾزم مـ قمدَ  [:7مثالِ]

 َم اًمسبى قُمدم احلؽُؿ.ًمؼٍم اًمصالة، ومنذا قُمدِ  ؾمبٌى 

                                 
 (.2/445ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:1)
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ِأؿسامِافسبب:ِفاٜذٗ:

ِ:ِؿسؿغػِأوِاَلِفؾؿؽؾِ ِهؾِهقِؾعؾفِيـؼسؿِافسببِمـِحقثِـقكُِ

 الِفؾعبد،ِوالِدمِمؼدوره.فقسِؾعِِْشبٌبِ أحذٍنا:

 زوال اًمشؿس ؾمبى ًمقضمى صالة اًمظفر. [:1مثالِ]

 جر.ف ؾمبى ًمقضمقب احلػَ اًمس   [:2مثالِ]

 رؤيي هالل رمضون ؾمبى ًمقضمقب اًمصقم. [:3مثالِ]

 همروب اًمشؿس ؾمبى ًمصالة اعمغرب. [:4مثالِ]

 آوطرار ؾمبى ًمأليمؾ مـ اعمقتي. [:5مثالِ]

 اًمـسى ؾمبى ًمإلرث. [:6مثالِ]

 ؾؽؾِهذهِاألشبابِفقستِمـِؾعؾِافعبد،ِوالِدمِمؼدوره.

 ؾِافعبد،ِومـِمؼدوره.مـِؾعِِْشبٌبِ الجاىٕ:

 ًمؼٍم اًمصالة. ػر ؾمبٌى اًمس [:1مثالِ]

ْؽرُ ا [:2مثالِ]  .ذم وضمقب احلدِّ  ؾمبٌى  ًمس 

 وضمقد اعمِؾؽ ؾمبى إلسموطمي آكتػوع. [:3مثالِ]

 ي.يَ ًمقضمقب اًمؼصوص أو اًمدِّ  اجلـويوت ؾمبٌى  [:4مثالِ]

 . ًمقضمقب احلدِّ  اًمؼذف ؾمبٌى  [:5مثالِ]

[ِ ذم ًمؽراهي اًمصالة  أيمؾ مو ًمف رائحي يمرهيي يموًمثقم واًمبصؾ ؾمبٌى  [:6مثال

 اعمسجد.

 دمِمؼدوره.مـِؾعؾِافعبد،ِوؾؽؾِهذهِاألشبابِ

                                 
 (.452-2/450ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) اكظر:(1ِ)
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 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ »كَــ ا يَ  اثلَّاِىُد/ الغَّ ٌَ ُْط/  ِّ الشَّ ٌِ َْ َغَػ ٌِ أي يؾزم  «/اىَػَػمُ  يَْؾُم 

ومنكف ٓ يؾزم مـ قمدمف وضمقد وٓ  ج هبذا اًمؼقد اعموكعُ احلؽؿ، وظمرَ  مـ قمدم اًمنمط قمدمُ 

 .قمدم

ًمصحي  اًمصالة: ٕن اًمطفورة ذطٌ  صحيم اًمطفورة قمدم يؾزم مـ قمد [:1مثالِ]

 اًمصالة.

[ِ قمدم دظمقل وىمً اًمصالة قمدم صحي اًمصالة: ٕن دظمقل مـ يؾزم  [:2مثال

 اًمقىمً ذط ًمصحي اًمصالة.

 اًمعقرة ذطٌ  يؾزم مـ قمدم ؾمؽم اًمعقرة قمدم صحي اًمطقاف: ٕن ؾمؽمَ  [:3مثالِ]

 ًمصحي اًمطقاف.

 ًمصحي اًمبقع. صحي اًمبقع: ٕن اًمرؿمد ذطٌ  يؾزم مـ قمدم اًمرؿمد قمدم [:4مثالِ]

 .ًمصحي اًمـؽوِح  ذطٌ  اًمـؽوح: ٕن اًمقزم   صحيِ  م اًمقزم قمدمُ يؾزم مـ قمدَ  [:5مثالِ]

 / ُّ ىُــ ْٔ َْ  يَْؾمُ َواَل يَ »كَــ ٌٔد َواَل َغَػمٌ  ٌِ ِٔدهِ وُُس  أي ٓ يؾزم مـ وضمقدِ  «/وُُس

 .فوٓ قمدمُ  احلؽؿِ  اًمنمط وضمقدُ 

 .، واعموكعُ ُى اًمسب وظمرج هبذا اًمؼقدِ 

  يمام شمؼدم ضمقدُ قومألكف يؾزم مـ وضمقده اًم أمو اًمسبُى. 

  ِه اًمعدمُ وأمو اعموكع ومألكف يؾزم مـ وضمقد. 
                                 

 (.2/451ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:1)

 (.2/451) اًمسوسمؼ (ِاكظر:2)

ـُ إو ؾائدة: ُس مو يؾزم مـ قمدمف اًمعدم، وٓ يؾزم مـ وضمقده »ذم شمعريػ اًمنمط: ًمقؽقن ش ًمذاشمف»وومي ىمقد َُيْ

 ش.فًمذاشمِ  وٓ قمدمٌ  وضمقدٌ 

 .اًمسبِى  ظمورج، وهق ىمقومُ  ومقؾزم مـف اًمقضمقد، ومقؽقن ٕمرٍ   يؼورَن اًمسبُى اًمنمطَ ًمئال  
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يقضمد  ، ومؼدصحي اًمصالةوضمقد احلؽؿ وهق اًمطفورة  وضمقديؾزم مـ ٓ ِ[:1مثالِ]

َ  دُ ػَس وشمَ  اًمنمط وهق اًمطفورة،  ىمبؾ دظمقل اًمقىمً. اًمصالة ًمػؼد ذط آظمر يملن يصكمِّ

يؾزم مـ وضمقد اًمطفورة قمدم وضمقد احلؽؿ وهق صحي اًمصالة: ومؼد شمقضمد  وٓ

 يػسدهو. اًمطفورة وشمصح اًمصالة ًمعدم وضمقد موكع

 ٓ يؾزم مـ دظمقل وىمً اًمصالة وضمقد احلؽؿ وهق صحي اًمصالة: ومؼد [:2مثالِ]

َ  آظمر يملنْ  طٍ اًمصالة ًمػؼد ْذ  دُ وشمػَس  ،يقضمد اًمنمط وهق دظمقل اًمقىمً ًمغػم  يصكمِّ

 .يِ ؾَ بْ اًمؼِ 

وضمقد احلؽؿ وهق صحي اًمصالة: ومؼد  وٓ يؾزم مـ دظمقل وىمً اًمصالة قمدمُ 

 يدظمؾ وىمً اًمصالة وشمصح اًمصالة ًمعدم وضمقد موكع يػسدهو.

ٓ يؾزم مـ وضمقد ؾمؽم اًمعقرة وضمقد احلؽؿ وهق صحي اًمطقاف: ومؼد  [:3مثالِ]

همػم قمغم  د اًمطقاف ًمػؼد ذط آظمر يملن يطقَف ػَس ويَ  ،يقضمد اًمنمط وهق ؾمؽم اًمعقرة

 .ـمفورةٍ 

وضمقد احلؽؿ وهق صحي اًمطقاف، ومؼد يقضمد قمدم وٓ يؾزم مـ وضمقد ؾمؽم اًمعقرة 

 ه.ػسدُ يُ  ًمعدم وضمقد موكعٍ  اًمطقاُف  ويصح   ،اًمعقرة ؽْمُ ؾَم 

                                 
ذح اًمؽقيمى اعمـػم  اكظر:اعموكع. ] مُ  يؼورَن اعموكُع اًمنمط ومقؾزم مـف اًمعدم، ومقؽقن ٕمر ظمورج، وهق ىمقووًمئال  

(2/451.]) 

ٓطمتامل  :متوم احلقل ذم اًمزيموة يؾزم مـ قمدمف قمدم وضمقب اًمزيموة، وٓ يؾزم مـ وضمقده وضمقب اًمزيموة مثال:

 قمدم سمؾقغ اًمـصوب، وٓ يؾزم قمدم وضمقهبو: ٓطمتامل سمؾقغ اعمول اًمـصوب.

 اًمنمط، سمؾ ًمقضمقد اًمسبى. اًمزيموة، وًمؽـ ٓ ًمذاِت ، ومنكف يؾزم وضمقب اًمسبِى  وضمقدَ  أمو إذا ىمورن اًمنمطُ 

وإذا يمون قمؾقف ديـ مع متوم احلقل، ومنكف يؾزم مـف قمدم وضمقب اًمزيموة، وًمؽـ اًمعدم صمبً كظًرا ًمؼقوم اعموكع، ٓ 

 ([.2/434اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف ) اكظر:]. ًمذات اًمنمط
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احلؽؿ وهق صحي اًمبقع: ومؼد يقضمد  ٓ يؾزم مـ وضمقد اًمرؿمد وضمقدُ  [:4مثالِ]

 ؽَرًهو.ؽقن اًمبوئع مُ د اًمبقع ًمػؼد ذط آظمر يملن يػَس ويَ  ،ؿمدُ وهق اًمر   اًمنمطُ 

وضمقد احلؽؿ وهق صحي اًمبقع: ومؼد يقضمد اًمرؿمد  قمدمُ وٓ يؾزم مـ وضمقد اًمرؿمد 

 ويصح اًمبقع ًمعدم وضمقد موكع يػسده.

احلؽؿ وهق صحي اًمـؽوح: ومؼد يقضمد  ٓ يؾزم مـ وضمقد اًمقزم وضمقدُ  [:5مثالِ]

 ؽَرًهو.مُ  زوضملمِ اًم أطمدُ  ذط آظمر يملن يؽقنَ  ؼدِ د اًمـؽوح ًمػَ ػَس ويَ  ،اًمنمط وهق اًمقزم

وضمقد احلؽؿ وهق صحي اًمـؽوح: ومؼد يقضمد اًمقزم  قمدمُ ٓ يؾزم مـ وضمقد اًمقزم 

 ه.ػسدُ يُ  ويصح اًمـؽوح ًمعدم وضمقد موكعٍ 

 أؿسامِافؼط: :فاٜذٗ

ِ:ؿسؿغِهمصدرُِيـؼسؿِافؼطِمـِحقثِ

 هق مو اؿمؽمـمف اًمشورع. :ذظلِ ِذطٌِ أحدمها:

 صحي اًمقوقء.ذوط  [:1مثالِ]

 صحي اًمصالة.ذوط :[2مثالِ]

 ذوط وضمقب اًمصالة.[:3مثالِ]

 اًمبققع. صحي ذوط[:4مثالِ]

 .اًمـؽوح صحي ذوط [:5مثالِ]

قٌ يعؾِّؼ قمؾقف شمٍموموشمِف ف، طمػ قمغم كػِس هق مو اؿمؽمـمف اعمؽؾ   :َجععِ ِذطٌِ افثاين:

 ومعومالشمِف.

[ِ تؾؿف يملن يؼقَل: سمعـل هذا اًمثقب سمنمط أن اؾم آؿمؽماط ذم اًمبققع، [:1مثال

                                 
 (.2/437) أصقل اًمػؼف  اعمفذب ذم قمؾؿ(، و456-2/455ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:1)
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 .مـؽ ذم مؽيَ 

 أو يؼقل ًمؾؿشؽمي: ًمؽ اخلقور ؿمفرا، وكحقه.

ـَ إذا شمؾِػً.  أو يؼقل: أقمرين هذه اًمسقورة سمنمط أٓ أوؿ

ضمؽ اسمـتل سمنمط أٓ شمـؼَؾفو مـ اًمـؽوحآؿمؽماط ذم  [:2مثالِ] ، يملن يؼقَل: ُأزوِّ

 سمؾدهو.

 ذي صداىَمِؽ.يملن يؼقَل: ُأـمؾُؼِؽ سمنمط أٓ شملظماًمطالق، آؿمؽماط ذم [:3ِمثالِ]

. يملن يؼقَل:، اًمعتؼآؿمؽماط ذم  [:4مثالِ] ًَ طمر  ً  وملك  إذا ِم

ـ  يملن يؼقَل آؿمؽماط ذم اًمـذر،  [:5مثالِ] ًُ ٕصقم  .يقمو : إن كجح

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ »كَــ ي َََُْٔعنِ  الغَّ ِِ ْ ُْط الشَّ اةُِع/ الشَّ ٌُ «/ الؽَّ  ف.طمؼقؼتُ  أي مـ طمق

 / ُّ ىُــ ْٔ  .ومؽؾ ػً  سمف اإلكسونُ  مو يصػمُ  هق «/ُسٍٔب رَشُْط وُ -1»كَــ

 سمؾقغ اًمـصوب ذط ًمقضمقب اًمزيموة. [:1مثالِ]

 اًمبؾقغ ذط ًمقضمقب اًمصالة. [:2مثالِ]

 احلريي ذط ًمقضمقب صالة اجلؿعي. [:3مثالِ]

 اإلؾمالم ذط ًمقضمقب اًمصقم. [:4مثالِ]

 آؾمتطوقمي ذط ًمقضمقب احلٍ. [:5مثالِ]

 قب اًمصقم.اًمؼدرة ذط ًمقضم [:6مثالِ]

 / ُّ ىُــ ْٔ ثٍ -٢»كَــ  و ذم طمصقل آقمتداده ؾمببً عؾ وضمقدُ هق مو ضُم  «/َورَشُْط ِضطَّ

 .سموًمػعؾ وصحتف

                                 
 (.2/436) اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف  (ِاكظر:1)

 (.2/436)  اًمسوسمؼ (ِاكظر:2)
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 اًمرؿمد ذط ًمصحي اًمبقع. [:1مثالِ]

 معرومي إضمرة ذط ًمصحي اإلضمورة. [:2مثالِ]

 اًمتلسمقد ذط ًمصحي اًمقىمػ.ِ[:3مثالِ]

 طمقوة اًمقارث ذط ًمصحي اإلرث. [:4مثالِ]

 اًمشفودة ذط ًمصحي اًمـؽوح. [:4مثالِ]

 اًمطفورة ذط ًمصحي اًمصالة. [:5مثالِ]

 اعمسجد ذط ًمصحي آقمتؽوف. [:6مثالِ]

 افػرقِبغِذطِافقجقبِوذطِافصحة. فاٜذٗ:
 إطمؽومم سملم هق قملم اًمػرق اعمتؼدِّ  :افػرقِبغِذطِافقجقبِوذطِافصحة

وذط  طمؽوم اًمقوعقي،إٓن ذط اًمقضمقب مـ  وإطمؽوم اًمقوعقي: قياًمتؽؾقػ

اًمقضمقب  هلو ذوطُ  شؽمطُ اًمقاضمى ىمد شمُ  ٓ أن صحيَ إ إطمؽوم اًمتؽؾقػقياًمصحي مـ 

 .مـ طمقٌ هل ذوط ذم اًمقضمقب

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ »كَــ ُْط الَ  الَاِمُؿ/ الغَّ ًْ الشَّ َ ا ل ٌَ  ْػيِلي َواِسُب اتلَِِّْفيِؼ 
و ذقمقو:عكماًمنمط اجلَ أن أي  «/اي  رَشْغ اَُط اِىْؿ ُيَ    جيى شمـػقذه إذا مل نخوًمػ كص 

 شؽمط مو ؿموء عمو ؿموء.يَ  ـي، ومؾقس ًمؾشخص أنمعق   ذقمقيٍ  سمحدودٍ  دٌ مؼق   وًمنمط اجلعكم  وم

ِادعتَِ ِشؿِِزَِؾافؼوط ِوافتل ِيَِة ِأن ِفؾؿؽؾ ػ ِهل:ح  الضموء مؽؿِّ  يمؾ مو شسضفا

ط اعمقاومؼي عمؼته اًمنمووهل  ،مـ إطمقالِ  ـوومقفو سمحولٍ حلؽؿي اعمنموط، سمحقٌ ٓ يُ 

 .حقٌ ٓ ختوًمػفو وٓ شمـػل مضؿقهنوذم اًمعؼقد واًمتٍموموت اًمنمقمقي، سم ومنموـموت

                                 
 (.51مذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ ) (ِاكظر:1)

 (.438-2/437) اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف (ِاكظر:2)
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 .يـاًمرهـ، أو اًمؽػقؾ سموًمد   اؿمؽماط [:1مثالِ]

 .اؿمؽماط اًمصقوم ذم آقمتؽوف [:2مثالِ]

اؿمؽماط اًمبوئع قمغم اعمشؽمي مـػعي معقـي ذم اعمبقع ٓ شمـوذم مؼصقد اًمبقع،  [:3مثالِ]

 لن يؽقن اعمبقع سمقتو ومقشؽمط اًمبوئع أن يسؽـف ؿمفرا.يم

  ًمؾـؽوح.اؿمؽماط مفر معلم   [:4مثالِ]

َح. [:5مثالِ]  اؿمؽماط اًمثؿرة ذم اًمـخؾ اعمبقع إذا يمون ىمد ًُمؼِّ

 ومنن هذه اًمنموط صحقحي: عمو ومقفو مـ اعمقاومؼي اًمنمقمقي.

 سمؾ ضموء قمغم حلؽؿتف، الوأمو اًمنموط اًمتل ٓ شمالئؿ مؼصقد اعمنموط وٓ مؽؿِّ 

اًمتل ختوًمػ مؼته اعمنموـموت  ، أي: أن اًمنموطاًمضد مـ ذًمؽ ومفل ٓ شمعتؼم ذقمو

 .وموؾمدة وشمـوىمض مدًمقٓتو شمعتؼم ذوـمو، ذم اًمعؼقد واًمتٍموموت اًمنمقمقي

 ّمً األدل٘ علٙ رلو:

وـًمو، ًَمْقَس ذِم يمَِتوِب »:  ىمقل اًمرؾمقل [:2] ـُمقَن ُذُ ـِ  هللِاَمو سَموُل َأىْمَقاٍم َيْشؽَمِ َم

ـًمو ًَمْقَس ذِم يِمَتوِب  َط َذْ ةٍ اهللِاؿْمؽَمَ َط ِموَئَي َمر   .ش، وَمَؾْقَس ًَمُف، َوإِِن اؿْمؽَمَ

، َأْو َأطَمؾ  : » ىمقل اًمرؾمقل [:1] ًٓ َم طَماَل ـًمو طَمر  ٓ  َذْ وـمِِفْؿ، إِ اعُمْسؾُِؿقَن قَمغَم ُذُ

 .شطَمَراًمو

                                 
 (.2/438) اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف (ِاكظر:1)

. ]اكظر: ومتح نموقمو ذم يمتوب اهلل سملن يؽقن خموًمػو عمو ضموء ذم يمتوب اهلل أي ًمقس م :فقسِدمِـتابِاهلل(2ِ)

 ([.5/288اًمبوري، ٓسمـ طمجر )

(3ِ ، ىمول طمسـ صحقح، قمـ قمقف اعمزين (، و2351(، واًمؽممذي )3594رواه أسمق داود ) :صحقح(

 وصححف إًمبوين.

 اهلل قمـفو.قموئشي رِض (، قمـ 2504(، ومسؾؿ )456رواه اًمبخوري ) :متػؼِظؾقف(4ِ)
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 ّمً األمجل٘ علٙ رلو:

 .قمغم زوضمتف يـػَؼ  ط اًمزوج أن ٓاؿمؽما [:1مثالِ]ِ

 .ذم قمؼد اًمبقع قمدم آكتػوع سموعمبقع اًمبوئع قمغم اعمشؽمي طااؿمؽم [:2مثالِ]

 اؿمؽماط اعمؼِرض قمغم اعمؼؽمض أن يزيده ذم اًمؼرض قمـد اًمسداد. [:3مثالِ]

 سموًمرهـ. اؿمؽماط اعمرتـ قمغم اًمراهـ أن يـتػعَ  [:4مثالِ]

 ْعاٌ:لٕ ىِعّعلٙ ٍزا فإٌ الؼشط اجَل

كص مـ اًمشورع  مؼصقد اًمعؼد، ومل يلِت  و مل يـوِف ، هق مذطِصحقحِأحذٍنا:

 قمغم ومسوده.

ِؾاشد الجاىٕ: مـ اًمشورع قمغم  ، هق مو يـوذم مؼصقد اًمعؼد، وضموء كص  ذط

 سمطالكف.

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ »كَــ اِدُس/ الغَّ ِٔدهِ اىَػَػمُ  الفَّ َْ وُُس ٌِ ا ييَْؾُم  ٌَ اُُِع/  ٍَ أي يؾزم «/ ال

 .ـ وضمقد اعموكع قمدم احلؽؿم

 .وظمرج هبذا اًمؼقد اًمسبى ومنكف يؾزم مـ وضمقده اًمقضمقد

 واعموكع قمؽس اًمسبى.

صحي اإلرث: ٕن اًمؼتؾ موكع مـ مقاكع  يؾزم مـ وضمقد اًمؼتؾ قمدمُ ِ[:1مثالِ]

 اإلرث.

[ِ وضمقب اًمؼصوص: ٕن إسمقة مـ مقاكع  يؾزم مـ إسمقة قمدمُ  [:2مثال

 اًمؼصوص.

[ِ وضمقب اًمصقم واًمصالة ًمؾؿرأة: ٕن  م مـ وضمقد احلقض قمدمُ يؾز [:3مثال

                                 
 (.2/457ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:1)
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 احلقض موكع مـ مقاكع اًمصقم واًمصالة.

يـ  [:4مثالِ] وضمقب  قمدمُ  -اًمذي يـزل سموعمول قمـ اًمـِّصوب–يؾزم مـ وضمقد اًمد 

 اًمزيموة: ٕن اًمديـ موكع مـ مقاكع اًمزيموة.

5ِمثالِ] موكع مـ مقاكع  ةصحي اًمـؽوح: ٕن اًمعد   يؾزم مـ وضمقد اًمعدة قمدمُ [:

 اًمـؽوح.

 / ُّ ىُــ ْٔ ِّ  ييَْؾمُ  َواَل »كَــ ٌِ َْ َغَػ ٌٔد َواَل َغَػمٌ  ٌِ  أي وٓ يؾزم مـ قمدم «/وُُس

 .وضمقد احلؽؿ احلؽؿ، وٓ قمدمُ  اعموكع وضمقدُ 

  .ومنكف يؾزم مـ قمدمف اًمعدم وظمرج هبذا اًمؼقد اًمنمطُ 

 إلرثد يـعدم آ يؾزم مـ قمدم اًمؼتؾ وضمقد احلؽؿ وهق اإلرث، ومؼِ[:1مثالِ]

يـ.  سمامكع آظمر يموظمتالف اًمدِّ

، ومؼد يقضمد اإلرث وٓ يؾزم مـ قمدم وضمقد اًمؼتؾ قمدم وضمقد احلؽؿ وهق اإلرث

 إذا مل يقضمد موكع آظمر.

[ِ ، ومؼد سمقة وضمقد احلؽؿ وهق وضمقب اًمؼصوصٓ يؾزم مـ قمدم إُ  [:2مثال

 يـعدم اًمؼصوص سمامكع آظمر يملن يؽقن اجلوين صبقو.

                                 
 (.2/457ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:1)

ـُ إووومي ىمقد  ؾائدة: ُس مو يؾزم مـ وضمقده اًمعدم، وٓ يؾزم مـ قمدمف »ذم شمعريػ اعموكع: ًمقؽقن ش ًمذاشمف»َُيْ

 ش.وضمقد وٓ قمدم ًمذاشمف

ًمقضمقد، وًمؽـ ٓ ًمعدم اعموكع، وإكام ًمقضمقد اًمسبى ؾمبى آظمر، ومنكف يؾزم ا اعموكع وضمقدَ   يؼورن قمدمُ ًمئال  

 أظمر. 

اعمرشمد اًمؼوشمؾ ًمقًمده، ومنن هذا يؼتؾ سموًمردة وإن مل يؼتؾ ىمصوصو: ٕن اعموكع إكام مـع أطمد اًمسببلم ومؼط  مثال:

 ([.2/457ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) اكظر:وهق اًمؼصوص، وىمد طمصؾ اًمؼتؾ سمسبى آظمر، وهق: اًمردة. ]
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، ومؼد جيى إسمقة قمدم وضمقد احلؽؿ وهق وضمقب اًمؼصوص وٓ يؾزم مـ قمدم

 اًمؼصوص إذا مل يقضمد موكع آظمر.

[ِ ٓ يؾزم مـ قمدم وضمقد احلقض وضمقد احلؽؿ وهق وضمقب اًمصقم،  [:3مثال

 ة ًمقضمقد موكع آظمر، يموًمـػوس.أومؼد ٓ جيى اًمصقم واًمصالة قمغم اعمرواًمصالة  ًمؾؿرأة، 

واًمصالة  ِؽؿ وهق وضمقب اًمصقموٓ يؾزم مـ قمدم وضمقد احلقض قمدم وضمقد احل

ًِمؾؿرأة، ومؼد جيى اًمصقم واًمصالة قمغم اعمرأة إذا مل يقضمد موكع آظمر.

يـ وضمقد احلؽؿ وهق وضمقب اًمزيموة [:4مثالِ] ، ومؼد ٓ ٓ يؾزم مـ قمدم وضمقد اًمد 

 دمى اًمزيموة ًمقضمقد موكع آظمر يملن يؽقن اعمول همػم مستؼر.

يـ قمدم وضمقد احل ، ومؼد دمى ؽؿ وهق وضمقب اًمزيموةوٓ يؾزم مـ قمدم وضمقد اًمد 

 اًمزيموة ًمعدم وضمقد موكع آظمر.

5ِمثالِ] ، ومؼد وضمقد اًمعدة وضمقد احلؽؿ وهق صحي اًمـؽوحقمدم ٓ يؾزم مـ [:

 و ًممظمر. مً رَ اًمزوضملم حَم  يـعدم اًمـؽوح ًمقضمقد موكع آظمر، يملن يؽقن أطمدُ 

 وضمقد اًمعدة قمدم وضمقد احلؽؿ وهق صحي اًمـؽوح، ومؼد يصحقمدم وٓ يؾزم مـ 

 اًمـؽوح ًمعدم وضمقد موكع آظمر.

ِأؿسامِاداكع:: [1] فاٜذٗ

ِ:يـؼسؿِاداكعِؿسؿغ

ِماكعِوجقب.ِأحذٍنا:

 ػوس موكع مـ وضمقب اًمصالة واًمصقم ًمؾؿرأة.اًمـِّ  [:1مثالِ]

 موكع مـ وضمقب اًمزيموة. -اًمذي ُيـؼص اعمول قمـ اًمـصوب–يـ اًمد   [:2مثالِ]

                                 
 (.458-2/457قيمى اعمـػم )ذح اًمؽ (ِاكظر:1)
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 إسمقة موكعي مـ وضمقب اًمؼصوص. [:3مثالِ]

ِماكعِصحة.ِالجاىٕ:

ة موكعي مـ صحي اًمـؽوح. [:1مثالِ]  اًمعد 

 اًمؽػر موكع مـ صحي اإلرث.  [:2مثالِ]

 اجلـقن موكع مـ صحي اًمقوقء.  [:3مثالِ]

ِمتكِيثبتِاحلؽؿِافؼظل؟[: 2فاٜذٗ ]

ِ:تقؾرتِثالثةِأصقاءيثبتِاحلؽؿِافؼظلِإذاِ

 وضمقد إؾمبوب.األول:ِ

 وضمقد اًمنموط.افثاين:ِ

 اكتػوء اعمقاكع.ث:ِافثاف

 الِتثبتِافزـاةِإالِبتقؾرِثالثةِأصقاء: :[1] مجال

 وضمقد اًمـصوب اًمذي هق ؾمبى وضمقب اًمزيموة. األول:

 صمبقت احلقل اًمذي هق ذط وضمقب اًمزيموة. افثاين:

يـ اًمذي هق موكع وضمقب اًمزيموة. افثافث:  قمدم وضمقد اًمد 

 ومنذا اظمتؾ أطمد هذه إؿمقوء اًمثالصمي مل دمى اًمزيموة.

 إالِبتقؾرِثالثةِأصقاء:ِرثثبتِاإليالِ :[2] جالم

 وضمقد اًمؼراسمي اًمذي هل ؾمبى وضمقب اإلرث. األول:

ث اًم افثاين:  وضمقب اإلرث. ومهو ذـم انذؾطمقوة اًمقارث ومقت اعمقرِّ

ق ،يـقمدم اظمتالف اًمدِّ  افثافث: وضمقب  مـ مقاكعأو اًمؼتؾ اًمذيـ هؿ  ،أو اًمرِّ

                                 
 (.2/435ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:1)
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 اإلرث.

 اإلرث. مل جيِى هذه اًمنموط  ومنذا اظمتؾ أطمدُ 

 الِجتبِافصالةِإالِبتقؾرِثالثةِأصقاء:[: 3مجال ]

 دظمقل اًمقىمً اًمذي هق ؾمبى وضمقب اًمصالة. األول:

 اًمبؾقغ، واإلؾمالم اًمؾذان مهو ذـمو وضمقب اًمصالة. افثاين:

قمدم احلقض، واًمـػوس سموًمـسبي ًمؾؿرأة اًمؾذان مهو مـ مقاكع وضمقب  افثافث:

 اًمصالة.

 / ُّ ىُــ ْٔ اةِ »كَــ اةُِع/ ُػ الغَّ ِّ  الفَّ وِؼ ْفخَِِٔف لُِشُ ٍُ ِطيُص/ ال ِّ  الطَّ ْرََكُِ
َ
 أي «/َوأ

 :واعمعومالت مو شمقومر ومقف ذـمون اًمصحقح ذم اًمعبودات

 ر اًمنموط.شمقوم   افؼطِاألول:

 وضمقد إريمون. افؼطِافثاين:

 وهق: وهـوك ذط صموًمٌ مل يذيمره ؿمقخـو طمػظف اهلل

 اكتػوء اعمقاكع. افؼطِافثافث:

 .اًمسؾقؿ، ود اًمسؼقؿُفَغًة:ِِافصحقحو

 يمام قمرومف ؿمقخـو طمػظف اهلل. واصطالحا:

 .اجلوكى إىمقى ذم اًمٌمءُفَغًة:ِِوافرــ

 .مو يتؿ سمف اًمٌمء، وهق داظمؾ ومقف هق واصطالحا:

                                 
 (.467-2/465ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:1)

 ش.صح  »اًمعلم، مودة  (ِاكظر:2)

 مؼويقس اًمؾغي، مودة ريمـ. (ِاكظر:3)
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 :افػرقِبغِافرــِوافؼطفاٜذٗ: 

ِ:يتػؼِافرــِوافؼطِدم

 هبام.أهنام يتقىمػ قمؾقفام اًمٌمء وٓ يتؿ إٓ  

ِوخيتؾػانِدم:

  طمؼقؼي اًمٌمء.ذم  أن اًمريمـ يؽقن داظمال 

 طمؼقؼي اًمٌمء.قمـ  وأن اًمنمط يؽقن ظمورضم 

 .أكف داظمؾ ومقفو ٕن اًمصالة شمتقىمػ قمؾقف معاًمريمقع ريمـ ذم اًمصالة:  [:1مثالِ]

 اًمقوقء ذط ًمؾصالة: ٕن اًمصالة شمتقىمػ قمؾقف مع أكف ظمورج قمـفو. [:2مثالِ]

 يداظمؾ ومع أهن و: ٕن اًمصالة شمتقىمػ قمؾقفيمـ ذم اًمصالةىمراءة اًمػوحتي ر [:3مثالِ]

 ومقفو.

اكؼطوع دم احلقض ذط ًمصقم اعمرأة: ٕن اًمصقم يتقىمػ قمؾقف مع أكف  [:4مثالِ]

 ظمورج قمـف.

 اًمقىمقف سمعرومي ريمـ ذم احلٍ: ٕن احلٍ يتقىمػ قمؾقف مع أكف داظمؾ ومقف. [:5مثالِ]

 قمؾقف مع أكف ظمورج قمـف.اًمقزم ذط ًمؾـؽوح: ٕن اًمـؽوح يتقىمػ  [:6مثالِ]

 / ُّ ىُــ ْٔ ِّ  َوحََؽتَّتَْج »كَــ ، ومؽؾ معومؾي هذا صمؿرة اعمعومؾي اًمصحقحي«/ آذَارُهُ  َغيَي

 .اؾمتقومً اًمنموط وإريمون، واكتػً مقاكعفو شمرشمبً قمؾقفو آصمورهو اًمنمقمقي

قمؼد اإلضمورة إذا شمقومرت ذوـمف وأريموكف، واكتػً مقاكعف شمرشمبً قمؾقف  [:1مثالِ]

                                 
 (.3/117)خمتٍم اًمرووي ذح  (ِاكظر:1)

 (.3/117) اًمسوسمؼ (ِاكظر:2)

 (.2/467)ذح اًمؽقيمى اعمـػم  (ِاكظر:3)
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 اًمنمقمقي، وهل إضمرة ًمألضمػم، واعمـػعي ًمؾؿستلضمر.آصموره 

قمؼد اًمـؽوح إذا شمقومرت ذوـمف وأريموكف، واكتػً مقاكعف شمرشمبً قمؾقف  [:2مثالِ]

آصموره اًمنمقمقي، وهل وضمقب اًمـػؼي واًمسؽـك ًمؾزوضمي، وآؾمتؿتوع ًمؾزوج واًمزوضمي، 

 وصمبقت اًمتقارث سمقـفام.

[ِ ، واكتػً مقاكعف شمرشمبً قمؾقف قمؼد اًمبقع إذا شمقومرت ذوـمف وأريموكف [:3مثال

اًمسؾعي وآكتػوع هبو، ومتؾؽ اًمبوئع اًمثؿـ وآكتػوع اعمشؽمي آصموره اًمنمقمقي وهل متؾؽ 

 سمف.

 / ُّ ىُــ ْٔ ثُ »كَــ ٌَّ هذا صمؿرة اًمعبودة اًمصحقحي، ومؽؾ قمبودة  «/َوَبِؽئَْج ةِّ اذلي

يطوًمى هبو و ذمي اعمؽؾػ، ومال هباؾمتقومً اًمنموط وإريمون، واكتػً مقاكعفو سمرئً 

 .مرة أظمرى

و ذمي هبشمؼمأ  وواكتػً مقاكعفاًمصالة اًمتل اؾمتقومً اًمنموط وإريمون،  [:1مثالِ]

 ػ وٓ يممر سمنقمودتو.اعمؽؾ  

و ذمي هبشمؼمأ  ومقاكعفاؾمتقومً اًمنموط وإريمون، واكتػً  اًمزيموة اًمتل [:2مثالِ]

 ػ وٓ يممر سمنقمودتو.اعمؽؾ  

ذمي  وإريمون، واكتػً مقاكعف شمؼمأ سمفًمنموط اًمصقم اًمذي اؾمتقرم ا [:3مثالِ]

 ػ وٓ يممر سمنقمودشمف.اعمؽؾ  

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ »كَــ / الغَّ َُ ٌِ ِّ  اثلَّا ْرََكُِ
َ
َْ أ ٌِ ا َفَلَػ ُرْنًِا  ٌَ ُػ/  ـِ ْو رَشًْؼااىَفا

َ
 ، أ

 َْ ٌِ  ِّ وِؼ ِّ رُشُ ِخ َْ ِضطَّ ٌِ اٌُِع  ٌَ ْو وُِسَػ 
َ
 أي اًمػوؾمد مـ اًمعبودات واعمعومالت مو «/، أ

 مـ صمالصمي: ومقف أمرٌ  طمدث

                                 
 (.2/465ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) اكظر:ِ(1)
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 مـ أريموكف. ود ريمـً ؼَ ومَ  األول:

 و مـ ذوـمف.د ذـمً ؼَ ومَ  افثاين:

 مـ صحتف. ُوضِمد موكعٌ  افثافث:

 مـ أريموهنو وهق اًمريمقع. وريمـ تاًمصالة سمدون ريمقع وموؾمدة: ٕهنو ومؼد [:1مثالِ]

[ِ 2ِمثال مـ ذوـمفو وهق  وذـمً  ْت اًمصالة سمغػم ـمفورة وموؾمدة: ٕهنو ومؼدَ [:

 طفورة.اًم

 صالة احلوئض وموؾمدة: ٕكف ُوضمد موكع مـ صحتفو وهق احلقض.[:3ِمثالِ]

 اًمـؽوح سمدون ىمبقل اعمرأة وموؾمد: ٕكف ومؼد ريمـ مـ أريموكف وهق اًمؼبقل.[:4ِمثالِ]

 مـ ذوـمف وهق اًمقزم. واًمـؽوح سمدون وزم وموؾمد: ٕكف ومؼد ذـم[:5ِمثالِ]

[ِ 6ِمثال ضمد موكع مـ صحتف وهق كؽوح إظمً مـ اًمرووقمي وموؾمد: ٕكف وُ [:

 اًمرووقمي.

ِمعـكِافػاشدِدمِافعباداتِوادعامالت:ِفاٜذٗ:

 ى اًمؼضوء، أو مل يقاومؼ اًمنمعجُيِ مو هق مو مل شمؼمأ سمف اًمذمي، أو  :دمِافعباداتِافػاشد

 .قمؾقف آصموره اًمنمقمقي هق مو مل شمؽمشمْى  دمِادعامالت:افػاشدِو

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ »كَــ ُع/ اىفَ  الغَّ ـِ ُػ/اتلَّا ـِ  «/َواجليََكِح  احلَزي  يِف  إاِلَّ  ابَلاِؼُو  َٔ ُْ  ا
أي يمؾ قمبودة أو معومؾي ومؼدت ذـمو مـ ذوـمفو، أو ريمـو مـ أريموهنو، أو ُوضمد 

إٓ ذم  موكع مـ صحتفو ومفل وموؾمدة أو سموـمؾي، وموًمػسود واًمبطالن اؾمامن عمسؿك واطمد

 مسلًمتلم:

                                 
 (.2/473ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:1)

 (.2/151رووي اًمـوفمر ) اكظر:(2ِ)



 017  «البداية يف أصىل الفقه»الكفاية يف شرح 

، إول ؾِ حؾ  ىمبؾ اًمت  م رِ حْ اعمُ ومقف ع ضموممو  احلٍ ، وموًمػوؾمد مـ احلٍ هق مها:اإحد

 واًمبوـمؾ مو ًمق ارشمد ومقف قمـ اإلؾمالم.

 ومقف. يِض  اعمُ قجى وماًمػوؾمد أمو و ،ومقف يِض  ٓ جيى اعمُ  وحؽؿِافباضؾ

اًمـؽوح، وموًمػوؾمد مـ اًمـؽوح مو يسقغ ومقف آظمتالف يموًمـؽوح سمال وزم،  افثاكقة:

، وكؽوح إم أو إظمً أو اًمبـً أو ةعتداًمعؾامء قمغم سمطالكف يمـؽوح اعمواًمبوـمؾ مو أمجع 

 .همػمهـ مـ اعمحورم

وأمو اًمػوؾمد اعمختؾػ ، ٓ يؽمشمى قمؾقف رء مـ أطمؽوم اًمصحقح وحؽؿِافباضؾ

 .اًمصحقحاًمـؽوح ومقف ومقثبً ومقف أطمؽوم 

                                 
 (2/474(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )254-251اًمؼقاقمد واًمػقائد إصقًمقي، ٓسمـ اًمؾحوم، صـ ) (ِاكظر:1)
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 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘

 

ِأجبِظـِاألشئؾةِاآلتقة:

 .قمغم يمؾ ىمسؿ رضب أمثؾياًمسبى ىمسامن. ووح ذًمؽ مع  .2

 .قمغم يمؾ ىمسؿ رضب أمثؾي. ووح ذًمؽ مع ًمنمط  ىمسامنا .1

 .قمغم يمؾ ىمسؿ اًمنمط اًمنمقمل ىمسامن.  ووح ذًمؽ مع رضب أمثؾي .3

 مع ذيمر أمثؾي قمغم مو شمؼقل. مو اًمػرق سملم ذط اًمقضمقب وذط اًمصحي؟ .4

 .قمغم يمؾ ىمسؿ اعموكع ىمسامن. ووح ذًمؽ مع رضب أمثؾي .5

 مو اًمػرق سملم اًمريمـ واًمنمط؟ .6

مع ذيمر أمثؾي قمغم مو واًمعبودة اًمػوؾمدة؟  ،اًمصحقحي مو اًمػرق سملم اًمعبودة .7

 شمؼقل.

مع ذيمر أمثؾي قمغم مو واعمعومؾي اًمػوؾمدة؟  ،مو اًمػرق سملم اعمعومؾي اًمصحقحي .8

 شمؼقل.

 واصطالطمو. ،غيً ف اًمدًمقؾ ًمُ قمرِّ  .9

 ػ ومقفو؟ مع شمعريػ يمؾ دًمقؾ.ػؼ قمؾقفو، وإدًمي اعمختؾَ مو هل إدًمي اعمت   .20

رضب ، ومع ذح اًمتعريػ آصطالطمل وواصطالطًم  غيً ف يمال مـ ًمُ قمرِّ  .22

 :أمثؾي قمغم يمؾ شمعريػ

 اًمػوؾمد[. -اًمصحقح -اعموكع -اًمنمط -]اًمسبى
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 األدلة الصرعية
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 ابَلاُب اثلَّاِىُد/
ِخيَّ  ْ ِدىَُّث الشَّ

َ
 ثُ األ

 

 َعاةَِؽاِن/ َوِفيّ
اةُِػ  ِخيَّ  الغَّ ْ ِدىَُّث الشَّ

َ
ُل/ األ وَّ

َ
رْ األ

َ
 َبَػٌث/ُث أ

َُِّث، َواإِلْْجَاُع، َواىِليَ  الِهخَاُب،  .اُس َوالفي
اةُِػ  يَّ  الغَّ ـِ تِئَِْا ـْ ِدىَُّث ااِل

َ
خٌَّث/اثلَّاِِن/ األ ـِ  ُث 

، َوإِْْجَاُع أ إِْْجَاعُ  َطاِِبي ُل الطَّ ْٔ ، َوكَ ََ اِشِػي ِو الُيََفاِء الؽَّ ِػيَِثِ ْْ ٍَ يِف  ال
ِخْططَ  َغَْصِ  ـْ َطاِىصُ  اُب، َواىُػؽُْف،اتلَّاةِِػنَي، َوااِل ٍَ يَثُ  َوال ـَ ْؽ ٍُ  .ال

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   الؼشح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 / ُّ ىُــ ْٔ ِخيَّ »كَــ ْ ِدىَُّث الشَّ
َ
ج هبو إدًمي إمم اًمنمع، وظمرَ  سبيٌ اًمنمقمقي كِ «/ ثُ األ

 زء، واًمقاطمد أيمؼم مـ اًمـصػ، وكحقه.أيمؼم مـ اجلُ  ؽؾِّ اًمعؼؾقي، يموًم

، مجع دًمقؾ، قمغم وزن ومعقؾ سمؿعـك وموقمؾ، وهق اعمرؿمد إمم اعمطؾقبُفَغًة:ِِواألدفة

ًٓمي، يؼول:  ًُ ًمَ دَ ملظمقذ مـ اًمد   .ف ًمف، أي أسمـتُ الكو قمغم اًمطريؼومُ  ؾ

  .ظمؼمي ؾ سمصحقح اًمـظر ومقف إمم مطؾقٍب قص  هق مو يؿؽـ اًمت   واصطالحا:

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ »كَــ ِخيَّ  الغَّ ْ ِدىَُّث الشَّ
َ
ُل/ األ وَّ

َ
ْرَبَػثٌ األ

َ
 أي أىمسوم إدًمي «/ُث أ

                                 
 ش.دًمؾ»شموج اًمعروس، مودة (ِاكظر:1ِ)

 ش.دل»اًمؾغي، مودة مؼويقس (ِاكظر:2ِ)

 (.1/672)خمتٍم اًمرووي ذح (ِاكظر:3ِ)



 000  «البداية يف أصىل الفقه»الكفاية يف شرح 

 .اؼ قمؾقفو أرسمعي، وذم سمعضفو ظمالف وعقػ ضمد  ػَ اًمنمقمقي اعمت  

رضمع إمم أصؾ واطمد، وهق إمو اًمؼرآن، واشمػؼ اًمعؾامء قمغم أن هذه إدًمي إرسمعي شمَ 

 .ييأو اًمسـي اًمـبق

 / ُّ ىُــ ْٔ شمعريػف  ، وهق إصؾ إول، وؾمقليتؿأي اًمؼرآن اًمؽري «/الِهخَاُب »كَــ

 ذم سموسمف إن ؿموء اهلل.

 / ُّ ىُــ ْٔ َِّثُ »كَــ  ، وهل إصؾ اًمثوين، وؾمقليتقمـ طمؽؿ اهلل  ةٌ هل خمؼِم  «/َوالفي

 شمعريػفو ذم سموهبو إن ؿموء اهلل.

 / ُّ ىُــ ْٔ ، وهق إصؾ اًمسـي وأد مـ اًمؽتوب ستـَ ف مُ هق مو ًم «/َواإِلْْجَاعُ »كَــ

 اًمثوًمٌ، وؾمقليت شمعريػف ذم سموسمف إن ؿموء اهلل.

 / ُّ ىُــ ْٔ ، وهق اإلمجوعاًمسـي، أو  ، أوط مـ اًمؽتوبستـبَ هق مو يُ  «/اُس َواىِليَ »كَــ

 إصؾ اًمراسمع، وؾمقليت شمعريػف ذم سموسمف إن ؿموء اهلل.

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ »كَــ يَّ اثلَّاِِن/  الغَّ ـِ تِئَِْا ـْ ِدىَُّث ااِل
َ
خَّثٌ األ ـِ  أي إدًمي اًمتل «/ُث 

 .ػ ذم آؾمتدٓل هبو سملم أهؾ اًمعؾؿؾَ تَ خُم  لُيستلكس هبو قمـد اًمؽمضمقح، وه

 / ُّ ىُــ ْٔ ََ  إِْْجَاعُ »كَــ اِشِػي ًمؾحؼ،  أي اًمذيـ أرؿمدهؿ اهلل  «/الُيََفاِء الؽَّ

 . ، وقمكم  نُ ، وقمثام، وقمؿرُ واًمعؿؾ سمف، وهؿ أرسمعي: أسمق سمؽرٍ 

                                 
 (.1/5(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )10/402جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:1)

 (.512-1/510(، واًمصقاقمؼ اعمرؾمؾي، ٓسمـ اًمؼقؿ )2/164رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:2)

 (.1/5ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (اكظر:3)

 (.1/5) اًمسوسمؼ (اكظر:4)

 (.1/5) وسمؼاًمس (اكظر:5)

 (.1/6(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )2/164رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:6)
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 إن ؿموء اهلل. ومقام سمعدُ  شمػصقؾٍ  وؾمقليت مزيدُ 

 / ُّ ىُــ ْٔ َطاِِبي »كَــ ُل الطَّ ْٔ مممـو سمف وموت  اًمصحويب: هق مـ ًمؼل اًمـبل  «/َوكَ

 .قمغم ذًمؽ

 وؾمقليت مزيد شمػصقؾ ومقام سمعد إن ؿموء اهلل.

 / ُّ ىُــ ْٔ ِو َوإِْْجَاُع أ»كَــ ِػيَِثِ ْْ ٍَ أصح أىمقال  ن ىمقهلؿٕ «/نيَ اتلَّاةِػِ  يِف َغَْصِ  ال

 وشمورةً  ،ىمقييً  طمجيً  وشمورةً  ،ىموـمعيً  يؽقن طمجيً  وأكف شمورةً  ،وورأيً  ،أهؾ إمصور رواييً 

 .و ًمؾدًمقؾ إذ ًمقسً هذه اخلوصقي ًمٌمء مـ أمصور اعمسؾؿلمحً مرضمِّ 
 .مـ ًمؼل واطمدا مـ اًمصحوسمي ومليمثرمجع شموسمعل، وهق :وافتابعغ

 سمعد إن ؿموء اهلل.وؾمقليت مزيد شمػصقؾ ومقام 

 / ُّ ىُــ ْٔ ِخْطَطاُب »كَــ ـْ ُفَغًة:ِِواالشتصحابأي اؾمتصحوب إصؾ،  «/َوااِل

 .ـمؾى اًمصحبي، وهق اعمالزمي

أو كػل مو  ،صحقٍح  سمدًمقؾٍ  طمتك يـتػَل  مو يمون صموسمتو إصمبوِت  اؾمتداميُ هق  واصطالحا:

ًَ  ويمون مـػق    .صحقٍح  سمدًمقؾٍ  طمتك يثب

 سمعد إن ؿموء اهلل. وؾمقليت مزيد شمػصقؾ ومقام

 / ُّ ىُــ ْٔ وهق  ،اعمعروُف ُفَغًة:ِِفرِْوافعُِأي مو شمعورف قمؾقف اًمـوس،  «/َواىُػؽُْف »كَــ

                                 
 (.222كزهي اًمـظر، ٓسمـ طمجر، صـ ) (ِاكظر:1)

 (.10/322جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:2)

 (.1/259ذح اًمتبٍمة، ًمؾعراىمل ) (ِاكظر:3)

 ش.صحى»مؼويقس اًمؾغي، مودة  (ِاكظر:4)

 (.2/155)إقمالم اعمقىمعلم  (ِاكظر:5)
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ىمقل اهلل شمعومم: ، ومـف ومو شمعورف قمؾقف اًمـوس ذم قموداتؿ ومعومالتؿ ،رـؽَ ظمالف اعمُ 

(   ڃ ڃ)

 بوعُ ف اًمطِّ وشمؾؼتْ  ،ًمعؼقلذم اًمـػقس مـ ضمفي ؿمفودات ا هق مو اؾمتؼر   :واصطالحا

 .بقلسموًمؼَ  اًمسؾقؿيُ 

 إن ؿموء اهلل. ومقام سمعدُ  شمػصقؾٍ  وؾمقليت مزيدُ 

 / ُّ ىُــ ْٔ َطاِىصُ »كَــ ٍَ يَثُ  َوال ـَ ْؽ ٍُ وٓ  ،مل يشفد اًمنمع ٓ ًمبطالهنومو هل  «/ال

 .، وشمسؿك سموٓؾمتصالحٓقمتبورهو

 إن ؿموء اهلل. ومقام سمعدُ  شمػصقؾٍ  وؾمقليت مزيدُ 

 

 

                                 
 ش.قمرف»اعمعجؿ اًمقؾمقط، مودة  (ِاكظر:1)

 (.627اًمتعريػوت، ًمؾجرضموين، صـ ) (ِاكظر:2)

، واًمبحر (4/260(، واإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم، ًمممدي )273) ، صـاعمستصػك، ًمؾغزازم (ِاكظر:3)

  (.7/178اعمحقط ذم أصقل اًمػػف، ًمؾزريمٌم )
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 طٝل٘ ّاسمياقؼ٘األ

 

ِأجبِظـِاألشئؾةِاآلتقة:

ف اًمدًمقؾ ًمغي، واصطالطمو. .2  قمرِّ

 اذيمر إدًمي اًمنمقمقي، مع شمعريػ يمؾ واطمد مـفو. .1

 مو هل إدًمي آؾمتئـوؾمقي، مع شمعريػ يمؾ واطمد مـفو. .3
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 باب الرابعال
 القرآى الكريم
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اةُِع/   ابَلاُب الؽَّ

 ًُ  اىُلْؽآُن الَهِؽي
 

َٔاةَِػ/ذاََل  َوِفيّ  ذَُث َع
اةُِػ  ُل/ الغَّ وَّ

َ
مُ  َٔ ُْ  اىُلْؽآُن/ األ ُل  َتَػاىَل  اهللِ  لََكَ ََنَّ ٍُ ػٍ  ىلَعَ  ال ٍَّ  سمَِؾْػظِفِ   حُمَ

 ِّ خََػتَُّػ ةِِخاَلَوحِ ٍُ ، ال ْهخُُٔب يِف  ،اىَػَؽِِبي ٍَ احُِؽ، ال َٔ ُِْلُٔل ةِاتلَّ ٍَ َطاِضِؿ  ال ٍَ  .ال
اةُِػ  تَ ُيْ  اثلَّاِِن/ الغَّ ٍُ ُو ال ، ىلَعَ  ُّ َشاةَ ٍَ ًِ َْ ْط ٍُ جُْفِٔخ يِف  ؽَْسعُ َويُ  ال ٍَ  إىَِل  ال

ظِ  ـِ ًِ اجلَّا ْْ  .ُض
اةُِػ  ُة ىَحْ  اثلَّاِىُد/ الغَّ اذَّ َْ حَِطصي اىِلَؽاَءاُت الشَّ ِْ  .َتْفِفرًيا َفْج كُْؽآًُا، َوىَ

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   الؼشح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 / ُّ ىُــ ْٔ ًُ »كَــ ِِافؼرآن«/ اىُلْؽآُن الَهِؽي سمؿعـك  يموًمغػران واًمؽػرانمصدر  ُفَغًة:

يئ جب حب خب   ی جئ حئ مئ ىئ)ىمقل اهلل شمعومم: ، ومـف ، واًمؼراءةِ اجلؿعِ 

ًُ مجعتُ أي اًمٌمء ىمرآكو:  ىمرأُت ، و، أي وموقمؿؾ سمف(   مب  ف ووؿؿ

 .سمعضٍ ف إمم سمعَض 

واًمققمقد،  واًمـفل، واًمققمدَ  ، وإمرَ صَص ٕكف مجع اًمؼَ  :وىمرآكً  ل اًمؼرآنُ ؿِّ ؾُم و

 .ت واًمسقر سمعضفو إمم سمعضوأيو

اجلومع ٕكقاع اخلػم هق و صػي ًمؾؼرآن، وهل صقغي مبوًمغي مـ اًمؽرم،  وافؽريؿ:

                                 
 (.669-668اعمػردات ذم همريى اًمؼرآن، صـ ) (ِاكظر:1)

 (.4/30اًمـفويي ذم همريى احلديٌ، ٓسمـ إصمػم ) اكظر:ِ(2)
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 .واًمنمف واًمػضوئؾ

(   ٱ ٻ ٻ ٻ) ىمول اهلل شمعومم:

اًمؽريؿ اًمذي مـ ؿملكف أن يعطل اخلػم و ،ٕكف يمالم اهلل :مؽرَ قمزيز مُ  طمسـأي: 

 .اًمؽثػم

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ »كَــ ُل/ اىُلْؽآُن/ الغَّ وَّ
َ
مُ  َٔ ُْ  األ  أي اًمؼرآن مـ «/َتَػاىَل  اهللِ  لََكَ

ې ې ى )، يمام ىمول شمعومم: طمؼقؼي، وهق اًمؾػظ واعمعـك مجقعو يمالم اهلل 

(   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ِتقؿقة: ِابـ ِاإلشالم ِصقخ إمي يموإلموم أمحد  ُػ اًمذي قمؾقف ؾمؾاًمصقاُب » ؿال

وإمجوع  ،اًمثوسمتيِ  اًمـصقصِ  بوعُ شمِّ اه وؾموئر إئؿي ىمبؾفؿ وسمعدهؿ  وهمػمي .... واًمبخور

وكقف ًمقس رء مـ ذًمؽ يمالمو ف ومعاهلل طمروومُ  ف يمالمُ أن اًمؼرآن مجقعَ  وهق ،ؾمؾػ إمي

 .شهًمغػم

ِ.،ِأوِجزيؾِفؼرآنِمـِـالمِحمؿِدِوفقسِا

ڱ ں ں ڻ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ گ گ ڳ ڳ)ىمول شمعومم: 

(   ڻ ڻ

(   ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ )وىمول شمعومم: 

                                 
 (.4/266اًمـفويي ذم همريى احلديٌ ) (ِاكظر:1)

 (.5/29(، وشمػسػم اًمبغقي )2063اًمتػسػم اًمقضمقز، ًمؾقاطمدي، صـ ) (ِاكظر:2)

 (.2/59(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )21/36جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:3)

 (.21/343جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:4)
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ِـّ  مـ اإلكسٍ  همػم اهلل  يمالمُ  جِهبذاِافؼقدوخرَِ واعمالئؽي وإكبقوء واًمرؾمؾ،  واجل

 ش.ٌ اًمـبقييإطمودي» يمؽالم اًمـبل 

 / ُّ ىُــ ْٔ ُل »كَــ ََنَّ ٍُ ٍػ  ىلَعَ  ال ٍَّ قمغم ىمؾى ؾمقد  أي كزل سمف ضمؼميؾ   «/حُمَ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ )ىمول اهلل شمعومم:  ، يماماعمرؾمؾلم حمؿد 

(   گ گ

ڱ ں ں ڻ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ گ گ ڳ ڳ)وىمول شمعومم: 

(   ڻ ڻ

(   ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ې ې ى ى)وىمول شمعومم: 

 اهلل همػمُ  يمالمُ  فؿ قمغم أن اًمؼرآنَ اشمػوىمُ  قمـ اًمسؾِػ  اعمـؼقُل » ؿالِاحلاؾظِابـِحجر:

إمم  وسمؾغف  ،قمؾقف اًمصالة واًمسالم قمـ اهلل وسمؾغف ضمؼميؾ إمم حمؿدٍ  وه ضمؼميُؾ خمؾقق شمؾؼ  

 .شأمتف

 أمران:ِوخرجِهبذاِافؼقد

: يمتقراة ومال يسؿك ىمرآكو مـ إكبقوء اًمرؾمقل  غم همػمقم ف اهلل مو أكزًم :أحدمها

 .إسمراهقؿَ  ، وصحِػ داودَ  سمقرِ مقؾمك، وإكجقؾ قمقسك، وزَ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ )مو اؾمتلصمر اهلل سمعؾؿف، يمام ىمول شمعومم:  افثاين:

(   ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ

                                 
 (.1/7ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:1)

 (.23/463ومتح اًمبوري، ٓسمـ طمجر ) (ِاكظر:2)

 (.3/2140، ًمؾؿرداوي )ريراًمتحبػم ذح اًمتح (ِاكظر:3)
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ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی )وىمول شمعومم: 

 (   خب مب ىب ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

 / ُّ ىُــ ْٔ ِّ »كَــ   .قمريبي  ًمسونٍ و ؾػظٍ ف سميمؾ   كزَل  أي اًمؼرآنُ  «/اىَػَؽِِبي  ةِيَْفِظ

 :ومـِاألدفةِظذِذفؽ

(   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)ؿقلِاهللِتعاػ:ِ[:1ِ]

ڱ ں  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ گ گ ڳ ڳ)ؿقلِاهللِتعاػ:ِ[:2ِ]

(   ڻ ۀ ۀ ہ ں ڻ ڻ ڻ

(   ڎ ڈ ڈ ژ )ؿقلِاهللِتعاػ:ِ[:3ِ]

(   ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ)ؿقلِاهللِتعاػ:ِ[:4ِ]

(   ۉ ې ې ې ې ى ى ائ)ؿقلِاهللِتعاػ:ِ[:5ِ]

، صمؿ أيمد ذيمركوهو آييٍ  ذم يمؾِ  ف قمريب  وملىموم طمجتف سملن يمتوسمَ » افشاؾعل:اإلمامِؿالِ

 همػم ًمسون اًمعرب ذم آيتلم مـ يمتوسمف. ًمسونٍ  يمؾ  صمـوؤه  كػك قمـف  ضمؾ   ذًمؽ سملن

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )ومؼول شمبورك وشمعومم: 

(   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

(   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )وىمول: 

                                 
 (.34اًمرؾموًمي، صـ ) (ِاكظر:1)

 أيوت اعمتؼدمي. (ِأي:2)
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.ش

ِهبذاِافؼقدِأمران:وخرجِ

ك معوين اًمؼرآن.سؿ  يسؿك ىمرآكو، وإكام يُ  اًمعرب، ومنكف ٓ غيِ ؿ ًمغػم ًمُ و شُمرضمِ مأحدمها:ِ

 .اًمؽتى اًمسامويي همػم اًمؼرآن، ومنهنو كزًمً سمغػم اًمؾغي اًمعرسمقيِافثاين:

 / ُّ ىُــ ْٔ ِّ »كَــ خََػتَُّػ ةِِخاَلَوحِ ٍُ ومتالوشمف قمبودة سمتالوشمف،  أي اًمذي شمعبدكو اهلل  «/ال

 .طمسـوت ومؿـ ىمرأ مـف طمرومو، ومؾف سمف قمنُم ، فووموقمؾُ  ثوُب مطؾقسمي يُ 

ـِ َمْسُعقٍد وم ـْ يمَِتوِب اهللِ : »، ىمول: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ عـ قَمْبِد اهللِ سْم ـْ ىَمَرَأ طَمْروًمو ِم َم

َٓ َأىُمقُل:  ٌم (   ٱ)وَمَؾُف سمِِف طَمَسـٌَي، َواحلََسـَُي سمَِعنْمِ َأْمَثوهِلَو،  َٓ ـْ َأًمٌِػ طَمْرٌف َو
طَمْرٌف، َوًَمؽِ

 .شطَمْرٌف َوِمقٌؿ طَمْرٌف 

ٕهنو صورت  فو أو ٓ: ؾمقاء سمؼل طمؽؿُ ، ًمؾػظِ ا مـسقظميُ  أيوُت  جِهبذاِافؼقدوخر

 .اًمؼرآن طمؽؿَ  كعطومال شمُ  ،سمتالوتو : ًمسؼقط اًمتعبدِ ىمرآنٍ  سمعد اًمـسخ همػمَ 

 / ُّ ىُــ ْٔ احُؽِ »كَــ َٔ ُِْلُٔل ةِاتلَّ ٍَ  كؼؾ اًمصحوسمي اعمـؼقل إًمقـو سموًمتقاشمر، وىمد أي  «/ال

غقه إمم اًمتوسمعلم سمؾػظف ومعـوه، وسمؾ غ اًمتوسمعقن ًمػظف ومعـوه عمـ ، وسمؾ  اًمؼرآن قمـ اًمـبل 

 .ك ىمرآكوسؿ  ٓ يُ  اعمتقاشمرِ  ، وهمػمُ طمتك اكتفك إًمقـوسمعدهؿ 

                                 
 (.34اًمرؾموًمي، صـ ) (ِاكظر:1)

 (.2/85إرؿمود اًمػحقل، ًمؾشقيموين ) (ِاكظر:2)

 (.2/45إصؾ اجلومع، ًمؾسقـووين ) (ِاكظر:3)

 (، وىمول: طمسـ صحقح همريى، وصححف إًمبوين.1920رواه اًمؽممذي ) (ِصحقح:4)

  .(1/8ذح اًمؽقيمى اعمـػم )، و(1/278، ًمؾزريمٌم )ذم أصقل اًمػؼف اًمبحر اعمحقط (ِاكظر:5)

 (.7/214جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:6)

 (.3/2367)اًمتحبػم ذح اًمتحرير، ًمؾؿرداوي  (ِاكظر:7)
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 .شمقاـممهؿ قمغم اًمؽذِب  يستحقُؾ  قمـ مجعٍ  هق مو رواه مجعٌ  وادتقاتر:

ِافؼقد ِهبذا ٌُ اًمشوذةُ  اًمؼراءاُت  وخرج  مـؼقًميٍ  ػمُ ، ومنهنو هماًمؼدؾمقيُ  ، وإطمودي

 . سموًمتقاشمر

ِاجلَِ ِابـ ِاإلمام ًِ  يمؾ ىمراءةٍ » :يِ رِِزَِؿال ، وواومؼً أطمد اًمعرسمقي وًمق سمقضمفٍ  واومؼ

هو، ومفل اًمؼراءة اًمصحقحي اًمتل ٓ جيقز ؾمـدُ  وصح   ،اعمصوطمػ اًمعثامكقي وًمق اطمتامٓ

ى قمغم ووضم ،هو، سمؾ هل مـ إطمرف اًمسبعي اًمتل كزل هبو اًمؼرآنإكؽورُ  ؾ  وٓ َُي  ،هورد  

و، ؾمقاء يموكً قمـ إئؿي اًمسبعي، أم قمـ اًمعنمة، أم قمـ همػمهؿ مـ إئؿي بقهلُ اًمـوس ىمَ 

 .اعمؼبقًملم

ـٌ   ، أو سموـمؾيٌ  ،أو ؿموذةٌ  ،ـمؾؼ قمؾقفو وعقػيٌ مـ هذه إريمون اًمثالصمي أُ  ومتك اظمتؾ ريم

ـ هق أيمؼم مـفؿ، هذا هق اًمصحقح قمـد أئؿي اًمتحؼقؼ مـ ؾمقاء يموكً قمـ اًمسبعي أم قمؿ  

 .شعرف قمـ أطمد مـفؿ ظمالومفوهق مذهى اًمسؾػ اًمذي ٓ يُ ... سؾػ واخلؾػ اًم
 / ُّ ىُــ ْٔ ْهخُُٔب يِف »كَــ ٍَ َطاِضِؿ  ال ٍَ  فًمُ اًمذي أو  سملم أيديـو شفقرة أي اعم«/ال

 .اًمـوس ه ؾمقرةُ اًمػوحتي وآظمرُ  ؾمقرةُ 
 .اًمؼرآن اعمؽتقسمي حِػ ُص ع ومقف وهق مو مُج  ،مجع مصحػ :ادصاحػو

اعمؽتقب ذم  ذم اعمحوريِى  هق اعمتؾق   اهلل  عمسؾؿقن قمغم أن يمالمَ وىمد أمجع ا

                                 
 (.43كزهي اًمـظر، ٓسمـ طمجر، صـ ) (ِاكظر:1)

 (.3/2367اًمتحبػم ذح اًمتحرير، ًمؾؿرداوي ) (ِاكظر:2)

 (.2/9، ٓسمـ اجلزري )عنماًمـنم ذم اًمؼراءات اًم (ِاكظر:3)

 (.2/95اإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم، ًمممدي ) (ِاكظر:4)

 ش.صحػ»ًمسون اًمعرب، مودة  (ِاكظر:5)
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 .اعمصوطمػ

سموًمؼرآن، أو اعمصحػ، أو سمٌمء مـف،  اقمؾؿ أن مـ اؾمتخػ  » ؿالِافؼايضِظقاض:

ح أو سمٌمء ممو س   ،ب سمف، أو سمٌمء مـفأو يمذ   ،أو آيي فام، أو ضمحده، أو طمرومو مـفأو ؾمب  

قمغم قمؾؿ مـف سمذًمؽ، أو ؿمؽ  أو أصمبً مو كػوه، أو كػك مو أصمبتف ،ؼمٍ أو ظَم  ؽؿٍ سمف ومقف مـ طُم 

 .ش، ومفق يموومر قمـد أهؾ اًمعؾؿ سمنمجوعذم رء مـ ذًمؽ

ذم مجقع أىمطور إرض اعمؽتقب ذم  ىمد أمجع اعمسؾؿقن أن اًمؼرآن اعمتؾق  » وؿالِأيضا:

إمم  (  پ پ پ پ)ف اًمدومتون مـ أول عَ اعمصحػ سمليدي اعمسؾؿلم ممو مجَ 

وأن مجقع  ،ل قمغم كبقف حمؿد ف اعمـز  اهلل، ووطمقُ  أكف يمالمُ (   ڇ ڇ ڍ ڍ)آظمر 

ًمف سمحرف آظمر مؽوكف، أو زاد وأن مـ كؼص مـف طمرومو ىموصدا ًمذًمؽ، أو سمد   ،مو ومقف طمؼ

وأمجع قمغم أكف ًمقس مـ  ،ومقف طمرومو ممو مل يشتؿؾ قمؾقف اعمصحػ اًمذي وىمع اإلمجوع قمؾقف

 .شأكف يموومر اًمؼرآن قمومدا ًمؽؾ هذا

ِافؼقدوِ ِهبذا اًمشقخ  :مثؾ، َٓ  أوْ ف أطمؽومُ  ًْ سمؼقؾمقاء ف شمالوشمُ  اعمـسقُخ  خرج

 .واًمشقخي إذا زكقو ومورمجقمهو أًمبتي كؽوٓ مـ اهلل

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ »كَــ تََشاةَ اثلَّاِِن/ ُيْ  الغَّ ٍُ ُو ال ًِ  ىلَعَ  ُّ ٍَ َْ ْط ٍُ  أي اًمقاضمى /«ال
، ويلظمذ مـ اعمحؽؿ مو ياًمـصقص اعمحؽؿإمم  يقمغم اًمعبد أن يرد اًمـصقص اعمتشوهب

                                 
 (.192حلؼ، ٓسمـ اًمقزير اًمقؿـل، صـ )إيثور ا (ِاكظر:1)

 (.1/304اًمشػو سمتعريػ طمؼقق اعمصطػك، ًمؾؼوِض قمقوض ) (ِاكظر:2)

 (.305-1/304اًمشػو سمتعريػ طمؼقق اعمصطػك ) (ِاكظر:3)

 (.1/4ومصقل اًمبدائع، ًمشؿس اًمديـ اًمَػـَوري ) (ِاكظر:4)

 (.2/12يمشػ إهار، ًمعالء اًمديـ اًمبخوري ) (ِاكظر:5)
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، ومال شمـوىمض وٓ اظمتالف سمقـفو، وإكام يمؾفو مـ قمـد اهلل  و ًمف اعمتشوسمف:  ٕهنيػنِّ 

 .اًمتـوىمض مـ قمـد همػمه

ِاهللِتعاػ: ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ) ؿال

﮴  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

 ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁       

 (   

ِافؼقؿ: ِابـ واإلموم  ،ـمريؼي اًمصحوسمي واًمتوسمعلم وأئؿي احلديٌ يموًمشوومعل» ؿال

ردون يَ  أهنؿ ....وإؾمحوق  ،واًمبخوري ،وأيب يقؾمػ ،وأيب طمـقػي ،وموًمؽ ،أمحد

ًٓمتف ػؼ دَ ػن هلؿ اعمتشوسمف ويبقـف هلؿ، ومتت  ؿ، ويلظمذون مـ اعمحؽؿ مو يُ اعمتشوسمف إمم اعمحؽَ 

و، ومنهنو يمؾفو فو سمعًض ق سمعُض صدِّ و، ويُ فو سمعًض ؿ، وشمقاومؼ اًمـصقص سمعُض ًٓمي اعمحؽَ مع دَ 

مـ قمـد اهلل، ومو يمون مـ قمـد اهلل ومال اظمتالف ومقف وٓ شمـوىمض، وإكام آظمتالف 

 .شـ قمـد همػمهواًمتـوىمض ومقام يمون م

ِأيضا:  ،فومتشوسمَ  ،ؿحمؽَ  :إن اهلل ؾمبحوكف ىمسؿ إدًمي اًمسؿعقي إمم ىمسؿلم» وؿال

ومام ظموًمػ فموهر اعمحؽؿ ومفق متشوسمف  ،إًمقف رد  و ًمف يُ م  وأُ  ،وضمعؾ اعمحؽؿ أصال ًمؾؿتشوسمف

 واعمتشوسمف مردودٌ  ،ؿ هق إصؾوأن اعمحؽ ،وىمد اشمػؼ اعمسؾؿقن قمغم هذا ،يرد إمم اعمحؽؿ

 .شإًمقف

 اواطمد مو ٓ ُيتؿؾ إٓ معـًك  ادحؽؿ:و. 

                                 
 (.1/771اًمصقاقمؼ اعمرؾمؾي، ٓسمـ اًمؼقؿ )،(120-1/109قمالم اعمقىمعلم )إ (ِاكظر:1)

 (.120-1/109إقمالم اعمقىمعلم ) (ِاكظر:2)

 (.1/771اًمصقاقمؼ اعمرؾمؾي ) (ِاكظر:3)
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 :مو ُيتؿؾ أيمثر مـ معـك وادتشابف. 

ٺ ٺ ٺ ٺ )(   ڳ ڳ ڳ ڱ)ىمقل اهلل شمعومم: [:1ِ]ِمثال

(   ڳ) متشوسمف طمقٌ إن اًمضؿػم(   ۋ ۋ ۅ ۅ)(   

 ُيتؿؾ أطمد إطمتامًملم: 

 أكف ًمؾجامقمي. األول:

 ؿ.أكف ًمؾؿػرد اعمعظ   افثاين:

تشوهبي إمم هذه أيي اعم  أن كرد  ًمذا شمعلم  ، وآطمتامل إول مستحقؾ ذم طمؼ اهلل 

ىمقل و(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)ىمقل اهلل شمعومم:  ل، وهأيي اعمحؽؿي

(   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )اهلل شمعومم: 

 طمقٌمتشوسمف(   ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  )ىمقل اهلل شمعومم: [:2ِمثالِ]

 :إطمتامًملمتؿؾ ُيإكف 

 أن اهلل يغػر اًمذكقب مجقعو عمـ مل يتى. إول:

 .ومؼط شموب ـأن اهلل يغػر اًمذكقب مجقعو عم ين:اًمثو

ىمقل إمم اعمحؽؿ، وهق  يهذه أيي اعمتشوهب ًمذا شمعلم أن كرد  وآطمتامل إول ممتـع، 

(   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)اهلل شمعومم: 

[ِ (   ڃ ڃ چ چ چ): شمعومم ل اهللىمق [:3مثال

 :تؿؾ إطمتامًملمحت (   چ)إن يمؾؿي  متشوسمف طمقٌ

ِفر.اًمط  األول:ِ

                                 
 (.2/373اًمػصقل ذم إصقل، ًمؾرازي ) (ِاكظر:1)
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ِاحلقض.افثاين:ِ

 ْسَتَحوَويُ اعمُ »: اعمعـك اًمثوين، وهق احلقض: ًمؼقل اًمـبل قمغم  (چ)ًمػظ ؿؾ ُُي 

وَم َأىْمَراِئَفو اَلَة َأي   .ششَمَدُع اًمص 

[ِ متشوسمف (   ڱ ڱ ڱ ں)ىمقل اهلل شمعومم:  [:4مثال

إمم  يهذه أيي اعمتشوهب رد   أن كَ شمعلم   قي اًمصالة واًمزيموة جمفقًمتون، ًمذاطمقٌ إن يمقػ

 اًمقاردة ذم يمقػقي إىمومي اًمصالة وإيتوء اًمزيموة.اعمحؽؿي إطموديٌ 

فِ،ِووصػَِفمتشابَِفِـؾِ ِفِبلنؿ،ِووصػَِبلكفِحمؽَِافؼرآنِـؾفِِوصػِاهللِ :[1] فاٜذٗ

 ف.ؿِومـفِمتشابَِبلنِمـفِحمؽَِ

 (   گ گ ڳ ڳ ڳ )ىمول شمعومم: 

 (   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ)وىمول شمعومم: 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )وىمول شمعومم: 

 (   ڻ 

   ؿ.ف سملكف حمؽَ ومؤيي إومم وصػ اهلل اًمؼرآن يمؾ 

   ف. ف سملكف متشوسمَ وذم أيي اًمثوكقي وصػف يمؾ 

  ف.ف سملكف متشوسمَ وسمعَض  ،ؿف سملكف حمؽَ وذم أيي اًمثوًمثي وصػ سمعَض 

 .سمؿعـك اإلشمؼون ؿفِحمؽَِـؾِ ِوافؼرآنُِ

ق سمعُض متوصمؾ اًمؽالم وشمـوؾمبِ  سمؿعـكفِفِمتشابَِـؾِ ِوافؼرآنُِ ف سمعضو، ومنذا ف، سمحقٌ يصدِّ

                                 
صموسمً قمـ أسمقف (، قمـ قمدي سمـ 615(، واسمـ موضمف )216(، واًمؽممذي )197رواه أسمق داود ) (ِصحقح:1)

(، قمـ وموـمؿي سمـً أيب 16593(، قمـ زيـى سمـً أيب ضمحش، وأمحد )362، واًمـسوئل )قمـ ضمده 

 طمبقش.
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أمر سملمر مل يلمر سمـؼقضف ذم مقوع آظمر، سمؾ يلمر سمف، أو سمـظػمه، أو سمؿؾزوموشمف، وإذا هنك 

مل قمـ رء مل يلمر سمف ذم مقوع آظمر، سمؾ يـفك قمـف، أو قمـ كظػمه، أو قمـ ًمقازمف، إذا 

 .يؽـ هـوك كسخ

 ، هذا هق اعمراد هـو.وافؼرآنِمـفِحمؽؿ،ِومـفِمتشابف

 افتشابفِؿدِيؽقنِأمراِكسبقا. [:2فاٜذٗ ]

شوسمف قمـد هذا مو ٓ يتشوسمف تَ ومؼد يُ ، سمعض شتبف قمغم سمعض اًمـوس دونسمحقٌ يُ  

ف رِ قمُ  آيوت حمؽامت ٓ شمشوسمف ومقفو قمغم أطمد وشمؾؽ اعمتشوهبوت إذا ؿ  وًمؽـ صمَ  ،قمـد همػمه

 .معـوهو صورت همػم متشوهبي

 / ُّ ىُــ ْٔ جُْفِٔخ يِف  ؽَْسعُ َويُ »كَــ ٍَ ظِ  إىَِل  ال ـِ ًِ اجلَّا ْْ  ؿؾ سموًمـصعْ أي يُ «/ ُض
 .اًمـوؾمخ، ويؽمك اعمـسقخ

 : ًمف معـقون

ًْ اًمظؾ   كسخً اًمشؿُس اإلزاًمي، يؼول:  أحدمها: ًِ و ، أي أزاًم ً ؾ  وطَم  ،اًمظؾ أذهب

 ف.حمؾ  

 .كؼؾتفاًمؽتوب، أي  كسخًاًمـؼؾ: يؼول:  فثاين:ا

 .هق رومع احلؽؿ اًمثوسمً سمخطوب متلظمر قمـف وافـسخِاصطالحا:

                                 
ِاكظر:1) (، وسمقون شمؾبقس اجلفؿقي، ٓسمـ 62-3/60(، وجمؿقع اًمػتووى )204-201اًمتدمريي، صـ ) (

 (. 339-8/338شمقؿقي، )

 (.206-205اًمتدمريي، صـ ) (ِاكظر:2)

 (.23/244ًمػتووى )جمؿقع ا (ِاكظر:3)

 .شكسخ»تذيى اًمؾغي، مؼويقس اًمؾغي، مودة  (ِاكظر:4)

 (.2/183رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:5)



 017  «البداية يف أصىل الفقه»الكفاية يف شرح 

ف، قمـف ومػمومعَ  رٌ متلظمِّ  آظمرُ  ، صمؿ يليت طمؽؿٌ ذقملي  سمطريٍؼ  أن يثبً طمؽؿٌ  ومعـكِهذا:

م، وإكام ُيعؿؾ سموعمتلظمِّ   ر.ومال ُيعؿؾ سموعمتؼدِّ

 إن ؿموء اهلل. ِخ اًمـس ذم سموِب  شمػصقؾٍ  وؾمقليت مزيدُ 

ىمقل مـ اًمؽػور اعمـصقص قمؾقف ذم  كسخ وضمقب مصوسمرة اعمسؾؿ قمنمةً  [:1مثالِ]

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  )اهلل شمعومم: 

، سمؿصوسمرة اعمسؾؿ اصمـلم مـ اًمؽػور اعمـصقص قمؾقف (   گ گ گ ڳ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )ىمقل اهلل شمعومم: ذم 

﮴ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ   (   ۓ ﮲ ﮳ 

ِ أيي إومم مـسقظمي، وأيي اًمثوكقي كوؾمخي، ومُقعؿؾ سمؤيي اًمثوكقي، وٓ افتقضقح:

 ُيعؿؾ سمؤيي إومم.

ڤ )ىمقل اهلل شمعومم: فو سمحقل ذم  قمـفو زوضُم تقرم  كسخ اقمتداد اعمرأة اعم[:2ِمثالِ]

(   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ٱ ٻ ٻ )ىمقل اهلل شمعومم: ي أؿمفر وقمنما ذم سموقمتدادهو أرسمعِ،

 (   ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ِ أيي إومم مـسقظمي، وأيي اًمثوكقي كوؾمخي، ومُقعؿؾ سمؤيي اًمثوكقي، وٓ افتقضقح:

 ُيعؿؾ سمؤيي إومم.

ڇ ڍ  )ىمقل اهلل شمعومم: كسخ اًمتخقػم سملم اًمصقم واإلـمعوم ذم  [:3مثالِ]

ىمقل اهلل شمعومم: ، سمتعقلم إجيوب اًمصقم ذم (   ڍ ڌ ڌ ڎ

 (   ۀ ہ ہ ہ ہ )
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ِ أيي إومم مـسقظمي، وأيي اًمثوكقي كوؾمخي، ومُقعؿؾ سمؤيي اًمثوكقي، وٓ افتقضقح:

 ُيعؿؾ سمؤيي إومم.

ىمقل اهلل شمعومم: ذم ِوضمقب شمؼديؿ اًمصدىمي قمـد مـوضموة اًمرؾمقل  كسخ[:4ِمثالِ]

(   پ پ پ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )ىمقل اهلل شمعومم: ذم  سمدون صدىميسمؿنموقمقي مـوضموة اًمرؾمقل 

(   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ِ أيي إومم مـسقظمي، وأيي اًمثوكقي كوؾمخي، ومُقعؿؾ سمؤيي اًمثوكقي، وٓ افتقضقح:

 ُيعؿؾ سمؤيي إومم.

 ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ »/ كَــ اذَُّة ىَحْ  الغَّ َْ اثلَّاِىُد/ اىِلَؽاَءاُت الشَّ ِْ َفْج كُْؽآًُا، َوىَ
اًمؼراءة  ط مـ ذوطوهل اًمتل اظمتؾ مـفو ذ–ة اًمشوذة أي اًمؼراء«/ َتْفِفرًيا حَِطصي 

 .، وًمؽـفو شمصح شمػسػماسمال ظمالف ٓ شمسؿك ىمرآكو -اعمتقاشمرة

وىمد يمون  ،ة ًمؾؼرآنويمؾفو ىمد صورت مػنِّ ومو ؿم هذه احلروف» :قدٍِبَِؿالِأبقِظُِ

قمـ  َي وِ ومؽقػ إذا رُ  ،ستحسـ ذًمؽهذا قمـ سمعض اًمتوسمعلم ذم اًمتػسػم ومقُ  روى مثُؾ يُ 

وملدكك مو  ،ومفق أن أيمثر مـ اًمتػسػم وأىمقى ،صمؿ صور ذم كػس اًمؼراءة ،يمبور اًمصحوسمي

  .شي اًمتلويؾـ هذه احلروف معرومي صح  ـبط مستَ يُ 

                                 
(، ومذيمرة ذم أصقل 1/112(، واًمبحر اعمحقط ذم أصقل اًمػؼف )1/236ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:1)

 (.67اًمػؼف، صـ )

 (.2/180شمؼون ذم قمؾقم اًمؼرآن، ًمؾسققـمل )(، واإل2/337اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن، ًمؾزريمٌم ) (ِاكظر:2)

 أي اًمؼراءات اًمشوذة. (ِهذهِاحلروف:3)

 ش[.أول»]اكظر: ًمسون اًمعرب، مودة  أي اًمتػسػم. (ِافتلويؾ:4)
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ِـ  اهللِ ، وقمبدِ سمـ يمعٍى  ءة ُأيبِّ ىمرا[:1مثالِ] ـْ مَلْ جَيِْد »رِض اهلل قمـفام:  مسعقدٍ  سم وَمَؿ

وٍم ُمَتَتوسمَِعوٍت  (   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  )ىمقل اهلل شمعومم: ػنِّ ، شمُ شوَمِصَقوُم صَماَلصَمِي َأي 

 ، سمقضمقب اًمتتوسمع ذم صقوم يمػورة اًمقؿلم قمـد مـ يرى وضمقسمف.

ـِ  ىمراءة ؾمعدِ  [:2مثالِ] ـْ ُأمي »:  وصٍ أيب وىم   سم ًٌ ِم ىمقل ، شُمػنِّ شَوًَمُف َأٌخ َأْو ُأظْم

أن اعمراد سمؤيي اإلظمقة وإظمقات مـ ، (   ک ک گ گ)اهلل شمعومم: 

 إم.

[ِ َؾَقاِت »رِض اهلل قمـفو:  ىمراءة قموئشيَ  [:3مثال اَلِة  طَموومُِظقا قَمغَم اًمص  َواًمص 

ٱ ٻ ٻ ٻ )ىمقل اهلل شمعومم: ، شُمػنِّ شًْمَعٍْمِ اًْمُقؾْمَطك، َوَصاَلِة ا

، سملن اًمصالة اًمقؾمطك ًمقسً هل صالة اًمعٍم قمـد مـ يرى (   ٻ

 ذًمؽ.

[ِ ِـ  [:4مثال ىمقل اهلل شمعومم: شُمػنِّ ،شوَموىْمَطُعقا َأْياَمهَناَُم : » مسعقدٍ  ىمراءة اسم

                                 
 (.2/180(، واإلشمؼون ذم قمؾقم اًمؼرآن )2/337) اًمؼمهون ذم قمؾقم اًمؼرآن (ِاكظر:1)

(، 3092(، واحلويمؿ ذم اعمستدرك )21497ػسػم )اسمـ ضمرير اًمطؼمي ذم اًمت روى ىمراءة ُأيب (ِصحقح:2ِ)

 (.10008(، واًمؽؼمى )29586، واًمبقفؼل ذم اعمعرومي )شصحقح اإلؾمـود، ومل نخرضموه»ىمول: و

(، 21499(، واسمـ ضمرير اًمطؼمي ذم اًمتػسػم )805ؾمعقد سمـ مـصقر ذم ؾمــف ) وروى ىمراءة اسمـ مسعقد 

 (.10021(، واًمؽؼمى )29586عرومي )(، واًمبقفؼل ذم اعم26201وقمبد اًمرزاق ذم اعمصـػ )

  (.1578وصحح يمال اًمؼراءشملم إًمبوين ذم اإلرواء )

(3) ِ (، واًمبقفؼل ذم اًمؽؼمى 591(، وؾمعقد سمـ مـصقر ذم ؾمــف )3028رواهو اًمدارمل )صحقح:

 ، وصححفو اًمشقخ ؾمؾقؿ اًمداراين ذم حتؼقؼ ؾمــ اًمدارمل.(21311)

ِصحقح:4) (، 471ىمول: طمسـ صحقح، واًمـسوئل )(، و1981مذي )(، واًمؽم420أسمق داود ) ورواه (

 إًمبوين. و(، وصححف14448وأمحد )

(، واًمؽؼمى 1613(، واًمبقفؼل ذم اًمصغرى )22907اسمـ ضمرير اًمطؼمي ذم اًمتػسػم ) ورواه (ِضعقػ:5)
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مـ سملن ىمطع يد اًمسورق يؽقن (   ٺ ٺ ٺ ٿ)

 قمـد مـ يرى صحي هذه اًمؼراءة. ػِصؾ يمقع اًمقد اًمقؿـكمَ 

ـِ [:5ِمثالِ] سُمقنَ »رِض اهلل قمـفام:  قمبوسٍ  ىمراءة اسم ُؽْؿ شُمَؽذِّ َعُؾقَن ؿُمْؽَريُمُؿ أك   ،شَودَمْ

سملن اًمرزق ذم (   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)ىمقل اهلل شمعومم: شُمػنِّ 

 هذه اًمؼراءة.قمـد مـ يرى صحي  هذه أيي سمؿعـك اًمشؽر

 

 

                                 
 (.1419إًمبوين ذم اإلرواء ) ووعػف(، و27147)

(1ِ هو اسمـ طمجر إمم ؾمــ ؾمعقد سمـ مـصقر، (، وقمزا13/254اسمـ ضمرير ذم شمػسػمه ) ورواه :صحقح(

 (.1/511وصحح إؾمـودهو ذم اًمػتح )

 (.23/123ؾ أصمور )ذح مشؽِ  :اكظر(2ِ)
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 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘

 

ِأجبِظـِاألشئؾةِاآلتقة:

ف يمال ممو يليت:  .2  قمرِّ

 اًمـسخ[. -اًمتقاشمر -اعمتشوسمف -اعمحؽؿ -اًمتقاشمر -]اًمؼرآن

 اذح شمعريػ اًمؼرآن. .1

 اذيمر دًمقؾلم قمغم أن اًمؼرآن يمؾف قمريب. .3

 ؟ مع ذيمرشؿؾ اعمتشوسمف قمغم اعمحؽؿُُي »مو معـك ىمقل اعمصـػ طمػظف اهلل:  .4

 أمثؾي قمغم مو شمؼقل.

 اًمتشوسمف ىمد يؽقن أمرا كسبق و. ووح ذًمؽ. .5

مع ؟ شُيرضمع ذم اعمـسقخ إمم طمؽؿ اًمـوؾمخ»مو معـك ىمقل اعمصـػ طمػظف اهلل:  .6

 ذيمر أمثؾي قمغم مو شمؼقل.
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 باب اخلامسال
 السهة الهبوية
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 ابَلاُب الَاِمُؿ/
يَّ  ِٔ َُِّث اجلَّتَ  ثُ الفي

 

تَْػُث َع  ـَ اةَِػ َوِفيّ  َٔ/ 
ُل/ وَّ

َ
اةُِػ األ َُِّث/ الغَّ ِٔل اهلِل  الفي ـُ َْ َر ا َثتََج َخ ٌَ  ٍل ْٔ َْ كَ وْ  ،ٌِ

َ
ْو  ،ـِْػٍو  أ

َ
أ

 َتْلِؽيٍؽ.
اةُِػ اثلَّاِِن/ ا حََؽكَ  الغَّ ُٔل  ُّ ٌَ ـُ ْلخَِض   اهللِ  َر ٍُ ِٔد ال َع وُُس اُِِع  ٌَ ٍَ َواُِْخَفاِء ال

نُ  َِّثٌ  ُّ َفََّتْ  .ـُ
اةُِػ اثلَّاىِ  َو اىُلْؽآِن، َوحُبنَُي  ُد/الغَّ ٍَ ُو ُُمْ َُِّث ُتَفطي ، الفي ُّ ٍَ َٓ تْ ُص ٌُ  َوُُتَطي

 ٌَ ٔ ٍُ ،ُخ ْؽيَلَ  ػُ َوُتَليي  ُّ ا َوحُِغيُؿ  ،ُّ ٌُ ًٍ  .َسِػيًػا ُضْه
اةُِع/ اةُِػ الؽَّ ْضََكمِ  الغَّ

َ
ٌث يِف اىَػَلائِِػ َواأل ِطيُص ُضشَّ ًْ ، احلَِػيُد الطَّ َ َوإِْن ل

احًِؽايَ  َٔ خَ ٌُ  َْ ُْ. 
اةُِػ الَاِمُؿ/ ِطيُص/ الغَّ َُِػُه ةِِؽَوايثِ  احلَِػيُد الطَّ ـَ ا احََّطَو  اىَػْػِل  ٌَ

 ِّ رِْي ٌِ  َْ اةِِػ َخ ِْخَ ىَل إِ  الغَّ ٌُ اهُ   َٓ  َْ  .ِغيٍَّث كَاِدَضثٍ  َواَل  ُشُؼوذٍ  َؽريِ  ٌِ
اِدُس/ اةُِػ الفَّ / الغَّ َُ ِطيِص  احلَِػيُد احلََف وَط الطَّ ا َْجََع رُشُ ٌَ ، َْ ِْ  َوىَ
 ِّ َضِػ ُرَواحِ

َ
 .َعؿَّ َعتُْػ أ

اةُِع/ اةُِػ الفَّ ِػيُؿ/ الغَّ وِط احلَِػيِد  احلَِػيُد الغَّ َضَػ رُشُ
َ
ا َفَلَػ أ ٌَ 

ِطيِص   .الطَّ
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   الؼشح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 / ُّ ىُــ ْٔ يَّ الفي »كَــ ِٔ  أي شمعريػ اًمسـي، وطمجقتفو ومؽوكتفو مـ اًمؼرآن «/ثُ َُِّث اجلَّتَ

 .اًمؽريؿ

ـ ة:  .أو مذمقميً  ةً ؾمقاء يموكً حمؿقد اًمطريؼي، واًمسػمةُفَغًة:ِِافس 

ِ ـْ » :ؿقلِافرشقلِومـف ؾْماَلِم ؾُمـ ًي طَمَسـًَي، وَمَؾُف َأضْمُرَهو، َوَأضْمُر َم ـ  ذِم اإْلِ ـْ ؾَم َم

و سمَ  ؾْماَلِم ؾُمـ ًي ؾَمقَِّئًي، قَمِؿَؾ هِبَ ـ  ذِم اإْلِ ـْ ؾَم ٌء، َوَم ـْ ُأضُمقِرِهْؿ َرْ ـْ هَمػْمِ َأْن َيـُْؼَص ِم ْعَدُه، ِم

ـْ هَمػْمِ َأْن َيـْ  ـْ سَمْعِدِه، ِم و ِم ـْ قَمِؿَؾ هِبَ ـْ َأْوَزاِرِهْؿ يَموَن قَمَؾْقِف ِوْزُرَهو َوِوْزُر َم ُؼَص ِم

ءٌ   .شَرْ

 شمعريػ ؿمقخـو طمػظف اهلل.يمام ؾمقليت ذم ِاصطالحا:و

ِة.ـ ِةِافس ِجقِ ُحِِفاٜذٗ:

قمؾقف يمتوسمف  ف سمرؾموًمتف وملكزَل شمف واظمتص  سمـبق   ا حمؿدً كبقف  اهلل اصطػك  ًمؼد

ِومؼول  ،ـف ًمؾـوسمو أمره سمف أن يبقِّ  ه ومقف ذم مجؾيِ وأمرَ  اًمؽريؿَ  اًمؼرآنَ  ٿ ٹ ):

  (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 ًمؾـوس مو كزل إًمقفؿ ذم بلمِّ يعـل اًمؼرآن، ًمتُ » :اآليةدمِتػسرِِافؼرضبلاإلمامِؿالِ

ٌ مُ  عؾؽ، وموًمرؾمقل هذا اًمؽتوب مـ إطمؽوم واًمققمد واًمققمقد سمؼقًمؽ وومِ  قمـ  بلمِّ

ذم يمتوسمف مـ أطمؽوم اًمصالة واًمزيموة، وهمػم ذًمؽ ممو مل  مراده ممو أمجؾف اهلل 

 .شؾفيػصِّ 

إكام يؼقل ،ضٍ رَ وهمَ  قٓ قمـ هقًى يؼقل ىم ٓ  وىمد أظمؼمكو اهلل شمعومم سملن اًمرؾمقَل 

                                 
 .شؾمــ»تذيى اًمؾغي، ومؼويقس اًمؾغي، وًمسون اًمعرب، مودة  (ِاكظر:1)

 .(، قمـ ضمرير 2027رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:2)

 (.20/209شمػسػم اًمؼرـمبل ) (ِاكظر:3)
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ًرا مـ همػم زيودة وٓ كؼصونمِ مو أُ  ؼول شمعومم: وم ر سمف، يبؾغف إمم اًمـوس يمومال مقوم 

 .  (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)

، وـموقمتف ذم أرسمعلم مقوعو مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ سموشمبوع ؾمـتف  وىمد أمركو اهلل  

  :مـفو

 ( ہ ہ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ) :ىمقًمف 

 . (ی ی ی ی جئ حئ) : ىمقًمفو

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ) :  وىمقًمف

 (ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث

ڑ ک ک ک  ):  ، ومؼول مـ خموًمػي أمر اًمـبل  وطمذركو اهلل 

 (   ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ٱ ٻ ) أمرا، ومؼول شمعومم: اعمممـلم إذا ىمه اًمرؾمقل قمـ  اخلقورَ  وكػك اهلل 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 (   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

، واًمعؿؾ سمسـتف  قمـ وضمقب اشمبوع اًمرؾمقل  اًمـبقييِ  يِ ـ  اًمس   بُح ر ُص وىمد أؾمػَ 

ـِ قَمب وسٍ وم ـِ اسم ِي اًْمَقَداِع وَمَؼوَل: ظَم  َأن  َرؾُمقَل اهللِ  ،َرِِضَ اهللُ قَمـُْفاَم  ع َطَى اًمـ وَس ذِم طَمج 

ـْ شَمِضؾ قا َأسَمًدا: يِمتَ » ًُ ومِقُؽْؿ َمو إِِن اقْمَتَصْؿُتْؿ سمِِف وَمَؾ َو اًمـ وُس إيِنِّ ىَمْد شَمَريْم ، َوؾُمـ ُي وُب اهللَِيو َأهي 

                                 
 (.7/443ـ يمثػم )شمػسػم اسم (ِاكظر:1)

 (.29/83جمؿقع اًمػتووى، ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي ) (ِاكظر:2)
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 .شَكبِقِّفِ 

ـِ  اًْمِعْرسَموضِ وقمـ  َوؾُمـ ِي  لقَمَؾْقُؽْؿ سمُِسـ تِ » ىَموَل:  اهللِ  َرؾُمقَل  َأن   ، ؾَموِرَييَ  سْم

 
ِ
ُؽقا هِبَو َوقمَ اعمَ اخْلَُؾَػوء ـَ مَتَس  اؿِمِدي لَم اًمر  قا قَمَؾْقَفو سمِوًمـ َقاضِمذِ ْفِديِّ  .شض 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة و ـِ اًمـ بِلِّ  ،قَم ـْ يَموَن »ىَموَل :  قَم اَم َهَؾَؽ َم َدقُمقيِن َمو شَمَريْمُتُؽْؿ إِك 

ْؿ َواظْمتاَِلومِِفْؿ قَمغَم َأْكبَِقوِئِفؿْ ىَمْبَؾُؽْؿ سمُِسمَ   وَموضْمَتـُِبقهُ وَمنَِذا هَنَْقتُ  ،اهِلِ
ٍ
ء ـْ َرْ ، َوإَِذا َأَمْرشُمُؽْؿ ُؽْؿ قَم

 .شسمَِلْمٍر وَمْلشُمقا ِمـُْف َمو اؾْمَتَطْعُتؿْ 

ـِ و ـِ َمْعدِ اعمِ قَم ـْ َرؾُمقِل   يَؽِرَب  ْؼَداِم سْم ُف ىَموَل   اهللِقَم ًُ  إيِنِّ  َٓ أَ » :َأك  ُأوشمِق

َذا اًْمُؼْرآِن وَماَم  :َيُؼقُل  ،ُيقؿِمُؽ َرضُمٌؾ ؿَمْبَعوُن قَمغَم َأِريَؽتِفِ  َٓ اًْمؽَِتوَب َوِمْثَؾُف َمَعُف أَ  قَمَؾْقُؽْؿ هِبَ

ـْ طَم  ـْ طَمَرامٍ اَل َوضَمْدشُمْؿ ومِقِف ِم ُمقُه أَ  ،ٍل وَمَلطِمؾ قُه َوَمو َوضَمْدشُمْؿ ومِقِف ِم َٓ وَمَحرِّ  َُيِؾ  ًَمُؽْؿ حَلْؿُ َٓ 

اَمِر إَْهكِمِّ 
ُبِع وَ  ييُمؾ  ذِ  َٓ وَ  احْلِ ـَ اًمس  قَمـَْفو  َل َأْن َيْسَتْغـِ  ٓ  ًُمَؼَطُي ُمَعوِهٍد إِ  َٓ َكوٍب ِم

ـْ َكَزَل سمَِؼْقٍم وَمَعَؾْقِفْؿ َأْن َيْؼُروُه وَمنِْن مَلْ َيْؼُروُه وَمَؾُف َأنْ   .شُيْعِؼَبُفْؿ سمِِؿْثِؾ ىِمَراهُ  َصوطِمُبَفو َوَم

ـْ و تِل َيْدظُمُؾقَن اجْلَـ َي إِ »ىَموَل :  َأن  َرؾُمقَل اهللِ  ، َأيِب ُهَرْيَرةَ  قَم ـْ  ٓ  يُمؾ  ُأم  َم

ـْ َيْلسَمك ،ىَموًُمقا : َيو َرؾُمقَل اهللِ ،شَأسَمك ـْ َأـَموقَمـِل َدظَمَؾ اجْلَـ يَ » :ىَموَل  ؟َوَم ـْ قَمَصويِن  ،َم َوَم

 .أو قمـ امتثول إمر ،ىمبقل اًمدقمقة أي امتـع قمـ،شوَمَؼْد َأسَمك

                                 
 (.4/35(، وصححف إًمبوين ذم اًمصحقحي )10336رواه اًمبقفؼل ذم اًمؽؼمى ) (ِصحقح:1)

 (، وصححف، وواومؼف إًمبوين.1676اًمؽممذي )(، و4609رواه أسمق داود ) (ِصحقح:2)

 (.7188رواه اًمبخوري ) (ِصحقح:3)

 (، وصححف إًمبوين.27274(، وأمحد )21واسمـ موضمف )(، 4606رواه أسمق داود ) صحقح:ِ(4)

 (.7180رواه اًمبخوري ) (ِصحقح:5)

 (.17/15) ًمبدر اًمديـ اًمعقـلقمؿدة اًمؼوري ذح صحقح اًمبخوري،  (ِاكظر:6)
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 .، وًمزوم ؾمـتف وىمد أمجع اعمسؾؿقن قمغم وضمقب ـموقمي اًمرؾمقل 

ذم  ُػ نخوًمِ  إمم قمؾؿٍ  فكسى كػس ؾمؿع أطمدا كسبف اًمـوس أوأمل » ؿالِاإلمامِافشاؾعل:

مل جيعؾ ٕطمد سمعده  ؽؿف سملن اهلل مر رؾمقل اهلل واًمتسؾقؿ حلُ أ اشمبوعُ  أن ومرض اهلل 

وأن مو ؾمقامهو  ،سمؽؾ طمول إٓ سمؽتوب اهلل أو ؾمـي رؾمقًمف ٓ يؾزم ىمقٌل  وأكف ،إٓ اشمبوقمف

ـو ذم ىمبقل اخلؼم قمـ رؾمقل اهلل كو وىمبؾَ ض اهلل قمؾقـو وقمغم مـ سمعدَ وأن ومرْ  ،شمبع هلام

رىمي إٓ ومِ   ٓ نختؾػ ذم أن اًمػرض واًمقاضمى ىمبقل اخلؼم قمـ رؾمقل اهلل  ،واطمدٌ 

 .شؾملصػ ىمقهلو إن ؿموء اهلل شمعومم

ِتقؿقة:ِوؿال ِابـ ِاإلشالم  فؿ متػؼقن قمغم وضمقبإن اعمسؾؿلم يمؾ  » صقخ

ـ ي.ششمبوقمفوا  ، أي اًمس 

 / ُّ ىُــ ْٔ ُل/»كَــ وَّ
َ
اةُِػ األ ِٔل اهلِل  الغَّ ـُ َْ َر ا َثتََج َخ ٌَ َُِّث/  ٍل  الفي ْٔ َْ كَ ٌِ

وْ 
َ
ْو َتْلِؽيؽٍ  أ

َ
ره قمغم إىمرامـ ىمقًمف، أو ومعؾف، أو  ومؽؾ مو صمبً قمـ اًمـبل  «/ـِْػٍو أ

 .ومفق ؾمـي ،اًمٌمء

 .ف أصحوسمَ   مو أظمؼم سمف اًمـبل  هق  وافؼقل:

 .مـ أومعول اًمـبل   مو كؼؾف ًمـو اًمصحوسميُ  :وافػعؾ

ومال يـؽره، إكسوكو يؼقل ؿمقئو، أو يراه يػعؾ ؿمقئو،   هق أن يسؿع اًمـبل   وافتؼرير:

 .عو، وهق مـ اًمسـي ىمطْ وُيظفر اًمروو قمـف

                                 
 (.91-29/81جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:1)

 (.3مجوع اًمعؾؿ، ًمؾشوومعل، صـ ) (ِاكظر:2)

 (.86-29/85جمؿقع اًمػتووى ) ر:(ِاكظ3)

 (.1/266(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )1/63ذح خمتٍم اًمرووي ) (ِاكظر:4)

 (.1/266(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )1/61ذح خمتٍم اًمرووي ) (ِاكظر:5)
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  كْل:ّمً األمجل٘ علٙ ال

[1ِ ِافرشقل[: َقاِك َمَع يُمؾِّ  َٓ ًَمقْ » :ِؿقل ْؿ سمِوًمسِّ ََمْرُتُ َٕ تِل  َأْن َأؿُمؼ  قَمغَم ُأم 

 .شةٍ اَل َص 

لَ اَل َص اهللُ َيْؼَبُؾ  َٓ » :ِؿقلِافرشقلِ[:2]ِ ِ.شَة َأطَمِديُمْؿ إَِذا َأطْمَدَث طَمت ك َيَتَقو 

[3ِ سُمقا ذِم آكِقَ  َٓ » :ِؿقلِافرشقل[: ِي، وَ شَمنْمَ َهِى َواًمِػض  شَمْؾَبُسقا احلَِريَر  َٓ ِي اًمذ 

ْكَقو َوًَمُؽْؿ ذِم أظِمَرةِ  َو هَلُْؿ ذِم اًمد  يَبوَج، وَمنهِن  ِ.شَواًمدِّ

[4ِ ِِؿقلِافرشقل[: َجَرِة »: ـْ َهِذِه اًمش  ـْ َأيَمَؾ ِم ـ   اَل ومَ  -َيْعـِل اًمث قَم  -َم َيْؼَرسَم

 .شَمْسِجَدَكو

 الفعل: ّمً األمجل٘ علٙ

ـَِِِأَكسِِؿقلِ[:1ِ] ٌم اَل إَِذا ظَمَرَج حِلَوضَمتِِف َأضِملُء َأَكو َوهمُ  يَموَن اًمـ بِل  » :َِمافٍِؽِِْب

 َيْعـِل َيْسَتـِْجل سمِفِ 
ٍ
ـْ َموء ِ.شَمَعـَو إَِداَوٌة ِم

[2:] ِ ِؿقل َِمْسُعقٍد ـِ ًُمـَو سمِوعَمْققِمَظِي ذِم إَي   يَموَن اًمـ بِل  » :اْب وِم يَمَراَهَي َيَتَخق 

آَمِي قَمَؾْقـَو ِ.شاًمس 

[3ِ َِظب اسٍِؿقلِ[: ـِ َأضْمَقَد اًمـ وِس، َويَموَن   هللِيَموَن َرؾُمقُل ا»ِ:ريضِاهللِظـفاماْب

يُؾ  ِ.شَأضْمَقُد َمو َيُؽقُن ذِم َرَمَضوَن طِملَم َيْؾَؼوُه ضِمؼْمِ

                                 
 .(، قمـ أيب هريرة 151(، ومسؾؿ )887رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:1)

 .(، قمـ أيب هريرة 115مسؾؿ )(، و6954رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:2)

 .(، قمـ طمذيػي 1067(، ومسؾؿ )5633رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:3)

 (، قمـ اسمـ قمؿر رِض اهلل قمـفام.562(، ومسؾؿ )853رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:4)

 (.172(، ومسؾؿ )252رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:5)

 (.1812)، ومسؾؿ (68رواه اًمبخوري ) :متػؼِظؾقف(6ِ)

 (.6رواه اًمبخوري ) (ِصحقح:7)
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ِاهللِِ[:ِؿقل4ِ] ِظَُِِظْبِد ـِ ِْب َِريِضَ َِيْعَتؽُِػ اًمَعنْمَ   اهللِيَموَن َرؾُمقُل : »َظـُْفاَمِِاهللَُؿَر

ـْ َرَمَضونَ   .شإََواظِمَر ِم

 ّمً األمجل٘ علٙ اإلقشاس:

ـَ قَمب وسٍ قمـ [:1ِ] مَ   اهللِ أن  رؾمقَل  رِض اهلل قمـفام، اسْم ى  ًمف  ىُمدِّ وَمَروَمَع َيَدُه  ،اًمض 

ـُ اًمَقًمِقدِ ف، قَمـِ  ى  َيو  :وَمَؼوَل ظَموًمُِد سْم ـْ  ،َٓ »ىَموَل :  ؟َرؾُمقَل اهللَِأطَمَراٌم اًمض  ْ َيُؽ ـْ مَل
َوًَمؽِ

ْرشُمفُ  :ظَموًمِدٌ  ىَموَل  ،شسمَِلْرِض ىَمْقِمل وَمَلضِمُديِن َأقَمووُمفُ  ِ.َيـُْظُر إزَِم   وَمَليَمْؾُتُف َوَرؾُمقُل اهللِ  ،وَموضْمؽَمَ

ـْ ضَموسمِرٍ [:2] َغ َذًمَِؽ َكبِل  اهلِل ، وَمَبؾَ يُمـ و َكْعِزُل قَمغَم قَمْفِد َرؾُمقِل اهللِ »، ىَموَل:  قَم

ش، وَمَؾْؿ َيـَْفـَو.ِ

[3ِ ـْ [: : َدظَمَؾ قَمكَم  ىَموِئٌػ  اهللُقَموِئَشَي َرِِضَ قَم ًْ ؿَموِهٌد،  ، َواًمـ بِل  قَمـَْفو، ىَموًَم

ـُ طَموِرصَمَي ُمْضَطِجَعوِن، وَمَؼوَل: إِن  َهِذِه إىَْمَداَم سَمْعُضفَ  ـُ َزْيٍد َوَزْيُد سْم ـْ سَمْعضٍ َوُأؾَموَمُي سْم ِ،و ِم

 .شَوَأقْمَجَبفُ  وَمُن  سمَِذًمَِؽ اًمـ بِل  »ىَموَل: 

ـْ قَمْبِد اهللِ  [:4] ـِ مْسُعقٍد قَم ـَ إطَْمَبوِر إمَِم َرؾُمقِل اهللِ  سم  ، ىَموَل: ضَموَء طَمؼْمٌ ِم

و َكِجدُ وَمَؼو ُد إِك  َؿَقاِت قَمغَم إِْصَبٍع وَ  اهللََأن   َل: َيو حُمَؿ  َعُؾ اًمس  إََرِولَم قَمغَم إِْصَبٍع، جَيْ

َجَر قَمغَم إِْصَبٍع، َواعَموَء َواًمث َرى قَمغَم إِْصَبٍع، َوؾَموِئَر اخلاََلِئِؼ قَمغَم إِْصَبٍع، وَمَقُؼقُل  َأَكو  :َواًمش 

                                 
 .(2272(، ومسؾؿ )1015رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:1)

 (.2946(، ومسؾؿ )5392رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:2)

 (، واًمؾػظ ًمف.2440(، ومسؾؿ )5107رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:3)

]اكظر: اًمـفويي  سملظمقف وأسمقف، واجلؿع: اًمؼوومي. ؾضُم بف اًمر  ف ؿَم اًمذي يتتبع أصمور ويعرومفو، ويعرِ هق  :افؼائػ(4ِ)

 ([.4/212اًمـفويي ذم همريى احلديٌ )

 (.2459(، ومسؾؿ )3732رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:5)
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 .طَمت ك سَمَدْت َكَقاضِمُذُه شَمْصِديًؼو ًمَِؼْقِل احلؼَْمِ  اعَمؾُِؽ، وَمَضِحَؽ اًمـ بِل  

ِ.الِافـبلِأؿسامِأؾعِ:فاٜذٗ

ِ:ثالثةِأؿسامِتـؼسؿِأؾعالِافـبلِ

 .أؾعالِخاصةِبافـبلِِأحذٍا:

 ول ذم اًمصقم.َص اًمقِ  [:1مثالِ]

 .قةْس كِ  اجلؿع سملم شمسعِ  [:2مثالِ]

ِ ِ.إومعولذه هب م اًمتلدِّ رُ َُيْ  ِهبذهِاألؾعال:حؽؿِافتلد 

 .ةؾقِ بِِأؾعالِجِِِالجاىٕ:

 .اًمـقم [:1مثالِ]

 .ظآؾمتقؼو[:2ِمثالِ]

 .اًمؼقوم[:3ِمثالِ]

 .اًمريمقع[:4ِمثالِ]

 .إيمؾ[:5ِمثالِ]

ِ ِافتلد  ِاألؾعال:حؽؿ : ٕن ذًمؽ مل ُيؼصد سمف هبذه إومعول اًمتلدِّ  ُيبوُح  ِهبذه

 ًمؽـ ًمق شملؾمك سمف متلسٍ ي، وهل اخِلؾؼي، ؾ  بِ سمف، وًمذًمؽ ُكسى إمم اجلِ  دْ ب  عَ تَ اًمتنميع، ومل كُ 

 ا، ومال سملس. اؾمتؽبورً قمـف وٓ ومال سملس، وإن شمريمف ٓ رهمبيً 

ومنن يمون اًمػعؾ ، هل إومعول اًمتل ُيؼصد هبو سمقون اًمتنميع، أؾعالِبقاكقة الجالح:

                                 
 (.1786(، ومسؾؿ )4822رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:1)

ِاكظر:2) -1/278ذح اًمؽقيمى اعمـػم )(، و2463-1/2454اًمتحبػم ذح اًمتحرير، ًمؾؿرداوي ) (

284.) 
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 كدسمو يمون اًمػعؾ اًمبقوين سمقوكو ٔيي داًمي قمغم اًمقضمقب، دل قمغم اًمقضمقب، وإن يمون اعمبلمِّ 

 كدسمو، وإن يمون إسموطمي يمون اًمػعؾ مبوطمو.

 .أومعول اًمصالة :[1]ِلامث

 .احلٍ [:2مثالِ]

 .ىمطع يد اًمسورق [:3مثالِ]

 أومعول اًمطفورة.[:4ِمثالِ]

ِاألؾعال: ِهذه ؼ قمؾقف قمـد اًمعؾامء، وواضمى قمؾقف اإلقمالم سمف، ػَ ت  هذا مُ  حؽؿ

 .  ًمقضمقب اًمتبؾقغ قمؾقف

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ اثلَّاِِن/»كَــ ا حََؽكَ  الغَّ ُٔل  ُّ ٌَ ـُ ْلخَِض   اهللِ  َر ٍُ ِٔد ال َع وُُس ٌَ 
اُِ  ٍَ نُ َواُِْخَفاِء ال َِّثٌ  ُّ ِع َفََّتْ  ٍتَ ًمػعؾ مـ إومعول يؽقن ؾمـي ُُي   ك اًمـبلِّ رْ أي شمَ  «/ـُ

 :هبو سمنمـملم

 ، وأن شمؽقن احلوضميُ وضمقد اًمسبى اعمؼتيض هلذا اًمػعؾ ذم قمفد اًمـبل  أحدمها:

 ؾف.عْ إمم ومِ  داقمقيً 

 ًمف ٓ يؽقن اًمـبل  كَ رْ ى ًمؾػعؾ، ومنن شمَ أمو إن مل يقضمد اعمؼتيض، واًمسبى اعمقضمِ 

 .ف اًمـبل  ؾَ عَ يمون سمسبى اكتػوء اعمؼتيض، وًمق وضمد اعمؼتيض ًمػَ  : ٕن شمرك اًمـبل ؾمـيً 

ي: ٕكف يمون ًمعدم وضمقد ـ  ؾُم  ىمتول موكعل اًمزيموة ٓ ُيعد   اًمـبل  كُ رْ شمَ  :[1]ِمثال

مل  ف أسمق سمؽر ،  ومؾام ومعؾَ اًمذي هق مـعفؿ اًمزيموةَ  ًمؼتوهلؿ ِى اعمؼتيض، واًمسبى اعمقضمِ 

 ؾسـي.يؽـ خموًمػو ًم

ك ذًمؽ مع شمرَ  ؾمـي: ٕن اًمـبل  إذان ًمؾعقديـ ُيعد   اًمـبل  كُ رْ شمَ  [:2]ِمثال

                                 
 (.203-1/202(، واىمتضوء اًمٍماط اعمستؼقؿ )16/271جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:1)
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 وضمقد اعمؼتيض، ومنكف أمر سموٕذان ذم اجلؿعي، ومل يلمر ًمؾعقديـ.

صالة ريمعتلم سمعد اًمسعل سملم اًمصػو واعمروة ُيَعد  ؾُمـ ًي:  شَمْرُك اًمـبل  [:3مثالِ]

صغم سمعد اًمطقاف، ومل يصؾِّ سمعد تيض، ومنكف ًمؽ مع وضمقد اعمؼشمرك ذ  ٕن اًمـبل

 .اًمسعل

 ٕن اًمـبل:ؾُمـ ي ُيَعد   ىاًمدقموء سمعد رمل مجرة اًمعؼبي اًمؽؼم شَمْرُك اًمـبل  [:4مثالِ]

 دقمو سمعد اجلؿرة اًمصغرى، واًمقؾمطك، ومل يدُع  رك ذًمؽ مع وضمقد اعمؼتيض، ومنكفشم

 .ىسمعد اجلؿرة اًمؽؼم

ذاكلم ًمؾجؿعي ٓ ُيعد  ؾُمـ ي: ًمعدم وضمقد اعمؼتيض، ومعؾ إ شَمْرُك اًمـبل  [:5مثالِ]

مل يؽـ  واًمسبى اعمقضِمى ًمػعؾف، وهق يمثرة اًمـوس واكشغوهلؿ، ومؾام ومعؾف قمثامن 

 .، وًمؽـ ُيَمد ى يمام ومَعؾف قمثامن ػو ًمؾسـيخموًمِ 

ِ ومعال  اكتػوء اعمقاكع اًمتل متـع مـ هذا اًمػعؾ، ومؼد يؽمك اًمـبل  افثاين:افؼط

 يؿـع مـ ومعؾف. ًمقضمقد موكع

مـعف  : ٕن اًمـبل  يً ـ  ؾُم  ىمقوم رمضون ذم مجوقمي ٓ ُيعد   اًمـبل  كُ رْ شمَ  [:1مثالِ]

 ي.ـ  ػو ًمؾس  مل يؽـ خموًمِ  ومؾام ومعؾف قمؿر  رض قمؾقفؿ،ػْ موكٌع مـ اًمؼقوم، وهق ظمشقي أن يُ 

 ًمـبل  ٕن آ ُيعد  ؾُمـ ًي: مجع اًمؼرآن ذم مصحػ واطمد  اًمـبل  كُ رْ شمَ [:2ِمثالِ]

ػو مل يؽـ خموًمِ  ف، وهق اؾمتؿرار كزول اًمقطمل، ومؾام ومعؾف قمثامن عِ مـعف موكٌع مـ مَجْ 

 ي.ـ  ًمؾس  

ٓ ُيعد   هو قمغم ىمقاقمد إسمراهقؿ ءَ اًمؽعبي، وسمـو هْدمَ  اًمـبل  شَمْركُ  [:3مثالِ]

وهق أن ىمقمف يموكقا  مـعف موكع مـ سمـوئفو قمغم ىمقاقمد إسمراهقؿ  ؾُمـ ي: ٕن اًمـبل 

 طمديٌ قمفد سمؽػر.
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 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ اثلَّاِىُد/»كَــ َو اىُلْؽآنِ  الغَّ ٍَ ُو ُُمْ َُِّث ُتَفطي أي أن اًمسـي  «/الفي

ًِ ؾيٍ جمؿَ  اًمؼرآن، طمقٌ إن ذم اًمؼرآن آيوٍت  مو ُأمْجَِؾ ذم ُح وشمقوِّ  ُؾ ػصِّ شمُ   اًمسـيُ  ، وملشم

 .سمتقوقحفو

[ِ هلل سمنىمومي ، أمر ا (ڱ ڱ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثال

ؾاًمصالة، ومل  ـ يُ يمقػقي إىمومتفو،  ُيَػصِّ  اًمس 
ًِ َحًي  ومَلشَم َؾي ومَقوِّ  فو.يمقػقتَ مػصِّ

ومل ، أمر اهلل سملداء اًمزيموة،  (ں    ڱ )ىمقل اهلل شمعومم: ِ[:2مثالِ]

ْؾ  َحيً وم ،يؾَ ي مػصِّ ـ  اًمس   ًِ شمَ يمقػقي أدائفو، وملَ  ُيَػصِّ يعفو سملم وشمقزعفومجْ  يمقػقيَ  َقوِّ

 مستحؼقفو، وكحق ذًمؽ.

 (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴)ىمقل اهلل شمعومم:  [:3مثالِ]

ؾ ، أمر اهلل سملداء احلٍ،  َؾيً ف، مـوؾمؽَ ومل ُيَػصِّ ـ ي مػصِّ  اًمس 
ًِ َحًي  ،ومَلشَم ومَقوِّ

 أدائف.يمقػقَي 

أطمؾ اهلل ، (   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:4مثالِ]

 ؾ أطمؽومف بقع،اًم َحًي أطمؽومف.، ومل ُيَػصِّ َؾي ومَقوِّ ـ ي مػصِّ  اًمس 
ًِ  ومَلشَم

 / ُّ ىُــ ْٔ ُّ َوحُبنَُي »كَــ ٍَ َٓ تْ ُ ـ  أي أن اًمس   «/ٌُ : ؿ ذم اًمؼرآنح مو ُأهْب وشمقو   ،ي شمبلمِّ

(   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ): ىمول شمعومم يمام

پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثالِ]

ًِ سمف،  ؿ ٓ ُيعرُف اعمرادُ فَ بْ مُ  (پ) ومؾػظ:(   ڀ ڀ ڀ ومَلشَم

                                 
 (.3/441(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )3/238جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:1)

 (.3/441(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )3/238جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:2)
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ـ يُ   مبقِّـًي ًمف سملن معـوه اًمنمك. اًمس 

فمؾؿ  قمغم قمؿقمف اًمذي يشؿؾ يمؾ  (   پ): ىمقًمف ىمد ومفؿ أصحوب اًمـبل و

أن اعمراد سموًمظؾؿ ذم   هلؿ اًمرؾمقل ، ومبلم  وًمذًمؽ اؾمتشؽؾقا أييوًمق يمون صغػما 

 .ٔيي: اًمنمكا

ـْ قَمْبِد اهللِوم ـِ مْسُعقدٍ  َع ًِ :  ، سم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )ىَموَل : عَم و َكَزًَم

ـَو :ىُمْؾـَو (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  :ىَموَل  ؟َيْظؾُِؿ َكْػَسفُ َٓ  َيو َرؾُمقَل اهللِ َأي 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )ًَمْقَس يَماَم شَمُؼقًُمقَن »

كٍ  (ڀ ْ شَمْسَؿُعقا إمَِم ىَمقْ  ،سمنِِمْ سْمـِفِ َأَومَل ِٓ (   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) :ِل ًُمْؼاَمَن 

. 
[ِ ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب )ىمقل اهلل شمعومم:  [:2مثال

مب ىب يب جت حت ):  ومؼقًمف  (خب مب ىب يب جت حت خت 

، ط ًمف اخلقفؽمشيُ اًمصالة ذم اًمسػر  يؼتيض أن ىمٍَم  هفموهرَ مبفؿ طمقٌ إن   (خت

ـ يُ   اًمس 
ًِ  .اخلقفاًمصالة ذم اًمسػر  شؽمط ًمؼٍِم كف ٓ يُ مبقِّـًي ًمف سمل ومَلشَم

ـِ ُأَمق يَ  ـْ َيْعغَم سْم ـِ اخْلَط وِب  :ىَموَل  ،ومَع ًُ ًمُِعَؿَر سْم ی ی ی جئ حئ ) : ىُمْؾ

ـَ اًمـ وُس  ،(مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت   :وَمَؼوَل  ،وَمَؼْد َأِم

ًَ ِمـْفُ  ًُ مِم و قَمِجْب ًُ َرؾُمقَل  ،قَمِجْب ـْ َذًمَِؽ   اهللِوَمَسَلًْم َق » :وَمَؼوَل  ،قَم هِبَو  اهللَُصَدىَمٌي شَمَصد 

 .شَؾْقُؽْؿ وَموىْمَبُؾقا َصَدىَمَتفُ قمَ 

                                 
 (.214(، ومسؾؿ )3360رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقفِ:1)

 (.686واه مسؾؿ )ر صحقحِ:(2ِ)
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[ِ ومؾػظ: ، ( ٻ ٻ ٻ ٻ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:3مثال

ـ يُ مبفؿ ٓ ُيعرُف اعمراد سمف،  (ٻ)  اًمس 
ًِ مبقِّـًي ًمف سملن معـوه اًمـظر إمم وضمف اهلل  ومَلشَم

. 

ـْ ُصَفْقٍى وم ـِ اًمـ   َع َيُؼقُل اهللُ  -ىَموَل  -إَِذا َدظَمَؾ َأْهُؾ اجْلَـ ِي اجْلَـ َي »  :ىَموَل   لِّ بِ قَم

ْ شُمَبقِّْض ُوضُمقَهـَو :وَمَقُؼقًُمقنَ  ؟شُمِريُدوَن ؿَمْقًئو َأِزيُديُمؿْ  :شَمَبوَرَك َوشَمَعومَم  ْ شُمْدظِمْؾـَو اجْلَـ َي  ؟َأمَل َأمَل

ـَ اًمـ ورِ  ـَو ِم ـَ اًمـ َظِر إمَِم وَمَقْؽِش  -ىَموَل  - ؟َوشُمـَجِّ َجوَب وَماَم ُأقْمُطقا ؿَمْقًئو َأطَمى  إًَِمْقِفْؿ ِم
ُػ احْلِ

ِْؿ   .(ٻ ٻ ٻ ٻ ) :َهِذِه أَييَ  اَل صُمؿ  شمَ ،شَرهبِّ

، ( ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:4مثالِ]

ـ يُ مبفؿ ٓ ُيعرُف اعمراد سمف،  (ٴۇ)ومؾػظ:   اًمس 
ًِ  اًمرمل. سملن معـوهمبقِّـًي ًمف  ومَلشَم

ـْ ومَ  ـِ  ع ًُ َرؾُمقَل اهللِ  ، ىَموَل:قَموِمٍر  قُمْؼَبَي سْم  :َوُهَق قَمغَم اعمِـؼَْمِ َيُؼقُل  ؾَمِؿْع

مْ  َٓ أَ ،  (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)» َة اًمر  مْ  َٓ أَ  ،ُل إِن  اًْمُؼق  َة اًمر   َٓ أَ  ،ُل إِن  اًْمُؼق 

مْ  َة اًمر   .ش ُل إِن  اًْمُؼق 

 / ُّ ىُــ ْٔ ُص َوُُتَ »كَــ ٌَ  طي ٔ ٍُ و ذمأي أن اًمسـي ختصص  «/ُّ ُخ  مو ضموء قموم 

، وؾمقليت شمػصقؾ اًمؾ ْػظِ  مدًمقل قمغَم مَجقع أضْمَزاء موهق ي ًمػظ دال   ، واًمعوم هقاًمؼرآن

 مصطؾح اًمعوم ذم سموسمف إن ؿموء اهلل.

                                 
 (.282رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:1)

 (.2927رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:2)

 (.3/359ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:3)

 (.3/203) اًمسوسمؼ (ِاكظر:4)
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ذم يمؾ  قموم  ، هق (   ٱ ٻ ٻ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثالِ]

 .سموحِلؾِّ  ، واجلرادـي سمتخصقص مقتي اًمبحرمقتي، وملشمً اًمس

ؾ  : »ىمول ذم موء اًمبحر اهللِ  َرؾُمقَل ، َأن   َأيِب ُهَرْيَرةَ  ومعـ ُفقُر َموُؤُه احْلِ ُهَق اًمط 

ِِ.شَمْقَتُتفُ 

ـِ قُمَؿَر و ـْ قَمْبِد اهللِ سْم َتوِن ًْ ًَمُؽْؿ َمْقتَ ُأطِمؾ  »ىَموَل :  ، َأن  َرؾُمقَل اهللِ رِض اهلل قمـفامقَم

و اعَمْقَتَتونِ  َمونِ ، وَموحْلُقُت َواَوَدَموِن، وَمَلم  و اًمد   .ش، وَموًْمَؽبُِد َواًمطَِّحوُل جْلََراُد، َوَأم 

[ِ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )ىمقل اهلل شمعومم:   [:2مثال

قموم  ذم يمؾ اًمقرصمي، وملشمً اًمسـي سمتخصقص سمعض اًمقرصمي  ،(   ڱ

 .يموًمؼوشمؾ، واًمؽوومرسمعدم اإلرث، 

ـِ  اهللِ بدِ قمَ  ـْ عَ ومَ  َيِرُث اًْمَؼوشمُِؾ  َٓ »:  : ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ وَل ىمَ  ،و رِض اهلل قمـفامؿرٍ قمَ  سم

 .شؿَمْقًئو

ـِ َزْيدٍ  َيِرُث اعمُْسؾُِؿ اًْمَؽوومَِر،  َٓ »ىَموَل:  ، َأن  اًمـ بِل  رِض اهلل قمـفام وقمـ ُأؾَموَمَي سْم

  .شَيِرُث اًْمَؽوومُِر اعُمْسؾِؿَ  َٓ وَ 

ذم  ، قموم  (   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )ىمقل اهلل شمعومم:   [:3مثالِ]

يمؾ اًمـسوء، يػقد طمؾ اًمـؽوح مـ همػم اعمحرموت اعمذيمقرات ذم أيوت اًمسوسمؼي، وملشمً 

                                 
(، واسمـ موضمف 59(، وىمول: طمسـ صحقح، واًمـسوئل )69(، واًمؽممذي )83رواه أسمقداود ) صحقح:(1ِ)

 (، وصححف إًمبوين.386)

 (.1516(، وصححف إًمبوين ذم اإلرواء )5713(، وأمحد )3324اسمـ موضمف ) رواه (ِصحقح:2)

 (، وطمسـف إًمبوين.4566رواه أسمق داود ) (ِحسـ:3)

 (.2624(، ومسؾؿ )6764رواه اًمبخوري ) متػؼِظؾقف:ِ(4)
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 .وظموًمي اًمزوضمي ،عؿييماًمسـي سمتخصقص سمعض اًمـسوء سمعدم طمؾ اًمزواج مـفـ، 

تَِفو، وَ  َٓ »وَل: ىمَ  ، َأن  َرؾُمقَل اهللِ  ومعـ َأيِب ُهَرْيَرةَ  سَملْمَ  َٓ جُيَْؿُع سَملْمَ اعَمْرَأِة َوقَمؿ 

 .شاعَمْرَأِة َوظَموًَمتَِفو

 / ُّ ىُــ ْٔ ْؽيَلَ  ػُ َوُتَليي »كَــ  ، واعمطؾؼ هقؼ اًمؼرآند مطؾَ أي أن اًمسـي شمؼقِّ  «/ُّ ٌُ

ذم سموسمف إن  طؾؼوؾمقليت شمػصقؾ مصطؾح اعم،اًمؾػظ اًمدال قمغم مدًمقل ؿموئع ذم ضمـسف

  وء اهلل.ؿم

[ِ ،  (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  )ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثال

 .، وردت ذم اًمـص مطؾؼي، وملشمً اًمسـي سمتؼقدهو سموًمثؾٌ(ەئ)ومؽؾؿي 

ـِ َأيِب َوىم وٍص وم ـْ ؾَمْعِد سْم ًُ ىَموَل :  ،َع ُق سمُِثُؾَثْل َموزِم ؟ أَ : اهللِ  َرؾُمقلِ ًمىُمْؾ َأشَمَصد 

ًُ شَٓ »ىَموَل :  ْطِر ؟ وَمَؼوَل : : سمِو، وَمُؼْؾ ٌُ »، صُمؿ  ىَموَل : شَٓ »ًمش  ٌُ يَمبػِمٌ  ،اًمث ُؾ  .شَواًمث ْؾ
، (ٺ ٺ ٺ ٿ)ىمقل اهلل شمعومم: ِ[:2مثالِ]

 .ؾػَص ورد ومقف اًمؼطع مطؾؼو، وملشمً اًمسـي سمتؼقده إمم اعمِ 

ـْ وم ِـ  قمبدِ  ع ـ و مِ ورىمً ؾَم   بل  اًمـ   طعَ ىمَ »ىمول : رِض اهلل قمـفام، و قمؿرٍ  اهلل سم

 .، وأمجع اعمسؾؿقن قمغم ذًمؽشؾِ ػَص اعمِ 

                                 
 (.2408(، ومسؾؿ )5209رواه اًمبخوري ) متػؼِظؾقف:ِ(1)

 (.34/44جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:2)

 (.1/20ؾشقيموين )إرؿمود اًمػحقل، ًم (ِاكظر:3)

 (.2618(، ومسؾؿ )2195رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:4)

 (.81-8/82(، وصححف إًمبوين ذم اإلرواء )27150رواه اًمبقفؼل ذم اًمؽؼمى ) (ِصحقح:5)

 (.21/440اعمغـل ٓسمـ ىمدامي ) اكظر:(6ِ)
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﮴ )ىمقل اهلل شمعومم: ِ[:3مثالِ] ، ورد ( ۓ ﮲ ﮳

  .ومقف ومعؾ اًمطقاف مطؾؼو، وملشمً اًمسـي سمتؼقده سمنموط اًمصالة

ـْ ومَ  ـِ قَمب وسٍ  ع ًِ ِمْثُؾ » :ىَموَل  َأن  اًمـ بِل   ،رِض اهلل قمـفاماسْم اًمط َقاُف طَمْقَل اًْمَبْق

ُؽْؿ شَمَتَؽؾ ُؿقَن ومِقفِ  ٓ  ِة إِ اَل اًمص   ـْ شَمَؽؾ َؿ ومِقِف ومَ  ،َأك  ـ  إِ  اَل وَمَؿ َؿ  .شسمَِخػْمٍ  ٓ  َيَتَؽؾ 

 / ُّ ىُــ ْٔ ا َوحُِغيُؿ »كَــ ًٍ  أي أن اًمسـي شمضقػ أطمؽومو ضمديدة، «/َسِػيًػا ُضْه

 .مل شمذيمر ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ

 .وظموًمتفواعمرأة وقمؿتفو، و حتريؿ اجلؿع سملم اعمرأةِ  [:1مثالِ]

ـْ ومَ  تَِفو، وَ  َٓ »ىَموَل:  ، َأن  َرؾُمقَل اهللِ  َأيِب ُهَرْيَرةَ  ع سَملْمَ  َٓ جُيَْؿُع سَملْمَ اعَمْرَأِة َوقَمؿ 

 .شاعَمْرَأِة َوظَموًَمتَِفو
 .حتريؿ يمؾ ذي كوب مـ اًمسبوع [:2مثالِ]

ـْ َأيِب صَمْعَؾَبَي اخْلَُشـِلِّ وم ـَ  ل  هَنَك اًمـ بِ » :، ىَموَل َع ـْ َأيْمِؾ يُمؾِّ ِذي َكوٍب ِم قَم

ُبعِ   .شاًمس 

 .َؾى مـ اًمطػمحتريؿ يمؾ ذي خِمْ  [:3مثالِ]

ـِ قَمب وسٍ وم ـِ اسْم ـْ يُمؾِّ ذِ   اهللِهَنَك َرؾُمقُل » :ىَموَل  رِض اهلل قمـفام، َع ـَ  يقَم َكوٍب ِم

َبوعِ  ـْ يُمؾِّ ذِ  ،اًمسِّ ػْمِ  يَوقَم ـَ اًمط   .شخِمَْؾٍى ِم

 .اًمسؿؽ واجلرادي تَ قْ أيمؾ مَ ؾقؾ حت [:4مثالِ]

                                 
 (، وصححف إًمبوين.960رواه اًمؽممذي ) صحقح:ِ(1)

 (.3/441(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )3/238ؿقع اًمػتووى )جم (ِاكظر:2)

 (.2408(، ومسؾؿ )5209رواه اًمبخوري ) متػؼِظؾقف:ِ(3)

 (.2931(، ومسؾؿ )5780رواه اًمبخوري ) متػؼِظؾقف:(4ِ)

 (.2934رواه مسؾؿ ) صحقح:(5ِ)
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ـِ قُمَؿَر وم ـْ قَمْبِد اهللِ سْم ًْ ًَمُؽْؿ َمْقَتَتوِن ُأطِمؾ  »ىَموَل :  ، َأن  َرؾُمقَل اهللِ رِض اهلل قمـفامَع

و اعَمْقَتَتونِ  َمونِ وَموحْلُقُت َوا :َوَدَموِن، وَمَلم  و اًمد   .شوَموًْمَؽبُِد َواًمطَِّحوُل  :جْلََراُد، َوَأم 

 ْٔ / كَــ ُّ اةُِع/»ىُــ اةُِػ الؽَّ ٌث يِف اىَػَلائِِػ  الغَّ ِطيُص ُضشَّ احلَِػيُد الطَّ
ْضََكمِ 

َ
ًْ يَ ، َواأل َ َٔاحًِؽاَوإِْن ل خَ ٌُ  َْ سمف ذم اًمعؼوئد  ٍ  تَ احلديٌ اًمصحقح ُُي أن أي  «/ُْ

  .ا، وهذا سمنمجوع أهؾ اًمعؾؿن يمون آطمودً إوإطمؽوم و

 أطموديٌ إطمؽوم وأطموديٌ اًمصػوت، بتي سملمأًمومل يػرق أطمد مـ أهؾ احلديٌ 

 ـْ وٓ قمـ أطمد مـ اًمتوسمعلم، وٓ مَ  ،ي هذا اًمػرق قمـ أطمد مـ اًمصحوسم عرفوٓ يُ 

شموسمعفؿ وٓ قمـ أطمد مـ أئؿي اإلؾمالم، وإكام يعرف قمـ رءوس أهؾ اًمبدع ومـ 

ىمقن سملم اًمـصقص وعمعتزًمي، واجلفؿقي، واًمراومضي، وهمػمهؿ ممـ يػرِّ ، يمشمبعفؿ

ون أطمود: ٕكف ٓ يػقد اًمعؾؿ قمـدهؿ، ويردون وأطمود ذم آؾمتدٓل، ومػمد   اعمتقاشمرة

، وهؿ سمذًمؽ يشبفقن -أي مو يمون فمـل اًمدًٓمي– اعمتقاشمر اًمذي ًمقس سمؼطعل اًمدًٓمي

ڃ ڃ )اًمقفقد ذم إيامهنؿ سمبعض اًمؽتوب، ويمػرهؿ سمبعض، يمام ىمول شمعومم: 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

(   ک گ گ گ گ ڳڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )وىمول شمعومم: 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

                                 
 (.1516(، وصححف إًمبوين ذم اإلرواء )5713(، وأمحد )3324رواه اسمـ موضمف ) (ِصحقح:1)

 (.1/351(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )605خمتٍم اًمصقاقمؼ اعمرؾمؾي، صـ ) (ِاكظر:2)

 (.606-605خمتٍم اًمصقاقمؼ اعمرؾمؾي، صـ ) (ِاكظر:3)
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(   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڎ ڎ

ِتعريػِادتقاترِواآلحاد.ِ:[1] فاٜذٗ

ِِ:اخلزِضبان

ِ  ،ؿ قمغم اًمؽذب قمـ مثؾفؿؿؽـ مقاـملُت ٓ يُ  ف قمددٌ مو كؼؾَ هق  :رمتقاتِِأحدمها:

، وُيصؾ اًمعؾؿ سمؼقهلؿ ،ٓ مظـقنٍ  ؼمون قمـ طمزي ونُخ  ،ـمروموه واًمقؾمط ويستقي

 .وٓ اًمعداًمي ،شؽمط ذم اعمخؼميـ اإلؾمالمُ وٓ يُ  ،خمصقص ضبط سمعددٍ ٓ يُ وذًمؽ 

أو  ،هق مو مل يقضمد ومقف ذوط اعمتقاشمر ؾمقاء يمون اًمراوي ًمف واطمداِ:آحادافثاين:ِو

ِأيمثر

 حاد:األدفةِظذِؿبقلِخزِاآل: [2]فاٜذٗ 

ِ:دمِاألحؽامِوافعؼائدِدونِتػريؼِبقـفامِاآلحادخزِمـِاألدفةِظذِؿبقلِ

(   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)ىمقل اهلل شمعومم:  افدفقؾِاألول:

هذا يدل قمغم اجلزم سمؼبقل ظمؼم اًمقاطمد أكف ٓ ُيتوج إمم اًمتثبقً، وًمق يمون ظمؼمه ٓ 

ممو يدل قمؾقف أيضو أن اًمسؾػ اًمصوًمح يػقد اًمعؾؿ ٕمر سموًمتثبً طمتك ُيصؾ اًمعؾؿ، و

وومعؾ يمذا، وأمر سمؽذا،  ،يمذا: وأئؿي اإلؾمالم مل يزاًمقا يؼقًمقن: ىمول رؾمقل اهلل 

 وهنك قمـ يمذا، وهذا معؾقم ذم يمالمفؿ سموًمرضورة.

ويمثػم مـ أطموديٌ  ،ذم قمدة مقاوع ىمول رؾمقل اهلل  :ودمِصحقحِافبخاري

، وإكام ؾمؿعف مـ صحويب همػمه،  ىمول رؾمقل اهلل :يؼقل ومقفو أطمدهؿ اًمصحوسمي 

                                 
 (.46-42(، وكزهي اًمـظر، ٓسمـ طمجر، صـ )2/233ذح صحقح مسؾؿ، ًمؾـقوي ) (ِاكظر:1)
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سمام كسبف إًمقف مـ ىمقل أو ومعؾ، ومؾق  مـ اًمعوىمؾ وضمزم قمغم رؾمقل اهلل  وهذه ؿمفودةٌ 

 .سمغػم قمؾؿ يمون ظمؼم اًمقاطمد ٓ يػقد اًمعؾؿ ًمؽون ؿموهدا قمغم رؾمقل اهلل 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ   )ىمقل اهلل شمعومم:  افدفقؾِافثاين:

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 (   یی 

اهلل  ومؼد طمض  ، وأطمؽومو ذم أن ظمؼم أطمود طمجي ذم اًمتبؾقغ قمؼقدةً  كص  هذه أيي 

  َر ـموئػي مـفؿ إمم اًمـبل ـػِ اعمممـلم قمغم أن ي   صمؿ ؿقا مـف ديـفؿ ويتػؼفقا ومقفًمقتعؾ ،

وٓ ؿمؽ أن ذًمؽ ًمقس ظموصو سمام يسؿك  غقا هذا اًمعؾؿ هلؿ،يرضمعقا إمم ىمقمفؿ ًمقبؾِّ 

 ،واًمطوئػي ذم ًمغي اًمعرب شمؼع قمغم اًمقاطمد ومام ومقق ،سموًمػروع وإطمؽوم سمؾ هق أقمؿ

ومؾقٓ أن احلجي شمؼقم سمحديٌ أطمود قمؼقدة وطمؽام عمو طمض اهلل شمعومم اًمطوئػي قمغم 

 .اًمتبؾقغ

ضُمُؾ ـَموِئَػيً » ؿالِاإلمامِافبخاري: ك اًمر  ڳ ڱ ڱ )ؼقل اهلل شمعومم: ًمِ  :َوُيَسؿ 

 .شِن َدظَمَؾ ذِم َمْعـَك أَييِ اَل وَمَؾِق اىْمَتَتَؾ َرضُم  (   ڱ ڱ

 (   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )ىمقل اهلل شمعومم:  افدفقؾِافثافث:

أظمبور  قنَ ػُ ؼْ يَ   أي ٓ شمتبعف وٓ شمعؿؾ سمف، ومل يزل اعمسؾؿقن مـ قمفد اًمصحوسمي

ػقد قمؾام ًمؽون ومؾق يموكً ٓ شمُ تقن هلل شمعومم هبو اًمصػوت، ثبِ ويُ  ،ويعؿؾقن هبو ،أطمود

                                 
 (.577خمتٍم اًمصقاقمؼ اعمرؾمؾي، ٓسمـ اًمؼقؿ، صـ ) (ِاكظر:1)

-53(، واحلديٌ طمجي سمـػسف ذم اًمعؼوئد وإطمؽوم، ًمؾشقخ إًمبوين، صـ )578، صـ )اًمسوسمؼ ظر:(ِاك2)

54.) 

 (.9/86صحقح اًمبخوري ) (ِاكظر:3)
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 .قا مو ًمقس هلؿ سمف قمؾؿػُ اًمصحوسمي واًمتوسمعقن وشموسمعقهؿ وأئؿي اإلؾمالم يمؾفؿ ىمد ىمَ 

ِافرابع: ـِ  َموًمِِؽ  قمـ  افدفقؾ ـُ ؿَمَبَبٌي ، ، ىَموَل: َأشَمْقـَو اًمـ بِل   احلَُقْيِرِث  سْم َوَكْح

ـَ ًَمْقؾَ  ي و ىَمِد اؿْمَتَفْقـَو  ًي، َويَموَن َرؾُمقُل اهللِ ُمَتَؼوِرسُمقَن، وَمَلىَمْؿـَو قِمـَْدُه قِمنْمِ ـ  َأك  َرومِقًؼو، وَمَؾام  فَم

َكوُه، ىَموَل:  -َأْو ىَمِد اؿْمَتْؼـَو  -َأْهَؾـَو  ـْ شَمَريْمـَو سَمْعَدَكو وَمَلظْمؼَمْ اْرضِمُعقا إمَِم َأْهؾِقُؽْؿ، »ؾَمَلًَمـَو قَمؿ 

َوَصؾ قا  -َأطْمَػُظَفو، َٓ َوَذيَمَر َأؿْمَقوَء َأطْمَػُظَفو َأْو  -وَمَلىِمقُؿقا ومِقِفْؿ، َوقَمؾُِّؿقُهْؿ َوُمُروُهْؿ، 

 .شيَماَم َرَأْيُتُؿقيِن ُأَصكمِّ 

 واًمتعؾقؿُ  ،فمـفؿ أهؾَ  واطمدٍ  يمؾ   ؿَ يمؾ واطمد مـ همٓء اًمشببي أن يعؾِّ  ومؼد أمر 

مل  اًمعؼقدة سمؾ هل أول مو يدظمؾ ذم اًمعؿقم ومؾق مل يؽـ ظمؼم أطمود شمؼقم سمف احلجي يعؿ  

 .يؽـ هلذا إمر معـك

ـْ َأَكسٍ   :امسافدفقؾِاخل ـِ ىَمِدُمقا قَمغَم َرؾُمقِل اهللِ  قَم وَمَؼوًُمقا:  ،، َأن  َأْهَؾ اًْمَقَؿ

ؾْماَلَم ىَموَل وَمَلظَمَذ سمَِقِد َأيِب قُمَبْقَدَة وَمَؼوَل:  ـ َي َواإْلِ ْؿـَو اًمس  ٌْ َمَعـَو َرضُماًل ُيَعؾِّ َهَذا َأِملُم »اسْمَع

يِ  َهِذهِ  ُم  ْٕ  .شا

 .ؾق مل شمؼؿ احلجي سمخؼم اًمقاطمد مل يبعٌ إًمقفؿ أسمو قمبقدة وطمدهوم

طمجي ذم  ، وهل أن ظمؼم أطمود طمجي ذم اًمعؼوئد، يمام هقهوميٌ  ذم احلديٌ وموئدةٌ و

قمبقدة إمم أهؾ اًمقؿـ ًمقعؾؿفؿ  مل يبعٌ أسمو إطمؽوم، ٕكـو كعؾؿ سموًمرضورة أن اًمـبل 

أطمود ٓ يػقد اًمعؾؿ اًمنمقمل ذم  د أيضو، ومؾق يمون ظمؼمإطمؽوم ومؼط، سمؾ واًمعؼوئ

                                 
 (.578خمتٍم اًمصقاقمؼ اعمرؾمؾي، صـ ) (ِاكظر:1)

 (.674(، ومسؾؿ )7146رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:2)

 (.56وم، ًمؾشقخ إًمبوين، صـ )احلديٌ طمجي سمـػسف ذم اًمعؼوئد وإطمؽ (ِاكظر:3)

 (.1429رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:4)

 (.55احلديٌ طمجي سمـػسف ذم اًمعؼوئد وإطمؽوم، ًمؾشقخ إًمبوين، صـ ) اكظر:(5ِ)
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ؿفؿ، أؿمبف ه إًمقفؿ ًمقعؾِّ أيب قمبقدة وطمدَ  إرؾموٌل  اًمعؼقدة، وٓ شمؼقم سمف احلجي ومقفو، ًمؽون

 .ف اًمعؾؿومثبً يؼقـو إومودشمُ  ،اًمشورع قمـف هـز  تَ وهذا ممو يَ  ،رء سموًمعبٌ

ـِ قُمَؿرَ   :سادسافدفقؾِاف ـْ قَمْبِد اهللِ سْم  ذِم »، ىَموَل: اهلل قمـفامرِض  قَم
ٍ
سَمْقـَو اًمـ وُس سمُِؼَبوء

ْبِح، إِْذ ضَموَءُهْؿ آٍت وَمَؼوَل:  ىَمْد ُأْكِزَل قَمَؾْقِف اًمؾْقَؾَي ىُمْرآٌن َوىَمْد  إِن  َرؾُمقَل اهللِ »َصاَلِة اًمص 

ًْ ُوضُمقُهُفْؿ إمَِم اًمش  شُأِمَر َأْن َيْسَتْؼبَِؾ اًمَؽْعَبَي وَموؾْمَتْؼبُِؾقَهو ْلِم وَموؾْمَتَداُروا إمَِم ، َويَموَك

 .اًمَؽْعَبيِ 

ؾقا ظمؼم اًمقاطمد ذم كسخ مو يمون مؼطققمو قمـدهؿ ىمبِ   ومفذا كص قمغم أن اًمصحوسمي

ومؾقٓ أكف  ،واؾمتؼبؾقا اًمؽعبي خلؼمه ،مـ وضمقب اؾمتؼبول سمقً اعمؼدس ومؽميمقا ذًمؽ

 . قمـدهؿ مو ظموًمػقا سمف اعمؼطقع قمـدهؿ مـ اًمؼبؾي إومم طمجيً 

 .شسمؾ ؿمؽروا قمغم ذًمؽ ر قمؾقفؿ رؾمقل اهلل ـؽِ مل يُ » ابـِافؼقؿ:ِاإلمامؿالِ

 اإلمجوع.  :سابعافدفقؾِاف

ِافشاؾعل:  عمجًمق ضموز ٕطمد مـ اًمـوس أن يؼقل ذم قمؾؿ اخلوصي: أ» ؿالِاإلمام

اعمسؾؿقن ىمديام وطمديثو قمغم شمثبقً ظمؼم اًمقاطمد، وآكتفوء إًمقف، سملكف مل ُيعؾؿ مـ ومؼفوء 

  وىمد صمب تف ضموز زم.اعمسؾؿلم أطمد إٓ

ـْ أىمقل: مل أطمػظ قمـ ومؼفوء اعمسؾؿلم أهنؿ اظمتؾػقا ذم شمثبقً ظمؼم اًمقاطمد سمام  وًمؽ

ًُ مـ أن ذًمؽ مقضمقدا قمغم يمؾفؿ  .شوصػ

                                 
 (.3/405ؾمؾسؾي إطموديٌ اًمصحقحي، ًمألًمبوين ) اكظر:ِ(1)

 (.516(، ومسؾؿ )7152رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:2)

 (.58ف ذم اًمعؼوئد وإطمؽوم، ًمؾشقخ إًمبوين، صـ )احلديٌ طمجي سمـػس (ِاكظر:3)

 (.576خمتٍم اًمصقاقمؼ اعمرؾمؾي، ٓسمـ اًمؼقؿ، صـ ) (ِاكظر:4)

 (.458اًمرؾموًمي، ًمؾشوومعل، صـ ) (ِاكظر:5)
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ِافـقوي: ـ ؿَ اًمذي قمؾقف مجوهػم اعمسؾؿلم مـ اًمصحوسمي واًمتوسمعلم ومَ » وؿالِاإلمام

ًمقاطمد اًمثؼي طمجي مـ سمعدهؿ مـ اعمحدصملم واًمػؼفوء وأصحوب إصقل أن ظمؼم ا

 ،وه سموًمنمع ٓ سموًمعؼؾومـَ رَ وأن وضمقب اًمعؿؾ سمف قمَ  ..... ،طمجٍ اًمنمع يؾزم اًمعؿؾ هبو

 .شوذهبً اًمؼدريي واًمراومضي وسمعض أهؾ اًمظوهر إمم أكف ٓ جيى اًمعؿؾ سمف

مذهى أصحوسمـو أن أظمبور أطمود اعمتؾؼوة سموًمؼبقل » وؿالِصقخِاإلشالمِابـِتقؿقة:

 .شاًمديوكوت شمصؾح إلصمبوت أصقل

ً سمام صح مـ أطموديٌ أطمود ثبُ اًمزقمؿ سملن اًمعؼقدة ٓ شمَ » وؿالِافشقخِاألفباين:

ذم اإلؾمالم، مل يؼؾ سمف أطمد مـ إئؿي إقمالم يموٕرسمعي وهمػمهؿ،  دظمقٌؾ  سموـمٌؾ  زقمؿٌ 

 .شضموء سمف سمعض قمؾامء اًمؽالم، سمدون سمرهون مـ اهلل وٓ ؾمؾطون سمؾ هق ممو

ف ذم طمقوشمف وأصحوسمُ ، اًمعؿؾقي اًمتل ضمرى قمؾقفو اًمـبل  إن اًمسـي» وؿالِأيضا:

وسمعد ووموشمف شمدل دًٓمي ىموـمعي قمغم قمدم اًمتػريؼ سملم طمديٌ أطمود ذم اًمعؼقدة 

 .شذم يمؾ ذًمؽ ىموئؿيً  وأكف طمجيً  ،وإطمؽوم

 / ُّ ىُــ ْٔ َُِػُه »كَــ ـَ ا احََّطَو  ٌَ ِطيُص/  اةُِػ الَاِمُؿ/ احلَِػيُد الطَّ الغَّ
ِّ ا ةِِؽَوايثِ  رِْي ٌِ  َْ اةِِػ َخ ِْخَ  ىَػْػِل الغَّ ٌُ اهُ إىل  َٓ  َْ ِغيٍَّث  َواَل  ُشُؼوذٍ  َؽريِ  ٌِ
شمقومرت ومقف  صملم، وهق موهذا شمعريػ احلديٌ اًمصحقح ذم اصطالح اعمحدِّ  «/كَاِدَضثٍ 

ٌُ سؿ  ومال يُ  ، ومنن اظمتؾ مـفو ذطٌ مخسي ذوط  :طمقـئذ صحقحو ك احلدي

                                 
 (.2/233ذح صحقح مسؾؿ، ًمؾـقوي ) (ِاكظر:1)

َدة   (ِاكظر:2)  (.148، صـ )اعُمَسق 

 (.2/196بوين )ؾمؾسؾي إطموديٌ اًمصحقحي، ًمألًم (ِاكظر:3)

 (.55احلديٌ طمجي سمـػسف ذم اًمعؼوئد وإطمؽوم، صـ ) اكظر:(4ِ)
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ِافسـد: ِاتصال يمؾ راو مـ رواة احلديٌ أظمذه قمؿـ معـوه: أن  افؼطِاألول:

ؾ، عَض ؾ، واعمُ ؼ، واعمرؾَم اعمعؾ  ، وظمرج سمف ومقىمف مبوذة مـ أول اًمسـد إمم مـتفوه

 ع.واعمـؼطِ 

 .هق مو ؾمؼط مـ أول ؾمـده راو أو أيمثر قمغم اًمتقازم ؼ:وادعؾِ 

 .: ىمول رؾمقل اهلل ذف مجقع اًمسـد، ويؼول مثالأن َُي [:1مثالِ]

 . اًمصحويب واًمتوسمعل معو إٓ اًمصحويب أو إٓ ذف مجقع اًمسـدأن َُي :ِ[2مثالِ]

صمف، ويضقػ احلديٌ إمم ؿمقخ ؿمقخفأن َُي  [:3مثالِ]  .ذف مـ طمد 

 .مبوذة أؾمؼط مـف اًمتوسمعل  اًمصحوسمي، وطمؽوه قمـ اًمـبل مو  هق ؾ:وادرَشِ

حرضشمف سمؾ عِ : ومُ ، أو: ومعؾ يمذا، أوىمول رؾمقل اهلل  :أن يؼقل اًمتوسمعل مثافف:و

 .كحق ذًمؽ يمذا، أو

هق مو ؾمؼط مـ ؾمـده ىمبؾ اًمصحويب راويون ومليمثر ذم مقوع واطمد مع  ؾ:وادعَضِ

 .اًمتقازم

راويون ومليمثر ذم مقوعلم، مع ىمبؾ اًمصحويب هق مو ؾمؼط مـ ؾمـده  ع:وادـؼطِِ

 .قمدم اًمتقازم

                                 
 (.59(، وكزهي اًمـظر، صـ )44مي اسمـ اًمصالح، صـ )دمؼ (ِاكظر:1)

 (.80(، وكزهي اًمـظر، صـ )14مؼدمي اسمـ اًمصالح، صـ ) (ِاكظر:2)

 (.82-80كزهي اًمـظر، صـ ) (ِاكظر:3)

 (.81(، وكزهي اًمـظر، صـ )51-52مؼدمي اسمـ اًمصالح، صـ ) (ِاكظر:4)

 (.81كزهي اًمـظر، صـ ) (ِاكظر:5)

 (.84-83(، وكزهي اًمـظر، صـ )59مؼدمي اسمـ اًمصالح، صـ ) (ِاكظر:6)

 (.84(، وكزهي اًمـظر، صـ )57-56مؼدمي اسمـ اًمصالح، صـ ) (ِاكظر:7)
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: مجال تطبٔكٕ: َكو إؾِْماَمقِمقُؾ ىمول اإِلَموُم اًمـ َسوِئل  صَمـَو  َأظْمؼَمَ ـُ َمْسُعقٍد، ىَموَل: طَمد  سْم

ـْ َأيِب ىَمَتوَدةَ  ـِ َأيِب ىَمَتوَدَة، قَم ـْ قَمْبِد اهللِ سْم ـْ َُيَْقك، قَم صَمـَو ِهَشوٌم، قَم ، َأن   ظَموًمٌِد، ىَموَل: طَمد 

 : احلديٌ.، ىَموَل َرؾُمقَل اهللِ 

 صور احلديٌ معؾؼو. شإؾمامقمقؾ سمـ مسعقد»إذا ؾمؼط مـ اًمسـد  [:1]

أن رؾمقل  :أؾمؼط مجقع اًمسـد إٓ اًمصحويب، وىمول: ىمول أسمق ىمتودة  ويمذًمؽ إذا

 ىمول يمذا. اهلل 

 يمذا. ويمذًمؽ إذا أؾمؼط مجقع اًمسـد، وىمول: ىمول رؾمقل اهلل 

قمبد اهلل سمـ أيب »، وىمول اًمتوسمعل شأسمق ىمتودة »إذا ؾمؼط مـ اًمسـد اًمصحويب  [:2]

 ال.يمذا صور احلديٌ مرؾَم ، ىمول رؾمقل اهلل ش: ىمتودة

، أو شُيقك، وقمبد اهلل سمـ أيب ىمتودة»أو ش ، وهشومدظموًم»إذا ؾمؼط مـ اًمسـد  [:3]

 ال.صور احلديٌ معَض ش ُيقك، وقمبد اهلل سمـ أيب ىمتودة، وظموًمد، وهشوم»

ش هشوم، وقمبد اهلل سمـ أيب ىمتودة»، أو شظموًمد، وُيقك»إذا ؾمؼط مـ اًمسـد  [:4]

 صور احلديٌ مـؼطعو.

ػ سموًمعداًمي، مـ رواة احلديٌ متِص  راوٍ  ـوه: أن يمؾ  مع افؼطِافثاين:ِظدافةِافرواة:

أو  ،وعقػ وظمرج سمف مو ذم ؾمـده راوٍ  ،وهل مؾؽي حتؿؾف قمغم مالزمي اًمتؼقى واعمروءة

 جمفقل.

 أو سمدقمي. ،أو ومسؼ ،هل اضمتـوب إقمامل اًمسقئي مـ ذك وافتؼقى:

 قمام هل اًمتحكم سمؿحوؾمـ إظمالق، ومجقؾ اًمعودات وإقمراف واًمتخكم وادروءة:

، ومؽؿ مـ سمؾد يـوىمضفو، وهل ختتؾػ سموظمتالف اًمبؾدان، وإزمون، وإؿمخوص
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 .و ًمؾؿروءةمً رْ ظَم  د  عُ ضمرت قمودة أهؾف سمؿبوذة أمقر ًمق سموذهو همػمهؿ ًمَ 

 وهق ىمسامن:  افؼطِافثافث:ِضبطِافرواة:

ف طمتك يتؿؽـ مـ اؾمتحضوره متك ؿموء عؿهق إصمبوت مو ؾم :صدرٍِِضبطُِ أحدمها:

 .فطمتك يمدي

إًمقف مـ طملم ؾمامقمف إمم  ق اخلؾُؾ قمـ شمطر  مو يمتبف  هق صقن :ـتاٍبِِضبطُِ وافثاين:

 .أدائفوىمً 

ِافشذوذ: ِظدم ِافرابع: ، واًمشوذ: هق مو معـوه: أٓ يؽقن ذم ؾمـده ؿموذ   افؼط

 .مـف مـ هق أرضمُح  ػ ومقف اًمثؼيُ نخوًمِ 

ِافعؾة: : هق مو ُؾ ، واعمعؾ  ذم ؾمـده معؾقٌل  معـوه: أٓ يؽقنَ  افؼطِاخلامس:ِظدم

 :شؽمط هلو ذـمونِ ، وموًمعؾي يُ فموهره اًمصحي، وسمعد اًمتػتقش اـم ؾع ومقف قمغم قمؾي ىمودطمي

 .ػقيً أن شمؽقن ظَم  األول:

 .ذم صحي اًمسـدِ  أن شمؽقن ىمودطميً  افثاين:

 صملم.ذم اصطالح اعمحدِّ  ك قمؾيً سؿ  اًمنمـملم ومال شمُ  هذيـ ومنن اظمتؾ أطمد

ذة اعمحدصملم ممـ مجع ـمرق ومفو ضمفوسمِ د، وٓ يعرِ وىمد شمؼع اًمعؾي ذم اعمتـ، أو اًمسـ

احلديٌ، واظمتالف رواشمف، وقمَرف مـزًمتفؿ مـ اًمضبط واحلػظ.

 ذم اًمصالة. شسمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمقؿ»طمديٌ كػل ىمراءة  ومثالِافعؾةِدمِادتـ:

 .اًمتعؾقؾ سموإلرؾمول أو سموًمقىمػ ومثالِافعؾةِدمِاإلشـاد:

                                 
 .(1/7، 2/12(، وومتح اعمغقٌ، ًمؾسخووي )66، 58كزهي اًمـظر، صـ ) (ِاكظر:)

 (.2/12، وومتح اعمغقٌ )(59-58كزهي اًمـظر، صـ ) اكظر:ِ(2)

 (.59كزهي اًمـظر، صـ )(، و76مؼدمي اسمـ اًمصالح، صـ ) (ِاكظر:3)

 (.92-90مؼدمي اسمـ اًمصالح، صـ ) (ِاكظر:4)
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ِأؿسامِاحلديثِافصحقح:ِفاٜذٗ:

 :ؼسؿِاحلديثِافصحقحِؿسؿغيـ

 مي.رت ومقف اًمنموط اخلؿسي اعمتؼدِّ صحقح ًمذاشمف، هق اًمذي شمقوم   أحدمها:

 .سمؽثرة ـمرىمفصحقح ًمغػمه، هق مو يمون طمسـو ًمذاشمف، وىَمِقَي  افثاين:

 / ُّ ىُــ ْٔ وَط »كَــ ا َْجََع رُشُ ٌَ  / َُ اِدُس/ احلَِػيُد احلََف اةُِػ الفَّ الغَّ
ِطيِص  َْ عَ ، الطَّ ِْ َضِػ ُرَواحَِّوىَ

َ
أي احلديٌ احلسـ هق احلديٌ  «/ؿَّ َعتُْػ أ

 .رواشمف أطمدِ  وبطُ  ىمؾ  اًمصحقح، وًمؽـ 

ِؾننِتعريػِاحلديثِاحلسـِيؽقن: هق مو اشمصؾ ؾمـده سمروايي اًمعدل  وظذِهذا

 ظمػقػ اًمضبط قمـ مثؾف إمم مـتفوه مـ همػم ؿمذوذ وٓ قمؾي ىمودطمي.

بط، وإكام ُيؽتػك سمراٍو ومؼط ًمقؽقن وٓ يشؽمط أن يؽقن مجقع اًمرواة ظمػقػل اًمض

 احلديٌ طمسـو.

ِأؿسامِاحلديثِاحلسـ:ِ[:1فاٜذٗ ]

 :ؿسؿغِسـيـؼسؿِاحلديثِاحل

ـٌ  أحدمها: رت ومقف ذوط احلديٌ اًمصحقح وًمؽـ ف، هق اًمذي شمقوم  ًمذاشمِ  طمس

 ظمػ وبط أطمد رواشمف.

ـٌ  افثاين:  فاًم اويف مت  ه، هق مو يمون وعقػو، وىَمِقَي سمؽثرة ـمرىمف، ومل يؽـ رًمغػمِ  طمس

 سموًمؽذب.

                                 
 (.58كزهي اًمـظر، صـ ) :اكظر

 (.65، صـ )اًمسوسمؼ (ِاكظر:2)

 .(2/92(، وومتح اعمغقٌ )68-67، صـ )اًمسوسمؼ :(ِاكظر3)
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ِحؽؿِاالحتجاجِباحلديثِاحلسـ:ِ[:2فاٜذٗ ]

 .ُُيتٍ سمف ذم اًمعؼوئد وإطمؽوم يموحلديٌ اًمصحقح متومو احلديثِاحلسـ

 / ُّ ىُــ ْٔ وِط »كَــ َضَػ رُشُ
َ
ا َفَلَػ أ ٌَ ِػيُؿ/  اةُِع/ احلَِػيُد الغَّ اةُِػ الفَّ الغَّ

ِطيِص  احلَِػيِد  ف ذوط احلديٌ اًمصحقح، ويمذا مل قوم مل دمتؿعأي يمؾ طمديٌ  «/الطَّ

 دمتؿع ومقف ذوط احلديٌ احلسـ، ومفق وعقػ، وهق أكقاع شمزيد قمـ اخلؿسلم

 .كققمو

 ؾ. ع، واعمعَض ؾ، واعمـؼطِ اعمعؾ ؼ، واعمرؾَم  دِذطِاالتصال:ؼَِومثالِماِؾَِ

 اعمؽذوب، واعمؽموك. دِذطِافعدافة:ؼَِومثالِماِؾَِ

 .، واعمؼؾقبج، واعمدرَ راعمـؽَ  افضبط:ِدِذطَِؼَِومثالِماِؾَِ

 .: هق اًمشوذ  افشذوذِظدمِِِؼدِذطَِوماِؾَِ

 : هق اعمعؾ ؾ.افعؾةِظدمِِِؼدِذطَِوماِؾَِ

ِافعؿؾِباحلديثِافضعقػ:ِحؽؿَِِفاٜذٗ:

امء اًمعؿؾ سموحلديٌ اًمضعقػ ذم اًمعؼوئد وإطمؽوم، أمو ؾٓ جيقز قمـد مجفقر اًمع

                                 
 (.2/274شمدريى اًمراوي، ًمؾسققـمل ) (ِاكظر:1)

 (.42مؼدمي اسمـ اًمصالح، صـ ) (ِاكظر:2)

ِاحلديثِادـؽر:3) . ]اكظر: مؼدمي اسمـ اًمصالح، صـ  ( هق مو ظموًمػ ومقف اًمروي اًمضعقُػ اًمراوي اًمؼقي 

 ([.71(، وكزهي اًمـظر، صـ )80)

ِاحلديثِاددرج:4) (، وكزهي 95ر: مؼدمي اسمـ اًمصالح، صـ )هق مو ُذيمر ذم احلديٌ، وًمقس مـف. ]اكظ (

 ([.93اًمـظر، صـ )

مو يموكً ومقف خموًمػي سمقوع راٍو مؽون آظمر، أو سمقوع يمؾؿي مؽون يمؾؿي. ]اكظر: مؼدمي  (ِاحلديثِادؼؾقب:5)

 ([.94(، وكزهي اًمـظر، صـ )202اسمـ اًمصالح، صـ )
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 : وطثالصمي ذومضوئؾ إقمامل ومقجقز اًمعؿؾ هبو سم

ؿمديد، ومقخرج مـ اكػرد مـ اًمؽذاسملم واعمتفؿلم  همػمَ  أن يؽقن اًمضعُػ  أحدها:

 .سموًمؽذب

 أن يـدرج حتً أصؾ معؿقل سمف. افثاين:

 د آطمتقوط.ؼَ عتَ ف، سمؾ يُ ؼد قمـد اًمعؿؾ سمف صمبقشمُ عتَ أن ٓ يُ  افثافث:

 

                                 
 (.352-2/350(، وومتح اعمغقٌ )352-2/350شمدريى اًمراوي ) (ِاكظر:1)
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 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘

 

ِأجبِظـِاألشئؾةِاآلتقة:

ف يمؾ ممو يليت: .2  قمرِّ

ـ ي]اًم  أطمود[ -اعمتقاشمر -س 

ـ ي. ؿ قمـ طمجقيِ شمؽؾ   .1  اًمس 

 ي ذم آصطالح، مع ذيمر أمثؾي قمؾقف.ـ  اذح شمعريػ اًمس   .3

مع وضمقد اعمؼتيض واكتػوء اعموكع ومؽميمف ؾمـي. ووح  مو شمريمف رؾمقل اهلل  .4

 ذًمؽ، مع ذيمر أمثؾي قمغم مو شمؼقل.

 اذيمر مثوٓ قمغم يمؾ ممو يليت: .5

 اًمؼرآن.ؾ جمؿؾ ػصِّ شمُ  يُ ـ  اًمس   - أ

ـ يُ  - ب   مبفؿ اًمؼرآن.بلمِّ شمُ  اًمس 

ـ يُ  - ت  ص قمؿقم اًمؼرآن.صِّ خُت  اًمس 

ـ يُ  - ث  د مطؾؼ اًمؼرآن.شمؼقِّ  اًمس 

ـ يُ  - ج  أطمؽوم مل يلِت هبو اًمؼرآن. ضقُػ شمُ  اًمس 

احلديٌ اًمصحقح طمجي ذم اًمعؼوئد وإطمؽوم وإن مل يؽـ متقاشمرا. اذح  .6

 ذًمؽ.

 اذيمر دًمقؾلم قمغم ىمبقل ظمؼم أطمود. .7

 ط احلديٌ اًمصحقح. مع ذيمر مثول قمغم يمؾ ذط.اذيمر ذو .8

 اذيمر ذوط احلديٌ احلسـ. .9
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 اذح شمعريػ احلديٌ اًمضعقػ. .20
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 باب السادسال
 اإلمجاع
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اِدُس/  ابَلاُب الفَّ
 اإِلْْجَاعُ 

 

 َوِفيّ َعاةَِؽاِن/
ُل/ وَّ

َ
اةُِػ األ ِث َبْػَػ اجلَّ اتي  اإِلْْجَاُع/ الغَّ ٌَّ َغَْصٍ  يِف  ِبي َفاُق ُُمْخَِٓػي األُ
ََ اىُػُطِٔر ىلَعَ  ُمِٔر. ٌِ

ُ
ََ األ ٌِ ْمٍؽ 

َ
 أ

اةُِػ اثلَّاِِن/ . الغَّ ًْ ٌث ِغَِْػ َبْػِغٓ ُهِِٔتي ُضشَّ  اإِلْْجَاُع الفي
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   الؼشح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 ْٔ / كَــ ُّ  ع قمؾقفو.ؿَ جْ هذا اًمدًمقؾ اًمثوًمٌ مـ إدًمي اًمنمقمقي اعمُ  «/اإِلْْجَاعُ »ىُــ

(   ٿ ٹ)ىمقل اهلل شمعومم: ، ومـف اًمعزيؿي قمغم إمرىَُؾًث/  واإلْجاع

 .اضمتؿعً آراؤهؿ قمؾقف ، أيأمجع اعمسؾؿقن قمغم يمذا ويؼال:

 .قمؾقف ُمت َػؼقمؾقف: أي  عٌ ؿَ جُمْ شمػوق، يؼول: هذا أمر آاإلمجوع قمغم  طؾُؼ ويُ 

 ؾمقليت ذم شمعريػ ؿمقخـو طمػظف اهلل. واصطالحا:

ِحجقةِاإلمجاع:ِفاٜذٗ:

 .اشمػؼ اًمعؾامء قمغم طمجقي اإلمجوع، وأكؽره سمعض أهؾ اًمبدع مـ اعمعتزًمي واًمشقعي

                                 
 ش.مجع»تذيى اًمؾغي، مودة  (ِاكظر:1)

 (.102اعمػردات ذم همريى اًمؼرآن، صـ ) (ِاكظر:2)

 ش.مجع»شموج اًمعروس، مودة  (ِاكظر:3)
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ِومـِاألدفةِظذِحجقةِاإلمجاع:

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )ىمقل اهلل شمعومم:  افدفقؾِاألول:

(   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ ڃ

 

م خموًمػتَ  وهذا يقضمى اشمبوعَ   .فؿؾمبقؾ اعمممـلم، وُيرِّ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )ىمقل اهلل شمعومم:  افدفقؾِافثاين:

(   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ومؾق ىموًمً ، رـؽَ ويـفقن قمـ يمؾ مُ  ،وهذا وصػ هلؿ سملهنؿ يلمرون سمؽؾ معروف

، قمـ اعمـؽر ومقف ومل شمـفَ  ،هق والل ًمؽوكً مل شملمر سموعمعروف ذم ذًمؽإمي ذم اًمديـ سمام 

ًمق اضمتؿعقا قمغم سموـمؾ يموكقا ىمد اضمتؿعقا قمغم مـؽر مل يـفقا قمـف، ومعروف مل يممروا و

 .ٓ جيتؿعقن قمغم والًمي ؿسمف، ومثبً أهنوهق ظمالف مو وصػفؿ اهلل شمعومم   سمف،

ويُمْؿ َواًمُػْرىَميَ قَمَؾْقُؽْؿ سمِ »:  ىمقل اًمرؾمقلافدفقؾِافثافث: ْقَطوَن  ،وجلَاَمقَمِي َوإِي  وَمنِن  اًمش 

ـْ َأَراَد سُمْحُبقطَمَي اجلَـ يِ  صْمـلَْمِ َأسْمَعُد، َم
ِٓ ـَ ا  .شوَمْؾَقْؾَزُم اجلاََمقَميَ  َمَع اًمَقاطِمِد َوُهَق ِم

 .ضمتامع إسمداناأن اجلامقمي إمو أن شمؽقن سمؿعـك  وجفِافشاهد:

 .ضمتامع إىمقالوإمو أن شمؽقن سمؿعـك ا

                                 
 (.22/342جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:1)

 (.1/441(، ورووي اًمـوفمر )2/40أطمؽوم اًمؼرآن، ًمؾشوومعل ) (ِاكظر:2)

 (.1/127يمى اعمـػم )(، وذح اًمؽق277-29/276جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:3)

 ([.2/98أي وؾمطفو. ]اكظر: اًمـفويي ذم همريى احلديٌ ) (ِبحبقحةِاجلـة:4)

ِصحقح:5) ، (، قمـ قمؿر 277(، وأمحد )9275(، واًمـسوئل ذم اًمؽؼمى )1265رواه اًمؽممذي ) (

  وصححف أمحد ؿمويمر، وإًمبوين.
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ىملم، وٕن إسمدان  واعمعـك إول ممتـع: ٕكف ٓ يؼِدر أطمٌد أن يؾزم مجوقمي ىمقم متػرِّ

إذا اضمتؿعً يموكً مـ اعمسؾؿلم، واًمؽوومريـ، وهمػمهؿ، ومؾؿ يؽـ ذم ًمزوم إسمدان 

 معـك.

 ومدل ذًمؽ قمغم أن اعمراد هق اضمتامع إىمقال.

ِافشاؾعل: أن  ػرىمي ذم اًمبؾدان، ومال يؼدر أطمدٌ إذا يموكً مجوقمتفؿ مت» ؿالِاإلمام

دت إسمدان شمؽقن جمتؿعي مـ اعمسؾؿلم ضمِ متػرىملم، وىمد وُ  ىمقمٍ  أسمدانِ  يؾزم مجوقميَ 

ٕكف ٓ يؿؽـ، وٕن  :ور، ومؾؿ يؽـ ذم ًمزوم إسمدان معـكج  واًمؽوومريـ وإشمؼقوء واًمػُ 

قفؿ مجوقمتفؿ اضمتامع إسمدان ٓ يصـع ؿمقئو ومؾؿ يؽـ ًمؾزوم مجوقمتفؿ معـك، إٓ مو قمؾ

 مـ اًمتحؾقؾ واًمتحريؿ واًمطوقمي ومقفام.

ومؼد ًمزم مجوقمتفؿ، ومـ ظموًمػ مو شمؼقل سمف  ،ومـ ىمول سمام شمؼقل سمف مجوقمي اعمسؾؿلم

ي، ىمَ رْ اعمسؾؿلم ومؼد ظموًمػ مجوقمتفؿ اًمتل أمر  سمؾزومفو، وإكام شمؽقن اًمغػؾي ذم اًمػُ  مجوقميُ 

 .شوٓ ىمقوس ،يـ  وٓ ؾُم  ،قمـ معـك يمتوب همػؾيٌ  وملمو اجلامقمي ومال يؿؽـ ومقفو يمووميً 

ـْ  افدفقؾِافرابع: ـِ  َأَكسِ قَم ًُ َرؾُمقَل ىَموَل  ، َموًمٍِؽ  سْم إِن  »، َيُؼقُل:  اهللِ: ؾَمِؿْع

َتِؿُع قَمغَم َواَلًَميٍ  َٓ دَمْ تِل   .شُأم 

 / ُّ ىُــ ْٔ ُل/»كَــ وَّ
َ
اةُِػ األ  ذم اصطالح إصقًمقلم.أي / «اإِلْْجَاعُ  الغَّ

 / ُّ ىُــ ْٔ ، ومال يصح أي صودر قمـ مجقع اًمعؾامء اعمجتفديـ«/ َفاُق ُُمْخَِٓػياتي »كَــ

ومـ مل  ،اشمػوق همػم اعمجتفديـ يموًمعومي ٓ يصح اشمػوق سمعض اعمجتفديـ، ويمذًمؽ

                                 
 (.473اًمرؾموًمي، ًمؾشوومعل، صـ ) (ِاكظر:1)

، ( قمـ اسمـ قمؿر 1267، واًمؽممذي )( قمـ أيب موًمؽ إؿمعري 4153د )رواه أسمق داو (ِصحقح:2)

 ، واًمؾػظ ًمف، وصححف إًمبوين.( قمـ أكس 3950واسمـ موضمف )
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 .، وٓ شمؼدح خموًمػتف ذم اكعؼود اإلمجوع ومقف ذوط آضمتفود ؽتؿْؾ شمَ 
ِباتػاؿفؿ: ك ؿ  َس آظمتالف، ومال يُ ز سموٓشمػوق قمـ احتود اقمتؼودهؿ، واطمؽُمِ  وادراد

 .وإمجوقمً 

 / ُّ ىُــ ْٔ ثِ »كَــ ٌَّ جمتفدي سمؼقي إمي، اشمػوق ، ومال يصح مـ أمي حمؿد أي  «/األُ

عؾامء اًمقفقد واًمـصورى، وكحقهؿ مـ اًمؽػور قمغم أطمؽوم ديـفؿ، ومنكف ًمقس إمجوقمو يم

 .ذقمقو

 / ُّ ىُــ ْٔ طمقوشمف  عؼد اإلمجوع ذم، ومال يـأي سمعد ووموشمف «/ َبْػَػ اجلَِّبي »كَــ

 . 

 / ُّ ىُــ ْٔ ََ اىُػُطٔرِ  يِف »كَــ ٌِ ال يشؽمط وم ،اشمػوق جمتفدي يمؾ قمٍم أي «/َغَْصٍ 

: ٕكف إن اؿمؽُمط أن يؽقن اإلمجوع ذم يمؾ ذم اإلمجوع اشمػوق هذه إمي ذم يمؾ إقمصور

 .ًمؾزم مـف اكعدام اإلمجوعاًمعصقر 

ِبافعكِ  ضمتفود ذم اًمقىمً اًمذي طمدصمً ومقفمـ يمون مـ أهؾ آ ـا:هوادراد

                                 
(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم 6/380(، واًمبحر اعمحقط ذم أصقل اًمػؼف )3/6ذح خمتٍم اًمرووي ) (ِاكظر:1)

(1/122 ،114.) 

 (.1/122ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:2)

وذح اًمؽقيمى اعمـػم (، 6/380واًمبحر اعمحقط ذم أصقل اًمػؼف )(، 3/6ذح خمتٍم اًمرووي ) (ِاكظر:3)

(1/112 ،117 ،136.) 

(، 74(، واعمختٍم ذم أصقل اًمػؼف، ٓسمـ اًمؾحوم، صـ )6/380اًمبحر اعمحقط ذم أصقل اًمػؼف ) (ِاكظر:4)

 (.1/122وذح اًمؽقيمى اعمـػم )

ِاكظر:5) (، وذح اًمتؾقيح 2/511خمتٍم اسمـ احلوضمى، ٕيب اًمؼوؾمؿ إصػفوين ) سمقون اعمختٍم ذح (

 (.1/81قمغم اًمتقوقح، ًمؾتػتوزاين )
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سمعد  رشمبي آضمتفودومفق مـ أهؾ ذًمؽ اًمعٍم، ومـ سمؾغ  ،اعمسلًمي، وفمفر اًمؽالم ومقف

 .ومؾقس مـ أهؾ ذًمؽ اًمعٍم اعمسلًمي، طمدوث

 / ُّ ىُــ ْٔ ُمٔرِ  ىلَعَ »كَــ
ُ
ََ األ ٌِ ْمٍؽ 

َ
يـ ي اًمتل شمتعؾؼ سموًمدِّ أي مـ إمقر اًمديـق  «/ أ

اشمػوق جمتفدي  ومال يصح ،و أومعوٓ، أو اقمتؼودا، أو شمؼريراؾمقاء يموكً أىمقآ، أ ًمذاشمف

 .رومير، أو طمِ جَ تْ مَ  ، يموعمصؾحي ذم إىمومي، أو قمؼكمقيقَ كْ إمي قمغم أمر دُ 

ٓ يتعؾؼ سموًمديـ ًمذاشمف، سمؾ سمقاؾمطي،  يـلي دِ  أمرٍ وٓ يصح يمذًمؽ اشمػوىمفؿ قمغم 

نن ذًمؽ ًمقس يموشمػوىمفؿ قمغم سمعض مسوئؾ اًمعرسمقي، أو اًمؾغي، أو احلسوب وكحقه، وم

 .ذقمقوإمجوقمو 
 ػشّط: طتّ٘اخلالص٘ أىُ ٓؼرتط يف صح٘ اإلمجاع 

 .أن يؽقن سمعد ووموة اًمـبل  أحدها:

 أن يؽقن اًمعؾامء مـ اعمسؾؿلم. افثاين:

 أن يتػؼ مجقع اًمعؾامء قمغم اعمسلًمي. افثافث:

 أن يؽقن اًمعؾامء مـ اعمجتفديـ. :رابعاف

 اًمعصقر، ومال يشؽمط ذم مجقع اًمعصقر.أن يؽقن اًمعؾامء ذم قمٍم مـ  اخلامس:

 ع قمؾقفو مـ إمقر اًمديـقي.أن شمؽقن اعمسلًمي اعمجؿَ  افسادس:

أن دمتؿع قمؾامء اعمسؾؿلم قمغم طمؽؿ اإلمجوع  معـك» ؿالِصقخِاإلشالمِابـِتقؿقة:

وإذا صمبً إمجوع إمي قمغم طمؽؿ مـ إطمؽوم مل يؽـ ٕطمد أن نخرج قمـ  ،مـ إطمؽوم

                                 
 (.6/380اًمبحر اعمحقط ذم أصقل اًمػؼف ) (ِاكظر:1)

ِاكظر:2) (، وذح اًمؽقيمى اعمـػم 74(، واعمختٍم ذم أصقل اًمػؼف، صـ )3/6ذح خمتٍم اًمرووي ) (

(1/122.) 
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ظـ سمعض اًمـوس وًمؽـ يمثػم مـ اعمسوئؾ يَ  ،ي ٓ دمتؿع قمغم والًميإمجوقمفؿ: ومنن إم

ؼقل أظمر أرضمح ذم اًمؽتوب وٓ يؽقن إمر يمذًمؽ سمؾ يؽقن اًم ،ومقفو إمجوقمو

 .شيـ  واًمس  

 فاٜذٗ: أقظاو اإلمجاع.

ِ:يـؼسؿِاإلمجاعِباظتبارِذاتفِؿسؿغ

 أو ومعكم.  ،إمجوع ىمقزم أحدمها:

 ،هذا طمالل :فؿيمؾ   ًمقا قل اجلؿقع قمغم احلؽؿ ، سملن يؼقىمفق أن يتػؼ وم :أماِافؼقيل

 .أو طمرام

 .فؿ اًمٌمءومفق أن يػعؾقا يمؾ   :وأماِافػعع

 طمجي سموشمػوق.اإلمجوع هذا  حؽؿة:

ـ هق أن يؼقل سمعضفؿ ىمقٓ ، ويـتنم ذم اًمبوىمل ، ومقسؽتقا قم، إمجوع ؾمؽقيت افثاين:

 .ومقسؽتقا قمـ إكؽورهسموًمبوىملم  أن يػعؾ سمعضفؿ ؿمقئو ، ويتصَؾ ، أو خموًمػتف

 ي قمـد سمعض إصقًمقلم.ج  طُم هذا اإلمجوع  حؽؿة:

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ اثلَّاِِن/»كَــ ًْ  الغَّ ٌث ِغَِْػ َبْػِغٓ ُهِِٔتي ُضشَّ  أي«/ اإِلْْجَاُع الفي

، وسمعضفؿ مل إمجوقمو، ومل يعتؼمه جيً قمـد سمعض إصقًمقلم، ومبعض إصقًمقلم اقمتؼمه طُم 

 .و، وٓ إمجوقمجيً يعتؼمه طُم 

ـُ  إذا دًمً فمـقيٌ  أن اإلمجوع اًمسؽقيت طمجيٌ  ّالصحٔح  إطمقال قمغم أن ىمرائ

                                 
 (.10/2ووى )جمؿقع اًمػت (ِاكظر:1)

 (.168-29/167ؿقع اًمػتووى )جم(، و2/419اًمػؼقف واعمتػؼف، ًمؾخطقى اًمبغدادي، صـ ) (ِاكظر:2)

ِاكظر:3) (، واإلطمؽوم ذم أصقل 168-29/167(، وجمؿقع اًمػتووى )493-2/491رووي اًمـوفمر ) (

 (.182-1/180(، واإلهبوج ذم ذح اعمـفوج، ًمؾسبؽل )2/151إطمؽوم )
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 .سمف إظمذِ  ريـ ًمؾروو، ودمقيزِ ضؿِ ؾمؽتقا مُ  اًمسويمتلم اًمعؾامءَ 

 :ّمً األمجل٘ علٙ رلو

 ـىواًمعِ اعمسوىموة ذم اًمـخؾ واًمشجر  إمجوع اخلؾػوء اًمراؿمديـ قمغم ضمقاز :[1]ِمثال

 ؽقشمقو.، مل ُيعؾؿ هلؿ خموًمػ، ومؽون إمجوقمو ؾُم ومؾ مـ اًمثؿرعؾ ًمؾعجُي  زء معؾقمسمجُ 

زوضُمفو ظمال قمغم اعمرأة اًمتل ة د  وضمقب اًمعِ إمجوع اخلؾػوء اًمراؿمديـ قمغم  :[2]ِمثال

 ؽقشمقو.، مل ُيعؾؿ هلؿ خموًمػ، ومؽون إمجوقمو ؾُم ومل يصبفو، صمؿ ـمؾؼفوهبو، 

ًمؾزاين اجلؾد  عإمجوع اخلؾػوء اًمراؿمديـ قمغم وضمقب اًمتغريى قمومو م :[3]ِمثال

 ؽقشمقو.همػم اعمتزوج، مل ُيعؾؿ هلؿ خموًمػ، ومؽون إمجوقمو ؾُم 

ِـّ دي ومػقفو دهوومسق   ـي ضمـك قمغم ؾِم أن مـ  ىمقل زيد سمـ صموسمً  [:4مثالِ]  ي اًمس

 ؽقشمقو.ػ، ومؽون إمجوقمو ؾُم ، مل ُيعؾؿ ًمف خموًمِ يمومؾي

مل ُيعؾؿ ًمف  ىمقل اسمـ قمؿر رِض اهلل قمـفام سمرومع اًمقديـ ذم صالة اجلـوزة، [:5مثالِ]

 خموًمػ، ومؽون إمجوقمو ؾمؽقشمقو.

[ِ كو ه سموًمزِّ قمـدَ  ا أىمر  د قمبدً ؾَ يد قمبد سمنىمراره سموًمنىمي، وضَم  قمكمي ع طْ ىمَ  [:6مثال

 ؽقشمقو.ػ، ومؽون إمجوقمو ؾُم ، مل ُيعؾؿ ًمف خموًمِ كصػ احلدِّ 

ـِ مسعقٍد رِض اهلل قمـفام أن قمكمي  ىمقلِ[:7مثالِ] مـ صغم قمغم  أطمؼ  اإلموم  واسم

ِ، مل ُيعؾؿ هلام خموًمػ، ومؽون إمجوقمو ؾمؽقشمقو.ةاجلـوز

مـ أرسمع كسوئف سمؽؾؿي  ىمقل قمؿَر وقمكمي رِض اهلل قمـفام أن مـ فموهرِ[:8مثالِ]

ـ  ، ومؼول: أكْ اطمدةو ، مل ُيعؾؿ هلام خموًمػ، ، مل يؽـ قمؾقف أيمثر مـ يمػورةيمظفر أمل قمكم   ت

                                 
 (.2/493فمر )وًمـرووي ا (ِاكظر:1)

 اعمغـل، ٓسمـ ىمدامي، ذم مقاـمـ متػرىمي. (ِاكظر:2)
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 ومؽون إمجوقمو ؾمؽقشمقو.

 فاٜذٗ: أقظاو اإلمجاع الظهْتٕ:

ِ:اإلمجاعِافسؽقيتِباظتبارِاالحتجاجِبفِثالثةِأؿسامِيـؼسؿ

 .أمورات اًمروو سمام ذهبقا إًمقفأن شمظفر قمغم اًمسويمتلم  افؼسؿِاألول:

 .هق إمجوع سمال ظمالف حؽؿف:

 .طخَ اًمس   أن شمظفر قمغم اًمسويمتلم أموراُت  افؼسؿِافثاين:

 .ٓ يؽقن إمجوقمو سمال كزاع حؽؿف:

 .تلم رء ؾمقى اًمسؽقتظفر قمغم اًمسويممل ي افؼسؿِافثافث:

م قمغم مو هق دوكَ يٌ فمـقِّ  يٌ ج  اًمصحقح أكف طُم اظمتؾػ إصقًمققن ومقف، و حؽؿف: ف ، يؼد 

ِـّ  مُ سموًمظ م قمغم اًمـص اعمعؾقم. ، ويؼد   قمؾقف اًمظـ اًمذي هق أىمقى مـف، وٓ يؼد 

 

                                 
 (.168-29/167(، وجمؿقع اًمػتووى )380-1/379اإلهبوج ذم ذح اعمـفوج ) (ِاكظر:1)
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 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘

 

ِأجبِظـِاألشئؾةِاآلتقة:

ف اإلمجوع ًمغي .2  واصطالطمو. ،قمري

 ذوط اإلمجوع؟ مع اًمتػصقؾ. مو هل .1

 اإلمجوع ىمسامن. ووح ذًمؽ مع اًمتػصقؾ. .3

 اإلمجوع اًمسؽقيت سموقمتبور آطمتجوج سمف أىمسوم. ووح ذًمؽ. .4
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 باب السابعال
 القياس
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اةُِع/  ابَلاُب الفَّ
 اُس اىِليَ 

 

َٔاةَِػ/  َوِفيّ ذاََلذَُث َع
ُل/ وَّ

َ
اةُِػ األ َػٍث ةَحِإحِْلَاُق ـَ  اُس/اىِليَ  الغَّ ٌِ ْضٍو ِىِػيٍَّث َسا

َ
ا، ْؽٍع ةِأ ٍَ ْو َشتَ ُٓ

َ
 .ٍّ أ

ْرَبَػٌث/
َ
ْرََكُن اىِلياِس أ

َ
اةُِػ اثلَّاِِن/ أ  الغَّ

1-  ٌَ ْضٌو 
َ
ْضِو. -٢                       .ِّ ٌؿ َغيَيْ ِلحْ أ

َ
ًٌ ذَاةٌِج لِْْل ْْ  ُض

ْضِو. -٣
َ
وْ  -٤                   ـَْؽٌع ُميَْطٌق ةِاأل

َ
عُ  ٌّ َشتَ  ِغيٌَّث أ ٍَ ا جيْ ٍَ ُٓ  .ةَحِ

ِث اىِليَ  وُط ِضطَّ اةُِػ اثلَّاِىُد/ رُشُ  اِس ََخَْفٌث/الغَّ
ْضِو ذَاةِخًا ةَِِص   -1

َ
ًُ األ ْْ َٔن ُض ُْ ْن ي

َ
ْو إِْْجَاٍع. أ

َ
 أ

ًث ةَِِص   -٢ ٌَ ْػئُ ٌَ ْضِو 
َ
ًِ يِف األ ْْ َٔن ِغيَُّث احلُ ُْ ْن حَ

َ
ْو إِْْجَاٍع. أ

َ
 أ

َٔن اىِػيَّثُ  -٣ ُْ ْن حَ
َ
. أ ًِ ْْ  ُمَؤذيَؽًة يِف احلُ

َٔسَػ اىِػيَُّث يِف اىَفْؽِع. -٤ ْن حُ
َ
ْن اَل حَ  -٥             أ

َ
اٌُِع.أ ٌَ ََ اىِلياِس  ٌِ ََِع  ٍْ 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   الؼشح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 / ُّ ىُــ ْٔ  هذا اًمدًمقؾ اًمراسمع مـ إدًمي اًمنمقمقي اعمجؿع قمؾقفو. «/اُس اىِليَ »كَــ

ًُ ىمِ ، يؼول: شمؼدير اًمٌمء سموًمٌمءُفَغًة:ِِوافؼقاس ف قمغم شمُ رْ ىمد   ء إذاسموًمٌم ءَ اًمٌم س

 .مثوًمف

                                 
 ش.ىمقس»اًمعلم، ومؼويقس اًمؾغي، مودة  (ِاكظر:1)

 ش.ىمقس»اًمصحوح، مودة  (ِاكظر:2)
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  يمام ؾمقليت ذم شمعريػ ؿمقخـو طمػظف اهلل. واصطالحا:

ِحجقةِافؼقاس:ِفاٜذٗ:

 .وظموًمػ ذم ذًمؽ اًمظوهريي اشمػؼ مجفقر اًمعؾامء قمغم آطمتجوج سموًمؼقوس،

ِومـِاألدفةِظذِحجقتف:

 (   ۅ ۉ ۉ ې)ىمقل اهلل شمعومم:  افدفقؾِاألول:

، واًمؼقوس ومقف اكتؼول سموحلؽؿ مـ همػمهؿعـك آكتؼول مـ اًمٌمء إمم آقمتبور سمو

 .إصؾ إمم اًمػرع، ومقؽقن ملمقرا سمف

ِافثاين: ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )ىمقل اهلل شمعومم:  افدفقؾ

(   پ پ پ ڀ ڀ 

 ل وهقدْ اًمؼقوس اًمصحقح مـ اًمعَ س سمف سمقـفو، وويَ ؼَ مو شمقزن سمف إمقر، ويُ  وادقزان:

 .واًمتػريؼ سملم اعمتخوًمػلم ،اًمتسقيي سملم اعمتامصمؾلم

ِافثافث: ـِ قَمب وٍس َرِِضَ اهللُ قَمـُْفاَم، ىَموَل: ضَموَء َرضُمٌؾ إمَِم اًمـ بِلِّ  افدفقؾ ـِ اسْم  ،قَم

ًْ َوقَمَؾْقَفو َصْقُم ؿَمْفٍر، َأوَمَلىْمِضقِف قَمـَْفو؟ وَمَؼوَل:  ل َموشَم ًَمْق يَموَن »وَمَؼوَل: َيو َرؾُمقَل اهللِ، إِن  ُأمِّ

ًَ ىَموِوَقُف قَمـَْفو؟ ، َأيُمـْ ـٌ َؽ َدْي ـُ اهللِ َأطَمؼ  َأْن ُيْؼَه »ىَموَل: َكَعْؿ، ىَموَل: ش قَمغَم ُأمِّ  .شوَمَدْي

 .شاًمؼقوسصحي »  ومقف إصمبوُت  :قويِ ؿالِاإلمامِافـ ِ

                                 
 (.807-3/806رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:1)

 (.32-4/30اإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم ) (ِاكظر:2)

  (.10/395جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:3)

 (، واًمؾػظ ًمف.2248(، ومسؾؿ )2953رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:4)

 (.8/16ذح صحقح مسؾؿ ) (ِاكظر:)
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ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  افدفقؾِافرابع: ، اهللِ، وَمَؼوَل: َيو َرؾُمقَل ، َأن  َرضُماًل َأشَمك اًمـ بِل   قَم

ـْ إسِمٍِؾ؟»ٌم َأؾْمَقُد، وَمَؼوَل: اَل ُوًمَِد زِم همُ  ىَموَل: ش َمو َأًْمَقاهُنَو؟»ىَموَل: َكَعْؿ، ىَموَل: ش َهْؾ ًَمَؽ ِم

ـْ َأْوَرَق؟»وَل: مُحٌْر، ىمَ  ُف َكَزقَمُف ش وَمَلك ك َذًمَِؽ؟»ىَموَل: َكَعْؿ، ىَموَل: ش َهْؾ ومِقَفو ِم ىَموَل: ًَمَعؾ 

 .شقِمْرٌق وَمَؾَعؾ  اسْمـََؽ َهَذا َكَزقَمفُ »قِمْرٌق، ىَموَل: 

 .شإمثول ورضُب  ،سموٕؿمبوه وآقمتبورُ  ،اًمؼقوس ومقف إصمبوُت » ؿالِاإلمامِافـقوي:

ِاخل ـِ  ؿرَ قمُ  اعمممـلمَ  قمـ أمػمِ  ضموءَ  :سامافدفقؾ ف إمم أيب ذم يمتوسمِ   وِب اخلط   سم

  قؾمك إؿمعريِّ مُ 
ِ
َٓ  ْفَؿ ومِقاَم ُأْدزِمَ إًَِمْقَؽ صُمؿ  اًْمَػْفَؿ اًْمػَ »: ىموَل  ذم اًمؼضوء مِم و ًَمْقَس ذِم ىُمْرآٍن َو

َْمَثوَل  ْٕ ُُمقَر قِمـَْد َذًمَِؽ ، َواقْمِرِف ا ْٕ ؿَْمَبوَه ، صُمؿ  اقْمِؿْد إمَِم َأطَمبَِّفو إمَِم  ؾُمـ ٍي ، صُمؿ  ىَموِيِس ا ْٕ َوا

 .شَرى ، َوَأؿْمَبِفَفو سمِوحْلَؼِّ اهللِ ومِقاَم شمَ 

 .شقلبُ وه اًمعؾامء سموًمؼَ هذا يمتوب ضمؾقؾ شمؾؼ  » ؿالِابـِافؼقؿ:

ىمد أمجع اًمصحوسمي قمغم إظمذ سموًمؼقوس ذم اعمسوئؾ اًمتل ظمؾً قمـ  افدفقؾِافسادس:

 .اًمـص

ا اؾمتعؿؾقا ضمر   ؿ  ؾُ إمم يقمـو وهَ  اًمػؼفوء مـ قمٍم رؾمقل اهلل » زين:ادُِمامِاإلؿالِ

، احلؼ طمؼ   كظػمَ  وأمجعقا سملن  »، ىمول: شاعمؼويقس ذم اًمػؼف ذم مجقع إطمؽوم ذم أمر ديـفؿ

                                 
 ([.5/275أي أؾمؿر. ]اكظر: اًمـفويي ذم همريى احلديٌ ) (ِأورق:1)

 (.2500، ومسؾؿ )(6847رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:2)

 (.20/234ذح صحقح مسؾؿ ) (ِاكظر:)

(، 29791(، واعمعرومي )10537(، واًمبقفؼل ذم اًمؽؼمى )4472رواه اًمدار ىمطـل ذم ؾمــف ) (ِصحقح:4)

 واًمؾػظ ًمف.

 (.2/68إقمالم اعمقىمعلم ) (ِاكظر:5)

 (.3/809وي اًمـوفمر )ور (ِاكظر:6)
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واًمتؿثقؾ  ،سموٕمقر شبقفُ : ٕكف اًمت  اًمؼقوُس  إكؽورُ  : ومال جيقز ٕطمدٍ وكظػم اًمبوـمؾ سموـمٌؾ 

  .شقمؾقفو

 / ُّ ىُــ ْٔ ُل/ اىِلياُس »كَــ وَّ
َ
اةُِػ األ  أي ذم اصطالح إصقًمقلم. /«الغَّ

 / ُّ ىُــ ْٔ َػٍث ةَحِ»كَــ ٌِ ْضٍو ِىِػيٍَّث َسا
َ
ا، إحِْلَاُق ـَْؽٍع ةِأ ٍَ ْو َشتَ ُٓ

َ
أي شمسقيي «/ ٍّ أ

  .سمقـفام بفٍ اًمػرع سموٕصؾ ذم احلؽؿ: ًمقضمقد قمؾي ضمومعي سمقـفام، أو ًمقضمقد ؿَم 

أو اؾمتـبط اًمعؾامء أكف ذقمفو  ،ع قمغم مسلًمي ووصػفو سمقصػومؿتك كص اًمشور

اًمشورع قمغم قمقـفو،  ـص  ضمد ذًمؽ اًمقصػ ذم مسلًمي أظمرى مل يَ ًمذًمؽ اًمقصػ، صمؿ وُ 

ٕن اًمشورع  فو هبو ذم طمؽؿفو:، وضمى إحلوىمُ قمؾقفو مـ همػم ومرق سمقـفو وسملم اعمـصقص

 .ػوتسملم اعمختؾِ  أوصوومفو، يمام ٓ جيؿعُ  الت ذمق سملم اعمتؿثِ ػرِّ طمؽقؿ ٓ يُ 

 / ُّ ىُــ ْٔ ْرَبَػثٌ »كَــ
َ
ْرََكُن اىِلياِس أ

َ
اةُِػ اثلَّاِِن/ أ  أي اًمتل جيى شمقومرهو«/ الغَّ

اًمؼقوس إٓ هبذه إريمون  ؿ  تِ ، ومال يَ ًمقضمقد اًمؼقوس، ومنن اكعدم أطمدهو سمطؾ اًمؼقوس

 .إرسمعي

 / ُّ ىُــ ْٔ ٌَ -1»كَــ ْضٌو 
َ
 ، ومفق حمؾ  رع قمؾقفأي اًمذي كص اًمشو «/ِّ ٌؿ َغيَيْ ِلحْ أ

 .احلُؽؿ اعمشب ِف سمف
 / ُّ ىُــ ْٔ ْضوِ -٢»كَــ

َ
ًٌ ذَاةٌِج لِْْل ْْ ، قمؾقف أي احلؽؿ اعمؼصقد محؾ اًمػرع«/ ُض

                                 
 (.2/257إقمالم اعمقىمعلم ) (ِاكظر:1)

 (.4/6ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:2)

 (.97رؾموًمي ًمطقػي ضمومعي ذم أصقل اًمػؼف، ًمؾسعدي، صـ ) (ِاكظر:3)

 (.4/21ح اًمؽقيمى اعمـػم )ذ (ِاكظر:4)

 (.3/116ذح خمتٍم اًمرووي ) (ِاكظر:5)

 (.4/21ح اًمؽقيمى اعمـػم )ذ (ِاكظر:6)
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  ،، ووضمقٍب وومسودٍ  ،وصحيٍ  ،وحتؾقؾٍ  ،مـ حتريؿٍ وهق اعمستػود مـ اًمؼقوس
ِ
 واكتػوء

 .، ومو أؿمبف ذًمؽوضمقٍب 

 / ُّ ىُــ ْٔ ْضوِ ـَْؽٌع ُميَْطٌق -٣»كَــ
َ
أي اًمذي ُيْؾَحؼ سموٕصؾ ذم طمؽؿف،  «/ةِاأل

 .طمؽؿ إصؾ ومقلظمذ

 / ُّ ىُــ ْٔ ْو َشتَ -٤»كَــ
َ
عُ  ٌّ ِغيٌَّث أ ٍَ ا جيْ ٍَ ُٓ أي جيؿع سملم إصؾ واًمػرع،  «/ةَحِ

اًمقصػ أو اعمعـك اجلومع اعمشؽمك سملم إصؾ واًمػرع اًمذي سموقمتبوره هل  اًمعؾيو

 .احلؽؿِ  صحً شمعدييُ 

 أمجل٘:

 احلكم العلة أو الشبه الفرع األصل املثال

ِافتحريؿِاإلشؽارِافـبقذِاخلؿر قٔاغ اليبٔز علٙ اخلنش

ِافرباِحتريؿِعؿ،ِوافقزنِأوِافؽقؾافطِ ِاألرزِافز يف الشبا قٔاغ األسص علٙ الرب

قٔاغ اإلداسٗ بعذ ىذاٛ 

اجلنع٘ الجاىٕ علٙ البٔ  

 بعذ ىذاٛ اجلنع٘ الجاىٕ

افبقعِبعدِكداءِ

ِفثايناجلؿعةِا

اإلجارةِبعدِ

كداءِاجلؿعةِ

ِافثاين

االكشغالِظـِافصالةِ

ِوتػقيتفا
ِافتحريؿ

قٔاغ ضشب الْالذًٓ علٙ 

 التأفف ميَنا
ِافتحريؿِتعظقؿِافقافديـِافرضبِافتلؾقػ

قتل اسمَْصٙ لُ اسمِْصٕ علٙ 

 قتل الْاسخ مْسِّثُ

ؿتؾِافقارثِ

ِمقرثف

ادقَصِففِؿتؾِ

ِادقِصِ

اختاذِافؼتؾِوشقؾةِ

جالِاحلؼِؿبؾِالشتع

ِأواكف

حرمانِ

ادقَصِففِمـِ

ِادقصِبف

ِافتحريؿِاالظتداءِظذِحؼِافغراالشتئجارِافبقعِظذِبقعِقٔاغ اطتٝذاس األخ علٙ 

                                 
 (.4/23ًمؽقيمى اعمـػم )(، وذح ا2/276اًمعدة ذم أصقل اًمػؼف، ًمؾؼوِض أيب يعغم ) (ِاكظر:1)

 (.4/21ح اًمؽقيمى اعمـػم )ذ (ِاكظر:2)

 (.3/132ذح خمتٍم اًمرووي ) (ِاكظر:3)
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اطتٝذاس أخٔ٘ علٙ البٔ  

 علٙ بٔ  أخُٔ

ظذِاشتئجارِِأخقف

ِأخقف

قٔاغ ػذٗ اجلْع علٙ 

 الػضب يف عذو الكضاٛ
ِصدةِاجلقعِافغضب

اءِاالكشغالِوظدمِصػ

ِافذهـ
ِافتحريؿ

قٔاغ دلذ اخليضٓش علٙ 

ِّث٘ يف عذو االطتيذاٛ  الش
ْوثة ِافتحريؿِافـجاشةِجؾدِاخلـزيرِافر 

 / ُّ ىُــ ْٔ ِث اىِلياِس ََخَْفثٌ »كَــ وُط ِضطَّ اةُِػ اثلَّاِىُد/ رُشُ  ومال يصح «/الغَّ
 ًمؼقوس.مـفو ذط مل يصح  ا اًمؼقوس إٓ إذا شمقومرت هذه اًمنموط اخلؿسي، ومنذا اظمتؾ  

 / ُّ ىُــ ْٔ ْضِو ذَاةِخًا ةَِِص   -1»كَــ
َ
ًُ األ ْْ َٔن ُض ُْ ْن ي

َ
ْو إِْْجَاٍع  أ

َ
 ٓسُمد  أي  «/أ

أو كحقه صموسمتو سمـص  ،أو ومسود ،أو صحي ،أن يؽقن طمؽؿ إصؾ مـ حتؾقؾ أو حتريؿ

أو إمجوع مل يصح  ،أو صموسمتو سموإلمجوع، ومنن مل يثبً إصؾ سمـصي  ،مـ اًمؽتوب أو اًمسـي

همػمه  تصقر سمـوءُ ؾحؼ سمف، ومو ٓ صمبقت ًمف ٓ يُ ٕكف يـبـل قمؾقف اًمػرع، ويُ : اًمؼقوس

 .قمؾقف

ن اًمعؾي اجلومعي سملم اًمؼقوؾملم إن صمبً سموًمؼقوس: ٕ اًمؼقوس قمغم كصي  ومال يصح  

ك قمـف سمؼقوس اًمػرع اًمثوين قمغم ـَ غْ تَ ْس ، ومقُ يمر إصؾ اًمثوين شمطقيال سمال وموئدةٍ يمون ذِ  احتدْت 

واًمػرع ذم  ،، وإن اظمتؾػً مل يـعؼد اًمؼقوس اًمثوين، ًمعدم اؿمؽماك إصؾإصؾ إول

 .قمؾي احلؽؿ

                                 
َدة   (ِاكظر:1)  (.396، ٔل شمقؿي، صـ )اعُمَسق 

 (.3/191ذح خمتٍم اًمرووي ) (ِاكظر:2)

ِاكظر:3) ـفوج (، واإلهبوج ذم ذح اعم194-3/193(، وذح خمتٍم اًمرووي )3/73سمقون اعمختٍم ) (

 (.7/206(، واًمبحر اعمحقط ذم أصقل اًمػؼف )3/257)
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 .ع قمؾقفؿَ همػم جُم  قمغم أصؾٍ  اًمؼقوُس  ويمذًمؽ ٓ يصح  

 رة قمغم إرز ذم اًمرسمو.ىمقوس اًمذ   :[1]مثالِ

 .هذا ىمقوس همػم صحقح: ٕن إرز صمبً ضمريون اًمرسمو ومقف سموًمؼُم 

  ذم حتريؿ اًمرسمو. اًمؼُم واًمصحقح أن شمؼوس اًمذرة قمغم

 ىمقوس وضمقب اًمتسؿقي ذم اًمغسؾ قمغم وضمقهبو ذم اًمقوقء. [:2مثالِ]

ضمقب اًمتسؿقي ذم اًمقوقء خمتؾػ هذا ىمقوس همػم صحقح: ٕن إصؾ وهق و

 .ومقف

[ِ ىمقوس قمدم ـمفورة ضمؾد اعمقتي سموًمدسموغ قمغم قمدم ـمفورة ضمؾد اًمؽؾى  [:3مثال

 سموًمدسموغ.

وهق قمدم ـمفورة ضمؾد اًمؽؾى سموًمدسموغ هذا ىمقوس همػم صحقح: ٕن إصؾ 

 خمتؾػ ومقف.

 ىمقوس إرز قمغم اًمؼُم ذم ضمريون اًمرسمو. [:4مثالِ]

 هذا ىمقوس صحقح: ٕن إصؾ وهق ضمريون اًمرسمو ذم اًمؼُم صمبً سموًمـ ص، واإلمجوع.

 / ُّ ىُــ ْٔ ًث ةَِِص  -٢»كَــ ٌَ ْػئُ ٌَ ْضِو 
َ
ًِ يِف األ ْْ َٔن ِغيَُّث احلُ ُْ ْن حَ

َ
ْو  ،أ

َ
أ

 قمؾقفو ذم اًمؼرآن، أو اًمسـي، أو وأن شمؽقن قمؾي احلؽؿ مـصقًص  ٓسُمد  أي  «/ٍع إِْْجَا

 ،مـصقصي ذم اًمؽتوِب  ي ًمف، ومو ٓ قمؾ  واًمػرعِ  سملم إصؾِ  ؿؽـ اجلؿعُ ، طمتك يُ اإلمجوع

، ومؼودير احلدود اًمريمعوِت  وقمددِ  ،اًمصؾقاِت  يملوىموِت أو اإلمجوع  ،يـ  أو اًمس  

 .ومقف احلؽؿِ  ؿؽـ شمعدييُ ومال يُ  ،عؾؿ شمعديفٓ يُ قف: ٕكف اًمؼقوس قمؾ زِ واًمؽػورات مل جَيُ 

                                 
 (.3/195ذح خمتٍم اًمرووي ) (ِاكظر:1)

َدة  (، و3/881رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:2)  (.3248 /7اًمتحبػم ذح اًمتحرير )(، و402، صـ )اعُمَسق 
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اًمقوقء مـ أيمؾ حلؿ اخلقؾ قمغم كؼض اًمقوقء مـ أيمؾ  ىمقوس كؼضِ   [:1]ِمثال

 حلؿ اإلسمؾ.

هذا ىمقوس وموؾمد: ٕن إصؾ وهق كؼض اًمقوقء مـ أيمؾ حلؿ اإلسمؾ ًمقس ًمف قمؾي 

 معؾقمي.

 ة.ر  اهلِ  ىمقوس ـمفورة احلامر واًمػلرة قمغم ـمفورة [:2مثالِ]

، هذا ىمقوس صحقح: ٕن إصؾ وهق ـمفورة اهلرة ًمف قمؾي معؾقمي، وهل اًمطقاُف 

 ، وهذه اًمعؾي مقضمقدة ذم احلامر واًمػلرة.صموسمتي سموًمـص فو ًمؾـوسمعويشتِ  ويمثرةُ 

 / ُّ ىُــ ْٔ  -٣»كَــ
َ
َٔن اىِػيَُّث ُمَؤذيؽِ أ ُْ ًْن حَ ْْ يؽقن وصػفو  أي أن«/ًة يِف احلُ

أن يؽقن ذًمؽ  زْ ز شمعؾقؼ احلؽؿ هبو قمغم وصػ مل جَيُ ؽؿ هبو، ومنن مل جيُ احل يصح شمعؾقُؼ  ممو

 .اًمقصػ قمؾي ًمذًمؽ احلؽؿ

ِو ِافعؾة ِـقن َرةمعـك ِاحلؽؿُِمَمث  ِـّ هق  :دم أن احلؽؿ  اعمجتفدِ  أن يغؾى قمغم فم

هو ذم احلؽؿ دون مو مـ شملصمػمِ  و ٕضمؾفو دون رء ؾمقاهو، واعمرادُ قمـد صمبقِت  طموصٌؾ 

 .ومقام هل ومقف احلؽؿِ  ؾً قمالمي قمغم صمبقِت عِ قمداهو أهنو ضُم 

مل يرضمؿ موقمزا  ي، ومنن اًمـبل يؽقن قمؾ  أن  زْ مل جَيُ  اًمعؾي ذم احلؽؿر مصمِّ شمومنن مل 

عؿ قمؾي اًمرسمو دون ٓؾمؿف وٓ هلقئي ضمسؿف، وًمؽـ اًمزكك قمؾي اًمرضمؿ، ويمذا اًمط  

 .اًمزرع

                                 
ِأي:1) اوملَِم، َواًمط ق  : »ىمقًمف  ( ـَ اًمط ق  ًْ سمِـََجٍس، ِهَل ِم َو ًَمقَْس (، 75]صحقح: رواه أسمق داود )ش اوَموِت إهِن 

 [.(، قمـ أيب ىمتودة 11518(، وأمحد )367(، واسمـ موضمف )68(، واًمـسوئل )91واًمؽممذي )

 (.7/267اًمبحر اعمحقط ذم أصقل اًمػؼف ) (ِاكظر:2)

َدة   (ِاكظر:3)  (.7/267(، واًمبحر اعمحقط ذم أصقل اًمػؼف )402، صـ )اعُمَسق 
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َرةمثالِافعؾةِادُِ ِدمِاحلؽؿ:َِمث 

 زن ذم حتريؿ اًمرسمو.اًمط عؿ، واًمق [:1]

 اإلؾمؽور ذم حتريؿ اخلؿر.[:2ِ]

 ٓيي ذم شمزويٍ اًمطػؾ اًمصغػم.ر ذم اًمقِ غَ اًمصِّ [:3ِ]

َرةادُِؽرِمثالِافعؾةِو ِدمِاحلؽؿ:َِمث 

 اًمؾقن، أو اًمط عؿ ذم حتريؿ اًمرسمو.[:1ِ]

  ذم اًمرضمؿ.ٍَم واًمؼِ  ،اًمطقل[:2ِ]

 اًمػضي.اًمثؿـقي ذم حتريؿ إيمؾ واًمنمب ذم آكقي اًمذهى و [:3]

ىمقوس قمدم ضمقاز شمؼديؿ إذان ىمبؾ اًمػجر قمغم قمدم ضمقازه ذم  [:1مثالِتطبقؼلِ]

 اعمغرب: ٕن يمال اًمصالشملم ٓ شمؼٍم.

َرة همػم ٍْم ؼَ اًم هذا ىمقوس وموؾمد: ٕن اًمعؾي، وهل قمدم  .ذم احلؽؿ ُمَمصمِّ

ىمقوس قمدم ضمقاز سمقع اًمسؾعي همػم اعمرئقي قمغم قمدم صحي اًمطػم  [:2مثالِتطبقؼلِ]

 اهلقاء: ًمعدم اًمرؤيي. ذم

َرةهذا ىمقوس وموؾمد: ٕن اًمعؾي، وهل قمدم اًمرؤيي همػم  ذم احلؽؿ: ٕن سمقع  ُمَمصمِّ

 .اًمطػم ذم اهلقاء ٓ جيقز وإن يمون مرئقو

 / ُّ ىُــ ْٔ َٔسَػ اىِػيَُّث يِف اىَفْؽِع -٤»كَــ ْن حُ
َ
قمؾي طمؽؿ  شمقضمد أن ٓسُمد  أي  «/أ

صؾ، ومنن مل شمقضمد قمؾي احلؽؿ ذم اًمػرع مل يمقضمقدهو ذم إ سمتاممفوذم اًمػرع  إصؾ

                                 
 (.548-3/547ًمرووي )ذح خمتٍم ا (ِاكظر:1)

 (.3/548ذح خمتٍم اًمرووي ) (ِاكظر:2)
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 .: ٕن مـ ذط اًمؼقوس شمسووي اًمػرع وإصؾ ذم اًمعؾييصح اًمؼقوس
 اإليذاء ذم رضب اًمقاًمديـ. [:1مثالِ]

 اإلؾمؽور ذم اًمـبقذ.[:2ِمثالِ]

 اًمقزن واًمط عؿ ذم إرز. [:3مثالِ]

 رسمو: ًمعؾي اًمؽقؾ.ذم ضمريون اًم قمغم اًمؼُمِّ  ضقْ اًمبَ ىمقوس  [:1مثالِتطبقؼلِ]

 .اًمبقض، وهق هذا ىمقوس وموؾمد: ٕن اًمعؾي، وهل اًمؽقؾ همػم مقضمقدة ذم اًمػرع

[ِ ِتطبقؼل هر قمغم اًمذهى ذم قمدم إيمؾ ذم آكقتف: ًمعؾي قْ ىمقوس اجلَ ِ[:2مثال

 اًمثؿـقي.

 .، وهق اجلقهري همػم مقضمقدة ذم اًمػرعـق  ؿَ هذا ىمقوس وموؾمد: ٕن اًمعؾي، وهل اًمث  

 / ُّ ىُــ ْٔ ْن اَل حَ -٥»كَــ
َ
اُِعٌ أ ٌَ ََ اىِلياِس  ٌِ ََِع   يملن يؽقن طمؽؿ إصؾ «/ٍْ

: ٕن اظمتصوصف سمف يؿـع شمعديتف إمم اًمػرع، وإذا امتـعً اًمتعديي امتـع وٕصؾو سمخمتص  

اًمؼقوس ىمطعو: ٕن اًمؼقوس ذم هذه احلوًمي مـوىمض ًمؾدًمقؾ اًمذي دل قمغم اظمتصوص 

 .إصؾ سموحلؽؿ، واًمؼقوس اعمـوىمض ًمؾدًمقؾ سموـمؾ

أيمثر مـ  ىمقوس إسموطمي كؽوح أيمثر مـ أرسمع زوضموت قمغم كؽوح اًمـبل [:1ِمثالِ]

 أرسمع زوضموت.

 .هذا ىمقوس وموؾمد: ٕن إسموطمي كؽوح أيمثر مـ أرسمع زوضموت ظموص سموًمـبل 

ىمقوس حتريؿ كؽوح اًمزوضموت اعمتقرم قمـفـ أزواضمفـ قمغم حتريؿ كؽوح [:2ِمثالِ]

                                 
 (.206-4/205(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )3199 -7/3198اًمتحبػم ذح اًمتحرير ) اكظر:(1ِ)

 (.158(، ومذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ )209-4/208ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:2)

 (.299اًمقضمقز ذم أصقل اًمػؼف، صـ ) (ِاكظر:3)
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 مـ سمعده. زوضموت اًمـبل 

ن حتريؿ كؽوح اًمزوضموت مـ سمعد ووموة اًمزوج ظموص سموًمـبل هذا ىمقوس وموؾمد: ٕ

. 

ـِ  ىمبقل ؿمفودة ظُمَزيؿيَ ىمقوس ىمبقل ؿمفودة اًمقاطمد قمغم [:3ِمثالِ]  .صموسمً  سم

 .هذا ىمقوس وموؾمد: ٕن ؿمفودة اًمقاطمد ظموص سمُخَزيؿي سمـ صموسمً 

ِ  .أوِإمجاعِخيافػِادسلفةِادؼقسِظؾقفاِوـذفؽِالِيصحِافؼقاسِإذاُِوجدِكص 

 ىمقوس ضمقاز كؽوح اعمرأة سمغػم إذن وًمقفو قمغم سمقعفو ؾمؾعتفو. [:1]ِمثال

ًْ سمَِغػْمِ »: هذا ىمقوس وموؾمد: عمخوًمػتف اًمـص، وهق ىمقل اًمرؾمقل  اَم اْمَرَأٍة َكَؽَح َأي 

 .شإِْذِن َوًمِقَِّفو وَمـَِؽوطُمَفو سَموـِمٌؾ، وَمـَِؽوطُمَفو سَموـمٌِؾ، وَمـَِؽوطُمَفو سَموـمٌِؾ 

[ِ قب اًمصالة ذم اًمسػر قمغم قمدم وضمقب اًمصقم ذم ىمقوس قمدم وضم [:2مثال

 اًمسػر: ًمقضمقد اعمشؼي.  

هذا ىمقوس وموؾمد: عمخوًمػتف اإلمجوع، وهق قمدم اقمتبور اعمشؼي ذم اًمصالة، ووضمقب 

 .أدائفو ذم اًمسػر مع وضمقد اعمشؼي

 

 

                                 
 (.86-4/85ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) :(ِاكظر1)

(، 2879اسمـ موضمف )(، وطمسـف، واًمؾػظ ًمف، و2201(، واًمؽممذي )1083رواه أسمق داود ) (ِصحقح:2)

 (، قمـ قموئشي رِض اهلل قمـفو، وصححف إًمبوين.14105(، وأمحد )5373واًمـسوئل ذم اًمؽؼمى )

 (.86-4/85ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:3)
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 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘

 

ِأجبِظـِاألشئؾةِاآلتقة:

ف اًمؼقوس ًمغي .2  واصطالطمو. ،قمري

حو أريموكف. اذيمر ؾمتي .1  أمثؾي قمغم اًمؼقوس مقوِّ

 اذيمر ذوط اًمؼقوس مع ذيمر مثول قمغم يمؾ ذط. .3
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 باب الثاموال
 األدلة االستئهاسية
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/ َُ ٌِ  ابَلاُب اثلَّا

يَّ  ـِ تِئَِْا ـْ ِدىَُّث ااِل
َ
 ثُ األ

 
َٔاةَِػ/ خَُّث َع ـِ  َوِفيّ 

ُل/ وَّ
َ
اةُِػ األ ْْجَعَ  الغَّ

َ
اِشُػوَن ىلَعَ الُيََفاُء ال إَِذا أ ْمؽٍ  ؽَّ

َ
ًْ  ،أ َ ًْ اِىفْ ُيَ  َول َضٌػ  ُٓ

َ
أ

َطاةَِث ـ ََ الطَّ ٌِ َٔ ثٌ  ُٓ ِطيِص  ىلَعَ  ُضشَّ  .الطَّ
اةُِػ اثلَّاِِن/ َطاِِبي  الغَّ ُل الطَّ ْٔ ًْ ُيَ  كَ َ َطٌث.إَِذا ل  اىَْؿ كَِؽيٌَِث ُمؽَسي

اةُِػ اثلَّاِىُد/ ُو أ الغَّ ٍَ ِو َخ ِػيَِثِ  ْْ ٍَ ًْ  إَِذا ةِِػنيَ اتلَّا َغَْصِ  يِف  ال َ اِىِؿ ُيَ ل
ََِّث فَ  ِو الفي

َ
َطثٌ  كَِؽيَِثٌ  َٔ ُٓ الِهخَاَب أ  .ُمؽَسي

اةُِع/ اةُِػ الؽَّ ِّ  ىلَعَ  الغَّ َ  اىَفِلي ْن ي
َ
ْضََكمِ أ

َ
ْضَو يِف األ

َ
 َضّتَّ  ْفخَْطِطَب األ

 يثْتَُج َُاكٌِو َضِطيٌص.
اةُِػ الَاِمُؿ/ وِط رَشْ  الغَّ ْشُ ٍَ ْػُؽوُف ُغْؽـًا ََكل ٍَ ًْ ال َ ا ل ٌَ  ا.َياِىْؿ َُط   ًؼا 
اِدُس/ اةُِػ الفَّ ُ  الغَّ ًْ ي َ ا ل ٌَ يَِث  ـَ ْؽ ٍُ َطاِىِص ال ٍَ ُو ةِال ٍَ ُع اىَػ  ا.ُُتَاِىْؿ َُط   ْشَ

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   الؼشح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 / ُّ ىُــ ْٔ  »كَــ
َ
يَّ األ ـِ تِئَِْا ـْ  هذا اًمؼسؿ اًمثوين مـ إدًمي اًمنمقمقي، وهذه «/ثُ ِدىَُّث ااِل

 م.ذم آؾمتدٓل هبو سملم اًمعؾامء يمام شمؼد ٌػ تؾَ إدًمي خُمْ 

 هبو ذم آؾمتدٓل ُس ُيستلكَ  ـو طمػظف اهلل هبذه اًمتسؿقي أن هذه إدًميومراد ؿمقخِ 

 هبو. ٍ  تَ قمغم إطمؽوم اًمنمقمقي، ومنذا ىموم دًمقؾ أىمقى مـفو مل ُُي 

 / ُّ ىُــ ْٔ اِشُػوَن ىلَعَ »كَــ ْْجََع الُيََفاُء الؽَّ
َ
ُل/ إَِذا أ وَّ

َ
اةُِػ األ ًْ  الغَّ َ ْمٍؽ َول

َ
 أ
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ًْ اِىفُيَ  َطاةَِث ـ ُٓ ََ الطَّ ٌِ َضٌػ 
َ
َٔ أ ثٌ  ُٓ ِطيِص  ىلَعَ  ُضشَّ  أي إذا اشمػؼ اخلؾػوء «/الطَّ
، ـ إمقر اًمنمقمقيأمر مقمغم  -وهؿ أسمق سمؽر، وقمؿر، وقمثامن، وقمكم –اًمراؿمدون 

 .ومل نخوًمػفؿ أطمد مـ اًمصحوسمي، ومفق طمجي قمغم اًمصحقح مـ أىمقال إصقًمقلم

 »:  اًمـ بِلِّ  ؼقلًم
ِ
ـَ اعمَ قَمَؾْقُؽْؿ سمُِسـ تِل َوؾُمـ ِي اخْلَُؾَػوء اؿِمِدي لَم اًمر  وظمص ،شْفِديِّ

 .ٕهنؿ رؤؾموء إمي وظمػمهو وأومضؾفو :ريمْ اخلؾػوء اًمراؿمديـ سموًمذِّ 

 ؿد قمـد إئؿي:مع خموًمػي جمتفد، وهذا اعمعتَ  يً عد  إمجوقمو، وٓ طمج  ٓ يُ  وىمقهلؿ 
 .ؾً احلجي ذم ىمقهلؿعِ ٕهنؿ ًمقسقا يمؾ إمي اًمذيـ ضُم 

 واًمعـىاعمسوىموة ذم اًمـخؾ واًمشجر  إمجوع اخلؾػوء اًمراؿمديـ قمغم ضمقاز :[1]ِمثال

 .عؾ ًمؾعومؾ مـ اًمثؿرجُي  زء معؾقمسمجُ 

زوضُمفو ظمال قمغم اعمرأة اًمتل ة د  وضمقب اًمعِ وع اخلؾػوء اًمراؿمديـ قمغم إمج :[2]ِمثال

 .ومل يصبفو، صمؿ ـمؾؼفوهبو، 

ًمؾزاين اجلؾد  إمجوع اخلؾػوء اًمراؿمديـ قمغم وضمقب اًمتغريى قمومو مع :[3]ِمثال

 .همػم اعمتزوج

 ّاخلالص٘:

ِ:أنِماِأمجعِظؾقفِاخلؾػاءِافراصدونِففِحاالن

                                 
 (.1/516فمر )رووي اًمـو (ِاكظر:1)

ِصحقح:2) (، 41اسمـ موضمف )(، وىمول: طمسـ صحقح، و1676(، واًمؽممذي )4607رواه أسمق داود ) (

 ، وصححف إًمبوين.وريي سمـ ؾَم  رسموضِ (، قمـ اًمعِ 27244وأمحد )

 (.3/202ذح خمتٍم اًمرووي ) (ِاكظر:3)

 (.1/139(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )1/474رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:4)

 (.1/139وذح اًمؽقيمى اعمـػم ) ،(516، 1/474ووي اًمـوفمر )ر (ِاكظر:5)
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ي قمـد إيمثر، ج  ومفق اإلمجوع اًمسؽقيت وهق طُم ػ،خموًمِ إذا مل ُيعؾؿ هلؿ  أحدمها:

 وىمد شمؼدم.

حيً  ي، وإكام يؽقن ىمريـيً ؼم ىمقهلؿ طمج  عتَ ػ، ومال يُ إذا قُمؾؿ هلؿ خموًمِ  افثاين:  .مرضمِّ

 / ُّ ىُــ ْٔ َطاِِبي »كَــ ُل الطَّ ْٔ اةُِػ اثلَّاِِن/ كَ ًْ ُيَ  الغَّ َ اىَْؿ كَِؽيٌَِث إَِذا ل
َطثٌ  حي قمـد مجفقر اًمعؾامء، وأي إن ىمول  «/ُمؽَسي  طمجياًمصحويب ىمقٓ ومفق ىمريـي مرضمِّ

ف اًمتلويؾ عمشوهدشمف ًمؼرائـ ٕن اًمصحويب طمرض اًمتـزيؾ ومعرَ  :ـ سمعدهمَ قمغم اًمتوسمعل وَ 

 .إطمقال

ِوهذاِبثالثةِذوط:

 . مـ اًمصحوسمي ف أطمدٌ نخوًمػَ  أٓ افؼطِاألول:

ٓ جيقز اًمعؿؾ و، حيً مرضمِّ  ريـيً أو ىم يً ج  ف طُم عتؼم ىمقًمُ ومنن ظموًمػف أطمد اًمصحوسمي، ومال يُ 

 .سموًمـظر ذم إدًمي سمؼقل أطمدهؿ إٓ سمؽمضمقٍح 

 ر أو ٓ؟.فِ ؾؿ هؾ اؿمتُ عْ ، أو مل يُ فر سملم اًمصحوسمي ُيشتَ  أٓ  افؼطِافثاين:

 ، وىمد شمؼدم.مجوع اًمسؽقيت وهق طمجي قمـد إيمثرومفق اإلر، ومنن اكتنم ومل ُيـؽَ 

 أن يؽقن ممو يؼول سموًمرأي. افؼطِافثافث:

، ومؾف طمؽؿ تومنن يمون ممو ٓ جمول ًمؾرأي ومقف، ومل ُيعرف قمـف إظمذ قمـ اإلهائقؾقو

 .ذم آؾمتدٓل سمف وآطمتجوج اًمرومع إمم اًمـبل 

ر ذم زموهنؿ ؽَ ـْ ومنن اكتنمت ومل شمُ  أمو أىمقال اًمصحوسمي» ؿالِصقخِاإلشالمِابـِتقؿقة:

 .ي قمـد مجوهػم اًمعؾامءومفل طمج  

                                 
ِاكظر:1) ، 4/411(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )10/24(، وجمؿقع اًمػتووى )1/515رووي اًمـوفمر ) (

 (.298(، ومذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ )414-416
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ـْ  ،ـوزقمقا ومقف إمم اهلل واًمرؾمقلمو شم د  وإن شمـوزقمقا رُ  مع  يً فؿ طمج  سمعِض  ىمقُل  ومل يؽ

  .سمعضفؿ ًمف سموشمػوق اًمعؾامء خموًمػيِ 

 ،: ومفذا ومقف كزاعـتنِم ومل يَ  ،فؿ سمخالومفسمعُض  ومل يؼْؾ  ،فؿ ىمقٓوإن ىمول سمعُض 

 .شتجقن سمفومجفقر اًمعؾامء َُي 

ـي  ػقفووم دهوومسق   ـي ضمـك قمغم ؾِم أن مـ  ىمقل زيد سمـ صموسمً  [:1مثالِ]  ِدَيُي ؾم

 يمومؾي. 

 .صالة اجلـوزةرِض اهلل قمـفام سمرومع اًمقديـ ذم ىمقل اسمـ قمؿر  [:2مثالِ]

[ِ د قمبدا أىمر قمـده سموًمزكو ؾَ يد قمبد سمنىمراره سموًمنىمي، وضَم  قمكمي ع طْ ىمَ  [:3مثال

 كصػ احلد.

ـِ مسعقٍد رِض اهلل قمـفام أن قمكمي  ىمقلِ[:4مثالِ] مـ صغم قمغم  أطمؼ   اإلمومَ  واسم

ِ.ـوزةاجل

مـ أرسمع كسوئف سمؽؾؿي  ىمقل قمؿَر وقمكمي رِض اهلل قمـفام أن مـ فموهرِ[:5مثالِ]

 . مـ يمػورة ، مل يؽـ قمؾقف أيمثرُ يمظفر أمل قمكم   ـ  ، ومؼول: أكتُ اطمدةو

 / ُّ ىُــ ْٔ ُو أ»كَــ ٍَ اةُِػ اثلَّاِىُد/ َخ وِ الغَّ ِػيَِثِ  ْْ ٍَ ًْ  إَِذا اتلَّاةِِػنيَ  َغَْصِ  يِف  ال َ ل
ََِّث فَ ِؿ الهِ اىِ ُيَ  ِو الفي

َ
َطثٌ  كَِؽيَِثٌ  َٔ ُٓ خَاَب أ اعمـقرة أي إذا أمجع أهؾ اعمديـي  «/ُمؽَسي

مـ  ف كص  حي مـ ىمرائـ اًمؽمضمقح إذا مل نخوًمػْ ذم قمٍم اًمتوسمعلم قمغم قمؿؾ ومفق ىمريـي مرضمِّ 

 .اًمؽتوب أو اًمسـي

 ح طمجي ومقصؾحإن مل يصؾُ و ،ووإمجوقمً  جيً طُم  موًمؽ رمحف اهللاإلموم ٕن مو رآه 

                                 
 (.10/24جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:1)
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 .قمؾقفؿ ػكد أن نخقبعُ ط اًمقطمل اًمـوؾمخ ومَ فبِ ًمؾؽمضمقح: ٕن اعمديـي دار اهلجرة ومَ 

 .سموًمؽتوب واًمسـي مـ همػمهؿ ٕهنؿ أقمرُف و

 ىمريـيً  مـ اًمؽتوب واًمسـي، ومال ُيعد   كص   أمو إذا ظموًمػ إمجوَع أهِؾ اعمديـيِ 

 .حيمرضمِّ 

ِؿِبعدِظكِافتابعغأهؾِادديـةِِظؿؾو حةالُِيَعد  ِ.ريـةِمرج 

 ظمقور اعمجؾس. يِ قمؿؾ أهؾ اعمديـي سمعدم صح   [:1مثالِ]

: اًمرؾمقل  ، وهق ىمقُل حي: ٕكف ذم خموًمػي اًمـصِّ مرضمِّ  ىمريـيً  عد  هذا ٓ يُ 

ىَمو»  سمِوخِلَقوِر ذِم سَمْقِعِفاَم َمو مَلْ َيَتَػر 
 .شاعُمَتَبوِيَعلْمِ

 تلم ذم اًمرووع.ي واعمص  سموًمتحريؿ سموعمص  قمؿؾ أهؾ اعمديـي  [:2مثالِ]

قموئشي رِض اهلل قمـفو: ، وهق ىمقل ػي اًمـصِّ ٕكف ذم خموًمَ حي: مرضمِّ  ىمريـيً  عد  هذا ٓ يُ 

ـَ اًْمُؼْرآِن: قَمنْمُ َرَوَعوٍت َمْعُؾقمَ » ـَ يَموَن ومِقاَم ُأْكِزَل ِم ، صُمؿ  ُكِسْخ ـَ ْم رِّ سمَِخْؿٍس  وٍت ُُيَ

  .شَمْعُؾقَموٍت 

 .اًمصالة شمؽمك أهنو اًمدم رأت إذا احلومؾ ـي سملنقمؿؾ أهؾ اعمدي [:3مثالِ]

حي: ٕ  هق دم امومنذا رأت اًمدم ومنك ،ن احلومؾ ٓ حتقضهذا ٓ ُيعد  ىمريـًي مرضمِّ

                                 
ِاكظر:1) ، وذح (4/164) ، ًمممديم ذم أصقل إطمؽوماإلطمؽو(، و377اعمستصػك، ًمؾغزازم، صـ ) (

 (.1/410شمـؼقح اًمػصقل ذم قمؾؿ إصقل، ًمؾؼراذم )

 (.4/164) ، ًمممدياإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم (ِاكظر:2)

 (.138-1/137ذح اًمؽقيمى اعمـػم )،(322-10/303جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:3)

 (.322-10/303جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:4)

 (، قمـ اسمـ قمؿر رِض اهلل قمـفام.2532(، ومسؾؿ )1207رواه اًمبخوري ) ف:(ِمتػؼِظؾق5)

 (.2451رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 091  «البداية يف أصىل الفقه»الكفاية يف شرح 

 .اؾمتحووي وٓ شمؽمك اًمصالة

 قمؿؾ أهؾ اعمديـي قمغم شمرك اجلفر سموًمبسؿؾي ذم اًمصالة. [:4مثالِ]

حي: ٕكف مل نُخَ   أو سموًمسـي. ،ًمؽتوبسمو وًَمْػ هذا ُيعد  ىمريـًي مرضمِّ

 قمؿؾ أهؾ اعمديـي قمغم شمرك أظمذ اًمزيموة قمغم اخلرضوات. [:5مثالِ]

حي: ٕكف   أو سموًمسـي. ،سموًمؽتوبمل نُخَوًَمْػ هذا ُيعد  ىمريـًي مرضمِّ

 قمؿؾ أهؾ اعمديـي قمغم اًمؽمضمقع ذم إذان. [:6مثالِ]

حي: ٕكف   أو سموًمسـي. ،سموًمؽتوبمل نُخَوًَمْػ هذا ُيعد  ىمريـًي مرضمِّ

. [:7مثالِ]  قمؿؾ أهؾ اعمديـي قمغم شمؼدير اًمصوع واعُمدِّ

حي: ٕكف   أو سموًمسـي. ،سموًمؽتوبمل نُخَوًَمْػ هذا ُيعد  ىمريـًي مرضمِّ

أن مـف مو هق  واًمتحؼقؼ ذم  مسلًمي إمجوع أهؾ اعمديـي  ؿالِصقخِاإلشالمِابـِتقؿقة:

: ومـف مو ٓ يؼقل سمف قمؾقف سملم اعمسؾؿلم: ومـف مو هق ىمقل مجفقر أئؿي اعمسؾؿلم ُمت َػؼ

  :وذًمؽ أن إمجوع أهؾ اعمديـي قمغم أرسمع مراشمى، إٓ سمعضفؿ

  .مو جيري جمرى اًمـؼؾ قمـ اًمـبل  :األوػادرتبةِِ

ي ج  ومفذا ممو هق طُم  ،واتد: ويمؽمك صدىمي اخلرضكؼؾفؿ عمؼدار اًمصوع واعم :مثؾ

 سموشمػوق اًمعؾامء. 

قمـد ي ج  ومفذا طُم   مؼتؾ قمثامن سمـ قمػوناًمعؿؾ اًمؼديؿ سموعمديـي ىمبؾ  :ادرتبةِافثاكقة

 اجلؿفقر.

ِافثافثة: فؾ أهيام ضُم وَ إذا شمعورض ذم اعمسلًمي دًمقالن يمحديثلم وىمقوؾملم  ادرتبة

، ومؿذهى موًمؽ واًمشوومعل ،عؿؾ سمف أهؾ اعمديـي: ومػقف كزاعوأطمدمهو يَ  ،أرضمح

                                 
 (.444-2/443اعمغـل ) :اكظر(1ِ)
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ح رضم  ومذهى أيب طمـقػي أكف ٓ يُ  ،أكف يرضمح سمعؿؾ أهؾ اعمديـي واعمـصقص قمـ أمحد

 سمعؿؾ أهؾ اعمديـي. 

ِافرابعة جيى اشمبوقمف أم  ذقمقيٌ  يٌ ج  ومفذا هؾ هق طُم  ،ر سموعمديـياًمعؿؾ اعمتلظمِّ  :ادرتبة

 ي ذقمقي. ج  ٓ؟ وموًمذي قمؾقف أئؿي اًمـوس أكف ًمقس سمحُ 

ؿ سمذًمؽ أن ؾِ وإذا شمبلم أن إمجوع أهؾ اعمديـي شمػووت ومقف مذاهى مجفقر إئؿي قمُ 

وشمورة  ،وأكف شمورة يؽقن طمجي ىموـمعي ،مصور روايي ورأيوأصح أىمقال أهؾ إ ىمقهلؿ

حو ًمؾدًمقؾ إذ ًمقسً هذه اخلوصقي ًمٌمء مـ أمصور وشمورة مرضمِّ  ،طمجي ىمقيي

 .اعمسؾؿلم

ِ.الِيؽقنِإمجاعِأهؾِادديـةِحجةِمعِخمافػةِجمتفدٍِِفاٜذٗ:

كام إ لفو: ٕن اًمعصؿي مـ اخلط: ٕهنؿ سمعض إمي، ٓ يمؾ  هذا قمـد مجوهػم اًمعؾامء

أهؾف،  دظمؾ ًمؾؿؽون ذم اإلمجوع: إذ ٓ أصمر ًمػضقؾتف ذم قمصؿيفو، وٓ مَ ًمألمي يمؾِّ  ـسىشمُ 

 .سمدًمقؾ مؽي اعمنمومي

 ُل ـزِ اًمعؾؿ، ومَ  عِدنُ مَ  اعمديـي هل ، واطمتٍ سملنوظموًمػ ذم ذًمؽ اإلموم موًمؽ

فؿ قمغم ظمالف احلؼ، وظمروضمفؿ اًمقطمل، وهبو أوٓد اًمصحوسمي، ومقستحقؾ اشمػوىمُ 

 .قمـف

 وإذا ، قمـ اعمديـي سمؼقل اًمصودق ل  ػِ مـْ  ٌُ ، واخلبَ ٌٌ اًمبوـمؾ ظمبَ  اًمؼقَل ن وٕ

                                 
 (.322-10/303جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:1)

 (.138-1/137ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:2)

 (.1/471رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:3)

(، ومسؾؿ 2883]متػؼ قمؾقف: رواه اًمبخوري ) شيـَُي يَموًمؽػِِم شَمـِْػل ظَمَبَثَفو َوَيـَْصُع ـَمقُِّبَفواعَمدِ : »ىمقًمف  (ِأي:4)

   [.(، قمـ ضموسمر 2382)
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 .بوقمفومقضمى اشمِّ  ،احلؼ   سمؼَل  اكتػك اًمبوـمُؾ 

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِع/ ىلَعَ »كَــ اةُِػ الؽَّ ِّ  الغَّ َ  اىَفِلي ْن ي
َ
ْضَو يِف أ

َ
ْفخَْطِطَب األ

ْضََكمِ 
َ
ًَ ثْ يُ   اًمػؼقف أنْ قمغم أي «/ثْتَُج َُاكٌِو َضِطيصٌ يَ  َضّتَّ  األ  مو يمون صموسمتو سمـصٍ  ب

 صحقٌح  و طمتك يليت دًمقٌؾ ل مو يمون مـػق  ـػِ دًمقؾ صحقح قمغم كػقف، ويَ  طمتك يليتَ  ذقملي 

 .فقمغم صمبقشمِ 

ِيُِ ِعَِوهذا  ًَ ثبُ مو يمون قمغم مو يمون طمتك يَ  سمؼوءُ  إصُؾ  ِظـفِبعضِافعؾامءِبؼقهلؿ:ز 

 .ؽع سموًمشرومَ اًمقؼلم ٓ يُ  :، أواًمـوىمؾ

[ِ : ٕن وضمقب دًمقؾ قمدم وضمقب صقم همػم رمضون آؾمتصحوُب  :[1مثال

صحى هذا آكتػوء: ٕن اًمنمع مل تَ ْس قُ ومَ ، وـتػقً يمون ىمبؾ ورود اًمنمع مُ صقم رمضون 

 ً همػمه. ثبِ يلِت سمدًمقؾ يُ 

: ٕن وضمقب دًمقؾ قمدم وضمقب همػم اًمصؾقات اخلؿس آؾمتصحوُب  :[2]ِمثال

هذا آكتػوء: ٕن اًمنمع  وَمُقْسَتصحىع مـػقو، اًمصؾقات اخلؿس يمون ىمبؾ ورود اًمنم

 .وً همػمهثبِ مل يلت سمدًمقؾ يُ 

[ِ دًمقؾ منموقمقي إيمؾ واًمنمب ذم همػم آكقي اًمذهى واًمػضي  :[3مثال

: ٕن منموقمقي إيمؾ ذم مجقع إكقي يمون ىمبؾ ورود اًمنمع صموسمتو، آؾمتصحوُب 

: -وهق آكقي اًمذهى واًمػضي-هذا اإلصمبوت إٓ مو كص اًمنمع قمغم حتريؿف  وَمُقْسَتصحى

                                 
 (.138-1/137ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:1)

 (.2/155إقمالم اعمقىمعلم ) (ِاكظر:2)

ِاكظر:3) (، وإؿمبوه واًمـظوئر، 2/186(، واإلهبوج ذم ذح اعمـفوج )3/250ذح خمتٍم اًمرووي ) (

-4/439، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )(8/23بحر اعمحقط ذم أصقل اًمػؼف )(، واًم2/23ًمؾسبؽل )

441.) 
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 .وم همػمهٕن اًمنمع مل يلت سمدًمقؾ ُيرِّ 

: اًمسبقؾلم آؾمتصحوُب  اًمقوقء سمٌمء نخرج مـ همػم دًمقؾ قمدم كؼض[:4ِمثالِ]

ف، ومل ً اًمدًمقؾ ظمالومَ ثبِ يُ  هذا إصؾ طمتك وَمُقْسَتصحىٕن إصؾ قمدم اًمـؼض، 

 اًمـؼض.ً، ومقبؼك قمغم إصؾ مـ قمدم ثبِ يُ 

ِشتصحاب:أؿسامِاالِفاٜذٗ:

 :يـؼسؿِاالشتصحابِؿسؿغ

، أو وؾمتصحوب اًمعدم إصكم، ويسؿك سماشتصحابِافزاءةِاألصؾقة أحذٍنا:

ه سمعض أهؾ اًمعؾؿ تؼَم ع قمغم اقمتبوره، واقمْ ؿَ اؾمتصحوب دًمقؾ اًمعؼؾ، وهذا اًمؼسؿ جُمْ 

 قمؾقفو. ت َػؼمـ إدًمي اعمُ 

[ِ هبو، ومُحؽِؿ قمدم وضمقب صالة ؾمودؾمي: ٕن اًمنمع مل يلِت سمقضمق [:1مثال

 بفو.قضمِ ًمعدم ورود دًمقؾ يُ  :سموكتػوئفو

قمدم وضمقب صقم همػم رمضون: ٕن اًمنمع مل يلت سمقضمقب صقم  [:2مثالِ]

 بف.قضمِ همػم رمضون، ومُحؽِؿ سموكتػوئف ًمعدم ورود دًمقؾ يُ 

ٕن اًمنمع مل يلت سمقضمقسمف: ومُحؽِؿ سموكتػوئف ًمعدم  :شمراًمقِ قمدم وضمقب  :[3مثالِ]

 بف.قضمِ ورود دًمقؾ يُ 

دًمقؾ  واجلرائؿ طمتك يؼقمَ  ،واًمديقن ،سمراءة ذمي اعمؽؾػ مـ احلؼقق [:4]ِمثال

ٍـ أو دَ  ،قمغم إصمبوت طمؼي   أو كحقمهو. ،أو إىمرار ،ـيقمؾقفو سمبقِّ  أو ضمريؿيٍ  ،ي

، وهق اؾمتدامي طمؽؿ اًمنمع طمتك يثبً ظمالومف، اشتصحابِافثبقت افثاين:افؼسؿِ

 اًمؼسؿ ٓ ظمالف ذم صحتف.وهذا 

                                 
 .(405-4/404ذح اًمؽقيمى اعمـػم )(، و520-1/404رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:1)
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[ِ طمتك يليت دًمقؾ قمغم  -سموًمبقع مثال-ي سمعد صمبقتو ق  ؽِ ؾْ اعمِ  صحوباؾمت [:1مثال

 اكتػوئفو.

، اؾمتصحوب اًمطفورة سمعد صمبقتو طمتك يليت دًمقؾ قمغم اكتػوئفو، يمبقلٍ  [:2مثالِ]

 وكحقه.

اؾمتصحوب وضمقب اًمعبودة قمغم اعمؽؾ ػ طمتك يليت دًمقؾ قمغم اكتػوئفو،  [:3مثالِ]

 يموحلقض ذم طمؼ اعمرأة، واعمقت ذم طمؼ اجلؿقع.

إطمقوء طمتك يليت دًمقؾ قمغم  ؾ معومؾيَ ومَ عَ اؾمتصحوب طمقوة اعمػؼقد، ومقُ  [:4مثالِ]

 اكتػوئفو.

 / ُّ ىُــ ْٔ ًْ »كَــ َ ا ل ٌَ وِط رَشًْؼا  ْشُ ٍَ ْػُؽوُف ُغْؽـًا ََكل ٍَ اةُِػ الَاِمُؿ/ ال  الغَّ
سُيو، ومفق  أي مو شمعورف قمؾقف اًمـوس ذم معومالتؿ، وإن مل ُيذيمر «/اَياِىْؿ َُط  

و مـ اًمـصقص اًمنمقمقي، أمو إذا اًمنمط ذم آًمتزام سمف إذا مل نخوًمػ كص   مؼومَ  ؿٌ ىموئ

 ُيعتؼم سمف. و ذقمقو ومالظموًمػ كص  

 :شفّمً األدل٘ علٙ مؼشّعٔ٘ العنل بالُع

واًمعرف  (   ڄ ڃ ڃ ڃ)ىمقل اهلل شمعومم:  افدفقؾِاألول:

 .يعيُ ه اًمنمممو ٓ شمرد   اًمـػقُس  تفُ ومَ هق يمؾ مو قمرَ 

: َيو َرؾُمقَل  افدفقؾِافثاين: ًْ ًَ قُمْتَبَي، ىَموًَم ـْ قَموئَِشَي، َأن  ِهـَْد سمِـْ إِن  َأسَمو ؾُمْػَقوَن  اهللِقَم

ٓ  َمو َأظَمْذُت ِمـُْف َوُهقَ  َيْعَؾُؿ، َٓ  َرضُمٌؾ ؿَمِحقٌح َوًَمْقَس ُيْعطِقـِل َمو َيْؽِػقـِل َوَوًَمِدي، إِ

                                 
 (.453-4/448ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:1)

 (.1/492شمػسػم اسمـ قمطقي ) (ِاكظر:2)
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 .شْعُروِف سمِوعمَ  َوَوًَمَدِك، ِؽ ظُمِذي َمو َيْؽِػق»وَل: وَمؼَ 

ر اًمتل ًمقس رف ذم إمقاًمعُ  اقمتامدُ »مـ هذا احلديٌ  يمظمذُ  ؿالِاإلمامِافـقوي:

 .شذقمل   ومقفو حتديدٌ 

 شف الصحٔح:ّمً أمجل٘ الُع

ًمق أوىمػ أروو قمغم ـمالب اًمعؾؿ، ومل ُيعرف مؼصقد اًمقاىمػ، هؾ [:1ِمثالِ]

 ع ومقف إمم اًمُعرف.ضَم هؿ؟ ومػُم اًمعؾؿ اًمنمقمل، أو همػمُ  ـمالُب 

ـ مَ  دارًمق اظمتؾػ صوطمى اًمدار مع اعمستلضمر ذم إصالح شمؾػ ذم اًم [:2مثالِ]

 رف.ضمع ومقف إمم اًمعُ سمف؟ ومػُم  يؼقمُ 

ًمق اؾمتلضمر زيد ؾمقورة إمم مؽون معلم، ومل يتػؼ مع اًمسوئؼ قمغم أضمرة  [:3مثالِ]

 رف.ع ومقفو إمم اًمعُ ضَم معقـي، ومػُم 

ـي، قمك أكف قموريي، وٓ سمقِّ صمؿ اد  ف سمَجفوز ودومعف إًمقفو، ز إب اسمـتًمق ضمف   [:4مثالِ]

ؼبؾ ي، مل يُ ٓ قموري   ؾؽويمون اًمعرف أن إب يدومع ذًمؽ مِ ومنن رف، ع ومقف إمم اًمعُ ضَم ومػُم 

 ف.ىمقًمُ 

 :فاطذّمً أمجل٘ العشف ال

رف يؼتيض إقمطوء اعمؼِرض ًمق اىمؽمض زيد مـ قمؿٍرو ىمروو، ويمون اًمعُ  [:1مثالِ]

ٓ ُيعؿؾ سمف: ٕكف ظموًمػ  وموؾمدٌ  دارهو قمنمة سموعموئي، ومفذا قمرٌف زيودة قمغم اًمؼرض مؼ

 .، وهق اإلمجوع قمغم أن هذا رسموكصو ذقمقو

َـ ًمق  [:2مثالِ] ومفذا يؼتيض اكتػوع اعمرتـ هبو،  رُف قمؿًرا أروو، ويمون اًمعُ  زيدٌ  ره

                                 
 (.2724(، ومسؾؿ )5364رواه اًمبخوري ) ػؼِظؾقف:(ِمت1)

 (.21/8ذح صحقح مسؾؿ، ًمؾـقوي ) (ِاكظر:2)

 ش.570»اإلمجوع، ٓسمـ اعمـذر، رىمؿ  (ِاكظر:3)
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 .طمرام وهق اإلمجوع قمغم أن هذا و،و ذقمق  رف وموؾمد ٓ ُيعؿؾ سمف: ٕكف ظموًمػ كص  قمُ 

ًمق قمؿؾ زيد ذيمي مع قمؿرو، ويمون اًمعرف يؼتيض أن يمؾ واطمد مـ  [:3مثالِ]

ٕكف : رف وموؾمدٌ و، ومفذا قمُ وقمً َش  وًمقس مُ اًمنميؽلم يلظمذ رسمحو معقـو يمـصػ معلم  

 .طمرام وهق اإلمجوع قمغم أن هذا و،و ذقمق  ظموًمػ كص  

ضؿلم ًمق قمؿؾ زيد مع قمؿرو ذيمي مضورسمي، ويمون اًمعرف يؼتيض شم [:4مثالِ]

ـ ؿَ ْض ٓ يَ  ذم اًمنمع أملمٌ  َؾ ف وموؾمد: ٕن اًمعومِ رْ ت اًمنميمي، ومفذا قمُ ِن اًمعومؾ إذا ظَم 

 .ىط أو شمعد  إٓ إذا ومر  

 :ذوطثالثةِِيشسطِفؾعؿؾِبافعرف: [1] فاٜذٗ

و ذقمق  أٓ نخوًمِ  أحدها:  و.ػ كص 

 سمف. د  تَ عْ ا، أي هموًمبو، ومنن اظمُتؾػ ومقف، مل يُ ردً أن يؽقن مط    افثاين:

 ف.سمِ  عتد  أن يتػؼ قمؾقف اعمتعوىمدان، ومنن اظمتؾػو ومقف، مل يُ  افثافث:

ِافعرفِخيتؾػِباختالفِاألزمان،ِواألماــ:ِ[:2فاٜذٗ ]

ِ  اًمعرُف  تغػمُ ي تؾػ ف مـ إطمؽوم نَخ ؼِ ومْ ف قمغم وِ اًمزمون واعمؽون، ومو يتؿ شمطبقؼُ  سمتغػم 

ومقف، واًمبؾد  اوة اًمزمون اًمذي يموكقً قمغم مراقمقَ ـِ سموظمتالومف، ويمثػم مـ ومتووى اًمػؼفوء سمُ 

ر ومقف اًمعرف مـ اًمػتووى وإطمؽوم إمم همػم صمِ اًمذي قموؿمقا ومقف، ومال شمصؾح شمعديي مو أُ 

رف اًمعُ عتؼم ظموصي سمذًمؽ اًمزمون أو اعمؽون، ويراقمكر ومقفو، إكام شمُ صمِ رف اًمذي أُ أهؾ اًمعُ 

                                 
 (.6/509اعمغـل ) (ِاكظر:1)

 ش.592»اإلمجوع، رىمؿ  (ِاكظر:2)

 (.357، 3/350اًمؽوذم، ٓسمـ ىمدامي ) (ِاكظر:3)

 (.83-79(، وإؿمبوه واًمـظوئر، ٓسمـ كجقؿ، صـ )94-91سققـمل، صـ )إؿمبوه واًمـظوئر، ًمؾ (ِاكظر:4)



 099  «البداية يف أصىل الفقه»الكفاية يف شرح 

 .وؾمبفـَ اعمستجد ذم شمطبقؼ إطمؽوم قمغم مو يُ 

 / ُّ ىُــ ْٔ ُ الغَّ »كَــ اِدُس/ ي ًْ اةُِػ الفَّ َ ا ل ٌَ يَِث  ـَ ْؽ ٍُ َطاِىِص ال ٍَ ُو ةِال ٍَ ُع اىَػ  ْشَ
 و، ومنذاو ذقمق  أي جيقز اًمعؿؾ سموعمصوًمح اعمرؾمؾي إذا مل ختوًمػ كص   «/اُُتَاِىْؿ ًَُط 

 .هبو اًمعؿُؾ  نمعِ ظموًمػفو كص ذقمل مل يُ 

ِومـِاألمثؾةِظذِادصافحِادرشؾة:

 د اًمبقع، واإلضمورة، وكحقه.شمسجقؾ اًمعؼقد، يمعؼ [:1مثالِ]

 ىمقاكلم شمـظقؿ اعمرور. [:2مثالِ]

 وصموئؼ اًمـؽوح، واعمقاًمقد، واًمَقومقوت. [:3مثالِ]

 :مشتفرة،ِمـفابادصافحِادرشؾةِدمِوؿائعِـثرةِِوؿدِظؿؾِافصحابةِ

، قلم مـ اًمتصحقِػ ًمَ طمػظف ذم إو   ٕضمؾِ  :فف، ويمتوسمتُ ؾُ ، وؿمؽْ اعمصحِػ  طُ كؼْ  [:1]ِ

ٌِ وذم اًمث  .سقونهوب واًمـِ مـ اًمذ   وًم

 ظمقَف  واطمدٍ  قمغم مصحٍػ  اًمـوسِ  عُ ومجْ  ًمؾؿصوطمِػ   قمثامنَ  ُق طمرْ  [:2]

 آظمتالف. 

د ًمف ومقفو إٓ اعمصؾحي ستـَ ٕكف ٓ مُ  رِض اهلل قمـفام: أيب سمؽر ًمعؿرَ  شمقًمقيُ  [:3]

 .اعمرؾمؾي

 .هق قمـفؿ راضٍ  وقذمِّ شمُ   ٕن اًمـبل   :يؿمقرى سملم ؾمت   اخلالوميَ   قمؿرَ  كُ شمرْ  [:4]

                                 
ِاكظر:1) (، واًمؼقاقمد اًمػؼفقي، ًمؾزطمقكم 124-123شمقسػم قمؾؿ أصقل اًمػؼف، ًمعبد اهلل اًمعـزي، صـ ) (

(2/324) 

 (.343-22/341جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:2)

 (.23-22اعمصوًمح اعمرؾمؾي، ًمؾشـؼقطل، صـ ) (ِاكظر:3)
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ٕضمؾ  اعمسجدِ  قِؼ ًمؾؿسجد قمـد ِو  رةَ اعمجووِ  ه اًمدورَ وهمػمِ  قمثامنَ  مُ هدْ  [:5]

 مصؾحي شمقؾمعتف.

 . قمثامنَ  عي قمغم قمفدِ ؿُ ًمؾجُ  إوُل  إذانُ  [:6]

ـِ  صػقانَ  دارَ   قمؿرَ  اؿمؽماءُ  [:7]  .اجلرائؿِ  أهؾِ  جـو عمعوىمبيِ هو ؾِم ي واختوذُ مق  أُ  سم

ِادصافِ[:1فاٜذٗ ] ِاظتبارُِتـؼسؿ ِحقث ِمـ ِوظدمُِِح ِهلا ِثالثةَِاظتبارِِِافؼع ِها

 :أؿسام

هل اًمتل دل دًمقؾ ظموص مـ اًمنمع يموًمؽتوب، أو  ةِذظا:َزِمصافحِمعتَِ أحدها:

 قمؾقف. عٌ وقمدم اهدارهو، وهذا جمؿَ  ،اًمسـي، أو اإلمجوع، أو اًمؼقوس قمغم اقمتبورهو

 .اًمصقوم، واحلٍاًمصالة، واًمزيموة، و [:1مثالِ]

 ل، واًمزواج.دْ اًمعَ  [:2مثالِ]

 غر.ٕضمؾ اًمصِّ  :ٓيي قمغم اعمولاًمقِ  [:3مثالِ]

 .مـع اًمؼوِض مـ اًمؼضوء ذم طموًمي اًمغضى [:4مثالِ]

هل اًمتل يراهو اًمعبد مصؾحي، وًمؽـ دل دًمقؾ  :غاةِذظاؾِْمصافحِمُِ افؼسؿِافثاين:

 ، وهذا ٓ ظمالف ذم سمطالكف.قمغم إهدارهو وقمدم اقمتبورهومـ اًمنمع ظموص 

ؿ سمنهدارهو إٓ ًمتحصقؾ مصؾحي ؽُ مصؾحي وَُي  ل اقمتبورَ ؾغِ ؽريؿ ٓ يَ اًمنمع اًمو

 .أظمرى أهؿ ذم كظر اًمنمع مـفو

أو مـ ضمومع ذم  –ـ فموهر مـ امرأشمف قمغم مَ  أو اإلـمعومِ  اًمعتِؼ  إجيوُب  :[1مثالِ]

                                 
ِاكظر:1) (، وذح اًمؽقيمى 106-3/105(، وذح خمتٍم اًمرووي )438-1/437رووي اًمـوفمر ) (

اعمصوًمح اعمرؾمؾي، ًمؾشـؼقطل، (، و101-102(، ومذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ )433-4/431اعمـػم )

 (.20-8صـ )
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ويمون همـقو دون إجيوب اًمصقم، هذه اعمصؾحي أًمغوهو اًمنمع: ٕكـو ًمق  -هنور رمضون

ٕن ً ًمؾزضمر: عَ ِو و اإلـمعوم ًمسُفؾ قمؾقف، ومال يـزضمر، واًمؽػورة وُ أ ضمبـو اًمعتَؼ أوْ 

قمتوق واإلـمعوم ومفق أؾمفؾ ف قمـ اًمعقد إمم مثؾ ذًمؽ، أمو اإلِ قمُ اًمصقم هق اًمذي يردَ 

 إهمـقوء.رء قمغم 

[ِ سمقع اخلؿر ومقف مصؾحي، وهق اًمرسمح، وهذه اعمصؾحي أًمغوهو اًمنمع  :[2مثال

 وأهدرهو.

[ِ هذه اعمصؾحي أًمغوهو اًمنمع ًمذيمر ذم اعمػماث، شمسقيي إكثك سمو [:3مثال

 وأهدرهو.

 شمرك اجلفود حلػظ اًمـػقس، هذه اعمصؾحي أًمغوهو اًمنمع وأهدرهو. [:4مثالِ]

هل اًمتل ٓ يدل قمغم اقمتبورهو، وٓ قمغم  مصافحِمسؽقتِظـفا: افؼسؿِافثافث:

 ي.إسمطوهلو دًمقؾ ظموص، وًمؽـ شمدل قمقفو مؼوصد اًمنميعي، وشمسؿك سموعمصؾحي اعمرؾمؾ

إلرؾموهلو  :مرؾمؾي :هلومصؾحي: ٕهنو دمؾى كػعو، وشمدومع رضرا، وىمقؾ  هلا:ِوإكامِؿقؾ

 ر.أو سموإلهدا ،د ذًمؽ اًمقصػ سموٓقمتبورؼقِّ أي إـمالىمفو قمـ دًمقؾ ظموص يُ 

 :تـؼسؿِادصافحِمـِحقثِأمهقُتفاِثالثةِأؿسامِ[:2فاٜذٗ ]

ِافرضورية: ِادصؾحة يً رء مـ هل اًمتل يؽمشمى قمغم شمػقيتفو شمػق أحدها:

اًمرضوريوت، هل مخسي ]طمػظ اًمديـ، واًمـػس، واًمعؼؾ، واًمـسى، واعمول[، وشمسؿك 

 سمدرء اعمػوؾمد. 

                                 
ِاكظر:1) (، وذح اًمؽقيمى 109-3/106(، وذح خمتٍم اًمرووي )451-1/438رووي اًمـوفمر ) (

اعمصوًمح اعمرؾمؾي، ًمؾشـؼقطل، صـ (، و101(، ومذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ )270-4/259اعمـػم )

(8-20.) 
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 حلػظ كػقس اًمـوس. :دإجيوب اًمؼصوص مـ اًمؼوشمؾ اًمعومِ  [:1مثالِ]

 حلػظ أمقال اًمـوس. :إجيوب ىمطع يد اًمسورق واًمسورىمي [:2مثالِ]

 قمراض اًمـوس، وإكسوب.حلػظ أ :فإجيوب ضمؾد اًمزاين، واًمؼوذِ  [:3مثالِ]

 حلػظ اًمعؼقل. :إجيوب ضمؾد ؿمورب اخلؿر [:4مثالِ]

 ًمصقوكيِ  :اًمداقمل إمم سمدقمتف اعمبتدعِ  ، وقمؼقسميُ ؾِّ اًمؽوومر اعمِض  ىمتؾِ  إجيوُب  [:5مثالِ]

 يـ.اًمدِّ 

ِاحلاجقة: ِادصؾحة ِافثاين: هل اًمتل يؽمشمى قمغم شمػقيتفو شمػقيً طموضمي،  افؼسؿ

فو حتصقؾ طموضمي، وشمسؿك سمجؾى اعمصوًمح، وًمقسً رضورة، ويؽمشمى قمغم حتصقؾ

 وهذه ٓ ظمالف ومقفو.

شمسؾقط اًمقزم قمغم شمزويٍ اًمصغػمة، ومذًمؽ ٓ رضورة ومقف، ًمؽـف حمتوج  [:1مثالِ]

 ظر ذم اعمآل.مـ اًمػقات، واؾمتؼبوٓ ًمؾصالح اعمـتَ  يً قػَ إًمقف ًمتحصقؾ اًمؽػم: ظِم 

صوطمى اعمول ىمد  منموقمقي قمؼقد اإلضمورة، واعمسوىموة، واعمضورسمي: ٕن [:2مثالِ]

ُيتوج إمم إضمورشمف، أو ؾمؼويتف واًمؼقوم سمؿصوحلف إن يمون ؿمجرا، أو اًمعؿؾ ومقف سمجزء 

 مشوع مـف، ومفذه إؿمقوء ٓ يؾزم مـ ومقاتو ومقات رء مـ اًمرضوريوت.

 اًمؼٍم ذم اًمسػر. [:3مثالِ]

 رظمص اعمرض. [:4مثالِ]

ِافثافث: ِافتحسقـقة: افؼسؿ و، وهل وضمق  هل مو ًمقس رضوريو وٓ طم ادصؾحة

اجلري قمغم مؽورم إظمالق وحموؾمـ اًمعودات، وشمسؿك اًمتتؿقامت، وهذه ٓ ظمالف 

 ومقفو.

 بوع اًمسؾقؿي مـفو.رة اًمطِّ ػْ حتريؿ اًمـجوؾمي، ًمـُ  [:1مثالِ]
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را ًمؾؿرأة قمـ مبوذة اًمعؼد: ًمؽقكف مشعِ  اقمتبور اًمقزم ذم اًمـؽوح: صقوكيً  [:2مثالِ]

ؼ ؾْ ذًمؽ سموعمروءة، ومػقض ذًمؽ إمم اًمقزم: محال ًمؾخَ  كػسفو إمم اًمرضمول، وٓ يؾقؼ سمتقىمونِ 

ـِ   اعمـوهٍ. قمغم أطمس

 اؾمتحبوب أظمذ اًمزيـي. [:3مثالِ]

 ظمصول اًمػطرة، وآداب إيمؾ واًمنمب. [:4مثالِ]

  إىمورب اًمػؼراء يمؤسموء وإسمـوء.كػوق قمغموضمقب اإل [:5مثالِ]

 ادصافحِادرشؾةِفقستِتؼيعاِجديدا: [:3فاٜذٗ ]

ـ يعؿؾ سمؾ مَ  ًمقس شمنميعو ضمديدا ظموًمقو قمـ دًمقؾ أصالعمصوًمح اعمرؾمؾي اًمعؿؾ سمو

 :هبو مـ اًمعؾامء يستـد ذم ذًمؽ إمم أمقر

 ر مـفؿ أطمد وهؿ ظمػم أؾمقة.ـؽِ أن يُ  هبو مـ همػمِ  ؾ اًمصحوسمي ؿْ قمَ  [:1]

 ،مـ اؾمتؼراء اًمنمع اًمؽريؿ حموومظتف قمغم اعمصوًمح وقمدم إهدارهو ؾؿَ أكف ىمد قمُ  [:2]

، راضمحيً  ض مصؾحيً ومل شمعورِ  ،مل شمستؾزم مػسدة يٌ َض متؿحِّ  ن يموكً اعمصؾحيُ وٓ ؾمقام إ

 و مـ اًمقطمل.كص   ومل شمصودمْ 

ًمتصُدق  سمريرةَ  ثؾ اكتفور قموئشي أن سمعض اًمـصقص ىمد يدل ًمذًمؽ م [:3]

رِض اهلل  قموئشيُ ف ت، وىمد اؾمتبوطمطمرامٍ  وإيذاء اعمسؾؿ سموٓكتفور مـ همػم ذكٍى ، اًمـبل 

  اًمـبل   ؽرِ ـْ ، ومل يُ احلؼ   طمتك شمؼقَل  رةَ يْ رِ سمَ وهل ختقيػ  ،عمرؾمؾيًمؾؿصؾحي ا قمـفو

 .فوقمؾق

ِذوطِافعؿؾِبادصافحِادرشؾة: [:4فاٜذٗ ]

                                 
 (.12اعمصوًمح اعمرؾمؾي، ًمؾشـؼقطل، صـ ) (ِاكظر:1)

 .(، قمـ قموئشي 2504رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:2)
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ِ:طشسطِفؾعؿؾِبادصافحِادرشؾةِأربعةِذويُِ

 و.و ذقمق  ػ كص  أٓ ختوًمِ  أحدها:

ريؿ يمقضمقب اًمقاضمبوت، وحت أٓ شمؽقن ذم إطمؽوم اًمتل ٓ شمتغػم افثاين:

طرق إًمقف تَ وكحق ذًمؽ، ومفذا ٓ يُ  ،رة سموًمنمع قمغم اجلرائؿاعمؼد   موت، واحلدوداعمحر  

 وع قمؾقف.ػ مو وُ نخوًمِ  وٓ اضمتفودٌ  شمغقػمٌ 

 ضمع إمم مؼوصد اًمنميعي سموحلػظ واًمصقوكي.رْ أن شمَ  افثافث:

هلو،  أو مسووييً  ،مـفو أرضمَح  أو مػسدةً  ،مـفو أرضمَح  ض مصؾحيً أٓ شمعورِ  افرابع:

 إمم مػسدة ذم صموين طمول. أٓ شممديو

ِأرجحِمـفا: ِدصؾحة ـع وضمقده ذم مَ  ومنن   ،همرس ؿمجر اًمعـى مثالِمعارضتفا

ـْ اًمدكقو يستؾزم مصؾحي هل اًمسالمي مـ قمٍْم  اًمسالمي مـ  مصؾحيُ   اخلؿر مـف، وًمؽ

وهل  ،امف مـ إرض معوروي سمؿصؾحي أرضمح مـفوى سمنقمدَ ـَ قمٍم اخلؿر مـ اًمعِ 

ؼدم قمغم شمؾؽ اعمصؾحي ومفذه اعمصؾحي اًمراضمحي شمُ  ،ًمعـى واًمزسمقىاكتػوع اًمـوس سمو

 .اعمرضمقطمي

داء اعمسؾؿقن ومِ  مو إذا ـمؾى :ومثالِاشتؾزامِادصؾحةِمػسدةِراجحةِأوِمساوية

عؾؿ سمف أن ذًمؽ ومومتـع اًمؽػور أن يؼبؾقا اًمػداء إٓ سمسالح يُ  ،أؾموراهؿ مـ اًمؽػور

ؾ  هلؿ ىمتْ نِّ قَ ثر مـ اعمسؾؿلم، ومنن يمون يُ أو أيم ، هلؿ ىمتؾ قمدد إؾمورىنِّ قَ اًمسالح يُ 

 وإن يمون يقن هلؿ ىمتؾ أيمثر مـفؿ وموعمػسدة راضمحي. ،ىمدر إؾمورى وموعمػسدة مسووييً 

ام وىمع مـ يمدة ذم اعمستؼبؾ متجدِّ  أي ومثالِتلديةِادصؾحةِإػِمػسدةِدمِثاينِحال:

مم مصؾحي ومنن شمصقيرهؿ ًمرضموهلؿ اًمصوحللم ذم طموًمتف إو، مممـل ىمقم كقح 

                                 
 .(332-2/330ون مـ مصويد اًمشقطون )إهموصمي اًمؾفػ(، و343-22/341جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:1)
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ٕهنؿ إذا رأوا صقرهؿ شمذيمروا صالطمفؿ وقمبودتؿ  :وهل اًمتل ىمصدوهو سمتصقيرهؿ

، وًمؽـفؿ مل يعؾؿقا أن هذه اعمصؾحي مستؾزمي ذم اعمستؼبؾ عمػسدة هل كشطقا ذم اًمطوقمي

ٕهنؿ عمو موت أهؾ اًمعؾؿ  :ؾنمك سموهللًم ذًمؽ اًمتصقير وؾمقؾيٌ أقمظؿ اعمػوؾمد وهل: أن 

، وهق أقمظؿ مػسدة ىمد اؾمتؾزمتفو ودة شمؾؽ اًمصقر ومعبدوهوـ هلؿ اًمشقطون قمبي  زَ 

 .مصؾحي مرؾمؾي

 

 

                                 
 (.13-11عمصوًمح اعمرؾمؾي، ًمؾشـؼقطل، صـ )ا (ِاكظر:1)
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 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘

 

ِأجبِظـِاألشئؾةِاآلتقة:

 مو أمجع قمؾقف اخلؾػوء اًمراؿمدون ًمف طموٓن. ووح ذًمؽ. .2

حي سمثالصمي ذوط. ووح ذًمؽ. .1  ىمقل اًمصحويب ىمريـي مرضمِّ

 قمؿؾ أهؾ اعمديـي قمغم مراشمى. ووح ذًمؽ. .3

حي؟متك يؽ .4  قن قمؿؾ أهؾ اعمديـي ىمريـي مرضمِّ

 آؾمتصحوب ىمسامن. ووح ذًمؽ مع ذيمر مثوًملم قمغم يمؾ ىمسؿ. .5

 اذيمر مثوًملم قمغم اًمعرف اًمصحقح، ومثوًملم قمغم اًمعرف اًمػوؾمد. .6

 اعمصوًمح اعمرؾمؾي قمدة أىمسوم سمعدة اقمتبورات. ووح ذًمؽ. .7
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 باب التاسعال
 م الهصوص الصرعيةْهقواعد َف
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ُع/ابَلاُب  ـِ  اتلَّا
َٔاِغُػ فَ  ِخيَّ  ًِ اجليُطِٔص ْٓ كَ ْ  ثِ الشَّ

 

 َوِفيّ اْثَِا َغَشَ َعاةًِؽا/
ُل/ وَّ

َ
اةُِػ األ ُو  الغَّ ٍَ ْش ٍُ ْػًًن ُدوَن رُْسَطاٍن.ال ٌَ  َْ ٌِ ْكََثَ 

َ
َو أ ٍَ ا اْضخَ ٌَ  / 

 ُ تنَيَّ ٍُ َؽاِد. /َوال ٍُ ْػًَن ال ٍَ ا َدلَّ ىلَعَ ال ٌَ 
ُو ىلَعَ َوُيْ  ٍَ ْش ٍُ ُو ال ِ  الٍَ تَنيَّ ٍُ. 

اةُِػ اثلَّاِِن/ / الغَّ ا يَ  اىَػامي ٌَ ْفخَْؾِؽُق ِىُُكي  ٍُ َٔ اليَّْفُؾ ال ْطيُُص ُل َدْفَػًث ْ
 َواِضَػًة.

/ ـَْؽاِدهِ، َوُيْ  َوالَاصي
َ
ًِ اىَػامي ىلَعَ َبْػِظ أ ْْ .كََْصُ ُض ُو اىَػامي ىلَعَ الَاصي ٍَ 

اةُِػ اثلَّاِىُد/ ِخْفَطا الغَّ ـْ اِل حُ حَْؽُك ااِل ٍَ َلاِم االِْضِخ ٌَ ِٔم ِل يِف  ٍُ ىََث اىُػ َْنِ ٌَ ُل  ََنَّ
َلاِل. ٍَ  يِف ال

اةُِع/ اةُِػ الؽَّ ِْ  الغَّ ا خَتَاَدُر إِ  ُؽ/اىظَّ ٍُ َٔ ال اِع اليَّْفِؾ. اذلي ىَل ُْ ٍَ ـَ َِ ِغَِْػ  ْ 
ِويُو/

ْ
ْػًًن آ َواتَلأ يُ ٌَ ٍِ  اليَّْفُؾ. ُّ َعُؽ يْخَ

-  ِْ ا ُل إاِلَّ ُؽ اَل يُ َواىظَّ وٍط ذاََلذٍَث/َؤوَّ   ُِِشُ
ِر ََحِْو اليَّْفِؾ ىلَعَ  -1 ِْ ِغَِْػ َتَػؼي ا  ِؽ. اىظَّ
ْػًَن ةَِػحِلٍو يُ  -٢ ٍَ ُص ال  َعَؽ.اآلؽَسي
ْن يَ  -٣

َ
ْػًَن اآلأ ٍَ َٔن ال يُ ُْ ٍِ ا ََتْخَ ٍَّ  ُث.الييَؾُث اىَػَؽبِيَّ  ُّ َعُؽ ِم

اةُِػ الَاِمُؿ/ / الغَّ ِ ُْ  اجلَّصي ُو إاِلَّ  َيْ ى اَل َٔ اليَّْفُؾ اذلَّ ٍِ ْػًًن َواِضًػا، خَ ٌَ  
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 ُْ اِْؽ.َو ََ اىظَّ ٌِ َٔى  كْ
َ
 َٔ أ

اِدُس/ اةُِػ الفَّ يَ  الغَّ َليي الفي ٍُ ََ ال ٌِ اَلِت.اُق  ٍَ ْطخَ ٍُ َضِػ ال
َ
 َػاِت َوحَؽِْسيِص أ

اةُِع/ اةُِػ الفَّ ْؽيَُق/ الغَّ ٍُ ِّ  ال ا ََكَن َشائًِػا يِف ِسجِْف ٌَ. 
َليَّ وَ  ٍُ ا َقيَّ  ُػ/ال  ةَِْٔضٍؿ.َػُه ٌَ

/ َُ ٌِ اةُِػ اثلَّا ْؽيَُق ىلَعَ اَل ُيْ  الغَّ ٍُ ُو ال َليَّ ٍَ ٍُ ًُ  ال ْْ  إَِذا اتََّفَق احلُ
 ِػ إاِلَّ

تَُب.  َوالفَّ
ُع/ ـِ اةُِػ اتلَّا ُُٔسِٔب إِالَّ ةَِلِؽيٍَِث َضاِرـٍَث إىَِل  الغَّ ْمُؽ لِيْ

َ
ٌؼ ِضيَ  َوَُلُ  َؽرِيهِ، األ

 ُٓ  َٔرٌة.َمْش
/ اةُِػ اىَػارِشُ ْمُؽ َبْػَػ احلَْظِؽ يَ  الغَّ

َ
ًِ اىِفْػِو َقتَْو ْػلي ىلَعَ األ ْْ  احلَْظِؽ.  ُض

/ اةُِػ احلَاِدَي َغَشَ ِ اجلَّيْهُ  الغَّ ًِ إِالَّ ةَِلِؽيٍَِث َضاِرـٍَث إىَِل  ل  َؽرِيهِ، َوَُلُ  يخيْطِؽي
 ٌؼ َمْشَٓٔرٌة.ِضيَ 

/ اةُِػ اثلَّاِِنَ َغَشَ وْ   ىلَعَ إَِذا اَُْطبَّ اجلَّيْهُ  الغَّ
َ
َْ  َذاِت اىِفْػِو أ ٌِ ٍط  رَشْ

 ِّ وِؼ َلاِرٍن اَل حَ  اْقخَََض اىَفَفاَد َوابُلْؽاَلَن، َوإَِذا اَُْطبَّ ىلَعَ  رُشُ ٌُ ْمٍؽ 
َ
ْلخَِض أ

 َذلَِم.
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   الؼشح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ىُ  ْٔ / كَــ ُّ َٔاِغُػ فَ »ــ ِخيَّثِ ْٓ كَ ْ اًمتل  أي اًمؼقاقمد وإؾمس«/ ًِ اجليُطِٔص الشَّ

 قمغم ومفؿ اًمـصقص اًمنمقمقي، وهل اًمؽتوب واًمسـي. لْمُ عِ شمُ 

 / ُّ ىُــ ْٔ ْػًًن ُدوَن »كَــ ٌَ  َْ ٌِ ْكََثَ 
َ
َو أ ٍَ ا اْضخَ ٌَ ُو/  ٍَ ْش ٍُ ُل/ ال وَّ

َ
اةُِػ األ الغَّ

 تؿؾ أيمثر مـ معـك وٓ رضمحون ذمَُي  ؿؾ هق اًمؾػظ اًمذيجْ أي اعمُ  «/رُْسَطانٍ 

 .أطمدمهو قمغم أظمر

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 101  «البداية يف أصىل الفقه»الكفاية يف شرح 

 .افـصِدون اطمتامل همػمه ومفق ح أطمد اعمعوين قمغم اعمعوين إظمرىرضم  شمومنن 

 يمام ؾمقليت. افظاهرِوإن يمون أطمد اعمعوين أفمفر، ومفق

 ذيمرل مو يُ ؿِّ وؾُم ، يِػؼَ همػم مت   هق اعمشتؿؾ قمغم مجؾي أؿمقوء يمثػمةُفَغًة:ِِجؿؾوادُِ

 .ٓظمتالط اعمراد سمغػمه :ؿال هذا اًمبوب جُم ذم

ِ:دمِافؼرآنِوافسـةِأكقاعِادجؿؾِ:[1] فاٜذٗ

 ، وهق اًمؾػظ اعمشؽمك اًمذي ًمف أيمثر مـ معـك، ومـف:إمجالِدمِفػظ.1ِ

شمليت سمؿعـك اًمذهى، واًمعلم اًمبوسة، واًمبئر، واجلوؾمقس،  شاًمعلم»ًمػظي  [:1]

 وكحقه.

 ؿعـك احلقض، واًمط فر.شمليت سمش ءاًمُؼرْ »ًمػظي  [:2]

 شمليت سمؿعـك اًمبقوض، واحلؿرة.ش ؼػَ اًمش  »ًمػظي  [:3]

 شمليت سمؿعـك أىمبؾ، وأدسمر.ش سعَ ْس قمَ »ًمػظي  [:4]

 ، ومـف:.ِإمجالِدمِحرف2

﮾  )ىمقل اهلل شمعومم:  (   ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

 تؿؾ أن شمؽقن قموـمػي، ويؽقن اًمراؾمخقنحت (﮹) اًمقاو ذم ىمقًمف:  ومنن

 ، أي شمػسػمه.فؿقن شملويؾَ ؾَ عْ ؿ يَ ذم اًمعؾِ 

                                 
 (.649-1/648ذح خمتٍم اًمرووي ) (ِاكظر:1)

 ش.مجؾ»(، وشموج اًمعروس، مودة 103اعمػردات ذم همريى اًمؼرآن، صـ ) (ِاكظر:2)

 (.3/423ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:3)

ِاكظر:4) اًمؽقيمى (، وذح 654-1/649(، وذح خمتٍم اًمرووي )571-1/570رووي اًمـوفمر ) (

 (.410-3/425اعمـػم )
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﮷ )ي، ويؽقن اًمقىمػ قمغم ػَ وُيتؿؾ أن شمؽقن مستلكَ   .(   ﮶ 

 ، ومـف:.ِإمجالِدمِافسـقب3

(   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)ىمقل اهلل شمعومم: 

 :ٕكف اًمذي يعؼد كؽوح اعمرأة :زمة اًمـؽوح ُيتؿؾ أن يؽقن اًمقَ دَ ؼْ وًمذي سمقده قمُ وم

 .ج كػسفوزوِّ و ٓ شمُ هنٕ

وآطمتامل ، كف اًمذي سمقده دوام اًمعؼد واًمعصؿيٕ :وُيتؿؾ أن يؽقن اًمزوج

 .اًمثوين: هق اًمراضمح

 ، ومـف:دمِافتكيػِ.إمجال4

 .لشمليت سمؿعـك اًمػوقمؾ، واعمػعقش ختوراعم»ًمػظي  [:1]

ع خمتور، أي: وىم ، أي: وىمع مـف اظمتقوره رؾمقٓ، واًمـبل خمتور ًمـبقف  وموهلل 

  .قمؾقف اظمتقور اهلل 

 .لشمليت سمؿعـك اًمػوقمؾ، واعمػعق شاعمغتول»ًمػظي  [:2]ِ

عمـ شمصح ي، وقَ ػْ ي، أي: ظِم قؾَ صؾح عمـ اهمتول همػمه، أي: ىمتؾف همِ ومفذه اًمؾػظي شم

 ؾ يمذًمؽ.تِ اهمتقؾ، أي: ىمُ 

 ، ومـف:عِافضؿر.ِإمجالِدمِمرج5ِِ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )ىمقل اهلل شمعومم: [:1ِ]

 .(   ڑ ک ک ک ک

 اعمرأةَ  إهؾ، أي ٓ يؿـع إهُؾ  قمغمأن يعقد ُيتؿؾ  ششمعضؾقهـ»وًمضؿػم ذم وم

 مـ كؽوح زوضمفو اًمسوسمؼ.

وُيتؿؾ أن يعقد قمغم اًمزوج اًمسوسمؼ، أي ٓ يؿـع اًمزوج اًمسوسمؼ زوضمتف اعمطؾؼي 
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 ؽح همػمه.ـْ أن شمَ 

 .شَشَبُف ذِم ضِمَداِرهِ َيْؿـَْع ضَموٌر ضَموَرُه َأْن َيْغِرَز ظَم  َٓ »: ىمقل اًمرؾمقل  [:2]ِ

أن يػعؾ  هُ قمغم اًمغورز، أي ٓ يؿـعف ضمورُ أن يعقد ُيتؿؾ  شضمداره»وًمضؿػم ذم وم

 ذًمؽ ذم ضمدار كػسف.

َمو زِم »:  ًمؼقل أيب هريرة :وهق اًمظوهر، قمغم اجلور أظمر وُيتؿؾ أن يعقد

َْرِملَم   اهللَِأَرايُمْؿ قَمـَْفو ُمْعِرِولَم، وَ  و سَملْمَ َأيمْ َٕ وًمق يمون اًمضؿػم قموئدا إمم ، شَتوومُِؽؿْ  هِبَ

 اًمغورز عمو ىمول ذًمؽ.

ِحؽؿِافعؿؾِبادجؿؾ:ِ[:2فاٜذٗ ]

ِ ِبحؽؿ اعمراد مـف، ومال جيقز اًمعؿؾ  طمتك يتبلمَ ػ ومقف تقىم  أن يُ  :ادجؿؾافعؿؾ

 الشمف إٓ سمدًمقؾ ظمورج قمـ ًمػظف ٕمريـ:سملطمد حمتؿَ 

 ًٓمي ًمػظف قمغم اعمراد سمف.ًمعدم دَ  أحدمها:

اد سمام ٓ دًمقؾ قمؾقف، واعمجؿؾ ٓ دًمقؾ قمغم اعمر ـو اًمعؿَؾ ػْ مل يؽؾِّ  ن اهلل ٕ افثاين:

 . سمف ػ سموًمعؿؾِ ؾ  ؽَ ومال كُ  ;سمف

 / ُّ ىُــ ْٔ ُ »كَــ تنَيَّ ٍُ َؽادِ َوال ٍُ ْػًَن ال ٍَ ا َدلَّ ىلَعَ ال ٌَ  أي اًمؾػظ اعمبلم  هق مو «// 
 .يدل قمغم اعمعـك اعمراد مـف مـ همػم إؿمؽوٍل، وهق قمؽس اعمجؿؾ

ِ  .ومقف، وٓ إؿمؽوَل  اًمقاوح اًمذي ٓ همؿقَض ُفَغًة:ِِوادبغ 

                                 
 .(، قمـ أيب هريرة 2609(، ومسؾؿ )1463رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:1)

 (.3/424(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )1/655، ذح خمتٍم اًمرووي )(1/571رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:2)

 (.3/437(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )1/580رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:3)

 ش.سملم»ب، مودة ًمسون اًمعر (ِاكظر:4)
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ِأكقاعِِفاٜذٗ: ِ:ادبغ 

 ومـف: ،رشقففِؿقلِ،ِأوِؿقلِاهللِ.1ِ

[1ِ (   جئ حئ مئ ىئ يئ)ىمقل اهلل شمعومم: [:

، وهق مبلمِّ ًم هذا (   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )ؼقل اهلل شمعومم: مبلم 

 ـي.معق   سمؼرةٌ  سموًمبؼرةِ  اعمرادَ  قمغم اًمؼقل سملنَ 

و»: ىمقل اًمرؾمقل  [:2] اَمُء َواًمُعُققُن َأْو يَموَن قَمَثِري   اًمس 
ًِ ، َوَمو  ومِقاَم ؾَمَؼ اًمُعنْمُ

، وهق مُ  ،شكِْصُػ اًمُعنْمِ  ؾُمِؼَل سمِوًمـ ْضِح  ڭ ڭ )ؼقل اهلل شمعومم: بلمِّ ًممبلم 

(   ۇ ۇ 

 ومـف: ،.ِؾعؾِافـبل2ِ

ٍِّ اًمصالةِ  يمقػقيَ   فُ بقـُ شمَ   ف.سمػعؾِ  ، واحل

 ومـف: ،.ِـتابةِافـبل3ِ

ًْ يَ واًمدِّ  ، ومقفو اًمزيمقاُت اًمؽتى اًمتل يُمتبً وسُملمِّ   ًمف.ام  مع قمُ  وت، وُأرؾمؾ

 ومـف: ،.ِإصارةِافـبل4ِ

ْفُر َهَؽَذا َوَهَؽَذا َوَهَؽَذا»:  ىمقل اًمرؾمقل وَل: صُمؿ  ىمَ  -صملَِم اَل َيْعـِل: صمَ  -ش اًمش 

                                 
 (.445-3/442(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )581-1/582رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:1)

ِظثريا:2) . ]اكظر: اًمـفويي ذم همريى احلديٌ هق مـ اًمـخقؾ اًمذي ينمب سمعروىمف مـ موء اعمطر (

(3/281.]) 

ويي ذم همريى . ]اكظر: اًمـفأي اًمرش، ومو ذم معـك اًمـضح، يموًمدًمق، وكحقه مـ آٓت اًمسؼل :افـضح(3ِ)

 [.(2/295، وومتح اًمبوري )(5/70احلديٌ )

، قمـ (982قمؿر رِض اهلل قمـفام، ومسؾؿ )(، واًمؾػظ ًمف، قمـ اسمـ 2483رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:4)

 .ضموسمر 
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ـَ  -ش َوَهَؽَذا َوَهَؽَذا َوَهَؽَذا» ي  .َيْعـِل شمِْسًعو َوقِمنْمِ

 / ُّ ىُــ ْٔ ُو ىلَعَ َوُيْ »كَــ ٍَ ْش ٍُ ُو ال ٍَ ِ تنَيَّ ٍُ  ؾؿ اًمؾػظ اعمجؿَ فْ أي ُيرضمع ذم ومَ «/  ال

 ،  يمام شمؼدم. مـف اعمرادُ  ؾ طمتك يتبلمَ ال جيقز اًمعؿؾ سموعمجؿَ ومإمم اًمؾػظ اعمبلم 

[ِ ، وموٕمر سمنىمومي (   ڱ ڱ)هلل شمعومم: ىمقل ا [:1مثال

، وهق ىمقُل ؿؾ، ومػمُ اًمصالة جُم  ، ذم سمقون أريمون اًمـبل  وومعُؾ  ضمع ومقف إمم اعمبلم 

 اًمصالة، وواضمبوتو، وؾمــفو.

[ِ 2ِمثال وموٕمر سمنيتوء اًمزيموة  (   ڱ ں )ىمقل اهلل شمعومم: [:

، وهق ىمجمؿؾ، ومػُمضَم   ذم سمقون أكصبي اًمزيموة، وكحقهو. قل اًمـبل ع ومقف إمم اعمبلم 

وموٕمر (   ڭ ڭ ۇ ۇ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:3]مثالِ

ْ  جمؿؾسمنيتوء زيموة اًمزرع   مؼدار اًمذي سملم   ع ومقف إمم اعمبلم  ضَم ، ومػُم اًمزيموة مؼدارَ  مل يبلمِّ

اَمُء َواًمُعُققُن أَ »: ، وهق ىمقل اًمـبل اًمزيموة  اًمس 
ًِ ، َوَمو ومِقاَم ؾَمَؼ و اًمُعنْمُ ْو يَموَن قَمَثِري 

.شؾُمِؼَل سمِوًمـ ْضِح كِْصُػ اًمُعنْمِ 

[ِ (   ھ ھ ے ے ۓ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:4مثال

، وهق ىمقل وومعؾ اًمـبل وموٕمر سموحلٍ جُمْ  ، ذم سمقون أريمون ؿؾ، ومػُمضمع ومقف إمم اعمبلم 

 احلٍ، وواضمبوشمف، وؾمــف.

                                 
 (، قمـ اسمـ قمؿر رِض اهلل قمـفام. 2080(، ومسؾؿ )5301رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:1)

ِاكظر:2) واًمتحبػم ذح اًمتحرير (، 1/655ذح خمتٍم اًمرووي )، (1/571رووي اًمـوفمر ) (

 (.3/424وذح اًمؽقيمى اعمـػم )(، 8/4216)

، قمـ (982ام، ومسؾؿ )(، واًمؾػظ ًمف، قمـ اسمـ قمؿر رِض اهلل قمـف2483رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:3)

 .ضموسمر 
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 / ُّ ىُــ ْٔ ا يْطيُُص الغَّ »كَــ ٌَ ْفخَْؾِؽُق ىُُِكي  ٍُ َٔ اليَّْفُؾ ال اةُِػ اثلَّاِِن/ اىَػامي/ ْ
أن يؽقن اًمؾػظ  ذم اًمعومِّ  السُمد  ، ومذم اًمؾغي أي متـووٓ ًمؽؾ مو ُووع ًمف اًمؾػظ «/ُل

ستغرق يمؾ مو ُووع ًمف اًمؾػظ، ومال يدظمؾ حتً صؾح ًمف، أمو مو مل يَ مستغِرىمو ًمؽؾ مو يَ 

 .اًمعؿقم

 .اًمشومؾ، سمخالف اخلوصُفَغًة:ِِوافعامِ 

 (   ٻ ٻ ٻ پ پ)ىمقل اهلل شمعومم: [:1ِمثالِ]

  ُووع ًمف اًمؾػظ. مو قموم: ٕكف يستغرق يمؾ (  ٻ )ًمػظ: 
(   ڇ ڇ ڍ ڍ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:2مثالِ]

 ع ًمف اًمؾػظ.ُوِو  موقموم: ٕكف يستغرق يمؾ  (  ڍ)ًمػظ: 

(   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)ومم: ىمقل اهلل شمع [:3مثالِ]

 ُووع ًمف اًمؾػظ. مو قموم: ٕكف يستغرق يمؾ (  ٿ)ًمػظ: 

(   ڭ ۇ ۇ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:4مثالِ]

 ُووع ًمف اًمؾػظ. مو قموم: ٕكف يستغرق يمؾ (  ۇ)ًمػظ: 

 و.ـً يد سمف ـموًمبو معق  رِ م اًمطوًمى، إذا أُ رِ أيمْ [:5ِمثالِ]

 ُووع ًمف اًمؾػظ. موًمقس قمومو: ٕكف مل يستغرق ظموص، وش اًمطوًمى»ًمػظ 

                                 
، ٕيب اعمظػر اًمسؿعوين (، وىمقاـمع إدًمي2/289اعمعتؿد ذم أصقل اًمػف، ٕيب احلسلم اًمبٍمي ) (ِاكظر:1)

(، ومذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، 1/661) ورووي اًمـوفمر(، 1/309(، واعمحصقل، ًمؾرازي )2/254)

 (.143صـ )

 .شقموم»اعمعجؿ اًمقؾمقط، مودة  (ِاكظر:2)
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 / ُّ ىُــ ْٔ أن يؽقن آؾمتغراق ذم اًمعوم ؿمومال  ٓسُمد  أي  «/َدْفَػًث َواِضَػةً »كَــ

قمغم  وسمدًمق   و، وظمرج هبذا اعمطؾؼ، ومنكف يستغرق اؾمتغراىمواطمدٍ  جلؿقع أومراده ذم آنٍ 

 اإلصمبوت، ومنهنوومعي واطمدة، وظمرج سمف اًمـؽرة ذم ؾمقوق ؾمبقؾ اًمتـووب، وًمقس دَ 

 .ومعي واطمدةٓ دَ  زم  فو سمدَ اىمُ رَ غْ مستغرىمي، وًمؽـ اؾمتِ 

(   ڳ ڳ ڱ ڱ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثالِ]

 ومعي واطمدة.مو ُووع ًمف دَ  ع: ٕكف اؾمتغرق مجققموم(   ڱ)ًمػظ: 

(   ڈ ڈ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:2مثالِ]

تـوول مجقع إومراد قمغم وضمف اًمشؿقل، وإكام ي ٓ ٕكفًمقس قمومو: (   ڈ)ًمػظ: 

. اتـوول واطمدً ي  همػم معلم 

 م رضمال.رِ أيمْ [:3ِمثالِ]

ف تـووًمْ يمل  مجقع مو ووع ًمف، أي: أكف ستغرقيٓ ًمقس قمومو: ٕكف ش رضمال»ًمػظ 

 م رضمال واطمدا ومؼد طمؼؼ اإليمرام اعمطؾقب.يمرَ ومنذا أَ ومعي واطمدة، دَ 

ِفيـبغلِإضاؾةِؿقديـِفِ:[1] فاٜذٗ ِتاماِتعريػِصقخـاِحػظفِاهلل: قؽقنِتعريػا

ِ:ماكعا

 معـوه سمحسى ووعٍ  اًمؾػظ قمغم دلي أي ش:واحدِبِوضعٍَِسِبَحِ» األول:ِافؼقد

 .واطمدٍ 

ء: ومنكف ًمػظ مستغرق عمو يصؾح ًمف رْ لم واًمؼُ اعمشؽمك، يمؾػظ اًمعَ  ؼقدوظمرج هبذا اًم

دال قمغم احلقض إكام ء اًمرْ ف، ًمؽـف ًمقس سمقوع واطمد، سمؾ سمليمثر مـف: وموًمؼُ قوشمِ مـ مسؿ  

                                 
 (.143ومذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ )(، 2/186إرؿمود اًمػحقل ) (ِاكظر:1)
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ل سمخالف ع همػم إو  ع ًمف سمقْو ِو فر إكام وُ رء اًمدال قمغم اًمط  ع ًمف، ويمذًمؽ اًمؼُ ِو وُ 

 .ىمقًمـو: اًمرضمول، ومنن دًٓمتف قمغم مجقع مو يصؾح ًمف سمقوع واطمد

 .أن يؽقن آؾمتغراق ذم اًمعوم ٓ طمٍم ًمف ٓسُمد  أي  ش:بالِحك»  افثاين:افؼقدِ

يملؾمامء إقمداد: واًمـؽرة اعمثـوة: ع أومراده مع احلٍم مو يتـوول مجقظمرج هبذا و

 .ٕهنو حمصقرة

 قمنمة ـمالب. مْ رِ أيمْ  [:1مثالِ]

 ًمقس قمومو: ٕكف حمصقر.ش قمنمة»ًمػظ 

 ىموشمؾ موئي رضمؾ. [:2مثالِ]

 ًمقس قمومو: ٕكف حمصقر.ش موئي»ًمػظ 

 م رضمؾلم.رِ أيمْ  [:3مثالِ]

 ًمقس قمومو: ٕكف حمصقر.ش رضمؾلم»ًمػظ 

ِافػرقِبغِافعام،ِوادشسك:ِ:[2] فاٜذٗ

 فق اًمؾػظ اعمقوقع عمعـك واطمد.وم افعام أمو 

 فق اًمؾػظ اعمقوقع عمعـقلم ومليمثروم ادشسكأماِو. 

ِ:افعؿقمِصقغِ:[3] فاٜذٗ

ِ:أحدِظؼِِؿساًمِاألفػاظِافتلِتدلِظذِافعؿقمِوافشؿقلِواالشتغراقِ

                                 
ِاكظر:1) َدة  و(، 1/458ٍم اًمرووي )(، وذح خمت1/309اعمحصقل، ًمؾرازي ) ( (، 574، صـ )اعمَُسق 

 (.143ومذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ )

ومذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، (،71إصقل، ٕيب زيمريو إكصوري، صـ ) ىِّ همويي اًمقصقل ذم ذح ًمُ  (ِاكظر:2)

 (.143صـ )

 (.1/458ذح خمتٍم اًمرووي ) (ِاكظر:3)
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 وهق صمالصمي أكقاع:، فقدف سموًٕمػ واًمالم ًمغػم اعمعرِّ قمُ يمؾ اؾمؿ  الكظه األّل:

 أًمػوظ اجلؿقع، يموعمسؾؿلم واعمنميملم، واًمذيـ. األول:افـقعِ

أؾمامء إضمـوس، وهق مو ٓ واطمد ًمف مـ ًمػظف، يموًمـوس، واحلققان،  افـقعِافثاين:

 واعموء، واًمؽماب.

 اإلكسون.يموًمسورق، واًمسورىمي، واًمزاين، واًمزاكقي، و ،ًمػظ اًمقاطمد افـقعِافثافث:

زيد، ومول  بقدِ عَ إمم معرومي، يمَ  صميوقػ مـ هذه إكقاع اًمثالمو أُ  اىٕ:الكظه الج

 .قمؿرو

 مثؾ: أدوات اًمنمط:  الكظه الجالح:

 .ومقؿـ يعؼؾ شَمـ» [:1]

 (   ہ ہ ہ ھ ھ ھ  )ىمقل اهلل شمعومم:  :[1]ِمثال

(   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)ىمقل اهلل شمعومم: [:2ِمثالِ]

  .يعؼؾومقام ٓ  شما» [:2]

(   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)ىمقل اهلل شمعومم:  :[1]ِمثال

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )ىمقل اهلل شمعومم:  :[2]ِمثال

(   ڻ

 عؼؾ.عؼؾ، ومو ٓ يَ ؿـ يَ ومق شأي» [:3]

                                 
(، ومذيمرة ذم أصقل 242-3/229ح اًمؽقيمى اعمـػم )، وذ(669-1/665رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:1)

 (.147-144اًمػؼف، صـ )

ِادعفقد:2) ٴۇ ۋ )ىمقل اهلل شمعومم:  ذمش اًمرؾمقل»ًمػظ  هق مو دل قمغم ذات معقـي، ومـف (

 .ومنهنو ًمؾعفد، وهق مقؾمك (ۋ
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ِمـِيعؼؾِمثال ًْ سمَِغػْمِ إِْذِن َوًمِقَِّفو وَمـِؽَ »:ل اًمرؾمقل قىم: اَم اْمَرَأٍة َكَؽَح وطُمَفو َأي 

 .شسَموـمٌِؾ 

 (   ی ی ی ) مثالِماِالِيعؼؾ:

 .ذم اعمؽون شأيـ» [:4]

 (   ۈ ٴۇ ۋ ۋ)ىمقل اهلل شمعومم: :ِ[1]ِمثال

(   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  )ىمقل اهلل شمعومم: :ِ[2]ِمثال

 .مجقعو ،ؾ  يم الكظه الشاب :

(   ں ں ڻ ڻ )ىمقل اهلل شمعومم: [:1ِمثالِ]

(   ہ ہ ہ ہ)ىمقل اهلل شمعومم: [:2ِمثالِ]

 .شيُمؾ  اًمـ وِس َيْغُدو وَمَبوِيٌع َكْػَسُف وَمُؿْعتُِؼَفو َأْو ُمقسمُِؼَفو» :ىمقل اًمـبل [:3ِمثالِ]

(   ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ)ىمقل اهلل شمعومم: [:4ِمثالِ]

.شإًَِمْقُؽْؿ مَجِقًعو اهللِقُل إيِنِّ َرؾُم » :ىمقل اًمـبل [:5ِمثالِ]

 اعمػرد اعمضوف إمم معرومي. الكظه اخلامع:

(   پ پ پ ڀ ڀ ڀ  )ىمقل اهلل شمعومم: [:1ِمثالِ]

، ومنهنو (ڀ)مػردة ُأوقػً إمم معرومي، وهق ًمػظ اجلالًمي  (پ)ومؾػظي 

                                 
(، 2879ـ موضمف )اسم(، وطمسـف، واًمؾػظ ًمف، و2201(، واًمؽممذي )1083رواه أسمق داود ) (ِصحقح:1)

 (، قمـ قموئشي رِض اهلل قمـفو، وصححف إًمبوين.14105(، وأمحد )5373واًمـسوئل ذم اًمؽؼمى )

 .(، قمـ أيب موًمؽ إؿمعري 113رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:2)

 .(، قمـ أيب اًمدرداء 4640رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:3)
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 د اًمعؿقم: أي قمؿقم اًمـعؿ.قشمػ

أي (   کڑ ک ک ک )ىمقل اهلل شمعومم: [:2ِمثالِ]

 .أمر اهلل يمؾ

د اًمعؿقم: أي قمؿقم ق، ومنهنو شمػاهلوءُأوقػً إمم معرومي، وهق  ةٌ مػردَ  إمرِ  ومؾػظي

.وامرإ

 .اًمـؽرة ذم ؾمقوق اًمـػل :ظادغالكظه ال

(   جئ حئ مئ ىئ )ىمقل اهلل شمعومم: [:1ِمثالِ]

[ِ 2ِمثال   ( ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ )ىمقل اهلل شمعومم: [:

 فل.اًمـؽرة ذم ؾمقوق اًمـ :ظاب الكظه ال

(   چ چ چ چ ڇ ڇ)ىمقل اهلل شمعومم: [:1ِمثالِ]

(   ڳ ڱ ڱ ڱ )ىمقل اهلل شمعومم: [:2ِمثالِ]

(   ىت يت جث مث ىث يث حج)ىمقل اهلل شمعومم:  [:3مثالِ]

 آمتـون.اًمـؽرة ذم ؾمقوق  :جامًالكظه ال

ِ]مث 1ِال (   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)ىمقل اهلل شمعومم: [:

  يمؾِّ  قرييفُ اؾمتدًمقا سمف قمغم ـمَ  
ٍ
أو كبع مـ  ،ؾمقاء كزل مـ اًمسامء موء

 .إرض

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)ىمقل اهلل شمعومم: [:2ِمثالِ]

                                 
 (.315صـ )اًمتؿفقد ذم ختريٍ اًمػروع قمغم إصقل، ًمإلؾمـقي،  (ِاكظر:1)
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 اإلصمبوت.اًمـؽرة ذم ؾمقوق  :تاط الكظه ال

(   ٿ ٹٺ ٿ ٿ ٿ )ىمقل اهلل شمعومم: [:1ِمثالِ]

(   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)ىمقل اهلل شمعومم: [:2ِمثالِ]

 آؾمتػفوم.اًمـؽرة ذم ؾمقوق  العاػش:الكظه 

1ِمثالِ] (   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)ىمقل اهلل شمعومم: [:

.اًمصقت اخلػل هق يمزواًمرِّ 

(   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)ىمقل اهلل شمعومم: [:2ِمثالِ]

 اًمنمط.اًمـؽرة ذم ؾمقوق  احلادٖ عؼش:لكظه ا

(   مت ىت يت جث )ىمقل اهلل شمعومم: [:1ِمثالِ]

[ِ 2ِمثال (   ې ې ى ى ائ ائ)ىمقل اهلل شمعومم: [:

 / ُّ ىُــ ْٔ ًِ اىَػامي »كَــ ْْ / كََْصُ ُض  ُص صِّ نُخَ اًمدًمقؾ اخلوص  أي «/ َوالَاصي

، أمو ُص ص  سموىمقو قمغم قمؿقمف ٓ نُخَ  يظؾ   ػظ اًمعوم  ؾ، وموًمؽام ٓ ًمػظوطُم  اًمعوم   اًمدًمقَؾ 

  طمؽؿ اًمعوم ومفق اًمذي نُخصص.

 / ُّ ىُــ ْٔ ـَْؽاِدهِ »كَــ
َ
 راد سمفو يُ جيعؾ طمؽؿ اًمعوم ظموص   أي اخلوص   «/ىلَعَ َبْػِظ أ

 .يَص خمصِّ  سمعض أومراده سمسبى ىمريـيٍ 

                                 
 (.364اعمػردات، صـ ) (ِاكظر:1)

 (.2595/ 4اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼورن ) (ِاكظر:2)

 (.2595/ 4اعمفذب ذم قمؾؿ أصقل اًمػؼف اعمؼورن )(، و161مذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ ) (ِاكظر:3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 111  «البداية يف أصىل الفقه»الكفاية يف شرح 

[ِ (   ڃ ڃ چ چ چ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثال

ٌص  (   ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  )ؼقل اهلل شمعومم: سم خمص 

ًمػظ  بَؼ تو ووع احلؿؾ، ومؾؿ يَ قمد   ؾاحلومؾ، وضمع ؼيَ اعمطؾ    ومخصص اهللُ

 قمؿقمف، سمؾ ىمٍمه قمغم سمعض أومراده. قمغم –وهق اعمطؾؼوت - م اًمعؿق

ـِْ ىمقًمؽ: [:2مثالِ]  وهق – هذا اًمؾػظ اًمعوم   ىمٍم ، ومفـوافـاجحغِافطالَبِِمِِرِِأ

 قمغم أومراد معقـي وهؿ اًمـوضمحقن. -اًمطالب 

 / ُّ ىُــ ْٔ ُو اىَػامي ىلَعَ الَاصي َوُيْ »كَــ  أي إذا شمعورض دًمقالن أطمدمهو«/ ٍَ

، وٓ سموإلمجوع فَص صِّ ونُخ  ،اخلوص قمغم اًمعومِّ  مَ أن ُيؼد   قجىوم، ومظموص، وأظمر قم

 .عؿؾ طمقـئذ سموًمعوميُ 

 أظمص سموعمطؾقب.و ،أىمقى ذم اًمدًٓمي ٕن اخلوص  

ن اًمعؿؾ سموًمعوم يؾزم مـف إسمطول دًٓمي اخلوص وشمعطقؾف، وٓ يؾزم مـ اًمعؿؾ وٕ

 .اًمعوم سموخلوص شمعطقُؾ 

 .شٓ كعؾؿ ظمالومو ذم ضمقاز ختصقص اًمعؿقم» ؿالِابـِؿدامة:

(   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثالِ]

 اعمنميموت. ؾِّ يمطمرمي كؽوح قموم ذم 

                                 
ِاكظر:1) أصقل اًمػؼف  (، واًمؼمهون ذم2/198واًمػؼقف واعمتػؼف )(، 1/625اًمعدة ذم أصقل اًمػؼف ) (

وذح اًمؽقيمى اعمـػم ،(715-1/712ورووي اًمـوفمر )، (3/221واعمحصقل )(، 1/298)

(3/381.) 

 (.4/154) ممديًم ،اإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم اكظر:(2ِ)

 (.3/381(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )1/712رووي اًمـوفمر ) اكظر:(3ِ)
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(   ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)اهلل شمعومم:  ىمقلو

 حؿؾ اًمعوم قمغم اخلوص.ومقُ ضمقاز كؽوح اًمؽتوسمقي، ذم ظموص  

[ِ (   ٺ ٺ ٺ ٿ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:2مثال

 .قموم ذم يمؾ هىمي

، ظموص ذم أن اًمؼطع ومقؿـ ششُمْؼَطُع اًمَقُد ذِم ُرسُمِع ِديـَوٍر وَمَصوقِمًدا»: وىمقل اًمـبل 

 حؿؾ اًمعوم قمغم اخلوص.ىمقؿي رسمع ديـور ومصوقمدا، ومقُ  هق

، »: ىمقل اًمرؾمقل  [:3مثالِ] و اًمُعنْمُ اَمُء َواًمُعُققُن َأْو يَموَن قَمَثِري   اًمس 
ًِ ومِقاَم ؾَمَؼ

ار مؼدَ  ، قموم ذم وضمقب إظمراج اًمزيموة ذم أيِّ شَوَمو ؾُمِؼَل سمِوًمـ ْضِح كِْصُػ اًمُعنْمِ 

 إرض. فُ ضُم رِ خُتْ 

، ظموص ذم وضمقب شيٌ َصَدىمَ  ًَمْقَس ومِقاَم ُدوَن مَخِْس َأْوؾُمٍؼ »: لىمقل اًمرؾمقو

حؿؾ اًمعوم ومقُ ؼ،  ؾُم وْ اًمزيموة ذم مخسي أوؾمؼ ومليمثر، وٓ دمى اًمزيموة ذم أىمؾ مـ مخسي أَ 

 قمغم اخلوص.

ِأؿسامِِ:[1] فاٜذٗ ِ:صادخص 

صِيـؼسؿِِ ِ:ؿسؿغِظـدِأهؾِاألصقلادخص 

                                 
 قموئشي رِض اهلل قمـفو.(، قمـ 2684(، ومسؾؿ )6789رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:1)

، قمـ (982(، واًمؾػظ ًمف، قمـ اسمـ قمؿر رِض اهلل قمـفام، ومسؾؿ )2483رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:2)

 .ضموسمر 

 ([.5/285. ]اكظر: اًمـفويي ذم همريى احلديٌ )صوقمو ؾمتقنمجع َوؾْمؼ، وهق  (ِأوشؼ:3)

 .(، قمـ أيب ؾمعقد 979(، ومسؾؿ )2405رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:4)

(، ومذيمرة ذم أصقل 370-3/177(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )734-1/712رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:5)

 (.167-161اًمػؼف، صـ )
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صِمتِ ِأحذٍنا: رشمبط سمؽالم آظمر، وهق مو ٓ يستؼؾ سمـػسف، سمؾ مُ  هقِؾ:ِصِخمص 

ِمخسي أكقاع:

  .االستثـاء افـقعِاألول:

:  إمم ىمقًمف(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )ىمقل اهلل شمعومم:   [:1مثالِ]

(   ڻ ڻ ڻ)

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  )ىمقل اهلل شمعومم:   [:2مثالِ]

(   ٹ ٹ ٹ 

 . اؾشرط :فثاينافـقعِا

(   ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷)ىمقل اهلل شمعومم:   [:1مثالِ]

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  )ىمقل اهلل شمعومم:   [:2مثالِ]

(   ڃ ڃ ڃ چ 

 ادلعـوقة. اؾصػة :فثافثافـقعِا

(   ک ک ک )ىمقل اهلل شمعومم:   [:1مثالِ]

 دت سموإليامن.قِّ ىمُ  (  ک  ) أن ًمػظي افشاهد:

ِ]م گ گ گ ڳ ڳ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:2ثال

(   ڳ

دسمو ْت دىمقِّ  (  گ) أن ًمػظي افشاهد:  .ًمتعؿ 

 ذم اًمغـؿ اًمسوئؿي اًمزيموة. [:3مثالِ]
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 .مكيقمل سمال مُ وهق اًمر   قموًمس  سمىُمقِّدْت ش اًمغـؿ»ي أن ًمػظ افشاهد:

 .اؾغاقة :فرابعافـقعِا

[ِ ھ ھ ھ ے ہ ہ ہ ھ )ىمقل اهلل شمعومم:   [:1مثال

(   ے 

[ِ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  )ىمقل اهلل شمعومم:  [:2مثال

(   ک

  .اؾبعض ؿن اؾؽل بدل :خلامسافـقعِا

(   ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  )ىمقل اهلل شمعومم:   [:1مثالِ]

 .أن وضمقب احلٍ ىُمقِّد سموٓؾمتطوقمي، وهق سمدل مـ اًمؽؾ أي مـ اًمـوس افشاهد:

[ِ ًْ َأْرسَمِعلَم إمَِم »: اًمـبل  ىمقل [:2مثال ذِم َصَدىَمِي اًمَغـَِؿ ذِم ؾَموِئَؿتَِفو إَِذا يَموَك

ـَ َوِموَئٍي ؿَموةٌ  ي   .شقِمنْمِ

، وهق سمدل مـ اًمؽؾ أي اًمزيموة ذم اًمغـؿ ىُمقِّد سمؽقهنو ؾموئؿي أن وضمقب افشاهد:

 .مجقع اًمغـؿمـ 

صِمُِِ:الجاىٕالكظه  سملن مل يؽـ مرشمبطو سمؽالم  ؾ سمـػسفيستؼ هق موِ:ؾـػِصِخمص 

 أكقاع: مخسي ، وهقآظمر

 .سُّاحِل النوع األول:

أصمبً  (   ڱ ڱ ں ں ڻ)ىمقل اهلل شمعومم:   [:1مثالِ]

                                 
 ش.ؾمقم»تذيى اًمؾغي، مودة  :اكظر(1ِ)

 .(، قمـ أكس 2454رواه اًمبخوري ) (ِصحقح:2)
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 واجلبول. ،وإرض ،هو شمؾؽ اًمريح ، يموًمسؿقاترْ دمِّ مل شمُ  أمقرا احلس  

 احلس  أصمبً  (   ٻ پ پ پ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:2مثالِ]

 .سمؾؼقسو َت مْ شمُ مل  أمقرا

أصمبً  (   ھ ھ ے ے ۓ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:3مثالِ]

 إمم احلرم. َى مل دُمْ  أمقرا احلس  

 .اؾعؼل النوع الثاني:

دل اًمعؼؾ قمغم أكف  ،(   ک ک ک گ )ىمقل اهلل شمعومم:   :مثال

 ف ن يمون ًمػظ اًمٌمء يتـووًمإو ،ٓ يتـووًمف ذًمؽ، يمؼقًمف  :(  ڳ ڳ ڳ ڳ

(   ڱ

 .اإلمجاع النوع الثالث:

[ِ إمجوع  دل(   ڦ ڦ ڦ ڦ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثال

 .ؾؽ اًمقؿلمؾ سمؿِ اعمسؾؿلم قمغم أن إظمً مـ اًمرووع ٓ حَت 

د هذا اإلمجوع ستـَ ومؿُ  ،ـد ًمؾتخصقصستَ إكام يدل قمغم مُ  واإلمجوع ذم احلؼقؼي هـو

(   ک گ گ)قل اهلل شمعومم: ىمهق 

، دل اإلمجوع قمغم ششُمـَْؽُح اًمبِْؽُر طَمت ك شُمْسَتْلَذنَ  َٓ » : ىمقل اًمـبل  [:2مثالِ]

 .ضمقاز إكؽوح اًمبؽر مـ همػم اؾمتئذان إذا يموكً صغػمةً 

 اؾؼياس. النوع الرابع:

دل (   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )ىمقل اهلل شمعومم:  مثال:ِ

                                 
 .(، قمـ أيب هريرة 2429(، ومسؾؿ )6968رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:1)
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 ومؼط. د مخسلم ضمؾدةً ؾَ ؼقوس قمغم أن اًمعبد جُي اًم

ھ ے ے ۓ )ذم اإلموء:  وهق ىمقًمف  ،ص سموًمـصصِّ عؿقم اًمزاكقي ظُم وم

﮲ ﮳  (   ۓ 

قمغم  -أقمـل ىمقوس اًمعبد-هبذا اًمؼقوس  شاًمزاين»ومؼقس قمؾقفو اًمعبد ومخص قمؿقم 

ھ ے ے ۓ ):  قمـفو اعمـصقص قمؾقف سمؼقًمف إمي ذم شمشطػم احلدِّ 

﮲ ﮳  .قاًمرِّ  سمجومعِ (  ۓ 

ھ ے ے ۓ ):  وهذا اًمتخصقص ذم احلؼقؼي إكام هق سمام دل قمؾقف ىمقًمف 

﮲ ﮳   شمشطػم احلد. قمؾيُ ق مـ أن اًمرِّ (  ۓ 

 :أْضُرباؾدؾيل اؾـؼؾي، وفو اؾؽتاب واؾسـة، وقـؼسم أربعة  :اس النوع اخل

ُبِاف ْ  اؾؼرآن باؾؼرآن.ختصيص  األول:ِرض 

[ِ (   ڃ چ چ چڃ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثال

ٌص  (   ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  )ؼقل اهلل شمعومم: سم خمص 

 احلؿؾ. تو سمقوعِ د  ض، وإكام شمـؼيض قمِ قَ صمالصمي طمِ  د  عتَ ص احلومؾ، ومال شمَ ومخص  

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )ؼقل اهلل شمعومم: وسم

(   ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

 ة قمؾقفو.د  تل مل ُيدظَمؾ هبو، ومال شمعتد صمالصمي طِمَقض، وإكام ٓ قمِ اعمرأة اًم َص ومخص  

ٌص (   ڄ ڄ ڄ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:2مثالِ]  خمص 
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(   ەئ ەئ وئ وئ ۇئ)ؼقل اهلل شمعومم: سم

ُبِاف ْ  .اؾؼرآن باؾسـةختصيص  :فثايناِرض 

ٌص (   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثالِ]  خمص 

َٓ قَمغَم ظَموًَمتَِفواعمَ َٓ شُمـَْؽُح »:سمؼقل اًمـبل  تَِفو، َو  .شْرَأُة قَمغَم قَمؿ 

[ِ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) ىمقل اهلل شمعومم:  [:2مثال

صخُم (   ڱ  ُكقَرُث، َمو شَمَريْمـَو  َٓ »ذم إكبقوء:  سمؼقل اًمـبل  ص 

 .شَصَدىَميٌ 

ٕن اًمتؼرير ومعؾ : أو شمؼريره ، ؾفسمػعْ  ًمتخصقُص يدظمؾ ذم هذا اًمـقع او

 مـ ؾمـتف. ف وومعؾُ  ،ؿـلِو 

ص(   ھ ھ ے ے) ىمقل اهلل شمعومم:  :[3مثالِ]  خمص 

بوذهو وهل زارهو صمؿ يُ إ د  أكف يمون يلمر سمعض أزواضمف أن شمُش سمػعؾ اًمـبل

 .طموئض

 وكحقهو ومجوئز. ،ومخصص اجلامع ومؼط، أمو اعمبوذة

ُبِفا ْ  ختصيص اؾسـة باؾسـة. افثافث:ِرض 

، »: ىمقل اًمرؾمقل  [:1مثالِ] و اًمُعنْمُ اَمُء َواًمُعُققُن َأْو يَموَن قَمَثِري   اًمس 
ًِ ومِقاَم ؾَمَؼ

صخُم  ،شَوَمو ؾُمِؼَل سمِوًمـ ْضِح كِْصُػ اًمُعنْمِ  ًَمْقَس ومِقاَم ُدوَن مَخِْس »:سمؼقًمف  ص 

                                 
 (.2408رواه مسؾؿ ) :(ِصحقح1)

 .(، قمـ أيب سمؽر 2757(، ومسؾؿ )3093رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:2)

 .(، قمـ قموئشي 193(، ومسؾؿ )301رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:3)

، قمـ (982(، واًمؾػظ ًمف، قمـ اسمـ قمؿر رِض اهلل قمـفام، ومسؾؿ )2483رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:4)
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 .شيٌ َصَدىمَ  َأْوؾُمٍؼ 

[ِ ص، ششَمْؾَبُسقا احلَِريرَ  َٓ »: ىمقل اًمرؾمقل  :[2مثال ـْ »:سمـفقف  خمص  قَم

، َأْو صَماَلٍث، َأْو َأْرسَمعٍ  ٓ  َمْقِوَع إِْصَبَعلْمِ  .شًُمْبِس احْلَِريِر إِ

[ِ َػرِ »:ىمقل اًمرؾمقل  [:3مثال ْقُم ذِم اًمس  ـَ اًمؼِمِّ اًمص  ص،  شًَمْقَس ِم  خمص 

ِ.راًمسػ أكف يمون يصقم ذم: سمػعؾف 

ُبِاف ْ  ختصيص اؾسـة باؾؼرآن. :رابعافِرض 

ًٌ »: ىمقل اًمرؾمقل  [:1مثالِ] ، وَمُفَق َمقِّ ـْ طَملي ؼقل خمصص سم ،شَمو ىُمطَِع ِم

(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)اهلل شمعومم: 

 ي.ومقجقز آكتػوع سموًمصقف أو اًمَقسَمر أو اًمشعر اًمذي ىُمطِع مـ اًمبفقؿي احلق  

ٓ  َٓ  ُأِمْرُت َأْن ُأىَموشمَِؾ اًمـ وَس طَمت ك َيْشَفُدوا َأنْ »: ىمقل اًمرؾمقل  [:2مثالِ] إًَِمَف إِ

ًدا َرؾُمقُل اهللِ، وَ اهللُ ص سم، خُم ش...َأن  حُمَؿ  گ گ گ ڳ )ؼقل اهلل شمعومم: ص 

                                 
 .ضموسمر 

 ([.5/285. ]اكظر: اًمـفويي ذم همريى احلديٌ )صوقمو قنؾْمؼ، وهق ؾمتوَ مجع  (ِأوشؼ:1)

 .(، قمـ أيب ؾمعقد 979(، ومسؾؿ )2405رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:2)

 .قمـ طمذيػي (، 1067(، ومسؾؿ )5416رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:3)

 .(، قمـ قمؿر 1069رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:4)

 .(، قمـ ضموسمر 2225(، ومسؾؿ )2946رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:5)

 .(، قمـ أيب اًمدرداء 2211(، ومسؾؿ )2945رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:6)

ِصحقح:7) ، وصححف إًمبوين ذم صحقح اجلومع (، قمـ متقؿ اًمداري 3127رواه اسمـ موضمف ) (

(3130.) 

 ام.قمـ اسمـ قمؿر رِض اهلل قمـف(، 10(، ومسؾؿ )15رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:8)
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 (   ڳ ڳ ڳ ڱ

 قا اجلزيي مل ُيؼوشَمؾقا.ومنذا َأقمطُ 

ِ:امِؽرِخمصقصِإالِأربعةِمقاضعفقسِدمِافؼرآنِظِ:[2] فاٜذٗ

ِافشقخِظَِ ِافعراؿلِ افد ِِؾؿُِؿال إٓ أرسمعي  همػم خمصقصٍ  ًمقس ذم اًمؼرآن قموم   :يـ

 :مقاوع

ومؽؾ  (   ڍ ڌ ڌ)ىمقل اهلل شمعومم:  أحدها:

ًْ وإن قمَ ، مِّ أُ  م  أو أُ  ،ووعو مـ كسى أو رَ م  ً أُ قَ ؾمؿِّ  ـْ مَ   ومفل طمرام. ؾ

(   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)شمعومم: ىمقل اهلل  ثاكقفا:

(   ی ی جئ حئ مئ )ىمقل اهلل شمعومم:  ثافثفا:

(   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ)ىمقل اهلل شمعومم:  رابعفا:

 / ُّ ىُــ ْٔ اِل حُ »كَــ ٍَ َلاِم االِْضِخ ٌَ ِخْفَطاِل يِف  ـْ اةُِػ اثلَّاِىُد/ حَْؽُك ااِل ُل الغَّ ََنَّ
 ٍُ ىََث اىُػ َْنِ َلالِ ٌَ ٍَ ذم وىموئع إطمقال مع وضمقد  ك آؾمتػصولِ رْ شمَ أي «/ ِٔم يِف ال

 .هُ ػمُ وهمَ  ،اًمشوومعلاإلموم ظمؼم أاًمعؿقم ذم اعمؼول يمام  ل مـزًميَ ـز  يُ  آطمتامل
                                 

، اعمقوع اًمراسمع ًمقس مـ يمالم قمؾؿ اًمديـ اًمعراىمل، وإكام مـ (355-2/354إرؿمود اًمػحقل ) (ِاكظر:1)

(   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)يمالم اًمشقيموين، واعمقوع اًمراسمع قمـد اًمعراىمل هق ىمقًمف شمعومم: 

وهل ض قمغم هذا: سملن اًمؼدرة ٓ شمتعؾؼ سموعمستحقالت، اقمؽُم »، ىمول اًمشقيموين سمعد ذيمره: 

 ، صمؿ ذيمر اعمقوع اًمراسمع اًمذي ذيمرشُمف ذم اًمنمح.شأؿمقوء

ِاكظر:2) (، 2/115(، وىمقاـمع إدًمي، ًمؾسؿعوين )2/211اًمؼمهون ذم أصقل اًمػؼف، ًمؾجقيـل ) (

َدة  (، و387-1/386(، واعمحصقل، ًمؾرازي )78واعمحصقل، ٓسمـ اًمعريب، صـ ) ذم أصقل  اعمَُسق 

(، 286(، وذح شمـؼقح اًمػصقل، ًمؾؼراذم، صـ )1/92ؼراذم )(، واًمػروق، ًمؾ209-208اًمػؼف، صـ )

(، وهنويي اًمسقل ذح مـفوج 338-337واًمتؿفقد ذم ختريٍ اًمػروع قمغم إصقل، ًمإلؾمـقي، صـ )
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ؽؿ واىمعي مـ اًمقىموئع، قمـ طُم  ئؾ اًمـبل إذا ؾُم  أنِيؼال:ِهذهِافؼاظدةِوإيضاح

ؼع قمغم صقرشملم ومليمثر، وملضموب قمـفو ويموكً اًمقاىمعي اعمسمول قمـفو ممو ُيتؿؾ أن شم

اعمذيمقر ذم اجلقاب اًمـبقي، يؽقن  ؿَ احلؽْ  دون اؾمتػصول قمـ اًمصقرة اًمقاىمعي، ومنن  

 قمغم يمؾتو اًمصقرشملم.  صودىمو

إمو أن قمغم إطمدامهو دون إظمرى وضمى قمؾقف  صودىمو فُ وًمق أراد أن يؽقن طمؽؿُ 

ذم يمالمف ومقؼقل: إن  دَ ؼقِّ ؾ سموٓؾمتػصول، وإمو أن يُ يستػصؾ، وُيؽؿ قمغم اعمتحصِّ 

 .يمون يمذا وموحلؽؿ يمذا

ـِ قُمَؿرَ  مثال: ـِ اسْم َتُف  رِض اهلل قمـفام، قَم ـُ ؾَمَؾَؿَي اًمث َؼِػل  َوحَتْ ىَموَل: َأؾْمَؾَؿ هَمْقاَلُن سْم

ـَ َمَعفُ قَمنَمُ كِْسَقٍة ذِم اجْلَوِهؾِق ِي وَ  ـ  َأرْ  اظْمؽَمْ »: اًمـ بِل   ، وَمَؼوَل ًَمفُ َأؾْمَؾْؿ َووَموِرْق سَمًعوِمـُْف

ـ    .شؾَموِئَرُه

 ف هؾ قمؼدَ  كسوئِ ده قمغمؼْ قمـ يمقػقي قمَ   قالنَ مل يسلل همَ  أن اًمـبل  افشاهد:

ًٍ  قمؾقفـ سمعؼدٍ   ػي؟.ؾِ دة ذم أوىموت خمتَ واطمد، أو قمؼد قمؾقفـ سمعؼقد متعدِّ  واطمد ذم وىم

ٓ   ف اًمؼقَل ومؽون إـمالىمُ  ذم  واطمدٍ  ؼدٍ قمؼده قمؾقفـ سمعَ ٓ ومرق سملم  اًمعؿقم أي قمغم دا

                                 
(، واًمؼقاقمد 101-4/102) ذم أصقل اًمػؼف (، واًمبحر اعمحقط292إصقل، ًمإلؾمـقي، صـ )

(، 266عمختٍم ذم أصقل اًمػؼف، ٓسمـ اًمؾحوم، صـ )(، وا322واًمػقائد إصقًمقي، ٓسمـ اًمؾحوم، صـ )

ى إصقل، ًمزيمريو إكصوري، صـ (، وهمويي اًمقصقل ذم ذح ًمُ 5/1387واًمتحبػم ذح اًمتحرير )

 (.2/330(، وإرؿمود اًمػحقل )271-3/272(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )77)

 (.82-1/80ؾمؾقامن إؿمؼر )، ودًٓمتفو قمغم إطمؽوم اًمنمقمقي، د. حمؿد سمـ أومعول اًمرؾمقل  (ِاكظر:1)

ِصحقح:2) (، 4609(، وأمحد )2951(، واسمـ موضمف )2218(، واًمؽممذي )1142رواه أسمق داود ) (

 وصححف إًمبوين.سملًمػوظ خمتؾػي، (، 174(، واًمشوومعل ذم اعمسـد، صـ )76وموًمؽ )
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  .وىمً واطمد، أو قمؼده قمؾقفـ سمعؼقد متعددة ذم أوىموت خمتؾػي

ِ:وهذهِؿاظدةِدمِاإلؾتاءِمعروؾة

  .وأسمو ،ووأم   ،أن يؼقل اعمستػتل ذم اعمػماث: رضمؾ شمرك زوضميً   مثال:

ٕن احلؽؿ نختؾػ ذم طمول  :ل: هؾ شمرك وًمدا أو وًمد اسمـ؟لومقـبغل ًمؾؿػتل أن يس

 وضمقده قمـ طمول قمدمف. 

 هؾ شمرك مـ اإلظمقة اصمـلم ومليمثر؟  ذفؽِيسلل:وـ

ر ذم ىمسؿي إذ أن ذًمؽ ٓ يمصمِّ  :أو ظموٓ وًمؽـ ٓ طموضمي إمم أن يسلل: هؾ شمرك قمام  

 .اًمؽميمي

 / ُّ ىُــ ْٔ ِْ »كَــ ا اةُِع/ اىظَّ اةُِػ الؽَّ خَتَاَدُر إِ الغَّ ٍُ َٔ ال ُْ َِ ِغَِْػ  اذلي ىَل ُؽ/  ْ
اِع اليَّْفِؾ  ٍَ همػمه، ومؽؾ ًمػظ ُيسبؼ إمم اًمذهـ مـف قمـد معـك أي مع دمقيز  «/ـَ

 .ك فموهراسؿ  معـك مع دمقيز همػمه يُ  ؾمامقمف
 .ػقد معـك مع اطمتامل همػمهاًمظوهر هق اًمذي يُ  وؿقؾ:

                                 
ِاكظر:1) (، 2/115(، وىمقاـمع إدًمي، ًمؾسؿعوين )2/211اًمؼمهون ذم أصقل اًمػؼف، ًمؾجقيـل ) (

(، واًمػروق، ًمؾؼراذم  387-1/386(، واعمحصقل، ًمؾرازي )78واعمحصقل، ٓسمـ اًمعريب، صـ )

(، واًمتؿفقد ذم ختريٍ اًمػروع قمغم إصقل، 286(، وذح شمـؼقح اًمػصقل، ًمؾؼراذم، صـ )1/92)

(، واًمبحر اعمحقط 292(، وهنويي اًمسقل ذح مـفوج إصقل، ًمإلؾمـقي، صـ )337ًمإلؾمـقي، صـ )

ى (، وهمويي اًمقصقل ذم ذح ًمُ 5/1387(، واًمتحبػم ذح اًمتحرير )101-4/102)صقل اًمػؼف ذم أ

(، وإرؿمود اًمػحقل 271-3/272(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )77إصقل، ًمزيمريو إكصوري، صـ )

(2/330.) 

 (.1/82، ودًٓمتفو قمغم إطمؽوم اًمنمقمقي )أومعول اًمرؾمقل  (ِاكظر:2)

 (.1/563رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:3)

 (.1847 /6اًمتحبػم ذح اًمتحرير ) (ِاكظر:4)



 122  «البداية يف أصىل الفقه»الكفاية يف شرح 

 .اًمظوهر هق مو اطمتؿؾ معـقلم هق ذم أطمدمهو أفمفر وؿقؾ:

 . ػاعمـؽِش  اًمقاوحُفَغًة:ِِوافظاهر

 ضمُؾ راد سمف اًمر  تؿؾ أن يُ وُُي  ،سققان اعمػؽمِ إؾمد، ومنكف فموهر ذم احل [:1مثالِ]

 .جموزا، ًمؽـف اطمتامل وعقػ اًمشجوعُ 

ومنكف فموهر ذم جملء اًمرب (   ى ائ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:2مثالِ]

.وُيتؿؾ أن يراد سمف أمر رسمؽ، أو مالئؽي رسمؽ، ًمؽـف اطمتامل وعقػ مردود ، 

ومنكف فموهر (   ڈ ژ ژ ڑ ڑ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:3مثالِ]

قمغم اًمعرش، وُيتؿؾ أن يراد سمف آؾمتقالء، ًمؽـف اطمتامل وعقػ  ذم اؾمتقاء اًمرب 

 .ٓ يقضمد ذم ًمغي اًمعرب مردود

ِحؽؿِافعؿؾِبافظاهر:ِفاٜذٗ:

 .جيى اًمعؿؾ سموًمظوهر، وٓ جيقز شمريمف إٓ سمتلويؾ صحقح

ؿ دًمقؾ ؼُ ، مو مل يَ أطمؽوم اًمرب شمعومم ضموريي قمغم مو يظفر ًمؾعبود» ؿالِابـِافؼقؿ:

 .شقمغم أن مو أفمفروه ظمالف مو أسمطـقه

 / ُّ ىُــ ْٔ ْػًًن آَعُؽ َيْ »كَــ ٌَ ِويُو/ 
ْ
يُ َواتَلأ ٍِ  أي اًمتلويؾ هق محؾ«/ اليَّْفُؾ  ُّ خَ

ه راضمحو، ومنن يمون اًمدًمقؾ صحقحو يمون ػمِّ َص سمدًمقؾ يُ  ؿؾ مرضمقحتَ اًمؾػظ قمغم معـك حُم 

                                 
 (.1/563رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:1)

 .شفمفر»مؼويقس اًمؾغي، مودة  (ِاكظر:2)

 (.1/563رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:3)

 (.3/201إقمالم اعمقىمعلم ) (ِاكظر:4)
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 .ون شملويال وموؾمداشملويال صحقحو، وإن يمون اًمدًمقؾ وموؾمدا يم

 .ع واعمصػم، ملظمقذ مـ: آل يمول إمم يمذا، أي صور إًمقفاعمرضمِ ُفَغًة:ِِوافتلويؾ

[ِ أي (   ٻ ٻ پ پ )ىمقل اهلل شمعومم: شملويؾ  [:1مثال

 هذا شملويؾ صحقح.أردشمؿ اًمؼقوم،

[ِ 2ِمثال ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )ىمقل اهلل شمعومم: شملويؾ [:

أردشمؿ اًمؼراءة، هذا شملويؾ صحقح. أي(   ۀ ۀ

(   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )ىمقل اهلل شمعومم: شملويؾ [:3ِمثالِ]

ِ، وهق مـ شملويالت اًمشقعي.وموؾمد، هذا شملويؾ قموئشيأي 

ًْ سمَِغػْمِ إِْذِن َوًمِقَِّفو وَمـَِؽوطُمَفو »: شملويؾ ىمقل اًمرؾمقل [:4مثالِ] اَم اْمَرَأٍة َكَؽَح َأي 

 لن اعمراد سموعمرأة: اًمصغػمة، هذا شملويؾ وموؾمد.، سمشسَموـمٌِؾ 

، سملن شَوذِم اًْمَغـَِؿ ذِم يُمؾِّ َأْرسَمِعلَم ؿَموًة ؿَموةٌ »: شملويؾ ىمقل اًمرؾمقل  [:5مثالِ]

 هذا شملويؾ وموؾمد.اعمراد سموًمشوة: ىمقؿتفو، 

ِمعاينِافتلويؾ:ِفاٜذٗ:

 معـقون قمـد اًمسؾػ، واًمثوًمٌ قمـد اعمتلظمريـ. :معانٍِِفؾتلويؾِثالثةُِ

 :امفُِماِادعـقانِافؾذانِظـدِافسؾػِؾَِأ

                                 
 (.462-3/460(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )1/563رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:1)

 ش.َأَول»اًمؾغي، مودة  تذيى (ِاكظر:2)

(، 2879اسمـ موضمف )(، وطمسـف، واًمؾػظ ًمف، و2201(، واًمؽممذي )1083رواه أسمق داود ) (ِصحقح:3)

 (، قمـ قموئشي رِض اهلل قمـفو، وصححف إًمبوين.14105(، وأمحد )5373واًمـسوئل ذم اًمؽؼمى )

ِاكظر:4) -187صـ ) ،اسمـ شمقؿقي (، واًمػتقى احلؿقيي اًمؽؼمى، ًمشقخ اإلؾمالم93-92اًمتدمريي صـ ) (
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، »ٓسمـ قمبوس:  ومـف ىمقل اًمرؾمقل ، اًمتػسػم األول: ـِ ي ْفُف ذِم اًمدِّ اًمؾُفؿ  وَمؼِّ

ْؿُف اًمت ْلِويَؾ  ي اًمؼرآن، يمام يؼقل اسمـ وهذا هق اًمغوًمى قمغم اصطالح مػنِّ ، شَوقَمؾِّ

: ششملويؾ ىمقًمف شمعومم يمذااًمؼقل ذم »و:  ،شواظمتؾػ قمؾامء اًمتلويؾ: »اًمطؼمّي  ريرضَم 

وهذا اًمتلويؾ يعؾؿف اًمراؾمخقن ذم اًمعؾؿ، وهق مقاومؼ ًمقىمػ مـ وىمػ مـ اًمسؾػ 

﮸ ﮹ ﮺ ﮻)ىمقل اهلل شمعومم: قمغم   (   ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 

احلؼقؼي اًمتل يمول إًمقفو اًمؽالم، ومتلويؾ مو أظمؼم سمف ذم اجلـي مـ إيمؾ  ين:افثا

سوقمي وهمػم ذًمؽ، هق احلؼوئؼ اعمقضمقدة أكػسفو، واًمنمب واًمؾبوس واًمـؽوح وىمقوم اًم

ٓ مو يتصقر مـ معوكقفو ذم إذهون، ويعؼم قمـف سموًمؾسون، وهذا هق اًمتلويؾ ذم ًمغي 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  )أكف ىمول:  اًمؼرآن يمام ىمول شمعومم قمـ يقؾمػ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )وىمول شمعومم:  (   ڳ ڱ ڱ ڱ

 .(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

ىمقل اهلل شمعومم: قمغم : وقمؾقف جيى اًمقىمػ وهذا اًمتلويؾ هق اًمذي ٓ يعؾؿف إٓ اهلل

﮶ ﮷ )  .(   ﮳ ﮴ ﮵ 

سف : ، وهق اعمشفقر قمـد إصقًمقلم، وهق أماِمعـكِافتلويؾِظـدِادتلخريـ

اًمؾػظ قمـ آطمتامل اًمراضمح إمم آطمتامل اعمرضمقح ًمدًمقؾ يؼؽمن سمف، يمتلويؾ مـ 

لول: اؾمتقى، سمؿعـك اؾمتقمم، وكحقه، ومفذا قمـد اًمسؾػ وإئؿي سموـمؾ ٓ طمؼقؼي شم

 .وآيوشمف ، ًمف، سمؾ هق مـ سموب حتريػ اًمؽؾؿ قمـ مقاوعف، واإلحلود ذم أؾمامء اهلل

                                 
190.) 

 (، وصحح إؾمـوده أمحد ؿمويمر.1397رواه أمحد ) (ِصحقح:1)

 (.5/381(، ودرء شمعورض اًمعؼؾ واًمـؼؾ، ٓسمـ شمقؿقي )1/563رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:2)
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 / ُّ ىُــ ْٔ ِْ »كَــ ا وٍط ذاََلذَثٍ ُؽ اَل يُ َواىظَّ ُل إِالَّ ُِِشُ  أي ٓ يصح شملويؾ اًمؾػظ«/ َؤوَّ

، ويمون شملويال اًمتلويُؾ  ذوط، ومنذا اظمتؾ أطمدهو مل يصح   قومرت صمالصميُ اًمظوهر إٓ إذا شم

 .وموؾمدا

اًمتلويؾ اًمذي يقاومؼ مو دًمً قمؾقف اًمـصقص وضموءت سمف اًمسـي » ؿالِابـِافؼقؿ:

واًمتلويؾ اًمذي نخوًمػ مو دًمً قمؾقف اًمـصقص  ،ويطوسمؼفو هق اًمتلويؾ اًمصحقح

 .شوضموءت سمف اًمسـي هق اًمتلويؾ اًمػوؾمد

ىُ  ْٔ / كَــ ُّ ِر ََحِْو اليَّْفِؾ ىلَعَ -1»ــ ِْ ِغَِْػ َتَػؼي ا  أي يتعذر محؾ اًمؾػظِ «/ ؽِ  اىظَّ

اًمؾػظ قمغم معـوه اًمظوهر، وهق اعمعـك  ُؾ ومنن مل يتعذر مَحْ قمغم اعمعـك اًمظوهر مـف، 

 .اًمتلويؾ اًمراضمح مل يصح  

[ِ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )ىمقل اهلل شمعومم: شملويؾ  [:1مثال

هذا شملويؾ صحقح: لن آؾمتعوذة شمؽقن ىمبؾ اًمؼراءة، سم (   ۀ ۀ

 ٕكف يتعذر محؾ اًمؾػظ قمغم اعمعـك اًمظوهر، وهق اًمتعقذ سمعد ىمراءة اًمؼرآن.

ـِ َموًمٍِؽ شملويؾ ىمقل [:2ِمثالِ] إَِذا َدظَمَؾ اخلاََلَء ىَموَل:  : يَموَن اًمـ بِل  َأَكِس سْم

 َواخلَ اًمؾفُ »
ٌِ ـَ اخلُُب ٌِ ؿ  إيِنِّ َأقُمقُذ سمَِؽ ِم ، سملن حمؾ  هذا اًمدقموء ىمبؾ دظمقل شَبوِئ

ذ اًمتعق   هذا شملويؾ صحقح: ٕكف يتعذر محؾ اًمؾػظ قمغم اعمعـك اًمظوهر، وهق، اخلالء

 سمعد دظمقل اخلالء. 

                                 
 (.362-6/360جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:1)

 (.2/287اًمصقاقمؼ اعمرؾمؾي، ٓسمـ اًمؼقؿ ) (ِاكظر:2)

 (.362-6/360تووى )جمؿقع اًمػ (ِاكظر:3)

 (.375(، ومسؾؿ )6311رواه اًمبخوري ) :متػؼِظؾقف(4ِ)
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،  سملن اعمراد (   ڌ ڌ ڎ)ىمقل اهلل شمعومم: شملويؾ  [:3مثالِ]

اًمؾػظ قمغم اعمعـك اًمظوهر،  ُؾ ر محْ سموًمقضمف: اًمثقاب، هذا شملويؾ وموؾمد: ٕكف ٓ يتعذ  

 قمغم مو يؾقؼ سمف. وهق إصمبوت اًمقضمف هلل 

[ِ (   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)ىمقل اهلل شمعومم: شملويؾ  [:4مثال

،  سملن اعمراد سموًمقد: اًمـعؿي أو اًمؼدرة، هذا شملويؾ وموؾمد: ٕكف ٓ يتعذر محؾ 

 .قمغم مو يؾقؼ سمف اًمؾػظ قمغم اعمعـك اًمظوهر، وهق إصمبوت اًمقد هلل 

 / ُّ ىُــ ْٔ ْػًَن اآلَعؽَ ةَِػحِلٍو يُ -٢»كَــ ٍَ ُص ال  قمغم اًمتلويؾ أن يدل   ٓسُمد  أي «/ ؽَسي

 .يمون شملويال وموؾمدا صحقٌح  قمؾقف دًمقٌؾ  دل  ، ومنن مل يَ حفدًمقؾ صحقح يرضمِّ 

[ِ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ )ىمقل اهلل شمعومم: شملويؾ  [:1مثال

شملويؾ صحقح: ٕن اًمدًمقؾ هذا سملن اعمراد ىمبؾ اًمتالوة، ، (   ۀ ۀ

 يؼتيض ذًمؽ.

(   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )ىمقل اهلل شمعومم: شملويؾ [:2ِمثالِ]

ِوموؾمد: ًمعدم وضمقد دًمقؾ يرضمحف.، هذا شملويؾ قموئشيأي 

[ِ ڀ ٺ ٺ ٺ )ىمقل اهلل شمعومم: شملويؾ  [:3مثال

شملويؾ  سح اًمرضمؾلم سمدٓ مـ همسؾفام، هذااعمعـك اعمراد: مَ سملن (   ٺ 

 وموؾمد: ٕكف ٓ دًمقؾ قمؾقف.

سملن (   ٱ ٻ ٻ ٻ)ىمقل اهلل شمعومم: شملويؾ  [:4مثالِ]

ىمقل اهلل م اعمسػقح، هذا شملويؾ صحقح: ٕن اًمدًمقؾ دل قمؾقف، وهق اعمعـك اعمراد: اًمد  

                                 
 (.2/105(، واًمصقاقمؼ اعمرؾمؾي )6/360(، وجمؿقع اًمػتووى )1/564رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:1)
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ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ )شمعومم: 

 (   ھ

  / ُّ ىُــ ْٔ نْ -٣»كَــ
َ
يُ يَ  أ ٍِ ا ََتْخَ ٍَّ ْػًَن اآلَعُؽ ِم ٍَ َٔن ال «/ الييَؾُث اىَػَؽبِيثُ  ُّ ُْ

أن شمدل اًمؾغي اًمعرسمقي قمغم اعمعـك اعمرضمقح، ومنن مل شمدل اًمؾغي اًمعرسمقي قمؾقف يمون  ٓسُمد  أي 

وٓ جيقز أن  ،ٕن اًمؽتوب واًمسـي ويمالم اًمسؾػ ضموء سموًمؾسون اًمعريب: شملويال وموؾمدا

 .اًمعرب يراد سمٌمء مـف ظمالف ًمسون

سملن (   ڈ ژ ژ ڑ ڑ)ىمقل اهلل شمعومم: شملويؾ  [:1مثالِ]

وموؾمد: ٕكف ٓ ُيعرف ذم ًمغي اًمعرب آؾمتقاء سمؿعـك شملويؾ  ، هذااعمعـك: اؾمتقمم

 آؾمتقالء.

و اًمـ وُر وَماَل »: شملويؾ ىمقل اًمـبل  [:2مثالِ]  مَتَْتؾُِئ طَمت ك َيَضَع اهللُ شَمَبوَرَك َوشَمَعومَم  َأم 

عرف ذم رء مـ ٓ يُ  ٕكف ، هذا شملويؾ وموؾمد:مـ اًمـوس مجوقميٌ  ضمَؾ اًمرِّ  سملن ،شِرضْمَؾفُ 

 .ًمبتيأًمغي اًمعرب 

 / ُّ ىُــ ْٔ ُْ »كَــ  / اةُِػ الَاِمُؿ/ اجلَّصي ِ الغَّ ُو إاِلَّ ى اَل َيْ َٔ اليَّْفُؾ اذلَّ ٍِ  خَ
ْػًًن َواِضًػا ٌَ،  ُْ اْؽِ َو ََ اىظَّ ٌِ َٔى  كْ

َ
 ظ ٓ ُيتؿؾ إٓ معـك واطمًدايمؾ ًمػأي  «/َٔ أ

 : ٕن، وهق أىمقى وأووح دًٓمي قمغم اعمعـك اعمراد مـ اًمؾػظ اًمظوهرومفق كص

                                 
 (.292-2/287(، واًمصقاقمؼ اعمرؾمؾي )6/360جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:1)

 .أيب هريرة (، قمـ 1846(، ومسؾؿ )4850رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:2)

 (.2/105(، واًمصقاقمؼ اعمرؾمؾي )6/360(، وجمؿقع اًمػتووى )1/564رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:3)

 (.288-2/287، ٓسمـ اًمؼقؿ )اجلفؿقي واعمعطؾي اًمصقاقمؼ اعمرؾمؾي ذم اًمرد قمغم  (ِاكظر:4)
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 .ُيتؿؾ أيمثر مـ اطمتامل، واًمظوهر ٓ ُيتؿؾ إٓ معـك واطمدااًمـص 

[ِ 1ِمثال (   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)ىمقل اهلل شمعومم: [:

 ة.د  مدة اًمعِ سمقون ذم  ومنكف كص  

سمقون ومنكف كص ذم  ،(   ىت يت جث  )ىمقل اهلل شمعومم: [:2ِ]مثالِ

 قمدد أيوم اًمؽػورة.

ـْ يُمؾِّ »: ىمقًمف [:3مثالِ] ـَ اًمَغـَِؿ ِم ـَ اإِلسمِِؾ، وَماَم ُدوهَنَو ِم ـَ ِم ي ذِم َأْرسَمٍع َوقِمنْمِ

 .سمقون مؼودير اًمزيموةذم  كص  ، ومنكف ش... مَخٍْس ؿَموةٌ 

ِبافـص:حؽؿِافعؿؾِِ[:1فاٜذٗ ]

 .ل قمـف إٓ سمـسخجيى اًمعؿؾ سموًمـص، وٓ ُيعدَ 

ِ:مـِوجفغوافظاهرِِ،افػرقِبغِافـصِ:[2] فاٜذٗ

 اًمـص مو يمون ًمػظف دًمقؾف، واًمظوهر: مو ؾمبؼ مراده إمم ومفؿ ؾمومعف. أحدمها:

 .اًمـص مو مل يتقضمف إًمقف اطمتامل، واًمظوهر مو شمقضمف إًمقف اطمتامل افثاين:

:ِافػرقِبغِ:[3] فاٜذٗ ِافـص،ِوافظاهر،ِوادمول،ِوادجؿؾ،ِوادبغ 

ِمـِحافغ:ِخيؾقيتبغِمماِشبؼِأنِافؾػظِالِ

 ش.افـص»أن يدل قمغم معـك واطمد، وٓ ُيتؿؾ همػمه، ومفذا هق  أحدمها:

 أن ُيتؿؾ اطمتامًملم: افثاين:

                                 
 (.1/107اًمبحر اعمحقط ذم أصقل اًمػؼف ) (ِاكظر:1)

 (.2454رواه اًمبخوري ) :صحقح(2ِ)

 (.1/560رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:3)

 (.1/107اًمبحر اعمحقط ذم أصقل اًمػؼف ) (ِاكظر:4)
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 :ش.ادجؿؾ»إن شمسووى آطمتامٓن ذم اًمؼقة، ومفذا هق  االحتؿال األول 

ِ»اعمراد، ومفق  ومو دل قمغم اعمعـك  ش.ادبغ 

 :إن يمون أطمد آطمتامًملم أفمفر وأرضمح، ومفذا هق  االحتؿال اؾثاـي

 ش.افظاهر»

 ش.ادمول»وإن مُحؾ قمغم اعمعـك إوعػ، واعمرضمقح، ومفذا هق 

 / ُّ ىُــ ْٔ يَ »كَــ اِدُس/ الفي اةُِػ الفَّ َليي الغَّ ٍُ ََ ال ٌِ َضِػ اُق 
َ
َػاِت َوحَؽِْسيِص أ

اَلِت  ٍَ ْطخَ ٍُ شمعقلم اعمحتَؿالت، وأي ؾمقوق اًمؽالم ـمريؼ إمم سمقون اعمجَؿالت، «/ ال

 .وشمـزيؾ اًمؽالم قمغم اعمؼصقد مـف

ِِ:وافتعقغِ،افسقاقِيؼعِبفِافتبقغؾ

  َالتأمو اًمتبقلم ومػل اعمجؿ. 

 التاعمحتؿَ  وأمو اًمتعقلم ومػل.  

ِدَِ ِابـ  الت، وشمعقلمإمم سمقون اعمجؿَ  ـمريٌؼ  ومنن اًمسقوَق » قد:افعِِِؿقِؼِؿال

ىموقمدة يمبػمة مـ ىمقاقمد  -ذًمؽ  فؿُ وومَ  ،وشمـزيؾ اًمؽالم قمغم اعمؼصقد مـف ،التاعمحتؿَ 

وشمؼرير ىموقمدتو  ،ض هلو ذم أصقل اًمػؼف سموًمؽالم قمؾقفومـ شمعر   ومل أرَ  ،أصقل اًمػؼف

 .شـي قمغم اًمـوفمروهل ىموقمدة متعقِّ  ،ؿاعمتلظمريـ ممـ أدريمـو أصحوهَب  ًمي إٓ سمعَض مطق  

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ) شمعومم: ىمقل اهلل :[1مثالِ]

                                 
 (.1/126(، وإطمؽوم إطمؽوم ذح قمؿدة إطمؽوم، ٓسمـ دىمقؼ اًمعقد )61اًمرؾموًمي، صـ ) (ِاكظر:1)

(، هذا مـ يمالم اسمـ 2/398)(، وإرؿمود اًمػحقل 504-4/503اًمبحر اعمحقط ذم أصقل اًمػؼف ) (ِاكظر:2)

 دىمقؼ اًمعقد.

 (.1/126إطمؽوم إطمؽوم ذح قمؿدة إطمؽوم ) (ِاكظر:3)
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﮽   ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

(   ﮾ ﮿ ﯀ ﯁       

ِتؿؾِاحتامفغ:حتِآليةاِههذ

 اؾملل أهؾ اًمؼريي. :أحدمها

 اؾملل اًمؼريي كػسفو. افثاين:

ٕن اًمؼريي ٓ  :دل قمغم أكف إكام أراد أهؾ اًمؼريييأيي ؾمقوق : ٕن وافراجحِاألول

سموًمعدوان ذم اًمسبً وٓ همػمه، وأكف إكام أراد سموًمعدوان أهؾ  وٓ وموؾمؼيً  ،يً يَ شمؽقن قمودِ 

 . ؿ سمام يموكقا يػسؼقناًمؼريي اًمذيـ سمالهَ 

 .شاخلَوًَمُي سمَِؿـِْزًَمِي إُمِّ »: ىمقل اًمـبل  :[2]ِمثال

ِهذاِاحلديثُِيتؿؾِاحتامفغ:

 م.أن اخلوًمي مثؾ إم ذم احلضوكي ومؼط قمـد قمدم وضمقد إ :أحدمها

 أن اخلوًمي مثؾ إم ذم يمؾ رء يموعمػماث. افثاين:

 ذم احلضوكي ي إمسمؿـزًم اخلوًمي ؾمقوق احلديٌ يدل قمغم أن: ٕن وافراجحِاألول

 .ل سمنـمالىمف قمغم شمـزيؾفو مـزًمي إم ذم اعمػماثستدَ يُ  ومال ومؼط،

ًُ أؾمدا نخطى ذم اًمـوس. [:3مثالِ]  أن شمؼقل: رأي

ِغ:تؿؾِاحتامفحتشِاألشد»فػظةِ

 .رضمٌؾ ىمقي   :أحدمها

                                 
 (.61اًمرؾموًمي، صـ ) (ِاكظر:1)

 .(، قمـ اًمؼماء سمـ قموزب 1699رواه اًمبخوري ) (ِصحقح:2)

 (.1/126إطمؽوم إطمؽوم ذح قمؿدة إطمؽوم ) (ِاكظر:3)
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 .أن أؾمٌد طمؼقؼٌل  افثاين:

اًمؽالم يدل قمغم أن اعمراد سموٕؾمد اًمرضمؾ اًمؼقي:  ؾمقوق: ٕن وافراجحِاألول

 ٕكف يؿتـع أن نخطى إؾمد احلؼقؼل ذم اًمـوس.

ًُ  [:4مثالِ]  مـ اًمعلم موًء قمْذسًمو. أن شمؼقل: ذسم

ِتؿؾِاحتامفغ:حتشِافعغ»فػظةِ

 اًمبئر. :أحدمها

 قملم اإلكسون، أو احلققان. :افثاين

اًمؽالم يدل قمغم أن اعمراد سموًمعلم اًمبئر: ٕكف يؿتـع أن  ؾمقوق: ٕن وافراجحِاألول

 ُينَمب مـ قملم اإلكسون أو احلققان.

 / ُّ ىُــ ْٔ ِّ »كَــ ا ََكَن َشائًِػا يِف ِسجِْف ٌَ ْؽيَُق/  ٍُ اةُِع/ ال اةُِػ الفَّ  أي«/ الغَّ

 .ع ذم ضمـسف همػم معلم  قمغم ومرد ؿموئ ؼ هق مو دل  اعمطؾَ 

 .مـ اًمؼقد اعمـػؽ  ُفَغًة:ِِوادطؾؼ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثالِ]

(   ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 مـ ضمـس اًمرىموب، ومدًمقل معلم   يتـوول واطمدا همػمَ  مطؾٌؼ  (ٺ)ومؾػظ 

ر أي رىمبي ذم ضمـسف، ومال شمقضمد رىمبي معروومي سمصػي معقـي، وم هذا اًمؾػظ ؿموئعٌ  ؾق طمر 

ِأضمزأت قمـف. 

                                 
(1ِ ح اًمؽقيمى اعمـػم (، وذ632-1/630(، وذح خمتٍم اًمرووي )1/763رووي اًمـوفمر ) اكظر:(

(3/391.) 

 ش.ـمؾؼ»مودة وًمسون اًمعرب، مؼويقس اًمؾغي،  (ِاكظر:2)
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ٓ  سمَِقزِمي »: ىمقل اًمـبل  [:2مثالِ]  .شَٓ كَِؽوَح إِ

 مـ ضمـس إوًمقوء، ومدًمقل هذا مطؾؼ يتـوول واطمدا همػم معلم  ش ويل»ومؾػظ 

 وزمي  أي    اًمـؽوَح ، ومؾق شمقمم  ـيٍ معق   معروف سمصػيٍ  اًمؾػظ ؿموئع ذم ضمـسف، ومال يقضمد وزم  

 .اًمـؽوُح  صح  

 ـموًمبو. مْ رِ أيمْ  ىمقًمؽ: [:3مثالِ]

مطؾؼ يتـوول واطمدا همػم معلم  مـ ضمـس اًمطالب، ومدًمقل هذا ش ضافبا»ومؾػظ 

 .فُ تُ م  ذِ  ًْ ئَ رِ سمَ  ـموًمٍى  م أي  رَ اًمؾػظ ؿموئع ذم ضمـسف، ومؾق أيمْ 

 / ُّ ىُــ ْٔ َليَّ وَ »كَــ ٍُ ا َقيَّ ال ٌَ  أي اعمؼق د مو دل قمغم ومرد ؿموئع ذم«/ َػُه ةَِْٔضٍؿ ُػ/ 

 . أو مقصقف سمقصػ زائد قمغم طمؼقؼي ضمـسف، وهق قمؽس اعمطؾؼعلم  ضمـسف م

 (   ٺ ٺ ٺ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثالِ]

 ىُمقِّدت سمقصػ زائد قمغم طمؼقؼي ضمـس اًمرىموب وهق اإليامن: (ٺ)ومؾػظ 

 .ٕن اًمرىمبي ىمد شمؽقن مممـي ويموومرة

ىموب، وهق اعمتصوشمدل أيضو قمغم واطمد معلم     السُمد  ػ سموإليامن، وم مـ ضمـس اًمرِّ

 مـ حترير رىمبي مممـي ًمتجزأه اًمؽػورة.

(   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:2مثالِ]

 

                                 
قمـ (، 29528أمحد )(، و2882(، واسمـ موضمف )2202(، واًمؽممذي )1085رواه أسمق داود ) (ِصحقح:1)

 وصححف إًمبوين.، أيب مقؾمك 

(2ِ ًمؽقيمى اعمـػم (، وذح ا1/632(، وذح خمتٍم اًمرووي )764-1/763رووي اًمـوفمر ) اكظر:(

(3/393.) 
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ىُمقِّد سمقصػ زائد قمغم طمؼقؼي ضمـس اًمصقوم وهق اًمتتوسمع: ٕن  ( ڎ)ومؾػظ 

 اًمشفريـ ىمد يؽقكون متتوسمعلم وهمػم متتوسمعلم.

 مـ شمتوسمع اًمصقوم. السُمد  هق اًمتتوسمع، وم مـ ضمـس اًمصقوم وويدل قمغم واطمد معلم  

 اذسمح اًمـوىمي اًمسؿقـي، أو: اذسمح هذه اًمـوىمي. ىمقًمؽ: [:3مثالِ]

ىُمقِّد ذم اجلؿؾي إومم سمقصػ زائد قمغم طمؼقؼي ضمـس اًمـقق وهق ش افـاؿة»ومؾػظ 

َؿـ، وىُمقِّد ذم اجلؿؾي اًمثوكقي سموإلؿمورة.  اًمسِّ

 ؼمأ اًمذمي.مـ حتؼؼ اًمقصػ ذم اجلؿؾي إومم ًمت السُمد  وم

 مـ حتؼؼ اًمتعلم ذم اجلؿؾي اًمثوكقي ًمتؼمأ اًمذمي. ٓسُمد  و

 افػرقِبغِافعام،ِوادطؾؼ: فاٜذٗ:

ِ:ظذِافـحقِافتايلؿؽـِافتػريؼِبغِافعامِوادطؾؼِيتضحِمماِشبؼِأكفِي

 قمغم ؾمبقؾ اًمشؿقل.  أومرادهمو يستغرق مجقع  افعام:

 .هزأَ وجُي  ،أن يشؿؾ مجقع أومراده: ًمقؼع اًمػعُؾ  ٓسُمد  أي 

 اًمطالب. مِ رِ أيمْ  مثال:

 ًمقؼع ومعؾ اإليمرام. :اًمطالب أن ُيؽرم مجقعَ  ٓسُمد  أي 

 إومراد قمغم ؾمبقؾ اًمبدل. ومفق مو يستغرق مجقعَ  أماِادطؾؼ:

 ٕضمزأه. مـ أومراد اجلـس أي ًمق وىمع اًمػعؾ قمغم ومرد واطمد

 ـموًمبو. مْ رِ أيمْ  مثال:

 اإليمرام. ُؾ ع ومعْ ىمَ م ـموًمبو ومؼط ًمقَ رَ ومؾق أيمْ 

 / ُّ ىُــ ْٔ / اَل ُيْ »كَــ َُ ٌِ اةُِػ اثلَّا ْؽيَُق ىلَعَ الغَّ ٍُ ُو ال َليَّ ٍَ ٍُ ِػ إاِلَّ إَِذا اتََّفَق  ال
 ًُ ْْ تَُب  احلُ  د، ومنن اعمطؾؼأي إذا ورد ًمػظون أطمدمهو مطؾؼ وأظمر مؼق   «/َوالفَّ
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، ٕيب طمـقػي ظمالوموإذا اشمػؼو ذم احلؽؿ واًمسبى، وهذا سموشمػوق اًمعؾامء  ؼق داعم د سمؼقدِ ؼق  يُ 

 .ومنن اظمتؾػو ذم احلؽؿ أو اًمسبى أو ومقفام معو ومال ُيؿؾ اعمطؾؼ قمغم اعمؼق د

(   ڑ ڑ ک ک ک)ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثالِ]

 (   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)ىمقل اهلل شمعومم: و

 مطؾؼي همػم مؼق دة.(   ک)ذم أيي إومم وردت ًمػظي 

 وكقي وردت مؼق دة سمؽقكف مسػقطمو.وذم أيي اًمث

ؿؾ اعمطؾؼ وهق اًمدم ذم أيي إومم قمغم اعمؼق د ذم أيي اًمثوكقي: ٕهنام ُُي  احلؽؿ:

 .ماِدمِافدمِمـِادرضة، واشمػؼو ذم اًمسبى وهق حتريؿِافدماشمػؼو ذم احلؽؿ وهق 

[ِ (   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:2مثال

. 

 ،(   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ) شمعومم: ىمقل اهلل و

 مطؾؼي همػم مؼق دة. (   ڎ)ذم أيي إومم وردت ًمػظي 

 .وذم أيي اًمثوكقي وردت مؼق دة سمؽقكف همػم مضوري 

يـ ذم أييؿؾ اعمطؾؼ ُُي  احلؽؿ: إومم قمغم اعمؼق د ذم أيي اًمثوكقي: ٕهنام  وهق اًمد 

يـِظذِادراثِتؼديؿاشمػؼو ذم احلؽؿ وهق  ماِدمِافديـِمـِ، واشمػؼو ذم اًمسبى وهق افد 

ُـ  م قمغم اعمػماِث ؼد  ، ومال يُ ادرضةِبادالِإذاِـانِجائرا ي  ومؼط. اًمصحقُح  إٓ اًمد 

ِِفاٜذٗ: ِفػظانِمطؾؼِوإذا ِِمؼق دورد ِدمِاحلؽؿِأوِافسبب، ِدمِأواختؾػا ِاتػؼا و

                                 
ِاكظر:) (، واًمتؾخقص ذم أصقل اًمػؼف، 2/447(، واًمػؼقف واعمتػؼف )1/618اًمعدة ذم أصقل اًمػؼف ) (

(، 766-1/765فمر )ورووي اًمـ(، و161(، واعمستصػك، ًمؾغزازم، صـ )1/266ًمؾجقيـل )

َدة  ، صـ )  (.397-3/395ذح اًمؽقيمى اعمـػم )و(، 245-244واعُمَسق 
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 ؼِظذؾِادطؾَِؿَِؾػاِدمِاحلؽؿِؾالُُِيِاحلؽؿِواختؾػاِدمِافسبب،ِأوِاتػؼاِدمِافسببِواخت

ِ.ؼق داد

ِمثالِماِاتػؼاِدمِاحلؽؿ،ِواختؾػاِدمِافسبب:

 .(   ڈ ڈ)ىمقًمف شمعومم ذم يمػورة اًمظفور: 

 (   ٺ ٺ ٺ)وىمقًمف شمعومم ذم يمػورة اًمؼتؾ اخلطل: 

 مطؾؼي همػم مؼق دة. (   ڈ)ذم أيي إومم وردت ًمػظي 

 ة سمؽقهنو مممـي.مؼق ديي اًمثوكقي وردت وذم أ

ذم أيي إومم قمغم اعمؼق د ذم أيي اًمثوكقي:  افرؿبةؿؾ اعمطؾؼ وهق ٓ ُُي  احلؽؿ:

، وذم افظفار، واظمتؾػو ذم اًمسبى وهق ذم إومم ظتؼِافرؿبةٕهنام اشمػؼو ذم احلؽؿ وهق 

 .افؼتؾِاخلطلاًمثوكقي 

ِاحلؽؿ:ِمثالِماِاتػؼاِدمِافسبب،ِواختؾػاِدم

(   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)ىمقًمف شمعومم ذم يمػورة اًمظفور:  [:1]

. 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )وىمقًمف شمعومم ذم يمػورة اًمظفور أيضو: 

 (   ڻ ڻ 

 مطؾؼو همػم مؼق د. اإلضعامذم أيي إومم ورد 

 ىمبؾ اجلامع. سمؽقكف مؼق دا افصقام وذم أيي اًمثوكقي ورد

: ٕهنام اشمػؼو ذم افصقامؿؾ اعمطؾؼ وهق اإلـمعوم قمغم اعمؼق د وهق ٓ ُُي  احلؽؿ:

                                 
 (.397-3/395ذح اًمؽقيمى اعمـػم )(، و769-1/765فمر )ورووي اًمـ (ِاكظر:)
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 .افصقام، وذم اًمثوين اإلضعام، واظمتالومو ذم احلؽؿ وهق ذم إول افظفاراًمسبى وهق 

چ چ چ چ ڇ ڇ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:2]

(   ڇ

(   پ پ ڀ ڀ ڀ )ىمقل اهلل شمعومم: و

 مطؾؼو همػم مؼق د. (   ڀ)ورد ًمػظ ذم أيي إومم 

 إمم اعمراومؼ. سمؽقكف مؼق دا وذم أيي اًمثوكقي ورد

: ٕهنام ؽسؾِافقديـقمغم اعمؼق د وهق  فقديـمسحِاؿؾ اعمطؾؼ وهق ٓ ُُي  احلؽؿ:

، وذم اًمثوين افتقؿؿِ، واظمتؾػو ذم احلؽؿ، وموحلؽؿ ذم إولاحلدثِاشمػؼو ذم اًمسبى وهق

 . افقضقء

ِؾػاِدمِاحلؽؿِوافسبب:مثالِماِاخت

 .(   ٺ ٺ ٺ ٿ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:1]

(   پ پ ڀ ڀ ڀ )ىمقل اهلل شمعومم: و

 مطؾؼو همػم مؼق د. (   ٿ)ذم أيي إومم ورد ًمػظ 

 إمم اعمراومؼ. سمؽقكف مؼق دا وذم أيي اًمثوكقي ورد

عمؼق د ذم أيي اًمثوكقي: ٕهنام اظمتؾػو ذم ؿؾ اعمطؾؼ ذم أيي إومم قمغم آ ُُي  احلؽؿ:

 احلؽؿ واًمسبى:

 وجقب، واحلؽؿ ذم أيي اًمثوكقي وجقبِؿطعِافقدوموحلؽؿ ذم أيي إومم هق 

 .ؽسؾِافقديـ

 .افقضقء، وذم أيي اًمثوكقي افرسؿةِواًمسبى ذم أيي إومم
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(   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:2]

(   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ) شمعومم: ىمقل اهللو

 مطؾؼو همػم مؼق د.(   ۆئ ۆئ )ذم أيي إومم ورد ًمػظ 

 متتوسمعو. سمؽقكف مؼق دا(   ڱ ڱ)ًمػظ  وذم أيي اًمثوكقي ورد

ٓ ُُيؿؾ اعمطؾؼ ذم أيي إومم قمغم اعمؼق د ذم أيي اًمثوكقي: ٕهنام اظمتؾػو ذم  احلؽؿ:

 احلؽؿ واًمسبى:

ِأيام[ أيي إومم هق وموحلؽؿ ذم ِثالثة ِافقؿغِ]صقم ، واحلؽؿ ذم أيي ـػارة

 [.صقمِصفريـِمتتابعغ] ـػارةِافظفاراًمثوكقي 

 .ظفاراف، وذم أيي اًمثوكقي افقؿغِواًمسبى ذم أيي إومم

َّٔذّاخلالص٘ أىُ إرا ّسد لفظاٌ أحذٍنا مطلل، ّاآلخش  ، فال خيلْ مك

 مً أسبع٘ أقظاو:

طؾؼ قمغم اعمؼق د ظمالومو محؾ اعم أن يتػؼو ذم احلؽؿ واًمسبى، ومقجُى  :افؼسؿِاألول

 ٕيب طمـقػي.

قمغم اعمؼق د سموشمػوق  اعمطؾُؼ  أن نختؾػو ذم احلؽؿ واًمسبى، ومال ُيؿُؾ  افؼسؿِافثاين:

 اًمعؾامء.

ِافثافث: ؿؾ ٓ ُُي  أكف أن يتػؼو ذم احلؽؿ ونختؾػو ذم اًمسبى، وموًمراضمح افؼسؿ

 وهق ىمقل سمعض اًمعؾامء.اعمطؾؼ قمغم اعمؼق د، 

ؿؾ اعمطؾؼ ٓ ُُي  أكف أن يتػؼو ذم اًمسبى ونختؾػو ذم احلؽؿ، وموًمراضمح :رابعافؼسؿِاف

 قمغم اعمؼق د، وهق ىمقل أيمثر اًمعؾامء.

 / ُّ ىُــ ْٔ ُُٔسِٔب إاِلَّ ةَِلِؽيٍَِث َضاِرـٍَث إىَِل »كَــ ْمُؽ لِيْ
َ
ُع/ األ ـِ اةُِػ اتلَّا  الغَّ
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 إٓ إذا ُسومً سمؼريـي شمدل قمغم همػمضمقب قمغم اًمق أي صقغي إمر شمدل«/ َؽرِيهِ 

اًمقضمقب يموًمـدب، واإلسموطمي، واًمتفديد، واًمتعجقز، وكحقه، وهذا ىمقل مجفقر أهؾ 

  .اًمعؾؿ

 .هق اؾمتدقموء اًمػعؾ سموًمؼقل قمغم وضمف آؾمتعالء :األمرو

 ، ومفق اؾمتدقموء اًمؽمك.أي ـمؾبف، وظمرج سمف اًمـفُل  ش:ءِافػعؾااشتدظ»ؾؼقفـا:ِ

 ظمرج سمف اإلؿمورة واًمؽتوسمي ومنهنو شمسؿك أمرا جموزيو.:ِشبافؼقل»:ِوؿقفـا

، وظمرج يموًمسقد مع قمبده، واًمسؾطون مع رقمقتف ش:ظذِوجفِاالشتعالء»وؿقفـا:ِ

 .سمف آًمتامس واًمدقموء

 .أمو آًمتامس ومقؽقن مـ مسووٍ  

 .وأمو اًمدقموء ومقؽقن مـ أدكك ٕقمغم

ِ:ظـِافؼرائـِتػقدِافقجقبدةِومـِاألدفةِظذِأنِصقغةِاألمرِادتجرِ 

ِاألول: ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ) افدفقؾ

(   ڳ ڳ ڳ

إًمقؿ ذم خموًمػي إمر، ومؾقٓ أكف  واًمعذاَب  ر اًمػتـيَ طمذ   أن اهلل  افشاهد:

 ذًمؽ. فُ ؼَ مؼتض ًمؾقضمقب مو حلَِ 

                                 
ِاكظر:1) (، وذح 1/129اًمػؼقف واعمتػؼف، ًمؾخطقى اًمبغدادي )(، و604، 1/597رووي اًمـوفمر ) (

 (.3/39اًمؽقيمى اعمـػم )

 (.1/594رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:2)

 (.350-1/349ذح خمتٍم اًمرووي ) (ِاكظر:3)

مذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ (، و3/40(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )608-1/606) رووي اًمـوفمر (ِاكظر:4)

(119-130.) 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )ىمقل اهلل شمعومم:  افدفقؾِافثاين:

(   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

وذًمؽ دًمقؾ  ،مـ آظمتقور موكعو ضمعؾ أمر اهلل ورؾمقًمف  أن اهلل  افشاهد:

 اًمقضمقب.

: ىَمِدَم َرؾُمقُل اهللِ  :فثافدفقؾِافثا ًْ َو ىَموًَم ـْ قَموئَِشَي َرِِضَ اهللُ قَمـَْفو، َأهن  َْرسَمٍع  قَم ِٕ

ِي، َأْو مَخٍْس، وَمَدظَمَؾ قَمكَم  وَ  ج 
ـْ ِذي احْلِ ـْ َأهْمَضَبَؽ ُهَق هَمْض َمَضلْمَ ِم : َم ًُ َيو  َبوُن وَمُؼْؾ

َأَوَمو ؿَمَعْرِت َأينِّ َأَمْرُت اًمـ وَس سمَِلْمٍر، وَمنَِذا ُهْؿ »َرؾُمقَل اهللِ؟ َأْدظَمَؾُف اهللُ اًمـ وَر، ىَموَل: 

ُدوَن؟ د   .شَيؽَمَ

إكام قمؾؾ همضبف سمؽميمفؿ اشمبوع أمره، وًمقٓ أن أمره  أن اًمـبل  افشاهد:

 و همضى مـ شمريمف.ًمؾقضمقب، عم

ِا َقاِك َمَع يُمؾِّ  َٓ ًَمقْ » :ىمقًمف  :فرابعافدفقؾ ََمْرُتُْؿ سمِوًمسِّ َٕ تِل  َأْن َأؿُمؼ  قَمغَم ُأم 

 .شةٍ اَل َص 

 اًمـدب همػم ؿموق، ومدل قمغم أن أمره اىمته اًمقضمقب.أن  افشاهد:

ل أوامره وامتثو، قمغم وضمقب ـموقمي اهلل  إمجوع اًمصحوسمي  افدفقؾِاخلامس:

 .ـك سملوامرهقمام قمَ  ػم ؾممال اًمـبل مـ هم

: ٕن اًمسقد ًمق اًمقضمقبإمر مـ إـمالق  ومفؿقاأن أهؾ اًمؾغي  :افدفقؾِافسادس

، إمرَ  فـ اًمعذر ذم قمؼقسمتف عمخوًمػتوطمُس  ،فف وشمقسمقخُ ـ ًمقمُ ُس طَم  أمر قمبده، ومخوًمػف

 ف.سمؽميمِ  ذم  سمؽميمف، أو يُ  عوىمُى مو يُ  :واًمقاضمُى 

                                 
 (، واًمؾػظ ًمف.2122(، ومسؾؿ )7367رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:1)

 .(، قمـ أيب هريرة 151(، ومسؾؿ )887رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:2)
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ِ:ِػقدِافقجقبرِادتجردةِظـِافؼرائـِتُِظذِأنِصقغةِاألمِمثؾةومـِاأل

(   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:1]

 

 (   ڦ ڦ ڄ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:2]

 .شُصقُمقا ًمُِرْؤَيتِِف َوَأوْمطُِروا ًمُِرْؤَيتِفِ »:ىمقل اًمـبل  [:3]

ِت اًمص  »:ىمقل اًمـبل  [:4] يُماَم ُة، وَمَلذِّ اَل إَِذا طَمرَضَ ُؽاَم َأيْمؼَمُ  .شَكو َوَأىِمقاَم، صُمؿ  ًمَِقُمم 

الِتػقدِافقجقبِإذاِاؿسكتِبؼريـةِتكؾفاِظـِظذِأنِصقغةِاألمرِِمثؾةومـِاأل

ِ:افقجقب

 (   ڃ ڃ ڃ ڃ چ )ىمقل اهلل شمعومم: [:1ِ]

 : ٕن اًمسـي اًمتؼريريي سومتف إمم آؾمتحبوب.هذا إمر ًمالؾمتحبوب

ْغِرِب اعمَ َصؾ قا ىَمْبَؾ »، صُمؿ  ىَموَل: شْغِرِب َريْمَعَتلْمِ اعمَ َصؾ قا ىَمْبَؾ »:  ىمقل اًمـبلِ[:2]ِ

ـْ ؿَموءَ  َ
.شَريْمَعَتلْمِ عمِ

 .شعمـ ؿموء»ذم آظمر احلديٌ:  : ًمؼقل اًمـبل هذا إمر ًمالؾمتحبوب 

 (   ٴۇ ۋ ۋ )ىمقل اهلل شمعومم: [:3ِ]

 ، وٕكف أمٌر أشمك سمعد مـٍع، ويمون ىمبؾف مبوطمو.اجلزم ًمإلسموطمي: ًمعدمهذا إمر 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  )ىمقل اهلل شمعومم:  [:4]ِ

                                 
 .يب هريرة (، قمـ أ2082(، ومسؾؿ )2909رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:1)

 .(، قمـ موًمؽ سمـ احلقيرث 674(، ومسؾؿ )658رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:2)

 ، ومو سمعدهو(.3/27(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )598-1/597رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:3)

 (، وصححف إًمبوين.10551(، وأمحد )2182رواه أسمق داود ) (ِصحقح:4)
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 (   چ ڇ 

 ًمإلسموطمي: ًمعدم اجلزم.هذا إمر 

 (   ڇ ڇ ڇ  )ىمقل اهلل شمعومم:  [:5]ِ

(   ڍ ڌ ڌ ڎ) سمدًمقؾ شمتؿي أيي: ًمؾتفديدهذا إمر 

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:6]ِ

﮻  (   ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ 

 ًمؾتفديد.هذا إمر 

 (   ٻ ٻ ٻ پ)ىمقل اهلل شمعومم: [:7ِ]ِ

 ًمؾتعجقز.هذا إمر 

(   ٿ ٿ ٿ)ىمقل اهلل شمعومم: [:8ِ]ِِ

 ًمؾتعجقز.هذا إمر 

(   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)ىمقل اهلل شمعومم: [:9ِ]ِ

 ًمإلهوكي.هذا إمر 

﮵ ﮶)ىمقل اهلل شمعومم: [:10ِ] (   ﮳ ﮴ 

 ًمإلهوكي.هذا إمر 

 / ُّ ىُــ ْٔ ُٓ ِضيَ  َوَُلُ »كَــ  أي ًمألمر صقغ شمدل قمؾقف، وهل مشفقرة «/َٔرةٌ ٌؼ َمْش

 :سملم اًمعؾامء، مـفو

 .ومعؾ إمر األّىل:

                                 
 (.115ذم أصقل اًمػؼف، صـ )(، ومذيمرة 1/595رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:1)
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 (   ڤ ڦ)ىمقل اهلل شمعومم:   :[1]ِمثال

(   ڭ ڭ ۇ ۇ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:2مثالِ]

(   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:3مثالِ]

 

 .اعمضورع اعمجزوم سمالم إمر الجاىٔ٘:

(   ڑ ک ک ک ک )ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثالِ]

 (   ڃ ڃ ڃ ڃ چ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:2مثالِ]

(   ۀ ہ ہ ہ ہ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:3مثالِ]

 .اؾمؿ ومعؾ إمر الجالج٘:

[ِ أي اًمزمقا  (   ڦ ڦ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثال

.أكػسؽؿ

أي اًمزمقا يمتوب (   ڀ ڀ  ڀ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:2مثالِ]

 اهلل.

 ة.طمّل قمغم اًمصال [:3مثالِ]

 .اعمصدر اًمـوئى قمـ ومعؾف الشابع٘:

 أي ارضسمقا رىموهبؿ.(   ڎ ڎ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثالِ]

، أي اؾمحؼقا (   ىئ ىئ ىئ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:2مثالِ]

 واعمعـك اسمتعدوا اسمتعودا ؿمديدا.

 / ُّ ىُــ ْٔ ْمُؽ َبْػَػ احلَْظِؽ يْػلي »كَــ
َ
/ األ اةُِػ اىَػارِشُ ًِ اىِفْػِو ىلَعَ  الغَّ ْْ  ُض
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 أي إذا وردت صقغي إمر سمعد اًمـفل ومنهنو شمػقد مو يموكً شمػقده ىمبؾ«/ احلَْظؽِ  َقتَْو 

 اًمـفل، واحلظر هق اًمـفل.

 .افقجقبأومودت  افقجقبػقد شمُ ىمبؾ اًمـفل ومنن يموكً 

 .االشتحبابأومودت  االشتحبابىمبؾ اًمـفل شُمػقد  وإن يموكً

 .اإلباحةأومودت  حةاإلبا ىمبؾ اًمـفل شُمػقدوإن يموكً 

 .وهذا مذهى سمعض اًمعؾامء

إمم مو  احلؽؿُ  د  رَ اًمصحقح اًمذي يثبً قمغم اًمسؼم: أكف يُ » ؿالِاحلاؾظِابـِـثر:

ه واضمبو، وإن يمون مستحبو ومؿستحى، أو يمون قمؾقف ىمبؾ اًمـفل، ومنن يمون واضمبو رد  

مـ ىمول: إكف ومـ ىمول: إكف قمغم اًمقضمقب، يـتؼض قمؾقف سمآيوت يمثػمة، و ،مبوطمو ومؿبوح

ر، واًمذي يـتظؿ إدًمي يمؾفو هذا اًمذي ذيمركوه، يمام ظَم قمؾقف آيوت أُ  رد  ًمإلسموطمي، يُ 

 .شاظمتوره سمعض قمؾامء إصقل

[ِ (   ھ ھ  ہ ہ ھ ھ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثال

 

ىمبؾ اًمـفل، هُنل قمـف ًمدظمقل إؿمفر احلرم،  واجباىمتؾ اعمنميملم يمون  افتقضقح:

سمعد اكتفوء إؿمفر احلرم، ومنكف يرضمع إمم مو يمون قمؾقف ىمبؾ اًمـفل، وهق  صمؿ ُأمر سمف

ِ.افقجقب

[ِ  احلَْقَضُي وَموشْمُريمِل اًمص  »:ىمقل اًمـبل  [:2مثال
ًِ َة، وَمنَِذا َذَهَى اَل إَِذا َأىْمَبَؾ

                                 
ِاكظر:1) َدة  (، و624-1/621رووي اًمـوفمر ) ( اًمؼقاقمد واًمػقائد إصقًمقي، ٓسمـ (، و27، صـ )اعُمَسق 

 (.131-118اًمؾحوم، صـ )

 (.1/21شمػسػم اسمـ يمثػم ) اكظر:(2ِ)
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َم َوَصكمِّ   .شىَمْدُرَهو، وَموهْمِسكِم قَمـِْؽ اًمد 

ٕضمؾ احلقض، وؾ اًمـفل، هُنل قمـفىمبقمغم اعمرأة واجبةِاًمصالة يموكً  افتقضقح:

 قمؾقف ىمبؾ اًمـفل، وهق ًإمم مو يموكاحلقض، ومنهنو شمرضمع  سمعد اكتفوء وصمؿ ُأمر هب

 .افقجقب

ـْ ِزَيوَرِة اًْمُؼُبقِر وَمُزوُروَهو»:ىمقل اًمـبل  [:3مثالِ]  .شهَنَْقُتُؽْؿ قَم

د زريعي ٕضمؾ ؾم وىمبؾ اًمـفل، هُنل قمـف ةستحبِ مُِ ًيموك زيورة اًمؼبقر افتقضقح:

، ومنكف يرضمع إمم قي إؾمالم اًمصحوسمي أن ىمَ سمعد  و، صمؿ ُأمر هباًمنمك ذم سمدايي اإلؾمالم

ِ.االشتحبابِمو يمون قمؾقف ىمبؾ اًمـفل، وهق

 (   ٴۇ ۋ ۋ  )ىمقل اهلل شمعومم:  [:4مثالِ]

ِىمتؾ اًمصقد يمون  افتقضقح: ىمبؾ اًمـفل، صمؿ هُنل قمـف ًمإلطمرام، صمؿ ُأِمر سمف مباحا

 .اإلباحةطمالل، ومنكف يرضمع إمم مو يمون قمؾقف ىمبؾ اًمـفل، وهق سمعد اإل

[ِ (   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )ىمقل اهلل شمعومم:  [:5مثال

 

ىمبؾ اًمـفل، هُنل قمـف ًمؾصالة، صمؿ ُأمر  مباحاآكتشور ذم إرض يمون  افتقضقح:

ِ.إلباحةسمف سمعد اًمصالة، ومنكف يرضمع إمم مو يمون قمؾقف ىمبؾ اًمـفل، وهق ا

[ِ (   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  )ىمقل اهلل شمعومم:  [:6مثال

ىمبؾ اًمـفل، هُنل قمـف ًمؾحقض، صمؿ ُأمر مباحاِف يمون امرأشمَ  اًمرضمؾِ  مجوعُ  افتقضقح:

                                 
 (، قمـ قموئشي رِض اهلل قمـفو.333(، ومسؾؿ )306رواه اًمبخوري ) (ِصحقح:1)

 .(، قمـ سمريدة 977مسؾؿ )رواه  (ِصحقح:2)
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ِ.اإلباحةسمف سمعد احلقض، ومنكف يرضمع إمم مو يمون قمؾقف ىمبؾ اًمـفل، وهق 

ََووطِملِّ »: ىمقل اًمـبل  [:7مثالِ] ْٕ ـْ حُلُقِم ا ُؾقَهو سَمْعَد صَماَلٍث، َأْن شَمْليمُ  هَنَْقُتُؽْؿ قَم

 .شوَمُؽُؾقا

ِيمون ومقق صمالصمي أيوم اًمؾحؿ  ادظمور افتقضقح: ىمبؾ اًمـفل، هُنل قمـف ٕضمؾ مباحا

ي سمـقوهنؿ، ومنكف يرضمع إمم مو يمون قمؾقف ىمبؾ وعػ اعمسؾؿلم، صمؿ ُأمر سمف سمعد أن ىمقَ 

ِ.اإلباحةاًمـفل، وهق 

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ احلَاِدَي َغَشَ »كَــ ًِ إاِلَّ ةَِلِؽيٍَِث َضاِرـٍَث الغَّ / اجلَّيُه ليخيْطِؽي
شمٍمومف قمـ اًمتحريؿ  أي صقغي اًمـفل شمػقد اًمتحريؿ إٓ إذا ُوضمدت ىمريـيٌ  «/َؽرِيهِ  إىَِل 

 .، وهذا ىمقل إئؿي إرسمعيإمم همػمه يموًمؽراهي مثال
 .اؾمتدقموء اًمؽمك سموًمؼقل قمغم وضمف آؾمتعالءواًمـفل قمؽس إمر، وهق 

 أي ـمؾبف، وظمرج سمف إمر، ومفق اؾمتدقموء اًمػعؾ. ش:سكءِافااشتدظ»قفـا:ِؾؼ

 و.ظمرج سمف اإلؿمورة واًمؽتوسمي ومنهنو شمسؿك هنقو جموزي  :ِشبافؼقل»وؿقفـا:ِ

، وظمرج يموًمسقد مع قمبده، واًمسؾطون مع رقمقتف ش:ظذِوجفِاالشتعالء»وؿقفـا:ِ

 .واًمدقموء ،سمف آًمتامس

  .أمو آًمتامس ومقؽقن مـ مسووٍ 

 .أمو اًمدقموء ومقؽقن مـ أدكك ٕقمغمو

                                 
 .(، واًمؾػظ ًمف، قمـ سمريد 3698(، وأسمق داود )2977رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:1)

ذم أصقل اًمػؼف، ًمؾشػمازي، صـ  (، واًمتبٍمة1/440اًمعدة ذم أصقل اًمػؼف، ًمؾؼوِض أيب يعغم ) (ِاكظر:2)

 (.3/83(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )1/653(، ورووي اًمـوفمر )99)

 (.142(، ومذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ )1/651ًمـوفمر )رووي ا (ِاكظر:3)

 (.430-1/419ذح خمتٍم اًمرووي ) (ِاكظر:4)
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ِ:تحريؿادتجردةِظـِافؼرائـِتػقدِافِفـفلومـِاألدفةِظذِأنِصقغةِا

ِا ، وآكتفوء قمـ قمغم وضمقب ـموقمي اهلل  إمجوع اًمصحوسمي  :ألولافدفقؾ

 ـقاهقف.سم أرادقمام  همػم ؾممال اًمـبل  كقاهقف مـ

ـِ ومعـ ا َٓ ىَموَل قُمَؿَر،  سْم ـَ : يُمـ و ُكَخوسمُِر َو  َكَرى سمَِذًمَِؽ سَمْلؾًمو، طَمت ك ؾَمِؿْعـَو َراومَِع سْم

، َيُؼقُل:  ٍٍ يْمـَوُه ًمَِؼْقًمِفِ ش قَمـْفُ   اهللِهَنَك َرؾُمقُل »ظَمِدي  .، وَمؽَمَ

 هنك: ٕن اًمسقد ًمق اًمتحريؿ ـفلمـ إـمالق اًم ؾقاأن أهؾ اًمؾغي قمؼِ  :ثاينافدفقؾِاف

، ًمـفلا فعذر ذم قمؼقسمتف عمخوًمػتـ اًموطمُس  ،فف وشمقسمقخُ ـ ًمقمُ ُس طَم  قمبده، ومخوًمػف

 .سمػعؾف ذم  ، أو يُ ػعؾفعوىمى سممو يُ  محر  واعم

ِومـِاألمثؾةِظذِأنِصقغةِافـفلِادتجردةِظـِافؼرائـِتػقدِافتحريؿ:

(   ژ ژ ڑ)ىمقل اهلل شمعومم: [:1ِ]ِ

(   ڃ چ چ  )ىمقل اهلل شمعومم:  [:2]ِ

(   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:3]ِ

يُمقا سمِ  َٓ »: ىمقل اًمرؾمقل  [:4]ِ ىُمقا، وَ  َٓ ؿَمْقًئو، وَ  وهللِشُمنْمِ  َٓ شَمْزُكقا، وَ  َٓ شَمْنِ

 .شَديُمؿْ َٓ شَمْؼُتُؾقا َأوْ 

سمِؾِ »: ىمقل اًمرؾمقل  [:5]  .شَٓ شُمَصؾ قا ذِم َمَبوِرِك اإْلِ

                                 
 (.608-1/606رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:1)

ِصحقح:2) (، 4586(، وأمحد )1450اسمـ موضمف )(، و3927(، واًمـسوئل )3395رواه أسمق داود ) (

 وصححف إًمبوين.

 .(، قمـ قمبودة سمـ اًمصومً 2709ؾؿ )(، ومس28رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:3)

، (، قمـ اًمؼماء سمـ قموزب 284وأسمق داود )، قمـ ضموسمر سمـ ؾمؿرة (، 360رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:4)

 واًمؾػظ ًمف.
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ؿِإذاِاؿسكتِبؼريـةِتكؾفاِظـِومـِاألمثؾةِظذِأنِصقغةِافـفلِالِتػقدِافتحري

ِ:افتحريؿ

(   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )ىمقل اهلل شمعومم: [:1ِ]

 ٕكف هنل أدب. :هذا هنل ًمؾؽراهي

ُرىَموِت »:ىمقل اًمـبل [:2ِ] ويُمْؿ َواجلُُؾقَس قَمغَم اًمط   .شإِي 

 َأِذن هلؿ سمعد ذًمؽ ذم اجلؾقس. ٕن اًمـبل  :هذا هنل ًمؾؽراهي

(         )اهلل شمعومم:  ىمقل[:3ِ]ِ

 ًمؾدقموء: ٕكف مـ إدكك إمم إقمغم.هذا هنل 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )ىمقل اهلل شمعومم: [:4ِ]ِ

ِ(   ۋ ۋ ۅ ۅ

 ٕكف هنل أدب. :إلرؿمودهذا هنل ًم

  َٓ وَ »:ىمقل اًمـبل [:5ِ]ِ
ِ
ْس ذِم اإِلَكوء  .شَيَتـَػ 

 إلرؿمود: ٕكف هنل أدب.ًم هذا هنل

 / ُّ ىُــ ْٔ  أي ًمؾـفل صقغ شمدل قمؾقف، وهل مشفقرة «/ِضيٌؼ َمْشَٓٔرةٌ  َوَُلُ »كَــ

 :سملم اًمعؾامء، مـفو
 .مـ همػم أن شمصحبف ىمريـي شمدل قمغم أكف ًمؾؽراهي اًمـفل األّىل:

                                 
 (.81-3/77ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:1)

 .(، قمـ أيب ؾمعقد 1212(، ومسؾؿ )1465رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:2)

 .أيب ىمتودة (، قمـ 167(، ومسؾؿ )254وري )رواه اًمبخ (ِمتػؼِظؾقف:3)

 (.142(، ومذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ )4-4/3سمدائع اًمػقائد ) (ِاكظر:4)
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(   ہ ہ ہ ہ ھ)ىمقل اهلل شمعومم: [:1ِمثالِ]

يُمقا سمِ  َٓ »: ىمقل اًمرؾمقل [:2ِمثالِ] ىُمقا، وَ  َٓ ؿَمْقًئو، وَ  وهللِشُمنْمِ  َٓ شَمْزُكقا، وَ  َٓ شَمْنِ

 .شَديُمؿْ َٓ شَمْؼُتُؾقا َأوْ 

 .اًمتٍميح سموًمتحريؿ واحلظر الجاىٔ٘:

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )ىمقل اهلل شمعومم: [:1ِمثالِ]

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

﮳  ے ے ۓ ۓ (   ﮲ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ )ىمقل اهلل شمعومم: [:2ِمثالِ]

(   گ گ ڳ ڳ

[ِ 3ِمثال َم قَمَؾْقُؽْؿ ِدَموَءيُمْؿ، َوَأْمَقاًَمُؽْؿ،  اهللَإِن  »: ىمقل اًمرؾمقل [: طَمر 

 .شَوَأقْمَراَوُؽؿْ 

 .اًمققمقد قمغم اًمػعؾ افثافثة:

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ڇ ڍ ڍ)ىمقل اهلل شمعومم: [:1ِمثالِ]

ک ک گ گ گ گ ڳ  ژ ڑ ڑ ک ک

                                 
 .(، قمـ قمبودة سمـ اًمصومً 2709(، ومسؾؿ )28رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:1)

 قمـفام. (، قمـ اسمـ قمبوس رِض اهلل2128(، واًمؾػظ ًمف، ومسؾؿ )2741رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:2)
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(   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ـْ َذسَمَح ًمَِغػْمِ اهللِ، : »ىمقل اًمرؾمقل [:2ِمثالِ] ـَ اهللُ َم ـَ َواًمَِدُه، َوًَمَع ـْ ًَمَع ـَ اهللُ َم ًَمَع

َْرضِ  ْٕ َ َمـَوَر ا ـْ هَمػم  ـَ اهللُ َم ـْ آَوى حُمِْدصًمو، َوًَمَع ـَ اهللُ َم  .شَوًَمَع

 / ُّ ىُــ ْٔ / إَِذا اَُْطبَّ اجلَّيُه ىلَعَ »كَــ اةُِػ اثلَّاِِنَ َغَشَ  «/َذاِت اىِفْػوِ  الغَّ
، وٓ سموإلمجوعِ  واًمبطالنَ  ػقد اًمػسودَ يمون اًمـفل قمـ اًمػعؾ ًمذاشمف وقمقـف، ومنكف يُ  أي إذا

 .اتًمعبودإذا يمون مـ ا شمؽمشمى قمؾقف آصموره إذا يمون ذم اعمعومالت، وٓ شمؼمأ سمف اًمذميُ 

ِ:ومـِاألدفةِظذِذفؽ

ـْ قَمِؿَؾ قَمَؿاًل ًَمْقَس قَمَؾْقِف َأْمُرَكو وَمُفَق َرد  »: ىمقل اًمـبل  افدفقؾِاألول:  .شَم

 أي مردود، ومو يمون مردودا قمغم وموقمؾف، ومؽلكف مل يقضمد.

واًمرد إذا أوقػ إمم اًمعبودات اىمته قمدم آقمتداد هبو، وإن أوقػ إمم اًمعؼقد 

 و.اىمته ومسوده

ـْ َأيِب  افدفقؾِافثاين: ،  ٌل إمَِم اًمـ بِلِّ اَل ، ىَموَل: ضَموَء سمِ  ؾَمِعقٍد اخلُْدِريِّ قَم سمَِتْؿٍر سَمْريِني

ـَ َهَذا؟: »وَمَؼوَل ًَمُف اًمـ بِل   ـْ َأْي ًُ ِمـُْف اَل ، ىَموَل سمِ شِم ، وَمبِْع ٌل: يَموَن قِمـَْدَكو مَتٌْر َرِدي 

سَمو قَملْمُ »قِمـَْد َذًمَِؽ:  ، وَمَؼوَل اًمـ بِل  ـ بِل  َصوقَملْمِ سمَِصوٍع، ًمِـُْطِعَؿ اًم ْه، قَملْمُ اًمرِّ ْه َأو  َأو 

                                 
 .(، قمـ قمكم 2978رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:1)

(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم 181-19/182(، وجمؿقع اًمػتووى )653-1/651رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:2)

(3/84.) 

ِاكظر:3) (، وذح اًمؽقيمى اعمـػم 181-19/182(، وجمؿقع اًمػتووى )1/655رووي اًمـوفمر ) (

(3/84-87.) 

 (، واًمؾػظ ًمف، قمـ قموئشي رِض اهلل قمـفو.2728(، ومسؾؿ )1697رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:4)
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سَمو،  .ششَمْػَعْؾ َٓ  اًمرِّ

 يؼتيض اًمػسود. ه دل قمغم أن اًمـفل  سمردِّ  ه ومؾام أمرَ 

ِافثا اؾمتدًمقا قمغم ومسود اًمعؼقد سموًمـفل قمـفو، وىمد  أن اًمصحوسمي  :فثافدفقؾ

  كؽػم، ومؽون إمجوقمو.ؿموع وذاع ذًمؽ مـ همػم

َهِى  َٓ »:  ؼقل اًمرؾمقلوموؾمتدًمقا قمغم ومسود قمؼقد اًمرسمو سم َهَى سمِوًمذ  شَمبِقُعقا اًمذ 

ٓ  ِمْثاًل سمِِؿْثؾٍ   .شإِ

ڄ ڄ )ؼقل اهلل شمعومم: قمغم ومسود كؽوح اعمنميموت سم  واؾمتدل قمؿرُ 

 (   ڄ ڄ ڃ

 ّمً األمجل٘ علٙ اىصباب اليَٕ علٙ رات الفعل:

 اًمزكو. [:1]ِ

 اخلؿر. [:2]ِ

 اًمؽػر. [:3]ِ

 اًمظؾؿ. [:4]ِ

 اًمؽذب. [:5]ِ

 / ُّ ىُــ ْٔ وْ »كَــ
َ
ِّ  أ وِؼ َْ رُشُ ٌِ  أي إذا يمون «/اْقخَََض اىَفَفاَد َوابُلْؽاَلنَ  رَشٍْط 

و قمغم ذط مـ ذوـمف، ومنكف يػقد اًمػسود واًمبطالن، ومال صب  ـْ اًمـفل قمـ اًمػعؾ مُ 

 .ًمعبوداتاعمعومالت، وٓ شمؼمأ سمف اًمذمي إذا يمون مـ اشمؽمشمى قمؾقف آصموره إذا يمون ذم 

                                 
 (.2594(، ومسؾؿ )1321رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:1)

 .(، قمـ أيس ؾمعقد 2584(، ومسؾؿ )1277رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:2)

 (.3/84(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )181-19/182جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:3)
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ِ:ومـِاألدفةِظذِذفؽ

ِِ.شَٓ شُمْؼَبُؾ َصاَلٌة سمَِغػْمِ ـُمُفقرٍ »: ىمقل اًمـبل  افدفقؾِاألول:

ِ مـ  وذـم تطمؽؿ سمػسود وسمطالن اًمصالة: ٕهنو ومؼد أن اًمـبل افشاهد:

 ذوـمفو، وهق اًمطفورة.

ٓ  سمَِقزِمي »:  ىمقل اًمـبل افدفقؾِافثاين:  .شَٓ كَِؽوَح إِ

ِ ، وهق اًمـؽوح: ٕكف ومؼد ذـمو مـ ذوـمفطمؽؿ سمػسود  أن اًمـبل افشاهد:

 قزم.اًم

َقوَم ىَمْبَؾ اًْمَػْجِر، وَماَل ِصَقوَم ًَمفُ »: ىمقل اًمـبل  :فثافثافدفقؾِا  اًمصِّ
ًِ
ـْ مَلْ ُيَبقِّ  .شَم

ِ مـ  وذـم تٕهنو ومؼد :صقومطمؽؿ سمػسود وسمطالن اًم أن اًمـبل افشاهد:

 .ـقيذوـمفو، وهق اًم

 :ػشط مً ػشّط الفعلّمً األمجل٘ علٙ اىصباب اليَٕ علٙ 

 اًمصالة سمال ـمفورة. [:1]ِ

 اًمـؽوح سمال وزم. [:2]ِ

 اًمصقم سمال كقي. [:3]ِ

 اًمبقع سمال شمراٍض. [:4]ِ

 اًمبقع سمجفوًمي ذم اًمثؿـ، أو اًمسؾعي. [:5]ِ

                                 
 (.88-3/87اعمـػم ) ذح اًمؽقيمى (ِاكظر:1)

 (، قمـ اسمـ قمؿر رِض اهلل قمـفام.114رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:2)

، قمـ (29528(، وأمحد )2882اسمـ موضمف )(، و2202(، واًمؽممذي )1085رواه أسمق داود ) (ِصحقح:3)

 ، وصححف إًمبوين.أيب مقؾمك 

 (، وصححف إًمبوين.1332رواه اًمـسوئل ) (ِصحقح:4)
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 / ُّ ىُــ ْٔ َلاِرٍن اَل حَ  َوإَِذا اَُْطبَّ ىلَعَ »كَــ ٌُ ْمٍؽ 
َ
 أي إذا اكصى«/ ْلخَِض َذلَِم أ

ومنن اًمـفل ٓ يؼتيض  -أي قمغم أمر ظمورج قمـ اًمػعؾ–اًمـفل قمغم أمر مؼوِرن ًمؾػعؾ 

، وشمؽمشمى قمؾقف آصموره إذا ًمعبودات، وشمؼمأ سمف اًمذمي إذا يمون مـ اوٓ اًمبطالنَ  اًمػسودَ 

 .يمون مـ اعمعومالت، وًمؽـ يلصمؿ وموقمؾف

ِ:ظذِذفؽِومـِاألدفة

ـِ  َٓ »:ىمقل اًمـبل  افدفقؾِاألول: ـِ اسْمَتوقَمَفو وَمُفَق سمَِخػْمِ اًمـ َظَرْي وا اًمَغـََؿ، َوَم شُمٍَم 

ـْ مَتْرٍ  َهو َوَصوقًمو ِم َتؾَِبَفو، إِْن َرِوَقَفو َأْمَسَؽَفو، َوإِْن ؾَمِخَطَفو َرد   .شسَمْعَد َأْن َُيْ

ـِ اسْمَتوقَمَفو وَمُفَق »: حف سمدًمقؾ ىمقًمف ه سمقعو، وصحؾمام   أن اًمـبل  افشاهد: َوَم

ـِ   ، ومل نخؼم سمػسود اًمبقع.شسمَِخػْمِ اًمـ َظَرْي

َٓ : »ىمقل اًمـبل  افدفقؾِافثاين: ـْ َيبِقُع َأْو َيْبَتوُع ذِم اعَمْسِجِد، وَمُؼقًُمقا:  إَِذا َرَأْيُتْؿ َم

وَرشَمَؽ  اهللَُأْرسَمَح   .شدِمَ

َٓ َأْرسَمَح » :عو، وصححف سمدًمقؾ ىمقًمف ه سمقؾمام   أن اًمـبل  افشاهد: اهللُ  وَمُؼقًُمقا: 

وَرشَمَؽ   .، ومل نخؼم سمػسود اًمبقعشدِمَ

 :أمٍش مكاِسٌ للفعلّمً األمجل٘ علٙ اىصباب اليَٕ علٙ 

 .ذم اعمسجداًمبقع  [:1]

                                 
-3/93(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )190-19/188(، جمؿقع اًمػتووى )1/651رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:1)

96.) 

 (.96-3/93(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )186-19/185جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:2)

 .(، قمـ أيب هريرة 2525(، ومسؾؿ )1250رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:3)

 ، وصححف إًمبوين.(9933(، واًمـسوئل ذم اًمؽؼمى )2312رواه اًمؽممذي ) (ِصحقح:4)

 (.6/383اعمغـل، ٓسمـ ىمدامي ) (ِاكظر:5)
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قمغم ذات اًمػعؾ وهق اًمبقع، وإكام اكصى قمغم أمر ظمورج قمـ  ى  وموًمـفل مل يـَص 

 .ع ذم اعمسجديمقن اًمبقاًمػعؾ وهق 

 اًمبقع صحقح وشمؽمشمى قمؾقف آصموره، وًمؽـ يلصمؿ وموقمؾف.  :فحؽؿ

 صمقب مغصقب.ذم اًمصالة [:2ِ]

 وموًمـفل مل يـصى قمغم ذات اًمػعؾ وهق اًمصالة، وإكام اكصى قمغم أمر ظمورج قمـ

 ى. اًمػعؾ وهق اًمغْص 

 اًمصالة صحقحي وشمؼمأ هبو اًمذمي، وًمؽـ يلصمؿ وموقمؾفو.  :فاحؽؿ

 مغصقسمي.اًمصالة ذم أرض  [:3]ِ

 وموًمـفل مل يـصى قمغم ذات اًمػعؾ وهق اًمصالة، وإكام اكصى قمغم أمر ظمورج قمـ

 ى. اًمػعؾ وهق اًمغْص 

 اًمصالة صحقحي وشمؼمأ هبو اًمذمي، وًمؽـ يلصمؿ وموقمؾفو.  :فاحؽؿِ

 اًمطفورة سمامء مغصقب. [:4]ِ

 ، وإكام اكصى قمغم أمر ظمورج قمـطفورةوموًمـفل مل يـصى قمغم ذات اًمػعؾ وهق اًم

 ى. اًمغْص  اًمػعؾ وهق

 اًمطفورة صحقحي وشمؼمأ هبو اًمذمي، وًمؽـ يلصمؿ وموقمؾفو.  :فاحؽؿِ

اة [:5]ِ  .سمقع اعمٍم 

 ، وإكام اكصى قمغم أمر ظمورج قمـبقعوموًمـفل مل يـصى قمغم ذات اًمػعؾ وهق اًم

  يي.ٍْمِ اًمػعؾ وهق اًمت  

                                 
فو، ومنذا طمؾبفو اعمشؽمي اؾمتغزرهو. قمِ ؾى أيوًمو طمتك جيتؿع اًمؾبـ ذم رَض هل اًمبفقؿي اًمتل ٓ حُت  ادكاة:ِ(1)

 ([.181]اكظر: اعمطؾع، صـ )
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 اًمبقع صحقح وشمؽمشمى قمؾقف آصموره، وًمؽـ يلصمؿ وموقمؾف.  :فحؽؿِ

  مغصقب.لماًمذسمح سمسؽِّ  [:6]ِ

 ، وإكام اكصى قمغم أمر ظمورج قمـذسمحوموًمـفل مل يـصى قمغم ذات اًمػعؾ وهق اًم

 اًمػعؾ وهق اًمغصى. 

 اًمذسمح صحقح وشمؽمشمى قمؾقف آصموره، وًمؽـ يلصمؿ وموقمؾف.  :فحؽؿ

 يمبون ًمنماء مو معفؿ.شمؾؼل اًمر   [:7]ِ

 ، وإكام اكصى قمغم أمر ظمورج قمـنماءوموًمـفل مل يـصى قمغم ذات اًمػعؾ وهق اًم

 ؾ وهق شمؾؼل اًمريمبون. اًمػع

 اًمبقع صحقح وشمؽمشمى قمؾقف آصموره، وًمؽـ يلصمؿ وموقمؾف.  :فحؽؿ

 اًمبقع ذم اعمسجد. [:8]ِ

 ، وإكام اكصى قمغم أمر ظمورج قمـبقعوموًمـفل مل يـصى قمغم ذات اًمػعؾ وهق اًم

 اعمسجد. يمقكف ذم اًمػعؾ وهق 

 اًمبقع صحقح وشمؽمشمى قمؾقف آصموره، وًمؽـ يلصمؿ وموقمؾف.  :فحؽؿِ

 .اًمـ جش سمقع[:9ِ]ِ

 وموًمـفل مل يـصى قمغم ذات اًمػعؾ وهق اًمصالة، وإكام اكصى قمغم أمر ظمورج قمـ

  اًمػعؾ وهق اًمـ جش.

 اًمبقع صحقح وشمؽمشمى قمؾقف آصموره، وًمؽـ يلصمؿ وموقمؾف.  :فحؽؿ

 اًمصالة ذم أوىموت اًمـفل. [:10]ِ

                                 
يريد ذاءهو: ًمقلظمذهو همػمه. هق أن يؿدح اًمسؾعي ًمقـػؼفو ويروضمفو، أو يزيد ذم صمؿـفو وهق ٓ  (ِافـ جش:1)

 ([.5/12]اكظر: اًمـفويي ذم همريى احلديٌ )
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 وموًمـفل مل يـصى قمغم ذات اًمػعؾ وهق اًمصالة، وإكام اكصى قمغم أمر ظمورج قمـ

 عؾ وهق اًمقىمً. اًمػ

 اًمصالة صحقحي وشمؼمأ هبو اًمذمي، وًمؽـ يلصمؿ وموقمؾفو.  :فاحؽؿ
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 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘

 

ِأجبِظـِاألشئؾةِاآلتقة:

ف يمال ممو يليت ًمُ  .2  واصطالطمو: ،يً غَ قمرِّ

 -اعمؼقد -اعمطؾؼ -اًمـص -اعممول -اًمظوهر -اخلوص -اًمعوم -اعمبلم   -]اعمجؿؾ

 اًمـفل[ -إمر

  يمؾ ممو يليت:اذيمر مثوًملم قمغم .1

 -اعمؼقد -اعمطؾؼ -اًمـص -اعممول -اًمظوهر -اخلوص -اًمعوم -اعمبلم   -]اعمجؿؾ

 اًمـفل[ -إمر

 مو طمؽؿ اًمعؿؾ سمؽؾ ممو يليت؟ .3

 -اعمؼقد -اعمطؾؼ -اًمـص -اعممول -اًمظوهر -اخلوص -اًمعوم -اعمبلم   -]اعمجؿؾ

 اًمـفل[ -إمر

ي اًمعؿقم ذم اعمؼول. ووح ذًمؽ ل مـزًمز  ـَ شمرك آؾمتػصول ذم مؼوم آطمتامل يُ  .4

 مع ذيمر مثول.

 مو اًمػرق سملم اًمعوم، واعمطؾؼ؟ .5

 متك ُُيؿؾ اعمطؾؼ قمغم اعمؼقد؟ .6

 قمالَم يدل إمر سمعد احلظر؟ مع ذيمر أمثؾي. .7

 مو هل ذوط شملويؾ اًمظوهر؟ مع ذيمر مثول قمغم يمؾ ذط. .8

 اًمسقوق مـ اعمؼقدات. ووح ذًمؽ. .9

 مع ذيمر أمثؾي. إمر ًمؾقضمقب إٓ سمؼريـي صورومي. ووح ذًمؽ .20
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 اًمـفل ًمؾتحريؿ إٓ سمؼريـي صورومي. ووح ذًمؽ مع ذيمر أمثؾي. .22

 اذيمر أؿمفر صقغ إمر. مع ذيمر مثول قمغم يمؾ صقغي. .21

 اذيمر أؿمفر صقغ اًمـفل. مع ذيمر مثول قمغم يمؾ صقغي. .23

 ؟اًمـفل اًمػسود واًمبطالن؟ ومتك ٓ يؼتيض ذًمؽ متك يؼتيض .24
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/ ابَلاُب   اىَػارِشُ
 اىجَّْفظُ 

 

َٔاةَِػ/ خَُّث َع ـِ  َوِفيّ 
ُل/ وَّ

َ
اةُِػ األ َِِّث. َلُع يِف ُُُطِٔص اىجَّْفُظ حَ  الغَّ  الِهخَاِب َوالفي

اةُِػ اثلَّاِِن/ َِِّث.جَْفُظ َُط  اإِلْْجَاُع اَل يَ  الغَّ ََ الِهخَاِب َوالفي ٌِ  ا 
اةُِػ اثلَّاِىُد/  اًَع.جَْفُظ إِْْجَ اَل يَ  اجلَّصي  الغَّ
اةُِع/ اةُِػ الؽَّ  ا َواَل إِْْجَاًَع.جَْفُظ َُط  اىِلياُس اَل يَ  الغَّ

اةُِػ الَاِمُؿ/ نِي.اَل حُ  الغَّ ُع ةنََي اجلَّطَّ ٍْ ََ اْلَ َْ ٌْ  َلاُل ةِاىجَّْفِظ إَِذا أَ
اِدُس/ اةُِػ الفَّ خَ ذَ  إِ الَّ َلاُل ةِاىجَّْفِظ إِ اَل حُ  الغَّ ٍُ ُم َوال خََلػي ٍُ ُؽ.ا ُغؽَِف ال عي

َ
 أ

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   الؼشح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 / ُّ ىُــ ْٔ ذم اًمبوب  ، واًمـؼؾ يمام شمؼدمًمف معـقون: اإلزاًمي افـسخِفغة «/اىجَّْفظُ »كَــ

 اًمراسمع.

 .ر قمـفمتلظمِّ  هق رومع احلؽؿ اًمثوسمً سمخطوٍب  واصطالحا:

ِ ِاحلؽؿ»ؾؼقفـا: ًِ  احلؽؿِ  إزاًميُ أي  ش:افثابتِرؾع  قمغم وضمفٍ ذقمل  سمطريٍؼ  اًمثوسم

                                 
 .شكسخ»تذيى اًمؾغي، مؼويقس اًمؾغي، مودة  (ِاكظر:1)

 (.2/183(، ورووي اًمـوفمر )2/144اًمػؼقف واعمتػؼف ) (ِاكظر:2)
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 .ًمقٓه ًمبؼل صموسمتو، يمرومع اإلضمورة سموًمػسخ

ك سؿ  ك سموًمؼماءة إصؾقي، ومال يُ سؿ  احلؽؿ سمدًمقؾ كوذم، وهق مو يُ  إزاًميُ  وخرجِهبذا

ِ .كسخو

ـوت ، أو همػم ذًمؽ مـ اًمبقِّ سمشوهديـ حلؼزوال طمؽؿ سمراءة اًمذمي، وؿمْغؾِفو سمو مثال:

م، سمؾ ٕن احلؽؿ اعمرومقع هوهـو ًمقس صموسمتو سمخطوب متؼدِّ ، وًمقس هذا سمـسخ: اًمنمقمقي

 سموًمـػل إصكم.

 صموت ىمبؾ وضمقدهو.هق اًمبؼوء قمغم طمؽؿ اًمعدم ذم اعمحدَ  ومعـكِافـػلِاألصع:

 أي سمدًمقؾ ذقمل مـ اًمؽتوب أو اًمسـي.ِش:بخطاب»وؿقفـا:ِ

 سمغػم دًمقؾ ذقمل.زوال احلؽؿ  اوخرجِهبذ

، اكؼطعً قمـف ـ  مـ موت، أو ضُم  سموعمقت واجلـقن، ومنن  زوال احلؽؿ  [:1مثالِ]

 ٕن اكؼطوع إطمؽوم قمـفام مل يؽـ سمخطوب :أطمؽوم اًمتؽؾقػ، وًمقس ذًمؽ سمـسخ

 .ذقمل

طمؽؿ اًمصقم سمؿجلء اًمؾقؾ، وطمؽؿ اًمػطر سمؿجلء اًمـفور ًمقس  زوال [:2مثالِ]

 .، سمؾ سموكتفوء همويي احلؽؿ، واكؼضوء وىمتفاًمنمقمل ؽـ سموخلطوبٕكف مل ي :كسخو

ِ»وؿقفـا:ِ ر قمـ اًمدًمقؾ اعمـسقخ ذم كزوًمف إًمقـو إن يمون ىمرآكو، أي متلظمِّ  ش:رِظـفمتلخ 

 ي.ـ  سمف إن يمون ؾُم  ؿ اًمـبل وذم شمؽؾ  

 .زوال احلؽؿ سمخطوب متصؾ، يموًمنمط وآؾمتثـوء وخرجِهبذا

                                 
 (.2/184(، ورووي اًمـوفمر )2/144اًمػؼقف واعمتػؼف ) (ِاكظر:1)

 (.158-1/156)ذح خمتٍم اًمرووي  (ِاكظر:2)

 (.1/158(، وذح خمتٍم اًمرووي )2/184(، ورووي اًمـوفمر )2/144اًمػؼقف واعمتػؼف ) (ِاكظر:3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 171  «البداية يف أصىل الفقه»الكفاية يف شرح 

(   ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب )ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثالِ]

  ًْ   .قمؿقم اًمتحريؿ وموًمغويي اعمذيمقرة رومع

ًِ ىمقًمف:  [:2مثالِ] ًِ  ـموًمٌؼ  أك ىمد ش إن دظمؾً اًمدار» :، ومنن ىمقًمفاًمدارَ  إن دظمؾ

 رومع طمؽؿ قمؿقم وىمقع اًمطالق، اًمذي دل قمؾقف: أكً ـموًمؼ. 

ًِ  [:3مثالِ] ـوء رومع قمؿقم اًمطالق صمالصمو إٓ واطمدة، هذا آؾمتث ـموًمٌؼ  ىمقًمف: أك

 اًمثالث، طمتك رده إمم اصمـتلم. 

ـ  سمخطوٍب  ٕكف وإن يمون رومعو حلؽؿٍ  :ف ًمقس سمـسخف وأمثوًمُ ومفذا يمؾ   ذًمؽ  ، ًمؽ

 .ٓ كسٌخ  ومفق ختصقٌص  ر،تلظمِّ م همػمُ  اخلطوّب 

 / ُّ ىُــ ْٔ ُل/ اىجَّْفُظ حَ »كَــ وَّ
َ
اةُِػ األ َِّثِ  َلُع يِف ُُُطِٔص الغَّ  «/الِهخَاِب َوالفي

هذا سموإلمجوع، ومؾؼد أمجعً إمي قمغم ضمقاز اًمـسخ ووىمققمف ذم كصقص اًمؽتوب 

 .واًمسـي
فؿ متػؼقن قمغم ضمقاز اًمـسخ ذم أطمؽوم اهلل اعمسؾؿقن يمؾ  » ؿالِاحلاؾظِابـِـثر:

 .شفؿ ىمول سمقىمققمفؿ اًمبوًمغي، ويمؾ  ؽَ عمو ًمف ذم ذًمؽ مـ احلِ  :شمعومم

ِ:ومـِاألدفةِظذِذفؽ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )ىمقل اهلل شمعومم:  افدفقؾِاألول:

(   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

                                 
ِاكظر:1) -1/156(، وذح خمتٍم اًمرووي )2/184(، ورووي اًمـوفمر )2/144اًمػؼقف واعمتػؼف ) (

159.) 

 (.536-3/535(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )193-2/191رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:2)

 (.2/379شمػسػم اسمـ يمثػم ) اكظر:(3ِ)

 (.193-2/191رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:4)
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ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )ىمقل اهلل شمعومم:  :فثاينافدفقؾِا

 (   ې ې

ِ ِافثافث: ـَ اًْمُؼْرآِن: قَمنْمُ »ىمقل قموئشَي رِض اهلل قمـفو: افدفقؾ يَموَن ومِقاَم ُأْكِزَل ِم

، سمَِخْؿٍس َمْعُؾقَموٍت َرَوَعوٍت َمْعُؾقَموٍت ُُيَ  ـَ ، صُمؿ  ُكِسْخ ـَ ْم  .شرِّ

ـَ ىُمتُِؾقا سمِبِْئِر َمُعقَكَي ىُمْرآٌن ىَمَرْأَكوُه، صُمؿ  »: ىمقل أكس  :فرابعافدفقؾِا ِذي ُأْكِزَل ذِم اًم 

ـَو، وَمَرِِضَ قَمـ و َوَرِوقـَو قَمـْفُ   .شُكِسَخ سَمْعُد سَمؾُِّغقا ىَمْقَمـَو َأْن ىَمْد ًَمِؼقـَو َرسم 

 ومـِأمثؾةِوؿقعِافـسخِدمِافؽتابِوافسـة:

ىمقل اهلل كسخ وضمقب مصوسمرة اعمسؾؿ قمنمة مـ اًمؽػور اعمـصقص قمؾقف ذم  [:1]

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  )شمعومم: 

، سمؿصوسمرة اعمسؾؿ اصمـلم مـ اًمؽػور اعمـصقص (   گ گ گ ڳ

ہ ہ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)ىمقل اهلل شمعومم: قمؾقف ذم 

﮴   (   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

 كسخ اًمـفل قمـ زيورة اًمؼبقر سمؿنموقمقي زيورتو.ِ[:2]

ـْ ِزَيوَرِة اًْمُؼُبقِر وَمُزوُروَهو»: ىمول رؾمقل اهلل   .شهَنَْقُتُؽْؿ قَم

 كسخ اًمتقضمف إمم سمقً اعمؼدس سموًمتقضمف إمم اًمبقً احلرام.[:3]

ـْ َأَكسٍ  ًِ  َل اهللِ َأن  َرؾُمق: » قَم : شْؼِدسِ اعمَ يَموَن ُيَصكمِّ َكْحَق سَمْق ًْ ڱ )، وَمـََزًَم

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

                                 
 (.2451رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:1)

 (.677(، ومسؾؿ )1824رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:2)

 .(، قمـ سمريدة 977رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:3)
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(   ھ 

 وت مـ قمنمة إمم مخسي.مَ كسخ قمدد اًمروعوت اعمحرِّ  [:4]ِ

ـَ اًْمُؼْرآِن: قَمنْمُ َرَوَعوٍت »رِض اهلل قمـفو:  وئشيُ ىموًمً قمَ  َمْعُؾقَموٍت يَموَن ومِقاَم ُأْكِزَل ِم

، سمَِخْؿٍس َمْعُؾقَموٍت  ـَ ، صُمؿ  ُكِسْخ ـَ ْم رِّ  .شُُيَ

ِ:يتضحِمـِاألمثؾةِافسابؼةِفاٜذٗ:

 أن اًمؼرآن يـسخ اًمؼرآن يمام ذم اعمثول إول. [:1]

 أن اًمسـي شمـسخ اًمسـي يمام ذم اعمثول اًمثوين. [:2]

 أن اًمؼرآن يـسخ اًمسـي يمام ذم اعمثول اًمثوًمٌ. [:3]

 ًمسـي شمـسخ اًمؼرآن يمام ذم اعمثول اًمراسمع.أن ا [:4]

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ اثلَّاِِن/ اإِلْْجَاُع اَل يَ »كَــ ََ الِهخَاِب جَْفُظ َُط  الغَّ ٌِ ا 
َِّثِ  أي اإلمجوع ٓ يؽقن كوؾمخو ًمـص ذقمل مـ اًمؽتوب أو اًمسـي: ٕن اًمـسخ  «/َوالفي

ًمـص معصقمو قمـ إكام يؽقن ًمـص، واإلمجوع ٓ يـعؼد قمغم ظمالف اًمـص: ًمؽقن ا

 .ػيض إمم إمجوع اًمعؾامء قمغم اخلطلسمنمؽون كسخ اًمـص سموإلمجوع يُ  اخلطل، واًمؼقُل 

 .اإلمجوع معصقم مـ خموًمػي اًمدًمقؾ اًمنمقملوٕن 

 .واإلمجوع يؽقن دًمقال قمغم اًمـسخ، وًمقس كوؾمخو ًمؾحؽؿ

                                 
 (، واًمؾػظ ًمف.517(، ومسؾؿ )4493رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:1)

 (.2451مسؾؿ )رواه  (ِصحقح:2)

 (.2/312رووي اًمـوفمر )(، و2/153اًمػؼقف واعمتػؼف ) (ِاكظر:3)

 (2/330رووي اًمـوفمر )(، و2/153اًمػؼقف واعمتػؼف ) (ِاكظر:4)

 (.3/570ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:5)

َدة   (ِاكظر:6)  (.3/570(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )114ذم أصقل اًمػؼف، صـ ) اعُمَسق 
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 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ اثلَّاِىُد/ اجلَّصي »كَــ أي اًمـص اًمنمقمل  «/اًَع جَْفُظ إِْْجَ اَل يَ  الغَّ

سمعد قمفد  قة، وإكام يؽقنبُ ٓ يؽقن كوؾمخو ًمإلمجوع: ٕن اإلمجوع ٓ يؽقن ذم قمفد اًمـ  

، ومال جيقز اًمـسخ سمعد مقت ، واًمـسخ ٓ يؽقن إٓ سمـصي مـ اًمؽتوب أو اًمسـياًمـبقة

 .، ويؾزم مـ ذًمؽ أن طمؽؿ اإلمجوع ٓ ُيـَسخاًمـبل 

 .، ومال يؿؽـ أن يليت سمعده كوؾمخاًمـبل ومنذا وىمع اإلمجوع سمعد ووموة 

 اخلالص٘:

 .أن اإلمجوع ٓ يؽقن كوؾمخو، وٓ مـسقظمو

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِع/ اىِليَ »كَــ اةُِػ الؽَّ  أي «/ا َواَل إِْْجَاًَع جَْفُظ َُط  اُس اَل يَ الغَّ

 .خو إلمجوعؾموٓ يؽقن كو ،اًمؼقوس ٓ يؽقن كوؾمخو ًمـص ذقمل

ِـقنِافؼقاسِالِي ا:أما و، ومؿتك ومألن مـ ذط اًمؼقوس أٓ نخوًمِ  ـسخِكصًّ ػ كص 

  .ظموًمػ اًمـص  ومسد، ومل ُيعتد  سمف

ًمف مـ مستـد ذقمل مـ اًمؽتوب أو  ٓسُمد  اإلمجوع  ومألنوأماِـقكفِالِيـسخِإمجاظا:ِ

، ومال ُيعتد  سمف: عمخوًمػتف ، ومنكف نخوًمِ اإلمجوعَ  اًمؼقوُس  اًمسـي، ومؿتك ظموًمَػ  ػ اًمـص 

                                 
َدة  (، و2/330رووي اًمـوفمر )(، و2/156ف واعمتػؼف )اًمػؼق (ِاكظر:1) (، 114ذم أصقل اًمػؼف، صـ ) اعمَُسق 

 (.1/330وذح خمتٍم اًمرووي )

 (.3/570ػم )ـذح اًمؽقيمى اعم (ِاكظر:2)

 (.1/330ذح خمتٍم اًمرووي ) (ِاكظر:3)

 (.3/572(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )2/331رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:4)

-3/572(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )3/360(، واعمحصقل، ًمؾرازي )2/331قف واعمتػؼف )اًمػؼ (ِاكظر:5)

571.) 
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 .اًمـص  

ِ.افؼقاسِالِجيقزِكسُخِِفاٜذٗ:

 .ومال جيقز كسخ شموسمعفو صموسمتيٌ  ، وإصقُل ًمألصقل ٕن اًمؼقوس شموسمعٌ  

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ الَاِمُؿ/ اَل حُ »كَــ ُع ةنََي الغَّ ٍْ ََ اْلَ َْ ٌْ َلاُل ةِاىجَّْفِظ إَِذا أَ
نيِ   : ٕكوقمقلمـصلم اًمنماًم مع إمؽون اجلؿع سملمأي ٓ يؽقن اًمـسخ صحقحو  «/اجلَّطَّ

وإذا ىمؾـو سموًمـسخ أسمطؾـو  ،إذا شمعذر قمؾقـو اجلؿع إكام كحؽؿ سملن إول مـفام مـسقٌخ 

 اًمعؿؾ سموعمـسقخ.

 سمؽالم مؼبقل، أو سمؿعـك مؼبقل ومال كسخ اًمـصلم ومجعـو سملماجلؿع، ومنذا مل يتعذر 

 .طمقـئذ

 .شمؽون اجلؿع ومالإوملمو مع  ،إٓ مع اًمتعورض ٓ جيقز اًمـسخ» ؿالِادجد:

أطمدهو: أن يؽقن  اًمنموط اعمعتؼمة ذم صمبقت اًمـسخ مخسي:» وؿالِابـِاجلقزي:

ـو ؽِ احلؽؿ ذم اًمـوؾمخ واعمـسقخ متـوىمضو سمحقٌ ٓ يؿؽـ اًمعؿؾ هبام مجقعو، ومنن يمون مُم 

 .شر ...مل يؽـ أطمدمهو كوؾمخو ًممظم

 .صقم قموؿمقراء سمرمضون كسُخ  :[1مثالِ]

 .ٓ مـووموة ومقف مضون، وصقم قموؿمقراءصقم ر ٕن اجلؿع سملمهذا ٓ يصح: 

                                 
ِاكظر:1) (، واعمعتؿد ذم أصقل اًمػؼف 3/360(، واعمحصقل، ًمؾرازي )2/331اًمػؼقف واعمتػؼف ) (

(2/402-401.) 

 (.2/156اًمػؼقف واعمتػؼف ) (اكظر:2)

 (.530-3/519ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:3)

َدة   كظر:(ِا4)  (.119، صـ )اعُمَسق 

 (.235كقاؾمخ اًمؼرآن، ٓسمـ اجلقزي، صـ ) (ِاكظر:5)
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 .ؽؾ صدىمي ؾمقاهوًماًمزيموة  كسُخ  :[2مثالِ]

 .ٓ مـووموة ومقف اًمزيموة، وؾموئر اًمصدىموت ٕن اجلؿع سملمهذا ٓ يصح: 

 / ُّ ىُــ ْٔ اِدُس/ اَل حُ »كَــ اةُِػ الفَّ ُم ذَ  إِ الَّ َلاُل ةِاىجَّْفِظ إِ الغَّ خََلػي ٍُ ا ُغؽَِف ال
ؽُ  عي

َ
خَأ ٍُ م واًمـص  أي ٓ «/َوال  .اعمتلظمر  يؽقن اًمـسخ صحقحو إذا مل ُيعؾؿ اًمـص اعمتؼدِّ

 ـؼؾ سموًمرواييسمطريؼ اًمتوريخ، وهق أن يُ  ؿعؾَ : أن يُ واًمثوين» ؿالِابـِاجلقزي:

تك ورد احلؽامن خمتؾػلم قمغم ومؿ ،مو قمغم أظمرف متؼدِّ صمبقشمُ  إوُل  سملن يؽقن احلؽؿُ 

ثبً شمؼديؿ أطمدمهو قمغم صوطمبف سمؽمك أظمر، ومل يَ سملطمدمهو إٓ  ؿؽـ اًمعؿؾوضمف ٓ يُ 

 .شسملطمد اًمطريؼلم امتـع ادقموء اًمـسخ ذم أطمدمهو

ِ ِ:رِافـاشخومـِضرقِمعرؾةِتلخ 

ِ.ىمقل اًمـبل  افطريؼِاألول:

ـْ حُلُقِم »:ىمقل اًمـبل  :مثال ـْ ِزَيوَرِة اًْمُؼُبقِر، وَمُزوُروَهو، َوهَنَْقُتُؽْؿ قَم هَنَْقُتُؽْؿ قَم

 َ ْٕ ، ا
ٍ
ٓ  ذِم ؾِمَؼوء ـِ اًمـ بِقِذ إِ َووطِملِّ وَمْقَق صَماَلٍث، وَمَلْمِسُؽقا َمو سَمَدا ًَمُؽْؿ، َوهَنَْقُتُؽْؿ قَم

سُمقا ُمْسؽًِرا َٓ شَمنْمَ َفو، َو ؾَْمِؼَقِي يُمؾِّ ْٕ سُمقا ذِم ا .شوَموْذَ

                                 
 (.3/530ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:1)

 (.3/563ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:2)

 مـ ذوط صمبقت اًمـسخ. (ِأي:3)

 اًمـسخ. (ِأي:4)

 (.237كقاؾمخ اًمؼرآن، صـ ) (ِاكظر:5)

، ومذيمرة ذم أصقل (566-3/563وذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (،339-2/337رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:6)

 (.220-209اًمػؼف، صـ )

 .(، قمـ سمريدة 2977رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:7)
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 أن يذيمر اًمراوي شموريخ ؾمامقمف، ويؽقن اعمـسقخ معؾقمو متؼدمو. افطريؼِافثاين:

ًُ أن يؼقل اًمصحويب:  ل:مثا ًُ : ، وقموم اًمػتح يمذا ؾمؿع ذم طمجي اًمقداع  ؾمؿع

 ذا مل يؿؽـ اجلؿعُ إره قمـف عمو ذم قموم اًمػتح ًمتلظم   ومام ذم طمجي اًمقداع يؽقن كوؾمخو يمذا،

 سمقـفام.

 .رٌ وأن كوؾمخف متلظمِّ  ،ع إمي قمغم أن هذا احلؽؿ مـسقٌخ ؿِ أن دُمْ  افطريؼِافثافث:

 .ًمراوي اًمـوؾمخ واعمـسقخأن يـؼؾ ا افطريؼِافرابع:

َص َرؾُمقُل اهللِ »، ىَموَل:  ؾَمَؾَؿيَ قمـ  :[1]ِمثال ْتَعِي اعمُ قَموَم َأْوـَموٍس، ذِم  َرظم 

 .شصَماَلصًمو، صُمؿ  هَنَك قَمـَْفو

[ِ ـْ ضَموسمِرٍ  [:2مثال ـْ َرؾُمقِل »، ىَموَل:  قَم ـِ ِم َْمَرْي ْٕ شَمْرُك   اهللِيَموَن آظِمَر ا

 َ  مِم و هَمػم 
ِ
 .شِت اًمـ ورُ اًْمُقُوقء

ـِ َأيِب ـَموًمٍِى  [:3مثالِ] ـْ قَمكِمِّ سْم ُف ىَموَل  قَم ىَموَم َرؾُمقُل اهللِ : »ذم اًمؼقوم ًمؾجـوزة ، َأك 

 َش، صُمؿ  ىَمَعد. 

ِاخلامس: ، أن يؽقن راوي أطمد اخلؼميـ أؾمؾؿ ذم آظمر طمقوة اًمـبل  افطريؼ

 إٓ ذم أول اإلؾمالم. وأظمر مل يصحى اًمـبل 

ـْ ـَمْؾٍؼ  مثال:  قَمكمي  قَم
ـِ ،   اهللِ، ىَموَل: ىَمِدْمـَو قَمغَم َكبِلِّ سم ُف سَمَدِوي  وَمَجوَء َرضُمٌؾ يَمَلك 

ُل؟ وَمَؼوَل: اهللِوَمَؼوَل: َيو َكبِل   ضُمِؾ َذيَمَرُه سَمْعَد َمو َيَتَقو  ٓ  »، َمو شَمَرى ذِم َمسِّ اًمر  َهْؾ ُهَق إِ

 .شٌي ِمـْفُ سَمْضعَ »، َأْو ىَموَل: شُمْضَغٌي ِمـْفُ 

                                 
 (.2405رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:1)

 (، وصححف إًمبوين.285(، واًمـسوئل )291رواه أسمق داود ) (ِصحقح:2)

 (.961رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:3)

 (، وصححف إًمبوين.26195أمحد )(، و85(، واًمؽممذي )281د )رواه أسمق داو (ِصحقح:4)
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يَمر.  ومفذا احلديٌ يـص  قمغم قمدم اًمقوقء مـ مسِّ اًمذ 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ـِ اًمـ بِلِّ  قَم ـْ َأوْمَه سمَِقِدِه إمَِم َذيَمِرِه، ًَمْقَس ُدوَكُف »، ىَموَل: ، قَم َم

، وَمَؼْد َوضَمَى قَمَؾْقِف اًْمُقُوقءُ   .شؾِمؽْمٌ

 ٌُ يَمر. يـص  قمغم وضمقب اًمقوقء مـ ومفذا احلدي  مسِّ اًمذ 

: ٕن طمديٌ أيب سمـ قمكم  ِؼ ؾْ حلديٌ ـمَ  كوؾمٌخ  طمديٌ أيب هريرة  افشاهد:

،  اًمـبلِّ  أؾمؾؿ ىمبؾ ووموةِ   ريرةَ أسمو هُ  : ٕن   ٍؼ ؾْ ر قمـ طمديٌ ـمَ متلظمِّ  هريرة 

ـِ  ِؼ ؾْ وسمعد ووموة ـمَ  ٌُ  كمي قمَ  سم  ٍؼ ؾْ كوؾمخو حلديٌ ـمَ  أيب هريرة  ، وهبذا يؽقن طمدي

. 

: ٕكف وٓ ُيعؿْؾ سمحديٌ ـمْؾٍؼ  : ٕكف كوؾمخ، يٌ أيب هريرةَ ومُقْعؿؾ سمحد

 مـسقخ.

 

                                 
 (.250(، وصححف إًمبوين ذم صحقح اجلومع )8404رواه أمحد ) (ِصحقح:1)
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 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘

 

ِأجبِظـِاألشئؾةِاآلتقة:

 اذيمر دًمقؾلم قمغم وىمقع اًمـسخ ذم اًمؼرآن واًمسـي. .2

 اذيمر مثوٓ قمغم يمؾ ممو يليت: .1

كسخ اًمسـي  -كسخ اًمؼرآن سموًمسـي -كسخ اًمسـي سموًمسـي -]كسخ اًمؼرآن سموًمؼرآن

 سموًمؼرآن[

 اذيمر ـمرق معرومي شملظمر اًمـوؾمخ. مع ذيمر أمثؾي قمغم يمؾ ـمريؼي. .3

 وع قمالمي صح أو ظمطل مع اًمتعؾقؾ: .4

 ـسخ اًمـص.اإلمجوع ٓ يَ  - أ

 ـسخ اإلمجوع.اًمـص ٓ يَ  - ب

 ـسخ اإلمجوع.ـسخ اًمـص، ويَ اًمؼقوس ٓ يَ  - ت
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 باب احلادي عصرال
 التعارض والرتجيح
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/  ابَلاُب احلَاِدَي َغَشَ
ِْسيصُ   اتلََّػارُُض َواىَّتَّ

 َوِفيّ َعاةَِؽاِن/
ُل/ وَّ

َ
اةُِػ األ يَػِث يِف احلَِليَلِث، ةنََي ُُُطِٔص  اَل َتَػارَُض  الغَّ ِ َٔ  الشَّ ا ْ ٍَ َوإِجَّ
 ِٓ ْشخَ ٍُ َِ ال  ِػ.يِف ِذْ

اةُِػ  َطاُت ِغَِْػ اتلََّػارُِض الغَّ ؽَسي ٍُ ونَ  اثلَّاِِن/ ال ًطا/ ذاََلذٌَث وَِغْشُ  ُمؽَسي
احُِؽ ىلَعَ  -1 َٔ خَ ٍُ ُص ال  َضاِد.اآل يؽَسَّ
ِو. -٢ ـَ ْؽ ٍُ خَِّطُو ىلَعَ ال ٍُ ُص ال  يؽَسَّ
٣-  ِّ ْفَل

َ
ْعتَِػ َواأل

َ
ْوذَِق َواأل

َ
ُص ِرَوايُث األ ُّ  حُؽَسَّ َْ ُدوَُ ٌَ  .ىلَعَ 

.يُ  -٤ كْوي
َ
ْكََثُ ُرَواًة ىلَعَ األ

َ
ُص األ  ؽَسَّ

خََفِق  -٥ ٍُ اِوي ال ُص ِرَوايُث الؽَّ ِّ حُؽَسَّ ْغخَيَِؿ  ىلَعَ َغَػاتَلِ ٍُ ِّ  ىلَعَ ال  .يِف َغَػاتَلِ
ْغَؽؽِِب.يُ  -٦ ٍُ ََ االِْعِؽَؽاِب ىلَعَ ال ٌِ  ًَ ِي ـَ ا  ٌَ ُص   ؽَسَّ
ِْ يُ  -٧ ا َٔ ا َُل َش ٌَ ُص  ِْ ؽَسَّ ا اَل َشا ٌَ  .َػ َُلُ ُػ ىلَعَ 
اكَِػِث ىلَعَ َؽرِيهِ. -٨ َٔ َطاِِبي َضاِضِب ال ُص ِرَوايُث الطَّ  حُؽَسَّ
ِّ حُؽَسَّ  -٩ ي

ْ
اِوي ىلَعَ َرأ  .ُص ِرَواَيُث الؽَّ

رِْتِج  - 1١ ٍُ ُص ِرَوايُث ال  ىلَعَ اجلَّايِف. حُؽَسَّ
ا اتُّ يُ  - 11 ٌَ ُص  ِّ ؽَسَّ ا اْعخُِيَؿ يِف َرـْػِ  َفَق ىلَعَ َرـِْػ ٌَ ِّ  ِّ ىلَعَ   .َوَوكِْف
ا اتُّ يُ  - 1٢ ٌَ ُص  ِّ ؽَسَّ ِّ  َفَق ىلَعَ وَْضِي ا اْعخُِيَؿ يِف وَْضِي ٌَ اُِلِ وَ  ىلَعَ  ـَ  .إِْر
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َْ اَل جُيَ حُ  - 1٣ ٌَ ُص ِرَوايُث  ْػًَن ىلَعَ ؽَسَّ ٍَ ُز ِرَوايَث احلَِػيِد ةِال َْ جُيَ  ٔي ُز ٌَ ٔي
 َذلَِم.

ُص اجلَّصي يُ  - 1٤ ِْ  ؽَسَّ ا  ِؽ.ىلَعَ اىظَّ
ِل.يُ  - 1٥ َؤوَّ ٍُ اُْؽ ىلَعَ ال ُص اىظَّ  ؽَسَّ
ُٓ يُ  - 1٦ ْف ٍَ ُِْؽُٔق ىلَعَ ال ٍَ ُص ال  ِٔم.ؽَسَّ
ُل ىلَعَ اىِفْػِو.يُ  - 1٧ ْٔ ُص اىَل  ؽَسَّ
ًْ حُْؼَنْؽ.يُ  - 1٨ َ ا ل ٌَ ا ُذِنَؽْت ِغيَّخُّ ىلَعَ  ٌَ ُص   ؽَسَّ
ُص احلَْظُؽ ىلَعَ اإِلةَاَضِث.يُ  - 1٩  ؽَسَّ
ُص الَاصي يُ  - ٢١  ىلَعَ اىَػامي. ؽَسَّ
َليَّ يُ  - ٢1 ٍُ ُص ال ْؽيَِق.ؽَسَّ ٍُ  ُػ ىلَعَ ال
ُ يُ  - ٢٢ تَنيَّ ٍُ ُص ال ِو.ىلَعَ  ؽَسَّ ٍَ ْش ٍُ  ال
َشاِز.حُ  - ٢٣ ٍَ ُص احلَِليَلُث ىلَعَ ال  ؽَسَّ

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   الؼشح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 / ُّ ىُــ ْٔ ِْسيصُ »كَــ  أي سمقون اًمقاضمى قمغم اعمجتفد إذا شمعورض «/اتلََّػارُُض َواىَّتَّ

 دًمقالن. ذم ذهـف

وذًمؽ إذا يمون أطمد اًمدًمقؾلم:  ،ؾ دًمقؾلم قمغم ؾمبقؾ اعمامكعيشمؼوسمُ هق  عارض:وافتِ 

، ودًمقؾ از يؿـع اًمتحريؿَ ومدًمقؾ اجلق، قمغم اجلقاز، واًمدًمقؾ أظمر: يدل قمغم اعمـعِ  يدل  

 .ًمف عٌ ًمف، وموكِ  ٌض ًممظمر، ومعورِ  ٌؾ ؽؾ مـفام مؼوسمِ ، وميؿـع اجلقازَ  اًمتحريؿ

                                 
 (.4/605ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:1)
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 .ًمدًمقؾ ظمرٔقمغم ا أطمد اًمدًمقؾلمؼقيي شمهق  وافسجقح:

ِافسجقح؟ِؽقنمتكِيِفاٜذٗ:

ًمتعورض اكتػك ومحقٌ اكتػك ا ،إٓ مع وضمقد اًمتعورضاًمؽمضمقح ٓ يؽقن 

 .هبو قمغم وضمقدِ ال يؼع إٓ مرشم  وم، اًمؽمضمقح: ٕكف ومرقمف

ِِ:ظؾؿِأكفِإنِحصؾِافتعارُضِاو

   إن أمؽـ يمتـزيؾفام قمغم طموًملمًٓ وضمى اجلؿع أو .  

 مًمؾؿتؼدِّ  ر كوؾمخوموعمتلظمِّ  ،ن مل يؿؽـ اجلؿعنوم. 

 اًمؽمضمقحوضمى  ،رعرف اعمتلظمِّ ن مل يُ نوم. 

 / ُّ ىُــ ْٔ ُل/ اَل َتَػارَُض »كَــ وَّ
َ
اةُِػ األ يَػِث يِف  ةنََي ُُُطِٔص  الغَّ ِ الشَّ

ِٓ  احلَِليَلِث، ْشخَ ٍُ َِ ال َٔ يِف ِذْ ا ْ ٍَ كصقص اًمؽتوب  ٓ اظمتالف ذمأي  «/ػِ َوإِجَّ

 .وٓ شمعورَض  وٓ اوطراب، وٓ شمضود   واًمسـي،

ِافؼرآن: ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  )، يمام ىمول شمعومم: شمـزيؾ مـ طمؽقؿ محقدف ألكوم أما

 .(   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ُب سَمعْ  »: وىمول اًمـبل  ُق إِن  اًْمُؼْرآَن مَلْ َيـِْزْل ُيَؽذِّ سَمْعُضُف سَمْعًضو،  ُضُف سَمْعًضو، سَمْؾ ُيَصدِّ

وُه إمَِم قَموعمِِفِ  ، َوَمو ضَمِفْؾُتْؿ ِمـْفُ وَموقْمَؿُؾقا سمِفِ  ْؿ ِمـْفُ وَماَم قَمَروْمتُ   .شوَمُرد 

                                 
 (.376(، ومذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ )4/626ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:1)

 (.4/626ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:2)

 (.2030-3/2019رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:3)

 (.4/627(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )433اًمؽػويي ذم قمؾؿ اًمروايي، ًمؾخطقى اًمبغدادي، صـ ) (ِاكظر:4)

 (.1/364شمػسػم اسمـ يمثػم ) (ِاكظر:5)

 ذم (، قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿرو رِض اهلل قمـفام، وصححف أمحد ؿمويمر، وإًمبوين6701رواه أمحد ) (ِصحقح:6)
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ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)، يمام ىمول شمعومم: ومألهنو وطمل مـ اهلل  :ةوأماِافسـ

معصقم ذم شمبؾقغ  عي قمغم أن اًمـبل ؿِ ، وإمي جُمْ (   ٿ ٿ ٿ ٿ

 .اًمرؾموًمي

َٓ إيِنِّ »: وىمول اًمـبل  ًُ اًْمؽَِتوَب، َوِمْثَؾُف َمَعفُ َأ  .ش ُأوشمِق

 .وسمحسى مو يظفر ًمف هـ اعمجتفد،وإكام اًمتعورض وآظمتالف ذم ذِ 

 ، وإكام آظمتالُف ومقف وٓ شمـوىمَض  مو يمون مـ قمـد اهلل ومال اظمتالَف » ؿالِابـِافؼقؿ:

ِ.شهـ قمـد همػمِ واًمتـوىمض ومقام يمون م

 :ومنذا وىمع اًمتعورض ،لم أطموديثف اًمصحقحيٓ شمعورض سمحؿد اهلل سم» وؿالِأيضا:

  َاحلديثلم ًمقس مـ يمالمف  أطمدُ  ومنمو أن يؽقن ، وىمد همؾط ومقف سمعض

  .طو، وموًمثؼي يغؾَ تً بْ اًمرواة مع يمقكف صمؼي صمَ 

 إذا يمون ممو يؼبؾ اًمـسَخ  احلديثلم كوؾمخو ًممظمر أطمدُ  و يؽقنَ أ. 

  أو يؽقن اًمتعورض ذم ومفؿ اًمسومع، ٓ ذم كػس يمالمف. 

 .شمـ وضمف مـ هذه اًمقضمقه اًمثالصمي د  السمُ وم

 / ُّ ىُــ ْٔ َطاُت ِغَِْػ اتلََّػارُِض »كَــ ؽَسي ٍُ اةُِػ اثلَّاِِن/ ال ونَ  الغَّ  ذاََلذٌَث وَِغْشُ
ًطا حوت اًمتل ُيؾجل إًمقفو قمـد شمعورض دًمقؾلم صمالصميٌ  «/ُمؽَسي وقمنمون  أي اعمرضمِّ

                                 
 (.4/18اًمصحقحي )

 (.20/189(، وجمؿقع اًمػتووى )433اًمؽػويي ذم قمؾؿ اًمروايي، صـ ) (ِاكظر:1)

 ، وصححف إًمبوين.(، قمـ َمْعِدي يَمِرَب 27274وأمحد )(، 4604رواه أسمق داود ) (ِصحقح:2)

 (.4/627(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )433اًمؽػويي ذم قمؾؿ اًمروايي، صـ ) (ِاكظر:3)

 (.120-1/109إقمالم اعمقىمعلم ) (ِاكظر:4)

 (.4/237زاد اعمعود، ٓسمـ اًمؼقؿ ) (ِاكظر:5)
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 حو.مرضمِّ 
 / ُّ ىُــ ْٔ َٔاحِؽُ يُ -1»كَــ خَ ٍُ ُص ال أي إذا شمعورض دًمقالن أطمدمهو  «/ىلَعَ اآلَضادِ  ؽَسَّ

 .متقاشمر، وأظمر آطمود وضمى شمرضمقح اًمـص اعمتقاشمر قمغم أطمود

ف أيمثر يمون أىمقى ذم ، وٕن مو يمون رواشمُ مـ أطمود ف أرضمُح ـُ اعمتقاشمر شمقؼ  ٕن 

 .اًمـػس وأسمعد مـ اًمغؾط واًمسفق

شمؼدم شمعريػف، وشمعريػ أطمود ذم واعمتقاشمر ىمد يؽقن مـ اًمؽتوب أو اًمسـي، وىمد 

 اًمبوب اًمراسمع. 

ـِ قَمب وسٍ  [:1مثالِ] ـْ قَمْبِد اهللِ سْم ًُ َرؾُمقَل اهللِ رِض اهلل قمـفام قَم  ، ىَموَل: ؾَمِؿْع

َهوُب »َيُؼقُل:   .شوَمَؼْد ـَمُفرَ  إَِذا ُدسمَِغ اإْلِ

ـْ  ـِ قُمَؽْقؿٍ  وقَم ـَ َٓ : »، َأن  َرؾُمقَل اهللِ  قَمْبِد اهللِ سْم َٓ اعمَ شَمـَْتِػُعقا ِم ْقَتِي سمِنَِهوٍب، َو

 .شقَمَصٍى 

ـمفورة إومم شُمْثبًِ اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي  افشاهد:

 ضمؾقد اعمقتي سموًمدسموغ.

                                 
(، واعمختٍم ذم أصقل اًمػؼف، ٓسمـ اًمؾحوم، صـ 9آقمتبور ذم اًمـوؾمخ واعمـسقخ، ًمؾحوزمل، صـ ) اكظر:ِ(1)

(270.) 

 (.4/145اإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم ) (ِاكظر:2)

 (.3/2030رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:3)

 ([.4/100معومل اًمســ ) اكظر:اجلؾد. ] اب:(ِاإله4)

 (.366رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:5)

(، 3623(، واسمـ موضمف )4149(، واًمـسوئل )2719(، واًمؽممذي )4218رواه أسمق داود ) (ِصحقح:6)

 (، وصححف إًمبوين.28780أمحد )و
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 مطؾؼو ؾمقاء يمون سموًمدسموغ، أو همػمه.  يقمدم ـمفورة ضمؾقد اعمقتاًمثوكقي شُمْثبًِ واًمروايي 

ح  افسجقح:  اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم متقاشمرة.شُمرضم 

 .واًمروايي اًمثوكقي آطمود

ومؼد ضموءت هذه أصمور متقاشمرة ذم ـمفقر ضمؾد اعمقتي سموًمدسموغ » ؿالِاإلمامِافطحاوي:

ـو قمغم ظمالف ًم  دُ اًمذي مل يَ  قؿٍ ؽَ ومفل أومم مـ طمديٌ قمبد اهلل سمـ قمُ  ،وهل فموهرة اعمعـك

 .شسمف هذه أصمورمو ضموءت 

يَموَن َيْروَمُع َيَدْيِف طَمْذَو  َأن  َرؾُمقَل اهللِ »ؿَر رِض اهلل قمـفام، قمـ اسمـ قمُ  [:2مثالِ]

يُمقِع، َروَمَعُفاَم يمَ  ـَ اًمر  يُمقِع، َوإَِذا َروَمَع َرْأؾَمُف ِم َ ًمِؾر  اَلَة، َوإَِذا يَمؼم  َذًمَِؽ َمـْؽَِبْقِف إَِذا اوْمَتَتَح اًمص 

 .شَأْيًضو

ـُ  قَمْبدُ وىمول  َٓ ُأَصكمِّ سمُِؽْؿ َصاَلَة َرؾُمقِل اهللِ : » َمْسُعقدٍ  اهللِ سْم ، وَمَؾْؿ َأ ؟ وَمَصغم 

ةٍ  ِل َمر  ٓ  ذِم َأو   .شَيْروَمْع َيَدْيِف إِ

إومم شُمْثبًِ اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي  افشاهد:

 د شمؽبػمة اإلطمرام، وقمـد اًمريمقع، واًمرومع مـف.منموقمقي رومع اًمقديـ ذم اًمصالة قمـ

 ومؼط. شمؽبػمة اإلطمرامقمـد اًمرومعَ اًمثوكقي شُمْثبًِ واًمروايي 

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم متقاشمرة. افسجقح:  شُمرضم 

ِواًمروايي اًمثوكقي آطمود. 

                                 
 (.50-49كظؿ اعمتـوصمر مـ احلديٌ اعمتقاشمر، ًمؾؽتوين، صـ ) (ِاكظر:1)

 (.2/472ذح معوين أصمور، ًمؾطحووي ) (ِاكظر:2)

 (.735رواه اًمبخوري ) (ِصحقح:3)

 (، وطمسـف، وصححف إًمبوين.157رواه اًمؽممذي ) (ِصحقح:4)
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ِافشاؾعل: ِاإلمام ٕهنو  :و مـ إطموديٌشمريمـو مو ظموًمػف هبذه إطموديٌ» ؿال

 .شأومم سموحلػظ مـ اًمقاطمد ، واًمعددُ أصمبً إؾمـودا مـف، وأهنو قمددٌ 

ِوالِيقجدِمثالِصحقحِظذِترجقحِافؽتابِظذِافسـةِاآلحاد.

 / ُّ ىُــ ْٔ وِ يُ -٢»كَــ ـَ ْؽ ٍُ خَِّطُو ىلَعَ ال ٍُ ُص ال أي إذا شمعورض دًمقالن أطمدمهو  «/ؽَسَّ

اعمتصؾ قمغم اًمـص اعمرؾمؾ. صِّ اًمـ متصؾ، وأظمر مرؾمؾ وضمى شمرضمقُح 

 .ػ قمؾقفؾَ تَ قمؾقف، واعمرؾمؾ خُم  ُمت َػؼٕن اعمتصؾ 

 .م هبوؼد  ي اإلؾمـود، ومقُ ي  زِ ٕن ومقف مَ 

 .جمفقل وٕن اعمرؾمؾ ىمد يؽقن سمقـف وسملم اًمـبل 

 .تفقمغم طمجق   ُمت َػؼذم يمقكف طمجي، واعمسـد وٕكف خمتؾػ 

 ٌِ  واحلديٌ اعمرؾمؾ ذم اًمبوب اًمثوين. ؾ،اعمتِص  وىمد شمؼدم شمعريػ احلدي

[ِ ـِ قَمب وسٍ  [:1مثال ـِ اسْم  :، َأن  َزْوَج سَمِريَرَة يَموَن قَمْبًدا ُيَؼوُل ًَمفُ رِض اهلل قمـفام قَم

، يَمَلينِّ َأْكُظُر إًَِمْقِف َيُطقُف ظَمْؾَػَفو َيْبؽِل َوُدُمققُمُف شَمِسقُؾ قَمغَم حِلَْقتِِف، وَمَؼوَل اًمـ بِل   ٌٌ  ُمِغق

ـْ سُمْغِض سَمِريَرَة ُمِغقًثوَٓ َيو قَمب وُس، أَ »وٍس: ًمِعب    سَمِريَرَة، َوِم
ٌٍ ـْ طُمىِّ ُمِغق  .ششَمْعَجُى ِم

ا» وؿالِاحلؽؿ:  .شَويَموَن َزْوضُمَفو طُمر 

                                 
 أطموديٌ رومع اًمقديـ. (ِأي:1)

 (.8/634اظمتالف احلديٌ، ًمؾشوومعل ) (ِاكظر:2)

 (.3/2037رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:3)

ِاكظر:4) (، واعمختٍم ذم أصقل اًمػؼف، ٓسمـ اًمؾحوم، صـ 146-4/145اإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم ) (

 (.649-4/648(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )270)

 (.5183رواه اًمبخوري ) (ِصحقح:5)

 (.8/254صحقح اًمبخوري ) (ِاكظر:6)
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و غقثً أن مُ إومم شُمْثبًِ اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي  افشاهد:

 يمون قمبدا.

 ا.أكف يمون طمر  ي شُمْثبًِ اًمثوكقواًمروايي 

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم متصؾي. افسجقح:  شُمرضم 

 .واًمروايي اًمثوكقي مرؾمؾي

ـْ  [:2مثالِ] ، ىَموَل: ىَموَم َأقْمَرايِب  وَمَبوَل ذِم اعَمْسِجِد، وَمَتـَوَوًَمُف اًمـ وُس،  ُهَرْيَرةَ  َأيب قم

 : »بِل  وَمَؼوَل هَلُُؿ اًمـ  
ٍ
ـْ َموء ، َأْو َذُكقسًمو ِم

ٍ
ـْ َموء  .شَدقُمقُه َوَهِريُؼقا قَمغَم سَمْقًمِِف ؾَمْجاًل ِم

ـْ قَمْبِد و ٍن ىَموَل: َصغم  َأقْمَرايِب  َمَع اًمـ بِلِّ  اهللِقَم ـِ ُمَؼرِّ ـِ َمْعِؼِؾ سْم  ،وَمَبوَل ذِم اعَمْسِجدِ ، سْم

اِب وَمَلًْمُؼقُه، َوَأْهِريُؼقا قَمغَم َمَؽوكِِف َموءً ظُمُذوا َمو سَموَل قمَ : » َؼوَل اًمـ بِل  ومَ  َ ـَ اًمؽم   .شَؾْقِف ِم

 اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم مل يلمر اًمـبل  افشاهد:

سملظمذ اًمؽماب اًمذي سمول قمؾقف إقمرايب، وايمتػك سمنراىمي اعموء قمغم اًمبقل، وهذا سمخالف 

 اًمروايي اًمثوكقي.

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم  سجقح:اف قمغم  ُمت َػؼشُمرضم 

 .وصؾفو، واًمثوكقي مرؾمؾي

ـِ َموًمٍِؽ  [:3مثالِ] ـْ َأَكِس سْم اَم ضُمِعَؾ اإِلَموُم ًمُِقْمشَمؿ  »ىَموَل:  اهللِ ، َأن  َرؾُمقَل  قَم إِك 

 .ش، َوإَِذا َصغم  ضَموًمًِسو، وَمَصؾ قا ضُمُؾقؾًمو َأمْجَُعقنَ ....ىِمَقوًمو، سمِِف، وَمنَِذا َصغم  ىَموِئاًم، وَمَصؾ قا 

                                 
 (.8/254صحقح اًمبخوري ) (ِاكظر:1)

 (.184(، واًمؾػظ ًمف، ومسؾؿ )110رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:2)

ـُ َمْعِؼٍؾ مَلْ ُيْدِرِك اًمـ بِل  »(، وىمول: 382ه أسمق داود )روا (ِمرشؾ:3)  ش.ُهَق ُمْرؾَمٌؾ اسْم

 (.2/203ؾمــ أيب داود ) (ِاكظر:4)

 (.422(، ومسؾؿ )689رواه اًمبخوري ) :متػؼِظؾقف(5ِ)
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ْعبِلِّ ىَموَل و ـِ اًمش  ـ  َأطَمٌد سَمْعِدي ضَموًمًِسو»:  اهللِىَموَل َرؾُمقُل  :قَم  .شَٓ َيُمم 

 ذع اًمـبل اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم  افشاهد:

 أن يصؾقا ضمؾقؾمو إذا صغم اإلموم ضموًمسو سمخالف اًمروايي اًمثوكقي ومؼد هنك ًمؾؿلمقملم

 قمـ ذًمؽ.

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم  افسجقح: قمغم  ُمت َػؼشُمرضم 

 .وصؾفو، واًمثوكقي مرؾمؾي

 .شاحلديٌ مرؾمؾ ٓ شمؼقم سمف طمجي» ؿالِافدارِؿطـل:

ـْ قَموئِ  [:4مثالِ] ْؿُس ذِم قَمْفِد َرؾُمقِل رِض اهلل قمـفو َشيَ قَم ًِ اًمش  : ظَمَسَػ ًْ َو ىَموًَم ، َأهن 

يُمقَع، صُمؿ    اهللِ، وَمَصغم  َرؾُمقُل  اهللِ سمِوًمـ وِس، وَمَؼوَم، وَمَلـَموَل اًمِؼَقوَم، صُمؿ  َريَمَع، وَمَلـَموَل اًمر 

ِل، صمُ  يُمقِع ىَموَم وَمَلـَموَل اًمِؼَقوَم َوُهَق ُدوَن اًمِؼَقوِم إَو  يُمقَع َوُهَق ُدوَن اًمر  ؿ  َريَمَع وَمَلـَموَل اًمر 

يْمَعِي اًمث وكَِقِي ِمْثَؾ َمو وَمَعَؾ ذِم إُومَم، صُمؿ   ُجقَد، صُمؿ  وَمَعَؾ ذِم اًمر  ِل، صُمؿ  ؾَمَجَد وَمَلـَموَل اًمس   إَو 

ْؿُس  ًِ اًمش  َف َوىَمْد اْكَجَؾ  .اْكٍَمَ

، ىمَ و اَلزِمِّ
ـْ ىَمبِقَصَي اهْلِ ْؿُس قَمغَم قَمْفِد َرؾُمقِل قَم ًِ اًمش  ، وَمَخَرَج وَمِزقًمو  اهللِوَل: يُمِسَػ

، وَمَلـَموَل ومِقِفاَم اًْمِؼَقوَم، صُمؿ  اْكٍَمَ 
َف جَيُر  صَمْقسَمُف َوَأَكو َمَعُف َيْقَمِئٍذ سمِوعْمَِديـَِي، وَمَصغم  َريْمَعَتلْمِ

، وَمَؼوَل:  ًْ َيوُت نُخَقِّ »َواْكَجَؾ ْٔ اَم َهِذِه ا و وَمنَِذا َرَأْيُتُؿقَهو وَمَصؾ قا يَمَلطْمَدِث َصاَلٍة  اهللُُف إِك  هِبَ

                                 
(، واًمدار ىمطـل ذم 5/483(، واسمـ طمبون ذم صحقحف )4087رواه قمبد اًمرزاق ذم مصـػف ) :مرشؾ(1ِ)

مل يروه همػم ضموسمر اجلعػل ، قمـ اًمشعبل وهق مؽموك ، واحلديٌ مرؾمؾ ٓ شمؼقم »وىمول: (، 2485ؾمــف )

 (، ووعػف.5075(، واًمؽؼمى )5720واًمبقفؼل ذم اعمعرومي )، شسمف طمجي

 (.3/61اعمغـل، ٓسمـ ىمدامي ) (ِاكظر:2)

 (1/151اًمســ، ًمؾدار ىمطـل ) (ِاكظر:3)

 (.902) (، ومسؾؿ2044رواه اًمبخوري )متػؼِظؾقف:ِ(4ِ)
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ـَ اعْمَْؽُتقسَميِ  ْقُتُؿقَهو ِم  .شَصؾ 

 ذع اًمـبل اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم  افشاهد:

ًمصالة اخلسقف واًمؽسقف صػًي معقـي سمخالف اًمروايي اًمثوكقي ومػقفو أن صالة 

 سقف شُمصغم  مثؾ آظمر صالة مؽتقسمي.اًمؽ

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم  افسجقح: قمغم  ُمت َػؼشُمرضم 

 .وصؾفو، واًمثوكقي مرؾمؾي

ـْ َمْقُؿقَكيَ  [:5مثالِ] ، وَمُسِئَؾ  رِض اهلل قمـفو، قَم ًْ ـٍ وَماَمشَم ًْ ذِم ؾَمْؿ َأن  وَمْلَرًة َوىَمَع

 .شَأًْمُؼقَهو َوَمو طَمْقهَلَو َويُمُؾقهُ »َفو وَمَؼوَل: قَمـْ  اًمـ بِل  

ـِ اعمُ و ـِ اسْم ـِ ىَموَل:   اهللَِسقِِّى ىَموَل: ؾُمِئَؾ َرؾُمقُل قَم ْؿ ـِ اًْمَػْلَرِة شَمَؼُع ذِم اًمس  إِْن يَموَن »قَم

 .شضَموِمًدا ُأظِمَذ َمو طَمْقهَلَو ىَمْدَر اًْمَؽػِّ 

إومم ومقفو منموقمقي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي  افشاهد:

 ؿـ اجلومد إذا وىمعً ومقف وملرة إٓ مو طمقل اًمػلرة ومؼط.ؾ اًمس  أيمْ 

 مـ طمقل اًمػلرة. ر اًمؽػِّ واًمروايي اًمثوكقي ومقفو إًمؼوء ىمدْ 

                                 
(1ِ )ِ (، واًمبقفؼل ذم اًمؽؼمى 10607(، وأمحد )2485(، واًمـسوئل )2285أسمق داود )رواه مرشؾ:

 ش.مل يسؿعف أسمق ىمالسمي قمـ ىمبقصي، إكام رواه قمـ رضمؾ قمـ ىمبقصي»(، وىمول: 6338)

 (.3/317اعمغـل، ٓسمـ ىمدامي ) (ِاكظر:2)

 (.5538رواه اًمبخوري ) (ِصحقح:3)

هذا إكام ضموء مرؾمال »(: 2/247وىمول اسمـ طمزم ذم اعمحغم )(،  181ق ذم مصـػف )قمبد اًمرزارواه  :مرشؾ(4ِ)

 -قمـ اسمـ اعمسقى ومؼط، ومـ روايي ذيؽ سمـ أيب كؿر  -وهق يمذاب  -مـ روايي أيب ضموسمر اًمبقوِض 

ه اًمثؼوت، ومؽقػ قمـ قمطوء سمـ يسور، وذيؽ وعقػ، وٓ طمجي ذم مرؾمؾ وًمق روا -وهق وعقػ 

 ش.مـ روايي اًمضعػوء
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ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم  افسجقح: قمغم  ُمت َػؼشُمرضم 

 .ؾيي مرؾَم وصؾفو، واًمثوكق

 / ُّ ىُــ ْٔ ِّ -٣»كَــ ْفَل
َ
ْعتَِػ َواأل

َ
ْوذَِق َواأل

َ
ُص ِرَوايُث األ ُّ  حُؽَسَّ َْ ُدوَُ ٌَ  «/ىلَعَ 

ف وضمى وكَ يف دُ ، وأظمر راوِ وأومؼفُ  وأوبطُ  يف أوصمُؼ راوِ أي إذا شمعورض دًمقالن أطمدمهو

 .شمرضمقح روايي إوصمؼ وإوبط وإومؼف قمغم اًمروايي إظمرى

 . أهمؾى قمغم اًمظـٕوصمؼ وإوبط روايي ا ٕن

ومنن طمرض اعمجؾس وؾمؿع يمالمو  ،ٕن اًمػؼقف يؿقز سملم مو جيقز وسملم مو ٓ جيقزو

ومحقـئذ  ،وؾمبى وروده ،فتِ مَ ؼدِّ وؾملل قمـ مُ  ،ٓ جيقز إضمراؤه قمغم فموهره سمحٌ قمـف

  .يطؾع قمغم إمر اًمذي يزول سمف اإلؿمؽول

اًمؼدر اًمذي ومقـؼؾ ،جيقز وسملم مو ٓ جيقز أمو مـ مل يؽـ قموعمو ومنكف ٓ يؿقز سملم مو

 .ورسمام يؽقن ذًمؽ اًمؼدر وطمده ؾمببو ًمؾضالل ،ؾمؿعف

: قمـ  [:1مثالِ] ًْ إِْن يَموَن  َأؿْمَفُد قَمغَم َرؾُمقِل اهللِ »قَموِئَشَي َرِِضَ اهللُ قَمـَْفو ىَموًَم

ـْ مِجَوٍع هَمػْمِ اطْمتاَِلٍم، صُمؿ  َيُصقُمفُ   .شًَمُقْصبُِح ضُمـًُبو ِم

                                 
 (.2/247اعمحغم، ٓسمـ طمزم ) (ِاكظر:1)

(، وآقمتبور ذم اًمـوؾمخ 4/144(، واإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم )3/3/2031رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:2)

(، وذح اًمؽقيمى 269(، واعمختٍم ذم أصقل اًمػؼف، ٓسمـ اًمؾحوم، صـ )25، 20واعمـسقخ، صـ )

 (.4/635اعمـػم )

 (.4/143اإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم ) (ِاكظر:3)

 (.5/426اعمحصقل، ًمؾرازي ) (ِاكظر:4)

 (.2209(، ومسؾؿ )2932رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:5)
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ـْ َأْصَبَح ضُمـًُبو وَماَل َيُصقمُ »ىَموَل:  ن  اًمـ بل  ، أَ وقمـ أيب ُهريرَة    .شَم

إومم شُمْثبًِ اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي  افشاهد:

 و.بً ـُ منموقمقي صقم مـ أصبح ضُم 

 بو. ـُ قمدم ضمقاز صقم مـ أصبح ضُم اًمثوكقي شُمْثبًِ واًمروايي 

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم راويشُمر افسجقح:  ُتفوضم 

 أومؼف وهل قموئشي رِض اهلل قمـفو.

 رِض اهلل قمـفو.  و مـ قموئشيَ ومؼفً  ، وهق أىمؾ   يرةَ رَ واًمروايي اًمثوكقي مـ روايي أيب هُ 

ـْ َواِئؾٍ  [:2مثالِ] ًُ ظَمْؾَػ َرؾُمقِل  قَم ْق اَلَة ، وَمَؾام   اهللِ، ىَموَل: َصؾ   اوْمَتَتَح اًمص 

ِي اًْمؽَِتوِب وَمَؾام  وَمَرَغ ِمـَْفو ىَموَل:  َ َوَروَمَع َيَدْيِف طَمت ك طَموَذشَمو ُأُذَكْقِف، صُمؿ  َيْؼَرُأ سمَِػوحِتَ ش آِملمَ »يَمؼم 

 .َيْروَمُع هِبَو َصْقشَمفُ 

ـْ َواِئؾٍ و ًُ َمَع َرؾُمقِل اهللِ  قَم ْق (   ڄ ڄ)ىَموَل:  وَمَسِؿْعُتُف طِملمَ  ، ىَموَل: َصؾ 

 .َصْقشَمفُ َونَخِْػُض هِبَوش آِملمَ »ىَموَل:  

اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم ومقفو رومع  افشاهد:

 صقت اإلموم سموًمتلملم.

 صقت اإلموم سموًمتلملم.واًمروايي اًمثوكقي ومقفو ظمػض 

ح اًمروايي إومم قمغم اًمر افسجقح: وايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم مـ روايي شُمرضم 

                                 
ِصحقح:1) وصححف أمحد ؿمويمر، وإًمبوين ذم (، 7388(، وأمحد )1945رواه اًمـسوئل ذم اًمؽؼمى ) (

 (.3/22) ياًمصحقحاًمسؾسؾي 

 (، وصححف إًمبوين.879رواه اًمـسوئل ) (ِصحقح:2)

(3ِ قمغم »وصححف، وىمول: (، 1923(، واحلويمؿ ذم اعمستدرك )221رواه اًمطؼماين ذم اًمؽبػم ) صحقح:(

 ، وواومؼف اًمذهبل.شذط اًمشقخلم، ومل نخرضموه
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، مع أن وج اًمذي روى اًمروايي اًمثوكقيسمـ احلج   بيَ عْ مـ ؿُم  ، وهق أومؼفُ اًمثقريِّ  ؾمػقونَ 

 .يمالمهو صمؼي طموومظ

[ِ ـْ َأيِب ؾَمِعقٍد اخلُْدِريِّ  [:3مثال ـِ اًمـ بِلِّ قَم إَِذا َرَأْيُتُؿ اجلَـَوَزَة، »ىَموَل:  ، قَم

ـْ شَمبَِعَفو ومَ وَمُؼقُمقا  .شَيْؼُعْد طَمت ك شُمقَوعَ اَل ، وَمَؿ

ـْ ؾُمَفْقٍؾ، ىَموَل:   .شطَمت ك شُمقَوَع ذِم اًمؾ ْحدِ »َوَرَواُه َأسُمق ُمَعوِوَيَي، قَم

منموقمقي اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم ومقفو  افشاهد:

 إدظموهلو اًمؼؼم. اجلؾقس إذا ُووعً اجلـوزة قمغم إرض ىمبؾ

ًُ  قمدم منموقمقي اجلؾقس طمتك ُيقوعَ واًمروايي اًمثوكقي ومقفو   ذم اًمؼؼم. اعمق

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم مـ روايي  افسجقح: شُمرضم 

 .اًمذي روى اًمروايي اًمثوكقي عووييأطمػظ مـ أيب مُ ، وهق اًمثقريِّ  ؾمػقونَ 

جِ  َداُودَ َأسُمق  اإلمومُ  ىَموَل  ـْ َأيِب ُمَعوِوَييَ : »وين  تَ ْس اًمس   .شَوؾُمْػَقوُن َأطْمَػُظ ِم

 / ُّ ىُــ ْٔ كْوي يُ -٤»كَــ
َ
ْكََثُ ُرَواًة ىلَعَ األ

َ
ُص األ أي إذا شمعورض دًمقالن  «/ؽَسَّ

 أطمدمهو رواشمف أيمثر مـ أظمر وضمى شمرضمقح اًمدًمقؾ إيمثر رواة.

                                 
 (.23/661إحتوف اعمفرة ) (ِاكظر:1)

 (.166، 144شمؼريى اًمتفذيى، ٓسمـ طمجر، صـ ) (ِاكظر:2)

 ([.144]اكظر: اًمتؼريى، صـ )ش. موم طمجيصمؼي طموومظ ومؼقف قموسمد إ»ؾمػقون اًمثقري  ؿالِاحلاؾظِابـِحجر:

 ([.166اكظر: اًمتؼريى، صـ )ش.]صمؼي طموومظ متؼـ»ؿمعبي سمـ احلجوج  وؿال:

 .(959(، ومسؾؿ )2320رواه اًمبخوري ) :متػؼِظؾقف(3ِ)

 (.3273(، وأسمق داود )945رواه مسؾؿ ) :صحقح(4ِ)

 (.23/661إحتوف اعمفرة ) (ِاكظر:5)

 (.3/103ؾمــ أيب داود ) :اكظر(6ِ)
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 ،  وقمـاًمغؾط واًمـسقونو سمعد قمـ اخلطلٕكف روايي إيمثر شمؽقن أىمقى ذم اًمظـ، وأ

 .د اًمؽذبشمعؿ  

يَموَن َيْروَمُع َيَدْيِف طَمْذَو  َأن  َرؾُمقَل اهللِ »قمـ اسمـ قمؿَر رِض اهلل قمـفام،  [:1مثالِ]

يُمقِع، رَ  ـَ اًمر  يُمقِع، َوإَِذا َروَمَع َرْأؾَمُف ِم َ ًمِؾر  اَلَة، َوإَِذا يَمؼم  وَمَعُفاَم يَمَذًمَِؽ َمـْؽَِبْقِف إَِذا اوْمَتَتَح اًمص 

 .شَأْيًضو

ـُ  قَمْبدُ وىمول  َٓ ُأَصكمِّ سمُِؽْؿ َصاَلَة َرؾُمقِل اهللِ : » َمْسُعقدٍ  اهللِ سْم ، وَمَؾْؿ َأ ؟ وَمَصغم 

ةٍ  ِل َمر  ٓ  ذِم َأو   .شَيْروَمْع َيَدْيِف إِ

 إومم شُمْثبًِاًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي  افشاهد:

 منموقمقي رومع اًمقديـ ذم اًمصالة قمـد شمؽبػمة اإلطمرام، وقمـد اًمريمقع، واًمرومع مـف.

 واًمروايي اًمثوكقي أصمبتً اًمرومع قمـد شمؽبػمة اإلطمرام ومؼط. 

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم أيمثرُ  افسجقح:  رواةً  شُمرضم 

 .سمؾغقا صمالصمًي وصمالصملم صحوسمقو

ِ. رواةً  ىمؾ  ثوكقي أَ واًمروايي اًم

ِوهذاِادثالِظذِؿقلِمـِيؼقلِبلنِاحلديثِملِيبؾغِحدِافتقاتر.

ةَ قمـ [:2ِمثالِ] ًِ  سُمْنَ ًْ َرؾُمقَل اهللِ  سمِـْ َو ؾَمِؿَع ـْ َمس  »َيُؼقُل:  َصْػَقاَن، َأهن  َم

                                 
(، ورووي اًمـوفمر 143-4/141(، واإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم )401-5/402اعمحصقل ) (ِاكظر:1)

(، واعمختٍم ذم أصقل اًمػؼف، ٓسمـ اًمؾحوم، صـ 9(، وآقمتبور ذم اًمـوؾمخ واعمـسقخ، صـ )3/2030)

 (.631-4/618(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )269)

 (.735رواه اًمبخوري ) (ِصحقح:2)

 (، وطمسـف، وصححف إًمبوين.157ه اًمؽممذي )روا (ِصحقح:3)

 (.631-4/632ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:4)
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لْ   .شَذيَمَرُه وَمْؾَقَتَقو 

ـْ ـَمْؾٍؼ و  قَمكمي  قَم
ـِ ، وَمَؼوَل:  بِلِّ اهللِ ، ىَموَل: ىَمِدْمـَو قَمغَم كَ سم ُف سَمَدِوي  وَمَجوَء َرضُمٌؾ يَمَلك 

ُل؟ وَمَؼوَل:  ضُمِؾ َذيَمَرُه سَمْعَد َمو َيَتَقو  ٓ  ُمْضَغٌي »َيو َكبِل  اهللِ، َمو شَمَرى ذِم َمسِّ اًمر  َهْؾ ُهَق إِ

 .شسَمْضَعٌي ِمـْفُ »، َأْو ىَموَل: شِمـْفُ 

ى قضمِ ي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم شمُ اًمروايي إومم شمعورض اًمرواي افشاهد:

 اًمقوقء قمغم مـ مس ذيمره.

 ه. رَ يمَ ذَ  ـ مس  ى اًمقوقء قمغم مَ قضمِ واًمروايي اًمثوكقي ٓ شمُ 

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم أيمثر رواة  افسجقح: شُمرضم 

هو إٓ واطمد.وِ رْ مـ اًمثوكقي، وموًمثوكقي مل يَ 

[ِ ـْ  [:3مثال سَمػْمِ  قَم ـِ اًمز  إَِذا ىَمَعَد ذِم  يَموَن َرؾُمقُل اهللِ »، ىَموَل:  قَمْبِد اهللِ سْم

ى سَملْمَ وَمِخِذِه َوؾَموىِمِف، َووَمَرَش ىَمَدَمُف اًْمُقْؿـَك، َوَوَوَع َيَدُه  اَلِة، ضَمَعَؾ ىَمَدَمُف اًْمُقْنَ اًمص 

ى، َوَوَوَع َيَدُه اًْمُقؿْ  ى قَمغَم ُريْمَبتِِف اًْمُقْنَ  .شـَك قَمغَم وَمِخِذِه اًْمُقْؿـَك، َوَأؿَموَر سمِنِْصَبِعفِ اًْمُقْنَ

ـْ وَ  ـِ  َواِئؾِ قَم ِملِّ  سْم َْكُظَرن  إمَِم َرؾُمقِل اهللِ طُمْجٍر احْلرَْضَ َٕ  : ًُ ، يَمْقَػ ، ىَموَل: ىُمْؾ

؟ ىَموَل:  يُمَفو َيْدقُمق هِبَو ...»ُيَصكمِّ  .شصُمؿ  َروَمَع إِْصَبَعُف، وَمَرَأْيُتُف ُُيَرِّ

اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن إومم شمػقد اإلؿمورة ومؼط  شاهد:اف

 سموٕصبع.

                                 
ِصحقح:1) (، واسمـ 263اًمـسوئل )(، وىمول: طمسـ صحقح، و81(، واًمؽممذي )282رواه أسمق داود ) (

 (، وصححف إًمبوين.17193(، وأمحد )479موضمف )

 (، وصححف إًمبوين.26195د )أمح(، و85(، واًمؽممذي )281رواه أسمق داود ) (ِصحقح:2)

 (.579رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:3)

 (.1/69صححف إًمبوين )(، و28870(، وأمحد )889رواه اًمـسوئل ) (ِصحقح:4)
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 واًمروايي اًمثوكقي شمػقد حتريؽ إصبع.

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم هل روايي  افسجقح: شُمرضم 

 إيمثر.

 .د هبو زائدة ومؼطػر  واًمروايي اًمثوكقي شمَ 

 ،إٓ ذم هذا اخلؼمش وفَ يمُ ُيرِّ »ًمقس ذم رء مـ إظمبور » :ةَِؿَِيِْزَِابـُِخِِماماإلِؿال

 .شهُ رَ يمَ ذَ  ةُ زائد

[ِ ًِ  [:4مثال وِم ـِ اًمص  ـْ قُمَبوَدَة سْم َهُى : »، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ  قَم اًمذ 

ِعػُم  ، َواًمش  ِي، َواًْمؼُم  سمِوًْمؼُمِّ ُي سمِوًْمِػض  َهِى، َواًْمِػض  ِعػِم، َواًمت ْؿُر سمِوًمت ْؿِر، َواعْمِْؾُح سمِوًمذ  سمِوًمش 

، َيًدا سمَِقدٍ 
ٍ
 .شسمِوعْمِْؾِح، ِمْثاًل سمِِؿْثٍؾ، ؾَمَقاًء سمَِسَقاء

ـْ  ٓ  ذِم اًمـ ِسقَئيِ َٓ » ، ىَموَل:َأن  اًمـ بِل   ، ُأؾَموَميَ وقم  .شِرسًمو إِ

م رسمو اًمػضؾ، ورسمو  ومماًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن إ افشاهد: حترِّ

 اًمـسقئي.

ز رسمو ا  .ًمػضؾواًمروايي اًمثوكقي دُمقِّ

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم هل روايي  افسجقح: شُمرضم 

 إيمثر.

 .أؾمومي د هبو ػر  واًمروايي اًمثوكقي شمَ 

                                 
 (.2/354صحقح اسمـ ظمزيؿي ) (ِاكظر:1)

 (.2/354صحقح اسمـ ظمزيؿي ) (ِاكظر:2)

 (.2587رواه مسؾؿ ) :صحقح(3ِ)

 (.2596مسؾؿ )(، و1278رواه اًمبخوري ) :متػؼِظؾقف(4ِ)

 (.23-2/21ومتح اًمبوري، ٓسمـ طمجر ) :اكظر(5ِ)
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5ِمثالِ] ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ [: ىَموَل اهللُ »َيُؼقُل:  ًُ َرؾُمقَل اهللِ إينِّ ؾَمِؿعْ  ىَموَل:،  قَم

، َوًمَِعْبِدي َمو ؾَمَلَل، وَمنَِذا ىَموَل اًْمَعْبُد:  اَلَة سَمْقـِل َوسَملْمَ قَمْبِدي كِْصَػلْمِ ًُ اًمص  شَمَعومَم: ىَمَسْؿ

 .ش، ىَموَل اهللُ شَمَعومَم: مَحَِديِن قَمْبِدي(  پ پ پ پ )

ـِ ؾمؿعونَ  ًُ َرؾُمقَل »وَل: ىمَ  قمـ أيب هريرَة  وذم روايي اسم َيُؼقُل:   اهللِإيِنِّ ؾَمِؿْع

اَلَة سَمْقـِل َوسَملْمَ قَمْبِدي كِْصَػلْمِ وَمـِْصُػَفو ًَمُف ، َيُؼقُل قَمْبِدي  اهللُىَموَل » ًُ اًمص  : إيِنِّ ىَمَسْؿ

اَلَة:   .ش(  ٱ ٻ ٻ ٻ )إَِذا اوْمَتَتَح اًمص 

إومم شُمْثبًِ ن اًمروايي اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕ افشاهد:

 ذم اًمصالة. (  پ پ پ پ ) منموقمقي اًمَبداءة سمـ

 ذم اًمصالة. ( ٱ ٻ ٻ ٻ )منموقمقي اًمَبداءة سمـاًمثوكقي شُمْثبًِ واًمروايي 

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم  افسجقح: قمغم  ُمت َػؼشُمرضم 

 ي رواتو، سمخالف اًمروايي.قمداًم

 .شاشمػوىمفؿ قمغم ظمالف مو رواه اسمـ ؾمؿعون أومم سموًمصقاب»دارِؿطـل:ؿالِاف

 / ُّ ىُــ ْٔ ِّ -٥»كَــ خََفِق ىلَعَ َغَػاتَلِ ٍُ اِوي ال ُص ِرَوايُث الؽَّ ْغخَيَِؿ  حُؽَسَّ ٍُ  ىلَعَ ال
 ِّ قمغم قمداًمتف وشمزيمقتف،  ُمت َػؼأي إذا شمعورض دًمقالن أطمدمهو راويف  «/يِف َغَػاتَلِ

قمغم قمداًمتف وشمزيمقتف. ت َػؼاًمتف وشمزيمقتف وضمى شمؼديؿ روايي اعمُ وأظمر خمتؾػ ذم قمد

قمغم قمداًمتف أىمقى ذم اًمظـ، وآظمتالف ذم اًمعداًمي ؾمبى ًمضعػ  ت َػؼٕن روايي اعمُ 

                                 
 (.395رواه مسؾؿ ) :صحقح(1ِ)

(2ِ اسمـ ؾمؿعون هق قمبد اهلل سمـ زيود سمـ ؾمؿعون »(، وىمول: 2289رواه اًمدار ىمطـل ذم ؾمــف ) :ضعقػ(

 ش.مؽموك احلديٌ

 (.1/85اًمســ، ًمؾدار ىمطـل ) (ِاكظر:3)
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 .احلديٌ

[ِ ةَ قمـ  [:1مثال ًِ  سُمْنَ ًْ َرؾُمقَل اهللِ رِض اهلل قمـفو َصْػَقانَ  سمِـْ َو ؾَمِؿَع  ، َأهن 

ـْ َمس  »َيُؼقُل:  لْ  َم  .شَذيَمَرُه وَمْؾَقَتَقو 

ـْ ـَمْؾٍؼ و  قَمكمي  قَم
ـِ ، وَمَؼوَل:  ، ىَموَل: ىَمِدْمـَو قَمغَم َكبِلِّ اهللِ سم ُف سَمَدِوي  وَمَجوَء َرضُمٌؾ يَمَلك 

ُل؟ وَمَؼوَل:  ضُمِؾ َذيَمَرُه سَمْعَد َمو َيَتَقو  ٓ  ُمْضغَ »َيو َكبِل  اهللِ، َمو شَمَرى ذِم َمسِّ اًمر  ٌي َهْؾ ُهَق إِ

 .شسَمْضَعٌي ِمـْفُ »، َأْو ىَموَل: شِمـْفُ 

اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم شمقضمى  افشاهد:

 اًمقوقء قمغم مـ مس ذيمره.

 ه. رَ يمَ ذَ  واًمروايي اًمثوكقي ٓ شمقضمى اًمقوقء قمغم مـ مس  

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروا افسجقح: قمغم  ُمت َػؼيي إومم شُمرضم 

ًمرواة لم ًمؽثرة اعمزيمِّ ػ ذم قمداًمي رواتو، وؾَ تَ خْ قمداًمي رواتو، سمخالف اًمروايي اًمثوكقي ومؿُ 

 .ؼؾْ ي ذًمؽ ذم طمديٌ ـمَ ؾ  ة، وىمِ ْنَ سمُ  طمديٌ

ـْ قَموِئَشيَ  [:2مثالِ] : رِض اهلل قمـفو قَم ًْ قَمغَم   اهللَِمو َصغم  َرؾُمقُل  اهللِوَ »، ىَموًَم

                                 
(، وآقمتبور ذم اًمـوؾمخ واعمـسقخ، 379(، وهنويي اًمسقل، صـ )3/111اإلهبوج ذم ذح اعمـفوج ) (ِاكظر:1)

(، واعمختٍم ذم أصقل اًمػؼف، ٓسمـ اًمؾحوم، صـ 4/145(، واإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم )20صـ )

 (.8/277(، واًمبحر اعمحقط ذم أصقل اًمػؼف )269)

ِصحقح:2) (، واسمـ 263ئل )اًمـسو(، وىمول: طمسـ صحقح، و81(، واًمؽممذي )282رواه أسمق داود ) (

 (، وصححف إًمبوين.17193(، وأمحد )479موضمف )

 (، وصححف إًمبوين.26195أمحد )(، و85(، واًمؽممذي )281رواه أسمق داود ) (ِصحقح:3)

(، واًمبحر اعمحقط ذم أصقل اًمػؼف 379(، وهنويي اًمسقل، صـ )3/111اإلهبوج ذم ذح اعمـفوج ) (ِاكظر:4)

(8/277.) 
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ٓ  ذِم ؾُمَفْقِؾ اسمْ   إِ
ِ
 .شْسِجدِ اعمَ ـِ اًْمَبْقَضوء

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ـْ َصغم  قَمغَم ضَمـَوَزٍة ذِم : » اهللِ، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل  قَم ْسِجِد، اعمَ َم

َء ًَمفُ   .شوَماَل َرْ

اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي، وموًمروايي إومم شمػقد منموقمقي  افشاهد:

 ذم اعمسجد.صالة اجلـوزة 

 ػقد أن مـ صغم اجلـوزة اعمسجد ومال رء ًمف مـ اًمثقاب.واًمروايي اًمثوكقي شمُ 

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم رواتو  افسجقح: شُمرضم 

 قمغم شمقصمقؼفؿ. ُمت َػؼ

 ػ ذم قمداًمتف.ؾَ تَ واًمروايي اًمثوكقي ومقفو صوًمح مقمم اًمت ْقَأمِي خُمْ 

ِافبَِؿالِاإلم ، وصوًمح مقمم طمديٌ قموئشي رِض اهلل قمـفو أصح مـف» :قفؼلِ ام

طُمفُ  ػ ذم قمداًمتف يمون موًمُؽ ؾَ تَ اًمت ْقَأَمِي خُم  رِّ  .شسمـ أكس جُيَ

 / ُّ ىُــ ْٔ ْغؽَ يُ -٦»كَــ ٍُ ََ االِْعِؽَؽاِب ىلَعَ ال ٌِ  ًَ ِي ـَ ا  ٌَ ُص  أي إذا  «/ؽِِب ؽَسَّ

أظمر مضطرب وضمى شمرضمقح مو ؿ مـ آوطراب، وؾِ شمعورض دًمقالن أطمدمهو ؾَم 

 ؾمؾؿ مـ آوطراب قمغم اعمضطرب.

 . يدل قمغم طمػظف ووبطف وؾمقء طمػظ صوطمبف ؿ مـ آوطرابمو ؾمؾِ  ٕن

: ٕن آوطراب ؾمبى ًمضعػ مو ٓ اوطراب ومقف أؿمبف سمؼقل اًمرؾمقل  وٕن 

                                 
 صححف إًمبوين.(، و3289داود ) رواه أسمق (ِصحقح:1)

 (، وطمسـف إًمبوين.9865(، وأمحد )2527، واسمـ موضمف )(3292رواه أسمق داود ) (ِحسـ:2)

 .أصح مـ طمديٌ أيب هريرة  (ِأي:3)

 (.4/86اًمســ اًمؽؼمى، ًمؾبقفؼل ) (ِاكظر:4)
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 .احلديٌ

 ،وضمفسمعضفؿ قمغم هق اًمذي ختتؾػ اًمروايي ومقف ومػمويف ربِمـِاحلديث:طِ ادْضِو

 .وهق يؼع ذم اإلؾمـود هموًمبو، وىمد يؼع ذم اعمتـ، ػ ًمفوسمعضفؿ قمغم وضمف آظمر خموًمِ 

ـْ َمْقُؿقَكيَ  [:1مثالِ] ، وَمُسِئَؾ  رِض اهلل قمـفو، قَم ًْ ـٍ وَماَمشَم ًْ ذِم ؾَمْؿ َأن  وَمْلَرًة َوىَمَع

 .شَأًْمُؼقَهو َوَمو طَمْقهَلَو َويُمُؾقهُ »قَمـَْفو وَمَؼوَل: اًمـ بِل  

ـِ وَمنِْن : »، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ  ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ قمَ و ْؿ  اًْمَػْلَرُة ذِم اًمس 
ًِ إَِذا َوىَمَع

 .شيَموَن ضَموِمًدا وَمَلًْمُؼقَهو، َوَمو طَمْقهَلَو، َوإِْن يَموَن َموِئًعو وَماَل شَمْؼَرسُمقهُ 

مم شمبلم أن اًمػلرة اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إو افشاهد:

ُ تُ ل مو طمقهلو ومؼط، وضموز أيمؾ مو طمقهلو، أمو اًمروايي اًمثوكقي ومَ ًمؼِ إذا وىمعً ذم ؾمؿـ أُ   بلمِّ

ل مو طمقل اًمػلرة ومؼط، وإن يمون ؼِ ًمْ أُ  اأن اًمػلرة إذا وىمعً ذم اًمسؿـ، إن يمون ضمومد

 ف. موئعو ُأًمؼل يمؾ  

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕ افسجقح: ن اًمروايي إومم ؾمؾؿً مـ شُمرضم 

 . فوهو ومتـُ ب ؾمـدُ رِ اًمتل اوطُ  ًمثوكقيآوطراب ؾمـدا ومتـو، سمخالف اًمروايي ا

                                 
ِاكظر:1) اًمػصقل، (، وذح شمـؼقح 4/148(، واإلطمؽوم ذم أصقل احلؽوم )376اعمستصػك، صـ ) (

(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم 25-24(، وآقمتبور ذم اًمـوؾمخ واعمـسقخ، صـ )414، 1/428ًمؾؼراذم )

(4/651-653.) 

 (.94-93مؼدمي اسمـ اًمصالح، صـ ) (ِاكظر:2)

 (.96-95كزهي اًمـظر، صـ ) (ِاكظر:3)

 (.5538رواه اًمبخوري ) (ِصحقح:4)

(، 4160واًمـسوئل )، وىمول: طمسـ صحقح، (2798(، واًمؽممذي )3841رواه أسمق داود ) (ِصحقح:5)

 (، وصححف أمحد ؿمويمر، وإًمبوين.7592وأمحد )

 (.12/490جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:6)
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ـِ قَمب وٍس َرِِضَ اهللُ قَمـُْفاَم، ىَموَل: َوضَمَد اًمـ بِل   [:2مثالِ] ـِ اسْم ؿَموًة َمقَِّتًي، ُأقْمطَِقْتَفو  قَم

َدىَمِي،  ـَ اًمص  َْقُؿقَكَي ِم
َو َمْقَتٌي: ش َهال  اْكَتَػْعُتْؿ سمِِجْؾِدَهو؟: »وَمَؼوَل اًمـ بِل  َمْقٌَٓة عمِ ىَموًُمقا: إهِن 

اَم طَمُرَم َأيْمُؾَفو»ىَموَل:   .شإِك 

ـْ  ـِ قُمَؽْقؿٍ  وقَم ـَ : »، َأن  َرؾُمقَل اهللِ  قَمْبِد اهللِ سْم َٓ اعمَ َٓ شَمـَْتِػُعقا ِم ْقَتِي سمِنَِهوٍب، َو

 .شقَمَصٍى 

ـمفورة إومم شُمْثبًِ اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي  افشاهد:

 ضمؾقد اعمقتي سموًمدسموغ.

 قمدم ـمفورة ضمؾقد اعمقً مطؾؼو ؾمقاء يمون سموًمدسموغ، أو همػمه. اًمثوكقي شُمْثبًِ واًمروايي 

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم ؾموعمي مـ  افسجقح: شُمرضم 

 وطراب.آ

 .واًمروايي اًمثوكقي مضطرسمي اإلؾمـود

 .شو اوطرسمقا ذم إؾمـودهشمرك أمحد سمـ طمـبؾ هذا احلديٌ عم  » ؿالِاإلمامِافسمذي:

 .شإؾمـوده

يَموَن َيْروَمُع َيَدْيِف طَمْذَو  َأن  َرؾُمقَل اهللِ »قمـ اسمـ قمؿَر رِض اهلل قمـفام،  [:3مثالِ]

اَلَة، وَ  يُمقِع، َروَمَعُفاَم يَمَذًمَِؽ َمـْؽَِبْقِف إَِذا اوْمَتَتَح اًمص  ـَ اًمر  يُمقِع، َوإَِذا َروَمَع َرْأؾَمُف ِم َ ًمِؾر  إَِذا يَمؼم 

                                 
 (.363(، ومسؾؿ )2491رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:1)

(، 3623(، واسمـ موضمف )4149(، واًمـسوئل )2719(، واًمؽممذي )4218رواه أسمق داود ) (ِصحقح:2)

 (، وصححف إًمبوين.28780أمحد )و

 (.4/103معومل اًمســ ) (ِاكظر:3)

 (.4/411ؾمــ اًمؽممذي ) (ِاكظر:4)
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 .شَأْيًضو

 و
ِ
اء ـِ اًْمؼَمَ ـْ   اهللَِأن  َرؾُمقَل »،  قَم اَلَة َروَمَع َيَدْيِف إمَِم ىَمِريٍى ِم يَموَن إَِذا اوْمَتَتَح اًمص 

َٓ َيُعقدُ   .شُأُذَكْقِف، صُمؿ  

إومم شُمْثبًِ اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي  افشاهد:

 منموقمقي رومع اًمقديـ ذم اًمصالة قمـد شمؽبػمة اإلطمرام، وقمـد اًمريمقع، واًمرومع مـف.

 ومؼط. شمؽبػمة اإلطمرامقمـد اًمرومعاًمثوكقي شُمْثبًِ واًمروايي 

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمرو افسجقح: ايي إومم ؾمؾؿً مـ شُمرضم 

 آوطراب.

ِ.واًمروايي اًمثوكقي اوطرب ًمػظفو

ـِ قَمْبِد [:4ِمثالِ] ـْ ضَموسمِِر سْم ـْ َرؾُمقِل رِض اهلل قمـفام اهللِ قَم ُف ىَموَل:   اهللِ، قَم َيْقُم »َأك 

َة  َٓ ُيقضَمُد ُمْسؾٌِؿ َيْسَلُل  -ُيِريُد  -اجْلُُؿَعِي صمِـَْتو قَمنْمَ ٓ  َأشَموُه ؿَمْقئً   اهللَؾَموقَمًي،  ،  اهللُو، إِ

 .شوَموًْمَتِؿُسقَهو آظِمَر ؾَموقَمٍي سَمْعَد اًْمَعٍْمِ 

ًَ و ـُ قُمَؿَر: َأؾَمِؿْع ، ىَموَل: ىَموَل زِم قَمْبُد اهللِ سْم ؿَْمَعِريِّ ْٕ ـِ َأيِب ُمقؾَمك ا ـْ َأيِب سُمْرَدَة سْم قَم

ـْ َرؾُمقِل اهللِ  ُث قَم : َكَعْؿ، ؾَمِؿْعُتُف َيُؼقُل: ذِم ؿَمْلِن ؾَموقَمِي اجْلُُؿعَ  َأسَموَك ُُيَدِّ ًُ ِي؟ ىَموَل: ىُمْؾ

ًُ َرؾُمقَل اهللِ  اَلةُ »َيُؼقُل:  ؾَمِؿْع َموُم إمَِم َأْن شُمْؼَه اًمص  ِؾَس اإْلِ  .شِهَل َمو سَملْمَ َأْن جَيْ

اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم شمـص قمغم أن  افشاهد:

                                 
 (.735رواه اًمبخوري ) (ِصحقح:1)

 (، ووعػف إًمبوين.749رواه أسمق داود ) (ِضعقػ:2)

 (.25-24آقمتبور ذم اًمـوؾمخ واعمـسقخ، صـ )(ِاكظر:3ِ)

 ، وصححف إًمبوين.(2389اًمـسوئل )(، و2048رواه أسمق داود ) (ِصحقح:4)

 (.853رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:5)
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 ؿعي هل آظمر ؾموقمي سمعد اًمعٍم.ؾموقمي اإلضموسمي مـ يقم اجل

واًمروايي اًمثوكقي شمـص قمغم أن ؾموقمي اإلضموسمي هل مو سملم أن جيؾس اإلموم إمم أن 

 ه صالة اجلؿعي.ؼْ شمُ 

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم ؾموعمي مـ  افسجقح: شُمرضم 

 آوطراب.

قمغم أيب  ، ورويً مقىمقوميً بل ًمـإمم ا واًمروايي اًمثوكقي مضطرسمي رويً مرومققميً 

 .ةدَ رْ مـ ىمقل أيب سمُ  ، ورويً مؼطققميً مقؾمك إؿمعري 

 .شؾ سموٓكؼطوع وآوطرابقمِّ أُ » ؿالِاحلاؾظِابـِحجر:

ـِ اعمُ  [:5مثالِ] ـِ ؿُمْعَبيَ قَم ـِ ،  ِغػَمِة سْم ْؼُط ُيَصغم  قَمَؾْقفِ »ىَموَل:  اًمـ بِلِّ  قم  .شاًمسِّ

ـْ ضَموسمِرٍ و ـِ  قَم َٓ ُيقَرُث »ىَموَل:  اًمـ بِلِّ  ، قَم َٓ َيِرُث، َو َٓ ُيَصغم  قَمَؾْقِف، َو ْػُؾ  اًمطِّ

 .شطَمت ك َيْسَتِفؾ  

ومقفو منموقمقي  اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم افشاهد:

ؼط.  اًمصالة قمغم اًمسِّ

 و.صورظًم  ؼط طمتك يستفؾ  قمدم منموقمقي اًمصالة قمغم اًمسِّ ومقفو واًمروايي اًمثوكقي 

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم  افسجقح: ؾموعمي مـ  شُمرضم 

 آوطراب.

                                 
 (.411-1/410(، وومتح اًمبوري، ٓسمـ طمجر )267اإلًمزاموت واًمتتبع، ًمؾدار ىمطـل، صـ ) اكظر:ِ(1)

 (.1/411ومتح اًمبوري، ٓسمـ طمجر ) (ِاكظر:2)

وأمحد (، 2507(، وىمول: طمسـ صحقح، واسمـ موضمف )2032(، واًمؽممذي )3280أسمق داود ) :صحقحِ(3)

(28274.) 

 (، وصححف إًمبوين.2031رواه اًمؽممذي ) :صحقحِ(4)
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ضموسمر ويً مقىمقومي قمغم ، ورُ ًمـبل إمم اويً مرومققمي واًمروايي اًمثوكقي مضطرسمي رُ 

. 

ِافسمذي: ٌٌ » ؿالِاإلمام ـ ومرواه سمعضفؿ، قم ،ىمد اوطرب اًمـوس ومقف هذا طمدي

ٌُ  أيب اًمزسمػم، قمـ ضموسمر، قمـ اًمـبل  ـُ  مرومققمو، وروى أؿمع ، وهمػم واطمد، قمـ ارٍ ق  ؾَم  سم

وح، قمـ سمَ أيب اًمزسمػم، قمـ ضموسمر مقىمقومو، وروى حمؿد سمـ إؾمحوق، قمـ قمطوء سمـ أيب رَ 

 .شمقىمقومو ضموسمرٍ 

 / ُّ ىُــ ْٔ ِْ يُ -٧»كَــ ا اَل َشا ٌَ َٔاُْػ ىلَعَ  ا َُل َش ٌَ ُص  رض أي إذا شمعو «/َػ َُلُ ؽَسَّ

مو ًمف ؿمقاهد  دًمقالن أطمدمهو ًمف ؿمقاهد قمديدة، وأظمر ًمف ؿموهد واطمد وضمى شمرضمقُح 

 قمديدة قمغم مو ٓ ؿموهد ًمف.

إدًمي شمقضمى مزيد اًمظـ سموعمدًمقل، ومقؽقن مـ سموب اًمؼضوء اًمشقاهد وٕن يمثرة 

 .سموًمراضمح

ـْ أيب ُمقؾَمك  مثال: ٓ  سمِقَ »ىَموَل:  ، أن  اًمـ بل  قَم  .شزِمي َٓ كَِؽوَح إِ

ـِ قَمب وسٍ و ـِ اسْم ـْ »ىَموَل:  ، َأن  اًمـ بِل  رِض اهلل قمـفام قَم ُؿ َأطَمؼ  سمِـَْػِسَفو ِم َيِّ ْٕ ا

 .شَوًمِقَِّفو

م  افشاهد: كؽوح اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم حترِّ

                                 
 (.3/342ؾمــ اًمؽممذي ) (ِاكظر:1)

ِاكظر:2) شمـؼقح اًمػصقل ذح (، و4/164(، واإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم )5/402اعمحصقل ) (

 (.27(، وآقمتبور ذم اًمـوؾمخ واعمـسقخ، صـ )1/421)

ِصحقح:3) (، 29528أمحد )(، و2882(، واسمـ موضمف )2202(، واًمؽممذي )1085رواه أسمق داود ) (

 وصححف إًمبوين.

 (.2412رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:4)
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 .سمغػم وزمِّ  اعمرأة كػسفو

ز ًمؾؿ  ـْؽِح كػسفو.رأة أن شمُ واًمروايي اًمثوكقي دمقِّ

ح اًمروايي إومم قمغم اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم هلو ؿمقاهد مـفو: افسجقح:  شُمرضم 

ًْ سمَِغػْمِ إِْذِن َوًمِقَِّفو »ىمول:  قمـ قموئشَي رِض اهلل قمـفو، أن  اًمـبل   اَم اْمَرَأٍة َكَؽَح َأي 

 .شَفو سَموـمٌِؾ وَمـَِؽوطُمَفو سَموـمٌِؾ، وَمـَِؽوطُمَفو سَموـمٌِؾ، وَمـَِؽوطُم 

 واًمروايي اًمثوكقي ٓ ؿموهد هلو. 

 / ُّ ىُــ ْٔ اكَِػِث ىلَعَ َؽرِيهِ -٨»كَــ َٔ َطاِِبي َضاِضِب ال ُص ِرَوايُث الطَّ أي إذا  «/حُؽَسَّ

شمعورض دًمقالن أطمدمهو مـ روايي صوطمى اًمقاىمعي، واًمثوين مـ روايي همػمه وضمى 

 روايي صوطمى اًمقاىمعي قمغم روايي همػمه. شمرضمقُح 
 .اهتاممو حوًمف مـ همػمه، وأيمثرُ سم أقمرُف  اًمؼصي صوطمَى ٕن 

ًِ  َمْقُؿقَكيَ قمـ [:1مثالِ] ضَمَفو  َأن  َرؾُمقَل اهللِ »، رِض اهلل قمـفو احْلَوِرِث  سمِـْ شَمَزو 

 .شَوُهَق طَماَلٌل 

ـِ قَمب وسٍ و ـِ اسْم َج اًمـ بِل  »، ىَموَل: رِض اهلل قمـفام قَم  .شِرمٌ َمْقُؿقَكَي َوُهَق حُمْ  شَمَزو 

زواج إومم شُمْثبًِ اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي  افشاهد:

                                 
(، 2879اسمـ موضمف )(، وطمسـف، واًمؾػظ ًمف، و2201(، واًمؽممذي )1083رواه أسمق داود ) (ِصحقح:1)

 (، قمـ قموئشي رِض اهلل قمـفو، وصححف إًمبوين.14105(، وأمحد )5373واًمـسوئل ذم اًمؽؼمى )

واإلطمؽوم (، 2034-3/2033ورووي اًمـوفمر )(، 2016-3/2014اًمعدة ذم أصقل اًمػؼف ) ظر:(ِاك2)

(، واعمختٍم ذم أصقل 22(، وآقمتبور ذم اًمـوؾمخ واعمـسقخ، صـ )144-4/143أصقل إطمؽوم )

 (.638-4/637(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )269اًمػؼف، ٓسمـ اًمؾحوم، صـ )

 (.2422رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:3)

 (.2420(، ومسؾؿ )4158رواه اًمبخوري ) تػؼِظؾقف:(ِم4)
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ٍي رِ حُم  همػمُ  مـ مقؿقكي رِض اهلل قمـفو وهق طمالٌل  اًمـبل   أو قمؿرة. م سمح

 شمزوج مقؿقكي وهق حمرم. أن اًمـبل اًمثوكقي شُمْثبًِ واًمروايي 

ح اًمروايي إومم قمغم اًمثو افسجقح: كقي: ٕن اًمروايي إومم مـ روايي صوطمى شُمرضم 

اعمعؼقد قمؾقفو، ومفل أقمرف سمقىمً قمؼدهو  وهل اًمقاىمعي، وهل مقؿقكي رِض اهلل قمـفو

 .مـ همػمهو ٓهتاممفو سمف ومراقموتو ًمقىمتف

 واًمروايي اًمثوكقي مـ روايي اسمـ قمبوس رِض اهلل قمـفام.

: قمـ  [:2مثالِ] ًْ إِْن يَموَن  ؿْمَفُد قَمغَم َرؾُمقِل اهللِ أَ »قَموِئَشَي َرِِضَ اهللُ قَمـَْفو ىَموًَم

ـْ مِجَوٍع هَمػْمِ اطْمتاَِلٍم، صُمؿ  َيُصقُمفُ   .شًَمُقْصبُِح ضُمـًُبو ِم

ـْ َأْصَبَح ضُمـًُبو وَماَل َيُصقمُ »ىَموَل:  ، ّأن  اًمـ بل  وقمـ أيب ُهريرَة    .شَم

إومم شُمْثبًِ ي اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمرواي افشاهد:

 و.بً ـُ منموقمقي صقم مـ أصبح ضُم 

 و. بً ـُ قمدم ضمقاز صقم مـ أصبح ضُم اًمثوكقي شُمْثبًِ واًمروايي 

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي ا افسجقح:  ًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم راويتفوشُمرضم 

 صوطمبي اًمقاىمعي، وهل قموئشي رِض اهلل قمـفو.

 .ة واًمروايي اًمثوكقي مـ روايي أيب هرير

 / ُّ ىُــ ْٔ ُص ِرَوا-٩»كَــ ِّ حُؽَسَّ ي
ْ
اِوي ىلَعَ َرأ أي إذا شمعورض دًمقالن  «/يُث الؽَّ

 أطمدمهو مـ روايي اًمراوي، واًمثوين مـ رأيف وضمى شمرضمقح روايتف قمغم رأيف.

                                 
 (.2209(، ومسؾؿ )2932رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:1)

ِصحقح:2) وصححف أمحد ؿمويمر، وإًمبوين ذم (، 7388(، وأمحد )1945رواه اًمـسوئل ذم اًمؽؼمى ) (

 (.3/22اًمصحقح )
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 .إمم احلديٌ ومقضمى اعمصػمُ  ،ٓ ذم مذهى اًمراوي اًمـبل ن احلجي ذم ًمػظ ٕ

 .، صمؿ يـسك مو رواه، ومُقػتل سمخالومفـ اًمـبل وٕن اًمصحويب  ىمد يروي ؿمقئو قم

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  [:1مثالِ]  : »، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ  قَم
ِ
إَِذا َوًَمَغ اًْمَؽْؾُى ذِم إَِكوء

ىْمُف صُمؿ  ًمَِقْغِسْؾُف ؾَمْبَع ِمَرارٍ   .شَأطَمِديُمْؿ وَمْؾػُمِ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة وَ   وَمَلْهِرىْمُف، صُمؿ  اهْمِسْؾُف صَماَلَث إَِذا َوًَمَغ اًْمؽَ : »قَم
ِ
َكوء ْؾُى ذِم اإْلِ

اٍت   .شَمر 

اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم شمقضمى همسؾ  افشاهد:

 اإلكوء مـ وًمقغ اًمؽؾى ؾمبع مرات.

 واًمروايي اًمثوكقي شمقضمى همسؾ اإلكوء مـ وًمقغ اًمؽؾى صمالث مرات ومؼط.

ح  افسجقح: اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم مـ روايي شُمرضم 

 .اًمراوي وهق أسمق هريرة 

 .واًمروايي اًمثوكقي مـ رأيف

ـْ  [:2مثالِ] و ، رِض اهلل قمـفو قَموِئَشيَ قَم : َدظَمَؾ قَمكَم  َرؾُمقُل أهن  ًْ وَمَرَأى ،  اهللِىَموًَم

                                 
 (.73-3/71مػم سمودؿموه )ًمأل(، وشمقسػم اًمتحرير، 2/372ذح شمـؼقح اًمػصقل، ًمؾؼراذم ) (ِاكظر:1)

 (.2/214اعمحغم سمؤصمور، ٓسمـ طمزم ) :اكظرِ(2)

 (، واًمؾػظ ًمف.179(، ومسؾؿ )271رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:3)

ِمقؿقف:4) ِصحقح (، سمسـد 2740(، واًمبقفؼل ذم اعمعرومي )296رواه اًمدار ىمطـل ذم اًمســ ) (

(، 2/142ر اًمـؼل، ٓسمـ اًمؽميمامين )اجلقه(، و2/232صحقح.]اكظر: كصى اًمرايي، ًمؾزيؾعل )

 ([.25/377وإحتوف اعمفرة، ٓسمـ طمجر )

 (.2/214اعمحغم سمؤصمور، ٓسمـ طمزم ) :اكظرِ(5)
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ـْ َوِرٍق  ذِم َيَدي  وَمَتَخوٍت  ـُ شَمو َهَذا َيو قَموِئَشُي؟»َؼوَل: ، ومَ ِم ـ  َأشَمَزي  : َصـَْعُتُف ًُ ، وَمُؼْؾ

؟»، ىَموَل: اهللًَِمَؽ َيو َرؾُمقَل  ـ  ـَ َزيَموَتُ ي ، َأْو َمو ؿَموَء شَأشُمَمدِّ َٓ  : ًُ ُهَق »، ىَموَل: اهللُ، ىُمْؾ

ـَ اًمـ ورِ   .شطَمْسُبِؽ ِم

ـْ  و » رِض اهلل قمـفو،قَموِئَشَي  وقم ًْ شمَ َأهن  ـ  يَموَك ُ كِم سَمـَوَت َأظِمقَفو َيَتوَمك ذِم طَمْجِرَهو هَل

يَموةَ  ـ  اًمز  ـْ طُمؾِقِِّف ِرُج ِم ، وَماَل خُتْ  .شاحْلَكْمُ

اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي إومم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم  افشاهد:

 . اعمرأةَ كمِّ شمقضمى اًمزيموة ذم طُم 

 ًمزيموة ذم طمكم اعمرأة.واًمروايي اًمثوكقي شمبلم قمدم وضمقب ا

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم مـ روايي  افسجقح: شُمرضم 

 اًمراوي وهل قموئشي رِض اهلل قمـفو.

 واًمروايي اًمثوكقي مـ رأيف.

 / ُّ ىُــ ْٔ رِْتِج -1١»كَــ ٍُ ُص ِرَوايُث ال أي إذا شمعورض دًمقالن  «/ىلَعَ اجلَّايِف  حُؽَسَّ

ًٓ  ًُ أطمدمهو يثب و قمغم  صمبتً طمؽام، وأظمر يـػقف وضمى شمؼديؿ روايي اعمثبًِ إذا يمون قمد

                                 
وىمقؾ: هل ظمقاشمقؿ ٓ  ،ظمقاشمقؿ يمبور شمؾبس ذم إيدي، ورسمام ووعً ذم أصوسمع إرضمؾ أي :َؾَتَخات(1ِ)

 ([.3/408]اكظر: اًمـفويي ذم همريى احلديٌ ) .ومصقص هلو

ي أي :مـَِوِرقِ(2)  ([.5/275]اكظر: اًمـفويي ذم همريى احلديٌ ) .مـ ومِض 

 (، وصححف إًمبوين.2565رواه اسمق داود ) (ِصحقح:3)

(، 2781(، واسمـ زكجقيف ذم أمقال )616اًمشوومعل ذم اعمسـد )(، و20رواه موًمؽ ذم اعمقـمل ) (ِصحقح:4)

(، وصححف إًمبوين ذم آداب 8176) (، واعمعرومي7535(، واًمؽؼمى )2103واًمبقفؼل ذم اًمصغػم )

 (.164اًمزوموف، صـ )
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.روايي اًمـوذم

 ًِ  .ً قمغم اًمـوذمقَ ػِ ظَم  زيودة قمؾؿ ٕن مع اعمثب

 .شَصغم  ذِم ضَمْقِف اًْمَؽْعَبيِ  َأن  َرؾُمقَل اهللِ »، قمـ سمالٍل  [:1مثالِ]

ـِ و ـِ  اًْمَػْضؾِ  قَم  .ش، مَلْ ُيَصؾِّ ذِم اًْمَؽْعَبيِ َأن  َرؾُمقَل اهللِ » ـفام،رِض اهلل قمقَمب وٍس  سْم

أن اًمـبل إومم شُمْثبًِ اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي  افشاهد:

  .صغم ذم اًمؽعبي 

ذم اًمؽعبي.  واًمروايي اًمثوكقي شمـػل صالة اًمـبل 

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي ا افسجقح: ًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم مثبِتي شُمرضم 

 ًمؾحؽؿ.

واًمروايي اًمثوكقي كوومقي ًمؾحؽؿ

ـْ طُمَذْيَػيَ  [:2مثالِ]  .شوَمَبوَل ىَموِئاًم  ؾُمَبوـَمَي ىَمْقمٍ  َأشَمك اًمـ بِل  »، ىَموَل  قَم

                                 
 (.1/216صحقح اًمبخوري ) (ِاكظر:1)

(، وآقمتبور ذم اًمـوؾمخ واعمـسقخ، 3/2035(، ورووي اًمـوفمر )11-1/12أصقل اًمنظمز ) (ِاكظر:2)

َدة  (، و12صـ ) (، وذح خمتٍم 4/162(، واإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم )222-220، صـ )اعُمَسق 

اعمـثقر ذم اًمؼقاقمد اًمػؼفقي، (، و6/141(، واًمبحر اعمحقط ذم أصقل اًمػؼف )702-3/698رووي )اًم

 (.4/681(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )92-2/90ًمؾزريمٌم )

 (.2319(، ومسؾؿ )2599رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:3)

 (، وصححف أمحد ؿمويمر.2802رواه أمحد ) (ِصحقح:4)

 .(1/216صحقح اًمبخوري ) (ِاكظر:5)

بوـمي هل اعمقوع اًمذي يرمك ومقف اًمؽماب وإوؾموخ، ومو يؽـس مـ اعمـوزل، وىمقؾ هل اًمس   باضةِؿقم:(ُِش6ِ)

اًمؽـوؾمي كػسفو، وإووومتفو إمم اًمؼقم إووومي ختصقص ٓ مؾؽ. ]اكظر: اًمـفويي ذم همريى احلديٌ 

(1/335.]) 
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ـْ قَموِئَشيَ و : رِض اهلل قمـفو قَم ًْ صَمُؽْؿ َأن  اًمـ بِل  »، ىَموًَم ـْ طَمد  ُبقُل ىَموِئاًم وَماَل يَموَن يَ  َم

ٓ  ىَموقِمًدا ىُمقُه، َمو يَموَن َيُبقُل إِ  .ششُمَصدِّ

أن اًمـبل إومم شُمْثبًِ اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي  افشاهد:

 .سمول ىموئام 

 واًمروايي اًمثوكقي شمـػل ذًمؽ.

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمر افسجقح: وايي إومم مثبِتي شُمرضم 

 ًمؾحؽؿ.

 واًمروايي اًمثوكقي كوومقي ًمف. 

[ِ 3ِمثال ـْ [:  اًمـ بِلِّ  سَمْعضِ قَم
ِ
يَموَن َيُصقُم َيْقَم قَموؿُمقَراَء،  َأن  اًمـ بِل  »،  كَِسوء

يِ  ج 
ـْ ِذي احْلِ  .شَوشمِْسًعو ِم

: و ًْ ـْ قَموِئَشَي َرِِضَ اهللُ قَمـَْفو، ىَموًَم ًُ َرؾُمقَل »قَم َصوِئاًم ذِم اًْمَعنْمِ  اهللِ َمو َرَأْي

 .شىَمط  

شمثبً أن إومم اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي  وافشاهد:

 ذي احلجي. شمسعَ  صوم اًمـبل 

 واًمروايي اًمثوكقي شمـػل ذًمؽ.

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم مثبِتي  اًمؽمضمقح شُمرضم 

                                 
 (.173(، ومسؾؿ )114رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:1)

(، 15045(، وأمحد )307(، واسمـ موضمف )19، واًمـسوئل )(، وصححف21ًمؽممذي )رواه ا (ِصحقح:2)

 وصححف إًمبوين.

 (، وصححف إًمبوين.16468(، وأمحد )1371رواه اًمـسوئل ) (ِصحقح:3)

 (.2276رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:4)
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 ًمؾحؽؿ.

 اًمروايي اًمثوكقي كوومقي ًمف.و

 / ُّ ىُــ ْٔ ا اتُّ يُ -11»كَــ ٌَ ُص  ِّ ؽَسَّ ا اْعخُِيَؿ يِف َرـْػِ  َفَق ىلَعَ َرـِْػ ٌَ  ِّ ىلَعَ 
 ِّ ، إمم اًمـبل  وقمغم رومعف ُمت َػؼأي إذا شمعورض دًمقالن أطمدمهو مـ روايي  «/َوَوكِْف

ى شمرضمقح مو وضم–قمغم اًمصحويب  و، ووىمػفإمم اًمـبل  وذم رومعف خمَتؾٌػ  ىظمروإ

 .واشم ػؼ قمغم رومعف
 .أهمؾى قمغم اًمظـ وقمغم رومعف ت َػؼاعمُ ٕن 

قمغم شمؼدير  وػ ذم رومعفي مـ مجقع ضمفوشمف، واعمختؾَ ج  طُم  وقمغم رومعف ت َػؼٕن اعمُ و

 .إمم احلقطيقمؾقف أىمرب  ت َػؼاًمقىمػ هؾ يؽقن طمجي أم ٓ؟ ومقف ظمالف، وإظمذ سموعمُ 

ـف ذم سموسمف، ضمى ًمف ىمقة، ويدل قمغم صمبقشمف ومتؽ  ٕن آشمػوق قمغم اًمٌمء يقو

 .وآظمتالف ومقف يقضمى ًمف وعػو، ويدل قمغم شمزًمزًمف ذم سموسمف

 .ي قمغم اعمختؾػ ومقفقمؾقف مزي   ُؿت َػؼٕن ًمؾو

ًِ  مثال: وِم ـِ اًمص  ـْ قُمَبوَدَة سْم ْ َيْؼَرْأ  َٓ »ىَموَل:  َأن  َرؾُمقَل اهللِ  ، قَم ـْ مَل َ
َصاَلَة عمِ

ِي اًمؽَِتوِب سمَِػو  .شحِتَ

ـِ قَمْبِد اهللِ و ـْ ضَموسمِِر سْم َٓ ُيْؼَرُأ ومِقَفو »، ىَموَل:  ، َأن  اًمـ بِل  رِض اهلل قمـفامقَم يُمؾ  َصاَلٍة 

                                 
 (.270)(، واعمختٍم ذم أصقل اًمػؼف، صـ 381(، وهنويي اًمسقل، صـ )3/2037رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:1)

 (.4/148اإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم ) (ِاكظر:2)

 (.25آقمتبور ذم اًمـوؾمخ واعمـسقخ، صـ ) (ِاكظر:3)

 (.3/691ذح خمتٍم اًمرووي ) (ِاكظر:4)

 (.4/651ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:5)

 (.394(، ومسؾؿ )756رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:6)
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ٓ  َأْن َيُؽقَن َوَراَء إَِمومٍ   .شسمُِلمِّ اًْمؽَِتوِب وَمِفَل ظِمَداٌج إِ

ن اًمروايي إومم شمقضمى ىمراءة اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕ افشاهد:

 اًمػوحتي ذم اًمصالة مطؾؼو.

 واًمروايي اًمثوكقي مل شمقضمبفو وراء اإلموم.

ح اًمروايي إومم قمغم اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم  افسجقح:  قمغم رومعفو. ُمت َػؼشُمرضم 

 .واًمروايي اًمثوكقي خمتؾػ ذم رومعفو ووىمػفو

 / ُّ ىُــ ْٔ ا اتُّ يُ -1٢»كَــ ٌَ ُص  ِّ ؽَسَّ ِّ  َفَق ىلَعَ وَْضِي ا اْعخُِيَؿ يِف وَْضِي ٌَ  ىلَعَ 
اُِلِ  ـَ ، وأظمر قمغم وصؾف إمم اًمـبل  ُمت َػؼأي إذا شمعورض دًمقالن أطمدمهو  «/َوإِْر

 . وصؾفقمغم  ت َػؼاعمُ  شمؼديؿُ  ، وإرؾموًمف إمم اًمتوسمعل وضمَى ػ ذم وصؾف إمم اًمـبل خمتؾَ 
 .ػ قمؾقفقمؾقف، واعمرؾمؾ خمتؾ ُمت َػؼصؾ ٕن اعمت  

قمؾقف ومال  ُمت َػؼاًمـوس قمغم شمرك آطمتجوج سمف، واعمتصؾ  أيمثرُ  ن اعمرؾمَؾ وٕ

  .يؼوومف

 .م هبوؼد  ي اإلؾمـود، ومقُ زي  ٕن ومقف مَ و

                                 
ِمقؿقف:1) ِصحقح ىمول: اًمصقاب (، و2142(، واًمدار ىمطـل ذم ؾمــ )38رواه موًمؽ ذم اعمقـمل ) (

(، 1/142(. ]اكظر: وسمقون اًمقهؿ، ٓسمـ اًمؼطون )349مقىمقف، واًمبقفؼل ذم اًمؼراءة ظمؾػ اإلموم )

(، واجلقهر اًمـؼل، ٓسمـ اًمؽميمامين 3820(، وإحتوف اعمفرة، ٓسمـ طمجر )29-1/28وكصى اًمرايي )

(1/260.]) 

(، واإلهبوج ذم 29-1/28(، وكصى اًمرايي )261-259ًمؾبقفؼل، صـ )اًمؼراءة ظمؾػ اإلموم،  (ِاكظر:2)

 (.8/282) ذم أصقل اًمػؼف (، واًمبحر اعمحقط3/115ذح اعمـفوج )

 (.3/2037رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:3)

 (.25آقمتبور ذم اًمـوؾمخ واعمـسقخ، صـ ) (ِاكظر:4)
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ذم يمقكف طمجي، ٌػ ؾَ تَ جمفقل، وٕكف خُمْ  ؾ ىمد يؽقن سمقـف وسملم اًمـبل وٕن اعمرؾَم 

 .قمغم طمجقتف ُمت َػؼواعمسـد 

ـْ ضَمو مثال: ْػَعيَ  ضَمَعَؾ َرؾُمقُل اهللِ »ىموَل:  ،سمٍِر قَم ْ ُيْؼَسْؿ،  اًمش  ذِم يُمؾِّ َموٍل مَل

ُرُق  ًِ اًمط  وَم  احلُُدوُد، َوُسِّ
ًِ  .شؿُمْػَعيَ اَل ، ومَ وَمنَِذا َوىَمَع

ـِ قَمب وٍس َرِِضَ اهللُ قَمـُْفاَم و ـِ اسْم ـِ َأيِب ُمَؾْقَؽَي، قَم ـِ اسْم :  ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ ،قَم

يُؽ ؿَمِػقعٌ » ِ   ،اًمنم 
ٍ
ء ْػَعُي ذِم يُمؾِّ َرْ  .شَواًمش 

ز اًمش   افشاهد: عي ػْ اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم دمقِّ

 مـ إرض واًمَعؼور ومؼط.ذم اعمشوع

                                 
ِاكظر:1) صقل اًمػؼف، ٓسمـ اًمؾحوم، صـ (، واعمختٍم ذم أ146-4/145اإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم ) (

 (.649-4/648(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )270)

شمؽقن ذم اعمؾؽ معروومي، وهل مشتؼي مـ اًمزيودة: ٕن اًمشػقع يضؿ اعمبقع إمم مؾؽف ومقشػعف سمف،  افشػعة:ِ(2)

 ([.1/485يملكف يمون واطمدا وشمرا ومصور زوضمو ؿمػعو. ]اكظر: اًمـفويي ذم همريى احلديٌ )

 ([.3/14أي سمقـً مصورومفو وؿمقارقمفو. ]اكظر: اًمـفويي ذم همريى احلديٌ ) سؾتِافطرق:ِ(3)

ٍك، ذِم »(، وًمػظف: 2608(، واًمؾػظ ًمف، ومسؾؿ )1123رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:4) ْػَعُي ذِم يُمؾِّ ِذْ اًمش 

ي َٓ َيْصُؾُح َأْن َيبِقَع طَمت ك َيْعِرَض قَمغَم َذِ ؽِِف، وَمَقْلظُمَذ َأْو َيَدَع، وَمنِْن َأسَمك، َأْرٍض، َأْو َرسْمٍع، َأْو طَموئٍِط، 

يُؽُف َأطَمؼ  سمِِف طَمت ك ُيْمِذَكفُ   ش.وَمنَمِ

ِمرشؾ:5) (، واًمطحووي ذم ذح معوين أصمور 6159(، واًمـسوئل ذم اًمؽؼمى )2372رواه اًمؽممذي ) (

(، واعمخؾِّص ذم 4515(، واًمدار ىمطـل ذم اًمســ )22144اًمطؼماين ذم اًمؽبػم )(، و6024)

(، واًمؽؼمى 1245(، واعمعرومي )1245(، واًمبقفؼل ذم اًمســ اًمصغػم )2084عمخؾِّصقوت )ا

(22598.) 

 (، قمـ اسمـ أيب مؾقؽي مرؾمال.11069(، واسمـ أيب ؿمقبي ذم اعمصـػ )8/87ورواه قمبد اًمرزاق ذم اعمصـػ )

ِاحلاؾظِدمِافػتحِ) ًمف ؿموهدا مـ رضموًمف صمؼوت إٓ أكف ُأقمؾ سموإلرؾمول، وأظمرج اًمطحووي » (:4/436ؿال

 ش.طمديٌ ضموسمر سمنؾمـود ٓ سملس سمرواشمف
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 طمؼ اًمشػعي ذم يمؾ رء.اًمثوكقي شُمْثبًِ واًمروايي 

ح اًمروايي إومم  افسجقح: قمغم  ُمت َػؼقمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم شُمرضم 

 .وصؾفو إمم اًمـبل 

. واًمروايي اًمثوكقي خمتؾػ ذم وصؾفو وإرؾموهلو

 / ُّ ىُــ ْٔ َْ اَل جُيَ حُ -1٣»كَــ ٌَ ُص ِرَوايُث  ْػًَن ىلَعَ ؽَسَّ ٍَ ُز ِرَوايَث احلَِػيِد ةِال  ٔي
َْ جُيَ  ُز َذلَِم ٌَ طمدمهو مـ روايي مـ ٓ يرى ضمقاز اًمروايي أي إذا شمعورض دًمقالن أ «/ٔي

روايي مـ ٓ يرى ضمقاز  سموعمعـك، وأظمر يرى ضمقاز اًمروايي سموعمعـك وضمى شمؼديؿُ 

  اًمروايي سموعمعـك.

ف اظمتؾػقا ذم ضمقاز كؼؾ احلديٌ سموعمعـك مع اشمػوىمفؿ قمغم أوًمقيي كؼؾِ  عؾامءٕن اًم

 .ههمػمِ  قمؾقف دونَ  ت َػؼسموعمُ  إظمذُ  ًمػظو، واحلقطيُ 

سموًمؾػظ وًمقس سمػؼقف:  يم روايتف قمغم مـ يروؼد  أمو إن يمون ومؼقفو يستطقع اًمتؿققز ومتُ 

ومنذا ؾمؿع مو ٓ جيقز إضمراؤه قمغم  ،اًمتؿقز سملم مو جيقز ومو ٓ جيقز ٕن ًمؾػؼقف مرشمبيَ 

 .فموهره سمحٌ قمـف واـمؾع قمغم مو يزول سمف اإلؿمؽول سمخالف اجلوهؾ

ـْ َأَكسٍ  [:1مثالِ] ضُمُؾ  ك اًمـ بِل  هَنَ »، ىَموَل:  قَم  .شَأْن َيَتَزقْمَػَر اًمر 

                                 
(، 8/145(، وذح اًمسـي، ًمؾبغقي )5/398(، وؾمــ اًمدار ىمطـل )3/646ؾمــ اًمؽممذي ) (ِاكظر:1)

(، وسمقون اًمقهؿ، 8/329(، ومعرومي اًمســ وأصمور، ًمؾبقفؼل )1/326اًمســ اًمصغػم، ًمؾبقفؼل )و

 (.4/436ومتح اًمبوري )(، و4/277(، وكصى اًمرايي )1/491ٓسمـ اًمؼطون )

 (.25آقمتبور ذم اًمـوؾمخ واعمـسقخ، صـ ) (ِاكظر:2)

(، واًمبحر 4/148(، واإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم )113، 3/110اإلهبوج ذم ذح اعمـفوج ) (ِاكظر:3)

 (.8/271اعمحقط ذم أصقل اًمػؼف )

 ([.20/304يصبغ سمدكف وصمقسمف سموًمزقمػران. ]اكظر: ومتح اًمبوري ) (ِأي:4)
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ـْ َأَكسٍ و ـِ اًمت َزقْمُػرِ  َأن  اًمـ بِل  »،  قَم  .شهَنَك قَم

اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم شمـفك قمـ  افشاهد:

 ر اًمرضمؾ ومؼط.ػَ شمزقمْ 

 قاء يمون ًمؾرضمؾ أو اعمرأة. ر مطؾؼو ؾمقمػُ زَ واًمروايي اًمثوكقي شمـفك قمـ اًمت  

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم سموًمؾػظ. افسجقح:  شُمرضم 

ز اًمروايي سموعمعـك: ًمذا ظمطله عْ واًمروايي اًمثوكقي مـ روايي ؿُم  بي، وهق ممـ جيقِّ

. اًمعؾامء

[ِ َرَأى  ن  َرؾُمقَل اهللِ ، أَ رِض اهلل قمـفامؾَمِعقٍد  ُهَرْيَرَة، َوَأيب َأيبقمـ  [:2مثال

َفو، وَمَؼوَل:  َؿ َأطَمُديُمْؿ ومَ »ُكَخوَمًي ذِم ضِمَداِر اعَمْسِجِد، وَمَتـَوَوَل طَمَصوًة وَمَحؽ  ـ  اَل إَِذا شَمـَخ  َؿ َيَتـَخ 

ىَٓ ىِمَبَؾ َوضْمِفِف، وَ  ًَ ىَمَدِمِف اًمُقْنَ ـْ َيَسوِرِه، َأْو حَتْ ـْ َيِؿقـِِف َوًْمَقْبُصْؼ قَم  .شقَم

ـْ اَل إَذا يَموَن َأطَمُديُمْؿ ذِم َصاَلشمِِف: ومَ »ىَموَل:  أن  اًمـبل   ، يرةَ رَ ـْ َأيِب هُ قمَ و ـ  قَم َيْبُزىَم

ـْ َيَسوِرِه، وَ َٓ َيِؿقـِِف، وَ  ْ َيْسَتطِْع وَمِػل َٓ قَم ى، وَمنْن مَل ًَ ىَمَدِمِف اًمُقْنَ ـْ حَتْ
سَملْمَ َيَدْيِف، َوًَمؽِ

 .شصَمْقسمِفِ 

ز ًمؾؿصكم اًمروايي إ افشاهد: ومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم دمقِّ

                                 
 (.1202(، ومسؾؿ )5846رواه اًمبخوري ) ػؼِظؾقف:(ِمت1)

 (، وصححف إًمبوين.5440، واسمـ طمبون ذم صحقحف )(5/112رواه اًمؽممذي ) (ِصحقح:2)

ِاكظر:3) (، واًمؽػويي، ًمؾخطقى 21/509(، وذح مشؽؾ أصمور، ًمؾطحووي )23/50مسـد اًمبزار ) (

 (.268اًمبغدادي، صـ )

 (.548، ومسؾؿ )(408رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:4)

(، وحتػي 1943اكظر: ذظمػمة احلػوظ، ٓسمـ قمدي )(، و549رواه اسمـ أيب طموشمؿ ذم اًمعؾؾ ) (ِصحقح:5)

 (.389ذم أدًمي اعمـفوج ) اعمحتوج
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 أن يبصؼ قمـ يسوره.

 واًمروايي اًمثوكقي شمـفك قمـ ذًمؽ.

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم سموًمؾػظ. افسجقح:  شُمرضم 

 له اًمعؾامء ظمط   بؾمؾقامن سمـ طمرْ واًمروايي اًمثوكقي سموعمعـك، وذم ؾمـد اًمروايي اًمثوكقي 

 .ومقام روى مـ متـ  هذا احلديٌ: سملن ٓ يبزق قمـ يسوره

مـ هذا  سملن يبزق قمـ يسوره أصح   وي قمـ اًمـبل مو رُ » ة:ظَِرِْأبقِزُِؿالِاإلمامِ

 .شر: وٓ يبزق قمـ يسورهيمِ اًمذي ذُ 

 / ُّ ىُــ ْٔ ُص اجلَّصي يُ -1٤»كَــ اْؽِ  ؽَسَّ مهو أي إذا شمعورض دًمقالن أطمد «/ىلَعَ اىظَّ

، وأظمر فموهر وضمى شمؼديؿ اًمـصِّ قمغم اًمظوهر  .أطمدمهو كص 

همػمه وإن يمون اطمتامٓ  ٌؾ ًمعدم اطمتامًمف همػم اعمراد، واًمظوهر حمتؿِ  :ٕن اًمـص أدل  

 .أن يؽقن مرادا سمدًمقؾ مرضمقطمو، ًمؽـف يصؾُح 

(   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ)ىمقل اهلل شمعومم:  :[1]ِمثال

  

ِِ(   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)مم: ىمقل اهلل شمعوو

م اًمزيودة قمغم أرسمع  افشاهد: أيي إومم شمعورض أيي اًمثوكقي: ٕن أيي إومم حُترِّ

 كسقة.

                                 
 (.503-1/501اًمعؾؾ، ٓسمـ أيب طموشمؿ ) (ِاكظر:1)

 (.1/501) اًمسوسمؼ (ِاكظر:2)

 (.270اعمختٍم ذم أصقل اًمػؼف، ٓسمـ اًمؾحوم، صـ ) (ِاكظر:3)

 (.3/698ذح خمتٍم اًمرووي ) (ِاكظر:4)
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   سملم أيمثر مـ أرسمع كسقة.اجلؿعفموهرهو يبقح وأيي اًمثوكقي 

ُح  افسجقح: ريؿ إومم كص  ذم حت ييأيي إومم قمغم أيي اًمثوكقي: ٕن أ شُمرضم 

 اًمزيودة قمغم أرسمع كسقة.

  أيمثر مـ أرسمع كسقة.وأيي اًمثوكقي فموهرهو إسموطمي اجلؿع سملم  

ـْ ضَموسمِرٍ  [:2مثالِ] إَِذا ضَموَء َأطَمُديُمْؿ َيْقَم اجْلُُؿَعِي، : »َرؾُمقُل اهللِ ىَموَل ، ىَموَل:  قَم

ْز ومِ  ، َوًْمَقَتَجق  يَمْع َريْمَعَتلْمِ َموُم نَخُْطُى، وَمْؾػَمْ
 .شقِفاَم َواإْلِ

ـْ  ـِ  اهللِ قَمْبدِ قم ضَموَء َرضُمٌؾ َيَتَخط ك ِرىَموَب اًمـ وِس َيْقَم اجْلُُؿَعِي،  ، ىَموَل: سُمْنٍ  سْم

ًَ : »نَخُْطُى، وَمَؼوَل ًَمُف اًمـ بِل   َواًمـ بِل    .شاضْمؾِْس وَمَؼْد آَذْي
ومقفو منموقمقي  اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم افشاهد:

 ريمعتلم واإلموم نخطى.صالة 

 واًمروايي اًمثوكقي ومقفو قمدم منموقمقي صالة ريمعتلم واإلموم نخطى.

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي  افسجقح: ذم  اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم كص  شُمرضم 

 منموقمقي صالة ريمعتلم واإلموم نخطى، وٓ حتتؿؾ همػم هذا.

 .فموهرهو همػمَ  حتتؿؾواًمروايي اًمثوكقي 

3ِمثالِ] ـْ قَموِئَشَي َرِِضَ [: ذِم َصاَلِة اخلُُسقِف  ضَمَفَر اًمـ بِل  »ىموَل:  قَمـَْفو، اهللُقَم

 .شسمِِؼَراَءشمِفِ 

                                 
 (.875رواه مسؾؿ ) :صحقح(1ِ)

(2ِ (، 27674(، وأمحد )2225(، واسمـ موضمف )2399واًمـسوئل )(، 2228رواه أسمق داود ) :صحقح(

 وصححف إًمبوين.

 (.293-3/291عمغـل، ٓسمـ ىمدامي )ا (ِاكظر:3)

 (.902(، ومسؾؿ )2065رواه اًمبخوري ) :متػؼِظؾقف(4ِ)
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ـْ قَمْبِد و ـِ قَمب وسٍ  اهللِقَم ْؿُس قَمغَم قَمْفِد »، ىَموَل: رِض اهلل قمـفام سْم ًِ اًمش  اْكَخَسَػ

ـْ ىِمَراَءِة ؾُمقَرِة اًمَبَؼَرةِ  اهللِ ، وَمَصغم  َرؾُمقُل  اهللَِرؾُمقِل   .ش، وَمَؼوَم ىِمَقوًمو ـَمِقياًل َكْحًقا ِم

 اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم ومقفو منموقمقي افشاهد:

 اجلفر ذم صالة اخلسقف.

 واًمروايي اًمثوكقي ومقفو منموقمقي اإلهار ذم صالة اخلسقف.

ح ا افسجقح: ذم  اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم كص  ًمروايي إومم قمغم اًمروايي شُمرضم 

 منموقمقي اجلفر ذم صالة اخلسقف، وٓ حتتؿؾ همػم هذا.

 .حتتؿؾ همػم فموهرهوواًمروايي اًمثوكقي 

 / ُّ ىُــ ْٔ ِْ يُ -1٥»كَــ ا ُص اىظَّ لِ ؽَسَّ َؤوَّ ٍُ أي إذا شمعورض دًمقالن أطمدمهو  «/ُؽ ىلَعَ ال

 وضمى شمرضمقح اًمظوهر قمغم اعممول.  لمو  فموهٌر، وأظمر مُ 
 .ف قمغم اعمعـك ضمؾقي سمخالف اعممول ومدًٓمتف قمغم اعمعـك ظمػقيٕن اًمظوهر دًٓمتُ 

ٓ  سمَِقزِمي »: ىمقُل اًمـبلِّ :ِمثال  .شَٓ كَِؽوَح إِ
ـْ َوًمِقَِّفو: » اًمـ بِلِّ  ىمقُل و  .شاًمث قُِّى َأطَمؼ  سمِـَْػِسَفو ِم

ومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم شمشؽمط اًمقزم اًمروايي إ افشاهد:

 ذم اًمـؽوح.

                                 
 (.907(، ومسؾؿ )2051رواه اًمبخوري ) :متػؼِظؾقف(1ِ)

 (.3/316عمغـل، ٓسمـ ىمدامي )ا (ِاكظر:2)

  .(8/4216، واًمتحبػم ذح اًمتحرير )(4/165اإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم ) (ِاكظر:3)

(، قمـ 29528أمحد )(، و2882(، واسمـ موضمف )2202(، واًمؽممذي )1085رواه أسمق داود ) (ِصحقح:4)

 ، وصححف إًمبوين.أيب مقؾمك 

 (، قمـ قمبد اهلل سمـ قمبوس رِض اهلل قمـفام.2412رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:5)
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 واًمروايي اًمثوكقي حتتؿؾ اطمتامًملم: 

 .أن اعمرأة اًمثقى جيقز أن شمتزوج سمدون وزم أحدمها:

أن وًمقفو ٓ جيقز ًمف أن يؽرهفو قمغم اًمزواج، واًمثوين وعقػ سموًمـسبي إمم  وافثاين:

 اًمظوهر. 

ح اًمر افسجقح:  وايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم فموهرة.شُمرضم 

واًمروايي اًمثوكقي مموًمي. 

 / ُّ ىُــ ْٔ ُٓ يُ -1٦»كَــ ْف ٍَ ُِْؽُٔق ىلَعَ ال ٍَ ُص ال أي إذا شمعورض دًمقالن  «/ٔمِ ؽَسَّ

 .أطمدمهو مـطقق، وأظمر مػفقم وضمى شمؼديؿ اعمـطقق

 .ػفقماعمه قمـ آًمتبوس سمخالف دِ عْ ًٓمتف وسمُ ًمظفقر دَ 

ومفق اعمعـك اعمستػود مـ اًمؾػظ مـ  ،اًمـطؼ قمؾقف اًمؾػظ ذم حمؾِّ  مو دل   ادـطقق:و

 .طمقٌ اًمـطؼ سمف

سمف  َؼ طِ وكُ  ذًمؽ احلؽؿُ  رَ يمِ مـ أطمقاًمف ؾمقاء ذُ  أي: أن يؽقن طمؽاًم ًمؾؿذيمقر وطموٓ

 .ٓ أوْ 

 دل  (   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  )ىمقل اهلل شمعومم:  :[1]ِمثال

 .ضموئز، واًمرسمو طمرام قىمف قمغم كػل اعمامصمؾي سملم اًمبقع واًمرسمو، وموًمبقعسمؿـط

                                 
 (.28آقمتبور ذم اًمـوؾمخ واعمـسقخ، صـ ) (ِاكظر:1)

 (.4/154اإلطمؽوم ذم اصقل إطمؽوم ) (ِاكظر:2)

عمـػم (، وذح اًمؽقيمى ا1/430(، وسمقون اعمختٍم ذح خمتٍم اسمـ احلوضمى )3/66) اًمسوسمؼ (ِاكظر:3)

(3/473.) 

 (.1/36إرؿمود اًمػحقل، ًمؾشقيموين ) (ِاكظر:4)
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حتريؿ  دل سمؿـطقىمف(   ہ ہ ہ ھ)ىمقل اهلل شمعومم:  :[2]ِلامث

 .اًمتلومقػ

[ِ (   ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:3مثال

 .ثؾومقجى قمؾقف اعمِ  دام متعؿِّ أن مـ ىمتؾ ؿمقئو وهق حمرِ  سمؿـطقىمف قمغم دل   ،

[ِ ًْ َأْرسَمِعلَم إمَِم »: اًمـبل  ىمقل :[4مثال َوذِم َصَدىَمِي اًمَغـَِؿ ذِم ؾَموِئَؿتَِفو إَِذا يَموَك

ـَ َوِموَئٍي ؿَموةٌ  ي  .وضمقب اًمزيموة ذم اًمغـؿ اًمسوئؿيدل سمؿـطقىمف قمغم  ،...ش قِمنْمِ

ـْ َوًمِقَِّفو اًمث قُِّى َأطَمؼ  سمِـَْػِسَفو: » اًمـ بِلِّ  ىمقُل  [:5مثالِ] أن  دل سمؿـطقىمف قمغم، شِم

 سمـػسفو ذم أمر اًمـؽوح. اًمثقى أطمؼ  

ومفق اعمعـك اعمستػود مـ طمقٌ  ،ذم حمؾ اًمـطؼٓ مو دل قمؾقف اًمؾػظ  ادػفقم:و

 .ًمؾػظ اًمالزمُ  اًمسؽقُت 

 .أي: يؽقن طمؽام ًمغػم اعمذيمقر، وطموٓ مـ أطمقاًمف

 دل سمؿػفقم اعمقاومؼي(   ہ ہ ہ ھ)ىمقل اهلل شمعومم:  :[1]ِلامث

 .حتريؿ رضب اًمقاًمديـ، وؿمتؿفامقمغم 

[ِ (   ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:2مثال

 وهق حمرم ظمطل، ومال جيى قمؾقف أن مـ ىمتؾ ؿمقئو دل سمؿػفقم اعمخوًمػي، 

                                 
 .قمـ أكس (، 2454رواه اًمبخوري ) (ِصحقح:1)

 (، قمـ قمبد اهلل سمـ قمبوس رِض اهلل قمـفام.2412رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:2)

ِاكظر:3) -1/430(، وسمقون اعمختٍم ذح خمتٍم اسمـ احلوضمى )3/66اإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم ) (

 (.3/473اًمؽقيمى اعمـػم )(، وذح 433

 (.1/36إرؿمود اًمػحقل، ًمؾشقيموين ) (ِاكظر:4)
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 .رء

[ِ ًْ َأْرسَمِعلَم إمَِم  َوذِم َصَدىَمِي اًمَغـَِؿ ذِم ؾَموِئَؿتَِفو»: اًمـبل  ىمقل :[3مثال إَِذا يَموَك

ـَ َوِموَئٍي ؿَموةٌ  ي أن مو قمدا اًمسوئؿي مـ اًمغـؿ ٓ  دل سمؿػفقم اعمخوًمػي قمغم ،...ش قِمنْمِ

 زيموة ومقفو.

ـْ َوًمِقَِّفو: » اًمـ بِلِّ  ىمقُل  [:4مثالِ] دل سمؿػفقم اعمخوًمػي ، شاًمث قُِّى َأطَمؼ  سمِـَْػِسَفو ِم

 مـفو ذم أمر اًمـؽوح. ؼ  فو أطمأن اًمبؽر وًمق   قمغم

 ّمً األمجل٘ علٙ تشدٔح اسميطْم علٙ اسمفَْو:

(   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  )ىمقل اهلل شمعومم:  :[1]ِمثال

(   ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ )ىمقل اهلل شمعومم: و

 

أيي إومم شمعورض أيي اًمثوكقي: ٕن إومم شمدل سمؿـطقىمفو قمغم أن اًمرسمو  افشاهد:

 .ه طمرامٌ ف ويمثػمَ ؾَ ىمؾق

 وأيي اًمثوكقي شمدل سمؿػفقم اعمخوًمػي قمغم إسموطمي اًمؼؾقؾ مـ اًمرسمو.

ح أيي إومم قمغم أيي اًمثوكقي: ٕن إومم شمدل قمغم اعمعـك  افسجقح: شُمرضم 

 ،سمؿـطقىمفو

 قمغم اعمعـك سمؿػفقمفو.  اًمثوكقي شمدل  اًمروايي و

َٓ اعمَ »: ىمقل اًمـبل  [:2مثالِ] ءٌ وُء ـَمُفقٌر  ُسُف َرْ  .ش ُيـَجِّ

                                 
 .قمـ أكس (، 2454رواه اًمبخوري ) (ِصحقح:1)

 (، قمـ قمبد اهلل سمـ قمبوس رِض اهلل قمـفام.2412رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:2)

ِصحقح:3) (، 22157(، وأمحد )316(، وطمسـف، واًمـسوئل )66اًمؽممذي )(، و66رواه أسمق داود ) (

 ف إًمبوين.وصحح
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ٌَ »: وىمقل اًمـبل   مَلْ َُيِْؿِؾ اخلََب
َتلْمِ  .شإَِذا يَموَن اعَموُء ىُمؾ 

اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن إومم شمدل سمؿـطقىمفو قمغم أن  افشاهد:

 سف رء إذا مل يتغػم ًمقكف أو ـمعؿف أو رُيف.اعموء ٓ يـجِّ 

تلم يتـجس ؾ  مـ اًمؼُ  سمؿػفقم اعمخوًمػي قمغم أن مو يمون أىمؾ  واًمروايي اًمثوكقي شمدل 

 سمؿالىموة اًمـجوؾمي.

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن  افسجقح: إومم شمدل قمغم اًمروايي شُمرضم 

 .اعمعـك سمؿـطقىمفو

 اًمثوكقي شمدل قمغم اعمعـك سمؿػفقمفو. اًمروايي و

ـْ قَموِئَشيَ  [:3مثالِ] َ رِض اهلل قمـفو قَم : ، َأهن  ًْ ـَ اًْمُؼْرآِن: قَمنْمُ »و ىَموًَم يَموَن ومِقاَم ُأْكِزَل ِم

، سمَِخْؿٍس َمْعُؾقَموٍت  ـَ ، صُمؿ  ُكِسْخ ـَ ْم رِّ  .شَرَوَعوٍت َمْعُؾقَموٍت ُُيَ

ـْ قَموِئَشيَ و : ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ رِض اهلل قمـفو قَم ًْ ُم : »، ىَموًَم رِّ ُي اعمَ َٓ حُتَ ص 

َتونِ اعمَ وَ   .شص 

قمغم أن اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن إومم شمدل سمؿـطقىمفو  افشاهد:

م اًمروقع قمغم مروِعف هق مخس روعوت.   اًمرووع اًمذي ُُيرِّ

م.  واًمروايي اًمثوكقي شمدل سمؿػفقم اعمخوًمػي قمغم أن صمالث روعوت حُترِّ

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن إومم شمدل قم افسجقح: غم اعمعـك شُمرضم 

 سمؿـطقىمفو، واًمثوكقي شمدل قمغم اعمعـك سمؿػفقمفو. 

                                 
 وصححف إًمبوين.(، 51(، واًمـسوئل )67(، واًمؽممذي )63رواه أسمق داود ) (ِصحقح:1)

 (.2451رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:2)

 (.2450رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:3)
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 / ُّ ىُــ ْٔ ُل ىلَعَ اىِفْػوِ يُ -1٧»كَــ ْٔ ُص اىَل أي إذا شمعورض دًمقالن أطمدمهو  «/ؽَسَّ

 . ، واًمثوين مـ ومعؾف وضمى شمرضمقح اًمؼقلمـ ىمقل اًمـبل 

ـػسف قمغم ٕن دًٓمي اًمؼقل قمغم احلؽؿ أىمقى وأسمؾغ ذم اًمبقون مـ اًمػعؾ: ٕكف يدل سم

احلؽؿ سمخالف اًمؼقل ومقؽقن أىمقى، واًمػعؾ إن مل يصحبف أمر ُيتؿؾ أكف ظموص سموًمـبل 

. 

 .اًمؼقل أسمؾغ ذم اًمبقونوٕن 

  .بوع ومعؾفمل نختؾػقا ذم يمقن ىمقًمف قمؾقف طمجي، واظمتؾػقا ذم اشمِّ  عؾامءوٕن اًم

ـْ  [:1مثالِ] ـِ اًمـ بِلِّ  ضَمْرَهدٍ  قَم   .شاًمَػِخُذ قَمْقَرةٌ : »، قَم

ـُ َموًمٍِؽ  ـْ وَمِخِذهِ  اًمـ بِل   طَمَنَ : » َوىَموَل َأَكُس سْم  .شقَم

اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم شمـص قمغم أن  افشاهد:

 جيى شمغطقتف. قمقرةٌ  ذَ اًمػخ

 يمون يؽشػ ومخذه.  أن اًمـبل اًمثوكقي شُمْثبًِ واًمروايي 

ح اًمرو افسجقح: ايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم مـ ىمقل شُمرضم 

                                 
 (.737-3/736رووي اًمـوفمر ) خمتٍم ذح (ِاكظر:1)

واعمـسقخ، صـ  (، وآقمتبور ذم اًمـوؾمخ2/182(، وذح شمـؼقح اًمػصقل )3/258اعمحصقل ) (ِاكظر:2)

(، وسمقون اعمختٍم ذح خمتٍم اسمـ احلوضمى 4/156(، واإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم )29)

 (.2/223(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )388(، وهنويي اًمسقل، صـ )2/526)

 (.29آقمتبور ذم اًمـوؾمخ واعمـسقخ، صـ ) (ِاكظر:3)

(، 1797(، واًمؽممذي )4024ود )(، وأسمق دا2/83رواه اًمبخوري معؾؼو سمصقغي اًمتؿريض ) (ِصحقح:4)

 ( وصححف إًمبوين.25933وأمحد )

 ([.2/383أي يمشػ. ]اكظر: اًمـفويي ذم همريى احلديٌ ) :حرس(5ِ)

 (.372رواه اًمبخوري ) (ِصحقح:6)
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 .اًمـبل 

. واًمروايي اًمثوكقي مـ ومعؾف 

[ِ ـْ  [:2مثال ـِ اًمِقَصوِل ذِم   اهللِ هَنَك َرؾُمقُل »، ىَموَل:  ُهَرْيَرةَ  َأيبقَم قَم

ْقمِ   .شاًمص 

ـْ قَمكِمي و ـَ اًمس   َأن  اًمـ بِل  »:  قَم َحرِ يَموَن ُيَقاِصُؾ ِم  .شَحِر إمَِم اًمس 

اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم شمـفك قمـ  افشاهد:

 اًمقصول ذم اًمصقم.

 يمون يقاصؾ ذم اًمصقم.  أن اًمـبل اًمثوكقي شُمْثبًِ واًمروايي 

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم مـ ىمقل  افسجقح: شُمرضم 

 .بل اًمـ

. واًمروايي اًمثوكقي مـ ومعؾف 

ـْ  :[3]ِمثال ـِ قَم ونَ  قُمْثاَمَن سْم ْحِرُم، اعمُ َٓ َيـْؽُِح : »: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ ىَموَل ،  قَمػ 

َٓ نَخُْطُى  َٓ ُيـَْؽُح، َو  .شَو

ـِ قَمب وسٍ و ـِ اسْم َج اًمـ بِل  »، ىَموَل: رِض اهلل قمـفام قَم  .شحُمِْرمٌ َمْقُؿقَكَي َوُهَق  شَمَزو 

م كؽوح  افشاهد: اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم حترِّ

 اعمحرم.

 م. رِ شمزوج وهق حُم  أن اًمـبل اًمثوكقي شُمْثبًِ واًمروايي 

                                 
 (.2203(، ومسؾؿ )2965رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:1)

 طمسـف إركموط.(، و2295رواه أمحد ) (ِحسـ:2)

 (.2409ؿ )رواه مسؾ (ِصحقح:3)

 (.2420(، ومسؾؿ )4158رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:4)
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ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم مـ ىمقل  افسجقح: شُمرضم 

 .اًمـبل 

.ومعؾف  ي مـواًمروايي اًمثوكق

 / ُّ ىُــ ْٔ ُّ يُ -1٨»كَــ ا ُذِنَؽْت ِغيَّخُ ٌَ ُص  ًْ حُْؼَنؽْ  ؽَسَّ َ ا ل ٌَ أي إذا شمعورض  «/ىلَعَ 

ومقف  ْت رَ يمِ مو ذُ  ف وضمى شمرضمقُح ومقف قمؾتُ  رْ يمَ ذْ ف، وأظمر مل شمُ ومقف قمؾتُ  دًمقالن أطمدمهو ُذيمِرت

 قمؾتف.

 .ٕكف أىمرب إمم اإليضوح واًمبقون

ـِ قَمب وسٍ  مثال: ـِ اسْم ؿَموًة َمقَِّتًي، ُأقْمطَِقْتَفو  َرِِضَ اهللُ قَمـُْفاَم، ىَموَل: َوضَمَد اًمـ بِل   قَم

َدىَمِي، وَمَؼوَل اًمـ بِل   ـَ اًمص  َْقُؿقَكَي ِم
َو َمْقَتٌي: ش َهال  اْكَتَػْعُتْؿ سمِِجْؾِدَهو؟: »َمْقٌَٓة عمِ ىَموًُمقا: إهِن 

اَم طَمُرَم َأيْمُؾَفو»ىَموَل:   .شإِك 

ـْ  ـِ قُمَؽْقؿٍ  وقَم ـَ »: ، َأن  َرؾُمقَل اهللِ  قَمْبِد اهللِ سْم َٓ اعمَ َٓ شَمـَْتِػُعقا ِم ْقَتِي سمِنَِهوٍب، َو

 .شقَمَصٍى 

ـمفورة إومم شُمْثبًِ اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي  افشاهد:

 ضمؾقد اعمقتي سموًمدسموغ.

 مطؾؼو ؾمقاء يمون سموًمدسموغ، أو همػمه.  ياعمقت قمدم ـمفورة ضمؾقداًمثوكقي شُمْثبًِ واًمروايي 

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم سملم  ومقفو  افسجقح: شُمرضم 

                                 
 (.4/156اإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم ) (ِاكظر:1)

 (.363(، ومسؾؿ )2491رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:2)

(، 3623(، واسمـ موضمف )4149(، واًمـسوئل )2719(، واًمؽممذي )4218رواه أسمق داود ) (ِصحقح:3)

 إًمبوين. (، وصححف28780أمحد )و
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 .إيمؾِ  اًمعؾي، وهل حتريؿُ   اًمـبل  

 ر ومقفو اًمعؾي.واًمروايي اًمثوكقي مل شُمْذيمَ 

 / ُّ ىُــ ْٔ ُص احلَْظُؽ ىلَعَ اإِلةَاَضثِ يُ -1٩»كَــ أي إذا شمعورض دًمقالن أطمدمهو  /«ؽَسَّ

 احلظر قمغم اإلسموطمي.  يػقد احلظر، وأظمر يػقد اإلسموطمي وضمى شمؼديؿُ 
 .ٕكف أطمقط

 .ذم ومعؾ اعمحظقر، وٓ إصمؿ ذم شمرك اعمبوح، ومؽون اًمؽمك أومم طموصٌؾ  وٕن اإلصمؿَ 

ـْ  :[1]ِمثال ـِ قَم ونَ  قُمْثاَمَن سْم ْحِرُم، اعمُ َٓ َيـْؽُِح : »: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ ىَموَل ،  قَمػ 

َٓ نَخُْطُى  َٓ ُيـَْؽُح، َو  .شَو

ـِ قَمب وسٍ و ـِ اسْم َج اًمـ بِل  »، ىَموَل: رِض اهلل قمـفام قَم  .شَمْقُؿقَكَي َوُهَق حُمِْرمٌ  شَمَزو 

م كؽوح  افشاهد: اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم حترِّ

 اعمحرم.

 شمزوج وهق حمرم.  أن اًمـبل شُمْثبًِ  اًمثوكقيُ  واًمرواييُ 

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم شمػقد  افسجقح: شُمرضم 

 احلظر.

 واًمروايي اًمثوكقي شمػقد اإلسموطمي.

[ِ ـْ  [:2مثال ـِ اًمِقَصوِل ذِم   اهللِ هَنَك َرؾُمقُل »، ىَموَل:  ُهَرْيَرةَ  َأيبقَم قَم

                                 
(، وذح خمتٍم اًمرووي 4/159(، واإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم )3/2035رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:1)

(3/737-738.) 

 (.12-10آقمتبور ذم اًمـوؾمخ واعمـسقخ، صـ ) (ِاكظر:2)

 (.2409رواه مسؾؿ ) (ِصحقح:3)

 (.2420(، ومسؾؿ )4158رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:4)
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ْقمِ   .شاًمص 

ـْ قَمكِمي و َحرِ  َأن  اًمـ بِل  »:  قَم َحِر إمَِم اًمس  ـَ اًمس   .شيَموَن ُيَقاِصُؾ ِم

اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم شمـفك قمـ  افشاهد:

 اًمقصول ذم اًمصقم.

 يمون يقاصؾ ذم اًمصقم.  أن اًمـبل اًمثوكقي شُمْثبًِ واًمروايي 

ح ا افسجقح: ًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم شمػقد شُمرضم 

 احلظر.

 واًمروايي اًمثوكقي شمػقد اإلسموطمي.

(   ھ ھ ے ے)ىمقل اهلل شمعومم:  [:3مثالِ]

(   ٻ پ پ پ )ىمقل اهلل شمعومم: و

اجلؿع سملم ـ إومم شمـفك قم يياًمثوكقي: ٕن أ ييإومم شمعورض أ أيي افشاهد:

 إظمتلم مطؾؼو سمؿؾؽ اًمقؿلم، وسموًمزواج.

 . ومقفو منموقمقي اجلؿع سملم إظمتلم سمِؿؾؽ اًمقؿلماًمثوكقي وأيي 

ح أ افسجقح:  ػقد احلظر.إومم شمُ  أيياًمثوكقي: ٕن يي إومم قمغم أ ييشُمرضم 

 .ػقد اإلسموطمياًمثوكقي شمُ  ييوأ

 / ُّ ىُــ ْٔ ُص الَاصي يُ -٢١»كَــ أي إذا شمعورض دًمقالن أطمدمهو  «/ىلَعَ اىَػامي  ؽَسَّ

 ظموص، وأظمر قموم وضمى شمؼديؿ اخلوص. 

                                 
 (.2203(، ومسؾؿ )2965اًمبخوري ) رواه (ِمتػؼِظؾقف:1)

 (.9/538اعمغـل، ٓسمـ ىمدامي ) :اكظر(2ِ)

 (.2203(، ومسؾؿ )2965رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:3)
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شمف، ومنن اخلوص يتـوول احلؽؿ سمؾػظ ٓ اطمتامل ومقف ، واًمعوم يتـووًمف سمؾػظ ًمؼق  

 .شمرضمقح اخلوص قمغم اًمعومحمتؿؾ، ومقضمى 

ـْ قَمْبِد  [:1مثالِ] ـِ قُمَؿرَ  اهللِقَم ًْ »ىَموَل:   اهللِؾُمقَل ، َأن  رَ رِض اهلل قمـفام سْم ُأطِمؾ 

 .شًَمـَو َمْقَتَتوِن: احْلُقُت، َواجْلََرادُ 

 (   ٱ ٻ ٻ)ىمقل اهلل شمعومم: و

احلديٌ يعورض أيي: ٕن احلديٌ يـص قمغم طمؾ مقتي اًمسؿؽ  افشاهد:

 واجلراد.

 وأيي شمـص قمغم حتريؿ اعمقتي سمجؿقع أكقاقمفو.  

ح احلدي افسجقح:  ٌ قمغم أيي: ٕكف ظموص، وأيي قمومي. ُيرضم 

[ِ (   ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:2مثال

(   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)ىمقل اهلل شمعومم: و

ز كؽوح اًمؽتوسمقي. افشاهد:  أيي إومم شمعورض أيي اًمثوكقي: ٕن أيي إومم دمقِّ

م كؽوح يمؾ اعمنم  يموت.وأيي اًمثوكقي حُترِّ

ح أيي إومم قمغم أيي اًمثوكقي: ٕن أيي إومم ظموصي، و أيي اًمؽمضمقح: شُمرضم 

 اًمثوكقي قمومي.

                                 
ِاكظر:1) (، 3/221(، واعمحصقل )1/298واًمؼمهون ذم أصقل اًمػؼف ) (،1/198اًمػؼقف واعمتػؼف ) (

َدة(، و4/154واإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم ) (، واًمبحر 3/389(، وسمقون اعمختٍم )237)، صـ اعمَُسق 

(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم 171(، واًمؼقاقمد، ٓسمـ رضمى، صـ )8/289) ذم أصقل اًمػؼف اعمحقط

(3/381.) 

 (، وصححف إًمبوين.5713(، وأمحد )3128رواه اسمـ موضمف ) (ِصحقح:2)
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 .ششُمْؼَطُع اًمَقُد ذِم ُرسُمِع ِديـَوٍر وَمَصوقِمًدا»: ىمقل اًمـبل  [:3مثالِ]

(   ٺ ٺ ٺ ٿ)ىمقل اهلل شمعومم: و

أن اًمؼطع ومقؿـ هق يـص قمغم احلديٌ يعورض أيي: ٕن احلديٌ  افشاهد:

 .ىمقؿي رسمع ديـور ومصوقمدا

 قمغم أن اًمؼطع ذم يمؾ هىمي.   وأيي شمـص  

ح احلديٌ قمغم أيي: ٕكف ظموص، وأيي قمومي.  افسجقح:  ُيرضم 

 .شيٌ َصَدىمَ  ًَمْقَس ومِقاَم ُدوَن مَخِْس َأْوؾُمٍؼ »:ىمقل اًمـبل  [:4مثالِ]

ًِ اًم»: وىمقل اًمـبل  ، َوَمو ؾُمِؼَل ومِقاَم ؾَمَؼ و اًمُعنْمُ اَمُء َواًمُعُققُن َأْو يَموَن قَمَثِري  س 

 . شسمِوًمـ ْضِح كِْصُػ اًمُعنْمِ 

احلديٌ إول يعورض احلديٌ اًمثوين: ٕن احلديٌ إول يـص قمغم أن  افشاهد:

 زيموة اًمزروع ٓ دمى ذم أىمؾ مـ مخسي أوؾمؼ.

ي أو ؾمطؾؼو ؾمقاء يموكً ىمؾق قمغم وضمقب اًمزيموة ذم اًمزروع واحلديٌ اًمثوين يـص  

 يمثػمة.

ح احلديٌ إول قمغم احلديٌ اًمثوين: ٕن احلديٌ إول ظموص،  افسجقح: ُيرضم 

 واًمثوين قموم.

                                 
 ـفو.قموئشي رِض اهلل قم(، قمـ 2684(، ومسؾؿ )6789رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:1)

 ([.5/285. ]اكظر: اًمـفويي ذم همريى احلديٌ )مجع َوؾْمؼ، وهق ؾمتلم صوقمو (ِأوشؼ:2)

 .(، قمـ أيب ؾمعقد 979(، ومسؾؿ )2405رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:3)

، قمـ (982(، واًمؾػظ ًمف، قمـ اسمـ قمؿر رِض اهلل قمـفام، ومسؾؿ )2483رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:4)

 .ضموسمر 
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ـْ ىَمَتَؾ ىَمتِقاًل ًَمُف قَمَؾْقِف سَمقِّـٌَي وَمَؾُف ؾَمَؾُبفُ »: ىمقل اًمـبل [:5ِمثالِ]  .شَم

(   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )ىمقل اهلل شمعومم: و

احلديٌ يعورض أيي: ٕن احلديٌ يـص قمغم أن مـ ىمتؾ ىمتقال ومؾف  افشاهد:

 ؾمؾبف، وٓ نُخرج مـف اخلؿس.

 س.  رج مـفو اخلؿُ وأيي شمـص قمغم أن يمؾ اًمغـوئؿ نُخ 

ح احلديٌ قمغم أيي: ٕكف ظموص، وأيي قمومي.  افسجقح: ُيرضم 

ـِ اخْلَط وِب [:6ِمثالِ] ـْ قُمَؿَر سْم ُن: »: : ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ ، ىَموَل  قَم إَِذا ىَموَل اعْمَُمذِّ

 َٓ ٓ  سمِوهللِ، صُمؿ  ىَموَل: طَمل  قَمغَم اًْمَػاَلِح، ىَموَل:  َة إِ َٓ ىُمق  َٓ طَمْقَل َو اَلِة، ىَموَل:  طَمل  قَمغَم اًمص 

ٓ  سمِوهللِ َة إِ َٓ ىُمق   .شطَمْقَل َو

ـْ َأيِب ؾَمِعقٍد اخلُْدِريِّ و إَِذا ؾَمِؿْعُتُؿ اًمـَِّداَء، وَمُؼقًُمقا »ىَموَل:   اهللِؾُمقَل َأن  رَ  ، قَم

نُ   .شِمْثَؾ َمو َيُؼقُل اعُمَمذِّ

ومقف احلديٌ إول يعورض احلديٌ اًمثوين: ٕن احلديٌ إول  افشاهد:

 قمـد احلقعؾتلم.ش ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سموهلل»منموقمقي ىمقل: 

 قل اعممذن متومو.ومقف منموقمقي ىمقِل مثؾ مو يؼواحلديٌ اًمثوين 

ح احلديٌ إول قمغم احلديٌ اًمثوين: ٕن احلديٌ إول ظموص،  افسجقح: ُيرضم 

 واًمثوين قموم.

                                 
ِشؾبف:1) ممو يؽقن قمغم اًمؼتقؾ ومعف مـ ؾمالح وصمقوب وداسمي وهمػمهو. ]اكظر: اًمـفويي ذم همريى ؾى اًمس   (

 ([.1/387احلديٌ )

 .(، قمـ أيب ىمتودة 2752(، ومسؾؿ )3241رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:2)

 .واًمؾػظ ًمف ، (385، ومسؾؿ )معوويي (، قمـ 623رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:3)

 .(383(، ومسؾؿ )622اًمبخوري ) رواه (ِمتػؼِظؾقف:4)
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 / ُّ ىُــ ْٔ َليَّ يُ -٢١»كَــ ٍُ ُص ال ْؽيَِق ؽَسَّ ٍُ أي إذا شمعورض دًمقالن أطمدمهو  «/ُػ ىلَعَ ال

ؿ سمنمط أن يتػؼو ذم احلؽ د، وأظمر مطؾؼ وضمى شمرضمقح اعمؼقد قمغم اعمطؾؼمؼق  

 .يمام شمؼدم ذم اًمبوب اًمتوؾمع واًمسبى
 (   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)ىمقل اهلل شمعومم:  [:1مثالِ]

(   ڑ ڑ ک ک ک)ىمقل اهلل شمعومم: و

أيي إومم شمعورض أيي اًمثوكقي: ٕن أيي إومم شمػقد أن اًمدم اعمحرم  افشاهد:

 هق اعمسػقح ومؼط.

 أن اًمدم اعمحرم مطؾؼ اًمدم، أي يمؾ اًمدموء.  وأيي اًمثوكقي شمػقد

ح أيي إومم قمغم أيي اًمثوكقي: ٕن أيي إومم م افسجقح: ، واًمثوكقي ؼق دةشُمرضم 

 .طؾؼيم

[ِ (   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ) ىمقل اهلل شمعومم:  [:2مثال

. 

 .(   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )ىمقل اهلل شمعومم: و

يـ اًمذي أ افشاهد: يي إومم شمعورض أيي اًمثوكقي: ٕن أيي إومم شمػقد أن اًمد 

يـ يؼد   يـ اًمصحقح اًمذي ٓ يؽقن اًمغرض مـف اعمرضة، وأمو اًمد  م قمغم اإلرث هق اًمد 

م قمغم اإلرث.  اًمذي يراد سمف اعمرضة سموعمول ومال ُيؼد 

 وأيي اًمثوكقي شمػقد أن يمؾ اًمديقن شمؼدم قمغم اإلرث. 

                                 
ِاكظر:1) (، واًمتؾخقص ذم أصقل اًمػؼف، 2/447(، واًمػؼقف واعمتػؼف )1/618اًمعدة ذم أصقل اًمػؼف ) (

(، 766-1/765(، ورووي اًمـوفمر )161(، واعمستصػك، ًمؾغزازم، صـ )1/266ًمؾجقيـل )

َدة  و  (.397-3/395ذح اًمؽقيمى اعمـػم )(، و245-244، صـ )اعُمَسق 
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ح أيي إومم قمغم أيي اًمثوكقي: ٕن أيي إومم  :افسجقح دة، واًمثوكقي مؼق  شُمرضم 

 ي.مطؾؼَ 

 / ُّ ىُــ ْٔ ُ يُ -٢٢»كَــ تنَيَّ ٍُ ُص ال وِ  ؽَسَّ ٍَ ْش ٍُ أي إذا ُوضِمَد دًمقالن أطمدمهو  «/ىلَعَ ال

، وأظمر جمؿؾ وضمى شمرضمقح اعمبلم  قمغم اعمجؿؾ  . مبلم 
، َوَمو ومِقاَم »: ىمقل اًمـبل  [:1مثالِ] و اًمُعنْمُ اَمُء َواًمُعُققُن َأْو يَموَن قَمَثِري   اًمس 

ًِ  ؾَمَؼ

 .شؾُمِؼَل سمِوًمـ ْضِح كِْصُػ اًمُعنْمِ 

(   ڭ ڭ ۇ ۇ )ىمقل اهلل شمعومم: و

 احلديٌ يبلم مؼودير زيموة اًمزرع، وأيي مل شمبلم مؼدار اًمزيموة.  افشاهد:

ح احلديٌ قمغم أ افسجقح: ، وُيرضم  ًمػظ أيي جمؿؾ.يي: ٕن احلديٌ ًمػظف مبلم 

 ، ذم سمقون أريمون اًمصالة، وواضمبوتو، وؾمــفو.ىمقل وومعؾ اًمـبل  [:2مثالِ]

 .(   ڱ ڱ)ىمقل اهلل شمعومم: و

، وهق وموٕمر سمنىمومي اًمصالة جمؿؾ، ومػُم    .ىمقل وومعؾ اًمـبل ضمع ومقف إمم اعمبلم 

 ـي، وًمػظ أيي جمؿؾ.قػقي اًمصالة أًمػوفمفو مبق  إطموديٌ اًمقاردة ذم يم افشاهد:

ح إطموديٌ قمغم أيي: ٕن إطموديٌ أًمػوفمفو مبق ـي، و افسجقح: ًمػظ أيي شُمرضم 

جمؿؾ.

 ذم سمقون أكصبي اًمزيموة. ىمقل اًمـبل [:3ِمثالِ]

                                 
ِاكظر:1) (، واًمتحبػم ذح اًمتحرير 1/655، ذح خمتٍم اًمرووي )(1/571رووي اًمـوفمر ) (

 (.3/424(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )8/4216)

، قمـ (982قمؿر رِض اهلل قمـفام، ومسؾؿ )(، واًمؾػظ ًمف، قمـ اسمـ 2483رواه اًمبخوري ) (ِمتػؼِظؾقف:2)

 .ضموسمر 
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(   ڱ ں )ىمقل اهلل شمعومم: و

 ًمػوفمفو مبّقـي، وًمػظ أيي جمؿؾ.إطموديٌ اًمقاردة ذم مؼودير اًمزيموة أ افشاهد:

ح إطموديٌ قمغم أيي: ٕن إطموديٌ أًمػوفمفو مبق ـي، و افسجقح: ًمػظ أيي شُمرضم 

جمؿؾ.

 ، ذم سمقون أريمون احلٍ، وواضمبوشمف، وؾمــف.ىمقل وومعؾ اًمـبل  [:4مثالِ]

(   ھ ھ ے ے ۓ )ىمقل اهلل شمعومم: و

 يمقػقي احلٍ أًمػوفمفو مبّقـي، وًمػظ أيي جمؿؾ.إطموديٌ اًمقاردة ذم  افشاهد:

ح إطموديٌ قمغم أيي: ٕن إطموديٌ أًمػوفمفو مبق ـي، و افسجقح: ًمػظ أيي شُمرضم 

جمؿؾ.

َة صَماَلصملِمَ »:  ىمقل اًمـبل [:5ِمثالِ] .شوَمنِْن هُمؿ  قَمَؾْقُؽْؿ وَمَليْمِؿُؾقا اًمِعد 

ُروا، وَمنِْن هُمؿ  قَمَؾْقُؽْؿ وَموىْمُدُروا  إَِذا َرَأْيُتُؿقُه وَمُصقُمقا،»: وىمقًمف 
َوإَِذا َرَأْيُتُؿقُه وَمَلوْمطِ

 .شًَمفُ 

بلم طمقٌ كص قمغم إيمامل قمدة اًمثالصملم قمـد شمعذر رؤيي م إول ديٌاحل افشاهد:

 ذيمر ومقف اًمتؼدير.طمقٌ هالل ؿمقال، واحلديٌ اًمثوين جمؿؾ 

،  افسجقح: ح احلديٌ إول قمغم احلديٌ اًمثوين: ٕن احلديٌ إول مبلم  ُيرضم 

 واًمثوين جمؿٌؾ.

[ِ ًِ  [:6مثال وِم ـِ اًمص  ـْ قُمَبوَدَة سْم َهُى : »، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ  قَم  اًمذ 

ِعػِم، َواًمت ْؿُر سمِوًمت ْؿِر، َواعْمِْؾُح  ِعػُم سمِوًمش  ، َواًمش  ِي، َواًْمؼُم  سمِوًْمؼُمِّ ُي سمِوًْمِػض  َهِى، َواًْمِػض   سمِوًمذ 

                                 
 (، قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿر رِض اهلل قمـفام.2080(، ومسؾؿ )2907رواه اًمبخوري )متػؼِظؾقف:ِ(1ِ)

 (، قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿر رِض اهلل قمـفام.2080(، ومسؾؿ )2900رواه اًمبخوري )متػؼِظؾقف:ِ(2ِ)
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، َيًدا سمَِقدٍ 
ٍ
 .شسمِوعْمِْؾِح، ِمْثاًل سمِِؿْثٍؾ، ؾَمَقاًء سمَِسَقاء

ـْ  ٓ  َٓ » ، ىَموَل:َأن  اًمـ بِل   ، ُأؾَموَميَ وقم  .ش ذِم اًمـ ِسقَئيِ ِرسًمو إِ

م رسمو اًمػضؾ، ورسمو  اًمروايي إومم شمعورض اًمروايي اًمثوكقي: ٕن إومم افشاهد: حترِّ

 اًمـسقئي.

ز رسمو   .اًمػضؾواًمروايي اًمثوكقي دُمقِّ

ح اًمروايي إومم قمغم اًمروايي اًمثوكقي: ٕن اًمروايي إومم  افسجقح:  .ـيمبق  شُمرضم 

 .جمؿؾيواًمروايي اًمثوكقي 

 / ُّ ىُــ ْٔ َشازِ حُ -٢٣»كَــ ٍَ ُص احلَِليَلُث ىلَعَ ال أي إذا شمعورض دًمقالن  «/ؽَسَّ

 ػقد اعمعـك جموزا وضمى شمرضمقح احلؼقؼي. ، وأظمر يُ ػقد اعمعـك طمؼقؼيً أطمدمهو يُ 

 . هو إمم اًمذهـرِ ًمتبودُ 

ًمؾؼريـي  وحتتوج إًمقفو، ومو مل يؽـ حمتوضًم  ٕن اعمجوز ُيتوج ًمؾؼريـي، واحلؼقؼي ٓو

 .ًٓمتف اًمذاشمقيدم، ًمدَ ؼَ يُ 

ح اعمجوز قمغم احلؼقؼي، ضم  مفجقرة، أو اعمجوز هق اًمغوًمى ومػُمَ  أمو إذا يموكً احلؼقؼيُ 

وهل اعمؽون اعمـخػض مـ إرض،  جرتهُ ، ومنن طمؼقؼتف شاًمغوئط»مثؾ يمؾؿي 

 .وصورت شمستعؿؾ جموزا قمـ ىمضوء احلوضمي

                                 
 (.2587رواه مسؾؿ ) :صحقح(1ِ)

 (.2596(، ومسؾؿ )1278رواه اًمبخوري ) :متػؼِظؾقف(2ِ)

 (.22/15ذح صحقح مسؾؿ، ًمؾـقوي ) :اكظر(3ِ)

ِاكظر:4) ذم  (، واًمبحر اعمحقط4/152(، واإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم )2/271صقل اًمنظمز )أ (

، واًمـفويي ذم همريى احلديٌ شهمقط»(، وتذيى اًمؾغي، وًمسون اًمعرب، مودة 8/290) أصقل اًمػؼف

(3/395.) 
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 اًمؾػظ اعمستعؿؾ ذم مقوققمف إصكم. له واحلؼقؼة:

 .اًمؾػظ اعمستعؿؾ ذم همػم مقوققمف إصكمهق  ادجاز:و

اعمستعؿؾ ذم اًمرضمؾ اًمشجوع جموز، ٕكف مستعؿؾ ذم همػم  شإؾمد»ًمػظ  مثال:

 .صكم وهق إؾمد احلؼقؼلمقوققمف إ

 ومـِاألمثؾةِظذِترجقحِاحلؼقؼةِظذِادجاز:

 دون ؼياحلؼق قمغم شمعومم اهلل صػوت محؾ ذم اًمسـي أهؾ مذهى شمرضمقح :مثال

 اًمقضمف، ومؼد محؾفو اعمعتزًمي وإؿموقمرة قمغم اًمثقاب، وهذا جموز. صػي ذم يمام اعمجوز،

 .ويمذًمؽ صػي اًمقد محؾتفو اعمعتزًمي وإؿموقمرة قمغم اًمؼدرة واًمـعؿي، وهذا جموز

                                 
 (.41(، واعمختٍم ذم أصقل اًمػؼف، ٓسمـ اًمؾحوم، صـ )2/171رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:1)

 (.2/485تٍم اًمرووي )ذح خم (ِاكظر:2)

 (.2/160سمقون شمؾبقس اجلفؿقي، ٓسمـ شمقؿقي ) :اكظر(3ِ)
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 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘

 

ِأجبِظـِاألشئؾةِاآلتقة:

ؼي، وإكام هق ذم ذهـ ٓ شمعورض سملم كصقص اًمنميعي ذم احلؼق افسمالِاألول:

 اعمجتفد. ووح ذًمؽ.

 اذيمر مثوٓ قمغم يمؾ ممو يليت: افسمالِافثاين:

 .اعمتقاشمر قمغم أطمود شمرضمقح -2

 .اعمتصؾ قمغم اعمرؾمؾ شمرضمقح -1

 .روايي إوصمؼ وإوبط وإومؼف قمغم مـ دوكف شمرضمقح -3

 .إيمثر رواة قمغم إىمؾ شمرضمقح -4

 .غم قمداًمتف قمغم اعمختؾػ ذم قمداًمتفقم ت َػؼروايي اًمراوي اعمُ  شمرضمقح -5

 .مو ؾمؾؿ مـ آوطراب قمغم اعمضطرب شمرضمقح -6

 .مو ًمف ؿمقاهد قمغم مو ٓ ؿموهد ًمف شمرضمقح -7

 .روايي اًمصحويب صوطمى اًمقاىمعي قمغم همػمه شمرضمقح -8

 .روايي اًمراوي قمغم رأيف شمرضمقح -9

 .ً قمغم اًمـوذمروايي اعمثبِ  شمرضمقح - 20

 .قمغم مو اظمتؾػ ذم رومعف ووىمػف مو اشمػؼ قمغم رومعف شمرضمقح - 22

 .مو اشمػؼ قمغم وصؾف قمغم مو اظمتؾػ ذم وصؾف وإرؾموًمف شمرضمقح - 21

 .ز ذًمؽز روايي احلديٌ سموعمعـك قمغم مـ جيقِّ روايي مـ ٓ جيقِّ  شمرضمقح - 23

 .اًمـص قمغم اًمظوهر شمرضمقح - 24
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 .اًمظوهر قمغم اعممول شمرضمقح - 25

 .اعمـطقق قمغم اعمػفقم شمرضمقح - 26

 .اًمؼقل قمغم اًمػعؾ حشمرضمق - 27

 .مو ذيمرت قمؾتف قمغم مو مل شمذيمر شمرضمقح - 28

 .احلظر قمغم اإلسموطمي شمرضمقح - 29

 .اخلوص قمغم اًمعوم شمرضمقح - 10

 .د قمغم اعمطؾؼاعمؼق   شمرضمقح - 12

 .اعمبلم قمغم اعمجؿؾ شمرضمقح - 11

 .احلؼقؼي قمغم اعمجوز شمرضمقح - 13
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 باب الثاني عصرال
 يداالجتهاد والتقل
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/  ابَلاُب اثلَّاِِنَ َغَشَ

َٓ االِسْ   ػُ َواتلَّْلِييْ  ادُ خ
 

اةَِػ/ َٔ تََػُث َع ـَ  َوِفيّ 
ُل/ وَّ

َ
اةُِػ األ َٓ  الغَّ َّْ  اُد/االِِسِخ َؤ ٍُ ًِ ال ِ ُّ ةَْؼُل اىَػال َػ ـْ تِِْتَاِط  يِف  ِو ُو ـْ ا
. ي ِِ ْ ًِ الشَّ ْْ  احلُ

اةُِػ اثلَّاِِن/ ِل ا تَاُع/تي اال الغَّ ْٔ ِّ َقتُُٔل كَ ْػِؽـَِث َدحِلِي ٌَ َع  ٌَ  .ىَلائِِو 
اةُِػ اثلَّاِىُد/ ِّ  اتلَّْلِييُػ/ الغَّ ْػِؽـَِث َدحِلِي ٌَ ِل اىَلائِِو ةُِػوِن  ْٔ  .َقتُُٔل كَ
اةُِع/ اةُِػ الؽَّ ِٓ كَْػ يَ  الغَّ ًُ ُُمْخَ ِ ُٔن اىَػال اُْ ً َلرلي ٌُ  ، يِف  ًػا يِف إِْثتَاِت اجلَّصي

ـْ  ، َواىَػهْ ا ًِ ْْ ُٔن ُُمْخًَٓػا يِف ةَاٍب،ُؿ تِِْتَاِط احلُ ُْ ا يِف َؽرِيهِ. ؛ َوكَْػ ي ً َلرلي ٌُ 
 ِٓ ْشخَ ٍُ وُط ال اةُِػ الَاِمُؿ/ رُشُ  ِػ تِْفَػٌث/الغَّ

اَلُم. -1 ـْ  اتلَّْْكِيُؿ. -٢                                         اإِل
ْن يَ  -٣

َ
ا ةِ أ ًٍ ِ َٔن ََعل  اىُلْؽآِن.ُْ

ْن يَ  -٤
َ
ا ةِاأ ًٍ ِ َٔن ََعل ُْ ً ّيي ٍَ َِِّث ُم ٓا.لفي ٍِ ِلي ـَ  َْ ٌِ  ا َضِطيَطٓا 

ْن يَ  -٥
َ
ا ةِالييَؾِث اىَػَؽبِيَّ أ ًٍ ِ َٔن ََعل  .ثِ ُْ

ْن يَ  -٦
َ
ِّ أ ُضِٔل اىِفْل

ُ
ا ةِأ ًٍ ِ َٔن ََعل ُْ. 

ْن يَ  -٧
َ
َفائِِو اإِلْْجَاِع.أ ٍَ ا ةِ ًٍ ِ َٔن ََعل ُْ 

ْن يَ  -٨
َ
جُْفِٔخ.أ ٍَ ِظ َوال ـِ ا ةِاجلَا ًٍ ِ َٔن ََعل ُْ 

ْن يَ  -٩
َ
َٔن َذا َذََكٍء َوـِْؽٍَِث.أ ُْ 
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اِدُس/ اةُِػ الفَّ َٓ اال الغَّ َٓ  َِْلُظ اُد اَل حُ ْسِخ  اٍد آَعَؽ.ةِاْسِخ
اةُِع/ اةُِػ الفَّ  ُٔز اتلَّْلِييُػ إاِلَّ َِِشَْؼنِي/اَل جَيُ  الغَّ

ْن يَ  -1
َ
ي  أ ٌي ُ ََع َلرلي ٍُ َٔن ال ُْ ْٓ َْ َف حِلِو.ا ََعِسًؾا َخ  ًِ ادلَّ

٢-  َ ْن ي
َ
ا ذَِلًث حَِلي  ْفخَْفيَتَ أ ًٍ ِ  ا. ََعل

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   الؼشح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 / ُّ ىُــ ْٔ  .ؾمع ذم ـمؾى أمرسمذل اًمقُ ُفَغًة:ِِاالجتفاد«/ ادُ َٓ االِْسخِ »كَــ
، وٓ طمجر يمبػمول: اضمتفد ذم محؾ إٓ ومقام ومقف ضمفد، يؼ آضمتفود ستعؿؾوٓ يُ 

 .طمبي ىمؿحيؼول: اضمتفد ذم محؾ 

 ذم اصطالح اًمعؾامء مـ يمالم ؿمقخـو طمػظف اهلل. إن ؿموء اهلل وؾمقليت شمعريػف

 / ُّ ىُــ ْٔ   اًمتل هل الدةاًمؼِ الدة ذم اًمعـؼ، وؾ اًمؼِ عْ ضَم ُفَغًة:ِِافتؼؾقدِ«/ػُ َواتلَّْلِييْ »كَــ

 .شُمقوع ذم اًمعـؼ

 ذم اصطالح اًمعؾامء مـ يمالم ؿمقخـو طمػظف اهلل. إن ؿموء اهلل وؾمقليت شمعريػف

 / ُّ ىُــ ْٔ َٓ »كَــ ُل/ االِِسِخ وَّ
َ
اةُِػ األ َّْ الغَّ َؤ ٍُ ًِ ال ِ أي اًمذي  «/وِ اُد/ ةَْؼُل اىَػال

ؾوط آضمتفودشمقومرت ومقف ذ  .، ومال جيقز آضمتفود مـ همػم قمومل مَمه 

 / ُّ ىُــ ْٔ ُّ »كَــ َػ ـْ مـ كػسف سموًمعجز  س  اًمطؾى إمم أن ُُيِ أي يبذل وؾمعف ذم  «/ُو

 .قمـ مزيد ـمؾى

                                 
 ش.ضمفد»( اكظر: خمتور اًمصحوح، وشموج اًمعروس، مودة 2)

 (.3/959( اكظر: رووي اًمـوفمر )1)

 .شىمؾد»( اكظر: اًمصحوح، مودة 3)

 (.4/458( اكظر: ذح اًمؽقيمى اعمـػم )4)

 (.3/959رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:5)
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 / ُّ ىُــ ْٔ ًِ  يِف »كَــ ْْ تِِْتَاِط احلُ ـْ  .أي ممو يسقغ ومقف آضمتفود «/ا

 / ُّ ىُــ ْٔ ي »كَــ ِِ ْ اًمعؼكم واحلز: ٕهنام ًمقسو ممو يتؽؾؿ  ظمرج هبذا احلؽؿُ  «/الشَّ

 .ومقفام اًمعومل اًمنمقمل

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ »كَــ ْػِؽـَِث تي االاثلَّاِِن/  الغَّ ٌَ َع  ٌَ ِل اىَلائِِو  ْٔ تَاُع/ َقتُُٔل كَ
 ِّ أي آشمبوع هق معرومي اعمستـد اًمنمقمل ًمؾؼقل اًمذي يتبعف، وهذا سمخالف  «/َدحِلِي

 .اًمتؼؾقد ومال يشؽمط ومقف معرومي اًمدًمقؾ
 / ُّ ىُــ ْٔ ِل اىَلائِوِ »كَــ ْٔ اةُِػ اثلَّاِىُد/ اتلَّْلِييُػ/ َقتُُٔل كَ ْػِؽـَِث  الغَّ ٌَ ةُِػوِن 

 ِّ ؼقل اًمـبل سموموٕظمذ  إٓ مع قمدم معرومي اًمدًمقؾ: اأي اًمتؼؾقد ٓ يؽقن شمؼؾقد «/َدحِلِي

 ٕن ذًمؽ هق اًمدًمقؾ كػسف :اك شمؼؾقدً سؿ  مجوع ٓ يُ سموإل، أو. 

ِوادؼؾ دِفقسِمـِأهؾِافعؾؿِباإلمجاع.

د ًمقس ـوس قمغم أن اعمؼؾِّ أمجع اًم» وؽرهِمـِافعؾامء:ِ،ابـِظبدِافزِ ِؿالِأبقِظؿرَِ

 .شمعدودا مـ أهؾ اًمعؾؿ، وأن اًمعؾؿ معرومي احلؼ سمدًمقؾف

ومنن اًمـوس ٓ نختؾػقن أن ،  ىمول أسمق قمؿر  رمحف اهلل شمعومموهذا يمام» ؿالِابـِافؼقؿ:

 .شاًمعؾؿ هق اعمعرومي احلوصؾي قمـ اًمدًمقؾ، وأمو سمدون اًمدًمقؾ ومنكام هق شمؼؾقد

                                 
 (.4/458ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) ر:(ِاكظ1)

 (.4/458ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) اكظر:(2ِ)

 (.373(، ومذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ )3/413اًمتؾخقص ذم أصقل اًمػؼف، ًمؾجقيـل ) (ِاكظر:3)

ِاكظر:4) (، ومذيمرة ذم 1/139(، وإرؿمود اًمػحقل )3/413اًمتؾخقص ذم أصقل اًمػؼف، ًمؾجقيـل ) (

 (.373أصقل اًمػؼف، صـ )

 (.2/6إقمالم اعمقىمعلم ) (ِاكظر:5)

 (.2/6) اًمسوسمؼ (ِاكظر:6)



 232  «البداية يف أصىل الفقه»الكفاية يف شرح 

ِفؼقلِأحدِمـِافـاس.ِشـةِافـبلِِوالِجيقزِألحدِأنُِيعِرضِظـ

 رؾمقل اهلل  أمجع اعمسؾؿقن قمغم أن مـ اؾمتبوكً ًمف ؾمـيُ » افشاؾعل:اإلمامِؿالِ

 .شمل يؽـ ًمف أن يدقمفو ًمؼقل أطمد مـ اًمـوس

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِع/ كَْػ يَ »كَــ اةُِػ الؽَّ ِٓ الغَّ ًُ ُُمْخَ ِ ُٔن اىَػال ُْ ، ًػا يِف إِْثتَاِت اجلَّصي
ا ً َلرلي ِٓ يِف  ٌُ ُٔن ُُمْخَ ُْ ، َواىَػْهُؿ؛ َوكَْػ ي ًِ ْْ تِِْتَاِط احلُ ـْ ا  ًػا يِف ةَاٍب، ا ً َلرلي ٌُ

ؾادجتفدِأي ٓ يشؽمط ذم اعمجتفد أن يبؾغ رشمبي آضمتفود ذم مجقع اعمسوئؾ،  «/يِف َؽرِيهِ 

ِ:ؿسامن

جمتفد مطؾؼ، وهق اًمذي سمؾغ رشمبي آضمتفود ذم مجقع إسمقاب واعمسوئؾ  أحدمها:

 قمقي.اًمنم

 جمتفد ضمزئل، وهق أكقاع: افثاين:

 د ذم سموىمل إسمقاب.جمتفد ذم سموب مـ إسمقاب يمبوب اعمػماث مثال، ومؼؾِّ  أحدها:

د ذم اؾمتـبوط ، ومؼؾِّ مـ طمقٌ اًمصحُي واًمضعػ جمتفد ذم إصمبوت اًمـص افثاين:

 .مـ طمقٌ اًمقضمقُب واحلُرمي وكحُقه احلؽؿ

 د ذم إصمبوت اًمـص.جمتفد ذم اؾمتـبوط احلؽؿ، ومؼؾِّ  افثافث:

اًمتجزؤ وآكؼسوم، ومقؽقن اًمرضمؾ جمتفدا ذم  طموًمي شمؼبُؾ  آضمتفودُ » ؿالِابـِافؼقؿ:

ؾمعف ذم كقع اًمعؾؿ كقع مـ اًمعؾؿ مؼؾدا ذم همػمه، أو ذم سموب مـ أسمقاسمف، يمؿـ اؾمتػرغ وُ 

سموًمػرائض وأدًمتفو واؾمتـبوـمفو مـ اًمؽتوب واًمسـي دون همػمهو مـ اًمعؾقم، أو ذم سموب 

أو احلٍ، أو همػم ذًمؽ: ومفذا ًمقس ًمف اًمػتقى ومقام مل جيتفد ومقف، وٓ شمؽقن معرومتف  اجلفود

                                 
 (.2/6إقمالم اعمقىمعلم ) اكظر:(1ِ)

 (.4/266(، وإقمالم اعمقىمعلم )121، 10/104(، وجمؿقع اًمػتووى )3/963رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:2)
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ػتل ذم اًمـقع اًمذي همي ًمف اإلومتوء سمام ٓ يعؾؿ ذم همػمه، وهؾ ًمف أن يُ سمام اضمتفد ومقف مسقِّ 

 اضمتفد ومقف؟ 

 .شومقف صمالصمي أوضمف: أصحفو اجلقاز، سمؾ هق اًمصقاب اعمؼطقع سمف

 / ُّ ىُــ ْٔ اةُِػ »كَــ ِٓ  الغَّ ْشخَ ٍُ وُط ال أي يشؽمط ذم  «/ِػ تِْفَػثٌ الَاِمُؿ/ رُشُ

 اعمجتفد ًمقصح اضمتفوده شمسعي ذوط، ومتك اظمتؾ مـفو ذط مل يصح آضمتفود.

 / ُّ ىُــ ْٔ اَلمُ -1»كَــ ـْ ، ومال يصح آضمتفود مسؾام أن يؽقن اعمجتفد ٓسُمد  أي  «/اإِل

، وهمػم اعمسؾؿ مفام سمؾغ ةقمبودواإلؾمالم ذط ذم يمؾ  ،قمبودة اًمؽوومر: ٕن آضمتفود مـ

حئ مئ ىئ يئ )ؼقل اهلل شمعومم: : ًمم اًمنميعي ٓ ُيؼبؾ اضمتفوُدهمـ اًمعؾؿ سمعؾق

 .(   جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت

 / ُّ ىُــ ْٔ أن يؽقن اعمجتفد مؽؾ ػو، واعمؽؾػ هق  ٓسُمد  أي  «/اتلَّْْكِيُؿ -٢»كَــ

 صبل أو جمـقن. ، ومال يصح آضمتفود مـاًمبوًمغ اًمعوىمؾ

ِافبؾقغ ِاصساط ألن اًمصغػم ًمقس سمؽومؾ آًمي اًمعؾؿ طمتك يتصػ سمؿعرومي : ومأما

 .اًمػؼف قمغم وضمففوأصقل 

 .ألن مـ ٓ قمؼؾ ًمف ٓ يدرك قمؾام، ٓ ومؼفو وٓ همػمه: ومعؼؾأماِاصساطِاف

.!ومؽقػ يؼبؾ ذم اًمػتقى وآضمتفود؟ف قمغم كػسف، قًمُ ؼبؾ ىمَ ٕن اعمجـقن ٓ يُ و

                                 
 (.4/266إقمالم اعمقىمعلم ) (ِاكظر:1)

 (.452أصقل اًمػؼف: ًمعقوض اًمسؾؿل، صـ ) اكظر:(2ِ)

 (.2/110رووي اًمـوفمر ) اكظر:(3ِ)

 (.3870-3869/ 8)ذح اًمتحرير اًمتحبػم  (ِاكظر:4)

 (.452(، وأصقل اًمػؼف، ًمعقوض اًمسؾؿل، صـ )3870-3869/ 8اًمتحبػم ) (ِاكظر:5)
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 ْٔ / كَــ ُّ ْن يَ -٣»ىُــ
َ
ا ةِ أ ًٍ ِ َٔن ََعل أن يؽقن اعمجتفد قموعمو  ٓسُمد  أي  «/اىُلْؽآنِ ُْ

فو، سمؾ قمؾؿف سمؿقاىمعفو طمتك يطؾى وٓ يشؽمط طمػظُ ، سموٕطمؽوم اًمؼرآن ام يتعؾؼ مـسم

 .أيي اعمحتوج إًمقفو وىمً طموضمتف
 / ُّ ىُــ ْٔ ْن يَ -٤»كَــ

َ
ً أ ّيي ٍَ َِِّث ُم ا ةِالفي ًٍ ِ َٔن ََعل َٓ ا َضطِ ُْ َٓ يَط ٍِ ِلي ـَ  َْ ٌِ  «/اا 

لطموديٌ إطمؽوم، وهل وإن يموكً يمثػمة ومفل أن يؽقن اعمجتفد قموعمو سم ٓسُمد  أي 

قحتوج ، ممقًِّزا سملم صحقحفو ووعقػفو: ًمقلظمذ سموًمصحقح ويؽمك اًمضعقػ، ومحمصقرة

أن يعرف احلديٌ اًمذي يعتؿد قمؾقف ومقفو أكف صحقح همػم وعقػ، إمو سمؿعرومي رواشمف 

 .سملظمذه مـ اًمؽتى اًمصحقحي وقمداًمتفؿ، وإمو
 / ُّ ىُــ ْٔ ْن يَ -٥»كَــ

َ
ا ةِالييَؾِث اىَػَؽبِيَّ أ ًٍ ِ َٔن ََعل أن يؽقن اعمجتفد  ٓسُمد  أي  «/ثِ ُْ

 .اًمؼدر اًمالزم ًمػفؿ اخلطوبمعرومي ذم ذًمؽ  فاًمؾغي اًمعرسمقي، ويؽػقوًمـحق وسمقموعمو 

 / ُّ ىُــ ْٔ ْن يَ -٦»كَــ
َ
ِّ أ ُضِٔل اىِفْل

ُ
ا ةِأ ًٍ ِ َٔن ََعل أن يؽقن اعمجتفد  ٓسُمد  أي  «/ُْ

 تقصؾ هبو إمم اؾمتـبوط إطمؽوم يمام شمؼدم.قموعمو سملصقل اًمػؼف، وهق اًمؼقاقمد اًمتل يُ 

ل، واًمـص، واًمعوم،  ، واًمظوهر، واعممو  ومقحتوج إمم معرومي: اعمجؿؾ، واعمبلم 

د، واًمؼقوس، واؾمتصحوب احلول، واعمصوًمح اعمرؾمؾي، ؼق  واخلوص، واعمطؾؼ، واعم

ومعرومي اًمراضمح مـفو قمـد ف، ومو يؾزمف ذم احلؽؿ، ر، واًمـفل، واعمحؽؿ، واعمتشوسمَ وإم

 .تؼديؿ اًمـص قمغم اًمؼقوسوشمؼديؿ مو جيى شمؼديؿف مـفو يم ،فمفقر اًمتعورض

                                 
 (.962-3/960رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:1)

 (.461-4/462(، وذح اًمؽقيمى اعمـػم )3/962رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:2)

 (.3/961اًمـوفمر ) رووي (ِاكظر:3)

 (.370(، ومذيمرة ذم أصقل اًمػؼف، صـ )961-3/960رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:4)
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 / ُّ ىُــ ْٔ ْن يَ -٧»كَــ
َ
َفائِِو اإِلْْجَاِع أ ٍَ ا ةِ ًٍ ِ َٔن ََعل أن يؽقن  ٓسُمد  أي  «/ُْ

ويؽػقف أن يعرف أن اعمسلًمي اًمتل ، طمتك ٓ نخوًمػفو قمؾقفواعمجتفد قموعمو سموعمسوئؾ اعمجؿع 

 .أم مـ اعمختؾػ ومقفـ أم هل طمودصمي؟يػتل ومقفو هؾ هل مـ اعمجؿع قمؾقف، 

 ّمً أػَش نتب اإلمجاع:

 هـ[. 328، ٕيب سمؽر اسمـ اعمـذر ]ت شاإلمجوع»يمتوب  [:1]

 هـ[. 456، ٓسمـ طمزم اًمظوهري ]ت شمراشمى اإلمجوع»يمتوب  [:2]

 هـ[. 718، ًمشقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي ]ت شكؼد مراشمى اإلمجوع»يمتوب  [:3]

 ّممً اٍته بيكل اسمظاٜل اجملن  علَٔا:

اًمتؿفقد عمو ذم اعمقـمل مـ اعمعوين »هـ[ ذم يمتوسمقف  463اإلموم اسمـ قمبد اًمؼم ]ت [:1ِ]

 .شآؾمتذيمور»، وشوإؾموكقد

اعمـفوج »، وشح اعمفذبذ اعمجؿقع»هـ[ ذم يمتوسمقف  676اإلموم اًمـقوي ]ت [:2ِ]

 ش.ذح صحقح مسؾؿ سمـ احلجوج

 ش.اعمغـل»هـ[ ذم يمتوسمف  610اإلموم اسمـ ىمدامي اعمؼدد ]ت  [:3]

 / ُّ ىُــ ْٔ ْن يَ -٨»كَــ
َ
جُْفِٔخ أ ٍَ ِظ َوال ـِ ا ةِاجلَا ًٍ ِ َٔن ََعل أن يؽقن  ٓسُمد  أي «/ُْ

ل سمف ستد  أن اعمُ  وًمـوؾمخ واعمـسقخ مـ اًمؽتوب واًمسـي، ويؽػقف أن يعرفسماعمجتفد قموعمو 

 .مـسقخ ذم هذه احلودصمي همػمُ 

 :لياطخ ّاسميظْخّمً أػَش نتب ا

 هـ[. 338، ًمؾـحوس ]ت شاًمـوؾمخ واعمـسقخ »يمتوب  [:1]

، ٓسمـ طمزم اًمظوهري ]ت شاًمـوؾمخ واعمـسقخ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ»يمتوب  [:2]ِ

                                 
 (.3/961رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:1)

 (.3/962) اًمسوسمؼ (ِاكظر:2)
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 هـ[.  456

 543ًمعريب اعموًمؽل ]ت ، ٓسمـ اشاًمـوؾمخ واعمـسقخ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ»يمتوب  [:3]

 هـ[.

 هـ[. 587، ٓسمـ اجلقزي ]ت شكقاؾمخ اًمؼرآن»يمتوب  [:4]

 هـ[. 173، ًمألصمرم ]ت شكوؾمخ احلديٌ ومـسقظمف»يمتوب  [:5]

 584، ًمؾحوزمل ]ت شاًمـوؾمخ واعمـسقخ مـ أصمور سمقون آقمتبور ذم»يمتوب  [:6]

 هـ[.

 / ُّ ىُــ ْٔ ْن يَ -٩»كَــ
َ
َٔن َذا َذََكٍء َوـِْؽَِثٍ أ  أن يؽقن اعمجتفد ذيمقو ٓسُمد  أي «/ُْ

ـو: ٕن هذا هق إؾموس حلسـ اًمتٍمف ذم إدًمي، وآؾمتػودة مـ اًمعؾقم اعمختؾػي ومطِ 

 .اًمتل شمستـبط مـفو إطمؽوم

 .اًمذيموء وافػطـة:

 / ُّ ىُــ ْٔ َٓ »كَــ اِدُس/ االْسِخ اةُِػ الفَّ َٓ  َِْلُظ اُد اَل حُ الغَّ أي إذا  «/اٍد آَعؽَ ةِاْسِخ

 اضمتفوده سمعد ذًمؽ، ومنكف ٓ تفد اعمجتفد ذم مسلًمي اضمتفوديي، ومؼه ىمضوء، صمؿ شمغػم  اضم

ع ومقف سمعد كػقذه، ويمذًمؽ ًمق اكتؼض اضمتفوده سموضمتفود رضَم ض طمؽؿف اًمسوسمؼ، وٓ يُ ـؼَ يُ 

ؼض احلؽؿ إول سموًمثوين ًمتغػم اضمتفود احلويمؿ، ًمقضمى أن يـؼض ًمق كُ  جمتفد آظمر: ٕكف

ؿ سمحؽؿ، ؽِ يمؾام شمغػم اضمتفوده، طُم  :اضمتفوده، وهؾؿ ضمرا شمغػم احلؽؿ اًمثوين سموًمثوًمٌ إذا

وكؼض اًمذي ىمبؾف، ومقتسؾسؾ اًمـؼض، وشمضطرب أطمؽوم اًمـوس ًمـؼضفو سمعد شمرشمقبفو 

 .، ومل يقصمؼ هبوقمغم شمؾؽ آضمتفودات

                                 
 (.160اًمقاوح ذم أصقل اًمػؼف، صـ ) (ِاكظر:1)

 ش.ومطـ»مؼويقس اًمؾغي، مودة  (ِاكظر:2)
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ق سملم اًمزوضملم، عمصؾحي  اضمتفوده، مل يػر  ، صمؿ شمغػم  طمويمؿٌ  كؽوٍح  سمصحيِ  ومنن طمؽؿ

  .احلؽؿ

ىُـ ْٔ / كَــ ُّ اةُِع/ اَل جَيُ »ـ اةُِػ الفَّ  أي ٓ جيقز «/ُٔز اتلَّْلِييُػ إاِلَّ َِِشَْؼنيِ الغَّ

 ز اًمتؼؾقد.مهو مل جيُ ٕطمد أن ُيؼؾِّد أطمدا إٓ سمتحؼؼ ذـملم، ومنن اظمتؾ أطمدُ 

 / ُّ ىُــ ْٔ ْن يَ -1»كَــ
َ
ي  أ ٌي ُ ََع َلرلي ٍُ َٔن ال ُْ ْٓ َْ َف حِلوِ ا ََعِسًؾا َخ  وًمتؼؾقدوم«/ًِ ادلَّ

.ًمعوضمز قمـ آضمتفودًمؾعومل ائز ضمو

 ِأماِافؼادرِظذِاالجتفادِؾقجقزِحقثِظجزِظـِاالجتفاد:ِو

 إماِفتؽاؾمِاألدفة.ِ

 وإماِفضقؼِافقؿتِظـِاالجتفاد.ِ

 وإماِفعدمِطفقرِدفقؾِفف.ِ

واكتؼؾ إمم سمدًمف وهق اًمتؼؾقد يمام  ،مو قمجز قمـف ومنكف طمقٌ قمجز ؾمؼط قمـف وضمقُب 

 .ًمق قمجز قمـ اًمطفورة سموعموء

/ كَ  ُّ ىُــ ْٔ َ -٢»ــ ْن ي
َ
ا ذَِلًث حَِلي  أ ًٍ ِ  ومال جيقز أن يطؾى اًمػتقو مـ همػم «/اْفخَْفيَتَ ََعل

 .قمومل، وإكام جيى قمؾقف أن يستػتل اًمعومل اًمثؼي اًمتؼل  

 ،ومل يتبلم ًمف أن ىمقل همػمه أرضمح مـ ىمقًمف ،يـاشمبع مـ هق مـ أهؾ اًمعؾؿ واًمدِّ ومنن 

 .عوىمىٓ يُ و ،ذم قمغم ذًمؽثوب ٓ يُ ومفق حمؿقد يُ 
ِمتكِيؽقنِافتؼؾقدِمذمقما؟ِفاٜذٗ:

                                 
 (.649-3/648خمتٍم اًمرووي )(، وذح 3/2025رووي اًمـوفمر ) (ِاكظر:1)

 (.121، 10/104جمؿقع اًمػتووى ) (ِاكظر:2)

 (.10/115) اًمسوسمؼ (ِاكظر:3)
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ِ:يؽقنِافتؼؾقدِمذمقماِدمِثالثةِأحقال

 سمتؼؾقد أسموء.  وقمدم آًمتػوت إًمقف ايمتػوءً  ،اإلقمراض قمام أكزل اهلل أحدها:

 ظمذ سمؼقًمف. مْ ٕن يُ  د أكف أهٌؾ عؾؿ اعمؼؾِّ شمؼؾقد مـ ٓ يَ  افثاين:

 .داًمدًمقؾ قمغم ظمالف ىمقل اعمؼؾِّ جي وفمفقر اًمتؼؾقد سمعد ىمقوم احلُ  افثافث:

ي، ج  واحلُ  ف مـ اًمعؾؿِ ـِ متؽ   د ىمبَؾ ىمؾ   أن إوَل  :وافػرقِبغِهذاِوبغِافـقعِاألول

 . ومعصقي اهلل ورؾمقًمف ،ي ًمف: ومفق أومم سموًمذمج  د سمعد فمفقر احلُ وهذا ىمؾ  

يمام ذم ذم همػم مقوع مـ يمتوسمف  وؿدِذمِاهللِشبحاكفِهذهِاألكقاعِافثالثةِمـِافتؼؾقد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )ىمقل اهلل شمعومم: 

(   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )وىمول شمعومم: 

(   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )وىمول شمعومم: 

 (   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 .اًمؼرآن يمثػم يذم ومقف مـ أقمرض قمام أكزًمف وىمـع سمتؼؾقد أسموءوهذا ذم 

 

 

 

                                 
 (.1/219إقمالم اعمقىمعلم ) اكظر:(1ِ)
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 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘

 

ِأجبِظـِاألشئؾةِاآلتقة:

ف يمال ممو يليت ًمغي واصطالطمو: .2  قمرِّ

 آشمبوع[ -اًمتؼؾقد -]آضمتفود

 اذح شمعريػ آضمتفود ذم آصطالح. .1

 شؽمط ذم اعمجتفد قمدة ذوط. اذح ذًمؽ.يُ  .3

 اعمجتفد اعمطؾؼ، واعمجتفد اجلزئل؟ مو اًمػرق سملم .4

 متك جيقز اًمتؼؾقد؟ .5

 مو هق اًمتؼؾقد اعمذمقم؟ .6
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 باب الثالث عصرال
 كيفية الوصول إىل احلكم الصرعي
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/ابَلاُب اثلَّ   اِىَد َغَشَ

ي ىَل ُث الُُٔضِٔل إِ َنيِفيَّ  ِِ ْ ًِ الشَّ ْْ   احلُ
 

اِجيَ  ٍَ اةَِػ/َوِفيّ َث َٔ  ُث َع
اةُِػ  ُل/الغَّ وَّ

َ
ًرا َضِطيًطا. األ ٔي ىَِث حََط

َ
ْفأ ٍَ ُر ال ٔي  حََط

اةُِػ اثلَّاِِن/ ىَِث إِْْجَاٌع ـاََل ُيَ  الغَّ
َ
ْفأ ٍَ ُّ إَِذا ََكَن يِف ال  .اِىُف

اةُِػ اثلَّاِىُد/ ىَِث، الغَّ
َ
ْفأ ٍَ ًِ يِف ال ِْو اىِػيْ

َ
اِل أ َٔ كْ

َ
اَلُع ىلَعَ أ ْػِؽـَُث  االِؼي ٌَ َو

ِدىَِّث ُُكي ـَِؽيٍق 
َ
 .أ

اةُِع/ اةُِػ الؽَّ َٓ  الغَّ َْ وَْس ٌِ اِء  ٍَ ِدىَِّث اىُػيَ
َ
ُث أ ـَ  نِي/ِدَرا

اَلىَِث. -٢                                      اثليتُِٔت. -1  َوادلَّ
اةُِػ الَاِمُؿ/ ِع  الغَّ ْ ًَ الشَّ ْْ ُص ُض ْعَؽى حَُٔعي

ُ
ِدىٍَّث أ

َ
َْ أ يِف  ابَلْطُد َخ

ىَِث.
َ
ْفأ ٍَ  ال

اةُِػ ال اِدُس/الغَّ ِع اىِفْلٓيَّ  فَّ ٌِ َشا ٍَ اِل ال َٔ كْ
َ
اَلُع ىلَعَ أ َٔى  ِث وَُدورِ ااِلؼي اىَفخْ

ىَِث إَِذا ََكَُْج َضِػيرًَث َُاِزىًَث.
َ
ْفأ ٍَ ََ يِف ال ي َػاِِصِ ٍُ اِء ال ٍَ  َواىُػيَ

اةُِع/ اةُِػ الفَّ ًْ جَيِ  الغَّ َ اًل إَِذا ل ْٔ اِء، َوال ْػ كَ ٍَ ىَِث،َُط   لِيُْػيَ
َ
ْفأ ٍَ  ىَل َجَظَؽ إِ  ا يِف ال

اِت اجليُطِٔص  ٌَ ٔ ٍُ ِخيَّ  ُخ ْ َٓ الشَّ ْدرََسٓا ََتْخَ
َ
َْ  ا إِنْ ِث، َوأ ـَْؽاِد

َ
َْ أ ٌِ  ا.ََكَُْج 

/ َُ ٌِ اةُِػ اثلَّا ًْ جَيِ  الغَّ َ َٓ إَِذا ل ـَ ُ ْػ كَا ا ي ٌَ ُٓ ا ىلَعَ  ْو حَ َٓ َشاةِ
َ
َػٓا يِف  خَِّفُق ا أ ٌَ

 اىِػيَِّث.
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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   الؼشح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  

 / ُّ ىُــ ْٔ ي ىَل ُث الُُٔضِٔل إِ َنيِفيَّ »كَــ ِِ ْ ًِ الشَّ ْْ أي اًمطريؼي اًمصحقحي «/  احلُ

 اًمتل يـبغل ًمؾؿجتفد أن يتبعفو ًمقصؾ إمم احلؽؿ اًمنمقمل.
 / ُّ ىُــ ْٔ رُ »كَــ ٔي ُل/ حََط وَّ

َ
اةُِػ األ ًرا َضِطيًطا الغَّ ٔي ىَِث حََط

َ
ْفأ ٍَ أي قمغم  «/ال

فام دىمقؼو وومفؿفو ومَ اعمجتفد أن يتصقر اعمسلًمي اعمؼصقدة سموٓضمتفود شمصقرا صحقحو 

، وطمتك ٓ يبـل وموحلؽؿ قمغم اًمٌمء ومرع قمـ شمصّقره ،طمتك يستطقع احلؽؿ قمؾقفو

 اضمتفوده قمغم همػم اعمسلًمي اعمؼصقدة سموٓضمتفود، ومقصؾ إمم كتقجي ظموـمئي.
إؿمعري  مقؾمك أسمو قفِ اًمِ وَ  قمؿر سمـ اخلّطوب أمػم اعمممـلم وهذا مو أرؿمد إًمقف 

 عي، بَ ؿي، وؾمـي مت  ؽَ أمو سمعد، ومنن اًمؼضوء ومريضي حُم »:  ومقف يمتى اًمذي ظمطوسمف ذم

صمؿ اًمػفَؿ اًمػفَؿ ومقام ُأدزم إًمقؽ ممو ورد قمؾقؽ ممو ًمقس ذم ىمرآن ... إًمقؽ دزمَ وموومفؿ إذا أُ 

إمقر قمـد ذًمؽ واقمرف إمثول، صمؿ اقمؿد ومقام شمرى إمم أطمبفو إمم وٓ ؾمـي، صمؿ ىمويس 

 . شاهلل وأؿمبففو سموحلؼ

يَمر، هؾ يـؼض اًمقوقء، أو ٓ؟ :تطبقؼلِمثال  طمؽؿ مسِّ اًمذ 

 / ُّ ىُــ ْٔ ُّ »كَــ ىَِث إِْْجَاٌع ـاََل َياِىُف
َ
ْفأ ٍَ اةُِػ اثلَّاِِن/ إَِذا ََكَن يِف ال أي  «/الغَّ

ن يتصقر اعمسلًمي شمصقرا صحقحو أن يـظر ذم اإلمجوقموت، ومنن يمون قمغم اعمجتفد سمعد أ

د ضمِ قمؾقف أٓ نخوًمػف، ويمذًمؽ إن وُ  وضمىذم اعمسلًمي اعمؼصقدة سموٓضمتفود إمجوع صحقح، 

ذم اعمسلًمي كص  صحقح سيح مـ اًمؽتوب أو اًمسـي، ومال نخوًمػف: ٕكف ٓ اضمتفود مع 

 اًمـص.

                                 
 (.2/50ذح اًمؽقيمى اعمـػم ) (ِاكظر:1)

 (.2/68إقمالم اًمقىمعلم ) واكظر:(، 10537رواه اًمبقفؼل ذم اًمؽؼمى )ِ(2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 كظر ذم اًمسـيدًمقال قمغم مسلًمتف مل جيد  ، ومننؼرآنيـظر ذم اًمقـبغل ًمؾؿجتفد أن وم

 قمـ إمجوع ؾموسمؼ. سمحٌ اًمـبقيي، ومنن مل جيد ومقفو دًمقال قمغم مسلًمتف

ذم طمديٌ معوذ  ومفذا هق اعمـفٍ اعمعتؼم ذم اًمبحٌ قمـ إطمؽوم، وىمد سمقـف اًمـبل 

، يمليب  ف مجع مـ اًمصحوسمي اًمؽرامـَ ، وسمقْ اًمذي شمؾؼتف إمي سموًمؼبقل اعمشفقر

 ،يح، وذم يمتوسمف إمم ُذَ اعمتؼدم ذم يمتوسمف إمم أيب مقؾمك إؿمعري ، وقمؿرسمؽر

                                 
َِأْهِؾِ(1ِ) ـْ ُِأَكاٍسِِم ـْ ـِ ضَمبَؾٍ مِحْصٍَِظ ـْ َأْصَحوِب ُمَعوِذ سْم ٌَ ُمَعوًذا إمَِم  ، َأن  َرؾُمقَل اهللِ  ، ِم عَم و َأَراَد َأْن َيْبَع

ـِ ىَموَل:  ْ دَمِْد ذِم يمَِتوِب »، ىَموَل: َأىْميِض سمِؽَِتوِب اهللِ، ىَموَل: شيَمقَْػ شَمْؼيِض إَِذا قَمَرَض ًَمَؽ ىَمَضوٌء؟»اًْمَقَؿ وَمنِْن مَل

ْ دَمِْد ذِم ؾُمـ ِي َرؾُمقِل اهللِ »، ىَموَل: وَل: وَمبُِسـ ِي َرؾُمقِل اهللِ ، ىمَ شاهللِ؟ َٓ ذِم يمَِتوِب اهللِ؟وَمنِْن مَل ىَموَل: ش ، َو

َب َرؾُمقُل اهللِ  َٓ آًُمق وَمرَضَ َؼ َرؾُمقَل، َرؾُمقِل اهللِ »َصْدَرُه، َوىَموَل:  َأضْمَتِفُد َرْأِيل، َو ِذي َووم  عمَِو احْلَْؿُد هللِ ِ اًم 

 ([.11007(، وأمحد )2317(، واًمؽممذي )3591]رواه أسمقداود )ش. ُيْرِِض َرؾُمقَل اهللِ

معومل اًمســ، ًمؾخطويب  اكظر:معـوه ٓ أىمٍمِّ ذم آضمتفود، وٓ أشمرك سمؾقغ اًمقؾمع ومقف. ]ش: ٓ آًمق»وىمقًمف: 

(4/265.]) 

 (.2/255إقمالم اعمقىمعلم ) (ِاكظر:2)

يمون أسمق سمؽر اًمصديؼ إذا ورد قمؾقف طمؽؿ كظر ذم يمتوب اهلل شمعومم ومنن وضمد » ظـِمقؿقنِبـِمفرانِؿال:(3ِ)

ومنن وضمد ومقفو مو يؼيض سمف  ومقف مو يؼيض سمف ىمه سمف، وإن مل جيد ذم يمتوب اهلل كظر ذم ؾمـي رؾمقل اهلل 

ىمه ومقف سمؼضوء؟ ومرسمام ىموم إًمقف اًمؼقم  ىمه سمف، ومنن أقمقوه ذًمؽ ؾملل اًمـوس: هؾ قمؾؿتؿ أن رؾمقل اهلل 

مجع رؤؾموء اًمـوس وموؾمتشورهؿ، ومنذا  ؼقًمقن: ىمه ومقف سمؽذا ويمذا، ومنن مل جيد ؾمـي ؾمـفو اًمـبل ومق

اضمتؿع رأهيؿ قمغم رء ىمه سمف، ويمون قمؿر يػعؾ ذًمؽ، ومنذا أقمقوه أن جيد ذًمؽ ذم اًمؽتوب واًمسـي 

 ([.2/49إقمالم اعمقىمعلم ) اكظر:ش. ]ؾملل: هؾ يمون أسمق سمؽر ىمه ومقف سمؼضوء؟

إذا وضمدت ؿمقئو ذم يمتوب اهلل وموىمض سمف، وٓ شمؾتػً إمم همػمه، وإن أشموك رء ًمقس »ومقف:  اًمذي ضموء (ِأي:4)

وموىمض  ، ومنن أشموك مو ًمقس ذم يمتوب اهلل ومل يسـ رؾمقل اهلل ذم يمتوب اهلل وموىمض سمام ؾمـ رؾمقل اهلل 

أطمد ىمبؾؽ، ومل يتؽؾؿ ومقف  سمام أمجع قمؾقف اًمـوس، وإن أشموك مو ًمقس ذم يمتوب اهلل وٓ ؾمـي رؾمقل اهلل 

]رواه ش. ومنن ؿمئً أن دمتفد رأيؽ ومتؼدم، وإن ؿمئً أن شمتلظمر ومتلظمر، ومو أرى اًمتلظمر إٓ ظمػما ًمؽ

 ([.2/48إقمالم اعمقىمعلم ) واكظر:(، 2596اسمـ قمبد اًمؼم ذم اجلومع )
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 .، وهمػمهؿ، واسمـ قمبوساسمـ مسعقديمتوب و

ؼ هذا اًمؽمشمقى ٓ يعـل آيمتػوء سموًمدًمقؾ اًمقاطمد مـفو ومْ واًمـظر ذم إدًمي قمغم وَ 

كظًرا ؿمؿقًمًقو اًمـظر قمـ سمؼقي إدًمي، سمؾ ٓسمد ًمؾؿجتفد أن يـظر إمم اًمدًمقؾ  وهمض  

الىمي سمقـف وسملم إدًمي إظمرى، ومقـظر إمم أيي مع اًمسـي اًمتل سمحقٌ يدرك وضمف اًمعَ 

 ـفو، أو شمميمدهو، أو شمـسخفو، وهؽذا.شمبقِّ 

 اًمذيمر ًمقس ومقفو إمجوع. مسلًمي مّس  مثالِتطبقؼل:

 سمؾ هذه اعمسلًمي اظمتؾػ ومقفو أهؾ اًمعؾؿ قمغم صمالصمي أىمقال:

 يـؼض اًمقوقء. افؼقلِاألول:

 ٓ يـؼض اًمقوقء. فؼقلِافثاين:ا

 يـؼض اًمقوقء إن يمون سمشفقة. افؼقلِافثافث:

 / ُّ ىُــ ْٔ ًِ يِف »كَــ ِْو اىِػيْ
َ
َٔاِل أ كْ

َ
اَلُع ىلَعَ أ اةُِػ اثلَّاِىُد/ االِؼي الغَّ

                                 
هلل أيمثروا قمؾقف ذات يقم ومؼول: إكف ىمد أشمك قمؾقـو زمون وًمسـو كؼيض، وًمسـو هـوك، صمؿ إن ا: »ىمقًمف  (ِأي:1)

سمؾغـو مو شمرون، ومؿـ قمرض قمؾقف ىمضوء سمعد اًمققم ومؾقؼض سمام ذم يمتوب اهلل، ومنن ضموءه أمر ًمقس ذم يمتوب 

، ومؾقؼض سمام ىمه سمف اًمصوحلقن، ومنن ضموءه أمر ًمقس ذم يمتوب اهلل وٓ ىمه سمف اهلل وٓ ىمه سمف كبقف 

ف: ومنن احلالل سملم واحلرام ، وٓ ىمه سمف اًمصوحلقن ومؾقجتفد رأيف، وٓ يؼؾ: إين أرى، وإين أظموكبقف 

(، وصحح وىمػف 5397]رواه اًمـسوئل ) ش.سملم، وسملم ذًمؽ مشتبفوت، ومدع مو يريبؽ إمم مو ٓ يريبؽ

 ([.2/50إقمالم اعمقىمعلم ) واكظر:إًمبوين، 

ؾمؿعً اسمـ قمبوس إذا ؾمئؾ قمـ رء ومنن يمون ذم يمتوب اهلل ىمول سمف، وإن » ظـِظبقدِاهللِبـِأيبِيزيدِؿال:(2ِ)

 ىمول سمف، ومنن مل يؽـ ذم يمتوب اهلل وٓ قمـ رؾمقل اهلل  ذم يمتوب اهلل ويمون قمـ رؾمقل اهلل  مل يؽـ

، وٓ قمـ أيب سمؽر وقمؿر ويمون قمـ أيب سمؽر وقمؿر ىمول سمف، ومنن مل يؽـ ذم يمتوب اهلل وٓ قمـ رؾمقل اهلل 

 ([.2/52]اكظر: إقمالم اعمقىمعلم )ش. اضمتفد رأيف

 (.53-2/49) إقمالم اعمقىمعلم (ِفالشتزادةِاكظر:3)
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ىَِث،
َ
ْفأ ٍَ ِدىَِّث ُُكي ـَِؽيٍق  ال

َ
ْػِؽـَُث أ ٌَ أي قمغم اعمجتفد أن يط ؾع قمغم أىمقال أهؾ  «/َو

ذم اعمسلًمي اعمؼصقدة  -اًمصحوسمي واًمتوسمعلم وأئؿي اعمذاهى اًمػؼفقي وهمػمهؿ مـ-اًمعؾؿ 

 .سموٓضمتفود، ويعرف أدًمي يمؾ ومريؼ مـفؿ

ِمثالِتطبقؼل:

ِ:اختؾػِأهؾِافعؾؿِدمِهذهِادسلفةِظذِثالثةِأؿقال

 يـؼض اًمقوقء. افؼقلِاألول:

وًمد، وأسمق قمؿر سمـ اخلطوب، واسمـ قمؿر، وأسمق أيقب، وزيد سمـ ظم افؼائؾقنِبف:

ة سمـً ْن هريرة، وقمبد اهلل سمـ قمؿرو، وضموسمر سمـ قمبد اهلل، وقموئشي، وأم طمبقبي، وسمُ 

، وقمروة سمـ شذم روايي»قمبوس  ـ، واسمشذم روايي»صػقان، وؾمعد سمـ أيب وىموص 

اًمزسمػم، وؾمؾقامن سمـ يسور، وقمطوء سمـ أيب رسموح، وضموسمر سمـ زيد، واًمزهري، ومصعى 

، وهشوم سمـ قمروة، شذم إصح»د سمـ اعمسقى سمـ ؾمعد، ُيقك سمـ أيب يمثػم، وؾمعق

وإوزاقمل، واًمشوومعل، وأمحد، وإؾمحوق، واعمشفقر قمـ موًمؽ، واسمـ ظمزيؿي، واسمـ 

 طمبون.

ِاألدفة:

ًِ َصْػَقانَ  افدفقؾِاألول: َة سمِـْ ًْ َرؾُمقَل اهللِ  رِض اهلل قمـفو، قمـ سُمْنَ َو ؾَمِؿَع  َأهن 

                                 
 (.53-2/49إقمالم اعمقىمعلم ) (ِاكظر:1)

(، واعمدوكي، ًمإلموم موًمؽ 46-1/41(، وإم، ًمؾشوومعل )320-2/300إوؾمط، ٓسمـ اعمـذر ) اكظر:(2ِ)

(، ومسوئؾ 2/66ًمؾنظمز ) ،(، واعمبسقط101-27/102(، واًمتؿفقد، ٓسمـ قمبد اًمؼم )2/228)

-1/19(، واعمجؿقع، ًمؾـقوي )141-2/140سمـ ىمدامي )(، واعمغـل، 52ٓأمحد سمروايي قمبد اهلل )

 (.212-2/221ومصـػ قمبد اًمرزاق ) (،251-2/250(، ومصـػ اسمـ أيب ؿمقبي )35-36، 32



 247  «البداية يف أصىل الفقه»الكفاية يف شرح 

ـْ َمس  َذيَمَرُه وَمْؾَقَتقَ »َيُؼقُل:  لْ َم  .شو 

هِ  افدفقؾِافثاين: ـْ ضَمدِّ ـْ َأسمِقِف، قَم ـِ ؿُمَعْقٍى، قَم ـْ قَمْؿِرو سْم ، ىَموَل: رِض اهلل قمـفام قَم

ًْ وَمْرضَمَفو : »ىَموَل زِم َرؾُمقُل اهللِ  اَم اْمَرَأٍة َمس  ْل، َوَأي  ـْ َمس  َذيَمَرُه، وَمْؾَقَتَقو  َم

لْ   .شوَمْؾَتَتَقو 

ـْ ضَموسمِرِ  افدفقؾِافثافث: ـِ قَمْبِد اهللِ  قَم : ، ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ رِض اهلل قمـفامسْم

 .شإَِذا َمس  َأطَمُديُمْؿ َذيَمَرُه، وَمَعَؾْقِف اًْمُقُوقءُ »

ـْ ُأمِّ طَمبِقَبيَ  افدفقؾِافرابع: ـْ َمس  َذيَمَرُه »، ىَموَل: َأن  اًمـ بِل   ،رِض اهلل قمـفو قَم َم

لْ   .شوَمْؾَقَتَقو 

 ٓ يـؼض اًمقوقء. اين:افؼقلِافث

ِبف: ذم »قمكم، وقمامر سمـ يوه، وقمبد اهلل سمـ مسعقد، واسمـ قمبوس  افؼائؾقن

ذم »، وطمذيػي، وقمؿران سمـ طمصلم، وأسمق اًمدرداء، وؾمعد سمـ أيب وىموص شروايي

، وؾمعقد سمـ ضمبػم، وإسمراهقؿ اًمـخعل، ورسمقعي شذم روايي»، وؾمعقد سمـ اعمسقى شروايي

 اًمثقري، وأسمق طمـقػي.سمـ أيب قمبد اًمرمحـ، وؾمػقون 

 األدفة:

يِّ  افدفقؾِاألول: ْؿػَمِ
ـِ قَمْبِد اهللِ احْلِ ـْ ؾَمْقِػ سْم ًُ َأَكو َوِرضَموٌل َمِعل  ،قَم ىَموَل: َدظَمْؾ

ضُمِؾ َيْؿَسُح وَمْرضَمفُ  ـِ اًمر  ًُ َرؾُمقَل اهللِ  ،قَمغَم قَموِئَشَي وَمَسَلًْمـَوَهو قَم : ؾَمِؿْع ًْ َيُؼقُل:  وَمَؼوًَم

                                 
(، واسمـ 263(، وىمول: طمسـ صحقح، واًمـسوئل )81(، واًمؽممذي )282رواه أسمق داود ) صحقح:ِ(1)

 (، وصححف إًمبوين. 17193(، وأمحد )479موضمف )

 (.2/252(، وصححف أمحد ؿمويمر، وإًمبوين ذم اإلرواء )7076رواه أمحد ) حسـ:ِ(2)

 (، وصححف إًمبوين.480رواه اسمـ موضمف ) صحقحِفغره:ِ(3)

 (.296(، وصححف إًمبوين حلديٌ سمنة ذم اإلرواء )450رواه اًمطؼماين ذم اًمؽبػم ) صحقح:ِ(4)
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و» ًُ َأْو َأْكِػلَمو ُأسَموزِم إِي   .شُه َمَسْس

ـْ قِمْصَؿَي سمـ َموًمٍِؽ اخْلََطِؿلِّ  افدفقؾِافثاين: ، ، ىَموَل: ضَموَء َرضُمٌؾ إمَِم اًمـ بِلِّ  قَم

ًْ َيِدي َذيَمِري، ىَموَل:  ،اطْمَتؽ  سَمْعُض ضَمَسِدي :وَمَؼوَل  ، وَمَلَصوسَم ًُ َيِدي َأطْمَتؽ  وَمَلْدظَمْؾ

 .شَؽ َوَأَكو َأْيًضو ُيِصقُبـِل َذًمِ »

ِافثافث: ـْ َأيِب ُأَموَميَ  افدفقؾ يَمِر،  ، ىَموَل: ؾُمِئَؾ َرؾُمقُل اهللِ  قَم ـْ َمسِّ اًمذ  قَم

اَم ُهَق طُمذَييٌ »وَمَؼوَل:   .شِمـَْؽ  إِك 

ِ ـِ ـَمْؾٍؼ ىَموَل: ؾَمَلَل َرضُمٌؾ َرؾُمقَل اهللِ افدفقؾِافرابع: ـْ ىَمْقِس سْم ُل  قَم َأَيَتَقو 

اَم ُهَق سَمْضَعٌي ِمـَْؽ،»َذيَمَرُه؟ ىَموَل:  َأطَمُدَكو إَِذا َمس    .شَأْو ضَمَسِدكَ  إِك 

 سملكف ُيتؿؾ اطمتامًملم: أجقبِظؾقف

 أكف وعقػ. االحتاملِاألول:

  إن يمون صحقحو ومفق مـسقخ. االحتاملِافثاين:

أمو آطمتامل إول، وهق اًمؼقل سمضعػف، ومؿدار احلديٌ قمغم ىمقس سمـ ـمؾؼ سمـ 

امء ومقف، ومبعضفؿ طمسـ طمديثف، وسمعضفؿ وعػف: وىمد وصمؼي قمكم، وىمد اظمتؾػ اًمعؾ

                                 
 سموعمجوهقؾ. (، إؾمـوده مسؾسؾ4875) ذم مسـده رواه أسمق يعغم ضعقػ:ِ(1)

(، ومقف اًمػضؾ سمـ اعمختور وهق مـؽر 541(، واًمدارىمطـل )468رواه اًمطؼماين ذم اًمؽبػم ) ضعقػ:ِ(2)

 (.3/449احلديٌ: اكظر: اًمضعػوء ًمؾعؼقكم )

 ([.2/357مو ىمطع ـمقٓ مـ اًمؾحؿ، أو اًمؼطعي اًمصغػمة. ]اكظر: اًمـفويي ذم همريى احلديٌ ) ُحذية:(3ِ)

(، وومقف ضمعػر سمـ اًمزسمػم مؽموك احلديٌ: اكظر: اجلرح واًمتعديؾ، 484وضمف )رواه اسمـ م ضعقػِجدا:ِ(4)

 (.1/479ٓسمـ أيب طموشمؿ )

 (.260(، واًمـسوئل )85(، واًمؽممذي )281(، وأسمق داود )26186رواه أمحد ) ضعقػ:ِ(5)
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  .، ومهو متسوهالن ذم اًمتقصمقؼ، واسمـ طمبوناًمعجكم

ىمد أيمثر اًمـوس ومقف وٓ ُيتٍ »: أظمرى، وىمول مرة شصمؼي» :بـِمعغِوؿالُِيقك

 .شسمحديثف

ِؾؼال: ِاألؿقال ِبغ ِاحلاؾظ ِمجع ه مـ ، وَ مـ اًمثوًمثي صدوق» وؿد ِهَؿ مـ قمد 

 .شوسمياًمصح

 و ىمد وعػف مجع مـ أهؾ اًمعؾؿ.

 .شٓ شمؼقم سمف طمجي» ظة:رِْأبقِزُِاإلمامِؾؼالِ 

 .شهمػمه أصمبً مـف» أمحد:اإلمامِوؿالِِ

ؾملًمـو قمـف ومؾؿ كجد مـ يعرومف، ومل يثبً ًمـو مو كرشميض » افشاؾعل:ِاإلمامِوؿال 

 .شىمبقل ظمؼمه

ِِ ِوؿال ِافرازي:اإلمام ِحاتؿ وهشطمجي ًمقس سمؿـ شمؼقم سمف» أبق أي  –، ووه 

 .-وعػ ؿملكف

 .شوٓ ُيتٍ سمحديثف ،ًمقس سموًمؼقي» :ارؿطـلِ افد ِاإلمامِوؿالِِ

                                 
 (.1/110اًمثؼوت، ًمؾعجكم ) اكظر:(1ِ)

 (.5/323اًمثؼوت، ٓسمـ طمبون ) اكظر:ِ(2)

 (.2/173ر ىمطـل )ؾمــ اًمدا (ِاكظر:3)

 (.457شمؼريى اًمتفذيى، صـ ) اكظر:ِ(4)

 (.3/10اًمضعػوء واعمؽمويمقن، ٓسمـ اجلقزي ) اكظر:(5ِ)

 (.8/399تذيى اًمتفذيى، ٓسمـ طمجر ) اكظر:(6ِ)

 (.8/399اًمسوسمؼ ) اكظر:ِ(7)

 (.8/399اًمسوسمؼ ) اكظر:(8ِ)

 (.3/221ىمطـل ) ؾمــ اًمدار اكظر:ِ(9)
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ىمقوؾمو قمغم إقمضوء إظمرى، يمام أن اإلكسون  إذا مس أكػف ٓ  افدفقؾِاخلامس:

 يـتؼض اًمقوقء ومؽذًمؽ إذا مس ذيمره ٓ يـتؼض اًمقوقء.

يمر شمتعؾؼ سمف أطمؽوم ٓ شم أجقبِظؾقف تعؾؼ هبو سموىمل إقمضوء: ومػل اإليالج سملن اًمذ 

وهذه إطمؽوم  ،م اجلؾد، أو اًمرضمؿ، وذم اإليالج احلالل وضمقب اعمفر يمومالاعمحر  

 اًمنمقمقي ٓ شمتعؾؼ سملي قمضق آظمر.

 يـؼض اًمقوقء إن يمون سمشفقة. افؼقلِافثافث:

 .إًمبوين اًمشقخ موًمؽ  ذم روايي وعقػي قمـف، رضمحفو افؼائؾقنِبف:

ِِظؾؾقاِبـ:

 ٕن اًمقوقء متعؾؼ سموًمشفقة واًمؾذة ومنذا وضمدت اًمؾذة اكتؼض اًمقوقء.

 / ُّ ىُــ ْٔ َٓ »كَــ َْ وَْس ٌِ اِء  ٍَ ِدىَِّث اىُػيَ
َ
ُث أ ـَ اةُِع/ ِدَرا اةُِػ الؽَّ أي قمغم اعمجتفد  «/نيِ الغَّ

أن يدرس أدًمي اًمعؾامء اًمتل اؾمتدًمقا هبو قمغم أىمقاهلؿ مـ وضمفلم ذيمرمهو ؿمقخـو طمػظف 

 اهلل.
ىُـ ْٔ / كَــ ُّ يـظر ذم صحتف،  أي إذا يمون اًمدًمقؾ طمديثو قمـ اًمـبل  «/اثليتُِٔت -1»ـ

 أو ٓ؟ هؾ هق صموسمً قمـ اًمـبل 

يـظر ذم صحتف، هؾ هق صموسمً  ويمذًمؽ إذا يمون اًمدًمقؾ ىمقٓ قمـ أطمد اًمصحوسمي 

 قمـ اًمصحويب أو ٓ؟

 ويمذًمؽ إذا يمون اًمدًمقؾ إمجوقمو يـظر ذم صحتف، هؾ هق صموسمً قمـفؿ أو همػُم صموسمً؟

 وهؾ ظموًمػف أطمٌد أو ٓ؟

ِمثالِتطبقؼل:

                                 
 (.203خ إًمبوين، صـ )متوم اعمـي، ًمؾشق (ِاكظر:1)
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ِأدفةِافؼائؾغِبافؼقلِاألول:

 ًُ إذا كظركو إمم أدًمي اًمؼوئؾلم سموًمؼقل إول وضمدكوهو يمؾفو صموسمتي صحقحي يمام سمق ـ

 ذًمؽ ذم احلوؿمقي.

ِأدفةِافؼائؾغِبافؼقلِافثاين:

ًُ ذًمؽ ذم إذا كظركو إمم أدًمي اًمؼوئؾلم سموًمؼقل اًمثوين وضمدكوهو يمؾفو وعقػي يمام سمق   ـ

 احلوؿمقي.

ِأدفةِافؼائؾغِبافؼقلِافثافث:

إذا كظركو إمم أدًمي اًمؼوئؾلم سموًمؼقل اًمثوًمٌ وضمدكو أهنؿ مل يستدًمقا سملدًمي مـ 

 اًمؽتوب، أو اًمسـي إكام اؾمتدًمقا سمتعؾقؾ ومؼفل.

 / ُّ ىُــ ْٔ اَلىَثِ -٢»كَــ أي إذا يمون اًمدًمقؾ آيي أو طمديثو أو ىمقل صحويب يـظر ذم  «/َوادلَّ

ف هؾ يدل قمغم اعمسلًمي أو ٓ؟ ٕن اًمدًمقؾ ىمد يؽقن صموسمتو، وٓ يؿؽـ آطمتجوج دًٓمت

 سمف: ًمعدم وضمقد دًٓمي ومقف.

م اعمتقاشمر قمغم أطمود، وكحق ذًمؽ  م إىمقى دًٓمي قمغم إوعػ دًٓمي: ومُقؼد  وُيؼد 

م ذم سموب اًمتعورض واًمؽمضمقح.   يمام شمؼد 

ِمثالِتطبقؼل:

ِأدفةِافؼائؾغِبافؼقلِاألول:

ا كظركو إمم أدًمي اًمؼوئؾلم سموًمؼقل إول وضمدكوهو يمؾفو شمدل قمغم اعمسلًمي دًٓمي إذ

 واوحي.

ِأدفةِافؼائؾغِبافؼقلِافثاين:

 إذا كظركو إمم أدًمي اًمؼوئؾلم سموًمؼقل اًمثوين وضمدكوهو يمؾفو وعقػي ٓ شمؼقم هبو طمجي.
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ِأدفةِافؼائؾغِبافؼقلِافثافث:

 ًمٌ وضمدكوه ٓ يدل  قمغم اعمسلًمي ٕمريـ:إذا كظركو إمم دًمقؾ اًمؼوئؾلم سموًمؼقل اًمثو

 أن اعمس إمو أن يؽقن كوىمضو سمؽؾ طمول، وإمو أن يؽقن همػم كوىمض. أحدمها:

 وٓ ؾمـي. ،ٓ جيقز شمعقلم اخلؼم سمعؾي ًمقسً مـصقصي ذم يمتوب افثاين:

 / ُّ ىُــ ْٔ ًَ ال»كَــ ْْ ُص ُض ْعَؽى حَُٔعي
ُ
ِدىٍَّث أ

َ
َْ أ اةُِػ الَاِمُؿ/ ابَلْطُد َخ ِع الغَّ ْ  شَّ

ىَثِ 
َ
ْفأ ٍَ أي ٓ يؽتػل اعمجتفد سموٕدًمي اًمتل اؾمتدل هبو يمؾ ومريؼ مـ اًمعؾامء سمؾ  «/يِف ال

ح طمؽؿ اًمنمع ذم اعمسلًمي اعمؼصقدة  يـبغل ًمف أن يبحٌ قمـ أدًمي أظمرى شمقوِّ

 سموٓضمتفود.

ِمثالِتطبقؼل:

ِومـِاألدفةِافتلِتميدِافؼقلِاألولِؽرِماِذـركا:

ـْ ـَمْؾٍؼ   قمكمي  قَم
ـِ ًُ َمَع َرؾُمقِل اهللِ ، ىمَ سم َمْسِجَد اعَمِديـَِي وَمَؽوَن َيُؼقُل:  وَل: سَمـَْق

و» ـْ َأطْمَسـُِؽْؿ ًَمُف َمس  ُف ِم ـَ اًمطِّلِم، وَمنِك  ُمقا اًْمَقاَمِمل ِم  .شىَمدِّ

ؼ سمـ قمكم اًمذي ذيمركوه ظمؼم مـسقخ، ٕن ظمؼم ـمؾْ » ؿالِاإلمامِأبقِحاتؿِافرازي:

اهلجرة، طمقٌ يمون  أوَل ؾمـي مـ ؾِمـِلِّ  ـبل ـمؾؼ سمـ قمكم يمون ىمدومف قمغم اًم

، سموعمديـي. وىمد روى أسمق هريرة إجيوب اًمقوقء اعمسؾؿقن يبـقن مسجد رؾمقل اهلل 

مـ مس اًمذيمر، قمغم طمسى مو ذيمركوه ىمبؾ، وأسمق هريرة أؾمؾؿ ؾمـي ؾمبع مـ اهلجرة، 

 .شومدل ذًمؽ قمغم أن ظمؼم أيب هريرة يمون سمعد ظمؼم ـمؾؼ سمـ قمكم سمسبع ؾمـلم

ِمرةِأخرىِبعدماِشاؾرِؾسؿعِاحلديث.ِبـِظعِِضؾؼِِيرجعومل

                                 
 (.1/389(، وصححف إًمبوين ذم اًمتعؾقؼوت احلسون )2211رواه اسمـ طمبون ذم صحقحف ) (ِصحقح:1)

 (.3/405صحقح اسمـ طمبون ) (ِاكظر:2)
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ـْ ـَمْؾٍؼ وم  قمكمي  َع
ـِ ـْ سَمـِل ، ىَموَل: ظَمَرضْمـَو ؾِمت ًي َووْمًدا إمَِم َرؾُمقِل اهللِ سم ، مَخَْسٌي ِم

ـِ َرسمِقَعَي، طَمت ك ىَمِدْمـَو قَمغَم َكبِلِّ اهللِ  ـْ سَمـِل ُوَبْقَعَي سْم ْقـَو  ،وَيْعـَوهُ ، وَمبَ طَمـِقَػَي َوَرضُمٌؾ ِم َوَصؾ 

 وَمَتَقو  
ٍ
ـْ وَمْضِؾ ـُمُفقِرِه، وَمَدقَمو سماَِمء َكوُه َأن  سمَِلْرِوـَو سَمْقَعًي ًَمـَو، َواؾْمَتْقَهْبـَوُه ِم َل َمَعُف، َوَأظْمؼَمْ

، وَمنَِذا ىَمِدمْ 
ِ
َذا اعَموء ُتْؿ سَمَؾَديُمْؿ، ِمـُْف َومَتَْضَؿَض، َوَصى  ًَمـَو ذِم إَِداَوٍة، صُمؿ  ىَموَل: اْذَهُبقا هِبَ

ُِذوا َمَؽوهَنَو َمْسِجًدا، وَمُؼْؾـَو: َيو  ، َواخت 
ِ
ـْ َهَذا اعَموء وا سمِقَعَتُؽْؿ، صُمؿ  اْكَضُحقا َمَؽوهَنَو ِم وَمويْمِنُ

ُف ٓ َيِزيُدُه إِٓ  ، وَمنِك 
ِ
ـَ اعَموء وُه ِم ـمِقًبو، َرؾُمقَل اهللِ، اًْمَبَؾُد سَمِعقٌد، َواعَموُء َيـَْشُػ، ىَموَل: وَمَلِمد 

ِؿُؾَفو، وَمَجَعَؾَفو َرؾُمقُل اهلِل  ـَو َُيْ َداَوِة، َأي  َكْقسًمو ًمُِؽؾِّ  وَمَخَرضْمـَو وَمَتَشوطَمْحـَو قَمغَم مَحِْؾ اإْلِ

ِذي َأَمَرَكو، َوَراِهُى َذًمِ  َؽ َرضُمٍؾ ِمـ و َيْقًمو َوًَمْقَؾًي، وَمَخَرضْمـَو هِبَو طَمت ك ىَمِدْمـَو سَمَؾَدَكو وَمَعِؿْؾـَو اًم 

ـْ ـَمقِّ ا ، صُمؿ  َهَرَب وَمَؾْؿ ُيَر ئٍ ًْمَؼْقِم َرضُمٌؾ ِم اِهُى: َدقْمَقُة طَمؼي الِة، وَمَؼوَل اًمر  ، وَمـَوَدْيـَو سمِوًمص 

 .شسَمْعدُ 

ذم هذا اخلؼم سمقون واوح أن ـمؾؼ سمـ قمكم رضمع إمم » ؿالِاإلمامِأبقِحاتؿِافرازي:

إمم اعمديـي سمعد ذًمؽ، ومؿـ سمؾده سمعد اًمؼدمي اًمتل ذيمركو وىمتفو، صمؿ ٓ يعؾؿ ًمف رضمقع 

 .شقمك رضمققمف سمعد ذًمؽ، ومعؾقف أن يليت سمسـي مٍمطمي، وٓ ؾمبقؾ ًمف إمم ذًمؽاد  

 / ُّ ىُــ ْٔ ِع اىِفْلٓيَّ »كَــ ٌِ َشا ٍَ َٔاِل ال كْ
َ
اَلُع ىلَعَ أ اِدُس/ االِؼي اةُِػ الفَّ ِث الغَّ

ىَِث إِ  وَُدورِ 
َ
ْفأ ٍَ ََ يِف ال ي َػاِِصِ ٍُ اِء ال ٍَ َٔى َواىُػيَ أي  «/َذا ََكَُْج َضِػيرًَث َُاِزىَثً اىَفخْ

ومعغم سبؼ ومقفو كص أو اضمتفود، اجلديدة اًمتل مل يَ  يىمعااًمق، وهل إذا يموكً اعمسلًمي كوزًميً 

وأىمقال اًمعؾامء اعمجتفد أن يط ؾع قمغم آراء اعمجومع اًمػؼفقي، ودور اًمػتقى

                                 
 (.2430(، وصححف إًمبوين ذم اًمصحقحي )2213رواه اسمـ طمبون ذم صحقحف ) (ِصحقح:1)

 (.3/406صحقح اسمـ طمبون ) (ِاكظر:2)

ِادقجقدةِاآلن:ِودورِافػتقىِِ،دجامعِافػؼفقة(ِمـِا3)
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 اعمعوسيـ ذم اعمسلًمي.
ًُ » اإلمامِمافؽ:ِؿال ومو قمـدهؿ قمؾؿ همػم اًمؽتوب واًمسـي، أهؾ هذا اًمبؾد  أدريم

 .شهومنذا كزًمً كوزًمي مجع إمػم هلو مـ طمرض مـ اًمعؾامء ومام اشمػؼقا قمؾقف أكػذَ 

ِ ِافز:ِاإلماموؿال ِظبد ًمي ٓ أصؾ هلو ذم اإلموم واحلويمؿ إذا كزًمً سمف كوزِ » ابـ

مل يلت ومنن  ،اًمعؾامء وذوي اًمرأي ويشوورهؿ اًمؽتوب وٓ ذم اًمسـي يمون قمؾقف أن جيؿعَ 

إمم إصؾح وإظمذ سمام  اضمتفوده يمون قمؾقف اعمقُؾ  همػمِ  واطمد مـفؿ سمدًمقؾ يمتوب وٓ ؾمـيٍ 

  .شيراه

 ظؾقفا.ِوماِمـِكازفةِتـزلِبادسؾؿغِإالِودمِـتابِاهللِافدفقُؾِ

إٓ وذم يمتوب اهلل  يـ اهلل كوزًميٌ ومؾقسً شمـزل سملطمد مـ أهؾ دِ » افشاؾعل:اإلمامِؿالِ

                                 
 .جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل سمؿؽي.2

 .اًمؾجـي اًمدائؿي ًمؾبحقث اًمعؾؿقي واإلومتوء سموعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي.1

 .أموكي اًمػتقى سمدار اإلومتوء اعمٍميي.3

 .مريمز اًمػتقى سموًمشبؽي اإلؾمالمقي اًمؼطريي.4

 ديي سمؿٍم..جلـي اًمػتقى سمجامقمي أكصور اًمسـي اعمحؿ5

 .دار اإلومتوء سمحؾى.6

 .جلـي اًمػتقى سمؿريمز اإلموم إًمبوين ًمؾدراؾموت.7

 .جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل سموًمسقدان.8

 (.6/311شمػسػم اًمؼرـمبل ) (ِاكظر:1)

اًمتسقيؼ اًمشبؽل مـ وضمفي كظر إؾمالمقي، ًمؾؿمًمػ. اكظر:فالشتزادةِ(2ِ)

ف قمـ ـمريؼ اعمشؽميـ: سمنقمطوئفؿ قمؿقٓت موًمقي كظوم شمسقيؼل مبوذ يروج عمـتجوشمهق  :افتسقيؼِافشبؽلو

اًمتسقيؼ اًمشبؽل مـ وضمفي كظر إؾمالمقي،  اكظر:] .مؼوسمؾ يمؾ مـ يشؽمي قمـ ـمريؼفؿ، وومؼ ذوط معقـي

 ([.7صـ )
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 . شهلدى ومقفواًمدًمقؾ قمغم ؾمبقؾ ا

وسمعضفو  ،طمؽؿ سمعض اًمـقازل كصوـي ذم اًمؼرآن واًمس  يقضمد  ابـِحزم:ِاإلمامِوؿال

  .سموًمدًمقؾ

 مثالِتطبقؼل:

ِ:اختؾػِافعؾامءِادعاسونِدمِحؽؿِافتسقيؼِافشبؽلِ]اهلرمل[ِظذِؿقفغ

 ُيرم اًمتعومؾ سموًمتسقيؼ اًمشبؽل ]اهلرمل[  أو اإلقموكي قمؾقف. افؼقلِاألول:

ِائؾقنِبف:ِافؼ

 اًمؾجـي اًمدائؿي ًمؾبحقث اًمعؾؿقي واإلومتوء سموعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي. .2

 جمؿع اًمػؼف اإلؾمالمل سموًمسقدان.  .1

جلـي اًمػتقى سمجامقمي أكصور اًمسـي اعمحؿديي سمؿٍم ] سمتقىمقع اًمديمتقر قمكم   .3

ظقؿ اًمسوًمقس، واًمديمتقر مجول اعمرايمبل، اًمديمتقر قمبد اهلل ؿمويمر، واًمديمتقر قمبد اًمع

سمدوي، واًمشقخ زيمريو احلسقـل، واًمشقخ معوويي حمؿد هقؽؾ، واًمشقخ مجول قمبد 

 اًمرمحـ [.

 دار اإلومتوء سمحؾى.  .4

 جلـي اًمػتقى سمؿريمز اإلموم إًمبوين ًمؾدراؾموت. .5

 مريمز اًمػتقى سموًمشبؽي اإلؾمالمقي اًمؼطريي.  .6

 قمؾقف.جيقز اًمتعومؾ سموًمتسقيؼ اًمشبؽل ]اهلرمل[ واإلقموكي  افؼقلِافثاين:

                                 
 (.29اًمرؾموًمي، ًمؾشوومعل، صـ ) (ِاكظر:1)

 (.8/5اإلطمؽوم ذم أصقل إطمؽوم، ٓسمـ طمزم ) (ِاكظر:2)

 (.8/5) اًمسوسمؼ (ِاكظر:3)
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ِافؼائؾقنِبف:ِ

 أموكي اًمػتقى سمدار اإلومتوء اعمٍميي. .2

 اًمديمتقر وهبي اًمزطمقكم..1

 اًمشقخ قمبد اهلل سمـ ضمؼميـ..3

 

 / ُّ ىُــ ْٔ ًْ جَيِ »كَــ َ اةُِع/ إَِذا ل اةُِػ الفَّ اِء، َوالالغَّ ٍَ اًل لِيُْػيَ ْٔ ا يِف َُط   ْػ كَ
ىَِث، َجَظَؽ إِ 

َ
ْفأ ٍَ اِت اجليُطِٔص ىَل ال ٌَ ٔ ٍُ ِخيَّ ال  ُخ ْ َٓ شَّ ْدرََسٓا ََتْخَ

َ
ََكَُْج  ا إِنْ ِث، َوأ

 َْ ـَْؽاِد
َ
َْ أ  ،-واإلمجوع ،واًمسـي ،اًمؽتوب-اًمـصقص اًمنمقمقي كظر اعمجتفد ذم إذا  «/اٌِ

وضمى قمؾقف أن يـظر إمم  ر سمحؽؿػَ ؾؿ يظْ واـمؾع قمغم أىمقال اًمعؾامء ذم اعمسلًمي، وم

ت اًمعومي ذم واًمؽؾقووإصقل اًمؼقاقمد وهل -قمؿقموت اًمـصقص اًمنمقمقي، 

حؼ اعمسلًمي هبو إن يموكً اعمسلًمي مـ أومراد هذه اًمعؿقموت، ؾِ ، ويُ -اًمنميعي اإلؾمالمقي

 ة ذم آضمتفود.وهذه ـمريؼي معتؼمَ 

ي يمُ  شمشتؿؾ قمغم كظرٍ » هذه اًمطريؼي :لِ قيـِِؿالِاإلمامِاجلُِ ك وهذا يتلشم   ،إمم اًمػروع كمِّ

 .شومبوٌح  ،قمـف ومـفل   ،سمف ملمقرٌ  :فوـُمتضؿ   وموًمنميعيُ  ،إمم اًمؽؾقوت كظرٍ  وردِّ  ،سمضبطٍ 

 .وذًمؽ ؾمدا ًمؾذرائع ،سمعدم ضمقاز ىمقودة اعمرأة ًمؾسقورة اًمؼقل :[1]ِتطبقؼلِمثال

ؾ: حر ًمؾؿتعجِّ اًمـ يقم مـ اًمزوال ىمبؾ اجلامر رمل سمجقاز اًمؼقل :[2تطبقؼلِ]ِمثال

 .عمو ُيصؾ قمـدهو مـ ؿمّدة اًمزطموم اًمتل شمصؾ إمم وىمقع اًمؼتؾ

 ُّ ىُــ ْٔ ًْ جَيِ »/ كَــ َ / إَِذا ل َُ ٌِ اةُِػ اثلَّا َٓ الغَّ ـَ ُ ْػ كَا ا ي ٌَ ُٓ ا ىلَعَ  ْو يخَِّفُق َٓ َشاةِ
َ
 ا أ

َػٓا يِف اىِػيَّثِ  أي إذا مل جيد اعمجتفد ذم قمؿقموت اًمـصقص اًمنمقمقي مو ُيؾحؼ سمف  «/ٌَ

                                 
 (.1/279اًمؼمهون ذم أصقل اًمػؼف ) كظر:(ِا1)
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 فو، أو مو يتػؼ معفو ذم اًمعؾي، وهذاشوهبُ اعمسلًمي اًمـوزًمي وضمى قمؾقف أن يؼقسفو قمغم مو يُ 

 ك سموًمتخريٍ، وهق كقع مـ أكقاع اًمؼقوس.مو يسؿ  
جيتفدون ذم اًمـقازل، ويؼقسقن  ىمد يمون أصحوب رؾمقل اهلل » ؿالِابـِافؼقؿ:

 .شسمعض إطمؽوم قمغم سمعض، ويعتؼمون اًمـظػم سمـظػمه

حِاإلمامِاجلُِ قمغم »، ومؼول: ذم اًمتعومؾ مع اًمـقازل ـمريؼي اًمصحوسمي  لِ يـقَِووض 

 ومالطمظيِ ،ورسمطٍ  هلؿ مـ همػم وبطٍ  ـ  عِ قن سمؽؾ مو يَ ؽؿُ مو يموكقا ُيْ أهنؿ  كعؾؿُ  ىمطعٍ 

فؿ أهنؿ يموكقا يطؾبقن طمؽؿ اًمقاىمعي مـ ؿِ قَ وىمد شمقاشمر مـ ؿِم  ،عي قمـدهؿبَ ىمقاقمد مت  

وا قرُ ومنن مل جيدوهو اؿمتَ ، قا ذم ؾمــ رؾمقل اهلل ُش قه ومت  ومُ ومنن مل يصودِ  ،يمتوب اهلل شمعومم

 .شورضمعقا إمم اًمرأي

ىمقوس قمؿؾقوت اًمتجؿقؾ سموختوذ أقمضوء صـوقمقي وًمق مـ اًمذهى  :تطبقؼلِمثال

ـِ َأؾْمَعَد ًمقمغم إضموزة اًمـبل  ىَموَل: ُأِصقَى َأْكِػل َيْقَم اًمُؽاَلِب ذِم ، َعْروَمَجَي سْم

ـَ قَمكَم   ـْ َوِرٍق، وَمَلْكَت َْذُت َأْكًػو ِم ـْ َأْن أَ   اهللِوَمَلَمَريِن َرؾُمقُل »اجلَوِهؾِق ِي، وَموخت  َذ َأْكًػو ِم
ِ خت 

 . شَذَهٍى 

 

 

                                 
 (.2/255إقمالم اعمقىمعلم ) (ِاكظر:1)

 (.24-1/23اًمؼمهون ذم أصقل اًمػؼف ) (ِاكظر:2)

ِحسـ:3) أمحد (، و5262(، واًمؾػظ ًمف، واًمـسوئل )2770(، واًمؽممذي )4131رواه أسمق داود ) (

 (، وصححف إًمبوين.29006)
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 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘

 

ِأجبِظـِاألشئؾةِاآلتقة:

 اذح يمقػقي اًمقصقل إمم احلؽؿ اًمنمقمل ذطمو مػصال. .2

 اذيمر أؿمفر اعمجومع اًمػؼفقي ودور اًمػتقى اعمقضمقدة أن. .1



 259  «البداية يف أصىل الفقه»الكفاية يف شرح 

 
 [٘]اخلامت

 
 اُب خَ الهِ  ًَّ تَ 

َٔ  هللِ  ػُ ٍْ احلَ وَ  ٍُ  اِب َّْ ال  يؽِ ػْ ال
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   الؼشح  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 / ُّ ىُــ ْٔ  .، ومـِّفسمػضؾ اهلل ، واكتفكأي شمؿ، وايمتؿؾ «/اُبَتالِك مَّتَ»كَــ

 .ققؼ سمؿعـك اعمخؾُ ل سمف اعمؽتقب، يموخلؾْ ؿِّ واًمؽتوب مصدر ؾُم 

/ ُّ ىُــ ْٔ ؿمقخـو طمػظف اهلل شمعومم يمتوسمف سموحلؿد اظمتتؿف يمام سمدأ «/هللِ  ػُ ٍْ احلَ وَ » كَــ

ًٓ أن ُُيؿَ  سموحلؿد، وهذا مـ يمامل اًمثـوء قمغم اهلل   ا.، وآظمرً د أو

َٔ »كُٔل/  ، وشمصديؼ فاًمتقومقَؼ واًمسداَد ًمؾثبوت قمغم ديـ هاعمعطل قمبودأي «/اِب َّْ ال

 .بقةكُ و ،وؾمؾطون ،ؾؽيشوء مـ مُ  عمـ يشوء مـ ظمؾؼف، مو، واعمعطل فورؾمؾ فيمتوسم

اًمقهوب: هق اًمذي جيقد سموًمعطوء قمـ فمفر يد مـ همػم » :ايبِ اخلطِ ِاإلمامِؿال

 ، أي مـ همػم ـمؾى ًمؾثقاب مـ أطمد.شاؾمتثوسمي

 وىمد ورد ذيمره ذم اًمؼرآن صمالث مرات.وهو من أمساء اهلل تعاىل، 

  :         ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )ىمول شمعومم

                                 
 ش.يمتى»ًمسون اًمرقمى، مودة  (ِاكظر:1)

 (.6/121شمػسػم اًمطؼمي ) (ِاكظر:2)

 (.12/256شمػسػم اًمطؼمي ) (ِاكظر:3)

 (.53ؿملن اًمدقموء، ًمؾخطويب، صـ ) (ِاكظر:4)
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 (   ۆ ۆ

  :(   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ)وىمول شمعومم 

  :ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ )وىمول شمعومم

 (   ﮺ ﮻

اعمعطل مـ أؾمامء اهلل ، طكقمْ عمو مـع، وٓ موكع عمو أَ  ومال معطَل «/يؽِ ػْ ٍُ ال»كُٔل/ 

:ومـ إدًمي قمغم ذًمؽ ، 

  ِّىمقل اًمـبل :«ُشاًمَؼوؾِمؿُ َوَأَكو  ،اعُمْعطِل َواهلل  

  ـْ ُمعوويَي َٓ ُمْعطَِل عمَِو َمـََع  ،َٓ َموكَِع عمَِو َأقْمَطك»ىمول:  ، أن  اًمـ بل  وقم َو

  .شاهللُ

 هبو إٓ يمؾ قمغم اهلل كـثْ اًمتل ٓ يـبغل أن يُ  ؾةمـِاألشامءِادتؼابِِِشادعطل»واشؿِاهللِ

 .اًمقصػلمؼ مـ اضمتامع ٕن اًمؽامل اعمطؾَ ر: واطمد مـفو مع أظم

عمو مـع، ومجؿقع اعمصوًمح واعمـوومع  ٓ موكع عمو أقمطك، وٓ معطَل  ؾفقِادعطلِاداكع:

ف تِ ويؿـعفو مـ يشوء سمحؽؿَ  ،عطقفو عمـ ؿموءى ومقفو، وهق اًمذي يُ رهمَ طؾى، وإًمقف يُ مـف شمُ 

 .ورمحتف

 مت الؼشح، ّاحلنذ هلل الزٖ بيعنتُ تته الصاحلات

                                 
 .(، قمـ معوويي 3226رواه اًمبخوري ) (ِصحقح:1)

 (.528(، وصححف إًمبوين ذم صحقح إدب اعمػرد )26894رواه أمحد ) (ِصحقح:2)

(3ِ شمػسػم (، و2/267(، وسمدائع اًمػقائد، ٓسمـ اًمؼقؿ )3/300ؿقي )سمقون شمؾبقس اجلفؿقي، ٓسمـ شمق اكظر:(

 (.134أؾمامء اهلل احلسـك، ًمؾسعدي، صـ )

 (.948شمػسػم اًمسعدي، صـ ) (ِاكظر:4)
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 اسمصادس ّاسمشاد 

ِادطفرة .2 ِافسـة ِدم ِافزؾاف  ]تحمؿد كوس اًمديـ إًمبوين  ، ًمؾشقخآداب

 .مـ1001هـ،2413، ـمبعي: دار اًمسالم، هـ[2410

ِادـفاج .1 ِذح ِدم قمؾؿ إصقل ًمؾؼوِض  ]مـفوج اًمقصقل إمماإلهباج

ووًمده شموج  ،تؼل اًمديـ قمكم سمـ قمبد اًمؽوذم اًمسبؽلًم ،هـ[785ت اًمبقضووي 

، هـ2426، سمػموت–ـمبعي: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ، ـ قمبد اًمقهوباًمدي

 .م2995

ِمـِأضرافِافعؼة .3 ِادبتؽرة ِبافػقائد محد سمـ قمكم سمـ طمجر ، ٕإحتافِادفرة

 .حتؼقؼ : مريمز ظمدمي اًمسـي واًمسػمة ، سمنذاف د، هـ[851اًمعسؼالين ]ت 

 ،ػـمبعي : جمؿع اعمؾؽ ومفد ًمطبوقمي اعمصحػ اًمنمي، زهػم سمـ كوس اًمـوس

 .م2994 ،هـ2425اًمطبعي : إومم ، ، ومريمز ظمدمي اًمسـي واًمسػمة اًمـبقيي 

 حتؼقؼ: حمؿد، هـ[922الل اًمديـ اًمسققـمل ]ت جل ،اإلتؼانِدمِظؾقمِافؼرآن .4

هـ، 2394، ـمبعي: اهلقئي اعمٍميي اًمعومي ًمؾؽتوب، اًمػضؾ إسمراهقؿ أيب

 .م2974

هـ[، 329سوسمقري ]ت ، ٕيب سمؽر حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ اعمـذر اًمـقاإلمجاع .5

 -حتؼقؼ: د. أيب محود صغػم أمحد سمـ حمؿد طمـقػ، ـمبعي: دار قمومل اًمؽتى

 م.1003هـ،  2414اًمريوض، اًمطبعي: اًمثوكقي، 

ِبافشاؾعل .6 حتؼقؼ: ظمؾقؾ ، هـ[463ؾخطقى اًمبغدادي ]ت ، ًماالحتجاج

، اًمطبعي: إومم، سمويمستون –ـمبعي: اعمؽتبي إصمريي ، إسمراهقؿ مال ظموـمر

 م.2980 هـ،2400
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[، حتؼقؼ: 701]ت  سمـ دىمقؼ اًمعقد، ٓإحؽامِاألحؽامِذحِظؿدةِاألحؽام .7

هـ، 2371اًمؼوهرة،  -ـمبعي: مطبعي اًمسـي اعمحؿدييحمؿد طمومد اًمػؼل، 

 م.2953

عكم سمـ أمحد سمـ ؾمعقد سمـ طمزم إكدًمز ]ت ، ًماإلحؽامِدمِأصقلِاألحؽام .8

 -وموق اجلديدة: دار أ، ـمبعي: اًمشقخ أمحد حمؿد ؿمويمر، حتؼقؼهـ[456

 .سمػموت

: ، حتؼقؼهـ[632عكم سمـ أيب قمكم أمدي ]ت ، ًماإلحؽامِدمِأصقلِاألحؽام .9

 .دمشؼ -: اعمؽتى اإلؾمالمل، سمػموت، ـمبعيقمبد اًمرزاق قمػقػل

، هـ[543سمؽر سمـ اًمعريب ]ت  ؾؼوِض حمؿد سمـ قمبد اهلل أيبًم ،أحؽامِافؼرآن .20

اًمطبعي: ، سمػموت -قيـمبعي: دار اًمؽتى اًمعؾؿ، : حمؿد قمبد اًمؼودر قمطوحتؼقؼ

 .م1003 ،هـ 2414اًمثوًمثي، 

: حتؼقؼ، هـ[458محد سمـ احلسلم اًمبقفؼل ]ت ، ٕأحؽامِافؼرآنِفؾشاؾعل .22

اًمطبعي: اًمثوكقي، ، اًمؼوهرة  -لـمبعي : مؽتبي اخلوكج، قمبد اًمغـل قمبد اخلوًمؼ

     .م2994 ،هـ 2424

حمؿد سمـ  قمبد اهلل يب، ٕ]مطبقع مؾحؼو سموٕم[ ،اختالفِاحلديثِفؾشاؾعل .21

، سمػموت –ـمبعي: دار اعمعرومي، هـ[104إدريس اًمشوومعل ]ت 

 .م2990،هـ2420

حؿد سمـ قمكم اًمشقيموين ، عمحتؼقؼِاحلؼِمـِظؾؿِاألصقلِإرصادِافػحقلِإػ .23

: اًمشقخ أمحد قمزو قمـويي، ـمبعي: دار اًمؽتوب ، حتؼقؼهـ[2150اًمقؿـل ]ت 

 .م299 ،هـ2429 ،اًمطبعي: إوممدمشؼ،  -اًمعريب
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حؿد كوس اًمديـ إًمبوين ، عمغؾقؾِدمِختريجِأحاديثِمـارِافسبقؾإرواءِاف .24

اًمطبعي: اًمثوكقي ، سمػموت –: اعمؽتى اإلؾمالمل ، ـمبعيهـ[2410]ت 

 .م2985 ،هـ2405

، هـ[483حؿد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمفؾ اًمنظمز ]ت ، عمأصقلِافرسخز .25

 .سمػموت –: دار اعمعرومي حتؼقؼ: أسمق اًمقومو إومغوين، ـمبعي

ِافػؼف .26 ِجفؾفِأصقل ِفػؼقف ِيسع ِال عقوض سمـ كومل سمـ قمقض ًم ،افذي

اًمطبعي: ، اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي -دار اًمتدمريي، اًمريوض ، ـمبعي: اًمسؾؿل

 .م1005هـ،  2416إومم، 

ِادـظقمةِدمِشؾؽِمجعِاجلقامع .27 سـ سمـ ، حلاألصؾِاجلامعِإليضاحِافدرر

 -ي اًمـفضيـمبعي: مطبع، هـ[2347قمؿر سمـ قمبد اهلل اًمسقـووين ]ت سمعد 

 .م2918 اًمطبعي: إومم،، شمقكس

حؿد سمـ مقؾمك احلوزمل، ـمبعي: عم، االظتبارِدمِافـاشخِوادـسقخِمـِاآلثار .28

 هـ.2359طمقدر آسمود، اًمديمـ، اًمطبعي: اًمثوكقي،  -دائرة اعمعورف اًمعثامكقي 

ِربِافعادغ .29 ِادقؿعغِظـ أيقب اسمـ ىمقؿ  سمـ حؿد سمـ أيب سمؽرعم، إظالم

[، حتؼقؼ: حمؿد قمبد اًمسالم إسمراهقؿ، ـمبعي: دار اًمؽتى  هـ752اجلقزيي ]ت 

 م.2992هـ، 2422سمػموت، اًمطبعي: إومم،  -اًمعؾؿقي

ـمبعي: دار ، هـ[2396يمكم ]ت رِ حؿقد سمـ حمؿد سمـ قمكم اًمزِّ عم ،األظالم .10

 .م1001، اًمطبعي: اخلومسي قمنمسمػموت،  -اًمعؾؿ ًمؾؿاليلم

ِافؾفػانِمـِمصايدِافشقطان .12 اسمـ ىمقؿ  بيب سمؽر سمـ أيق، عمحؿد سمـ أإؽاثة

 -هـ[، حتؼقؼ: حمؿد طمومد اًمػؼل، حتؼقؼ: مؽتبي اعمعورف752اجلقزيي ]ت 
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 اًمريوض، اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي.

هـ[، ـمبعي: 772، ًمتوج اًمديـ قمبد اًمقهوب اًمسبؽل ]ت األصباهِوافـظائر .11

 م.2992هـ،   2422، اًمطبعي: إومم، سمػموت -دار اًمؽتى اًمعؾؿقي

، ًمزيـ اًمديـ سمـ إسمراهقؿ سمـ ُكجقؿ ـظائرِظذِمذهبِأيبِحـقػةاألصباهِواف .13

سمػموت، اًمطبعي:  -هـ[، ـمبعي: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي970]ت 

 م.2980هـ، 2400،إومم

، جلالل اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمؽر اًمسققـمل األصباهِوافـظائرِدمِافـحق .14

 -ؾموًمياًمعول ؾمومل مؽرم، ـمبعي: ممؾمسي اًمر هـ[، حتؼقؼ: د. قمبد922]ت 

 م.2985هـ، 2406سمػموت، اًمطبعي: إومم، 

حمؿد سمـ ؾمؾقامن سمـ د.  ،ودالفتفاِظذِاألحؽامِافؼظقةِأؾعالِافرشقلِ .15

اًمطبعي: اًمسودؾمي، ، سمػمت -ـمبعي: ممؾمسي اًمرؾموًمي، هـ[2430إؿمؼر ]ت 

 .م1003هـ، 2414

محد سمـ قمبد احلؾقؿ ٕ، اؿتضاءِافكاطِادستؼقؿِدخافػةِأصحابِاجلحقؿ .16

هـ[، حتؼقؼ: كوس قمبد اًمؽريؿ اًمعؼؾ، ـمبعي: دار قمومل 718شمقؿقي ]ت  اسمـ

 م.2999هـ، 2429سمػموت، اًمطبعي: اًمسوسمعي،  -اًمؽتى

ِادعؾؿ .17 : ، حتؼقؼهـ[544قمقوض اًمقحصبل اًمسبتل ]ت ، ًمؾؼوِضإـامل

هـ، 2429ٕومم، اًمطبعي: ا، مٍم -ـمبعي: دار اًمقوموء، قؾك إؾمامقمقاًمديمتقر ُي

 .م2998

دراؾمي ، هـ[385عكم سمـ قمؿر سمـ أمحد اًمدارىمطـل ]ت ، ًمفتتبعاإلفزاماتِوا .18

 -ـمبعي: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، وحتؼقؼ: اًمشقخ مؼبؾ سمـ هودي اًمقداقمل
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 .م2985هـ،  2405اًمطبعي: اًمثوكقي، ، سمػموت

رومعً د. ، حتؼقؼ: هـ[104]ت  ، ًمإلموم حمؿد سمـ إدريس اًمشوومعلاألم .19

 2419رة، اًمطبعي: اخلومسي، اًمؼوه -ومقزي قمبد اعمطؾى، ـمبعي: دار اًمقوموء

 م.1008هـ، 

ـمبعي: ، ؿمويمر ذيى ومقوضد. حتؼقؼ: ، هـ[152ٓسمـ زكجقيف ]ت  ،األمقال .30

اًمطبعي: ، اًمسعقديي -مريمز اعمؾؽ ومقصؾ ًمؾبحقث واًمدراؾموت اإلؾمالمقي

 .م2986هـ،  2406إومم، 

ِواالختالفِاألوشط .32 ِواإلمجاع ِافســ ، ٕيب سمؽر حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ مـ

 -، حتؼقؼ: جمؿققمي مـ اًمبوطمثلم، ـمبعي: دار اًمػالحهـ[ 327، ]ت اعمـذر

 م.1009هـ، 2430اًمػققم، اًمطبعي: إومم، 

، إيثارِاحلؼِظذِاخلؾؼِدمِردِاخلالؾاتِإػِادذهبِاحلؼِمـِأصقلِافتقحقد .31

ـمبعي: دار اًمؽتى ، هـ[840سمـ اًمقزير حمؿد سمـ إسمراهقؿ اًمقؿـل ]ت ٓ

 .م2987ثوكقي،اًمطبعي: اًم، سمػموت –اًمعؾؿقي 

حؿد سمـ قمبد اهلل سمـ هبودر اًمزريمٌم ]ت ، عمافبحرِادحقطِدمِأصقلِافػؼف .33

 .م2994هـ، 2424اًمطبعي: إومم، ، ـمبعي: دار اًمؽتبل، هـ[794

حؿد سمـ أيب سمؽر سمـ أيقب سمـ ؾمعد اسمـ ىمقؿ اجلقزيي ]ت عم، بدائعِافػقائد .34

 .سمػموت -هـ[، ـمبعي: دار اًمؽتوب اًمعريب752

]ت  قمبد اعمؾؽ سمـ قمبد اهلل اجلقيـل، إلموم احلرملم لِافػؼفافزهانِدمِأصق .35

 -ـمبعي: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، حتؼقؼ: صالح سمـ حمؿد سمـ قمقيضي، هـ[478

 .م2997هـ،  2428 ،اًمطبعي: إومم، سمػموت
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ِافؼرآن .36 ِظؾقم ِدم حؿد سمـ قمبد اهلل سمـ هبودر اًمزريمٌم ]ت ، عمافزهان

 ي،ـمبعي: دار إطمقوء اًمؽتى اًمعرسمق، ؿحتؼقؼ: حمؿد أسمق اًمػضؾ إسمراهق، هـ[794

 .م2957هـ،  2376اًمطبعي: إومم، 

ًمتؼل اًمديـ أمحد سمـ قمبد ، بقانِتؾبقسِاجلفؿقةِدمِتلشقسِبدظفؿِافؽالمقة .37

ـمبعي: جمؿع اعمحؼؼلم، حتؼقؼ: جمؿققمي مـ ، هـ[718احلؾقؿ اسمـ شمقؿقي ]ت 

 .هـ2416اًمطبعي: إومم، ، اعمؾؽ ومفد ًمطبوقمي اعمصحػ اًمنميػ

ِاحلاجبب .38 ِابـ ِخمتك ِادختكِذح حؿقد سمـ قمبد اًمرمحـ أيب ، عمقان

 -حتؼقؼ: حمؿد مظفر سمؼو، ـمبعي: دار اعمدين،[هـ749ت ]اًمؼوؾمؿ إصػفوين 

 م.  2986 ،هـ2406اًمسعقديي، اًمطبعي: إومم، 

عكم سمـ حمؿد سمـ قمبد اعمؾؽ اسمـ ، ًمبقانِافقهؿِواإلهيامِدمِـتابِاألحؽام .39

 –ـمبعي : دار ـمقبي ، حتؼقؼ: د. احلسلم آيً ؾمعقد ،[هـ618ت : ]اًمؼطون 

 .م2997، هـ2428اًمطبعي : إومم ، ، اًمريوض

سمقدي ]ت تاجِافعروسِمـِجقاهرِافؼامقس .40 ، عمحؿد سمـ حمؿد احلسقـل  اًمز 

، ـمبعي: مطبعي طمؽقمي اًمؽقيً، اعمحؼؼلم[، حتؼقؼ: جمؿققمي مـ 2105

 م.2965هـ، 2385اًمطبعي: إومم، 

ِخؾد .42 ِابـ ديقان اعمبتدأ واخلؼم ذم شموريخ اًمعرب واًمؼمسمر ومـ ] ونتاريخ

عبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ حمؿد، اسمـ [، ًمقموسهؿ مـ ذوي اًمشلن إيمؼم

، سمػموت -ـمبعي: دار اًمػؽر، حتؼقؼ: ظمؾقؾ ؿمحودة، [هـ808ت ]ظمؾدون 

 .م2988 ،هـ 2408اًمطبعي: اًمثوكقي، 

، [هـ463ت ] محد سمـ قمكم سمـ صموسمً اخلطقى اًمبغدادي، ٕتاريخِبغداد .41
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، سمػموت -ـمبعي: دار اًمغرب اإلؾمالمل، سمشور قمقاد معروف د.حتؼقؼ: 

 .م1001 ،هـ2411اًمطبعي: إومم، 

ـمبعي: مؽتبي ، [هـ2410ت ]مـوع اًمؼطون   .د ،تاريخِافتؼيعِاإلشالمل .43

 .م1002، هـ2411اًمطبعي: اخلومسي مٍم،  -وهبي

ِافػؼف .44 ِأصقل ِدم ت ]اًمشػمازي سمراهقؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ ، إلافتبكة

اًمطبعي: ، دمشؼ –ـمبعي: دار اًمػؽر ، حتؼقؼ: د. حمؿد طمسـ هقتق، [هـ476

 هـ.2403إومم، 

ِافتحرير .45 ِذح ِافػؼفافتحبر ِأصقل ت ]عكم سمـ ؾمؾقامن اعمرداوي ، ًمدم

، حتؼقؼ: د. قمبد اًمرمحـ اجلؼميـ، د. قمقض اًمؼرين، د. أمحد اًمناح، [هـ885

 .م1000 ،هـ2412عي: إومم، اًمطب، اًمريوض –ـمبعي: مؽتبي اًمرؿمد 

ِادـفاج .46 ِأدفة ِإػ ِادحتاج سمـ اعمؾؼـ [، ٓقمغم شمرشمقى اعمـفوج ًمؾـقوي] حتػة

، حتؼقؼ: قمبد اهلل سمـ ؾمعوف اًمؾحقوين، [هـ804ت ]قمؿر سمـ قمكم سمـ أمحد 

 هـ.2406اًمطبعي: إومم، ، مؽي اعمؽرمي -ـمبعي: دار طمراء 

ِافـقاوي .47 ِتؼريب ِذح ِدم ِافراوي ت ]اًمديـ اًمسققـمل الل ، جلتدريب

اًمريوض،  -مؽتبي اًمؽقصمرـمبعي: ، : كظر حمؿد اًمػوريويب، حتؼقؼ[هـ922

 هـ.2425

هـ[، حتؼقؼ: 718ًمتؼل اًمديـ أمحد سمـ قمبد احلؾقؿ اسمـ شمقؿقي ]ت  ،افتدمرية .48

اًمريوض، اًمطبعي:  -د. حمؿد سمـ قمقدة اًمسعقي، ـمبعي: مؽتبي اًمعبقؽون

 م.1000هـ، 2412 ،اًمسودؾمي

 ، ظموًمد سمـ حمؿقد اجلفـل.مـِوجفةِكظرِإشالمقةِافتسقيؼِافشبؽل .49
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ِاجلقامع، .50 ِبجؿع ًمبدر اًمديـ حمؿد سمـ هبودر سمـ قمبداهلل،  تشـقػِادسامع

 حتؼقؼ: د. مقؾمك ومؼقفل.

هـ[، 826، ًمعكم سمـ حمؿد سمـ قمكم اًمزيـ اًمنميػ اجلرضموين ]ت افتعريػات .52

 -ي، ـمبعي: دار اًمؽتى اًمعؾؿقاًمـوذحتؼقؼ: مجوقمي مـ اًمعؾامء سمنذاف 

 م.2983-هـ 2403سمػموت، اًمطبعي: إومم 

ِصحقحف،ِافت .51 ِمـ ِشؼقؿف ِومتققز ِحبان ِابـ ِصحقح ِظذ ِاحلسان عؾقؼات

هـ[، ـمبعي: 2410، ًمؾشقخ حمؿد كوس اًمديـ إًمبوين ]ت وصاذهِمـِحمػقطف

 م. 1003هـ،  2414، اًمطبعي: إومم، ضمدة -دار سمووزير

ِاحلسـك .53 ِاهلل ِأشامء ت ]س آل ؾمعدي عبد اًمرمحـ سمـ كوًم ،تػسر

ـمبعي: اجلومعي اإلؾمالمقي سموعمديـي ، حتؼقؼ: قمبقد سمـ قمكم اًمعبقد، [هـ2376

 .هـ2412، 33اًمسـي  ،221اًمعدد ، اعمـقرة

عبد احلؼ سمـ [، ًماعمحرر اًمقضمقز ذم شمػسػم اًمؽتوب اًمعزيز] تػسرِابـِظطقة .54

ـمبعي: ، حتؼقؼ: قمبد اًمسالم قمبد اًمشوذم حمؿد، [هـ541ت ]هموًمى سمـ قمطقي 

 .هـ 2411 ،اًمطبعي: إومم، سمػموت –ر اًمؽتى اًمعؾؿقي دا

55. ِ ِـثرتػسر ؾمامقمقؾ سمـ قمؿر سمـ يمثػم إل، ]شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ[ِابـ

هـ[، حتؼقؼ: ؾمومل سمـ حمؿد ؾمالمي، ـمبعي: دار 774]ت  اًمؼرر اًمدمشؼل

 م.2999هـ،  2410اًمثوكقي،  ، اًمطبعي:اًمريوض -ـمقبي

هـ[، 526لم سمـ مسعقد اًمبغقي ]ت ، ًمؾحس]معومل اًمتـزيؾ[ تػسرِافبغقي .56

سمػموت،  -حتؼقؼ: قمبد اًمرزاق اعمفدي، ـمبعي: دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب

 هـ. 2410اًمطبعي: إومم، 
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عبد اًمرمحـ سمـ كوس سمـ قمبد ، ًمتقسرِافؽريؿِافرمحـِدمِتػسرِـالمِادـان .57

ـمبعي: ، حتؼقؼ: قمبد اًمرمحـ سمـ معال اًمؾقُيؼ، [هـ2376ت ]اهلل اًمسعدي 

 .م 1000،هـ2410 ،اًمطبعي: إوممسمػموت،  -سي اًمرؾموًميممؾم

يب ضمعػر حمؿد سمـ ضمرير ٕ ،]جامعِافبقانِظـِتلويؾِافؼرآن[ِتػسرِافطزي .58

 -هـ[، حتؼقؼ: أمحد حمؿد ؿمويمر، ـمبعي: ممؾمسي اًمرؾموًمي320اًمطؼمي ]ت 

 م. 1000هـ، 2410سمػموت، اًمطبعي: إومم، 

ٕيب قمبد اهلل حمؿد سمـ أمحد سمـ ، ]اجلومع ٕطمؽوم اًمؼرآن[ تػسرِافؼرضبل .59

هـ[، حتؼقؼ: أمحد اًمؼمدوين، وإسمراهقؿ أـمػقش، 672أيب سمؽر اًمؼرـمبل]ت 

 م.2964هـ،  2384اًمؼوهرة، اًمطبعي: اًمثوكقي،  -ـمبعي: دار اًمؽتى اعمٍميي

هـ[، 468عكم سمـ أمحد سمـ حمؿد سمـ قمكم اًمقاطمدي ]ت ًم، تػسرِافقجقزاف .60

دمشؼ،  -دار اًمؼؾؿ ، اًمدار اًمشومقي  حتؼقؼ: صػقان قمدكون داوودي، ـمبعي:

 هـ. 2425سمػموت، اًمطبعي: إومم، 

حتؼقؼ: حمؿد ، [هـ851ت ]اًمعسؼالين  طمجرمحد سمـ ٕ ،تؼريبِافتفذيب .62

 م.2986 هـ،2406اًمطبعي: إومم، ، ؾمقريو –ـمبعي: دار اًمرؿمقد ، قمقامي

 ـلاجلقي قمبد اعمؾؽ سمـ قمبد اهللإلموم احلرملم ،افتؾخقصِدمِأصقلِافػؼف .61

، ػم أمحد اًمعؿريبؿمد. و ،بوزمققمبد اهلل ضمقمل اًمـد. حتؼقؼ: ، [هـ478ت ]

 م.2996هـ، 2427، اًمطبعي إومم، سمػموت –ـمبعي: دار اًمبشوئر اإلؾمالمقي 

]ت ، ًمؾشقخ حمؿد كوس اًمديـ إًمبوين دمِافتعؾقؼِظذِؾؼفِافسـةِمتامِادـة .63

هـ، 2417مسي، اخلو: اًمطبعي اًمريوض، – دار اًمراييهـ[، ـمبعي: 2410

 م.1006
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عبد اًمرطمقؿ سمـ احلسـ سمـ قمكم ، ًمافتؿفقدِدمِختريجِافػروعِظذِاألصقل .64

ـمبعي: ممؾمسي ، حتؼقؼ: د. حمؿد طمسـ هقتق، [هـ771ت ]اإلؾمـقي 

 هـ.2400اًمطبعي: إومم، ، سمػموت -اًمرؾموًمي

قمؿر يقؾمػ سمـ قمبد اهلل سمـ  ٕيب، افتؿفقدِداِدمِادقضلِمـِادعاينِواألشاكقد .65

حمؿد وحتؼقؼ: مصطػك سمـ أمحد اًمعؾقي ، ، هـ[463د سمـ قمبد اًمؼم ]ت حمؿ

 -ـمبعي: وزارة قمؿقم إوىموف واًمشمون اإلؾمالمقي، قمبد اًمؽبػم اًمبؽري

 .هـ 2387 ،اعمغرب

ِافتفذيب .66 محد سمـ قمكم سمـ حمؿد سمـ طمجر اًمعسؼالين ]ت ، ٕهتذيب

اًمطبعي اًمطبعي: ، اهلـد -هـ[، ـمبعي: مطبعي دائرة اعمعورف اًمـظومقي851

 .هـ2316إومم، 

هـ[، حتؼقؼ: 370، عمحؿد سمـ أمحد سمـ إزهري اهلروي ]ت هتذيبِافؾغة .67

سمػموت، اًمطبعي:  -حمؿد قمقض مرقمى، ـمبعي: دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب

 م.1002إومم، 

]ت  عمحبقيبؾؼوِض قمبقد سمـ مسعقد اًم ،افتقضقحِدمِحؾِؽقامضِافتـؼقح  .68

 م.2957هـ، 2377، مٍم -مؽتبي صبقحـمبعي:  هـ[،  747

، ـمبعي: هـ[971ًمألمػم سمودؿموه حمؿد أملم اًمبخوري ]ت  ،تقسرِافتحرير .69

 م.2931هـ، 2352مٍم،  -احلؾبل

ِافػؼف .70 ِأصقل ِظؾؿ  -ـمبعي:  ممؾمسي اًمريون، ًمعبد اهلل اًمعـزي ،تقسر

 .م2997هـ،  2428اًمطبعي: إومم، ، سمػموت

هـ[، ـمبع 354ت حؿد سمـ طمبون سمـ أمحد سمـ طمبون اًمُبستل ]عم، افثؼات .72
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ـمبعي: دائرة اعمعورف اًمعثامكقي ، سمنقموكي: وزارة اعمعورف ًمؾحؽقمي اًمعوًمقي اهلـديي

 م.2973 هـ، 2393اًمطبعي: إومم، ، سمحقدر آسمود اًمديمـ اهلـد

ققؾمػ سمـ قمبد اهلل سمـ حمؿد سمـ قمبد اًمؼم ]ت ، ًمجامعِبقانِافعؾؿِوؾضؾف .71

اعمؿؾؽي  -ر اسمـ اجلقزيـمبعي:  دا، حتؼقؼ: أيب إؿمبول اًمزهػمي، هـ[463

 .م2994هـ،  2424اًمطبعي: إومم، ، اًمعرسمقي اًمسعقديي

عبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ إدريس اًمرازي اسمـ أيب طموشمؿ ، ًماجلرحِوافتعديؾ .73

سمحقدر آسمود  -هـ[، ـمبعي: ـمبعي جمؾس دائرة اعمعورف اًمعثامكقي 317]ت 

 2172: إومم، اًمطبعيت، سمػمو –دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب ، واهلـد –اًمديمـ 

 .م2951 ،هـ

اًمؽريؿ  قمبد، د. اجلامعِدسائؾِأصقلِافػؼفِوتطبقؼاهتاِظذِادذهبِافراجح .74

اًمطبعي: إومم، ، اًمريوض –ـمبعي:  مؽتبي اًمرؿمد [، 2435]ت  سمـ قمكم اًمـؿؾي

 .م1000هـ،  2410

، صمورـمبعي:  دار أ، هـ[104]ت  اًمشوومعلحؿد سمـ إدريس عم ،مجاعِافعؾؿ .75

 .م1001،هـ2413ومم اًمطبعي: إ

ِافبقفؼل .76 ِشــ ِظذ ِافـؼل ِاجلقهر ِافسـامين ِالبـ ِافـؼل عكم سمـ ، ًماجلقهر

سمػموت،  -: دار اًمػؽرـمبعي ،هـ[750قمثامن سمـ إسمراهقؿ اسمـ اًمؽميمامين ]ت 

 هـ.2356

ِواألحؽام .77 ِافعؼائد ِدم ِبـػسف ِحجة حمؿد كوس اًمديـ ، ًمؾشقخ احلديث

اًمطبعي: إومم اًمريوض،  -رف: مؽتبي اعمعو، ـمبعيهـ[2410إًمبوين ]ت 

   .م1005ـ، ه2415
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، ًمتؼل اًمديـ أمحد سمـ قمبد احلؾقؿ اسمـ شمقؿقي ]ت درءِتعارضِافعؼؾِوافـؼؾ .78

هـ[، حتؼقؼ: د. حمؿد رؿمود ؾمومل، ـمبعي: ضمومعي اإلموم حمؿد سمـ ؾمعقد 718

 م.2992هـ، 2422اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي، اًمطبعي: اًمثوكقي،  -اإلؾمالمقي

ِاحلػ .79 حؿد سمـ ـموهر اعمؼدد اسمـ اًمؼقناين ]ت عم ،اظِالبـِظديذخرة

، اًمريوض –ـمبعي:  دار اًمسؾػ ، حتؼقؼ: د. قمبد اًمرمحـ اًمػريقائل، هـ[507

 .م2996هـ، 2426اًمطبعي: إومم، 

80. ِ ِمذهب ِظذ ِافػؼف ِأصقل ِدم ِادـاطر ِوجـة ِافـاطر ِبـِاإلروضة ِأمحد مام

قمبداًمؽريؿ  د.، حتؼقؼ: ـ[ه 610]ت  ، عمقومؼ اًمديـ سمـ ىمدامي اعمؼددحـبؾ

هـ، 2430 ،اًمتوؾمعي :، اًمطبعياًمريوض -سمـ قمكم اًمـؿؾي، ـمبعي: مؽتبي اًمرؿمد

 م.1009

ِادستؼـع .82 ِزاد ِذح ِادربع ]ت:  ـصقر سمـ يقكس اًمبفقيت، عمافروض

ممؾمسي و ،ـمبعي: دار اعمميد، : قمبد اًمؼدوس حمؿد كذير، حتؼقؼهـ[2052

 سمػموت. -اًمرؾموًمي

، : أمحد ؿمويمر، حتؼقؼهـ[104]ت:  اًمشوومعليس حؿد سمـ إدر، عمافرشافة .81

 .م2940،هـ2358اًمطبعي: إومم، ، مٍم -ـمبعي: مؽتبف احلؾبل

ِادفؿة .83 ِافػؼف ِأصقل ِدم ِجامعة ِفطقػة عبد اًمرمحـ سمـ كوس آل ، ًمرشافة

احلورث كودر سمـ ؾمعقد آل مبورك  : أيب، حتؼقؼهـ[2376ؾمعدي ]ت: 

 ،هـ 2428عي: إومم، اًمطب، سمػموت -ـمبعي: دار اسمـ طمزم، اًمتعؿري

 .م2997

ِافعباد، .84 ِدمِهديِخر ِادعاد عمحؿد سمـ أيب سمؽر اسمـ ىمقؿ اجلقزيي ]ت  زاد
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 -سمػموت، ومؽتبي اعمـور اإلؾمالمقي -هـ[، ـمبعي: ممؾمسي اًمرؾموًمي752

 م.2994هـ، 2425، ًمؽقيً، اًمطبعي: اًمسوسمعي واًمعنمونا

ِوؾقائدها .85 ِؾؼففا ِمـ ِورء ِافصحقحة ِاألحاديث حمؿد  ، ًمؾشقخشؾسؾة

اعمؾؽي اًمعرسمقي  -هـ[، ـمبعي: مؽتبي اعمعورف2410كوس اًمديـ إًمبوين ]ت 

 م.1001هـ،   2411اًمسعقديي، اًمطبعي: إومم، 

ِاألمة .86 ِدم ِافسقئ ِوأثرها ِوادقضقظة ِافضعقػة ِاألحاديث ، ًمؾشقخ شؾسؾة

اًمريوض،  هـ[، ـمبعي: دار اعمعورف2410حمؿد كوس اًمديـ إًمبوين ]ت 

 م.2991هـ،  2421، اًمطبعي: إومم

ِماجف .87 ِابـ هـ[، 173، ٕيب قمبد اهلل حمؿد سمـ يزيد اًمؼزويـل ]ت شــ

 مٍم. -حتؼقؼ: حمؿد ومماد قمبد اًمبوىمل، ـمبعي: دار إطمقوء اًمؽتى اًمعرسمقي

ِجْستوين ]ت شــِأيبِداود .88 ، ٕيب داود ؾمؾقامن سمـ إؿمعٌ سمـ إؾمحوق اًمسِّ

 -عي: اعمؽتبي اًمعٍميياحلؿقد، ـمب هـ[، حتؼقؼ: حمؿد حمقل اًمديـ قمبد175

 سمػموت. 

هـ[، حتؼقؼ 179، عمحؿد سمـ قمقسك سمـ ؾَمْقرة اًمؽممذي ]ت شــِافسمذي .89

[، 3[، وحمؿد ومماد قمبد اًمبوىمل ]ضمـ 1، 2وشمعؾقؼ: أمحد حمؿد ؿمويمر ]ضمـ 

ومطبعي مصطػك  ،[، ـمبعي: ذيمي مؽتبي5، 4وإسمراهقؿ قمطقة قمقض ]ضمـ 

 م.2975هـ،  2395اًمطبعي: اًمثوكقي،  مٍم، -اًمبويب احلؾبل

ِافدارؿطـل .90 هـ[،طمؼؼف ووبط 385عكم سمـ قمؿر اًمدارىمطـل ]ت ًم، شــ

 -كصف وقمؾؼ قمؾقف: ؿمعقى إركموط، وآظمرون، ـمبعي: ممؾمسي اًمرؾموًمي

 م.1004هـ،  2414سمػموت، اًمطبعي: إومم، 
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، [155]ت  عبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ اًمػضؾ اًمدارملًم، شــِافدارمل .92

اعمؿؾؽي اًمعرسمقي  -دار اعمغـل اين، ـمبعي:حتؼقؼ: طمسلم ؾمؾقؿ أؾمد اًمدار

 م.1000هـ،   2421اًمسعقديي، اًمطبعي: إومم، 

ِشــِ .91 ، حتؼقؼ: ؾمعد سمـ [117]ت سعقد سمـ مـصقر ًمشعقدِبـِمـصقر،

 ، اًمطبعي:اًمريوض -دار اًمعصقؿل قمبد اهلل سمـ قمبد اًمعزيز آل محقد، ـمبعي:

 هـ.2424 ،إومم

: ، حتؼقؼهـ[458كم اًمبقفؼل ]ت: محد سمـ احلسلم سمـ قم، ٕافســِافصغر .93

، : ضمومعي اًمدراؾموت اإلؾمالمقي ـ سمويمستون، ـمبعيقمبد اعمعطل أملم ىمؾعجل

 .م2989 ،هـ2420اًمطبعي: إومم، 

هـ[، حتؼقؼ: 458، ٕمحد سمـ احلسلم سمـ قمكم اًمبقفؼل ]ت افســِافؽزى .94

ي، سمػموت، اًمطبعي: اًمثوًمث -حمؿد قمبد اًمؼودر قمطو، ـمبعي: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي

 م. 1003هـ،  2414

ِافـسائلِافصغرى .95 هـ[، حتؼقؼ: 303محد سمـ ؿمعقى اًمـسوئل ]ت ٕ، شــ

طمؾى، اًمطبعي:  -قمبد اًمػتوح أسمق همدة، ـمبعي: مؽتى اعمطبققموت اإلؾمالمقي

 م.2986هـ، 2406اًمثوكقي، 

ِافؽزى .96 ِافـسائل : حتؼقؼهـ[، 303اًمـسوئل ]ت  محد سمـ ؿمعقىٕ، شــ

سمػموت، اًمطبعي: إومم،  -ممؾمسي اًمرؾموًميطمسـ قمبد اعمـعؿ ؿمؾبل، ـمبعي: 

 م.1002هـ،  2412

ِافدظاء .97 ، ٕيب ؾمؾقامن محد سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ اخلطوب اًمبستل صلن

هـ[، حتؼقؼ: أمحد يقؾمػ اًمّدىموق، ـمبعي: دار اًمثؼوومي 388اخلطويب ]ت 
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 م.2984هـ،  2404اًمعرسمقي، اًمطبعي: إومم، 

عبد اًمرطمقؿ سمـ احلسلم سمـ [، ًمًمعراىملأًمػقي ا] ذح  ذحِافتبكةِوافتذـرة .98

موهر و ،حتؼقؼ: قمبد اًمؾطقػ اهلؿقؿ، هـ[806قمبد اًمرمحـ اًمعراىمل ]ت 

هـ،  2413اًمطبعي: إومم، ، ـمبعي: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، سمػموت، يوؾملم ومحؾ

 .م1001

ِاألصقل .99 ِدمِظؾؿ ِتـؼقحِافػصقل محد سمـ إدريس سمـ قمبد اًمرمحـ ، ٕذح

، رؾموًمي موضمستػم[]سمـ قمكم سمـ كوس اًمغومدي  ـوس، ًمهـ[684اًمؼراذم ]ت 

 .م 1000هـ،  2412، ضمومعي أم اًمؼرى -ـمبعي: يمؾقي اًمنميعي 

محد سمـ إدريس سمـ قمبد اًمؼراذم ، ٕدمِظؾؿِاألصقلِذحِتـؼقحِافػصقل .200

ـمبعي: ذيمي اًمطبوقمي اًمػـقي ، حتؼقؼ: ـمف قمبد اًمرؤوف ؾمعد، هـ[684]ت 

 .م2973هـ،  2393اًمطبعي: إومم، اًمؼوهرة،  -اعمتحدة

ِافتقضقح .202 ِظذ ِافتؾقيح سعد اًمديـ مسعقد سمـ قمؿر اًمتػتوزاين ًم ،ذح

 م.2957هـ، 2377مٍم،  -هـ[،  ـمبعي: مؽتبي صبقح793]ت: 

ِافسـة .201 هـ[، 526]ت  اًمبغقيؾحسلم سمـ مسعقد سمـ حمؿد ًم، ذح

حتؼقؼ: ؿمعقى إركموط، وحمؿد زهػم اًمشوويش، ـمبعي: اعمؽتى 

 م.2983هـ، 2403: اًمثوكقي، سمػموت، اًمطبعي -اإلؾمالمل

]ت  لحؿقد سمـ أمحد سمـ مقؾمك سمدر اًمديـ اًمعقـ، عمذحِشــِأيبِداود .203

، اًمريوض -ـمبعي: مؽتبي اًمرؿمد، حتؼقؼ: ظموًمد سمـ إسمراهقؿ اعمٍمي، هـ[855

 .م2999، هـ 2410اًمطبعي: إومم، 

ِمسؾؿ .204 ِصحقح ، شاعمـفوج ذح صحقح مسؾؿ سمـ احلجوج»ذح
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هـ[، ـمبعي: دار إطمقوء 676اًمديـ ُيقك سمـ ذف ]ت ًمؾـقوي أيب زيمريو حمقل 

 هـ.2391سمػموت، اًمطبعي: اًمثوكقي،  -اًمؽماث اًمعريب

حؿد سمـ أمحد سمـ قمبد اًمعزيز سمـ قمكم اًمػتقطمل اسمـ ، عمذحِافؽقـبِادـر .205

ـمبعي: مؽتبي ، وكزيف محود ،حتؼقؼ: حمؿد اًمزطمقكم، هـ[971اًمـجور ]ت 

 .م2997هـ، 2428 ،اًمطبعي: اًمثوكقياًمريوض،  -اًمعبقؽون

ِخمتكِافروضة .206 ، هـ[726سؾقامن سمـ قمبد اًمؼقي اًمطقذم ]ت ًم ،ذح

سمػموت،  -: ممؾمسي اًمرؾموًمي، ـمبعيقمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميملد. : حتؼقؼ

 .م2987 ،هـ 2407اًمطبعي: إومم ، 

، هـ[312محد سمـ حمؿد سمـ ؾمالمي اًمطحووي ]ت ، ٕذحِمشؽؾِاآلثار .207

 ،اًمطبعي: إوممسمػموت،   -بعي: ممؾمسي اًمرؾموًميـم، حتؼقؼ: ؿمعقى إركموط

 .م2494هـ،  2425

هـ[، حتؼقؼ: د. قمبد 2052عمـصقر اًمبفقيت ]ت  ذحِمـتفكِاإلرادات، .208

 اًمطبعي: سمػموت، -ـمبعي: ممؾمسي اًمرؾموًمياهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل، 

 م.1005هـ، 2416اًمثوكقي، 

ِادصطػك .209 ِحؼقق ِبتعريػ ت ؾؼوِض قمقوض سمـ مقؾمك ]ًم، افشػا

 م.2988هـ،  2409سمػموت، اًمطبعي: إومم،   -هـ[، ـمبعي: دار اًمػؽر544

ِافعربقة .220 ِوصحاح ِافؾغة ِتاج ؾمامقمقؾ سمـ محود اجلقهري ، إلافصحاح

ـمبعي: دار اًمعؾؿ ، حتؼقؼ: أمحد قمبد اًمغػقر قمطور، هـ[393اًمػورايب ]ت 

 .م2987هـ،  2407اًمطبعي: اًمراسمعي ، سمػموت –ًمؾؿاليلم 

حؿد سمـ طمبون سمـ أمحد سمـ طمبون عم، تقبِابـِبؾبانصحقحِابـِحبانِبس .222
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هـ[، حتؼقؼ: ؿمعقى إركموط، ـمبعي: ممؾمسي 354سمـ معوذ سمـ َمْعبَد ]ت 

 م.2988هـ،  2408سمػموت، اًمطبعي: إومم،  -اًمرؾموًمي

حتؼقؼ: ، هـ[322حؿد سمـ إؾمحوق سمـ ظمزيؿي ]ت ، عمصحقحِابـِخزيؿة .221

هـ، 2400، سمػموت  -لمـمبعي: اعمؽتى اإلؾمال، د. حمؿد مصطػك إقمظؿل

 م.2980

ِافبخاري .223 حؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ سمـ اعمغػمة اًمبخوري عم، صحقح

اًمؼوهرة، اًمطبعي:  -دار اًمشعى :هـ[، شمرىمقؿ قمبداًمبوىمل، ـمبعي 156]ت 

 م.2987هـ، 2407إومم، 

حؿد سمـ إؾمامقمقؾ سمـ إسمراهقؿ سمـ ، عمصحقحِاألدبِادػردِفإلمامِافبخاري .224

ـمبعي: دار ، : حمؿد كوس اًمديـ إًمبوين، حتؼقؼهـ[156]ت اعمغػمة اًمبخوري 

 .م2997هـ،  2428اًمطبعي: اًمراسمعي، ، اًمسعقديي -اًمصديؼ

ِاجلامع .225 هـ[، 2410، ًمؾشقخ حمؿد كوس اًمديـ إًمبوين ]ت صحقح

 م.2988هـ، 2408سمػموت، اًمطبعي: اًمثوًمثي،  -ـمبعي: اعمؽتى اإلؾمالمل

ِمسؾؿ .226 سلم اًمؼشػمي اًمـقسوسمقري، سؾؿ سمـ احلجوج أيب احلعم، صحقح

هـ[، ـمبعي: دار إطمقوء اًمؽماث  162حتؼقؼ: حمؿد ومماد قمبد اًمبوىمل ]ت 

 سمػموت. -اًمعريب

]ت  ، ًمؾشقخ حمؿد كوس اًمديـ إًمبوينصحقحِوضعقػِشــِابـِماجف .227

هـ[، ـمبعي: مؽتى اًمؽمسمقي اًمعريب ًمدول اخلؾقٍ، اًمطبعي: إومم، 2410

 هـ.2409

]ت  ، ًمؾشقخ حمؿد كوس اًمديـ إًمبويندصحقحِوضعقػِشــِأيبِداو .228
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هـ[، ـمبعي: مؽتى اًمؽمسمقي اًمعريب ًمدول اخلؾقٍ، اًمطبعي: إومم، 2410

 هـ.2409

]ت  ، ًمؾشقخ حمؿد كوس اًمديـ إًمبوينصحقحِوضعقػِشــِافسمذي .229

هـ[، ـمبعي: مؽتى اًمؽمسمقي اًمعريب ًمدول اخلؾقٍ، اًمطبعي: إومم، 2410

 هـ.2409

]ت  ، ًمؾشقخ حمؿد كوس اًمديـ إًمبوينـسائلصحقحِوضعقػِشــِاف .210

هـ[، ـمبعي: مؽتى اًمؽمسمقي اًمعريب ًمدول اخلؾقٍ، اًمطبعي: إومم، 2410

 هـ.2409

حؿد عم، افصقاظؼِادرشؾةِدمِافردِظذِاجلفؿقةِوادعطؾةافصقاظؼِادرشؾة .212

حتؼقؼ: قمكم سمـ حمؿد ، [هـ752]ت سمـ أيب سمؽر سمـ أيقب اسمـ ىمقؿ اجلقزيي 

  .هـ2408اًمريوض، اًمطبعي: إومم،  -ـمبعي: دار اًمعوصؿي، اًمدظمقؾ اهلل

حؿد سمـ قمؿرو سمـ مقؾمك سمـ محود اًمعؼقكم اعمؽل ]ت عم ،افضعػاءِافؽبر .211

 –ـمبعي: دار اعمؽتبي اًمعؾؿقي ، هـ[، حتؼقؼ: قمبد اعمعطل أملم ىمؾعجل311

 .م2984هـ، 2404اًمطبعي: إومم، ، سمػموت

ِوادسوـقن .213 قمكم سمـ حمؿد اجلقزي ]ت  عبد اًمرمحـ سمـ، ًمافضعػاء

، سمػموت –ـمبعي: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ، هـ[، حتؼقؼ: قمبد اهلل اًمؼوِض597

 هـ.2406اًمطبعي: إومم، 

ِافػؼف .214 ِأصقل ِدم ، [هـ458:  ]تيعغم اسمـ اًمػراء  ؾؼوِض أيبًم، افعدة

: ضمومعي اعمؾؽ حمؿد سمـ ؾمعقد ـمبعيأمحد سمـ قمكم سمـ ؾمػم اعمبوريمل،  .: دحتؼقؼ

 .م2990 ،هـ 2420اًمطبعي : اًمثوكقي ، سعقديياًم -اإلؾمالمقي
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، حتؼقؼ: ومريؼ مـ اًمبوطمثلم،  [هـ317]ت سمـ أيب طموشمؿ ، ٓظؾؾِاحلديث .215

 .م1006 ،هـ 2417اًمطبعي: إومم، اًمريوض،  -ـمبعي: مطوسمع احلؿقيض

ِافبخاري .216 ِصحقح ِذح ِافؼاري يب حمؿد حمؿقد سمـ أمحد سمـ ٕ، ظؿدة

 هـ.2343مٍم،  -عي اعمـػمييمقؾمك سمدر اًمديـ اًمعقـل، ـمبعي: اعمطب

 ، حتؼقؼ: د. مفدي[هـ 270]ت ، ًمؾخؾقؾ سمـ أمحد اًمػراهقدي افعغ .217

 اعمخزومل، ود. إسمراهقؿ اًمسومرائل، ـمبعي: دار ومؽتبي اهلالل. 

ِؽايةِافقصقلِدمِذحِفُِ .218 زيمريو سمـ حمؿد سمـ أمحد سمـ زيمريو ًم، األصقلِب 

، اًمطبعي: مٍم -ؼمىـمبعي: دار اًمؽتى اًمعرسمقي اًمؽ، [هـ916]ت إكصوري 

 م.2936هـ، 2354إومم، 

، [هـ597]ت عبد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمؿد اجلقزي ، ًمؽريبِاحلديث .219

، سمػموت –دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ـمبعي: ، قمبد اعمعطل أملم اًمؼؾعجل د.حتؼقؼ: 

 م.2985 هـ، 2405اًمطبعي: إومم، 

ِافؽزى .230 ]ت ي محد سمـ قمبد احلؾقؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ شمقؿق، ٕافػتاوى

 ،هـ2408اًمطبعي: إومم، سمػموت،  -ـمبعي: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، [هـ718

 .م2987

 ، ٕمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمعسؼالينؾتحِافباريِذحِصحقحِافبخاري .232

 هـ. 2379سمػموت،  -، ـمبعي: دار اعمعرومي [851 ]ت

حؿد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد عم ،فػقةِاحلديثِفؾعراؿلأؾتحِادغقثِبؼحِ .231

 –ـمبعي: مؽتبي اًمسـي ، حتؼقؼ: قمكم طمسلم قمكم، [هـ901 ]تاًمسخووي 

 .م1003 ،هـ2414اًمطبعي: إومم، ، مٍم
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]ت ًمتؼل اًمديـ أمحد سمـ قمبد احلؾقؿ اسمـ شمقؿقي  ،افػتقىِاحلؿقيةِافؽزى .233

 -، حتؼقؼ: د. محد سمـ قمبد اعمحسـ اًمتقجيري، ـمبعي: دار اًمصؿقعل[هـ718

 م.1004هـ، 2415 ،اًمريوض، اًمطبعي: اًمثوكقي

محد سمـ إدريس [، ٕأكقار اًمؼموق ذم أكقاء اًمػروق] ًمؾؼراذم ،افػروق .234

 هـ.2343سمػموت،  -ـمبعي: قمومل اًمؽتى، [هـ684]ت اًمؼراذم 

ِدمِاألصقل .235 ، [هـ370]ت محد سمـ قمكم اًمرازي اجلصوص ، ٕافػصقل

 .م2994 ،هـ2424اًمطبعي: اًمثوكقي، ، ـمبعي: وزارة إوىموف اًمؽقيتقي

]ت حؿد سمـ محزة سمـ حمؿد اًمَػـَوري ، عمفؼائعؾصقلِافبدائعِدمِأصقلِا .236

ـمبعي: دار اًمؽتى ، حتؼقؼ: حمؿد طمسلم حمؿد طمسـ إؾمامقمقؾ، [هـ834

 .م1006هـ،  2417، اًمطبعي: إومم، سمػموت -اًمعؾؿقي

حتؼقؼ: ، هـ[463محد سمـ قمكم اخلطقى اًمبغدادي ]ت ، ٕافػؼقفِوادتػؼف .237

اًمطبعي: ، اًمسعقديي -ـمبعي: دار اسمـ اجلقزي، ازيزعقمودل سمـ يقؾمػ اًم

 ـ.ه2412اًمثوكقي، 

]ت محد سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ مقؾمك اًمبقفؼل ، ٕافؼراءةِخؾػِاإلمام .238

ـمبعي: دار اًمؽتى ، حتؼقؼ: حمؿد اًمسعقد سمـ سمسققين زهمؾقل، [هـ458

 هـ.2405اًمطبعي: إومم، ، سمػموت –اًمعؾؿقي

عي: ـمب، هـ[795عبد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضمى احلـبكم ]ت ، ًمافؼقاظد .239

 م.1008هـ، 2419، اًمطبعي: إومم، سمػموت -دار اًمؽتى اًمعؾؿقي

]ت ـصقر سمـ حمؿد سمـ قمبد اجلبور اًمسؿعوين ، عمؿقاضعِاألدفةِدمِاألصقل .240

ـمبعي: دار ، ؾمامقمقؾ اًمشوومعلإحتؼقؼ: حمؿد طمسـ حمؿد طمسـ ، [هـ489
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 .م2999ـ، ه2428اًمطبعي: إومم،  سمػموت، -اًمؽتى اًمعؾؿقي

242. ِ ِوافضقابط ِافتحريرافؼقاظد ِمـ امل اًمديـ احلصػمي، جل، ادستخؾصة

 م.2992هـ،  2422مٍم،  -ـمبعي: اعمدين

سمـ اًمؾحوم، ، ٓافؼقاظدِوافػقائدِاألصقفقةِومايتبعفاِمـِاألحؽامِافػرظقة .241

، حتؼقؼ: قمبد اًمؽريؿ اًمػضقكم، [هـ803]ت قمكم سمـ حمؿد سمـ قمبوس اًمبعكم 

 .م2999ـ، ه 2410اًمطبعي: سمػموت،  -ـمبعي: اعمؽتبي اًمعٍميي

ِاألربعة .243 ِادذاهب ِدم ِوتطبقؼاهتا ِافػؼفقة د. حمؿد مصطػك ، افؼقاظد

 .م1006هـ،  2417اًمطبعي: إومم، سمػموت،  –ـمبعي: دار اًمػؽر ، اًمزطمقكم

ِافػؼفقة .244 مؽتبي  :، د. يعؼقب سمـ قمبد اًمقهوب اًمبوطمسلم، ـمبعيافؼقاظد

 م.1020هـ،  2432اًمريوض، اًمطبعي: اخلومسي،  -اًمرؿمد

جلـي هـ[، حتؼقؼ: 2052قيت ]ت فُ عمـصقر اًمبُ ، اعِظـِاإلؿـاعـشافِافؼـ .245

،  اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي -وزارة اًمعدل، ـمبعي: متخصصي ذم وزارة اًمعدل

 م.1008هـ، 2419اًمطبعي: اًمثوكقي، 

ِافبزدوي .246 ِأصقل ِذح عبد اًمعزيز سمـ أمحد سمـ حمؿد ًم، ـشػِاألرسار

 هـ.2308، ـمبعي: مطبعي اًمسعودة، [هـ730]ت اًمبخوري 

، [هـ 610]ت اهلل سمـ أمحد سمـ ىمدامي اعمؼدد  ، عمقومؼ اًمديـ قمبدافؽادم .247

مٍم، اًمطبعي:  -دار هجر :د. قمبد اهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل، ـمبعي :حتؼقؼ

 م.2997هـ،  2427آومم، 

]ت محد سمـ قمكم سمـ صموسمً اخلطقى اًمبغدادي ، ٕافؽػايةِدمِظؾؿِافرواية .248

: اعمؽتبي ، ـمبعيإسمراهقؿ محدي اعمدينو اًمسقرىمل، اهلل قمبد : أيب، حتؼقؼ[هـ463
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 .اعمديـي اعمـقرة -اًمعؾؿقي 

ِافعرب .249  ، ـمبعي: دار[هـ 722]ت ، عمحؿد سمـ مؽرم سمـ مـظقر فسان

 .هـ 2424 ،اًمثوًمثياًمطبعي: سمػموت،  -صودر

هـ[، ـمبعي: 483حؿد سمـ أمحد سمـ أيب ؾمفؾ اًمنظمز ]ت عم ،ادبسقط .250

 .م2993، هـ2424: إومم، ، اًمطبعيسمػموت –دار اعمعرومي 

ِادفذب .252 ِذح ]ت  يب زيمريو ُيقك سمـ ذف اًمـقويٕ، ادجؿقع

اًمريوض،  -، حتؼقؼ: حمؿد كجقى اعمطقعل، ـمبعي: دار قمومل اًمؽتىهـ[676

 م.1003هـ،  2413اًمطبعي: إومم، 

ِافػتاوى .251 ، ًمشقخ اإلؾمالم شمؼل اًمديـ أيب اًمعبوس أمحد سمـ قمبد جمؿقع

 اًمشقخ قمبد اًمرمحـ سمـ ىموؾمؿ. :، ـمبعي[هـ 718 ]تسمـ شمقؿقي ااحلؾقؿ 

، [هـ606]ت حؿد سمـ قمؿر سمـ احلسـ سمـ احلسلم اًمرازي عم، ادحصقل .253

 -ـمبعي: ممؾمسي اًمرؾموًمي، ـمف ضموسمر ومقوض اًمعؾقاين د.دراؾمي وحتؼقؼ: 

 .م2997هـ،  2428اًمطبعي: اًمثوًمثي، سمػموت، 

ـ اًمعريب حمؿد سمـ قمبد اهلل أسمق سمؽر سم ًمؾؼوِض، ادحصقلِدمِأصقلِافػؼف .254

ـمبعي: دار ، ؾمعقد ومقدة، وحتؼقؼ: طمسلم قمكم اًمقدري، [هـ543]ت 

 م.2999هـ، 2410اًمطبعي: إومم، ، قمامن –اًمبقورق

، [هـ666]ت ، عمحؿد سمـ أيب سمؽر سمـ قمبداًمؼودر اًمرازي خمتارِافصحاح .255

هـ،  2425سمػموت، ـمبعي  -حتؼقؼ: حمؿقد ظموـمر، ـمبعي: مؽتبي ًمبـون كوذون 

 م.2995

ِوادعطؾة،خمتكِاف .256 ِظذِاجلفؿقة ِادرشؾة عمحؿد سمـ أيب سمؽر سمـ  صقاظؼ
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هـ[، اظمتٍمه: حمؿد سمـ حمؿد سمـ قمبد 752أيقب اسمـ ىمقؿ اجلقزيي ]ت 

هـ[، حتؼقؼ: ؾمقد إسمراهقؿ، ـمبعي: دار 774اًمؽريؿ سمـ روقان اًمبعكم ]ت 

 م.1002هـ، 2411اًمؼوهرة، اًمطبعي: إومم،  -احلديٌ

سمـ اًمؾحوم، ، ٓهبِاإلمامِأمحدِبـِحـبؾادختكِدمِأصقلِافػؼفِظذِمذ .257

، سمؼو حتؼقؼ: د. حمؿد مظفر، [هـ803]ت قمكم سمـ حمؿد سمـ قمبوس اًمبعكم 

 م.2980هـ، 2400، مؽي اعمؽرمي -ـمبعي: ضمومعي اعمؾؽ قمبد اًمعزيز 

، [هـ393]ت حؿد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ اًمعبوس اعمَخؾِّص ، عمادخؾ صقات .258

وزارة إوىموف واًمشمون اإلؾمالمقي  ـمبعي:، حتؼقؼ: كبقؾ ؾمعد اًمديـ ضمرار

 .م1008هـ،  2419اًمطبعي: إومم، ، ًمدوًمي ىمطر

، ًمإلموم موًمؽ سمـ أكس سمـ موًمؽ سمـ قمومر إصبحل ]ت اددوكة .259

هـ، 2425اًمطبعي: إومم، سمػموت،  -هـ[، ـمبعي: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي279

 .م2994

ِافػؼف .260 ِدمِأصقل ]ت ؼقطل حؿد إملم سمـ حمؿد اعمختور اًمشـ، عممذـرة

اًمطبعي: اخلومسي، ، اعمديـي اعمـقرة -ـمبعي: مؽتبي اًمعؾقم واحلؽؿ، [هـ2393

 .م1002

ِادصابقح .262 ِمشؽاة ِذح ِادػاتقح ، ًمعكم اعمال اهلروي اًمؼوري ]ت مرؿاة

 م.1001هـ، 2411سمػموت، اًمطبعي: إومم،  -هـ[، ـمبعي: دار اًمػؽر2024

، [هـ142]ت  ؾِصافحأمحدِبـِحـبؾِروايةِابـِأيبِافػضاإلمامِمسائؾِ .261

ـمبعي: اًمدار ، [هـ142]ت أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ سمـ هالل اًمشقبوين ًمإلموم 

 .اهلـد –اًمعؾؿقي 
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أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ ، ًمإلموم مسائؾِأمحدِبـِحـبؾِروايةِابـفِظبدِاهلل .263

ـمبعي: ، هـ[، حتؼقؼ: زهػم اًمشوويش142سمـ هالل سمـ أؾمد اًمشقبوين ]ت 

 .م2982 ،هـ2402اًمطبعي: إومم،  ،سمػموت -اعمؽتى اإلؾمالمل

ِافصحقحغ .264 ِظذ حؿد سمـ قمبداهلل احلويمؿ اًمـقسوسمقري ]ت عم، ادستدرك

 -هـ[، حتؼقؼ: مصطػك قمبد اًمؼودر قمطو، ـمبعي: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي405

 م.2990هـ،  2422سمػموت، اًمطبعي: إومم، 

حتؼقؼ: حمؿد قمبد ، [هـ505]ت حمؿد سمـ حمؿد  ًمؾغزازم ،ادستصػك .265

اًمطبعي: إومم، سمػموت،   -ـمبعي: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، م قمبد اًمشوذماًمسال

 .م2993هـ، 2423

ِأيبِيعذ .266 يعغم أمحد سمـ قمكم سمـ اعمُثـك اعمقصكم ]ت ، ٕيب ادقصعِمسـد

اًمطبعي: ، دمشؼ -ـمبعي: دار اعملمقن، حتؼقؼ: طمسلم ؾمؾقؿ أؾمد هـ[،307

 م.2984 هـ،2404إومم، 

ِأمحد .267 أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ سمـ هالل سمـ أؾمد  ، ٕيب قمبد اهللمسـد

 -، حتؼقؼ: أمحد حمؿد ؿمويمر، ـمبعي: دار احلديٌ[هـ142]ت اًمشقبوين 

 م. 2995هـ،  2426اًمؼوهرة، اًمطبعي: إومم، 

ِأمحد .268 ، ٕيب قمبد اهلل أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ سمـ هالل سمـ أؾمد مسـد

: د. ، حتؼقؼ: ؿمعقى إركموط، وآظمريـ، إذاف[هـ142]ت اًمشقبوين 

، اًمطبعي: سمػموت -ي اًمرؾموًميقمبداهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل، ـمبعي: ممؾمس

 م. 1002هـ، 2412إومم، 

ِافبزار .269  ]تيب سمؽر أمحد سمـ قمؿرو سمـ قمبد اخلوًمؼ اًمبزار ٕ، مسـد
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، حتؼقؼ: حمػقظ اًمرمحـ زيـ اهلل، وآظمريـ، ـمبعي: مؽتبي اًمعؾقم [هـ191

 م.1009م، 2988مم، اعمديـي اعمـقرة، اًمطبعي: إو -واحلؽؿ

حتؼقؼ: اًمسقد ، [هـ104]ت ، عمحؿد سمـ إدريس اًمشوومعل مسـدِافشاؾعل .270

ـمبعي: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، يقؾمػ قمكم اًمزواوي، واًمسقد قمزت اًمعطور، 

 م.2952هـ، 2370، سمػموت

ِافػؼف .272 ِدمِأصقل دة آل شمقؿقي ]سمدأ سمتصـقػفو اجلّد: جمد اًمديـ قمبد ، ادَسق 

سمـ شمقؿقي ا: قمبد احلؾقؿ ًمقفو إب، وأووف إشهـ651ت »سمـ شمقؿقي ااًمسالم 

، [شهـ718ت »سمـ شمقؿقي ا، صمؿ أيمؿؾفو آسمـ احلػقد: أمحد شهـ681ت »

 .ـمبعي: دار اًمؽتوب اًمعريب، حمؿد حمقل اًمديـ قمبد احلؿقدحتؼقؼ: 

ِادرشؾة .271 ]ت حؿد إملم سمـ حمؿد اعمختور سمـ اًمشـؼقطل عم ،ادصافح

اًمطبعي: إومم، ، مقي، اعمديـي اعمـقرةـمبعي: اجلومعي اإلؾمال، [هـ2393

 .هـ2420

ِادصابقح .273 ، عمحؿد سمـ قمبد اهلل اخلطقى اًمتؼميزي، حتؼقؼ: حمؿد مشؽاة

سمػموت، اًمطبعي: اًمثوًمثي،  -: اعمؽتى اإلؾمالملكوس اًمديـ إًمبوين، ـمبعي

 م.2985هـ،   2405

قمل، ، ٕمحد سمـ حمؿد سمـ قمكم اًمػقادصباحِادـرِدمِؽريبِافؼحِافؽبر .274

 سمػموت. -ـمبعي: اعمؽتبي اًمعؾؿقي

سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ قمثامن  ، ٕيب سمؽر سمـ أيب ؿمقبي، قمبد اهللادصـػ .275

اًمريوض،  -، حتؼقؼ: يمامل يقؾمػ احلقت، ـمبعي: مؽتبي اًمرؿمد[هـ135]ت 

 هـ.2409اًمطبعي: إومم، 
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حتؼقؼ: ، [هـ122]ت عبد اًمرزاق سمـ مهوم سمـ كوومع اًمصـعوين ًم ،ادصـػ .276

اًمطبعي: اًمثوكقي، ، اهلـد -ـمبعي: اعمجؾس اًمعؾؿل، اًمرمحـ إقمظؿلطمبقى 

 هـ.2403

حتؼقؼ: ، [هـ709]ت حؿد سمـ أيب اًمػتح اًمبعكم عم، ادطؾعِظذِأفػاظِادؼـع .277

اًمطبعي: ، ـمبعي: مؽتبي اًمسقادي، ويوؾملم حمؿقد اخلطقى ،حمؿقد إركموط

 .م1003 ،هـ2413إومم 

 سمـ طمسـ سلمحؿد سمـ طم، عمواجلامظةِمعاملِأصقلِافػؼفِظـدِأهؾِافسـة .278

 .هـ2417اًمطبعي: اخلومسي، اًمريوض،  -ـمبعي: دار اسمـ اجلقزي، اجلقزاين

ِافســ .279 ]ت ، ٕيب ؾمؾقامن محد سمـ حمؿد سمـ إسمراهقؿ اخلطويب، معامل

هـ،  2352طمؾى، اًمطبعي: إومم،  -، ـمبعي: اعمطبعي اًمعؾؿقي[هـ388

 م.2931

ِافػؼف .280 ِأصقل ِدم ]ت قمكم اًمطقى اًمَبٍْمي اعمعتززم  حؿد سمـعم، ادعتؿد

اًمطبعي: ، سمػموت –ـمبعي: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ، حتؼقؼ: ظمؾقؾ اعمقس، [هـ436

 هـ.2403إومم، 

ِاألوشط .282 ، ًمؾطؼماين ؾمؾقامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ مطػم ]ت ادعجؿ

هـ[، حتؼقؼ: ـمورق سمـ قمقض اهلل سمـ حمؿد، وقمبد اعمحسـ سمـ إسمراهقؿ 360

 اًمؼوهرة. -احلرملم احلسقـل، ـمبعي: دار

ِافصغر .281 سؾقامن سمـ أمحد سمـ أيقب سمـ مطػم [، ًماًمروض اًمداين] ادعجؿ

ـمبعي: ، حتؼقؼ: حمؿد ؿمؽقر حمؿقد احلوج أمرير، [هـ360]ت اًمطؼماين 

 هـ،2405اًمطبعي: إومم، ، قمامن –دار قمامرو، سمػموت -اعمؽتى اإلؾمالمل
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 م.2985

ِافؽبر .283 أيقب سمـ مطػم، حتؼقؼ:  ، ًمؾطؼماين ؾمؾقامن سمـ أمحد سمـادعجؿ

اًمؼوهرة، اًمطبعي:  -محدي سمـ قمبد اعمجقد اًمسؾػل، ـمبعي: مؽتبي اسمـ شمقؿقي

 اًمثوكقي.

ِافقشقط .284 ، شملًمقػ: إسمراهقؿ مصطػك، وآظمريـ، ـمبعي: دار ادعجؿ

 اًمؼوهرة، حتؼقؼ: جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي. -اًمدقمقة

ِوذـرِ .285 ِافضعػاء ِومـ ِواحلديث ِافعؾؿ ِأهؾ ِرجال ِمـ ِافثؼات معرؾة

ِوأخبارهؿمذا هـ[، 162]ت  محد سمـ قمبد اهلل سمـ صوًمح اًمعجكم، ٕهبفؿ

اعمديـي  -ـمبعي: مؽتبي اًمدار ، حتؼقؼ: قمبد اًمعؾقؿ قمبد اًمعظقؿ اًمبستقي

 م.2985 هـ،2405اًمطبعي: إومم، ،، اعمـقرة

ِافســِواآلثار .286 ، ٕيب سمؽر سمـ احلسلم سمـ قمكم سمـ مقؾمك اًمبقفؼل معرؾة

ل أملم ىمؾعجل، ـمبعي: ضمومعي اًمدراؾموت ، حتؼقؼ: قمبد اعمعط[هـ458]ت 

دار اًمققمل و، [سمػموت-دمشؼ ]دار ىمتقبي و، [سمويمستون -يمراشمٌم ]اإلؾمالمقي 

، اًمطبعي: إومم، [اًمؼوهرة -اعمـصقرة ]دار اًمقوموء و، [دمشؼ -طمؾى ]

 م.2992هـ، 2421

، حتؼقؼ: د. قمبد اهلل سمـ قمبد [هـ 610 ]ت، ٓسمـ ىمدامي اعمؼدد ادغـل .287

 :، اًمطبعياًمريوض -يمل، ود. حمؿد احلؾق، ـمبعي: قمومل اًمؽتىاعمحسـ اًمؽم

 م.1007هـ، 2418، اًمسودؾمي

ِافؼرآن .288 ِؽريب ِدم ، ٕيب اًمؼوؾمؿ احلسلم سمـ حمؿد اًمراهمى ادػردات

، حتؼقؼ: صػقان قمدكون اًمداودي، ـمبعي: دار [هـ501]ت  إصػفوين



 299  «البداية يف أصىل الفقه»الكفاية يف شرح 

 ـ.ه 2421دمشؼ، اًمطبعي: إومم،  -اًمدار اًمشومقيو، سمػموت  -اًمؼؾؿ

ِافؾغة .289 ]ت ، أمحد سمـ ومورس سمـ زيمريوء اًمؼزويـل اًمرازي مؼايقس

 سمػموت، -، حتؼقؼ: قمبد اًمسالم حمؿد هورون، ـمبعي: دار اًمػؽر[هـ395

 م.2979هـ، 2399ـمبعي: 

ِابـِافصالح .290 قمثامن  ، ٓسمـ اًمصالحشأكقاع قمؾقم احلديٌمعرومي » مؼدمة

 -دار اًمػؽر ، حتؼقؼ: كقر اًمديـ قمؽم، ـمبعي:[هـ643]ت سمـ قمبد اًمرمحـ 

 م.2986هـ، 2406سمػموت،  -ؾمقريو، ودار اًمػؽر اعمعوس

حتؼقؼ:  ،[هـ790]ت سمراهقؿ سمـ مقؾمك سمـ حمؿد اًمشوـمبل إل ،ادقاؾؼات .292

 ،اًمطبعي: إومماًمؼوهرة،  -ـمبعي: دار اسمـ قمػون، مشفقر سمـ طمسـ آل ؾمؾامن

 .م2997 ،هـ2427

ِمافؽ .291 ِاإلمام ، [هـ279]ت  موًمؽ سمـ أكس سمـ موًمؽ ، ًمإلموم مقضل

، سمػموت -إطمقوء اًمؽماث اًمعريبـمبعي: دار ، : حمؿد ومماد قمبد اًمبوىملحتؼقؼ

 .م2985 ،هـ 2406

ِذحفا .293 ِمع ِافرحبقة هـ[، ذطمفو: 577، ًمإلموم اًمرطمبل ]ت ادـظقمة

إومم،  :اًمؼوهرة، اًمطبعي -ظموًمد سمـ حمؿقد اجلفـل، ـمبعي: دار اًمتؼقى

   هـ.2436

294. ِ ِافػؼف ِأصقل قمبد اًمؽريؿ سمـ قمكم سمـ حمؿد ، د. ادؼارنادفذبِدمِظؾؿ

 .م2999 ،هـ 2410اًمطبعي إومم: ، اًمريوض –: مؽتبي اًمرؿمد ، ـمبعياًمـؿؾي

ِافػؽرِدمِمصطؾحِأهؾِاألثر .295 ِافـظرِدمِتقضقحِكخبة سمـ محد ، ٕكزهة

دمشؼ،  -، حتؼقؼ كقر اًمديـ قمؽم، مطبعي اًمصبوح[851]ت  اًمعسؼالينطمجر 
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 م.1008هـ، 2412اًمطبعي: اًمثوًمثي، 

]ت عبد اهلل سمـ يقؾمػ سمـ حمؿد اًمزيؾعل ، ًمبِافرايةِألحاديثِاهلدايةكص .296

 -دار اًمؼبؾي، وسمػموت -اًمريون: ممؾمسي ، ـمبعيحمؿد قمقامي، حتؼقؼ: [هـ761

 .م2997،هـ2428اًمطبعي: إومم، ، اًمسعقديي

]ت حمؿد سمـ حمؿد سمـ يقؾمػ  سمـ اجلزري، ٓافـؼِدمِافؼراءاتِافعؼ .297

: اعمطبعي ، ـمبعي[هـ 2380 ]تاًمضبوع : قمكم حمؿد ، حتؼقؼ[هـ 833

 .اًمتجوريي اًمؽؼمى

حؿد سمـ أيب اًمػقض ضمعػر سمـ إدريس ، عمكظؿِادتـاثرِمـِاحلديثِادتقاتر .298

 –: دار اًمؽتى اًمسؾػقي، ـمبعي: ذف طمجوزي، حتؼقؼ[هـ2345]ت اًمؽتوين 

 .اًمطبعي: اًمثوكقي، مٍم

ِافقصقل .299 ِمـفاج ِذح ِافسقل قمكم عبد اًمرطمقؿ سمـ احلسـ سمـ ًم، هناية

اًمطبعي: ، سمػموت–ـمبعي: دار اًمؽتى اًمعؾؿقي ، هـ[771اإلؾمـقي ]ت 

 .م2999 ،هـ2410 ،إومم

]ت  ، ٕيب اًمسعودات اعمبورك اسمـ إصمػمافـفايةِدمِؽريبِاحلديثِواألثر .100

، حتؼقؼ: ـموهر أمحد اًمزاوي، وحمؿقد حمؿد اًمطـوطمل، ـمبعي: اعمؽتبي هـ[ 606

 م.2979هـ،  2399سمػموت،  -اًمعؾؿقي

عبد اًمرمحـ سمـ قمكم سمـ حمؿد ًم[، كوؾمخ اًمؼرآن ومـسقظمف] اشخِافؼرآنكق .102

قمبد اهلل اًمعومكم اًمّسؾػل اًمداين سمـ مـػم آل  : أيبحتؼقؼ، [هـ597]ت اجلقزي 

اًمطبعي: إومم، ، سمػموت -كصورى: ذيمف أسمـوء ذيػ إ، ـمبعيزهقي

 .م1002 ،هـ  2411
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ِافػؼف .101 ِدمِأصقل هـ[، ـمبعي: 2435، د. قمبد اًمؽريؿ زيدان ]ت افقجقز

 م.2996هـ، 2427سمػموت، اًمطبعي: اخلومسي،  -ممؾمسي اًمرؾموًمي

، ـمبعي: هـ[ 2430ت] ، د. حمؿد ؾمؾقامن إؿمؼرافقاضحِدمِأصقلِافػؼف .103

هـ، 2418مٍم، اًمطبعي: اًمراسمعي،  -إردن، ودار اًمسالم -دار اًمـػوئس

 م.1007
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 فَشطت اسمْضْعات

 ي ومضقؾي اًمشقخ وطمقد سمـ قمبد اًمسالم سمـ سموزم طمػظف اهلل شمعومممؼدم

 مؼدمي اًمشورح

 قمؿكم ذم هذا اًمؽتوب

 الفقهأصىل مبادئ عله 

 طمده-2

 مقوققمف-1

 صمؿرشمف، ووموئدشمف-3

 كسبتف إمم همػمه -4

 ومضؾف -5

 واوعف-6

 اؾمؿف-7

 اؾمتؿداده-8

 طمؽؿ اًمشورع ومقف -9

 مسوئؾف -20

 ذومف -22

 ؼف، وقمؾؿ أصقل اًمػؼفاًمػرق سملم قمؾؿ اًمػوموئدة: 

 ىصأَ عله أصىل الفقه: متهًد

 واًمتؽقيـاعمرطمؾي إومم: اًمـشلة 

 اًمـضقج وآزدهوراعمرطمؾي اًمثوكقي: 
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 واًمتدويـاعمرطمؾي اًمثوًمثي: آيمتامل 

 اًمسبى ذم قمدم شمدويـ قمؾؿ أصقل اًمػؼف إٓ ذم اًمؼرن اًمثوين اهلجري

 أهؿ اًمؽتى اعممًمػي ذم أصقل اًمػؼف

 ؼ٘األطٝل٘ ّاسمياق

 الصــــــــــرح

 ذح اعمؼدمي

 شاعمؼدمي» يمؾؿي معـك

 شاحلؿد هلل»معـك 

 شاًمػتوح»معـك اؾمؿ اهلل 

 شاًمعؾقؿ»معـك اؾمؿ اهلل 

 شاًمؼم» معـك اؾمؿ اهلل

 شاًمرطمقؿ» معـك اؾمؿ اهلل

 معـك اًمصالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل 

 مـ هق إموم اعمرؾمؾلم؟

 آل اًمـبل 

 أصحوب اًمـبل 

 شوسمعد»معـك 

 شومفذا» معـك

 معـك اعمختٍم

 إؾمبوب اًمتل ضمعؾً ؿمقخـو يمًمػ هذا اعمختٍم

 شيمتبتف شملصقال ًمؾؿبتدي»معـك 
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 دقموء ؿمقخـو سموًمعؾؿ واًمعؿؾ

 فقه إمجاالأصىل ال أبىاب

 اًمبوب إول: إطمؽوم اًمتؽؾقػقي

 اًمبوب اًمثوين: إطمؽوم اًمقوعقي

 اًمبوب اًمثوًمٌ: إدًمي اًمنمقمقي

 اًمبوب اًمراسمع: اًمؼرآن اًمؽريؿ

 اًمبوب اخلومس: اًمسـي اًمـبقيي

 اًمبوب اًمسودس: اإلمجوع

 اًمبوب اًمسوسمع: اًمؼقوس

 ًمبوب اًمثومـ: إدًمي آؾمتئـوؾمقيا

 اًمنمقمقي اًمبوب اًمتوؾمع: ىمقاقمد ومفؿ اًمـصقص

 اًمبوب اًمعوذ: اًمـسخ

 اًمبوب احلودي قمنم: اًمتعورض واًمؽمضمقح

 واًمتؼؾقد تفوداًمبوب اًمثوين قمنم: آضم

 قملقي اًمقصقل إمم احلؽؿ اًمنماًمبوب اًمثوًمٌ قمنم: يمقػ

 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘

 الباب األول: األحكاو التكلًفًُ

 شسموب»معـك يمؾؿي 

 شمعريػ اًمضوسمط ًمغي واصطالطمو

 اًمػرق سملم اًمضوسمط، واًمؼوقمدة وموئدة:

 أىمسوم إطمؽوم اًمنمقمقي
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 معـك إطمؽوم اًمنمقمقي

 شمعريػ إطمؽوم ًمغي واصطالطمو

 شمعريػ إطمؽوم اًمنمقمقي اصطالطمو

 اًمتعريػذح 

 شمعريػ إطمؽوم اًمتؽؾقػقي

 شمعريػ إطمؽوم اًمقوعقي

 معـك اًمقوع

 عموذا ؾمؿقً ووعقي؟

 ؽوم اًمتؽؾقػقي، وإطمؽوم اًمقوعقيوموئدة: اًمػرق سملم إطم

 إطمؽوم اًمتؽؾقػقي ذم مخسي أطمؽومؾمبى طمٍم 

 شمعريػ اًمقضمقب ًمغي

 شمعريػ اًمقاضمى اصطالطمو

 ذح اًمتعريػ

 شمعريػ آؾمتحبوب ًمغي

 تحبوب اصطالطموشمعريػ آؾم

 ذح اًمتعريػ

 شمعريػ احلرمي ًمغي

 شمعريػ احلرام اصطالطمو

 ذح اًمتعريػ

 شمعريػ اًمؽراهي ًمغي
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 شمعريػ اعمؽروه اصطالطمو

 ذح اًمتعريػ

 شمعريػ اإلسموطمي ًمغي

اًمـدب، »، واًمػرق سملم شاإلجيوب، واًمقضمقب، واًمقاضمى»اًمػرق سملم  وموئدة:

اًمؽراهي، »، واًمػرق سملم شحرماًمتحريؿ، واحلرمي، واعم»، واًمػرق سملم شواعمـدوب

 شاإلسموطمي، واعمبوح»، واًمػرق سملم شواعمؽروه

 شمعريػ ؿمقخـو ًمؾقاضمى

 شمعريػ اًمقاضمى ًمغي

 : اًمػرق سملم اًمقاضمى واًمػرض[2] وموئدة

 صقغ اًمقاضمى: [1] وموئدة

 مـ اًمصقغ اًمتل شمػقد اًمقضمقب

 أىمسوم اًمقاضمى

 إمم ]مقؾمع، ومضقؼ[ سموقمتبور وىمتف

 ضمى اعمقؾمعشمعريػ اًمقاضمى اعمضقؼ واًمقا

 إمم ]معلم، وخمػم[ سموقمتبور ذاشمف

 شمعريػ اًمقاضمى اعمعلم واعمخػم

 إمم ]يمػوئل، وقمقـل[ سموقمتبور وموقمؾف

 شمعريػ اًمقاضمى اًمؽػوئل واًمعقـل

 إمم ]مؼدر، وهمػم مؼدر[ سموقمتبور شمؼديره

 غػم اعمؼدرًمشمعريػ اًمقاضمى اعمؼدر وا
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 شمقوقح ًمؾتؼسقامت إرسمعي ًمؾقاضمى 

 شمعريػ ؿمقخـو ًمؾؿستحى

 ريػ اعمستحى ًمغيشمع

 أؾمامء اعمستحى: [2] وموئدة

 صقغ اعمستحى: [1] وموئدة

 ٓ يؾزم اعمستحى سموًمنموع ومقف إٓ ذم احلٍ واًمعؿرة [:3وموئدة ]

 [: أىمسوم اعمستحى4وموئدة ]

 اًمتؼسقؿ إول: سموقمتبور وىمتف ]مضقؼ، ومقؾمع[

 اًمتؼسقؿ اًمثوين: سموقمتبور وموقمؾف ]قمقـل، ويمػوئل[

 تحىومقائد اعمس [:5وموئدة ]

 شمعريػ ؿمقخـو ًمؾحرام

 شمعريػ احلرام ًمغي

 أؾمامء احلرام: [2] وموئدة

 احلرامصقغ : [1] وموئدة

 أىمسوم احلرام

 طمرام ًمذاشمف

 شمعريػف

 أمثؾي

 طمؽؿف

 طمرام ًمؽسبف
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 شمعريػف

 أمثؾي

 طمؽؿف

 ةٓ يبوح إٓ ًمرضور مو طمرم ًمذاشمف

 أمثؾي

شمعريػ اًمرضورة

 ، واعمصؾحيؾحوضمييبوح ًم نكفوم ؾمدا ًمذريعي اًمقىمقع ذم اعمحرم، مو طمرم

 شمعريػ اًمذريعي ًمغي واصطالطمو

 أمثؾي

 شمعريػ ؿمقخـو ًمؾؿؽروه

 شمعريػ اعمؽروه ًمغي

 [: صقغ اعمؽروه2وموئدة ]

 [: اعمؽروه قمـد اًمعؾامء1وموئدة ]

 أىمسوم اعمؽروه قمـد احلـػقي [:3وموئدة ]

 شمعريػ اعمبوح اصطالطمو

 [: طمؽؿ اعمبوح2وموئدة ]

 [: أؾمامء اعمبوح1وموئدة ]

 صقغ اعمبوح[: 3وموئدة ]

 [: أىمسوم اإلسموطمي4وموئدة ]

 مؼوركي سملم إطمؽوم اًمتؽؾقػقي اخلؿسي
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 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘

 الباب الثاىٌ: األحكاو الىضعًُ

 شمعريػ اًمسبى ًمغي

 شمعريػ اًمنمط ًمغي

 شمعريػ اعموكع ًمغي

 شمعريػ اًمصحي ًمغي

 شمعريػ اًمػسود ًمغي

 ذح شمعريػ اًمسبى اصطالطمو

 أمثؾي

 أىمسوم اًمسبى وموئدة:

 عريػ اًمنمط اصطالطموذح شم

 أمثؾي

 : أىمسوم اًمنمطوموئدة

 أكقاع اًمنمط اًمنمقمل

 ذط وضمقب

 أمثؾي

 ذط صحي

 أمثؾي

 وموئدة: اًمػرق سملم ذط اًمقضمقب وذط اًمصحي

 عكم؟متك جيى شمـػقذ اًمنمط اجلَ 
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 عكم كققموناًمنمط اجلَ 

 شمعريػ اعموكع اصطالطمو

 أمثؾي

 [: أىمسوم اعموكع2وموئدة ]

 اًمنمقمل؟ [: متك يثبً احلؽؿ1وموئدة ]

 أمثؾي

 شمعريػ اًمصحقح

 أمثؾي

 اًمػرق سملم اًمريمـ واًمنمطوموئدة: 

 صمؿرة اعمعومؾي اًمصحقحي

 أمثؾي

 صمؿرة اًمعبودة اًمصحقحي

 أمثؾي

 شمعريػ اًمػوؾمد

 أمثؾي

 وموئدة: معـك اًمػوؾمد ذم اًمعبودات واعمعومالت

 اًمػوؾمد واًمبوـمؾ

 احلٍ اًمػوؾمد واحلٍ اًمبوـمؾ

 طمؽؿ اًمػوؾمد واًمبوـمؾ ذم احلٍ

 ػوؾمد واًمـؽوح اًمبوـمؾاًمـؽوح اًم
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 طمؽؿ اًمػوؾمد واًمبوـمؾ ذم اًمـؽوح

 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘

 الباب الثالث: األدلُ الصرعًُ

 شمعريػ اًمنمقمقي

 قمؾقفو ُمت َػؼإدًمي اًمنمقمقي 

 شمعريػ اًمؽتوب

 شمعريػ اًمسـي

 شمعريػ اإلمجوع

 شمعريػ اًمؼقوس

 إدًمي آؾمتئـوؾمقي خمتؾػ ومقفو

 اخلؾػوء اًمراؿمدون

 شمعريػ اًمصحويب

 وع أهؾ اعمديـيإمج

 شمعريػ اًمتوسمعلم

 شمعريػ آؾمتصحوب ًمغي واصطالطمو

 ًمغي واصطالطموشمعريػ اًمعرف 

 شمعريػ اعمصوًمح اعمرؾمؾي

 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘

 القرآٌ الكريه: الباب الرابع

 شمعريػ اًمؼرآن ًمغي

 شاًمؽريؿ»معـك 
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 ذح شمعريػ اًمؼرآن اصطالطمو

 محؾ اعمتشوسمف قمغم اعمحؽؿ

 شمعريػ اعمحؽؿ واعمتشوسمف

اًمؼرآن يمؾف سملكف حمؽؿ، ووصػف سملن يمؾف متشوسمف،  وصػ اهلل  [:2وئدة ]وم

 ووصػف سملن مـف حمؽؿ ومـف متشوسمف

 اًمتشوسمف ىمد يؽقن أمرا كسبقو [:1وموئدة ]

 طمؽؿ اًمـوؾمخ إمم اعمـسقخذم  يرضمع

 شمعريػ اًمـسخ ًمغي واصطالطمو

 أمثؾي

 ة اًمشوذة شمسؿك ىمرآكو؟هؾ اًمؼراء

 اًمؼراءة اًمشوذة شمصح شمػسػما

 ٝل٘ ّاسمياقؼ٘األط

 السيُ اليبىيُ: الباب اخلامس

 شمعريػ اًمسـي ًمغي

 وموئدة: طمجقي اًمسـي

 ذح شمعريػ اًمسـي اصطالطمو

 مـ إمثؾي قمغم اًمؼقل

 مـ إمثؾي قمغم اًمػعؾ

 مـ إمثؾي قمغم اإلىمرار

 وموئدة: أىمسوم أومعول اًمـبل 
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 ؾمـي  فواكتػوء اعموكع ومؽميم مع وضمقد اعمؼتيض  اهلل رؾمقل فمو شمريم

 سـي شمػصؾ جمؿؾ اًمؼرآناًم

 أمثؾي

 اًمسـي شمبلم مبفؿ اًمؼرآن

 أمثؾي

 اًمسـي ختصص قمؿقم اًمؼرآن

 أمثؾي

 اًمسـي شمؼقد مطؾؼ اًمؼرآن

 اًمسـي شمضقػ أطمؽوم ضمديدة مل شمرد ذم اًمؼرآن

 أمثؾي

 وإن مل يؽـ متقاشمرا، احلديٌ اًمصحقح طمجي ذم اًمعؼوئد وإطمؽوم

 : شمعريػ اعمتقاشمر وأطمود[2]وموئدة 

 إدًمي قمغم ىمبقل ظمؼم أطمود [:1وموئدة ]

 ذح شمعريػ احلديٌ اًمصحقح اصطالطمو

 أمثؾي

 شمعريػ اًمتؼقى واعمروءة

 أىمسوم اًمضبط

 أىمسوم احلديٌ اًمصحقح وموئدة:

 ذح شمعريػ احلديٌ احلسـ

 [: أىمسوم احلديٌ احلسـ2وموئدة ]
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 [: طمؽؿ آطمتجوج سموحلديٌ احلسـ1وموئدة ]

 شمعريػ احلديٌ اًمضعقػ

 وحلديٌ اًمضعقػوموئدة: طمؽؿ اًمعؿؾ سم

 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘

 اإلمجاع: الباب السادس

 شمعريػ اإلمجوع ًمغي

 وموئدة: طمجقي اإلمجوع

 إدًمي قمغم طمجقي اإلمجوع

 ذح شمعريػ اإلمجوع اصطالطمو

 ذوط ؾمتياًمنموط اًمتل شمشؽمط ذم صحي اإلمجوع 

 وموئدة: أىمسوم اإلمجوع

 طمجقي اإلمجوع اًمسؽقيت

 مجوع اًمسؽقيتوموئدة: أىمسوم اإل

 ألطٝل٘ ّاسمياقؼ٘ا

 القًاس: الباب السابع

 شمعريػ اًمؼقوس

 وموئدة: طمجقي اًمؼقوس

 مـ إدًمي قمغم طمجقتف

 ذح شمعريػ اًمؼقوس اصطالطمو

 أمثؾي

 ذوط صحي اًمؼقوس
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 أو إمجوع أن يؽقن طمؽؿ إصؾ صموسمتو سمـص-2

 أمثؾي

 أو إمجوع أن شمؽقن قمؾي احلؽؿ ذم إصؾ معؾقمي سمـص-1

 أمثؾي

َرةمُ أن شمؽقن اًمعؾي  -3  ذم احلؽؿ َمصمِّ

َرةأمثؾي قمغم اًمعؾي اعمُ   ذم احلؽؿ َمصمِّ

َرةأمثؾي قمغم اًمعؾي همػم اعمُ   ذم احلؽؿ َمصمِّ

 أمثؾي شمطبقؼقي

 أن شمقضمد اًمعؾي ذم اًمػرع-4

 أمثؾي

 أن ٓ يؿـع مـ اًمؼقوس موكع-4

 أمثؾي

 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘

 األدلُ االستئياسًُ الباب الثامً:

 طمجي فقأطمد مـ اًمصحوسمي وم فؿنخوًمػ أمر ومل إذا أمجع اخلؾػوء اًمراؿمدون قمغم

 اًمصحقح قمغم

 أمثؾي

 اخلالصي: أن مو أمجع قمؾقف اخلؾػوء اًمراؿمدون ًمف طموٓن

 سمثالصمي ذوط حيىمقل اًمصحويب إذا مل نخوًمػ ىمريـي مرضمِّ 

 أمثؾي



 307  «البداية يف أصىل الفقه»الكفاية يف شرح 

 ىمريـي فقنخوًمػ اًمؽتوب أو اًمسـي وممل  إذا اًمتوسمعلم قمٍم ذم اعمديـي هؾقمؿؾ أ

 مرضمحي

 أمثؾي

 ٓ يؽقن إمجوع أهؾ اعمديـي طمجي مع خموًمػي جمتفدوموئدة: 

 اؾمتصحوب إصؾ طمتك يرد دًمقؾ

 أمثؾي

 وموئدة: أىمسوم آؾمتصحوب

 نخوًمػ كصو اعمعروف قمرومو يموعمنموط ذـمو مو مل

 مـ إدًمي قمغم منموقمقي اًمعؿؾ سموًمعرف

 أمثؾي اًمعرف اًمصحقح

 مـ أمثؾي اًمعرف اًمػوؾمد

 ذوط صمالصمي يشؽمط ًمؾعؿؾ سموًمعرف[: 2وموئدة ]

 [: اًمعرف نختؾػ سموظمتالف إزمون، وإمويمـ1وموئدة ]

 متك ينمع اًمعؿؾ سموعمصوًمح اعمرؾمؾي

 سموعمصوًمح اعمرؾمؾي ذم وىموئع يمثػمة  قمؿؾ اًمصحوسمي 

شمـؼسؿ اعمصوًمح مـ طمقٌ اقمتبور اًمنمع هلو وقمدم اقمتبورهو صمالصمي  [:2وموئدة ]

 أىمسوم

 مصوًمح معتؼمة ذقمو أطمدهو:

 أمثؾي

 وًمح مؾغوة ذقمومص اًمؼسؿ اًمثوين:
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 أمثؾي

 مصوًمح مسؽقت قمـفو اًمؼسؿ اًمثوًمٌ:

  أمثؾي

 شمـؼسؿ اعمصوًمح مـ طمقٌ أمهقتفو صمالصمي أىمسوم [:1وموئدة ]

 أطمدهو: اعمصؾحي اًمرضوريي

 اًمؼسؿ اًمثوين: اعمصؾحي احلوضمقي

 اعمصؾحي اًمتحسقـقي اًمؼسؿ اًمثوًمٌ:

 أمثؾي

 اعمصوًمح اعمرؾمؾي ًمقسً شمنميعو ضمديدا [:3وموئدة ]

 ذوط اًمعؿؾ سموعمصوًمح اعمرؾمؾي [:4وموئدة ]

 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘

 الصرعًُ قىاعد فهه اليصىص الباب التاسع:

 ذح شمعريػ اعمجؿؾ اصطالطمو

 ًمغيشمعريػ اعمجؿؾ 

 [: أكقاع اعمجؿؾ ذم اًمؼرآن واًمسـي2وموئدة ]

 [: طمؽؿ اًمعؿؾ سموعمجؿؾ1وموئدة ]

 ذح شمعريػ اعمبلم اصطالطمو

 شمعريػ اعمبلم ًمغي

 عمبلموموئدة: أكقاع ا

 وضمقب محؾ اعمجؿؾ قمغم اعمبلم
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 أمثؾي

 ذح شمعريػ اًمعوم اصطالطمو

 شمعريػ اًمعوم ًمغي

 شومعي واطمدةدَ »معـك 

 أمثؾي

قؽقن شمعريػو شمومو [: يـبغل إووومي ىمقديـ ًمتعريػ ؿمقخـو طمػظف اهلل: ًم2وموئدة ]

 موكع

 شسمحسى ووع واطمد» إول: اًمؼقد

 [: اًمػرق سملم اًمعوم، واعمشؽمك1وموئدة ]

 شسمال طمٍم»  ين:اًمثواًمؼقد 

 أمثؾي

 اًمعؿقم [: صقغ3وموئدة ]

 ذح شمعريػ اخلوص اصطالطمو

 أمثؾي

 اًمعوم قمغم اخلوص وضمقب محؾ

 أمثؾي

 اعمخصص[: أىمسوم 2وموئدة ]

 هق مخسي أكقاعاعمخصص اعمتصؾ: 

 آؾمتثـوء اًمـقع إول:

 أمثؾي
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  اًمنمط اًمـقع اًمثوين:

 أمثؾي

 اعمعـقيي اًمصػي اًمـقع اًمثوًمٌ:

 أمثؾي

 اًمغويي راسمع:اًمـقع اًم

 أمثؾي

 اًمبعض مـ اًمؽؾ سمدل اًمـقع اخلومس:

 أمثؾي

 اعمخصص اعمـػصؾ

 احلس اًمـقع إول:

 أمثؾي

 اًمعؼؾ اًمـقع اًمثوين:

 أمثؾي

 اإلمجوع اًمـقع اًمثوًمٌ:

 أمثؾي

 اًمؼقوس اًمـقع اًمراسمع:

 أمثؾي

 اًمدًمقؾ اًمـؼكم، وهق اًمؽتوب واًمسـي، ويـؼسؿ أرسمعي أكقاع: اًمـقع اًمراسمع:

 اًمؼرآن سموًمؼرآنختصقص  :اًمـقع إول

 أمثؾي
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 اًمؼرآن سموًمسـيختصقص  اًمـقع اًمثوين:

 أمثؾي

 ختصقص اًمسـي سموًمسـي اًمـقع اًمثوًمٌ:

 أمثؾي 

 ختصقص اًمسـي سموًمؼرآن اًمـقع اًمراسمع:

 أمثؾي

 ن قموم همػم خمصقص إٓ أرسمعي مقاوع[: ًمقس ذم اًمؼرآ1وموئدة ]

 شقم ذم اعمؼولشمرك آؾمتػصول ذم مؼوم آطمتامل يـزل مـزًمي اًمعؿ»معـك 

 اطمتقوج اعمػتل هلذه اًمؼوقمدة

 ذح شمعريػ اًمظوهر اصطالح

 شمعريػ اًمظوهر ًمغي

 أمثؾي

 وموئدة: طمؽؿ اًمعؿؾ سموًمظوهر

 ذح شمعريػ اًمتلويؾ اصطالطمو

 شمعريػ اًمتلويؾ ًمغي

 أمثؾي

 وموئدة: معوين اًمتلويؾ

 قمـد شمعذر محؾ اًمؾػظ قمغم اًمظوهر-2

 أمثؾي

 سمدًمقؾ يرضمح اعمعـك أظمر-1
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 أمثؾي

 أن يؽقن اعمعـك أظمر ممو حتتؿؾف اًمؾغي اًمعرسمقي-3 

 أمثؾي

 ذح شمعريػ اًمـص اصطالطمو

 أمثؾي

 [: طمؽؿ اًمعؿؾ سموًمـص2وموئدة ]

 مـ وضمفلماًمػرق سملم اًمـص واًمظوهر [: 1وموئدة ]

 ظوهر، واعممول، واعمجؿؾ، واعمبلم[: اًمػرق سملم اًمـص، واًم3وموئدة ]

 اًمسقوق مـ اعمؼقدات وشمرضمقح أطمد اعمحتؿالت

 ثؾيأم

 ذح شمعريػ اعمطؾؼ اصطالطمو

 شمعريػ اعمطؾؼ ًمغي

 أمثؾي

 ذح شمعريػ اعمؼقد اصطالطمو

 أمثؾي

 وموئدة: اًمػرق سملم اًمعوم، واعمطؾؼ

 واًمسبى ٓ ُيؿؾ اعمطؾؼ قمغم اعمؼقد إٓ إذا اشمػؼ احلؽؿ

 أمثؾي

واظمتؾػو ذم احلؽؿ أو اًمسبى، و اشمػؼو ذم  ورد ًمػظون مطؾؼ ومؼقدوموئدة: إذا 

ذم اًمسبى، أو اشمػؼو ذم اًمسبى واظمتؾػو ذم احلؽؿ ومال ُيؿؾ اعمطؾؼ  احلؽؿ واظمتؾػو
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 داعمؼق قمغم

 أمثؾي

اخلالصي أكف إذا ورد ًمػظون أطمدمهو مطؾؼ، وأظمر مؼقد، ومال نخؾق مـ أرسمعي 

 أىمسوم

 أن يتػؼو ذم احلؽؿ واًمسبى اًمؼسؿ إول:

 أن نختؾػو ذم احلؽؿ واًمسبى اًمؼسؿ اًمثوين:

 ذم احلؽؿ ونختؾػو ذم اًمسبىأن يتػؼو  اًمؼسؿ اًمثوًمٌ:

 أن يتػؼو ذم اًمسبى ونختؾػو ذم احلؽؿ اًمؼسؿ اًمثوًمٌ:

 همػمه إمر ًمؾقضمقب إٓ سمؼريـي صورومي إمم

 شمعريػ إمر اصطالطمو

 ذح شمعريػ إمر اصطالطمو

 إدًمي قمغم أن صقغي إمر اعمتجردة قمـ اًمؼرائـ شمػقد اًمقضمقب

 رائـ شمػقد اًمقضمقب إمثؾي قمغم أن صقغي إمر اعمتجردة قمـ اًمؼ

إمثؾي قمغم أن صقغي إمر ٓ شمػقد اًمقضمقب إذا اىمؽمكً سمؼريـي شمٍمومفو قمـ 

 اًمقضمقب

 صقغ إمرأؿمفر 

 احلظر إمر سمعد احلظر يدل قمغم طمؽؿ اًمػعؾ ىمبؾ

 أمثؾي

 شمعريػ اًمـفل اصطالطمو

 ذح شمعريػ اًمـفل اصطالطمو
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 حريؿإدًمي قمغم أن صقغي اًمـفل اعمتجردة قمـ اًمؼرائـ شمػقد اًمت

 إمثؾي قمغم أن صقغي اًمـفل اعمتجردة قمـ اًمؼرائـ شمػقد اًمتحريؿ

إمثؾي قمغم أن صقغي اًمـفل ٓ شمػقد اًمتحريؿ إذا اىمؽمكً سمؼريـي شمٍمومفو قمـ 

 اًمتحريؿ

 أؿمفر صقغ اًمـفل

 ، ومنكف يػقد اًمػسود واًمبطالن  ذات اًمػعؾ إذا اكصى اًمـفل قمغم

 إدًمي قمغم ذًمؽ

 غم ذات اًمػعؾإمثؾي قمغم اكصبوب اًمـفل قم

 اىمته اًمػسود واًمبطالن اًمػعؾ ذط مـ ذوط إذا اكصى اًمـفل قمغم

 إدًمي قمغم ذًمؽ

 إمثؾي قمغم اكصبوب اًمـفل قمغم ذط مـ ذوط اًمػعؾ

 اًمػسود وٓ اًمبطالنأمر مؼورن ٓ يؼتيض  إذا اكصى قمغم

 إدًمي قمغم ذًمؽ

 إمثؾي قمغم اكصبوب اًمـفل قمغم أمر مؼورن ًمؾػعؾ

 ياقؼ٘األطٝل٘ ّاسم

 اليسخ الباب العاشر:

 شمعريػ اًمـسخ ًمغي واصطالطمو

 ذح شمعريػ اًمـسخ اصطالطمو

 أمثؾي

 اًمؽتوب واًمسـي اًمـسخ يؼع ذم كصقص
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 مـ إدًمي قمغم ذًمؽ

 مـ أمثؾي وىمقع اًمـسخ ذم اًمؽتوب واًمسـي

 اإلمجوع ٓ يـسخ كصو مـ اًمؽتوب واًمسـي

 ٓ يـسخ إمجوقمو اًمـص

 اًمؼقوس ٓ يـسخ كصو وٓ إمجوقمو

 .ٓ جيقز كسخ اًمؼقوسوموئدة: 

 ٓ يؼول سموًمـسخ إذا أمؽـ اجلؿع سملم اًمـصلم

 ٓ يؼول سموًمـسخ إٓ إذا قمرف اعمتؼدم واعمتلظمر

 ـمرق معرومي شملظمر اًمـوؾمخ

 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘

 التعارض والرتجًح الباب احلادٍ عصر:

 شمعريػ اًمتعورض واًمؽمضمقح

 وموئدة: متك يؽقن اًمؽمضمقح؟

وإكام هق ذم ذهـ اعمجتفد  يعي ذم احلؼقؼي،اًمنم سملم كصقص ٓ شمعورض

 مرضمحو صمالصمي وقمنمون اعمرضمحوت قمـد اًمتعورض

 يرضمح اعمتقاشمر قمغم أطمود -2

 أمثؾي

 يرضمح اعمتصؾ قمغم اعمرؾمؾ -1

 أمثؾي

 وصمؼ وإوبط وإومؼف قمغم مـ دوكفشمرضمح روايي إ -3
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 أمثؾي

 يرضمح إيمثر رواة قمغم إىمؾ -4

 أمثؾي

 فذم قمداًمت قمغم قمداًمتف قمغم اعمختؾػ ت َػؼوي اعمُ شمرضمح روايي اًمرا -5

 أمثؾي

 مو ؾمؾؿ مـ آوطراب قمغم اعمضطرب يرضمح -6

 أمثؾي

 ح مو ًمف ؿمقاهد قمغم مو ٓ ؿموهد ًمفيرضم -7

 أمثؾي

 ي اًمصحويب صوطمى اًمقاىمعي قمغم همػمهشمرضمح رواي -8

 أمثؾي

 شمرضمح روايي اًمراوي قمغم رأيف -9

 أمثؾي

 ًمـوذمشمرضمح روايي اعمثبً قمغم ا - 20

 أمثؾي

 ووىمػف يرضمح مو اشمػؼ قمغم رومعف قمغم مو اظمتؾػ ذم رومعف - 22

 أمثؾي

 وإرؾموًمف يرضمح مو اشمػؼ قمغم وصؾف قمغم مو اظمتؾػ ذم وصؾف - 21

 أمثؾي

 مـ جيقز ذًمؽ رضمح روايي مـ ٓ جيقز روايي احلديٌ سموعمعـك قمغمشم - 23
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 أمثؾي

 قمغم اًمظوهر يرضمح اًمـص - 24

 أمثؾي

 اعممول يرضمح اًمظوهر قمغم - 25

 أمثؾي

  اعمػفقميرضمح اعمـطقق قمغم - 26

 أمثؾي

 يرضمح اًمؼقل قمغم اًمػعؾ - 27

 أمثؾي

 رضمح مو ذيمرت قمؾتف قمغم مو مل شمذيمري - 28

 أمثؾي

 يرضمح احلظر قمغم اإلسموطمي - 29

 أمثؾي

 قمغم اًمعوم يرضمح اخلوص - 10

 أمثؾي

 يرضمح اعمؼقد قمغم اعمطؾؼ - 12

 أمثؾي

 قمغم اعمجؿؾ يرضمح اعمبلم - 11

 ثؾيأم

 قمغم اعمجوز رضمح احلؼقؼيشم - 13
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 أمثؾي

 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘

 والتقلًد تهاداالج الباب الثاىٌ عصر:

 شمعريػ آضمتفود ًمغي

 شمعريػ اًمتؼؾقد ًمغي

 ذح شمعريػ آضمتفود اصطالطمو

 ذح شمعريػ آشمبوع اصطالطمو

 ؼؾقد اصطالطموذح شمعريػ اًمت

ؾمتـبوط احلؽؿ، واًمعؽس: ذم ا ىمد يؽقن اًمعومل جمتفدا ذم إصمبوت اًمـص، مؼؾدا

 ذم سموب آظمرمؼؾدا  وىمد يؽقن جمتفدا ذم سموب،

 ذوط اعمجتفد 

                                   اإلؾمالم -2

 اًمتؽؾقػ -1

 أن يؽقن قموعمو سموًمؼرآن -3

 و سموًمسـي ممقزا صحقحفو مـ ؾمؼقؿفوأن يؽقن قموعم -4

 أن يؽقن قموعمو سموًمؾغي اًمعرسمقي -5

 صقل اًمػؼفأن يؽقن قموعمو سمل -6

 ؾ اإلمجوعأن يؽقن قموعمو سمؿسوئ -7

 أن يؽقن قموعمو سموًمـوؾمخ واعمـسقخ -8

 أن يؽقن ذا ذيموء وومطـي -9
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 سموضمتفود آظمر آضمتفود ٓ يـؼض

 ٓ جيقز اًمتؼؾقد إٓ سمنمـملم

 عمؼؾد قمومقو قموضمزا قمـ ومفؿ اًمدًمقؾأن يؽقن ا -2

 أن يستػتل قموعمو صمؼي شمؼقو -1

 قمو؟وموئدة: متك يؽقن اًمتؼؾقد مذم

 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘

 كًفًُ الىصىل إىل احلكه الصرعٌ الباب الثالث عصر:

 ر اعمسلًمي شمصقرا صحقحوشمصق-2

 يمون ذم اعمسلًمي إمجوع ومال نخوًمػفإذا -1

 ومعرومي أدًمي يمؾ ومريؼ آـمالع قمغم أىمقال أهؾ اًمعؾؿ ذم اعمسلًمي،-3

 دراؾمي أدًمي اًمعؾامء مـ وضمفلم-4

                                      اًمثبقت -2

 اًمدًٓمي -1 

 اعمسلًميذم  اًمبحٌ قمـ أدًمي أظمرى شمقوح طمؽؿ اًمنمع-5

ذم اًمػتقى واًمعؾامء اعمعوسيـ  آـمالع قمغم أىمقال اعمجومع اًمػؼفقي ودور -6

 اعمسلًمي إذا يموكً طمديثي كوزًمي

 كصو ذم اعمسلًمي، كظر إمم قمؿقموت اًمـصقص إذا مل جيد ىمقٓ ًمؾعؾامء، وٓ -7

 يموكً مـ أومرادهو وأدرضمفو حتتفو إن اًمنمقمقي،

 معفو ذم اًمعؾي إذا مل جيد ىموؾمفو قمغم مو يشوهبفو أو يتػؼ -8

 شمطبقؼل مثول

 األطٝل٘ ّاسمياقؼ٘
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 [٘]اخلامت 

 عموذا ظمتؿ ؿمقخـو يمتوسمف سموحلؿد هلل

 معـك اؾمؿ اهلل اًمقهوب

 إدًمي

 معـك اؾمؿ اهلل اعمعطل

 إدًمي

 اسمصادس ّاسمشاد 

 الفَشطت
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