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  دُم٦مــــــــــاعم٘م

  سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

ٗمًٜم٤م, وؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م, ُمـ هيده اهلل ومال إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره, وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟم

ُمْمؾ ًمف, وُمـ يْمٚمؾ اهلل ومال ه٤مدي ًمف, وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف, وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده 

 ٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ , وؾمٚمؿ شمًٚمٞماًم يمثػمًا .شمٌٕما وُمـورؾمقًمف, صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف و أصح٤مسمف, 

 

   أُم٤م سمٕمد

ُمـ اًمٕمٚمامء اًمذيـ وهٌٝمؿ اهلل ؾمٕم٦م اإلـمالع وقمٛمؼ اًمٗمٝمؿ ذم ؿمتك  –رمحف اهلل  –اسمـ قمثٞمٛملم  وم٢من اًمٕمالُم٦م

وم٘مٝمف وُم٤م يمثرة و قمٚمٛمف اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م وظم٤مص٦ًم ذم اًمٗم٘مف, وم٢من اًمنمح اعمٛمتع ًمٗمْمٞمٚمتف ىمد طم٤مز اًمٜمّمٞم٥م إيمؼم ُمـ

  إٓ دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ . ف٤ًمئٚمُم

اًمتل ذم هذا اًمنمح اعم٤ٌمرك  اًمٗم٘مٝمٞم٦مذم مجع اعم٤ًمئؾ  تٝمدت اًمٗم٤مئدة واًمٜمٗمع ًممظمريـ اضموطمرص٤ًم ُمٜمل قمغم ٟمنم

  . ومٞمٝم٤م رأيف واظمتٞم٤مره ُمدقماًم ذًمؽ سم٤مًمدًمٞمؾ واًمتٕمٚمٞمؾ إن وضمد –رمحف اهلل  –ذيمر اًمِمٞمخ 

, وطمؾ ًمٙمثػم ُمـ وشمقوٞمح سم٤مُٕمثٚم٦م ومٗمٞمف يمثػم سمٞم٤من ,ُمع اًمٕمٚمؿ أٟمف ٓ همٜمك ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ قمـ أصؾ اًمٙمت٤مب

 ًم٥م . اعمٕم٤مين اًمتل حيت٤مج إًمٞمٝم٤م اًمٓم٤م

وذم اخلت٤مم اهلل أؾم٤مل أن جيٕمؾ هذا اًمٕمٛمؾ ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ  حم٘م٘م٤ًم عمرو٤مشمف, وأن جيٕمؾ ُم٤م ومٞمف ُمـ قمٚمؿ 

وأن جيٛمٕمٜم٤م سمف ذم اًمٗمردوس إقمغم,  –رمحف اهلل  –طمج٦م ًمٜم٤م ٓ قمٚمٞمٜم٤م, وأن يٜمٗمٕمٜم٤م سمٕمٚمؿ ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اسمـ قمثٞمٛملم 

  وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ . حمٛمد وصغم اهلل قمغم

 

  اًمٕمتٞمٌل سمـ يمٛمٞمخ سمـ ؿمثلم : ؾمٓم٤مم سمـ ُمٗمرحٌفيمت

 0509110872 ج/

  هـ15/11/1427إرسمٕم٤مء  
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  عمٞم٤مها سم٤مُب  –يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة  -1

  .(1)يٙمره اؾمتٕمامًمف ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥مإذا ؾمخـ اعم٤مء سمٌمء ٟمجس ويم٤من حمٙمؿ اًمٖمٓم٤مء مل  -1/1

٤مًمٓمحٚم٥م وٟمحقه ومال يٙمره اؾمتٕمامًمف وإن إذا شمٖمػم اعم٤مء سمٛمٙمثف أو سمام يِمؼ صقن اعم٤مء قمٜمف ُمـ ٟم٤مسم٧م ومٞمف يم -2/1

 .  (2)ُمٞمت٦م وم٤مٕومم اًمتٜمزه قمٜمف إن أُمٙمـشمٖمػم سمٛمج٤مورة 

يٙمره اؾمتٕمامًمف, ظمالوم٤ًم اعم٤مء اعمًتٕمٛمؾ ذم ـمٝم٤مرٍة ُمًتح٦ٌم يمتجديد اًمقوقء وهمًٚم٦م صم٤مٟمٞم٦م وصم٤مًمث٦م ٓ  -3/1

  .(3)ًمٚمٛمذه٥م

سمٚمغ ىمٚمتلم أم مل يٌٚمغ ىمٚمتلم وهق اظمتٞم٤مر  اعم٤مء إذا ٓىمتف ٟمج٤مؾم٦م وم٢مٟمف ٓ يٜمجس إٓ سم٤مًمتٖمػم ُمٓمٚم٘م٤ًم ؾمقاءً  -4/1

ون اًم٘مٚمتلم واعمذه٥م يرى أن اعم٤مء إذا سمٚمغ ىمٚمتلم ٓ يٜمجس إٓ سم٤مًمتٖمػم وإذا يم٤من د ,(21/32ؿمٞمخ اإلؾمالم )

 . (4)يٜمجس سمٛمجرد اعمالىم٤مة

إذا ظمٚم٧م اعمرأة سم٤معم٤مء ًمٓمٝم٤مرة يم٤مُمٚم٦م قمـ طمدث وشمٓمٝمر سمف رضمؾ وم٢من ـمٝم٤مرشمف صحٞمح٦م ويرشمٗمع طمدصمف  -5/1

ٜمٝم٤م, وم٘م٤مًم٧م إين ًمٞمٖمتًؾ ُم ^ذم ضمٗمٜم٦م, ومج٤مء اًمٜمٌل  ^اهمتًؾ سمٕمض أزواج اًمٜمٌل  ىم٤مل: اسمـ قم٤ٌمس  سمدًمٞمؾ

(, 3آظمتٞم٤مرات ص  وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) ,رواه أمحد .شإن اعم٤مء ٓ جيٜم٥م »  :يمٜم٧م ضُمٜم٤ًٌم, وم٘م٤مل

 .   (5)ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م

 . (6), واعمذه٥م يرى أٟمف ـم٤مهر همػم ُمٓمٝمراًمٓمٝمقري٦م ُم٤م رومع سم٘مٚمٞمٚمف طمدث ومٝمق ـمٝمقر ٕن إصؾ سم٘م٤مء -6/1

ُمـ همٛمس يده ذم اإلٟم٤مء سمٕمد ٟمقم ًمٞمؾ ٟم٤مىمض ًمٚمقوقء وم٤مًمّمقاب أٟمف ـمٝمقر, ًمٙمٜمف ي٠مصمؿ عمخ٤مًمٗمتف اًمٜمٝمل  -7/1

صمالصم٤ًم: وم٢مٟمف ومال يٖمٛمس يده ذم اإلٟم٤مء طمتك يٖمًٚمٝم٤م  ,إذا اؾمتٞم٘مظ أطمديمؿ ُمـ ٟمقُمف» :^ىم٤مل  ىم٤مل: ومٕمـ أيب هريرة 

                                                 

 .  1/34( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  1/35( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  1/37( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  1/41( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  1/46( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  1/49( اًمنمح اعمٛمتع (6
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واعمذه٥م يرى أٟمف ـم٤مهر همػم  ,(21/44ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ) .شيده  ٧مٓ يدري أيـ سم٤مشم

  .(1)ُمٓمٝمر

(, 19/236اًمّمحٞمح أن اعم٤مء ىمًامن ـمٝمقر وٟمجس, وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) -8/1

 . (2)٤مه صمالصم٦م أىم٤ًمم ـمٝمقر وـم٤مهر وٟمجسواعمذه٥م يرى أن اعمٞم

 . (3), واعمذه٥م يرى حتريؿ اؾمتٕمامهلاماًمٓمٝمقر ويًتٕمٛمٚمف إن اؿمتٌف ُم٤مء ـمٝمقر سمٜمجس يتحرى -9/1

يّمكم سمام يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف ٖمّمقسم٦م يتحرى وإن اؿمتٌٝم٧م صمٞم٤مب ـم٤مهرة سمٜمج٦ًم أو ُم٤ٌمطم٦م سمٛمحرُم٦م أو سمٛم -10/1

 . (4)سمٕمدد اًمٜمجس أو اعمحرم ويزيد صالةوٓ يٕمٞمد, واعمذه٥م يرى أٟمف يّمكم ذم يمؾ صمقب صالة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  1/51( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  1/54( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  1/62( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  1/67( اًمنمح اعمٛمتع (4
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  ٟٔمٞم٦مسم٤مُب ا -2

هنك قمـ  ^اخت٤مذ واؾمتٕمامل آٟمٞم٦م اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ذم همػم إيمؾ واًمنمب ًمٞمس سمحرام , ٕن اًمٜمٌل  -11/2

راوي٦م طمدي٨م اًمٜمٝمل يم٤من وهل  –ريض اهلل قمٜمٝم٤م –رء خمّمقص وهق إيمؾ واًمنمب ومٞمٝمام, وٕن أم ؾمٚمٛم٦م 

 . (1)ن اًمٜم٤مس يًتِمٗمقن هب٤م. ُمتٗمؼ قمٚمٞمفومٙم٤م ^ؾ ُمـ ومْم٦م  ومٞمف ُمـ ؿمٕمرات اًمٜمٌل جُ قمٜمده٤م ضُمٚم

أن شمٙمقن و٦ٌم يًػمة, ُمـ ومْم٦م, حل٤مضم٦م, واًمدًمٞمؾ  :ضمقاز اؾمتٕمامل اًمٗمْم٦م ذم أٟمٞم٦م هلذوط  -12/2

 . (2)رواه اًمٌخ٤مري .شِمٕم٥م ؾمٚمًٚم٦م ُمـ ومْم٦م اٟمٙمن وم٤مختذ ُمٙم٤من اًم ^أن ىمدح اًمٜمٌل »  طمدي٨م أٟمس

ث٧ٌم ُم٤ٌمذة اًمْم٦ٌم ًمٞم٧ًم ُمٙمروه٦م ٕن اًمٙمراه٦م طمٙمؿ ذقمل حيت٤مج ذم إصم٤ٌمشمف إمم دًمٞمؾ ذقمل ومل ي -13/2

 . (3)رى يمراه٦م ُم٤ٌمذهت٤مذًمؽ وم٢مذا أسمٞمح اؾمتخداُمٝم٤م أسمٞمح ُم٤ٌمذهت٤م, واعمذه٥م ي

 . (4)آٟمٞم٦م اًمٙمٗم٤مر وصمٞم٤مهبؿ إن ضُمٝمؾ طم٤مهل٤م إصؾ ومٞمٝم٤م اًمٓمٝم٤مرة وجيقز اؾمتٕمامهل٤م -14/2

 :ىم٤مل جيقز اؾمتٕمامل ضمٚمد اعمٞمت٦م سمٕمد اًمدسمغ ذم اعم٤مئٕم٤مت واجل٤مُمدات, دًمٞمؾ ذًمؽ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس  -15/2

شمؿ إه٤مهب٤م ومدسمٖمتٛمقه, وم٤مٟمتٗمٕمتؿ هال أظمذ» وم٘م٤مل: ^قمغم ُمقٓة عمٞمٛمقٟم٦م سمِم٤مة, ومامشم٧م ومٛمر هب٤م رؾمقل اهلل  شُمّمِدق» 

رواه ُمًٚمؿ, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ يٓمٝمر سم٤مًمدسمغ, وإن دسمغ ومٞمًتٕمٛمؾ  .ش: إهن٤م ُمٞمت٦م, وم٘م٤مل إٟمام طُمرم أيمُٚمٝم٤م سمف؟ وم٘م٤مًمقا

 . (5)ذم اًمٞم٤مسم٤ًمت دون اعم٤مئٕم٤مت

: إٟمٕم٤مم وٟمحقه٤م ودًمٞمؾ ذًمؽ ىمقًمف ^ده٤م سم٤مًمدسمغ هل اًمتل حتؾ سم٤مًمذيم٤مة يمٌٝمٞمٛم٦م اعمٞمت٦م اًمتل يٓمٝمر ضمٚم -16/2

رواه اإلُم٤مم أمحد, وهق أطمد ىمقزم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م, وًمف ىمقل آظمر يقاومؼ اعمذه٥م وهق أن  .شدسم٤مهمٝم٤م ذيم٤مهت٤م»

  . (6)(21/103احلٞم٤مة ُمـ اهلرة وم٠مىمؾ ظِمٚم٘م٦م وم٢من ضمٚمده يٓمٝمر سم٤مًمدسمغ) ُم٤م يم٤من ـم٤مهرًا ذم

                                                 

 .  1/75( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  1/78( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  1/82( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  1/85( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  1/89( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  1/92( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ًمٌـ اعمٞمت٦م ٟمجس ٕٟمف يًػم سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤م ٓىم٤مه ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م, وهذا ىمقل اعمذه٥م, واظمت٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم  -17/2

 . (1)(21/32اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أٟمف ـم٤مهر سمٜم٤مًء قمغم ُم٤م اظمت٤مره ُمـ أن اًمٌمء ٓ يٜمجس إٓ سم٤مًمتٖمػم )

أن ي٘مٚمع وهذا هق سمنمط أن جيز ٓ  ةـم٤مهروم٢مهن٤م يمؾ أضمزاء اعمٞمت٦م ٟمج٦ًم همػم ؿمٕمره٤م ووسمره٤م وصقومٝم٤م  -18/2

(, ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ اًمًٛمؽ وُمٞمت٦م 21/97اعمذه٥م, واؾمتثٜمك ؿمٞمخ اإلؾمالم قمٔمؿ اعمٞمت٦م وهق همػم صحٞمح )

 . (2)ُمل وُمٞمت٦م ُم٤م ًمٞمس ًمف دم ومٝمل ـم٤مهرةأد

ؽ وُم٤م ُأسملم ُمـ طمل ومٝم -19/2 ًْ
 . (3)وم٠مرشمفق يمٛمٞمتتف إٓ اًمٓمريدة واعمِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  1/93اًمنمح اعمٛمتع  ((1

 .  1/94( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  1/97( اًمنمح اعمٛمتع (3
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 ٓؾمتٜمج٤مءا سم٤مُب  -3

 ^أن اًمٜمٌل  سمًؿ اهلل قمٜمد دظمقل اخلالء دل قمغم ذًمؽ ُم٤م رواه قمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م  :يًـ ىمقل -20/3

رواه اًمؽمُمذي,  .شؾمؽَمُ ُم٤م سملم أقملم اجلـ وقمقرات سمٜمل آدم إذا دظمؾ أطمدهؿ اًمٙمٜمٞمػ أن ي٘مقل سمًؿ اهلل »  :ىم٤مل

روج حلدي٨م قم٤مئِم٦م قمٜمد اخلش همٗمراٟمؽ »  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وىمقل: .ش اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ اخل٨ٌم واخل٤ٌمئ٨م»  وىمقل:

 . (1)دظمؾ سمرضمٚمف اًمٞمنى وخيرج سم٤مًمٞمٛمٜمكرواه أمحد , وي  –ريض اهلل قمٜمٝم٤م  –

قمتامد قمغم اًمٞمنى أصمٜم٤مء ىمْم٤مء احل٤مضم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦ُم صم٤مسمت٦ٌم وإومم ٟمّم٥م اًمرضمؾ اًمٞمٛمٜمك وآ -21/3

 . (2)قمتامد قمغم يمٚمت٤م اًمرضمٚملمٕين آوا

 . (3)ٚمف وأن يرشم٤مد ًمٌقًمف ُمٙم٤مٟم٤ًم رظمقاً ن يميًتح٥م ىمْم٤مء احل٤مضم٦م ذم ُمٙم٤من يًؽم اًمٌد -22/3

ذًمؽ, وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ  ^ٟمؽم اًمذيمر صمالصم٤ًم وُمًحف ُمـ أصٚمف ٓ يًتح٥م ٕٟمف مل يث٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  -23/3

 . (4)(, واعمذه٥م يرى أٟمف ُمًتح٥م21/106)اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

ذا مل خيػ اًمتٚمقث, ؾمتٜمج٤مء يٙمقن عمـ ظم٤مف ُمـ اًمتٚمقث أُم٤م إاًمتحقل ُمـ ُمقوع ىمْم٤مء احل٤مضم٦م ًمال -24/3

 . (5)ذم اعمراطمٞمض أن, وم٢مٟمف ٓ يتحقليمام يقضمد 

يٙمره اًمدظمقل ًمٚمخالء سمٌمء ومٞمف ذيمر اهلل إٓ حل٤مضم٦م, واعمّمحػ يٜمٌٖمل أٓ يدظمؾ سمف إمم اخلالء وإن  -25/3

 . (6)٤مس, ومٞمٕمٓمٞمف أطمدًا يٛمًٙمف طمتك خيرجيم٤من ذم جمتٛمع قم٤مم ُمـ اًمٜم

 أن  اًمٜم٤مفمر إًمٞمف وي٠مُمـ ُمـ اًمتٚمقي٨م دل قمغم ذًمؽ ُم٤م رواه طمذيٗم٦م جيقز اًمٌقل ىم٤مئاًم سمنمط أن ي٠مُمـ  -26/3

 

                                                 

 .  1/104( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  1/109( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  1/110( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  1/111( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  1/113( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  1/114( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ٌَ  ^اًمٜمٌل   . (1)٤مـم٦م ىمقم وم٤ٌمل ىم٤مئاًم. ُمتٗمؼ قمٚمٞمفأشمك ؾُم

  .(2)الم أصمٜم٤مء ىمْم٤مء احل٤مضم٦م إٓ حل٤مضم٦مٓ يٜمٌٖمل اًمٙم -27/3

ضِمس  يٙمره اًمٌقل ذم اًمِمؼ إٓ إذا مل جيد ُمٙم٤مٟم٤ًم ؾمقاه, دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م ىمت٤مدة قمـ قمٌداهلل سمـ -28/3 َهْ

 .(3)رواه أمحد ٤مل: أهن٤م ُم٤ًميمـ اجلـ .: ي٘مىمٞمؾ ًم٘مت٤مدة: ومام سم٤مل اجُلحر؟ ىم٤ملش أن ي٤ٌمل ذم اجُلحر  هنك: »^أن اًمٜمٌل 

ٙمـ »  :^ىم٤مل  يٙمره ُمس اًمٗمرج سم٤مًمٞمٛملم طم٤مل اًمٌقل, دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م أيب ىمت٤مدة  -29/3 ًِ ٓ ُيٛم

  .(4)ه آؾمتٜمج٤مء وآؾمتجامر سم٤مًمٞمٛملمرُمتٗمؼ قمٚمٞمف, ويمذًمؽ يٙم .شأطمُديُمؿ ذيمره سمٞمٛمٞمٜمف وهق يٌقل 

وًمٙمـ ذىمقا أو :» ^سمٌقل وٓ هم٤مئط, سمدًمٞمؾ ىمقًمف  –اًمِمٛمس و اًم٘مٛمر  –ٓ يٙمره اؾمت٘م٤ٌمل اًمٜمػميـ  -30/3

 . (5)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, واعمذه٥م يرى اًمٙمراه٦م .شهمرسمقا 

ا اًم٘مٌٚم٦م وٓ ٓ شمًت٘مٌٚمق»  :^حيرم اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م واؾمتدسم٤مره٤م ذم همػم اًمٌٜمٞم٤من دل قمغم ذًمؽ ىمقًمف  -31/3

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وحيرم آؾمت٘م٤ٌمل وم٘مط ذم اًمٌٜمٞم٤من دون آؾمتدسم٤مر حلدي٨م اسمـ قمٛمر  .ششمًتدسمروه٤م سمٌقل وٓ هم٤مئط 

ُمتٗمؼ  .شىم٤مقمدًا حل٤مضمتف ُمًت٘مٌؾ اًمِم٤مم ُمًتدسمر اًمٙمٕم٦ٌم  ^رىمٞم٧ُم يقُم٤ًم قمغم سمٞم٧م أظمتل طمٗمّم٦م, ومرأي٧م اًمٜمٌل »  :ىم٤مل

  .(6)(8جلقاز ُمٓمٚم٘م٤ًم) آظمتٞم٤مرات ص وؿمٞمخ اإلؾمالم يرى قمدم اقمٚمٞمف, وإومْمؾ أن ٓ يًتدسمر اًمٙمٕم٦ٌم إن أُمٙمـ, 

 . (7)٧م ؿمجرة قمٚمٞمٝم٤م صمٛمر ُم٘مّمقد أو حمؽممحيرم اًمٌقل ذم اًمٓمريؼ أو اًمٔمؾ اًمٜم٤مومع أو حت -32/3

 :(8)ًم٘م٤ميض احل٤مضم٦م طم٤مٓت ُمٜمٝم٤م -33/3

 , وم٠ممحؾ أٟم٤م يدظمؾ اخلالء ^: يم٤من اًمٜمٌل ىم٤مل : أن يًتٜمجل سم٤معم٤مء وطمده, دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م أٟمس إومم

                                                 

 .  1/116( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  1/119( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  1/119( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  1/122( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  1/123( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  1/125( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  1/127( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  1/130( اًمنمح اعمٛمتع (8
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  . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ـ ُم٤مء وقَمٜمََزًة: ومٞمًتٜمجل سم٤معم٤مءوهمالم ٟمحقي إدارًة ُم

أشمك اًمٖم٤مئط وأُمره  ^أن اًمٜمٌل  : أن يًتٜمجل سم٤مٕطمج٤مر وطمده٤م, دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد اًمث٤مٟمٞم٦م

رواه  .شا ِريمس هذ»  احلجريـ وأًم٘مك اًمروصم٦م, وىم٤مل: ^أن ي٠مشمٞمف سمثالصم٦م أطمج٤مر, وم٠مشم٤مه سمحجريـ وروصم٦م وم٠مظمذ اًمٜمٌل 

  .اًمٌخ٤مري 

 .  أن يًتٜمجل سم٤محلجر صمؿ سم٤معم٤مء :اًمث٤مًمث٦م

حجر وٟمحقه ويٙمقن ُمٜم٘مٞم٤ًم ـم٤مهرًا همػم قمٔمؿ وروث سم: أن يٙمقن يِمؽمط ًمالؾمتجامر ذوط ُمٜمٝم٤م -34/3

 . (1)أن شمٙمقن صمالث ُمًح٤مت ُمٜم٘مٞم٤مت وم٠ميمثروهمػم ُمتّمؾ سمحٞمقان و

ُمـ »  :ىم٤مل ^ذم اًمّمحٞمحلم أن اًمٜمٌل ورد  يًـ ىمٓمع آؾمتجامر قمغم وشمر, دل قمغم ذًمؽ ُم٤م -35/3

هن٤مٟم٤م »  :ىم٤مل دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م ؾمٚمامن  ,اًمالم ًمألُمر, ومٞمٙمقن اإليت٤مر سمثالث واضم٥مو .شاؾمتجٛمر ومٚمٞمقشمر

 . (2)رواه ُمًٚمؿ, وُم٤م زاد ومًٜم٦م .شأطمج٤مر أن ٟمًتٜمجل سم٠مىمؾ ُمـ صمالصم٦م  ^رؾمقل اهلل 

 . (3)ًمّمحٞمح أهن٤م ـم٤مهرةإٓ اًمريح ٕن اجي٥م آؾمتٜمج٤مء ًمٙمؾ ظم٤مرج ُمـ اًمًٌٞمٚملم  -36/3

, وأُم٤م إذا ^إذا يم٤من اإلٟم٤ًمن ذم طم٤مل ؾمٕم٦م ومٞم٠مُمر أوًٓ سم٤مٓؾمتٜمج٤مء صمؿ سم٤مًمقوقء, وذًمؽ ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل  -37/3

ٟمز أو ضمٝمؾ وم٢مٟمف ٓ ي١مُمر سم٢مقم٤مدة اًمقوقء واًمّمالة, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ يّمح اًمقوقء وٓ اًمتٞمٛمؿ ىمٌؾ 

 . (4)آؾمتٜمج٤مء ًمٚمخ٤مرج

 

 

 

 

                                                 

 .  138 -1/132( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  1/138( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  1/140( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  1/143( اًمنمح اعمٛمتع (4
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قاك وؾُمٜمَ  سم٤مُب  -4 ًِ  ـِ ااًم
ِ
  ًمُقُوقء

  .(1)سمٕمقد ًملم ُمٜمٍؼ همػم ُمي وٓ يتٗمت٧ميًـ اًمتًقك  -38/4

ُمـ ٓ جيد ؾمقاك طم٤مل اًمقوقء ومٞمجزؤه اًمتًقك سم٠مصٌٕمف أو سمخرىم٦م دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م قمكم سمـ  -39/4

 . (2)رواه أمحد ....شٕمض أص٤مسمٕمف ذم ومٞمف أدظمؾ سم»  ^أن اًمٜمٌل  أيب ـم٤مًم٥م 

رأي٧م »  :ىم٤مل وسمٕمده, دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م قم٤مُمر سمـ رسمٞمٕم٦م  يًـ اًمًقاك ًمٚمّم٤مئؿ ىمٌؾ اًمزوال -40/4

( 25/266اإلؾمالم ) ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ .شيًت٤مك وهق ص٤مئؿ, ُم٤مٓ أطميص أو أقُمد   ^اًمٜمٌل 

 . (3)يمراه٦م اًمتًقك سمٕمد اًمزوال ًمٚمّم٤مئؿ اعمذه٥م يرىو

 . (4)ٗمؿ وقمٜمد دظمقل اعمٜمزلشمٖمػم رائح٦م اًمقمٜمد يًـ اًمًقاك قمٜمد اًمّمالة وقمٜمد اًم٘مٞم٤مم ُمـ اًمٜمقم و -41/4

٥م يرى وضمقب اًمتًٛمٞم٦م ذم اًمقوقء ؾمٜم٦م ويمذًمؽ ذم اًمٖمًؾ واًمتٞمٛمؿ, ودم٥م قمٜمد إيمؾ, واعمذه -42/4

 . (5)قمٜمد اًمقوقء اًمتًٛمٞم٦م

 .   (6)يرى أٟمف واضم٥م قمغم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمءاخلت٤من واضم٥م قمغم اًمرضم٤مل ؾمٜم٦م ذم طمؼ اًمٜم٤ًمء, واعمذه٥م  -43/4

 . (7)ومٞمف شمِمٌف ومٝمق طمرام ع إٓ إذا يم٤منيٙمره اًم٘مز -44/4

: اًمًقاك وهمًؾ اًمٙمٗملم صمالصم٤ًم ُمـ ٟمقم ٍٟم٤مىمض ًمٚمقوقء واًمٌدء سم٤معمْمٛمْم٦م صمؿ ًمقوقءُمـ ؾمٜمـ ا -45/4

ًمتٞم٤مُمـ آؾمتٜمِم٤مق واعم٤ٌمًمٖم٦م ومٞمٝمام ًمٖمػم ص٤مئؿ وختٚمٞمؾ اًمٚمحٞم٦م اًمٙمثٞمٗم٦م وُم٤م اؾمؽمؾمؾ ُمٜمٝم٤م وختٚمٞمؾ إص٤مسمع وا

  .(8)واًمٖمًٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م

                                                 

 .  1/144( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  1/146( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  1/149( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  1/152( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  204, 1/158( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  1/164( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  1/167( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  179 -1/169( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 ومْمؾ ُمًح سمرأؾمف سمامء همػم ^٤مء ضمديد ًمألذٟملم, دًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م رواه ُمًٚمؿ أن اًمٜمٌل ٓ يًـ أظمذ ُم -46/4

 . (1)يديف, واعمذه٥م يرى أٟمف ؾمٜم٦م

ُمرة وُمرشملم ُمرشملم وصمالصم٤ًم صمالصم٤ًم, ويمذًمؽ يًـ اًمقوقء خم٤مًمٗم٤ًم يمٖمًؾ اًمقضمف صمالصم٤ًم  ـ اًمقوقء ُمرةيً -47/4

 . (2)٤مري وُمًٚمؿاًمٌخ قمٜمد ^واًمٞمديـ ُمرشملم واًمرضمؾ ُمرة, ًمقرود ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  1/178ًمنمح اعمٛمتع ( ا(1

 .  1/179( اًمنمح اعمٛمتع (2
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 وصٗمتِفِ وُمروِض ا سم٤مُب  -5
ِ
  ًمقوقء

ومروض اًمقوقء ؾمت٦ٌم سم٤مًمتتٌع وآؾمت٘مراء وهل همًؾ اًمقضمف وُمٜمف اًمٗمؿ وإٟمػ وهمًؾ اًمٞمديـ إمم  -48/5

   .(1)اعمروم٘ملم وُمًح اًمرأس وهمًؾ اًمرضمٚملم إمم اًمٙمٕمٌلم واًمؽمشمٞم٥م واعمقآة

رأؾمف  ًمٖمًؾ جمزءًا ُمٓمٚم٘م٤ًم قمـ اعمًح ومٞمف ٟمٔمر أُم٤م إذا همًؾُمًح اًمرأس أومْمؾ ُمـ همًٚمف ويمقن ا -49/5

 .   (2)وأُمّر يده وم٤مُٕمر ومٞمف ىمري٥م

اًم٤ٌمء ٓ شم٠ميت ًمٚمتٌٕمٞمض, وأُم٤م ُم٤م [ وڀ ٺُمًح اًمٜم٤مصٞم٦م وم٘مط ٓ جيزئ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] -50/5

ٟمف ُمًح قمغم ٞم٦م هٜم٤م ٕوم٢مضمزاء اعمًح قمغم اًمٜم٤مص ,وقمغم ظمٗمٞمف ,وقمغم اًمٕمامُم٦م ,ُمًح سمٜم٤مصٞمتف ^رواه ُمًٚمؿ أن اًمٜمٌل 

 . (3)اًمٕمامُم٦م ُمٕمف

ٟمٕمؿ ًمق ومرض أن رضمالَ ً ضم٤مهالَ ً ذم اًم٤ٌمدي٦م ٓ  ,يً٘مط سم٤مًمٜمًٞم٤من ذم اًمٜمٗمس ُمٜمف رء اًم٘مقل سم٠من اًمؽمشمٞم٥م -51/5

 . (4)جٝمٚمفيرشم٥م ووقءه ومٝمٜم٤م ىمد يتقضمف اًم٘مقل سم٠مٟمف يٕمذر سم

ـ اًمٜمٓمؼ هب٤م أٟمف يً اًمٜمٞم٦م ذط ذم اًمقوقء ومجٞمع اًمٕم٤ٌمدات, واًمتٚمٗمظ هب٤م سمدقم٦م ُمٜمٙمرة, واعمذه٥م يرى -52/5

 .  (5)هًا ذم احل٩م وهمػمه

 : (6)صقر اًمٜمٞم٦م ُمع اًمٓمٝم٤مرة -53/5

 أن يٜمقي اًمٓمٝم٤مرة عم٤م دم٥م ًمف يم٤مًمّمالة. -ب     .               أن يٜمقي اًمٓمٝم٤مرة ًمرومع احلدث -أ

     أن يٜمقي اًمٓمٝم٤مرة دمديدًا ًمقوقء ؾم٤مسمؼ.      -.           ديٜمقي اًمٓمٝم٤مرة عم٤م شمًـ ًمف يم٤مًمذيمر أن -ج

 إذا اضمتٛمٕم٧م أطمداصم٤ًم شمقضم٥م همًالًَ  أو ووقءًا وٟمقى رومع احلدث قمـ واطمد ُمٜمٝم٤م ارشمٗمع قمـ اجلٛمٞمع,  -54/5

                                                 

 . 191-1/183( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  186/ 1( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  1/187( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  1/190( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  1/195( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  1/198( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)ٕن احلدث واطمد وإن شمٕمددت أؾم٤ٌمسمف

 . (2)ًمٙمٜمف إومموٓ دم٥م إدارة اعم٤مء ذم اًمٗمؿ  -55/5

 . (3)ْمٛمْم٦م ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم اخل٤مشمؿٓ دم٥م إزاًم٦م إؾمٜم٤من اعمريم٦ٌم قمٜمد اعم -56/5

يٖمًؾ اًمقضمف ُمـ ُمٜم٤مسم٧م اًمرأس إمم ُم٤م اٟمحدر ُمـ اًمٚمحٞملم ـمقٓ ًوإومم همًؾ ُم٤م اؾمؽمؾمؾ ُمـ  -57/5

  . (4)ٚمحٞم٦م, وُمـ إذن إمم إذن قمرو٤مً اًم

 .    (5)ًمٚمحٞم٦م اًمٙمثٞمٗم٦م ويًتح٥م ختٚمٞمٚمٝم٤مجي٥م همًؾ ؿمٕمر اًمٚمحٞم٦م اخلٗمٞمٗم٦م وُم٤م حتتف, و جي٥م همًؾ فم٤مهر ا -58/5

 .  (6)ـ أـمراف إص٤مسمع وإن مل يٙمـ فمٝمقر ذًمؽ قمٜمدي ىمقي٤مً إومْمؾ أن يٌدأ همًؾ اًمٞمديـ ُم -59/5

يٖمًؾ إىمٓمع سم٘مٞم٦م اعمٗمروض وإن ىمٓمع ُمـ اعمٗمّمؾ همًؾ رأس اًمٕمْمد أو ـمرف اًم٤ًمق وهٙمذا  -60/5

٤م ويدظمؾ أصٌٕمٞمف ذم ِصامخ إذٟم٤من إذا ىمٓمع سمٕمْمٝم٤م ُمًح اًم٤ٌمىمل وإن ىمٓمٕم٧م يمٚمٝم٤م ؾم٘مط اعمًح قمغم فم٤مهره

 . (7)إذٟملم

ر اًمقارد سمٕمد اًمقوقء ويًتح٥م سمٕمد اًمٖمًؾ إن شم٘مدُمف ووقء وٓ ينمع قمٜمد يًـ ىمقل اًمذيم -61/5

 . (8)ٛمؿاًمتٞم

أٟمف ص٥م اعم٤مء قمغم اًمٜمٌل  قمغم ووقءه دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم  ئشم٤ٌمح ُمٕمقٟم٦م اعمتقو -62/5

  .(9)وهق يتقو٠م رواه ُمًٚمؿ, وي٤ٌمح اًمتٜمِمٞمػ سمٕمد اًمقوقء ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمغم اعمٜمع وإصؾ اإلسم٤مطم٦م ^

                                                 

 .   1/209( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  209/ 1( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  209/ 1( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  1/211( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  1/211( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  1/213( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  1/218( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  1/220( اًمنمح اعمٛمتع (8

 .  1/221( اًمنمح اعمٛمتع (9
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  خلٗملمُمًِح ا سم٤مُب  -6

يرى اعمذه٥م أن ًمٚمٜم٤مس صمالث طم٤مٓت: إىم٤مُم٦م واؾمتٞمٓم٤من وؾمٗمر, واًمّمحٞمح أٟمف ًمٞمس هٜم٤مك إٓ  -63/6

(, وأن اإلىم٤مُم٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م ىمًاًم يٜمٗمرد 139-14/136اؾمتٞمٓم٤من أو ؾمٗمر, وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )

ٛمدة اعمًح ًمٚمٛم٘مٞمؿ يقم وًمٞمٚم٦م وًمٚمٛم٤ًمومر صمالصم٦م أي٤مم ؽ ومسم٠مطمٙم٤مم ظم٤مص٦م ٓ شمقضمد ذم اًمٙمت٤مب وٓ ذم اًمًٜم٦م, وقمغم ذًم

الصم٦م ًمٚمٛم٘مٞمؿ يقُم٤ًم وًمٞمٚم٦م, وًمٚمٛم٤ًمومر صم ^ضمٕمؾ اًمٜمٌل » ىم٤مل:  سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 . (1)أظمرضمف ُمًٚمؿ .شأي٤مم سمٚمٞم٤مًمٞمٝمـ 

ٟمف ُم٤مؾمح إٓ  اًمِمخص أُمدة اعمًح ُمـ أول ُمًح٦م ٕن إدًم٦م ذيمرت اعمًح وٓ يّمدق قمغم ئشمٌتد -64/6

 . (2)سمٗمٕمؾ اعمًح, وًمٞمس ُمـ أول طمدث يمام هق اعمذه٥م

 . (3)ًح قمٚمٞمف أن يٙمقن ـم٤مهرًا ُم٤ٌمطم٤مً يِمؽمط عم٤م يٛمُ  -65/6

ٓ يِمؽمط ذم اخلػ أن يٙمقن ؾم٤مشمرًا عمحؾ اًمٗمرض, وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  -66/6

, واعمذه٥م دم اًمدًمٞمؾ قمغم اؿمؽماط ذًمؽ(, وٓ يِمؽمط أن يث٧ٌم سمٜمٗمًف وٓ أن يٙمقن صٗمٞم٘م٤ًم ًمٕم212 -21/173)

  .(4)يِمؽمط ذًمؽ

جيقز اعمًح قمغم اًمِٕمامُم٦م سمنمط أن شمٙمقن ـم٤مهرة وُم٤ٌمطم٦م, ويٙمقن قمغم أيمثره٤م دل قمغم ذًمؽ أن اًمٜمٌل  -67/6

  ُمًح  سمٜم٤مصٞمتف, وقمغم اًمٕمامُم٦م. رواه ُمًٚمؿ, ويًتح٥م ُمًح ُم٤م فمٝمر ُمـ اًمرأس, واعمذه٥م يِمؽمط أن شمٙمقن

 . (5)(21/186ض ؿمٞمخ اإلؾمالم هذا )حمٜمٙم٦م وذات ذؤاسم٦م, وقم٤مر

إومم ًمٚمٛمرأة أٓ متًح قمغم اخِلامر ٕٟمف مل شمرد ٟمّمقص صحٞمح٦م ذم هذا اًم٤ٌمب, وإن يم٤من هٜم٤مك ُمِم٘م٦م  -68/6

 أؾمٝم٤م ويمذًمؽ متًح ًمق يم٤من اًمرأس ُمٚمٌدًا سمحٜم٤مء ويمذًمؽ ًمق ؿمدت قمغم ر ذم ٟمزع اخلامر ومال سم٠مس ذم اعمًح قمٚمٞمف,

                                                 

 .  224, 1/223( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  1/227( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  1/230عمٛمتع ( اًمنمح ا(3

 .  1/231( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  238 -1/236( اًمنمح اعمٛمتع (5
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  .(1)طُمٚمٞم٤ًم وهق ُم٤م يًٛمك سم٤مهل٤مُم٦م

 . (2)ًمِمقيم٤ميناعمًح قمغم اًمٕمامُم٦م واخلامر يِمؽمط اعمذه٥م ًمف اًمتقىمٞم٧م, وظم٤مًمػ سمٕمض اًمٕمٚمامء وُمٜمٝمؿ ا -69/6

 . (3)واخلامر أن شمٙمقن ذم احلدث إصٖمريِمؽمط ًمٚمٛمًح قمغم اخلػ واًمٕمامُم٦م  -70/6

يم٤من ُم٤م جيقز اعمًح قمغم اجلٌػمة سمال شمٞمٛمؿ وإن دم٤موزت ىمدر احل٤مضم٦م, واعمذه٥م يرى أٟمف يٛمًح قمغم  -71/6

 . (4)ىمدر احل٤مضم٦م ويتٞمٛمؿ قمـ اًمزائد

إومم وإطمقط أن ُيٚمٌس اخلػ واًمٕمامُم٦م واخلامر سمٕمد يمامل ـمٝم٤مرٍة, وظم٤مًمػ ؿمٞمخ اإلؾمالم ذًمؽ  -72/6

 . (5)(,واعمذه٥م يِمؽمط يمامل اًمٓمٝم٤مرة21/209)

ة ًمق أن أطمدًا همًؾ رضمٚمف اًمٞمٛمٜمك صمؿ ًمٌس اخلػ صمؿ همًؾ اًمٞمنى وًمٌس اخلػ ومال ي١مُمر سم٢مقم٤مد -73/6

ؽ أٓ يٗمٕمؾ إٓ سمٕمد (, وإومم عمـ مل يٗمٕمؾ ذًم21/209اًمقوقء واًمّمالة, وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )

 . (6)يمامل اًمٓمٝم٤مرة

(, واعمذه٥م يِمؽمط 21/179ٓ يِمؽمط ًمقوع اجلٌػمة ـمٝم٤مرة وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ) -74/6

   .(7)اًمٓمٝم٤مرة

صمؿ ؾم٤مومر أو ؿمؽ ذم اسمتداء ُمًحف  اعم٘مٞمؿح ُم٘مٞمؿ, وإذا ُمًح صمؿ أىم٤مم وم٢مٟمف يتؿ ُمً ٤ًمومراعمإذا ُمًح  -75/6

 . (8)ه, واعمذه٥م يرى أٟمف يتؿ ُمًح ُم٘مٞمؿُم٤م مل شمٜمتف ُمدة احلي ىمٌؾ ؾمٗمر ُم٤ًمومروم٢مٟمف ُيتؿ ُمًح 

 (, 21/185جيقز اعمًح قمغم اًمٚمِٗم٤موم٦م اًمتل قمغم اًم٘مدم وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) -76/6

                                                 

 .  1/239( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  1/240( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  1/241( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  1/243( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  1/248( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  1/249( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  1/250( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  253 -1/251( اًمنمح اعمٛمتع (8
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٦م يِمؼ ٟمزقمٝم٤م, أُم٤م ُم٤مٓ يِمؼ ٟمزقمف يم٤مًمٓم٤مىمٞم٦م اعمٕمرووم٦م ًمديٜم٤م ومال يٛمًح قمٚمٞمٝم٤م واًم٘مالٟمس إذا يم٤مٟم٧م ُمثؾ اًمٕمامُم

 . (1)واعمذه٥م ٓ يرى ضمقاز اعمًح قمٚمٞمٝمام

 . (2)ؾم٤مىمف سم٤مًمٞمديـ ُمٕم٤ًم ذم ٟمٗمس اًمٚمحٔم٦مصٗم٦م اعمًح قمغم اخلٗملم أن يٛمًح ُمـ ـمرف اخلػ إمم  -77/6

٥م يرى أٟمف يًت٠مٟمػ ٜمت٘مض, واعمذهُمـ ظمٚمع اخلٗملم وهق قمغم ـمٝم٤مرٍة صمؿ ًمًٌٝمام وم٢من ـمٝم٤مرشمف ٓ شم -78/6

  .(3)اًمقوقء ُمـ ضمديد

 .(4)ى أن اًمقوقء يٜمت٘مض سم٤مٟم٘مْم٤مء اعمدةاًمٓمٝم٤مرة ٓ شمٜمت٘مض سم٤مٟم٘مْم٤مء ُمدة اعمًح, واعمذه٥م ير -79/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  1/254( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  261, 1/178( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  1/264( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  1/265( اًمنمح اعمٛمتع (4
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 ٟمقاىِمِض ا سم٤مُب  -7
ِ
  ًمُقُوقء

 . (1)ٚمف اعمٕمت٤مداخل٤مرج ُمـ اًمًٌٞمٚملم يٜم٘مض اًمقوقء وإن مل خيرج ُمـ حم -80/7

رج ُمـ همػم اًمًٌٞمٚملم ٓ يٜم٘مض اًمقوقء ىمؾ أو يمُثر إٓ اًمٌقل واًمٖم٤مئط وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اخل٤م -81/7

  .(2)رى أن اًمٙمثػم اًمٗم٤مطمش يٜم٘مض اًمقوقءواعمذه٥م ي ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ اًمٍميح قمغم ذًمؽ(20/526)

 . (3)همامء أو ؾُمٙمر ٟم٤مىمض ًمٚمقوقءزوال اًمٕم٘مؾ سمجٜمقن أو إ -82/7

, وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ طم٤مل ًمق أطمدث اًمِمخص مل حيس سمٜمٗمًف إٓ ذموٓ يٜم٘مض اًمٜمقم ُمٔمٜم٦م احلدث  -83/7

( دًمٞمؾ ذًمؽ اجلٛمع سملم طمدي٨م صٗمقان قمٜمد أمحد وطمدي٨م أٟمس قمٜمد ُمًٚمؿ أن 21/230اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )

رؤوؾمٝمؿ صمؿ يّمٚمقن وٓ يتقو١مون.  طمتك ختٗمؼ ^يم٤مٟمقا يٜمتٔمرون اًمِٕمِم٤مء قمغم قمٝمد اًمٜمٌل  اًمّمح٤مسم٦م 

 . (4)دث إٓ يًػم ٟمقم ُمـ ىم٤مقمد أو ىم٤مئؿاعمذه٥م يرى أن اًمٜمقم ُمٔمٜم٦م احلو

, وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ُمٓمٚم٘م٤ًم ؾمقاء سمِمٝمقة أو سمٖمػم ؿمٝمقة ُمـ ُمس ذيمره اؾمُتِح٥م ًمف اًمُقُوقء -84/7

( واًم٘مقل سم٠من ُمـ ُمًف سمِمٝمقة اٟمت٘مض ووقءه وإٓ ومال يٜمت٘مض ىمقل ىمقي ضمدًا ًمٙمٜمل ٓ 20/524اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )

, ومحٚمف قمغم اعمس سمِمٝمقةش ومٚمٞمتقو٠م  ُمـ ُمس ذيمره» سمنة قمٜمد أمحد أضمزم سمف  ٕن  ومٞمف اجلٛمع  سملم طمدي٨م  

, ٠م, وآطمتٞم٤مط أن يتقوومحٚمف قمغم اعمس سمدون ؿمٝمقةش  ُمٜمؽ إٟمام هق سمْمٕم٦م » وطمدي٨م ـمْٚمؼ سمـ قمكم قمٜمد أمحد 

  .(5)س ٟم٤مىمض ًمٚمقوقءواعمذه٥م يرى أن اعم

ًمٜم٘مض سمذًمؽ اخل٤مرج, دل قمٚمٞمف ُمس اعمرأة ٓ يٜم٘مض اًمقوقء ُمٓمٚم٘م٤ًم إٓ إذا ظمرج ُمٜمف رء ومٞمٙمقن ا -85/7

ٌّؾ سمٕمض ^أن اًمٜمٌل  -ريض اهلل قمٜمٝم٤م  –طمدي٨م قم٤مئِم٦م   , ويمذًمؽ . رواه أمحدٟم٤ًمئف صمؿ ظمرج ًمٚمّمالة ومل يتقو٠م ىم

                                                 

 .  1/270( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  274 -1/271( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  1/275( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  1/276( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  284 -1/282اعمٛمتع  ( اًمنمح(5
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 . (1)ذه٥م يرى أٟمف ٟم٤مىمض إذا يم٤من سمِمٝمقة, واعمة ًمٚمرضمؾ ٓ يٜم٘مض إٓ إذا ظمرج رءُمس اعمرأ

  .(2)واعمذه٥م يرى أٟمف ٟم٤مىمض ,يٜم٘مض اًمقوقء ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽهمًؾ اعمٞم٧م ٓ  -86/7

اًمِمحؿ وإُمٕم٤مء هؼمًا أو همػمه يم٤مًمٙمِرش واًمٙمٌد و أيمؾ حلؿ اإلسمؾ ٟم٤مىمض ًمٚمقوقء ُمٓمٚم٘م٤ًم ؾمقاًء يم٤من -87/7

ٟمٕمؿ ومتقو٠م ُمـ » : أٟمتقو٠م ُمـ حلقم اإلسمؾ؟ ىم٤مل:^أن رضماًل ؾم٠مل اًمٜمٌل  دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة 

يتقو٠م ُمٜمف إن وضمد ومٞمف  اإلسمؾ ُمًتح٥م وأُم٤م اعمرق وم٤مٕطمقط أن , واًمقوقء ُمـ أًم٤ٌمنرواه ُمًٚمؿ .شحلقم اإلسمؾ 

  .(3)ـمٕمؿ اًمٚمحؿ

ُمـ شمٞم٘مـ اًمٓمٝم٤مرة وؿمؽ ذم احلدث أو شمٞم٘مـ احلدث وؿمؽ ذم اًمٓمٝم٤مرة سمٜمك قمغم اًمٞم٘ملم ٕن اًمٞم٘ملم ٓ  -88/7

 هؾٚمٞمف ؾمئؾ قمـ اًمرضمؾ جيد اًمٌمء ذم سمٓمٜمف ويِمٙمؾ قم ^أن اًمٜمٌل  يزول سم٤مًمِمؽ دًمٞمؾ ذًمؽ طمدي٨م أيب هريرة 

 . (4)رواه ُمًٚمؿ .ش ٓ يٜمٍمف طمتك يًٛمع صقشم٤ًم أو جيد رحي٤مً : » ؟ وم٘م٤ملظمرج ُمٜمف رء أم ٓ

  .(5)ؼ وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف اًمقوقء اطمتٞم٤مـم٤مً ُمـ شمٞم٘مـ احلدث واًمٓمٝم٤مرة وضمٝمؾ أهيام اًم٤ًمسم -89/7

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  1/291( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  1/298( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  307 -1/302( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  1/311( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  1/314( اًمنمح اعمٛمتع (5
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  ًمٖمًؾِ ا سم٤مُب  -8

وأُم٤م اًمٖمًؾ اًمقاضم٥م  اًمٖمًؾ اعمًٜمقن ٓ جيزئ قمـ اًمٖمًؾ اًمقاضم٥م إٓ عمـ يم٤من ٟم٤مؾمٞم٤ًم حلدصمف, -90/8

 . (1)ومٞمجزئ قمـ اعمًٜمقن, واعمذه٥م يرى أن اعمًٜمقن جيزئ قمـ اًمقاضم٥م ُمٓمٚم٘م٤مً 

 . (2)همًؾ اجلٛمٕم٦م قمٜمد اجلٛمٝمقر ؾمٜم٦م, واًمّمحٞمح أٟمف واضم٥م -91/8

إذا يم٤من قمغم اًمِمخص همًالن واضم٥م وُمًتح٥م وم٢من ٟمقامه٤م أضمزأ, وإن ضمٕمؾ ًمٙمٍؾ همًاًل ومٝمق  -92/8

 . (3)أومْمؾ

صم٤ًم شمقضم٥م همًالًَ  أو ووقءًا وٟمقى رومع احلدث قمـ واطمد ُمٜمٝم٤م ارشمٗمع قمـ اجلٛمٞمع, إذا اضمتٛمٕم٧م أطمدا -93/8

 . (4)ٕن احلدث واطمد وإن شمٕمددت أؾم٤ٌمسمف

 . (5)يًتح٥م ىمقل اًمذيمر اًمقارد سمٕمد اًمٖمًؾ إن شم٘مدُمف ووقء -94/8

 . (6)اجلٜم٥م إذا ٟمقى رومع احلدث إيمؼم ارشمٗمع ُمٕمف احلدث إصٖمر -95/8

ذا ظمرج ُمـ ي٘مٔم٤من سمال ًمذة ومال همًؾ وم٢م ,اًمٜم٤مئؿج اعمٜمل دوم٘م٤ًم سمٚمذة ُمـ همػم ُمـ ُمقضم٤ٌمت اًمٖمًؾ ظمرو -96/8

 . (7)قمٚمٞمف

م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) آظمتٞم٤مرات ص إذا اٟمت٘مؾ اعمٜمل ومل خيرج  ومال همًؾ ومٞمف وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمال -97/8

 »ىم٤مل ^:  , دًمٞمؾ ذًمؽ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد اخلدري (17
ِ
وضمقب يرى ه٥م اعمذو, . رواه ُمًٚمؿشإٟمام اعم٤مُء ُمـ اعم٤مء

 . (8)٤ملآهمتً

                                                 

 .   1/200( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  200/ 1( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  203/ 1( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .   1/209( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  1/220( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  401 -400, 1/309( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  1/334( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  1/337( اًمنمح اعمٛمتع (8
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ُمـ ُمقضم٤ٌمت اًمٖمًؾ شمٖمٞمٞم٥م طمِمٗم٦ٍم أصٚمٞم٦م ذم ومرج أصكم وًمق ُمع طم٤مئؾ  دل قمٚمٞمف طمدي٨م أيب هريرة  -98/8

  وُمـ اعمقضم٤ٌمت . ُمتٗمؼ قمٚمٞمفشإذا ضمٚمس سملم ؿمٕمٌٝم٤م إرسمع صمؿ ضمٝمده٤م وم٘مد وضم٥م اًمٖمًؾ :» ىم٤مل  ^أن اًمٜمٌل ,

, رواه أمحد . أن يٖمتًؾ سمامء وؾمدر ^أؾمٚمؿ أُمره اًمٜمٌل  أٟمف عم٤م إؾمالم اًمٙم٤مومر دل قمٚمٞمف طمدي٨م ىمٞمس سمـ قم٤مصؿ 

اهمًٚمقه سمامء  »ومٞمٛمـ وىمّمتف ٟم٤مىمتف سمٕمروم٦م:  ^, وُمـ اعمقضم٤ٌمت ُمقت اعمًٚمؿ دًمٞمٚمف ىمقًمف وإصؾ ذم إُمر اًمقضمقب

, وُمـ اعمقضم٤ٌمت احلٞمض واًمٜمٗم٤مس دل قمٚمٞمف طمدي٨م وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م أيب طُمٌٞمش أهن٤م يم٤مٟم٧م . ُمتٗمؼ قمٚمٞمفشوؾمدر 

 .(1)إصؾ ذم إُمر اًمقضمقبو صمؿ شمٖمتًؾ وشمّمكم  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, ,٤مأن دمٚمس قم٤مدهت  ^ٜمٌل شُمًتح٤مض وم٠مُمره٤م اًم

حيرم قمغم اجلٜم٥م ُمس اعمّمحػ وىمراءة اًم٘مرآن وًمق ُمـ طمٗمٔمف دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م قمكم سمـ أيب  -99/8

أن ى ير, واجلٛمٝمقر ٜم٤مسم٦م. رواه أمحديم٤من يٕمٚمٛمٝمؿ اًم٘مرآن ويم٤من ٓ حيجزه قمـ اًم٘مرآن إٓ اجل ^أن اًمٜمٌل  ـم٤مًم٥م 

, وإطمقط أن احل٤مئض إذا اطمت٤مضم٧م (26/191اإلؾمالم وىم٤مل سم٤مجلقاز )  احل٤مئض ٓ شم٘مرأ اًم٘مرآن وظم٤مًمػ ؿمٞمخ

 .    (2)٦م ومت٠مظمذ احل٤مئض سم٤مٕطمقطإمم اًم٘مراءة يمتٕم٤مهد احلٗمظ أو ًمٚمٓم٤مًم٤ٌمت ذم اعمدارس ومٞم٤ٌمح هلـ ذًمؽ وُمع قمدم احل٤مضم

 .    (2)سم٤مٕطمقط

و١ما ُمـ يم٤مٟمقا إذا شمق ف صم٧ٌم أن اًمّمح٤مسم٦م ٕٟم :حيرم قمغم اجلٜم٥م اعمٙم٨م ذم اعمًجد سمٖمػم ووقء -100/8

 . (3)رواه ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف. اجلٜم٤مسم٦م ُمٙمثقا ذم  اعمًجد

ًّ يُ  -101/8 ؾ ُمٞمت٤ًم ومٚمٞمٖمتًؾ وُمـ محٚمف ومٚمٞمتقو٠م »  ًم٘مقًمف ^:همت٤ًمل ؾ ُمٞمت٤ًم آًتح٥م عمـ هم ًّ . رواه شُمـ هم

 . (4)اًمٖمًؾ عمـ أوم٤مق ُمـ إهمامء أو ضمٜمقن, ويمذًمؽ يًتح٥م أمحد

: وم٤معمجزئ٦م أن يٜمقي صمؿ يًٛمل ويٕمؿ سمدٟمف سم٤معم٤مء ويتٛمْمٛمض ٖمًؾ صٗمت٤من جمزئ٦م ويم٤مُمٚم٦مًمٚم -102/8

, واًمٖمًؾ اًمٙم٤مُمؾ أن يٜمقي اًمٖمًؾ صمؿ يًٛمل وضمقسم٤ًم ٟم٘مٓم٤مع اعم٤مء قمٜمفاعمقآة ذٌط إٓ ًمٕمذر يم٤م, و٤مً ويًتٜمِمؼ وضمقسم

                                                 

 .  344 -1/338( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  349 -1/346( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  352 -1/350( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  355 -1/353( اًمنمح اعمٛمتع (4
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ّمالة صمؿ حيثل قمغم ُم٤م ًمقصمف ويتقو٠م ووقءه ًمٚم٧ًم سمقاضم٦ٌم صمؿ يٖمًؾ يديف صمالصم٤ًم وقمغم اعمذه٥م واًمّمحٞمح أهن٤م ًمٞم

 احل٤مضم٦م يمام ًمق يم٤مٟم٧م  يتٞم٤مُمـ ويٖمًؾ ىمدُمٞمف ذم ُمٙم٤من آظمر قمٜمدصم٤ًم شمرويف صمؿ يٕمؿ سمدٟمف سم٤معم٤مء ويدًمٙمف ورأؾمف صمال

 . (1)إرض ـمٞمٜم٤مً 

إلؾمالم ذم اًمٖمًؾ اًمٙم٤مُمؾ ٓ ُينمع همًؾ اًمٌدن صمالصم٤ًم ًمٕمدم صمٌقت ذًمؽ وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ ا -103/8

 . (2)(, واعمذه٥م يرى أٟمف ُمنموع20/369)

 . (3)اًمًٜم٦م اًمقوقء سمٛمد وآهمت٤ًمل سمّم٤معُمـ  -104/8

 اًمٜمٌل أن – قمٜمٝم٤م اهلل ريض –اًمٜمقم دل قمٚمٞمف طمدي٨م قم٤مئِم٦م يًتح٥م ًمٚمجٜم٥م أن يتقو٠م ًمأليمؾ و -105/8

, ويمذًمؽ قمٜمد ُمٕم٤مودة اًمقطء دل ٜم٤مم وهق ضُمٜم٥ُم شمقو٠م ووقءه ًمٚمّمالة. رواه ُمًٚمؿيم٤من إذا أراد أن ي٠ميمؾ أو ي ^

 . (4)رواه اسمـ ظمزيٛم٦م .شًمٚمَٕمْقِد  إٟمف أٟمِمط » : ىمقًمف ^قمٚمٞمف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  365 -1/356اعمٛمتع  ( اًمنمح(1

 .  1/360( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  1/365( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  372 -1/368( اًمنمح اعمٛمتع (4
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  ًمتٞمٛمؿا سم٤مُب  -9

 . (1)ىمقل اًمذيمر اًمقارد سمٕمد اًمقوقء عمـ شمٞمٛمؿٓ ينمع  -106/9

, ٝم٤مرة يم٤مًمّمالة وٟمحقه٤موهق راومع ًمٚمحدث ًمٞمس ُمٌٞمح عم٤م دم٥م ًمف اًمٓم ,اًمتٞمٛمؿ سمدل قمـ ـمٝم٤مرة اعم٤مء -107/9

 . (2)واعمذه٥م يرى أن اًمتٞمٛمؿ ُمٌٞمح عم٤م دم٥م ًمف اًمٓمٝم٤مرة

ذه٥م يرى أٟمف يتٞمٛمؿ , واعمٜمج٤مؾم٦م ذم اًمٌدن ومال جي٥م هل٤م شمٞمٛمؿ, أُم٤م اًمٓ شمٞمٛمؿ إٓ قمـ طمدث وم٘مط -108/9

 . (3)ًمٜمج٤مؾم٦م اًمٌدن

ڃ قمٚمٞمف وضم٥م قمٚمٞمف أن يِمؽميف سم٠مي صمٛمـ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] ـ وضمد اعم٤مء سمثٛمـ قم٤مٍل وهق ىم٤مدرُم -109/9

   .(4)٥م قمٚمٞمفقمٚمٞمف, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ جي [ وهذا وضمد اعم٤مء وهق ىم٤مدرڃ ڃ

ٝمره شمٞمٛمؿ سمٕمد اؾمتٕمامل اعم٤مء ذم ووقءه وهق اعمذه٥م واًمدًمٞمؾ طمدي٨م ُمـ وضمد ُم٤مء يٙمٗمل سمٕمض ـمُ  -110/9

إٟمام يم٤من يٙمٗمٞمف أن يتٞمٛمؿ, ويٕمّم٥م قمغم ضمرطمف ظِمرىم٦م, صمؿ يٛمًح »  :^ص٤مطم٥م اًمِمج٦م اًمذي ىم٤مل ومٞمف اًمرؾمقل 

 .   (5)اعم٤مء ومٞمام ي٘مدر قمٚمٞمف وٓ يتٞمٛمؿ ٛمؾ, وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم يًتٕمرواه أسمق داود .ش يٖمًؾ ؾم٤مئر ضمًدهقمٚمٞمٝم٤م, و

ِمؽمط , شمٞمٛمؿ هلذا اجلرح وهمًؾ سم٤مىمل أقمْم٤مئف وٓ يوييه اعم٤مءْم٤مئف ضمرح ذم أطمد أقم ُمـ يم٤من سمف -111/9

 . (6)اعمقآةاًمؽمشمٞم٥م و (, واعمذه٥م يِمؽمط21/422وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) ٓ ُمقآةًمف شمرشمٞم٥م و

 . (1)اعمًتح٦ٌمًمٓمٝم٤مرة اًمقاضم٦ٌم ونمع اًمتٞمٛمؿ ذم اي -112/9

                                                 

 .  1/220( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  375 -1/373( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  1/377( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  1/378( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  1/383( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  1/384 ( اًمنمح اعمٛمتع(6
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 قًمف سمئرًا وم٤مٕطمقط أن يٕمٞمد سمٕمد اًمّمالة شمذيمر أن طمصمؿ صغم و شمٞمٛمؿُمـ ٟمز أن طمقًمف سمئرًا و -113/9

 . (2)صالشمف

 . (3)ؽ جيزئفُمـ شمٞمٛمؿ وٟمقى رومع أطمداصم٤ًم خمتٚمٗم٦م ذم اًمٜمقع واجلٜمس وم٢من ذًم -114/9

, وُمـ قمدم اعم٤مء واًمؽماب صغم ز ًمف أن يتٞمٛمؿ٤ماًمير قمغم سمدٟمف ضمُمـ ظم٤مف سم٤مؾمتٕمامل اعم٤مء اًمؼمد و -115/9

 .(4)ُيِٕمد قمغم طم٤مًمف ومل

چ ]اًمتٞمٛمؿ ٓ خيتص سم٤مًمؽماب وم٘مط سمؾ سمٙمؾ ُم٤م شمّم٤مقمد قمغم وضمف إرض سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم  -116/9

 . (5)٥م يِمؽمط أن يٙمقن اًمتٞمٛمؿ سم٤مًمؽماب, واعمذهًمّمٕمٞمد يمؾ ُم٤م شمّم٤مقمد قمغم وضمف إرضوا [چ چ

اعمذه٥م ي٘مقل سم٠من اًمؽماب صمالصم٦م , وؽماب ىمًؿ يًٛمك ـم٤مهر همػم ُمٓمٝمرذم اًم اًمّمحٞمح أٟمف ٓ يقضمد -117/9

 . (6)هر وٟمجسأىم٤ًمم ـمٝمقر وـم٤م

قمد قمغم إؾمٛمٜم٧م سمؾ يّمح اًمتٞمٛمؿ سمٙمؾ ُم٤م شمّم٤ميٙمقن اًمؽماب همػم حمؽمق يم٤مخلزف و ٓ يِمؽمط أن -118/9

  .(7)واعمذه٥م يِمؽمط أن ٓ يٙمقن حمؽمق ,طمجروضمف إرض ُمـ شمراب ورُمؾ وـملم و

٤م عم ^أن اًمٜمٌل  ٓ يِمؽمط أن يٙمقن ًمٚمؽماب هم٤ٌمر دل قمغم ذًمؽ ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري قمـ قمامر  -119/9

 . (8)اعمذه٥م يِمؽمط أن يٙمقن ًمٚمؽماب هم٤ٌمر, وضب سمٙمٗمٞمف إرض ٟمٗمخ ومٞمٝمام. واًمٜمٗمخ يزيؾ اًمٖم٤ٌمر

 . (9)إمم اًمٙمققملم واًمؽمشمٞم٥م واعمقآة اًمٞمديـروض اًمتٞمٛمؿ ُمًح اًمقضمف ووم -120/9

                                                                                                                                            

 .  1/385( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  1/387( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  1/388( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  1/389( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  1/392( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  1/393( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  1/393( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  1/394( اًمنمح اعمٛمتع (8

 .  1/399( اًمنمح اعمٛمتع (9
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 ,ٞمٛمؿ ًمٜم٤مومٚم٦م صغم سمف اًمٗمريْم٦مومع احلدث إيمؼم يرشمٗمع طمدصمف إصٖمر وًمق ٟمقى اًمتُمـ ٟمقى ر -121/9

  .(1)سمف اًمٗمريْم٦م قى اًمتٞمٛمؿ ًمٜم٤مومٚم٦م مل يّمؾاعمذه٥م يرى أٟمف ًمق ٟمقى اًمتٞمٛمؿ ًمٚمٗمرض صغم سمف اًمٜم٤مومٚم٦م وإن ٟمو 

 ىم٤مل: ^واًمٌزار أن اًمٜمٌل  ًمٚمتٞمٛمؿ دل قمٚمٞمف ُم٤م رواه أمحد ظمروج وىم٧م اًمّمالة ًمٞمس ُمٌٓمالً  -122/9

 .    (2)يرى أن اًمتٞمٛمؿ يٌٓمؾ سمخروج اًمقىم٧م , واعمذه٥مشًٚمؿ وإن مل جيد اعم٤مء قمنم ؾمٜملم اًمّمٕمٞمد اًمٓمٞم٥م ـَمٝمقُر اعم»

  .(3)عم٤مء وًمق ذم أصمٜم٤مء اًمّمالةيٌٓمؾ اًمتٞمٛمؿ سمٛمٌٓمالت اًمقوقء وسمقضمقد ا -123/9

ڃ  شمٕم٤ممم ] اًمّمالة دل قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ وضمد اعم٤مء وهق ذم أصمٜم٤مء اًمّمالة سمٓمؾ شمٞمٛمٛمف وقمٚمٞمف ومتٌٓمؾ -124/9

وهذا  .شوم٢مذا وضمد اعم٤مء ومٚمٞمتؼ اهلل وًمٞمٛمًف سمنمشمف »  :ىم٤مل ^اًمٌزار أن اًمٜمٌل [ وُم٤م رواه أمحد وڃ ڃ چ

 . (4)وضمد اعم٤مء

وضمقد اعم٤مء ذم آظمر وىم٧م اًمّمالة ومال جي٥م قمٚمٞمف  ٤مء ذم أول وىم٧م اًمّمالة وًمٙمٜمف يرضمقُمـ مل جيد اعم -125/9

 . (5)طم٘مف ٝم٤م وًمٙمٜمف إومْمؾ ذمشم٠مظمػم اًمّمالة إمم آظمر وىمت

٦م ًمٚمًٜم٦م هل أن ييب إرض ضسم٦م واطمدة سمٞمديف سمال شمٗمري٩م ًمألص٤مسمع ظمالوم٤ًم صٗم٦م اًمتٞمٛمؿ اعمقاوم٘م -126/9

ديـ إذا قمٚمؼ ذم يديف شمراب ويٛمًح وضمٝمف سمٙمٗمٞمف صمؿ يٛمًح اًمٙمٗملم سمٕمْمٝمام سمٌٕمض ويًـ اًمٜمٗمخ ذم اًمٞمًمٚمٛمذه٥م 

 . (6)جي٥م ختٚمٞمؾ إص٤مسمع ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥موٓ يمثػم, 

 

 

 

                                                 

 .  401 -1/400ٛمتع ( اًمنمح اعم(1

 .  1/402( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  1/403( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  1/406( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  1/408( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  1/413( اًمنمح اعمٛمتع (6
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  ًمٜمج٤مؾم٦مزاًم٦ِم اإ سم٤مُب  -10

 . (1)ٕن اًمٜمج٤مؾم٦م قملم ظمٌٞمث٦م, وم٢مذا زاًم٧م زال طمٙمٛمٝم٤م :إذا زاًم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م سم٠مي ُمزيؾ ـمٝمر اعمحؾ -127/10

وإن مل شمذه٥م إذا يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م قمغم إرض ومٞمجزئ ومٞمٝم٤م همًٚم٦م واطمدة شمذه٥م قملم اًمٜمج٤مؾم٦م  -128/10

  .(2)إٓ سم٠ميمثر زاد قمٚمٞمٝم٤م

            :قمٜمد ُمًٚمؿ ٘مقًمف ^ُمرات أوٓهـ سم٤مًمؽماب ًم اإلٟم٤مء ؾمٌعإذا وًمغ اًمٙمٚم٥م ذم اإلٟم٤مء هُمًؾ  -129/10

 . (3)هم٤مئٓمفيٚمحؼ سم٤مًمقًمقغ سمقل اًمٙمٚم٥م و, وشإطمداهـ  »ٕهن٤م أظمص ُمـ رواي٦م اًمٌزار  .شأوٓهـ سم٤مًمؽماب  »

ؾ سم٘مٞم٦م اًمٜمج٤مؾم٤مت وٓ اًمّمحٞمح أن ٟمج٤مؾم٦م اخلٜمزير يمٜمج٤مؾم٦م همػمه ُمـ احلٞمقاٟم٤مت شمٖمًؾ يمام شمٖمً -130/10

وظم٤مًمػ اعمذه٥م وأحل٘مف  ومل يرد إحل٤مىمف سم٤مًمٙمٚم٥م, ^وضمد ذم قمٝمد اًمٜمٌل ٕٟمف ذيمر ذم اًم٘مرآن و شمٚمحؼ سم٤مًمٙمٚم٥م:

 . (4)سم٤مًمٙمٚم٥م

 . (5)اعمذه٥م يرى أٟمف جيزئ, وـ اًمؽماب ذم همًؾ ٟمج٤مؾم٦م اًمٙمٚم٥مٓ جيزئ إؿُمٜم٤من قم -131/10

يرد ٟمص ي٠مُمر ٕٟمف مل ٕٟمف مم٤م قمٗمك قمٜمف اًمِم٤مرع و :اًمّمٞمدٓ جي٥م همًؾ ُم٤م أص٤مسمف ومؿ اًمٙمٚم٥م قمٜمد  -132/10

ؾ اًمٚمحؿ ؾمٌع ُمرات إطمداهـ اعمذه٥م يرى أٟمف ٓ سمد ُمـ همً, و(21/620ظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ) سمذًمؽ وهذا ا

 . (6)سم٤مًمؽماب!!

ن اطمت٤مج يٓمٝمر اعمحؾ وإل همًٚم٦م واطمدة شمذه٥م قملم اًمٜمج٤مؾم٦م وذم ٟمج٤مؾم٦م همػم اًمٙمٚم٥م شمٙمٗم -133/10

 . (1)همػم شمرابؾمٌٕم٤ًم ُمـ  اعمذه٥م يرى أن ٟمج٤مؾم٦م همػم اًمٙمٚم٥م شمٖمًؾ, وًمٚمزي٤مدة زاد قمغم ذًمؽ

                                                 

 .  1/30( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  1/415( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  1/416( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  1/418( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  1/419اًمنمح اعمٛمتع ( (5

 .  1/420( اًمنمح اعمٛمتع (6
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, وإن يم٤من ص٘مٞمؾ ًمٚمٛمذه٥م ُم٤م أص٤مسمتف ٟمج٤مؾم٦م وم٢من اًمِمٛمس شمٓمٝمره ويمذًمؽ اًمريح ظمالوم٤مً  -134/10

 . (2)وإن يم٤من ظمِمٜم٤ًم ومال يٓمُٝمر سم٤مًمدًمؽ ,سم٤مًمدًمؽاعمرآة يٓمٝمر يم٤مًمًٞمػ و

(, ٕٟمف عم٤م طمرُم٧م 21/481اخلٛمر ًمٞم٧ًم ٟمج٦ًم ظمالوم٤ًم ًمٚمجٛمٝمقر وًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) -135/10

 . (3)١مُمر سمٖمًؾ إواين اًمتل يم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤مخلٛمر مل يُ ا

اًم٤ٌمىمل ـم٤مهر دل هـ ُم٤مئع أم ضم٤مُمد ومتٚم٘مك اًمٜمج٤مؾم٦م وُم٤م طمقهل٤م وإذا شمٜمجس اًمدهـ ؾمقاًء يم٤من اًمد -136/10

ش وم٤مـمرطمقه ويمٚمقا ؾمٛمٜمٙمؿوُم٤م طمقهل٤م  ,أًم٘مقه٤م»  :وىمٕم٧م ذم اًمًٛمـ وم٘م٤ملإذا عم٤م ؾُمئؾ قمـ اًمٗم٠مرة   ^قمغم ذًمؽ ىمقًمف 

 . (4)اعم٤مئعسملم اجل٤مُمد و ٕٟمف يٗمرق :الوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م, وهذا ظمرواه ُمًٚمؿ

يٙمـ هٜم٤مك جم٤مل , وإذا مل يتحرى صمؿ يٖمًؾ اعمٙم٤من اعمتٜمجس ُمـ أص٤مسمتف ٟمج٤مؾم٦م وظمٗمل حمٚمٝم٤م وم٢مٟمف -137/10

 . (5)ًمٚمتحري همًؾ اجلٛمٞمع

أم ىمٞمس سمٜم٧م حمّمـ ٓمٝمر سم٤مًمٜمْمح دل قمٚمٞمف طمدي٨م قم٤مئِم٦م وسمقل اًمٖمالم اًمذي مل ي٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم ي -138/10

 وم٠مشمٌٕمف سمقًمف: ومل يٖمًٚمف, ومدقم٤م سمُأيت سمٖمالم, وم٤ٌمل قمغم صمقسمف ^ اًمٜمٌل أن - قمٜمٝمام اهلل ريض – ٦مإؾمدي
ٍ
 . ُمتٗمؼامء

 . (6)قمٚمٞمف

, م يم٤مخلٌز وٟمحقه وذم مجٞمع إؿمٞم٤مءُمٓمٕمق دم وىمع ذم ُم٤مئع يم٤معم٤مء وٟمحقه ويٕمٗمك قمـ يًػم -139/10

 . (7)ُمٓمٕمقمٗمق قمـ يًػم دم ٟمجس ذم همػم ُم٤مئع وواعمذه٥م يٕم

 :(8)أىم٤ًمماًمدُم٤مء شمٜم٘مًؿ صمالصم٦م  -140/10

                                                                                                                                            

 .  1/422( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  427 -1/423( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  432 -1/429( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  1/434( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  1/436( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  1/437( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  1/439( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  1/439 ( اًمنمح اعمٛمتع(8
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 ٕيمؾ مم٤م ًمف ٟمٗمس ؾم٤مئٚمف يم٤مًمٗم٠مرة واحلامر ٟمجس ٓ يٕمٗمك قمـ رء ُمٜمف وهق اخل٤مرج ُمـ اًمًٌٞمٚملم ودم حمرم ا  –أ 

 دم ُمٞمت٦م ُم٤م حيؾ سم٤مًمذيم٤مة . و

  ٟمجس يٕمٗمك قمـ يًػمه وهق دم أدُمل ويمؾ ُم٤م ُمٞمتتف ٟمج٦ًم .  –ب 

م اًمِمٝمٞمد قمٚمٞمف ودم ُم٤م ٓ يًٞمؾ دُمف يم٤مًمٌٕمقض واًمذسم٤مب , ودر يمدم اًمًٛمؽ ٕن ُمٞمتتف ـم٤مهرةدم ـم٤مه  –ج 

   اعمذيم٤مة سمٕمد شمذيمٞمتٝم٤م .اًمدم اًمذي يٌ٘مك ذموٟمحقه و

ٓ دًمٞمؾ إٓ ذم دم ٕن إصؾ اًمٓمٝم٤مرة إٓ سمدًمٞمؾ و دُمل ـم٤مهر ُم٤م مل خيرج ُمـ اًمًٌٞمٚملم:دم أ -141/10

حماًل ًمٚمٕمٗمق ٝمؿ اًمدم اًمٙمثػم اًمذي ًمٞمس اعمًٚمٛملم ُم٤م زاًمقا يّمٚمقن ذم ضمراطم٤مهتؿ ذم اًم٘مت٤مل وىمد يًٞمؾ ُمٜمو, احلٞمض

 . (1)ومل يرد إُمر سمٖمًٚمف

ِمؼ اًمتحرز ُمٜمف يم٤مهلرة يمؾ ُم٤م ييمؾ ُم٤م ًمف ٟمٗمس ؾم٤مئٚم٦م, و, واحلٞمقان اعم٠ميمقلٟمج٤مؾم٦م  قمـ يٕمٗمك -142/10

  .(2)اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿاًمٌٖمؾ ـم٤مهران قمغم , واحلامر ووٟمحقه٤م

ٕن آؾمتجامر ُمٓمٝمر ومٚمق سم٘مل ذم اعمحؾ  :وم٢مٟمف ـم٤مهراؾمتقرم ذوط آؾمتجامر ُمـ اؾمتجٛمر و -143/10

اعمذه٥م يرى أن , وقن ٟمج٤ًًم ٕن آؾمتجامر ُمٓمٝمروم٢مٟمف ٓ يٙم ط صمؿ قمرق وؾم٤مل اًمٕمرق قمغم هاويٚمفرء ُمـ اًمٖم٤مئ

 . (3)ٗمك قمٜمفؾم٤مل قمغم اًمٌدن أو اًمثقب مل يٕمٓمٝمر وأٟمف  ًمق دم٤موز إصمر حمٚمف وآؾمتجامر همػم ُم

( 26رات صاًمٜمج٤مؾم٤مت وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) آظمتٞم٤م يٕمٗمك قمـ يًػم ؾم٤مئر -144/10

 . (4)اعمذه٥م يرى اًمتٗمّمٞمؾ, ووهق ُمذه٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م

 شمٗمرك يم٤مٟم٧م أهن٤م  ُمًٚمؿ قمٜمد – اهلل قمٜمٝم٤م ريض –ُمٜمل أدُمل ـم٤مهر دل قمٚمٞمف طمدي٨م قم٤مئِم٦م  -145/10

ف ـم٤مهر دل قمٚمٞمف وث ُم٤م ي١ميمؾ حلٛمر, وُمٜمل وسمقل ورـم٥م ُمٜمف, وقمٜمد اًمٌخ٤مري شمٖمًؾ اًم^ اًمٜمٌل ُمٜمل ُمـ اًمٞم٤مسمس

  .(1)ٜمل وسمقل وروث ُم٤مٓ ي١ميمؾ حلٛمف ٟمجسطمدي٨م اًمٕمرٟمٞملم, وُم

                                                 

 .  1/441( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  1/444( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  1/446( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  1/447( اًمنمح اعمٛمتع (4
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, وم٢من ظمرضم٧م ُمـ ُمًٚمؽ اًمٌقل  ٟمتٞمج٦م اؾمؽمظم٤مء ذم اعمث٤مٟم٦م سم٦م ومرج اعمرأة اًمّمقاب أهن٤م ـم٤مهرةرـمق -146/10

٘مقل سم٠مهن٤م اًمظمرضم٧م ُمـ ُمًٚمؽ اًمذيمر ومٝمل ـم٤مهرة و أُم٤م إذا, وشمٜم٘مض اًمقوقءطمٙمؿ ؾمٚمس اًمٌقل وومٝمل ٟمج٦ًم هل٤م 

  .(2)ًتٛمرة ومٚمٝم٤م طمٙمؿ ؾمٚمس اًمٌقلإن يم٤مٟم٧م ُم, وشمٜم٘مض اًمقوقء أطمقط

 . (3)أن اًمريح شمٜم٘مض اًمقوقء وهل ـم٤مهرة رـمقسم٦م ومرج اعمرأة شمٜم٘مض اًمقوقء وهل ـم٤مهرة يمام -147/10

ن اًمٕمٚم٦م هل , ٕخٚمقىم٤مت ـم٤مهر همػم اًمٙمٚم٥م ًمثٌقت ذًمؽُم٤م يِمؼ اًمتحرز ُمٜمف ُمـ اعمؾم١مر اهلرة و -148/10

 . (4)جلًؿ يم٤مهلرة وُم٤م دوهن٤م ذم اخلٚم٘م٦ماًمٕمٚم٦م صٖمر اأن اعمذه٥م يرى , وز ُمٜمٝم٤مُمِم٘م٦م اًمتحر

قاف قمغم اًمٜم٤مس ُمـ ٙمثر اًمٓم, وُم٤م يُ ؾ ـم٤مهر قمغم اًمّمحٞمح ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥ماًمٌٖمؾم١مر احلامر و -149/10

  .(5)(21/520ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) يِمؼ اًمتحرز ُمٜمف وم٢من ؾم١مره ـم٤مهر وهذا اظمتٞم٤مرؾم٤ٌمع اًمٌٝم٤مئؿ واًمٓمػم و
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  حلٞمضِ ا سم٤مُب  -11

وهذا ويمذا ًمٞمس ًمف طمد ذم قمدد إي٤مم  احلٞمض ًمٞمس ًمف طمٌد ذم اًمًـ اسمتداء واٟمتٝم٤مءاًمّمحٞمح أن  -150/11

 .     (1)ٞمض ُمـ ؾمـ اًمت٤مؾمٕم٦م إمم ؾمـ اخلٛمًلماعمذه٥م حيدد احلو ,(19/237ٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )اظمتٞم٤مر ؿم

طمٞمض شمؽمك ُمـ أضمٚمف طم٤مًمف وم٢مٟمف ٠مشمٞمٝم٤م قمغم وىمتف وؿمٝمره ورد اًمذي ياحل٤مُمؾ إذا رأت اًمدم اعمٓم -151/11

 .    (2)اعمذه٥م يرى أٟمف ٓ طمٞمض ُمع احلٛمؾ, و(19/239اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخاًمّمقم اًمّمالة و

يقم وًمٞمٚم٦م وأيمثره اًمّمحٞمح أن احلٞمض ٓ طمد ٕىمٚمف وٓ ٕيمثره, واعمذه٥م يرى أن أىمؾ احلٞمض  -152/11

  .(3)مخ٦ًم قمنم يقُم٤مً 

ومتحٞميض ؾمت٦م أي٤مم أو ؾمٌٕم٦م »  :ًمٚمٛمًتح٤مو٦م ^هم٤مًم٥م احلٞمض ؾم٧م أو ؾمٌع ًمٞم٤مٍل سمدًمٞمؾ ىمقًمف  -153/11

 . (4)رواه أمحد .ش أي٤مم ذم قمٚمؿ اهلل صمؿ اهمتًكم

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمّمحٞمح أٟمف ٓ طمد ٕىمؾ اًمٓمٝمر سملم احلٞمْمتلم وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم  -154/11

  .(5)يقُم٤مً  اًمٓمٝمر صمالصم٦م قمنم اعمذه٥م يرى أن أىمؾ, و(19/237)

 . (6)وٓ يّمح٤من ُمٜمٝم٤م سمؾ وحيرُم٤من قمٚمٞمٝم٤مشم٘ميض احل٤مئض اًمّمقم وٓ شم٘ميض اًمّمالة  -155/11

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  [حيرم وطء احل٤مئض ذم ومرضمٝم٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم  -156/11

وُمـ ومٕمؾ ذًمؽ وضم٧ٌم قمٚمٞمف يمٗم٤مرة ديٜم٤مر أو ٟمّمػ ديٜم٤مر ودم٥م قمغم اعمرأة  ] ھ ھ ھ ھ ے ے

 .    (1)رواه أمحد .شيتّمدق سمديٜم٤مر أو ٟمّمػ ديٜم٤مر »  :ي٠ميت اُمرأشمف وهل طم٤مئض ذم اًمذي  ^إن ـم٤موقم٧م ىم٤مل 

                                                 

 .  1/465( اًمنمح اعمٛمتع (1
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 –يم٤من ي٠مُمر قم٤مئِم٦م  ^ٕٟمف  :ؾمتٛمت٤مع سم٤محل٤مئض ومٞمام دون اًمٗمرج سمنمط أن شمٙمقن ُمتزرةجيقز آ -157/11

 . (2)ر ومٞم٤ٌمذه٤م وهل طم٤مئض . ُمتٗمؼ قمٚمٞمفأن شمتز –ريض اهلل قمٜمٝم٤م 

 .    (3)اًمٓمالقيمؾ رء قمغم حتريٛمف إٓ اًمّمٞم٤مم و  شمٖمتًؾ سم٘ململإذا اٟم٘مٓمع اًمدم ُمـ احل٤مئض و -158/11

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲  [ٓ جيقز مج٤مع احل٤مئض إذا ـمٝمرت طمتك شمٖمتًؾ ىم٤مل شمٕم٤ممم -159/11

 . (4)] ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

اعمٌتدأة اًمتل شمرى احلٞمض ٕول ُمرة شمرضمع إمم قم٤مدة ٟم٤ًمئٝم٤م يم٠مُمٝم٤م أو أظمتٝم٤م ٓ إمم هم٤مًم٥م احلٞمض  -160/11

ذه٥م يرى اًمتٗمّمٞمؾ ذم اعم, ورب ُمـ ُمِم٤مهبتٝم٤م ًمٖم٤مًم٥م اًمٜم٤ًمءٕن ُمِم٤مهب٦م اعمرأة ٕىم٤مرهب٤م أىم :ي٤مموهق ؾم٧م أو ؾمٌع أ

 . (5)يٓمقل ذيمره هٜم٤م وٓ طم٤مضم٦م ًمذيمره هذه اعم٠ًمًم٦م

 متٞمز ومتجٚمس هم٤مًم٥م وم٢من ملٞمٞمز سملم دم احلٞمض ودم آؾمتح٤مو٦م اعمًتح٤مو٦م اعمٌتدأة شمٕمٛمؾ سم٤مًمتٛم -161/11

 . (6)قمدة ٟم٤ًمئٝم٤م

اعمٕمرووم٦م ًمدهي٤م سمدًمٞمؾ طمدي٨م أم طمٌٞم٦ٌم ٟم٧م ممٞمزة وم٢مهن٤م شمرضمع إمم قم٤مدهت٤م اعمٕمت٤مدة وإن يم٤م اعمًتح٤مو٦م -162/11

 . (7)رواه ُمًٚمؿ .شاُمٙمثل ىمدر ُم٤م يم٤مٟم٧م حتًٌؽ طمٞمْمتؽ »  :^سمٜم٧م ضمحش طملم ىم٤مل هل٤م 

شم٠مظمذ سمٕم٤مدهتـ  ذم أو آظمره شمرضمع إمم قم٤مدة أىم٤مرهب٤م وإذا ٟمًٞم٧م اعمرأة قمدهت٤م هؾ هل ذم أول اًمِمٝمر  -163/11

اعمذه٥م يرى أهن٤م شمٕمٛمؾ , و٤مه٤م احلٞمض ٕهن٤م ٟمًٞم٧م اًمٕم٤مدةًم٥م ُمـ أول اًمِمٝمر اهلالزم وٓ ٟم٘مقل ُمـ أول يقم أشماًمٖم٤م

 . (1)متٞمز ومؽمضمع إمم هم٤مًم٥م احلٞمض  سم٤مًمتٛمٞمٞمز وم٢من مل

                                                                                                                                            

 .  1/479( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  1/482( اًمنمح اعمٛمتع (2
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 .  1/492( اًمنمح اعمٛمتع (7
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دة أىم٤مرهب٤م إذا يم٤مٟم٧م اعمٕمت٤مدة ٓ متٞمز سملم دم احلٞمض ودم آؾمتح٤مو٦م وٟمًٞم٧م قم٤مدهت٤م شمرضمع إمم قم٤م -164/11

 . (2)الزمُمـ أول اًمِمٝمر اهل

, وُمـ قمٚمٛم٧م ع إمم قم٤مدة هم٤مًم٥م ٟم٤ًمئٝم٤م ُمـ أهٚمٝم٤مُمـ قمٚمٛم٧م وىم٧م قم٤مدهت٤م وٟمًٞم٧م قمدده٤م شمرضم -165/11

 . (3)ٚمس ُمـ أول اًمِمٝمر قمغم طم٥ًم قم٤مدهت٤ماًمٕمدد وٟمًٞم٧م اًمقىم٧م دم

, هؾ هق ذم اخل٤مُمس ًمٙمـ ٓ شمدري ذم أي يقم ُمـ اًمٜمّمػ ُمـ قمٚمٛم٧م أن قم٤مدهت٤م ذم ٟمّمػ اًمِمٝمر -166/11

  .(4)يرى أهن٤م شمرضمع إمم أول اًمِمٝمر اعمذه٥م, وًمٜمّمػ ٕٟمف أىمرب ُمـ أول اًمِمٝمرضمع إمم أول اقمنم أو اًمٕمنميـ ومؽم

ُمـ زادت قم٤مدهت٤م سم٠من يم٤مٟم٧م قم٤مدهت٤م مخ٦ًم أي٤مم  ومزادت ؾمٌٕم٦م أو شم٘مدُم٧م سم٠من يم٤مٟم٧م شم٠مشمٞمٝم٤م ذم أول  -167/11

, شمٓمٝمرشمّمقم وٓ ي٠مشمٞمٝم٤م زوضمٝم٤م طمتك  شمٌ٘مك ٓ شمّمكم وٓ, وم٤مًمّمحٞمح أٟمف طمٞمض و٤مرت ذم آظمرهاًمِمٝمر ومّم

 . (5)ف ًمٞمس سمحٞمض طمتك يتٙمرر صمالصم٦م أؿمٝمرواعمذه٥م يرى أٟم

ؼم ـمٝمر شمٖمتًؾ وشمّمكم ُمـ ٟم٘مّم٧م قم٤مدهت٤م سم٠من يم٤مٟم٧م ؾمٌٕم٦م أي٤مم صمؿ أصٌح٧م مخ٦ًم أي٤مم وم٢مٟمف يٕمت -168/11

 . (6)وشمّمقم ومٞمف

يمٜم٤م ٓ ٟمٕمد اًمٙمدرة  » -ريض اهلل قمٜمٝم٤م  –اًمٙمدرة واًمّمٗمرة ًمٞم٤ًم سمحٞمض ُمٓمٚم٘م٤ًم ًمدًمٞمؾ أم قمٓمٞم٦م  -169/11

 . (7)ُمـ اًمٕم٤مدة طمٞمضاًمّمٗمرة ذم زأن اًمٙمدرة ويرى , واعمذه٥م اًمٌخ٤مريرواه  .شٗمرة ؿمٞمئ٤ًم اًمّمو

ٕن اًمٜم٘م٤مء  :يقُم٤ًم ٟم٘م٤مء وم٢مٟمف حيٙمؿ ًمٚمٞمقم اًمذي رأت ومٞمف اًمٜم٘م٤مء سم٠مٟمف يقم طمٞمضيقُم٤ًم دُم٤ًم و ُمـ رأت -170/11

 –يمـ ي٠مشمٞمٜمٝم٤م سم٤مًمٙمرؾمػ أن اًمٜم٤ًمء  –ريض اهلل قمٜمٝم٤م  –يقُم٤ًم أو ٟمّمػ يقم ٓ يٕمد ـمٝمرًا واًمدًمٞمؾ طمدي٨م قم٤مئِم٦م 

 , رواه اًمٌخ٤مري .شًم٘مّم٦م اًمٌٞمْم٤مء ٓ شمٕمجٚمـ طمتك شمريـ ا»  :ه٤م هؾ ـمٝمرت اعمرأة أم ٓ ؟ ومت٘مقلًمؽما –اًم٘مٓمـ 
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 .  1/493( اًمنمح اعمٛمتع (2
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 . (1)اًمدم طمٞمضواعمذه٥م يرى أن اًمٜم٘م٤مء ـمٝمر و

 ,ٓ جي٥م قمٚمٞمف اًمقوقء ًمٙمؾ صالةوسمف ؾمٚمس يٖمًؾ ومرضمف ويتحٗمظ ويّمكم اعمًتح٤مو٦م وُمـ  -171/11

     ذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦مٜمت٘مض ووقءه إٓ سمٜم٤مىمض آظمر ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمغم اًمٜم٘مض وهوم٢مذا شمقو٠م ومال ي

 . (2)اعمذه٥م يرى وضمقب اًمقوقء ًمٙمؾ صالة, و(15) آظمتٞم٤مرات ص 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې  [اًمّمحٞمح أٟمف ٓ حيرم وطء اعمًتح٤مو٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  -172/11

ر أطمدًا  أُم ^وهـ طمقازم ؾمٌع قمنمة اُمرأة  مل  ُيٜم٘مؾ أن اًمٜمٌل  ن اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ اؾمُتحٞمْم٧م ٟم٤ًمؤهؿوأ ,]ې 

: اعمِم٘م٦م سمؽمك وطء اعمًتح٤مو٦م إٓ ُمع ظمقف اًمٕمٜم٧م أي واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ حيؾ يٕمتزل زوضمتف, ُمٜمٝمؿ أن

  .(3)طءاًمق

  .(4)ٙمؾ صالة إذا ىمقي٧م قمغم ذًمؽيًتح٥م ًمٚمٛمًتح٤مو٦م أن شمٖمتًؾ ًم -173/11

, وإذا اًمدم طمٙمٛمف طمٙمؿ دم آؾمتح٤مو٦مقُم٤ًم ومال ٟمٗم٤مس وٟملم يإذا ؾم٘مط احلٛمؾ ٕىمؾ ُمـ صمام -174/11

دم ٟمٗم٤مس ٓ , وإذا شمؿ ًمف شمًٕمقن يقُم٤ًم وم٤مًمدم اًمتث٧ٌم هؾ هق خمّٚمؼ أم همػم خمّٚمؼووٕم٧م ًمقاطمد وصمامٟملم يقُم٤ًم ومٞمج٥م 

  .(5)شمّمكم وٓ شمّمقم

, وإن وٓ  شمتج٤موزه مم مت٤مم ؾمتلم يقُم٤مً إذا يم٤من دم اًمٜمٗم٤مس ُمًتٛمرًا قمغم وشمػمة واطمدة وم٢مهن٤م شمٌ٘مك إ -175/11

, واعمذه٥م يرى أن أيمثر إن مل يّم٤مدف قم٤مدهت٤م ومٝمق دم وم٤ًمدًتلم وواومؼ قم٤مدة طمٞمْمٝم٤م ومٝمق طمٞمض وزاد قمغم اًم

 . (6)يقُم٤مً اًمٜمٗم٤مس أرسمٕملم 

 اعمذه٥م يرى أٟمف يٙمره , ورسمٕملم شمٓمٝمرت وصٚم٧م وضم٤مز وـم١مه٤مُمتك ـمٝمرت اًمٜمٗم٤مس ىمٌؾ إ -176/11
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 . (1)ٕرسمٕملم سمٕمد اًمتٓمٝمروـم١مه٤م ىمٌؾ ا

ومٝمق دم   رائحتف ويمؾ أطمقاًمفم ذم ُمدة اًمٜمٗم٤مس وم٢من يم٤من سمٚمقٟمف وإذا ـمٝمرت اًمٜمٗم٤مس صمؿ قم٤موده٤م اًمد -177/11

, واعمذه٥م يرى أهن٤م شمّمكم وشمّمقم ص٤مُم٧ممل يٙمـ دم  ٟمٗم٤مس سم٤مًم٘مرائـ صٚم٧م و إنوٟمٗم٤مس ٓ شمّمقم وٓ شمّمكم 

  .(2)٤مئد ُمِمٙمقك ومٞمف وىمد ص٤مُم٧م ومٞمفاطمتٞم٤مـم٤ًم صمؿ شم٘ميض اًمّمقم ٕن اًمدم اًمٕم

و ؾمتلم يقُم٤ًم ُمـ دمدد دم ًمٚمث٤مين وم٢مهن٤م شمٌ٘مك ذم ٟمٗم٤مؾمٝم٤م طمتك شمتؿ أرسمٕملم أُمـ وًمدت شمقأُملم و -178/11

 . (3)وٓدة اًمث٤مين

  
  هـ18/12/1427يقم إطمد اجلزء إول اًمٗمراغ ُمـ يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  1/513( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  1/515( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  1/520( اًمنمح اعمٛمتع (3



 املمتع  الشرحكتاب  جممىع اختيارات الشيخ ابن عثيمني الفقهية من

33 

  يمت٤مب اًمّمالة -12

ال يٙمٗمر وهق ىمقل اجلٛمٝمقر ُمـ صغم سمال ووقء ُمًتٝمزئ٤ًم يمٗمر وإن صغم سمال ووقء ُمتٝم٤موٟم٤ًم وم -179/12

 . (1)يٙمٗمر ُمٓمٚم٘م٤مً  :طمٜمٞمٗم٦م وىم٤مل أسمقوظم٤مًمػ 

  اًمّمالة ًمٖم٦م : اًمدقم٤مء . -180/12

 . (2)ٗمتتح٦م سم٤مًمتٙمٌػم, خمتتٛم٦م سم٤مًمتًٚمٞمؿ: اًمتٕمٌد هلل شمٕم٤ممم سم٠مىمقال وأومٕم٤مل ُمٕمٚمقُم٦م, ُموذقم٤مً 

 .  (3)-سم٤مًمٍغ قم٤مىمٍؾ  –غم يمؾ ُمًٚمؿ ُمٙمٚمػ دم٥م اًمّمالة قم -181/12

أو ٟم٤مم قمٜمٝم٤م, ومٙمٗم٤مرهت٤م أن  ُمـ ٟمز صالة » :^ًمّمالة ي٘ميض ُمتك اؾمتٞم٘مظ ىم٤مل اًمٜم٤مئؿ قمـ ا -182/12

 .   (4)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ش يّمٚمٞمٝم٤م إذا ذيمره٤م

ُمـ زال قم٘مٚمف سم٢مهمامء وم٢مٟمف ٓ ي٘ميض اًمّمالة ُمٓمٚم٘م٤ًم, وٓ يٚمحؼ سم٤مًمٜم٤مئؿ ٕن اًمٜم٤مئؿ إذا ُأوىمظ اؾمتٞم٘مظ  -183/12

 .    (5)اًم٘مْم٤مء يرى أن قمٚمٞمفوأُم٤م اعمٖمٛمك قمٚمٞمف وم٢مٟمف ٓ يِمٕمر, واعمذه٥م 

يم٤من سمٖمػم اظمتٞم٤مره  ُمـ زال قم٘مٚمف سم٤مظمتٞم٤مره وإن يم٤من اعمزيؾ ُم٤ٌمح يم٤مًمٌٜم٩م ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء ُمٓمٚم٘م٤ًم, وإن -184/12

 . (6)ومال ىمْم٤مء قمٚمٞمف

أُمروا أوٓديمؿ »  :^ي١مُمر اًمّمٌل سم٤مًمّمالة ًمًٌع ؾمٜملم وييب قمٚمٞمٝم٤م ًمٕمنم ؾمٜملم ًم٘مقًمف  -185/12

 .   (7)محدرواه أ .شًمّمالة ًمًٌع واضسمقهؿ قمٚمٞمٝم٤م ًمٕمنم 

 ُمـ سمٚمغ ذم أصمٜم٤مء اًمّمالة أو سمٕمد أداءه٤م ومل خيرج وىمتٝم٤م ومال يٚمزُمف اإلقم٤مدة ٕٟمف ىم٤مم سمٗمٕمؾ اًمّمالة  -186/12

                                                 

 .  1/324( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  2/5( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12 -2/8( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  2/15( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  2/17( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  2/19( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  2/20( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)ٚم٥م, واعمذه٥م يرى أن قمٚمٞمف اإلقم٤مدةقمغم اًمقضمف اًمذي ُأُمر سمف, ومً٘مط قمٜمف اًمٓم

طم٥ًم طم٤مًمف,  ظم٤مف ظمروج اًمقىم٧م صغم قمغم وُمـٓ جيقز شم٠مظمػم اًمّمالة قمـ وىمتٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم,  -187/12

(, وٓ شم١مظمر اًمّمالة إٓ عمـ ٟمقى اجلٛمع ممـ حيؾ ًمف اجلٛمع, وذم 22/57وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )

أظمر صالة اًمٕمٍم ذم همزوة  ^ؿمدة اخلقف اًمذي ٓ يتٛمٙمـ ُمٕمف ُمـ اًمّمالة سم٠مي وضمف ُمـ اًمقضمقه ٕن اًمٜمٌل 

عمِمتٖمؾ سمنمـمٝم٤م اًمذي ة قمـ وىمتٝم٤م إٓ ًمٜم٤مو اجلٛمع وُمًٚمؿ, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ جيقز شم٠مظمػم اًمّمال يمام قمٜمداخلٜمدق 

 .  (2)حيّمٚمف ىمري٤ٌمً 

ٕمْمٝم٤م أو ضمحد وضمقب ريمٕم٦م ُمـ ضمحد وضمقب اًمّمالة يمٗمر وًمق صغم وًمق ضمحد وضمقب سم -188/12

 . (3)يمذًمؽ يٙمٗمر

ُمـ شمرك اًمّمالة سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ومال يِمؽمط ًمتٙمٗمػمه دقمقة اإلُم٤مم ووٞمؼ وىم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م, واعمذه٥م يرى  -189/12

 .   (4)ة اإلُم٤مم ووٞمؼ وىم٧م اًمث٤مٟمٞم٦ماط دقمقاؿمؽم

اًمذي ئمٝمر ُمـ إدًم٦م أٟمف ٓ يٙمٗمر اإلٟم٤ًمن إٓ سمؽمك اًمّمالة دائاًم وم٢من يم٤من يّمكم ومرو٤ًم أو  -190/12

 .  (5)هذا ٓ يّمدق قمٚمٞمف أٟمف شمرك اًمّمالةومرولم وم٢مٟمف ٓ يٙمٗمر ٕن 

 .  (6)هللىم٤مل سمذًمؽ اإلُم٤مم أمحد رمحف اشم٤مرك اًمّمالة يمًاًل اًمراضمح أٟمف يٙمٗمر  -191/12

 .   (7)د احل٤ميمؿ هؾ يًتت٤مب أم ٓ يًتت٤مبُمـ شمرك اًمّمالة يرضمع أُمره إمم اضمتٝم٤م -192/12

 :(8)أوص٤مف اًمّمالة صمالصم٦م -193/12

                                                 

 .  2/21( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  2/23( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  2/25( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  2/26اًمنمح اعمٛمتع ( (4

 . 2/27( اًمنمح اعمٛمتع (5

 . 2/28( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  2/39( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  2/80( اًمنمح اعمٛمتع (8
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  أداء وهل ُم٤م ومٕمؾ ذم وىمتف ٕول ُمرة .أوًٓ : 

مج٤مقم٦م ومّمٚمٞم٤م ُمٕمٝمؿ, إذا صٚمٞمُتام ذم رطم٤مًمُِٙمام: صمؿ أشمٞمتام »  :^ُم٤م ومٕمؾ ذم وىمتف ُمرة صم٤مٟمٞم٦م يم٘مقًمف  وهلإقم٤مدة صم٤مٟمٞم٤ًم : 

  رواه أمحد . .شوم٢مهن٤م ًمٙمام ٟم٤مومٚم٦م 

  ُم٤م ومٕمؾ سمٕمد وىمتف . وهل ىمْم٤مءصم٤مًمث٤ًم : 

و اًمّمحٞمح أن ُم٤م ومٕمؾ سمٕمد وىمتف: إن يم٤من ًمٖمػم قمذر مل ي٘مٌؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم, وإن يم٤من ًمٕمذر ومٝمق أداء وًمٞمس ىمْم٤مء دًمٞمؾ 

ر ؿمٞمخ اإلؾمالم وهذا اظمتٞم٤م ,ٚمٞمفُمتٗمؼ قم .شُمـ ٟم٤مم قمـ صالة أو ٟمًٞمٝم٤م ومٚمٞمّمٚمٝم٤م إذا ذيمره٤م »  :^ذًمؽ ىمقل اًمٜمٌل 

 .  (22/36اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )
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  إلىم٤مُم٦مإذاِن وا سم٤مُب  -13

 : اًمتٕمٌد هلل سمذيمر خمّمقص سمٕمد دظمقل وىم٧م اًمّمالة ًمإلقمالم سمف .   إذان ًمٖم٦م: اإلقمالم, وذقم٤مً  -194/13

 سمذيمر خمّمقص قمٜمد اًم٘مٞم٤مم ٌد هللاًمتٕم :ء إذا ضمٕمٚمف ُمًت٘مٞماًم, وذقم٤مً ُمّمدر أىم٤مم, ُمـ أىم٤مم اًمٌم واإلىم٤مُم٦م ًمٖم٦م:

  .(1)ًمٚمّمالة

 .  (2)ًمقرود إطم٤مدي٨م اًمداًم٦م قمغم ومْمٚمف إذان أومْمؾ ُمـ اإلُم٤مُم٦م -195/13

إذا طميت »  عم٤مًمؽ سمـ احلقيرث : ^إذان ومرض يمٗم٤مي٦م قمغم اًمرضم٤مل دل قمٚمٞمف ىمقل اًمٜمٌل  -196/13

 . (3). ُمتٗمؼ قمٚمٞمفشاًمّمالة ومٚمٞم١مذن ًمٙمؿ أطمديمؿ 

    :^ًمٚمّمٚمقات اخلٛمس اعم١مداة واعم٘مْمٞم٦م ًمٚمٛم٤ًمومريـ واعم٘مٞمٛملم دل قمٚمٞمف أن اًمٜمٌل جي٥م إذان  -197/13

ُمتٗمؼ  .شعم٤م ٟم٤مم قمـ صالة اًمٗمجر ذم ؾمٗمره, ومل يًتٞم٘مظ إٓ سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس أُمر سمالًٓ أن ي١مذن وأن  ي٘مٞمؿ » 

 .  (4)ن اًمٕم٤مم ذم اًمٌٚمدسم٤مٕذا ّمالة ومال جي٥م قمٚمٞمف إذان ايمتٗم٤مءقمٚمٞمف, وإذا يم٤من اإلٟم٤ًمن ذم سمٚمد ىمد ُأذن ومٞمف ًمٚم

يم٤من إذا همزا ىمقُم٤ًم  ^ي٘م٤مشمؾ أهؾ سمٚمد شمريمقا إذان واإلىم٤مُم٦م ُمـ ىمٌؾ اإلُم٤مم إمم أن ي١مذٟمقا ٕٟمف  -198/13

 . (5)ؿ.  ُمتٗمؼ قمٚمٞمفأُمًؽ طمتك ي٠ميت اًمقىم٧م وم٢من ؾمٛمع أذاٟم٤ًم يمػ وإٓ ىم٤مشمٚمٝم

ي١مذن أو ي٘مٞمؿ, وًمٙمـ جيقز  سم٠من ُيًت٠مضمر ؿمخّم٤مً  ,حيرم أن يٕم٘مد قم٘مد إضم٤مرة قمغم إذان واإلىم٤مُم٦م -199/13

 .   (6)أهؾ ًمذًمؽ وم٢من وضمد ومال يٕمٓمك همػمه سمنمط قمدم وضمقد ُمتٓمقعأظمذ ضمٕماًل قمٚمٞمٝمام سم٠من يٍمف ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل 

 وضمقسم٤ًم ظمالوم٤ًم  ,وأن يٙمقن أُمٞمٜم٤مً  ,وهذا ُمًتح٥م ,يِمؽمط ًمٚمٛم١مذن ذوط ُمٜمٝم٤م أن يٙمقن صٞمت٤مً  -200/13

 

                                                 

 .  41 -2/40( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  2/41( اًمنمح اعمٛمتع (2

 . 2/43( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  46 -2/44( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  2/47( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  2/49ًمنمح اعمٛمتع ( ا(6
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 .  (1)سم٤مًمقىم٧م , وأن يٙمقن قم٤معم٤مً ومٝمق يرى إُم٤مٟم٦م ؾمٜم٦م ,ًمٚمٛمذه٥م

وًمف صٗم٤مت أظمرى صم٤مسمت٦م سم٤مًمًٜم٦م  إذان مخ٦ًم قمنم مجٚم٦م قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م وهق ُم٤م يٕمٛمؾ سمف اًمٞمقم, -201/13

 :(2)وهل

أن ي٘مقل اًمِمٝم٤مدشملم ِهًا ذم  وهق –ُمذه٥م ُم٤مًمؽ أن إذان ؾمٌع قمنمة مجٚم٦م سم٤مًمتٙمٌػم ذم أوًمف ُمع اًمؽمضمٞمع  -أ

  . ُمًٚمؿ قمٜمديمام ورد ذًمؽ   -ٟمٗمًف صمؿ ي٘مقهل٤م ضمٝمرًا 

. ٤ًم ُمع اًمؽمضمٞمع يمام ورد قمٜمد أمحد ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل أن إذان شمًع قمنمة مجٚم٦م, سم٤مًمتٙمٌػم ذم أوًمف أرسمٕم  -ب

 : وًمف صٗم٤مت أظمرى صم٤مسمت٦م سم٤مًمًٜم٦م وهل واإلىم٤مُم٦م ذم اعمذه٥م إطمدى قمنمة مجٚم٦م وهق ُم٤م يٕمٛمؾ سمف اًمٞمقم,

د ىم٤مُم٧م اًمّمالة اصمٜمتلم واًمتٙمٌػم سمٕم٤ًم وىماحلٞمٕمٚمتلم أرتٙمٌػم أرسمٕم٤ًم واًمتِمٝمديـ أرسمٕم٤ًم وأهن٤م ؾمٌع قمنمة مجٚم٦م اًم -ج

  ُمرشملم واًمتقطمٞمد ُمرة .

: ُأُمر طمٞم٨م ىم٤مل أهن٤م شمًع مُجؾ شمٙمقن مجٚم٦م مجٚم٦م إٓ ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمالة ُمرشملم, وهذا فم٤مهر طمدي٨م أٟمس -د

 ذان ويقشمر اإلىم٤مُم٦م . سمالل أن يِمٗمع إ

  مل حيّمؾ شمِمقيش وومتٜم٦م .ويمؾ هذا مم٤م ضم٤مءت سمف اًمًٜم٦م, وم٢مذا أذٟم٧م هبذا ُمرة وهبذا ُمرة يم٤من أومم إن 

( وشمٜمقيٕمٝم٤م  واًم٘م٤مقمدة ) أن اًمٕم٤ٌمدات اًمقاردة قمغم وضمقه ُمتٜمققم٦م, يٜمٌٖمل ًمإلٟم٤ًمن أن يٗمٕمٚمٝم٤م قمغم هذه اًمقضمقه

 سم٤مًمنميٕم٦م قمغم مجٞمع وضمقهٝم٤م .  ومٞمف ومقائد ُمٜمٝم٤م طمٗمظ اًمًٜم٦م واًمتٞمًػم قمغم اعمٙمٚمػ وطمْمقر اًم٘مٚم٥م واًمٕمٛمؾ

دصملم وإن يم٤من قمٚمٞمف طمدث أصٖمر ومٞم٤ٌمح ًمف إذان, يٗمْمؾ عمـ أذن أن يٙمقن ُمتٓمٝمرًا ُمـ احل -202/13

ٗم٧م يٛمٞمٜم٤ًم وؿمامًٓ قمٜمد ويٚمت, ضم٤مقماًل أصٌٕمٞمف ذم أذٟمٞمفويًـ  أن يٙمقن ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م , دث أيمؼمويٙمره عمـ قمٚمٞمف طم

وهذا عمـ ي١مذن , ًمّمالة وؿمامًٓ قمٜمد طمل قمغم اًمٗمالحوفم٤مهر اًمًٜم٦م أن يٚمتٗم٧م يٛمٞمٜم٤ًم قمٜمد طمل قمغم ا, احلٞمٕمٚمتلم

 . (3)قت أُم٤م ُمـ ي١مذن سمٛمٙمؼم صقت ومال يٚمتٗم٧م ًمٙمل ٓ يْمٕمػ اًمّمقتسمدون ُمٙمؼم ص

                                                 

 .  2/50( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  64 -2/55( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  60 -2/57( اًمنمح اعمٛمتع (3
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 . (1)ُمـ شمقمم إذان يتقمم اإلىم٤مُم٦م -203/13

رواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمـ اإلُم٤مم ٓ يّمح إذان إٓ ُمرشم٤ًٌم ُمتقاًمٞم٤ًم, ويّمح٤من ُمـ وم٤مؾمؼ ٕٟمف ذيمر وهل اًم -204/13

 . (2)يٜمٌٖمل أن يتقٓمه٤م ُمـ يم٤من قمدًٓ  ًمٙمـأمحد, و

 . (3), وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف ٓ يّمحًمٙمٜمف يٙمره وم٢مٟمف جيزئ يم٤من إذان ُُمٚمحٜم٤مً إذا  -205/13

 :(4)ًمٚمحـ ذم إذان يٜم٘مًؿ إمم  ىمًٛملما -206/13

  ىمًؿ ٓ يّمح ُمٕمف إذان وهق اًمذي يتٖمػم سمف اعمٕمٜمك, ُمثؾ ىمقل ) اهلل أيم٤ٌمر ( وم٢من ُمٕمٜمك أيم٤ٌمر اًمٓمٌؾ . -أ

اهلل وأيمؼم ( وم٢مٟمف جيقز ذم اًمٚمٖم٦م ذي ٓ يتٖمػم سمف اعمٕمٜمك, ُمثؾ ىمقل) ىمًؿ يّمح سمف إذان ُمع اًمٙمراه٦م وهق اًم -ب

 تقطم٦م سمٕمد وؿ أن شم٘مٚم٥م واوًا . اًمٕمرسمٞم٦م إذا وىمٕم٧م اهلٛمزة ُمٗم

إن مل يٙمـ ُمٕمف همػمه وم٢مٟمف ٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف, إٓ , وئاعمٛمٞمز وُمٕمف همػمه ومال سم٠مس وجيزإن أذن اًمّمٌل  -207/13

  .(5)قمٚمٞمف ؾ قم٤مرف سم٤مًمقىم٧م يٜمٌٝمفإذا يم٤من قمٜمده سم٤مًمغ قم٤مىم

وم٢مٟمف ٓ  : ذه٥م,ف ؾم٤مئؾ وهق ي١مذن أيـ ومالن ؟ وم٘م٤ملُمـ شمٙمٚمؿ سمٙمالٍم يًػم أصمٜم٤مء إذان يم٠من ي٠ًمًم -208/13

 . (6)يٌٓمؾ أذاٟمف

إذان يٙمقن قمٜمد إرادة اًمّمالة ٓ قمٜمد دظمقل اًمقىم٧م, ومٚمق أن مج٤مقم٦م ذم ؾمٗمر أو ٟمزه٦م وأرادوا أن  -209/13

 .   (7)ون ومٕمؾ اًمّمالة ٓ قمٜمد دظمقل اًمقىم٧مومْمؾ ومٞم١مذٟمقن قمٜمدُم٤م يريدي١مظمروا صالة اًمٕمِم٤مء إمم آظمر وىمتٝم٤م وهق إ

 ٓ يّمح أذان اًمٗمجر ىمٌؾ ـمٚمقع اًمٗمجر, وًمق يم٤من يقضمد ُمـ ي١مذن سمٕمد اًمٗمجر, واعمذه٥م يرى أن  -210/13

 

                                                 

 .  2/65( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  2/68( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  2/70( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  2/70( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  2/72( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  2/73( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  2/74اًمنمح اعمٛمتع  ((7
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 .  (1)ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ ًمٚمٗمجر جيزئإذان سمٕمد 

ذم قمروم٦م   ^دل قمغم ذًمؽ ومٕمٚمف  ُمـ مجع اًمّمالة أو ىم٣م اًمٗمقائ٧م أذن ًمألومم وأىم٤مم ًمٙمؾ صالة, -211/13

 . (2)وذم ُمزدًمٗم٦م . رواه ُمًٚمؿ

ث اًم٤ًمسمؼ يًـ عمـ ؾمٛمع إذان أن يت٤مسمٕمف وهق اًمراضمح دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م ُم٤مًمؽ سمـ احلقير -212/13

٧م سمٞم٤من ذًمؽ دل قمغم أن اإلضم٤مسم٦م ًمٞمً  ^ووضمف اًمدًٓم٦م أن اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم شمٕمٚمٞمؿ وشمدقمق احل٤مضم٦م إًمٞمف ومٚمام شمرك اًمٜمٌل 

 .  (3)ل اًمٔم٤مهري٦م سم٤مًمقضمقبسمقاضم٦ٌم, وىم٤م

ُمـ يم٤من ذم صالة ومال يًـ ًمف ُمت٤مسمٕم٦م اعم١مذن, وظم٤مًمػ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وىم٤مل سمؾ يت٤مسمع  -213/13

 . (4)(39إُمر سم٤معمت٤مسمٕم٦م) آظمتٞم٤مرات صاعمّمكم اعم١مذن ًمٕمٛمقم 

ٗمس , وذم اًمٜماعمذه٥م يرى أٟمف ُي٘م٣م اًمؽمديد ظمٚمػ اعم١مذن عمـ يم٤من ذم صالة أو قمغم ىمْم٤مء احل٤مضم٦م -214/13

 .  (5)ُمٜمف رء ظمّمقص٤ًم إذا ـم٤مل اًمٗمّمؾ

وأٟم٤م أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدًا رؾمقل »ينمع عمـ ؾمٛمع اًمٜمداء أن ي٘مقل قمٜمد اًمِمٝم٤مدشملم  -215/13

. رواه ُمًٚمؿ, وقمٜمد احلٞمٕمٚمتلم شروٞم٧م سم٤مهلل رسم٤ًم وسم٤مإلؾمالم ديٜم٤ًم وسمٛمحٛمٍد رؾمقًٓ »  :, وي٘مقلرواه ُمًٚمؿ .شاهلل 

 86-2/84.    (6)طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهللي٘مقل: ٓ 

 ^دل قمغم ذًمؽ ُم٤م رواه ُمًٚمؿ أن اًمٜمٌل  ^ينمع سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ إذان أن ُيّمغم قمغم اًمٜمٌل  -216/13

اًمٚمٝمؿ رب : » وينمع سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمؽمديد ىمقل ش.قًمقا ُمثؾ ُم٤م ي٘مقل, صمؿ صٚمقا قمكم إذا ؾمٛمٕمتؿ اعم١مذن وم٘م: » ىم٤مل

 .    (7)شٕمثف ُم٘م٤مُم٤ًم حمٛمقدًا اًمذي وقمدشمف اًم٘م٤مئٛم٦م آت حمٛمدًا اًمقؾمٞمٚم٦م واًمٗمْمٞمٚم٦م, واسمهذه اًمدقمقة اًمت٤مُم٦م واًمّمالة 

                                                 

 .  2/76( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  2/79( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  2/82( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  2/84( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  2/84( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  86 -2/84( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  88 -2/86( اًمنمح اعمٛمتع (7
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خمتٚمػ ذم شمّمحٞمحٝم٤م وىمد أظمرضمٝم٤م اًمٌٞمٝم٘مل وصححٝم٤م اسمـ سم٤مز  .شإٟمؽ ٓ ختٚمػ اعمٞمٕم٤مد »  ىمقل: -217/13

 . (1)ى أهن٤م ؿم٤مذة ومٚمٞم٧ًم ُمنموقم٦م ذم طم٘مفرمحف اهلل, ومٛمـ رأى أهن٤م صحٞمح٦م ومٝمل ُمنموقم٦م ذم طم٘مف وُمـ رأ

داود ًمٙمٜمف وٕمٞمػ ٓ شم٘مقم سمف ٓ شُمًـ ُمت٤مسمٕم٦م اعم٘مٞمؿ وهق إفمٝمر وومٞمٝم٤م طمدي٨م أظمرضمف أسمق  -218/13

 . (2)احلج٦م

اًم٤ًمُمع ي٘مقل ُمثؾ  :) اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقم ( وم٢منٟمف إذا ىم٤مل اعم١مذن ذم صالة اًمّمٌحاًمّمحٞمح أ -219/13

صدىم٧م وسمررت ( وهذا وٕمٞمػ ٓ دًمٞمؾ ًمف :) اًمّمالة ظمػم ُمـ اًمٜمقم (, واعمذه٥م يرى أٟمف ي٘مقل:)ُم٤م ي٘مقل اعم١مذن

 . (3)وٓ شمٕمٚمٞمؾ صحٞمح

 . (4), واعمذه٥م يرى أٟمف يت٤مسمع ٟمٗمًفاعم١مذن ٓ يت٤مسمع ٟمٗمًف -220/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  2/91( اًمنمح اعمٛمتع (1
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  ًمّمالةاذوط  سم٤مُب  -14

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  [ُمـ ذوط اًمّمالة دظمقل اًمقىم٧م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  -221/14

  . (1) شمّمح ىمٌؾ اًمقىم٧م سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملموم٤مًمّمالة ٓ ]ہ

ومال إصمؿ  ٚمؿ ُمـ اإلصمؿ, وإن يم٤من همػم ُمتٕمٛمدُمـ صغم ىمٌؾ اًمقىم٧م ُمتٕمٛمدًا ومّمالشمف سم٤مـمٚم٦م وٓ يً -222/14

 .  (2)قمٚمٞمف وصالشمف ٟم٤مومٚم٦م وقمٚمٞمف اإلقم٤مدة

ُمـ ٟم٤مم قمـ صالة أو ٟمًٞمٝم٤م  » :^اًمّمالة سمٕمد ظمروج اًمقىم٧م إن يم٤من ًمٕمذر وم٢مهن٤م شمّمح ًم٘مقًمف  -223/14

ن شم٠مظمػمه٤م ًمٖمػم قمذر وم٤مجلٛمٝمقر أهن٤م شمّمح سمٕمد اًمقىم٧م ُمع اإلصمؿ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وإن يم٤م .شومٚمٞمّمٚمٝم٤م إذا ذيمره٤م 

واًمّمحٞمح أهن٤م ٓ شمّمح سمٕمد اًمقىم٧م ًمٖمػم قمذر ٕن اًمدًمٞمؾ طمدد اًمقىم٧م وم٢مذا شمٕمٛمد أن شمٙمقن صالشمف ظم٤مرج اًمقىم٧م 

   .   (3)إذًا ومتٙمقن اًمّمالة ُمردودة .شُمـ قمٛمؾ قمٛماًل ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝمق رد »  :^مل ي٠مت سم٠مُمر اهلل وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل 

دًمٞمؾ  ,ًمٜمج٤مؾم٦م ذم اًمثقب واًمٌدن واًمٌ٘مٕم٦مُمـ ذوط اًمّمالة اًمٓمٝم٤مرة ُمـ احلدث واًمٓمٝم٤مرة ُمـ ا -224/14

, ودًمٞمؾ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شٓ ي٘مٌؾ اهلل صالة أطمديمؿ إذا أطمدث طمتك يتقو٠م  » :^اًمٓمٝم٤مرة ُمـ احلدث ىمقل اًمٜمٌل 

قمغم اًمٓمٝم٤مرة ُمـ ٟمج٤مؾم٦م اًمٌدن  , واًمدًمٞمؾ^اًمٓمٝم٤مرة ُمـ ٟمج٤مؾم٦م اًمثقب طمدي٨م اًمٖمالم اًمذي سم٤مل قمغم صمقب اًمٜمٌل 

يُمُؾ أطم٤مدي٨م آؾمتٜمج٤مء وآؾمتجامر وإُمر سمٖمًؾ اعمذي, واًمدًمٞمؾ قمغم اًمٓمٝم٤مرة ُمـ اًمٜمج٤مؾم٦م ذم اًمٌ٘مٕم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وطمدي٨م إقمرايب اًمذي سم٤مل  ] ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  [

 .     (4)سمذٟمقب ُم٤مء وم٠ُمهريؼ قمٚمٞمف ^ذم اعمًجد وم٠مُمر اًمٜمٌل 

ًمٔمٝمر ُمـ اًمزوال إمم ُم٤ًمواة اًمٌمء ومٞمئف سمٕمد ذمء اًمزوال إمم أن يّمػم فمؾ يمؾ رء وىم٧م صالة ا -225/14

 .   (5)ٝمذا هق اًمزوالومًمِمٛمس إمم همروهب٤م ٟمّمٗملم اىمًؿ ُم٤م سملم ـمٚمقع ااًمزوال سم٤مًم٤ًمقم٦م  ُمثٚمف, وقمالُم٦م

                                                 

 .  2/96( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  2/96( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  2/97( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  100 -2/98( اًمنمح اعمٛمتع (4

 . 2/102( اًمنمح اعمٛمتع (5
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شمٕمجٞمؾ صالة اًمٔمٝمر أومْمؾ ٕن ومٞمف اؾمت٤ٌمق ًمٚمخػمات وٕٟمف أطم٥م إقمامل إمم اهلل وومٞمف إسمراء  -226/14

 . (1)ٕن اإلٟم٤ًمن ٓ يدري ُم٤م يٕمرض ًمف ٚمذُم٦مًم

إذا اؿمتد احلر وم٠مسمردوا  » :^ُيٗمْمؾ شم٠مظمػم صالة اًمٔمٝمر ذم ؿمدة احلر دل قمغم ذًمؽ ىمقًمف  -227/14

 . (2)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شسم٤مًمّمالة

ٓ يًـ شم٠مظمػم صالة اًمٔمٝمر إذا وضمد همٞمؿ ٕٟمف ىمد يقضمد همٞمؿ وٓ متٓمر, واعمذه٥م يرى أهن٤م شم١مظمر  -228/14

 .  (3)يّمكم مج٤مقم٦م ذم اعمًجدُمع همٞمؿ عمـ 

وىم٧م صالة اًمٕمٍم يٜم٘مًؿ إمم اظمتٞم٤مري واوٓمراري, وم٤مٓظمتٞم٤مري ُمـ يمقن فمؾ يمؾ رء ُمثٚمف  -229/14

رواه ُمًٚمؿ, و اعمذه٥م يرى  .شوىم٧م اًمٕمٍم ُم٤م مل شمّمٗمر اًمِمٛمس »  :^دل قمٚمٞمف ىمقل اًمٜمٌل  ,إمم اصٗمرار اًمِمٛمس

ُمـ »  :^ري إمم همروب اًمِمٛمس دل قمٚمٞمف ىمقل اًمٜمٌل وآوٓمرا, ٤مري إمم أن يٙمقن فمؾ يمؾ رء ُمثٚمٞمفأن آظمتٞم

 .  (4)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شأدرك ريمٕم٦م ُمـ اًمٕمٍم, ىمٌؾ أن شمٖمرب اًمِمٛمس وم٘مد أدرك اًمٕمٍم 

وىم٧م اعمٖمرب ُمـ ُمٖمٞم٥م اًمِمٛمس إمم ُمٖمٞم٥م احلٛمرة, وُم٘مداره سم٤مًم٤ًمقم٦م خيتٚمػ سم٤مظمتالف  -230/14

شم٘مري٤ًٌم سمٕمد اًمٖمروب, ويًـ شمٕمجٞمٚمٝم٤م إٓ  اًمٗمّمقل وهق يؽماوح ُم٤م سملم ؾم٤مقم٦م ورسمع إمم ؾم٤مقم٦م وٟمّمػ وصمالث دىم٤مئؼ

 .  (5)ح٤مج ًمٞمٚم٦م ُمزدًمٗم٦مًمٚم

ڤ ڦ ڦ ] وىم٧م اًمٕمِم٤مء ُمـ ُمٖمٞم٥م اًمِمٗمؼ إمحر إمم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ دل قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم -231/14

ىم٧م اًمٕمِم٤مء يٛمتد إمم ـمٚمقع واعمذه٥م يرى أن و ويٙمقن اًمٖمًؼ قمٜمد ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ, ]ڦ ڦ ڄ ڄ

  .(6)اًمٗمجر

                                                 

 . 2/102( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  2/103( اًمنمح اعمٛمتع (2

 . 2/105( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  109 -2/106( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  2/110( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  115 -2/112( اًمنمح اعمٛمتع (6
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يم٤من يًتح٥م أن ي١مظمر اًمٕمِم٤مء .  ^إمم صمٚم٨م اًمٚمٞمؾ دل قمغم ذًمؽ أن اًمٜمٌل يًـ شم٠مظمػم اًمٕمِم٤مء  -232/14

: ي٤م رؾمقل اهلل ٟم٤مم اًمٜم٤ًمء وم٘م٤مل  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وىمد شم٠مظمر ذات ًمٞمٚم٦م طمتك ذه٥م قم٤مُم٦م اًمٚمٞمؾ وم٘م٤مم إًمٞمف قمٛمر

 . (1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شؼ قمغم أُمتل إٟمف ًمقىمتٝم٤م ًمقٓ أن أؿم»  :^واًمّمٌٞم٤من, وم٘م٤مل 

ر اًمٗمجر اًمّم٤مدق وهق اًمٌٞم٤مض اعمٕمؽمض ُمـ اًمِمامل إمم اجلٜمقب إمم وىم٧م صالة اًمٗمجر ُمـ فمٝمق -233/14

, وأُم٤م اًمٗمجر اًمٙم٤مذب يم٤من يّمٚمٞمٝم٤م سمٖمٚمس ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ^ـمٚمقع اًمِمٛمس, وأداؤه٤م ذم أول وىمتٝم٤م أومْمؾ ٕن اًمٜمٌل 

 . (2)ومٞمٙمقن ممتد ـمقًٓ ُمـ اًمنمق إمم اًمٖمرب

ُمتٗمؼ  .شّمالة وم٘مد أدرك اًمّمالة ُمـ أدرك ريمٕم٦م ُمـ اًم»  :^شمدرك اًمّمالة سم٢مدراك ريمٕم٦م ًم٘مقًمف  -234/14

, ويمذًمؽ اجلامقم٦م ٓ شمدرك إٓ سمريمٕم٦م يمام أن اجلٛمٕم٦م ٓ ( 23/330 ) ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦مقمٚمٞمف وهق اظمتٞم٤مر 

 . (3)ػمة اإلطمرامشمدرك إٓ سمريمٕم٦م سم٤مٓشمٗم٤مق, واعمذه٥م يرى أن اًمّمالة شمدرك سمتٙمٌ

قل اًمقىم٧م أو همٚم٥م قمغم فمٜمف ذًمؽ, ويٙمقن ٓ دمقز اًمّمالة ىمٌؾ اًمقىم٧م إٓ إذا شمٞم٘مـ اعمّمكم دظم -235/14

ـ, وٓ يّمغم ُمع ذًمؽ إُم٤م سمٛمٕمروم٦م أدًم٦م اًمقىم٧م أو سمخؼم ُمـ يثؼ سمف, واعمذه٥م يِمؽمط ذم اعمخؼم أن يٙمقن صم٘م٦م ُمتٞم٘م

 . (4)اًمِمؽ سمدظمقل اًمقىم٧م

ُمـ أدرك ُمـ اًمّمالة ىمدر ريمٕم٦م وهق ُمٙمٚمػ صمؿ زال شمٙمٚمٞمٗمف سمجٜمقن أو سمحٞمض سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمرأة   -236/14

ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  واظمت٤مرضمٜمقٟمف وـمٝمرت احل٤مئض ىمْمقا اًمٗمرض اًمذي أدريمقا ُمٜمف ىمدر ريمٕم٦م, صمؿ أوم٤مق ُمـ 

(, 23/334) –أي إذا شمْم٤ميؼ اًمقىم٧م  –ٓ يٚمزم اًم٘مْم٤مء إٓ إذا سم٘مل ُمـ وىم٧م اًمّمالة سمٛم٘مدار ومٕمؾ اًمّمالة أٟمف 

 . (5)ك ُمـ اًمّمالة ىمدر شمٙمٌػمة اإلطمرامواعمذه٥م يرى أٟمف ي٘ميض إذ أدر

 ٤مر أهاًل ًمقضمقب اًمّمالة ىمٌؾ ظمروج وىمتٝم٤م سم٘مدر ريمٕم٦م ًمزُمتف شمٚمؽ اًمّمالة وم٘مط, وذًمؽ ُمـ ص -237/14

                                                 

 . 2/116( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/109, 2/117( اًمنمح اعمٛمتع (2

 . 2/121( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  126 -2/122( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  132 -2/128( اًمنمح اعمٛمتع (5
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(, 23/334سمزوال اعم٤مٟمع أو سم٤مًمتٙمٚمٞمػ ومل يٚمزُمف ُم٤م جيٛمع إمم شمٚمؽ اًمّمالة ىمٌٚمٝم٤م وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم )

 .    (1)ع إًمٞمٝم٤م ىمٌٚمٝم٤مطمرام ًمزُمتف وُم٤م جيٛمواعمذه٥م يرى أن ُمـ ص٤مر أهاًل ًمقضمقهب٤م ىمٌؾ ظمروج وىمتٝم٤م سم٘مدر شمٙمٌػمة اإل

جي٥م ىمْم٤مء اًمٗم٤مئتف ومقرًا إذا يم٤من ومقاهت٤م ًمٕمذر, أُم٤م إذا وم٤مشم٧م ًمٖمػم قمذر ومال ي٘مْمٞمٝم٤م شمٜمٙمٞماًل سمف وهق  -238/14

 . (2)رى وضمقب اًم٘مْم٤مء ًمٕمذر أو ًمٖمػم قمذر(, واجلٛمٝمقر ي22/18اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم )

اخلٜمدق وم٘مْم٤مه٤م ُمرشم٤ًٌم  رسمع صٚمقات ذموم٤مشمتف أ ُمـ قمٚمٞمف ومقائ٧م وم٢مٟمف ي٘مْمٞمٝم٤م ُمرشم٦ٌم ٕن اًمٜمٌل  -239/14

 .  (3)رواه أمحد

ې ې ې ى ى ائ  [يً٘مط اًمؽمشمٞم٥م ذم ىمْم٤مء اًمٗمقائ٧م سم٤مًمٜمًٞم٤من ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  -240/14

ويً٘مط اًمؽمشمٞم٥م يمذًمؽ إذا ظمٌم ظمروج وىم٧م اظمتٞم٤مر احل٤مضة, ويً٘مط اًمؽمشمٞم٥م سم٤مجلٝمؾ وظمقف [ ائ

 148-2/144.    (4)امقم٦م ويِمؽمط ومٞمٝم٤م اًمؽمشمٞم٥مومقات اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م, واعمذه٥م ٓ يٕمذر سم٤مجلٝمؾ وومقات اجل

      ُمـ ذوط اًمّمالة ؾمؽم اًمٕمقرة وإومم أن ي٘م٤مل أظمذ اًمزيٜم٦م ٕٟمف ًمٗمظ اًم٘مرآن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  -241/14

وُمـ أظمذ اًمزيٜم٦م ؾمؽم اًمًٜم٦م, شمرد يمٚمٛم٦م ؾمؽم اًمٕمقرة ذم اًمٙمت٤مب وومل ] ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ [

  .(5)اًمٕمقرة

  :(6)وط أرسمٕم٦م٤م يًؽم اًمٕمقرة ذعم -242/14

  أٓ يٙمقن حمرُم٤ًم وم٤مًمّمالة شمّمح ومٞمف ُمع اإلصمؿ . -ب              أٓ يّمػ اًمٌنمة .  -أ

  أن يٙمقن ـم٤مهرًا . -د                أٓ يي ٓسمًف .  -ج

 قمقرة اًمرضمؾ ُمـ قمنم ؾمٜمقات ومام ومقق, وإُم٦م وًمق سم٤مًمٖم٦م, وأم اًمقًمد اًمتل أشم٧م ُمـ ؾمٞمده٤م سمقًمد  -243/14

                                                 

 . 134 -2/132( اًمنمح اعمٛمتع (1

 . 139-2/136( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  2/143( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  148 -2/144( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  152 -2/148( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  156 -2/152( اًمنمح اعمٛمتع (6
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  .(1)ة ُمـ اًمنة إمم اًمريم٦ٌمٝم٤م ذم اًمّمالواعمٕمَتؼ سمٕمْم

ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ  اعمرأة احلرة يمٚمٝم٤م قمقرة إٓ وضمٝمٝم٤م ذم اًمّمالة واًمٙمٗم٤من واًم٘مدُم٤من وهق اظمتٞم٤مر -244/14

ة وجي٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شمتحٗمظ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمِمٕمر اًمرأس أٓ خيرج ُمٜمف رء, واعمذه٥م يرى أن احلر, (22/109شمٞمٛمٞم٦م )

 . (2)يمٚمٝم٤م قمقرة إٓ وضمٝمٝم٤م ذم اًمّمالة

(, وىم٤مل 22/109جي٥م قمغم اًمرضمؾ ذم اًمّمالة أن يًؽم ومخذيف وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ) -245/14

اإلُم٤مم أمحد أن قمقرة اًمرضمؾ اًمٗمرضم٤من وم٘مط, وأُم٤م ذم سم٤مب اًمٜمٔمر وم٤مًمٜمٔمر إمم ُم٤م يم٤من حم٤مذي٤ًم ًمٚمًقأشملم ومٚمف طمٙمٛمٝمام أي 

ىمد طمن قمـ ومخذه وهق  ^سمٕمقرة ٕٟمف أن أقمغم اًمٗمخذ ًمف طمٙمؿ اًمًقأشملم وُم٤م دون ذًمؽ ُمـ اًمٗمخذ وم٢مٟمف ًمٞمس 

 . (3)ف وُم٤م دون اًمنة ظمقوم٤ًم ُمـ اًمٗمتٜم٦مأؿمد اًمٜم٤مس طمٞم٤مًء, أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمِم٤مب ٓ سمد أن يًؽم ومخذه يمٚم

إومْمؾ ًمٚمرضمؾ اًمّمالة ذم صمقسملم ٕٟمف أسمٚمغ ذم اًمًؽم, أُم٤م ؾمؽم اًمرأس إذا يم٤من ذم ىمقم يرون ؾمؽم  -246/14

ٟم٘مقل أن ؾمؽمه ُمـ أظمذ اًمزيٜم٦م ومال  يم٤من ذم ىمقم ٓ يرون ؾمؽم اًمرأسذا اًمرأس ُمـ أظمذ اًمزيٜم٦م ومٞمٙمقن أومْمؾ وإ

 . (4)أومْمؾ وٓ يمِمٗمف أومْمؾ

إن يم٤من »  :^ًم٘مقًمف لم اًمٗمرض واًمٜمٗمؾ ؾمؽم اًمٕم٤مشم٘ملم ؾمٜم٦م ذم اًمّمالة وًمٞمس سمقاضم٥م وٓ ومرق سم -247/14

 . (5)ؾًمٕم٤مشم٘ملم واضم٥م ذم اًمٗمرض دون اًمٜمٗمُمتٗمؼ قمٚمٞمف, واعمذه٥م يرى أن ؾمؽم أطمد ا .شوٞم٘م٤ًم وم٤مشمزر سمف 

 يًـ ًمٚمٛمرأة أن شمّمكم ذم درع ومخ٤مر وُمٚمحٗم٦م ٕن هذا ُروي قمـ قمٛمر وقم٤مئِم٦م وأم ؾمٚمٛم٦م  -248/14

 . (6)ويٙمٗمل صمقب واطمد يًؽمه٤م

 ُمـ شمٕمٛمد يمِمػ قمقرشمف ذم اًمّمالة سمٓمٚم٧م صالشمف ُمٓمٚم٘م٤ًم وُمـ اٟمٙمِمٗم٧م قمقرشمف ُمـ همػم قمٛمد  -249/14

                                                 

 .  160 -2/156( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  2/161( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  2/162( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  2/164( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  2/167( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  2/169( اًمنمح اعمٛمتع (6
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شمٌٓمؾ, وإن يم٤من اًمٙمِمػ وم٤مطمِم٤ًم واًمزُمـ ـمقيؾ ويم٤من اًمٙمِمػ يًػمًا أو وم٤مطمِم٤ًم ًمٙمـ اًمزُمـ ىمٚمٞمؾ وم٤مًمّمالة ٓ 

 .    (1)ٕمٛمد واًمزُمـ يًػم ومّمالشمف سم٤مـمٚم٦مشمومّمالشمف ٓ شمّمح, واعمذه٥م يرى أن آٟمٙمِم٤مف إذا يم٤من وم٤مطمِم٤ًم ُمـ همػم 

 . (2)م صحٞمح٦م, واعمذه٥م يرى أهن٤م سم٤مـمٚم٦ماًمّمالة ذم اًمثقب اعمحر -250/14

ـ ُمـ اًمّمالة ـ ؾم٠مل ىمٌؾ أن يّمكم ومال يٛمٙم  ُمـ صغم ذم صمقب حمرم ٓ ي١مُمر سم٢مقم٤مدة اًمّمالة, وُم -251/14

 . (3)رمذم اًمثقب اعمح

وإن يم٤من حمرُم٤ًم ُمـ مل جيد إٓ صمقسم٤ًم حمرُم٤ًم وم٢من يم٤من اًمتحريؿ حلؼ اًمٕم٤ٌمد يم٤معمٖمّمقب ومال يّمكم ومٞمف  -252/14

 . (4)حلؼ اهلل يم٤محلرير ومٞمّمكم ومٞمف ًمٚميورة

٤مهؾ, واعمذه٥م يرى أٟمف يّمكم اجلقب اًمٜمجس وٓ إقم٤مدة ومٞمف ًمٚمٜم٤مد ودمقز اًمّمالة ذم اًمث -253/14

 . (5)ويٕمٞمد

يّمكم اًمٕمري٤من ىم٤مئاًم إن مل يٙمـ طمقًمف أطمد يًتحل ُمـ اٟمٙمِم٤مف قمقرشمف قمٜمده يم٤مًمزوضم٦م أو يم٤من ذم  -254/14

يّمكم ىم٤مقمدًا, واعمذه٥م يرى اؾمتح٤ٌمب صالة اًمٕمري٤من وم٢مٟمف فمٚمٛم٦م أو طمقًمف ؿمخص ٓ يٌٍم, وإن يم٤من طمقًمف أطمد 

  .(6)ُمٓمٚم٘م٤مً ىم٤مقمدًا 

 .    (7)يرى أٟمف يٙمقن وؾمٓمٝمؿ ذم ٟمٗمس اًمّمػ ن إُم٤مم اًمٕمراة ُمت٘مدم قمٚمٞمٝمؿ, واعمذه٥ميٙمق -255/14

ُمـ وضمد ؾمؽمة ىمري٦ٌم ُمٜمف وهق ذم أصمٜم٤مء اًمّمالة ؾمؽم ٟمٗمًف وسمٜمك قمغم ُم٤م ُم٣م ُمـ صالشمف, وُمـ  -256/14

 . (8)اًمّمالة ُمـ ضمديد ئًمٙمٜمٝم٤م سمٕمٞمدة قمٜمف ىمٓمع صالشمف ويٌتدوضمد ؾمؽمة أصمٜم٤مء صالشمف 

                                                 

 .  2/172( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  2/175( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  2/176( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  2/176( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  2/181( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  2/186( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  2/188( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  3/251, 2/189ع ( اًمنمح اعمٛمت(8
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وٓ يرد ـمرومف قمغم يمتٗمف أظمر ويٙمره  الة اًمًدل وهق أن يٚمٌس اًمثقب قمغم اًمٙمتٗملميٙمره ذم اًمّم -257/14

ًمٌس اًمّمامء وهق سم٠من يْمٓمٌع سمثقب ًمٞمس قمٚمٞمف همػمه وشمٙمره شمٖمٓمٞم٦م اًمقضمف إٓ ًمٚميورة يمِمؿ رائح٦م يمرهي٦م 

ٚمث٤مم قمغم ويٙمره يمذًمؽ اًم٤مرم هل٤م ومٞمج٥م قمٚمٞمٝم٤م شمٖمٓمٞم٦م وضمٝمٝم٤م وٟمحقه٤م  ًمٖمػم اعمرأة إذا يم٤مٟم٧م سمحية رضم٤مل ًمٞمًقا حم

أظمرضمف أسمق داود, ويٙمره يمػ اًمثقب واًمٙمؿ وًمٗمٝمام ًم٘مقًمف  .أن يٖمٓمل اًمرضمؾ وم٤مه ذم اًمّمالة ^اًمٗمؿ وإٟمػ ًمٜمٝمٞمف 

اًمِمامغ واًمٖمؽمة  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وٓ يٕمد يمػ .شأُمرُت أن أؾمجد قمغم ؾمٌٕم٦م أقمٔمؿ , وٓ أيمػ ؿمٕمرًا وٓ صمقسم٤ًم  » ^:

 . (1)٤م شمٚمٌس قمغم وضمقه ُمتٜمققم٦م ومال سم٠مسُمـ يمػ اًمثقب ٕهن

وهق ؾمػم ُمٕمروف قمٜمد اًمٜمّم٤مرى يِمدون سمف  –حيرم قمغم اعمّمكم أن يِمد وؾمٓمف سمام يِمٌف اًمُزٟم٤مر  -258/14

 . (2)ر, وىم٤مل اعمذه٥م سم٤مًمٙمراه٦مٕن ومٞمف شمِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤م :–أوؾم٤مـمٝمؿ 

 . (3)اًمّمالة ذم اًمثقب اًمذي ومٞمف شمّم٤مويررم حتو ,رم اخلٞمالء ذم اًمثقبحي -259/14

سم٤مًمذه٥م إٓ إذا حتقل, ويمذًمؽ حيرم ًمٌس احلرير ًمٚمرضم٤مل إٓ إذا يم٤من حيرم ًمٌس اًمثقب اعمٛمقه  -260/14

أيمثر اًمثقب ُمـ همػم احلرير ومٗمٞمف ظمالف وجيقز ًمٌس احلرير ًمٚمرضم٤مل ًمٚميورة يمٛمرض وٟمحقه وذم احلرب 

إلهم٤مو٦م اًمٙمٗم٤مر أو يم٤من اًمثقب حمِمقًا سم٤محلرير أو يم٤من قمٚماًم أرسمع أص٤مسمع واًمٕمٚمؿ اخلط يٓمرز سمف اًمثقب ُمـ ضمقاٟم٥م 

ذا يم٤من قمٚماًم أرسمع أص٤مسمع ومام مل يرظمص ذم احلرير إٓ إ » :ىم٤مل سمـ اخلٓم٤مب  ٕن قمٛمر :أو أؾمٗمٚمف وٟمحقه اًمثقب

 . (4)رواه ُمًٚمؿ. ش دون

حيرم قمغم اًمرضم٤مل ًمٌس اعمٕمّمٗمر واعمزقمٗمر ومه٤م اعمّمٌقهم٤من سم٤مًمٕمّمٗمر أو اًمزقمٗمران دل قمغم ذًمؽ  -261/14

ذه ُمـ صمٞم٤مب اًمٙمٗم٤مر ومال إن ه»  :ٞمف صمقسملم ُمٕمّمٗمريـقمٜمدُم٤م رأى قمٚم ًمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  ^ىمقًمف 

 . (5)رى يمراه٦م ًمًٌٝمامواعمذه٥م ي .ششمٚمًٌٝم٤م 

                                                 

 .  195 -2/190( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  2/195( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  2/197( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  220 -2/208( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  2/221( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)ًمٜمج٤مؾم٤مت ذم اًمٌدن واًمثقب واًمٌ٘مٕم٦مُمـ ذوط اًمّمالة اضمتٜم٤مب ا -262/14

واقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م   –أي ُم٧ًم صمقسمف وسمدٟمف  –ُمـ محؾ ٟمج٤مؾم٦م ٓ يٕمٗمك قمٜمٝم٤م أو ٓىم٤مه٤م سمثقسمف أو سمدٟمف  -263/14

 . (2)٤مـمٚم٦مومّمالشمف سم

ٞمٜم٧م إرض أو همٓمٞم٧م سمؽماب يمثػم إذا يم٤مٟم٧م إرض ٟمج٦ًم ووُمِرَش قمٚمٞمٝم٤م ومرؿم٤ًم ـم٤مهرًا أو ـمُ  -264/14

 . (3)يمراه٦م ومٞمٝم٤م واعمذه٥م يرى اًمٙمراه٦م وم٤مًمّمالة قمٚمٞمٝم٤م صحٞمح٦م وٓ

 . (4) ومّمالشمف صحٞمح٦مإذا يم٤مٟم٧م اًمٜمج٤مؾم٦م ذم ـمرف اًمًج٤مدة وٓ ي٤ٌمذه٤م اعمّمكم -265/14

ج٤مؾم٦م ُمتّمٚم٦م سمٌمء ُمتٕمٚمؼ سم٤معمّمكم ومًقاًء اٟمجرت اًمٜمج٤مؾم٦م أو مل شمٜمجر ومّمالشمف إذا يم٤مٟم٧م اًمٜم -266/14

يمٛمـ رسمط ذم يده طمٌؾ ورسمط ذم ـمرومف  ه٥م يرى أٟمف إذا اٟمجر سمٓمٚم٧م اًمّمالة, واعمذاًمٜمج٤مؾم٦م صحٞمح٦م ٕٟمف مل ي٤ٌمذ

 . (5)ّمكم وإن مل يٜمجر مل شمٌٓمؾ اًمّمالةأظمر يمٚم٥م صٖمػم وم٢مٟمف يٜمجر اًمٙمٚم٥م سمٛمٌم اعم

قمٚمٞمف ٟمج٤مؾم٦م سمٕمد اًمّمالة وضمٝمؾ هؾ يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف وهق ذم اًمّمالة أو سمٕمد اًمّمالة ومال  ُمـ رأى -267/14

إقم٤مدة قمٚمٞمف, وإن قمٚمؿ أن اًمٜمج٤مؾم٦م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ذم اًمّمالة أو ضمٝمٚمٝم٤م أي ضمٝمؾ وضمقب إزاًمتٝم٤م أو ضمٝمؾ هؾ هل ُمـ 

ى ى  ې ې ې [اًمٜمج٤مؾم٦م اعمٕمٗمق قمٜمٝم٤م أم ٓ ؟ أو ٟمز أن اًمٜمج٤مؾم٦م أص٤مسمتف ومال إقم٤مدة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

مل يًت٠مٟمػ اًمّمالة ُمـ طملم صغم ذم ٟمٕمٚملم ومٞمٝمام ىمذر: وأقمٚمٛمف سمذًمؽ ضمؼميؾ  ^وٕن اًمرؾمقل ] ائ ائ

يٕمٞمد اًمّمالة إلظمالًمف سمنمط (, واعمذه٥م يرى أٟمف 22/184وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) ضمديد سمؾ أشمؿ

 . (6)اًمّمالة

 إرض يمٚمٝم٤م »  ^:واطمد دل قمغم ذًمؽ ىمقًمف ٓ شمّمح اًمّمالة ذم اعم٘مؼمة وًمق مل يٙمـ ومٞمٝم٤م إٓ ىمؼم  -268/14

                                                 

 .  2/223( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  227 -2/225( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  2/228( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  2/229ع ( اًمنمح اعمٛمت(4

 .  2/230( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  2/232( اًمنمح اعمٛمتع (6
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صغم قمغم ىمؼم اعمرأة  ^وشمًتثٜمك صالة اجلٜم٤مزة ٕٟمف صم٧ٌم أن اًمٜمٌل  ,رواه أمحد .شُمًجد إٓ اعم٘مؼمة واحلامم 

 . (1)اًمتل يم٤مٟم٧م شم٘مؿ اعمًجد  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

, وشمّمح قمغم ؾمٓمحٝمام ظمالوم٤ًم ٓ شمّمح اًمّمالة ذم احلِمقش واحلامُم٤مت ًمٚمحدي٨م اًم٤ًمسمؼ -269/14

 . (2)ٛمذه٥مًمٚم

قا ذم أقمٓم٤من صٚمقا ذم ُمراسمض اًمٖمٜمؿ وٓ شمّمٚم»  :^ٓ دمقز اًمّمالة ذم أقمٓم٤من اإلسمؾ ًم٘مقًمف  -270/14

اًمٚمٗمظ ٕمحد, واحلٙمٛم٦م ُمـ ذًمؽ اًمٜمٝمل ىمٞمؾ ٕن اإلسمؾ ظُمٚم٘م٧م ُمـ اًمِمٞم٤مـملم أي ومٞمٝم٤م ؿمٞمٓمٜم٦م رواه ُمًٚمؿ و .شاإلسمؾ 

( وشمّمح 19/41اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) ومتٙمقن هذه إُم٤ميمـ ُم٠موى ًمإلسمؾ وُمٕمٝم٤م اًمِمٞم٤مـملم وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ

 . (3) ؾمٓمح أقمٓم٤من اإلسمؾ ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥ماًمّمالة ذم

اًمّمالة ذم إرض اعمٖمّمقسم٦م صحٞمح٦م ُمع اإلصمؿ وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  -271/14

 . (4)اًمّمالة ذم إرض اعمٖمّمقسم٦م ٓ شمّمح (, واعمذه٥م يرى أن19/302)

رواه  .شٓ دمٚمًقا قمغم اًم٘مٌقر وٓ شمّمٚمقا إًمٞمٝم٤م »  :^دًمٞمؾ ىمقًمف ٓ دمقز اًمّمالة إمم اعم٘مؼمة سم -272/14

 . (5)أن هذا اًمِمخص ٓ يّمكم إمم اًم٘مؼم ُمًٚمؿ, إٓ إذا يم٤من هٜم٤مك ضمدار يٗمّمؾ أو ُم٤ًموم٦م يٕمٚمؿ هب٤م

شمّمح اًمّمالة ذم اعمجزرة إٓ إذا صغم قمغم اعمٙم٤من اًمٜمجس ُمٜمٝم٤م ويمذًمؽ شمّمح  اًمّمالة ذم اعمزسمٚم٦م  -273/14

  .(6)يؼ إذا يم٤من ظم٤مًمٞم٤ًم ُمـ اًم٤ًمًمؽ, وشمّمح ذم ىم٤مرقم٦م اًمٓمرهراً ـم٤مإذا يم٤من اًمزسمؾ 

ُمتٗمؼ ش. صغم ذم ضمقف اًمٙمٕم٦ٌم ريمٕمتلم ٟم٤مومٚم٦م »  ^شمّمح اًمٗمريْم٦م واًمٜم٤مومٚم٦م ذم اًمٙمٕم٦ٌم ٕن اًمٜمٌل  -274/14

 , واعمذه٥م يرى ذم اًمٜمٗمؾ صم٧ٌم ذم اًمٗمرض إٓ سمدًمٞمؾوٓ ومرق سملم اًمٗمريْم٦م واًمٜم٤مومٚم٦م إٓ سمدًمٞمؾ ويمؾ ُم٤م صم٧ٌم  ,قمٚمٞمف

                                                 

 .  2/237( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  2/241( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  2/242( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  2/248( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  2/253( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  2/254( اًمنمح اعمٛمتع (6
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  .(1)ىمٝم٤مقح٦م اًمٗمريْم٦م ذم اًمٙمٕم٦ٌم وٓ ومقمدم ص

إومم عمـ صغم ذم ضمقف اًمٙمٕم٦ٌم أن يّمكم إمم رء ؿم٤مظمص ُمٜمٝم٤م, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ شمّمح  -275/14

 . (2)اًمٙمٕم٦ٌم واؾمت٘مٌؾ اًم٤ٌمب وهق ُمٗمتقح اًمٜم٤مومٚم٦م ذم اًمٙمٕم٦ٌم إٓ إمم ؿم٤مظمص ُمٜمٝم٤م يمٛمـ صغم ذم

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  [ُمـ ذوط اًمّمالة اؾمت٘م٤ٌمل اًمٙمٕم٦ٌم ىم٤مل شمٕم٤ممم  -276/14

 .ش, صمؿ اؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ومٙمؼم إذا ىمٛم٧م إمم اًمّمالة وم٠مؾمٌغ اًمقوقء»  :ًمٚمٛمزء ذم صالشمف ^وىم٤مل اًمٜمٌل  ]ڱ 

 . (3) وضمقب اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م ذم اًمّمالةوأمجٕم٧م إُم٦م قمغم

 إذا يم٤من, واعمتٜمٗمؾ ]ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ [يً٘مط اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م ًمٚمٕم٤مضمز ىم٤مل شمٕم٤ممم  -277/14

يم٤من يّمكم قمغم راطمٚمتف طمٞمثام شمقضمٝم٧م سمف همػم أٟمف ٓ يّمكم قمٚمٞمٝم٤م  ^ ؾمٗمر دل قمغم ذًمؽ أن اًمٜمٌل ذم ٤مً أو ُم٤مؿمٞم ٤مً رايمٌ

عم٤مر اًمريمقع واًمًجقد اعمٙمتقسم٦م . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وٓ يٚمزم اًمرايم٥م اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م قمٜمد اومتت٤مح اًمّمالة ويمام ٓ يٚمزم ا

  .(4)إمم اًم٘مٌٚم٦م

 . (5)ٝم٤م عمـ ٓ يراه٤مـ يم٤من يراه٤م وضمٝمتجي٥م اؾمت٘م٤ٌمل قملم اًم٘مٌٚم٦م عم -278/14

ُمـ إُمقر اًمتل شمٕمرف هب٤م اًم٘مٌٚم٦م اًمٕمٛمؾ سمخؼم اًمث٘م٦م قمـ ضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦م ؾمقاء يم٤من سمٞم٘ملم أو سم٤مضمتٝم٤مد,  -279/14

واعمذه٥م يِمؽمط أن يٙمقن ظمؼم صم٘م٦م سمٞم٘ملم, ويمذًمؽ ُمـ إُمقر اًمتل شمٕمرف هب٤م اًم٘مٌٚم٦م اعمح٤مري٥م اإلؾمالُمٞم٦م 

 . (6)سم٤مًم٘مٓم٥م وسم٤مًمِمٛمس واًم٘مٛمر وُمٜم٤مزهلامو

إن اضمتٝمد جمتٝمدان ذم ضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦م واظمتٚمٗم٤م ذم ضمٝم٦م واطمدة سم٠من اظمتٚمٗم٤م ذم آٟمحراف ذم ضمٝم٦م  -280/14

واطمدة ومال سم٠مس أن يتٌع أطمدمه٤م أظمر, وإن اظمتٚمٗم٤م ذم ضمٝمتلم ُمتٖم٤ميرشملم ويم٤من أطمدمه٤م أقمٚمؿ وأقمرف وأظمر 

                                                 

 .  2/258( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  2/259عمٛمتع ( اًمنمح ا(2

 .  2/260( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  270 -2/262( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  2/271( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  280 -2/275( اًمنمح اعمٛمتع (6
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٤م ذم اجلٝم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم ضم٤مز شمردد ذم اضمتٝم٤مده وهمٚم٥م قمغم فمٜمف اضمتٝم٤مد ص٤مطمٌف وضم٥م اشم٤ٌمع إقمٚمؿ وإقمرف, وإن اظمتٚمٗم

اشم٤ٌمع أطمدمه٤م أظمر ذم آئتامم ُمع اظمتالومٝمام ذم ضمٝم٦م اًمِ٘مٌٚم٦م سم٠من يٙمقن أطمدمه٤م يّمكم ٟمحق اًمِمامل وأظمر ٟمحق 

 . (1)ان واظمتٚمٗم٤م مل يتٌع أطمدمه٤م أظمراجلٜمقب, واعمذه٥م يرى أٟمف إذا اضمتٝمد جمتٝمد

 .    (2)ٚمد وضم٥م قمٚمٞمف اشم٤ٌمع أوصم٘مٝمامظمر ُم٘مإذا اضمتٝمد جمتٝمدان ذم اًم٘مٌٚم٦م ويم٤من ُمٕمٝمؿ ؿمخص آ -281/14

أظمٓم٠م أم أص٤مب ذم اًمًٗمر أو ذم احلي ظمالوم٤ًم  ـ صغم سم٤مضمتٝم٤مد ومّمالشمف صحٞمح٦م ؾمقاءُم -282/14

 . (3)وإن أص٤مب مل ُيٕمد ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م ًمٚمٛمذه٥م, وإذا صغم سمٖمػم اضمتٝم٤مد وٓ شم٘مٚمٞمد وم٢من أظمٓم٠م أقم٤مد

د ؾم٥ٌم ة سمؾ يٙمتٗمل سم٤مٓضمتٝم٤مد إول إٓ إذا وضمِ اعمجتٝمد اًمٕم٤مرف سم٠مدًم٦م اًم٘مٌٚم٦م ٓ جيتٝمد ًمٙمؾ صال -283/14

ذم آضمتٝم٤مد إول, واعمذه٥م يرى أٟمف جيتٝمد ًمٙمؾ صالة وٓ ي٘ميض ُم٤م صغم سم٤مٓضمتٝم٤مد إول  يم٠من يٓمرأ قمٚمٞمف ؿمؽ

 . (4)إن شمٌلم ًمف ظمٓم٠مه

 . (5)ُمـ ذوط اًمّمالة اًمٜمٞم٦م -284/12

رى أٟمف جي٥م لم اًمّمالة, واعمذه٥م يواًمقىم٧م هق اًمذي ُيٕم ,ٓ يِمؽمط شمٕمٞملم اًمٜمٞم٦م ًمٙمؾ صالة -285/14

  .(6)شمٕمٞملم اًمٜمٞم٦م ًمٙمؾ صالة

إومم أن يٙمقن حمؾ اًمٜمٞم٦م ُم٘م٤مرن ًمتٙمٌػمة اإلطمرام أو ىمٌٚمٝم٤م سمٞمًػم وًمف شم٘مديٛمٝم٤م قمغم اًمّمالة وًمق  -286/14

ٓ شمّمح ٟمٞمتف سمزُمـ ـمقيؾ ُم٤م مل يٜمقي ومًخ اًمٜمٞم٦م, واعمذه٥م يرى أٟمف إن شم٘مدُم٧م اًمٜمٞم٦م قمغم اًمّمالة سمزُمـ ـمقيؾ 

 . (7)أن جيدد اًمٜمٞم٦موقمٚمٞمف 

 ؟ وم٢من صالشمف ٓ ُمـ شمردد ذم اًمٜمٞم٦م أي٘مٓمع أم يًتٛمرُمـ ىمٓمع اًمٜمٞم٦م ذم أصمٜم٤مء اًمّمالة سمٓمٚم٧م صالشمف, و -287/14

                                                 

 .  2/282( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  2/284( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  2/287( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  2/287( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  2/289( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  2/293( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  2/296( اًمنمح اعمٛمتع (7
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شمٌٓمؾ, وُمـ قمٚمؼ ىمٓمع ٟمٞمتف قمغم ذط يم٠من ي٘مقل إن يمٚمٛمٜمل زيد ىمٓمٕم٧م اًمٜمٞم٦م وم٢مٟمف ٓ شمٌٓمؾ اًمٜمٞم٦م وُمـ قمزم قمغم 

ًمّمالة ًمٙمٜمف مل يتٙمٚمؿ ومال شمٜم٘مٓمع ٟمٞمتف, واعمذه٥م يرى أٟمف إذا شمردد ومٕمؾ حمٔمقر ومل يٗمٕمٚمف يم٠من قمزم قمغم أن يتٙمٚمؿ ذم ا

 . (1)ىمٓمع ٟمٞمتف قمغم ذط وم٢من ٟمٞمتف شمٌٓمؾ ذم اًمٜمٞم٦م أو قمٚمؼ

إذا ىمٚم٥م ُمٜمٗمرد ومروف ٟمٗماًل ضم٤مز ًمف ذًمؽ إذا يم٤من اًمقىم٧م ُمتًٕم٤ًم أُم٤م إذا مل يٌ٘مك إٓ ىمدر أرسمع  -288/14

ٕن اعم٠مُمقم ًمق ىمٚم٥م ومروف ٟمٗماًل  :يّمح هلام ىمٚم٥م ومروٝمام ٟمٗمالً ريمٕم٤مت ومال يّمح آٟمت٘م٤مل, وأُم٤م اعم٠مُمقم واإلُم٤مم ومال 

وأُم٤م اإلُم٤مم إذا ىمٚم٥م ومروف ٟمٗماًل ًمزم ُمـ ذًمؽ أن ي٠مشمؿ اعم٠مُمقم  ,وم٤مشمتف صالة اجلامقم٦م ذم اًمٗمرض وهل واضم٦ٌم

 . (2)قمغم اعمذه٥م ئتامم اعمٗمؽمض سم٤معمتٜمٗمؾ همػم صحٞمحاعمٗمؽمض سم٤مإلُم٤مم اعمتٜمٗمؾ وا

ومرض سمٓمٚم٧م إومم ومل شمٜمٕم٘مد اًمث٤مٟمٞم٦م يمٛمـ ذع يّمكم اًمٕمٍم صمؿ ذيمر ُمـ اٟمت٘مؾ ُمـ ومرض إمم  -289/14

همػم ـمٝم٤مرة ومٜمقى أهن٤م اًمٔمٝمر ومال شمّمح ٓ فمٝمر وٓ قمٍم ٕٟمف أسمٓمؾ اًمٕمٍم ومل يٜمق اًمٔمٝمر ُمـ  أٟمف صغم اًمٔمٝمر قمغم

 . (3)صح٧م اًمٔمٝمر ٕٟمف اسمتدأه٤م ُمـ أوهل٤مًمٙمـ ًمق ىمٓمع اًمٕمٍم ويمؼم ًمٚمٔمٝمر  ٤م,أوهل

ُمٕملم إمم ٟمٗمؾ ُمٕملم سمٓمؾ إول ومل يٜمٕم٘مد اًمث٤مين يمٛمـ اٟمت٘مؾ ُمـ راشم٦ٌم اًمٕمِم٤مء ُمـ اٟمت٘مؾ ُمـ ٟمٗمؾ  -290/14

 . (4)ُمـ ٟمٗمؾ ُمٕملم إمم ٟمٗمؾ ُمٓمٚمؼ صح ذًمؽإمم اًمقشمر, وإن اٟمت٘مؾ 

 :(5)صقر ٟمٞم٦م اإلُم٤مُم٦م وآئتامم -291/14

ي يمؾ واطمد أن يٜمقي اإلُم٤مم أٟمف ُم٠مُمقم واعم٠مُمقم أٟمف إُم٤مم أو يٜمقي يمؾ واطمد ُمٜمٝمام أٟمف إُم٤مم ًممظمر أو يٜمق -أ

  ُمٜمٝمام أٟمف ُم٠مُمقم ًممظمر ومٝمذه ٓ شمّمح مجٞمٕم٤ًم ًمٚمتْم٤مد .

  أن يٜمقي اعم٠مُمقم آئتامم وٓ يٜمقي اإلُم٤مم اإلُم٤مُم٦م وم٤مًمّمحٞمح أهن٤م شمّمح ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م . -ب

 أن يٜمقي اإلُم٤مم دون اعم٠مُمقم يمرضمؾ ضم٤مء إمم ضمٜم٥م رضمؾ يّمكم ومٙمؼم ومٔمـ إول أٟمف يريد أن يٙمقن  -ج

                                                 

 .  2/299( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  2/300( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  2/302( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  2/303( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  306 -2/304( اًمنمح اعمٛمتع (5
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ىم٤مئؾ سمحّمقل , وإن ىم٤مل صمقاب اجلامقم٦م٤مُم٦م وهذا اًمث٤مين مل يٜمق آئتامم ومٝمٜم٤م ٓ حيّمؾ ُم٠مُمقُم٤ًم سمف ومٜمقى اإلُم

 .  اًمثقاب مل يٙمـ سمٕمٞمداً 

ُمـ اٟمت٘مؾ ُمـ اٟمٗمراد إمم ائتامم ومّمالشمف صحٞمحف, وُمـ اٟمت٘مؾ ُمـ اٟمٗمراد إمم إُم٤مُم٦م ومّمالشمف  -292/14

 .  (1)و٤ًم يم٤من أو ٟمٗماًل  ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥مصحٞمح٦م ومر

عم٠مُمقم قمـ اإلُم٤مم وم٢من يم٤من ًمٕمذر ومّمالشمف صحٞمح٦م يمتٓمقيؾ اإلُم٤مم ًمٚمّمالة شمٓمقياًل إذا اٟمٗمرد ا -293/14

خي٤مًمػ اًمًٜم٦م أو يٓمرأ قمٚمٞمف ىمٞمكء أو ري٤مح ذم سمٓمٜمف أو اطمت٤مسمس سمقل وهم٤مئط وٟمحقه٤م ومٚمف أن يٜمٗمرد قمـ اإلُم٤مم 

واعمذه٥م  رءوخيٗمػ صالشمف ويٜمٍمف, أُم٤م إذا يم٤من اٟمٍماومف قمـ اإلُم٤مم سمال قمذر وم٤مًم٘مقل سمجقازه ذم اًمٜمٗمس ُمٜمف 

 . (2)يرى أٟمف ُمٌٓمؾ ًمٚمّمالة

إذا اٟمٗمرد اعم٠مُمقم ًمٕمذر صمؿ زال اًمٕمذر ومٚمف أن يرضمع ُمع اإلُم٤مم وًمف أن يًتٛمر قمغم اٟمٗمراده, ُمث٤مًمف  -294/14

ٌف اإلُم٤مم وم٘م٤مم ًمٞمٙمٛمؾ اًمريمٕم٦م, صمالث ريمٕم٤مت وؾمٚمؿ وم٘م٤مم اعم٠مُمقم اعمًٌقق ًمٞم٘ميض ُم٤م وم٤مشمف صمؿ ٟمُ  صغم اإلُم٤مم اًمٕمِم٤مء

 . (3)ُم٤مم أو يًتٛمر ًمقطمدهقمـ اإلُم٤مم سمٛم٘مت٣م اًمنمع ومٚمف أن يرضمع ُمع اإلوم٢من اعم٠مُمقم ىمد اٟمٗمرد 

يّمح آٟمت٘م٤مل ُمـ إُم٤مُم٦م إمم ائتامم إذا يم٤من اإلُم٤مم راشم٥م, ُمث٤مًمف أن يتخٚمػ اإلُم٤مم اًمراشم٥م ومٞمٜمقسمف  -295/14

 أن يّمكم أُمر أسمق سمٙمر  ^ؿمخص آظمر صمؿ حيي اإلُم٤مم اًمراشم٥م ومٞمت٘مدم ًمٞمٙمٛمؾ اًمّمالة, دل قمغم ذًمؽ أن اًمٜمٌل 

 . (4)ًمٜم٤مس ومّمغم هبؿ . ُمتٗمؼ قمٚمٞمفظِمٗم٦م ومخرج إمم ا ^سم٤مًمٜم٤مس صمؿ وضمد اًمٜمٌل 

 :(5)قر آٟمت٘م٤مل ُمـ ائتامم إمم إُم٤مُم٦مص -296/14

 أن حيس اإلُم٤مم أن صالشمف ؾمتٌٓمؾ سمخروج رء ُمٜمف وم٘مدم ؿمخّم٤ًم يٙمٛمؾ اًمّمالة  ومٝمذا ضم٤مئز .   -أ

 إُم٤مُمؽ ومٝمذا ضم٤مئز وًمٙمـ ٓ يٜمٌٖمل ٕن  أن يدظمؾ ُمًٌقىم٤من ومٞم٘مقل أطمدمه٤م ًممظمر إذا ؾمٚمؿ اإلُم٤مم وم٠مٟم٤م -ب

                                                 

 .  310 -2/307( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  2/311( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  314 -2/311اعمٛمتع  ( اًمنمح(3

 .  2/315( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  2/316( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 اًمًٚمػ .  ذًمؽ مل يٙمـ ُمٕمرووم٤ًم قمٜمد

ٓ شمٌٓمؾ صالة اعم٠مُمقم سمٌٓمالن صالة اإلُم٤مم وم٢مذا طمّمؾ ًمإلُم٤مم ُم٤م يٌٓمؾ صالشمف ومٞمًتخٚمػ ُمـ  -297/14

عم٤م ـُمٕمـ ذم صالة  ( دل قمغم ذًمؽ أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 20/364يٙمٛمؾ اًمّمالة وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم )

 ويمذًمؽ قمثامن سمـ قمٗم٤من   ,يرد أٟمف اؾمت٠مٟمػ اًمّمالة أن يّمكم سم٤مًمٜم٤مس ومل اًمرمحـ سمـ قمقف ر قمٌداًمٗمجر أُم

د ومل يٕمٞمدوا . رواه اًمِم٤مومٕمل واًمٌٞمٝم٘مل واًمدار ىمٓمٜمل, واعمذه٥م يرى أن صالة ٤مصغم سم٤مًمٜم٤مس وهق ضمٜم٥م ٟم٤مؾمٞم٤ًم وم٠مقم

 . (1)اعم٠مُمقم شمٌٓمؾ سمٌٓمالن صالة اإلُم٤مم

 . (2)٤مًمًؽمةيم٤مم ُم٘م٤مم اعم٠مُمقم ن صالة اإلُم٤مم إٓ ومٞمام ي٘مقم ومٞمف اإلُمٓ شمٌٓمؾ صالة اعم٠مُمقم سمٌٓمال -298/14

يمٛمـ ذع ذم اًمّمالة ُمٜمٗمردًا صمؿ طمس  ,ُمـ ذع ذم ومرض ُمقؾمع طمرم قمٚمٞمف ىمٓمٕمف إٓ ًمٚمٛمّمٚمح٦م -299/14

سمدظمقل مج٤مقم٦م ًمٞمّمٚمقا مج٤مقم٦م ومٚمف أن ي٘مٓمع ومروف ويدظمؾ ُمع اجلامقم٦م, وأُم٤م اًمٗمرض اعمْمٞمؼ ومٛمـ سم٤مب أومم حيرم 

 . (3)ض مل يٌؼ ُمـ وىمتف إٓ ُم٘مدار أداءهىمٓمٕمف يمٗمر

 

  
  هـ 1428/ 3/ 3ذم  اًمٗمراغ ُمـ اجلزء اًمث٤مين

 

 

 

 

 

                                                 

 .  2/322( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  2/324( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/483( اًمنمح اعمٛمتع (3
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  ًمّمالةاصٗم٦م  سم٤مُب  -15

يًـ اًم٘مٞم٤مم ًمٚمّمالة قمٜمد اإلىم٤مُم٦م واظمتٚمػ ذم حمؾ اًم٘مٞم٤مم وم٘مٞمؾ قمٜمد رؤي٦م اإلُم٤مم وهق اعمذه٥م  -300/15

ػمة اإلطمرام, وإُمر اًمّمالة ( وىمٞمؾ قمٜمد شمٙمٌوىمٞمؾ قمٜمد ىمقل: ) ىمد ىم٤مُم٧م اًمّمالة ( وىمٞمؾ قمٜمد ىمقل: ) طمل قمغم 

 . (1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شإذا ُأىمٞمٛم٧م اًمّمالة ومال شم٘مقُمقا طمتك شمروين : » , وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل ذم ذًمؽ واؾمع

ًمٗمـ اهلل قم٤ٌمد اهلل, ًمتًقن صٗمقومٙمؿ, أو ًمٞمخ٤م»  :^شمًقي٦م اًمّمٗمقف واضم٦ٌم ذم اًمّمالة ىم٤مل اًمٜمٌل  -301/15

(, واعمذه٥م يرى أن اًمتًقي٦م ٤50مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ) آظمتٞم٤مرات ص وهذا اظمتٞم, ُمتٗمؼ قمٚمٞمفش سملم وضمقهٙمؿ 

 .  (2)ؾمٜم٦م

 . (3)غم اًمٌدن وإيمٕم٥م ذم أؾمٗمؾ اًمٌدناعمٕمتؼم ذم شمًقي٦م اًمّمٗمقف اعمٜم٤ميم٥م ذم أقم -302/15

 .     (4)يت٘مدم اإلُم٤مم قمغم اعم٠مُمقم يًػماً ًمق يم٤من اًمّمػ ُمـ إُم٤مم وُم٠مُمقم وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمتًقي٦م وٓ  -303/15

 :^: شمًقي٦م اعمح٤مذاة, واًمؽماص ذم اًمّمػ وًمٞمس اًمتزاطمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل اًمتًقي٦م شمِمٛمؾ أُمقرًا ُمٜمٝم٤م -304/15

رواه أمحد, وإيمامل اًمّمػ إول وم٤مٕول, وُمـ اًمتًقي٦م اًمت٘م٤مرب سملم اًمّمٗمقف,  .شوٓ شمذروا ومرضم٤مت ًمٚمِمٞمٓم٤من » 

وُمٜمٝم٤م شمٗمْمٞمؾ يٛملم ش, الم واًمٜمٝمك ًمٞمٚمٞمٜمل ُمٜمٙمؿ أوًمق إطم»  :^وُمٜمٝم٤م أن يدٟمقا اإلٟم٤ًمن ُمـ اإلُم٤مم ًم٘مقل اًمٜمٌل 

اًمّمػ قمغم ؿمامًمف وًمٞمس قمغم اإلـمالق, وُمٜمٝم٤م أن شُمٗمرد اًمٜم٤ًمء وطمدهـ, وُمٜمٝم٤م أن يت٘مدم اًمرضم٤مل ويت٠مظمر اًمّمٌٞم٤من 

 . (5)قمغم إـمالىمفوًمٞمس هذا 

 . (6)ب أومْمؾ ُمـ إيٛمـ إسمٕمد ذم اًمّمػإين إىمر -305/15

 ُمٙم٤من ومٝمق  إممُمـ همػمهؿ ًمٕمٛمقم إدًم٦م قمغم أن ُمـ ؾمٌؼ  إذا شم٘مدم اًمّمٌٞم٤من إمم ُمٙم٤من ومٝمؿ أطمؼ سمف -306/15

                                                 

 .  3/8( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  3/10( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  3/10( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  3/11( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  17 -3/12ًمنمح اعمٛمتع ( ا(5

 .  3/16( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ٕن ذم رد اًمّمٌٞم٤من ذم ُمٙم٤من واطمد ي١مدي إمم اًمتِمقيش قمغم اعمّمٚملم, وشم٠مظمػم اًمّمٌٞم٤من قمـ اًمّمػ  :أطمؼ سمف

, ًمٚمرضمؾ اًمذي أظمره قمـ اًمّمػ تفيمراهو ,يمراه٦م اًمّمٌل ًمٚمٛمًجد :د أن يم٤مٟمقا ومٞمف ي١مدي إمم حمذوريـإول سمٕم

 . (1)ر اًمّمٌٞم٤من قمـ اًمّمػ إولأٟمف ي١مظم واعمذه٥م يرى

ُم٤مم شمًقي٦م إذا يم٤من أيٛمـ اًمّمػ أيمثر ُمـ ي٤ًمره ويم٤من اًمٗمرق واوح٤ًم ومال سم٠مس أن يٓمٚم٥م اإل -307/15

 . (2)اًمّمػ ٕضمؾ سمٞم٤من اًمًٜم٦م

  صٗم٦م اًمّمالةومّمؾ ذم 

 اهلل أيمؼم, وُمـ قمجز قمـ ىمقهل٤م ًمٙمقٟمف أظمرس ومٞمٜمقهي٤م سم٘مٚمٌف :ؼم اعمّمكم شمٙمٌػمة اإلطمرام ىم٤مئالً يٙم -308/15

 .  (3)ىمقل: اهلل إيمؼم أو أي ًمٗمظ آظمر ئ, وٓ جيز٤ًم ًمٚمٛمذه٥مع ٟمٗمًف ظمالوموٓ يِمؽمط قمٜمد ىمقهل٤م أن ُيًٛم

 . (4)ًمٕمرسمٞم٦م ومٞمٙمؼم سمٚمٖمتف وٓ طمرج قمٚمٞمفُمـ يم٤من ٓ يٜمٓمؼ سم٤م -309/15

يٙمره متٓمٞمط اًمتٙمٌػم قمغم ىمقل سمٕمض اًمٕمٚمامء وًمٙمـ اًمٔم٤مهر أن إُمر واؾمع ذم هذا ُم٤م مل خُيؾ  -310/15

 . (5)قد هٞمئ٦م وهٙمذا وهذا ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف, وي٘مقل اًمٌٕمض دمٕمؾ ًمٚمريمقع هٞمئ٦م ذم اًمتٙمٌػم وًمٚمًجٕمٜمكسم٤معم

, قمٜمد شمٙمٌػمة اإلطمرام وقمٜمد و إمم ومروع إذٟملم يمام قمٜمد ُمًٚمؿيًـ رومع اًمٞمديـ طمذو اعمٜمٙمٌلم أ -311/15

إذا اومتتح اًمّمالة,  يم٤من يرومع يديف طمذو ُمٜمٙمٌٞمف: ^أن اًمٜمٌل »  اًمريمقع واًمرومع ُمٜمف دل قمٚمٞمف طمدي٨م اسمـ قمٛمر

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وقمٜمد اًم٘مٞم٤مم ُمـ ضمٚم٦ًم اًمتِمٝمد  إول يمام ورد ذم  .شوإذا يمؼم ًمٚمريمقع, وإذا رومع رأؾمف ُمـ اًمريمقع 

  .(6)اًمٌخ٤مري

 شمرومع اًمٞمديـ ُمْمٛمقُمتل إص٤مسمع ممدودة اًمٙمػ, ووردت أطم٤مدي٨م أٟمف يرومع صمؿ يٙمؼم, ويٙمؼم صمؿ  -312/15

                                                 

 .  3/17( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  3/18( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  3/19( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  3/22( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  3/24( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  95, 89, 3/26( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)ٙمقن ُمع اًمتٙمٌػم يمام ذم اًمٌخ٤مري, وإُمر ذم هذا واؾمعي يرومع يمام قمٜمد ُمًٚمؿ, وورد أن اًمرومع

, واعمذه٥م ^جي٥م قمغم اإلُم٤مم أن يرومع صقشمف سم٤مًمتٙمٌػم ًمُٞمًٛمع ُمـ ظمٚمٗمف وذًمؽ ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل  -313/15

 . (2)تح٤ٌمب رومع اًمّمقت سم٤مًمتٙمٌػم ًمإلُم٤مميرى اؾم

طمد شمٙمٌػم اإلُم٤مم ٚمغ أإذا يم٤من صقت اإلُم٤مم يّمؾ إمم اًمٜم٤مس ُم٤ٌمذة أو سمقاؾمٓم٦م ومال يًـ أن يٌ -314/15

 . (3)سم٤مشمٗم٤مق اعمًٚمٛملم

وردت اًمًٜم٦م أن اعمّمكم سمٕمد اًمتٙمٌػم ي٘مٌض يمقع يناه يمام قمٜمد اًمٜم٤ًمئل, ووردت سمقوع اًمٞمد  -315/15

 . (4)همػم ىمٌض يمام ذيمره اًمٌخ٤مريقمغم اًمذراع ُمـ 

ٞمٛمٜمك ُمـ اًمًٜم٦م ووع اًمٞمد اًم»  اعمذه٥م يرى أن اًمٞمد شمقوع حت٧م اًمنة ودًمٞمٚمف طمدي٨م قمكم  -316/15

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم, وىمٞمؾ شمقوع ومقق اًمنة وىمٞمؾ شمقوع قمغم اًمّمدر وهذا أىمرب  .شقمغم اًمٞمنى حت٧م اًمنة 

 .     (5)أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م .شيم٤من يْمٕمٝمام قمغم صدِره » ^ أن اًمٜمٌل  إىمقال ودًمٞمٚمف طمدي٨م وائؾ سمـ طُمجر 

 .  (6)ؾ قمٚمٞمف اجلٜم٥م إين ذم اًمّمالة ٓ يّمح وٓ دًمٞمووع اًمٞمديـ قمغم -317/15

اظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمقوع ٟمٔمر اعمّمكم وم٘مٞمؾ يٜمٔمر إمم ُمقوع ؾمجقده وىمٞمؾ يٜمٔمر شمٚم٘م٤مء وضمٝمف  -318/15

, وإُمر ذم هذا واؾمع ومٞمٜمٔمر اعمّمكم إمم ُم٤م هق أظمِمع ًمف ٔمر إمم إُم٤مُمف ًمٞمتح٘مؼ ُمـ اعمت٤مسمٕم٦موىمٞمؾ إن يم٤من ُم٠مُمقم ومٞمٜم

ؿ ُمـ يم٤من ذم , واؾمتثٜمك أهؾ اًمٕمٚمورد قمٜمد أسمق داود قن اإلؿم٤مرة يمامإٓ ذم اجلٚمقس ومٞمٜمٔمر إمم أصٌٕمف طمٞم٨م شمٙم

 . (7)صالة اخلقف

 مم ُمقوع ؾمجقده أو ُمـ يم٤من ذم اعمًجد احلرام ومال يٜمٔمر إمم اًمٙمٕم٦ٌم قمغم اًمّمحٞمح وًمٙمـ يٜمٔمر إ -319/15

                                                 

 .  31 -3/26( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  3/32( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  3/32( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  3/36( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  3/37( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  3/37( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  3/39( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)إمم شمٚم٘م٤مء وضمٝمف

ًمٞمٜمتٝملم أو »  :ٓ جيقز رومع اًمٌٍم إمم اًمًامء ذم اًمّمالة سمؾ هق ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب  ًم٘مقًمف  -320/15

 . (2)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شًمتخٓمٗمـ أسمّم٤مرهؿ 

 , إٓ إذا يم٤من طمقًمفٙمراه٦م ٕٟمف شمِمٌف سم٤معمجقس واًمٞمٝمقدإهمامض اًمٕمٞمٜملم ذم اًمّمالة أىمؾ أطمقاًمف اًم -321/15

 .  (3)ُم٤م يِمٖمٚمف ومٞمٖمٛمض حت٤مؿمٞم٤ًم ًمٚمٛمٗمًدة

ٟمؽ ٤مؾمٌح»  :قمدة أدقمٞم٦م ًمالؾمتٗمت٤مح ُمٜمٝم٤م ُم٤م ورد قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ^ ورد قمـ اًمٜمٌل  -322/15

اًمٚمٝمؿ سم٤مقمد »  :رواه ُمًٚمؿ, وورد أٟمف يم٤من ي٘مقل  .شاًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك شم٤ٌمرك اؾمٛمؽ وشمٕم٤ممم ضمدك وٓ إًمف همػمك 

سمٞمٜمل وسملم ظمٓم٤مي٤مي يمام سم٤مقمدت سملم اعمنمق واعمٖمرب, اًمٚمٝمؿ ٟم٘مٜمل ُمـ ظمٓم٤مي٤مي يمام يٜم٘مك اًمثقب إسمٞمض ُمـ 

ذم صالة , وهٜم٤مك أدقمٞم٦م أظمرى سمٕمْمٝم٤م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شاًمدٟمس, اًمٚمٝمؿ اهمًٚمٜمل ُمـ ظمٓم٤مي٤مي سم٤معم٤مء واًمثٚم٩م واًمؼمد 

 . (4)اًمٚمٞمؾ ظم٤مص٦م ومٚمػمضمع إًمٞمٝم٤م

ح ذم صالة اجلٜم٤مزة يمام ٓ جيٛمع سملم أدقمٞم٦م آؾمتٗمت٤مح ذم صالة واطمدة, وٓ ينمع دقم٤مء آؾمتٗمت٤م -323/15

 . (5)هق اعمذه٥م

أقمقذ سم٤مهلل ُمـ إذا يمؼم اعمّمكم يًتٕمٞمذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ, وآؾمتٕم٤مذة هل٤م صٞمغ ُمٜمٝم٤م ىمقل:  -324/15

, أو يمام قمٜمد أمحد. ٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ ُمـ مهزه وٟمٗمخف وٟمٗمثفاًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ, أو أقمقذ سم٤مهلل اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ ُمـ اًمِم

 . (6)ٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ, صمؿ يًٌٛمؾ هًا ذم اجلٝمري٦مأقمقذ سم٤مهلل اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ ُمـ اًمِم

 هت٤م وطمروومٝم٤م وطمريم٤مهت٤م وم٢من شمرك سمٕمد آؾمتٕم٤مذة واًمًٌٛمٚم٦م ي٘مرأ اعمّمكم اًمٗم٤محت٦م شم٤مُم٦م سمآي٤مهت٤م ويمٚمام -325/15

                                                 

 .  3/40( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  227, 3/40( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  3/41( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  52 -3/42( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  3/52( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  57 -3/53( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1), وهل ؾمٌع آي٤مت سمدون اًمًٌٛمٚم٦ماًمّمالة روم٤ًم أو طمريم٦م ختؾ سم٤معمٕمٜمك مل شمّمحآي٦م أو طم

 . (2)ُمـ اًمٗم٤محت٦م شمِمديدة مل شمّمح ىمراءشمفُمـ شمرك  -326/15

 .     (3)لم يم٠من يدقمل وٟمحقه وـم٤مل ذًمؽ أقم٤مدإذا ىمٓمع ىمراءة اًمٗم٤محت٦م سمذيمر أو ؾمٙمقت همػم ُمنموقم -327/15

ب سم٤مًمٔم٤مء وم٤مًمّمحٞمح أٟمف شمّمح ىمراءشمف ًمت٘م٤مر] ڄ ڄ [ُمـ أسمدل طمرف اًمْم٤مد ذم ىمقًمف  -328/15

 . (4)اعمخ٤مرج وصٕمقسم٦م اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام, وهق اعمِمٝمقر ُمـ اعمذه٥م

يم٤من يٛمد هب٤م صقشمف واًمّمح٤مسم٦م جيٝمرون  ^ٕن اًمٜمٌل  :إذا ومرغ اعمّمكم ُمـ اًمٗم٤محت٦م ي٘مقل: آُملم -329/15

 :^ًم٘مقل اًمٜمٌل ] ڄ ڄ [, وي٘مقهل٤م اعم٠مُمقم سمٕمد ىمقل اإلُم٤مم جد هبؿطمتك يرشم٩م اعمً ^ سمذًمؽ ظمٚمػ اًمٜمٌل

سمتِمديد اعمٞمؿ شمٖمػم اعمٕمٜمك ُمـ , أظمرضمف اًمٌخ٤مري, وُمـ ىم٤مل: آُّملم .شآُملم  :, وم٘مقًمقاإذا ىم٤مل اإلُم٤مم: وٓ اًمْم٤مًملم» 

 . (5)سمٓمٚم٧م صالشمف :ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء ,اًمٚمٝمؿ اؾمتج٥م إمم ىم٤مصديـ

سمام شمٞمن, وإن ٞم٘مرأ ٕمٚمٛمٝم٤م, وإن يم٤من ُمٕمف ُمـ اًم٘مرآن همػم اًمٗم٤محت٦م ومُمـ ٓ يٕمرف اًمٗم٤محت٦م جي٥م قمٚمٞمف شم -330/15

أظمرضمف أمحد,  .شؾمٌح٤من اهلل, واحلٛمد هلل, وٓ إًمف إٓ اهلل, واهلل أيمؼم, وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل » مل يًتٓمع ومٞم٘مقل:

 . (6)ًمزُمف ذًمؽ وُمـ مل جيد ُمـ يٕمٚم ٛمف إٓ سم٠مضمرة

 –ٓ سمٛم٘مدار أن ي٘مرأ اعم٠مُمقم ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م   – ُم٤مم ؾمٙمت٦م يًػمةسمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمٗم٤محت٦م يًٙم٧م اإل -331/15

اًمًٙمقت  , إذاً  ^ٕٟمف ـمقيؾ ومل يث٧ٌم قمـ اًمٜمٌل :ٕن هذا اًمًٙمقت هبذا اًم٘مدر إمم اًمٌدقم٦م أىمرب ُمٜمف إمم اًمًٜم٦م

  :يٙمقن يًػم وًمف ومقائد

  اًمتٛمٞمٞمز سملم اًم٘مراءة اعمٗمروو٦م واعمًتح٦ٌم . -أ

                                                 

 .  3/60( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  3/63( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  3/63( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  3/66( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  68 -3/66( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  3/69( اًمنمح اعمٛمتع (6
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  ًمٞمؽماّد إمم اإلُم٤مم ٟمٗمًف . -ب

  ٕضمؾ أن ينمع اعم٠مُمقم سم٤مًم٘مراءة . -ج

 . (1)٦م ومٞمت٠مُمؾ ُم٤مذا ي٘مرأرسمام ٓ يٙمقن ىمد أقمد ؾمقرة ي٘مرأ هب٤م سمٕمد اًمٗم٤محت -د

 . (2)ؿ قمغم أن اًمًقرة سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ؾمٜم٦ممجٝمقر أهؾ اًمٕمٚم -332/15

ڦ ڦ ڦ ڦ   [ ٓ سم٠مس أن ي٘مرأ اعمّمكم آي٦م ُمـ ؾمقرة ذم اًمٗمريْم٦م واًمٜم٤مومٚم٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم -333/15

ًمٙمـ اًمًٜم٦م وإومْمؾ أن ي٘مرأ ؾمقرة يم٤مُمٚم٦م ذم يمؾ ريمٕم٦م, ويًٌٛمؾ ىمٌؾ اًم٘مراءة إذا ىمرأ ُمـ أول اًمًقرة  ,]ڄ 

, واًمًٌٛمٚم٦م ٓ شم٘مرأ ذم أواؾمط رٟم٤م سم٤مٓؾمتٕم٤مذة قمٜمد ىمراءة اًم٘مرآنأُم٤م إذا ىمرأ ُمـ أصمٜم٤مء اًمًقرة ومال يًٌٛمؾ ٕن اهلل أُم

 . (3)ر ٓ  ذم اًمّمالة وٓ ظم٤مرج اًمّمالةاًمًق

وذم اعمٖمرب ُمـ ىمّم٤مر  ,ن ي٘مرأ ُمـ ـمِقال اعمٗمّمؾ ُمـ ؾمقرة ق إمم اًمٜم٠ٌم ذم صالة اًمٗمجرًمإلُم٤مم أ -334/15

, وًمف أطمٞم٤مٟم٤ًم أن ي٘مرأ ُمـ ىمّم٤مر ىمل ُمـ أواؾمٓمف ُمـ اًمٜم٠ٌم إمم اًمْمحكوذم اًم٤ٌم ,إمم اًمٜم٤مس اعمٗمّمؾ ُمـ اًمْمحك

ٓمقر ذم اعمٖمرب , وىمرأ سم٤مًمر ذم اًمريمٕمتلم يمام ذيمره أسمق داودذم اًمٗمج ]ٹ ڤ  ] ىمرأ ^اعمٗمّمؾ ذم اًمٗمجر ٕٟمف 

 . (4)ٕقمراف يمام ذم اًمٌخ٤مري ذم اعمٖمربيمام ذم اًمّمحٞمحلم وىمرأ يمذًمؽ سم٤م

 . (5)^ٗمٕمٚمف ًم جيقز ًمٚمٛمّمكم أن يٙمرر اًمًقرة ذم اًمريمٕمتلم -335/15

ٕن شمرشمٞم٥م اًم٘مرآن سمٕمْمف شمقىمٞمٗمل  :٠من ي٘مرأ ؾمقرة اًمٜم٤مس ىمٌؾ اًمٗمٚمؼيمشمٜمٙمٞمس اًم٘مراءة ُمٙمروه  -336/15

ىم٤مم ُمـ اًمٚمٞمؾ وم٘مرأ  ^أن اًمٜمٌل  قاز سمدًمٞمؾ طمدي٨م طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن وسمٕمْمف اضمتٝم٤مدي, وىم٤مل اًمٌٕمض سم٤مجل

 . (6)ٛمران. رواه ُمًٚمؿسمًقرة اًمٌ٘مرة صمؿ اًمٜم٤ًمء صمؿ آل قم
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ذم اًمّمالة وظم٤مرج اًمّمالة إذا  اًمّمحٞمح أٟمف جيقز اخلروج قمـ ُمّمحػ قمثامن سمـ قمٗم٤من  -337/15

اًمٕم٤مُم٦م طمتك ٓ حيّمؾ  ٙمـ ٓ ٟم٘مرأ هب٤م أُم٤مم, وًم^صح٧م اًم٘مراءة قمّٛمـ ىمرأ هب٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وم٢مهن٤م ُمرومققم٦م ًمٚمٜمٌل 

 . (1)ّمالة سم٘مراءة ظم٤مرضم٦م قمـ ُمّمحػ قمثامن, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ شمّمح اًمشمِمقيش وومتٜم٦م

إذا ومرغ اعمّمكم ُمـ اًمًقرة سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ؾمٙم٧م ؾمٙمت٦م يًػمة سم٘مدر ُم٤م يرضمع إًمٞمف ٟمٗمًف حلدي٨م  -338/15

حت٦م اًمٙمت٤مب اًمّمالة, وإذا ومرغ ُمـ ىمراءة وم٤م : إذا دظمؾ ذميم٤من يًٙم٧م ؾمٙمتتلم ^أن اًمٜمٌل  ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب 

 . (2)وؾمقرة قمٜمد اًمريمقع. أظمرضمف أمحد

, اًمتٙمٌػم ىمٌؾ اهلقي ًمٚمريمقع وشمتٛمف , أي شمٌدأٌػم ومٞمام سملم آٟمت٘م٤مل وآٟمتٝم٤مءجي٥م أن يٙمقن اًمتٙم -339/15

 . (3)قعوًمٙمـ ٓ ي٘م٤مل أن اًمّمالة شمٌٓمؾ إذا شم٘مدم اًمتٙمٌػم ىمٌؾ اهلقي ًمٚمريمقع أو أمتف سمٕمد اًمقصقل ًمٚمريم

دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م اسمـ قمٛمر  ,إذا أراد اعمّمكم أن يريمع رومع يديف طمذو ُمٜمٙمٌٞمف أو إمم ومروع أذٟمٞمف -340/15

  (4)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شيم٤من يرومع يديف إذا يمؼم ًمٚمريمقع » ^أن اًمٜمٌل  . 

 . (5)ل إص٤مسمع يمام ورد قمٜمد اسمـ ظمزيٛم٦مإذا ريمع اعمّمكم يْمع يمٗمٞمف قمغم ريمٌتٞمف ُمٗمرضمت -341/15

, اًمت٤مم أىمرب ُمٜمف إمم اًمقىمقف اًمت٤ممأن يٜمحٜمل سمحٞم٨م يٙمقن إمم اًمريمقع إذا ريمع جي٥م قمغم اعمّمكم  -342/15

أهن٤م , ويًقي فمٝمره ٕٟمف ورد قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م سمحٞم٨م يتٛمٙمـ ُمـ ُمس ريمٌتٞمفأٟمف يٜمحٜمل يرى اعمذه٥م و

  , وروى اإلُم٤مم أمحدُمًٚمؿرواه  .ش, وًمٙمـ سملم ذًمؽ إذا ريمع مل يِمخص رأؾمف ومل يّمقسمف  ^يم٤من اًمٜمٌل»  :ىم٤مًم٧م

, طمتك ًمق ص٥م قمٚمٞمف اعم٤مء يم٤من يًقي فمٝمره ^أن اًمٜمٌل » وروى اسمـ ُم٤مضمف  .شيم٤من يًقي فمٝمره  ^أن اًمٜمٌل » 

 . (6)عمـ ضمٜمٌف ويٜمٌٖمل أن يٗمرج يديف قمـ ضمٜمٌٞمف إذا مل حيّمؾ سمذًمؽ أذي٦م .شٓؾمت٘مر 
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 .شأُم٤م اًمريمقع ومٕمٔمٛمقا ومٞمف اًمرب » :^ ًم٘مقل اًمٜمٌلش ؾمٌح٤من ريب اًمٕمٔمٞمؿ » إذا ريمع اعمّمكم ي٘مقل  -343/15

, شؾمٌح٤من ريب اًمٕمٔمٞمؿ »  , واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ يزيد قمغمأظمرضمٝم٤م أسمق داود .شوسمحٛمده » , ويزيد أطمٞم٤مٟم٤ًم رواه ُمًٚمؿ

ؾمٌقح ىمدوس رب اعمالئٙم٦م » : وي٘مقل ,ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ رسمٜم٤م وسمحٛمدك اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم »وي٘مقل 

 . (1)قع شم٘م٤مل مجٞمٕم٤ًم قمٜمد قم٤مُم٦م اًمٕمٚمامءريم, وأذيم٤مر اًمأظمرضمف ُمًٚمؿ .شواًمروح 

يديف إذا يمؼم  يم٤من يرومع»  ^أن اًمٜمٌل  إذا رومع اعمّمكم ُمـ اًمريمقع رومع يديف ًم٘مقل اسمـ قمٛمر  -344/15

 . (2)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ش, وإذا رومع ُمـ اًمريمقع ًمٚمريمقع

قض إمم آقمتدال ُم٤مسملم اًمٜمٝمش ؾمٛمع اهلل عمـ محده »ي٘مقل اإلُم٤مم واعمٜمٗمرد قمٜمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع  -345/15

   .(3)وإُمر واؾمع

 وهذه صٞمٖم٦م ُمـ أرسمع ش رسمٜم٤م و ًمؽ احلٛمد »ُمـ اًمريمقع قمٜمد اًمرومع واعم٠مُمقم اعمٜمٗمرد ي٘مقل اإلُم٤مم و -346/15

أظمرضمف  .ًمؽ احلٛمداًمٚمٝمؿ رسمٜم٤م و, أظمرضمف اًمٌخ٤مري .رسمٜم٤م ًمؽ احلٛمد ,ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م .ًمؽ احلٛمدرسمٜم٤م و صٞمغ :

ؾء إرض وُمؾء ُمؾء اًمًاموات وُمىمقل: ويزيد قمغم هذه اًمّمٞمغ  ,قمٚمٞمٝم٤م ُمتٗمؼ .اًمٚمٝمؿ رسمٜم٤م ًمؽ احلٛمد ,اًمٌخ٤مري

طمذومٝم٤م وإن أشمك هب٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم  وإيمثر قمغمش ُمؾء ُم٤م سمٞمٜمٝمام » وزاد ش ُمؾء اًمًامء » , وقمٜمد ُمًٚمؿ ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ رء سمٕمد

 .  (4)ومحًـ

 .  (5)حٞمح ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥ماعم٠مُمقم ي٘مقل يمام ي٘مقل اإلُم٤مم واعمٜمٗمرد قمغم اًمّم -347/15

 أهؾ اًمثٜم٤مء» ًمٚمٛمّمكم أن يزيد قمغم ُم٤م ذيمر سمٕمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع وهق ُم٤م ورد ذم اًمًٜم٦م ُمثؾ  -348/15

 اجلد ُمٜمؽ واعمجد أطمؼ ُم٤م ىم٤مل اًمٕمٌد ويمٚمٜم٤م ًمؽ قمٌد اًمٚمٝمؿ ٓ ُم٤مٟمع عم٤م أقمٓمٞم٧م وٓ ُمٕمٓمل عم٤م ُمٜمٕم٧م وٓ يٜمٗمع ذا 
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 . (1)ف ُمًٚمؿأظمرضم .شاجلد

ده اًمٞمٛمٜمك قمغم ذراقمف اًمٞمنى قمغم اًمّمحٞمح ًمٕمٛمقم طمدي٨م سمٕمد اًمرومع ُمـ اًمريمقع جيٕمؾ اعمّمكم ي -349/15

 .شيم٤من اًمٜم٤مس ي١مُمرون أن يْمع اًمرضمؾ يده اًمٞمٛمٜمك قمغم ذراقمف اًمٞمنى ذم اًمّمالة » ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ذم اًمٌخ٤مري 

 .  (2)اعمّمكم خمػم سملم اإلرؾم٤مل واًم٘مٌض سمٕمده وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد أنُم٤م وىمقًمف ذم اًمّمالة يِمٛمؾ ُم٤م ىمٌؾ اًمريمقع و

ُأُمرُت أن أؾمجد قمغم ؾمٌٕم٦م »  ىم٤مل:  ^أن اًمٜمٌل اعمّمكم قمغم ؾمٌٕم٦م أقمٔمؿ دل قمغم ذًمؽد يًج -350/15

 . (3)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ش, واًمٞمديـ واًمريمٌتلم وأـمراف اًم٘مدُملم قمغم اجلٌٝم٦م وأؿم٤مر سمٞمده قمغم أٟمٗمف :أقمٔمؿ

يٜمزل قمغم ريمٌتٞمف وهق ىمقل اًم٘مقل إول: : ذم صٗم٦م اًمٜمزول ًمٚمًجقد قمغم ىمقًملم اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء -351/15

  .(4)يٜمزل قمغم يديف , اًم٘مقل اًمث٤مين:جلٛمٝمقر أمحد وأسمق طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل, وهق اًمراضمحا

 : (5)قمغم طم٤مئؾ ومال خيٚمق ُمـ صمالث طم٤مٓتُمـ ؾمجد  -352/15

  . ئومٝمذا اًمًجقد قمٚمٞمف طمرام وٓ جيز , قمْمق ُمـ أقمْم٤مء اًمًجقدأن يًجد قمغم -أ

 ٙمروه واًمًجقد صحٞمح . , ومٝمذا ُمتّمؾ سم٤معمّمكم ُمـ همػم أقمْم٤مء اًمًجقدأن يًجد قمغم ُم -ب

 ا ٓ سم٠مس سمف . , ومٝمذأن يًجد قمغم ُمٜمٗمّمؾ قمـ اعمّمكم -ج

 ٤مً ؿمخّمًمق أن ٛمثاًل وم ,د وم٢مٟمف يت٘مل اهلل ُم٤م اؾمتٓم٤معُمـ قمجز قمـ اًمًجقد سمٌٕمض أقمْم٤مء اًمًجق -353/15

 . (6)ف ويْمع ُمـ أقمْم٤مء اًمًجقد ُم٤م أُمٙمٜمفُم٤م أُمٙمٜم ئأن ٓ يًجد قمغم إرض وم٢مٟمف يقُم قمٛمؾ قمٛمٚمٞم٦م ذم قمٞمٜمٞمف وُأُمر

 يم٤من جي٤مذم طمتك ًمػمى سمٞم٤مض » ^أن جي٤مذم قمْمديف قمـ ضمٜمٌٞمف ٕن اًمٜمٌل  يًـ ًمٚمٛمّمكم إذا ؾمجد -354/15

 . (7)ف قمـ اًم٤ًمىملم ويٗمرق سملم اًمريمٌتلموجي٤مذم سمٓمٜمف قمـ ومخذيف وومخذي ,ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شإسمٓمف ُمـ ؿمدة جم٤موم٤مشمف 
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 قمٜمٝم٤م طملم وم٘مدت ٕن قم٤مئِم٦م ريض اهلل :يًـ عمـ ؾمجد أن يْمؿ ىمدُمٞمف قمغم اًم٘مقل اًمّمحٞمح -355/15

 . (1)أظمرضمف ُمًٚمؿ .ومقىمٕم٧م يده٤م قمغم سمٓمـ ىمدُمٞمف ومه٤م ُمٜمّمقسمت٤من وهق ؾم٤مضمد ^اًمٜمٌل 

اعمّمكم قمغم إرض سمؾ يٕمتٛمد سمٛمروم٘مٞمف قمغم ريمٌتٞمف إذا ؿمؼ  ئًمق أـم٤مل اإلُم٤مم اًمًجقد ومال يتٙم -356/15

  .(2)قمٚمٞمف ـمقل اًمًجقد

ؾمٌقح » ويزيد قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ورد ُمثؾ  ,ُمرات صمالثش ؾمٌح٤من ريب إقمغم »  :إذا ؾمجد اعمّمكم ي٘مقل -357/15

 .  (3)شٚمٝمؿ رسمٜم٤م وسمحٛمدك اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ؾمٌح٤مٟمؽ اًم» وش ىمدوس رب اعمالئٙم٦م واًمروح 

, وذه٥م اسمـ هذا اعمذه٥موجيٚمس اعمّمكم سملم اًمًجدشملم ُمٗمؽمش اًمٞمنى ٟم٤مص٤ًٌم اًمٞمٛمٜمك  -358/15

 . (4)ىمدُمٞمف أن جيٚمس قمغم قم٘مٌٞمف ٟم٤مص٤ٌمً   قم٤ٌمس

 : ـ سملم اًمًجدشملم صٗمتلم مه٤مع اًمٞمديًمقو -359/15

   .لمتأن يْمع يديف قمغم ومخذيف وأـمراف إص٤مسمع قمٜمد اًمريمٌ -أ

  أن يْمع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك قمغم اًمريم٦ٌم واًمٞمد اًمٞمنى ُيٚم٘مٛمٝم٤م اًمريم٦ٌم يم٠مٟمف ىم٤مسمض هل٤م . -ب

أٟمف ي٘مٌض ُمٜمٝم٤م اخلٜمٍم قمغم واًمٞمد اًمٞمٛمٜمك شمدل اًمًٜم٦م  ,ُمًٌقـم٦م ُمْمٛمقو٦م ُمقضمٝم٦م إمم اًم٘مٌٚم٦م وشمٙمقن اًمٞمنى

ًمٌٜمٍم وحيٚمؼ سملم اإلهب٤مم واًمقؾمٓمك ويرومع اًم٤ًٌمسم٦م وحيريمٝم٤م قمٜمد اًمدقم٤مء . هٙمذا ضم٤مء ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد ُمـ وا

طمدي٨م وائؾ سمـ طمجر 
(5) . 

 .ش رب اهمٗمر زم وارمحٜمل وقم٤مومٜمل واهدين وارزىمٜمل واضمؼمين » :ي٘مقل اعمّمكم سملم اًمًجدشملم -360/15

 . (6)أظمرضمف أسمق داود

                                                 

 .  3/122( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  3/122( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  3/123( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  3/126( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  3/127( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  3/130( اًمنمح اعمٛمتع (6
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وم٢من يم٤من حيت٤مج  ,جقد ي٘مقم اعمّمكم إمم اًمريمٕم٦م اًمتل سمٕمده٤م ُمٕمتٛمدًا قمغم ريمٌتٞمفسمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمً -361/15

, ذًمؽ وهذا اًم٘مقل وؾمط سملم ُمـ يرى ؾمٜمٞمتٝم٤م وُمـ ٓ يرى ,جلٚم٦ًم اإلؾمؽماطم٦م ضمٚمس هل٤م وإن مل حيت٩م هل٤م ومال جيٚمس

يم٤من اعم٠مُمقم يرى  , وإنإلُم٤مم وًمق مل يرى اعم٠مُمقم ؾمٜمٞمتٝم٤موإن يم٤من ظمٚمػ إُم٤مم يرى ؾمٜمٞمتٝم٤م ومٞمجٚمس ُمـ أضمؾ ُمت٤مسمٕم٦م ا

 . (1)قمٚمٞمف ُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم وٓ جيٚمس هل٤مٞمج٥م ومؾمٜمٞمتٝم٤م واإلُم٤مم ٓ يرى ذًمؽ 

إذا ضمٚمس اعمّمكم ًمٚمتِمٝمد إول ذم اًمثالصمٞم٦م واًمرسم٤مقمٞم٦م أو اًمتِمٝمد ذم اًمثٜم٤مئٞم٦م وم٢مٟمف يٗمؽمش رضمٚمف  -362/15

ـ أو يٚم٘مؿ اًمٞمنى اًمريم٦ٌم , وًمف أن يْمع يديف قمغم اًمٗمخذيٛمٜمك ُمـ اجل٤مٟم٥م إيٛمـ ٟم٤مص٤ًٌم هل٤ماًمٞمنى وخيرج اًمٞم

, وي٘مٌض ظمٜمٍم يده اًمٞمٛمٜمك وسمٜمٍمه٤م وحيٚمؼ سم٢مهب٤مُمٝم٤م ُمع اًمقؾمٓمك ويِمػم وجيٕمؾ اًمٞمٛمٜمك قمغم طمرف اًمٗمخذ

 ٕٟمف صم٧ٌم ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد أن اًمٜمٌل :سم٤مًم٤ًٌمسم٦م أو ي٘مٌض مجٞمع أص٤مسمع يٛمٜم٤مه ُم٤مقمدا اًم٤ًٌمسم٦م وحيريمٝم٤م قمٜمد اًمدقم٤مء

 . (2)ى ومتٙمقن ُمًٌقـم٦موأُم٤م أص٤مسمع اًمٞمن شحيريمٝم٤م يدقمق هب٤م  » ^

اًمتحٞم٤مت هلل واًمّمٚمقات واًمٓمٞم٤ٌمت اًمًالم قمٚمٞمؽ أهي٤م اًمٜمٌل »  :ي٘مقل اعمّمكم ذم اًمتِمٝمد إول -363/15

وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده  ,أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ,اًمًالم قمٚمٞمٜم٤م وقمغم قم٤ٌمد اهلل اًمّم٤محللم ,ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 . (3)شورؾمقًمف 

وُمـ صغم قمٚمٞمف ومال يٜمٙمر  ,ٕٟمف مل يرد ذًمؽ:  ^ شمًتح٥م اًمّمالة قمغم اًمٜمٌلذم اًمتِمٝمد إول ٓ -364/15

 . (4)قمٚمٞمف

حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام  قمغم اًمٚمٝمؿ صؾ»  :ًمرسم٤مقمٞم٦م ي٘مقل اعمّمكمذم اًمتِمٝمد اًمث٤مين ُمـ اًمثالصمٞم٦م وا -365/15

ويًتٕمٞمذ  .شجمٞمد آل إسمراهٞمؿ وسم٤مرك قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد يمام سم٤مريم٧م قمغم آل إسمراهٞمؿ إٟمؽ محٞمد  صٚمٞم٧م قمغم

 , صمؿ يدقمق سمام ورد وسمام اًمدضم٤مل سم٤مهلل ُمـ قمذاب ضمٝمٜمؿ وُمـ قمذاب اًم٘مؼم وُمـ ومتٜم٦م اعمحٞم٤م واعمامت وُمـ ومتٜم٦م اعمًٞمح

 

                                                 

 .  139 -3/134( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  146 -3/142( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  159 -3/146( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  3/162( اًمنمح اعمٛمتع (4
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  .(1)ؿم٤مء

صمؿ ًمٞمتخػم  » :ٓسمـ ُمًٕمقد  ^ٓ سم٠مس أن يدقمق اعمّمكم سمام ؿم٤مء ُمـ أُمقر اًمدٟمٞم٤م ًم٘مقل اًمٜمٌل  -366/15

 . (2)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شُمـ اًمدقم٤مء ُم٤م ؿم٤مء 

٤مل , وًمق ىمؿ اعمّمكم قمـ يٛمٞمٜمف وؿمامًمف ىم٤مئاًل: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهللسمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمتِمٝمد يًٚم -367/15

واظمتٚمػ أهؾ  ,ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م ,: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ, ويمذًمؽ ًمق ىم٤ملذًمؽ ئؾمالم قمٚمٞمٙمؿ سمحذف ) أل ( ٕضمز

وإطمقط أن يًٚمؿ  ,واطمدة) وسمريم٤مشمف ( واظمتٚمٗمقا يمذًمؽ ذم اخلروج ُمـ اًمّمالة سمتًٚمٞمٛم٦م اًمٕمٚمؿ ذم زي٤مدة 

 . (3)شمًٚمٞمٛمتلم واعمذه٥م يرى وضمقب اًمتًٚمٞمٛمتلم

إذا يم٤مٟم٧م اًمّمالة صمالصمٞم٦م أو رسم٤مقمٞم٦م وىم٤مم سمٕمد اًمتِمٝمد إول وم٢مٟمف يرومع يديف قمٜمد اًم٘مٞم٤مم ًم٘مقل اسمـ  -368/15

أظمرضمف اًمٌخ٤مري, واعمذه٥م ٓ يرى  .شوإذا ىم٤مم ُمـ اًمريمٕمتلم رومع يديف  » :^ صالة اًمٜمٌل ذم صٗم٦م  قمٛمر

 . (4)ًمؽذ

ذم اًمريمٕمتلم إظمػمشملم ي٘مرأ اعمّمكم سم٤مًمٗم٤محت٦م وؾمقرة ىمّمػمة دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد  -369/15

أن اًمٜمٌل  ىمت٤مدة  ق, وروى أسمأظمرضمف ُمًٚمؿ .ش -وًمٞملم أي إ –وي٘مرأ ذم إظمريلم سمٜمّمػ ذًمؽ »  :اخلدري 

يم٤من  ^اجلٛمع سمٞمٜمٝمام أن ي٘م٤مل أن اًمٜمٌل , و سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب وم٘مط . ُمتٗمؼ قمٚمٞمفيم٤من ي٘مرأ ذم اًمريمٕمتلم إظمريلم ^

 .     (5)ًمٗم٤محت٦م وم٘مط ذم اًمريمٕمتلم إظمريلم, واعمذه٥م يرى أن اعمّمكم ي٘مرأ سم٤ميٗمٕمؾ ذًمؽ ُمرة وذًمؽ ُمرة أظمرى

 : (6)صٗم٤مت قرك واًمتقرك ًمفإذا ضمٚمس اعمّمكم ًمٚمتِمٝمد إظمػم وم٢مٟمف يت -370/15

 ٛم٘مٕمدشمف قمغم إرض وشمٙمقن سمٗمروؿم٦م وجيٚمس : أن خيرج اًمرضمؾ اًمٞمنى ُمـ اجل٤مٟم٥م إيٛمـ ُماًمّمٗم٦م إومم

                                                 

 .  200 -3/163( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  3/206( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  212 -3/208( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  3/214( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  3/215( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  3/216( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 اًمٌخ٤مري .  . أظمرضمفاًمٞمٛمٜمك ُمٜمّمقسم٦ماًمرضمؾ 

 أسمق داود .  . أظمرضمفرضمٝمام ُمـ اجل٤مٟم٥م إيٛمـ: أن يٗمرش اًم٘مدُملم مجٞمٕم٤ًم وخياًمّمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 .  ُمًٚمؿ . أظمرضمف ومخذ وؾم٤مق اًمرضمؾ اًمٞمٛمٜمك: أن يٗمرش اًمٞمٛمٜمك ويدظمؾ اًمٞمنى سملماًمّمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م

ومؽمومع يدهي٤م ذم  .شصٚمقا يمام رأيتٛمقين أصكم  » :رضمؾ ذم اًمّمالة ًمٕمٛمقم ىمقل اًمٜمٌل ^يم٤مًم اعمرأة -371/15

 .  (1), واعمذه٥م يرى أن اعمرأة ٓ دم٤مذمذم ُمقاوع اعمج٤موم٤مة ُمقاوع اًمرومع ودم٤مذم

ي٘مقل اًمذيمر اًمقارد سمٕمد اًمّمالة وٟمِمػم هٜم٤م إمم صٞمغ  إذا ومرغ اعمّمكم ُمـ اًمّمالة ومٚمف أن -372/15

 :(2)اًمتًٌٞمح

صمالصم٤ًم ش اهلل أيمؼم »و ,صمالصم٤ًم وصمالصملمش احلٛمد هلل »و ,صمالصم٤ًم وصمالصملمشؾمٌح٤من اهلل »  :ّمٗم٦م إومم: أن ي٘مقلاًم

 أظمرضمف .شٛمد وهق قمغم يمؾ رء ىمدير , ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف» ومت٤مم اعمئ٦م  ,وصمالصملم

  ُمًٚمؿ .

أرسمٕم٤ًم ش هلل أيمؼم ا» و ,صمالصم٤ًم وصمالصملمش احلٛمد هلل »و ,٤ًم وصمالصملمصمالصمشؾمٌح٤من اهلل »  :اًمّمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أن ي٘مقل

  ُمًٚمؿ . أظمرضمف .وصمالصملم

 . اإلُم٤مم أمحد . أظمرضمفقمنماً ش اهلل أيمؼم» و ,اً قمنمش احلٛمد هلل »و ,قمنماً ش ؾمٌح٤من اهلل »  :اًمّمٗم٦م اًمث٤مًمث٦م: أن ي٘مقل

 أظمرضمف مخ٤ًًم وقمنميـ ُمرة .ش  أيمؼماهللهلل وٛمد هلل وٓ إًمف إٓ اؾمٌح٤من اهلل واحل » :اًمّمٗم٦م اًمراسمٕم٦م: أن ي٘مقل

 اإلُم٤مم أمحد . 

مل يٙمؼم ًمٚمريمقع  وإن ,ُمـ أدرك اإلُم٤مم رايمع دظمؾ ُمٕمف ذم اًمّمالة ويمؼم ًمإلطمرام وهق واىمػ -373/15

ويمؼم ىمٌؾ أن يدظمؾ   ^دظمؾ ُمع اًمٜمٌل ٕن أيب سمٙمرة  :ًمٚمريمقع ويمذًمؽ اًمٗم٤محت٦م شمً٘مط قمٜمف ؾم٘مط قمٜمف اًمتٙمٌػم

 . (3)سم٤مإلقم٤مدة . أظمرضمف اًمٌخ٤مري ^ ه اًمٜمٌل اًمّمػ وريمع ومل ي٠مُمر

                                                 

 .  3/219( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  3/222( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/170( اًمنمح اعمٛمتع (3
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ًمق دظمؾ اعمّمكم ُمع اإلُم٤مم وهق ؾم٤مضمد أو ضم٤مًمس سملم اًمًجدشملم وم٢من إطمقط ًمف أن يٙمؼم  -374/15

 . (1)وًمٚمًجقد أو اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم ًمإلطمرام

ؾمتٗمت٤مح ًمق دظمؾ اعمّمكم ُمع اإلُم٤مم وىمد ومرغ ُمـ اًمٗم٤محت٦م وذع ذم ؾمقرة سمٕمده٤م وم٢مٟمف يً٘مط قمٜمف آ -375/15

 . (2)ه٥م يرى أٟمف ي٠ميت سمدقم٤مء آؾمتٗمت٤محويتٕمقذ وي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م, واعمذ

ُمـ ريمع أو ؾمجد ىمٌؾ إُم٤مُمف قمٛمدًا سمٓمٚم٧م صالشمف, واعمذه٥م يرى أٟمف يرومع صمؿ ي٠ميت سم٤مًمريمـ سمٕمد  -376/15

 . (3)شمٕمٛمد طمتك حل٘مف إُم٤مُمف سمٓمٚم٧م صالشمف إُم٤مُمف وإن

ؾ ُمع اإلُم٤مم طمتك ريمع صمؿ دظمؾ ُمٕمف ذم اًمريمقع ُمـ دظمؾ اعمًجد واإلُم٤مم ىم٤مئاًم يّمكم ومل يدظم -377/15

 . (4)وم٢من صالشمف صحٞمح٦م وًمٙمٜمف ومقت قمغم ٟمٗمًف ظمػمًا يمثػمًا يمتٙمٌػمة اإلطمرام وىمراءة اًمٗم٤محت٦م

  ومّمٌؾ ذم ُمٙمروه٤مت اًمّمالة

. شاظمتالس خيتٚمًف اًمِمٞمٓم٤من ُمـ صالة اًمٕمٌد »  :^ٕٟمف يمام ىم٤مل  :يٙمره اإلًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة -378/15

 . (5), وإذا يم٤من حل٤مضم٦م ومال سم٠مسأظمرضمف اإلُم٤مم أمحد

ًمٞمٜمتٝملم أىمقام قمـ »  يٙمره رومع اًمٌٍم ذم اًمّمالة قمغم اعمذه٥م واًمراضمح أٟمف حمرم ًم٘مقل اًمٜمٌل ^: -379/15

 . (6)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شرومع أسمّم٤مرهؿ إمم اًمًامء ذم اًمّمالة أو ًمُتخٓمٗمـ أسمّم٤مرهؿ 

 .     (7)ٖمٚمف ومٞمٖمٛمض سم٘مدر احل٤مضم٦مٜمده رء يِميٙمره ذم اًمّمالة شمٖمٛمٞمض اًمٕمٞمٜملم , إٓ إذا يم٤من قم -380/15

                                                 

 .  4/178( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/180( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/182( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  4/190( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  3/224( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  227, 3/40( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  3/229( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 ء يم٢مىمٕم٤مء اًمٙمٚم٥م يمام قمٜمدهنك قمـ إىمٕم٤م ^يٙمره ذم اًمّمالة أصمٜم٤مء اجلٚمقس اإلىمٕم٤مء ٕن اًمٜمٌل  -381/15

ُمتٗمؼ  .شوٓ سمٞمًط أطمديمؿ ذراقمٞمف اٟم٤ًٌمط اًمٙمٚم٥م »  :ىم٤مل ^اومؽماش ذراقمٞمف ذم اًمًجقد ٕن اًمٜمٌل  يٙمره, وأمحد

  .(1)قمٚمٞمف

, ويٙمره اًمتخٍم ذم اًمّمالة سم٠من يْمع يده ذم وؾمٓمف ٨م وهق يمثرة احلريم٦مذم اًمّمالة اًمٕمٌيٙمره  -382/15

وورد اًمتٕمٚمٞمؾ قمغم ذًمؽ ُمـ طمدي٨م  ,ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. هنك أن يّمكم اًمرضمؾ ُمتخٍماً  ^ٕن اًمٜمٌل   :قمغم ظم٤مسشمف

 . (2)اهلل قمٜمٝم٤م سم٠مٟمف ُمـ أومٕم٤مل اًمٞمٝمقد. أظمرضمف اًمٌخ٤مري قم٤مئِم٦م ريض

, ًمٙمـ إن دقم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ومال ّمكم ًمف ُمروطم٦م يؽموح هب٤مجيٕمؾ اعم يٙمره اًمؽموح ذم اًمّمالة سم٠من -383/15

, وأُم٤م اًمؽموح اًمذي هق اعمراوطم٦م سملم اًم٘مدُملم سمحٞم٨م يٕمتٛمد قمغم إطمدى ّمكم سمحر ؿمديدطمرج يم٠من يّم٤مب اعم

 . (3)ى اًمرضمٚملم قمغم إظمرى وسمدون يمثرةسمنمط قمدم شم٘مديؿ إطمد اًم٘مدُملم أطمٞم٤مٟم٤ًم ومال سم٠مس سمف

ًجد ًمٚمّمالة هنك ُمـ ىمّمد اعم ^ٕن اًمٜمٌل  :ًمتِمٌٞمؽ سمٞمٜمٝم٤م ذم اًمّمالة, واشمٙمره ومرىمٕم٦م إص٤مسمع -384/15

 . (4)ُمل واحل٤ميمؿ وىم٤مل قمغم ذط اًمِمٞمخلمأظمرضمف اًمدار أن يِمٌؽ سملم أص٤مسمٕمف.

 ^شمٙمره اًمّمالة ًمٚمح٤مىمـ اعمحت٤مج ًمٚمٌقل واحل٤مىم٥م اعمحت٤مج ًمٚمٖم٤مئط وطم٤مسمس اًمريح ٕن اًمٜمٌل  -385/15

ًمق يم٤من اإلٟم٤ًمن يداومع إظمٌث٤من وٓ و, رواه ُمًٚمؿ .شف إظمٌث٤من ٓ صالة سمحية ـمٕم٤مم وٓ وهق يداومٕم»  :ىم٤مل

, وأُم٤م إذا و٤مق ٌم ومقات اجلامقم٦م وم٢مٟمف ي٘ميض طم٤مضمتف, ويمذًمؽ ًمق ظمقمٜمده ُم٤مء وم٢مٟمف ي٘ميض طم٤مضمتف ويتٞمٛمؿيقضمد 

اًمقىم٧م وم٢من يم٤مٟم٧م اًمّمالة دمٛمع ُمع ُم٤م سمٕمده٤م ومٞم٘ميض طم٤مضمتف ويٜمقي اجلٛمع وإن يم٤مٟم٧م ٓ دمٛمع ُمع ُم٤م سمٕمده٤م ومٗمٞمف 

 .      (5)ي٘ميض طم٤مضمتف ويّمكم وًمق ظمرج اًمقىم٧م وإىمرب أٟمف ,واجلٛمٝمقر يرى أٟمف يّمكم وهق يداومع إظمٌث٤من ,ظمالف

 شمٙمره اًمّمالة سمحية ـمٕم٤مم يِمتٝمٞمف اإلٟم٤ًمن وشمتقق إًمٞمف ٟمٗمًف ويٙمقن ىم٤مدرًا قمغم شمٜم٤موًمف ذقم٤ًم  -386/15

                                                 

 .  3/230( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  3/233( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  3/233( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  3/234( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  3/235( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)رواه ُمًٚمؿ .شٓ صالة سمحية ـمٕم٤مم »  :^وطم٤ًًم ًم٘مقل اًمٜمٌل 

 .  (2)الة شمٙمرار اًمٗم٤محت٦م ًمٕمدم صمٌقت ذًمؽيٙمره ذم اًمّم -387/15

ًمق يٕمٚمؿ اعم٤مر سملم يدي اعمّمكم ُم٤مذا »  :^ٓ جيقز ًمإلٟم٤ًمن أن يٛمر سملم يدي اعمّمكم ًم٘مقل اًمٜمٌل  -388/15

ًمٙم٤من أن ي٘مقم أرسمٕملم » وذم رواي٦م اًمٌزار  ,ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شقمٚمٞمف ًمٙم٤من أن ي٘مػ أرسمٕملم ظمػمًا ًمف ُمـ أن يٛمر سملم يديف 

, وإن يم٤من ٓ ه يم٤معمرأة واًمٙمٚم٥م إؾمقد واحلامرإذا يم٤من اعم٤مر سملم يدي اعمّمكم ي٘مٓمع اًمّمالة ومٞمج٥م ردو, ش ظمريٗم٤مً 

إذا يم٤من أطمديمؿ يّمكم ومال يدع أطمدًا يٛمر سملم يديف وم٢من أسمك ومٚمٞم٘م٤مشمٚمف »  :^ي٘مٓمع اًمّمالة وم٤مًمًٜم٦م رده ًم٘مقل اًمٜمٌل 

 , وٓاعمّمكم ُم٤م سملم رضمٚمٞمف وُمقوع ؾمجقدهؽمة , وؾماعمذه٥م يرى أن اًمرد ؾمٜم٦م, وأظمرضمف ُمًٚمؿ .شوم٢من ُمٕمف اًم٘مريـ 

 .  (3)ومرق سملم ُمٙم٦م وهمػمه٤م ذم رد اعم٤مر

, ويمذًمؽ ًمق ًمٗمٝم٤م قمغم ػ ٓ سم٠مس سمف وٓ يٕمد ُمـ يمػ اًمثقبيمػ اًمٖمؽمة ذم طم٤مل اًمّمالة إمم اخلٚم -389/15

ػ سمٕمْمف اًمتحػ سمردائف يمام ذم صحٞمح ُمًٚمؿ, وآًمتح٤مف يم ^أطمد ـمرومٞمٝم٤م قمغم رىمٌتف ٕن اًمٜمٌل  رىمٌتف أو يمػ

 . (4)قمغم سمٕمض

اىمتٚمقا إؾمقديـ ذم »  :ىم٤مل ^ٕن اًمٜمٌل  :اًم٘مٛمؾذم اًمّمالة ًم٘متؾ احلٞم٦م واًمٕم٘مرب و دمقز احلريم٦م -390/15

 . (5)أظمرضمف أمحد .ش: احلٞم٦م واًمٕم٘مرب اًمّمالة

 :(6)ذوط سمٓمالن اًمّمالة سم٤محلريم٦م صمالصم٦م -391/15

 أن شمٙمقن ـمقيٚم٦م قمروم٤ًم .  -أ

 أٓ شمٙمقن ًميورة .  -ب

                                                 

 .  3/237( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  3/239( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  249 -3/242( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  3/253( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  3/253( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  3/255عمٛمتع ( اًمنمح ا(6



 املمتع  الشرحكتاب  جممىع اختيارات الشيخ ابن عثيمني الفقهية من

71 

 قن ُمتقاًمٞم٦م . أن شمٙم -ج

 : (1)اًمتل ًمٞم٧ًم ُمـ ضمٜمس اًمّمالة أىم٤ًمم احلريم٦م -392/15

 , يم٤مًمتحرك ًمٚم٘مٌٚم٦م . وهل اًمتل شمتقىمػ قمٚمٞمٝم٤م صح٦م اًمّمالة: طمريم٦م واضم٦ٌم -أ

 : وهل اًمتل يتقىمػ قمٚمٞمٝم٤م يمامل اًمّمالة يم٤مًمتحرك إليمامل اًمّمػ . طمريم٦م ُمٜمدوسم٦م -ب

 يورة . : وهل احلريم٦م اًمٞمًػمة ًمٚمح٤مضم٦م أو اًمٙمثػمة ًمٚمطمريم٦م ُم٤ٌمطم٦م -ج

 : وهل احلريم٦م اًمٞمًػمة ًمٖمػم طم٤مضم٦م . طمريم٦م ُمٙمروه٦م -د

 تقاًمٞم٦م ًمٖمػم ضورة . : وهل اًمٙمثػمة اعمطمريم٦م حمرُم٦م -هـ

وٓ  , اعمتٗمؼ قمٚمٞمفسمذًمؽ يمام ذم ^إذا اطمت٤مج اعمّمكم ًمٚمٌّم٤مق وم٢مٟمف يٌّمؼ قمـ ي٤ًمره ُٕمر اًمٜمٌل  -393/15

يمام صم٧ٌم  وٓ قمـ يٛمٞمٜمف ٕن قمـ يٛمٞمٜمف ُمٚمٙم٤مً  ,ُمًٚمؿٕن اهلل ىمٌؾ وضمف اعمّمكم يمام ذم اًمٌخ٤مري وف يٌّمؼ ىمٌؾ وضمٝم

 . (2)ؼ ذم صمقسمف صمؿ يزيؾ إصمر ُمـ صمقسمفيم٤من ذم اعمًجد سمّم , وإذاذًمؽ ذم اًمٌخ٤مري

  ^صغم اًمٜمٌل»  :شمًـ اًمًؽمة ًمإلُم٤مم واعمٜمٗمرد وهق ىمقل اجلٛمٝمقر ًم٘مقل اسمـ قم٤ٌمس  -394/15

ذم ومْم٤مء ًمٞمس  ^صغم اًمٜمٌل »  :ل اسمـ قم٤ٌمس ويمذًمؽ ىمق ,أظمرضمف اًمٌخ٤مري .شسم٠مصح٤مسمف ذم ُمٜمك إمم همػم ضمدار 

 . (3)وومٞمف ُم٘م٤مل ىمري٥م ,أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد .شسملم يديف رء 

واًمّمحٞمح أن اإلٟم٤ًمن ٓ ي٠مصمؿ سم٤معمرور سملم  اعم٠مُمقُملماظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ اعمرور سملم يدي  -395/15

 –طمٞمٜمام أشمك ُمٜمك قمغم أشم٤من »  :وًمٙمـ إذا وضمد ُمٜمدوطم٦م قمـ اعمرور ومٝمق أومْمؾ ًم٘مقل اسمـ قم٤ٌمس  ,اعم٠مُمقُملميدي 

شمع وىمد ُمرت سملم يدي سمٕمض اًمّمػ يّمكم سم٤مًمٜم٤مس ومدظمؾ اًمّمػ وأرؾمؾ إشم٤من شمر ^ واًمٜمٌل  –أٟمثك احلامر 

 . (4)أظمرضمف اًمٌخ٤مري .شوٓ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  ^: ومل يٜمٙمر قمكّم أطمد ٓ اًمٜمٌل ىم٤مل

 , ومٛمـ مل جيد ؾمؽمة أرسم٤مع اًمذراعصمٚمثل ذراع أو صمالصم٦م اًمًؽمة شمٙمقن يمٛم١مظمرة اًمرطمؾ وهل طمقازم  -396/15

                                                 

 .  3/260( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  3/268( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  3/274( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  3/279( اًمنمح اعمٛمتع (4
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أظمرضمف اإلُم٤مم  .شومٛمـ مل جيد ومٚمٞمخط ظمٓم٤ًم » ...  :^ظمط ظمٓم٤ًم ذم إرض ممتدًا أو يم٤مهلالل ًم٘مقل اًمٜمٌل 

 .   (1)أمحد

أن اًمٜمٌل  ي٘مٓمع اًمّمالة صمالصم٦م اًمٙمٚم٥م إؾمقد اًمٌٝمٞمؿ واعمرأة واحلامر واًمدًمٞمؾ طمدي٨م أيب ذر  -397/15

وىم٤مل اعمذه٥م سم٠من اًمذي ي٘مٓمع  أظمرضمف ُمًٚمؿ, .شامر واعمرأة واًمٙمٚم٥م إؾمقد وم٢مٟمف ي٘مٓمع صالشمف احل » :ىم٤مل^

 . (2)اًمّمالة اًمٙمٚم٥م إؾمقد وم٘مط

ًمٚمٛمّمكم إُم٤مُم٤ًم يم٤من أو ُمٜمٗمردًا أن يتٕمقذ قمٜمد اعمرور سمآي٦م وقمٞمد وي٠ًمل قمٜمد آي٦م اًمرمح٦م ويٙمقن ذًمؽ  -398/15

سم٤مًمٌ٘مرة  ^ذات ًمٞمٚم٦م وم٘مرأ اًمٜمٌل  ^ل أٟمف صغم ُمع اًمٜمٌ ؾمٜم٦م ذم اًمٜمٗمؾ دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن 

, وٓ يًـ وًمٙمٜمف ضم٤مئز ذم سمآي٦م وقمٞمد إٓ شمٕمقذ . أظمرضمف ُمًٚمؿ, ٓ يٛمر سمآي٦م رمح٦م إٓ ؾم٠مل وٓ واًمٜم٤ًمء وآل قمٛمران

مل ي١مد  , وأُم٤م اعم٠مُمقم ومٗمٞمف اًمتٗمّمٞمؾ وهق إن أدى إمم قمدم اإلٟمّم٤مت وم٢مٟمف يٜمٝمك قمٜمف وإناًمٜمٝملاًمٗمرض ًمٕمدم ورود 

 . (3)ف ذًمؽ, واعمذه٥م يرى اإلـمالقإمم قمدم اإلٟمّم٤مت ومٚم

 : (4)ذوط ُم٤م يٌٓمؾ اًمّمالة ُمـ احلريم٦م -399/15

 ُمـ همػم ضمٜمس اًمّمالة .  -ب                              أن يٙمقن يمثػمًا .  -أ

 أن يٙمقن ُمتقاًمٞم٤ًم .  -د        ًمٖمػم ضورة .                          -ج

ٍب ؾمٝمقًا وشمٌٓمؾ سمٞمًػم أيمٍؾ قمٛمدًا وٓ شمٌٓمؾ سمٞمًػم ُذٍب قمٛمدًا ٓ شمٌٓمؾ اًمّمالة سمٞمًػم أيمٍؾ وُذ  -400/15

, َب يًػمًا. أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌميم٤من يٓمٞمؾ اًمٜمٗمؾ ورسمام قَمٓمَِش ومنِم  ذم اًمٜمٗمؾ ٕٟمف صم٧ٌم أن قمٌداهلل سمـ اًمزسمػم 

رض إصؾ اًمت٤ًموي سملم اًمٗم ٕن :وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء أٟمف ٓ يٕمٗمك قمـ يًػم اًمنمب قمٛمدًا ذم اًمٗمرض واًمٜمٗمؾ

 . (5)واًمٜمٗمؾ

                                                 

 .  3/279( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  3/286( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  3/287( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  3/354( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  3/355( اًمنمح اعمٛمتع (5
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ُمـ ؾمّٚمؿ ىمٌؾ مت٤مم اًمّمالة صمؿ شمٙمٚمؿ ؾمقاًء اًمٙمالم يم٤من عمّمٚمح٦م اًمّمالة أو ًمٖمػم ُمّمٚمح٦م اًمّمالة  -401/15

خلٓم٠م , ويمذًمؽ ًمق أيمؾ وِذَب ٕٟمف مل يتٕمٛمد اقمغم اًم٘مقل اًمّمحٞمح ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م يمثػمًا أو يًػمًا وم٢مهن٤م ٓ شمٌٓمؾ

ّمالة ٟم٤مؾمٞم٤ًم أو ضم٤مهاًل وم٢من صالشمف ٓ شمٌٓمؾ حلدي٨م ُمٕم٤موي٦م سمـ , وًمق شمٙمٚمؿ ذم صٚم٥م اًموٕٟمف ٓ يٕمت٘مد أٟمف ذم صالة

ؽ اهلل ومرُم٤مه اًمٜم٤مس : يرمحومٕمٓمس أطمد اًم٘مقم وم٘م٤مل: احلٛمد هلل, وم٘م٤مل ًمف ُمٕم٤موي٦م عم٤م دظمؾ اًمّمالة  احلٙمؿ

أظمرضمف ش. مل ي٠مُمره سم٤مإلقم٤مدة , وٓ يّمٚمح ومٞمٝم٤م رء ُمـ يمالم اًمٜم٤مس إن اًمّمالة»  :^وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل  ,سم٠مسمّم٤مرهؿ

 .  (1)ُمًٚمؿ

, وم٢من صالشمف ٓ شمٌٓمؾ , وإن شمًٌؿ سمدون ىمٝم٘مفسمٓمٚم٧م صالشمف –أي وحؽ  –ذم اًمّمالة ُمـ ىمٝم٘مف  -402/15

ُم٤م يٕمجٌف مل يٛمٚمؽ ٟمٗمًف ُمـ وإن ىمٝم٘مف ُمٖمٚمقسم٤ًم قمغم أُمره وم٤مًمّمحٞمح أن صالشمف ٓ شمٌٓمؾ ٕن سمٕمض اًمٜم٤مس إذا ؾمٛمع 

 . (2)ًمْمحؽ اعمّمحقب سم٤مًمّمقت ُمٌٓمؾ ًمٚمّمالة, واعمذه٥م يرى أن اٝم٦ماًم٘مٝم٘م

ف إن , واعمذه٥م يرى أٟمٟمٗمخ ذم اًمّمالة قمٌث٤ًم سمٓمٚم٧م صالشمف, وإن يم٤من حل٤مضم٦م مل شمٌٓمؾ صالشمف ُمـ -403/15

 .  (3)ٟمٗمخ وم٤ٌمن طمروم٤من سمٓمٚم٧م اًمّمالة

ُمـ سمٙمك ذم اًمّمالة ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل أو ُمـ همػم ظمِمٞم٦م اهلل يم٠من ي٠مشمٞمف ظمؼم ووم٤مة ىمري٥م ًمف وهق يّمكم  -404/15

, وُمـ شمٜمحٜمح وسم٤من طمروم٤من وم٢من صالشمف ٓ ذه٥م يرى أهن٤م شمٌٓمؾسم٤من ُمٜمف طمروم٤من وم٢من صالشمف ٓ شمٌٓمؾ, واعمومٞمٌٙمل و

 . (4)ًمٚمٛمذه٥م شمٌٓمؾ ظمالوم٤مً 

ُمـ قمٓمس ذم اًمّمالة أو شمث٤مءب وم٤ٌمن ُمٜمف طمروم٤من سمٖمػم اظمتٞم٤مره وم٢من صالشمف ٓ شمٌٓمؾ, وإن سم٤من ُمٜمف  -405/15

 . (5)٧م صالشمف ٕٟمف ًمٞمس ُمٖمٚمقب قمغم أُمرهطمروم٤من شم٘مّمدًا ُمٜمف سمٓمٚم

                                                 

 .  3/363ح اعمٛمتع ( اًمنم(1

 .  3/366( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  3/367( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  3/368( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  3/369( اًمنمح اعمٛمتع (5
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  ٤ٌمهت٤مومّمٌؾ ذم أريم٤مِن اًمّمالِة و واضم

وُمـ اًمًٜم٦م  ]پ پ پ  [ ة اًم٘مٞم٤مم ُمع اًم٘مدرة ًم٘مقًمف شمٕم٤ممماًمريمـ إول ُمـ أريم٤من اًمّمال -406/15

 . (1)أظمرضمف اًمٌخ٤مري...ش صؾ ىم٤مئاًم  » :ًمٕمٛمران سمـ طمّملم  ^ ىمقل اًمٜمٌل

 . (2)ٚمٞمف اًم٘مٞم٤مم ُمٕمتٛمدًا ًمٕمٛمقم إدًم٦مُمـ ٓ يًتٓمٞمع اًم٘مٞم٤مم إٓ ُمٕمتٛمدًا وضم٥م قم -407/15

أظمرضمف  ....شحتريٛمٝم٤م اًمتٙمٌػم » :  ^ث٤مين ُمـ أريم٤من اًمّمالة شمٙمٌػمة اإلطمرام ًم٘مقًمفاًمريمـ اًم -408/15

 . (3)اإلُم٤مم أمحد

ٓ صالة »  :^اًمريمـ اًمث٤مًم٨م ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ومٝمل واضم٦ٌم قمغم اإلُم٤مم واعم٠مُمقم واعمٜمٗمرد ًم٘مقل اًمٜمٌل  -409/15

ـٌ ذم يمؾ ريمٕم٦مقمـ اعمًٌقق إذا أدرك وشمً٘مط  ,ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شعمـ مل ي٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب  , اإلُم٤مم رايمع, وهل ريم

 . (4)ارهواعمذه٥م يرى أهن٤م ٓ دم٥م قمغم اعم٠مُمقم وًمٙمـ شمًتح٥م ذم ؾمٙمت٤مشمف وإه

وىمقل , ]گ ڳ ڳ ڳ ڳ  [ًمريمـ اًمراسمع اًمريمقع ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ا -410/15

 . (5)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شصمؿ اريمع طمتك شمٓمٛمئـ رايمٕم٤ًم  » :ًمٚمٛمزء ذم صالشمف ^اًمٜمٌل 

ُمتٗمؼ  .شصمؿ ارومع طمتك شمٕمتدل ىم٤مئاًم  » :^ًمرومع وآقمتدال ُمـ اًمريمقع ًم٘مقًمف اًمريمـ اخل٤مُمس ا -411/15

 . (6)قمٚمٞمف

گ ڳ ڳ ڳ  [قمغم إقمْم٤مء اًمًٌٕم٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم اًمريمـ اًم٤ًمدس اًمًجقد  -412/15

 : اجلٌٝم٦م وأؿم٤مر سمٞمده إمم أٟمٗمف واًمٙمٗملم أُمرٟم٤م أن ٟمًجد قمغم ؾمٌٕم٦م أقمْم٤مء»  :وًم٘مقل اًمٜمٌل ^] ڳ 

 

                                                 

 .  3/292( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  3/294( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  3/295( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  3/296( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  3/303( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  3/304اًمنمح اعمٛمتع  ((6
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 . (1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شدُملم واًمريمٌتلم وأـمراف اًم٘م

 . (2)اًمريمـ اًم٤ًمسمع آقمتدال قمـ اًمًجقد -413/15

ُمتٗمؼ  .شصمؿ ارومع طمتك شمٓمٛمئـ ضم٤مًم٤ًًم »  :^اًمريمـ اًمث٤مُمـ اجلٚمقس سملم اًمًجدشملم ًم٘مقل اًمٜمٌل  -414/15

 . (3)قمٚمٞمف

صمؿ  » :ًمٚمٛمزء ^اًمريمـ اًمت٤مؾمع اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم اًمٙمؾ سم٘مدر اًمذيمر اًمقاضم٥م ذم اًمريمـ ًم٘مقل اًمٜمٌل  -415/15

  .(4)شاـمٛمئـ 

٤م اًمتِمٝمد يمٜم٤م ٟم٘مقل ىمٌؾ أن يٗمرض قمٚمٞمٜم»  :اًمريمـ اًمٕم٤مذ اًمتِمٝمد إظمػم ًم٘مقل اسمـ ُمًٕمقد  -416/15

 . (5)شىمٌؾ أن يٗمرض قمٚمٞمٜم٤م اًمتِمٝمد »  :ًمف, واًمِم٤مهد ُمـ احلدي٨م ىمقأظمرضمف اًمدار ىمٓمٜمل .....ش

 . (6)احل٤مدي قمنم اجلٚمقس ًمٚمتِمٝمد إظمػماًمريمـ  -417/15

  , واًمراضمح أهن٤م ؾمٜم٦م ٕن اًمّمح٤مسم٦مة قمغم اًمٜمٌل ^ ذم اًمتِمٝمد إظمػمث٤مين قمنم اًمّمالاًمريمـ اًم -418/15

وإُمر  ,ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ش: اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم حمٛمد وقمغم آل حمٛمد ىمقًمقا»  :يمٞمػ ٟمّمكم قمٚمٞمؽ؟ ىم٤مل ^ عم٤م ؾم٠مًمقا اًمٜمٌل

 . (7)ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م ومٝمق يرى سم٠مهن٤م ريمـ ,س ًمٚمقضمقب سمؾ ًمإلرؿم٤مد واًمتٕمٚمٞمؿًمٞم

 رأيتٛمقين  يمام   صٚمقا » : وًم٘مقًمف  ^ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل  ريمـ اًمث٤مًم٨م قمنم اًمؽمشمٞم٥م سملم إريم٤مناًم  -419/15

  .(8)شأصكم 

  .شويم٤من خيتؿ اًمّمالة سم٤مًمتًٚمٞمؿ »  :اهلل قمٜمٝم٤م اًمريمـ اًمراسمع قمنم اًمتًٚمٞمٛمتلم ًم٘مقل قم٤مئِم٦م ريض -420/15

                                                 

 .  3/305( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  3/305( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .   3/306( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  3/306( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  3/309( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  3/310( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  3/310( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  3/312( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 . (1)أظمرضمف ُمًٚمؿ

 . (2)وجيؼمه٤م ؾمجقد اًمًٝمقشمً٘مط سم٤مًمًٝمق  إريم٤من ٓ شمً٘مط سم٤مًمًٝمق واًمقاضم٤ٌمت -421/15

  واضم٤ٌمت اًمّمالةومّمؾ ذم 

ُمتٗمؼ  ....شإذا يمؼم اإلُم٤مم ومٙمؼموا »  اًمقاضم٥م إول اًمتٙمٌػمات همػم شمٙمٌػمة اإلطمرام ًم٘مقًمف ^: -422/15

 . (3)قمٚمٞمف

 :..وإذا ىم٤مل»  ًم٘مقًمف ^: .ش, رسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد ؾمٛمع اهلل عمـ محده»  :اًمقاضم٥م اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ىمقل -423/15

 . (4)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شرسمٜم٤م وًمؽ احلٛمد  :عمـ محده وم٘مقًمقاؾمٛمع اهلل 

ؾمٌح٤من ريب »  :وىمقل ,ذم اًمريمقعش ؾمٌح٤من ريب اًمٕمٔمٞمؿ »  :اخل٤مُمس ىمقلاًمقاضم٥م اًمراسمع و -424/15

 . (5)ذم اًمًجقدش إقمغم 

 ش اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم » سملم اًمًجدشملم, ويّمح أن ي٘مقل:ش ريب اهمٗمر زم » اًمقاضم٥م اًم٤ًمدس ىمقل: -425/15

 . (6)ئه٥م سم٠مٟمف ٓ جيزوىم٤مل اعمذ

اًمتحٞم٤مت هلل واًمّمٚمقات اًمٓمٞم٤ٌمت اًمًالم »  :ث٤مُمـ اًمتِمٝمد إول وهق ىمقلاًمقاضم٥م اًم٤ًمسمع واًم -426/15

أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأؿمٝمد أن  قمٚمٞمٜم٤م وقمغم قم٤ٌمد اهلل اًمّم٤محللم,قمٚمٞمؽ أهي٤م اًمٜمٌل ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف اًمًالم 

  .(7)وضمٚمًتف ش حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف

 . (8)وًمٕمذر مل شمٌٓمؾ ,ُمـ شمرك ذـم٤ًم ُمـ ذوط اًمّمالة ًمٖمػم قمذر سمٓمٚم٧م صالشمف -427/15

                                                 

  . 3/313( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  3/315( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  3/316( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  3/317( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  3/319( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  3/321( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  3/322( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  3/327( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 . (1)شمرك اًمنموط واًمقاضم٤ٌمت سمٓمٚم٧م صالشمفُمـ شمٕمٛمد  -428/15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  3/330( اًمنمح اعمٛمتع (1
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  ًمًٝمقاسم٤مُب ؾمجقِد  -16

ًمٙمؾ ؾمٝمٍق »  :^ ُمـ شمرك ؾمٜم٦م وهق ُمٕمت٤مد قمغم ومٕمٚمٝم٤م ومٚمف اًمًجقد ضمؼمًا هلذا اًمٜم٘مص ًم٘مقًمف -429/16

 أظمرضمف ُمًٚمؿ, وُمـ يم٤من ًمٞمس .شإذا ٟمز أطمديمؿ ومٚمٞمًجد ؾمجدشملم  » وًم٘مقًمف ^:, أظمرضمف أمحد .شن ؾمجدشم٤م

, واعمذه٥م يرى أٟمف إن ؾمجد ٕٟمف مل يٓمرأ قمغم سم٤مًمف أن يٗمٕمٚمٝم٤م :ُمـ قم٤مدشمف أن يٗمٕمؾ هذه اًمًٜم٦م ومال يًـ ًمف اًمًجقد

 . (1)ومال سم٠مس قمٚمٞمف وًمٙمٜمف ًمٞمس سمٛمنموع

  .(2)ؽوؿمزي٤مدة وٟم٘مص  :اًمًٝمق أىم٤ًمم -430/16

ُمـ زاد ذم اًمّمالة ريمٕم٦م ومل يٕمٚمؿ طمتك ومرغ ُمـ اًمريمٕم٦م أو سمٕمد اًمّمالة ؾمجد سمٕمد اًمًالم  -431/16

ظمؼموه سمٕمد عم٤م صغم مخ٤ًًم وأ ^دل قمغم ذًمؽ أن اًمٜمٌل  ,سمٕمد اًمًالميٙمقن ٕن اًمًجقد ًمٚمزي٤مدة  :ؾمجدشملم وؾمٚمؿ

اًمّمالة وؾمٚمؿ صمؿ ؾمجد  روه أشمؿُمـ ريمٕمتلم صمؿ ذيم ^, ويمذًمؽ عم٤م ؾمّٚمؿ أظمرضمف ُمًٚمؿ .اًمًالم صمٜمك رضمٚمٞمف وؾمٚمؿ

واًم٘مقل  ,م إٓ إذا ؾمٚمؿ ىمٌؾ إمت٤مم اًمّمالةُمتٗمؼ قمٚمٞمف, واعمذه٥م يرى أن اًمًجقد يٙمقن ىمٌؾ اًمًال .ؾمجدشملم وؾمٚمؿ

 . (3)وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم سمـ شمٞمٛمٞم٦مإول هق اًمراضمح 

وؾمّٚمؿ صمؿ ؾمجد وشمِمٝمد  ُمـ قمٚمؿ سم٤مًمزي٤مدة أصمٜم٤مء اًمّمالة أي ذم اًمريمٕم٦م اًمزائدة ضمٚمس ذم احل٤مل -432/16

 . (4)ؾمجديت اًمًٝمق

ٕٟمف  ,سم٠من ىم٤مم ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م إمم اًمث٤مًمث٦م وم٢مٟمف يرضمع ,ُمـ زاد ذم صالة ُم٘مّمقرة وضم٥م قمٚمٞمف اًمرضمقع -433/16

 .  (5)ومال يزيد ويًجد ًمٚمًٝمق سمٕمد اًمًالمدظمؾ اًمّمالة يريد اًم٘مٍم 

 شمف ٟمص قمغم ذًمؽ اإلُم٤مم ُمـ صغم اًمٚمٞمؾ وم٘م٤مم ًمٚمث٤مًمث٦م وم٢مٟمف يٚمزُمف اًمرضمقع وم٢من مل يرضمع سمٓمٚم٧م صال -434/16

                                                 

 .  3/333( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  3/337( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  3/343( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  3/343( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  3/344( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 اًمريمٕمتلم , وأُم٤م اًمقشمر وم٢مٟمف جيقز اًمزي٤مدة قمغمُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شصالة اًمٚمٞمؾ ُمثٜمك ُمثٜمك »  :ىم٤مل ^ٕن اًمٜمٌل  :أمحد

 . (1)يم٠من يقشمر سمثالث ريمٕم٤مت

 : (2)ٌٝمف صم٘مت٤من ومال خيٚمق ُمـ مخس طم٤مٓتإن ؾمٝم٤م اإلُم٤مم وٟم -435/16

 أن يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف صقاهبام .  -ججيزم سمّمقاهبام .            أن  -بأن جيزم سمّمقاب ٟمٗمًف .                 -أ

  ومٗمل هذه احل٤مٓت ي٠مظمذ سم٘مقهلام .

 أن يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف ظمٓم١ممه٤م ومال ي٠مظمذ سم٘مقهلام ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمّمٜمػ .  -د

 ران . أن يت٤ًموى قمٜمده إُم -هـ

 . (3)ويٙمقن سم٤مًمٜمحٜمح٦مش ؾمٌح٤من اهلل »  :يٙمقن اًمتٜمٌٞمف سم٘مقل -436/16

عم٤م ذيمره ذو اًمٞمديـ أٟمف صغم ^ رضمؾ واطمد ومال يٚمزم اإلُم٤مم اًمرضمقع ًمٙمالُمف ٕن اًمٜمٌل ًمق ؾمٌح  -437/16

 . (4) يرضمع إمم ىمقًمف طمتك ؾم٠مل اًمّمح٤مسم٦مريمٕمتلم مل

ًمق ؾمٌح رضمؾ سمام يدل قمغم أن اإلُم٤مم زاد , وؾمٌح آظمر سمام يدل قمغم أٟمف مل يزد ومٞمت٤ًمىمٓم٤من ويرضمع  -438/16

 . (5)إمم ُم٤م ذم ٟمٗمًف ويٌٜمل قمٚمٞمفاإلُم٤مم 

 . (6)أظمرضمف اًمٌخ٤مريش. وًمتّمٗمؼ اًمٜم٤ًمء :» ^ًم٘مقل اًمٜمٌل  :ًمق ٟمٌف اُمرأشم٤من سم٤مًمتّمٗمٞمؼ وم٢مٟمف يرضمع -439/16

 : (7)ًمذيـ يت٤مسمٕمقن اإلُم٤مم قمغم اًمزي٤مدةأىم٤ًمم ا -440/16

                                                 

 .  3/344( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  3/345( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  3/345( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  3/346( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  3/346( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  3/347( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  3/348 ( اًمنمح اعمٛمتع(7
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 أن يروا أن اًمّمقاب ُمع اإلُم٤مم ومٞمت٤مسمٕمقه وم٤مًمّمالة صحٞمح٦م .  -أ

 سم٤مـمٚم٦م . أن يروا أٟمف خمٓمئ ومٞمت٤مسمٕمقه ُمع اًمٕمٚمؿ سم٤مخلٓم٠م ومّمالهتؿ  -ب

 أن يت٤مسمٕمقه ضمٝماًل سم٤مخلٓم٠م أو ضمٝماًل سم٤محلٙمؿ اًمنمقمل أو ٟمًٞم٤مٟم٤ًم ومّمالهتؿ صحٞمح٦م . -ج

 ا سم٤مًمقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ . أن يٗم٤مرىمقه ومّمالهتؿ صحٞمح٦م ٕهنؿ ىم٤مُمق -د

إذا ٟمًٞم٧م »  :^جي٥م قمغم اعم٠مُمقم أن يٜمٌف اإلُم٤مم إذا ىم٤مم إمم زائدة ذم اًمّمالة ًم٘مقل اًمٜمٌل  -441/16

ـ سم٤مب اًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم ٕٟمف ُم :ٝمفٞموُمـ صغم سمجقاره ؿمخص صمؿ ؾمٝم٤م ومٞمج٥م قمٚمٞمف شمٜمٌ ,أظمرضمف ُمًٚمؿ .شومذيمروين 

 . (1)واًمت٘مقى

ُمـ أشمك سم٘مقل ُمنموع ذم همػم ُمقوٕمف يم٠من ىمرأ اًمٗم٤محت٦م ذم اًمريمقع أو اًمًجقد سمٕمد اًمتًٌٞمح وم٢من  -442/16

 . (2)صالشمف ٓ شمٌٓمؾ وينمع ًمف اًمًجقد ًمٚمًٝمق وٓ جي٥م

ق ؾ مت٤مُمٝم٤م فم٤مٟم٤ًم أٟمف أمتٝم٤م وذيمر ىمٌؾ أن يٓمقل اًمٗمّمؾ أمتٝم٤م صمؿ ؾمجد ًمٚمًٝمُمـ ؾمّٚمؿ ُمـ اًمّمالة ىمٌ -443/16

 . (3)واًمدًمٞمؾ طمدي٨م ذو اًمٞمديـ اًم٤ًمسمؼ

  ومّمٌؾ ذم اًمٜم٘مِص ُمـ اًمّمالةِ 

 . (4)ُمـ شمرك شمٙمٌػمة اإلطمرام مل شمٜمٕم٘مد صالشمف -444/16

ؽموك ُم٤م مل يّمؾ اًمرضمقع إمم اًمريمـ اعمقمٚمٞمف ُمـ شمرك ريمٜم٤ًم وذيمره سمٕمد اًمنموع ذم اًم٘مراءة وضم٥م  -445/16

, اًمتل شمرك ومٞمٝم٤م اًمريمـ اًمريمٕم٦مسمٓمٚم٧م إمم ُمقوٕمف ُمـ اًمريمٕم٦م اًمت٤مًمٞم٦م وم٢من وصؾ إمم ُمقوٕمف ُمـ اًمريمٕم٦م اًمت٤مًمٞم٦م 

 نموع ذم واعمذه٥م يرى أٟمف إن ذع ذم اًم٘مراءة مل يرضمع وسمٓمٚم٧م اًمريمٕم٦م اًمتل شمرك ومٞمٝم٤م اًمريمـ, وإن ذيمر ىمٌؾ اًم

 

                                                 

 .  3/349( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  3/359( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  3/360( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  3/371( اًمنمح اعمٛمتع (4
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  .(1)اًم٘مراءة وضم٥م قمٚمٞمف اًمرضمقع

وإن  ,ريمٜم٤ًم ومل يٕمٚمؿ إٓ سمٕمد اًمًالم وم٢من يم٤من ُمـ ريمٕم٦م ىمٌؾ إظمػمة أشمك سمريمٕم٦م يم٤مُمٚم٦م ُمـ شمرك -446/16

رضمؾ صغم وسمٕمد اًمًالم ذيمر أٟمف مل يًجد ذم اًمريمٕم٦م إظمػمة إٓ  :يم٤من ُمـ ريمٕم٦م أظمػمة أشمك سمف وسمام سمٕمده ُمث٤مل ذًمؽ

, ؿ يًجد ًمٚمًٝمق ويًٚمؿصم ,ؾمجدة واطمدة وم٢مٟمف جيٚمس ضمٚم٦ًم ُم٤م سملم اًمًجدشملم صمؿ يًجد اًمث٤مٟمٞم٦م ويتِمٝمد ويًٚمؿ

 .  (2)ذيمر سمٕمد اًمًالم ومٙمؽمك ريمٕم٦م يم٤مُمٚم٦مواعمذه٥م يرى أٟمف إن 

 : (3)خيٚمق ُمـ صمالث طم٤مٓت ُمـ ٟمز واضم٤ًٌم ذم اًمّمالة يم٤مًمتِمٝمد وٟمحقه ومال -447/16

أن يذيمر اًمقاضم٥م سمٕمد اًمٜمٝمقض وىمٌؾ أن شمٗم٤مرق ومخذاه ؾم٤مىمٞمف وىمٌؾ أن يًتتؿ ىم٤مئاًم ومٝمٜم٤م جيٚمس ويتِمٝمد  -أ

  .ويًجد ًمٚمًٝمق 

أن يذيمر اًمقاضم٥م سمٕمد أن يًتتؿ ىم٤مئاًم وىمٌؾ أن ينمع ذم اًم٘مراءة أو سمٕمد اًمنموع ذم اًم٘مراءة ومٞمحرم قمٚمٞمف  -ب

 اًمرضمقع ويًجد ًمٚمًٝمق . 

 أن يذيمر اًمقاضم٥م ىمٌؾ اًمٜمٝمقض وم٢مٟمف يًت٘مر وي٠ميت سم٤مًمقاضم٥م وٓ يًجد ًمٚمًٝمق ًمٕمدم اًمٜم٘مص أو اًمزي٤مدة . -ج

؟ وم٢من شمرضمح قمٜمده رء هؾ صغم صمالث أم أرسمع سم٠من صغم وؿمؽُمـ ؿمؽ ذم قمدد اًمريمٕم٤مت  -448/16

, وإن مل يؽمضمح رواه ُمًٚمؿ .شومٚمٞمتحر اًمّمقاب ومٚمٞمتؿ قمٚمٞمف صمؿ يًٚمؿ صمؿ يًجد ؾمجدشملم »...  :^قمٛمؾ سمف ًم٘مقًمف 

ومٚمٞمٓمرح ؟ ومٚمؿ يدِر يمؿ صغم: صمالصم٤ًم أم أرسمٕم٤مً  :إذا ؿمؽ أطمديمؿ ذم صالشمف»  :^ سم٤مٕىمؾ ًم٘مقًمف قمٜمده رء قمٛمؾ

, واعمذه٥م يرى أٟمف يٌٜمل قمغم إىمؾ رواه ُمًٚمؿ .ش, صمؿ يًجد ؾمجدشملم ىمٌؾ أن يًٚمؿ اًمِمؽ وًمٞمٌـ قمغم ُم٤م اؾمتٞم٘مـ

 . (4)ده رءؾمقاء شمرضمح قمٜمده رء أم مل يؽمضمح قمٜم

                                                 

 .  3/373( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  3/374( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  3/376( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  3/380( اًمنمح اعمٛمتع (4
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اًمرومع سمٜمك قمغم اًمٞم٘ملم ُمـ أدرك اإلُم٤مم رايمع وريمع ُمٕمف صمؿ ؿمؽ هؾ أدريمف ىمٌؾ اًمرومع أم سمٕمد  -449/16

 . (1)وؾمجد ًمٚمًٝمق

وأشمك سمراسمٕم٦م وذم أصمٜم٤مء اًمريمٕم٦م اًمراسمٕم٦م شمٞم٘مـ أهن٤م  ٤مً أم أرسمٕم ٤مً صغم صمالصم ُمـ ؿمؽ ذم قمدد اًمريمٕم٤مت هؾ -450/16

 . (2)د اًمًٝمق ٕٟمف أدى اًمريمٕم٦م وهق ؿم٤مكاًمراسمٕم٦م ومٕمٚمٞمف ؾمجق

٤مًمٞم٦م وإن شمرضمح قمٜمده رء ُمـ ؿمؽ ذم أٟمف شمرك ريمٜم٤ًم رضمع إًمٞمف ُم٤م مل يّمؾ إمم حمٚمف ُمـ اًمريمٕم٦م اًمت -451/16

  .(3)سمٜمك قمٚمٞمف

٥م ؾمجد ًمٚمًٝمق ُم٤م مل يؽمضمح قمٜمده رء, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ ؾمجقد ُمـ ؿمؽ ذم شمرك واضم -452/16

  .(4)ًمٚمِمؽ ذم شمرك واضم٥م

 . (5)ُم٤مُمف ذم ؾمجقد اًمًٝمقجي٥م قمغم اعم٠مُمقم ُمت٤مسمٕم٦م إ -453/16

ٕن  :سمٕمد اًمًالم ومال يٚمزم اعم٠مُمقم ُمت٤مسمٕمتف ًمٚمًٝمق ُمـ أدرك اإلُم٤مم وىمد وم٤مشمتف ريمٕم٦م وؾمجد اإلُم٤مم -454/16

 . (6)ُم٤مم ؾمٞمًّٚمؿ وًمـ يت٤مسمٕمف اعم٠مُمقم, واعمذه٥م يرى أٟمف يت٤مسمع إُم٤مُمفإلاعمت٤مسمٕم٦م ُمتٕمذرة ٕن ا

م وإن مل يدرك ؾمٝمق اإلُم٤م ,ف اإلُم٤مماعمًٌقق إذا أشمؿ صالشمف وم٢مٟمف يًجد ًمٚمًٝمق إذا أدرك ُم٤م ؾمٝم٤م ومٞم -455/16

 . (7)ُم٤م ُم٣م ُمـ اًمّمالة ومال يًجد ًمٚمًٝمقذم  سم٠من يٙمقن اًمًٝمق

 

                                                 

 .  3/382( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  3/383ٛمتع ( اًمنمح اعم(2

 .  3/384( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  3/385( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  3/387( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  3/389( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  3/389( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)ؾمجقد اًمًٝمق ٕٟمف اٟمٗمّمؾ قمـ إُم٤مُمف صالشمف وضم٥م قمٚمٞمف إذا يم٤من اعم٠مُمقم ُمًٌقىم٤ًم وؾمٝم٤م ذم -456/16

ٕن  :ًمق يم٤من اإلُم٤مم ٓ يرى ؾمجقد اًمًٝمق واعم٠مُمقم يرى ذًمؽ وم٢من اعم٠مُمقم ٓ يًجد ًمٚمًٝمق -457/16

, يمام ًمق يم٤من اإلُم٤مم ؿم٤مومٕمل وؾمٝم٤م ومل جيٚمس ًمٚمتِمٝمد إول ومل يًجد ًمٚمًٝمق ٕن صالشمف ُمرشمٌٓم٦م سمّمالة إُم٤مُمف

 . (2)إول ؾمٜم٦م, ومال يًجد اعم٠مُمقم اًمِم٤مومٕمٞم٦م يرون اًمتِمٝمد

, ل اًمٗمّمؾ ؾم٘مط اًمًجقد وصالشمف صحٞمح٦مُمـ ؾمٝم٤م ذم صالشمف وٟمز ؾمجقد اًمًٝمق وم٢من ـم٤م -458/16

 . (3)ؾمجد ًمٚمًٝمق وإن مل يٓمؾ اًمٗمّمؾ

 . (4)ًمًٝمق ذم صالشمف يمٗم٤مه ؾمجدشملم ًمٚمًٝمقُمـ شمٙمرر ُمٜمف ا -459/16

, ًمًالم وأظمر ي٘متيض اًمًجقد سمٕمدهاُمـ اضمتٛمع قمٜمده ؾم٤ٌٌمن أطمدمه٤م ي٘متيض اًمًجقد ىمٌؾ  -460/16

 . (5)٘م٤مً واعمذه٥م يرى أٟمف يًجد ىمٌؾ اًمًالم ُمٓمٚم –اًمٜم٘مص أو اًمزي٤مدة  –ومٞمٕمتؼم إيمثر 

 

  
  هـ 28/6/1428شمؿ اًمٗمراغ ُمـ اجلزء اًمث٤مًم٨م ذم 

 

 

 

                                                 

 .  3/390( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  3/391( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  3/397( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  3/398( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  3/399ح اعمٛمتع ( اًمنم(5
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  ًمتٓمقعاصالة  سم٤مُب  -17

ي٘مدم آؾمتً٘م٤مء  آيمد صالة اًمتٓمقع اًمٙمًقف صمؿ اًمقشمر صمؿ آؾمتً٘م٤مء صمؿ اًمؽماويح, واعمذه٥م -461/17

 . (1)قمغم اًمقشمر واًمؽماويح

صالة اًمقشمر ُم٤م سملم صالة »  :^وىم٧م اًمقشمر ُمـ سمٕمد صالة اًمٕمِم٤مء إمم ـمٚمقع اًمٗمجر ًم٘مقًمف  -462/17

 . (2)رواه أسمق داود .شاًمٕمِم٤مء إمم أن يٓمٚمع اًمٗمجر 

٤م شم٘متْمٞمف ُم٤م ُيروى قمـ سمٕمض اًمًٚمػ أٟمف يم٤من يقشمر سملم أذان اًمٗمجر وإىم٤مُمتف وم٢مٟمف قمٛمؾ خم٤مًمػ عم -463/17

 . (3)^اًمًٜم٦م وٓ طمج٦م ذم ىمقل أطمٍد سمٕمد رؾمقل اهلل 

سمريمٕم٦م ًم٘مقل قم٤مئِم٦م ريض اهلل  ُمـ ـمٚمع قمٚمٞمف اًمٗمجر ومل يقشمر صغم ُمـ اًمْمحك ِوشمرًا ُمِمٗمققم٤مً  -464/17

أظمرضمف  .شإذا همٚمٌف ٟمقٌم أو وضمٌع قمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ: صغم ُمـ اًمٜمٝم٤مر صمٜمتل قمنمة ريمٕم٦م  ^يم٤من رؾمقل اهلل »  :قمٜمٝم٤م

 . (4)ُمًٚمؿ

 .      (5)ظم٤مف أن ٓ ي٘مقم أوشمر ىمٌؾ أن يٜم٤مماًمقشمر آظمر اًمٚمٞمؾ أومْمؾ عمـ ـمٛمع أن ي٘مقم آظمر اًمٚمٞمؾ, وُمـ  -465/17

أظمرضمف ُمًٚمؿ, وأيمثره إطمدى  .شاًمقشمر ريمٕم٦ٌم ُمـ آظمر اًمٚمٞمؾ  » :^أىمؾ اًمقشمر ريمٕم٦ٌم واطمدة ًم٘مقًمف  -466/17

ؾ إطمدى قمنمة ريمٕم٦م يًٚمؿ ُمـ يمؾ يّمكم ذم اًمٚمٞم ^يم٤من اًمٜمٌل »  :ة ريمٕم٦م ًم٘مقل قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤مقمنم

ٱ ]وذم اًمث٤مٟمٞم٦م  [ں ڻ ڻ ڻ  ]وأدٟمك اًمٙمامل صمالث ريمٕم٤مت ي٘مرأ ذم إومم  ,أظمرضمف ُمًٚمؿ .شريمٕمتلم 

  .(6)[ٱ ٻ ٻ ٻ]وذم اًمث٤مًمث٦م  [ٻ ٻ

                                                 

 .  4/10( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/12( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/12( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  4/13( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  4/13( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  16 -4/13( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 : (1)صٗم٤مت اًمقشمر -467/17

ثالث ٓ ي٘مٕمد إٓ يم٤من يقشمر سم^ أن اًمٜمٌل »  :عم٤م رواه ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ,أن يقشمر سمثالث ينده٤م سمتِمٝمد واطمد -أ

 أو يًّٚمؿ ُمـ ريمٕمتلم صمؿ يقشمر سمقاطمدة .  .شذم آظمرهـ 

 أن يقشمر سمخٛمس ٓ يتِمٝمد إٓ ُمرة واطمدة ذم آظمره٤م ويًّٚمؿ .  -ب

ٓ يتِمٝمد إٓ ذم آظمره٤م وإن شمِمٝمد ذم اًم٤ًمدؾم٦م سمدون ؾمالم صمؿ صغم اًم٤ًمسمٕم٦م وؾمّٚمؿ ومال  أن يقشمر سمًٌع -ج

ٓ يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمـ سمتًٚمٞمؿ وٓ  يقشمر سمًٌع أو سمخٛمس ^يم٤من اًمٜمٌل   » :دي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧مسم٠مس حل

  رواه أمحد . .شيمالم 

  ذم اًمت٤مؾمٕم٦م ويًّٚمؿ ., وُمرة ذم اًمث٤مُمٜم٦م وٓ يًّٚمؿ , ُمرةومٞمتِمٝمد ُمرشملم أن يقشمر سمتًع -د

 تلم ويقشمر سمقاطمدة . أن يقشمر سم٢مطمدى قمنمة ريمٕم٦م يًّٚمؿ ُمـ يمؾ ريمٕم -هـ

ويٙمقن ىمٌؾ اًمريمقع أو سمٕمد اًمريمقع ويرومع يديف إمم  ,آظمر ريمٕم٦ميٙمقن اًم٘مٜمقت سمٕمد اًمقشمر ذم  -468/17

 . (2)ْمٛمقُم٦م ُمًٌقـم٦م وسمٓمقهن٤م إمم اًمًامءصدره ُم

طمدي٨م صحٞمح ذم اًم٘مٜمقت ذم اًمقشمر, وإومْمؾ أن ٓ يداوم قمغم اًم٘مٜمقت  ^ مل يث٧ٌم قمـ اًمٜمٌل -469/17

عمذه٥م يرى أن قمٜمٝمام, واوإٟمام صم٧ٌم ُمـ ىمقًمف ًمٚمحًـ سمـ قمكم ريض اهلل  ^ًمٕمدم صمٌقت ذًمؽ ُمـ ومٕمؾ اًمٜمٌل 

 . (3)اًم٘مٜمقت ؾمٜم٦م يمؾ ًمٞمٚم٦م

 . (4)٤مء سمام ورد أو سمام ؿم٤مء ُمـ اًمدقم٤مءذم اًم٘مٜمقت ينمع ًمٚمٛمّمكم اًمدقم -470/17

ُمًح اًمقضمف سمٕمد اًمدقم٤مء ًمٞمس ُمـ اًمًٜم٦م ًمْمٕمػ طمدي٨م اعمًح وهق ُم٤م رواه قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  -471/17

 أظمرضمف اًمؽمُمذي, وهذا اًم٘مقل هق  .شام وضمٝمف إذا رومع يديف ٓ يردمه٤م طمتك يٛمًح هب ^يم٤من اًمٜمٌل »  :ىم٤مل

ً  (22/519ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )اًمراضمح وهق اظمتٞم٤مر   ـ احلدي٨م يم٤من اًمٕمٛمؾ سمف ؾمٜم٦م قمٜمده وىمد , وُمـ طم

                                                 

 .  4/14( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/17( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/19( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  4/38اعمٛمتع  ( اًمنمح(4
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 . (1)يرى أن ُمًح اًمقضمف سمٕمد اًمدقم٤مء ؾمٜم٦م, واعمذه٥م اسمـ طمجر ذم سمٚمقغ اعمرامطمًٜمف 

يم٤من جيٛمع أهٚمف قمٜمد  ورد أن أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  دقم٤مء ظمتؿ اًم٘مرآن ًمٞمس ُمنموع ذم اًمّمالة ٕٟمف -472/17

ظمتؿ اًم٘مرآن ويدقمق وهذا ظم٤مرج اًمّمالة, وقمغم هذا ومٜم٘مقل أن اًمدقم٤مء قمٜمد ظمتؿ اًم٘مرآن ذم اًمّمالة ٓ أصؾ ًمف وٓ 

 . (2)يٜمٌٖمل ومٕمٚمف طمتك يث٧ٌم ذم ذًمؽ دًمٞمؾ

قمغم ظمالف سملم يٙمره اًم٘مٜمقت ذم همػم اًمقشمر إٓ ذم اًمٜمقازل اًمتل شمٜمزل سم٤معمًٚمٛملم همػم اًمٓم٤مقمقن  -473/17

 . (3)قن اًمدقم٤مء سمام يٜم٤مؾم٥م شمٚمؽ اًمٜم٤مزًم٦ماًمٕمٚمامء ومٞمف, ويٙمقن اًم٘مٜمقت سم٠مُمر وزم إُمر, ويٙم

صم٧ٌم اًم٘مٜمقت ذم اًمّمٚمقات اخلٛمس يمام هق ذم اًمّمحٞمحلم, واظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم صالة اجلٛمٕم٦م  -474/17

 . (4)صالة هي٦م يًـ ًمف اجلٝمر سم٤مًم٘مٜمقت واًمٔم٤مهر أٟمف ي٘مٜم٧م طمتك ذم اجلٛمٕم٦م, وإن يم٤من ذم

 :ٕن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م :اًمؽماويح ؾمٜم٦م ُم١ميمدة وهل إطمدى قمنمة ريمٕم٦م قمغم اًمّمحٞمح -475/17

أظمرضمف ُمًٚمؿ, وًمق صغم صمالث قمنمة  .شٓ يزيد ذم رُمْم٤من وٓ همػمه قمغم إطمدى قمنمة ريمٕم٦م  ^يم٤من اًمٜمٌل » 

ُمتٗمؼ  .شقمنمة ريمٕم٦م صغم صمالث  ^أن اًمٜمٌل »  :ريمٕم٦م ومال سم٠مس ًمقرود اًمًٜم٦م سمذًمؽ ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس 

 . (5)ذه٥م يرى أن اًمؽماويح قمنمون ريمٕم٦م, واعمقمٚمٞمف

أٟمف صغم سم٤مًمّمح٤مسم٦م صمالث أو أرسمع ًمٞم٤مٍل صمؿ  ^ينمع ًمٚمؽماويح اجلامقم٦م ًمثٌقت ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل  -476/17

 . (6)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شإين ظمِمٞم٧م أن شمٗمرض قمٚمٞمٙمؿ »  ختٚمػ قمٜمٝمؿ وىم٤مل ^:

س أن يّمكم اإلٟم٤ًمن مج٤مقم٦م ذم همػم ٠مه شمٙمقن سمدقم٦م, وٓ سمن وم٘مط وذم همػماًمؽماويح شمٙمقن ذم رُمْم٤م -477/17

 ُمتٗمؼ .  وُمرة سم٤مسمـ ُمًٕمقد  ,وُمرة سمحذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ,صغم سم٤مسمـ قم٤ٌمس ُمرة^ رُمْم٤من ذم سمٞمتف أطمٞم٤مٟم٤ًم ٕن اًمٜمٌل 

                                                 

 .  4/39( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/42( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/43( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  4/46( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  4/51( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  4/59( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)قمٚمٞمف

طمدى قمنمة ريمٕم٦م ُمـ صغم ظمٚمػ إُم٤مم يّمكم صمالصم٤ًم وقمنميـ ريمٕم٦م وهق يرى أن اًمًٜم٦م إ -478/17

 . (2)أظمرضمف أمحد .شُمـ ىم٤مم ُمع اإلُم٤مم طمتك يٜمٍمف يُمت٥م ًمف ىمٞم٤مم ًمٞمٚم٦م »  :^إُم٤مُمف ًم٘مقل اًمٜمٌل ٤مسمع وم٤مٕومْمؾ أن يت

ٕن  :ُمـ صغم ظمٚمػ إُم٤مم يرى دقم٤مء ظمتؿ اًم٘مرآن وهق ٓ يرى ذًمؽ وم٤مٕومْمؾ ًمف ُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم -479/17

 . (3)ٞمؾ قمٚمٞمف ُمـ اًمًٜم٦متؿ سمٕمد اٟمتٝم٤مء اًم٘مرآن ىمٌؾ اًمريمقع, وهذا ٓ دًماإلُم٤مم أمحد ٟمص قمغم أٟمف يًتح٥م أن خي

 . (4)ذا ىم٤مم آظمر اًمٚمٞمؾ أوشمر سمٕمد هتجدهوم٢م ,ُمـ أراد أن ي٘مقم آظمر اًمٚمٞمؾ ومٚمف أن يِمٗمع وشمره ُمع اإلُم٤مم -480/17

 . (4)هتجده

, ويٙمره اًمتٕم٘مٞم٥م سمٕمده٤م أي اًمرضمقع سمٕمد اًمؽماويح واًمقشمر ذم آظمر يٙمره اًمتٜمٗمؾ سملم اًمؽماويح -481/17

 . (5)ضمقاز ذًمؽُمرة أظمرى, واعمذه٥م يرى  اًمٚمٞمؾ ًمٚمتٝمجد واًمقشمر

ُمـ صغم اصمٜمتل قمنمة ريمٕم٦م ُمـ همػم اًمٗمريْم٦م سمٜمك »  :^اًمًٜمـ اًمرواشم٥م اصمٜمت٤م قمنمة ريمٕم٦م ًم٘مقًمف  -482/17

: ريمٕمت٤من ىمٌؾ اًمٗمجر وأرسمٕم٤ًم ىمٌؾ اًمٔمٝمر وريمٕمت٤من سمٕمده وريمٕمت٤من سمٕمد أظمرضمف ُمًٚمؿ, وهل .شاهلل ًمف هبـ سمٞمت٤ًم ذم اجلٜم٦م

طمٗمٔم٧م ُمـ »  :ىم٤مل نم ريمٕم٤مت سمدًمٞمؾ طمدي٨م اسمـ قمٛمراعمٖمرب وريمٕمت٤من سمٕمد اًمٕمِم٤مء, واعمذه٥م يرى أهن٤م قم

ـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وًمٙمـ صم٧ٌم ُم .ش: وىمٌؾ اًمٔمٝمر ريمٕمتلم وىم٤مل ,قمنم ريمٕم٤مت ^رؾمقل اهلل 

 . (6)أظمرضمف اًمٌخ٤مري .شٓ يدع أرسمٕم٤ًم ىمٌؾ اًمٔمٝمر  ^يم٤من اًمٜمٌل »  :قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م

                                                 

 .  4/60( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/61( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/63( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  4/65ع ( اًمنمح اعمٛمت(4

 .  4/66( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  4/68( اًمنمح اعمٛمتع (6
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أظمرضمف  .شريمٕمت٤م اًمٗمجر ظمػم ُمـ اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م  » : ^آيمد اًمًٜمـ اًمرواشم٥م ريمٕمتل اًمٗمجر ًم٘مقًمف -483/17

إذا صغم ^ يم٤من اًمٜمٌل »  :ه٤م ٕن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م, ويًـ عمـ ي٘مقم اًمٚمٞمؾ أن يْمٓمجع سمٕمدُمًٚمؿ

 . (1)أظمرضمف ُمًٚمؿ .شريمٕمتل اًمٗمجر وم٢من يمٜم٧م ُمًتٞم٘مٔم٦م طمدصمٜمل وإٓ اوٓمجع 

عم٤م ٟم٤مم قمـ صالة اًمٗمجر طمتك ^ ًمٜمٌل ُمـ وم٤مشمف رء ُمـ اًمرواشم٥م ًمٕمذر ؾُمـ ًمف ىمْم٤مؤه ٕن ا -484/17

ؾ قمـ اًمريمٕمتلم سمٕمد اًمٔمٝمر ٖمِ , ويمذًمؽ عم٤م ؿُم اًمٗمجر صمؿ صغم اًمٗمجر . أظمرضمف ُمًٚمؿـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس صغم ريمٕمتل 

 . (2)٤م سمٕمد اًمٕمٍم . ُمتٗمؼ قمٚمٞمفىمْم٤ممه

ؾ اًمّمالة سمٕمد اًمٗمريْم٦م صالة أومْم»  : ^صالة اًمٚمٞمؾ أومْمؾ ُمـ صالة اًمٜمٝم٤مر ًم٘مقل اًمٜمٌل -485/17

  .(3)ُمًٚمؿ أظمرضمف .شاًمٚمٞمؾ

, وىمد ورد قمٜمد اإلُم٤مم ٤مم ُمتٕمٛمدًا إمم صم٤مًمث٦م سمٓمٚم٧م صالشمفصالة اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ُمثٜمك ُمثٜمك وُمـ ىم -486/17

يم٤من يّمكم ىمٌؾ اًمٔمٝمر أرسمٕم٤ًم ٓ يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمـ سمتًٚمٞمؿ . وم٢من صح احلدي٨م ومٞمٙمقن  ^أمحد ذم ُمًٜمده أن اًمٜمٌل 

, أن شُمّمغم إرسمع سمتِمٝمديـ يم٤مًمٔمٝمر ٙمـ يٙمرهُمًتثٜمك ُمـ اًم٘م٤مقمدة وهل أن صالة اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ُمثٜمك ُمثٜمك, وًم

 . (4)واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ سم٠مس سمذًمؽ

أوص هب٤م أسمق هريرة وأسمق اًمدرداء وأسمق ذر  ^صالة اًمْمحك ؾمٜم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم ٕن اًمٜمٌل  -487/17
(5)         . 

يّمكم  ^يم٤من اًمٜمٌل »  :ٕن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م :أىمؾ اًمْمحك ريمٕمتلم وأيمثره ٓ طمد ًمف -488/17

 . (6)ه٥م يرى أن أيمثر اًمْمحك صمامن ريمٕم٤متأظمرضمف ُمًٚمؿ, واعمذ .شاًمْمحك أرسمٕم٤ًم ويزيد ُم٤م ؿم٤مء اهلل 

                                                 

 .  4/69( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/72( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/74( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  4/76( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  4/83( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  4/84( اًمنمح اعمٛمتع (6
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وىم٧م صالة اًمْمحك ُمـ ظمروج وىم٧م اًمٜمٝمل وهق ُمـ ـمٚمقع اًمِمٛمس طمتك شمرشمٗمع ىِمٞمد رُمح إمم  -489/17

نم دىم٤مئؼ, وومٕمٚمٝم٤م ىمٌٞمؾ اًمزوال, وهذا اًمقىم٧م سم٤مًمدىم٤مئؼ سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس سمخٛم٦ًم قمنم دىمٞم٘م٦م إمم ىمٌؾ اًمزوال سمٕم

 . (1)أظمرضمف ُمًٚمؿ .شصالة إواسملم طملم شَمرَُمُض اًمِٗمّم٤مل »  :^ذم آظمر اًمقىم٧م أومْمؾ ًم٘مقل اًمٜمٌل 

 وم٢من يم٤مٟم٧م ٓ شمرى أن ي٘مٓمع اسمٜمٝم٤م اًمّمالة ومال ي٘مٓمٕمٝم٤م  ,ُمـ يم٤من ذم صالة ٟم٤مومٚم٦م وٟم٤مدشمف أُمف -490/17

 . (2)ة وجيٞم٥م أُمفوإن يم٤مٟم٧م ممـ ٓ يٕمذر ذم ُمثؾ هذه احل٤مل ومٞم٘مٓمع اًمّمال ,ويٛميض ومٞمٝم٤م

  ومّمؾ ذم ؾمجقد اًمتالوة واًمِمٙمر

ُم٤م يِمؽمط ًمٚمّمالة ُمـ ـمٝم٤مرة  اموٓ يِمؽمط هل ,سمّمالة ٤مًمٞمًوؾمجقد اًمِمٙمر ؾمجقد اًمتالوة  -491/17

 . (3) ُمتٓمٝمرًا, واعمذه٥م يرى أٟمف صالةوإطمقط أٓ يًجد إٓ ,وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ,وهمػمه٤م

اًمٜمجؿ ومل ؾمقرة  ^ىمرأ قمغم اًمٜمٌل   ن زيد سمـ صم٤مسم٧مٕ :ؾمجقد اًمتالوة ؾمٜم٦م ًمٞمس سمقاضم٥م -492/17

 . (4)قمغم شمرك اًمًجقد  ^, وًمق يم٤من اًمًجقد واضم٤ًٌم مل ي٘مره اًمٜمٌليًجد ومٞمٝم٤م . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

إذا مل يًجد اًم٘م٤مرئ مل يًجد اعمًتٛمع, وإذا اطمتٛمؾ أن اًم٘م٤مرئ ٟمز يذيمره اًم٤ًمُمع وإن مل حيتٛمؾ  -493/17

 . (5)قمٛمدًا ًمٞمٌلم ًمٚمٜم٤مس أٟمف ًمٞمس سمقاضم٥مف اًمٜمًٞم٤من ومال يذيمره ٓطمتامل أٟمف شمريم

: إقمراف واًمرقمد واًمٜمحؾ اًمتالوة مخ٦ًم قمنم ؾمجدة وهل ذماًمّمحٞمح أن قمدد ؾمجدات  -494/17

واإلهاء وُمريؿ واحل٩م ومٞمٝم٤م اصمٜمت٤من واًمٗمرىم٤من واًمٜمٛمؾ واًمًجدة وص وومّمٚم٧م واًمٜمجؿ وآٟمِم٘م٤مق واًمٕمٚمؼ, 

  ^أن اًمٜمٌل  ة ؿمٙمر وىمد صم٧ٌم قمـ اسمـ قم٤ٌمسواعمذه٥م يرى أهن٤م أرسمٕم٦م قمنم ؾمجدة وأن ؾمجدة ص ؾمجد

 . (6)ؾمجد ومٞمٝم٤م . أظمرضمف اًمٌخ٤مري

                                                 

 .  4/87( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/487( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/89, 1/329( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  4/91( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  4/95( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  4/98( اًمنمح اعمٛمتع (6
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وورد أيْم٤ًم قمٜمد أمحد ش, ؾمٌح٤من ريب إقمغم » ي٘م٤مل ذم ؾمجقد اًمتالوة يمام ي٘م٤مل ذم ؾمجقد اًمّمالة  -495/17

اًمٚمٝمؿ ًمؽ ؾمجدت وسمؽ آُمٜم٧م وقمٚمٞمؽ شمقيمٚم٧م ؾمجد وضمٝمل هلل اًمذي ظمٚم٘مف وصقره وؿمؼ ؾمٛمٕمف وسمٍمه » 

اًمٚمٝمؿ أيمت٥م زم هب٤م أضمرًا و وع قمٜمل هب٤م وزرًا » وقمٜمد اًمؽمُمذي  .شومت٤ٌمرك اهلل أطمًـ اخل٤مًم٘ملم  سمحقًمف وىمقشمف

 .  (1)شُمٜمل يمام شم٘مٌٚمتٝم٤م ُمـ قمٌدك داود  واضمٕمٚمٝم٤م زم قمٜمدك ذظمرًا وشم٘مٌٚمٝم٤م

ٕن اًمٙمراه٦م طمٙمؿ ذقمل ٓ سمد ًمف ُمـ دًمٞمؾ  :ٓ شمٙمره ىمراءة ؾمقرة ومٞمٝم٤م ؾمجدة ذم صالة هي٦م -496/17

  :^٥م يرى  أٟمف ُمٙمروه وإن ؾمجد اإلُم٤مم ومال يت٤مسمٕمف اعم٠مُمقم واًمّمحٞمح أن اعم٠مُمقم يت٤مسمع إُم٤مُمف ًم٘مقًمف صم٤مسم٧م, واعمذه

 . (2)وهذا قم٤مم ,ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شإذا ؾمجد وم٤مؾمجدوا » 

صٗم٦م ؾمجقد اًمتالوة واًمِمٙمر أن يٙمؼم إذا ؾمجد وٓ يٙمؼم قمٜمد اًمرومع وٓ يًّٚمؿ, واعمذه٥م يرى  -497/17

 . (3)ؿواًمرومع ويًٚمّ أٟمف يٙمؼم ًمٚمًجقد 

  ومّمؾ ذم أوىم٤مت اًمٜمٝمل

 ٤مر: ٝمل مخ٦ًم سم٤مًمًٌط وصمالصم٦م سم٤مٓظمتّمأوىم٤مت اًمٜم -498/17

  ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر اًمث٤مين ) اًمّم٤مدق ( إمم ـمٚمقع اًمِمٛمس . -أ

  ُمـ ـمٚمقع اًمِمٛمس طمتك شمرشمٗمع ىِمٞمد رُمح . -ب

 قمٜمد ىمٞم٤مم اًمِمٛمس طمتك شمزول .  -ج

  ُمـ صالة اًمٕمٍم إمم همروب اًمِمٛمس . -د

  اًمٖمروب طمتك شمٖمرب مت٤مُم٤ًم . إذا ذقم٧م اًمِمٛمس ذم -هـ

وأن  أن ٟمّمكم ومٞمٝمـ^ صمالث ؾم٤مقم٤مت هن٤مٟم٤م رؾمقل اهلل »  :ىم٤مل دًمٞمؾ هذه إوىم٤مت طمدي٨م قم٘م٦ٌم سمـ قم٤مُمر

وطملم شمْمّٞمػ اًمِمٛمس  ,رشمٗمع, وطملم ي٘مقم ىم٤مئؿ اًمٔمٝمػمة, طملم شمٓمٚمع اًمِمٛمس سم٤مزهم٦ًم طمتك شمٟم٘مؼم ومٞمٝمـ ُمقشم٤مٟم٤م

                                                 

 .  4/101( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/104( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/107( اًمنمح اعمٛمتع (3
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صالة سمٕمد اًمٕمٍم طمتك شمٖمرب طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس وٓ ٓ صالة سمٕمد اًمٗمجر  » :^وىمقًمف  .شب طمتك شمٖمرب وًمٚمٖمر

 أظمرضمٝمام ُمًٚمؿ .  .شاًمِمٛمس 

سمٕمد ُمـ , ووطملم ي٘مقم ىم٤مئؿ اًمٔمٝمػمة, ٞمد رُمحاًمٗمجر طمتك شمرشمٗمع اًمِمٛمس ىمِ سمٕمد صالة : ُمـ وسم٤مٓظمتّم٤مر

 . (1)صالة اًمٕمٍم طمتك شمٖمرب اًمِمٛمس

 قمـ صالة أو ٟمًٞمٝم٤م  ُمـ ٟم٤مم»  : ^جيقز ذم أوىم٤مت اًمٜمٝمل أن شم٘م٣م اًمٗمرائض اًمٗم٤مئت٦م ًم٘مقًمف -499/17

, ويمذًمؽ دمقز ريمٕمتل اًمٓمقاف ذم وىم٧م اًمٜمٝمل, ودمقز إقم٤مدة اجلامقم٦م وأداء ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شومٚمٞمّمٚمٝم٤م إذا ذيمره٤م 

 ٤مزة ؾمٜم٦م اًمٔمٝمر اًمٌٕمدي٦م إذا مجٕم٧م اًمٔمٝمر ُمع اًمٕمٍم وحتٞم٦م اعمًجد عمـ دظمؾ واإلُم٤مم خيٓم٥م يقم اجلٛمٕم٦م وصالة اجلٜم

 . (2)وريمٕمتل اًمٗمجر ىمٌؾ صالة اًمٗمجر

اعمًجد عمـ دظمؾ سمٕمد  ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م يمتحٞم٦م ,يمؾ صالة هل٤م ؾم٥ٌم جيقز ومٕمٚمٝم٤م ذم أوىم٤مت اًمٜمٝمل -500/17

  .(3)اًمٕمٍم وٟمحقه

ُمـ شمقو٠م ذم وىم٧م اًمٜمٝمل ًمٞمّمكم ريمٕمتل اًمقوقء ُيٜمٝمك قمـ اًمّمالة ًمتٕمٛمده اًمّمالة ذم وىم٧م  -501/17

 . (4)ٚمٓمٝم٤مرة ومٚمف أن يّمكم ريمٕمتل اًمقوقءاًمٜمٝمل, وإن شمقو٠م ًم

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  114 -4/109( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  123 -4/117( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/126اًمنمح اعمٛمتع ( (3

 .  4/128( اًمنمح اعمٛمتع (4
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  جلامقم٦ماصالة  سم٤مُب  -18

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  [صالة اجلامقم٦م واضم٦ٌم ذم اعمًجد سمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم  -502/18

اًمّمالة ذم أن حيّرق سمٞمقت ُمـ ٓ يِمٝمدون  ^وم٤مًمالم ًمألُمر وإُمر ًمٚمقضمقب, وىمد هّؿ [ پ پ ڀ

, وىمقًمف ًمألقمٛمك هؾ شمًٛمع اًمٜمداء؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ ىم٤مل: وم٠مضم٥م. أظمرضمف ُمًٚمؿ ^ل اًمٜمٌل ٤ماعمًجد. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وىم

أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف, وُمـ أىمقال اًمّمح٤مسم٦م  ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ  .شُمـ ؾمٛمع اًمٜمداء ومٚمؿ جي٥م ومال صالة ًمف إٓ ُمـ قمذر :» ^

 . (1)أظمرضمف ُمًٚمؿ ....شًم٘مد رأيتٜم٤م وُم٤م يتخٚمػ قمٜمٝم٤م إٓ ُمٜم٤مومؼ ُمٕمٚمقم اًمٜمٗم٤مق »  :ُمًٕمقد 

امقم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜم٤ًمء ومٝمل جي٥م قمغم اًمرضم٤مل أداء اًمّمٚمقات اخلٛمس مج٤مقم٦ًم ذم اعمًجد, وأُم٤م اجل -503/18

 . (2)ٌد وم٤مٕىمرب أهن٤م شمٚمزُمف سم٢مذن ؾمٞمدهُم٤ٌمطم٦م ذم طم٘مٝمؿ أطمٞم٤مٟم٤ًم, وأُم٤م اًمٕم

ُمـ صغم ذم سمٞمتف ًمٖمػم قمذر ومّمالشمف صحٞمح٦م ُمع اإلصمؿ ًمؽميمف اجلامقم٦م ذم اعمًجد, واعمذه٥م يرى  -504/18

 . (3)أن اًمّمالة ذم اًمٌٞم٧م مج٤مقم٦ًم ٓ إصمؿ ومٞمٝم٤م

, واعمذه٥م يرى ذم اعمًجد إىمرب صمؿ ذم اعمًجد اًمٕمتٞمؼ ) اًم٘مديؿ (إومْمؾ أن يّمكم اًمِمخص  -505/18

 . (1)ذم ُمًجد طمٞمف صمؿ ذم اعمًجد إيمثر مج٤مقم٦م صمؿ إسمٕمدأن إومْمؾ أن يّمكم 

                                                 

 .  135 -4/133( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/139( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/146( اًمنمح اعمٛمتع (3
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 ^صمؿ ضم٤مء ُمًجد ىمقم حل٤مضم٦م وهؿ يّمٚمقن وم٢مٟمف يّمكم ُمٕمٝمؿ ٕن اًمٜمٌل  دُمـ صغم ذم ُمًج -506/18

: ىمد ىمد اقمتزٓ اجلامقم٦م وم٠ًمهلام وم٘م٤مُٓمـ صالشمف إذا سمرضمٚملم صغم اًمٗمجر ذم ُمًجد اخلٞمػ ذم ُمٜمك ومٚمام اٟمٍمف 

ؿ وم٢مهن٤م ًمٙمام ٟم٤مومٚم٦م . ومّمٚمٞم٤م ُمٕمٝم ذم رطم٤مًمٙمام صمؿ أشمٞمتام ُمًجد مج٤مقم٦م: إذا صٚمٞمتام ٞمٜم٤م ذم رطم٤مًمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل وم٘م٤ملصٚم

 4/155    .(2)أظمرضمف أمحد

 الة ودظمؾ ُمٕمٝمؿ ُمـ صؾ ذم ُمًجد صمؿ ضم٤مء ُمًجد ىمقم وهؿ يّمٚمقن وىمد وم٤مشمف رٌء ُمـ اًمّم -507/18

٥م ويِمٛمؾ هذا احلٙمؿ صالة اعمٖمرب ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه ,وم٢مٟمف سم٤مخلٞم٤مر إن ؿم٤مء ؾمّٚمؿ ُمع اإلُم٤مم وإن أشمؿ ومٝمق أومْمؾ

 . (3)ٕٟمف يرى أن اعمٖمرب وشمر اًمٜمٝم٤مر

ُمـ وم٤مشمتف اجلامقم٦م ذم اعمًجد ُمع اإلُم٤مم اًمراشم٥م وضم٤مء ُمت٠مظمر ومٚمف أن يّمكم وُمـ ُمٕمف مج٤مقم٦م ذم  -508/18

 : ^يم٤من ذات يقم ضم٤مًم٤ًًم ذم اعمًجد ومدظمؾ رضمؾ سمٕمد أن اٟمتٝم٧م اًمّمالة وم٘م٤مل ^ن اًمٜمٌل اعمًجد دل قمغم ذًمؽ أ

قم٦م ومٞمٝمام أظمرضمف أمحد, واؾمتثٜمك اعمذه٥م احلرُملم وىم٤مل سم٠مٟمف شمٙمره إقم٤مدة اجلام .ش؟ُمـ يتّمدق قمغم هذا ومٞمّمكم ُمٕمف» 

 . (4)وٓ وضمف ًمف

أظمرضمف ُمًٚمؿ, واعمراد آسمتداء ٓ  .شإٓ اعمٙمتقسم٦م  إذا أىمٞمٛم٧م اًمّمالة ومال صالة»  :^ ىم٤مل اًمٜمٌل -509/18

 .        (5)ن ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أمتٝم٤م ظمٗمٞمٗم٦ماإلمت٤مم وم٢من ذع ذم اًمٜم٤مومٚم٦م وم٢من يم٤من ذم اًمريمٕم٦م إومم ىمٓمٕمٝم٤م وإن يم٤م

ُمـ  ُمـ أدرك ريمٕم٦م»  :^شمدرك اجلامقم٦م سم٢مدراك ريمٕم٦م ُمع اإلُم٤مم يم٤مُمٚم٦م دل قمٚمٞمف ىمقل اًمٜمٌل  -510/18

ك ُمـ صالة إُم٤مُمف اًمتًٚمٞمٛم٦م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, واعمذه٥م يرى أن اجلامقم٦م شمدرك إذا أدر .شاًمّمالة وم٘مد أدرك اًمّمالة 

 . (6)إومم

                                                                                                                                            

 .  4/152( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/155( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/156( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  163 -4/159( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  166 -4/163 ( اًمنمح اعمٛمتع(5

 .  4/169( اًمنمح اعمٛمتع (6
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  :(1)ُمع اإلُم٤ممطم٤مٓت اعم٠مُمقم  -511/18

 اعم٤ًمسم٘م٦م .  -د    اعمخ٤مًمٗم٦م .         -جاعمقاوم٘م٦م .            -باعمت٤مسمٕم٦م .           -أ

 . (2)يم٤من ًمٖمػم قمذر ومّمالشمف سم٤مـمٚم٦موإن  ,ُمـ ختٚمػ قمـ إُم٤مُمف ًمٕمذر ومّمالشمف صحٞمح٦م -512/18

ومٚمق واومؼ اإلُم٤مم ذم اًمتٙمٌػم  ,اعمقاوم٘م٦م ًمإلُم٤مم ذم إىمقال ٓ شمي إٓ ذم شمٙمٌػمة اإلطمرام واًمتًٚمٞمؿ -513/18

ٕٟمف ٓ سمد أن ي٠ميت سم٤مًمتٙمٌػمة سمٕمد اٟمتٝم٤مء اإلُم٤مم ُمٜمٝم٤م هن٤مئٞم٤ًم, أُم٤م اًمتًٚمٞمؿ وم٢مٟمف  :إُم٤مُمف مل شمٜمٕم٘مد صالشمف وأشمؿ اًمتٙمٌػمة ىمٌؾ

وأُم٤م ًمق ؾمٚمؿ اًمتًٚمٞمٛم٦م إومم سمٕمد إومم واًمث٤مٟمٞم٦م سمٕمد  ,ن يًٚمؿ اعمّمكم ُمع إُم٤مُمف اًمتًٚمٞمٛم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦ميٙمره أ

 . (3)عمقاوم٘م٦م ذم إومٕم٤مل ُمٙمروه٦م أيْم٤مً اًمث٤مٟمٞم٦م ومال سم٠مس وإومْمؾ أن ٓ يًٚمؿ اعمّمكم إٓ سمٕمد إُم٤مُمف, وا

٤مُمٝم٤م قمغم ُم٤م ضم٤مءت سمف اًمًٜم٦م, يًـ ًمإلُم٤مم أن خيٗمػ اًمّمالة قمغم اعم٠مُمقُملم ُمع وضمقب إمت -514/18

يٓمقل  ^ يم٤من اًمٜمٌل»  :ىم٤مل  ويمذًمؽ يًـ شمٓمقيؾ اًمريمٕم٦م إومم أيمثر ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م دل قمٚمٞمف طمدي٨م أيب ىمت٤مدة

ًمٚمّمالة ُم٤م مل يِمؼ قمغم اعم٠مُمقُملم ذم اًمريمقع ٕٟمف شمدرك سمف  ويًتح٥م اٟمتٔم٤مر داظمؾ .شُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إومم أيمثر 

 . (4)ٟمف قمغم ىمقل شمدرك سمف اجلامقم٦مػم ٕاًمريمٕم٦م أو ذم اًمتِمٝمد إظم

ٓ »  : ^حيرم قمغم وزم اعمرأة أن يٛمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمّمالة ذم اعمًجد إذا ـمٚم٧ٌم ُمٜمف ذًمؽ ًم٘مقل اًمٜمٌل -515/18

 :وًمٙمـ إذا ظمرضم٧م ٓ متس اًمٓمٞم٥م ًم٘مقل اًمٜمٌل  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف,. شوسمٞمقهتـ ظمػم هلـ متٜمٕمقا إُم٤مء اهلل ُم٤ًمضمد اهلل 

 . (5)ت, واعمذه٥م يرى اًمٙمراه٦م ذم اعمٜمعوُمٕمٜمك شمِٗمالت: همػم ُمتٓمٞم٤ٌم ,أظمرضمف أمحد .شوًمٞمخرضمـ شمِٗمالت »

  ومّمٌؾ ذم إومم سم٤مإلُم٤مُم٦م

ٓ جيقز ٕي ؿمخص أن يّمكم سم٤مًمٜم٤مس ذم ُمًجد ًمف إُم٤مم إٓ سم٢مذن اإلُم٤مم أو قمذره ًم٘مقل اًمٜمٌل  -516/18

ـّ اًمرضمُؾ اًمرضمَؾ ذم ؾمٚمٓم٤مٟمف »  :^  . (1)أظمرضمف ُمًٚمؿ .شٓ ي١مُم

                                                 

 .  4/187( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/188( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/188( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  200 -4/191( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  4/202( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (2)غم سم٤مًمٜم٤مس سمدون إذن اإلُم٤مم ومّمالشمف صحٞمح٦م ُمع اإلصمؿًمق شم٘مدم ؿمخص وص -517/18

 .شي١مم اًم٘مقم أىمرؤهؿ ًمٙمت٤مب اهلل »  :^ي٘مدم ذم اإلُم٤مُم٦م إىمرأ اًمٕم٤ممل وم٘مف اًمّمالة ًم٘مقل اًمٜمٌل  -518/18

  .(3)أظمرضمف ُمًٚمؿ

 ة, واًمث٤مين أىمؾ ضمقدة ذم اًم٘مراءة وًمٙمٜمف أقمٚمؿ سمٗم٘مف اًمّمال ا اضمتٛمع ؿمخّم٤من أطمدمه٤م أضمقد ىمراءةإذ -519/18

  .(4)ذه٥م يرى أٟمف ي٘مدم إىمرأوم٢مٟمف ي٘مدم إقمٚمؿ سمٗم٘مف اًمّمالة, واعم

صمؿ  إذا اضمتٛمع ىم٤مرئ٤من ُمت٤ًموي٤من ذم اًم٘مراءة وم٢مٟمف ي٘مدم إوم٘مف إقمٚمؿ سم٤مًمًٜم٦م صمؿ إىمدم هجرة -520/18

ذم اًمًٜم٦م  وم٢من يم٤مٟمقا ذم اًم٘مراءة ؾمقاء وم٠مقمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمًٜم٦م, وم٢من يم٤مٟمقا»  :^ًم٘مقل اًمٜمٌل  إىمدم إؾمالُم٤ًم وم٤مٕيمؼم ؾمٜم٤مً 

ٚمؿ, واعمذه٥م يرى اًمؽمشمٞم٥م أظمرضمف ُمً .شؾمقاء وم٠مىمدُمٝمؿ هجرة, وم٢من يم٤مٟمقا ذم اهلجرة ؾمقاء وم٠مىمدُمٝمؿ ؾِمٚماًم أو ؾمٜم٤ًم 

 . (5)ٕذف صمؿ إىمدم هجرة صمؿ إشم٘مك: إىمرأ صمؿ إوم٘مف صمؿ إؾمـ صمؿ ايمام يكم

أص٤مسمتف اًم٘مرقم٦م ٛمـ ىَمَرَع أي صمٜم٤من ذم اًمّمٗم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م وم٢مٟمف شمًتٕمٛمؾ سمٞمٜمٝمام اًم٘مرقم٦م وماإذا اؾمتقى  -521/18

 . (6)ومٝمق أومم سم٤مإلُم٤مُم٦م

ٓ ي١مُمـ اًمرضمُؾ :»  ص٤مطم٥م اًمٌٞم٧م أومم سم٤مإلُم٤مُم٦م ُمـ همػمه ٕٟمف ص٤مطم٥م اًمًٚمٓم٤من ًم٘مقل اًمٜمٌل  -522/18

 . (7)شٞمتف أو ذم سم» وقمٜمد أيب داود  ,أظمرضمف ُمًٚمؿ .شاًمرضمَؾ ذم أهٚمف وؾمٚمٓم٤مٟمف 

 . (8)ن إُم٤مم اعمًجد إُم٤مُمتف ىم٤مسةٕ :اإلُم٤مم إقمٔمؿ أومم ُمـ إُم٤مم اعمًجد -523/18

                                                                                                                                            

 .  4/154( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/154( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/205( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  4/206( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  210 -4/206( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  4/210( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  4/211( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  4/212( اًمنمح اعمٛمتع (8
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٦م وخيٓم٥م هلؿ ويمذًمؽ همػمه ًمق يم٤من اًمًٚمٓم٤من ذم همػم سمٚمده اعمًتقـمـ ومٞمف ومٚمف أن يّمكم هبؿ اجلٛمٕم -524/18

 .  (1)ُمـ اًمٜم٤مس

واًمٌّمػم أومم ُمـ  ,واعم٘مٞمؿ أومم ُمـ اعم٤ًمومر ,واحل٤مض أومم ُمـ اًمٌدوي ,احُلر أومم ُمـ اًمرىمٞمؼ -525/18

 . (2)ًؽمه أومم ممـ ًمف صمٞم٤مب ؾمؽمه٤م أىمؾوُمـ ًمف صمٞم٤مب شم ,ُمـ إىمٚمػ واعمختقن أومم ,إقمٛمك

 . (3)الوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م وم٢مٟمف يرى قمدم اًمّمح٦مشمّمح اًمّمالة ظمٚمػ اًمٗم٤مؾمؼ ظم -526/18

ر ُمـ صغم ظمٚمػ يم٤مومر وهق ٓ يٕمٚمؿ يمٗمره ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾ, إن يم٤مٟم٧م قمالُم٦م يمٗمره فم٤مهرة مل يٕمذ -527/18

  .(4)اعمّمكم سم٤مجلٝمؾ وإٓ قمذر

غم ظمٚمػ ُمـ يرى أٟمف ومٕمؾ ُم٤م يٌٓمؾ اًمّمالة واإلُم٤مم يرى أٟمف مل  يٗمٕمؾ ُم٤م يٌٓمؾ اًمّمالة ُمـ ص -528/18

 . (5)ؿ اإلسمؾ وم٢من اًمّمالة ظمٚمٗمف صحٞمح٦ميم٠ميمؾ حل

 . (6) شمّمح اًمّمالة ظمٚمػ اعمرأة واخلٜمثكٓ -529/18

: ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مل دمقز إُم٤مُم٦م اًمّمٌل ًمٚم٤ٌمًمغ دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م قمٛمرو سمـ ؾمٚمٛم٦م اجَلرُمل  -530/18

: ومٜمٔمروا ومٚمؿ يٙمـ أطمٌد أيمثر ُمٜمل ىم٤ملش ديمؿ وًمٞم١مُمٙمؿ أيمثريمؿ ىمرآٟم٤ًم إذا طميت اًمّمالة ومٚمٞم١مذن ًمٙمؿ أطم » :^

ه٥م يرى قمدم صح٦م اًمّمالة ظمٚمػ , واعمذؾم٧م أو ؾمٌع ؾمٜملم . أظمرضمف اًمٌخ٤مري ىمرآٟم٤ًم ... وم٘مدُمقين وأٟم٤م اسمـ

  .(7)اًمّمٌل

                                                 

 .  5/19, 4/213( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/214( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/219( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  4/220( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  4/222ٛمتع ( اًمنمح اعم(5

 .  223, 4/222( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  4/225( اًمنمح اعمٛمتع (7
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٥م يرى ه ممـ يتٙمٚمؿ, واعمذهوًمٙمـ إومْمؾ أٓ ُي٘مدم قمغم همػم ,شمّمح اًمّمالة ظمٚمػ إظمرس -531/18

 . (1)قمدم صح٦م اًمّمالة ظمٚمػ إظمرس

ًم٘مقل  :إذا صغم اإلُم٤مم سم٤مجلامقم٦م ىم٤مقمدًا ُمـ أول اًمّمالة وضم٥م قمغم اجلامقم٦م اًمّمالة ظمٚمٗمف ىمٕمقداً  -532/18

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, واعمذه٥م يرى أٟمف يًـ أن يّمٚمقا ظمٚمٗمف ىمٕمقدًا,  .شوإذا صغم ىم٤مقمدًا ومّمٚمقا ىمٕمقدًا أمجٕمقن »  :^اًمٜمٌل 

ذم ُمرض ُمقشمف ظمرج واًمٜم٤مس  ^ ٕن اًمٜمٌل :ذا صغم اإلُم٤مم سم٤مجلامقم٦م ىم٤مئاًم صمؿ اقمتؾ ومجٚمس صٚمقا ظمٚمٗمف ىمٞم٤مُم٤مً وإ

  ومّمغم سم٤مًمٜم٤مس ىم٤مقمدًا وهؿ ىمٞم٤مم ٕن أسم٤م سمٙمر ومت٘مدم طمتك ضمٚمس قمـ ي٤ًمر أيب سمٙمر   يّمٚمقن ظمٚمػ أيب سمٙمر

 . (2)ذه٥مٞمف, وهذا اعماسمتدأ اًمّمالة هبؿ ىم٤مئاًم وم٠ممتقا اًمّمالة ىمٞم٤مُم٤ًم . ُمتٗمؼ قمٚم

شمّمح اًمّمالة ظمٚمػ اًمٕم٤مضمز قمـ اًمريمقع واًمًجقد واًم٘مٞم٤مم واًم٘مٕمقد وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم,  -533/18

 . (3)ذه٥م يرى أٟمف ٓ شمّمح إُم٤مُم٦م ه١مٓءواعم

يم٤من اعم٠مُمقم ؾمٚمٞمؿ ُمـ هذا اعمرض أم ُمّم٤مب سمف,  ح اًمّمالة ظمٚمػ ُمـ سمف ؾمٚمس سمقل ؾمقاءشمّم -534/18

 . (4)ُمـ اًمًٚمس ظمٚمػ ُمـ سمف ؾمٚمسة اًمًٚمٞمؿ واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ شمّمح صال

ة وًمٙمـ مل ُمـ صغم سم٤مجلامقم٦م ومل يٕمٚمؿ أٟمف قمغم همػم ـمٝم٤مرة إٓ سمٕمد اًمّمالة أو ذم أصمٜم٤مء اًمّمال -535/18

 . (5)اإلُم٤مم أن يٕمٞمد صالشمف وم٢من صالة اجلامقم٦م صحٞمح٦م وجي٥م قمغم يٜمٍمف طمٞم٤مء

يٙمٛمؾ سم٤مجلامقم٦م  ُمـ صغم سم٤مًمٜم٤مس صمؿ ذيمر أٟمف حمدث وضم٥م قمٚمٞمف آٟمٍماف ويًتخٚمػ ُمـ -536/18

عم٤م ـمٕمٜمف   ٕن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب :اًمّمالة وم٢من مل يًتخٚمػ وم٤مجلامقم٦م سم٤مخلٞم٤مر أن ي٘مدُمقا أطمدهؿ أو يّمٚمقا ومرادى

 . (6). أظمرضمف اًمٌخ٤مري قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف  أسمق ًم١مًم١مة اعمجقد اؾمتخٚمػ

                                                 

 .  4/227( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  233 -4/231( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/238( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  4/240( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  4/242( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  4/243( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ٜمج٤مؾم٦م وم٢من صالشمف وهق ضم٤مهؾ هبذه اًم اً ُمـ صغم وقمٚمٞمف ٟمج٤مؾم٦م إُم٤مُم٤ًم يم٤من أو ُم٠مُمقُم٤ًم أو ُمٜمٗمرد -537/18

: إن ضمؼميؾ قم وقمٚمٞمف ٟمٕماله ومخٚمٕمٝمام ... وىم٤ملصغم ذات ي ^صحٞمح٦م وصالة ُمـ ظمٚمٗمف ُمـ اجلامقم٦م ٕن اًمٜمٌل 

 . (1)ين أن ومٞمٝمام ىمذرًا . أظمرضمف أمحدأشم٤مين وم٠مظمؼم

ُمـ قمٚمؿ سم٤مًمٜمج٤مؾم٦م ذم أصمٜم٤مء اًمّمالة وم٢من أُمٙمٜمف إزاًمتٝم٤م أزاهل٤م وإٓ اٟمٍمف إن يم٤من إُم٤مُم٤ًم وأشمؿ  -538/18

 . (2)ه٤م اإلُم٤ممُمقُمقن اًمّمالة وأقم٤مداعم٠م

شمّمح اًمّمالة ظمٚمػ ُمـ ٓ حيًـ اًمٗم٤محت٦م وًمٙمـ إومْمؾ أن ُيٌح٨م قمـ ُمـ جيٞمد اًمٗم٤محت٦م,  -539/18

 . (3)دم صح٦م إُم٤مُم٦م ُمـ ٓ جيٞمد اًمٗم٤محت٦مواعمذه٥م يرى قم

 : (4)دال إطمرف ذم اًمٗم٤محت٦م قمغم أىم٤ًممإسم -540/18

  , ومٝمذا ٓ جيقز .إسمدال طمرف سمحرف ٓ يامصمٚمف -أ

  : إسمدال اًمْم٤مد سم٤مًمٔم٤مء, ومٝمذا ُمٕمٗمقٌّ قمٜمف .إسمدال طمرف سمام ي٘م٤مرسمف ُمثؾ -ب

أطمٞم٤مٟم٤ًم , ومٝمذا ضم٤مئز سمؾ يٜمٌٖمل أن ي٘مرأ سمف شاًمناط » سم٘مقل: ش  ٹ» : إسمدال إسمدال اًمًلم سم٤مًمّم٤مد ُمثؾ -ج

 .  سمنمط أٓ يِمقش قمغم اًمٜم٤مس

ٓ يٗمّمح سمٌٕمض احلروف,  شمٙمره إُم٤مُم٦م يمثػم اًمٚمحـ ذم همػم اًمٗم٤محت٦م وُمـ يٙمرر احلروف وُمـ -541/18

وحيرم أن ي١مم اًمرضمؾ اُمرأة أضمٜمٌٞم٦م ًمقطمده٤م ويٜمتٗمل اًمتحريؿ إذا وضمد ُمٕمٝم٤م همػمه٤م أو وضمد ُمع اإلُم٤مم رضمؾ وم٠ميمثر 

هف أيمثر مج٤مقم٦م وشمٙمره إُم٤مُم٦م ُمـ شمٙمر ,واعمذه٥م يرى اًمٙمراه٦م وإن شمٕمدد اًمٜم٤ًمء ُم٤م مل يٙمـ ُمع اإلُم٤مم رضمؾ

 . (5)اعمًجد

                                                 

 .  4/244( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/245( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/249( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  4/249( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  253 -4/249( اًمنمح اعمٛمتع (5
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  .(1)اجلٜمديشمّمح إُم٤مُم٦م وًمد اًمزٟم٤م و -542/18

  واعم٠مُمقُملم مومّمٌؾ ذم ُمقىمِػ اإلُم٤م

 . (2)٤مم أُم٤مم اعمّمٚملم وظمٚمٗمف اعم٠مُمقُمقني٘مػ اإلُم -543/18

 : (3)لم ُمع اإلُم٤ممىمقف اعم٠مُمقُمطم٤مٓت و -544/18

  ظمٚمػ اإلُم٤مم وهق إومْمؾ . -أ

 .شومٕمؾ ^ هٙمذا رأي٧م اًمٜمٌل :» وىم٤مل  قمـ ضم٤مٟمٌل اإلُم٤مم ٕن اسمـ ُمًٕمقد وىمػ سملم قمٚم٘مٛم٦م وإؾمقد -ب

  أظمرضمف ُمًٚمؿ .

 إلُم٤مم وم٘مط . قمـ يٛملم ا -ج

وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ  اإلُم٤مم وم٢من صالشمف صحٞمح٦م وإٓ ومالإذا اوٓمر اعم٠مُمقم ٕن يّمكم أُم٤مم  -545/18

 . (4) شمّمح اًمّمالة أُم٤مم اإلُم٤مم ُمٓمٚم٘م٤مً اإلؾمالم, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ

ٟمف قمٜمدُم٤م ىم٤مم يّمكم ُمع أ  طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمسة قمـ ي٤ًمر اإلُم٤مم ُمع ظمٚمق يٛمٞمٜمف وشمّمح اًمّمال -546/18

 .     (5)ذه٥م يرى قمدم اًمّمح٦م ُمع ظمٚمق يٛمٞمٜمفسمرأؾمف ُمـ ورائف وم٢مٟمف ًمألومْمٚمٞم٦م, واعم ^ ذم اًمٚمٞمؾ وم٠مظمذ اًمٜمٌل ^ اًمٜمٌل

ٓ شمّمح صالة اعم٠مُمقم اعمٜمٗمرد اًمقاطمد ظمٚمػ اإلُم٤مم, وأُم٤م اإلُم٤مم وم٢من ٟمقى اإلُم٤مُم٦م مل شمّمح  -547/18

  .(6)اإلٟمٗمراد صح٧م صالشمفصالشمف وإن ٟمقى 

                                                 

 .  4/253( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/263( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/264( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  4/265( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  4/268( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  4/268 ( اًمنمح اعمٛمتع(6
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ٓ صالة »  قًمف ^:صالة اعمٜمٗمرد ظمٚمػ اًمّمػ إذا يم٤مٟم٧م ًمٕمذر ومٝمل صحٞمح٦م وإٓ سمٓمٚم٧م ًم٘م -548/18

, وٕٟمف رأى رضماًل يّمكم وطمده ظمٚمػ اًمّمػ وم٠مُمره أن يٕمٞمد صالشمف . أظمرضمف أظمرضمف أمحد. شعمٜمٗمرد ظمٚمػ اًمّمػ

  .(1)يرى سمٓمالن اًمّمالة ُمٓمٚم٘م٤مً  وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م, واعمذه٥م ,أمحد

شم٘مػ اعمرأة ظمٚمػ اًمّمػ ُمع مج٤مقم٦م اًمرضم٤مل, وأُم٤م ُمع مج٤مقم٦م اًمٜم٤ًمء وم٢من هل٤م أطمٙم٤مم مج٤مقم٦م  -549/18

 . (2)رضم٤ملاًم

ـّ ًمقرود ذًمؽ قمـ قم٤مئِم٦م و أمِّ ؾمٚمٛم٦م ريض ا -550/18 هلل قمٜمٝمام ذم ُمّمٜمػ قمٌد شم٘مػ إُم٤مُم٦م اًمٜم٤ًمء سمٞمٜمٝم

  .(3)اًمرزاق

    .(4)٤ًم ًمٚمٛمذه٥مشمف صحٞمح٦م ظمالومُمـ وىمػ ُمٕمف صٌل ظمٚمػ اًمّمػ وم٢مٟمف ًمٞمس سمٗمذ وصال -551/18

 ٓ شمّمح اًمّمالة قمـ يٛملم اإلُم٤مم ُمع اجلامقم٦م إذا مل جيد ُمٙم٤مٟم٤ًم ًمف ذم اًمّمػ وقمٚمٞمف أن يّمكم ظمٚمػ  -552/18

 

 . (5)ذه٥م يرى أٟمف يّمكم قمـ يٛملم اإلُم٤مماًمّمػ ُمٜمٗمردًا, واعم

ُمـ دظمؾ اعمًجد ومل جيد ًمف ومرضم٦م ذم اًمّمػ صغم ظمٚمػ اًمّمػ ُمٜمٗمردًا وًمٞمس ًمف أن يٜمٌف ُمـ  -553/18

 . (6)رى أٟمف يٜمٌف ُمـ ي٘مقم ُمٕمف ذم اًمّمػ, واعمذه٥م يّمكم ُمٕمف ممـ ذم اًمّمػ اًمذي أُم٤مُمفي

, وإن سم٘مل ًمقطمده ذم يدظمؾ ذم اًمّمػ ًمٕمذر ومّمالشمف صحٞمح٦م ُمـ ريمع ُمع اإلُم٤مم ىمٌؾ أن -554/18

أٟمف أدرك  دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م أيب سمٙمرة  ,اًمّمػ ًمٖمػم قمذر طمتك رومع اإلُم٤مم ُمـ اًمريمقع ومّمالشمف همػم صحٞمح٦م

زادك اهلل طمرص٤ًم »  رايمٕم٤ًم ومريمع ىمٌؾ أن يّمؾ إمم اًمّمػ صمؿ دظمؾ ذم اًمّمػ ومٚمام ؾمٚم ؿ ىم٤مل ًمف اًمٜمٌل ^:^ ل اًمٜمٌ

                                                 

 .  4/272( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/275( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/276( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  4/285( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  4/288( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  4/290( اًمنمح اعمٛمتع (6
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اإلُم٤مم أظمرضمف اًمٌخ٤مري, وُمـ ريمع ذم اًمّمػ ًمقطمده ًمٖمػم قمذر وم٢من دظمؾ ُمٕمف أطمد ىمٌؾ ؾمجقد  .شوٓ شمٕمد 

 . (1)ومّمالشمف صحٞمح٦م وإٓ مل شمّمح

 اعم٠مُمقِم سم٤مإلُم٤ممِ 
ِ
  ومّمٌؾ ذم أطمٙم٤مِم اىمتداء

 :(2)صقر ٟمٞم٦م اإلُم٤مُم٦م وآئتامم -555/18

أن يٜمقي اإلُم٤مم أٟمف ُم٠مُمقم واعم٠مُمقم أٟمف إُم٤مم أو يٜمقي يمؾ واطمد ُمٜمٝمام أٟمف إُم٤مم ًممظمر أو يٜمقي يمؾ واطمد  -أ

  ُمٜمٝمام أٟمف ُم٠مُمقم ًممظمر ومٝمذه ٓ شمّمح مجٞمٕم٤ًم ًمٚمتْم٤مد .

  ح ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م .أن يٜمقي اعم٠مُمقم آئتامم وٓ يٜمقي اإلُم٤مم اإلُم٤مُم٦م وم٤مًمّمحٞمح أهن٤م شمّم -ب

أن يٜمقي اإلُم٤مم دون اعم٠مُمقم يمرضمؾ ضم٤مء إمم ضمٜم٥م رضمؾ يّمكم ومٙمؼم ومٔمـ إول أٟمف يريد أن يٙمقن  -ج

ُم٠مُمقُم٤ًم سمف ومٜمقى اإلُم٤مُم٦م وهذا اًمث٤مين مل يٜمق آئتامم ومٝمٜم٤م ٓ حيّمؾ صمقاب اجلامقم٦م, وإن ىم٤مل ىم٤مئؾ سمحّمقل اًمثقاب مل 

 .  يٙمـ سمٕمٞمداً 

 إمم ائتامم ومّمالشمف صحٞمحف, وُمـ اٟمت٘مؾ ُمـ اٟمٗمراد إمم إُم٤مُم٦م ومّمالشمف ُمـ اٟمت٘مؾ ُمـ اٟمٗمراد  -556/18

 

 .  (3)صحٞمح٦م ومرو٤ًم يم٤من أو ٟمٗماًل  ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م

إذا اٟمٗمرد اعم٠مُمقم قمـ اإلُم٤مم وم٢من يم٤من ًمٕمذر ومّمالشمف صحٞمح٦م يمتٓمقيؾ اإلُم٤مم ًمٚمّمالة شمٓمقياًل  -557/18

سمقل وهم٤مئط وٟمحقه٤م ومٚمف أن يٜمٗمرد قمـ اإلُم٤مم  خي٤مًمػ اًمًٜم٦م أو يٓمرأ قمٚمٞمف ىمٞمكء أو ري٤مح ذم سمٓمٜمف أو اطمت٤مسمس

وخيٗمػ صالشمف ويٜمٍمف, أُم٤م إذا يم٤من اٟمٍماومف قمـ اإلُم٤مم سمال قمذر وم٤مًم٘مقل سمجقازه ذم اًمٜمٗمس ُمٜمف رء واعمذه٥م 

 . (4)يرى أٟمف ُمٌٓمؾ ًمٚمّمالة

                                                 

 .  4/295( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  306 -2/304( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  310 -2/307( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  2/311( اًمنمح اعمٛمتع (4
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ث٤مًمف إذا اٟمٗمرد اعم٠مُمقم ًمٕمذر صمؿ زال اًمٕمذر ومٚمف أن يرضمع ُمع اإلُم٤مم وًمف أن يًتٛمر قمغم اٟمٗمراده, ُم -558/18

ٌف اإلُم٤مم وم٘م٤مم ًمٞمٙمٛمؾ اًمريمٕم٦م, صمالث ريمٕم٤مت وؾمٚمؿ وم٘م٤مم اعم٠مُمقم اعمًٌقق ًمٞم٘ميض ُم٤م وم٤مشمف صمؿ ٟمُ  صغم اإلُم٤مم اًمٕمِم٤مء

 . (1)وم٢من اعم٠مُمقم ىمد اٟمٗمرد قمـ اإلُم٤مم سمٛم٘مت٣م اًمنمع ومٚمف أن يرضمع ُمع اإلُم٤مم أو يًتٛمر ًمقطمده

ُمث٤مًمف أن يتخٚمػ اإلُم٤مم اًمراشم٥م ومٞمٜمقسمف يّمح آٟمت٘م٤مل ُمـ إُم٤مُم٦م إمم ائتامم إذا يم٤من اإلُم٤مم راشم٥م,  -559/18

أن يّمكم  أُمر أسمق سمٙمر  ^ؿمخص آظمر صمؿ حيي اإلُم٤مم اًمراشم٥م ومٞمت٘مدم ًمٞمٙمٛمؾ اًمّمالة, دل قمغم ذًمؽ أن اًمٜمٌل 

 . (2)ظِمٗم٦م ومخرج إمم اًمٜم٤مس ومّمغم هبؿ . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ^سم٤مًمٜم٤مس صمؿ وضمد اًمٜمٌل 

 :(3)صقر آٟمت٘م٤مل ُمـ ائتامم إمم إُم٤مُم٦م -560/18

 إلُم٤مم أن صالشمف ؾمتٌٓمؾ سمخروج رء ُمٜمف وم٘مدم ؿمخّم٤ًم يٙمٛمؾ اًمّمالة  ومٝمذا ضم٤مئز . أن حيس ا  -أ

أن يدظمؾ ُمًٌقىم٤من ومٞم٘مقل أطمدمه٤م ًممظمر إذا ؾمٚمؿ اإلُم٤مم وم٠مٟم٤م إُم٤مُمؽ ومٝمذا ضم٤مئز وًمٙمـ ٓ يٜمٌٖمل ٕن  -ب

 ذًمؽ مل يٙمـ ُمٕمرووم٤ًم قمٜمد اًمًٚمػ . 

ُم٤مم ُم٤م يٌٓمؾ صالشمف ومٞمًتخٚمػ ُمـ ٓ شمٌٓمؾ صالة اعم٠مُمقم سمٌٓمالن صالة اإلُم٤مم وم٢مذا طمّمؾ ًمإل -561/18

عم٤م ـُمٕمـ ذم صالة  ( دل قمغم ذًمؽ أن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 20/364يٙمٛمؾ اًمّمالة وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم )

  ويمذًمؽ قمثامن سمـ قمٗم٤من ,أن يّمكم سم٤مًمٜم٤مس ومل يرد أٟمف اؾمت٠مٟمػ اًمّمالة اًمٗمجر أُمر قمٌداًمرمحـ سمـ قمقف 

. رواه اًمِم٤مومٕمل واًمٌٞمٝم٘مل واًمدار ىمٓمٜمل, واعمذه٥م يرى أن صالة د ومل يٕمٞمدوا ٤مصغم سم٤مًمٜم٤مس وهق ضمٜم٥م ٟم٤مؾمٞم٤ًم وم٠مقم

 .    (4)اعم٠مُمقم شمٌٓمؾ سمٌٓمالن صالة اإلُم٤مم

 .     (5)٤مًمًؽمةيمٓ شمٌٓمؾ صالة اعم٠مُمقم سمٌٓمالن صالة اإلُم٤مم إٓ ومٞمام ي٘مقم ومٞمف اإلُم٤مم ُم٘م٤مم اعم٠مُمقم  -562/18

 : (1)إلُم٤مم يٜم٘مًؿ ىمًٛملماًمٗمتح قمغم ا -563/18

                                                 

 .  314 -2/311( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  2/315( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  2/316( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  2/322( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  2/324( اًمنمح اعمٛمتع (5
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ـٌ حيٞمؾ اعمٕمٜمك ذم اًمٗم٤محت٦م .ومتح واضم٥م ومٞم -أ  ام يٌٓمؾ اًمّمالة شمٕمٛمده يمام ًمق زاد ريمٕم٦م أو حلـ حل

 أ ؾمقرة ُمع اًمٗم٤محت٦م . ومتح ُمًتح٥م ومٞمام يٗمقت يمامًٓ يمام ًمق ٟمز أن ي٘مر -ب

ُمـ راسمف رء ذم »  :^ُمـ ٟم٤مسمف رء ذم صالشمف ؾمٌح ًمف اًمرضم٤مل وصٗمؼ اًمٜم٤ًمء ىم٤مل اًمٜمٌل  -564/18

ٌَّح  أظمرضمف اًمٌخ٤مري, وشمّمٗمٞمؼ اًمٜم٤ًمء إُمر ومٞمف  .شاًمُتِٗم٧َم إًمٞمف, وإٟمام اًمتّمٗمٞمؼ ًمٚمٜم٤ًمء  صالشمف ومٚمٞمًٌح, وم٢مٟمف إذا ؾَم

واؾمع ؾمقاء يم٤من اًمتّمٗمٞمؼ سمٔمٝمر اًمٙمػ قمغم اًمٌٓمـ أم سمٓمـ اًمٙمػ قمغم اًمٔمٝمر أو اًمٌٓمـ قمغم اًمٌٓمـ اعمٝمؿ ٓ شمًٌح 

 . (2)سمحية اًمرضم٤مل

قم ومًجد اإلُم٤مم ومًٌح صم٤مٟمٞم٦م وم٘م٤مم وؾمٌح ًمق ٟمٌف اعم٠مُمقم إُم٤مُمف ذم اًمّمالة ومل يٜمتٌف سم٠من ؾمٌح اعم٠مُم -565/18

صم٤مًمث٦م ومًجد وم٢مٟمف يٜمٌف سم٤مًمٙمالم ومٞمخؼمه سم٤مخلٚمؾ ومٞم٘مقل ًمف: اريمع أو اؾمجد وٟمحقه٤م وشمٌٓمؾ صالة اعم٠مُمقم ويًت٠مٟمػ 

ٕٟمف يمالم ُمـ أضمؾ ُمّمٚمح٦م اًمّمالة,  :وىم٤مل اًمٌٕمض ٓ شمٌٓمؾ ,اًمّمالة ُمـ ضمديد قمغم ىمقل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ

أظمرضمف  .شإن هذه اًمّمالة ٓ يّمٚمح ومٞمٝم٤م رء ُمـ يمالم اًمٜم٤مس »  ىم٤مل: ^واًمراضمح اًم٘مقل إول ٕن اًمٜمٌل 

 . (3)ُمًٚمؿ

 . (4)شمّمح صالة ُمـ ي١مدي اًمّمالة سمٛمـ ي٘مْمٞمٝم٤م واًمٕمٙمس -566/18

ٕن ُمٕم٤مذ  :شمّمح صالة اعمتٜمٗمؾ سم٤معمٗمؽمض ُمثؾ أن يّمكم إٟم٤ًمن ؾمٜم٦م ويّمكم ظمٚمٗمف ؿمخص اًمٗمجر -567/18

ع إمم ىمقُمف ويّمكم هبؿ اًمٕمِم٤مء . أظمرضمف ُمًٚمؿ, وُمٕمٚمقم أٟمف اًمٕمِم٤مء صمؿ يرضم^ يم٤من يّمكم ُمع اًمٜمٌل  سمـ ضمٌؾ 

وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م يرى  ,صغم إومم ومرو٤ًم واًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل صغم ومٞمٝم٤م سم٤مًم٘مقم شمٙمقن ذم طم٘مف ٟمٗمالً 

 . (5)أٟمف ٓ شمّمح صالة ُمٗمؽمض ظمٚمػ ُمتٜمٗمؾ

                                                                                                                                            

 .  3/250( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  3/262( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  3/265( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  4/254( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  259 -4/255( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 اًمٔمٝمر وأي صالة شمّمح صالة اًمٔمٝمر ظمٚمػ ُمـ يّمكم اًمٕمٍم وصالة اًمٕمٍم ظمٚمػ ُمـ يّمكم -568/18

 . (1)أظمرى, واعمذه٥م يرى أهن٤م ٓ شمّمح ٓظمتالف اًمٜمٞم٦م

 : (2)ُمـ صغم اعمٖمرب ظمٚمػ ُمـ يّمكم اًمٕمِم٤مء ومٚمف طم٤مًمت٤من -569/18

أن يدرك اًمّمالة ُمع اإلُم٤مم ُمـ اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومال إؿمٙم٤مل هٜم٤م ومٞمًٚمؿ ُمع اإلُم٤مم, وإُم٤م أن يدريمف ذم اًمث٤مًمث٦م  -أ

  أو اًمراسمٕم٦م ومٞم٠ميت سمام سم٘مل قمٚمٞمف .

أن يدرك اًمّمالة ُمع اإلُم٤مم ُمـ أوهل٤م وم٢مذا ىم٤مم اإلُم٤مم ًمٚمراسمٕم٦م ضمٚمس وهق خمػم سملم أن يٜمٗمرد ويًٚمِّؿ  -ب

ك يّمؾ إمم اًمتِمٝمد ويًٚمِّؿ وإُم٤م أن يٜمتٔمر اإلُم٤مم طمت ,ويدرك اًمراسمٕم٦م ُمع اإلُم٤مم ُمـ صالة اًمٕمِم٤مء وهق إومْمؾ

 ُمٕمف . 

, وإن يم٤من ػم وإن مل ير اإلُم٤مم أو ُمـ وراءهاًمتٙمٌيّمح اىمتداء اعم٠مُمقم سم٤مإلُم٤مم ذم اعمًجد إذا ؾمٛمع  -570/18

 .     (3)وراءه واشمّم٤مل اًمّمٗمقف ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥مرؤي٦م اإلُم٤مم أو ُمـ ًجد ومٞمِمؽمط ًمف أن يًٛمع اًمتٙمٌػم وظم٤مرج اعم

ٓ شمّمح اًمّمالة ذم اًمٕمامرات اًمتل طمقل احلرم ُمع أن اعم٠مُمقم يرى اإلُم٤مم أو ُمـ وراءه ويًٛمع  -571/18

 ّمالة ٕٟمف ٓ وم٢مذا اشمّمٚم٧م اًمّمٗمقف صح٦م اًمّمالة, واعمذه٥م يرى صح٦م اًم ,ف مل شمتّمؾاًمّمٗمق ٕن :اًمتٙمٌػم

 . (4)يِمؽمط اشمّم٤مل اًمّمٗمقف

يم٤من ذراقم٤ًم أو أيمثر سمنمط  ذم ُمٙم٤من قم٤مٍل قمـ اعم٠مُمقُملم ؾمقاء شمّمح اًمّمالة ظمٚمػ اإلُم٤مم إذا يم٤من -572/18

, واعمذه٥م يرى قمـ اإلُم٤مم  ُمٙم٤من قم٤ملالة اعم٠مُمقُملم إذا يم٤مٟمقا ذمأن يٙمقن ُمٕمف همػمه ومل يٜمٗمرد سمٛمٙم٤مٟمف, وشمّمح ص

 . (5)أقمغم ُمـ اعم٠مُمقُملم ذراقم٤ًم وم٠ميمثر اًمٙمراه٦م إذا يم٤من اإلُم٤مم

                                                 

 .  4/260( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/261( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/298( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  4/299( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  4/301( اًمنمح اعمٛمتع (5
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ٕن ومٞمف اًمدًٓم٦م قمغم اًم٘مٌٚم٦م  :واخت٤مذ اعمح٤مري٥م ُمًتح٥م –اعمحراب  –ٓ شمٙمره اًمّمالة ذم اًمٓم٤مق  -573/18

 . (1)ى أن اًمّمالة ذم اعمحراب ُمٙمروه٦مُمٙم٤من اإلُم٤مم, واعمذه٥م يرو

ره ًمإلُم٤مم أن يتٓمقع سمٕمد اعمٙمتقسم٦م ذم اعمٙم٤من اًمذي أدى ومٞمف اًمٗمريْم٦م إٓ حل٤مضم٦م يم٤مزدطم٤مم يٙم -574/18

إومْمؾ ذم طم٘مف أن يٜمت٘مؾ ُمـ اعمًجد, وأُم٤م اعم٠مُمقم وم٢مٟمف ٓ يٙمره ًمف اًمتٜمٗمؾ ذم ُمٙم٤مٟمف اًمذي صغم ومٞمف اعمٙمتقسم٦م ًمٙمـ 

 . (2)ُمقوٕمف

د ٟم٤ًمء ومٞمٚم٨ٌم إٓ إذا يم٤من ذم اعمًج اًم٘مٕمقد ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م سمٕمد اًمًالميٙمره ًمإلُم٤مم أن يٓمٞمؾ  -575/18

قمـ آٟمٍماف ىمٌؾ أن يٜمٍمف ٕن ومٞمف ظمالف ًمٚمًٜم٦م وطمٌس ًمٚمٜم٤مس ٕن اعم٠مُمقُملم ُمٜمٝمٞمقن  :ىمٚمٞماًل طمتك يٜمٍمومـ

 . (3)اإلُم٤مم

اًمٚمٝمؿ  –صمالث ُمرات  –أؾمتٖمٗمر اهلل »  :ًالم ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م سم٘مدر ُم٤م ي٘مقليٌ٘مك اإلُم٤مم سمٕمد اًم -576/18

قمـ يٛمٞمٜمف أو قمـ ؿمامًمف ًمقرود  صمؿ يٜمٍمف إُم٤م .ششم٤ٌمريم٧م ي٤م ذا اجلالل واإليمرام  أٟم٧م اًمًالم وُمٜمؽ اًمًالم

 . (4)ذًمؽ

 , ُمثؾ ازدطم٤مم اعمًجد ويمثرة اجلامقم٦مإٓ ًمٚمح٤مضم٦م  –إقمٛمدة  –شمٙمره اًمّمالة سملم اًمًقاري  -577/18

ٕمتؼم اًمٕمرف, وُم٘مدار اًم٘مٓمع ىمٞمؾ أن يٙمقن اًمٕمٛمقد صمالصم٦م أذرع وىم٤مل اًمٌٕمض سمٛم٘مدار ىمٞم٤مم صمالصم٦م رضم٤مل وىمٞمؾ اعم

 . (5)ٞمٜمٝم٤م ٓ ؾمٞمام إذا شم٤ٌمقمد ُم٤م سمٞمٜمٝم٤موأُم٤م اًمًقاري اًمتل دون ذًمؽ ومال شمٙمره اًمّمالة سم

ُمتٗمؼ  .شإٟمام ضمٕمؾ اإلُم٤مم ًمٞم١مشمؿ سمف :»  ^إذا صغم اعم٤ًمومر ظمٚمػ اعم٘مٞمؿ أشمؿ ُمٕمف اًمّمالة ًم٘مقًمف  -578/18

 . (6)قمٚمٞمف

                                                 

 .  4/302( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/304( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/305( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  4/306اعمٛمتع ( اًمنمح (4

 .  4/308( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  4/368( اًمنمح اعمٛمتع (6
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إٓ  ,ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م , يٚمزُمف اإلمت٤ممومال ,إذا ائتؿ اعم٤ًمومر سمٛمـ يِمؽ ومٞمف هؾ هق ُم٤ًمومر أو ُم٘مٞمؿ -579/18

 . (1)إذا أشمؿ اإلُم٤مم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٕقمذاراصالة أهؾ  سم٤مُب  -19

أضمر صالة اًم٘م٤مقمد قمغم اًمٜمّمػ ُمـ أضمر صالة اًم٘م٤مئؿ وصالة اعمْمٓمجع قمغم اًمٜمّمػ ُمـ صالة  -580/19

 . (2)اًم٘م٤مقمد, وهذا يٙمقن ذم اًمٜمٗمؾ أُم٤م ذم اًمٗمرض ومال يً٘مط اًم٘مٞم٤مم إٓ ًمٕمذر

إذا ُمرض اًمٕمٌد أو ؾم٤مومر يُمت٥م ًمف »  :^ُمـ صغم ىم٤مقمدًا ًمٕمذر وم٢من ًمف إضمر يم٤مُماًل ًم٘مقل اًمٜمٌل  -581/19

 .  (1)أظمرضمف اًمٌخ٤مري .شُمثؾ ُم٤م يم٤من يٕمٛمؾ ُم٘مٞماًم صحٞمح٤ًم 

                                                 

 .  4/369( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/80( اًمنمح اعمٛمتع (2
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  ومّمٌؾ ذم إقمذار اًمتل شُمًِ٘مط اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م

 : (2)ُمـ إقمذار اًمتل شمً٘مط اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م -582/19

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ [ؼ اعمريض ُمٜمف اعمِم٘م٦م ًمق ذه٥م إمم اعمًجد ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم أوًٓ: اعمرض اًمذي يٚمح

 عم٤م ُمِرض ختٚمػ قمـ اجلامقم٦م يمام ذم اًمٌخ٤مري .   ^, وٕن اًمٜمٌل] ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

ٓ صالة سمحية ـمٕم٤مم وٓ وهق »  صم٤مٟمٞم٤ًم: ُمـ يداومع إظمٌث٤من ومه٤م اًمٌقل واًمٖم٤مئط ويٚمحؼ هبام اًمريح ىم٤مل ^:

 ش . يداومٕمف إظمٌث٤من 

 ^: وىم٤ملش ٓ صالة سمحية ـمٕم٤مم ... »  ٤مًمث٤ًم: إذا طمي اًمٓمٕم٤مم وهق حمت٤مج إًمٞمف ُمتٛمٙمـ ُمـ شمٜم٤موًمف ىم٤مل ^:صم

م اًمٕمِم٤مُء وم٤مسمدؤا سمف ىمٌؾ أن شمّمٚمقا صالة اعمٖمرب »  وًمف أن ي٠ميمؾ طمتك يِمٌع سمنمط أٓ يتخذه  ,ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شإذا ىُمدِّ

  قم٤مدة .

 .  راسمٕم٤ًم: اخلقف ُمـ وٞم٤مع اعم٤مل أو ومقاشمف أو ضر ومٞمف

 ظم٤مُم٤ًًم: اخلقف ُمـ ُمقت ىمري٥م ًمف وهق همػم طم٤مض ًمٞمٚم٘مٜمف اًمِمٝم٤مدة . 

 ؾم٤مدؾم٤ًم: اخلقف قمغم اًمٜمٗمس ُمـ ضر يٚمح٘مٝم٤م أو ُمـ ؾمٚمٓم٤من فم٤ممل يٓمٚمٌف سمٖمػم طمؼ . 

  ؾم٤مسمٕم٤ًم: اخلقف ُمـ ُمالزُم٦م اًمٖمريؿ ًمف وٓ رء ُمٕمف يقومٞمف إي٤مه .

 صم٤مُمٜم٤ًم: اخلقف ُمـ ومقات اًمروم٘م٦م . 

  اًمتٕم٥م .شم٤مؾمٕم٤ًم: ُمـ همٚمٌف اًمٜمٕم٤مس وؿمدة 

قم٤مذًا: اًمت٠مذي ُمـ ُمٓمر ووطمؾ ٕن ُمٜم٤مدي اًمرؾمقل يٜم٤مدي ذم اًمٚمٞمٚم٦م اًم٤ٌمردة أو اعمٓمػمة أٓ صٚمقا ذم اًمرطم٤مل 

  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .

 احل٤مدي قمنم: اًمريح اًم٤ٌمردة اًمِمديدة ودًمٞمٚمف احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ . 

                                                                                                                                            

 .  4/80( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  320 -4/310( اًمنمح اعمٛمتع (2
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قاضم٤ٌمت سمنمط أٓ يقضمد اًمث٤مين قمنم: إذا وضمد إُم٤مم يٓمقل شمٓمقياًل زائدًا قمـ اًمًٜم٦م, أو ينع إهاقم٤ًم خمؾ سم٤مًم

 ُمًجد همػمه .  

 . (1)إقمذار اًمتل شمٌٞمح شمرك اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م شمٌٞمح اجلٛمع -583/19

 : ^ دم٥م اًمّمالة قمغم اعمريض ىم٤مئاًم وم٢من مل يًتٓمع وم٘م٤مقمدًا وم٢من مل يًتٓمع ومٕمغم ضمٜم٥م ًم٘مقل اًمٜمٌل -584/19

ويٙمقن ُمؽمسمٕم٤ًم ٕٟمف اًمث٤مسم٧م ذم  ,اًمٌخ٤مريأظمرضمف  .شصؾ ىم٤مئاًم وم٢من مل شمًتٓمع وم٘م٤مقمدًا وم٢من مل شمًتٓمع ومٕمغم ضمٜم٥م » 

أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل, وإن صغم ُمٗمؽمؿم٤ًم  .شيّمكم ُمؽمسمٕم٤ًم ^ رأي٧م اًمٜمٌل »  :حلدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م اًمًٜم٦م

 . (2)ٜمٌف ومٛمًتٚم٘مٞم٤ًم ورضماله إمم اًم٘مٌٚم٦مأو حمتٌٞم٤ًم ومال سم٠مس, وم٢من قمجز قمـ اًمّمالة قمغم ضم

رى أٟمف ٓ قمجز قمـ اًم٘مٞم٤مم أو ؿمؼ قمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مم, واعمذه٥م يجيقز ًمٚمٛمريض أن يّمكم ضم٤مًم٤ًًم إن  -585/19

 . (3)يّمكم ضم٤مًم٤ًًم ُمع اعمِم٘م٦م

واًمًجقد إن قمجز  ًمٚمريمقع ئأوُمو ,٤مم وصغم ضم٤مًم٤ًًم أو قمغم ضمٜمٌفإذا قمجز اعمريض قمـ اًم٘مٞم -586/19

 . (4) قمغم ضمٜمٌف يٙمقن إيامءه إمم صدرهًمٚمريمقع وؾمجد ؾمجقدًا ـمٌٞمٕمٞم٤ًم, وإن صغم ئوإٓ أوُم ,قمٜمٝمام

ُمـ قمجز قمـ إومٕم٤مل ذم اًمّمالة ؾم٘مٓم٧م قمٜمف وسم٘مل قمٚمٞمف إىمقال, وُمـ قمجز قمـ إىمقال  -587/19

 وإومٕم٤مل سم٘مٞم٦م اًمٜمٞم٦م ومٞمٜمقي أٟمف ذم صالة ومٞمٜمقي اًمتٙمٌػم واًم٘مراءة وهٙمذا اًمّمالة يمٚمٝم٤م, واعمذه٥م يرى أٟمف يقُمكء 

 . (5)اإلؾمالم ؾم٘مقط اًمّمالة قمٜمف ُمٓمٚم٘م٤مً  سمٕمٞمٜمف, واظمت٤مر ؿمٞمخ

 . (6)وٓ سم٤مإلصٌع يمام ئمٜمف سمٕمض اًمٕم٤مُم٦مة سم٤مًمٕملم ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م, ٓ شمّمح اًمّمال -588/19

                                                 

 .  4/321( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  330 -4/324( اًمنمح اعمٛمتع (2

  . 4/326( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  4/331( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  4/332( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  4/333( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ٕن  :اسمتدأ اًمّمالة ىم٤مئاًم وم٢مذا ؿمؼ قمٚمٞمؽ وم٤مضمٚمس :ُمـ قمجز قمـ اًم٘مٞم٤مم ذم يمؾ اًمّمالة ومٞم٘م٤مل ًمف -589/19

ـٌ ذم اًمٗمريْم٦م ٤ًًم عم٤م يمؼُم يم٤من يٌدأ اًمّمالة ضم٤مًم ^ٕن اًمٜمٌل  :يٌدأ اًمّمالة ضم٤مًم٤ًمً  :وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء ,اًم٘مٞم٤مم ريم

ـ  صمؿ ريمع . ُمتٗمؼ قمٚمٞمفأو أرسمٕمقن آي٦م  وم٢مذا سم٘مل ُمـ اًمًقرة صمالصمقن  . (1)ىم٤مم وم٘مرأه

 أصمٜم٤مء اًم٘مٞم٤مم قمـ اًم٘مٞم٤مم صمؿ وضمد ذم ٟمٗمًف ٟمِم٤مـم٤ًم وم٘م٤مم وهق ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م يم٠من ي٘مرأ ذم اً ُمـ يم٤من قم٤مضمز -590/19

تك [ وم٢من ىمراءشمف صحٞمح٦م وًمٙمـ إطمقط أن يًٙم٧م وٓ يٙمٛمؾ اًم٘مراءة طمٹ ٹ ٹ] ىمقًمف شمٕم٤ممم

 . (2)ًمٕمٚمؿ ٓ دمزئف ىمراءشمف طم٤مل اًم٘مٞم٤مميًتتؿ ىم٤مئاًم, وىم٤مل سمٕمض أهؾ ا

 . (3)سم٤مًمريمقع واًمًجقد ئقمجز قمـ اًمريمقع واًمًجقد وم٢مٟمف يقُمُمـ ىمدر قمغم اًم٘مٞم٤مم و -591/19

قمغم إرض  ٜمف وم٢مٟمف يْمع يديفروح ذم ضمٌٝمتف وم٘مط أو قمٛمٚمٞم٦م ذم قمٞمُمـ قمجز قمـ اًمًجقد جل -592/19

 . (4)ويدٟمق سم٘مدر ُم٤م يًتٓمٞمع

ضم٤مًم٤ًًم عمِم٘م٦م اًمذه٤مب إمم اعمًجد  ىم٤مئاًم وإن صغم ذم اعمًجد ىمد يّمكمُمـ إذا صغم ذم اًمٌٞم٧م صغم  -593/19

[ وطمدي٨م اسمـ ہ ہ ہ ھدل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ] ,وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف طمْمقر اجلامقم٦م ذم اعمًجد

ٕٟمف ىمد يٛمده  :ُمًٚمؿ أظمرضمف .شك ي٘م٤مم ذم اًمّمػ ويم٤من اًمرضمؾ ي١مشمك سمف هي٤مدى سملم اًمرضمٚملم طمت : »ىم٤مل  ُمًٕمقد

 . (5)اهلل سمٜمِم٤مط ومٞم٘مدر قمغم اًم٘مٞم٤مم

جيقز ًمٚمٛمريض اًمذي يًتٓمٞمع اًم٘مٞم٤مم أن يّمكم ضم٤مًم٤ًًم سمنمط أن يٙمقن ذًمؽ سم٘مقل ـمٌٞم٥م صم٘م٦م,  -594/19

 . (6)ؿمؽمط اعمذه٥م أن يٙمقن اًمٓمٌٞم٥م ُمًٚمؿوا

 .  (1)ٞمٜم٦مٗمٓ شمّمح اًمّمالة ذم اًمًٗمٞمٜم٦م ىم٤مقمدًا إٓ ًمٕمذر يم٤مؿمتداد اًمريح أو ًم٘مرب ؾم٘مػ اًمً -595/19

                                                 

 .  4/334( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/335( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/336( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  4/337( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  4/339( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  4/342( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (2)ن ي٘مػ يمٝمٞمئ٦م اًمرايمع وضم٥م قمٚمٞمف ذًمؽُمـ قمجز قمـ اًم٘مٞم٤مم ًم٘مرب اًمً٘مػ واؾمتٓم٤مع أ -596/19

 ئًمروم٘م٦م سمنمط اؾمت٘م٤ٌمل اًم٘مٌٚم٦م ويقُميّمح أداء اًمٗمرض قمغم اًمراطمٚم٦م إذا ظمٌم اًمت٠مذي أو ومقات ا -597/19

ٗمر وم٤مٟمتٝمقا إمم ُمْمٞمؼ ذم ؾم ^: يمٜم ٤م ُمع اًمٜمٌل ىم٤مل سم٤مًمريمقع واًمًجقد دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م يٕمغم سمـ ُمرة 

وهق قمغم راطمٚمتف ومّمغم  ^اًمًامء ُمـ ومقىمٝمؿ واًمٌِٚم ٦ُم ُمـ أؾمٗمؾ ُمٜمٝمؿ وم٠مذ ن رؾمقل اهلل  ,ومحيت اًمّمالة ومُٛمٓمِروا

قمٚمٞمٝمؿ طمتك إيامًء جيٕمؾ اًمًجقد أظمٗمض ُمـ اًمريمقع . رواه أمحد واًمؽمُمذي, وقمغم هذا ومٞمت٘مدم اإلُم٤مم  ئهبؿ يقُم

 . (3)ذم اًمّمالة قمغم اًمرواطمؾ

  ) اجلٛمع واًم٘مٍم (اًمٕمذِر سم٤مًمًٗمِر ومّمٌؾ ذم  

جيقز ىمٍم اًمّمالة ذم اًمًٗمر اعم٤ٌمح واًمقاضم٥م واعمًتح٥م, وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وؿمٞمخ اإلؾمالم جيقز  -598/19

 ًم٘مقل وم٠مصؾ اًمّمالة ريمٕمتلم وزيدت ذم احلي ,ٕن اًم٘مٍم قمزيٛم٦م وًمٞمس رظمّم٦م :اًم٘مٍم ذم اًمًٗمر اعمحرم

ومزيد ذم صالة احلي وُأىمرت  ^يمٕمتلم صمؿ ه٤مضمر رؾمقل اهلل أول ُم٤م ومرو٧م اًمّمالة ر » :قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م

 . (4)وهذا اًم٘مقل ىمقي ٕن شمٕمٚمٞمٚمف فم٤مهر ,رواه اًمٌخ٤مري .شصالة اًمًٗمر قمغم ريمٕمتلم 

اًمّمحٞمح أٟمف ٓ طمد ًمٚمًٗمر سم٤معم٤ًموم٦م وإٟمام يرضمع إمم اًمٕمرف, وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم إذا يم٤مٟم٧م  -599/19

 ٟم٧م اإلىم٤مُم٦م ـمقيٚم٦م واعم٤ًموم٦م ىمّمػمة ومٝمق ؾمٗمر, واعمذه٥م يرى أن اعم٤ًموم٦م ـمقيٚم٦م واًمزُمـ ىمّمػم ومٝمق ؾمٗمر وإذا يم٤م

 . (5)اًم٘مٍم يٙمقن ذم أرسمٕم٦م سمرد

ىم٤مُم٦م إلٕن إصؾ هق ا :إذا أؿمٙمؾ قمغم اإلٟم٤ًمن هؾ هق ُم٤ًمومر أو ُم٘مٞمؿ ومٜم٘مقل آطمتٞم٤مط أن يتؿ -600/19

 . (6)طمتك يتح٘مؼ أٟمف ُم٤ًمومر

                                                                                                                                            

 .  4/343( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/343( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/345( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  4/350( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  4/351( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  4/353( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ٕن  :وٓ جيقز ًمف أن ي٘مٍم ,أن جيٛمع يِمؼ قمٚمٞمف ومٕمؾ يمؾ صالة وىمتٝم٤مجيقز ًمٚمٛمريض ُمرو٤ًم  -601/19

 . (1)اعمِم٘م٦م شمٌٞمح اجلٛمع

وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ  ,^ أشمؿ ذم اًمًٗمر ٕٟمف مل يث٧ٌم أن اًمٜمٌل :يٙمره ًمٚمٛم٤ًمومر أن يتؿ اًمّمالة -602/19

 . (2)ٛمٞم٦م, واعمذه٥م يرى أٟمف ًمٞمس سمٛمٙمروهاإلؾمالم اسمـ شمٞم

 . (3)سمٍمي٦م٤مُمر اًمٌٚمد ُمٗم٤مرىم٦م سمدٟمٞم٦م ٓ يٌدأ اًم٘مٍم قمٜمد ُمٗم٤مرىم٦م قم -603/19

ظمالوم٤ًم  أطمرم ُم٤ًمومرًا صمؿ أىم٤مم وم٢مٟمف ي٘مٍم ُمـ أطمرم سم٤مًمّمالة ُم٘مٞماًم صمؿ ؾم٤مومر ًمزُمف اإلمت٤مم, وُمـ -604/19

 طمي ىمْم٤مه٤م ىمٍمًا ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م, وُمـ ذيمر صالة طمي ذم ؾمٗمر ىمْم٤مه٤م شم٤مُم٦م, ُمـ ذيمر صالة ؾمٗمر ذم

 . (4)ًمٚمٛمذه٥م

إٓ  ,ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م ,ومال يٚمزُمف اإلمت٤مم ,ُم٘مٞمؿإذا ائتؿ اعم٤ًمومر سمٛمـ يِمؽ ومٞمف هؾ هق ُم٤ًمومر أو  -605/19

  .(5)إذا أشمؿ اإلُم٤مم

ُمـ أطمرم سمّمالة يٚمزُمف إمت٤مُمٝم٤م وهق ُم٤ًمومر ومٗمًدت وم٠مقم٤مده٤م ومال جي٥م قمٚمٞمف إمت٤مُمٝم٤م ذم طم٤مل جيقز  -606/19

 وم٢مٟمف يٕمٞمد اًمّمالة ُم٘مّمقرة إذا  ,ًمف ومٞمف اًم٘مٍم, يمٛم٤ًمومر صغم ظمٚمػ ُم٘مٞمؿ صمؿ ومًدت صالشمف سم٠مطمد ٟمقاىمض اًمقوقء

 

 . (6)عمذه٥م يرى أٟمف يٕمٞمده٤م شم٤مُم٦مٕن اإلمت٤مم شمٌٕم٤ًم ًمإلُم٤مم وىمد زاًم٧م اًمتٌٕمٞم٦م, وا :تٝم٧م ُمع اإلُم٤مم اعم٘مٞمؿاٟم

ًمق دظمؾ وىم٧م اًمّمالة واًمِمخص ذم سمٚمده صمؿ ؾم٤مومر وم٢مٟمف ي٘مٍم, وإن دظمؾ اًمقىم٧م وهق ذم ؾمٗمر  -607/19

 . (7)رًا سمح٤مل ومٕمؾ اًمّمالةصمؿ دظمؾ سمٚمده وم٢مٟمف يتؿ اقمت٤ٌم

                                                 

 .  390, 4/357( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/361( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/362( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  4/365( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  4/369عمٛمتع ( اًمنمح ا(5

 .  4/370( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  4/370( اًمنمح اعمٛمتع (7
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ن اًم٘مٍم هق إصؾ ظمالوم٤ًم ٕ : قمٜمد شمٙمٌػمة اإلطمرام ومال يٚمزُمف اإلمت٤ممُمـ مل يٜمق اًم٘مٍم -608/19

 . (1)ًمٚمٛمذه٥م

 .         (2)ه٥مٕٟمف إصؾ ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذ :ُمـ ؿمؽ هؾ ٟمقى اًم٘مٍم أم ٓ وم٢مٟمف ي٘مٍم وٓ يٚمزُمف اإلمت٤مم -609/19

أو ٓمٚم٘م٦م ىم٤مُم٦م اعم: اإلسمرظمص اًمًٗمر ُم٤م مل يٜمق أطمد أُمريـ إذا ؾم٤مومر اإلٟم٤ًمن وم٢مٟمف يؽمظمص -610/19

ُمـ أرسمٕم٦م أي٤مم وضم٥م  , واعمذه٥م يرى أن ُمـ ٟمقى إىم٤مُم٦م أيمثرذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦موه, آؾمتٞمٓم٤من

 . (3)قمٚمٞمف اإلمت٤مم

ٞمج٤من عمدة ؾمت٦م أؿمٝمر سمطمًٌف اًمثٚم٩م سم٠مذر ُمـ طُمٌَِس ومل يٜمِق اإلىم٤مُم٦م وم٢مٟمف ي٘مٍم ٕن اسمـ قمٛمر  -611/19

 . (4)ِمؽمط أن ٓ يٜمقي اإلىم٤مُم٦م اعمٓمٚم٘م٦م, ويي٘مٍم اًمّمالة . أظمرضمف قمٌداًمرزاق واًمٌٞمٝم٘مل

 . (5)ٞم٦م إىم٤مُم٦م ُمٓمٚم٘م٦م وم٢مٟمف ي٘مٍم أسمداً سمال ٟم ُمـ أىم٤مم ًم٘مْم٤مء طم٤مضم٦م -612/19

اىمتداء سم٤مًمٜمٌل ^  ومٞمف ٕٟمف رظمّم٦م ُمـ رظمص اهلل وٕن :ؾمٌٌفاًمّمحٞمح أن اجلٛمع ؾمٜم٦م إذا وضمد  -613/19

وأسمق طمٜمٞمٗم٦م يرى أٟمف ٓ  ,ضم٤مئز وشمريمف أومْمؾ , واعمذه٥م يرى أٟمفٛمع قمٜمد وضمقد اًم٥ًٌم اعمٌٞمح ًمٚمجٛمعوم٢مٟمف يم٤من جي

 . (6)ِم٤مء ذم ُمزدًمٗم٦م ٕٟمف ٟمًؽ وًمٞمس قمذرجيقز إٓ مجع اًمٔمٝمر ُمع اًمٕمٍم ذم قمروم٦م واعمٖمرب ُمع اًمٕم

 . (7)اجلٛمع ذم وىم٧م إومم أو اًمث٤مٟمٞم٦م إذا ضم٤مز اجلٛمع ص٤مر اًمقىمت٤من وىمت٤ًم واطمدًا ومٞمجقز -614/19

اًمّمالشملم, وًمٚمٛم٤ًمومر اًمٜم٤مزل جيقز وٓ يًتح٥م ًمف  ن جيٛمع سملمأ٤ًمئر يًتح٥م ًمٚمٛم٤ًمومر اًم -615/19

 أظمرضمف أمحد. شمجع ذم همزوة شمٌقك وهق ٟم٤مزل » ^ ٕن اًمٜمٌل :٢من مجع ومال سم٠مس وإن شمرك ومٝمق أومْمؾوم ,اجلٛمع

 . (1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شاًمٕمِم٤مئلم ُمـ همػم ظمقف وٓ ُمٓمر ومجع سملم اًمٔمٝمريـ و»

                                                 

 .  4/371( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/372( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/378( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  4/383( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  4/384( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  4/386( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  4/387( اًمنمح اعمٛمتع (7
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ًمذي يِمؼ اعمٌم قمٚمٞمف واًمريح اًم٤ٌمردة اًمِمديدة جيقز اجلٛمع ذم اعمٓمر اًمذي يٌؾ اًمثٞم٤مب واًمقطمؾ ا -616/19

وهذا ذم اًمٔمٝمريـ واًمٕمِم٤مئلم, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ جيٛمع سم٥ًٌم اعمٓمر واًمقطمؾ واًمريح اًمِمديدة إٓ ذم 

 . (2)ًمٕمِم٤مئلما

 . (3) يٚمزم ُمـ ضمقاز اًم٘مٍم ضمقاز اجلٛمعٓ يٚمزم ُمـ ضمقاز اجلٛمع ضمقاز اًم٘مٍم يمام ٓ -617/19

 . (4)اعمًجد ُمً٘مقف ًمٚمٕمذر اعمٌٞمح ًمٚمجٛمعـمري٘مف إمم  جيقز اجلٛمع عمـ يم٤من -618/19

ٓ جيقز اجلٛمع عمـ يّمكم ذم اًمٌٞم٧م سمال قمذر ويمذًمؽ اعمرأة ويمذًمؽ اعمريض اًمذي ٓ يِمؼ قمٚمٞمف  -619/19

  .(5)ومٕمؾ يمؾ صالة ذم وىمتٝم٤م

 . (6)إرومؼ سمف ُمـ اًمت٘مديؿ أو اًمت٠مظمػمُمـ ضم٤مز ًمف اجلٛمع ومٚمف ومٕمؾ  -620/19

 . (7)ديؿ واًمت٠مظمػم وم٤مٕومْمؾ ًمف اًمت٠مظمػمإُمران اًمت٘مُمـ شم٤ًموى قمٜمده  -621/19

 وهذا  ٕن اًم٥ًٌم ُمقضمقد :د إطمرام إوممُمـ مجع ذم وىم٧م إومم ومال يِمؽمط ًمف ٟمٞم٦م اجلٛمع قمٜم -622/19

 

 . (8)وضمقد ٟمٞم٦م اجلٛمع قمٜمد إطمرام إوممُمـ اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ سمد 

 يقاِل سملم اًمّمالشملم أٓ جيٛمع سمٞمٜمٝمام, واظمت٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم أٟمف ٓ شمِمؽمط إطمقط أن ُمـ مل -623/19

ٕن اعمراد سم٤مجلٛمع وؿ اًمقىم٧م ٓ وؿ اًمٗمٕمؾ وهق ىمقل ىمقي, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ سمد ُمـ  :اعمقآة ذم اجلٛمع

 . (1)ىم٤مُم٦م وووقء ظمٗمٞمػ ذم مجع اًمت٘مديؿاعمقآة سملم اًمّمالشملم وأن ٓ يٗمرق يٌٜمٝمام إٓ سم٘مدر اإل

                                                                                                                                            

 .  4/390ح اعمٛمتع ( اًمنم(1

 .  4/391( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/394( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  4/394( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  4/395( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  4/395( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  4/397( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  4/397( اًمنمح اعمٛمتع (8
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ُمـ ؾم٤مومر سم٤مًمٓم٤مئرة ويم٤من اعمٓم٤مر ظم٤مرج اًمٌٚمد ومدظمؾ وىم٧م اًمّمالة وعم٤م صغم ذم اًمٓم٤مئرة ُمرت سمف  -624/19

 . (2)ف ُمرور ؾمٗمر قم٤مسمر ٓ ُمرور اؾمت٘مرارٕٟم :وم٢مٟمف ٓ يٚمزُمف اإلمت٤مم ,ُمـ ومقق سمٚمده

         . (3)ُمع اًمٕمٍم ٓظمتالومٝمام ذم إطمٙم٤مم , ويمذًمؽ ٓ جيقز مجع اجلٛمٕم٦مجي٥م ذم اجلٛمع اًمؽمشمٞم٥م -625/19

 :مل جيز ًمف اجلٛمع ,ُمـ يم٤من ُم٤ًمومرًا وٟمقى اجلٛمع وًمٙمٜمف وصؾ إمم سمٚمده ىمٌؾ ظمروج وىم٧م إومم -626/19

 . (4)ٓمع ومقضم٥م أن يّمٚمٞمٝم٤م ذم وىمتٝم٤م شم٤مُم٦مٕن اًمٕمذر اٟم٘م

 وىم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٚمف ُمـ ؾم٤مومر وٟمقى مجع اًمت٠مظمػم وظمرج وىم٧م إومم وهق ُم٤ًمومر صمؿ ىمدم اًمٌٚمد ذم -627/19

  .(5)اجلٛمع سمال ىمٍم

  ومّمٌؾ ذم صالة اخلقف

 : (6)وهل ؾمت٦م أوضمف أو ؾمٌٕم٦م أوضمف ُمٜمٝم٤م صمٌت٧م صالة اخلقف قمـ اًمٜمٌل ^ سمّمٗم٤مت -628/19

صمؿ إذا ىم٤مم اإلُم٤مم  ,: ي٘مًؿ اًم٘م٤مئد اجلٞمش إمم ـم٤مئٗمتلم ـم٤مئٗم٦م أُم٤مم اًمٕمدو وـم٤مئٗم٦م شمّمكم ُمٕمف اًمريمٕم٦م إوممأوًٓ 

ومتدظمؾ ُمٕمف اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل أُم٤مم اًمٕمدو ومٞمّمكم هبؿ اًمريمٕم٦م  ,ًمٚمث٤مٟمٞم٦م أمتقا ٕٟمٗمًٝمؿ واٟمٍمومقا واإلُم٤مم ٓ يزال ىم٤مئامً 

ًم٘مقًمف , اًمث٤مٟمٞم٦م وجيٚمس ًمٚمتِمٝمد ويٓمٞمٚمف ومٞم٘مقُمقا ًمٞم٠مشمقا سم٤مًمريمٕم٦م اًمتل سم٘مٞم٧م هلؿ صمؿ يدريمقا اًمتِمٝمد ُمٕمف ومٞمًٚمؿ هبؿ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ [  شمٕم٤ممم

 . ] ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٺ

هبؿ اًمّمالة مجٞمٕم٤ًم ويريمع هبؿ ويرومع  ئٚم٦م وم٢من اإلُم٤مم يّمٗمٝمؿ صٗملم ويٌتد: أن يٙمقن اًمٕمدو ذم ضمٝم٦م اًم٘مٌصم٤مٟمٞم٤مً 

وم٢مذا ىم٤مم ىم٤مم ُمٕمف اًمّمػ إول صمؿ ؾمجد  ,وم٢مذا ؾمجد ؾمجد ُمٕمف اًمّمػ إول وم٘مط ويٌ٘مك اًمّمػ اًمث٤مين حيرس

                                                                                                                                            

 .  4/400( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/400( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  4/401اًمنمح اعمٛمتع  ((3

 .  4/406( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  4/407( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  410 -4/408( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ٕم٦م اعم١مظمر وم٢مذا ىم٤مُمقا شم٘مدم اًمّمػ اعم١مظمر وشم٠مظمر اًمّمػ اعم٘مدم صمؿ صغم هبؿ اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وم٘م٤مم هبؿ مجٞمٕم٤ًم اًمريم

وم٢مذا ؾمجد ؾمجد ُمٕمف اًمّمػ اعم٘مدم اًمذي يم٤من ذم اًمريمٕم٦م إومم هق اعم١مظمر وم٢مذا ضمٚمس  ,اًمث٤مٟمٞم٦م وريمع ورومع

 . ًمٚمتِمٝمد ؾمجد اًمّمػ اعم١مظمر اًمذي يم٤من ذم إومم اعم٘مدم وم٢مذا ضمٚمًقا ًمٚمتِمٝمد ؾمّٚمؿ هبؿ مجٞمٕم٤ًم 

 .     (1)الةشم٠مظمػم اًمّمًمف ضم٤مز , ٓ يدري ُم٤م ي٘مقل ويٗمٕمؾ ٤مًمِمخص سمحٞم٨مإذا اؿمتد اخلقف سم -629/19

 جي٥م قمغم اعمّمكم صالة اخلقف أن حيٛمؾ ؾمالطم٤ًم ُمٕمف يداومع سمف قمـ ٟمٗمًف وٓ يِمٖمٚمف ذًمؽ -630/19

 . (2)عمذه٥م يرى أٟمف يًتح٥م محؾ اًمًالح, وا]ڀ ڀ  [ٕن اهلل أُمر سمف ذم ىمقًمف :اًمًالح

 

 

  
  هـ8/11/1428 إطمد اًمٗمراغ ُمـ اجلزء اًمراسمع يقم 

 

 

 

 

  جلٛمٕم٦ماصالِة  سم٤مُب  -20

اعمٙمٚمػ اعمًٚمؿ اعمًتقـمـ اًمذي ًمٞمس سمٞمٜمف وسملم اعمًجد أيمثر ُمـ  دم٥م اجلٛمٕم٦م قمغم اًمذيمر احلر -631/20

ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م وم٢مٟمف ٓ يٚمزُمف  ,٢من أذن ًمف ؾمٞمده ًمزُمتف وإن مل ي٠مذن ًمف مل شمٚمزُمفوموأُم٤م اًمٕمٌد , ومرؾمخ وهق صمالصم٦م أُمٞم٤مل

  .(3)سم٤مجلٛمٕم٦م

                                                 

 .  4/412( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/413( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  15 -5/5( اًمنمح اعمٛمتع (3
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, وًمٙمـ شمٚمزُمف سمٖمػمه ُمـ أهؾ اًمٌٚمد ,ذم سمٚمد وىمتٝم٤م اً ُمقضمقداعم٤ًمومر ٓ شمٚمزُمف اجلٛمٕم٦م سمٜمٗمًف إذا يم٤من  -632/20

وهلذا ًمق وضمد مج٤مقم٦م ذم ؾمٗمر ًمٚمدراؾم٦م ُمثاًل عمدة مخس ؾمٜمقات أيمثر أو أىمؾ ومال شمٚمزُمٝمؿ اجلٛمٕم٦م سمٜمٗمًٝمؿ ٕهنؿ 

 . (1)ٛمٕم٦م يمذًمؽ اعم٤ًمومريـ شمٌٕم٤ًم ًمٖمػمهؿُم٤ًمومرون وًمٙمـ ًمق وضمد ذم هذا اًمٌٚمد ُمًتقـمٜمقن شمٚمزُمٝمؿ اجلٛمٕم٦م ًمزُم٧م اجل

وهق ىمقل اجلٛمٝمقر  ,شمّمح إُم٤مُم٦م اعم٤ًمومر واًمٕمٌد وظمٓمٌتٝمام يقم اجلٛمٕم٦م وشمٜمٕم٘مد هبام اجلٛمٕم٦م -633/20

 . (2)عمذه٥م وىم٤مل سمٕمدم اًمّمح٦م وآٟمٕم٘م٤مدوظم٤مًمػ ا

ُمـ ؾم٘مط قمٜمف طمْمقر اجلٛمٕم٦م يم٤معمريض اًمذي ٓ يرضمك سمرءه واعمرأة ضم٤مز ًمف أن يّمٚمٞمٝم٤م فمٝمرًا وًمق  -634/20

 .       (3)يرضمك زوال قمذره وم٤مٕومْمؾ أن يٜمتٔمرٕومْمؾ, وأُم٤م اعمريض إذا يم٤من ىمٌؾ طمْمقر اإلُم٤مم ذم أول اًمقىم٧م ٕٟمف ا

ٓ جيقز اًمًٗمر يقم اجلٛمٕم٦م سمٕمد إذان إٓ إذا ظم٤مف ومقات اًمروم٘م٦م أو ىمدر قمغم اإلشمٞم٤من هب٤م ذم  -635/20

 . (4)ـ ظم٤مف ومقات اًمرطمٚم٦م قمٚمٞمف سم٤مًمٓم٤مئرةاًمٓمريؼ, ويٚمحؼ هبذا ُم

  ومّمٌؾ ذم ذوط صح٦م اجلٛمٕم٦م

 . (5)ىمٌٚمف وٓ سمٕمده قمغم اًم٘مقل اًمراضمح ذوط صح٦م اجلٛمٕم٦م دظمقل اًمقىم٧م ومال شمّمح ُمـ -636/20

 شمٙمقن سمٕمد اًمزوال وإومْمؾ أن  ,اًمّمحٞمح أن وىم٧م صالة اجلٛمٕم٦م يٌدأ ُمـ اًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمدؾم٦م -637/20

رج , صمؿ ذم اخل٤مُم٦ًم, وم٢مذا ظمصمؿ ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ... إومم ..,ُمـ اهمتًؾ صمؿ راح ذم اًم٤ًمقم٦م »  : حلدي٨م أيب هريرة

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, ومٞمٙمقن طمْمقر اإلُم٤مم ذم اًم٤ًمقم٦م اًم٤ًمدؾم٦م, واعمذه٥م  .شاإلُم٤مم طميت اعمالئٙم٦م يًتٛمٕمقن اًمذيمر 

ٛمٝمقر وىم٤مل ٓ وظم٤مًمٗمف اجل ,وهق ُمـ ُمٗمردات اعمذه٥م ,يرى أن وىم٧م اجلٛمٕم٦م يٌدأ ُمـ ارشمٗم٤مع اًمِمٛمس ىِمٞمد رُمح

 . (6)شمّمح إٓ سمٕمد اًمزوال

                                                 

 .  5/13( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  4/213, 5/19( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/22ٛمتع ( اًمنمح اعم(3

 .  5/22( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  5/27( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  5/33( اًمنمح اعمٛمتع (6
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شمّمغم فمٝمرًا, واعمذه٥م يرى أٟمف إن ظمرج وم٢مهن٤م  ُمٜمٝم٤مإن ظمرج وىم٧م اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ إدراك ريمٕم٦م  -638/20

 . (1)إدراك شمٙمٌػمة اإلطمرام شمّمغم فمٝمراً وىمتٝم٤م ىمٌؾ 

يِمؽمط إلىم٤مُم٦م اجلٛمٕم٦م طمْمقر صمالصم٦م ُمـ أهؾ وضمقهب٤م ظمٓمٞم٥م وُمًتٛمٕم٤من ٕن أىمؾ اجلامقم٦م اصمٜم٤من  -639/20

ًمّمالة إٓ اؾمتحقذ قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م ُمـ صمالصم٦م ذم ىمري٦م ٓ شم٘م٤مم ومٞمٝمؿ ا » :^ًم٘مقل اًمٜمٌل  :يًتٛمٕم٤من وظمٓمٞم٥م خيٓم٥م هبؿ

لم, واحلٜمٗمٞم٦م وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م يرى أهن٤م ٓ شمٜمٕم٘مد إٓ سمحْمقر أرسمٕم, أظمرضمف أمحد .شاًمِمٞمٓم٤من 

 . (2)يِمؽمـمقن طمْمقر أرسمٕم٦م

اعم٘مٞمؿ ُمـ ذوط إىم٤مُم٦م اجلٛمٕم٦م أن يٙمقن اعمّمٚمقن ومٞمٝم٤م ُمًتقـمٜملم ومال دم٥م قمغم اعم٤ًمومر وٓ قمغم  -640/20

 . (3)ذم اًمّمحراءوٓ قمغم اًمٌدو 

 . (4)شمّمح إذا يم٤من اعمٙم٤من سمٕمٞمدًا قمروم٤مً وٓ  ,شمّمح إىم٤مُم٦م اجلٛمٕم٦م ذم ُمٙم٤من ىمري٥م ُمـ اًمٌٜمٞم٤من -641/20

إن ٟم٘مص اًمٕمدد ذم اجلٛمٕم٦م سم٠من يم٤مٟمقا صمالصم٦م صمؿ اٟمت٘مض ووقء أطمدهؿ ومخرج ًمٞمتقو٠م, وم٢من يم٤من  -642/20

ٗمقه٤م فمٝمرًا ُم٤م مل يٛمٙمـ إقم٤مدهت٤م مجٕم٦م, واعمذه٥م اًمٜم٘مص ذم اًمريمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أمتقه٤م مجٕم٦م وإن ٟم٘مّمقا ذم إومم اؾمت٠مٟم

 . (5)فمٝمرًا ُمٓمٚم٘م٤مً يرى أهنؿ يًت٠مٟمٗمقه٤م 

ُمـ أدرك ُمـ اجلٛمٕم٦م ريمٕم٦م يم٤مُمٚم٦م ُمع اإلُم٤مم وم٘مد أدرك اجلٛمٕم٦م, وإن أدرك أىمؾ ُمـ اًمريمٕم٦م أمتٝم٤م  -643/20

 . (6)ٕٟمف ىمد شمّمغم اجلٛمٕم٦م ىمٌؾ اًمزوال فمٝمرًا سمنمط أن يٜمقهي٤م فمٝمرًا وأن يٙمقن ىمد دظمؾ وىمتٝم٤م

هؾ اإلُم٤مم ذم اًمريمٕم٦م إومم أو ذم اًمث٤مٟمٞم٦م وم٢مٟمف يدظمؾ ُمع اإلُم٤مم سمٜمٞم٦م  ُمـ أشمك إمم اجلٛمٕم٦م ومل يدر -644/20

 .    (7)ف ىمد وم٤مشمتف اًمريمٕمتلم ٟمقاه٤م فمٝمراً اجلٛمٕم٦م وم٢من شمٌلم أٟمف ذم اًمريمٕم٦م إومم أو اًمث٤مٟمٞم٦م أمتٝم٤م مجٕم٦م وإن شمٌلم ًمف أٟم

                                                 

 .  5/36( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  5/41( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/43( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  5/46( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  5/47( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  5/47( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  5/48( اًمنمح اعمٛمتع (7
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وشم٘مع هذه ذم  –سم٠من يم٤من اعمٙم٤من وٞم٘م٤ًم ًمٙمثرة اعمّمٚملم ُمـ زطمؿ ذم صالة اجلٛمٕم٦م قمـ اًمًجقد  -645/20

وىم٤مل اًمٌٕمض يٜمتٔمر طمتك  ,وم٘م٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء يًجد قمغم فمٝمر اًمذي أُم٤مُمف أو قمغم رضمٚمف –ُمقؾمؿ احل٩م واًمٕمٛمرة 

 . (1)إيامء ئت٠مظمر ًمٕمذر واًمراضمح أن جيٚمس ويقُمي٘مقم اًمٜم٤مس صمؿ يًجد وهٜم٤م اًم

ٟمٗمرد وم٢مٟمف يتٛمٝم٤م مجٕم٦م ُمع اإلُم٤مم, واعمذه٥م ااًمّمػ وجلٛمٕم٦م صمؿ زطمؿ طمتك أظمرج ُمـ ُمـ أطمرم سم٤م -646/20

ٛمٝم٤م وإن يم٤من ىمد صغم اًمريمٕم٦م إومم ُمع اإلُم٤مم وم٢مٟمف يٜمقي اإلٟمٗمراد ويت ,يرى أهن٤م ٓ شمّمح إذا اٟمٗمرد ُمـ أول اًمّمالة

 . (2)مجٕم٦م واًمّمحٞمح ُم٤م ذيمرٟم٤م أوًٓ 

پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  [يِمؽمط ًمّمالة اجلٛمٕم٦م أن يت٘مدُمٝم٤م ظُمٓمٌتلم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  -647/20

 . (3)قمٚمٞمٝم٤م ^وعمقافم٦ٌم اًمٜمٌل  ] پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

 : (4)أٟمف يِمؽمط ًمٚمخٓم٦ٌم قمدة ذوط ُمٜمٝم٤م يرى اعمذه٥م -648/20

  : أن ي٘مرأ آي٦م وم٠ميمثر هل٤م ُمٕمٜمك ..            صم٤مًمث٤مً  ^ أوًٓ: أن حيٛمد اهلل .     صم٤مٟمٞم٤ًم: أن يّمكم قمغم اًمٜمٌل

 دد اعمِمؽمط وهق أرسمٕمقن واًمّمحٞمح يمام ؾمٌؼ صمالصم٦م .: طمْمقر اًمٕمًمقصٞم٦م سمت٘مقى اهلل .       ظم٤مُم٤ًمً : اراسمٕم٤مً 

 : دظمقل اًمقىم٧م . ؾم٤مدؾم٤مً 

وذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف ٓ شمِمؽمط يمؾ هذه اًمنموط وإٟمام يٜمٌٖمل أن شمِمتٛمؾ اخلٓم٦ٌم قمغم اعمققمٔم٦م اعمرىم٘م٦م 

 .  فيم٤من أهؾ اًمٌٚمد ٓ يرون اًمٕمٛمؾ سم وإن يم٤من هلذا اًم٘مقل طمظ ُمـ اًمٜمٔمر ًمٙمـ ٓ يٜمٌٖمل اًمٕمٛمؾ سمف إذا ,ًمٚم٘مٚمقب

 . (5) يِمؽمط ًمٚمخٓم٦ٌم اًمٓمٝم٤مرة ُمـ احلدثٓ -649/20

                                                 

 .  5/50( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  5/50( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/51( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  56 -5/52( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  5/56( اًمنمح اعمٛمتع (5
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ويمذًمؽ يّمح أن خيٓم٥م إومم ؿمخص واًمث٤مٟمٞم٦م ؿمخص  ,يّمح أن خيٓم٥م رضمؾ ويّمكم آظمر -650/20

 آظمر, ًمٙمـ ٓ يٜمٌٖمل أن يتقمم اخلٓم٦ٌم اًمقاطمدة اصمٜملم ٕٟمف إن يم٤من ًمٖمػم قمذر ومٝمق ُمـ اًمتالقم٥م وإن يم٤من ًمٕمذر

 . (1)وم٤مٕطمقط أن يٕمٞمد اخلٓم٦ٌم ُمـ ضمديد

 :وم٢مٟمف ٓ شمّمح ,ًمق طمي اخلٓم٦ٌم اًمٕمدد اعمٓمٚمقب صمؿ اٟمٍمومقا ومل حييوا اًمّمالة وضم٤مء همػمهؿ -651/20

 . (2)ْمقر اًمٕمدد اخلٓمٌتلم واًمّمالةٕٟمف ٓ سمد ُمـ طم

 . (3)شمٌٓمؾ اخلٓمٌتلم سم٤مًمٙمالم اعمحرم -652/20

 همػم ٤من خيٓم٥م ذمإذا يم٤من اخلٓمٞم٥م خيٓم٥م ذم قمرب ومال سمد أن شمٙمقن اخلٓم٦ٌم سم٤مًمٕمرسمٞم٦م, وإن يم -653/20

 . (4)اًمٕمرب ومٞمج٥م أن خيٓم٥م سمٚمٖمتٝمؿ

  ومّمؾ ذم ؾمٜمـ اجلٛمٕم٦م

ويٙمقن اعمٜمؼم قمغم يٛملم ُمًت٘مٌؾ  ^ُمـ ؾمٜمـ اخلٓم٦ٌم أن خيٓم٥م اإلُم٤مم قمغم اعمٜمؼم ًمٗمٕمؾ اًمرؾمقل  -654/20

, وُمـ ؾمٜمـ اخلٓمٌتلم أن يًّٚمؿ وإذا مل جيد ُمٜمؼم ومٕمغم ُمقوع قم٤مل اًم٘مٌٚم٦م طمتك إذا ٟمزل اإلُم٤مم يٜمٗمتؾ قمـ يٛمٞمٜمف,

ويمذًمؽ ُمـ ؾمٜمٜمٝم٤م أن جيٚمس  ,اإلُم٤مم قمغم اعم٠مُمقُملم إذا أىمٌؾ قمٚمٞمٝمؿ سمقضمٝمف صمؿ جيٚمس طمتك يٗمرغ اعم١مذن ُمـ إذان

وي٘مّمد  ,أو قمّم٤م إن اطمت٤مج إًمٞمٝم٤م وإٓ ٓ طم٤مضم٦م هل٤م ىم٤مئاًم ُمٕمتٛمدًا قمغم ؾمٞمػ أو ىمقسيٌـ اخلٓمٌتلم, وأن خيٓم٥م 

 يِمػم سم٠مصٌٕمف قمٜمد اًمدقم٤مء, ويمذًمؽ يًـ أن ي٘مٍم شمٚم٘م٤مء وضمٝمف سم٠من ٓ يٚمتٗم٧م يٛمٞمٜم٤ًم وؿمامًٓ وٓ حيرك يديف وإٟمام

أظمرضمف ُمًٚمؿ, وُمـ ؾمٜمٜمٝم٤م أن يدقمق  .شإن ـمقل صالة اًمرضمؾ وىمٍم ظمٓمٌتف ُمِئٜم٦م ُمـ وم٘مٝمف »  :^اخلٓم٦ٌم ًم٘مقًمف 

 . (5)ُمرة وُمرة إذ مل يث٧ٌم ذم هذا دًمٞمؾًمٚمٛمًٚمٛملم 

                                                 

 .  5/58( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  5/59( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/59( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  5/59( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  66 -5/60( اًمنمح اعمٛمتع (5
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ٕم٦م واعمٜم٤موم٘ملم أو سمًٌح وي٘مرأ ومٞمٝمام ضمٝمرًا سم٤مجلٛم ,شمّمغم اجلٛمٕم٦م ريمٕمت٤من ًمثٌقت ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل ^ -655/20

 . (1) صحٞمح ُمًٚمؿذم ^واًمٖم٤مؿمٞم٦م ًمثٌقت ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل 

 . (2)مجٕم٦م ذم اًمٌٚمد اًمقاطمد إٓ حل٤مضم٦م حيرم إىم٤مُم٦م أيمثر ُمـ -656/20

إذا اؾمتقت اجلٛمٕمت٤من ذم إذن اإلُم٤مم وقمدُمف وإن وىمٕمت٤م ُمٕم٤ًم وم٤مًمّمحٞمح٦م إؾمٌؼ زُمٜم٤ًم وًمق شم٠مظمرت  -657/20

تل يمؼّم ومٞمٝم٤م ًمإلطمرام ىمٌؾ أي اًم ,ٙمؿ هل٤م, واعمذه٥م يرى أن اًمّمحٞمح٦م إؾمٌؼ ومٕمالً ٕهن٤م أٟمِمئ٧م أوًٓ وم٤محل :قمٛمالً 

 . (3)إظمرى

يًـ ًمٚمٛمّمكم أن ي٠ميت سم٠مرسمع ريمٕم٤مت سمٕمد اجلٛمٕم٦م أطمٞم٤مٟم٤ًم وأطمٞم٤مٟم٤ًم ي٠ميت سمريمٕمتلم حلدي٨م اسمـ قمٛمر  -658/20

 إذا صغم أطمديمؿ اجلٛمٕم٦م  »وحلدي٨م  ,ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شيّمكم سمٕمد اجلٛمٕم٦م ريمٕمتلم ذم سمٞمتف  ^يم٤من اًمٜمٌل »  :ىم٤مل

 . (4)يرى أن أىمٚمٝم٤م ريمٕمت٤من وأيمثره٤م ؾم٧م , واعمذه٥مأظمرضمف ُمًٚمؿ .شومٚمٞمّمؾ سمٕمده٤م أرسمٕم٤ًم 

 .شهمًؾ اجلٛمٕم٦م واضم٥م قمغم يمؾ حمتٚمؿ  » :^اًمّمحٞمح أن آهمت٤ًمل واضم٥م يقم اجلٛمٕم٦م ًم٘مقًمف  -659/20

 . (5)ر قمغم أن اًمٖمًؾ يقم اجلٛمٕم٦م ُمًتح٥مُمتٗمؼ قمٚمٞمف, واعمذه٥م واجلٛمٝمق

ٓ يٖمتًؾ رضمؾ يقم اجلٛمٕم٦م ويتٓمٝمر ُم٤م اؾمتٓم٤مع ُمـ ـمٝمر  » :^يًـ اًمتٜمٔمػ يقم اجلٛمٕم٦م ًم٘مقًمف  -660/20

ن يٕمد أطمًـ صمٞم٤مسمف ًمٚمقومد ٕن اًمٜمٌل ^ يم٤م :اًمتٓمٞم٥م وًمٌس أطمًـ اًمثٞم٤مبويًـ  ,اًمٌخ٤مريأظمرضمف  .ش... 

 . (6)٤مرياًمٌخ يمام قمٜمد ,واجلٛمٕم٦م

ُمـ همًؾ واهمتًؾ »  :^٤م ُم٤مؿمٞم٤ًم ًم٘مقًمف يًـ اًمتٌٙمػم ًمٚمجٛمٕم٦م واًمدٟمق ُمـ اإلُم٤مم واًمذه٤مب إًمٞمٝم -661/20

 . (7)أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد .شوسمٙمر واسمتٙمر ودٟم٤م ُمـ اإلُم٤مم وُمِمك ومل يريم٥م 

                                                 

 .  68, 5/67( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  5/70( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/76( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  5/77( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  5/82( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  5/85( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  5/89( اًمنمح اعمٛمتع (7
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ُمـ ىمرأ ؾمقرة اًمٙمٝمػ ذم يقم اجلٛمٕم٦م أو٤مء »  :^يًـ ىمراءة ؾمقرة اًمٙمٝمػ يقم اجلٛمٕم٦م ًم٘مقًمف  -662/20

 . (1)أظمرضمف احل٤ميمؿ .شًمف ُمـ اًمٜمقر ُم٤م سملم اجلٛمٕمتلم 

إن ذم اجلٛمٕم٦م ًم٤ًمقم٦م ٓ يقاوم٘مٝم٤م قمٌد »  :^ًم٘مقل اًمٜمٌل  :ر ُمـ اًمدقم٤مء يقم اجلٛمٕم٦ميًـ اإليمث٤م -663/20

ٕٟمف أُمر  :^ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, ويٙمثر ُمـ اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل  .شُمًٚمؿ وهق ىم٤مئؿ يّمكم ي٠ًمل اهلل ؿمٞمئ٤ًم إٓ أقمٓم٤مه إي٤مه 

 . (2)سم٤مإليمث٤مر ُمـ اًمّمالة واًمًالم قمٚمٞمف

ًمرضمؾ رآه يتخٓمك  ^ًم٘مقًمف  :ٞمام واإلُم٤مم خيٓم٥مٓ جيقز ختٓمل اًمرىم٤مب يقم اجلٛمٕم٦م ٓ ؾم -664/20

 .    (3)٦م ذم اًمّمػ ًمٕمٛمقم احلدي٨مأظمرضمف أمحد, وٓ يتخٓمك وًمق وضمد ومرضم .ش اضمٚمس وم٘مد آذي٧م » اًمرىم٤مب:

أن ي٘مٞمؿ اًمرضمؾ أظم٤مه ومٞمجٚمس  ^ٓ جيقز ٕطمد أن ي٘مٞمؿ همػمه ومٞمجٚمس ُمٙم٤مٟمف ذم اعمًجد ًمٜمٝمٞمف  -665/20

وذم هذا ٟمٔمر ٕٟمف مل يت٘مدم ًمٜمٗمًف وٕن ومٞمف  , ص٤مطم٤ًٌم ًمف ذم ُمٙم٤من حيٗمٔمف ًمف. واؾمتثٜمك اعمذه٥م أن ي٘مدم اعمّمكمُمٙم٤مٟمف

 . (4)ُم٤ميمـ عمـ مل يت٘مدمحت٤ميؾ قمغم طمجز إ

إٓ إذا ووع اإلٟم٤ًمن ُم٤م حيجز سمف اعمٙم٤من ويذه٥م ٕـمراف  ,ٓ جيقز طمجز إُم٤ميمـ ذم اعم٤ًمضمد -666/20

قع إمم ُمٙم٤مٟمف ًمئال يتخٓمك اًمرىم٤مب, ويمذًمؽ إذا وًمٙمـ إذا اشمّمٚم٧م اًمّمٗمقف ًمزُمف اًمرضم ,اعمًجد ًمٞمٜم٤مم أو ًمٞم٘مرأ

 :^ًم٘مقًمف  :طمتك وًمق ـم٤مًم٦م اعمدة ُم٤م دام اًمٕمذر ُمًتٛمر ,ظمرج ُمـ اعمًجد ًمٕم٤مرض حلؼ سمف صمؿ قم٤مد إًمٞمف ومٝمق أطمؼ سمف

 .   (5)ه٥م يرى أٟمف يِمؽمط أن يٕمقد ىمري٤ٌمً رواه ُمًٚمؿ, واعمذ .شُمـ ىم٤مم ُمـ جمٚمًف صمؿ رضمع إًمٞمف ومٝمق أطمؼ سمف  »

                                                 

 .  5/91( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  5/93( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/94( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  5/96( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  104 -5/101( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 رأى رضمالً »  :ٕٟمف ^ :اإلُم٤مم خيٓم٥م ومال جيٚمس طمتك يّمكم ريمٕمتل حتٞم٦م اعمًجدُمـ دظمؾ و -667/20

أظمرضمف  .ش: ىمؿ ومّمؾ ريمٕمتلم ودمقز ومٞمٝمام دظمؾ اعمًجد ومجٚمس وهق خيٓم٥م وم٘م٤مل: أصٚمٞم٧م؟ ىم٤مل: ٓ, ىم٤مل

 . (1)٦م اعمًجد ؾمٜم٦م ُم١ميمدة وًمٞم٧ًم سمقاضم٦ٌم, واًمذي شمرضمح قمٜمدي أظمػمًا أن حتٞماًمٌخ٤مري

عم٤م دظمؾ اعمًجد احلرام  ^ٕن اًمرؾمقل  :رام ًمٞمٓمقف وم٢من حتٞمتف اًمٓمقافُمـ دظمؾ اعمًجد احل -668/20

وم٢من اعمًجد احلرام يمٖمػمه ُمـ  ,ًمٓمقاف اًمٕمٛمرة واحل٩م مل يّمؾ ريمٕمتلم, وأُم٤م ُمـ دظمؾ ًمٞمّمكم أو ًمٞمًتٛمع إمم درس

 . (2)ء حتٞم٦م اعمًجد احلرام اًمٓمقاف وم٘مطًمٕمٛمقم احلدي٨م, وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمام ,اعم٤ًمضمد حتٞمتف ريمٕمت٤من

ُمـ شمٙمٚمؿ يقم اجلٛمٕم٦م واإلُم٤مم خيٓم٥م »  :^ٓ جيقز اًمٙمالم يقم اجلٛمٕم٦م واخلٓمٞم٥م خيٓم٥م ًم٘مقًمف  -669/20

إذا ىمٚم٧م ًمّم٤مطمٌؽ أٟمّم٧م يقم اجلٛمٕم٦م »  :^وىم٤مل , أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد .شومٝمق يمٛمثؾ احلامر حيٛمؾ أؾمٗم٤مرًا 

اخلٓمٞم٥م ذم آي٦م  ئًمٚمٛمّمٚمح٦م ُمـ ىمٌؾ اعم٠مُمقم يم٠من خيٓمُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وجيقز اًمٙمالم  .شواإلُم٤مم خيٓم٥م وم٘مد ًمٖمقت 

أن رضماًل دظمؾ اعمًجد واًمرؾمقل » ودًمٞمؾ ذًمؽ  ,٤مظمٓم٠ًم حيٞمؾ اعمٕمٜمك أو أن ي٠ًمل اعم٠مُمقم قمـ ُمٕمٜمك مجٚم٦م مل يٗمٝمٛمٝم

 .    (3)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ....شرؾمقل اهلل هٚمٙم٧م إُمقال واٟم٘مٓمٕم٧م اًمًٌؾ وم٤مدع اهلل يٖمٞمثٜم٤م  : ي٤مخيٓم٥م يقم اجلٛمٕم٦م, وم٘م٤مل ^

وإن ضمٝمر سم٤محلٛمد ومال جيقز  ,وم٢مٟمف حيٛمد اهلل ظمٗمٞم٦م ,اخلٓمٞم٥م خيٓم٥مإذا قمٓمس اعم٠مُمقم يقم اجلٛمٕم٦م و -670/20

وم٤مسمـ اًم٘مٞمؿ يرى أٟمف جي٥م أن يِمٛمتف يمؾ ُمـ ؾمٛمٕمف, وإومم  ,وإذا قمٓمس اإلُم٤مم ومحد اهلل ضمٝمراً  ,عمـ طمقًمف شمِمٛمٞمتف

امع قمـ اؾمتاًمٜم٤مس وإن ضمٝمر سم٤محلٛمد واؾمتٛمر ذم اخلٓم٦ٌم ومل يًٙم٧م ومال ُيِمّٛم٧م طمتك ٓ يٜمِمٖمؾ  ,أن حيٛمد اهلل هاً 

 .  (4)اخلٓم٦ٌم

وٓ جيقز  ,يم٤من سمٕمد إذان أو سمٕمد اٟمتٝم٤مء اخلٓم٦ٌم ؾمقاء ,الم ىمٌؾ سمدء اخلٓمٞم٥م سم٤مخلٓم٦ٌمجيقز اًمٙم -671/20

 . (5)اًمٙمالم إذا ذع اخلٓمٞم٥م ذم اًمدقم٤مءظمالوم٤ًم ًمٌٕمض اًمٕمٚمامء اًمذيـ ىم٤مًمقا سمجقاز  ,أصمٜم٤مء اًمدقم٤مء

                                                 

 .  5/106( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  5/106( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/107( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  5/109( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  5/110( اًمنمح اعمٛمتع (5
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  ًمٕمٞمديـاصالِة  سم٤مُب  -21

ىمدم  ^ٕن اًمٜمٌل  :ؾمقى قمٞمد اًمٗمٓمر وإوحك ويقم اجلٛمٕم٦م وم٘مطًمٞمس ًمدى اعمًٚمٛملم قمٞمدًا  -672/21

وقمٞمد إوحك . أظمرضمف : إن اهلل أسمدًمٙمؿ سمخػم ُمٜمٝمام قمٞمد اًمٗمٓمر ًمألٟمّم٤مر قمٞمديـ يٚمٕمٌقن ومٞمٝمام وم٘م٤ملاعمديٜم٦م ومقضمد 

 5/113.  (1)اإلُم٤مم أمحد

مم دًمٞمؾ وٓ دًمٞمؾ ُم٤م يًٛمك سم٠مؾمٌقع اعم٤ًمضمد سمدقم٦م ٕٟمف ي٘م٤مم سم٤مؾمؿ اًمديـ ومٞمٙمقن قم٤ٌمدة حتت٤مج إ -673/21

 وُم٤م يًٛمك سم٠مؾمٌقع اًمِمجرة ٓ ي٘م٤مم سم٤مؾمؿ اًمديـ وهق أهقن وُمع ذًمؽ ٓ ٟمراه .  ,قمٚمٞمف

ووم٤مئدشمف واوح٦م وهل مجع  ,ٕٟمف ٓ يتٙمرر :أُم٤م أؾمٌقع اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ومٝمذا ًمٞمس قمٞمداً 

 . (2)^آطمتٗم٤مل سم٤معمقاًمد سمدقم٦م طمتك سمٛمقًمد اًمٜمٌل و, ٕمٚمقُم٤مت قمـ طمٞم٤مة اًمِمٞمخ وُم١مًمٗم٤مشمفاعم

وهذا ُمذه٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م  ,ومٝمق آصمؿقمٜمٝم٤م صالة اًمٕمٞمد واضم٦ٌم قمغم مجٞمع اعمًٚمٛملم وُمـ ختٚمػ  -674/21

أُمر اًمٜم٤ًمء أن خيرضمـ ًمّمالة اًمٕمٞمد طمتك أٟمف أُمر »  :^واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أن اًمٜمٌل  ,واظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم

, واعمذه٥م يرى أهن٤م ومرض ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شاحلّٞمض وذوات اخلدور أن خيرضمـ ويِمٝمدن اخلػم ودقمقة اعمًٚمٛملم 

 . (3)هن٤م ؾمٜم٦ميمٗم٤مي٦م وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل يرون أ

واخلٚمٗم٤مء  ^وىم٧م صالة اًمٕمٞمد ُمـ ارشمٗم٤مع اًمِمٛمس ىِمٞمد رُمح طمتك اًمزوال ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل  -675/21

 . (4)اًمراؿمدون

وم٢من يم٤مٟمقا ذم رُمْم٤من  ,إذا مل ُيٕمٚمؿ سم٤مًمٕمٞمد إٓ سمٕمد اًمزوال صٚمقه٤م ُمـ اًمٖمد ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م -676/21

هُمؿ  قمٚمٞمٜم٤م هالل ؿمقال وم٠مصٌحٜم٤م » وإن يم٤مٟمقا ذم قمٞمد إوحك مل يْمحقا إٓ سمٕمد اًمّمالة ُمـ اًمٖمد حلدي٨م  ,أومٓمروا

 يقُمٝمؿ وأن  اًمٜم٤مس أن ُيٗمٓمروا ُمـ ^صٞم٤مُم٤ًم ومج٤مء ريم٥م آظمر اًمٜمٝم٤مر ومِمٝمدوا أهنؿ رأوا اهلالل سم٤مُٕمس وم٠مُمر اًمٜمٌل 

 

                                                 

 .  5/113( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  114 -5/112( اًمنمح اعمٛمتع (2
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 . (1)رواه اإلُم٤مم أمحد. شخيرضمقا همدًا ًمٕمٞمدهؿ 

 .  (2)واخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ^ُم٦م صالة اًمٕمٞمد ذم اًمّمحراء ىمري٤ًٌم ُمـ اًمٌٚمد ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل يًـ إىم٤م -677/21

ٕن قمٞمد اًمٗمٓمر حيت٤مج ومٞمف اعمًٚمؿ  :يًـ شم٘مديؿ صالة قمٞمد إوحك وشم٠مظمػم صالة قمٞمد اًمٗمٓمر -678/21

 . (3)جؾ ٕن اًمتْمحٞم٦م ُمـ ؿمٕم٤مئر اإلؾمالموأُم٤م قمٞمد إوحك ومتٕم ,اًمقىم٧م ًمٙمل خيرج زيم٤مة اًمٗمٓمر

يم٤من ٓ خيرج يقم اًمٗمٓمر طمتك ي٠ميمؾ مترات  » ^يًـ أيمؾ مترات ىمٌؾ صالة اًمٕمٞمد ٕن اًمٜمٌل  -679/21

ـّ وشمراً  أظمرضمف اًمٌخ٤مري, وشمٙمقن صمالث وم٠ميمثر ويمؾ إٟم٤ًمن ورهمٌتف ومٚمٞمس ُم٘مٞمدًا ومٚمف أن يِمٌع وإن أيمؾ  .ش وي٠ميمٚمٝم

ٓ خيرج  ^ن اًمٜمٌل يم٤م»  :ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧مؾمٌٕم٤ًم ومحًـ, وذم إوحك ٓ ي٠ميمؾ طمتك يْمحل حلدي٨م سمريدة 

 . (4)رواه اإلُم٤مم أمحد .شيقم اًمٗمٓمر طمتك يٗمٓمر وٓ يٓمٕمؿ يقم اًمٜمحر طمتك يّمكم 

 . (5)إٓ ًمٕمذر يم٤معمٓمر واًمريح اًمِمديدة شمٙمره إىم٤مُم٦م صالة اًمٕمٞمد ذم اجلقاُمع -680/21

 :ري٤ٌمً يًـ شمٌٙمػم اعم٠مُمقم ًمّمالة اًمٕمٞمد ُم٤مؿمٞم٤ًم سمٕمد اًمٗمجر أو سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس إذا يم٤من اعمّمغم ىم -681/21

اًمًٜم٦م أن »  :, وىم٤مل قمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م يم٤من ٓ خيرج إٓ إذا ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس. أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل ٕن اسمـ قمٛمر 

 . (6)ويًـ شم٠مظمر اإلُم٤مم إمم وىم٧م اًمّمالةرواه اًمؽمُمذي,  .ش خيرج إمم اًمٕمٞمد ُم٤مؿمٞم٤مً 

ٙمػ, واعمذه٥م يًـ يقم اًمٕمٞمد أن خيرج اعمّمٚملم قمغم أٟمٔمػ هٞمئ٦م وأطمًـ اًمثٞم٤مب ويمذًمؽ اعمٕمت -682/21

 . (7)٘مك ذم صمٞم٤مب اقمتٙم٤مومف وهق ىمقل وٕمٞمػيرى أن اعمٕمتٙمػ يٌ

 يِمؽمط ًمّمالة اًمٕمٞمد آؾمتٞمٓم٤من وطمْمقر اًمٕمدد اعمٕمتؼم وهق صمالصم٦م, وٓ يِمؽمط إذن اإلُم٤مم  -683/21
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 . (1)ٝم٤م ويِمؽمط أذٟمف ذم شمٕمدده٤م ًمٚمح٤مضم٦مإلىم٤مُمت

يم٤من إذا ظمرج »  ^ٕن اًمٜمٌل  :ريًـ اًمذه٤مب ًمّمالة اًمٕمٞمد ُمـ ـمريؼ واًمرضمقع ُمـ ـمريؼ آظم -684/21

 . (2)أظمرضمف اًمٌخ٤مري .شيقم اًمٕمٞمد ظم٤مًمػ اًمٓمريؼ 

شمّمغم صالة اًمٕمٞمد ريمٕمتلم ىمٌؾ اخلٓم٦ٌم يٙمؼم ذم إومم سمٕمد شمٙمٌػمة اإلطمرام وآؾمتٗمت٤مح وىمٌؾ  -685/21

قمنمة شمٙمٌػمة حلدي٨م وذم اًمث٤مٟمٞم٦م ىمٌؾ اًم٘مراءة وسمٕمد شمٙمٌػمة اًم٘مٞم٤مم مخ٤ًًم, ومٞمٙمقن اعمجٛمقع صمٜمتل  ,اًمتٕمقذ واًم٘مراءة ؾمت٤مً 

أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد, ويرومع يديف ُمع . شيمؼم صمٜمتل قمنمة شمٙمٌػمة ؾمٌٕم٤ًم ذم إومم ومخ٤ًًم ذم إظمرى  ^أن اًمٜمٌل » 

اهلل أيمؼم يمٌػمًا واحلٛمد » وىم٤مل اعمذه٥م أٟمف ي٘مقل: ,يمؾ شمٙمٌػمة وٓ ي٘مقل ؿمٞمئ٤ًم سملم اًمتٙمٌػمات وهق أىمرب ًمٚمّمقاب

وهذا حيت٤مج إمم ٟم٘مؾ قمـ اًمٜمٌل  .شٞمال ًوصغم اهلل قمغم حمٛمد وآًمف وؾمٚمؿ شمًٚمٞماًم يمثػمًا هلل يمثػمًا وؾمٌح٤من اهلل سمٙمرًة وأص

وإُمر ومٞمف واؾمع ومٛمـ ذيمر ومٝمق قمغم ظمػم وُمـ مل يذيمر ومٝمق قمغم ظمػم, صمؿ سمٕمد ذًمؽ ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م وؾمٌح ذم  ^

 . (3)حٞمح ُمًٚمؿؾمقرة اًم٘مٛمر ًمثٌقت ذًمؽ ذم صو)ق(  أو سمًقرة ,إومم واًمٖم٤مؿمٞم٦م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م

يمام ذم اًمّمحٞمحلم, واعمذه٥م يرى  ^ًمٚمٕمٞمد ظمٓم٦ٌم واطمدة قمغم اًمّمحٞمح ًمثٌقت ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل  -686/21

ن يٌ٘مك وإن سم٘مل طمُرم وإومْمؾ أ ,سمؾ ًمإلٟم٤ًمن أن يٜمٍمف سمٕمد اًمّمالة ومقراً  هل٤م, اجلٚمقسأهن٤م ظمٓمٌتلم, وٓ جي٥م 

 . (4), وٓ ينمع هل٤م اًمٜمداء سم٘مقل: اًمّمالة ضم٤مُمٕم٦مقمٚمٞمف اًمٙمالم

واحلدي٨م ذم هذا  ,اخلٓمٞم٥م يقم اًمٕمٞمد سمتًع شمٙمٌػمات ذم إومم وؾمٌع ذم اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم اعمذه٥ميٌدأ  -687/21

يمر اًمٜم٤مس سمّمدىم٦م اًمٗمٓمر ذم ظمٓم٦ٌم اًمٕمٞمد, واًمّمحٞمح أٟمف يذيمرهؿ  ,ُمٕمٚمقل سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع ويرى اعمذه٥م أن اخلٓمٞم٥م يذ 

 .   (5)ومٞمٝم٤م ئعمجزسمٗمْمؾ إوحٞم٦م وطمٙمٛمٝم٤م وُم٤م ا هب٤م آظمر مجٕم٦م ُمـ رُمْم٤من, وذم ظمٓم٦ٌم قمٞمد إوحك يذيمرهؿ

 ٕن اًمٜم٤مس ذم  :ًمق ىم٤مل أطمد سمقضمقب اخلٓم٦ٌم ًمٚمٕمٞمد أو اخلٓمٌتلم قمغم اعمذه٥م ًمٙم٤من ىمقًٓ ُمتقضمٝم٤مً  -688/21

                                                 

 .  5/129( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  5/131اًمنمح اعمٛمتع  ((2

 .  144 -5/135( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  223, 5/145( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  150 -5/147( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)ٔم٦م وشمذيمػم, واعمذه٥م يرى أهن٤م ؾمٜم٦مصالة اًمٕمٞمد ذم اضمتامع يمٌػم ٓ يٜمٌٖمل أن يٜمٍمومقا ُمـ همػم ُمققم

وًمٙمٜمف ًمٞمس  ,ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م ,و سمٕمد صالة اًمٕمٞمدٓ يٙمره ًمٚمٛم٠مُمقم وٓ ًمإلُم٤مم أن يتٜمٗمال ىمٌؾ أ -689/21

وٓ يتٜمٗمؾ ىمٌٚمٝم٤م وٓ سمٕمده٤م اىمتداء سم٤مًمٜمٌل  ,سمًٜم٦م, واًمًٜم٦م ًمإلُم٤مم أن ٓ ي٠ميت إٓ قمٜمد اًمّمالة ويٜمٍمف إذا اٟمتٝم٧م

 . (2)أُمر احلٞم ض أن يٕمتزًمـ اعمّمغم ^ٕن اًمٜمٌل  :وُمّمغم اًمٕمٞمد ُمًجد, ^

وٕهن٤م صالة ذات  ^ٕن ذًمؽ مل يرد قمـ اًمٜمٌل  :٤مإذا وم٤مشم٧م صالة اًمٕمٞمد ومال ينمع ىمْم٤مؤه -690/21

ى أن ىمْم٤مؤه٤م ؾمٜم٦م ويٙمقن اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م ير وهذا ,ومال شمنمع إٓ قمغم هذا اًمقضمف ,اضمتامع ُمٕملم

 . (3)قمغم صٗمتٝم٤م

ذم و ,]ۋ ۅ ۅ ۉ  [ يًـ اًمتٙمٌػم اعمٓمٚمؼ ًمٞمٚم٦م قمٞمد اًمٗمٓمر ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم -691/21

يم٤مٟم٤م   هريرة واسمـ قمٛمر ٤مٕن أسم :إمم ومجر يقم قمروم٦معمٓمٚمؼ ُمـ دظمقل اًمِمٝمر يٙمقن اًمتٙمٌػم اقمنم ذي احلج٦م 

أظمرضمف اًمٌخ٤مري, ويًـ اًمتٙمٌػم اعمٓمٚمؼ واعم٘مٞمد ُمـ ومجر يقم . يٙمؼمان ومٞمٙمؼم اًمٜم٤مس سمتٙمٌػممه٤م  خيرضم٤من إمم اًمًقق

ر وقمنم ذي قمروم٦م إمم همروب ؿمٛمس آظمر يقم ُمـ أي٤مم اًمتنميؼ, واعمذه٥م يرى أن اًمتٙمٌػم ُمٓمٚمؼ وم٘مط ذم قمٞمد اًمٗمٓم

طمتك يٜمتٝمل اإلُم٤مم ُمـ ظمٓمٌتف, وُم٘مٞمد وم٘مط ُمـ فمٝمر يقم اًمٜمحر طمتك قمٍم آظمر أي٤مم اًمتنميؼ, وُمٓمٚمؼ  ,احلج٦م

 . (4)يقم قمروم٦م إمم اٟمتٝم٤مء ظمٓم٦ٌم اًمٕمٞمد وُم٘مٞمد ُمـ ومجر

ش اًمٚمٝمؿ أٟم٧م اًمًالم وُمٜمؽ اًمًالم ... »  اًمّمحٞمح أن اًمتٙمٌػم اعم٘مٞمد يٙمقن سمٕمد آؾمتٖمٗم٤مر وىمقل: -692/21

ًمٚمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء,  اً ومٞمٙمقن ؾمٜم٦م ًمٙمؾ ُمّمكم ومريْم٦م أو ٟمٗمؾ ُم١مداة أو ُم٘مْمٞم٦م مج٤مقم٦م أو ُمٜمٗمرد ,ف واؾمعوإُمر ومٞم

 . (5)٤مر ويٙمقن قم٘م٥م يمؾ ومريْم٦م ذم مج٤مقم٦مواعمذه٥م يرى أن اًمتٙمٌػم ىمٌؾ آؾمتٖمٗم

 اًمتٙمٌػم اعمٓمٚمؼ يٜمتٝمل سمٖمروب ؿمٛمس آظمر يقم ُمـ أي٤مم اًمتنميؼ, واعمذه٥م يرى أٟمف يٜمتٝمل سم٤مٟمتٝم٤مء  -693/21

                                                 

 .  5/151( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  5/153( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/156( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  167 -5/157( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  5/163( اًمنمح اعمٛمتع (5
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  .(1)ٓمٞم٥م ُمـ ظمٓمٌتفاخل

ذه٥م يرى أن اًمّمقاب أن يقم اًمٜمحر وأي٤مم اًمتنميؼ ومٞمٝم٤م ذيمر ُمٓمٚمؼ يمام أن ومٞمٝم٤م ذيمر ُم٘مٞمد, واعم -694/21

 . (2)اًمذيمر ومٞمٝم٤م ُم٘مٞمد وم٘مط

يّمح عمـ ٟمز اًمتٙمٌػم اعم٘مٞمد أن ي٘مْمٞمف ؾمقاء أطمدث سمٕمد اًمّمالة ُم٤ٌمذة أو ظمرج ُمـ اعمًجد ُم٤م  -695/21

ي٘مْمٞمف إذا أطمدث أو ظمرج ُمـ ّمؾ, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ ؾم٘مط سمٓمقل اًمٗم ,وم٢مذا ـم٤مل اًمٗمّمؾ ّمؾمل يٓمؾ اًمٗم

 . (3)اعمًجد

 . (4)وٓ قمـ اًمّمح٤مسم٦م ^ٓ يًـ اًمتٙمٌػم اعم٘مٞمد سمٕمد صالة اًمٕمٞمد ٕٟمف مل يرد قمـ اًمٜمٌل  -696/21

 :(5)وصٞمٖمف صٗم٤مت اًمتٙمٌػم -697/21

  وهذا اظمتٞم٤مر اعمذه٥م . .شاهلل أيمؼم, وهلل احلٛمد اهلل أيمؼم, اهلل أيمؼم, ٓ إًمف إٓ اهلل, واهلل أيمؼم, » أٟمف ؿمٗمع  -أ

  ش .اهلل أيمؼم, اهلل أيمؼم, اهلل أيمؼم, ٓ إًمف إٓ اهلل, واهلل أيمؼم, اهلل أيمؼم, اهلل أيمؼم, وهلل احلٛمد »أٟمف وشمر  -ب

وهلل  اهلل أيمؼم, هلل أيمؼم,هلل أيمؼم, اهلل أيمؼم, اهلل أيمؼم, ٓ إًمف إٓ اهلل, وا»أٟمف وشمر ذم إومم ؿمٗمع ذم اًمث٤مٟمٞم٦م  -ج

 ٦م ومٞمجقز ومٕمؾ هذا وهذا . وإُمر ومٞمف ؾمٕم٦م ًمٕمدم وضمقد ٟمص ذم اعم٠ًمًم. ش احلٛمد

ذم اعم٤ًمضمد قمغم اًمذيمر واًمدقم٤مء شمِمٌٝم٤ًم سم٠مهؾ قمروم٦م ُمـ يقم قمروم٦م هن٤مر اًمّمحٞمح أن اًمتجٛمع آظمر  -698/21

 . (6)ؼ ُمع أهٚمف ذم سمٞمتفٚمف قمغم ٟمٓم٤مق وٞمإن صح ًمٕم ٕن اًمٕم٤ٌمدة ٓ سمد ومٞمٝم٤م ُمـ دًمٞمؾ, وومٕمؾ اسمـ قم٤ٌمس  :اًمٌدع

 

 

                                                 

 .  5/166ًمنمح اعمٛمتع ( ا(1

 .  5/167( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/169( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  5/169( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  5/170( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  5/171( اًمنمح اعمٛمتع (6
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  ًمٙمًقفاصالة ُب سم٤م -22

وقمرومف سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء سم٠مٟمف ذه٤مب ٥ًٌم همػم ُمٕمت٤مد, اًمٙمًقف  هق : اٟمحج٤مب وقء أطمد اًمٜمػميـ سم -699/22

 . (1)اًمٜمػميـ أو سمٕمْمف, وًمٙمـ إول أدقوقء أطمد 

ًقف ٛمٕم٤م وم٤مًمٙمًقف ًمٚمِمٛمس واخلوإذا اضمت ,اًمٙمًقف واخلًقف سمٛمٕمٜمك واطمد إذا اومؽمىم٤م -700/22

 . (2)ًمٚم٘مٛمر

ؾم٥ٌم يمًقف اًمِمٛمس هق أن حيقل اًم٘مٛمر سمٞمٜمف وسملم إرض, وٓ يٙمقن اًمٙمًقف إٓ ذم آظمر  -701/22

وؾم٥ٌم ظمًقف اًم٘مٛمر هق أن حتقل إرض سمٞمٜمف اًمٞمقم اًمث٤مُمـ واًمٕمنمون واًمت٤مؾمع واًمٕمنمون واًمثالصمقن, اًمِمٝمر 

أُم٤م اإلسمدار, وهذا هق اًم٥ًٌم احلز,  وسملم اًمِمٛمس ٕن اًم٘مٛمر يًتٛمد ٟمقره ُمـ اًمِمٛمس, وٓ يٙمقن إٓ ذم ًمٞم٤مزم

إن اًمِمٛمس واًم٘مٛمر آيت٤من ُمـ آي٤مت اهلل ٓ يٜمٙمًٗم٤من عمقت »  :^اًم٥ًٌم اًمنمقمل هق أن خيقف اهلل هبام قم٤ٌمده ىم٤مل 

 . (3). ُمتٗمؼ قمٚمٞمفشأطمد وٓ حلٞم٤مشمف, وإٟمام خيقف اهلل هبام قم٤ٌمده 

ا وىمع, وإذا ىم٤مل اًمٗمٚمٙمٞمقن سم٠مٟمف إومْمؾ أٓ خُيؼم اًمٜم٤مس سمحّمقل اًمٙمًقف أو اخلًقف إٓ إذ -702/22

ُمتٗمؼ  .شإذا رأيتؿ ذًمؽ ومّمٚمقا »  :ىم٤مل ^ٕن اًمرؾمقل  :ؾمٞم٘مع يمًقف أو ظمًقف ومال ٟمّمكم طمتك ٟمراه رؤي٦م قملم

 . (4)ٜمٔم٤مرات ومال ٟمّمكمسم٤مًمقمٚمٞمف, أُم٤م إذا مل يرى ذم سمٚمدٟم٤م إٓ سم٤معمٙمؼم أو 

اعم٤ًمضمد أومْمؾ, واعمذه٥م  صالة اًمٙمًقف ومرض يمٗم٤مي٦م قمغم اًمراضمح ذم اعم٤ًمضمد واًمٌٞمقت وذم -703/22

 . (5)أهن٤م ؾمٜم٦م يرى

صمؿ  ,صٗم٦م صالة اًمٙمًقف هل: أن شمّمغم ريمٕمتلم ي٘مرأ ذم إومم سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ؾمقرة ـمقيٚم٦م ضمٝمراً  -704/22

د ع وحُيٛمِّ صمؿ ي٘مرأ اًمٗم٤محت٦م وؾمقرة  ,يريمع ـمقياًل سمدون شم٘مدير يٙمرر ومٞمف اًمتًٌٞمح, صمؿ يرومع رأؾمف ُمـ اًمريمقع وُيًٛمِّ

                                                 

 .  5/174( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  5/174( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  176 -5/174( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  5/179( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  5/182( اًمنمح اعمٛمتع (5
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صمؿ يرومع ويٓمٞمؾ ويًجد ؾمجدشملم ـمقيٚمتلم  ,وًمٙمـ دون إول ,يريمع ويٓمٞمؾ اًمريمقع ـمقيٚم٦م دون إومم صمؿ

صمؿ يتِمٝمد ويًٚمؿ, وردة هذه اًمّمٗم٦م قمٜمد  ,وجيٚمس سمٞمٜمٝمام ويٓمٞمؾ اجلٚمقس, ويّمكم اًمث٤مٟمٞم٦م ُمثؾ إومم ًمٙمـ دوهن٤م

 . (1)ري وُمًٚمؿ قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤ماًمٌخ٤م

عم٤م اٟمتٝمك ُمـ صالة  ^ٕن اًمٜمٌل  :٥م اًمِم٤مومٕملوهذا ُمذه ,يًـ ًمّمالة اًمٙمًقف ظمٓم٦ٌم واطمدة -705/22

اعمذه٥م يرى أٟمف ٓ ينمع ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, و .شصمؿ وقمظ اًمٜم٤مس  ,أُم٤م سمٕمد ىم٤مم ومحٛمد اهلل وأصمٜمك قمٚمٞمف صمؿ ىم٤مل:» اًمٙمًقف 

  .(2)هل٤م ظمٓم٦ٌم

ؽ ٕٟمف صم٧ٌم سم٤مًمتجرسم٦م وم٢مٟمف ُيٕمٛمؾ سم٘مقل قمٚمامء اًمٗمٚم ,ًمق طمّمؾ يمًقف صمؿ شمٚمٌدت اًمًامء سم٤مًمٖمٞمقم -706/22

 .(3)ٌطُمٜمْم أن ىمقهلؿ

 .    (4): ٕهن٤م ؾمٜم٦م وم٤مت حمٚمٝم٤مإذا مل ُيٕمٚمؿ سم٤مًمٙمًقف إٓ سمٕمد أن دمغم ومال شم٘م٣م صالة اًمٙمًقف -707/22

وم٢من  ,إذا ذع اًمٜم٤مس ذم صالة اًمٙمًقف ىمٌؾ دظمقل وىم٧م اًمٗمريْم٦م صمؿ دظمؾ وىم٧م اًمٗمريْم٦م -708/22

 .   (5) اًمٗمريْم٦م ذم وىمتٝم٤ماًمتخٗمٞمػ ًمٞمّمكم وإن و٤مق اًمقىم٧م وضم٥م قمٚمٞمف ,اشمًع اًمقىم٧م اؾمتٛمر ذم صالة اًمٙمًقف

 . (6)ال يّمغم ًمٚمٙمًقف ٕٟمف ذه٥م ؾمٚمٓم٤مهن٤مإن هم٤مسم٧م اًمِمٛمس يم٤مؾمٗم٦م وم -709/22

ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م ًم٘مقل  ,إذا يمًٗم٧م اًمِمٛمس سمٕمد اًمٕمٍم وم٢مٟمف يّمغم ًمٚمٙمًقف قمغم اًمّمحٞمح -710/22

 . (7). ُمتٗمؼ قمٚمٞمفشإذا رأيتؿ ذًمؽ ومّمٚمقا »  :^اًمٜمٌل 

 . (8)صمؿ هم٤مسم٧م اًمِمٛمس يم٤مؾمٗم٦م أمتٝم٤م ظمٗمٞمٗم٦م ,ٕمد اًمٕمٍمع ذم صالة اًمٙمًقف سمإذا ُذِ  -711/22

                                                 

 .  188 -5/183( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  5/188( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/190( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  5/190( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  5/190( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  5/190( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  5/191( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  5/192( اًمنمح اعمٛمتع (8
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اًمٜمٝمل أمتٝم٤م وم٢مذا دمغم ىمٌؾ زوال وىم٧م  ,إذا ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس يم٤مؾمٗم٦م وم٢مٟمف يّمغم ًمٚمٙمًقف ُم٤ٌمذة -712/22

 . (1)ظمٗمٞمٗم٦م ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م

 . (2): ٕٟمف ذه٥م ؾمٚمٓم٤مٟمفوم٢مٟمف ٓ يّمغم ًمٚمخًقف ,ًمق ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس واًم٘مٛمر ظم٤مؾمػ -713/22

 . (3)وأُم٤م إذا اٟمتنم اًمٜمٝم٤مر ومال شمّمغم جر واًم٘مٛمر ظم٤مؾمػ وم٢مٟمف يّمغم ًمٚمخًقف,ًمق ـمٚمع اًمٗم -714/22

شمّمغم صالة اًمٙمًقف ًمٙمؾ آي٦م ختقيػ يم٤مًمزٓزل واًمّمقاقمؼ اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمتت٤مسمٕم٦م ًمٕمٛمقم اًمٕمٚم٦م  -715/22

أؿمد وٕن اًمٙمرسم٦م ذم سمٕمض أي٤مت  .شإهنام آيت٤من ُمـ آي٤مت اهلل خيقف اهلل هبام قم٤ٌمده » : ^وهل اًمتخقيػ ذم ىمقًمف 

 .     (4)٥م يرى أٟمف يّمغم ًمٚمزٓزل وم٘مطوهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م, واعمذه ,ُمـ اًمٙمرسم٦م ذم اًمٙمًقف

وهق أٟمف يّمكم ريمققملم ذم يمؾ ريمٕم٦م وإذا  ^إومم وإومْمؾ أن ي٘متٍم قمغم ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل  -716/22

ريمققم٤مت أو أرسمع أو مخس ومال  ثقمٚمؿ أن وىم٧م اًمٙمًقف ؾمٞمٓمقل وم٢مٟمف يٓمٞمؾ اًمّمالة, وإن صغم ذم اًمريمٕم٦م صمال

 . (5)طمرج

 . (6), وُم٤م سمٕمده ؾمٜم٦م وًمٞمس ريمـاًمريمقع إول هق اًمريمـ وهق اًمذي شمدرك سمف اًمريمٕم٦م -717/22

 . (7)اًمٙمًقف سم٤مىمل وم٢مٟمف ٓ شمٕم٤مد اًمّمالةإذا اٟمتٝم٧م صالة اًمٙمًقف و -718/22

 . (8). ُمرشملم أو صمالثشاًمّمالة ضم٤مُمٕم٦م »  :يًـ اًمٜمداء ًمّمالة اًمٙمًقف ومٞم٘م٤مل -719/22

 

 

                                                 

 .  5/192ٛمتع ( اًمنمح اعم(1

 .  5/193( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/193( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  195 -5/193( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  5/196( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  5/197( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  5/198( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  5/198( اًمنمح اعمٛمتع (8
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  ٓؾمتً٘م٤مءاصالة  سم٤مُب  -23

 . (1), وهق ـمٚم٥م اًمً٘مٞم٤م ُمـ اهلل قمز وضمؾ: اؾمتٗمٕم٤مل ُمـ ؾم٘مكآؾمتً٘م٤مء -720/23

 . (2)١ميمدة إذا أضمدسم٧م إرض وىمحط اعمٓمرصالة آؾمتً٘م٤مء ؾمٜم٦م ُم -721/23

وأطمٙم٤مُمٝم٤م وُمٙم٤مهن٤م  يّمغم ًمالؾمتً٘م٤مء مج٤مقم٦م وومرادى وإومْمؾ أن شمٙمقن مج٤مقم٦م, وصٗمتٝم٤م -722/23

 . (3)اًمٕمٞمد يمّمالة

وقمظ اًمٜم٤مس  ,اخلروج ًمّمالة آؾمتً٘م٤مء –اًمذي يّمكم هبؿ آؾمتً٘م٤مء  –إذا أراد اإلُم٤مم  -723/23

وًمٙمـ هذا ومٞمف ٟمٔمر ًمٕمدم صمٌقت ذًمؽ  ,وأُمرهؿ سم٤مًمتقسم٦م واخلروج ُمـ اعمٔم٤ممل وشمرك اًمتِم٤مطمـ واًمّمٞم٤مم قمغم اعمذه٥م

 ,شم٦ٌم ًمٞمّم٤مدف صٞم٤مم سمٕمض اًمٜم٤مس ومال سم٠مسصمٜملم أو اخلٛمٞمس ومل جيٕمٚمف ؾمٜم٦م راومٚمق اظمت٤مر يقم آ, ^قمـ اًمٜمٌل 

ًمالؾمتً٘م٤مء ُمتذًماًل  ^ظمرج اًمٜمٌل »  :وي٠مُمرهؿ سم٤مًمّمدىم٦م وخيرج ُمتقاوٕم٤ًم ُمتخِمٕم٤ًم ُمتذًماًل ًم٘مقل اسمـ قم٤ٌمس 

وخيرج ُمٕمف  ,وومٞمف ٟمٔمر ,وٓ يتٓمٞم٥م قمغم اعمذه٥م ,اإلُم٤مم أمحد, ويتٜمٔمػ ضمفأظمر .شُمتقاوٕم٤ًم ُمتخِمٕم٤ًم ُمتيقم٤ًم 

 . (4)ًمّمٌٞم٤من اعمٛمٞمزونًمّمالح واًمِمٞمقخ واأهؾ اًمديـ وا

    . (5)اًمّم٤محللم أىمرب إمم اإلضم٤مسم٦مجيقز اًمتقؾمؾ سمدقم٤مء اًمّم٤محللم سمنمط قمدم اًمٗمتٜم٦م ٕن دقم٤مء  -724/23

إذا ـمٚم٥م أهؾ اًمذُم٦م اخلروج ًمالؾمتً٘م٤مء ُمٜمٗمرديـ قمـ اعمًٚمٛملم ذم ٟمٗمس اًمٞمقم اًمذي خيرج ومٞمف  -725/23

ا ـمٚمٌقا يقُم٤ًم ُمًت٘ماًل قمـ اًمٞمقم اًمذي خيرج ومٞمف اعمًٚمٛملم وًمٙمـ ًمٙمٍؾ ُمٙم٤من ُمًت٘مؾ ٓ يرومض ـمٚمٌٝمؿ, أُم٤م إذ

طمتك ٓ حتّمؾ ومتٜم٦م إذا ٟمزل اعمٓمر ذم اًمٞمقم اًمذي اؾمتً٘مقا ومٞمف, وإذا ـمٚمٌقا اخلروج ُمع  ,اعمًٚمٛملم ومال يٛمٙمٜمقا

 اعمًٚمٛملم ذم ٟمٗمس اعمٙم٤من واًمزُم٤من ومال يٛمٙمٜمقا, وأهؾ اًمذُم٦م يمؾ ُمـ أسمك اإلؾمالم وروخ ًمٚمجزي٦م, واعمذه٥م يرى 

 

                                                 

 .  5/200( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  5/200( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/202اًمنمح اعمٛمتع ( (3

 .  212 -5/203( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  5/213( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)واعمجقس وم٘مطواًمٜمّم٤مرى أهنؿ اًمٞمٝمقد 

طملم سمدا  ^ومخرج رؾمقل اهلل »  ًمالؾمتً٘م٤مء ظمٓم٦ٌم واطمدة ويًـ أن شمٙمقن ىمٌؾ اًمّمالة حلدي٨م -726/23

ظمرج » أظمرضمف أسمق داود, وشمًـ أن شمٙمقن سمٕمده٤م حلدي٨م  ....شطم٤مضم٥م اًمِمٛمس وم٘مٕمد قمغم اعمٜمؼم ومٙمؼم ومحد اهلل 

 . (2)أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ....ش٤مُم٦م صمؿ ظمٓم٥م سمٜم٤م يًتً٘مل ومّمغم سمٜم٤م ريمٕمتلم سمال أذان وٓ إىم ^ٟمٌل اهلل 

ويرومع يديف رومٕم٤ًم ؿمديدًا طمتك ُيرى  ,شمٗمتتح ظمٓم٦ٌم آؾمتً٘م٤مء سم٤محلٛمد ويٙمثر ومٞمٝم٤م ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر -727/23

يرومع يديف ذم  ^مل يٙمـ اًمٜمٌل »  :ىم٤مل ومٕمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  ,ويٙمقن فمٝمر يمٗمٞمف إمم اًمًامء ويدقمق ,سمٞم٤مض إسمٓمٞمف

عم٤م » ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, ويمذًمؽ يرومع اًمٜم٤مس أيدهيؿ حلدي٨م  .شآؾمتً٘م٤مء طمتك يرى سمٞم٤مض إسمٓمٞمف رء ُمـ دقم٤مئف إٓ ذم 

 . (3)أظمرضمف اًمٌخ٤مري .شيديف طملم اؾمتً٘مك ذم ظمٓم٦ٌم اجلٛمٕم٦م رومع اًمٜم٤مس أيدهيؿ  ^رومع اًمٜمٌل 

شمٙمقن فمٝمقر اًمٙمػ إمم اًمًامء طم٤مل اًمدقم٤مء ُمـ ؿمدة اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمرومع ٓ أن جيٕمؾ فمٝمقرمه٤م إمم  -728/23

 . (4)اسمتداًء وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ًامءاًم

 . (5)شاًمّمالة ضم٤مُمٕم٦م » ء واًمٕمٞمد سم٘مقل: اًمّمحٞمح أٟمف ٓ يٜم٤مدى ًمّمالة آؾمتً٘م٤م -729/23

 . (6)ط ًمّمالة آؾمتً٘م٤مء إذن وزم إُمرٓ يِمؽم -730/23

إذا  ^ًمٜمٌل ٕن ا :يًـ قمٜمد ٟمزول اعمٓمر أن خيرج اإلٟم٤ًمن ؿمٞمئ٤ًم ُمـ سمدٟمف أو صمقسمف ًمٞمّمٞمٌف اعمٓمر -731/23

اًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمف »  :وي٘مقل, أظمرضمف ُمًٚمؿ .شإٟمف يم٤من طمدي٨م قمٝمد سمرسمف » ًمٞمّمٞمٌف اعمٓمر وي٘مقل:  ٟمزل اعمٓمر طمن صمقسمف

 . (7)أظمرضمف اًمٌخ٤مري .شصٞم٤ًٌم ٟم٤مومٕم٤ًم 

                                                 

 .  216 -5/213( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  5/216( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/218( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  5/219( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  5/223( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  5/224( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  5/225 ( اًمنمح اعمٛمتع(7
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يم٤من  ^ٕن اًمٜمٌل  .شاًمٚمٝمؿ طمقاًمٞمٜم٤م وٓ قمٚمٞمٜم٤م »  :يًـ أن ي٘م٤مل قمٜمد ازدي٤مد اعمٓمر واخلقف ُمٜمف -732/23

اًمٚمٝمؿ » : ^وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ,٘م٤مل رضمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل هٚمؽ اعم٤مل وهتدم اًمٌٜم٤مء وم٤مدع اهلل يٛمًٙمٝم٤مخيٓم٥م يقم اجلٛمٕم٦م وم

       :وي٘م٤مل ٓ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمًٜمٞم٦م .شاًمٚمٝمؿ قمغم اًمٔمراب وأيم٤مم وسمٓمقن إودي٦م وُمٜم٤مسم٧م اًمِمجر ,طمقاًمٞمٜم٤م وٓ قمٚمٞمٜم٤م

 . (1)شًمٜم٤م وارمحٜم٤م  سمف واقمػ قمٜم٤م واهمٗمر ٓ ـم٤مىم٦م ًمٜم٤م رسمٜم٤م وٓ حتٛمٚمٜم٤م ُم٤م» 

 ,حيرم ىمقل ُمٓمرٟم٤م سمٜمقء يمذا ويمذا وهق يمٗمر خمرج ُمـ اعمٚم٦م إذا اقمت٘مد أن اًمٜمقء هق اخل٤مًمؼ ًمٚمٛمٓمر -733/23

: أصٌح ُمـ قم٤ٌمدي ُم١مُمـ يب ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم»  :^ويٙمقن يمٗمر دون يمٗمر إذا اقمت٘مد أن اًمٜمقء ؾم٥ٌم اعمٓمر ًم٘مقًمف 

يم٥م, وُمـ ىم٤مل ُمٓمرٟم٤م سمٜمقء يمذا ويمذا ومٝمق ويم٤مومر, ومٛمـ ىم٤مل ُمٓمرٟم٤م سمٗمْمؾ اهلل ورمحتف ومذًمؽ ُم١مُمـ يب يم٤مومر سم٤مًمٙمق

 . (2)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شيم٤مومر يب ُم١مُمـ سم٤مًمٙمقيم٥م 

جيقز ىمقل ُمٓمرٟم٤م ذم ٟمقء يمذا ويمذا ٕن ذم ًمٚمٔمرومٞم٦م, وإذا ىم٤مل ُمٓمرٟم٤م سمٜمقء يمذا وأراد سم٤مًم٤ٌمء اًمٔمرومٞم٦م  -734/23

ڇ ڍ ) ذم ( ىم٤مل شمٕم٤ممم ]ومٝمذا ضم٤مئز ٕن اًم٤ٌمء شم٠ميت سمٛمٕمٜمك يم٠من ي٘مقًمقا ُمٓمرٟم٤م سم٤معمرسمٕم٤مٟمٞم٦م ويريدون ذم اعمرسمٕم٤مٟمٞم٦م

 . (3)[ واعمراد أي ذم اًمٚمٞمؾڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ

 

 

  
  هـ 1429/ 11/1 اًمٗمراغ ُمـ يمت٤مب اًمّمالة يقم إطمد

 

 

 

                                                 

 .  228 -5/225( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  5/229( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/229( اًمنمح اعمٛمتع (3
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  يمت٤مب صالة اجلٜم٤مئز -24

إن يم٤من اعمريض ُمـ ذوي اًمٕمٚمؿ اًمذيـ يٕمرومقن إطمٙم٤مم ومال ُي٠ًمل يمٞمػ يّمكم ويمٞمػ يتٓمٝمر  -735/24

 . (1)أن يٌلم ًمف أطمٙم٤مم اًمّمالة واًمٓمٝم٤مرة وإن يم٤من ُمـ اًمٕم٤مُم٦م اجُلٝم٤مل ومٞمحًـ

اًمّمحٞمح أن اعمريض جي٥م قمٚمٞمف اًمتداوي إذا يم٤من ذم شمريمف ًمٚمدواء هالك, وُم٤م همٚم٥م قمغم اًمٔمـ  -736/24

 . (2)ومؽميمف أومْمؾًمٞمس ذم شمريمف هالك وم٠مظمذه أومْمؾ, وُم٤م شم٤ًموى ومٞمف إُمران وٟمٗمٕمف 

 .   (3)أظمرضمف أسمق داود .شوا سمحرام شمداووا وٓ شمداو»  :^ٓ جيقز اًمتداوي سمٛمحرم ًم٘مقًمف  -737/24

 . (4)إُمـ ُمـ ُمٙمرهؿ ,احل٤مضم٦م إًمٞمٝمؿ: همػم اعمًٚمٛملم ٓ جيقز إٓ سمنمـملماًمتداوي قمٜمد  -738/24

شمنمع قمٞم٤مدة اعمريض اعمًٚمؿ إذا طمًٌف ُمروف قمـ اًمٜم٤مس, وأُم٤م اًمٙم٤مومر ومال يٕم٤مد إٓ إذا اىمتْم٧م  -739/24

يم٤من خيدُمف همالم هيقدي ومٛمرض اًمٖمالم ^ ٕٟمف صم٧ٌم أن اًمٜمٌل  :اعمّمٚمح٦م ذًمؽ سمحٞم٨م ُيٕم٤مد ًمٞمٕمرض قمٚمٞمف اإلؾمالم

: أـمع أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ وم٠مؾمٚمؿ, إمم أسمٞمف وهق قمٜمده وم٘م٤ملومٜمٔمر ش أؾمٚمؿ : »يٕمقده وم٘مٕمد قمٜمد رأؾمف وم٘م٤مل ًمف ^ وم٠مشم٤مه اًمٜمٌل

اًمٗم٤مؾمؼ سمٙمٌػمة أو  ,وأُم٤م اًمٗم٤مضمر ُمـ اعمًٚمٛملم .شاحلٛمد هلل اًمذي أٟم٘مذه ُمـ اًمٜم٤مر » : وهق ي٘مقل ^ومخرج اًمٜمٌل 

إن يم٤من ُيٕم٤مد ُمـ أضمؾ أن شمٕمرض قمٚمٞمف اًمتقسم٦م وٟمرضمق ُمٜمف اًمتقسم٦م ومٕمٞم٤مدشمف ُمنموقم٦م  ,ٍم قمغم اًمّمٖمػمة ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾعمُ ا

 . (5)أو اؾمتح٤ٌمسم٤مً  إُم٤م وضمقسم٤مً 

أو صٚم٦م رطمؿ ومٝمل واضم٦ٌم ٓ ُمـ أضمؾ  ٚمٞمٝم٤م سمراًمّمحٞمح أن قمٞم٤مدة اعمريض إن يم٤من يتقىمػ قم -740/24

 .   (6)ومرض يمٗم٤مي٦م واعمذه٥م يرى أهن٤م ؾمٜم٦م ىمػ قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ ومٝملاعمرض وًمٙمـ ُمـ أضمؾ اًم٘مراسم٦م, وإن يم٤من ٓ يتق

 وىم٧م زي٤مرة اعمريض واًمٌ٘م٤مء قمٜمده ـمقياًل أو ىمّمػمًا واًمتحدث ُمٕمف إومْمؾ أٓ حيدد ويرضمع ذم  -741/24

                                                 

 .  5/232( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  5/234( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/234( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  5/235( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  5/236( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  5/239( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)ًمؽ إمم ُم٤م شم٘متْمٞمف احل٤مل واعمّمٚمح٦مذ

دًا حيت٤مج إمم ؾمٗمر ومٞمٖمٜمل سمٕمٞم ٢من يم٤منوم ,آشمّم٤مل سم٤مهل٤مشمػ ٓ يٖمٜمل قمـ اًمٕمٞم٤مدة ٓ ؾمٞمام ُمع اًم٘مراسم٦م -742/24

 . (2)آشمّم٤مل

يمر اعمريض سم٤مًمتقسم٦م ُمـ اعمٕم٤ميص واعمٔم٤ممل واًمقصٞم٦م ويٙمقن اًمتذيمػم ُمٓمٚم٘م٤ًم ُم٤م مل خيػ  -743/24 يًـ أن يذ 

 . (3)قصٞم٦م ًمألىم٤مرب همػم اًمقارصملم واضم٦ٌمقمغم اعمريض, واًم

 ,وشمٜمدى ؿمٗم٤مشمف سم٘مٓمٜم٦م ,و ذابإذا ٟمزل اعمقت سم٤مإلٟم٤ًمن وم٢مٟمف يًـ عمـ طمقًمف أن يٌؾ طمٚم٘مف سمامء أ -744/24

: ٓ إًمف إٓ اهلل, وإن يم٤من ىمؾ ًمف همػم ُمًٚمؿ وم٢مٟمف ي١مُمر هب٤م ومٞم٘م٤ملويٚم٘مـ ٓ إًمف إٓ اهلل صمالث ُمرات وم٢من يم٤من ىمقي٤ًم أو 

( ضمٝمرًا ڤُمًٚماًم وٕمٞمٗم٤ًم وم٢مٟمف ٓ ي١مُمر وإٟمام يذيمر اهلل قمٜمده, وإن شمٙمٚمؿ سمٕمد شمٚم٘مٞمٜمف ومٞمٕم٤مد شمٚم٘مٞمٜمف سمرومؼ, وشم٘مرأ قمٜمده )

ـ ٟمزول اعمقت سمف وإن مل يت٠ميمد ُمـ ٟمزول اعمقت سمف أو يم٤من يٜمزقم٩م ومٞم٘مرأه٤م سمّمقت همػم ُمرشمٗمع, ويقضمف إمم إذا شم٠ميمد ُم

أص٤مب  » ٤مل:وم٘م ^أوص قمٜمد ُمقشمف أن يًت٘مٌؾ سمف اًم٘مٌٚم٦م ومٌٚمغ ذًمؽ اًمٜمٌل  ٕن اًمؼماء سمـ ُمٕمرور  : اًم٘مٌٚم٦م

 . (4)أظمرضمف احل٤ميمؿ .شاًمٗمٓمرة 

 أيب ؾمٚمٛم٦م ورأى سمٍمه عم٤م دظمؾ قمغم»  ^قمٞمٜمٞمف ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل إذا ُم٤مت اإلٟم٤ًمن وم٢مٟمف ينمع شمٖمٛمٞمض  -745/24

أظمرضمف ُمًٚمؿ, وًمدومع شمِمقيف  .ش: إن اًمروح إذا ىمٌض اشمٌٕمف اًمٌٍم ومًٛمٕمف ُمـ ذم اًمٌٞم٧م ومْمجقا ىمد ؿمخص ىم٤مل

اعمٞم٧م, وؿمد حلٞمٞمف, وشمٚمٞملم ُمٗم٤مصؾ اعمٞم٧م, وظمٚمع صمٞم٤مسمف, وؾمؽمه سمثقب, وىم٤مل اعمذه٥م سمقوع طمديدة قمغم سمٓمـ 

وع قمغم هير همًٚمف ُمتقضمٝم٤ًم ُمٜمحدرًا ٟمحق رضمٚمٞمف, واإلهاع سمتجٝمٞمزه, وإٟمٗم٤مذ وصٞمتف, اعمٞم٧م وومٞمف ٟمٔمر, ويق

 . (5)واإلهاع سم٘مْم٤مء ديٜمف

 

                                                 

 .  5/240ح اعمٛمتع ( اًمنم(1

 .  5/241( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  242,  5/241( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  250 -5/244( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  262 -5/251( اًمنمح اعمٛمتع (5
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  ومّمٌؾ ذم همًِؾ اعمٞم٧م

اهمًٚمقه سمامء »  :^همًؾ اعمٞم٧م ومرض يمٗم٤مي٦م إذا ىم٤مم سمف اًمٌٕمض ؾم٘مط قمـ اًم٤ٌمىمل ًم٘مقل اًمٜمٌل  -746/24

 . (1)ؾ واطمد أن يٖمًٚمف سمؾ يٙمٗمل اًمٌٕمضيم ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وُمـ اعمٕمٚمقم أٟمف ٓ يريد ُمـ .شوؾمدر 

أوص أن شمٖمًٚمف  ٕن أسم٤م سمٙمر  :أومم اًمٜم٤مس سمتٖمًٞمؾ اعمٞم٧م وصٞمف اًمذي أوص أن يٖمًٚمف -747/24

اسمـ ؾمٕمد ذم أن يٖمًٚمف حمٛمد سمـ ؾمػميـ . أظمرضمف  وأوص أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  ,اًمرزاقزوضمتف. أظمرضمف قمٌد

سمقه صمؿ ضمده ٕسمٞمف صمؿ أسمٜم٤مئف وإن ٟمزًمقا صمؿ اإلظمقة وإن ٟمزًمقا اعمٞم٧م ٕطمد أن يٖمًٚمف وم٤مٕومم أ اًمٓمٌ٘م٤مت, وإذا مل يقص

 . (2)اًمؽمشمٞم٥م صمؿ أصح٤مب اًمرطمؿ يم٠مب إمصمؿ إقمامم وإن ٟمزًمقا صمؿ اًمقٓء قمغم هذا 

إومم ذم شمٖمًٞمؾ اعمرأة وصٞمتٝم٤م ُمـ اًمٜم٤ًمء صمؿ أُمٝم٤م وإن قمٚم٧م صمؿ اسمٜمتٝم٤م وإن ٟمزًم٧م صمؿ أظمتٝم٤م ُمـ  -748/24

 . (3)ؿ ظم٤مًمتٝم٤مأم أو ؿم٘مٞم٘م٦م صمؿ قمٛمتٝم٤م صم أب أو

 ^وىمقل اًمٜمٌل  ,اًم٤ًمسمؼ ًمٙمؾ ُمـ اًمزوضملم شمٖمًٞمؾ ص٤مطمٌف دل قمغم هذا طمدي٨م أسمق سمٙمر  -749/24

 . (4)أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد .شًمق ُُم٧مِّ ىمٌكم ًمٖمًٚمتؽ»  :قمٜمٝم٤مًمٕم٤مئِم٦م ريض اهلل 

ًمق ُم٤مت زوج قمـ زوضمتف احل٤مُمؾ صمؿ ووٕم٧م احلٛمؾ سمٕمد ووم٤مشمف وىمٌؾ أن يٖمًؾ ومٚمٞمس هل٤م أن  -750/24

 . (5)هت٤م سمقوع احلٛمؾ ومّم٤مرت أضمٜمٌٞمف ُمٜمفٕهن٤م ىمد سم٤مٟم٧م ُمٜمف واٟم٘مْم٧م قمد :شمٖمًٚمف

ي -751/24  . (6)تف وهل٤م أن شمٖمًٚمف وإن مل جي٤مُمٕمٝم٤مًمٚمًٞمد أن يٖمًؾ ُه 

إذا ُم٤مت ـمٗمؾ ًمف أىمؾ ُمـ ؾمٌع ؾمٜملم ومألُمف أن شمٖمًٚمف وإن ُم٤مشم٧م ـمٗمٚم٦م هل٤م أىمؾ ُمـ ؾمٌع ؾمٜملم  -752/24

 وم٠ميمثر ومٚمٞمس ٕسمٞمٝم٤م  ُم٤مشم٧م وهل٤م ؾمٌع ؾمٜملم وُمـطمٙمؿ,  رشمفلم ًمٞمس ًمٕمقٕن ُمـ دون اًمًٌع ؾمٜم :ومألسمٞمٝم٤م أن يٖمًٚمٝم٤م

                                                 

 .  5/263( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  5/265( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/267( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  5/267( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  5/268ٛمتع ( اًمنمح اعم(5

 .  5/268( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)أن يٖمًٚمٝم٤م

أو اخلٜمثك  ,ُم٤مت رضمؾ سملم ٟم٤ًمء أو ُم٤مشم٧م اُمرأة سملم رضم٤مل وًمٞمس سمٞمٜمٝمؿ ُمـ يّمح أن يٖمًؾ إذا -753/24

شمٕمذر همًٚمف وم٢مٟمف  ضمح أن ُمـاعمِمٙمؾ أو ُمـ ُم٤مت ذم اًمؼم ومل يتقومر اعم٤مء أو ُم٤مت حمؽمىم٤ًم وم٢مٟمف قمغم اعمذه٥م يٞمٛمؿ, واًمرا

 . (2)ٓ يٞمٛمؿ

ؾ ُمًٚمٌؿ يم٤مومرًا أو يٙمٗمٜمف أو يدومٜمف سمؾ يقارى سم٤مًمؽماب ورُمًف ذم طمٗمرة أومْمؾ ًم٘مقًمف  -754/24 ًِ حيرم أن َيٖم

 . (3)قز اشم٤ٌمع ضمٜم٤مزة اًمٙم٤مومر وشمِمٞمٞمٕمٝم٤موٓ جي ] ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹[شمٕم٤ممم 

ع ذم شمٖمًٞمؾ اعمٞم٧م وم٢مٟمف جي٥م ؾمؽم قمقرشمف وهل ُمـ -755/24 اًمنة إمم اًمريم٦ٌم ًمٚمرضمؾ ُمع اًمرضمؾ  إذا ُذِ

 . (4)ع ؾمٜملم وم٠ميمثرواعمرأة ُمع اعمرأة وجيرد ُمـ اعمالسمس ويًؽم قمـ اًمٕمٞمقن, ويٙمقن ؾمؽم اًمٕمقرة عمـ ًمف ؾمٌ

 . (5) ُمـ اطمتٞم٩م ًمف وًمق يم٤من ُمـ أىم٤مرسمفيٙمره ًمٖمػم اعمٖمًؾ أن حيي همًؾ اعمٞم٧م إٓ -756/24

ف وُيٕمٍم سمٓمٜمف سمرومؼ طمتك خيرج ُم٤م يم٤من ُمتٝملء قمٜمد همًؾ اعمٞم٧م ُيرومع رأؾمف إمم ىمرب ضمٚمقؾم -757/24

ومٞمٜمجٞمف  ,ويٙمثر ُمـ ص٥م اعم٤مء قمٚمٞمف صمؿ يٚمػ اعمٖمًؾ ظمرىم٦م قمغم يده أو يٚمٌس ىمٗم٤مزًا يمام هق ُمقضمقد أن ,ًمٚمخروج

 إن يم٤من ًمف ؾمٌع ؾمٜملم وم٠ميمثر وإن يم٤من أىمؾ ُمـ ؾمٌع ؾمٜملم ومٞمٜمجٞمف ُم٤ٌمذة ُمـ دون ظمرىم٦م, ويًتح٥م أن ي٠مظمذ ظمرىم٦م

 وٓ يدظمؾ اعم٤مء ذم ُمٜمخريف وٓ ذم ومٞمف ويدظمؾ إصٌٕملم ,, ومٞمًٛمل صمؿ يقوئف اؾمتح٤ٌمسم٤مً ضمديدة ًمٖمًؾ ؾم٤مئر ضمًده

ويٖمًؾ رأؾمف وحلٞمتف سمرهمقة  ,ظمرىم٦م ُمٌٚمقًمتلم سم٤معم٤مء سملم ؿمٗمتٞمف ومٞمٛمًح أؾمٜم٤مٟمف ويٜمٔمػ هب٤م ُمٜمخريف قمٚمٞمٝمام ُمٚمٗمقوم٤مً 

   :^ًم٘مقل اًمٜمٌل  :يٛمـصمؿ يٖمًؾ ؿم٘مف إ .شاهمًٚمقه سمامء وؾمدر »  :ذم اًمذي وىمّمتف داسمتف ^ًم٘مقل اًمٜمٌل  :اًمًدر

اهمًٚمٜمٝم٤م صمالصم٤ًم أو مخ٤ًًم أو »  : ^ًم٘مقل اًمٜمٌل :صمؿ ؿم٘مف إين صمؿ يمؾ ضمًده  صمالث ُمرات .شاسمدأن سمٛمٞم٤مُمٜمٝم٤م » 

ويمؾ  ,ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شأو ؿمٞمئ٤ًم ُمـ يم٤مومقر  اً ؾمٌٕم٤ًم أو أيمثر ُمـ ذًمؽ إذا رأيتـ ذًمؽ واضمٕمٚمـ ذم اًمٖمًٚم٦م إظمػمة يم٤مومقر

                                                 

 .  5/268( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  297, 5/269( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/270( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  5/274( اًمنمح اعمٛمتع (4
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وًمٙمـ يٜمٌٖمل أن ي٘مٓمع  ,٤من ُمتٝمٞمئ٤ًم ًمٚمخروج, وإن مل يٜمؼ سمثالث زيد طمتك يٜم٘مكُمرة يٛمر يده قمغم سمٓمٜمف ًمٞمخرج ُم٤م يم

واخِلالل ًمألؾمٜم٤من إذا قمغم وشمر وجيٕمؾ ذم إظمػمة يم٤مومقرًا, ويًتٕمٛمؾ اعم٤مء اًم٤ًمظمـ واإلؿمٜم٤من وٟمحقه اًمّم٤مسمقن 

ن يمِمػ ويٙمق ,ٗم٤مره وي٠مظمذ ؿمٕمر إسمٓمف إن يمثر ويمذًمؽ ؿمٕمر اًمٕم٤مٟم٦م إذا يمثرفم, وي٘مص ؿم٤مرسمف وشم٘مٚمؿ أاطمتٞم٩م إًمٞمف

اًمٕمقرة ًمٚمح٤مضم٦م وٓ ينح ؿمٕمره ويٜمِمػ اؾمتح٤ٌمسم٤ًم سمثقب, وإن يم٤مٟم٧م اُمرأة يْمٗمر ؿمٕمره٤م صمالصم٦م ىمرون ويًدل 

ُمتٗمؼ  .شأن يْمٗمرن ؿمٕمره٤م صمالصم٦م ىمرون ويًدًمٜمف ُمـ ورائٝم٤م »  اًمٜم٤ًمء اًماليت يٖمًٚمـ اسمٜمتف: ^وراءه٤م ُٕمر اًمٜمٌل 

 .    (1)قمٚمٞمف

٤م شم١مظمذ إٓ أن خيِمك أن شمٙمقن ُمـ اعمثٚم٦م ومٞمٌ٘مك ُمع ُمـ يم٤مٟم٧م ًمف أؾمٜم٤من ُمـ ذه٥م أو ومْم٦م وم٢مهن -758/24

 . (2)ه وي٠مظمذوا اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ومٚمٝمؿ ذًمؽاعمٞم٧م صمؿ إن ؿم٤مء اًمقرصم٦م سمٕمد أن يٗمٜمك اعمٞم٧م أن حيٗمروا ىمؼم

إن ظمرج ُمـ اعمٞم٧م رء سمٕمد اًمٖمًٚم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م طمٌم اعمحؾ سم٘مٓمـ وم٢من مل يًتٛمًؽ ومٌٓملم طمر  -759/24

 . (3)ء, وإن ظمرج رء سمٕمد شمٙمٗمٞمٜمف مل يٕمد اًمٖمًؾ وٓ اًمقوقًمٞمس خمٚمقـم٤ًم سمرُمؾ ومٞمٖمًؾ اعمحؾ ويقو٠م

: ذم اًمذي وىمّمتف داسمتف وهق حمرم ^ وم٢مٟمف يٖمًؾ سمامء وؾمدر ًم٘مقل اًمٜمٌل إذا ُم٤مت اعمحرم -760/24

وٓ يٖمٓمك رأؾمف ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وٓ يٚمٌس خمٞمٓم٤ًم وٓ يٓمٞم٥م  .شاهمًٚمقه سمامء وؾمدر وٓ حتٜمٓمقه وٓ ختٛمروا رأؾمف »

 . (4)ودمقز شمٖمٓمٞم٦م وضمٝمف

حل٤مل طم٤مل طمٞم٤مهت٤م إذا ُم٤مشم٧م اعمحرُم٦م وم٢مٟمف ٓ يٖمٓمك وضمٝمٝم٤م إٓ إذا ُُمرت سمرضم٤مل أضم٤مٟم٥م يمام  هق ا -761/24

  .(5)وم٢مٟمف يًؽم وضمٝمٝم٤م

أُمر سم٘متغم »  ^حيرم شمٖمًٞمؾ اًمِمٝمٞمد اًمذي ىمتؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ًمتٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م ٕن اًمٜمٌل  -762/24

 تٖمًٞمؾ واضم٥م وٓ يؽمك اًمقاضم٥م إٓ عمحرم ويدومـ ذم صمٞم٤مسمف إٓ أن واًم .شسمدُم٤مئٝمؿ ومل يٖمًٚمٝمؿ  أطمد أن يدومٜمقا
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 . (1)يٙمٗمـ سمٖمػمه٤م, وٓ يّمغم قمٚمٞمف وم٢مٟمف ,يًٚمٌٝم٤م ُمٜمف اًمٕمدو

اعم٘متقل فمٚماًم ٓ يٕم٤مُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمِمٝمٞمد اًمذي ىمتؾ ذم اعمٕمريم٦م سمؾ هق يم٤ًمئر اعمقشمك يٖمًؾ ويٙمٗمـ  -763/24

 . (2)ًمِمٝمٞمدٛمذه٥م ٕٟمف يرى أٟمف يٕم٤مُمؾ يم٤مويّمغم قمٚمٞمف ظمالوم٤ًم ًمٚم

 . (3)ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م ٕٟمف يرى أٟمف يٖمًؾإذا يم٤من اًمِمٝمٞمد ضمٜم٤ًٌم وم٢مٟمف ٓ يٖمًؾ  -764/24

وم٢مٟمف يٕم٤مُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م  ,إن ؾم٘مط اًمِمٝمٞمد ُمـ داسمتف سمٗمٕمؾ اًمٕمدو أو وضمد ُمٞمت٤ًم وومٞمف أصمر ضمراطم٤مت -765/24

 قمٚمٞمف, وإن ضمرح صمؿ سمٕمد وم٢مٟمف يٖمًؾ ويٙمٗمـ ويّمغم ,وإن ؾم٘مط سمٖمػم ومٕمؾ اًمٕمدو أو مل يقضمد سمف أصمر ضمراطم٦م ,اًمِمٝمٞمد

جرطمف يمت٠مصمر اعمحتي اجلرح أيمؾ صمؿ ُم٤مت وًمق مل يٓمؾ اًمٗمّمؾ وم٢مٟمف يٖمًؾ ويٙمٗمـ ويّمغم قمٚمٞمف, وإن سم٘مل ُمت٠مصمرًا سم

 . (4)وم٢مٟمف ٓ يٖمًؾ

إذا ؾم٘مط اجلٜملم وىمد أشمؿ أرسمٕم٦م أؿمٝمر وم٢مٟمف يٖمًؾ ويٙمٗمـ ويّمغم قمٚمٞمف ويدومـ ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم  -766/24

 . (5)ٟم٤ًم طمتك يٛميض قمٚمٞمف أرسمٕم٦م أؿمٝمرٟم٤ًمٕٟمف ٓ يٙمقن إ :ويًٛمك

 . (6)قمغم اًم٘مقل اًمراضمح ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م ُمـ شمٕمذر همًٚمف وم٢مٟمف ٓ يٞمٛمؿ -767/24

قمغم اًمٖم٤مؾمؾ ؾمؽم ُم٤م يراه ُمـ اعمٞم٧م إن مل يٙمـ طمًٜم٤ًم ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ضمًدي٦م أو ُمٕمٜمقي٦م إٓ أن يٙمقن  -768/24

 . (7)ًمٞمحذر اًمٜم٤مس ُمـ سمدقمتفُمـ ؾمقء ومٞمف اعمٞم٧م ص٤مطم٥م سمدقم٦م وداقمٞم٦م إًمٞمٝم٤م ومٞمذيمر ًمٚمٜم٤مس ُم٤م رآه 

ٟم٤مر إٓ ُمـ  ًمف وٓ ٟمِمٝمد ٕطمد سمجٜم٦م أو وٟمدقمق ًمٚمٛمحًـ رمح٦م اهلل وٟمخ٤مف قمغم اعمزء ٟمرضمق -769/24

واظمت٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ُمـ اشمٗم٘م٧م إُم٦م يمٚمٝم٤م  ,ؿمٝمد ًمف اًمٜمٌل ^ يم٤مًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م وٟمحقهؿ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م

 وُمـ قمرف سم٤مًمٗمًقق  ,رم ؾمقء اًمٔمـ سم٤معمًٚمؿ اًمذي فم٤مهره اًمٕمداًم٦محيوأو ضمٚمٝم٤م قمغم اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف يم٤مٕئٛم٦م إرسمٕم٦م, 

                                                 

 .  291 -5/287( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  5/288( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/290( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  5/292( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  5/295( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  297, 5/269( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  5/298( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)ومال طمرج ذم إؾم٤مءة اًمٔمـ ومٞمف

  ومّمٌؾ ذم شمٙمٗملم اعمٞم٧م

وإصؾ ذم  .شيمٗمٜمقه ذم صمقسمٞمف »  :ذم اًمذي وىمّمتف داسمتف ^جي٥م شمٙمٗملم اعمٞم٧م دل قمٚمٞمف ىمقًمف  -770/24

 . (2) اًمديـ واًمقصٞم٦م واإلرثاًمٙمٗمـ قمغم إُمر اًمقضمقب, ويٙمقن اًمٙمٗمـ ُمـ طمر ُم٤مًمف وشم٘مدم شمٙمٚمٗم٦م

ًمق ومرض أن هٜم٤مك ضمٝم٦م ُم١ًموًم٦م قمـ شمقومػم اًمٙمٗمـ ومال طمرج أن ٟمٙمٗمـ اعمٞم٧م ُمٜمٝم٤م إٓ إذا أوص  -771/24

 . (3)جيقز أن ٟمٙمٗمٜمف ُمـ إيمٗم٤من اًمٕم٤مُم٦مسم٠من يٙمٗمـ ُمـ ُم٤مًمف ومال 

واًمٗمروع قمغم ُمـ شمٚمزُمف ٟمٗم٘متف ُمـ إصقل ٞمج٥م شمٙمٗمٞمٜمف وم, ُمـ ُم٤مت ومل يٙمـ ًمف ُم٤مل يٙمٗمـ ُمٜمف -772/24

م اًمٜم٤مس أن وإذا وضمدٟم٤م صمقسم٤ًم ىمد ًمًٌف اعمٞم٧م وهمؽمة وشم٘مقم سم٤مًمقاضم٥م ومال ٟمٚمز واًمقارصمقن سم٤مًمٗمرض واًمتٕمّمٞم٥م,

 . (4)يٙمٗمٜمقه ُم٤م دام ًمف ُم٤مل

وإن مل يٙمـ  ,وم٢من يم٤من اعمٞم٧م ًمف أوٓد ومال شمٚمزم أظمٞمف ٟمٗم٘م٦م اًمٙمٗمـ ,ُمـ ُم٤مت وًمٞمس ًمف ُم٤مل وًمف أخ -773/24

 . (5)ًمف وًمد وضم٦ٌم قمغم أظمٞمف ٟمٗم٘م٦م اًمٙمٗمـ

إٓ إذا يم٤من همػم  ,ٕٟمف ُمـ اًمٕمنمة سم٤معمٕمروف ٝم٤م:إذا ُم٤مشم٧م اًمزوضم٦م وم٢مٟمف يٚمزم اًمزوج أن يٙمٗمٜم -774/24

ُمقؾمقر, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ يٚمزم اًمزوج أن يٙمٗمـ زوضمتف, وإذا ُم٤مت اًمزوج ويم٤من وم٘مػمًا ويم٤مٟم٧م زوضمتف 

 . (6)قمٚمٞمٝم٤م ىمٞمٛم٦م اًمٙمٗمـُمقؾمقرة احل٤مل ومال جي٥م 

ٗمـ ذم صمالث ًمٗم٤مئػ سمٞمْم٤مء يمُ »  :^ٕن اًمٜمٌل  :ؾ ذم صمالصم٦م ًمٗم٤مئػ سمٞمْم٤مءيًتح٥م شمٙمٗملم اًمرضم -775/24

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, ودمٛمر أي شمٌخر اًمٚمٗم٤مئػ سمٕمد رش اعم٤مء قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمٕمٚمؼ اًمدظم٤من  .شؾمحقًمٞم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ىمٛمٞمص وٓ قمامُم٦م 

                                                 

 .  5/299عمٛمتع ( اًمنمح ا(1

 .  5/302( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/303( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  5/303( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  5/304( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  5/305( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ٜمقط ذم ومٞمٝم٤م ويًٌط سمٕمْمٝم٤م قمغم سمٕمض وجُيٕمؾ احلٜمقط سمٞمٜمٝم٤م صمؿ يقوع اعمٞم٧م قمٚمٞمٝم٤م ُمًتٚم٘مٞم٤ًم, صمؿ جيٕمؾ رء ُمـ احل

جيٕمؾ رء ُمـ احلٜمقط قمغم قمٞمٜمٞمف  ىمٓمـ سملم أًمٞمتٞمف ويِمد ومقىمٝم٤م ظمرىم٦م ُمِم٘مقىم٦م اًمٓمرف دمٛمع أًمٞمتف وُمث٤مٟمتف, صمؿ سمٕمد

ف وأذٟمٞمف وُمقاوع ؾمجقده وهل اجلٌٝم٦م وإٟمػ واًمريمٌت٤من واًمٙمٗم٤من وأـمراف اًم٘مدُملم, صمؿ يرد ٞموُمٜمخريف وؿمٗمت

وجيٕمؾ أيمثر اًمٗم٤موؾ قمغم  ,قىمف صمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦مُمـ وم ـمرف اًمٚمٗم٤موم٦م اًمٕمٚمٞم٤م قمغم ؿم٘مف إيٛمـ ويرد ـمرومٝم٤م أظمر

 . (1)ف أصاًل وحتؾ هذه اًمٕم٘مد ذم اًم٘مؼمرأؾمف ويٕم٘مده٤م قم٘مدشملم أو طم٥ًم ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف وأُم٤م يمقهن٤م ؾمٌع ومال أقمٚمؿ ًم

 . (2)ٙمٗملم اعمٞم٧م ذم ىمٛمٞمص وُمئزر وًمٗم٤موم٦مجيقز شم -776/24

ورد ذم هذا طمدي٨م ذم إؾمٜم٤مده ٟمٔمر  ,ومتلمشمٙمٗمـ اعمرأة ذم مخ٦ًم أصمقاب إزار ومخ٤مر وىمٛمٞمص وًمٗم٤م -777/24

وإٓ وم٤مٕصؾ شم٤ًموي اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م وم٢من صم٧ٌم احلدي٨م ذم شمٙمٗملم اعمرأة ذم مخ٦ًم أصمقاب ومٝمق 

 . (3)وإٓ ومال ومرق سملم اًمرضمؾ واعمرأة يمذًمؽ

 . (4) اعمٞم٧م صمقب يًؽم مجٞمع سمدٟمفاًمقاضم٥م ذم شمٙمٗملم -778/24

  ومّمٌؾ ذم اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م

صٚمقا »  :^اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م ومرض يمٗم٤مي٦م دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م اًمذي قمٚمٞمف اًمديـ طملم ىم٤مل  -779/24

 . (5)اُمرأة سمنمط أن يٙمقن اعمّمكم ُمٙمٚمػ أظمرضمف اًمٌخ٤مري, ويٙمٗمل واطمد وًمق يم٤مٟم٧م. شقمغم ص٤مطمٌٙمؿ

ن اإلُم٤مم ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م ومٝمق يرى أ, رضمؾ عم٤م صم٧ٌم ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحدي٘مػ اإلُم٤مم قمٜمد رأس اًم -780/24

 .شىم٤مم قمغم اُمرأة ُم٤مشم٧م ذم ٟمٗم٤مؾمٝم٤م قمٜمد وؾمٓمٝم٤م »  :^ي٘مػ قمٜمد صدر اًمرضمؾ, وي٘مػ قمٜمد وؾمط اعمرأة ٕن اًمٜمٌل 

 اؾمتح٤ٌمسم٤ًم وجيزأ ًمق وىمػ قمٜمد اًمرضمٚملم ًمٙمـ ٓ سمد ُمـ أن يٙمقن اعمٞم٧م سملم يدي اإلُم٤مم,  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وهذا يٙمقن

 

                                                 

 .  310 -5/305( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  5/311( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/312( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  5/312( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  5/314( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)٤ًمرهوٓ يِمؽمط أن يٙمقن رأس اعمٞم٧م قمـ يٛملم اإلُم٤مم أو قمـ ي

وم٢مذا ىم٤مم ُمـ ي٘مرب  ,يٙمقن اإلُم٤مم ذم اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م ُمت٘مدم قمغم اعم٠مُمقُملم يمام هق إصؾ -781/24

ٙم٤من صٗمقا قمـ يٛملم اإلُم٤مم وم٢من و٤مق هبؿ اعم ,اجلٜم٤مزة ًمٚمّمالة ومل جيد ًمف ُمٙم٤مٟم٤ًم ومٞمّمػ سملم اإلُم٤مم واًمّمػ إول

 . (2)وي٤ًمره

يرومع يديف ُمع يمؾ شمٙمٌػمة, ي٘مرأ ذم إومم سمٕمد اًمتٕمقذ  يٙمؼم اإلُم٤مم قمغم اعمٞم٧م أرسمع شمٙمٌػمات -782/24

يم٤مًمتِمٝمد, وذم اًمث٤مًمث٦م يدقمق ًمٚمٛمٞم٧م سم٤مًمدقم٤مء اًمقارد إن يم٤من يٕمرومف وإٓ سم٠مي  ^اًمٗم٤محت٦م, وذم اًمث٤مٟمٞم٦م يّمكم قمغم اًمٜمٌل 

 ,دةواًم٘مقل سم٠من يدقمق سمٕمد اًمراسمٕم٦م أومم ُمـ اًمًٙمقت صمؿ يًٚمؿ قمـ يٛمٞمٜمف واطم ,دقم٤مء, صمؿ يٙمؼم اًمراسمٕم٦م وي٘مػ ىمٚمٞمالً 

 ^صمالث ظمالل يم٤من رؾمقل اهلل »  :ىم٤مل ًمقرود ذًمؽ ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد  :وٓ سم٠مس أن يًٚمؿ شمًٚمٞمٛمتلم

أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل, واعمذه٥م يرى  .شيٗمٕمٚمٝمـ شمريمٝمـ اًمٜم٤مس إطمداهـ اًمتًٚمٞمؿ قمغم اجلٜم٤مزة ُمثؾ اًمتًٚمٞمؿ ذم اًمّمالة 

 . (3) يًـ أن يزيد قمغم شمًٚمٞمٛم٦م واطمدةأٟمف ٓ

 :(4) اعمٞم٧مواضم٤ٌمت اًمّمالة قمغم -783/24

  اًمٗم٤محت٦م . -جاًمتٙمٌػمات إرسمع .                  -ب                اًم٘مٞم٤مم .                -أ

  اًمتًٚمٞمؿ . -و        اًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م .               -هـ.        ^اًمّمالة قمغم اًمٜمٌل  -د

 اًمؽمشمٞم٥م .  -ز

 :اعمٞم٧م إمم مخس أو ؾم٧م أو ؾمٌع أو صمامن أو شمًعدمقز اًمزي٤مدة قمغم أرسمع شمٙمٌػمات ذم اًمّمالة قمغم  -784/24

صغم قمغم ضمٜم٤مزة ومٙمؼم قمٚمٞمٝم٤م مخ٤ًًم وأظمؼم أن ذًمؽ ُمـ ومٕمؾ اًمٜمٌل  » اًمث٤مسم٧م أن زيد سمـ أرىمؿ  ًمقرود ذًمؽ ًمٙمـ

  .(5)أظمرضمف ُمًٚمؿ .ش ^

                                                 

 .  5/315( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  5/316( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  338 -5/317( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  342 -5/339( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  5/339( اًمنمح اعمٛمتع (5
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ٕن  :إذا اٟمتٝمك اعم٠مُمقم ُمـ ىمراءة اًمٗم٤محت٦م ىمٌؾ شمٙمٌػم اإلُم٤مم ًمٚمث٤مٟمٞم٦م وم٢مٟمف ي٘مرأ ؾمقرة سمٕمد اًمٗم٤محت٦م -785/24

قمغم ضمٜم٤مزة وم٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب وؾمقرة وضمٝمر طمتك  صٚمٞم٧م ظمٚمػ اسمـ قم٤ٌمس  » :ـمٚمح٦م سمـ قمٌداهلل ىم٤مل

 . (1)أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل .ش: ؾمٜم٦م وطمؼ وم٠ًمًمتف وم٘م٤ملأؾمٛمٕمٜم٤م, ومٚمام ومرغ أظمذت سمٞمده 

ُمع وم٢مذا دظمؾ  ,ُمـ وم٤مشمف رء ُمـ اًمتٙمٌػم ذم صالة اعمٞم٧م وم٢مٟمف ٓ سمد أن يت٤مسمع اإلُم٤مم ومٞمام هق ومٞمف -786/24

 . (2)وم٤مشمف وم٢مٟمف يٌدأ سم٤مًمدقم٤مء ًمٚمٛمٞم٧م صمؿ ي٘ميض ُم٤م ,اإلُم٤مم ُمثاًل ذم اًمتٙمٌػمة اًمث٤مًمث٦م

عم٤م ُم٤مشم٧م اعمرأة اًمتل يم٤مٟم٧م  ^ٕن اًمٜمٌل  :ُمـ وم٤مشمتف اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م ذم اعمًجد صغم قمغم اًم٘مؼم -787/24

  .(3)وصغم قمغم ىمؼمه٤م . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ^شم٘مؿ اعمًجد ومل يٕمٚمؿ سمٛمقهت٤م إٓ سمٕمد دومٜمٝم٤م ظمرج 

يّمغم قمغم اًم٘مؼم صالة اجلٜم٤مزة اعمٕمرووم٦م إن يم٤من رضماًل وىمػ قمٜمد رأؾمف وإن يم٤مٟم٧م اُمرأة  وىمػ  -788/24

 . (4)اًم٘مؼم سمٞمٜمف وسملم اًم٘مٌٚم٦مقمٜمد  وؾمٓمٝم٤م وجيٕمؾ 

 ,ذم اًمٌئر صمؿ شمردم اًمٌئروهق يّمغم قمٚمٞمف ٢مٟمف وم ,ًمق ؾم٘مط ؿمخص ذم سمئر ومل ٟمًتٓمع إظمراضمف -789/24

 . (5)رة قمٚمٞمفًمٕمدم اًم٘مد :شمٖمًٞمٚمف وشمٙمٗمٞمٜمفويً٘مط 

وإن  إذا اضمتٛمٕم٧م قمدة ىمٌقر مل يّمؾ  قمٚمٞمٝم٤م وم٢من يم٤مٟم٧م سملم يديف صغم قمٚمٞمٝم٤م مجٞمٕم٤ًم صالة واطمدة, -790/24

 . (6)يم٤مٟم٧م ُمتٗمرىم٦م صغم قمغم يمؾ ىمؼم

واظمت٤مره ؿمٞمخ  ,ًمف ؿمٝمر أو أيمثر ُمـ ذًمؽ اًمٖم٤مئ٥م اًمذي مل يّمؾ  قمٚمٞمف ؾمقاء دمقز اًمّمالة قمغم -791/24

يٙمقن هذا اعمدومقن ُم٤مت ذم زُمـ يٙمقن ومٞمف هذا اعمّمكم أهاًل ًمٚمّمالة, واعمذه٥م يرى سمنمط أن  ,اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 . (7)يمؾ هم٤مئ٥م إمم ؿمٝمر وم٘مط إن صكم قمٚمٞمفأٟمف يّمغم قمغم 

                                                 

 .  5/340( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  5/342( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/344( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  5/345تع ( اًمنمح اعمٛم(4

 .  5/345( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  5/345( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  5/346( اًمنمح اعمٛمتع (7
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ٓ يّمكم اإلُم٤مم وُمـ ذم طمٙمٛمف ُمـ إُمراء واًم٘مْم٤مة واعمٗمتلم ويمؾ ُمـ حيّمؾ سم٤مُمتٜم٤مقمف اًمٜمٙم٤مل  -792/24

: وم٘م٤مل ^اًل ُمـ ضمٝمٞمٜم٦م شمقذم  يقم ظمٞمؼم ومذيمر ذًمؽ ًمرؾمقل اهلل أن رضم» قمغم اًمٖم٤مل ُمـ همٜم٤مئؿ اجلٝم٤مد دل قمٚمٞمف 

أظمرضمف  .ش: إن ص٤مطمٌٙمؿ همؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ... وضمقه اًم٘مقم, ومٚمام رأى ُم٤م هبؿ ىم٤ملصٚمقا قمغم ص٤مطمٌٙمؿ, ومتٖمػمت 

 .شأيت سمرضمؾ ىمد ىمتؾ ٟمٗمًف سمٛمِم٤مىمص ومٚمؿ يّمؾِّ قمٚمٞمف »  ^ٕن اًمٜمٌل  :أسمق داود, ويمذًمؽ ٓ يّمكم قمغم ىم٤مشمؾ ٟمٗمًف

 . (1)ـ هق ُمثٚمٝمؿ أو أؿمد أذي٦م ًمٚمٛمًٚمٛملمُمًٚمؿ, ويٚمحؼ سم٤مًمٖم٤مل وىم٤مشمؾ ٟمٗمًف ُم أظمرضمف

 .شصغم قمغم ؾمٝمؾ سمـ سمٞمْم٤مء ذم اعمًجد »  ^ٕن اًمٜمٌل  :دمقز اًمّمالة قمغم اجلٜم٤مئز ذم اعم٤ًمضمد -793/24

 . (2)ٚمٛمًجدأظمرضمف ُمًٚمؿ, ويٛمٜمع ُمـ اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م ذم اعمًجد إذا يم٤من حيّمؾ ُمٜمف شمٚمقي٨م ًم

  اعمٞم٧م ودومٜمفومّمٌؾ ذم محؾ 

وهق أن  ,واعمذه٥م يرى ؾمٜمٞم٦م اًمؽمسمٞمع ,إُمر واؾمع ذم صٗم٦م محؾ اجلٜم٤مزة ومٞمٗمٕمؾ ُم٤م هق إؾمٝمؾ -794/24

حيٛمؾ اًمٜمٕمش ُمـ يٛملم اجلٝم٦م إُم٤مُمٞم٦م صمؿ يرضمع ًمٚمٕمٛمقد اًمذي وراءه صمؿ يت٘مدم ًمٚمٕمٛمقد اًمذي قمـ ي٤ًمره صمؿ يت٠مظمر 

 . (3)ف إيٛمـ وأظمر قمغم يمتٗمف إينقديـ قمغم يمتٗموىم٤مًمقا ي٤ٌمح سملم اًمٕمٛمقديـ سم٠من جيٕمؾ أطمد اًمٕمٛم ,إمم اخلٚمػ

 . (4)سملم إيدي إذا يم٤من ٓ يِمؼ محٚمف إذا يم٤من اعمٞم٧م صٖمػمًا ومٞمحٛمؾ -795/24

إذا يم٤من اعمٞم٧م اُمرأة ومٞمًتح٥م ووع اعمِٙم٦ٌم قمغم ٟمٕمِمٝم٤م, واعمٙم٦ٌم أقمقاد ُم٘مقؾم٦م ُمثؾ اخلٞمٛم٦م شمقوع  -796/24

 .(5)ذيمره اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى .وم٤مـمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤موىمد أوص٧م هب٤م  ,ويقوع قمٚمٞمٝم٤م ؾم٤مشمر ,قمغم اًمٜمٕمش

شمؽ ص٤محل٦م  أهقمقا سم٤مجلٜم٤مزة وم٢من»  :^يًتح٥م اإلهاع سم٤مجلٜم٤مزة ًمٞمس إهاقم٤ًم ؿمديدًا ًم٘مقًمف  -797/24

 . (6)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف  .شومخػم شم٘مدُمقهن٤م إًمٞمف 

                                                 

 .  352 -5/349( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  5/353( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/355( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  5/356( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  5/356( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  5/357( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ًمقرود اًمًٜم٦م  :ن ظمٚمٗمٝم٤ميٙمقٟمق ٤مً وإن يم٤مٟمقا ريم٤ٌمٟم ,إذا يم٤من اعمِمٞمٕمقن ُمِم٤مة يٙمقٟمقن أُم٤مم اجلٜم٤مزة -798/24

سمذًمؽ, وضم٤مءت اًمًٜم٦م سمتخٞمػم اعم٤مر سملم أن يٙمقن أُم٤مُمٝم٤م أو ظمٚمٗمٝم٤م أو قمـ يٛمٞمٜمٝم٤م أو قمـ ؿمامهل٤م طم٥ًم ُم٤م شمٞمن 

 . (1)أُم٤م اًمًٞم٤مرات ومتٙمقن أُم٤مم اجلٜم٤مزةأظمرضمف اإلُم٤مم أمحد, و

ر ٕن اًمًٜم٦م محٚمٝم٤م ُمٓمٓ يٜمٌٖمل محؾ اجلٜم٤مزة قمغم اًمًٞم٤مرة إٓ ًمٕمذر يمٌٕمد اعم٘مؼمة أو وضمقد ريح أو  -799/24

 . (2)قمغم إقمٜم٤مق

إذا شمٌٕمتؿ ضمٜم٤مزة ومال دمٚمًقا »  :^يٙمره اجلٚمقس عمـ شمٌع اجلٜم٤مزة طمتك شمقوع قمغم إرض ًم٘مقًمف  -800/24

 . (3)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شطمتك شمقوع 

 . (4)يًتح٥م شمٖمٓمٞم٦م ىمؼم اعمرأة قمٜمد إدظم٤مهل٤م ًمٙمل ٓ شمرى وهق أؾمؽم هل٤م -801/24

 اًم٘مؼم ومٞمدظمؾ رأس اعمٞم٧م ؾماًل ذم اًم٘مؼم هذا هق إومْمؾ, وهٜم٤مك يدظمؾ اعمٞم٧م ُمـ قمٜمد رضمكم -802/24

  .(5)ُمـ ىمٌؾ اًم٘مؼم ويقوع ومٞمف سمدون ؾمؾ ـمري٘م٦م أظمرى وهل أن ي١مشمك سم٤معمٞم٧م

اًمٚمحد أومْمؾ ُمـ اًمِمؼ, واًمٚمحد هق أن حيٗمر ذم ىم٤مع اًم٘مؼم طمٗمرة ُمـ ضمٝم٦م اًم٘مٌٚم٦م يقوع ومٞمٝم٤م  -803/24

 . (6)ًمٚمٛمٞم٧م ذم وؾمط اًم٘مؼم طمٗمرة ؼ أن حيٗمراعمٞم٧م وجيقز أن شمٙمقن ُمـ ضمٝم٦م ظمٚمػ اًم٘مٌٚم٦م, واًمِم

دل قمغم ذًمؽ ىمقًمف  ,سمًؿ اهلل وقمغم ُمٚم٦م رؾمقل اهلل :أراد إدظم٤مل اعمٞم٧م اًم٘مؼم أن ي٘مقل ينمع عمـ -804/24

 . (7)أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد .ش: سمًؿ اهلل, وقمغم ُمٚم٦م رؾمقل اهلل ذا ووٕمتؿ ُمقشم٤ميمؿ ذم اًمٚمحد وم٘مقًمقاإ»  :^

 . (8)وصٞمف صمؿ أىم٤مرسمف صمؿ أي ؿمخص يم٤منٞم٧م اًم٘مؼم أومم اًمٜم٤مس سم٢مدظم٤مل اعم -805/24

                                                 

 .  5/358ًمنمح اعمٛمتع ( ا(1

 .  5/358( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/359( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  5/359( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  5/359( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  5/360( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  5/361( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  5/361( اًمنمح اعمٛمتع (8
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ٓ يِمؽمط أن يتقمم إدظم٤مل اعمرأة اعمٞمت٦م ذم ىمؼمه٤م أطمد حم٤مرُمٝم٤م ومٞمجقز أن يٜمزهل٤م أي ؿمخص وًمق  -806/24

إمم اعم٘مؼمة وطم٤من وىم٧م  عم٤م ُم٤مشم٧م اسمٜمتف زوضم٦م قمثامن ريض اهلل قمٜمٝمام وظمرج ^دل قمغم ذًمؽ أن اًمٜمٌل  ,يم٤من أضمٜمٌل

 .     (1)أظمرضمف اًمٌخ٤مري ., وم٠مُمره أن يٜمزل ذم ىمؼمه٤مأٟم٤م :وم٘م٤مل أسمق ـمٚمح٦م شٚمٞمٚم٦م؟  ي٘م٤مرف اًمأيٙمؿ مل»  :دومٜمٝم٤م ىم٤مل

يقوع اعمٞم٧م ذم اًمٚمحد قمغم ؿم٘مف إيٛمـ اؾمتح٤ٌمسم٤ًم ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م وضمقسم٤ًم, وًمق ووع قمغم ؿم٘مف  -807/24

 . (2)وًمٙمـ اًمٗمْمؾ قمغم ؿم٘مف إيٛمـ ,إين ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ومال طمرج

 . (3)ٞم٧م ًمٕمدم صمٌقت ذًمؽًمٌٜم٦م حت٧م رأس اعمٓ يًـ ووع  -808/24

 . (4)ًمٙمِمػ قمـ وضمف اعمٞم٧م ًمٕمدم صمٌقت ذًمؽٓ يًـ ا -809/24

يمام  ^يًـ عمـ طمي دومـ اعمٞم٧م أن حيثقا صمالث طمثٞم٤مت قمغم اًم٘مؼم ًمثٌقت ذًمؽ قمـ اًمٜمٌل  -810/24

 . (5)أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف

 . (6)٧م سمٕمد اًمدومـ سمدقم٦م مل يّمح ومٞمف رءشمٚم٘ملم اعمٞم -811/24

 .شُمًٜماًم  ^رأى ىمؼم اًمٜمٌل » ٕن ؾمٗمٞم٤من اًمتامر :يًـ رومع اًم٘مؼم قمـ إرض سم٘مدر ؿمؼمًا ُمًٜمامً  -812/24

 . (7)دار طمرب ومال يرومع سمؾ يًقى سم٤مٕرضأظمرضمف اًمٌخ٤مري, وأُم٤م إذا ُم٤مت اعمًٚمؿ ذم 

 .ش٘مٌقر واًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م هنك قمـ دمّمٞمص اًم » ^ٕن اًمٜمٌل  :حيرم دمّمٞمص اًم٘مٌقر واًمٌٜم٤مء قمٚمٞمٝم٤م -813/24

  .(8)أظمرضمف ُمًٚمؿ

 اإلقمالم طمتك يٕمٚمؿ  ٕضمؾومٞمٝم٤م ُمدح وصمٜم٤مء قمغم اعمٞم٧م, أُم٤م اًمٙمت٤مسم٦م  سمٙمت٤مسم٦مشمٙمره اًمٙمت٤مسم٦م قمغم اًم٘مٌقر  -814/24

                                                 

 .  5/361( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  5/362( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/362( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  5/363( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  5/364( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  5/364( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  5/364( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  5/366( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 . (1)ٙمره, واعمذه٥م يرى اًمٙمراه٦م ُمٓمٚم٘م٤مً اًم٘مؼم ومال شم

ٕن جيٚمس أطمديمؿ قمغم مجرة »  :^ًم٘مقًمف  :حيرم اجلٚمقس قمغم اًم٘مؼم واًمقطء قمٚمٞمف وآشمٙم٤مء إًمٞمف -815/24

أظمرضمٝمام . شهنك أن يقـم٠م قمغم اًم٘مؼم »  ^وٕٟمف . شه ظمػم ًمف ُمـ أن جيٚمس قمغم اًم٘مؼم ومتحرق صمٞم٤مسمف ومتٛميض إمم ضمٚمد

  .(2)ُمًٚمؿ

ُم٤م » دل قمغم ذًمؽ  ,يٙمره أن يدومـ اصمٜملم ذم اًم٘مؼم إٓ ًميورة يم٠من يٙمثر اعمقشمك وي٘مؾ ُمـ يدومٜمٝمؿ -816/24

وهذا , أظمرضمف اًمٌخ٤مري .شٚملم ذم ىمؼم واطمد ... ذم ؿمٝمداء أطمد طمٞم٨م أُمرهؿ أن يدومٜمقا اًمرضم ^صٜمٕمف اًمٜمٌل 

 . (3)ذم ىمؼم جيٕمؾ سمٞمٜمٝمام طم٤مضمز ُمـ شمراباظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م, واعمذه٥م يرى اًمتحريؿ, وإذا دومـ اصمٜملم 

 . (4)( قمغم اعمٞم٧م سمٕمد دومٜمف ومٌدقم٦مڤشمٙمره اًم٘مراءة قمغم ىمؼم اعمٞم٧م, وأُم٤م ىمراءة ؾمقرة ) -817/24

شمّمدق سمًٌت٤مٟمف »  :اًم٘مرب وإقمامل اًمّم٤محل٦م ًمألُمقات ٕن ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة جيقز إهداء صمقاب  -818/24

وهذا هق اعمٕمٝمقد قمـ اًمًٚمػ, أُم٤م إهداء صمقاب اًمٕمٛمؾ , أظمرضمف اًمٌخ٤مري .ش ^ُٕمف اًمتل ُم٤مشم٧م وم٠مضم٤مزه اًمٜمٌل 

 . (5)داء صمقاب اًمٕمٛمؾ ًمألطمٞم٤مء وإُمقاتًمألطمٞم٤مء ومٚمؿ يٕمٝمد قمـ اًمًٚمػ إٓ ذم احل٩م, واعمذه٥م يرى ضمقاز إه

عم٤م ضم٤مء ظمؼم ٟمٕمل ضمٕمٗمر سمـ أيب  ^يًـ عمـ أشم٤مهؿ ظمؼم ُمٞم٧م يِمٖمٚمٝمؿ أن ُيّمٜمع هلؿ ـمٕم٤مم ًم٘مقًمف  -819/24

أن َيّمٜمع أهؾ اعمٞم٧م  أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد, ويٙمره .شاصٜمٕمقا ٔل ضمٕمٗمر ـمٕم٤مُم٤ًم وم٘مد أشم٤مهؿ ُم٤م يِمٖمٚمٝمؿ »  :ـم٤مًم٥م 

 . (6)اًمٜم٤مس إًمٞمف كـمٕم٤مُم٤ًم يدقم

 تجٛمع قمٜمد أهؾ اعمٞم٧م اعمٞم٧م وووع اعمّم٤مسمٞمح واًمٙمراد واًمإرؾم٤مل اًمٙمثػم ُمـ إهمٜم٤مم ٕهؾ  -820/24

 

                                                 

 .  5/366( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  5/366( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/367( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  5/369( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  5/370( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  5/375( اًمنمح اعمٛمتع (6
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  .(1)سمدقم٦م ُمٜمٙمرة

  ومّمٌؾ ذم زي٤مرِة اًم٘مٌقر

 .شـ زي٤مرة اًم٘مٌقر ومزوروه٤م وم٢مهن٤م شمذيمريمؿ أظمرة قميمٜم٧م هنٞمتٙمؿ »  :^شمًـ زي٤مرة اًم٘مٌقر ًم٘مقًمف  -821/24

  .(2)أظمرضمف ُمًٚمؿ .ومٞمًٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ يم٤من خيرج إمم اًمٌ٘مٞمع ^وٕٟمف  ,أظمرضمف ُمًٚمؿ

ًمٕمـ زائرات »  :^ٕن اًمٜمٌل  :حترم زي٤مرة اًم٘مٌقر ًمٚمٜم٤ًمء سمؾ هل يمٌػمة ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب -822/24

وهذا  –ريض اهلل قمٜمٝمام  –وٓ ىمؼمي ص٤مطمٌٞمف  ^, وٓ جيقز هلـ زي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌل أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد .شاًم٘مٌقر

رة اًم٘مٌقر وٓ سم٠مس أن شمزور ىمؼم , واعمذه٥م يرى أٟمف يٙمره ًمٚمٛمرأة زي٤م(24/344ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) اظمتٞم٤مر

  .(3)وىمؼمي ص٤مطمٌٞمف ^اًمٜمٌل 

وإٟم٤م إن  ,ُم١مُمٜملم: اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ دار ىمقم أو ُمر هب٤م أن يدقمقا ٕهٚمٝم٤م ومٞم٘مقلينمع عمـ زار اعم٘مؼمة  -823/24

ٜم٤م , اًمٚمٝمؿ ٓ حترُمهلل اعمًت٘مدُملم ُمٜمٙمؿ واعمًت٠مظمريـ, ٟم٠ًمل اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ اًمٕم٤مومٞم٦ميرطمؿ ا ,طم٘مقنؿم٤مء اهلل سمٙمؿ ٓ

 . (4), وهمػمه ُمـ إدقمٞم٦مؿواهمٗمر ًمٜم٤م وهل ,أضمرهؿ وٓ شمٗمتٜم٤م سمٕمدهؿ

هلل ُم٤م أظمذ وهلل ُم٤م أقمٓمك ويمؾ رء قمٜمده »  :ّم٤مب سم٤معمٞم٧م وًمق يم٤من سمٕمٞمدًا سم٘مقًمفشمًـ شمٕمزي٦م اعم -824/24

 . (5)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ش٠مضمؾ ُمًٛمك سم

    .(6)ٌٙم٤مء اعمتٙمٚمػ ومال جيقزأُم٤م اًمجيقز اًمٌٙم٤مء قمغم اعمٞم٧م اًمٌٙم٤مء اعمٕمت٤مد اًمذي متٚمٞمف اًمٓمٌٞمٕم٦م و -825/24

إٓ اًمزوضم٦م ومتحد أرسمٕم٦م أؿمٝمر وقمنمة  ,جيقز أن حيد اعمّم٤مب قمغم اعمٞم٧م صمالصم٦م أي٤مم وم٘مط وم٠مىمؾ -826/24

 ٓ حيؾ ُٓمرأة شم١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر أن حتد قمغم ُمٞم٧م ومقق صمالث إٓ قمغم زوج أرسمٕم٦م أؿمٝمر »  :^ًم٘مقًمف  :أي٤مم

                                                 

 .  5/376( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  5/378( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  5/380( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  5/384( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  5/389( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  5/391( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شوقمنمًا 

اًمٜم٤مئح٦م إذا مل شمت٥م ىمٌؾ ُمقهت٤م شم٘م٤مم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م »  :^حيرم ٟمدب اعمٞم٧م واًمٜمٞم٤مطم٦م قمٚمٞمف ًم٘مقًمف  -827/24

 :^أظمرضمف ُمًٚمؿ, ويمذًمؽ حيرم ًمٓمؿ اخلدود وؿمؼ اًمثٞم٤مب ًم٘مقًمف  .شوقمٚمٞمٝم٤م هسم٤مل ُمـ ىمٓمران ودرع ُمـ ضمرب 

 . (2)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شًمٞمس ُمٜم٤م ُمـ ًمٓمؿ اخلدود وؿمؼ اجلٞمقب ودقم٤م سمدقمقى اجل٤مهٚمٞم٦م » 

 

 

  
  هـ11/2/1429آصمٜملم يقم اجلزء اخل٤مُمس وسمف مت٤مم ًمٗمراغ ُمـ يمت٤مب اجلٜم٤مئز ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  5/392( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  5/394( اًمنمح اعمٛمتع (2
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  يمت٤مب اًمزيم٤مة -25

 ذم ُم٤مٟمع زيم٤مة اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ُمـ شمرك اًمزيم٤مة سمخاًل ٓ يٙمٗمر قمغم اًمّمحٞمح حلدي٨م أيب هريرة  -828/25

أظمرضمف ُمًٚمؿ, وًمق يم٤من يم٤مومرًا مل  .شر صمؿ يرى ؾمٌٞمٚمف إُم٤م إمم ضمٜم٦م وإُم٤م إمم ٟم٤م:» طمٞم٨م ذيمر اًمٜمٌل ^ قم٘مقسمتف صمؿ ىم٤مل

 . (1)٤م سمخاًل يٙمٗمر يمت٤مرك اًمّمالة يمًالً يٙمـ ًمف ؾمٌٞمؾ إمم اجلٜم٦م, وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد ذم إطمدى اًمرواي٤مت قمٜمف أن شم٤مريمٝم

 . (2)تٝم٤م وسمٞم٤من أهٚمٝم٤م ومٗمرض ذم اعمديٜم٦موأُم٤م شم٘مدير أٟمّمٌ ,و٧م اًمزيم٤مة ذم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م اسمتداءومر -829/25

 اًمٜمامء واًمزي٤مدة . : اًمزيم٤مة ًمٖم٦م -830/25

 . (3)ذقم٤ًم ذم ُم٤مل ُمٕملم ًمٓم٤مئٗم٦م خمّمقص٦م: اًمتٕمٌد هلل شمٕم٤ممم سم٢مظمراج ضمزء واضم٥م وذقم٤مً 

طمٙمؿ اًمزيم٤مة اًمقضمقب وهل أطمد أريم٤من اإلؾمالم, وُمـ ضمحد وضمقهب٤م ممـ قم٤مش ذم سمالد  -831/25

 . (4)ضمٝم٤مًٚمٛملم ؾمقاء أظمرضمٝم٤م أم مل خيرٕٟمف ُمٙمذب هلل ورؾمقًمف ^ وإمج٤مع اعم :اعمًٚمٛملم ومٝمق يم٤مومر

 : (5)إُمقال اًمزيمقي٦م هل -832/25

  قمروض اًمتج٤مرة . -جاًمٗمْم٦م .                   -ب         اًمذه٥م .             -أ

 ج ُمـ إرض . اخل٤مر -هـهبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم .              -د

 : (6)ذوط وضمقب اًمزيم٤مة -833/25

 ُمٚمؽ اًمٜمّم٤مب .  -ج      اإلؾمالم .          -ب           احلري٦م .           -أ

 ُميض احلقل .  -هـاؾمت٘مرار اعمٚمؽ .           -د

 

                                                 

 .  6/5( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/12( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/13( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  191, 6/13( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/13( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  18 -6/14( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 : (1)٤مم احلقل ٓ يِمؽمط ذم أُمقر ُمٜمٝم٤ممت -834/25

 [ . ڭ ڭ ۇ ۇاخل٤مرج ُمـ إرض ُمـ احلٌقب واًمثامر ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] -أ

  . –أي أوٓد اعمقار  –ٟمت٤مج اًم٤ًمئٛم٦م  -ب

 رسمح اًمتج٤مرة .  -ج

  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف . .شذم اًمريم٤مز اخلٛمس »  :دومـ اجل٤مهٚمٞم٦م وومٞمف اخلٛمس ًم٘مقًمف ^ُمـ  اًمريم٤مز وهق ُم٤م يقضمد -د

وُم٤م ؾمقامه٤م ومال يزيمك وإن يم٤من أهمغم ُمٜمٝمام إٓ أن يٙمقن ًمٚمتج٤مرة ومٞمزيمك زيم٤مة , اعمٕمدن يم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م -هـ

  اًمتج٤مرة .

 اًمٕمًؾ قمغم اًم٘مقل سمقضمقب اًمزيم٤مة ومٞمف .  -و

 سمٛمجرد ىمٌْمٝم٤م .  ٤مومتخرج زيم٤مهت إضمرة قمغم رأي ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -ز

وسمٚمٖم٧م اًمٜمّم٤مب ومٞمح٥ًم احلقل ُمـ وذم أصمٜم٤مء احلقل  ,إذا يم٤من ًمدى اإلٟم٤ًمن أىمؾ ُمـ اًمٜمّم٤مب -835/25

 . (2)مت٤مم اًمٜمّم٤مب

ُمـ يم٤من ًمديف ٟمّمػ اًمٜمّم٤مب وسمٕمد ُمدة يمٛمؾ اًمٜمّم٤مب صمؿ سمٕمد ايمتامل اًمٜمّم٤مب رسمح ٟمّم٤مسم٤ًم آظمر  -836/25

 . (3)ح يتٌع إصؾ ومٞمزيمل إصؾ واًمرسمحوم٤محلقل يٌتدئ ُمـ طملم يمٛمؾ ٟمّم٤مسم٤ًم واًمرسم

وم٢مٟمف يزيمل اًمٜمّم٤مب إول  ,ُمـ يم٤من ًمديف ٟمّم٤مسم٤ًم وذم أصمٜم٤مء احلقل ورث ُمـ ىمري٥م ًمف ٟمّم٤مسم٤ًم آظمر -837/25

صمف ٕن اًمٜمّم٤مب اًمذي ور :إذا طم٤مل قمٚمٞمف احلقل ويزيمل ُم٤م ورصمف إذا طم٤مل قمٚمٞمف احلقل وٓ يْمٛمف إمم اًمٜمّم٤مب إول

 . (4)ًفاسمتداء ُمٚمؽ ومٞمٕمتؼم طمقًمف سمٜمٗم

 ومٞمٌتدئ احلقل ُمـ وىم٧م ُمٚمؽ  ,ُمـ يم٤من ًمديف أىمؾ ُمـ اًمٜمّم٤مب وذم أصمٜم٤مء احلقل ورث ٟمّم٤مسم٤مً  -838/25

 

                                                 

 .  89, 20 -6/18( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/20( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/20( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/21ح اعمٛمتع ( اًمنم(4
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 . (1)ُمٕمٝم٤ماًمدراهؿ اًمتل أىمؾ ُمـ اًمٜمّم٤مب اًمذي ورصمف وشمْمؿ اًمٜمّم٤مب 

 . (2)ًمزيم٤مة دم٥م ذم ُم٤مل اًمّمٌل واعمجٜمقناًمّمحٞمح أن ا -839/25

وًمٙمـ  ,ٕٟمف ذم طمٙمؿ اعمقضمقد :اًمزيم٤مة ومٞمف يمؾ ؾمٜم٦م دم٥م , وم٢مٟمفُمـ يم٤من ًمف ديـ قمغم سم٤مذل ىم٤مدر -840/25

يزيمٞمف ُمرة واطمدة ذم ؾمٜم٦م  وم٢مٟمف وإن ىمٌْمف ,ي١مدهي٤م إذا ىمٌض اًمديـ, وأُم٤م إذا يم٤من قمغم مم٤مـمؾ أو ُمٕمن ومال زيم٤مة ومٞمف

 . (3)ًمًٜملم وًمق يم٤من قمغم مم٤مـمؾ أو ُمٕمناًم٘مٌض وم٘مط, واعمذه٥م يرى أٟمف يزيمل عم٤م ُم٣م ُمـ ا

٧م اًمٖمالء صمؿ يمًدت ومل جيد ُمـ يِمؽمهي٤م ٓ سم٘مٚمٞمؾ وٓ سمٙمثػم, ومال رء ُمـ اؿمؽمى أرو٤ًم وىم -841/25

 . (4)وم٢مذا سم٤مقمٝم٤م يزيمل ًمًٜم٦م واطمدة وم٘مط قمٚمٞمف طمتك يتٛمٙمـ ُمـ سمٞمٕمٝم٤م

وضم٥م ىمٌؾ ىمد إٓ أن يٙمقن اًمديـ  ,وم٤مًمزيم٤مة قمٚمٞمف واضم٦ٌم ُمٓمٚم٘م٤مً  ,ُمـ قمٚمٞمف ديـ يٜم٘مص اًمٜمّم٤مب -842/25

ذم يمؾ ُم٤م  دل قمغم ذًمؽ اًمٕمٛمقُم٤مت اًمداًم٦م قمغم وضمقب اًمزيم٤مة ,صمؿ يزيمل ُم٤م سم٘مل سمٕمده هطمٚمقل اًمزيم٤مة ومٞمج٥م أداؤ

أظمرضمف اًمٌخ٤مري, ويمذًمؽ يم٤من اًمٜمٌل ^ يٌٕم٨م اًمٕمامل  .شومٞمام ؾم٘م٧م اًمًامء اًمٕمنم  » :سمٚمغ ٟمّم٤مسم٤ًم ُمثؾ ىمقًمف ^

؟ ُمع اًمٖم٤مًم٥م أن أهؾ ؿ سم٤مٓؾمتٗمّم٤مل هؾ قمٚمٞمٝمؿ ديـ أم ٓي٘مٌْمقن اًمزيم٤مة ُمـ أصح٤مب اعمقار واًمثامر وٓ ي٠مُمره

اًمٜمٌل ^ ٕن ُمـ قم٤مدهتؿ أهنؿ يًٚمٗمقن ذم اًمثامر اًمًٜم٦م واًمًٜمتلم ومٞمٙمقن قمغم ص٤مطم٥م   ٝمؿ ديقن ذم قمٝمداًمثامر قمٚمٞم

اًمًٌت٤من ديـ ؾمٚمػ وُمع ذًمؽ يم٤من اًمٜمٌل ^ خيرص قمٚمٞمٝمؿ صمامرهؿ ويزيمقهن٤م, ويمذًمؽ اًمديـ جي٥م ذم اًمذُم٦م 

ٞمػ يِم٤مء ومٛمٚمٙمف ًمف ُمٚمؽ شم٤مم ٕن اعم٤مل اًمذي سمٞمد اعمديـ ُم٤مًمف يتٍمف ومٞمف يم :واًمزيم٤مة دم٥م ذم اعم٤مل وم٤مجلٝم٦م ُمٜمٗمٙم٦م

 واًمديـ اًمذي ًمٚمدائـ ذم ذُم٦م اعمديـ ٓ دظمؾ ًمف ذم هذا اعم٤مل اًمذي سمٞمد اعمديـ, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ دم٥م اًمزيم٤مة ذم

 . (5)ُم٤مل ُمـ قمٚمٞمف ديـ ُيٜمِ٘مُص اًمٜمّم٤مب

 ٍة ذم يمؾ أرسمٕملم ؿم٤م»  :اٟمٕم٘مد طمقًمف ُمـ طملم ُمٚمٙمف ًم٘مقًمف ^ ُمـ ُمٚمؽ ٟمّم٤مسم٤ًم ُمـ اعمقار صٖم٤مراً  -843/25

                                                 

 .  6/21( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  203, 6/22( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/27( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/29( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  36 -6/29( اًمنمح اعمٛمتع (5
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ٖمذى قمغم اًمٚمٌـ وم٘مط أظمرضمف اًمٌخ٤مري, ًمٙمـ يِمؽمط أن شمٙمقن ؾم٤مئٛم٦م أي شم٠ميمؾ اًمٕمِم٥م وم٢من يم٤مٟم٧م شمت .شؿم٤مة 

  .(1)ومال زيم٤مة ومٞمٝم٤م

 أصمٜم٤مء احلقل أو سم٤مقمف أو أسمدًمف سمٖمػم ضمٜمًف ٓ ومرارًا ُمـ اًمزيم٤مة ذمُمـ يم٤من قمٜمده ٟمّم٤مسم٤ًم صمؿ ٟم٘مص  -844/25

 . (2)قمٚمٞمف اٟم٘مٓمع احلقل ومال زيم٤مة

ٕن اًمذه٥م همػم اًمٗمْم٦م وٓ يٙمٛمؾ أطمدمه٤م سم٤مٔظمر ذم  :ه٥م سم٤مًمٗمْم٦م ي٘مٓمع احلقلإسمدال اًمذ -845/25

 . (3)سمدال اًمذه٥م سم٤مًمٗمْم٦م ٓ ي٘مٓمع احلقلاًمٜمّم٤مب, واعمذه٥م يرى أن إ

ُمـ يم٤من قمٜمده دراهؿ يمثػمة شمٌٚمغ اًمٜمّم٤مب وأراد أن يِمؽمي هب٤م قم٘م٤مرًا ي١مضمره ًمئال دم٥م قمٚمٞمف  -846/25

يم٤من  سم٠مداء اًمزيم٤مة ومُت٘مقم هذه اًمٕم٘م٤مرات يمؾ ؾمٜم٦م وي١مدي زيم٤مهت٤م وإنومُٞمٚمزم  ,اًمزيم٤مة وم٢مٟمف يٕم٤مىم٥م سمٜم٘مٞمض ىمّمده

 . (4)إصؾ أٟمف ٓ دم٥م ومٞمٝم٤م زيم٤مة

٤مة ٓ دم٥م ذم قمٞمٜمٝم٤م سمؾ وم٢من اًمزيم ,دم٥م اًمزيم٤مة ذم قملم اعم٤مل وهل٤م شمٕمٚمؼ سم٤مًمذُم٦م إٓ قمروض اًمتج٤مرة -847/25

 . (5)ذم ىمٞمٛمتٝم٤م

ؾ دم٥م وإن يم٤من ٓ يتٛمٙمـ ُمـ أدائٝم٤م يمام دم٥م سم ,ٓ يِمؽمط ًمقضمقب اًمزيم٤مة أن يتٛمٙمـ ُمـ أدائٝم٤م -848/25

ذم اًمديـ واعم٤مل اًمْم٤مئع واعمجحقد, وًمٙمـ ٓ جي٥م اإلظمراج طمتك يتٛمٙمـ ُمـ إداء, ويمذًمؽ ٓ يِمؽمط سم٘م٤مء اعم٤مل 

 .   (6)ذه٥م ٓ يِمؽمط سم٘م٤مء اعم٤مل إـمالىم٤مً وإن مل يتٕمدى ومل يٗمرط ومال زيم٤مة قمٚمٞمف وٓ يْمٛمـ, واعم ,إن شمٕمدى وومرط

 . (7)هن٤م شم٘مدم قمغم اًمقصٞم٦م وقمغم اًمقرصم٦م٤مة يم٤مًمديـ ذم اًمؽميم٦م وم٢ماًمزيم -849/25

 ُمـ مل يتٕمٛمد شم٠مظمػم اًمزيم٤مة طمتك ُم٤مت وم٢مٟمٜم٤م ٟمخرضمٝم٤م ُمـ شمريمتف ودمزئ قمٜمف وشمؼمأ هب٤م ذُمتف, وإن  -850/25

                                                 

 .  6/38( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/38( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/40( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/41( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/42ًمنمح اعمٛمتع ( ا(5

 .  6/45( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  6/46( اًمنمح اعمٛمتع (7
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م إظمراضمٝم٤م وهذا ٕٟمف ُمٍم قمغم قمد :شمٕمٛمد شم٠مظمػمه٤م طمتك ُم٤مت وم٢مٟمٜم٤م ٟمخرضمٝم٤م ُمـ شمريمتف وٓ شمؼمأ هب٤م ذُمتف

 . (1)٤م خترج ُمـ شمريمتف وشمؼمأ هب٤م ذُمتفواعمذه٥م يرى أهن, (3/104  سمدائع اًمٗمقائد )ذم  اًم٘مٞمؿاظمتٞم٤مر اسمـ 

( وم٢مهنام يتح٤مص٤من ٕن يماًل ُمٜمٝمام 100( وظمٚمػ )100( وزيم٤مة )100ُمـ ُم٤مت وقمٚمٞمف ديـ ) -851/25

 . (2)(  وهذا هق اعمذه٥م وهق اًمراضمح50)( وًمٚمديـ 50واضم٥م ذم ذُم٦م اعمٞم٧م ومٚمٚمزيم٤مة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  6/47( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/48( اًمنمح اعمٛمتع (2
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  ٕٟمٕم٤ممازيم٤مة هبٞمٛم٦م  سم٤مُب  -26

 : (1)أىم٤ًمم زيم٤مة هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم -852/26

ٕن  :: أن شمٙمقن قمروض دم٤مرة ومتزيمك زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة, وم٘مد دم٥م اًمزيم٤مة ذم ؿم٤مة واطمدةاًم٘مًؿ إول

أو  ومام سمٚمغ ٟمّم٤مسم٤ًم ومٗمٞمف اًمزيم٤مة ؾمقاء يم٤مٟم٧م ؾم٤مئٛم٦م أو ُمٕمٚمقوم٦م ُم١مضمرة يم٤مٟم٧م ,اعمٕمتؼم ذم قمروض اًمتج٤مرة اًم٘مٞمٛم٦م

  ُمريمقسم٦م .

  : اًم٤ًمئٛم٦م اعمٕمدة ًمٚمدر واًمٜمًؾ وهل اًمتل شمرقمك .اًم٘مًؿ اًمث٤مين

 ,وهل اًمتل يِمؽمي هل٤م ص٤مطمٌٝم٤م اًمٕمٚمػ أو حيّمده أو حيِمف هل٤م ,: اعمٕمٚمقوم٦م اعمتخذة ًمٚمدر واًمٜمًؾاًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م

  ومٝمذه ًمٞمس ومٞمٝم٤م زيم٤مة إـمالىم٤ًم .

٤مة ذم أضمرهت٤م إذا شمؿ قمٚمٞمٝم٤م ٤م زيم٤مة وإٟمام اًمزيم: اًمٕمقاُمؾ وهل اإلسمؾ اًمتل شم١مضمر ًمٚمحٛمؾ ومٚمٞمس ومٞمٝماًم٘مًؿ اًمراسمع

  . احلقل

اًمتل شمرقمك هل دم٥م اًمزيم٤مة ذم هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم إذا يم٤مٟم٧م ؾم٤مئٛم٦م احلقل يمٚمف أو أيمثره, واًم٤ًمئٛم٦م  -853/26

 . (2)اًمذي ٟم٧ٌم سمٗمٕمؾ اهلل وًمٞمس سمٗمٕمٚمٜم٤م اعم٤ٌمح

سمد أن ٕٟمف ٓ  :يم٤مة ومٞمٝم٤مإذا يم٤مٟم٧م اًمٌٝمٞمٛم٦م شمرقمك ؾمت٦م أؿمٝمر ويٕمٚمٗمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م ؾمت٦م أؿمٝمر ومال ز -854/26

 . (3)شمٙمقن ؾم٤مئٛم٦م احلقل أو أيمثره

  زيم٤مة اإلسمؾ

 . (4)وقمنميـ ُمـ اإلسمؾ سمٜم٧م خم٤مض وهل اًمٌٙمرة اًمّمٖمػمة اًمتل هل٤م ؾمٜم٦م ذم يمؾ مخس -855/26

 أن أسم٤م سمٙمر  حلدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  :ومٞمام دون مخس وقمنميـ ُمـ اإلسمؾ ذم يمؾ مخس ؿم٤مة -856/26

صملم ُمـ اإلسمؾ سمٜم٧م أظمرضمف اًمٌخ٤مري, وذم يمؾ ؾم٧م وصمال .شيمؾ مخس ُمـ اإلسمؾ ؿم٤مة  ذم» اًمّمدىم٤مت يمت٥م ذم يمت٤مب 

                                                 

 .  6/50( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/51( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/52( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/53( اًمنمح اعمٛمتع (4
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دى وؾمتلم ُمـ وذم إطم ُم٤م شمؿ هل٤م  ؾمٜمت٤من, وذم ؾم٧م وأرسمٕملم ُمـ اإلسمؾ طم٘م٦م وهل ُمـ هل٤م صمالث ؾمٜمقات, وهل ًمٌقن

 .   (1)٤منٜمت٤م ًمٌقن, وذم إطمدى وشمًٕملم طم٘متوذم ؾم٧م وؾمٌٕملم ُمـ اإلسمؾ سم اإلسمؾ ضمذقم٦م وهل ُم٤م شمؿ هل٤م أرسمع ؾمٜمقات,

ت وهق اًمراضمح, وىم٤مل أًمٕمنميـ سمٜم٧م خم٤مض أو سمٜم٧م ًمٌقن أضمزًمق أظمرج  ومٞمام دون اخلٛمس وا -857/26

 . (2)دمزئ سمٕمض اًمٕمٚمامء ٓ

ًمٞمس ش نمقم »اًمقىمص وهق ُم٤م سملم اًمٗمرولم ًمٞمس ومٞمف رء, ومٌلم مخس وقمنميـ وؾم٧م وصمالصملم  -858/26

 . (3)ومٞمٝم٤م زيم٤مة روم٘م٤ًم سم٤معم٤مًمؽ

, صمؿ سمٕمد ذًمؽ شمًت٘مر قمغم ُم٤مئ٦م وقمنميـ واطمدة ومٗمٞمٝم٤م صمالث سمٜم٤مت ًمٌقن إذا زادت اإلسمؾ -859/26

 . (4)اًمٗمريْم٦م

 . (5)رسمٕملم سمٜم٧م ًمٌقن وذم يمؾ مخًلم طم٘م٦مإذا زادت اإلسمؾ قمغم ُم٤مئ٦م وقمنميـ قمنمًا ومٗمل يمؾ أ -860/26

ُمـ وضم٧ٌم قمٚمٞمف سمٜم٧م ًمٌقن ومل جيد إٓ سمٜم٧م خم٤مض ومٞمدومع سمٜم٧م اعمخ٤مض ويدومع ُمٕمٝم٤م ضمؼماٟم٤ًم  -861/26

واًمدراهؿ شم٘مقيؿ وًمٞم٧ًم شمٕمٞملم سمحٞم٨م ًمق زادت ىمٞمٛم٦م اًمِم٤مشم٤من قمـ قمنميـ درهؿ ومٞمدومع  ,ن أو قمنمون درمه٤مً ؿم٤مشم٤م

دل قمغم ذًمؽ  ,اًم٘مٞمٛم٦م, وًمق وضم٧ٌم قمٚمٞمف سمٜم٧م ًمٌقن ومل جيد إٓ طم٘م٦م ومٞمدومع احل٘م٦م وي٠مظمذ اجلؼمان ُمـ ضم٤ميب اًمّمدىم٦م

قمٜمده طم٘م٦م وم٢مهن٤م شم٘مٌؾ ُمٜمف احل٘م٦م وُمـ سمٚمٖم٧م صدىمتف سمٜم٧م ًمٌقن و»  :ىم٤مل أن أسم٤م سمٙمر  طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

ويٕمٓمٞمف اعمّمدق قمنميـ درمه٤ًم أو ؿم٤مشملم, وُمـ سمٚمٖم٧م صدىمتف سمٜم٧م ًمٌقن وًمٞم٧ًم قمٜمده, وقمٜمده سمٜم٧م خم٤مض وم٢مهن٤م 

 . (6). أظمرضمف اًمٌخ٤مريششم٘مٌؾ ُمٜمف سمٜم٧م خم٤مض ويٕمٓمل ُمٕمٝم٤م قمنميـ درمه٤ًم أو ؿم٤مشملم 

 

                                                 

 .  55 -6/53( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/53ح اعمٛمتع ( اًمنم(2

 .  6/54( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/56( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/56( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/57( اًمنمح اعمٛمتع (6
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  ومّمٌؾ ذم زيم٤مِة اًمٌ٘مر

وُم٤م  ,ف ؾمٜم٦م أو شمٌٞمٕم٦م هل٤م ؾمٜم٦م, وذم أرسمٕملم ُمـ اًمٌ٘مر ُمًٜم٦م هل٤م ؾمٜمت٤منجي٥م ذم صمالصملم ُمـ اًمٌ٘مر شمٌٞمع ًم -862/26

إمم اًمٞمٛمـ ^ سمٕمثٜمل رؾمقل اهلل »  :ىم٤مل حلدي٨م ُمٕم٤مذ  :ًمٞمس ومٞمٝم٤م رءش شمًع » سملم اًمثالصملم وإرسمٕملم وىمص 

 . (1). أظمرضمف اإلُم٤مم أمحدشوأُمرين أن آظمذ ُمـ يمؾ صمالصملم ُمـ اًمٌ٘مر شمٌٞمٕم٤ًم أو شمٌٞمٕم٦م, وُمـ يمؾ أرسمٕملم ُمًٜم٦م 

 . (2), وذم يمؾ أرسمٕملم ُمًٜم٦مإذا دم٤موزت اًمٌ٘مر اًمًتلم ومٗمل يمؾ صمالصملم شمٌٞمع أو شمٌٞمٕم٦م -863/26

 . (3)ن وم٤مخلٞم٤مر ًمٚمٛمٕمٓمل ٕٟمف هق اًمٖم٤مرمإذا شم٤ًموى اًمٗمرو٤م -864/26

  ومّمٌؾ ذم زيم٤مِة اًمٖمٜمؿ

وذم  شم٤من,جي٥م ذم أرسمٕملم ُمـ اًمٖمٜمؿ ؿم٤مة واطمدة إمم ُم٤مئ٦م وقمنميـ, وذم ُم٤مئ٦م وواطمد وقمنميـ ؿم٤م -865/26

 . (4)ص ذم اًمٗمرض إول واًمث٤مين صمامٟمقنوم٤مًمقىم ,ُم٤مئتلم وواطمدة صمالث ؿمٞم٤مه

 .   (5)اًمقىمص إمم اًمثالصمامئ٦م شمًع وشمًٕمقنومٗمل يمؾ ُم٤مئ٦م ؿم٤مة و ,إذا زادت اًمٖمٜمؿ قمغم ُم٤مئتلم وواطمدة -866/26

ل أو أيمثره سمنمط أن شمٙمقن اخلٚمٓم٦م يمؾ احلق ,اخلٚمٓم٦م ذم هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم شمّمػم اعم٤مًملم ُم٤مًٓ واطمداً  -867/26

 . (6)ء يم٤مٟم٧م ظمٚمٓم٦م أوص٤مف أو ظمٚمٓم٦م أقمٞم٤منؾمقا

 . (7)ذم اعمزرقم٦م أو اخلٚمٓم٦م ذم اًمتج٤مرةيم٤مخلٚمٓم٦م  ,اخلٚمٓم٦م ٓ شم١مصمر ذم همػم هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم -868/26

وم٤مجلٛمٝمقر قمغم  ,وًمف قمنمون أظمر ذم ُمٙم٤من آظمر ,ًمق يم٤من ًمرضمؾ قمنمون ُمـ اًمٖمٜمؿ ذم ُمٜمٓم٘م٦م ُم٤م -869/26

 . (8)ًمف ٓ ًمٚمحٞمٚم٦م, وىمقل اجلٛمٝمقر أطمقط٥م يرى أٟمف ٓ دم٥م قمٚمٞمف اًمزيم٤مة إذا ومرق ُم٤مأٟمف دم٥م قمٚمٞمف اًمزيم٤مة, واعمذه

                                                 

 .  6/58( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/59( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/59( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/61( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/61( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/63ٛمتع ( اًمنمح اعم(6

 .  6/65( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  6/66( اًمنمح اعمٛمتع (8
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ٕن خم٤مًمٓم٦م  ة ذم ٟمّمٞم٥م اعمًٚمؿ إذا سمٚمغ اًمٜمّم٤مب:ًمق اظمتٚمط ُمًٚمؿ ويم٤مومر ظمٚمٓم٦م أوص٤مف وم٤مًمزيم٤م -870/26

 . (1)ُمـ ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمزيم٤مة يم٤معمٕمدوم

ومٝمذه ظمٚمٓم٦م ٓ  ,ظمر يريد اًمدر واًمٜمًؾًمق اظمتٚمط اصمٜم٤من ذم ُم٤مؿمٞم٦م وأطمدمه٤م يريد اًمتج٤مرة وأ -871/26

 . (2)ًم٘مٞمٛم٦م وأظمر زيم٤مشمف ُمـ قملم اعم٤ملشم١مصمر ٓظمتالف زيم٤مة يمؾ ُمٜمٝمام: وم٠مطمدمه٤م زيم٤مشمف سم٤م

ومٕمغم  ,وم٤مًمزيم٤مة سمٞمٜمٝمام قمغم طم٥ًم ُمٚمٙمٝمام ,إذا اظمتٚمط اصمٜم٤من ويم٤من ٕطمدمه٤م اًمثٚمث٤من وًممظمر اًمثٚم٨م -872/26

 . (3)أطمدمه٤م اًمثٚمث٤من وقمغم أظمر اًمثٚم٨م

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  6/66( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/66( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/66( اًمنمح اعمٛمتع (3
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  ًمثامراحلٌقب وا زيم٤مة سم٤مُب  -27

ًمٞمس ومٞمام »  :, وذم يمؾ صمٛمر يٙم٤مل ويدظمر ًم٘مقًمف ^مل شمٙمـ ىمقشم٤مً  وإندم٥م اًمزيم٤مة ذم احلٌقب يمٚمٝم٤م  -873/27

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وُم٤م ٓ يٙم٤مل وٓ يدظمر ومال زيم٤مة ومٞمف وهذا هق اعمذه٥م, وظم٤مًمػ ؿمٞمخ  .شدون مخ٦ًم أوؾمؼ صدىم٦م 

 . (1)ق ىمقت يدظمر ؾمقاء يٙم٤مل أو ٓ يٙم٤ملام هاإلؾمالم وىم٤مل ٓ دم٥م اًمزيم٤مة إٓ ومٞم

 . (2)ٓ زيم٤مة ومٞمف ٕٟمف ٓ يدظمر هم٤مًم٤ٌمً اًمتلم دم٥م ومٞمف اًمزيم٤مة ٕٟمف يدظمر, واعمذه٥م يرى أٟمف  -874/27

 . (3)اًمّمٜم٤مقمل ٓ يتح٘مؼ سمف ذط اإلدظم٤مردظم٤مر آ -875/27

ًمًٜم٦م ضم٤مءت اًمقزن ُمع أن اواقمتؼم  ,اًمٜمّم٤مب ىمدره أًمػ وؾمتامئ٦م رـمؾ قمراىمل سم٤مًمؼم اًمرزيـ اجلٞمد -876/27

 . (4)سم٤مًمٙمٞمؾ: ٕن اًمقزن أصم٧ٌم

ٕن اًمٜمٌل ^ أوضم٥م اًمزيم٤مة ذم اًمثٛمر ُمٓمٚم٘م٤ًم وًمق  :شمْمؿ صمٛمرة اًمٕم٤مم اًمقاطمد ًمتٙمٛمٞمؾ اًمٜمّم٤مب -877/27

 .   (5)اًمٕم٤مم واطمد, وٓ يْمؿ ضمٜمس إمم آظمروٓ ي٘م٤مل أن هذا ضمذ ىمٌؾ هذا ٕن  ,يم٤مٟم٧م اعمزارع ذم ُمٜم٤مـمؼ خمتٚمٗم٦م

ًمٜمّمػ إول ُمـ اًمًٌت٤من اًمذي سمدا صالطمف ىمٌؾ أن يٌدو اًمّمالح ذم اًمٜمّمػ اًمث٤مين مل ُمـ سم٤مع ا -878/27

 . (6)قمـ ُمٚمٙمف سمٕمد وضمقب اًمزيم٤مة مل شمً٘مطٕٟمف إذا وضم٧ٌم اًمزيم٤مة وم٠مظمرج اًمثٛمرة  :شمً٘مط اًمزيم٤مة

 .      (7)يٙمقن اًمٜمّم٤مب ممٚمقيم٤ًم وىم٧م اًمقضمقب يِمؽمط ًمقضمقب اًمزيم٤مة ذم احلٌقب واًمثامر أن -879/27

وىم٧م وضمقب اًمزيم٤مة ذم صمٛمر اًمٜمخؾ سم٠من حتٛمر أو شمّمٗمر, وذم احلٌقب سم٠من شمِمتد, ومٛمـ سم٤مع ىمٌؾ  -880/27

 . (8)وإن ُمٚمٙمف سمٕمد ذًمؽ ومال زيم٤مة قمٚمٞمف ذًمؽ ومال زيم٤مة قمٚمٞمف

                                                 

 .  6/68( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/71( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/71( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/71( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/72( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/73( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  6/74( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  6/74( اًمنمح اعمٛمتع (8
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اًمقارث وإٟمام دم٥م ذم شمريم٧م  ُمـ ُم٤مت سمٕمد سمدوِّ اًمّمالح ذم اًمثٛمرة وم٢من اًمزيم٤مة ٓ دم٥م قمغم -881/27

 . (1)اعمٞم٧م

ومال زيم٤مة  ,وي٠مظمذ ُم٤م شم٤ًمىمط ُمٜمٝم٤م أو ُم٤م شم٤ًمىمط ُمـ اًمًٜمٌؾ وسمٚمغ قمٜمده ٟمّم٤مسم٤مً  ُمـ يتتٌع اًمٜمخؾ -882/27

هنام مل يٛمٚمٙم٤مه طملم ٕ :ًمؽ اًمثٚم٨م ُمثاًل ومال زيم٤مة قمٚمٞمفوم٘مٞمؾ ًمف اطمّمد و ,ُمـ اًمثٛمرة سمحّم٤مدهقمٚمٞمف, ويمذًمؽ ُمـ أظمذ 

 . (2)وضمقب اًمزيم٤مة

اًمٜم٤مس »  :ًم٘مقل اًمٜمٌل ^يٛمٚمٙمف ُم٤م ٟم٧ٌم ذم أرض اإلٟم٤ًمن ُمـ ومٕمؾ اهلل وم٢مٟمف ٓ زيم٤مة ومٞمف ٕٟمف ٓ  -883/27

 . (3). أظمرضمف أمحدش:  اعم٤مء واًمٙمأل واًمٜم٤مر ذيم٤مء ذم صمالث

  ومّمؾ ذم ُم٘مدار زيم٤مة احلٌقب واًمثامر

ُمـ إهن٤مر واًمٕمٞمقن  ينمبويِمٛمؾ ُم٤م ينمب سمٕمروىمف وُم٤م  ,ُم٤م ؾم٘مل سمال ُم١موٟم٦م ومٗمٞمف اًمٕمنم -884/27

وومٞمام ؾم٘م٧م »  :, دل قمٚمٞمف ىمقًمف ^ٞمف ٟمّمػ اًمٕمنموإن ؿُمؼ ًمف ؾم٤مىمٞم٦م أو ظمٚمٞم٩م, وُم٤م ؾم٘مل سمٛم١موٟم٦م ومٗم ,وإُمٓم٤مر

أظمرضمف اًمٌخ٤مري, واًمٕمثري اًمذي  .شاًمًامء واًمٕمٞمقن أو يم٤من قمثري٤ًم اًمٕمنم, وومٞمام ؾم٘مل سم٤مًمٜمْمح ٟمّمػ اًمٕمنم 

 . (4)ٟم٦م وسمال ُم١موٟم٦م صمالصم٦م أرسم٤مع اًمٕمنمينمب سمٕمروىمف, وومٞمام ينمب سمٛم١مو

ُم١موٟم٦م وم٠ٌميمثرمه٤م ٟمٗمٕم٤ًم, ومٞمٜمٔمر إذا يم٤من إن مل ٟمتٛمٙمـ ُمـ اًمْمٌط هؾ هق يً٘مك سمٛم١موٟم٦م أو سمٖمػم  -885/27

 . (5)ٟمٛمقه سمال ُم١موٟم٦م أيمثر ومٗمٞمف اًمٕمنم وإن يم٤من ,ٟمٛمقه سمٛم١موٟم٦م أيمثر ومٗمٞمف ٟمّمػ اًمٕمنم

إذا شمٗم٤موت اًمً٘مل سمٛم١موٟم٦م وسمال ُم١موٟم٦م ومل ٟمٕمٚمؿ أهيام أيمثر ٟمٗمٕم٤ًم وم٤معمٕمتؼم اًمٕمنم ٕٟمف أطمقط وأسمرأ  -886/27

 . (6)٦مًمٚمذُم

                                                 

 .  6/74( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/74( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/76( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/77( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/78( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/79( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1), وهق ُمٙم٤من مجع اًمثٛمراًمثامر إٓ سمجٕمٚمٝم٤م ذم اًمٌٞمدر أو اجلريـٓ يًت٘مر وضمقب اًمزيم٤مة ذم  -887/27

 : (2)ٚمػ اًمثامر واًمزرع سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمزيم٤مةأطمقال شم -888/27

  .ط أو ُمـ همػم شمٕمد وشمٗمريطأن يتٚمػ ىمٌؾ وضمقب اًمزيم٤مة ومال رء قمغم اعم٤مًمؽ ُمٓمٚم٘م٤ًم ؾمقاء شمٚمػ سمتٕمد وشمٗمري -أ

ُمٜمف أو شمٗمريط وٛمـ  : إن يم٤من سمتٕمددر ومٗمٞمف شمٗمّمٞمؾاًمٌٞمأن يتٚمػ سمٕمد وضمقب اًمزيم٤مة وىمٌؾ ضمٕمٚمف ذم  -ب

 وإن يم٤من سمال شمٕمد وٓ شمٗمريط مل يْمٛمـ .  ,اًمزيم٤مة

ٕٟمف اؾمت٘مر ذم ذُمتف ومّم٤مر ديٜم٤ًم  :وم٤معمذه٥م يرى أٟمف دم٥م ومٞمف اًمزيم٤مة ُمٓمٚم٘م٤مً  ,أن يتٚمػ سمٕمد ضمٕمٚمف ذم اًمٌٞمدر -ج

 ٤مة ُم٤م مل يتٕمد أو يٗمرط . ٞمف اًمزيمٚمقمٚمٞمف, واًمّمحٞمح أٟمف ٓ دم٥م قم

وم٤ًم دم٥م زيم٤مة احلٌقب واًمثامر قمغم اعمًت٠مضمر دون اعم٤مًمؽ, ويّمح سمٞمع إرض اًمتل قمٚمٞمٝم٤م صمٛمر ظمال -889/27

 . (3)ًمٚمٛمذه٥م وهق اظمتٞم٤مر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 . (4)قمغم اعمًت٠مضمر واخلراج قمغم اعم٤مًمؽًمق يم٤مٟم٧م إرض ظمراضمٞم٦م وم٤مًمزيم٤مة  -890/27

ًمؽ سم٘مدر طمّمتٞمٝمام إذا سمٚمٖم٧م قمغم اعم٤مذم اعمزارقم٦م واعم٤ًمىم٤مة واعمٖم٤مرؾم٦م دم٥م اًمزيم٤مة قمغم اًمٕم٤مُمؾ و -891/27

 . (5)ٟمّم٤مسم٤مً 

وإصؾ  ,ٕٟمف ٓ يقضمد ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُم٤م يدل قمغم اًمقضمقب :اًمٕمًؾ ٓ دم٥م ومٞمف اًمزيم٤مة -892/27

سمراءة اًمذُم٦م طمتك ي٘مقم دًمٞمؾ قمغم اًمقضمقب, وٓ خيٚمق إظمراضمٝم٤م ُمـ يمقٟمف ظمػمًا ٕٟمف إن يم٤من واضم٤ًٌم وم٘مد أدى ُم٤م 

ه٥م يرى وضمقب وُمـ مل خيرج وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم١مصمٛمف, واعمذ ,ٙمـ واضم٤ًٌم ومٝمق صدىم٦موضم٥م وأسمرأ ذُمتف وإن مل ي

 . (6)اًمزيم٤مة ومٞمف

                                                 

 .  6/80( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/81( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/85( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/85( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/86( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/87( اًمنمح اعمٛمتع (6
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, وُم٤م يم٤من يمذًمؽ ومال زيم٤مة ٕٟمف ُمٚمؽ اًمدوًم٦م وهق ًمٚمٛمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م :اًمٌؽمول ٓ دم٥م ومٞمف اًمزيم٤مة -893/27

 . (1)ومٞمف

ف, واًمّمحٞمح أن اًمريم٤مز ًمٞمس ومٞمف ُمتٗمؼ قمٚمٞم .شذم اًمريم٤مز اخلٛمس »  :اًمريم٤مز ومٞمف اخلٛمس ًم٘مقًمف ^ -894/27

 . (2)يم٤مة وأن اًمذي ومٞمف ذمء وهق اعمذه٥مز

أظمرضمف  .شوم٢من مل شمدقمقا اًمثٚم٨م ومدقمقا اًمرسمع  ,إذا ظمرصتؿ ومخذوا ودقمقا اًمثٚم٨م»  :ذم ىمقًمف ^ -895/27

أىم٤مرب ٕٟمف ىمد يٙمقن قمٜمده  :اإلُم٤مم أمحد, اعمراد أن جيٕمؾ اًمتٍمف ًمٚمامًمؽ ذم هذا اًم٘مدر وًمٞمس اعمراد إؾم٘م٤مط اًمزيم٤مة

 . (3). أظمرضمف اًمٌخ٤مريشومٞمام ؾم٘م٧م اًمًامء اًمٕمنم »  :, ويدل قمغم هذا قمٛمقم ىمقًمف ^وأصح٤مب يٕمٓمٞمٝمؿ ُمـ اًمزيم٤مة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  6/88( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  89, 6/19( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/90( اًمنمح اعمٛمتع (3
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  ًمٜم٘مديـا زيم٤مة سم٤مُب  -28

ًمّمحٞمح أٟمف دم٥م وا – اًمري٤مٓت –اًمٜم٘مديـ مه٤م اًمذه٥م واًمٗمْم٦م وُيٚمحؼ هبام إوراق اًمٜم٘مدي٦م  -896/28

وًمٙمؾ ىمٓمر  ,ٕهن٤م سمدل قمـ ري٤مٓت اًمٗمْم٦م اًمًٕمقدي٦م :اعمٕمتؼم ومٞمٝم٤م ٟمّم٤مب اًمٗمْم٦مو ,اًمزيم٤مة ذم إوراق اًمٜم٘مدي٦م

 . (1)اجلٜمس سمنمط اًم٘مٌض ذم جمٚمس اًمٕم٘مد طمٙمٛمف, وجيري ومٞمٝم٤م رسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م دون رسم٤م اًمٗمْمؾ ٓ ؾمٞمام ُمع اظمتالف

سمنمط اًم٘مٌض ذم جمٚمس  ,جيقز سف اًمري٤مٓت ُمـ اعمٕمدن سمري٤مٓت ُمـ اًمقرق ُمع اًمتٗم٤موؾ -897/28

إذا اظمتٚمٗم٧م هذه إصٜم٤مف ومٌٞمٕمقا يمٞمػ ؿمئتؿ إذا يم٤من »  :: ًم٘مقل اًمٜمٌل ^ٓظمتالف اجلٜمس طم٘مٞم٘م٦م وىمٞمٛم٦م اًمٕم٘مد

  .(2). أظمرضمف ُمًٚمؿشيدًا سمٞمد 

 واطمد –ُم٘مدار ٟمّم٤مب اًمذه٥م قمنميـ ُمث٘م٤مًٓ, وم٢مذا سمٚمٖم٧م قمنمون ُمث٘م٤مًٓ ومٗمٞمٝم٤م ٟمّمػ اًمٕمنم  -898/28

 .شنمون ديٜم٤مرًا وطم٤مل قمٚمٞمٝم٤م احلقل ومٗمٞمٝم٤م ٟمّمػ ديٜم٤مر إذا يم٤من ًمؽ قم » : ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم ًم٘مقل – أرسمٕملم ُمـ

ومٞمٙمقن ٟمّم٤مب  ,أظمرضمف أسمق داود, وزٟم٦م اًمديٜم٤مر اإلؾمالُمل ُمث٘م٤مل واطمد واعمث٘م٤مل ي٤ًموي أرسمٕم٦م همراُم٤مت ورسمع

 . (3)يم٤من ومٞمف ظمٚمط يًػم ومٝمق شمٌع ٓ يياًمذه٥م مخ٦ًم وصمامٟملم ضمراُم٤ًم ُمـ اًمذه٥م اخل٤مًمص وم٢من 

وذم اًمرىم٦م إذا  » :: ًم٘مقًمف ^درهؿ, وم٢مذا سمٚمٖم٧م ذًمؽ ومٗمٞمٝم٤م رسمع اًمٕمنم ُم٘مدار ٟمّم٤مب اًمٗمْم٦م ُم٤مئتل -899/28

أظمرضمف اًمٌخ٤مري, وزٟم٦م يمؾ قمنمة دراهؿ إؾمالُمٞم٦م ؾمٌٕم٦م ُمث٤مىمٞمؾ وقمغم هذا  .شسمٚمٖم٧م ُم٤مئتل درهؿ رسمع اًمٕمنم 

واظمت٤مر  ,شمٙمقن ُم٤مئت٤م درهؿ شم٤ًموي ُم٤مئ٦م وأرسمٕملم ُمث٘م٤مًٓ, واعمذه٥م يرى أن اعمٕمتؼم ذم اًمٗمْم٦م اًمقزن وًمٞمس اًمٕمدد

ا يم٤مٟم٧م ظمٗمٞمٗم٦م وم٤مقمت٤ٌمر اًمٕمدد ؿمٞمخ اإلؾمالم اقمت٤ٌمر اًمٕمدد, وإطمقط إذا يم٤مٟم٧م اًمدراهؿ صم٘مٞمٚم٦م اقمت٤ٌمر اًمقزن وإذ

 . (4)أطمقط

  ىمٞمٛم٦م ؾمت٦م ومخًلم ٕن اعمٕمتؼم :ق ٓ يٕمد ُم٤مًمؽ ًمٚمٜمّم٤مبرَ ُمـ ُمٚمؽ ؾمت٦م ومخًلم ري٤مًٓ ُمـ اًمقَ  -900/28

                                                 

 .  6/94( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/95( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  97, 6/96( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  98, 6/97( اًمنمح اعمٛمتع (4
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 . (1)ري٤مل ُمـ اًمٗمْم٦م

ًمٞمس ومٞمام دون مخس »  :: ًم٘مقًمف ^اًمٗمْم٦م ًمتٙمٛمٞمؾ اًمٜمّم٤مب اًمّمحٞمح أٟمف ٓ يْمؿ اًمذه٥م ُمع -901/28

وهذا يِمٛمؾ ُم٤م إذا يم٤من قمٜمده ُمـ اًمذه٥م ُم٤م يٙمٛمؾ سمف مخس أواق أو ٓ, وُمـ اًم٘مٞم٤مس أن اًمِمٕمػم ٓ  .شأواق صدىم٦م 

يْمؿ إمم اًمؼم ذم شمٙمٛمٞمؾ اًمٜمّم٤مب ُمع أن اعم٘مّمقد ُمٜمٝمام واطمد وهق أهنام ىمقت, واعمذه٥م يرى أٟمف يْمؿ اًمذه٥م إمم 

 . (2): ٕن اعم٘مّمقد ُمٜمٝمام اًمنماءٙمٛمٞمؾ اًمٜمّم٤مباًمٗمْم٦م ًمت

شمْمؿ ىمٞمٛم٦م قمروض اًمتج٤مرة إمم يمؾ ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ًمتٙمٛمٞمؾ اًمٜمّم٤مب وشمٕمتؼم سم٤مٕطمظ  -902/28

وإذا سمٚمٖم٧م ٟمّم٤مسم٤ًم ُمـ اًمذه٥م دون اًمٗمْم٦م  ,وم٢مذا سمٚمٖم٧م ٟمّم٤مسم٤ًم ُمـ اًمٗمْم٦م دون اًمذه٥م ىمقُم٧م سم٤مًمٗمْم٦م ,ًمٚمٗم٘مراء

 .   (3)ف ٓ سمد أن خترج زيم٤مة يمؾ ضمٜمس ُمٜمفٜمققملم, واعمذه٥م يرى أٟمىمقُم٧م سم٤مًمذه٥م, وٓ سم٠مس أن خترج ُمـ أطمد اًم

اًمّمحٞمح وإطمقط أن اًمزيم٤مة واضم٦ٌم ذم احلكم ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م أقمد ًمالؾمتٕمامل أو ًمٚمٕم٤مري٦م أو  -903/28

ُم٤م ُمـ ص٤مطم٥م ذه٥م وٓ ومْم٦م ٓ »  أن اًمٜمٌل ^ ىم٤مل: دل قمغم هذا اًم٘مقل طمدي٨م أسمق هريرة  ,أقمد ًمٚمتج٤مرة

أظمرضمف ُمًٚمؿ, وهذا قم٤مم يِمٛمؾ احلكم  .شًم٘مٞم٤مُم٦م صٗمح٧م ًمف صٗم٤مئح ُمـ ٟم٤مر ٤م إٓ إذا يم٤من يقم اي١مدي ُمٜمٝم٤م طم٘مٝم

 . (4)حلكم اعمٕمد ًمالؾمتٕمامل أو اًمٕم٤مري٦موهمػم احلكم, واعمذه٥م يرى قمدم وضمقب اًمزيم٤مة ذم ا

 .     (5)اف أو يم٤من قمغم رضمٍؾ ومٗمٞمف اًمزيم٤مةإذا يم٤من احلكم قمغم صقرة طمٞمقان أو ومراؿم٦م أو سمٚمغ طمد اإله -904/28

 : (6)٤ًمم احلكم سم٤مقمت٤ٌمر وزٟمف أو ىمٞمٛمتفأىم -905/28

ىمًؿ يٕمتؼم سمقزٟمف ٟمّم٤مسم٤ًم وإظمراضم٤ًم وهق احلكم اعمحرم وإواين ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م, واًمّمحٞمح أٟمف يٕمتؼم  -أ

  سم٘مٞمٛمتف ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م .

                                                 

 .  6/100( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/102( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/104( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  295 -274, وذم آظمر يمت٤مب اًمزيم٤مة رؾم٤مًم٦م ًمٚمِمٞمخ ذم طمٙمؿ زيم٤مة احلكم 135 -6/125( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/135( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/137ًمنمح اعمٛمتع ( ا(6
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  ىمًؿ يٕمتؼم سم٘مٞمٛمتف ٟمّم٤مسم٤ًم وإظمراضم٤ًم وهق ُم٤م أقمد ًمٚمتج٤مرة ُمـ اًمٕمروض . -ب

 اضم٤ًم وهق احلكم اعم٤ٌمح . سمقزٟمف ٟمّم٤مسم٤ًم وسم٘مٞمٛمتف إظمرىمًؿ يٕمتؼم  -ج
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  ًمٕمروضاسم٤مُب زيم٤مِة  -29

 طملم ًم٘مقًمف ^ عمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ  :زيم٤مة قمروض اًمتج٤مرة واضم٦ٌم قمغم اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال  اًمٕمٚمامء -906/29

. ُمتٗمؼ شؿ ومؽمد قمغم وم٘مرائٝمؿ أقمٚمٛمٝمؿ أن اهلل اومؽمض قمٚمٞمٝمؿ صدىم٦م ذم أُمقاهلؿ شم١مظمذ ُمـ أهمٜمٞم٤مئٝم » :سمٕمثف إمم اًمٞمٛمـ

وًمق  ,ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شإٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت »  :وٓ ؿمؽ أن اًمٕمروض ُم٤مل وًم٘مقًمف ^ش ذم أُمقاهلؿ »  :وم٘م٤مل, قمٚمٞمف

 .  (1)ًم٘م٤مل اعم٤مل وًمٞمس ًمف ىمّمد ذم ذاهت٤مؾم٠مًمٜم٤م اًمت٤مضمر ُم٤مذا يريد ُمـ هذه اًمٕمروض ؟ 

 : (2)ذوط زيم٤مة اًمٕمروض -907/29

 ٞم٤مره . أن يٛمٚمٙمٝم٤م سمٗمٕمٚمف واظمت -أ

 أن يٛمٚمٙمٝم٤م سمٜمٞم٦م اًمتج٤مرة قمغم اعمذه٥م .  -ب

 ٚمغ ىمٞمٛمتٝم٤م ٟمّم٤مسم٤ًم . أن شمٌ -ج

 . (3): ٕن اًمٕملم همػم صم٤مسمت٦مخترج زيم٤مة اًمٕمروض ُمـ ىمٞمٛمتٝم٤م ٓ ُمـ ذاهت٤م وقمٞمٜمٝم٤م -908/29

ُمـ ُمٚمؽ قمروو٤ًم سم٤مإلرث أو ُمٚمٙمٝم٤م سمٖمػم ٟمٞم٦م اًمتج٤مرة صمؿ ٟمقاه٤م ًمٚمتج٤مرة وم٤مًمّمحٞمح أهن٤م أصٌح٧م  -909/29

 . (4)شمٙمـ ُم٘م٤مرٟم٦م ًمٚمتٛمٚمؽ ٕن ٟمٞم٦م اًمتج٤مرة مل :دم٥م ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ دم٥م ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مةًمٚمتج٤مرة و

 . (5)ؾ اًمزيم٤مة ُمـ ٟمّم٤مب اًمذه٥م أو اًمٗمْم٦مم اًمٕمروض قمٜمد ُمرور احلقل سم٤مٕطمظ ٕهشم٘مق   -910/29

ٟم٧م شم٤ٌمع سم٤مًمتٗمريؼ م سم٤مقمت٤ٌمر اجلٛمٚم٦م وإن يم٤مشم٘مق  ٢مهن٤م وم ,ُمـ قمٜمده قمروض ًمٚمتج٤مرة شم٤ٌمع سم٤مجلٛمٚم٦م -911/29

 . (6)واًمتٗمريؼ وم٤ٌمقمت٤ٌمر إيمثر سمٞمٕم٤مً  وإن يم٤مٟم٧م شم٤ٌمع سم٤مجلٛمٚم٦م ,وم٤ٌمقمت٤ٌمر اًمتٗمريؼ

 

                                                 

 .  6/138( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/140( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/141( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/142( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/144( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/144( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)ي٧م سمف سمؾ سم٘مٞمٛمتٝم٤م قمٜمد مت٤مم احلقلزيم٤مة اًمٕمروض ٓ يٕمتؼم شم٘مقيٛمٝم٤م قمٜمد مت٤مم احلقل سمام اؿمؽم -912/29

قمغم اًمٕمروض شمٌٜمك  ٕن زيم٤مة :ُمـ اؿمؽمى قمروض دم٤مرة سمٜمّم٤مب ُمـ أصمامن ومٞمزيمل اًمٕمروض -913/29

رضمؾ قمٜمده أًمػ ري٤مل ُمٚمٙمٝم٤م ذم رُمْم٤من وذم ؿمٕم٤ٌمن ُمـ اًمٕم٤مم اًم٘م٤مدم اؿمؽمى قمروو٤ًم  :زيم٤مة إصمامن ذم احلقل ُمث٤مًمف

 . (2)شمٌٜمك قمغم زيم٤مة إصمامن ذم احلقل ٕن زيم٤مة اًمٕمروض :ومج٤مء رُمْم٤من ومٞمزيمل اًمٕمروض

 . (3)٘مّمقد اًم٘مٞمٛم٦مول ٕن اعمُمـ اؿمؽمى قمروو٤ًم سمٕمروض سمٜمك قمغم طمقل اًمٕمرض إ -914/29

الومٝمام ذم اًم٘مّمد واًمٜمّم٤مب ُمـ اؿمؽمى قمروو٤ًم سم٤ًمئٛم٦م مل يٌٜمل قمغم طمقل اًم٤ًمئٛم٦م ٓظمت -915/29

 . (4)واًمقاضم٥م

واًمّمحٞمح أٟمف جيقز إذا  ,يرى سمٕمض اًمٕمٚمامء أٟمف ٓ جيقز إظمراج اًم٘مٞمٛم٦م إٓ ومٞمام ٟمص قمٚمٞمف اًمنمع -916/29

 . (5)ُمـ إرض٦م إٟمٕم٤مم أو ذم اخل٤مرج يم٤من عمّمٚمح٦م أو طم٤مضم٦م ذم هبٞمٛم

إؾمٝمؿ إذا يم٤من ص٤مطمٌٝم٤م يٌٞمع ويِمؽمي ومٞمٝم٤م ومحٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ قمروض اًمتج٤مرة ي٘مقُمٝم٤م قمٜمد مت٤مم  -917/29

 . (6)يتٕمٚمؼ هب٤م ومال زيم٤مة ومٞمٝم٤ماحلقل ويزيمٞمٝم٤م, وإن ؾم٤مهؿ يريد اًمرسمح واًمتٜمٛمٞم٦م وم٤مًمزيم٤مة قمغم اًمٜم٘مقد, وأُم٤م اعمٕمدات وُم٤م 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  6/146( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/147( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/147( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/147( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/148( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/148( اًمنمح اعمٛمتع (6
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  زيم٤مِة اًمِٗمٓمرِ  سم٤مُب  -30

 . (1)إذ ًمٞمس هٜم٤مك ُم٤مل دم٥م ومٞمف اًمزيم٤مة ٓمر دم٥م ذم اًمذُم٦م وٓ دم٥م ذم اعم٤ملزيم٤مة اًمٗم -918/30

ومرض رؾمقل اهلل ^ زيم٤مة اًمٗمٓمر ص٤مقم٤ًم  » :دم٥م زيم٤مة اًمٗمٓمر قمغم يمؾ ُمًٚمؿ ًم٘مقل اسمـ قمٛمر  -919/30

   .  (2). ُمتٗمؼ قمٚمٞمفشُمـ متر أو ص٤مقم٤ًم ُمـ ؿمٕمػم قمغم اًمذيمر وإٟمثك واحلر واًمٕمٌد واًمٙمٌػم واًمّمٖمػم ُمـ اعمًٚمٛملم 

سمحٞم٨م يٙمقن قمٜمده يقم اًمٕمٞمد وًمٞمٚمتف ص٤مع زائد قمـ  ,اًمٖمٜمك ًمٞمٚمتفاإلؾمالم, و: ذوط زيم٤مة اًمٗمٓمر -920/30

 . (3)ىمقشمف وىمقت قمٞم٤مًمف وطمقائجف إصٚمٞم٦م

ً  ,ـُمٚم٥ِم سمف أم مل ُيٓم٤مًم٥م ءزيم٤مة اًمٗمٓمر ٓ يٛمٜمٕمٝم٤م اًمديـ ُمٓمٚم٘م٤ًم ؾمقا -921/30  ٓ  ىمٌؾ إٓ أن يٙمقن اًمديـ طم٤م

اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمديـ متٜمع زيم٤مة دي اًمديـ وشمً٘مط قمٜمف زيم٤مة اًمٗمٓمر, واعمذه٥م يرى أن وم٢مٟمف ي١م ,وضمقب زيم٤مة اًمٗمٓمر

 . (4)اًمٗمٓمر

وًمٙمـ ىمد ٟم٘مقل أن  ,اًمّمحٞمح أن زيم٤مة اًمٗمٓمر واضم٦ٌم قمغم اإلٟم٤ًمن سمٜمٗمًف وٓ دم٥م قمغم ُمـ يٛمقٟمف -922/30

ٜمٗمًف وقمـ ُمًٚمؿ غم اإلٟم٤ًمن سمإسمٜم٤مء اًمّمٖم٤مر اًمذيـ ٓ ُم٤مل هلؿ دم٥م قمغم آسم٤مئٝمؿ, واعمذه٥م يرى أهن٤م دم٥م قم

 . (5)يٛمقٟمف

إٓ أن يٙمقن وٛمـ  ,ُمـ ًمديف قمامل قمغم يمٗم٤مًمتف وم٢مٟمف ٓ جي٥م قمٚمٞمف إظمراج زيم٤مة اًمٗمٓمر قمٜمٝمؿ -923/30

 . (6)ٕضمرة يمقن اًمٜمٗم٘م٦م قمٚمٞمف ومتج٥م قمٚمٞمفا

 . أظمرضمف شًمٞمس ذم اًمٕمٌد صدىم٦م إٓ صدىم٦م اًمٗمٓمر » :اًمٗمٓمر قمـ اًمٕمٌد قمغم ؾمٞمده ًم٘مقًمف ^زيم٤مة  -924/30

 

                                                 

 .  6/149( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/150( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/152( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/153( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/155( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/156( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)ُمًٚمؿ

يم٠من يٙمقن ٕطمدهؿ  ,ومتج٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمزيم٤مة سمح٥ًم ُمٚمٙمٝمؿ ًمف ,إذا يم٤من اًمٕمٌد سملم صمالصم٦م ذيم٤مء -925/30

 . (2)ص٤مع وًمٚمث٤مًم٨م ؾمدؾمف ومٞمخرج ؾمدس ص٤مع ٟمّمٗمف ومٞمخرج ٟمّمػ ص٤مع وًمٚمث٤مين صمٚمثف ومٞمخرج صمٚم٨م

, وهق ُمـ ًمف يًتح٥م إظمراج زيم٤مة اًمٗمٓمر قمـ اجلٜملم اًمذي ذم سمٓمـ أُمف إذا ٟمٗمخ٧م ومٞمف اًمروح -926/30

 . (3)ؿمٝمرأرسمٕم٦م أ

 . (4)اج اًمزيم٤مة قمـ اًمزوضم٦م اًمٜم٤مؿمزٓ جي٥م إظمر -927/30

سمٖمػم إذن ُمـ شمٚمزُمف إظمراضمٝم٤م سمـ صمؿ أظمرضمٝم٤م قمـ ٟمٗمًف شمف قمغم همػمه يم٤مُٓمـ وضم٧ٌم زيم٤م -928/30

 . (5)أضمزأت

 . (6)ًمٗمٓمر سمٖمروب اًمِمٛمس ًمٞمٚم٦م قمٞمد اًمٗمٓمردم٥م زيم٤مة ا -929/30

ًمف ُمقًمقد سمٕمد همروب ؿمٛمس ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمد مل شمٚمزُمف  ُمـ أؾمٚمؿ أو ُمٚمؽ قمٌدًا أو دظمؾ سمزوضمتف أو وًمد -930/30

 . (7)زيم٤مة اًمٗمٓمر

ُم٤م داُم٧م قمٜمد  ٤مُمـ قم٘مد قمغم اُمرأة ومل يدظمؾ هب٤م ومال جي٥م قمٚمٞمف إظمراج زيم٤مة اًمٗمٓمر قمٜمٝم٤م ٕهن -931/30

 . (8)٦م هل٤م قمٚمٞمف واًمٗمٓمرة شم٤مسمٕم٦م ًمٚمٜمٗم٘م٦مأهٚمٝم٤م ومال ٟمٗم٘م

 . (9)ٟمف ُمٚمٙمف سمٕمد وىم٧م اًمقضمقباًمزيم٤مة ُٕمـ ُمٚمؽ ص٤ٌمح اًمٕمٞمد ُم٘مدار اًمزيم٤مة مل شمٚمزُمف  -932/30

                                                 

 .  6/156( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/160( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/161( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/163( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/163( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/166( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  6/167( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  6/167( اًمنمح اعمٛمتع (8

 .  6/168( اًمنمح اعمٛمتع (9
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 وحلدي٨م اسمـ قمٛمر  ًمٗمٕمؾ اًمّمح٤مسم٦م  :أو يقُملم إظمراج زيم٤مة اًمٗمٓمر ىمٌؾ اًمٕمٞمد سمٞمقمجيقز  -933/30

 . (1). أظمرضمف اًمٌخ٤مريشويم٤مٟمقا يٕمٓمقن ىمٌؾ اًمٗمٓمر سمٞمقم أو يقُملم »  :وومٞمف

 . (2)٤م ٓ دمزئًمِمٝمر صمالصملم يقُم٤ًم وم٢مهنأظمرج زيم٤مة اًمٗمٓمر يقم اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ وشمؿ ا ُمـ -934/30

وج ٕن اًمٜمٌل ^ أُمر أن شم١مدى ىمٌؾ ظمر :أومْمؾ وىم٧م إلظمراج زيم٤مة اًمٗمٓمر ىمٌؾ صالة اًمٕمٞمد -935/30

 . (3)اًمٜم٤مس إمم اًمّمالة . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

ًم٘مقًمف  :ومٓمروشمٕمد صدىم٦م وٓ شمٕمد زيم٤مة  ,إظمراج زيم٤مة اًمٗمٓمر سمٕمد صالة اًمٕمٞمد حمرم ٓ جيقزشم٠مظمػم  -936/30

٥م يرى يمراهٞم٦م إظمراضمٝم٤م سمٕمد ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, واعمذه .شصدىم٦م ُمـ اًمّمدىم٤متوُمـ أده٤م سمٕمد اًمّمالة ومٝمل » :^

 . (4)اًمّمالة

 . (5)ٚمف أن ي٘مْمٞمٝم٤م وًمق سمٕمد أي٤مم اًمٕمٞمدُمـ أظمر زيم٤مة اًمٗمٓمر ًمٕمذر وم -937/30

 . (6)ن وُمـ اًمٖمٚمط إظمراضمٝم٤م ذم همػم سمٚمدهزيم٤مة اًمٗمٓمر خترج ذم اًمٌٚمد اًمذي ومٞمف اإلٟم٤ًم -938/30

مل شمٍمف ًمٚمٗم٘مراء إٓ  وإناًمؼم اعمٍمح هل٤م ضم٤مئز إذا دومٕم٧م ذم وىمتٝم٤م  دومع زيم٤مة اًمٗمٓمر جلٛمٕمٞم٤مت -939/30

  .(7)سمٕمد اًمٕمٞمد

  ومّمٌؾ ذم ُم٘مدار زيم٤مة اًمٗمٓمر وُمـ أي رء خترج

دم٥م زيم٤مة اًمٗمٓمر ص٤مقم٤ًم واطمدًا ًمٙمؾ ؿمخص ُمـ سمٍر أو ُمـ ؿمٕمػٍم أو دىمٞم٘مٝمام أو ؾمقي٘مٝمام أو متٍر  -940/30

 . (8)ٙمقن ىمقشم٤مً ىمط إٓ أن شموٓ جيزئ اًمرـم٥م أو اًمزسمٞم٥م أو إ

                                                 

 .  6/169( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/170( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/170( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/172( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/174( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  214, 6/175( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  6/175( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  181 -6/76( اًمنمح اعمٛمتع (8
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قمدم إصٜم٤مف اخلٛم٦ًم ؾمقاء  ,اًمّمحٞمح أن يمؾ ُم٤م يم٤من ىمقشم٤ًم ُمـ طم٥م أو صمٛمر أو حلؿ ومٝمق جمزئ -941/30

 . (1)٤مف اخلٛم٦ًم أضمزأ يمؾ طم٥م وصمٛمر ي٘مت٤مت, واعمذه٥م يرى أٟمف إذا قمدم هذه إصٜمأو مل يٕمدُمٝم٤م

 . (2)٤مل إذا يٌس وم٢مُم٤م أن يقزن أو يٙمُمـ يم٤من ىمقهتؿ اًمٚمحؿ وم٢مٟمف جيزئ أن خيرج حلامً  -942/30

جيزئ إظمراج اعمٙمروٟم٦م إذا يم٤مٟم٧م ىمقشم٤ًم ًمٚمٜم٤مس ويمذًمؽ اخلٌز سمنمط أن ُيَٞمٌس ويٜمتٗمع اًمٜم٤مس سمف  -943/30

 . (3)إذا يم٤من رـم٤ًٌم ومال يّمٚمح أن ي٘مت٤متو

٘مٞم٦م اًمزيمقات ًمألصٜم٤مف زيم٤مة اًمٗمٓمر ُمٍمومٝم٤م ًمٚمٗم٘مراء وم٘مط, واعمذه٥م يرى أهن٤م شمٍمف ُمٍمف سم -944/30

  .(4)اًمثامٟمٞم٦م

 . (5)ٓمك اًمقاطمد ُم٤م يٚمزم اجلامقم٦م وقمٙمًفقز أن يٕمجي -945/30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  182, 6/181( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/182( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/183( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/184( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/184( اًمنمح اعمٛمتع (5
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  إظمراِج اًمزيم٤مةِ  سم٤مُب  -31

يم٠من يٙمقن ُم٤مًمف  ,قمـ وىمتٝم٤م قمٜمد شمٕمذر اإلظمراجوجيقز شم٠مظمػمه٤م  جي٥م إظمراج اًمزيم٤مة قمغم اًمٗمقر, -946/31

أو ٤مضم٦م ويمذًمؽ ًمف أن ي١مظمره٤م قمٜمد طمّمقل اًمير أو وضمقد طم ,هم٤مئ٤ًٌم أو يٙمقن ديٜم٤ًم ذم ذُم٦م ُمقه أو ُمٕمن

 . (1)ُمّمٚمح٦م أو قمٜمد حتري ُمـ يًتح٘مٝم٤م

 . (2)ٕمتؼم وىم٧م وضمقهب٤م قمٜمد مت٤مم احلقلُمـ أظمر اًمزيم٤مة قمـ ُمققمده٤م صمؿ زاد ُم٤مًمف وم٢من اعم -947/31

٧م ويٙمقن ُم٤مًمف ًمٌٞم ,وخترج ُمـ ُم٤مًمف وشمٕمٓمك ًمٚمٗم٘مراء ,ُمـ ضمحد وضمقب اًمزيم٤مة يمٗمر وًمق أده٤م -948/31

ف اؾمتت٤مسمف وإٓ ىمتٚمف ومل ًمإلُم٤مم وم٢من رأى ُمـ اعمّمٚمح٦م اؾمتت٤مسمتواؾمتت٤مسمتف راضمٕم٦م , ُم٤مل اعمًٚمٛملم وي٘متؾ ًمردشمف

 . (3)يًتتٞمٌف

ٕٟمف مل يرد هب٤م  :ُمـ ُمٜمع اًمزيم٤مة سمخاًل أظمذت ُمٜمف وقمزر وشمؼمأ ذُمتف هب٤م فم٤مهرًا وٓ شمؼمأ سم٤مـمٜم٤مً  -949/31

إٟم٤م  » :فزيم٤مة ًم٘مقًمف ^ ومٞمٛمـ ُمٜمع زيم٤مة ُم٤مًماًمت٘مرب إمم اهلل, ويٙمقن شمٕمزيره سم٠مظمذ ٟمّمػ ُم٤مًمف اًمذي ُمٜمع ُمٜمف اًم

 . (4). أظمرضمف اإلُم٤مم أمحدشآظمذوه٤م وؿمٓمر ُم٤مًمف قمزُم٦م ُمـ قمزُم٤مت رسمٜم٤م 

اج اًمزيم٤مة إٓ سمٜمٞم٦م ممـ دم٥م اًمزيم٤مة ذم ُم٤مل اًمّمٌل واعمجٜمقن وخيرضمٝم٤م قمٜمٝمام وًمٞمٝمام وٓ جيزئ إظمر -950/31

  .(5)دم٥م قمٚمٞمف

ٕمدم وضمقد اًمٜمٞم٦م ممـ وم٤معمذه٥م يرى أهن٤م ٓ دمزئ ًم ,ًمق أظمرج رضماًل اًمزيم٤مة قمـ آظمر سمدون شمقيمٞمؾ -951/31

وهذا اًم٘مقل أطمقط, وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء أهن٤م دمزئ إذا أضم٤مز  ,ٕن اًمٜمٞم٦م ٓ سمد أن شم٘م٤مرن اًمٗمٕمؾ :دم٥م قمٚمٞمف اًمزيم٤مة

 . (6)دم٥م قمٚمٞمف اًمزيم٤مة وهذا اًم٘مقل أىمربذًمؽ ُمـ 

                                                 

 .  190 -6/186( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/190( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  198 -191, 6/13( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/198( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  203, 6/22( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/204( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)ٓ يِمؽمط شمٕمٞملم اعم٤مل ذم اًمزيم٤مة -952/31

 . (2)أن يقيمؾ ُمـ خيرضمٝم٤م قمٜمف, وًمف إومْمؾ أن يٗمرق اعمزيمل زيم٤مشمف سمٜمٗمًف -953/31

شمٍمف ذم ُمّم٤مرومٝم٤م جيقز دومع اًمزيم٤مة ًمٚم٤ًمقمل اًمذي ي٠ميت ُمـ ىمٌؾ احلٙمقُم٦م سمنمط أن ٟمثؼ ذم أهن٤م  -954/31

أهن٤م ٓ , وإن ظم٤مف اعمزيمل رضمققمٝمؿ قمٚمٞمف وـمٚمٌٝم٤م إذا مل يدومٕمٝم٤م هلؿ ومتدومع هلؿ وإن همٚم٥م قمغم فمٜمٜم٤م وإٓ ٓ شمدومع ًمف

 . (3)شمٍمف ذم ُمّم٤مرومٝم٤م

 . (4)يم٤مة هًا أو قمالٟمٞم٦م يٕمقد ًمٚمٛمّمٚمح٦مشمٗمريؼ اًمزْمٞمؾ سملم اًمتٗم -955/31

 : (5)ظمذ ًمٚمزيم٤مة أن هذه زيم٤مة قمغم ىمًٛملمإظم٤ٌمر أ -956/31

 ٕن ذم ذًمؽ ٟمقع ُمـ اإلذٓل . :أن يٙمقن أظمذ ًمٚمزيم٤مة ُمـ أهؾ اًمزيم٤مة ومال خيؼم -أ

 ٞمخؼم سم٠من هذه زيم٤مة . إن يم٤من أظمذ ًمٚمزيم٤مة ٓ ُيٕمٚمؿ أٟمف ُمـ أهؾ اًمزيم٤مة وم -ب

إذا يم٤مٟمقا ذم ٟمٗمس  اًمٌٚمدإومْمؾ إظمراج اًمزيم٤مة ذم وم٘مراء اًمٌٚمد وجيقز إظمراضمٝم٤م ذم همػم وم٘مراء  -957/31

احل٤مضم٦م أو أؿمد أو يم٤مٟمقا ىمراسم٦م, واعمذه٥م يرى أٟمف جيقز إظمراضمٝم٤م ظم٤مرج اًمٌٚمد ذم ُم٤ًموم٦م دون اًم٘مٍم وٓ جيقز 

 ُمًتحؼ ًمٚمزيم٤مة ومٞمف ومال إصمؿ قن ذم سمٚمد ٓإٓ أن يٙم ,ت وي٠مصمؿومٕمؾ أضمزأ وم٢من ,إظمراضمٝم٤م ًمٌٚمد سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف ُم٤ًموم٦م ىمٍم

 . (6)قمٚمٞمف

ٕهن٤م ىمٌْم٧م ذم سمٚمد اعمزيمل  :ىمٌض اًم٤ًمقمل ًمٚمزيم٤مة ُمـ أهٚمٝم٤م وٟم٘مٚمٝم٤م إمم سمٚمد آظمر ٓ سم٠مس سمف -958/31

 . (7)واإلُم٤مم ٟم٤مئ٥م قمـ اًمٗم٘مراء

 اًمٌٚمد اًمذي وم٢مٟمف خيرج زيم٤مة ُم٤مًمف ذم سمٚمد اعم٤مل, وخيرج ومٓمرشمف ذم  ,ُمـ يم٤من ذم سمٚمد وُم٤مًمف ذم سمٚمد آظمر -959/31

                                                 

 .  6/205( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/205ًمنمح اعمٛمتع ( ا(2

 .  6/206( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/206( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/207( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/209( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  6/211( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)٤معم٤مل وزيم٤مة اًمٗمٓمرة شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٌدنهق ومٞمف وىم٧م وضمقهب٤م ٕن زيم٤مة اعم٤مل شمتٕمٚمؼ سم

دل قمٚمٞمف ُم٤م أظمرضمف أسمق قمٌٞمد ُمـ أن اًمٜمٌل ^ شمٕمجؾ ُمـ  ,جيقز شمٕمجٞمؾ اًمزيم٤مة حلقًملم وم٠مىمؾ -960/31

 . (2)٦م أهؾ اًمزيم٤مةوهٜم٤م دًمٞمؾ ٟمٔمري وهق أن شمٕمجٞمؾ اًمزيم٤مة ُمـ ُمّمٚمح ,صدىم٦م ؾمٜمتلم اًمٕم٤ٌمس 

وم٢من ذًمؽ يٙمقن شمٓمققم٤ًم  ,ُمـ قمجؾ اًمزيم٤مة ًمٕم٤مم صمؿ ٟم٘مص اًمٜمّم٤مب سمٕمد اًمتٕمجٞمؾ وىمٌؾ مت٤مم احلقل -961/31

 . (3)ٜمّم٤مب وم٢مٟمف دم٥م اًمزيم٤مة ذم اًمزي٤مدةوٓ جيزئف قمـ همػمه ُمـ إقمقام, وًمق قمجؾ اًمزيم٤مة صمؿ زاد اًم

 : (4)ًمٕمٚمامءف سملم ا٦م اًمزيم٤مة إذا أضمؼم قمٚمٞمٝم٤م ومٞمف ظمالدومع اعمٙمقس سمٜمٞم -962/31

  .ؿ ُمـ ىم٤مل جيقز دومٕمٝم٤م سمٜمٞم٦م اًمزيم٤مة ُمٜمٝم -أ

 سم٤مًمّمؼم قمٚمٞمف وهذا هق إىمرب .  وىم٤مل آظمرون ٓ جيقز دومٕمٝم٤م سمٞمٜم٦م اًمزيم٤مة ٕن هذا مم٤م أُمر اًمٜمٌل ^ -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  6/214( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/214( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/218( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/218( اًمنمح اعمٛمتع (4
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  أهؾ اًمزيم٤مة سم٤مُب  -32

ڻ ڻ ڻ ۀ  ]سم٘مقًمفأهؾ اًمزيم٤مة صمامٟمٞم٦م أصٜم٤مف ذيمرهؿ اهلل ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز  -963/32

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

 . (1)[﮸

ويمذًمؽ  ,ىمقًٓ ىمقي٤مً  وًمق ىمٞمؾ يٕمٓمك طمتك يّمٌح همٜمٞم٤ًم ًمٙم٤من ,اًمٗم٘مػم يٕمٓمك يمٗم٤ميتف ًمٜمٝم٤مي٦م اًمٕم٤مم -964/32

 . (2)اعمًٙملم

ُمـ يم٤من قمٜمده قم٘م٤مر يتير ًمق سم٤مقمف ويًتٖمؾ ُمٜمف أدٟمك ُمـ يمٗم٤ميتف ومٞمٕمٓمك ُمـ اًمزيم٤مة يمٗم٤ميتف وٓ  -965/32

 . (3)شمدوم يمؾ ؾمٜم٦م ٕن اًمزيم٤مة ًمـ :يٚمزُمف سمٞمع قم٘م٤مره

يٕمٓمك ُمـ ٢مٟمف وم ,ُمـ يم٤من ىم٤مدرًا قمغم اًمتٙم٥ًم وًمٙمـ ًمٞمس قمٜمده ُم٤مل ويريد اًمتٗمرغ ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ -966/32

 . (4)ًمٕمٚمؿ ٟمقع ُمـ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهللٕن ـمٚم٥م ا :اًمزيم٤مة

 اًمٕم٤ٌمدة ٟمٗمٕمٝم٤مٕن  :وم٢مٟمف ٓ يٕمٓمك ُمـ اًمزيم٤مة ,ُمـ يم٤من ىم٤مدرًا قمغم اًمٕمٛمؾ وأراد اًمتٗمرغ ًمٚمٕم٤ٌمدة -967/32

  .(5)ىم٤مس سمخالف اًمٕمٚمؿ

قا وم٘مراء ي٠مظمذون ًمٗم٘مرهؿ وإن يم٤مٟم ,اًمٕم٤مُمٚمقن قمغم اًمزيم٤مة يٕمٓمقن ُمٜمٝم٤م وإن مل يٙمقٟمقا وم٘مراء -968/32

 . (6)وقمامًمتٝمؿ

 وم٢مٟمف ٓ شمؼمأ  ,اًمقيمٞمؾوإذا شمٚمٗم٧م ذم يد  ,وم٢مٟمف شمؼمأ ذُم٦م اعمزيمل ,إذا شمٚمٗم٧م اًمزيم٤مة ذم يد اًمٕم٤مُمؾ قمٚمٞمٝم٤م -969/32

 

                                                 

 .  6/220( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/221( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/222( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/222( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/222( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/225( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)ذُم٦م اعمزيمل

 . (2), وإن يم٤من وم٘مػمًا يٕمٓمك ًمٗم٘مرهيٕمٓمك اًمٕم٤مُمؾ قمغم اًمزيم٤مة سم٘مدر أضمرشمف ُمٓمٚم٘م٤مً  -970/32

 . (3)ظ واًم٘م٤مؾمٛمقن هل٤م: اجل٤ٌمة واحلٗم٤ماًمٕم٤مُمٚمقن قمغم اًمزيم٤مة هؿ -971/32

واؿمؽمط  ,ُمـ يرضمك إؾمالُمف أو يمػ ذه أو يرضمك سمٕمٓمٞمتف ىمقة إيامٟمف :هؿ اعم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ -972/32 

وقمدم اؿمؽماط ذًمؽ  ,قمِمػمشمف, وهق فم٤مهر ومٞمٛمـ يرضمك يمػ ذه قمـ اعمًٚمٛملم اعمذه٥م أن يٙمقن ؾمٞمدًا ُمٓم٤مقم٤ًم ذم

ٙمٌٝمؿ اهلل ٕن اًمٜمٌل ^ يٕمٓمل أىمقاُم٤ًم وهمػمهؿ أطم٥م إًمٞمف خم٤موم٦م أن ي :ومٞمٛمـ يرضمك إؾمالُمف أو ىمقة إيامٟمف ىمقل ىمقي

 . (4)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ذم اًمٜم٤مر

ٕمٓمقن ُم٤م يقومقن سمف أؾمٞم٤مدهؿ اعمٙم٤مشمٌقن اًمذيـ اؿمؽموا أٟمٗمًٝمؿ ُمـ أؾمٞم٤مدهؿ, ومٞم :هؿ اًمرىم٤مبذم  -973/32

 . (5)قمٜمٝمؿ وجيقز أن يٕمٓمقن اعم٤مل ذم أيدهؿ أو يٕمٓمك إمم أؾمٞم٤مدهؿ ىمْم٤مء

 . (6)وم٢مٟمف يرد اعم٤مل إًمٞمٜم٤م ,صمؿ اهمتٜمك ىمٌؾ أن ي١مدي اًمٙمت٤مسم٦م ,ًمق أقمٓمٞمٜم٤م اعمٙم٤مشم٥م ُم٤مًٓ ًمٞم١مدي ديـ يمت٤مسمتف -974/32

 . (6)إًمٞمٜم٤م

ويمذًمؽ اًمٖمريؼ إذا مل جيد  وقمت٘مٝمؿ٤مة ُمـ اًمزيم رىمٞمؼاًمواؿمؽماء  ,اًمرىم٤مب شمِمٛمؾ ومؽ إؾمػم اعمًٚمؿ -975/32

 . (7)ٕٟمف يِمٌف إؾمػم :ٞمٕمٓمك ُمـ اًمزيم٤مةُمـ يٜم٘مذه إٓ سمامل وم

 : (8)ن واإلًمزام سم٤معم٤مل وهق قمغم ٟمققملماًمٖم٤مرم ُمـ حل٘مف اًمٖمرم وهق اًمْمام -976/32

 : هم٤مرم إلصالح ذات اًمٌلم . إول

                                                 

 .  6/225( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/225( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/225( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/226( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/229( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/230( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  6/230( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  6/332( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 رم ًمٜمٗمًف سم٤مًمديـ . : هم٤ماًمث٤مين

 : (1)ت اًمٌلمًمٖمرم إلصالح ذاطم٤مٓت ا -977/32

 ومال سمد أن ٟمٗمٙمف ومٞمٕمٓمك ُمـ اًمزيم٤مة .  ,إذا مل يقف ُمـ ُم٤مًمف ومٝمٜم٤م ذُمتف ُمِمٖمقًم٦م -أ

 يٕمٓمك ٕضمؾ أٓ ٟمًد سم٤مب اإلصالح . ٢مٟمف وم ,إذا ورم ُمـ ُم٤مًمف سمٜمٞم٦م اًمرضمقع قمغم أهؾ اًمزيم٤مة -ب

 ف .ٕٟمف أظمرضمف هلل ومال جيقز اًمرضمقع ومٞم :ومال يٕمٓمك ,إذا دومع ُمـ ُم٤مًمف سمٜمٞم٦م اًمت٘مرب إمم اهلل -ج

 ومال يٕمٓمك ُمـ اًمزيم٤مة .  ,ؾ اًمزيم٤مةإذا دومع ُمـ ُم٤مًمف ومل يٙمـ سم٤ٌمًمف اًمرضمقع قمغم أه -د

وإٓ أقمٓمل ًمٚمٖمريؿ  ,إن يم٤من صم٘م٦م وطمريص قمغم ووم٤مء ديٜمف ,اًمٖم٤مرم ًمٜمٗمًف يٕمٓمك ُم٤م يقذم سمف ديٜمف -978/32

 . (2)اًمذي يٓمٚمٌف ويًدد قمٜمف

 . (3) ٟمٕمٓمف ُمٜمٝم٤موإٓ مل ,وم٢مٟمف يٕمٓمك ُمـ اًمزيم٤مة ,ُمـ همرم ذم حمرم وشم٤مب -979/32

ن ومتح هذا اًم٤ٌمب ٕٟمف مل يرد قمـ اًمٜمٌل ^ وٕ :ُمـ ُم٤مت وقمٚمٞمف ديـ ومال ي٘م٣م ديٜمف ُمـ اًمزيم٤مة -980/32

 . (4)ات ُمـ اًمزيم٤مةىمْم٤مء ديقن إُمق ضمقازؿمٞمخ اإلؾمالم  واظمت٤مر ,يمثػم ُمـ ديقن إطمٞم٤مءومٞمف شمٕمٓمٞمؾ ىمْم٤مء 

 ,ٕن اًمزيم٤مة أظمذ وإقمٓم٤مء :واظمت٤مره اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ,زاعإسمراء اًمٖمريؿ اًمٗم٘مػم سمٜمٞم٦م اًمزيم٤مة ٓ جيزئ سمال ٟم -981/32

 . (5)اًمٖم٤مًم٥م إٓ قمٜمد اًمٞم٠مس ُمـ اًمقوم٤مء وٓ ي٘مع ذم ,وهذا سمٛمٜمزًم٦م إظمراج اخلٌٞم٨م ُمـ اًمٓمٞم٥م

دائـ أن يؼمأ اعمديـ ُمـ زيم٤مة ُم٤م ٚمومٚم ,ويم٤من اعمديـ ُمٕمناً  ,ُمـ يم٤من يٓمٚم٥م ؿمخّم٤ًم ُم٤مًٓ يٌٚمغ ٟمّم٤مسم٤مً  -982/32

ٕن اًمديـ قمغم اعمٕمن ٓ  :وهذه اًمّمقرة ٓ شم٘مع قمغم اًم٘مقل اًمراضمح ,اإلؾمالم وهق اًمّمحٞمح واظمت٤مره ؿمٞمخ ,قمٜمده

 . (6)ر احلقل, واعمذه٥م يرى قمدم اجلقاززيم٤مة ومٞمف إٓ إذا أين آظم

                                                 

 .  6/333( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/235( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/235( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/235( اًمنمح اعمٛمتع (4

 . 6/237( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/238( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)وم٢مٟمف يزيمٞمف ًمًٜم٦م واطمدة وم٘مط ,اًمّمحٞمح ذم زيم٤مة اًمديـ قمغم اعمٕمن أٟمف ٓ زيم٤مة ومٞمف إٓ إذا ىمٌْمف -983/32

ًالح اًموُم٤م حيت٤مضمقٟمف ومٞمف ُمـ زيم٤مة هؿ اعمج٤مهدون ذم ؾمٌٞمؾ اهلل أهؾ اًم اًمّمٜمػ اًم٤ًمسمع ُمـ -984/32

وإدٓء اًمذيـ يدًمقهنؿ قمغم ُمقاىمع اجلٝم٤مد وهمػمه, واعمذه٥م يرى أن اعمراد سم٤مًمّمٜمػ اًم٤ًمسمع هؿ اجل٤مهدون 

 . (2)وهذا ومٞمف ختّمٞمص ًممي٦م وهل ُمٓمٚم٘م٦م ,اعمتٓمققمقن اًمذيـ ٓ ديقان هلؿ

ٞمٕمٓمك حل٤مضمتف ُم٤م ٓ يٜم٘مص وم ,ق اسمـ اًمًٌٞمؾ اًمذي اٟم٘مٓمع سمف اًمٓمريؼاًمث٤مُمـ ُمـ أهؾ اًمزيم٤مة ه -985/32

 . (3)ومرق سملم اًمًٗمر اًمٓمقيؾ واًم٘مّمػمىمدره, وٓ 

ٕن ومٞمف شمٕم٤مون قمغم اإلصمؿ واًمٕمدوان إٓ أن  :ٓ يٕمٓمك ُمـ اًمزيم٤مة ٤مً أو ُمٙمروه ٤مً حمرُم اً اعم٤ًمومر ؾمٗمر -986/32

 . (4)٢مٟمف يٕمٓمك ُمـ اًمزيم٤مةأو واضم٤ًٌم وم يتقب, وأُم٤م اعم٤ًمومر ؾمٗمرًا ُم٤ٌمطم٤ًم أو ُمًتح٤ٌمً 

»  :ٕن اًمٜمٌل ^ ىم٤مل ًم٘مٌٞمّم٦م  :جيقز آىمتّم٤مر قمغم صٜمػ واطمد ذم اًمزيم٤مة وٓ جي٥م اًمتٕمٛمٞمؿ -987/32

 . (5)أظمرضمف ُمًٚمؿ .شأىمؿ قمٜمدٟم٤م طمتك شم٠مشمٞمٜم٤م اًمّمدىم٦م ومٜم٠مُمر ًمؽ هب٤م 

أوومٜمل هب٤م ديٜمل  :لسمنمط أٓ يٕمٓمٞمف وي٘مق ,جيقز إقمٓم٤مء اًمٖمريؿ ُمـ اًمزيم٤مة إذا يم٤من وم٘مػمًا ًمٞمقذم ديٜمف -988/32

 6/249. (6)ومٝمذا ٓ جيقز

 . (7)سمنمط أٓ شمٚمزُمف ٟمٗم٘متٝمؿ ,يًـ سف اًمزيم٤مة قمغم اًم٘مراسم٦م إذا يم٤مٟمقا ُمـ أهؾ اًمزيم٤مة -989/32

 :إذا يم٤من إب وم٘مػمًا وقمٜمد آسمـ زيم٤مة وهق قم٤مضمز قمـ ٟمٗم٘م٦م أسمٞمف ومٞمجقز أن يٕمٓمل اًمزيم٤مة ٕسمٞمف -990/32

 . (8)ٕٟمف ٓ شمٚمزُمف ٟمٗم٘متف

                                                 

 .  6/239( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/239( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/243( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/245( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/246( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/249( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  6/249( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  6/250( اًمنمح اعمٛمتع (8
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  ُمقاٟمِع اًمزيم٤مةومّمٌؾ ذم 

ًم٘مقًمف ^ ًمٚمٗمْمؾ سمـ قم٤ٌمس  :ٓ شمدومع اًمزيم٤مة هل٤مؿمٛمل وهؿ ذري٦م ه٤مؿمؿ سمـ قمٌد ُمٜم٤مف -991/32

أظمرضمف  .شإٟمام هل أوؾم٤مخ اًمٜم٤مس  ,إهن٤م ٓ حتؾ ٔل حمٛمد » :احل٤مرث طملم ؾم٠مٓه اًمزيم٤مةاعمٓمٚم٥م سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ وقمٌد

 . (1)ُمًٚمؿ

مل يقضمد إلٟم٘م٤مذ هذا اهل٤مؿمٛمل ُمـ اجلقع إٓ زيم٤مة  ٓ حيؾ دومع زيم٤مة اهل٤مؿمٛمل إمم اهل٤مؿمٛمل إٓ إذا -992/32

 . (2)يم٤مة اهل٤مؿمٛمل أومم ُمـ همػم اهل٤مؿمٛمله٤مؿمٛمل ومٝمٜم٤م ز

ًمٗم٤ًم ىمٚمٌف ًمٕمٛمقم ٓ يٕمٓمك اهل٤مؿمٛمل ُمـ اًمزيم٤مة إذا يم٤من جم٤مهدًا أو هم٤مرُم٤ًم إلصالح ذات اًمٌلم أو ُم١م -993/32

 . (3)اعمٜمع ذم إدًم٦م

ا وهذ ,ُمـ اًمزيم٤مة دومٕم٤ًم ًميورشمف كيٕمٓم فضمد اخلٛمس وم٢مٟمُمـ اخلٛمس أو مل يق ٜمع اهل٤مؿمٛملإذا ُمُ  -994/32

 . (4)اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم وهق اًمّمحٞمح

ًمتٓمقع يمامل وًمٞم٧ًم ٕن صدىم٦م ا :صدىم٦م اًمتٓمقع حتؾ ًمٌٜمل ه٤مؿمؿ وهق ىمقل مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ -995/32

  .(5)ُمـ أوؾم٤مخ اًمٜم٤مس

ٕهنؿ  :ّمح دومع اًمزيم٤مة هلؿاعمٓمٚمٌٞمقن وهؿ سمٜمق اعمٓمٚم٥م أظمق ه٤مؿمؿ, اًمّمحٞمح وهق اعمذه٥م أٟمف ي -996/32

 . (6)ًمٞمًقا ُمـ آل حمٛمد ^

 . (1)ل اعمٓمٚم٥مجيقز دومع اًمزيم٤مة عمقازم سمٜم -997/32

                                                 

 .  6/252( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/253 ( اًمنمح اعمٛمتع(2

 .  6/253( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/254( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/254( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/255( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 ٙمٜمف ًمٞمس سمٛمٜمٗمؼ ومتٕمٓمك ُمـٓ شمدومع اًمزيم٤مة ُٓمرأة وم٘مػمة حت٧م زوج همٜمل ُمٜمٗمؼ, أُم٤م إذا يم٤من همٜمل ًم -998/32

  .(2)اًمزيم٤مة

ٞمخ ؿموهق اظمتٞم٤مر  ,ط أٓ شمٚمزُمف ٟمٗم٘متٝمؿسمنم ,جيقز دومع اًمزيم٤مة ًمألصقل واًمٗمروع إذا يم٤مٟمقا وم٘مراء -999/32

 . (3)وأهنؿ يٛمٜمٕمقن ُمـ اًمزيم٤مة ًمٚم٘مراسم٦م اإلؾمالم, واعمذه٥م يرى قمدم صح٦م ذًمؽ

داٟمقه سمنمط أٓ يٙمقن هذا اًمديـ اؾمت ,جيقز دومع اًمزيم٤مة قمـ إصقل أو اًمٗمروع ًم٘مْم٤مء ديٜمٝمؿ -1000/32

 . (4)ًمٜمٗم٘م٦م واضم٦ٌم قمغم هذا آسمـ

إٓ أن  ,ٕٟمٜم٤م إذا أقمٓمٞمٜم٤مه ُمـ اًمزيم٤مة اٟمت٘مؾ اعم٤مل إمم ُمٚمؽ ؾمٞمده :٤مة إمم اًمٕمٌدٓ جيقز دومع اًمزيم -1001/32

 . (5)قن ُمٙم٤مشم٤ًٌم أو قم٤مُماًل قمغم اًمزيم٤مةيٙم

جيقز أن شمدومع اعمرأة اًمزيم٤مة ًمزوضمٝم٤م إذا يم٤من ُمـ أهؾ اًمزيم٤مة, ويمذًمؽ جيقز ًمٚمزوج أن يدومع  -1002/32

 . (6)اًمزوضملم ًممظمر ًم٘مقة اًمّمٚم٦م سمٞمٜمٝمامزئ أن يدومٕمٝم٤م أطمد اًمزيم٤مة ًمزوضمتف إذا يم٤مٟم٧م وم٘مػمة, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ جي

وم٢مٟمف ٓ دمزئف  ,إذا أقمٓمك اًمزيم٤مة ُمـ فمـ أٟمف ُمـ همػم أهٚمٝم٤م صمؿ شمٌلم أٟمف ُمـ  أهٚمٝم٤م أو سم٤مًمٕمٙمس -1003/32

وم٢مهن٤م  ,قمغم اعمذه٥م, واًمّمحٞمح أٟمف إذا سمذل ىمّم٤مر ضمٝمده ذم اًمٌح٨م واًمتحري صمؿ شمٌلم ًمف أٟمف ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمزيم٤مة

  .(7)ئ٦مشمٙمقن جمز

 . (8)شمٌلم ًمف أٟمف همٜمل وم٢من زيم٤مشمف جمزئ٦مُمـ دومع اًمزيم٤مة ًمٖمٜمل ئمٜمف وم٘مػم صمؿ  -1004/32

 ٟمف ٕن اًمٜمٌل ^ عم٤م ضم٤مءه رضمالن ي٠ًمٓ :إذا ضم٤مء ؾم٤مئؾ ي٠ًمل اًمزيم٤مة وهق ىمقي٤ًم ضمٚمدًا ومٜمٕمٔمف أوًٓ  -1005/32

                                                                                                                                            

 .  6/256( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/259( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/259( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/6057( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/260( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/261عمٛمتع ( اًمنمح ا(6

 .  265 -6/263( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  6/264( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 . (1)أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد .ش٥ًم إن ؿمئتام أقمٓمٞمتٙمام وٓ طمظ ومٞمٝم٤م ًمٖمٜمل وٓ ًم٘مقي ُمٙمت » :ُمـ اًمّمدىم٦م وم٘م٤مل هلام

شمًـ صدىم٦م اًمتٓمقع وشمٙمقن أومْمؾ ذم أي٤مم قمنم ذي احلج٦م وذم رُمْم٤من وأوىم٤مت احل٤مضم٦م  -1006/32

 . (2)ْمؾ اعمٙم٤من يمٛمٙم٦م واعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦مواًمدائٛم٦م يم٤مًمِمت٤مء, وشمٗمْمؾ سمٗم ,اًمٓم٤مرئ٦م يم٤معمج٤مقم٦م

اًمّمدىم٦م إٟمام ذقم٧م  نٕ :إذا شمٕم٤مرض ذف اعمٙم٤من وذف إطمقال ومٞم٘مدم ذف إطمقال -1007/32

 . (3)ًمدومع احل٤مضم٦م

إٓ أن يٕمرف ُمـ  ,ٓ جيقز ًمإلٟم٤ًمن أن يتّمدق إٓ سمام هق وم٤موٌؾ قمـ يمٗم٤ميتف ويمٗم٤مي٦م ُمـ يٛمقٟمف -1008/32

 . (4)وقمٜمده ُم٤م يًتٓمٞمع أن حيّمؾ سمف وٓ يتٙمٗمػ اًمٜم٤مس,  يمام ومٕمؾ أسمق سمٙمرٟمٗمًف اًمّمؼم واًمتقيمؾ 

 

 

  
  هـ 22/4/1429 يقم آصمٜملم اًمٗمراغ ُمـ يمت٤مب اًمزيم٤مة

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  6/265( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  269 -6/266( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/269( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  273 -6/269( اًمنمح اعمٛمتع (4
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  يمت٤مب اًمّمٞم٤مم -33

 : اإلُم٤ًمك . اًمّمٞم٤مم ًمٖم٦م -1009/33

ات ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر إمم همروب : اًمتٕمٌد هلل سم٤مإلُم٤ًمك قمـ إيمؾ واًمنمب وؾم٤مئر اعمٗمٓمرواصٓمالطم٤مً 

  .(1)اًمِمٛمس

 . (2)ؾمالماًمّمٞم٤مم واضم٥م سم٤مًمٜمص واإلمج٤مع وهق أطمد أريم٤من اإل -1010/33

 . (3)صمالصملم يقُم٤مً  نأو سم٢ميمامل قمدة ؿمٕم٤ٌم ,ٝمر رُمْم٤منجي٥م اًمّمقم سمرؤي٦م هالل ؿم -1011/33

دُمقا ٓ شم٘م » :: ًم٘مقًمف ^إذا مل ُير اهلالل وطم٤مل دوٟمف همٞمؿ أو ىمؽم وم٤مًمّمحٞمح أٟمف حيرم صقُمف -1012/33

ُمـ ص٤مم اًمٞمقم اًمذي يِمؽ ومٞمف وم٘مد قمَم أسم٤م  » :. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, ويمذًمؽ ىمقًمف ^شرُمْم٤من سمّمقم يقم أو يقُملم 

 . (4)واعمذه٥م يرى وضمقب صٞم٤مم هذا اًمٞمقمي, أظمرضمف اًمٌخ٤مر .شاًم٘م٤مؾمؿ ^ 

 . (5)ٝمر اإلٟم٤ًمن ومٓمره سمؾ يٗمٓمر ذم اًمنإذا أُمر اإلُم٤مم سمّمٞم٤مم يقم اًمِمؽ وم٢مٟمف ٓ يٜم٤مسمذ وٓ ئم -1013/33

 إٓ إذا رئل حت٧م اًمِمٛمس أو أىمرب ًمٚمٖمروب ُمـ ,إذا رئل اهلالل هن٤مرًا ومٝمق ًمٚمٞمٚم٦م اعم٘مٌٚم٦م -1014/33

 . (6)اًمِمٛمس ومٚمٞمس ًمٚمٞمٚم٦م اعم٘مٌٚم٦م ىمٓمٕم٤مً 

. ُمتٗمؼ ش صقُمقا ًمرؤيتف وأومٓمروا ًمرؤيتف » :سمٚمد اهلالل ًمزُمٝمؿ اًمّمقم ًم٘مقًمف ^ إذا رأى أهؾ -1015/33

 . (7)قمٚمٞمف

  ,سم٠من شمقاوم٘م٧م ُمٓم٤مًمع اهلالل ,ى اهلالل أو ُمـ يم٤من ذم طمٙمٛمٝمؿٓ جي٥م اًمّمٞم٤مم إٓ قمغم ُمـ رأ -1016/33

                                                 

 . 6/298( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/298( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/301( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  307 -6/302( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/307( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/307( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  6/308( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 .     (1)يرى أٟمف جي٥م قمغم يمؾ اًمٜم٤مس اًمّمقم وم٢من مل شمتٗمؼ مل جي٥م اًمّمقم, واعمذه٥م ,وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم

 ,إن يم٤من ًمدهي٤م راسمٓم٦م أو ُمريمز إؾمالُمل وم٢مهن٤م شمٕمٛمؾ سم٘مقهلؿ ,إىمٚمٞم٤مت اعمًٚمٛم٦م ذم اًمدول اًمٙم٤مومرة -1017/33

 . (2), وإطمًـ أن شمتٌع أىمرب سمٚمد إًمٞمٝم٤مػم  وإذا مل يٙمـ يمذًمؽ وم٢مهن٤م خُت 

شمراءى اًمٜم٤مس اهلالل  » :ل اسمـ قمٛمر ًم٘مق :شمث٧ٌم رؤي٦م اهلالل سمرؤي٦م قمدل ىمقي اًمٌٍم -1018/33

 . (3). أظمرضمف أسمق داودشوم٠مظمؼمت اًمٜمٌل ^ أين رأيتف ومّم٤مُمف وأُمر اًمٜم٤مس سمّمٞم٤مُمف

 . (4)ف يّم٤مم سمرؤيتف ًمٕمداًمتف وىمقة سمٍمهوم٢مٟم ,ًمق شمراءى مج٤مقم٦م اهلالل ومل يره إٓ قمدل واطمد -1019/33

خيؼم أٟمف رأى اهلالل وٓ خيؼم أٟمف وم٤مقمؾ  وم٢مٟمف يٚمزُمف أن ,ُمـ رأى اهلالل وهق ممـ يٗمٕمؾ اًمٙمٌػمة -1020/33

 . (5): ٕن إطمٙم٤مم شمتٌٕمضًمٙمٌػمة

ٟمف ٓ إذا وصمؼ اًم٘م٤ميض سمِمٝم٤مدة ُمًتقر احل٤مل ومال حيت٤مج ًمٚمٌح٨م قمـ قمداًمتف, واعمذه٥م يرى أ -1021/33

 . (6)شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف ًمٚمجٝمؾ سمٕمداًمتف

 . (7)ٟم٤مث ذم اخلؼم اًمديٜمليمقر واإلًمت٤ًموي اًمذ :ؿمٝم٤مدة إٟمثك شم٘مٌؾ يمام شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة اًمذيمر -1022/33

ٕن اًمٗمٓمر  :صمالصملم يقُم٤ًم ومل يروا هالل ؿمقال ًمزُمٝمؿ اًمٗمٓمر إذا ص٤مم اًمٜم٤مس سمِمٝم٤مدة واطمد قمدل -1023/33

 . (8)شم٤مسمع ًمٚمّمقم وُمٌٜمل قمٚمٞمف

 ر ًمق ص٤مم ؿمخص سمرؤي٦م سمٚمد صمؿ ؾم٤مومر ًمٌٚمد آظمر ىمد ص٤مم سمٕمدهؿ سمٞمقم وأشمؿ هق صمالصملم يقُم٤ًم ومل يُ  -1024/33

 

                                                 

 .  6/309( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/312( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/312( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/316( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/316( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/316اعمٛمتع ( اًمنمح (6

 .  6/317( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  6/317( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 . (1)ُمٕمٝمؿ وًمق ص٤مم واطمد وصمالصملم يقُم٤مً وم٢مٟمف يّمقم  ,اًمٌٚمد اًمتل ؾم٤مومر إًمٞمٝم٤م اهلالل ذم شمٚمؽ

ويمذًمؽ  ,وم٢مٟمف يٚمزُمف اًمّمقم وإن مل يّمٛمف اًمٜم٤مس ,ُمـ رأى وطمده هالل رُمْم٤من وردة ؿمٝم٤مدشمف -1025/33

وظم٤مًمػ ؿمٞمخ  ,وهذا هق اعمذه٥م ,وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف أن يّمقم وٓ يٗمٓمر اطمتٞم٤مـم٤مً  ,ًمق رأى هالل ؿمقال وطمده

وإن رأى هالل ؿمقال وطمده مل  أٟمف يتٌع اًمٜم٤مس وم٢من رأى هالل رُمْم٤من وطمده مل يّمؿ :وىم٤مل ,اسمـ شمٞمٛمٞم٦ماإلؾمالم 

 . (2)يٗمٓمر

أن يٙمقن ُمًٚماًم ُمٙمٚمٗم٤ًم ىم٤مدرًا قمغم اًمّمٞم٤مم ُم٘مٞماًم ظم٤مًمٞم٤ًم ُمـ اعمقاٟمع وهذا  :يِمؽمط ذم اًمّم٤مئؿ -1026/33

  .(3)ظم٤مص سم٤مًمٜم٤ًمء

 : (4)امناعمرض اًمذي ٓ يٛمٙمـ ُمٕمف اًمّمقم قمغم ىمً -1027/33

 ٞمٜمتٔمر اعمريض طمتك يزول صمؿ ي٘ميض .وم ,ُمرض ـم٤مرئ يرضمك سمرؤه وزواًمف -أ

أو ٟمّمػ ص٤مع ُمـ همػمه إن مل  ُمد سمر ,اعمريض قمـ يمؾ يقم ُمًٙمٞمٜم٤مً  ومٞمٓمٕمؿ ,ُمرض دائؿ ٓ يرضمك زواًمف -ب

 ح٥ًم إي٤مم اًمتل قمٚمٞمف . أو يّمٜمع ـمٕم٤مُم٤ًم ويدقمق إًمٞمف اعم٤ًميملم سم ,يٙمـ ُمٓمٌقظم٤مً 

وإن ؿم٤مء أظمر إمم آظمر  ,وم٢من ؿم٤مء ومدى قمـ يمؾ يقم سمٞمقُمف ,٤مر ذم وىم٧م اإلـمٕم٤مماعمريض سم٤مخلٞم -1028/33

  .(5)عم٤م يمؼم ًمٗمٕمؾ أٟمس  :يقم

وهق خيتٚمػ سمح٥ًم طم٤مل  ,وٓ جي٥م قمغم اعم٤ًمومر اًمّمٞم٤مم ,اإلىم٤مُم٦م :ُمـ ذوط اًمّمٞم٤مم -1029/33

ٕن اًمٜمٌل ^  :مموم٤مًمّمٞم٤مم أو ,وإن يم٤من ٓ يِمؼ قمٚمٞمف ,اًمِمخص, وم٢من يم٤من اًمّمٞم٤مم يِمؼ قمٚمٞمف وضم٥م قمٚمٞمف اًمٗمٓمر

  .شإن ؿمئ٧م ومّمؿ وإن ؿمئ٧م وم٠مومٓمر  » :^ حلٛمزة سمـ قمٛمرو إؾمٚمٛمل  ويمذًمؽ ىمقًمف ,صم٧ٌم أٟمف ص٤مم وهق ُم٤ًمومر
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 . (1)اعمذه٥م يرى يمراه٦م اًمّمقم ذم اًمًٗمرُمتٗمؼ قمٚمٞمف, و

سمؾ  ,ٓ جي٥م أن يٙمقن اًمٓمٌٞم٥م اًمذي خيؼم اًمّم٤مئؿ سمخٓمقرة اًمّمٞم٤مم قمٚمٞمف أن يٙمقن ُمًٚمامً  -1030/33

 . (2)سم٘مقًمف وإن يم٤من يم٤مومراً  ؽمط أن ٟمثؼيِم

      :: ًم٘مقًمف ^ويٚمزُمٝمام اًم٘مْم٤مء إمج٤مقم٤مً  ,احل٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء ٓ يٚمزُمٝمام اًمّمٞم٤مم وٓ يّمح ُمٜمٝمام -1031/33

 . (3). أظمرضمف اًمٌخ٤مريشأًمٞمس إذا طم٤مو٧م مل شمّمكم ومل شمّمؿ  »

 ,زُمف اًم٘مْم٤مءإذا ىم٤مُم٧م اًمٌٞمٜم٦م ذم أصمٜم٤مء اًمٜمٝم٤مر وضم٥م اإلُم٤ًمك قمغم ُمـ هق أهاًل ًمٚمقضمقب وًم -1032/33

 . (4): ٓ جي٥م اًم٘مْم٤مءوظم٤مًمػ ؿمٞمخ اإلؾمالم وىم٤مل

وهق اظمتٞم٤مر  ,ّمٞم٤مم ذم أصمٜم٤مء اًمٜمٝم٤مر ًمزُمف اإلُم٤ًمك وٓ ىمْم٤مء قمٚمٞمفاًمُمـ ص٤مر أهال ً ًمقضمقب  -1033/33

 . (5)اًم٘مْم٤مءُم٤ًمك وؿمٞمخ اإلؾمالم سمـ شمٞمٛمٞم٦م, واعمذه٥م يرى أٟمف يٚمزُمف اإل

زال ذًمؽ اعمٌٞمح أصمٜم٤مء اًمٜمٝم٤مر مل يٚمزُمف اإلُم٤ًمك سم٘مٞم٦م ُمـ أومٓمر ذم رُمْم٤من ًمٕمذر يٌٞمح اًمٗمٓمر صمؿ  -1034/33

عمريض, واعمذه٥م يرى وضمقب يم٤محل٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء إذا ـمٝمرشم٤م أصمٜم٤مء اًمٞمقم أو ىمدم اعم٤ًمومر أو شمٕم٤مرم ا ,اًمٞمقم

 . (6)اإلُم٤ًمك

٤ًم سمٕمدد أومٓمر وأـمٕمؿ قمـ يمؾ يقم ُمًٙمٞمٜم ,ُمـ قمجز قمـ اًمّمٞم٤مم ًمٙمؼم أو ُمرض ٓ يرضمك سمرؤه -1035/33

 . (7)ـمٕمٛمٝمؿ أو ُمٚمٙمٝمؿ قمغم اًم٘مقل اًمراضمحأ ؾمقاء ,أومٓمره٤مإي٤مم اًمتل 

 . (8), وم٢مٟمف شمً٘مط قمٜمٝمام اًمٙمٗم٤مرةإذا أقمن اعمريض اًمذي ٓ يرضمك سمرؤه أو اًمٙمٌػم قمـ اإلـمٕم٤مم -1036/33

                                                 

 .  330 -6/326( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/329( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/332( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/332( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/334( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/335( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  6/336( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  6/340( اًمنمح اعمٛمتع (8
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جي٥م قمغم اعمريض اًمذي ييه اًمّمٞم٤مم أن يٗمٓمر واًمّمٞم٤مم قمٚمٞمف طمرام, واعمذه٥م يرى أن اًمٗمٓمر  -1037/33

 . (1)ل قمٜمف ًمذاشمف وم٢مٟمف ٓ ي٘مع جمزئ٤مً ٕن ُم٤م هن :أن اًمّمقم ٓ جيزئف :زموىم٤مل اسمـ طم ,ذم طم٘مف ؾمٜم٦م

ٕن اًمٗمدي٦م  :وم٢من قمٚمٞمف اًمٗمدي٦م وٓ شمً٘مط قمٜمف ,إذا ؾم٤مومر اعمريض اًمذي ٓ يرضمك سمرؤه أو اًمٙمٌػم -1038/33

ل سمدٕن اًمٗمدي٦م  :وٓ ومرق ومٞمٝم٤م سملم اًمًٗمر واحلي, واعمذه٥م يرى أٟمف شمً٘مط قمٜمف اًمٗمدي٦م ,هل اًمقاضم٥م ذم طم٘مف

 . (2)قمـ اًمّمقم واًمّمقم يً٘مط ذم اًمًٗمر

ىم٤مل سمٕمض و ,وهق أن يٗم٤مرق قم٤مُمر سمٚمده :ـ سمنمطوًمٙم ,ُمـ ؾم٤مومر ذم أصمٜم٤مء اًمٞمقم ومٚمف أن يٗمٓمر -1039/33

 . (3), وهذا اًم٘مقل وٕمٞمػٕٟمف ذع ذم واضم٥م ومٚمزُمف أن يتٛمف :ٓ يٗمٓمر :أهؾ اًمٕمٚمؿ

مه٤م أو قمغم ٟمٗمًٝمام ووًمدمه٤م مجٞمٕم٤ًم ومٞمٚمزُمٝمام احل٤مُمؾ واعمروع إذا ظم٤مومت٤م قمغم ٟمٗمًٝمام أو قمغم وًمد -1040/33

اًم٘مْم٤مء وم٘مط دون اإلـمٕم٤مم, واعمذه٥م يرى أٟمف يٚمزُمٝمام اًم٘مْم٤مء وم٘مط إذا ظم٤مومت٤م قمغم ٟمٗمًٝمام أو ظم٤مومت٤م قمغم ٟمٗمًٝمام 

 . (4)مه٤م وم٘مط ومٕمٚمٞمٝمام اًم٘مْم٤مء واإلـمٕم٤مموأُم٤م إذا ظم٤مومت٤م قمغم وًمد ,ووًمدمه٤م

وم٢مٟمف يٚمزُمف  ,٘م٤مذ همريؼ أو إلـمٗم٤مء طمريؼ أو شمؼمع سم٤مًمدمُمثؾ أن يٗمٓمر إلٟم ,ُمـ أومٓمر عمّمٚمح٦م اًمٖمػم -1041/33

 . (5)اًم٘مْم٤مء وم٘مط

ٕٟمف ًمٞمس أهاًل ًمٚمقضمقب وٓ يٚمزُمف  :ومال يّمح صقُمف ,ُمـ ٟمقى اًمّمقم صمؿ ضمـ مجٞمع اًمٜمٝم٤مر -1042/33

ومال يّمح صقُمف وًمٙمـ يٚمزُمف اًم٘مْم٤مء, وُمـ ٟمقى اًمّمقم  ,اًم٘مْم٤مء, وُمـ ٟمقى اًمّمقم صمؿ أهمٛمل قمٚمٞمف مجٞمع اًمٜمٝم٤مر

 :وٓ ىمْم٤مء قمٚمٞمف ,ومل يقضمد ُم٤م يٌٓمؾ صقُمف ,ٕٟمف ُمـ أهؾ اًمقضمقب :صح صقُمف ,ك همرسم٧م اًمِمٛمسصمؿ ٟم٤مم طمت

  .(6)ٞم٘مظ سمخالف اعمٖمٛمك قمٚمٞمفٕٟمف ًمق أوىمظ يًت
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ٕن ُم٤م يِمؽمط  :يٙمٗمل ذم صٞم٤مم رُمْم٤من أن يٕملم اًمٜمٞم٦م ُمـ أول يقم أٟمف يٜمقي صٞم٤مم اًمِمٝمر يمٚمف -1043/33

ي٘مٓمٕمف قمذر ومٞمًت٠مٟمػ اًمٜمٞم٦م, واعمذه٥م يرى أٟمف يِمؽمط شمٕمٞملم اًمٜمٞم٦م ُمـ اًمٚمٞمؾ  ُم٤م مل ,ومٞمف اًمتت٤مسمع شمٙمٗمل ومٞمف اًمٜمٞم٦م ذم أوًمف

  .(1)ًمّمقم يمؾ يقم واضم٥م

ٜمٌل ^ دظمؾ ذات يقم قمغم أهٚمف ٕن اًم :ُمـ اًمٜمٝم٤مر ىمٌؾ اًمزوال وسمٕمده يّمح صٞم٤مم اًمٜمٗمؾ سمٜمٞم٦م -1044/33

ًمف إضمر إٓ ُمـ وىم٧م  حيّمؾ أظمرضمف ُمًٚمؿ, وٓ .شوم٢مين إذًا ص٤مئؿ  :: ٓ, ىم٤ملهؾ قمٜمديمؿ ُمـ رء ؟ ىم٤مًمقا » :وم٘م٤مل

 . (2)اًمٜمٞم٦م وم٘مط

إن يم٤من همدًا ُمـ رُمْم٤من وم٠مٟم٤م ص٤مئؿ وإٓ وم٠مٟم٤م  :ُمـ ىم٤مل ًمٞمٚم٦م اًمثالصملم ُمـ ؿمٕم٤ٌمن أو رُمْم٤من -1045/33

وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م يرى قمدم صح٦م اًمّمٞم٤مم إن  ,وشمٌلم أٟمف ُمـ رُمْم٤من ومّمٞم٤مُمف صحٞمح ,ُمٗمٓمر

 . (3)ن اًمؽمدد ًمٞمٚم٦م اًمثالصملم ُمـ رُمْم٤منويرى صح٦م اًمّمٞم٤مم إن يم٤م يم٤من اًمؽمدد ًمٞمٚم٦م اًمثالصملم ُمـ ؿمٕم٤ٌمن

 . (4)اإلومٓم٤مر أومٓمر وإن مل ي٠ميمؾ وينمب ُمـ ٟمقى -1046/33

إذًا  :وم٘م٤مل ,مل يٌؼ ُمـ اًمقىم٧م إٓ أىمؾ ُمـ ٟمّمػ اًمٞمقم :ُمـ ص٤مم ٟمٗماًل صمؿ ٟمقى اإلومٓم٤مر وىمٞمؾ ًمف -1047/33

 . (5)ٜمٞم٦م إومم: ٕٟمف ىمٓمع اًموم٠مضمره يٙمقن ُمـ اًمٜمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ,أٟم٤م ص٤مئؿ

ٕن اعمحٔمقر ذم اًمٕم٤ٌمدة ٓ  :وم٢من صقُمف ٓ يٗمًد ,ُمـ ص٤مم وقمزم قمغم أٟمف إن وضمد ُم٤مء ذسمف -1048/33

 . (6)سمٗمٕمٚمف وٓ شمٗمًد سمٜمٞم٦م ومٕمٚمف شمٗمًد اًمٕم٤ٌمدة إٓ

وإن يم٤من ي٤ٌمح ًمف اًمٗمٓمر يم٤معمريض واعم٤ًمومر ومال سم٠مس أن  ,ُمـ ٟمقى اإلومٓم٤مر ذم رُمْم٤من وم٘مد أومٓمر -1049/33

 . (7)ومٞمٚمزُمف اإلُم٤ًمك واًم٘مْم٤مء ُمع اإلصمؿ, وإن يم٤من ٓ ي٤ٌمح ًمف اًمٗمٓمر ي٠ميمؾ وينمب
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  ًمٙمٗم٤مرةاًمّمقم ويقضم٥م اسم٤مُب ُم٤م يٗمًد  -34

يٚمحؼ سم٤مٕيمؾ ُم٤م ٓ ٟمٗمع ومٞمف وٓ ضر, ويٗمًد اًمّمقم سم٠ميمؾ وذب يمؾ ُم٤م هق ٟم٤مومع أو و٤مر أو  -1050/34

 . (1)إٟمػ ٜم٤ممه٤م يم٤مإلسمر اعمٖمذي٦م, ويمذًمؽ اًمًٕمقط قمـ ـمريؼواًمنمب يمؾ ُم٤م يم٤من ذم ُمٕم

خ وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞم ,آطمت٘م٤من وهق إدظم٤مل إدوي٦م قمـ ـمريؼ اًمدسمر اًمّمحٞمح أٟمف ًمٞمس ُمٗمٓمراً  -1051/34

 . (2)اإلؾمالم, واعمذه٥م يرى أٟمف ُمٗمٓمر

ومل يث٧ٌم طمدي٨م صحٞمح سيح ذم  ,ٕٟمف ًمٞمس أيماًل وٓ ذسم٤مً  :اًمّمحٞمح أن اًمٙمحؾ ٓ يٗمٓمر -1052/34

وم٢مهن٤م ٓ شمٗمٓمر وًمق وصؾ ـمٕمٛمٝم٤م إمم  , ُمٕمٜمك اًمٙمحؾ اًم٘مٓمرة ًمٚمٕمٞمقنوهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, وذم ,اًمٙمحؾ

ٙمحؾ اًمذي يّمؾ واعمذه٥م يرى أن اًم ؿ اسمتٚمٕمٝم٤م وم٘مد ص٤مر أيماًل وذسم٤ًم,وًمٙمـ ًمق وصؾ ـمٕمٛمٝم٤م إمم اًمٗمؿ صم ,احلٚمؼ

  .(3)إمم احلٚمؼ ُمٗمٓمراً 

وم٢مٟمف ٓ  ,دشمف ُمٜمٔم٤مراً ُمـ أدظمؾ ؿمٞمئ٤ًم إمم ضمقومف وم٢مٟمف ٓ يٗمٓمر سمذًمؽ, ومٚمق أن إٟم٤ًمٟم٤ًم أدظمؾ إمم ُمٕم -1053/34

إٓ إذا يم٤من هلذا اعمٜمٔم٤مر دهٜم٤ًم يّمؾ سمف إمم اعمٕمدة وم٢مٟمف يٗمّٓمر, ويمذًمؽ ُمـ يم٤مٟم٧م ًمف ومتح٦م ذم سمٓمٜمف وأدظمؾ ُمـ  ,يٗمٓمر

وهذا هق  ,إٓ إذا يم٤مٟم٧م هذه اًمٗمتح٦م سمدل قمـ اًمٗمؿ يدظمؾ ُمٜمٝم٤م اًمٓمٕم٤مم ,هذه اًمٗمتح٦م رء إمم سمٓمٜمف وم٢مٟمف ٓ يٗمٓمر

ىمٜم٤مة  -أدظمٚمف ُمـ إطمٚمٞمٚمف  إٓ إذا ,رى أن يمؾ ُم٤م أدظمؾ إمم اجلقف وم٢مٟمف يٗمٓمراظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م ي

 . (4)-اًمذيمر

ُمـ اؾمت٘م٤مء قمٛمدًا ومٚمٞم٘مض,  » :أن اًمٜمٌل ^ ىم٤مل حلدي٨م أيب هريرة  :ُمـ شمٕمٛمد اًم٘ملء أومٓمر -1054/34

 . (5). أظمرضمف اإلُم٤مم أمحدشوُمـ ذرقمف اًم٘ملء ومال ىمْم٤مء قمٚمٞمف 
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 .  6/371( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/373( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)أو يمرر اًمٜمٔمر طمتك أٟمزل وم٘مد أومٓمر كُمـ اؾمتٛمٜمك أو سم٤مذ وم٠مُمٜم -1055/34

وهذا هق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, و اعمذه٥م  ,وم٢مٟمف ٓ يٗمٓمر ,ُمـ أُمذى سمِمٝمقة يمٛم٤ٌمذة أو ٟمٔمر -1056/34

 . (2)وإن يم٤من سمتٙمرار اًمٜمٔمر ومٚمٞمس سمٛمٗمٓمر ,يرى أن اعمذي سم٤معم٤ٌمذة ُمٗمٓمر

إٓ أن  ,ة مل يٗمًد صقُمفوُمـ أٟمزل ُمـ ٟمٔمرة واطمد ,ُمـ يمرر اًمٜمٔمر طمتك أٟمزل ومًد صقُمف -1057/34

 . (3)طمتك أٟمزل وم٢من صقُمف ٓ يٗمًدوإذا ومٙمر  ,ذم اًمٜمٔمر وم٢مٟمف يم٤مًمتٙمراريًتٛمر 

يم٤مٟم٧م سمٓمريؼ ُم٤ٌمذ سمحٞم٨م حيت٤مج احل٤مضمؿ إمم اعمص  وم٢مناحلج٤مُم٦م شمٕمتؼم ُمـ ُمٗمًدات اًمّمقم,  -1058/34

هق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ وهذا  ,وإن يم٤مٟم٧م سمٓمريؼ همػم ُم٤ٌمذ وٓ حيت٤مج ومٞمٝم٤م إمم اعمص ومال يٗمٓمر ,وم٢مٟمف يٗمٓمر

 . (4)ف ذًمؽأظمرضمف اإلُم٤مم أمحد, واجلٛمٝمقر قمغم ظمال .شأومٓمر احل٤مضمؿ واعمحجقم  » :^ دل قمٚمٞمف ىمقًمف ,شمٞمٛمٞم٦م

وهق اظمتٞم٤مر ومًد اًمّمقم, ويمذًمؽ اًمتؼمع سم٤مًمدم, اًمٗمّمد واًمنمط واإلرقم٤مف إن يم٤من قمٛمدًا  -1059/34

 . (5)أٟمف ٓ يٗمًد اًمّمقم سمذًمؽؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م يرى 

٤ًم أو ضم٤مهاًل وم٢مٟمف ٓ وم٢من يم٤من ٟم٤مؾمٞم٤ًم أو ُمٙمره ,يٗمًد اًمّمقم سمتٕمٛمد اعمٗمٓمرات ذايمرًا هل٤م قم٤معم٤مً  -1060/34

 . (6)يٗمٓمر

 . (7): ٕٟمف مل يت٘مّمد ذًمؽٗمٓمرُمـ ـم٤مر إمم طمٚم٘مف رء ُمـ هم٤ٌمر وٟمحقه وم٢مٟمف ٓ ي -1061/34

 . (8)شمٗمٙمػم ذم اجلامع وًمق ٟم٤مم قمغمٕٟمف مل يت٘مّمد اإلٟمزال  :ُمـ اطمتٚمؿ وم٢مٟمف ٓ يٗمٓمر -1062/34

 

                                                 

 .  6/375( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/376( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/376( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/382( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/383( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/384ع ( اًمنمح اعمٛمت(6

 .  6/390( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  6/391( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 . (1)ُمـ اًمٓمٕم٤مم ًمزُمف ًمٗمٔمف وصٞم٤مُمف صحٞمحُمـ أصٌح وذم ومٛمف رء  -1063/34

ُمـ اهمتًؾ أو متْمٛمض أو اؾمتٜمِمؼ أو زاد قمغم صمالث ذم اًمقوقء أو سم٤مًمغ ذم اعمْمٛمْم٦م  -1064/34

ًمٕمدم ىمّمده , وم٢مٟمف ٓ يٗمٓمر وآؾمتٜمِم٤مق أو يم٤من ومٛمف يٞمٌس ذم اًمّمٞمػ ُمثاًل أو شمٖمرهمر ووصؾ اعم٤مء إمم ضمقومف

 . (2)ذًمؽ

 . (3), وًمٙمـ إومم شمريمٝم٤م طم٤مل اًمّمٞم٤ممجيقز اؾمتٕمامل اًمٗمرؿم٦م واعمٕمجقن ًمٚمّم٤مئؿ -1065/34

ُمؽمددًا ُمـ أيمؾ أو ذب ؿم٤ميم٤ًم ذم ـمٚمقع اًمٗمجر أو يم٤من يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف ـمٚمقع اًمٗمجر أو يم٤من  -1066/34

ٚمقع اًمٗمجر, واعمذه٥م يرى أٟمف ؟ وم٢من صقُمف صحٞمح وًمق شمٌلم أٟمف أيمؾ أو ذب سمٕمد ـمهؾ ـمٚمع اًمٗمجر أم مل يٓمٚمع

 . (4)ٟمف ىمد ـمٚمع اًمٗمجر وضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مءإذا شمٌلم أ

ُمـ أيمؾ أو ذب ؿم٤ميم٤ًم ذم همروب اًمِمٛمس وم٢من صٞم٤مُمف وم٤مؾمد وقمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء, وم٢من أومٓمر فم٤مٟم٤ًم أن  -1067/34

حلدي٨م  :وضم٥م قمٚمٞمف اإلُم٤ًمك وصٞم٤مُمف صحٞمح وٓ يٚمزُمف اًم٘مْم٤مء ,اًمِمٛمس ىمد همرسم٧م صمؿ شمٌلم ًمف أهن٤م مل شمٖمرب

ومل ي٠مُمرهؿ اًمٜمٌل  .شأومٓمرٟم٤م ذم يقم همٞمؿ قمغم قمٝمد اًمٜمٌل ^ صمؿ ـمٚمٕم٧م اًمِمٛمس  » :ىم٤مًم٧م  أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر

 . (5)ًمِمٛمس مل شمٖمرب وضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء^ سم٤مًم٘مْم٤مء. أظمرضمف اًمٌخ٤مري, واعمذه٥م يرى أٟمف إن شمٌلم أن ا

ٛمس ومال يٚمزُمف ُمـ أومٓمر ذم اعمٓم٤مر سمٕمد ُم٤م همرسم٧م اًمِمٛمس صمؿ ـم٤مرت سمف اًمٓم٤مئرة ورأى اًمِم -1068/34

ٕن اًمٜمٝم٤مر ذم طم٘مف ىمد اٟمتٝمك واًمِمٛمس مل شمٓمٚمع قمٚمٞمف سمؾ هق ـم٤مًمع قمٚمٞمٝم٤م, وًمٙمـ ًمق ـم٤مرت سمف اًمٓم٤مئرة  :اإلُم٤ًمك

 . (6)ف ٓ يٗمٓمر طمتك شمٖمرب اًمِمٛمسوم٢مٟم ,ىمٌؾ اًمٖمروب سمخٛمس دىم٤مئؼ ُمثاًل ورأى اًمِمٛمس

 ٘م٦م يمٌؾ ُمٜمٝمؿ ًمف طمٙمٛمف اًمٜم٤مس اًمذيـ يٕمٞمِمقن ذم اجل٤ٌمل أو ذم اًمًٝمقل أو قمغم اًمٕمامرات اًمِم٤مه -1069/34

                                                 

 .  6/392( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/392( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/394( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/395( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/396( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/397( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)اًمِمٛمس أومٓمر وإٓ ومالومٛمـ هم٤مسم٧م قمٜمف 

  ومّمٌؾ ذم اجلامع ذم هن٤مر رُمْم٤من وُم٤م جي٥م ومٞمف

 : (2)ذم هن٤مر رُمْم٤من ُمٗمٓمر سمثالصم٦م ذوط اجلامع -1070/34

  أن يٙمقن ممـ يٚمزُمف اًمّمٞم٤مم . -أ

 أٓ يٙمقن هٜم٤مك ُمً٘مط ًمٚمّمقم يم٤معمرض واًمًٗمر .  -ب

 ىمٌؾ أو دسمر .  أن يٙمقن ذم -ج

ٚمرضمؾ ًم٘مقًمف ^ ًم :وهق اظمتٞم٤مر اجلٛمٝمقر ,ُمـ ضم٤مُمع ذم هن٤مر رُمْم٤من ًمزُمف اًم٘مْم٤مء واًمٙمٗم٤مرة -1071/34

ش ؟ ؾ شمًتٓمٞمع أن شمّمقم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملمه» : ٓ, ىم٤مل :وم٘م٤ملش  هؾ دمد رىم٦ٌم؟» : اًمذي وىمع قمغم أهٚمف ذم رُمْم٤من

 ويرى ؿمٞمخ اإلؾمالم أٟمف ٓ ىمْم٤مء: ٓ . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, ىم٤ملش هؾ شمًتٓمٞمع أن شمٓمٕمؿ ؾمتلم ُمًٙمٞمٜم٤ًم » : ٓ, ىم٤مل :ىم٤مل

 . (3)قمٚمٞمف وٓ يٜمٗمٕمف إذا يم٤من ُمتٕمٛمداً 

 . (4)ون اًمٗمرج وم٠مٟمزل ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء وم٘مطُمـ ضم٤مُمع ذم هن٤مر رُمْم٤من د -1072/34

ومٚمٞمس قمٚمٞمٝم٤م ىمْم٤مء وٓ  ,إذا أيمره٧م اعمرأة قمغم اجلامع أو يم٤مٟم٧م ُمٕمذورة سمجٝمؾ أو ٟمًٞم٤من -1073/34

ٚمٞمٝم٤م اًم٘مْم٤مء وم٘مط إذا يم٤مٟم٧م اًم٘مْم٤مء واًمٙمٗم٤مرة, واعمذه٥م يرى أٟمف قموأُم٤م إذا يم٤مٟم٧م ُمٓم٤موقم٦م ومٕمٚمٞمٝم٤م  ,يمٗم٤مرة

 . (5)ُمٕمذورة

وم٢مٟمف ٓ ىمْم٤مء قمٚمٞمف  ,أو إيمراه ْم٤من ويم٤من ُمٕمذورًا سمجٝمؾ أو ٟمًٞم٤منإذا ضم٤مُمع اًمرضمؾ ذم هن٤مر رُم -1074/34

 . (6)رى أٟمف جي٥م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء واًمٙمٗم٤مرةوٓ يمٗم٤مرة, واعمذه٥م ي

                                                 

 .  6/398( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/399عمٛمتع ( اًمنمح ا(2

 .  6/400( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/401( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/404( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/404( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1): ٕٟمف ُمٕمذور سم٤مًمًٗمريمٗم٤مرة دونف ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء ُمـ يم٤من ُم٤ًمومرًا صمؿ ضم٤مُمع أهٚم -1075/34

 . (2)٤من ومٕمٚمٞمف سمٙمؾ يقم ضم٤مُمع ومٞمف يمٗم٤مرةُمـ ضم٤مُمع ذم أي٤مم خمتٚمٗم٦م ُمـ رُمْم -1076/34

وهق ُمذه٥م  ,ُمـ ضم٤مُمع ذم يقم ُمرشملم أو أيمثر ومال يٚمزُمف إٓ يمٗم٤مرة واطمدة قمغم اًم٘مقل اًمراضمح -1077/34

ف ومًد سم٤مجلامع إول ومٝمق ذم احل٘مٞم٘م٦م همػم ص٤مئؿ, واعمذه٥م يرى أٟمف ٕن يقُم :إئٛم٦م اًمثالصم٦م وىمقل ذم ُمذه٥م أمحد

 . (3)واطمدة قمـ اًمٙمؾ ر قمـ إول ومٞمجزئف يمٗم٤مرةقمٚمٞمف ًمٙمؾ مج٤مع وىمع ذم يقم واطمد يمٗم٤مرة إٓ إذا مل يٙمٗمِّ 

ُمـ أومٓمر ًمٕمذر يمٕمدم صمٌقت دظمقل اًمِمٝمر أو يم٤من ُمريْم٤ًم أو ُم٤ًمومرًا ذم أول اًمٜمٝم٤مر صمؿ زال  -1078/34

ٕن هذا  :اًمِمٝمر أو سمرضمقع اعم٤ًمومر أو سمِمٗم٤مء اعمريض وىمد ضم٤مُمع أطمدهؿ أهٚمف ومال شمٚمزُمف اًمٙمٗم٤مرة اًمٕمذر سمدظمقل

 . (4)ُم٤ًمك واًمٙمٗم٤مرةاًمٞمقم ذم طم٘مف همػم حمؽمم, واعمذه٥م يرى أٟمف يٚمزُمٝمؿ اإل

ُمـ ضم٤مُمع أهٚمف وهق ُمـ أهؾ اًمقضمقب صمؿ ـمرأ ًمف قمذر يم٤معمرض أو اجلٜمقن أو اًمًٗمر ومتٚمزُمف  -1079/34

 . (5), واًمٕمذر ـم٤مرئطملم اجلامع يم٤من ُمـ أهؾ اًمقضمقب ٕٟمف :اًمٙمٗم٤مرة

 : (6)ذوط ُمقضم٤ٌمت اًمٙمٗم٤مرة ذم اًمّمقم -1080/34

  أن يٙمقن مج٤مقم٤ًم . -أ

  أن يٙمقن ذم صٞم٤مم رُمْم٤من . -ب

  أن يٙمقن اًمّمٞم٤مم أداء . -ج

 ن ممـ يٚمزُمف اًمّمقم . أن يٙمق -د

 ؾ ومجٕم .شوىمٕم٧م قمغم اُمرأيت »  :يب: حلدي٨م إقمرااًمٙمٗم٤مرة دم٥م سم٤مجلامع وإن مل حيّمؾ إٟمزال -1081/34

                                                 

 .  6/405( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/406( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/407( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/409( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/410( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/410ح اعمٛمتع ( اًمنم(6
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 . (1)اًمٕمٚم٦م اًمقىم٤مع ومل يذيمر اإلٟمزال

 وم٢من صقُمف ٓ يٗمًد وٓ يمٗم٤مرة قمٚمٞمف, ,ُمـ ضم٤مُمع أهٚمف آظمر اًمٚمٞمؾ صمؿ عم٤م أذن اعم١مذن ٟمزع -1082/34

 . (2)واعمذه٥م يرى أن اًمٜمزع مج٤مع

ُمتت٤مسمٕملم ومٛمـ مل يًتٓمع  : قمتؼ رىم٦ٌم ومٛمـ مل جيد ومّمٞم٤مم ؿمٝمريـيمٗم٤مرة اجلامع ذم هن٤مر رُمْم٤من هل -1083/34

 . (3), دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م إقمرايب اًم٤ًمسمؼوم٢مـمٕم٤مم ؾمتلم ُمًٙمٞمٜم٤مً 

يمٛمـ سمدأ  ,اعمٕمتؼم ذم صٞم٤مم اًمٙمٗم٤مرة هق إهٚم٦م ؾمقاء ذم اًمِمٝمر اًمٙم٤مُمؾ أو ذم اًمِمٝمر اعمجزأ -1084/34

 . (4)نمون يقُم٤مً وم٢من اعمٕمتؼم ذم طم٘مف إهٚم٦م ؾمقاء يم٤من اًمِمٝمر صمالصملم يقُم٤ًم أو شمًع وقم ,اًمّمقم ُمـ أول اًمِمٝمر

سمحٞم٨م ٓ يٗمٓمر يقُم٤ًم إٓ ًمٕمذر ذقمل يم٤مًمًٗمر واعمرض  ,يِمؽمط ذم صٞم٤مم اًمٙمٗم٤مرة اًمتت٤مسمع -1085/34

 . (5)س, وُمـ ؾم٤مومر ًمٞمٗمٓمر اٟم٘مٓمع اًمتت٤مسمعواًمٕمٞمديـ وأي٤مم اًمتنميؼ واحلٞمض واًمٜمٗم٤م

مجٕمٝمؿ صمؿ وإٟمام ًمق  ,اإلـمٕم٤مم ذم يمٗم٤مرة اجلامع ٓ يِمؽمط ومٞمف اًمت٘مدير سمٛمد أو سمٜمّمػ ص٤مع -1086/34

. ومل يذيمر شهؾ شمًتٓمٞمع أن شمٓمٕمؿ ؾمتلم ُمًٙمٞمٜم٤ًم »  :: ًم٘مقل اًمٜمٌل ^ ًمألقمرايبهمداهؿ أو قمِم٤مهؿ أضمزأ ذًمؽ

 . (6)ُم٘مدار اإلـمٕم٤مم

ٓ وم٢مٟمف  ,ُمـ قمجز قمـ اًمٙمٗم٤مرة أو مل جيده٤م ؾم٘مٓم٧م قمٜمف وسمرئ٦م ذُمتف, وم٢من أهمٜم٤مه اهلل ذم اعمًت٘مٌؾ -1087/34

 . (7)يٚمزُمف أن يٙمٗمر: ٕهن٤م ؾم٘مٓم٧م قمٜمف

 , وًمٙمـ يِمؽمط أن شمٙمقن ٓ يِمؽمط ذم اًمرىم٦ٌم ذم يمٗم٤مرة اجلامع أن شمٙمقن ؾمٚمٞمٛم٦م ُمـ اًمٕمٞمقب -1088/34

 

                                                 

 .  6/412( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/412( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/412( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/414( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/414( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/415( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  6/416( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)ُم١مُمٜم٦م

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  6/419( اًمنمح اعمٛمتع (1
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  ًم٘مْم٤مءاسم٤مُب ُم٤م يٙمره ويًتح٥م وطمٙمؿ  -35

 . (1)٥م ٕٟمف يرى اًمٙمراه٦مظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه ,مجع اًمريؼ وسمٚمٕمف ذم هن٤مر رُمْم٤من ٓ يٙمره -1089/35

ٓمر ٕٟمف يرى أهن٤م شمٗم :اًمٜمخ٤مُم٦م ًمٚمّم٤مئؿ وًمٖمػم اًمّم٤مئؿ وًمٙمـ ٓ شمٗمٓمر ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥محيرم سمٚمع  -1090/35

 . (2)إذا وصٚم٧م إمم اًمٗمؿ صمؿ اسمتٚمٕمٝم٤م

, وإن سمٚمٕمف ٓ جيقز ًمٚمّم٤مئؿ وهمػم اًمّم٤مئؿ أن يٌٚمع ري٘مف إذا يم٤من ومٞمف دم ُمـ أؾمٜم٤مٟمف أو ُمـ ًمثتف -1091/35

 . (3)وم٘مد أومٓمر

أو اؿمؽمى ؿمٞمئ٤ًم ؾ أن يٙمقن ـم٤ٌمظم٤ًم أو اُمرأة متْمغ ًمٓمٗمٚمٝم٤م مترة ُمث ,يٙمره ذوق اًمٓمٕم٤مم إٓ حل٤مضم٦م -1092/35

 . (4)حيت٤مج إمم ذوىمف

ٕٟمف رسمام يتنب رء إمم ضمقومف ُمـ ـمٕمٛمف إن يم٤من  :يٙمره ُمْمغ اًمٕمٚمؽ اًم٘مقي اًمذي ٓ يتٗمت٧م -1093/35

 . (5)د أومٓمر وومًد صقُمفإن سمٚمع ري٘مف وم٘مٚمؽ ُمتحٚمؾ وم٢مٟمف حيرم قمغم اًمّم٤مئؿ, وًمف ـمٕمؿ, وإن يم٤من اًمٕم

اًم٘مٌٚم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمّم٤مئؿ إذا يم٤مٟم٧م حترك ؿمٝمقشمف وي٠مُمـ قمغم صٞم٤مُمف ُمـ اًمٗم٤ًمد سم٤مإلٟمزال ومٚمٞم٧ًم  -1094/35

يم٤من  » :٦م طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧مدل قمغم قمدم اًمٙمراه ,ٕٟمف يرى اًمٙمراه٦م :ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م ,سمٛمٙمروه٦م

ي٠مُمـ قمغم صٞم٤مُمف سمؾ خيِمك وم٤ًمده ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وإن يم٤مٟم٧م اًم٘مٌٚم٦م حترك اًمِمٝمقة وٓ  .شاًمٜمٌل ^ ي٘مٌؾ وهق ص٤مئؿ 

 . (6)حؼ سمذًمؽ دواقمل اًمقطء يم٤مًمْمؿ وٟمحقهويٚم ,ومٝمذه حترم إذا فمـ اإلٟمزال

 ُمـ مل يدع ىمقل اًمزور »  :واًمٖمٞم٦ٌم واًمٜمٛمٞمٛم٦م واًمِمتؿ ًم٘مقًمف ^حيرم قمغم اًمّم٤مئؿ وهمػمه اًمٙمذب  -1095/35

                                                 

 .  6/423( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/424اًمنمح اعمٛمتع  ((2

 .  6/424( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/425( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/425( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/427( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)ظمرضمف اًمٌخ٤مريأ .شواًمٕمٛمؾ سمف واجلٝمؾ ومٚمٞمس هلل طم٤مضم٦م أن يدع ـمٕم٤مُمف وذاسمف 

إذا يم٤من يقم صقم أطمديمؿ ومال »  :يًـ عمـ شمٕمرض ًمٚمِمتؿ أن ي٘مقل: إين ص٤مئؿ ًم٘مقًمف ^ -1096/35

 . (2). ُمتٗمؼ قمٚمٞمفش: إين ص٤مئؿ روم٨م وإن أطمد ؾم٤مسمف أو ىم٤مشمٚمف ومٚمٞم٘مؾيّمخ٥م وٓ ي

حقر وشمٕمجٞمؾ اًمٗمٓمر ًم٘مقًمف ^يًـ ًمٚمّم٤مئؿ شم٠مظم -1097/35 ًُ  ُم٤م قمجٚمقا ٓ يزال اًمٜم٤مس سمخػم»  :ػم اًم

حقر اًمٗمٓمر وأظمروا ًُ  . (3). ُمتٗمؼ قمٚمٞمفشاًم

 يًـ اًمٗمٓمر قمغم رـم٤ٌمت وم٢من مل جيد ومٕمغم مترات وم٢من مل جيد ومٕمغم ُم٤مء حلدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  -1098/35

يم٤من رؾمقل اهلل ^ يٗمٓمر ىمٌؾ أن يّمكم قمغم رـم٤ٌمت وم٢من مل شمٙمـ رـم٤ٌمت ومتٛمػمات وم٢من مل شمٙمـ متػمات طم٤ًم »  :ىم٤مل

 . (4). أظمرضمف اإلُم٤مم أمحدشطمًقات ُمـ ُم٤مء 

 . (5)يٗمٓمر قمٚمٞمف ٟمقى اًمٗمٓمر سم٘مٚمٌف ويٙمٗملُمـ مل جيد ُم٤م  -1099/35

 . (6), وأىمؾ أطمقاًمف اًمٙمراه٦موص٤مل اًمّمٞم٤مم اًمذي ئمٝمر ومٞمف اًمتحريؿ -1100/35

واحلٛمد قمٜمد آٟمتٝم٤مء ومم٤م ورد  ,واًمّمحٞمح أهن٤م واضم٦ٌم ,يًـ ىمقل ُم٤م ورد قمٜمد اًمٗمٓمر يم٤مًمتًٛمٞم٦م -1101/35

أظمرضمف  .شاًمٚمٝمؿ شم٘مٌؾ ُمٜمل إٟمؽ أٟم٧م اًمًٛمٞمع اًمٕمٚمٞمؿ  ,ؽ أومٓمرتاًمٚمٝمؿ ًمؽ صٛم٧م وقمغم رزىم » :قمٜمد اًمٗمٓمر ىمقل

٧م اًمٕمروق وصم٧ٌم إضمر إن ؿم٤مء ذه٥م اًمٔمٛم٠م واسمتٚم»  :, ومم٤م ورد ىمقلاًمدار ىمٓمٜمل ووٕمٗمف اسمـ اًم٘مٞمؿ واهلٞمثٛمل

 . (7)ظمرى واجلٛمٞمع ذم أؾم٤مٟمٞمده٤م ُم٤م ومٞمٝم٤مأظمرضمف أسمق داود, ووردت آصم٤مر أ .شاهلل

 ٠مظمػمه إمم رُمْم٤من وٓ جيقز شم ,ٕن ومٞمف ُمِم٤مهب٦م ًمألداء وإسمراء اًمذُم٦م :يًتح٥م اًمتت٤مسمع ذم اًم٘مْم٤مء -1102/35

                                                 

 .  6/430( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/431( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/433( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/436( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/437( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/438( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  6/439( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)آظمر ُمـ همػم قمذر

رى أٟمف ٓ يّمح اًمتٓمقع واعمذه٥م ي ,جيقز صٞم٤مم اًمٜمٗمؾ ىمٌؾ صٞم٤مم اًم٘مْم٤مء ُم٤م مل يْمؼ اًمقىم٧م -1103/35

 . (2)ىمٌؾ اًم٘مْم٤مء

ومل حيّمؾ قمغم  ,ُمٓمٚم٘م٤مً  وًمق ىمدُم٧م ص٤مرت ٟمٗمالً  ,إي٤مم اًمًت٦م ُمـ ؿمقال ٓ شم٘مدم قمغم اًم٘مْم٤مء -1104/35

, ومال ؾمت٦م ُمـ ؿمقال إٓ سمٕمد ٕٟمف إذا يم٤من قمٚمٞمف ىمْم٤مء ٓ يّمدق قمٚمٞمف أٟمف ص٤مم رُمْم٤من :اًمثقاب اعمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م

 . (3)اًم٘مْم٤مء

ُمـ أظمر اًم٘مْم٤مء إمم ُم٤م سمٕمد رُمْم٤من اًمث٤مين سمال قمذر وم٢مٟمف آصمؿ وقمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء وم٘مط دون اإلـمٕم٤مم,  -1105/35

 . (4)ؾ يقم ُمًٙملمواإلـمٕم٤مم ًمٙم واعمذه٥م يرى أٟمف جي٥م قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء

اؾمتح٥م ًمقًمٞمف  ,يمّمٞم٤مم رُمْم٤من أو يمٗم٤مرة ,ُمـ ُم٤مت وقمٚمٞمف صقم ٟمذر أو صقم واضم٥م سم٤مًمنمع -1106/35

ٟمٙمرة همػم ُم٘مٞمدة ش  صٞم٤مم »وىمقًمف , . ُمتٗمؼ قمٚمٞمفشُمـ ُم٤مت وقمٚمٞمف صٞم٤مم ص٤مم قمٜمف وًمٞمف »  :أن ي٘ميض قمٜمف ًم٘مقًمف ^

 . (5)ًمٗمرضٓ ي٘م٣م قمٜمف صٞم٤مم اواًمقزم هق اًمقارث, واعمذه٥م يرى أٟمف  ,سمّمقم ُمٕملم

ًمديف أيمثر ُمـ وارث وأرادوا أن و, ٧م اًمذي قمٚمٞمف ىمْم٤مء ُمـ رُمْم٤من وهمػمهإذا يم٤من اعمٞم -1107/35

 . (6)اًمٔمٝم٤مر ومال سمد ُمـ واطمد ُمـ اًمقرصم٦مإٓ ذم صٞم٤مم يمٗم٤مرة  ,يت٘م٤مؾمٛمقا أي٤مم اًم٘مْم٤مء سمٞمٜمٝمؿ ومال سم٠مس

ئج٤مر ٤ًمئؾ اًم٘مرب ٓ يّمح آؾمتٕن ُم :ٓ يّمح اؾمتئج٤مر ُمـ ي٘مقم سم٤مًمّمقم قمٛمـ ُم٤مت -1108/35

 . (7)قمٚمٞمٝم٤م

                                                 

 .  6/441( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/442( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/444( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/446( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/450( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/452( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  6/456( اًمنمح اعمٛمتع (7
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: ٕٟمف مل يدرك زُمـ ُمـ ٟمذر صقم ؿمٝمر حمرم ُمثاًل ومامت ذم ذي احلج٦م ومال ي٘م٣م قمٜمف -1109/35

 . (1)اًمقضمقب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  6/456( اًمنمح اعمٛمتع (1
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  ًمتٓمقعاسم٤مُب صقِم  -36

 . (1)شمٓمقع ُم٘مٞمدشمٓمقع ُمٓمٚمؼ, : صٞم٤مم اًمتٓمقع يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم -1110/36

إي٤مم اًمٌٞمض اًمث٤مًم٨م قمنم واًمراسمع قمنم واخل٤مُمس قمنم ُمـ يمؾ ؿمٝمر, ويًـ يًـ صٞم٤مم  -1111/36

أهنام يقُم٤من شمٕمرض ومٞمٝمام إقمامل قمغم اهلل وم٠مطم٥م أن يٕمرض »  :: ًم٘مقل اًمٜمٌل ^صٞم٤مم يقُمل آصمٜملم واخلٛمٞمس

 . (2). أظمرضمف اإلُم٤مم أمحدشقمٛمكم وأٟم٤م ص٤مئؿ 

مه٤م وٓ يٙمره, وأُم٤م يقم اجلٛمٕم٦م واًم٧ًٌم صٞم٤مم يقُمل اًمثالصم٤مء وإرسمٕم٤مء ضم٤مئز ٓ يًـ إومراد -1112/36

ٓ شمّمقُمقا يقم اجلٛمٕم٦م إٓ أن شمّمقُمقا يقُم٤ًم ىمٌٚمف »  :وإومراد اجلٛمٕم٦م أؿمد يمراه٦م ًم٘مقًمف ^ ,وإطمد ومٞمٙمره إومراده٤م

 . (3)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شأو يقُم٤ًم سمٕمده 

ُمـ ص٤مم رُمْم٤من وأشمٌٕمف ؾمت٤ًم ُمـ ؿمقال ومٙم٠مٟمام ص٤مم »  :٘مقًمف ^يًـ صٞم٤مم ؾم٧م ُمـ ؿمقال ًم -1113/36

, وإي٤مم اًمًت٦م ُمـ ؿمقال ٓ شم٘مدم قمغم اًم٘مْم٤مء, وًمق ىمدُم٧م ص٤مرت ٟمٗماًل ُمٓمٚم٘م٤ًم, ومل . أظمرضمف ُمًٚمؿشاًمدهر يمٚمف 

حيّمؾ قمغم اًمثقاب اعمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م: ٕٟمف إذا يم٤من قمٚمٞمف ىمْم٤مء ٓ يّمدق قمٚمٞمف أٟمف ص٤مم رُمْم٤من, ومال ؾمت٦م ُمـ ؿمقال 

 . (4) إٓ سمٕمد اًم٘مْم٤مء

 ,وم٢مٟمف ي٘مْمٞمٝم٤م ويٙمت٥م ًمف أضمره٤م ,ًت٦م ُمـ ؿمقال ًمٕمذر يم٤معمرضُمـ مل يتٛمٙمـ ُمـ صٞم٤مم إي٤مم اًم -1114/36

 . (5)٦ٌم إذا أظمره٤م ًمٕمذر طمتك ظمرج وىمتٝم٤ميم٤مًمٗمرض إذا أظمره قمـ وىمتف ًمٕمذر ويم٤مًمراشم

أظمرضمف  .شأومْمؾ اًمّمٞم٤مم سمٕمد رُمْم٤من ؿمٝمر اهلل اعمحرم »  :يًـ صٞم٤مم ؿمٝمر اعمحرم ًم٘مقًمف ^ -1115/36

 . (6). يٕمٜمل ُمع اًمٕم٤مذشًمئـ سم٘مٞم٧م إمم ىم٤مسمؾ ٕصقُمـ اًمت٤مؾمع »  :^ ٜمف اًمٞمقم اًمٕم٤مذ واًمت٤مؾمع ًم٘مقًمفُمًٚمؿ, ويت٠ميمد ُم

                                                 

 .  6/458( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  461 -6/459( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  467, 6/462( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  464, 6/444( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/467( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/468( اًمنمح اعمٛمتع (6
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. شأطمت٥ًم قمغم اهلل أن يٙمٗمر اًمًٜم٦م اًمتل ىمٌٚمف »  :م قم٤مؿمقراء سم٤مًمّمٞم٤مم ًم٘مقًمف ^ٓ يٙمره إومراد يق -1116/36

 . (1)يٗمقت سم٢مومراده أضمر خم٤مًمٗم٦م اًمٞمٝمقد أٟمف :وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء, أظمرضمف ُمًٚمؿ

ُم٤م ُمـ أي٤مم اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ومٞمٝمـ أطم٥م إمم اهلل ُمـ »  :ج٦م ًم٘مقًمف ^يًـ صٞم٤مم شمًع ذي احلِ  -1117/36

 . (2)اًمٌخ٤مري, وُمـ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اًمّمقمأظمرضمف  .شهذه إي٤مم اًمٕمنم 

أطمت٥ًم قمغم اهلل أن يٙمٗمر »  :: ًم٘مقًمف ^يًـ صقم يقم قمروم٦م وهق ؾمٜم٦م ُم١ميمدة ًمٖمػم احل٤مج -1118/36

 . (3). أظمرضمف ُمًٚمؿشاًمًٜم٦م اًمتل ىمٌٚمف واًمًٜم٦م اًمتل سمٕمده 

ًم٘مقًمف ^ ًمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ  :صٞم٤مم يقم وإومٓم٤مر يقم أومْمؾ اًمّمٞم٤مم صٞم٤مم داود  -1119/36

 . (4). أظمرضمف اإلُم٤مم أمحدشصؿ يقُم٤ًم وأومٓمر يقُم٤ًم ومذًمؽ أومْمؾ اًمّمٞم٤مم وهق صٞم٤مم داود »  :اًمٕم٤مص 

 :ٕمده٤م يقميٙمره إومراد رضم٥م سمّمٞم٤مم ويمذًمؽ يقم اجلٛمٕم٦م واًم٧ًٌم إٓ أن يّم٤مم ىمٌٚمٝم٤م يقم أو سم -1120/36

» : ىم٤مًم٧م: ٓ, ىم٤ملش أصٛم٧م أُمس؟ »  :وىمد وضمده٤م ص٤مئٛم٦م يقم اجلٛمٕم٦مريض اهلل قمٜمٝم٤م ًم٘مقًمف ^ جلقيري٦م 

 . (5)أظمرضمف اًمٌخ٤مري .شوم٠مومٓمري  : »ىم٤مًم٧م: ٓ, ىم٤ملش ؟ أشمّمقُملم همداً 

ُمـ ص٤مم اًمٞمقم اًمذي يِمؽ ومٞمف وم٘مد قمَم :» ًم٘مقل قمامر سمـ ي٤مه  :حيرم صقم يقم اًمِمؽ -1121/36

 . (6)ضمف اًمٌخ٤مري, واعمذه٥م يرى اًمٙمراه٦مأظمر .ش ^أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ 

ٞم٤مُمٝم٤م . ُمتٗمؼ ٕن اًمٜمٌل ^ هنك قمـ ص :حيرم صقم يقُمل اًمٕمٞمديـ قمٞمد اًمٗمٓمر وقمٞمد إوحك -1122/36

 . (7)قمٚمٞمف

                                                 

 .  6/468( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/470( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/470( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/472( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  476, 6/462( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/479( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  6/479( اًمنمح اعمٛمتع (7
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مل يرظمص ذم أي٤مم »  :ًم٘مقل اسمـ قمٛمر  :حيرم صٞم٤مم أي٤مم اًمتنميؼ إٓ قمـ دم ُمتٕم٦م وىمران -1123/36

 . (1). أظمرضمف اًمٌخ٤مريشجيد اهلدي  اًمتنميؼ أن يّمٛمـ إٓ عمـ مل

ٌل ^ دظمؾ قمغم قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ذات يقم ٕن اًمٜم :يٚمزُمف إمت٤مُمف ملٟمٗمؾ صٞم٤مم ُمـ ذع ذم  -1124/36

وم٠مرشمف إي٤مه وم٠ميمؾ. ش أريٜمٞمف ومٚم٘مد أصٌح٧م ص٤مئاًم » , ىم٤مل: قمٜمدٟم٤م طمٞمس ,: ٟمٕمؿىم٤مًم٧مش هؾ قمٜمديمؿ رء؟ »  :وم٘م٤مل

 . (2)قن ىمٓمٕمف ًمٖمرض صحٞمحيٙم أظمرضمف ُمًٚمؿ, وًمٙمـ اؿمؽمط اًمٗم٘مٝم٤مء أن

 . (3)٘مْم٤مء ًمقضم٥م اإلمت٤مم ومل جيز اًم٘مٓمعٕٟمف ًمق وضم٥م اًم :ُمـ ىمٓمع اًمٜمٗمؾ ومال يٚمزُمف ىمْم٤مءه -1125/36

 . (4) جيز ىمٓمٕمف وإن ىمٓمٕمف ًمزُمف اًم٘مْم٤مءُمـ ذع ذم ُمٜمذور وضم٥م قمٚمٞمف إمت٤مُمف ومل -1126/36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  6/481( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/485( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/488( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/488( اًمنمح اعمٛمتع (4
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  ٓقمتٙم٤مفاسم٤مُب  -37

واخلؼم اًمذي ضم٤مء  ,ٕمنم إواظمر ُمـ رُمْم٤من وهل ًمٞمٚم٦م سم٤مىمٞم٦م سمال ؿمؽشمرضمك ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ذم اًم -1127/37

طمتك يتٌلم ُمـ جيد ذم ـمٚمٌٝم٤م  ,وهل شمتٜم٘مؾ يمؾ قم٤مم ذم ًمٞمٚم٦م ,سمرومٕمٝم٤م ذم اًمٌخ٤مري هق رومع قمٚمؿ قمٞمٜمٝم٤م ذم شمٚمؽ اًمًٜم٦م

ة ذم واًمٌٕمض يٕمت٘مد أن اًمٕمٛمر ,وأرضمك إوشم٤مر اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ ,وشمت٠ميمد ذم أوشم٤مر اًمٕمنم إواظمر ,وُمـ يتٙم٤مؾمؾ

: ىمقة وقء ُمٜمٝم٤مًمٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر قمالُم٤مت ُم٘م٤مرٟم٦م وٓ طم٘م٦م وًمٞمٚم٦م اًم٤ًمسمع واًمٕمنميـ هل٤م ُمزي٦م وهذه سمدقم٦م ٓ أصؾ هل٤م. 

, أن اهلل ُيري اإلٟم٤ًمن اًمٚمٞمٚم٦م ذم اعمٜم٤ممو ,اًمري٤مح شمٙمقن ؾم٤ميمٜم٦م ذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦مو ,اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واٟمنماح اًمّمدرو ,اًم٘مٛمر

يًتح٥م اًمدقم٤مء ًمٞمٚم٦م , واًمِمٛمس شمٓمٚمع ذم صٌٞمحتٝم٤م ًمٞمس هل٤م ؿمٕم٤معأن و ,أن اإلٟم٤ًمن جيد ذم اًم٘مٞم٤مم ًمذة وٟمِم٤مـم٤مً و

     وُمٜمف ىمقل قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: أرأي٧م ي٤م رؾمقل اهلل إن واوم٘م٧م ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ومام أىمقل ومٞمٝم٤م؟ ىم٤مل: ,اًم٘مدر سمام ورد

 . (1)أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد .شاًمٚمٝمؿ إٟمؽ قمٗمق حت٥م اًمٕمٗمق وم٤مقمػ قمٜمل  :ىمقزم» 

 م اًمٌمء واًمدوام قمٚمٞمف .: ًمزوآقمتٙم٤مف ًمٖم٦م -1128/37

 . (2)اصٓمالطم٤ًم: هق ًمزوم ُمًجد ًمٓم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤مممو

ڎ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :آقمتٙم٤مف ُمًٜمقن ذم يمؾ ُمًجد وًمٞمس سمٛمخّمقص سم٤معم٤ًمضمد اًمثالصم٦م -1129/37

ٓ اقمتٙم٤مف إٓ » وطمدي٨م  ,) اًمـ ( هٜم٤م ًمٚمٕمٛمقم وًمٞم٧ًم ًمٚمٕمٝمد اًمذهٜملو ,[ڎ ڈ ڈ ژ ژ

وًمق  ,أن يقذم سمٜمذره ٕن اًمٜمٌل ^ أذن ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  : يمؾ وىم٧موٕمٞمػ, وهق ذم .شذم اعم٤ًمضمد اًمثالصم٦م 

 . (3)ر ُمٙمروه٤ًم مل ي٠مذن ًمف سمقوم٤مء ٟمذرهيم٤من هذا اًمٜمذ

 ,ُمـ اقمتٙمػ اقمتٙم٤موم٤ًم ُم١مىمت٤ًم يم٤ًمقم٦م أو ؾم٤مقمتلم أو ىم٤مل يمٚمام دظمٚم٧م اعمًجد وم٠مٟمِق آقمتٙم٤مف -1130/37

 . (4)ٕن هذا ًمٞمس ُمـ هدي اًمٜمٌل ^ :ومٛمثؾ هذا يٜمٙمر قمٚمٞمف

                                                 

 .  497 -6/489( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/499تع ( اًمنمح اعمٛم(2

 .  506 -6/501( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/506( اًمنمح اعمٛمتع (4
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وٕن اًمٕم٤ٌمدشم٤من ُمٜمٗمّمٚمت٤من ومال , حلدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  :يّمح آقمتٙم٤مف سمال صقم -1131/37

 . (1)قاطمدة وضمقد إظمرىيِمؽمط ًمٚم

تٙمٗم٤ًم ًمزُمف اًمقوم٤مء سمٜمذره ُمـ ٟمذر أن يّمقم أو أن يٕمتٙمػ أو أن يٕمتٙمػ ص٤مئاًم أو يّمقم ُمٕم -1132/37

 . (2)أظمرضمف اًمٌخ٤مري .شُمـ ٟمذر أن يٓمٞمع اهلل ومٚمٞمٓمٕمف »  :ًم٘مقًمف ^

ٓ يّمح آقمتٙم٤مف إٓ ذم ُمًجد شم٘م٤مم ومٞمف اجلامقم٦م وٓ يِمؽمط أن شم٘مقم ومٞمف اجلٛمٕم٦م, إٓ اعمرأة  -1133/37

ودًمٞمؾ ؾمٜمٞم٦م آقمتٙم٤مف ًمٚمٜم٤ًمء ُم٤م ورد ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ  ,ومٞمًـ هل٤م آقمتٙم٤مف ذم يمؾ ُمًجد ُم٤م مل يٙمـ هٜم٤مك ومتٜم٦م

 . (3)وٓ يّمح اقمتٙم٤مومٝم٤م ذم ُمًجد سمٞمتٝم٤م, اًمٜمٌل ^اقمتٙم٤مف زوضم٤مت 

 . (4)ص اًمذي ومٞمف اًمٙمٕم٦ٌم وًمٞمس يمؾ احلرماعمًجد احلرام هق اعمًجد اخل٤م -1134/37

وىمدم اعمًجد وٟمحقه  يمٙمثرة اجلامقم٦م ,همػم اعم٤ًمضمد اًمثالصم٦م ٓ يتٕملم إٓ عمزي٦م ذقمٞم٦م ومٞمفإذا قملم  -1135/37

  .(5)وم٢مٟمف يتٕملم

يمٛمـ قملم اعمًجد احلرام  ,دُمـ ٟمذر أن يٕمتٙمػ ذم اعمًجد إومْمؾ مل جيز ومٞمام دوٟمف ُمـ اعم٤ًمضم -1136/37

ضماًل ضم٤مء يقم اًمٗمتح وم٘م٤مل أن ر :دل قمغم ذًمؽ ,وُمـ قملم إدٟمك ضم٤مز ذم إقمغم ,آقمتٙم٤مف ذم همػمهًمف ز قومال جي

أظمرضمف  .ش ه٤مهٜم٤مصؾ »  :صكم ذم سمٞم٧م اعم٘مدس, وم٘م٤مل اًمٜمٌل ^: إين ٟمذرت إن ومتح اهلل قمٚمٞمؽ ُمٙم٦م أن أًمٚمٜمٌل ^

 . (6)اإلُم٤مم أمحد

 ,ٌؾ ًمٞمٚمتف إومم قمٜمد همروب اًمِمٛمسًمزُمف دظمقل ُمٕمتٙمٗمف ىم ,يٕمتٙمػ زُمٜم٤ًم ُمٕمٞمٜم٤مً  ُمـ ٟمذر أن -1137/37

 . (7)سمٕمد همروب اًمِمٛمس ُمـ آظمر يقم قمٞمٜمف وظمرج

                                                 

 .  6/506( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/507( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/509( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/515( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/518( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/519( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  6/520( اًمنمح اعمٛمتع (7



 املمتع  الشرحكتاب  جممىع اختيارات الشيخ ابن عثيمني الفقهية من

204 

وإن ٟمذر اقمتٙم٤مف قمددًا ُمٓمٚم٘م٤ًم  ,ُمـ ٟمذر اقمتٙم٤مف زُمٜم٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم ًمزُمف اًمتت٤مسمع ًميورة شمٕمٞملم اًمقىم٧م -1138/37

 . (1)وهق إومْمؾ وًمف أن يٗمرقومل يٕملم ومٚمف أن يت٤مسمع 

ٓ خيرج اعمٕمتٙمػ إٓ عم٤م ٓ سمد ًمف ُمٜمف يم٤مخلروج ًمأليمؾ واًمنمب وىمْم٤مء احل٤مضم٦م واًمقوقء  -1139/37

 . (2)٤ًم وٓ يِمٝمد ضمٜم٤مزة إٓ أن يِمؽمـمفوٟمحقه وٓ يٕمقد ُمريْم

قمتٙم٤مومف ؾمقاء اؿمؽمـمف أم مل ُمـ ظمرج ُمـ ُمٕمتٙمٗمف ًمٚمٌٞمع واًمنماء واًمٜمزه٦م وُمٕم٤مذة أهٚمف سمٓمؾ ا -1140/36

 . (3)يِمؽمـمف

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ُمـ وـمئ ذم ومرج وهق ُمٕمتٙمػ ومًد اقمتٙم٤مومف ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] -1141/37

 . (4)٢مٟمف ٓ يٗمًد اقمتٙم٤مومف إٓ أن يٜمزل[ وُمـ وـمئ زوضمتف ذم همػم اًمٗمرج ومژ

 . (5)ءة اًم٘مرآن واًمذيمر واًمّمالة وهمػمه٤ميم٘مرا رِب يًتح٥م ًمٚمٛمٕمتٙمػ أن يِمتٖمؾ سم٤مًم٘مُ  -1142/37

ٕن صٗمٞم٦م سمٜم٧م طمٞمل  :ويتحدث إًمٞمف ؾم٤مقم٦م ُمـ زُم٤من جيقز ًمٚمٛمٕمتٙمػ أن يزوره أطمد ُمـ أىم٤مرسمف -1143/37

 . (6)ت اًمٜمٌل ^ ذم ُمٕمتٙمٗمف وحتدصم٧م إًمٞمف. ُمتٗمؼ قمٚمٞمفزارريض اهلل قمٜمٝم٤م 

 

  
  هـ 23/6/1429 يقم اجلٛمٕم٦م اجلزء اًم٤ًمدس اًمٗمراغ ُمـ يمت٤مب اًمّمٞم٤مم 

 

                                                 

 .  6/521ًمنمح اعمٛمتع ( ا(1

 .  6/523( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/524( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/525( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  6/529( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  6/530( اًمنمح اعمٛمتع (6
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  يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ -38

 ُم٤م ضم٤مء ذم ؾمٜم٦م اًمرؾمقل ^ . : اًمتٕمٌد هلل سم٠مداء اعمٜم٤مؾمؽ قمغم احل٩م ًمٖم٦م: اًم٘مّمد, وذقم٤مً  -1144/38

 . (1)٤مًمّمٗم٤م واعمروة واحلٚمؼ أو اًمت٘مّمػم: اًمتٕمٌد هلل سم٤مًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م وسمواًمٕمٛمرة ًمٖم٦م: اًمزي٤مرة, وذقم٤مً 

واظمت٤مر  ,وهق اًمّمحٞمح ,احل٩م واًمٕمٛمرة واضم٤ٌمن قمغم أهؾ ُمٙم٦م وهمػمهؿ ُمرة واطمدة ذم اًمٕمٛمر -1145/38

وًمٙمـ إصؾ أن دٓٓت اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قم٤مُم٦م  ,ُمٙم٦م اإلُم٤مم أمحد وؿمٞمخ اإلؾمالم قمدم وضمقب اًمٕمٛمرة قمغم أهؾ

 . (2)ظمروج سمٕمض إومراد ُمـ احلٙمؿ اًمٕم٤ممشمِمٛمؾ اجلٛمٞمع إٓ سمدًمٞمؾ يدل قمغم 

 : (3)ذوط وضمقب احل٩م واًمٕمٛمرة -1146/38

 احلري٦م .  -ب                   اإلؾمالم .                    -أ

 درة . اًم٘م -داًمتٙمٚمٞمػ ) اًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ (.         -ج

أظمرضمف  .شأهي٤م اًمٜم٤مس إن اهلل يمت٥م قمٚمٞمٙمؿ احل٩م ومحجقا »  :احل٩م واضم٥م قمغم اًمٗمقر: ًم٘مقًمف ^ -1147/38

 . (4)اهلل أُمر سم٤مٓؾمت٤ٌمق إمم اخلػمات وٕن :: وٕن اإلٟم٤ًمن ٓ يدري ُم٤م يٕمرض ًمفٚمؿُمً

ٕمض وىم٤مل سم ,سم٠مٟمف ٓ جيزئ قمـ اًمٗمرض :وىم٤مل اجلٛمٝمقر ,إذا طم٩م اًمٕمٌد وم٢من طمجف صحٞمح -1148/38

 . (5)رمحف اهلل ُمتقىمػ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م واًمِمٞمخ ,سم٠مٟمف جيزئ إذا أذن ًمف ؾمٞمده :اًمٕمٚمامء

وذم اًمٕمٛمرة ىمٌؾ ـمقاومٝم٤م  ,إذا زال اًمرق أو اجلٜمقن أو اًمّم٤ٌم ذم احل٩م سمٕمروم٦م صح أن يٙمقن ومرو٤مً  -1149/38

 . (6)ويّمح ُمٜمف ومرو٤مً  , ومٚمف أن يٕمقديمذًمؽ, وإذا زال اًمرق أو اجلٜمقن أو اًمّم٤ٌم سمٕمد قمروم٦م ُمع سم٘م٤مء وىم٧م اًمقىمقف

 وإن يم٤من همػم ممٞمز وم٢مٟمف يٜمٕم٘مد إطمراُمف سمٜمٞم٦م وًمٞمف  ,اًمّمٌل إن يم٤من ممٞمزًا أُمره وًمٞمف سمٜمٞم٦م اإلطمرام -1150/38

                                                 

 .  7/5( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/7( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  10 -7/8( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/13( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/15اًمنمح اعمٛمتع ( (5

 .  7/16( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1), ويمذًمؽ اًمٓمقاف واًمًٕملقمٜمف

إذا يم٤من اإلطمرام سم٤مًمّمٌل ذم وىم٧م ٓ يِمؼ وم٢من اإلطمرام سمف ظمػم وإن يم٤من ذم وىم٧م ومٞمف ُمِم٘م٦م  -1151/38

 . (2)ام سمفاحل٩م واًمٕمٛمرة ذم رُمْم٤من وم٤مٕومم قمدم اإلطمريم٠موىم٤مت اًمزطم٤مم ذم 

, واعمذه٥م يرى أٟمف يٚمزُمف ٕٟمف همػم ُمٙمٚمػ :اًمّمحٞمح أٟمف ٓ يٚمزم اًمّمٌل إمت٤مم احل٩م واًمٕمٛمرة -1152/38

 . (3)اإلمت٤مم

 . (4), محٚمف وًمٞمف أو همػمه سم٢مذن وًمٞمفاًمٓمقاف سمٜمٗمًف اًمّمٌل يٕم٘مؾ اًمٜمٞم٦م ًمٙمٜمف ٓ يًتٓمٞمعإذا يم٤من  -1153/38

واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ سمد أن  ,إذا يم٤من اًمّمٌل حمٛمقل ومال يِمؽمط أن شمٙمقن اًمٙمٕم٦ٌم قمـ ي٤ًمره -1154/38

 . (5)شمٙمقن قمـ ي٤ًمره

إذا يم٤من اًمّمٌل اعمحٛمقل يٕم٘مؾ اًمٜمٞم٦م وٟمقى اًمٓمقاف واًمًٕمل وم٢من اًمٓمقاف واًمًٕمل ي٘مع قمٜمف  -1155/38

ومٞمٓمقف اًمقزم ًمٜمٗمًف صمؿ  ,عمحٛمقلوإن يم٤من ٓ يٕم٘مؾ ٟمٞم٦م اًمٓمقاف واًمًٕمل صح قمـ اًمقزم دون اًمّمٌل ا ,وقمـ وًمٞمف

 . (6)٥م يرى أٟمف يّمح قمـ اًمّمٌل دون وًمٞمفيٓمقف سم٤مًمّمٌل, واعمذه

وٓ يِمؽمط  ,اًم٘م٤مدر هق ُمـ أُمٙمٜمف اًمريمقب ووضمد اًمزاد واًمراطمٚم٦م اًمتل شمقصٚمف إمم احل٩م وشمرده -1156/38

 . (7)حللم عمثٚمف ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥مأن يٙمقن اًمزاد واًمراطمٚم٦م ص٤م

 . (8)ٚم٦م هل أذن اعمديـ ومال أصؾ ًمفوُم٤م ئمٜمف سمٕمض اًمٕم٤مُم٦م سم٠من اًمٕم ,قمٚمٞمف ديـ ٓ جي٥م احل٩م عمـ -1157/38

ؾ سمف  ,ُمـ وضمد ُمـ حي٩م سمف جم٤مٟم٤ًم وقمٚمٞمف ديـ -1158/38  وم٢مذا يم٤من ذم سم٘م٤مءه وقمدم ذه٤مسمف ًمٚمح٩م قمٛمؾ حيّم 

                                                 

 .  7/20( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/21( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/21( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/22( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/22( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/23( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  7/24( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  7/26( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 . (1)ومٝمٜم٤م يت٤ًموى ذم طم٘مف احل٩م وقمدُمف أضمرة ي٘ميض هب٤م ديٜمف ومٌ٘م٤مؤه أومم, وإن يم٤من ذم سم٘م٤مءه ٓ حيّمؾ ؿمٞمئ٤مً 

أىم٤مم ُمـ حي٩م قمٜمف, وًمٙمـ إومم وإًمٞمؼ أٓ  ,ُمـ قمجز قمـ احل٩م ًمٙمؼم أو عمرض ٓ يرضمك سمرؤه -1159/38

أن يٙمقن اًمٜم٤مئ٥م ىمد طم٩م  :واعمذه٥م يرى أٟمف ُمـ ذط اإلٟم٤مسم٦م ذم احل٩م ,حي٩م اإلٟم٤ًمن قمـ همػمه طمتك حي٩م قمـ ٟمٗمًف

 . (2)قمـ ٟمٗمًف

 . (3)يمذًمؽ اًمٕمٙمسب قمـ اعمرأة ذم احل٩م وجيقز ًمٚمرضمؾ أن يٜمق -1160/38

جيقز ًمٚمِمخص أن يٜمٞم٥م اصمٜملم وم٠ميمثر ذم احل٩م قمٜمف ذم قم٤مم واطمد واًمذي ي٘مع ومرو٤ًم هق اًمذي  -1161/38

 . (4) ويٙمقن اًمث٤مين ٟمٗمالً حيرم أوًٓ 

ن يٙمقن ٓ يٚمزم ُمـ أىم٤مم ُمـ حي٩م قمٜمف أن يٙمقن اًمٜم٤مئ٥م ُمـ سمٚمده, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ سمد أ -1162/38

 . (5)اًمٜم٤مئ٥م ُمـ ٟمٗمس سمٚمد اعمٜمٞم٥م

إن قمقذم اعمريض اًمذي يم٤من ئمـ أن ُمروف ٓ يرضمك سمرؤه سمٕمد إطمرام ٟم٤مئٌف وم٢من احل٩م ي٘مع  -1163/38

وإن مل يٕمٚمؿ واؾمتٛمر وأدى  ,صحٞمح٤ًم جمزئ٤ًم, وإن قمقذم ىمٌؾ اإلطمرام وقمٚمؿ اًمٜم٤مئ٥م سمذًمؽ ومال جيزئف أن حيرم قمٜمف

 . (6)احل٩م ومٞمٙمقن ٟمٗمالً 

أن يقضمد ُمٕمٝم٤م حَمْرم ُمقاومؼ قمغم اًمًٗمر ُمٕمٝم٤م, وإن  يِمؽمط ًمقضمقب احل٩م واًمٕمٛمرة قمغم اعمرأة -1164/38

 . (7)م قمٚمٞمف قمغم اًمت٠مسمٞمد سمٜم٥ًم أو سم٥ًٌمطمج٧م سمال حمرم صح طمجٝم٤م وشم٠مصمؿ, واعمحرم هق اًمزوج وُمـ حتر

 : (8)ذوط ُمٜمٝم٤مٚمَٛمْحرم ؽمط ًمِمي -1165/38

                                                 

 .  7/27اعمٛمتع ( اًمنمح (1

 .  7/32( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/33( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/33( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/34( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/35( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  7/36( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  7/40( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 أن يٙمقن ُمًٚماًم وٓ يٙمقن اًمٙم٤مومر حمرُم٤ًم إٓ إذا ُأُمـ قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمف .  -أ

  ٖم٤ًم .أن يٙمقن سم٤مًم -ب

 أن يٙمقن قم٤مىماًل .  -ج

 . (1)ف اعمقاوم٘م٦م وٓ يٚمزُمف اًمًٗمر ُمٕمٝم٤موم٢مٟمف ٓ جي٥م قمٚمٞم ,ًمق سمذًم٧م اعمرأة عمحرُمٝم٤م ُم٤مًٓ ًمٞمح٩م ُمٕمٝم٤م -1166/38

ومٚمٝم٤م أن حت٩م وٓ يِمؽمط إذن  ,إذا يم٤مٟم٧م اعمرأة ُمًتٓمٞمٕم٦م وُمٕمٝم٤م حمرم ومل ي٠مذن هل٤م زوضمٝم٤م -1167/38

 . (2)خل٤مًمؼٕمّمٞم٦م إٟمف ٓ ـم٤مقم٦م عمخٚمقق ذم ُم :زوضمٝم٤م

وهذا رأي  ,إذا ُم٤مت ُمـ ًمزُمف احل٩م واًمٕمٛمرة أظمرج ُمـ شمريمتف ُم٤م يٙمٗمل ًمٚمح٩م واًمٕمٛمرة -1168/38

وهذا اًمذي شم٘متْمٞمف إدًم٦م  ,واظمت٤مر اسمـ اًم٘مٞمؿ أٟمف إن يم٤من ُمٗمرـم٤ًم وم٢مٟمف ٓ شمؼمأ ذُمتف وًمق أدي قمٜمف سمٕمد ُمقشمف ,اجلٛمٝمقر

 . (3)اًمنمقمٞم٦م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  7/42( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/42( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/43 ( اًمنمح اعمٛمتع(3
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  عمقاىمٞم٧ماسم٤مُب  -39

 : (1)ٟمققم٤من زُم٤مٟمٞم٦م وُمٙم٤مٟمٞم٦م, وم٤معمٙم٤مٟمٞم٦مقاىمٞم٧م اعم -1169/39

وهق أسمٕمد اعمقاىمٞم٧م قمـ ُمٙم٦م  ,وؾمٛمل سمذًمؽ ًمٙمثرة ؿمجر احلْٚمَٗم٤مء ومٞمف ,وهق ُمٞم٘م٤مت أهؾ اعمديٜم٦م :ذو احلٚمٞمٗم٦م -أ

 ًٛمك أن سم٠مسمٞم٤مر قمكم . يو

ًمًٞمؾ اضمتحٗمٝم٤م, وسمدهل٤م اًمٞمقم ٕن ا :وؾمٛمٞم٧م سمذًمؽ ,وهق ُمٞم٘م٤مت أهؾ اًمِم٤مم وُمٍم واعمٖمرب :اجلحٗم٦م -ب

 .  اسمغر

 ويًٛمك اًمٞمقم سم٤مًمًٕمدي٦م .  ,وهق ُمٞم٘م٤مت أهؾ اًمٞمٛمـ :يٚمٛمٚمؿ -ج

 ويًٛمك أن سم٤مًمًٞمؾ اًمٙمٌػم .  ,وهق ُمٞم٘م٤مت أهؾ ٟمجد :ىمرن اعمٜم٤مزل -د

٦ٌَم .  ,وهق ُمٞم٘م٤مت أهؾ اعمنمق :ذات قمرق -هـ ْي  وهق يًٛمك أن اًمي 

 همػم أهٚمٝم٤م . وهذه اعمقاىمٞم٧م ٕهٚمٝم٤م وعمـ أشمك وُمر قمٚمٞمٝم٤م ُمـ 

ا ُمر ؿمخص يريد احل٩م أو اًمٕمٛمرة سمٛمٞم٘م٤مت أهؾ اعمديٜم٦م وهق ًمٞمس ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م وسملم يديف إذ -1170/39

وعمـ أشمك قمٚمٞمٝمـ ُمـ همػم »  :ٕن اًمٜمٌل ^ ىم٤مل :ُمٞم٘م٤مت أهؾ اًمِم٤مم اجلحٗم٦م ومال سمد أن حيرم ُمـ ذي احلٚمٞمٗم٦م

 . (2)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شٚمٝمـأه

ُمـ ُمٞم٘م٤مت أهؾ اعمديٜم٦م ذي احلٚمٞمٗم٦م  وم٤مجلٛمٝمقر أن حيرم ,إذ ُمر اًمِم٤مُمل سمٛمٞم٘م٤مت أهؾ اعمديٜم٦م -1171/39

ٕن  :وإطمقط إظمذ سم٘مقل اجلٛمٝمقر ,حيرم ُمـ اجلحٗم٦م :وظم٤مًمػ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وؿمٞمخ اإلؾمالم وىم٤مٓ ,وضمقسم٤مً 

 .  (3)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شوعمـ أشمك قمٚمٞمٝمـ ُمـ همػم أهٚمٝمـ »  :اًمٜمٌل ^ ىم٤مل

ًم٘مقًمف  :ح٩م ُمـ ُمٙم٦مطمتك أهؾ ُمٙم٦م ومٞمحرُمقن ًمٚم ,ُمـ يم٤من دون اعمقاىمٞم٧م ومٞمحرم ُمـ ُمٙم٤مٟمف -1172/39

 . (4)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شوُمـ يم٤من دون ذًمؽ ومٛمـ طمٞم٨م أٟمِم٠م طمتك أهؾ ُمٙم٦م ُمـ ُمٙم٦م  » :^

                                                 

 .  46 -7/44( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/47( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/48( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/49( اًمنمح اعمٛمتع (4
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إذا يم٤من اعمٙمل ظم٤مرج ُمٙم٦م ًمٖمرض صمؿ رضمع إمم ُمٙم٦م ذم أي٤مم احل٩م وهق يٜمقي احل٩م ومال يٚمزُمف أن  -1173/39

 . (1)ع إمم سمٚمده ومل يرضمع ًم٘مّمد اًمٕمٛمرةٕٟمف رضم :يدظمؾ سمٕمٛمرة

دل قمٚمٞمف طمدي٨م قم٤مئِم٦م  ,وهق اظمتٞم٤مر اجلٛمٝمقر ,ٙم٦م وأراد اًمٕمٛمرة ومٞمحرم ُمـ احلؾُمـ يم٤من ذم ُم -1174/39

 ,اظمرج سم٠مظمتؽ ُمـ احلرم»  :وىم٤مل ريض اهلل قمٜمٝم٤م عم٤م ـمٚم٧ٌم ُمـ اًمٜمٌل ^ أن شمٕمتٛمر أُمر أظم٤مه٤م قمٌد اًمرمحـ 

ن إ :وإن ىمٞمؾ ,ُمٕم٤مرض هبذا احلدي٨م .شطمتك أهؾ ُمٙم٦م ُمـ ُمٙم٦م »  :ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وطمدي٨م .ش ومٚمتٝمؾ سمٕمٛمرة ُمـ احلؾ

 . (2)حيرم ًمٚمح٩م ُمـ ُمٙم٦م وًمٙمـ اًمٕمٛمرة ٓسم٠من أوم٤مىمل  :ىمٚمٜم٤م ,قم٤مئِم٦م ًمٞم٧ًم ُمـ أهؾ ُمٙم٦م

 :ًم٘مقًمف ^ :ومال يٚمزُمف أن حيرم سم٤محل٩م أو اًمٕمٛمرة ,إذا ُمر اإلٟم٤ًمن هبذه اعمقاىمٞم٧م وىمد أدى ومروف -1175/39

 . (3)ٞمٚمزُمف أن حيرمي١مِد ومروف ُمـ ىمٌؾ ومأظمرضمف اإلُم٤مم أمحد, و إذا مل  .شاحل٩م ُمرة ومام زاد ومٝمق شمٓمقع » 

وهق ىمقل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ, واعمذه٥م  ,: ؿمٝمر ؿمقال وذو اًمَ٘مٕمدة وذو احِلج٦ماعمقاىمٞم٧م اًمزُم٤مٟمٞم٦م -1176/39

 . (4)وقمنم ُمـ ذي احلج٦ميرى أن أؿمٝمر احل٩م ؿمقال وذو اًم٘مٕمدة 

يمٛمـ أطمرم سم٤محل٩م ىمٌؾ دظمقل أؿمٝمر  ,ٓ جيقز أن حيرم اإلٟم٤ًمن ىمٌؾ اعمٞم٘م٤مت اًمزُم٤مين واعمٙم٤مين -1177/39

 . (5)ًمٕمٚمامء يٜمٕم٘مد اإلطمرام وًمٙمٜمف يٙمرهاحل٩م أو أطمرم ُمـ سمٞمتف دون اعمقاىمٞم٧م, وىم٤مل سمٕمض ا

ٕن  :وم٢مٟمف مل يٗمٕمؾ ُمٙمروه٤مً  ,ُمـ شمٖمًؾ وًمٌس صمٞم٤مب اإلطمرام ذم سمٞمتف ومل حيرم إٓ ذم اعمٞم٘م٤مت -1178/39

 . (6)قل ذم اًمٜمًؽ ٓ ًمٌس صمٞم٤مب اإلطمراماإلطمرام هق ٟمٞم٦م اًمدظم

 ًم٘مقل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  :إمم اعمقاىمٞم٧م ومٞمحرم إذا طم٤مذى اعمقاىمٞم٧م سمرًا أو ضمقاً ُمـ ًمٞمس ًمف ـمريؼ  -1179/39

 اٟمٔمروا إمم طمذوه٤م ُمـ ـمري٘مٙمؿ ومحد »  :ٕمد ىمرن اعمٜم٤مزل قمـ ـمري٘مٝمؿ وم٘م٤ملسمُ  عم٤م ؿمٙمك ًمف أهؾ اًمٙمقوم٦م واًمٌٍمة 

                                                 

 .  7/49( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  52 -7/50( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/53( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/56( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/57( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/58تع ( اًمنمح اعمٛم(6
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 . (1)أظمرضمف اًمٌخ٤مري .شهلؿ ذات قمرق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  7/58( اًمنمح اعمٛمتع (1



 املمتع  الشرحكتاب  جممىع اختيارات الشيخ ابن عثيمني الفقهية من

212 

  إلطمرامِ ُب اسم٤م -40

 . (1)ام هق ٟمٞم٦م اًمدظمقل ذم اًمٜمًؽاإلطمر -1180/40

أظمرضمف  .شدمرد إلهالًمف واهمتًؾ »  :ٕن اًمٜمٌل ^ :يًـ عمريد احل٩م واًمٕمٛمرة آهمت٤ًمل -1181/40

 . (2)اًمؽمُمذي

وم٢مٟمف  ,يمٛمـ ي٤ًمومر سم٤مًمٓم٤مئرة ,ُمـ يم٤من سمٞمتف ىمري٥م ُمـ ُمٙم٦م أو ٓ يٛمٙمٜمف آهمت٤ًمل قمٜمد اعمٞم٘م٤مت -1182/40

ٙمـ ٓ طمرج قمٚمٞمف أن يٖمتًؾ ذم ًم ,ؾمٞم٤مرة ويم٤مٟم٧م اعم٤ًموم٦م سمٕمٞمدة وم٢مٟمف ٓ جيزئف وإن يم٤من ذم ,جيزئف أن يٖمتًؾ ذم سمٞمتف

 . (3)سمٞمتف

ظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ظمالوم٤ًم وهذا ا ,ُمـ مل جيد اعم٤مء أو مل ي٘مدر قمغم اؾمتٕمامًمف ومال يتٞمٛمؿ -1183/40

 . (4)ًمٚمٛمذه٥م

وٓ خيِمك أن  ,امإذا مل يٙمـ ؿمٕمر اإلسمط واًمٕم٤مٟم٦م واًمِم٤مرب وإفمٗم٤مر ـمقيٚم٦م ذم وىم٧م اإلطمر -1184/40

دم اًمدًمٞمؾ, واعمذه٥م يرى ؾمٜمٞم٦م وم٢مٟمف ٓ وضمف ٓؾمتح٤ٌمب أظمذه٤م ًمٕم ,شمٓمقل ذم أصمٜم٤مء اإلطمرام ومٞمحت٤مج إمم أظمذه٤م

 . (5)ذًمؽ

يمٜم٧م أـمٞم٥م اًمٜمٌل ^ »  :اًمٌدن ًم٘مقل قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م يًـ اًمتٓمٞم٥م قمٜمد اإلطمرام ذم -1185/40

 . (6)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شإلطمراُمف ىمٌؾ أن حيرم وحلٚمف ىمٌؾ أن يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م 

 ًمٞمحرم أطمديمؿ ذم إزار »  :ًم٘مقًمف ^ :جي٥م اًمتجرد ُمـ اعمخٞمط وًمٌس إزارًا ورداء أسمٞمْملم -1186/40

 

                                                 

 .  7/60( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/61( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/62( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/63( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/64( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/64( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد .شورداء وٟمٕمٚملم 

اإلزار يِمٛمؾ اإلزار اًمذي ظمٞمط سمٕمْمف سمٌٕمض واإلزار اعمٓمٚمؼ اًمذي يٚمػ قمغم اًمٌدن ًمٗم٤ًم, ومٚمق  -1187/40

مل ي٘مٞمد ومام ضم٤مئز وًمق اًمتػ سمف ومٝمق ضم٤مئز وًمق ووع ومٞمف ضمٞم٥م ًمٚمٜمٗم٘م٦م ومٝمق ضم٤مئز, واًمٜمٌل ^ ظم٤مط اعمحرم اإلزار ومٝمق 

  .(2)ؾمٛمل إزارًا ومٝمق إزار

وأُم٤م , قمـ اًمٜمٌل ^ريمٕمتل اإلطمرام ٓ أصؾ هل٤م ويمقهن٤م ُمًتح٦ٌم سمٕمٞمٜمٝم٤م ًمإلطمرام ومٝمذا مل يرد  -1188/40

وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم,  ,ة ُمٙمتقسم٦مومٝمذه اًمّمالة صال, أظمرضمف ُمًٚمؿ  .شأهؾ دسمر اًمّمالة : »يمقن اًمٜمٌل ^

 . (3)ذه٥م يرى ؾمٜمٞم٦م اإلطمرام قم٘م٥م ريمٕمتلمواعم

أن حيرم سمام أطمرم سمف  وجيقز ,أن حيرم إطمراُم٤ًم ُمٓمٚم٘م٤مً  وجيقز ,ٓ سمد ُمـ ٟمٞم٦م اًمدظمقل ذم اًمٜمًؽ -1189/40

ُمٕمٞمٜم٤ًم ُمـ قمٛمرة أو وٓ جي٥م أن يٜمقي  ,وًمٙمـ ٓ سمد أن ي٠ًمل ومالٟم٤ًم سمؿ أطمرم ىمٌؾ أن يٓمقف طمتك يٕملم اًمٜمٞم٦م ,ومالن

 . (4), ومٚمق أطمرم إطمراُم٤ًم ُمٓمٚم٘م٤ًم ومل حيدد مل يّمح إطمراُمف: ٕٟمف ٓ سمد أن حيدد اًمٜمٞم٦م ىمٌؾ اًمٓمقافطم٩م أو ىمران

دًمٞمؾ قمٚمٞمف, واعمذه٥م يرى ًمٕمدم اًم :ٓ يًتح٥م ىمقل: اًمٚمٝمؿ إين أريد ٟمًؽ يمذا ومٞمنه زم -1190/40

 . (5)اؾمتح٤ٌمسمف

ؾمٜم٦م عمـ يم٤من خي٤مف  ,ن طمًٌٜمل طم٤مسمس ومٛمحكم طمٞم٨م طمًٌتٜمل: إآؿمؽماط قمٜمد اإلطمرام سم٘مقل -1191/40

 . (6)الم, واعمذه٥م يرى أٟمف ؾمٜم٦م ُمٓمٚم٘م٤مً وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾم ,وهمػم ؾمٜم٦م عمـ مل خيػ اعم٤مٟمع ,اعم٤مٟمع ُمـ إمت٤مم اًمٜمًؽ

 . (7)وضمد اعم٤مٟمع طمؾ ُمـ إطمراُمف سمال هديوم٤مئدة آؿمؽماط أٟمف إذا  -1192/40

 وم٢من اؿمؽماـمٝم٤م يِمٛمؾ  ,وطمدث ُمٕمٝم٤م احلٞمض ,ُمـ اعمرض ُمـ أطمرُم٧م واؿمؽمـم٧م ظمقوم٤مً  -1193/40

                                                 

 .  7/67( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/67( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/69( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  252, 7/70( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/71( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/72( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  7/73( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)ٟمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمنمط ومتٕمؿ .شطمًٌٜمل طم٤مسمس  » :ٕن ىمقهل٤م :احلٞمض

وم٢من هذا آؿمؽماط ٓ يٜمٗمٕمف ًمق طمّمؾ  ,ًمق أن ؿمخّم٤ًم اؿمؽمط وًمٞمس قمٜمده اطمتامل ظمقف اعم٤مٟمع -1194/40

 . (2)وهمػم اعمنموع همػم ُمتٌقع ,ٕٟمف اؿمؽماط همػم ُمنموع :ًمف ُم٤مٟمع

 . (3)وم٢من هذا اًمنمط ٓ يّمح ,: وزم أن أطمؾ ُمتك ؿمئ٧مُمـ أطمرم واؿمؽمط وىم٤مل -1195/40

أُمر اًمّمح٤مسم٦م طملم ومرهمقا : » اًمٜمٌل ^ٕن  :: إومراد وىمران ومتتع وهق أومْمٚمٝم٤مإٟم٤ًمك صمالصم٦م -1196/40

 . (4)أظمرضمف ُمًٚمؿ .شُمـ اًمٓمقاف واًمًٕمل أن حيٚمقا وجيٕمٚمقه٤م قمٛمرة إٓ ُمـ ؾم٤مق اهلدي 

واظمت٤مر أسمق سمٙمر وقمٛمر ريض , ه٥م سمٕمض اًمٕمٚمامء إمم وضمقب اًمتٛمتع وهق رأي اسمـ قم٤ٌمس ذ -1197/40

وأُم٤م ُمـ سمٕمدهؿ ومتختٚمػ  ,أن وضمقب اًمتٛمتع ظم٤مص سم٤مًمّمح٤مسم٦م :وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم ,اهلل قمٜمٝمام أن اإلومراد أومْمؾ

؟ ىم٤مل: ظم٤مص٦ماعمتٕم٦م هؾ قم٤مُم٦م أو ًمٚمّمح٤مسم٦م  عم٤م ؾمئؾ قمـ»  :واؾمتدل سم٘مقل أسمق ذر  ,احل٤مل سمح٥ًم طم٤مل اإلٟم٤ًمن

 . (5)وهذا هق اًم٘مقل اًمراضمح ,أظمرضمف ُمًٚمؿ .شسمؾ ًمٜم٤م ظم٤مص٦م 

وإومْمؾ أن ي٘مٍم طمتك يٌ٘مك  ,ن حيرم سم٤مًمٕمٛمرة ذم أؿمٝمر احل٩م ويٗمرغ ُمٜمٝم٤مأ :صٗم٦م اًمتٛمتع -1198/40

حل٩م ذم ٟمٗمس اًمٕم٤مم صمؿ حيرم سم٤م ,ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شُمـ مل يًؼ اهلدي ومٚمٞم٘مٍم »  :ًم٘مقًمف ^ :ًمٚمح٩م ُم٤م حيٚمؼ أو ي٘مٍم

 . (6)ٛمر ومٞمفاًمذي اقمت

ٟمف ٓ سمد أن حيرم سم٤محل٩م ٕ :ُمـ أطمرم سم٤مًمٕمٛمرة ذم قم٤مم وأطمرم سم٤محل٩م ذم قم٤مم آظمر ومٚمٞمس سمٛمتٛمتع -1199/40

 . (7)ذم قم٤مُمف

 

                                                 

 .  7/74( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/75( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/75( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/77( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/78( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/82( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  7/83( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)سمدا ًمف أن حي٩م ومال يٙمقن ُمتٛمتٕم٤مً  ُمـ أطمرم سم٤مًمٕمٛمرة ذم أؿمٝمر احل٩م وًمٞمس قمٜمده ٟمٞم٦م احل٩م صمؿ -1200/40

 : (2)اًم٘مران ًمف صمالث صقر -1201/40

 دل قمغم ذًمؽ أن اًمٜمٌل ^ ضم٤مءه ضمؼميؾ  ,: ًمٌٞمؽ قمٛمرة وطمج٤مً رم سم٤محل٩م واًمٕمٛمرة ُمٕم٤ًم ومٞم٘مقلن حيأ -أ

وىمقل قم٤مئِم٦م  ,أظمرضمف اًمٌخ٤مري .شأو قمٛمرة وطمج٦م  ,: قمٛمرة ذم طمج٦مصِؾ ذم هذا اًمقادي اعم٤ٌمرك وىمؾ» : وىم٤مل

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .  .شوُمٜم٤م ُمـ أهؾ سمح٩م وقمٛمرة »  :ريض اهلل قمٜمٝم٤م

٤م طملم دل قمغم ذًمؽ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم ,ؿ يدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م احل٩مأن حيرم سم٤مًمٕمٛمرة وطمده٤م صم -ب

ٞمف, وذم اًمٜمٗمس ُمـ هذه اًمّمقرة أُمره٤م اًمٜمٌل ^ أن هتؾ سم٤محل٩م . ُمتٗمؼ قمٚمأطمرُم٧م سم٤مًمٕمٛمرة وطم٤مو٧م سمنف 

 . رء

وًم٘مقًمف  .شأو قمٛمرة وطمج٦م  ,قمٛمرة ذم طمج٦م»  ودًمٞمٚمٝم٤م ىمقًمف ^: ,أن حيرم سم٤محل٩م صمؿ يدظمؾ قمٚمٞمف اًمٕمٛمرة -ج

 ٓ يرى ضمقاز هذه اًمّمقرة .  أظمرضمف ُمًٚمؿ, واعمذه٥م .شاًمٕمٛمرة ذم احل٩م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  دظمٚم٧م » ^ :

 . (3)سم٤محل٩م ُمٗمردًا ومٞم٘مقل: ًمٌٞمؽ طمج٤مً  صٗم٦م اإلومراد أن حيرم -1202/40

 . (4)ٕٟمف ي٠ميت سمٜمًٙملم :اًم٘مران أومْمؾ ُمـ اإلومراد ُمٓمٚم٘م٤مً  -1203/40

 :ومًقق اهلدي أومْمؾ ُمـ اًمتٛمتع ,ٕمرومقهن٤مإذا ُم٤مشم٧م ؾمٜم٦م ؾَمقق اهلدي وأصٌح اًمٜم٤مس ٓ ي -1204/40

 . (5)د اًمٜم٤مس ويِمؼ قمٚمٞمٝمؿ وم٤مًمتٛمتع أومْمؾإلطمٞم٤مء اًمًٜم٦م, وإن يم٤من ؾمقق اهلدي ُمٕمٚمقم قمٜم

 . (6)٤مرن ؾمقاء إٓ أن اًم٘م٤مرن قمٚمٞمف هديقمٛمؾ اعمٗمرد واًم٘م -1205/40

 وإوم٘مل هق ُمـ ًمٞمس  ,[ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇجي٥م قمغم إوم٘مل اعمتٛمتع هدي ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] -1206/40

                                                 

 .  7/83( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  87 -7/82( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/87( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/87( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/87( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/88( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)جد احلرام هؿ أهؾ ُمٙم٦م وأهؾ احلرموطم٤مضي اعمً ,٤مضي اعمًجد احلرامسمح

سمؾ هق ؾمٜم٦م, ًمف ذًمؽ, ُمـ أطمرم سم٤محل٩م ذم أؿمٝمره صمؿ ومًخ احل٩م إمم قمٛمرة ًمٞمٙمقن ُمتٛمتٕم٤ًم ضم٤مئز  -1207/40

جيقز ًمف ذًمؽ وجي٥م قمٚمٞمف إمت٤مم ومال  ,وُمـ أطمرم سم٤محل٩م ذم أؿمٝمره صمؿ ومًخ احل٩م سم٤مًمٕمٛمرة ًمٞمتخٚمص ُمـ احل٩م

 . (2)طمجف

وٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف, وُمـ ًمف ذًمؽ ُمـ أطمرم سم٤مًمٕمٛمرة ُمتٛمتٕم٤ًم هب٤م إمم احل٩م صمؿ سمدا ًمف أٓ حي٩م ضم٤مئز  -1208/40

ومٗمٞمف قمٜمدي وضمٝم٤من إًمزاُمف سم٤محل٩م إٓ ًمٕمذر  ,أطمرم سم٤محل٩م صمؿ طمقًمف إمم قمٛمرة ًمٞمتٛمتع هب٤م إمم احل٩م صمؿ سمدا ًمف أٓ حي٩م

 . (3)قمدم إًمزاُمف أو

ـ أداء اًمٕمٛمرة إٓ ُمهب٤م إمم احل٩م وطمّمؾ ًمف قم٤مرض ٓ يًتٓمٞمع ُمٕمف ُمـ أطمرم سم٤مًمٕمٛمرة ُمتٛمتٕم٤ًم  -1209/40

يم٤معمرأة إذا طم٤مو٧م وًمـ شمٓمٝمر إٓ سمٕمد ومقات وىم٧م اًمقىمقف ومتحرم سم٤محل٩م  ,سمٕمد اًمقىمقف أطمرم سم٤محل٩م ًمٞمٙمقن ىم٤مرٟم٤مً 

 . (4)وشمٙمقن ىم٤مرٟم٦م

أن شمًٕمك ومٚمٝم٤م  ,ًمق أطمرُم٧م اعمرأة سم٤مًمٕمٛمرة ُمتٛمتٕم٦م هب٤م إمم احل٩م وـم٤موم٧م وسمٕمد اًمٓمقاف طم٤مو٧م -1210/40

وإذا ضم٤مء وىم٧م احل٩م وهل مل شمٓمٝمر  ,وٓ حترم سم٤محل٩م ًمتٙمقن ىم٤مرٟم٦م ,ٕن اًمًٕمل ٓ يِمؽمط ًمف ـمٝم٤مرة :وهل طم٤مئض

ٗم٧ًم وم٠مرؾمٚم٧م إمم اًمٜمٌل ٕن أؾمامء سمٜم٧م قمٛمٞمس ريض اهلل قمٜمٝم٤م ٟم :أطمرُم٧م سم٤محل٩م وٓ يٛمٜمٕمٝم٤م احلٞمض ُمـ اإلطمرام

 . (5)ُمًٚمؿ أظمرضمف .شاهمتًكم واؾمتثٗمري سمثقب وأطمرُمل »  :^ يمٞمػ أصٜمع؟ ىم٤مل

 . (6)ًمٓمقاف وحترم سم٤محل٩م إن ظم٤موم٧م ومقاشمفُمـ طم٤مو٧م ذم أصمٜم٤مء اًمٓمقاف ومال شمتؿ سمؾ خترج ُمـ ا -1211/40

 ًمٕمدم وضمقد  :ُمـ أطمدث طمدصم٤ًم أصٖمر ذم أصمٜم٤مء اًمٓمقاف ومٚمف أن يٙمٛمؾ ـمقاومف وًمٞمس قمٚمٞمف رء -1212/40

                                                 

 .  7/88( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/96( اًمنمح اعمٛمتع (2

  . 7/98( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/99( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/100( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/100( اًمنمح اعمٛمتع (6



 املمتع  الشرحكتاب  جممىع اختيارات الشيخ ابن عثيمني الفقهية من

217 

عمذه٥م يرى أن اًمٓمٝم٤مرة وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, وا ,ٟمص صحٞمح سيح قمغم اؿمؽماط اًمٓمٝم٤مرة ًمٚمٓمقاف

 . (1)ًمٚمٓمقاف ذط

ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمؽ, ًمٌٞمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ »  :٤مج قمغم راطمٚمتف أهؾ سم٤مًمتقطمٞمد وىم٤ملإذا اؾمتقى احل -1213/40

 .شًمٌٞمؽ إًمف احلؼ »  :وًمف أن ي٘مقل, أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد .شًمٌٞمؽ, إن احلٛمد واًمٜمٕمٛم٦م ًمؽ واعمٚمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ 

 .شًمٌٞمؽ وؾمٕمديؽ واخلػم ذم يديؽ واًمرهم٤ٌمء إًمٞمؽ واًمٕمٛمؾ »  :ي٘مقل  ويم٤من اسمـ قمٛمر, أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد

تٗمؼ قمٚمٞمف, وُمع ُم .شطمججٜم٤م ُمع اًمٜمٌل ^ ومٛمٜم٤م اعمٙمؼم وُمٜم٤م اعمٝمؾ »  :ًم٘مقل أٟمس  يٙمؼموًمف أن  ,أظمرضمف ُمًٚمؿ

 . (2)اًمتٚمٌٞم٦م يذيمر ٟمًٙمف

آُمر أصح٤ميب أن  وم٠مُمرين أن أشم٤مين ضمؼميؾ »  :٘مقًمف ^يًـ ًمٚمرضم٤مل رومع أصقاهتؿ سم٤مًمتٚمٌٞم٦م ًم -1214/40

 ,ٕهن٤م ُم٠مُمقرة سمخٗمض صقهت٤م ذم جم٤مُمع اًمرضم٤مل :شمن هب٤م اعمرأةوأظمرضمف اإلُم٤مم أمحد,  .شيرومٕمقا أصقاهتؿ سم٤مإلهالل 

 . (3)ومتٚمٌل سم٘مدر ُم٤م شمًٛمع رومٞم٘متٝم٤م

وم٤مظمت٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم أهن٤م  ,اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء هؾ يٚمٌل احل٤مج وهق ُم٤ميم٨م أم أهن٤م ًمٚم٤ًمئر وم٘مط -1215/40

 . (4)أو ُم٤ميمث٤ًم طمتك يرُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم يٚمٌل وهق ؾم٤مئر :وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء ,اعمِم٤مقمر٤ًمئر وم٘مط سملم ٚمًم

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  259, 7/101, 1/329( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  111 -7/101( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/111( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/113( اًمنمح اعمٛمتع (4
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  إلطمراماسم٤مُب حمٔمقرات  -41

ٓ شمٚمًٌقا صمقسم٤ًم ُمًف اًمزقمٗمران »  ٓ جيقز ًمٌس صمقب اإلطمرام إذا ووع قمٚمٞمف اًمٓمٞم٥م ًم٘مقًمف ^: -1216/41

وأُم٤م إذا قم٘مد اإلطمرام ومػمى حتريؿ  ,ٕم٘مد اإلطمرامُمتٗمؼ قمٚمٞمف, واعمذه٥م يرى يمراه٦م ًمًٌف ىمٌؾ أن ي .شوٓ اًمقرس 

 . (1)ًمًٌف

ٕن اٟمت٘م٤مل اًمٓمٞم٥م هٜم٤م سمٜمٗمًف وًمٞمس  :ُمـ شمٓمٞم٥م ذم سمدٟمف صمؿ ؾم٤مل اًمٓمٞم٥م قمغم صمٞم٤مسمف وم٢مٟمف ٓ ي١مصمر -1217/41

 . (2)هق اًمذي ٟم٘مٚمف

إذا شمقو٠م اعمحرم وُمًح رأؾمف سمٞمديف وقمٚمؼ رء ُمـ اًمٓمٞم٥م ذم يديف وم٢مٟمف مم٤م يٕمٗمك قمٜمف,  -1218/41

 . (3)ذه٥م يرى أٟمف جي٥م قمٚمٞمف أن يٖمًؾ يديف طمتك يذه٥م رحيفواعم

اإلزار يِمٛمؾ اإلزار اًمذي ظمٞمط سمٕمْمف سمٌٕمض واإلزار اعمٓمٚمؼ اًمذي يٚمػ قمغم اًمٌدن ًمٗم٤ًم, ومٚمق  -1219/41

ظم٤مط اعمحرم اإلزار ومٝمق ضم٤مئز وًمق اًمتػ سمف ومٝمق ضم٤مئز وًمق ووع ومٞمف ضمٞم٥م ًمٚمٜمٗم٘م٦م ومٝمق ضم٤مئز, واًمٜمٌل ^ مل ي٘مٞمد ومام 

 . (4)ومٝمق إزار ؾمٛمل إزاراً 

[ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :ُمـ حمٔمقرات اإلطمرام طمٚمؼ ؿمٕمر اًمرأس -1220/41

ٕن اًمٕمٚم٦م ُمـ اًمٜمٝمل قمـ طمٚمؼ ؿمٕمر  :يمِمٕمر اًمٕم٤مٟم٦م واإلسمط واًمِم٤مرب وٟمحقه ,وٓ يٚمحؼ همػم ؿمٕمر اًمرأس سمف

حؼ سمِمٕمر ٚم, واعمذه٥م يوًمق دمٜم٥م اإلٟم٤ًمن ذًمؽ اطمتٞم٤مـم٤ًم ًمٙم٤من ضمٞمداً  ,اًمرأس هل إؾم٘م٤مط ؿمٕمػمة احلٚمؼ أو اًمت٘مّمػم

 . (5)اًمرأس مجٞمع اًمِمٕمقر

 وم٢من صح اإلمج٤مع ومال قمذر ذم  ,ُمـ حمٔمقرات اإلطمرام إزاًم٦م إفمٗم٤مر وُٟمِ٘مؾ قمٚمٞمف اإلمج٤مع -1221/41

                                                 

 .  7/65( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/66( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/66نمح اعمٛمتع ( اًم(3

 .  7/67( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/116( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)ذم طمٚمؼ سم٘مٞم٦م اًمِمٕمر همػم ؿمٕمر اًمرأسوإن مل يّمح ومٞمٌح٨م ومٞمف يمام سمح٨م  ,خم٤مًمٗمتف

 ,يم٤محلج٤مُم٦م أو ُمداواة ضمرح ,ف حمرم إٓ ًمٕمذرطمٚمؼ مجٞمع اًمرأس حمرم وومٞمف ومدي٦م وطمٚمؼ سمٕمْم -1222/41

وأُم٤م إذا طمٚمؼ ُم٤م  ,ومل يٜم٘مؾ أٟمف اومتدى ,ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شاطمتجؿ وهق حمرم ذم رأؾمف »  :ٕن اًمٜمٌل ^ :وٓ ومدي٦م ومٞمف

, [ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :يامط سمف إذى ومٕمٚمٞمف ومدي٦م

 . (2)ؿ صمالصم٦م أفمٗم٤مر ومٕمٚمٞمف ومدي٦مت أو ىمٚمواعمذه٥م يرى أٟمف ُمـ طمٚمؼ صمالصم٦م ؿمٕمرا

   :وىمٞمؾ ًمٕم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ,ٓ حيرم قمغم اعمحرم أن حيؽ رأؾمف إٓ أن حيٙمف ًمٞمت٤ًمىمط ؿمٕمره -1223/41

أظمرضمف اإلُم٤مم  .ش: ًمق مل أؾمتٓمع أن أطمٙمف سمٞمدي حلٙمٙمتف سمرضمكم إن أىمقاُم٤ًم ي٘مقًمقن سمٕمدم طمؽ اًمرأس؟ ىم٤مًم٧م» 

 . (3)ُم٤مًمؽ

   :٤ملٕن اًمٜمٌل ^ عم٤م ؾُمِئؾ ُم٤م يٚمٌس اعمحرم ىم :م شمٖمٓمٞم٦م اًمرأس سمٛمالصؼُمـ حمٔمقرات اإلطمرا -1224/41

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وُمـ همٓمك رأؾمف  .شٓ يٚمٌس اًم٘مٛمٞمص وٓ اًمناويالت وٓ اًمؼماٟمس وٓ اًمٕمامئؿ وٓ اخلٗم٤مف » 

 . (4)رأؾمف ؾمقاء سمٛمالصؼ أو سمٖمػم ُمالصؼ سمٛمالصؼ ًمزُمتف اًمٗمدي٦م, واعمذه٥م يرى وضمقب اًمٗمدي٦م قمغم ُمـ همٓمك

يم٤من سمالل  ٕن اًمٜمٌل ^  :فشمٖمٓمٞم٦م اًمرأس سم٤مًمِمٛمًٞم٦م أو سم٤معمحٛمؾ ضم٤مئز وٓ سم٠مس سمف وٓ ومدي٦م ومٞم -1225/41

ظمريـ , واعمذه٥م قمٜمد اعمت٠مف قمغم رأؾمف طمتك رُمك مجرة اًمٕم٘م٦ٌموأؾم٤مُم٦م أطمدمه٤م ي٘مقد سمف اًمٌٕمػم واًمث٤مين واوع صمقسم

 . (5)طمرُم٦م ذًمؽ وًمزوم اًمٗمدي٦م قمٚمٞمف

ًم٘مقًمف ^  :أٟمف ٓ جيقز :اًمقضمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمحرم ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤ملاظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم طمٙمؿ شمٖمٓمٞم٦م  -1226/41

أٟمف جيقز ًمٚمٛمحرم أن يٖمٓمل  :أظمرضمف ُمًٚمؿ, وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل .شٓ ختٛمروا رأؾمف وٓ وضمٝمف »  :ّمتف ٟم٤مىمتفذم اًمذي وىم

 ٤مل احلٞم٤مة وٓ دمقز ذم طم٤مل همػم صحٞمح٦م وهق اًمراضمح, وىم٤مل اسمـ طمزم دمقز طم .شوٓ وضمٝمف »  :وأن ًمٗمٔم٦م ,وضمٝمف

                                                 

 .  7/117( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/118( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/122( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/122( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/123( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)قتاعم

واًمؼماٟمس , ُمـ حمٔمقرات اإلطمرام ًمٌس اعمخٞمط وُمٜمف اًم٘مٛمٞمص واًمناويؾ إٓ عمـ مل جيد إزارًا  -1227/41

وُمـ مل جيد إزارًا ومٚمٞمٚمٌس  ,ُمـ مل جيد ٟمٕمٚملم ومٚمٞمٚمٌس ظمٗملم»  :ًم٘مقًمف ^ :واًمٕمامئؿ واخلٗم٤مف إٓ عمـ مل جيد ٟمٕمٚملم

 . (2)وومٞمٝم٤م اًمٗمدي٦م٤م يمؾ ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ويٚمحؼ هب ,ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شاًمناويؾ 

  .(3)جي٥م قمٚمٞمف ىمٓمٕمٝم٤م ُمـ أؾمٗمؾ اًمٙمٕمٌلمإذا ضم٤مز ًمٌس اخلٗملم ًمٚمٛمحرم إذا مل جيد ٟمٕم٤مًٓ وم٢مٟمف ٓ  -1228/41

يٚمحؼ سم٤مًمؼماٟمس اًمٕم٤ٌمءة وم٢مهن٤م شمِمٌف اًمؼماٟمس ُمـ سمٕمض اًمقضمقه ومال جيقز ًمًٌٝم٤م قمغم اًمقضمف  -1229/41

 . (4)سم٠مس سمفره يم٠مهن٤م رداء وم٢من ذًمؽ ٓ أُم٤م ًمق ًمٗمٝم٤م قمغم صد ,اعمٕمروف

ًمٌس اًم٤ًمقم٦م واًمٜمٔم٤مرة وؾمامقم٦م إذن وشمريمٞم٦ٌم إؾمٜم٤من واحلذاء اعمخروز وشم٘مٚمد اًمًٞمػ أو  -1230/41

 . (5)م يمؾ ذًمؽ ضم٤مئز وٓ يدظمؾ ذم اًمٜمٝملاًمًالح ورسمط اًمٌٓمـ سمحزا

ًمٞمس ًمٚمٛمرأة صمٞم٤مب ُمٕمٞمٜم٦م ًمإلطمرام إٓ أٟمف ٓ جيقز أن شمٚمٌس ُم٤م يٙمقن ومٞمف شمؼمضم٤ًم وزيٜم٦م, ويمذًمؽ  -1231/41

أظمرضمف اًمٌخ٤مري, وٓ حيرم قمٚمٞمٝم٤م ًمٌس  .شوٓ شمٚمٌس اًم٘مٗم٤مزيـ »  :ًم٘مقًمف ^ :رم قمٚمٞمٝم٤م ًمٌس اًم٘مٗم٤مزان واًمٜم٘م٤مبحي

 . (6)اجلقارب

 . (7)غم اًمرضم٤مل ًمٌس اًم٘مٗم٤مزيـ واجلقاربحيرم قم -1232/41

قرًا ُمـ أشمك سمٕمٛمرة ومٓم٤مف وؾمٕمك صمؿ ٟمز أن حيٚمؼ أو ي٘مٍم وىمد ًمٌس صمٞم٤مسمف ومٕمٚمٞمف أن خيٚمٕمٝم٤م وم -1233/41

 . (8)ٕم٤ًم قم٤مدي٤ًم وحيٚمؼ أو ي٘مٍمظمٚم

                                                 

 .  7/125( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/126( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/130اًمنمح اعمٛمتع ( (3

 .  7/131( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/133( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  164, 7/134( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  7/135( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  141 -7/137( اًمنمح اعمٛمتع (8
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ٓ شمٚمًٌقا صمقسم٤ًم »  :قًمف ^ًم٘م :ُمـ حمٔمقرات اإلطمرام ُمس اًمٓمٞم٥م ذم اًمٌدن واًمثقب وومٞمف اًمٗمدي٦م -1234/41

 . (1)واًمزقمٗمران ـمٞم٥م, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شُمًف اًمزقمٗمران 

 ٥م اعمحرم قمغم اعمحِرم . اًمّم٤مسمقن اًمذي ومٞمف رائح٦م زيمٞم٦م ٓ يٕمد ُمـ اًمٓمٞم -1235/41

ومال رء قمٚمٞمف وٓ حيرم,  ؟ؿمؿ اًمٓمٞم٥م سمال ىمّمد أو ؿمٛمف ًمٞمختؼمه هؾ هق ضمٞمد أم رديءُمـ  -1236/41

 . (2)وم٤مًم٘مقل سم٤مًمتحريؿ ىمقل وضمٞمف ,وأُم٤م ُمـ ؿمؿ اًمٓمٞم٥م ًمٞمتٚمذذ سمف

ٝم٤م جمرد ٞماًم٘مٝمقة اًمتل ومٞمٝم٤م زقمٗمران ٓ ينمهب٤م اعمحرم إذا سم٘مٞم٧م ومٞمٝم٤م اًمرائح٦م وإن يم٤من اًم٤ٌمىمل وم -1237/41

 . (3)اًمٚمقن ومال سم٠مس

وأُم٤م ُم٤م أُمرٟم٤م سم٘متٚمف ومال حيرم وهل  ,ُمـ حمٔمقرات اإلطمرام صٞمد احلٞمقان اعم٠ميمقل اًمؼمي أصالً  -1238/41

: اًمٖمراب واحلدأة واًمٕم٘مرب يمٚمٝمـ ومقاؾمؼ ي٘متٚمـ ذم احلؾ واحلرممخس ُمـ اًمدواب »  :٤مل ^يمام ذم احلدي٨م ىم

 . (4)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شواًمٗم٠مرة واًمٙمٚم٥م اًمٕم٘مقر 

 . (5)سم٤مًمؼمي اطمتٞم٤مـم٤مً  ؼم واًمٌحر ومٞمٚمحؼُم٤م يٕمٞمش ذم اًم -1239/41

ًم٘مقًمف  :ٕن اعمحرم صٞمد اًمؼم :وم٢مٟمف ٓ حيرم صٞمد ؾمٛمٙمٝم٤م ,ًمق يم٤من ذم ُمٙم٦م سمحػمة وومٞمٝم٤م ؾمٛمؽ -1240/41

 . (6)[ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺشمٕم٤ممم ]

ٕن اًمٜمٌل ^ عم٤م ٟمزل قمٜمد اًمّمٕم٥م سمـ  :إذا ِصٞمد اًمّمٞمد ُمـ أضمؾ اعمحرم وم٤مًمّمٞمد قمٚمٞمف طمرام -1241/41

 ٕم٥م ومٕمرف اًمٜمٌل ^ ُم٤م ذم رده اًمٜمٌل ^ ومتٖمػم وضمف اًمّموموضم٤مء سمف إمم اًمٜمٌل ^ ص٤مد مح٤مرًا وطمِمٞم٤ًم  ضمث٤مُم٦م 

 

                                                 

 .  7/139( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/139( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/141( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/141 ( اًمنمح اعمٛمتع(4

 .  7/143( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/143( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شإٟم٤م مل ٟمرده قمٚمٞمؽ إٓ أٟم٤م طُمُرم :» وضمٝمف وم٘م٤مل

ُمـ ص٤مد صٞمدًا ىمٌؾ أن حيرم صمؿ أطمرم واًمّمٞمد ذم يده ومٝمق ُمٚمٙمف ُمٚمٙم٤ًم شم٤مُم٤ًم, واعمذه٥م يرى أٟمف  -1242/41

 . (2)وٛمٜمف ؾمقاء سمتٗمريط وشمٕمد ُمٜمف أو ٓػ ذم يده جي٥م قمٚمٞمف أن يزيؾ يده قمٜمف وإن شمٚم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ٓ حيرم قمغم اعُمحِرم صٞمد اًمٌحر ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] -1243/41

 . (3)[پ

يم٤مهلرة واًم٤ًٌمع واًمّم٤مئؾ قمٚمٞمف وًمق يم٤من ُم٠ميمقل  ,جيقز ًمٚمٛمحرم أن ي٘متؾ احلٞمقان اعمحرم إيمؾ -1244/41

 . (4)ومع إٓ سم٤مًم٘متؾ ىمتٚمفؾمٝمؾ وإن مل يدوًمٙمـ يدومع سم٤مٕؾمٝمؾ وم٤مٕ ,اًمٚمحؿ

وًمق همّم٥م ؿم٤مة  ,ٕٟمف حمرم حلؼ اهلل :اعمحرم ًمق ص٤مد اًمّمٞمد ذم طم٤مل حتريٛمف قمٚمٞمف ومٚمٞمس ًمف أيمٚمف -1245/41

 . (5)طمٌٝم٤م سم٤مًم٘مٞمٛم٦م أو اعمثؾ وًمٙمٜمف آصمؿٕٟمف يْمٛمـ ًمّم٤م :وأيمٚمٝم٤م ومال حترم قمٚمٞمف

 . (6)اعمٞمت٦مسمٛمٜمزًم٦م  إذا ىمتؾ اعمحرم اًمّمٞمد ومٝمق طمرام قمٚمٞمف وقمغم همػمه ٕٟمف -1246/41

  .(7)٢مٟمف حيؾ ًمف وي٠ميمؾ ُمٜمف ويتزود ُمٜمفإذا اوٓمر اعمحرم إمم اًمّمٞمد وم -1247/41

 . (8)ٟمف حيرم قمٚمٞمٝمام مجٞمٕم٤ًم أيمؾ اًمّمٞمدإذا ؿم٤مرك اعمحرم همػم اعمحرم ذم اًمّمٞمد وم٢م -1248/41

اعمحرُملم ه ُمـ إذا دل اعمحرم همػم اعمحرم قمغم اًمّمٞمد وم٢مٟمف حيرم قمغم اعمحرم اًمدال وم٘مط دون همػم -1249/41

  .(9)ويمذًمؽ إن أقم٤من

                                                 

 .  7/144( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/145( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/146( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/146( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/147( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/147( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  7/148( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  7/148ٛمتع ( اًمنمح اعم(8

 .  7/148( اًمنمح اعمٛمتع (9
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ٕن أسم٤م ىمت٤مدة  :إذا ص٤مد اعمحؾ صٞمدًا ًمٜمٗمًف وأراد أن يٓمٕمٛمف ًمٚمٛمحرم وم٢مٟمف ٓ حيرم قمغم اعمحرم -1250/41

 ُم٤م وم٘م٤مل اًمّمح٤ميب ,ٟم٤موًمٜمل اًمرُمح :عم٤م رأى مح٤مرًا وطمِمٞم٤ًم ريم٥م ومرؾمف وٟمز رحمف وىم٤مل ٕطمد اًمّمح٤مسم٦م :

وم٠ًمًمقا اًمٜمٌل ^ وم٠مذن هلؿ ًمّمٞمد ومج٤مء سمف إمم أصح٤مسمف وم٠مـمٕمٛمٝمؿ إي٤مه ومٜمزل وأظمذه وميب ا ,أٟم٤موًمؽ إي٤مه أٟم٤م حمرم

وأُم٤م إذا أظمرضمف أسمق داود,  .شصٞمد اًمؼم طمالل ًمٙمؿ ُم٤م مل شمّمٞمدوه أو يّمد ًمٙمؿ  »وًم٘مقًمف ^:  ,. ُمتٗمؼ قمٚمٞمفذم أيمٚمف

  .(1)ِصٞمد ًمٚمٛمحرم ومال حيؾ ًمف

ٓ يٜمٙمح اعمحرم وٓ »  :^ًم٘مقًمف  :ُمـ حمٔمقرات اإلطمرام قم٘مد اًمٜمٙم٤مح قمغم اًمذيمقر واإلٟم٤مث -1251/41

يم٤من اًمقزم حمرُم٤ًم  أظمرضمف ُمًٚمؿ, وٓ يّمح اًمٕم٘مد ؾمقاء يم٤من اًمزوضم٤من حمرُم٤من أو أطمدمه٤م أو .شيٜمٙمح وٓ خيٓم٥م 

 . (2)واًمزوضم٤من طمالل

حيؾ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح سمٕمد اًمتحٚمؾ إول ٕٟمف سمٕمد اًمتحٚمؾ إول ٓ يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اؾمؿ اعمحرم  -1252/41

 . (3)قمدم ضمقاز اًمٕم٘مد سمٕمد اًمتحٚمؾ إولظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م يرى وهق رواي٦م قمٜمد أمحد وا ,اًمٙم٤مُمؾ

 . (4)شوٓ خيٓم٥م »  :٦م طمرام قمغم اعمحرم ًمٚمحدي٨م اًم٤ًمسمؼاًمّمحٞمح أن اخلٓمٌ -1253/41

يٚمزُمف قم٘مد ضمديد وإوٓد  ًمق قم٘مد اًمٜمٙم٤مح طم٤مل اإلطمرام ويم٤من اًمدظمقل سمٕمد اًمتحٚمؾ وم٢مٟمف -1254/41

 . (5)ٝم٦مٕٟمف وـمئ سمِمٌ :ذقمٞملم أوٓد

 ٓ ومدي٦م ذم قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ًمٚمٛمحرم ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ, وًمٙمـ إذا قم٘مد وهق ٓ يٕمٚمؿ احلٙمؿ -1255/41

 . (6)ومال إصمؿ قمٚمٞمف وًمٙمـ اًمٕم٘مد ٓ يّمح

 ٱ  ] ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :ُمـ حمٔمقرات اإلطمرام أن جي٤مُمع اًمرضمؾ زوضمتف ىمٌؾ اًمتحٚمؾ إول -1256/41

                                                 

 .  7/149( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/151( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/154( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/154( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/155( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/155( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ضم٥م قمٚمٞمف اعميض ومٞمف واًم٘مْم٤مء ُمـ ىم٤مسمؾ واًمٗمدي٦م, وم٢من ومٕمؾ ومٕمٚمٞمف اإلصمؿ وومًد ٟمًٙمف وو ,[ٻ ٻ

يٓمقف وُمـ ضم٤مُمع سمٕمد اًمتحٚمؾ إول ومٕمٚمٞمف اإلصمؿ وومًد إطمراُمف ووضم٥م قمٚمٞمف اخلروج إمم احلؾ ًمٞمٚمٌس إطمراُمف و

 .(1)ًمإلوم٤مو٦م وقمٚمٞمف اًمٗمدي٦م

 . (2)ومٞمف, واعمذه٥م يرى أن ومٞمف اًمٗمدي٦م ُمـ حمٔمقرات اإلطمرام اعم٤ٌمذة ومٕمٚمٞمف اإلصمؿ وٓ ومدي٦م -1257/41

أظمرضمف  .شوٓ شمٜمت٘م٥م اعمرأة :» ًم٘مقًمف ^   :دمتٜم٥م اعمرأة قمٜمد اإلطمرام اًمٜم٘م٤مب واًم٘مٗم٤مزيـ -1258/41

 . (3)اًمٌخ٤مري

اعمرأة اعمحرُم٦م أن جيقز ًمٚمٛمرأة أن شمٖمٓمل وضمٝمٝم٤م قمٜمد اًمرضم٤مل, واعمذه٥م يرى أٟمف حيرم قمغم  -1259/41

 . (4)شمٖمٓمل وضمٝمٝم٤م

 . (5)وجي٥م أن شمًؽمه قمـ اًمرضم٤مل ,٤ٌمحجيقز ًمٚمٛمرأة اعمحرُم٦م أن شمٚمٌس احلكم اعم -1260/41

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  161 -7/156( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/162( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  164, 7/134اًمنمح اعمٛمتع  ((3

 .  7/165( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/166( اًمنمح اعمٛمتع (5
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  ًمٗمدي٦ما سم٤مُب  -42

 : (1)م حمٔمقرات اإلطمرام ُمـ طمٞم٨م اًمٗمدي٦مأىم٤ًم -1261/42

 وهق قم٘مد اًمٜمٙم٤مح .  ,ُم٤م ٓ ومدي٦م ومٞمف -أ

 وهق اجلامع ذم احل٩م ىمٌؾ اًمتحٚمؾ إول .  ,ُم٤م ومديتف ُمٖمٚمٔم٦م -ب

 وهق ىمتؾ اًمّمٞمد .  ,ُم٤م ومديتف اجلزاء أو سمدًمف -ج

 وهق سم٘مٞم٦م اعمحٔمقرات .  ,ديتف ومدي٦م أذىُم٤م وم -د

وشمٖمٓمٞم٦م اًمرأس ُمـ وىمع ذم حمٔمقر ُمـ حمٔمقرات اإلطمرام وهل طمٚمؼ اًمرأس وشم٘مٚمٞمؿ إفمٗم٤مر  -1262/42

 . (2)أو إـمٕم٤مم ؾمت٦م ُم٤ًميملم أو ذسمح ؿم٤مة صٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم :ًمزُمتف اًمٗمدي٦م وهل ,واًمٓمٞم٥م وًمٌس اعمخٞمط

ًم٘مقًمف ^ ًمٙمٕم٥م  :ٟمّمػ ص٤مع مم٤م يٓمٕمٛمف اًمٜم٤مس اإلـمٕم٤مم يٙمقن ًمًت٦م ُم٤ًميملم ًمٙمؾ ُمًٙملم -1263/42

ٓمٕمؿ ُمد أظمرضمف اًمٌخ٤مري, واعمذه٥م يرى أٟمف يُ  .شأـمٕمؿ ؾمت٦م ُم٤ًميملم ًمٙمؾ ُمًٙملم ٟمّمػ ص٤مع »  : سمـ قمجرة

 . (3)وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ,ُمـ اًمؼم أو ٟمّمػ ص٤مع ُمـ همػمه

ويقزقمٝم٤م  ,إوحٞم٦م سمؾ يّمح يمؾ ُم٤م جيزئ ذم ,اًمدم اًمذي يذسمح ًمٞمس ُم٘متٍمًا قمغم اًمِم٤مة وم٘مط -1264/42

 ٕهن٤م دم ضمؼمان .  :وٓ ي٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م رء ,قمغم اًمٗم٘مراء

ومال يمؾ ُم٤م ورد ومٞمف إـمٕم٤مم ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م جيقز أن يٖمدهيؿ أو يٕمِمٞمٝمؿ سمف إٓ ذم ومدي٦م اًمٜمًؽ  -1265/42

 . (4)سمد أن يٓمٕمٛمٝمؿ ـمٕم٤مُم٤ًم يٛمٚمٙمقٟمف

ي٨م ورد ومٞمف ُمٓمٚم٘م٤ًم ًم٘مقًمف ^ ًمٙمٕم٥م سمـ ٕن احلد :صٞم٤مم إي٤مم اًمثالصم٦م ٓ يِمؽمط ومٞمف اًمتت٤مسمع -1266/42

 . (5)ومل ي٘مٞمده٤م .شصؿ صمالصم٦م أي٤مم »  :قمجرة 

                                                 

 .  7/167( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/167( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/169( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/170( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/170( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 : (1)ضمزاء اًمّمٞمد قمغم ٟمققم٤من -1267/42

[ وهذا ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :ومٝمذا ضمزاءه ُمثٚمف ,ُم٤م ًمف ُمثؾ ُمـ اًمٜمٕمؿ -أ

ۈئ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :هب٤م ـمٕم٤مُم٤ًم ًمٚمٛم٤ًميملمأو ي٘مقم اعمثؾ سمدراهؿ يِمؽمي  ,اعمثؾ يذسمح ويتّمدق سمف قمغم وم٘مراء احلرم

 [ أو يّمقم قمـ يمؾ ُمد يقُم٤ًم . ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

 يّمقمأو  ,ومٞمِمؽمي سم٘مٞمٛمتف ـمٕم٤مُم٤ًم يٓمٕمٛمف اًمٗم٘مراءأو اًمّمٞم٤مم, ومٞمخػم سملم اإلـمٕم٤مم  ,ُم٤م ًمٞمس ًمف ُمثؾ يم٤مجلراد -ب

 يمؾ ُمًٙملم يقُم٤ًم . قمـ إـمٕم٤مم 

ف صٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم ذم احل٩م وؾمٌٕم٦م إذا رضمع إمم وم٢من مل جيد ومٕمٚمٞم ,قمغم اعمتٛمتع أو اًم٘م٤مرن اهلدي -1268/42

, [ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :أهٚمف

يمٛمـ أطمرم ذم آظمر ذي  ,يٌتدئ اًمّمٞم٤مم عمـ مل جيد اهلدي ُمـ طملم اإلطمرام سم٤مًمٕمٛمرة وًمق يم٤من ىمٌؾ ؿمٝمر ذي احلج٦مو

أظمرضمف . شدظمٚم٧م اًمٕمٛمرة ذم احل٩م »  هؿ ىمقًمف ^:ٕٟمف ًمٞمس ُمٕمف درا :اًم٘مٕمدة وهق يٕمٚمؿ أٟمف ًمـ جيد اهلدي

 . (2)ُمًٚمؿ

ُمـ قمدم اهلدي ًمٕمجز قمـ ىمٞمٛمتف ومال ينمع ًمف أن يًت٘مرض وًمق وضمد ُمـ ي٘مروف, وُمـ قمدم  -1269/42

 . (3)٤مقم٦م ومٚمف أن يًت٘مرض ُم٤مًٓ هيدي سمفاهلدي ًمٞمس ًمٕمجزه قمـ ىمٞمٛمتف يمرضمؾ همٜمل هىم٦م ٟمٗم٘متف أو و

ًم٘مقل اسمـ  :أي٤مم اًمتنميؼ اًمّمٞم٤مم , أٟمف جيقز ًمفد اهلدي ذم احل٩مإىمرب ًمٚمّمقاب أن ُمـ مل جي -1270/42

 يٌدأأظمرضمف اًمٌخ٤مري, واعمذه٥م يرى أن  .شمل يرظمص ذم أي٤مم اًمتنميؼ أن يّمٛمـ إٓ عمـ مل جيد اهلدي »  :قمٛمر 

 . (4)اًمٞمقم اًم٤ًمسمع ويٜمتٝمل ذم يقم قمروم٦ماًمّمٞم٤مم ُمـ 

 ٝم٤م ُمـ ضورة ٕمُم٤م مل يٙمـ شمت٤مسم ,دي ُمتٗمرىم٦م وُمتت٤مسمٕم٦مجيقز أن شمّم٤مم إي٤مم اًمثالصم٦م عمـ مل جيد اهل -1271/42

                                                 

 .  174 -7/171( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  174/ 7,  6/482ع ( اًمنمح اعمٛمت(2

 .  7/177( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/177( اًمنمح اعمٛمتع (4
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 . (1)٤مم اًمتنميؼ ومال سمد ًمف ُمـ اًمتت٤مسمعيمٛمـ أظمر اًمّمٞم٤مم إمم أي ,ذم احل٩مصقُمٝم٤م 

  .(2)٢مٟمف ي٘مْمٞمٝم٤م ٓ ؾمٞمام إذا يم٤من ًمٕمذروم ,ُمـ أظمر صٞم٤مم إي٤مم اًمثالصم٦م طمتك اٟمتٝمك احل٩م -1272/42

ومٛمـ مل جيد »  :ًم٘مقًمف ^ :دي شمّم٤مم سمٕمد اًمرضمقع إمم إهؾإي٤مم اًمًٌٕم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م عمـ مل جيد اهل -1273/42

جيقز أن يّمقُمٝم٤م  :ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء .شاهلدي ومٚمٞمّمؿ صمالصم٦م أي٤مم ذم احل٩م وؾمٌٕم٦م إذا رضمع إمم أهٚمف 

 . (3)ف اًمرضمقع إمم أهٚمف ومج٤مز ًمف صقُمٝم٤مٕٟمف ضم٤مز ًم :سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ أقمامل احل٩م يمٚمٝم٤م

ڭ ۇ ۇ ۆ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :يذسمحف ُمٙم٤من إطمّم٤مره إذا ُمٜمع ُمـ إمت٤مم ٟمًٙمف قمغم اعمحٍم هدي٤مً  -1274/42

ٕن اًمٜمٌل ^ ذم قمٛمرة احلديٌٞم٦م عم٤م ُمٜمٕمف يمٗم٤مر ىمريش ُمـ أداء ٟمًٙمف ذسمح سمدٟم٦م  :[ وحيٚمؼ رأؾمفۆ ۈ ۈ

 . (4)ه٥م يرى أٟمف يٚمزُمف صٞم٤مم قمنمة أي٤مماعمحٍم اهلدي ومال رء قمٚمٞمف, واعمذوإذا مل جيد  .وطمٚمؼ رأؾمف

وم٢من مل جيد  ,وم٢من مل جيد سمدٟم٦م ومًٌع ؿمٞم٤مه ,٥م سم٤مًمقطء ذم اًمٗمرج سمدٟم٦م إذا يم٤من ىمٌؾ اًمتحٚمؾ إولجي -1275/42

 . (5)ٞم٤مه ص٤مم قمنمة أي٤مم وٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمفؾم٘مط قمٜمف, واعمذه٥م يرى أٟمف إذا مل جيد سمدٟم٦م وٓ ؾمٌع ؿم

ة سم٢مٟمزال أو واعم٤ٌمذ ,ويمذًمؽ اجلامع سمٕمد اًمتحٚمؾ إول ,ُمـ ضم٤مُمع أهٚمف ذم اًمٕمٛمرة ومٕمٚمٞمف ؿم٤مة -1276/42

 . (6)ذىسمدون إٟمزال ومٞمٝم٤م ومدي٦م أ

 ,ًمزُمٝم٤م سمدٟم٦م ذم احل٩م إذا يم٤من اجلامع ىمٌؾ اًمتحٚمؾ إول ,إن ـم٤موقم٧م اعمرأة زوضمٝم٤م ذم اجلامع -1277/42

 . (7)وؿم٤مة ذم اًمٕمٛمرة

 

                                                 

 .  7/180( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/180( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/181( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  185 -7/181( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/186( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/186( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  7/187( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)ويمذًمؽ ٓ شمٚمزم ُمـ أيمرهٝم٤م ,إذا أيمره٧م اعمرأة قمغم اجلامع ومال شمٚمزُمٝم٤م اًمٗمدي٦م -1278/42

ومٛمـ مل جيد اًمدم ومال رء  ,ك واضم٤ًٌم ُمـ اًمقاضم٤ٌمت ومٕمٚمٞمف دم اطمتٞم٤مـم٤ًم واؾمتّمالطم٤ًم ًمٚمٜم٤مسُمـ شمر -1279/42

 . (2)ي٤مم صمالصم٦م ذم احل٩م وؾمٌٕم٦م إذا رضمعقمٚمٞمف, واعمذه٥م يرى أٟمف إن مل جيد دُم٤ًم ص٤مم قمنمة أ

سمنمط أٓ ي١مظمر اًمٗمدي٦م طمتك يٗمٕمؾ  ,ُمـ يمرر حمٔمقرًا ُمـ ضمٜمس واطمد ومٕمٚمٞمف ومدي٦م واطمدة -1280/42

 . (3)ُمرة أظمرى ومٞمٕم٤مىم٥م سمٜم٘مٞمض ىمّمده حٔمقراعم

 . (4)شمتٕمدد سمٕمدده وًمق يم٤من سمرُمٞم٦م واطمدةاًمٗمدي٦م ذم اًمّمٞمد  -1281/42

ُمـ ومٕمؾ حمٔمقرًا ُمـ أضمٜم٤مس خمتٚمٗم٦م ويم٤من ُمقضَمٌٝم٤م واطمد وهق ذسمح ؿم٤مة أو إـمٕم٤مم أو صٞم٤مم  -1282/42

 . (5)حمٔمقر ومدي٦م وإن يم٤من اعمقضَم٥م واطمدومتٙمٗمل ومدي٦م واطمدة, واعمذه٥م يرى أٟمف جي٥م ًمٙمؾ 

ومال ومدي٦م قمٚمٞمف وشمً٘مط قمٜمف ؾمقاء يم٤من وطء أو  ,ُمـ ومٕمؾ حمٔمقرًا ٟم٤مؾمٞم٤ًم أو ضم٤مهاًل أو ُمٙمره٤مً  -1283/42

 . (6)ذم اًمقطء واًمّمٞمد واًمت٘مٚمٞمؿ واحلٚمؼصٞمد أو شم٘مٚمٞمؿ أفم٤مومر أو طمٚمؼ ؿمٕمر, واعمذه٥م يرى أن اًمٗمدي٦م ٓ شمً٘مط 

وُمٜمف  ,هذا اعمحٔمقر وٓ إصمؿ قمٚمٞمفُمـ ومٕمؾ حمٔمقرًا حل٤مضم٦م ُمتٕمٛمدًا ومٕمٚمٞمف ُم٤م يؽمشم٥م قمغم ومٕمؾ  -1284/42

 . (7)ًمٚمح٤مضم٦م أو ًمٌس اعمخٞمط ًمؼمد ؿمديد طمٚمؼ اًمرأس

ٕٟمف يِمتٖمؾ سمٛمّم٤مًمح  :ًمق طم٩م اجلٜمدي واطمت٤مج إمم اًمٚمٌس اًمرؾمٛمل ضم٤مز ًمف ًمًٌف وٓ ومدي٦م قمٚمٞمف -1285/42

احل٩م ُمـ واضم٤ٌمت  واعمٌٞم٧م ,أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد. ٕن اًمٜمٌل ^ رظمص ًمٚمرقم٤مة ذم شمرك اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك :احلجٞم٩م

, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .أن يٌٞم٧م ذم ُمٙم٦م ًمً٘م٤مي٦م احلجٞم٩م , ورظمص ًمٚمٕم٤ٌمس عمّمٚمح٦م احلجٞم٩مومرظمص ذم شمريمف ًمٚمرقم٤مة 

 وًمٙمـ  ًمٞمس ذم ًمٌس اعمخٞمط ٟمص قمغم وضمقب اًمٗمدي٦م ومٞمف, فوٕٟم :وهق أدٟمك طم٤مضم٦م ُمـ طمٗمظ إُمـ وشمٜمٔمٞمؿ اًمٜم٤مس

                                                 

 .  7/187( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/188( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/190( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/190( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/191( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  203 -7/193( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  7/199( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)ًمق ومدى اطمتٞم٤مـم٤ًم ًمٙم٤من أطمًـ

واهلدي اًمذي ًمؽمك , يتّمدق سمجزء ُمٜمف قمغم ُم٤ًميملم احلرمهدي اًمتٛمتع واًم٘مران جي٥م أن  -1286/42

واهلدي اًمقاضم٥م ًمٗمٕمؾ حمٔمقر همػم اًمّمٞمد جيقز أن يقزع ذم احلرم أو ذم , رمواضم٥م يتّمدق سمجٛمٞمٕمف قمغم وم٘مراء احل

 . (2)ذى أو ضمزاء اًمّمٞمد يٙمقن ذم احلرمحمؾ اعمحٔمقر, ويمذًمؽ اإلـمٕم٤مم ذم ومدي٦م إ

 . (3)احلرم ُمـ أهؾ ُمٙم٦م أو ُمـ إوم٘مٞملمداظمؾ طمدود ُم٤ًميملم احلرم هؿ ُمـ يم٤مٟمقا  -1287/42

 . (4)احلرم وجيقز أن يٜم٘مٚمٝم٤م إمم احلرمدم اإلطمّم٤مر يٙمقن طمٞم٨م وضمد ؾمٌٌف ؾمقاء ذم احلؾ أو ذم  -1288/42

وقمغم  ,[ۆئ ۆئ ۈئًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :ضمزاء اًمّمٞمد ٓ سمد أن يٙمقن ذم احلرم ذسمح٤ًم وشمٗمري٘م٤مً  -1289/42

رم ووزقمف قمغم وم٘مراء احلرم أو ذسمح ذم احلرم ووزقمف قمغم اًمٗم٘مراء ظم٤مرج هذا ومٛمـ ذسمح ًمؽمك واضم٥م ظم٤مرج احل

ٕن اعم٘مّمقد ٟمٗمع  :أٟمف ًمق ذسمحف ظم٤مرج احلرم ووزقمف قمغم وم٘مراء احلرم أضمزأه وضمف قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦مواحلرم مل جيزئف, 

  .(5)وم٘مراء احلرم وٓ يٜمٌٖمل اإلومت٤مء هبذا اًمقضمف إٓ قمٜمد اًميورة

٤من وًمٙمـ يالطمظ أن اًمٙمٗم٤مرات دم٥م قمغم اًمٗمقر إٓ ُم٤م ٟمص اًمنمع ومٞمٝم٤م اًمّمقم جيزئ ذم يمؾ ُمٙم -1290/42

ُمٙم٦م وًمق أظمر ًمٙم٤من آصمؿ وجيزئ وم٢مذا يم٤من اًمّمقم واضم٥م قمغم اًمٗمقر وشم٠مظمر ؾمٗمره ًمزُمف أن يّمقم ذم  ,قمغم اًمؽماظمل

 . (6)صقُمف

 : (7)إذا أـمٚمؼ اًمٕمٚمامء اًمدم ومػماد سمف -1291/42

  اعمٕمز .ؿم٤مة واًمِم٤مة شمِمٛمؾ اًمذيمر وإٟمثك ُمـ اًمْم٠من و -أ

                                                 

 .  7/199( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/203( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/204تع ( اًمنمح اعمٛم(3

 .  7/206( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/207( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/208( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  7/208( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 ؾمٌع سمدٟم٦م .  -ب

 سم٘مرة .  -ج

وم٢من ضم٤مء إمم سمدٟم٦م  ,ومال سمد أن يٜمقيف ىمٌؾ أن شمذسمح ,ُمـ ًمزُمتف ومدي٦م ومل جيد ؿم٤مة وأراد ؾمٌع سمدٟم٦م -1292/42

 . (1)حلاًم وٓ سمد ُمـ اًمٜمٞم٦م ىمٌؾ اًمذسمحٕٟمف ص٤مر  :وم٢مٟمف ٓ جيزئ ,ُمذسمقطم٦م واؿمؽمى ؾمٌٕمٝم٤م وٟمقاه قمـ اًمِم٤مة

يِمؽمي ؾمٌع اًمٌدٟم٦م اًمتل يريد ٟمحره٤م اجلزار قمغم أن يٙمقن هذا اًمًٌع ُمـ اشمٗمؼ ُمع ضمزار أن  -1293/42

اًمذي اؿمؽماه قمـ ؿم٤مة واضم٦ٌم ذم ومدي٦م أذى أضمزأشمف, ويمذًمؽ ًمق اشمٗمؼ ُمع ذيٙمف ذم اًمٌدٟم٦م قمغم أن ؾمٌٕمٝم٤م ومدي٦م 

 . (2)يٙمف يريد اًمٚمحؿوذ

 . (3)زئ قمـ اًمِم٤مةواعمذه٥م يرى أهن٤م دم اًمٌدٟم٦م واًمٌ٘مرة ٓ دمزئ قمـ اًمِم٤مة ذم ضمزاء اًمّمٞمد, -1294/42
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  ًمّمٞمداسم٤مُب ضمزاء  -43

ُمـ ىمتؾ ٟمٕم٤مُم٦م وهق حمرم أو وهق حمؾ ذم احلرم ومٕمٚمٞمف سمدٟم٦م, وُمـ ىمتؾ مح٤مر اًمقطمش وسم٘مر  -1295/43

اًمقطمش وإيؾ واًمثٞمتؾ واًمققمؾ ومٗمٞمٝم٤م سم٘مرة, وذم اًمْمٌع ؿم٤مة, وذم اًمٖمزال قمٜمز, وذم اًمقسمر واًمْم٥م ضمدي ًمف ؾمت٦م 

دل قمغم  ,هل٤م أرسمٕم٦م أؿمٝمر, وذم إرٟم٥م قمٜم٤مق ًمف صمالصم٦م أؿمٝمر وٟمّمػ, وذم احلامُم٦م ؿم٤مة أؿمٝمر, وذم اًمػمسمقع ضمٗمرة

قمٛمر وقمثامن وقمكم وزيد سمـ صم٤مسم٧م واسمـ قمٛمر  وهؿ:ذًمؽ ُم٤م ٟم٘مٚمف اسمـ ىمداُمف وؿمٞمخ اإلؾمالم ُمـ إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م 

وذم سم٘مر  ,ؾ سمٌ٘مرةوذم إي ,وذم مح٤مر اًمقطمش سمٌ٘مرة ,: أهنؿ طمٙمٛمقا ذم اًمٜمٕم٤مُم٦م سمٌدٟم٦مواسمـ قم٤ٌمس واسمـ اًمزسمػم 

 ,ضمديوذم اًمْم٥م  ,وذم إرٟم٥م سمٕمٜم٤مق ,وذم اًمػمسمقع سمجٗمرة ,وذم اًمٖمزال سمٕمٜمز ,يمٌشوذم اًمْمٌع  ,اًمقطمش سم٘مرة

 . (1)وذم احلامُم٦م ؿم٤مة

ەئ ] ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  :إذا وضمد صٞمد مل حيٙمؿ ومٞمف اًمّمح٤مسم٦م ومٞمحٙمؿ ومٞمف طمٙمٛملم قمدًملم ظمٌػميـ -1296/43

وم٢من مل يقضمد مم٤مصمؾ ومٞمٙمقن ُمـ اًمذي ٓ ُمثؾ ًمف وومٞمف ىمٞمٛم٦م اًمّمٞمد ومٞمحٙمامن سمام يٙمقن مم٤مصماًل,  ,[وئ وئ ۇئ ۇئ

  .(2)ىمٚم ٧م أو يمثرت

 . (3)[وئ ۇئ] عمرأة ذم احلٙمٛملم ٕن اهلل ىم٤ملٓ شمدظمؾ ا -1297/43

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  214 -7/211( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/214( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/215ًمنمح اعمٛمتع ( ا(3
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  حلرماسم٤مُب صٞمد  -44

هٜم٤م هق طمرم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م وأُم٤م اعمًجد إىمَم ومال طمرم ًمف, وأُم٤م وادي وج سم٤محلرم اعم٘مّمقد  -1298/44

 . (1)ٞمف اًمٕمٚمامء واًمّمحٞمح أٟمف ًمٞمس سمحرمظمتٚمػ وموم٤م

, وهل اإلـمٕم٤مم أو وُمـ ومٕمؾ ومٕمٚمٞمف اجلزاء أو اًمٙمٗم٤مرة ,حيرم صٞمد احلرم قمغم احلالل واعمحرم -1299/44

 . (2)اًمّمٞم٤مم

ٓ يٕمْمد ؿمجره٤م وٓ حيش »  :ؿمجر احلرم وٓ حيش طمِمٞمِمف ًم٘مقًمف ^ٓ جيقز ىمٓمع  -1300/44

 . (3)قمف اإلٟم٤ًمن ومٚمٞمس سمحرامقمٚمٞمف, أُم٤م ُم٤م زرُمتٗمؼ  .شطمِمٞمِمٝم٤م وٓ خيتغم ظماله٤م 

رة اخلياء إذا ويمذًمؽ اًمٖمّمـ اًمٞم٤مسمس ذم اًمِمج ,اًمِمجرة إذا ُم٤مشم٧م واًمٖمّمـ اعمٜمٙمن طمالل -1301/44

 . (4)يم٤من يًٌف يٌس ُمقت

 . (5)٧ٌم ُمـ اهلل ًمٞمس سمحرام وجيقز أظمذهصمٛمر ؿمجر احلرم اًمذي ٟم -1302/44

ٕن اًمٜمٌل ^ عم٤م طمرم قمْمد اًمِمجر وطمش  :ِمٞمش اإلذظمريًتثٜمك ُمـ حتريؿ ىمٓمع اًمِمجر واحل -1303/44

إٓ »  :ٓ اإلذظمر وم٢مٟمف ًمٌٞمقهتؿ وىمٌقرهؿ, وم٘م٤مل ^ي٤م رؾمقل اهلل إ :احلِمٞمش ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م 

 . (6). ُمتٗمؼ قمٚمٞمفشاإلذظمر 

 ٤م ٓ شمدظمؾ ذم إؿمج٤مرٕهن :اًمٙمٛم٠مة واًمٕم٤ًمىمؾ وسمٜم٤مت إوسمر واًمٗمٓمٞمٓمر واًمٗم٘مع ًمٞم٧ًم سمحرام -1304/44

 . (7)واحلِمٞمش

                                                 

 .  7/215( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  217/ 7( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/218( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .   7/218( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/218( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/219( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  7/219( اًمنمح اعمٛمتع (7
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واعمذه٥م يرى أن قمٚمٞمف ُمـ ىمٓمع أؿمج٤مر احلرم أو طمش طمِمٞمِمف ومٚمٞمس قمٚمٞمف ضمزاء وًمٙمٜمف ي٠مصمؿ,  -1305/44

 . (1)اجلزاء

إذا يم٤مٟم٧م هٜم٤مك أؿمج٤مر ذم اًمٓمريؼ واًميورة شمقضم٥م ىمٓمٕمٝم٤م ُمـ اًمٓمريؼ سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ  -1306/44

 . (2)ريؼ قمٜمٝم٤م ومال سم٠مس سم٘مٓمٕمٝم٤م ًمٚميورةاًمٕمدول سم٤مًمٓم

 . (3)ؼ ومال شم٘مٓمع أهمّم٤مٟمف اعمٛمتدةيم٤من اًمِمجر ظم٤مرج اًمٓمريؼ وأهمّم٤مٟمف ممتدة ذم اًمٓمريإذا  -1307/44

 . (4)طمرام ٓ جيقز صٞمده وٓ ضمزاء ومٞمف صٞمد طمرم اعمديٜم٦م -1308/44

 . (5)٤مح ىمٓمع أهمّم٤من أؿمج٤مره٤م ًٔم٦م احلرثي٤ٌمح طمِمٞمش اعمديٜم٦م ًمٚمٕمٚمػ ويٌ -1309/44

واعمٖمرب ومام سملم ٓسمتٞمٝم٤م اعمنمق  أُم٤م ُمـقر ُمـ اًمِمامل وطمرم اعمديٜم٦م ُم٤م سملم قمػم ُمـ اجلٜمقب إمم صم -1310/44

 . (6)طمرم

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .   7/220( اًمنمح اعمٛمتع (1

   . 7/221( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .   7/221( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/222( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .   7/224( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .   7/224( اًمنمح اعمٛمتع (6
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  دظمقِل ُمٙم٦م سم٤مُب  -45

وإن مل يتٞمن ًمف , ن اًمٜمٌل ^ دظمٚمٝم٤م وحك. ُمتٗمؼ قمٚمٞمفٕ :يًـ دظمقل ُمٙم٦م ذم أول اًمٜمٝم٤مر -1311/45

 . (1)ومٞمدظمٚمٝم٤م قمغم اًمقضمف اًمذي يتٞمن ًمفذًمؽ 

وٓ شم٘مّمد اًمدظمقل ُمـ سم٤مب سمٜمل ؿمٞم٦ٌم وًمٙمـ يٗمٕمؾ ٓ يًـ شم٘مّمد دظمقل ُمٙم٦م ُمـ أقماله٤م  -1312/45

 . (2), واعمذه٥م يرى أن شم٘مّمد ذًمؽ ؾمٜم٦مٕن ذًمؽ وىمع ًمٚمٜمٌل ^ اشمٗم٤مىم٤مً  :إرومؼ سمف

يدظمؾ اعمًجد احلرام يمام و ,قمٜمد رؤي٦م اًمٙمٕم٦ٌم وٕمٞمٗم٦م ومال شمنمع إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اًمدقم٤مء -1313/45

اًمدقم٤مء اًمقارد قمٜمد واعمذه٥م يرى أٟمف يًـ ىمقل  يدظمؾ أي ُمًجد سمرضمٚمف اًمٞمٛمٜمك وي٘مقل دقم٤مء دظمقل اعمًجد,

 . (3)رؤي٦م اًمٙمٕم٦ٌم

 اىمتداء :قاف ويؽميمف طملم يٜمتٝمل ُمٜمفيًـ ًمٚمٓم٤مئػ اعمحرم أن يْمٓمٌع قمٜمد اًمنموع ذم اًمٓم -1314/45

 . (4)سم٤مًمٜمٌل ^ يمام قمٜمد اإلُم٤مم أمحد

يريد اًمٓمقاف  يٌتدئ اعمٕمتٛمر قمٛمرة ُمٗمردة واعمٕمتٛمر قمٛمرة متتع سم٤مًمٓمقاف, وُمـ دظمؾ اعمًجد -1315/45

 . (5)د اًمٓمقاف صغم ريمٕمتلم حتٞم٦م اعمًجدوُمـ دظمؾ ٓ يري ,أهمٜم٤مه قمـ حتٞم٦م اعمًجد

ُمـ ؿمٝمد »  :ًم٘مقل اًمٜمٌل ^ :ـمقاف اًم٘مدوم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم٘م٤مرن واعمٗمرد ؾمٜم٦م وًمٞمس سمقاضم٥م -1316/45

أظمرضمف  .شف صالشمٜم٤م هذه ووىمػ ُمٕمٜم٤م طمتك ٟمدومع وىمد وىمػ ىمٌؾ ذًمؽ سمٕمروم٦م ًمٞماًل أو هن٤مرًا وم٘مد شمؿ طمجف وىم٣م شمٗمث

ؾمٙمٜمف صمؿ ـم٤مف ًمٚم٘مدوم وٓ طمرج اإلُم٤مم أمحد, ويٌدأ سمف ىمٌؾ أن حيط رطمٚمف وإن ؿمؼ قمٚمٞمف ذًمؽ طمط رطمٚمف ُمٙم٤من 

 . (6)قمٚمٞمف

                                                 

 .  7/228( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/228( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/230( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/230( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/231( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/231 ( اًمنمح اعمٛمتع(6
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وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم,  ,يٌتدئ اًمٓمقاف ُمـ احلجر إؾمقد وحي٤مذيف سمٌدٟمف يمٚمف أو سمٌٕمْمف -1317/45

  .(1)اعمذه٥م يِمؽمط أن حي٤مذيف سمٙمؾ سمدٟمفو

ٜم٤مس ذم اسمتداء اًمذي ذم اعمٓم٤مف ذم ىمٚم٥م احلجر إؾمقد قمالُم٦م ُمرحي٦م وُمٗمٞمدة شمْمٌط اًم اخلط -1318/45

ٕٟمف ي٥ًٌم اًمزطم٤مم وسمٕمض اًمٜم٤مس  :وهٜم٤مك ُمٓم٤مًم٥م سم٢مزاًمتف ,دمٕمؾ اًمٓم٤مئػ ي١مدي ـمقاومف سمٞم٘ملمواٟمتٝم٤مئف و ,اًمٓمقاف

 . (2)وٟم٠ًمل اهلل أن يٌ٘مٞمف ,ًمٙمـ وم٤مئدشمف أيمثر ُمـ ُميشمف ,يّمكم قمٚمٞمف ئمـ أٟمف رء ُم٘مّمقد ذقم٤مً 

مل أر رؾمقل اهلل ^  ىم٤مل: حلدي٨م اسمـ قمٛمر  :ينمع ًمٚمٓم٤مئػ أن يًتٚمؿ احلجر إؾمقد وي٘مٌٚمف -1319/45

رأي٧م  عم٤م روى ٟم٤مومع ىم٤مل: :ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وم٢من مل يًتٓمع اؾمتٚمٛمف سمٞمده وىمٌٚمٝم٤م .ُمـ اًمٌٞم٧م إٓ اًمريمٜملم اًمٞمامٟمٞملميًتٚمؿ 

أظمرضمف ُمًٚمؿ, وم٢من مل  .أي٧م رؾمقل اهلل ^ يٗمٕمٚمفيمتف ُمٜمذ رُم٤م شمر :ٚمؿ احلجر سمٞمده صمؿ ىمٌؾ يده وىم٤ملاؾمت اسمـ قمٛمر 

ؿ اًمريمـ يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م ويًتٚم رأي٧م رؾمقل اهلل ^ :ىم٤مل عم٤م روى أسمق اًمٓمٗمٞمؾ  :يًتٓمع اؾمتٚمٛمف سمٕمّم٤م وىمٌٚمٝم٤م

 ىم٤مل: حلدي٨م اسمـ قم٤ٌمس  :أظمرضمف ُمًٚمؿ, وم٢من مل يًتٓمع أؿم٤مر سمٞمده وٓ ي٘مٌٚمٝم٤م .سمٛمحجـ ُمٕمف وي٘مٌؾ اعمحجـ

 . (3)أظمرضمف اًمٌخ٤مري .ريمـ أؿم٤مر إًمٞمف سمٌمء ذم يده ويمؼمام أشمك قمغم اًمـم٤مف رؾمقل اهلل ^ قمغم سمٕمػم يمٚم

سمًؿ اهلل واهلل أيمؼم, » ^ قمٜمد اسمتداء اًمٓمقاف وُمٜمف  ينمع ًمٚمٓم٤مئػ أن ي٘مقل ُم٤م ورد قمـ اًمٜمٌل -1320/45

 . (4)أظمرضمف اًمٓمؼماين .ش٦م ٟمٌٞمؽ حمٛمد ^ سمٕمٝمدك واشم٤ٌمقم٤ًم ًمًٜم يامٟم٤ًم سمؽ وشمّمدي٘م٤ًم سمٙمت٤مسمؽ وووم٤مءاًمٚمٝمؿ إ

ًم٘مقل  :اهلل أيمؼم ُمًت٘مٌاًل احلجر :أن شمرومع اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك ىم٤مئالً  :صٗم٦م اإلؿم٤مرة قمٜمد احلجر إؾمقد -1321/45

إٟمؽ رضمؾ ىمقي ومال شمزاطمؿ ومت١مذي اًمْمٕمٞمػ إن وضمدت ومرضم٦م وم٤مؾمتٚمؿ وإٓ »  :^ ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  اًمٜمٌل

ٓؾمت٘م٤ٌمل ُمع يمثرة اًمزطم٤مم ومال وم٢من ؿمؼ اش,  وم٤مؾمت٘مٌٚمف» واًمِم٤مهد ىمقًمف , أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد .شوم٤مؾمت٘مٌٚمف وهٚمؾ ويمؼم

 . (5)وهق ُم٤مشطمرج أن يِمػم 

                                                 

 .  7/233( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/234( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  238 -7/235( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/238( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/239( اًمنمح اعمٛمتع (5
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ًمت٠مظمذوا قمٜمل »  :ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل ^ وىمقًمف :قمٜمد اًمٓمقاف يٙمقن اًمٌٞم٧م قمـ ي٤ًمر اًمٓم٤مئػ -1322/45

  .(1)ف ُمًٚمؿأظمرضم .شُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ 

يمام ذم  .ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل ^ ذم قمٛمرة اًم٘مْم٤مء :يًـ ًمٚمٓم٤مئػ أن يرُمؾ ذم إؿمقاط اًمثالصم٦م إومم -1323/45

 . (2)يمام ذم ُمًٚمؿ .وذم طمج٦م اًمقداع ,ٞمحلماًمّمح

ُمـ مل يتٞمن ًمف اًمرُمؾ ذم إؿمقاط اًمثالصم٦م إومم ومال ينمع ًمف اًمرُمؾ ذم إؿمقاط اًمثالصم٦م  -1324/45

 . (3)ة, واًمرُمؾ ذم مجٞمع إؿمقاط سمدقم٦مإظمػم

دم اًمرُمؾ ُمع ومٞم٘م ,إذا دار إُمر سملم اًمرُمؾ ُمع اًمٌٕمد قمـ اًمٙمٕم٦ٌم واعمٌم ُمع اًم٘مرب ُمـ اًمٙمٕم٦ٌم -1325/45

 . (4)اًمٌٕمد

ٚمؿ احلجر إؾمقد ذم يًـ اؾمتالم احلجر إؾمقد واًمريمـ اًمٞمامين ذم يمؾ ؿمقط همػم أٟمف ٓ يًت -1326/45

 . (5)اًمِمقط إظمػم

اًمتٙمٌػم قمٜمد هن٤مي٦م  وقمٚمٞمف ومال ينمع ,اًمتٙمٌػم يٙمقن قمٜمد اسمتداء اًمِمقط ٓ قمٜمد آٟمتٝم٤مء ُمٜمف -1327/45

 . (6)اًمِمقط اًم٤ًمسمع

ينمع , وإن اؾمتٚمٛمف ومال  ًمٕمدم ورود ذًمؽ : يًتٓمع اؾمتالم اًمريمـ اًمٞمامين وم٢مٟمف ٓ يِمػم إًمٞمفُمـ مل -1328/45

 . (7)ًمف ذيمر ُمٕملم ومال ي٘مقل ؿمٞمئ٤مً 

حلدي٨م  :سملم اًمريمٜملم  ,ذم أظمرة طمًٜم٦م وىمٜم٤م قمذاب اًمٜم٤مررسمٜم٤م آشمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م طمًٜم٦م و :يًـ ىمقل -1329/45

 رسمٜم٤م آشمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م طمًٜم٦م وذم أظمرة »  لم اًمريمـ واحلجر:: ؾمٛمٕم٧م اًمٜمٌل ^ ي٘مقل سمىم٤مل قمٌداهلل سمـ اًم٤ًمئ٥م 

                                                 

 .  7/240( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/241( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/244( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/244( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/245ح اعمٛمتع ( اًمنم(5

 .  7/246( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  7/247( اًمنمح اعمٛمتع (7



 املمتع  الشرحكتاب  جممىع اختيارات الشيخ ابن عثيمني الفقهية من

237 

 . (1)أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد .شطمًٜم٦م وىمٜم٤م قمذاب اًمٜم٤مر 

ٕٟمف  :وإن شم٤ًموى اًمِمؽ قمٜمده سمٜمك قمغم إىمؾ ,ُمـ ؿمؽ ذم أصمٜم٤مء اًمٓمقاف سمٜمك قمغم همٚم٦ٌم اًمٔمـ -1330/45

وم٢من شمٞم٘مـ اًمٜم٘مص  ,إًمٞمف ُم٤م مل يتٞم٘مـ إُمر وم٢من ؿمٙمف ٓ ي١مصمر وٓ يٚمتٗم٧م ,اعمتٞم٘مـ, وُمـ ؿمؽ سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمٓمقاف

 . (2)ٗمّمؾ ًمزُمف اؾمتئٜم٤مف اًمٓمقاف ُمـ أوًمفوم٢من ـم٤مل اًم ,رضمع وأشمك سمام سم٘مل قمٚمٞمف ُم٤م مل يٓمؾ اًمٗمّمؾ قمروم٤مً 

ُمـ ذوط اًمٓمقاف شمٕمٞملم ٟمٞمتف وٓ يِمؽمط شمٕمٞملم يمقٟمف ًمٚمٕمٛمرة أو ًمٚمح٩م, واعمذه٥م يرى أٟمف  -1331/45

 . (3)حقهًمٓمقاف ًمٚمٕمٛمرة أو ًمٚمح٩م وٟميِمؽمط شمٕمٞملم ا

ٓ يّمح ـمقاف ُمـ ـم٤مف قمغم اًمِم٤مذوران وهق اًمًقار اعمحٞمط سم٤مًمٙمٕم٦ٌم ُمـ رظم٤مم ذم أؾمٗمٚمٝم٤م  -1332/45

ُمتٗمؼ  .شوٓ يٓمقف سم٤مًمٌٞم٧م قمري٤من »  :ًم٘مقًمف ^ ٤ًم:ويمذًمؽ ُمـ ـم٤مف قمغم ضمدار احلجر أو ـم٤مف قمري٤مٟم ,يم٤مًمٕمت٦ٌم

  .(4)٦ٌمٕٟمف ًمٞمس ُمـ اًمٙمٕم :قمٚمٞمف, وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم سمجقاز اًمٓمقاف قمغم اًمِم٤مذوران

ٕن اًمٓمقاف صالة قمٜمد اجلٛمٝمقر  :ٓ يّمح ـمقاف ُمـ ـم٤مف سم٤مًمٌٞم٧م وقمغم صمقسمف أو سمدٟمف ٟمج٤مؾم٦م -1333/45

 . (5)وٕن اهلل أُمر سمتٓمٝمػمه

اجلٛمٝمقر يرى وضمقب اًمٓمٝم٤مرة ُمـ احلدث إيمؼم وإصٖمر ًمٚمٓمقاف وظم٤مًمػ ؿمٞمخ اإلؾمالم  -1334/45

ة إٓ أن اهلل اًمٓمقاف سم٤مًمٌٞم٧م صال  :سمـ قم٤ٌمس وذه٥م إمم قمدم اؿمؽماط اًمقوقء ًمٚمٓمقاف وأضم٤مب قمغم طمدي٨م ا

وعمخ٤مًمٗم٦م اًمٓمقاف ًمٚمّمالة ذم أؿمٞم٤مء يمثػمة وهذا  ٠مٟمف ُمقىمقف قمغم اسمـ قم٤ٌمس سم . رواه اًمؽمُمذي,أسم٤مح ومٞمف اًمٙمالم

 . (6)يٓمقف قمغم ـمٝم٤مرة إشم٤ٌمقم٤ًم ًمٚمٜمٌل ^ اًم٘مقل هق اًمذي شمٓمٛمئـ إًمٞمف اًمٜمٗمس وًمٙمـ إومْمؾ أن

 وإن يم٤من سمّمقت ظم٤موم٧م ًمتٕمٚمٞمؿ ُمـ ُمٕمف ومال  ,اف مل يٜم٘مؾ قمـ اًمًٚمػاًمدقم٤مء اجلامقمل ذم اًمٓمق -1335/45

                                                 

 .  7/248( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/249( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/250( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  258 -7/254( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/258( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  259, 7/101, 1/329( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)قز أظمذ إضمرة قمٚمٞمفجيو ,سم٠مس سمف

وم٘مد ـم٤مف ضمزءًا ُمـ اًمِمقط ظم٤مرج اعمًجد  ,ُمـ ـم٤مف سم٤مًمًٓمح وٟمزل إمم اعمًٕمك ًمْمٞمؼ اعمحؾ -1336/45

 . (2)ْمٜمؽ ومال سم٠مس سمذًمؽ ًمٚميورةوم٢من يم٤من اًمذي أوضم٥م ًمف اًمٜمزول إمم اعمًٕمك اًمْمٞمؼ واًم

وإذا شم٘مدم إمم اعم٘م٤مم ىمرأ ىمقًمف شمٕم٤ممم  ,يًـ عمـ ومرغ ُمـ اًمٓمقاف أن يّمكم ريمٕمتلم ظمٚمػ اعم٘م٤مم -1337/45

 وي٘مرأ ذم إومم, ذم صحٞمح ُمًٚمؿ [ ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل ^ يمام ذم طمدي٨م ضم٤مسمر ۉ ې ې ې ې]

 . (3)سم٤مإلظمالص وذم اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مًمٙم٤مومرون

٤مم وأراد اًمًٕمل أن يًتٚمؿ احلجر وٓ ي٘مٌٚمف يًـ عمـ ومرغ ُمـ اًمٓمقاف وصغم ريمٕمتلم ظمٚمػ اعم٘م -1338/45

 . (4), وإن مل يتٞمن ًمف ومال يِمػم ًمفذم صحٞمح ُمًٚمؿ ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل ^ يمام ذم طمدي٨م ضم٤مسمر  :إن شمٞمن ًمف ذًمؽ

ڌ ڎ ڎ ڈ أسمدأ سمام سمدأ اهلل سمف ] :يًـ عمـ أراد اًمًٕمل أن ي٘مقل قمٜمدُم٤م يرىمك اًمّمٗم٤م -1339/45

[ ويرىمك ڱ ڱ ں ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

: ٓ إًمف صمؿ ي٘مقل ,اهلل أيمؼم صمالث ُمرات وهق راومع يده يمرومٕمٝمام ذم اًمدقم٤مء :اًمّمٗم٤م طمتك يرى اًمٌٞم٧م ومٞمًت٘مٌٚمف وي٘مقل

إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف, ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد وهق قمغم يمؾ رء ىمدير, ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده أٟمجز وقمده وٟمٍم 

صمؿ يٕمٞمد اًمذيمر ُمرة  ,صمؿ يٕمٞمد اًمذيمر ُمرة صم٤مٟمٞم٦م ويدقمق سمام أطم٥م ,أطم٥مقمٌده وهزم إطمزاب وطمده, صمؿ يدقمق سمام 

اًم٤ًمسمؼ صمؿ يٜمزل ُمتجٝم٤ًم إمم اعمروة ُم٤مؿمٞم٤ًم إمم اًمٕمٚمؿ إول ُمـ ضمٝم٦م اًمّمٗم٤م صمؿ يًٕمك  يمام ذم طمدي٨م ضم٤مسمر  ,صم٤مًمث٦م

أمحد, صمؿ يٛمٌم ^ يمام ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم  ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل :ؾمٕمٞم٤ًم ؿمديدًا سم٘مدر ُم٤م يًتٓمٞمع إمم اًمٕمٚمؿ أظمر ُمـ ضمٝم٦م اعمروة

وذه٤مسمف ؿمقط  ,ويٛمٌم ذم ُمقوع اعمٌم ويًٕمك ذم ُمقوع اًمًٕمل ,إمم اعمروة ويرىم٤مه٤م وي٘مقل ُم٤م ىم٤مًمف قمٜمد اًمّمٗم٤م

 . (5)ورضمققمف ؿمقط

                                                 

 .  7/263ٛمتع ( اًمنمح اعم(1

 .  7/263( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/264( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/267( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  272 -7/267( اًمنمح اعمٛمتع (5
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طمٙمك اإلمج٤مع قمغم  وىمد ,ٓ ينمع ًمٚمٜم٤ًمء اًمرُمؾ ذم اًمٓمقاف وٓ اًمًٕمل اًمِمديد سملم اًمٕمٚمٛملم -1340/45

  .(1)ذًمؽ اسمـ اعمٜمذر

وأُم٤م ُم٤م سمٕمده  ,٥م اؾمتٞمٕم٤مسمف ذم اًمًٕمل هق ُم٤م سملم ممر اًمٕمرسم٤مت اعمٕمروف أناحلد اًمذي جي -1341/45

 . (2)ومٚمق أن اإلٟم٤ًمن اظمتٍم ذم ؾمٕمٞمف ُمـ طمد ممر اًمٕمرسم٤مت ٕضمزأه ,ومٛمًتح٥م وًمٞمس سمقاضم٥م

ٕٟمف  :وإن يم٤من قم٤مُمدًا سمٓمؾ مجٞمع ؾمٕمٞمف ,ُمـ سمدأ سم٤معمروة ىمٌؾ اًمّمٗم٤م وم٢من اًمِمقط ؾم٤مىمط ويٚمٖمٞمف -1342/45

 . (3)ُمتالقم٥م

ٕٟمف وىمع ذم همػم  :ُمـ سمدأ سم٤مًمًٕمل ىمٌؾ اًمٓمقاف ذم اًمٕمٛمرة وضم٥م قمٚمٞمف إقم٤مدشمف سمٕمد اًمٓمقاف -1343/45

ٞم٤من أو اجلٝمؾ ٓ ُمع اًمٕمٚمؿ جيقز ُمع اًمٜمً :ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامءوسمٞمٜمام ذم احل٩م جيقز شم٘مديؿ اًمًٕمل قمغم اًمٓمقاف,  ,حمٚمف

 . (4)واًمذيمر

هن٤م قم٤ٌمدة واطمدة وم٤مؿمؽمـم٧م ومٞمٝم٤م ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل ^ وٕ :اعمقآة ذم اًمٓمقاف واًمًٕمل ذط -1344/45

ٝمذا ٓ طمرج ومٞمف وٓ يٌٓمؾ سمف وم ,اعمقآة, وًمٙمـ ًمق ىمٓمٕمف اإلٟم٤ًمن حل٤مضم٦م ُمثؾ اًمٌقل أو اًمٖم٤مئط أو ظمرج ًمٞمتٜمٗمس

 . (5)ؾمٕمٞمف

ويٌدأ ُمـ  ,وم٢مٟمف ي٘مٓمٕمف سمٜمٞم٦م اًمرضمقع إًمٞمف سمٕمد اًمّمالة ,إذا أىمٞمٛم٧م اًمّمالة واإلٟم٤ًمن ذم اًمٓمقاف -1345/45

 . (6)قط يمام هق اعمذه٥موٓ يٕمٞمد اًمِم ,قىمػشمطمٞم٨م 

 . (7)ٜم٤مزة ٕن اًمٗم٤مصؾ ىمّمػمجيقز ىمٓمع اًمٓمقاف ًمّمالة اجل -1346/45

 وأُم٤م اًم٘م٤مرن واعمٗمرد ومٞم٘مٓمٕم٤من اًمتٚمٌٞم٦م قمٜمد رُمل مجرة  ,ي٘مٓمع اعمتٛمتع اًمتٚمٌٞم٦م إذا ذع ذم اًمٓمقاف -1347/45

                                                 

 .  7/272( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/272( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/273( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/273( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/275( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/276اًمنمح اعمٛمتع  ((6

 .  7/277( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شمل يزل يٚمٌل طمتك رُمك مجرة اًمٕم٘م٦ٌم »  :ٕٟمف ^ :اًمٕم٘م٦ٌم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  7/279( اًمنمح اعمٛمتع (1
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  ًمٕمٛمرةاحل٩م واصٗم٦م  ُب سم٤م -46

إذا مل شمٓمػ احل٤مئض ًمإلوم٤مو٦م وظمِمٞم٧م ومقات اًمروم٘م٦م وم٢مهن٤م شمٓمقف ًمٚميورة, وًمٙمـ شمتحٗمظ  -1348/46

 . (1)طمتك ٓ يتٚمقث اعمًجد سمام يٜمزل ُمٜمٝم٤م ُمـ اًمدم

ٌل ^ عم٤م ٕن اًمٜم :يًـ ًمٚمح٤مج اإلطمرام سم٤محل٩م يقم اًمؽموي٦م اًمٞمقم اًمث٤مُمـ ُمـ حمٚمف اًمذي هق ومٞمف -1349/46

ومرغ ُمـ اًمٓمقاف واًمًٕمل ظمرج إمم فم٤مهر ُمٙم٦م ) إسمٓمح ( وٟمزل هٜم٤مك وأطمرم اًمٜم٤مس ُمـ هذا اعمٙم٤من . أظمرضمف 

ويٜمٌٖمل أٓ خيرج ًمٞمحرم ُمـ احلؾ  ,ُمـ أهؾ ُمٙم٦ميم٤من اًمٌخ٤مري, ويٙمقن اإلطمرام ىمٌؾ اًمزوال إن يم٤من ُمتٛمتٕم٤ًم أو 

 . (2)رمن واعمٗمرد ومٛمتك ُمر سم٤معمٞم٘م٤مت أطموم٢من ومٕمؾ ومال سم٠مس, وأُم٤م اًم٘م٤مر

ٕن اًمٜمٌل ^ مل  :ومٞمٝم٤م مجٞمع اًمّمٚمقات ىمٍمًا سمال مجعيٌٞم٧م احلج٤مج سمٛمٜمك ًمٞمٚم٦م اًمت٤مؾمع ومٞمّمٚمقن  -1350/46

يٙمـ جيٛمع ذم ُمٜمك وإٟمام مجع ذم ُمزدًمٗم٦م وقمروم٦م, وأهؾ ُمٙم٦م ٓ ي٘مٍمون ذم ُمٜمك ٕهن٤م أن أصٌح٧م ُمـ أطمٞم٤مء ُمٙم٦م 

ع اًمٜمٌل ^ ي٘مٍمون ذم ُمٜمك وقمروم٦م وُمزدًمٗم٦م وذم قمروم٦م وُمزدًمٗم٦م هلؿ أن يؽمظمّمقا سمرظمص اًمًٗمر ٕهنؿ يم٤مٟمقا ُم

 . (3)أن أهؾ ُمٙم٦م ٓ ي٘مٍمون وٓ جيٛمٕمقنوجيٛمٕمقن ذم ُمزدًمٗم٦م وقمروم٦م, واعمذه٥م يرى 

وم٢مذا زاًم٧م اًمِمٛمس ريم٥م ُمـ ٟمٛمرة إمم قمروم٦م  ,يٜمزل احل٤مج يقم قمروم٦م ذم ٟمٛمرة طمتك اًمزوال -1351/46

 .شوىمٗم٧م ه٤مهٜم٤م وقمروم٦م يمٚمٝم٤م ُمقىمػ »  :ًم٘مقًمف ^ :صمؿ ي٘مػ سمٕمروم٦م يدقمق ,وصغم اًمٔمٝمر واًمٕمٍم مجٕم٤ًم وىمٍمًا شم٘مديامً 

أظمرضمف اإلُم٤مم  .شرٟم٦م يمؾ قمروم٦م ُمقىمػ وارومٕمقا قمـ سمٓمـ قم»  :ًم٘مقًمف ^ :وٓ ي٘مػ ذم سمٓمـ قمرٟم٦م ,أظمرضمف ُمًٚمؿ

 . (4)أمحد

 :وُمـ وىمػ ومٞمف ودومع ُمٜمف ومحجف همػم صحٞمح ,سمٓمـ قمرٟم٦م ُمـ قمروم٦م وًمٙمـ ٓ جيقز اًمقىمقف ومٞمف -1352/46

 . (5)إن يم٤من ُمٜمٝم٤م ُمٙم٤مٟم٤مً قمروم٦م ذقم٤ًم و ٕٟمف ًمٞمس ُمـ

                                                 

 .  1/323( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  284 -7/281( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/284( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  292 -7/285( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/290( اًمنمح اعمٛمتع (5
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وىمد وىمػ اًمٜمٌل ^  ,وىمقف احل٤مج رايم٤ًٌم أو همػم رايم٥م يٕمقد إمم إظمِمع ًم٘مٚمٌف وإصٚمح ًمف -1353/46

 . (1), يمام قمٜمد اإلُم٤مم أمحدرايم٤ٌمً 

ُمـ وىمػ قمٜمد ضمٌؾ اًمرمح٦م ًمٚمدقم٤مء وم٢مٟمف يًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م وإن يم٤من اجلٌؾ ظمٚمٗمف, وٓ يًت٘مٌؾ  -1354/46

 . (2)قمٜمد ُمًٚمؿ  ذم طمدي٨م ضم٤مسمر ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل ^ يمام :اجلٌؾ

 . (3)ٞمس ُمنموقم٤ًم سمؾ شم٘مّمده شمٕمٌدًا سمدقم٦مصٕمقد ضمٌؾ اًمرمح٦م ًم -1355/46

يًـ ًمٚمح٤مج اإليمث٤مر ُمـ اًمدقم٤مء ُمـ سمٕمد صالة اًمٔمٝمر واًمٕمٍم اعمجٛمققمتلم إمم همروب  -1356/46

: ٓ إًمف إٓ اهلل ومْمؾ ُم٤م ىمٚم٧م أٟم٤م واًمٜمٌٞمقن ُمـ ىمٌكموأ ,أومْمؾ اًمدقم٤مء دقم٤مء قمروم٦م»  :وُمـ ذًمؽ ىمقًمف ^ ,اًمِمٛمس

 . (4)أظمرضمف اًمؽمُمذي .شوطمده ٓ ذيؽ ًمف 

إذا حلؼ احل٤مج اعمٚمؾ ومٚمف أن يِمتٖمؾ سمٖمػم اًمدقم٤مء ُمـ ىمراءة ًمٚم٘مرآن وهمػمه أو أن يًؽمح سمٜمقم,  -1357/46

 . (5)سم٤مًمدقم٤مء ويتٗمرغ ًمف شمٗمرهم٤ًم يم٤مُمالً وًمٙمـ يٜمٌٖمل أن يٖمتٜمؿ آظمر اًمٜمٝم٤مر 

ومٝمذا  ,ادع اهلل سمٜم٤م وٟمحـ ٟم١مُمـ :وًمٙمـ ًمق ضم٤مءه ُمـ ىم٤مل ,هإومْمؾ أن يدقمق يمؾ إٟم٤ًمن ًمقطمد -1358/46

  .(6)ورود ُم٤م يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ ًمٕمدم :ٓ سم٠مس سمف

اًمقىمقف سمٕمروم٦م يٌدأ ُمـ اًمزوال ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل ^ إمم ومجر يقم اًمٜمحر, واعمذه٥م يرى أن اًمقىمقف  -1359/46

 . (7)ًمٗمجر يقم قمروم٦م إمم ومجر يقم اًمٜمحريٌدأ ُمـ ـمٚمقع ا

ُمـ »  :ًم٘مقًمف ^ :٦م وًمق حلٔم٦م ُمـ اًمزُمـ وهق أهؾ ًمٚمقضمقب وم٘مد وىمػ سمٕمروم٦مُمـ وىمػ سمٕمروم -1360/46

 أظمرضمف  .ششمٗمثف  ؿمٝمد صالشمٜم٤م ووىمػ ُمٕمٜم٤م طمتك ٟمدومع وىمد وىمػ ىمٌؾ ذًمؽ سمٕمروم٦م ًمٞماًل أو هن٤مرًا وم٘مد شمؿ طمجف وىم٣م

                                                 

 .  7/292( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/293ع ( اًمنمح اعمٛمت(2

 .  7/294( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/295( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/296( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/296( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  7/297( اًمنمح اعمٛمتع (7
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  .(1)اإلُم٤مم أمحد

ٕن قم٘مٚمف  :وم٢من طمجف صحٞمح ,ُمـ أهمٛمل قمٚمٞمف ىمٌؾ أن يّمؾ إمم قمروم٦م وأوم٤مق سمٕمد اًمدومع ُمٜمٝم٤م -1361/46

 . (2)أوم٤مق حتٚمؾ سمٕمٛمرة صمؿ ىمْم٤مه ُمـ ىم٤مسمؾسم٤مق مل يزل, واعمذه٥م يرى أٟمف إذا 

ؾمقاء رضمع سمٕمد اًمٖمروب أو ىمٌؾ  ,ٕمروم٦م هن٤مرًا صمؿ دومع ُمٜمٝم٤م ىمٌؾ اًمٖمروب ًمزُمف دمسمُمـ وىمػ  -1362/46

 رء اًمٖمروب ومال إٓ إذا يم٤من ضم٤مهاًل صمؿ رضمع ومال رء قمٚمٞمف, واعمذه٥م يرى أٟمف إن رضمع وًمق سمٕمد ,اًمٖمروب

  .(3)قمٚمٞمف

 .شأهي٤م اًمٜم٤مس اًمًٙمٞمٜم٦م »  :ًم٘مقًمف ^ :يدومع احل٤مج سمٕمد همروب اًمِمٛمس إمم ُمزدًمٗم٦م سمًٙمٞمٜم٦م -1363/46

سملم اًمٕمِم٤مءيـ إذا وصؾ : أهع, وجيٛمع ٕن اًمٜمٌل ^ إذا رأى ومجقة ٟمص أي :أظمرضمف ُمًٚمؿ, وينع ذم اًمٗمجقة

 . (4)إمم ُمزدًمٗم٦م

ًمٗمٕمؾ  :يّمكم اعمٖمرب صمؿ حيط رطمٚمف صمؿ يّمكم اًمٕمِم٤مءاًمًٜم٦م ًمٚمح٤مج إذا وصؾ إمم ُمزدًمٗم٦م أن  -1364/46

اًمٜمٌل ^ يمام ذم طمدي٨م ضم٤مسمر 
(5) . 

ُمزدًمٗم٦م ٕضمزأه وظم٤مًمػ اسمـ ذه٥م اجلٛمٝمقر إمم أن احل٤مج ًمق صغم ذم اًمٓمريؼ ىمٌؾ اًمقصقل إمم  -1365/46

 . (6)طمزم ذًمؽ

وإن  ,ًمٓمريؼُمـ ظمٌم ظمروج وىم٧م اًمٕمِم٤مء ىمٌؾ اًمقصقل إمم ُمزدًمٗم٦م ومٞمج٥م قمٚمٞمف أن يّمكم ذم ا -1366/46

 . (7)٥م اًمزطم٤مم صغم ذم اًمًٞم٤مرة ًمٚميورةمل يٛمٙمٜمف اًمٜمزول ُمـ اًمًٞم٤مرة ًمٚمّمالة سمًٌ

                                                 

 .  7/298( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/299( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/300( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/301( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/303عمٛمتع ( اًمنمح ا(5

 .  7/304( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  7/304( اًمنمح اعمٛمتع (7
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ًمٗمٕمؾ  :ُمـ وصؾ إمم ُمزدًمٗم٦م ىمٌؾ دظمقل وىم٧م اًمٕمِم٤مء وم٤مٕومم ًمف أن يّمكم يمؾ صالة ًمقىمتٝم٤م -1367/46

ر رضماًل وم٠مذن وأىم٤مم صمؿ : أٟمف أشمك اعمزدًمٗم٦م طملم إذان سم٤مًمٕمتٛم٦م أو ىمري٤ًٌم ُمـ ذًمؽ وم٠مُمييمام ذم اًمٌخ٤مر اسمـ ُمًٕمقد 

, وُمـ ٠مذن وأىم٤مم صمؿ صغم اًمٕمِم٤مء ريمٕمتلمصغم اعمٖمرب وصغم سمٕمده٤م ريمٕمتلم صمؿ دقم٤م سمٕمِم٤مئف ومتٕمِمك صمؿ أُمر رضماًل وم

 . (1)وًمق ىمٌؾ دظمقل وىمتٝم٤م ومال طمرج قمٚمٞمفمجع اًمٕمِم٤مء إمم اعمٖمرب 

ـ اًمٚمٞمؾ اعم٤ًموم٦م ُم٤م جيقز ًمٚمح٤مج أن يدومع ُمـ ُمزدًمٗم٦م سمٕمد اًمٌ٘م٤مء ومٞمٝم٤م أيمثر اًمٚمٞمؾ وًمٙمـ ي١مظمذ ُم -1368/46

شمٜمتٔمر طمتك إذا هم٤مب  - ريض اهلل قمٜمٝمام -سملم اًمدومع ُمـ قمروم٦م إمم وصقل ُمزدًمٗم٦م وهلذا يم٤مٟم٧م أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر 

ف جيقز اًمدومع سمٕمد وهمروب اًم٘مٛمر يٙمقن سمٕمد ُميض صمٚمثل اًمٚمٞمؾ, واعمذه٥م يرى أٟم, اًم٘مٛمر دومٕم٧م. ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

  .(2)ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ

ُمـ ؿمٝمد »  :ًم٘مقًمف ^ :درك صالة اًمٗمجر ذم أول وىمتٝم٤م ومال رء قمٚمٞمفُمـ وصؾ إمم ُمزدًمٗم٦م وأ -1369/46

 . (3)واعمذه٥م يرى أن قمٚمٞمف دمش, ٤م هذه صالشمٜم

وم٢مٟمف ي٘مػ ىمٚمٞماًل صمؿ  ,طمٍم قمـ اًمقصقل إمم ُمزدًمٗم٦م سم٥ًٌم اًمزطم٤مم طمتك ـمٚمع اًمٗمجرُمـ أُ  -1370/46

, واعمذه٥م يٚمزُمف اًمقاضم٥م قمجزًا قمٜمف ٕٟمف شمرك هذا :وٓ يٚمزم سمدم ,وًمق ىمٞمؾ سمً٘مقط اًمقىمقف مل يٙمـ سمٕمٞمداً  ,يًتٛمر

 . (4)سمدم

ٕن اًمٜمٌل ^ اوٓمجع طمتك  :اًمًٜم٦م ًمٞمٚم٦م اعمٌٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م اًمٜمقم وٓ يِمتٖمؾ سمذيمر وٓ ىمراءة -1371/46

 . (5)ٔم٦م اًمٜمٌل ^ قمٚمٞمف ذم اًمًٗمر واحليـمٚمع اًمّمٌح, وًمٙمٜمف يقشمر شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م عمح٤موم

 ٕن اًمٜمٌل ^ سم٘مل ذم  :ُمٓمٚم٘م٤ًم ًمٙمؾ أطمد اًمدومع ذم آظمر اًمٚمٞمؾ خيتص سم٠مهؾ إقمذار وًمٞمس -1372/46

 

                                                 

 .  7/305( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/306( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/308( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/309( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/310( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)أظمرضمف ُمًٚمؿ .شظمذوا قمٜمل ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ »  :زدًمٗم٦م طمتك اًمٗمجر وأؾمٗمر ضمدًا وىم٤ملُم

ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل ^ يمام  :يّمكم احل٤مج سمٛمزدًمٗم٦م اًمٗمجر طملم يتٌلم اًمّمٌح وٓ يت٠مظمر ويّمٚمٞمٝم٤م سمٖمٚمس -1373/46

صٖمػم قمٚمٞمف اعمًجد اعمٕمروف أن ومػمىم٤مه أو ي٘مػ صمؿ ي٠ميت اعمِمٕمر احلرام وهق ضمٌؾ , قمٜمد ُمًٚمؿ  ذم طمدي٨م ضم٤مسمر

  .(2)يدومع إمم ُمٜمك ىمٌؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس اًم٤ًمسمؼ صمؿ حلدي٨م ضم٤مسمر  :قمٜمده ويدقمق اهلل طمتك يًٗمر اًمّمٌح

يم٤من  ٕن اسمـ قمٛمر  :ُمـ اٟمٍمف ُمـ ُمزدًمٗم٦م ىمٌؾ اًمٗمجر ومٚمف أن يدقمق قمٜمد اعمِمٕمر احلرام -1374/46

 . (3)م صمؿ ي٠مُمرهؿ سم٤مٟٓمٍماف ىمٌؾ اًمٗمجر. ُمتٗمؼ قمٚمٞمفرايرؾمؾ أهٚمف ومٞمذيمرون اهلل قمٜمد اعمِمٕمر احل

ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل ^ يمام ذم  :ينمع ًمٚمح٤مج قمٜمد اًمدومع إمم ُمٜمك اإلهاع رُمٞم٦م طمجر إذا سمٚمغ حمناً  -1375/46

 . (4)ئٝمؿٕن يمٗم٤مر ىمريش يم٤مٟمقا ي٘مٗمقن قمٜمد هذا اًمقادي ويذيمرون أجم٤مد آسم٤م طمدي٨م ضم٤مسمر 

٘مط ًمف احلّم٤م أن يٚم  أُمر اسمـ قم٤ٌمس ٕن اًمٜمٌل ^ :د اجلٛمرةٜمحر ُمـ قمٜمٞمقم اًمًم ٤مّماحلي١مظمذ  -1376/46

 . (5)أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد .شسم٠مُمث٤مل ه١مٓء وم٤مرُمقا » : وهق واىمػ ي٘مقل ًمٚمٜم٤مس

 . (6)قمـ اًمٜمٌل ^همًؾ طمّم٤م اجلامر سمدقم٦م ًمٕمدم صمٌقت ذًمؽ  -1377/46

يتٕمجؾ, وًمٙمـ ٓ  أراد أن ـقمدد طمّم٤م اجلامر ؾمٌٕمقن عمـ أراد أن يت٠مظمر وشمًٕم٤ًم وأرسمٕملم عم -1378/46

ز أظمذ مجٞمع ي٠مظمذه٤م يمٚمٝم٤م سمؾ ي٠مظمذ مج٤مر يمؾ يقم ذم يقُمف ُمـ ـمري٘مف وهق ذاه٥م ًمٚمجٛمرة, واعمذه٥م يرى ضمقا

  .(7)اجلامر ُمرة واطمدة

 . (8)جؿ طمّم٤م اجلامر سملم احلٛمص واًمٌٜمدقطم -1379/46

                                                 

 .  7/311( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/312( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/314ح اعمٛمتع ( اًمنم(3

 .  7/314( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/317( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/318( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  7/318( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  7/318( اًمنمح اعمٛمتع (8



 املمتع  الشرحكتاب  جممىع اختيارات الشيخ ابن عثيمني الفقهية من

246 

ٞم٧ًم ُمـ واًمقادي واجلٛمرة ًم ,طمدود ُمٜمك ُمـ اًمنمق إمم اًمٖمرب ُمـ حمن إمم مجرة اًمٕم٘م٦ٌم -1380/46

 . (1)ح اجل٤ٌمل ووضمقهٝم٤م اعمتجف إمم ُمٜمكُمٜمك, وُمـ اًمِمامل إمم اجلٜمقب يمؾ ؾمٗمق

قمروم٦م وُمزدًمٗم٦م وُمٜمك ُمِم٤مقمر يم٤معم٤ًمضمد ٓ جيقز ٕطمد إـمالىم٤ًم أن يٌٜمل ومٞمٝم٤م سمٜم٤مء وي١مضمره, وإذا  -1381/46

 . (2)ؼ اعم١مضمر اًمذي أظمذ اعم٤مل سمٖمػم طماوٓمر احل٤مج إمم أن يًت٠مضمر أرو٤ًم ذم ُمٜمك ومٚمف ذًمؽ واإلصمؿ قمغم

وٓ يٚمزم أن شميب سم٤مًمِم٤مظمص  ,يرُمل احل٤مج يقم اًمٜمحر مجرة اًمٕم٘م٦ٌم سمًٌع طمّمٞم٤مت ُمتٕم٤مىم٤ٌمت -1382/46

ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل ^ يمام ذم طمدي٨م ضم٤مسمر  :يرومع يده ُمع يمؾ مجرة ويٙمؼم ,سمؾ يٙمٗمل أن شم٘مع ذم احلقض
(3).  

ُم٤مه٤م مجٞمٕم٤ًم همػم ُم٤ٌمل ف إٓ قمـ واطمدة, وإن رئُمـ رُمك طمّم٤م اجلامر مجٞمٕم٤ًم ُمرة واطمدة مل دمز -1383/46

٤ًم وم٢مٟمف ٓ جيزئ ومال سمد ُمـ وم٢مهن٤م ٓ دمزئ وٓ قمـ واطمدة عمخ٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م, ويمذًمؽ ًمق ووع احلّم٤م ووٕم ,سمتٕم٤مىمٌٝم٤م

 . (4)اًمرُمل

 . (5)إٓ إذا شمٕمذرت ًمِمدة اًمزطم٤مم ومتً٘مطدم٥م اعمقٓة ذم رُمل اجلامر  -1384/46

ُمـ يم٤من ىمري٤ًٌم ومال طم٤مضم٦م ًمرومع وأُم٤م  ,ًمِم٤مظمصرومع اًمٞمد قمٜمد اًمرُمل يٙمقن عمـ يم٤من سمٕمٞمدًا قمـ ا -1385/46

 . (6)يده

ٓ جيزئ اًمرُمل سمٖمػم احلّم٤م وًمق يم٤من صمٛمٞمٜم٤ًم, وجيقز اًمرُمل سم٤محلّم٤مة اًمتل رُمل هب٤م, واعمذه٥م  -1386/46

 . (7)ٓ جيزئ اًمرُمل سم٤محلّم٤مة ُمرة صم٤مٟمٞم٦ميرى أٟمف 

 :ه وُمٜمك قمـ يٛمٞمٜمفاًمًٜم٦م أن شمرُمك مجرة اًمٕم٘م٦ٌم ُمـ سمٓمـ اًمقادي سمحٞم٨م شمٙمقن ُمٙم٦م قمـ ي٤ًمر -1387/46

 وذم وىمتٜم٤م , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .٤مم اًمذي أٟمزًم٧م قمٚمٞمف ؾمقرة اًمٌ٘مرة: هذا ُم٘مًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل ^ وًم٘مقل اسمـ ُمًٕمقد 

                                                 

 .  7/319( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/319( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/320( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/320( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/321اًمنمح اعمٛمتع  ((5

 .  7/321( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  7/322( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)أن شم٘مع اجلامر ذم احلقضاحل٤مض يّمٕم٥م شمٓمٌٞمؼ هذه اًمًٜم٦م وًمذًمؽ يٗمٕمؾ احل٤مج إين ًمف سمنمط 

 :اعمٜمحر وي٘مٓمع اًمتٚمٌٞم٦م ىمٌؾ اًمرُمل إممسمٕمد رُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم ٓ ي٘مػ احل٤مج قمٜمده٤م سمؾ يٜمٍمف  -1388/46

 . (2)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف . يزل يٚمٌل طمتك رُمك مجرة اًمٕم٘م٦ٌممل إن اًمٜمٌل ^ :ًم٘مقل اًمٗمْمؾ سمـ قم٤ٌمس 

  :ل ضم٤مسمر ٤مًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل ^ ىم :اًمٕمٞمد وهق إومْمؾ اًمرُمل يٙمقن سمٕمد ـمٚمقع اًمِمٛمس يقم -1389/46

سمٕمد ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وجيزئ اًمرُمل  .اًمِمٛمس ك وأُم٤م سمٕمد ذًمؽ ومٌٕمد زوالرأي٧م رؾمقل اهلل ^ يرُمل يقم اًمٜمحر وح

 . (3)ُميض أيمثر اًمٚمٞمؾ ٕهؾ إقمذار

 اً ُمـ شمقيمؾ قمـ همػمه ذم اًمرُمل ومال سمد ُمـ أن يرُمل أوًٓ  قمـ ٟمٗمًف صمؿ قمـ ُمقيمٚمف إن يم٤من واطمد -1390/46

صمؿ يرُمل قمـ ٟمٗمًف اًمقؾمٓمك صمؿ قمـ  ,ويٙمقن ذًمؽ سم٠من يرُمل قمـ ٟمٗمًف اجلٛمرة إومم صمؿ قمـ ُمقيمٚمف, أو أيمثر

اجلٛمرات صمؿ شمٕمقد وشمرُمل وٓ ٟم٘مقل ًمف ٓ سمد أن شمرُمل قمـ ٟمٗمًؽ مجٞمع  ,صمؿ اًمٕم٘م٦ٌم قمـ ٟمٗمًف صمؿ قمـ ُمقيمٚمف ,ٚمفُمقيم

  .(4)قمـ ُمقيمٚمؽ

ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء إذا أراد اًمقزم أن يرُمل قمـ اًمّمٌل وم٤مٕومْمؾ أن جيٕمؾ اجلٛمرات ذم يد اًمّمٌل صمؿ  -1391/46

 . (5)ن ىمد طم٩م هذا اًمٕم٤ممي ؾمػمُمل أن يٙمقي٠مظمذه٤م ويرُمل هب٤م, واؿمؽمـمقا ذم اًمقيمٞمؾ اًمذ

طمتك وإن اطمت٤مج إمم ذاء  ,سمٕمد رُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم يًـ ًمٚمح٤مج أن يٜمحر هدي٦م صمؿ حيٚمؼ رأؾمف -1392/46

وذًمؽ ًمدقم٤مء اًمٜمٌل ^  ,وسمٕمد اًمٜمحر واًمذسمح حيٚمؼ رأؾمف وهق إومْمؾ أو ي٘مٍم ,ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل ^ :هدي

واحلالىم٦م شمٙمقن ُمـ  ,ًف سمٞمده أو يٙمٚمػ ُمـ حيٚم٘مفوًمف أن حيٚمؼ ٟمٗم, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ًمٚمٛمحٚم٘ملم صمالصم٤ًم وًمٚمٛم٘مٍميـ واطمدة

 . (6)٤مل يٙمٗمل صمالث ؿمٕمرات أو رسمع اًمرأسمجٞمع اًمرأس ٓ ُمـ يمؾ ؿمٕمرة سمٕمٞمٜمٝم٤م ظمالوم٤ًم عمـ ىم

                                                 

 .  7/324( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/325( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/326( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/326( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/326( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/328( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)اعمرأة شم٘مٍم ُمـ ؿمٕمره٤م ىمدر أٟمٛمٚم٦م -1393/46

 وطمؾ ًمف يمؾ رء إٓ ,إذا رُمك احل٤مج مجرة اًمٕم٘م٦ٌم وطمٚمؼ أو ىمٍم وم٘مد حتٚمؾ اًمتحٚمؾ إول -1394/46

أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد, واًمّمحٞمح أن  .شإذا رُمٞمتؿ وطمٚم٘متؿ وم٘مد طمؾ ًمٙمؿ يمؾ رء إٓ اًمٜم٤ًمء »  :ًم٘مقًمف ^ :اًمقطء

 :وأُم٤م اًمٜمحر واًمذسمح ومٚمٞمس ُمراد ,احل٤مج يتحٚمؾ سم٤مًمرُمل وم٘مط ًمٙمـ إطمقط أن ٓ يتحٚمؾ إٓ سمٕمد اًمرُمل واحلٚمؼ

 . (2)ٕٟمف ًمٞمس يمؾ احلج٤مج يٜمحر

 . (3)يمام ىم٤مل اًمٌٕمض هق إـمالق ُمـ حمٔمقروًمٞمس  ,دة هلل وىمرسم٦ماحلٚمؼ واًمت٘مّمػم ٟمًؽ وقم٤ٌم -1395/46

ٕن اًمٜمٌل ^ يم٤من ي٠ًمل  :ٓ يٚمزم سمت٠مظمػم احلٚمؼ أو اًمت٘مّمػم وٓ سمت٘مديٛمف قمغم اًمرُمل واًمٜمحر دم -1396/46

 . (4)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شاومٕمؾ وٓ طمرج »  :اًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم ومٞم٘مقلذًمؽ اًمٞمقم قمـ 

٘مّمػم قمـ ؿمٝمر ذي احلج٦م ٕٟمف ٟمًؽ, واعمذه٥م يرى أٟمف ًمق أظمره ٓ جيقز شم٠مظمػم احلٚمؼ أو اًمت -1397/46

ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يتحٚمؾ اًمتحٚمؾ اًمث٤مين  :وًمٙمـ يٌ٘مك قمٚمٞمف اًمتحٚمؾ اًمث٤مين ,وًمق إمم اًمًٜم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٚمٞمس قمٚمٞمف رء

  .(5)طمتك حيٚمؼ أو ي٘مٍم

ؾمٕمٞم٧م ىمٌؾ ٕن اًمٜمٌل ^ ؾمئؾ وم٘م٤مل ًمف رضمؾ:  :جيقز شم٘مديؿ ؾمٕمل احل٩م قمغم ـمقاف اإلوم٤مو٦م -1398/46

 . (6)أظمرضمف أسمق داود .شٓ طمرج » أن أـمقف ىم٤مل ^: 

وحك ًمٞمٓمقف ـمقاف يًـ ًمٚمح٤مج سمٕمد اًمرُمل واًمٜمحر واحلٚمؼ واًمت٘مّمػم اإلوم٤مو٦م إمم ُمٙم٦م  -1399/46

 . (7)اإلوم٤مو٦م

 

                                                 

 .  7/329( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  334 -7/329( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/334( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/335( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/335( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/337( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  7/338( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1) اًم٘م٤مرن وٓ اعمٗمرد وٓ اعمتٛمتعـمقاف اًم٘مدوم ؾمٜم٦م ٓ جي٥م قمغم -1400/46

أن يت٘مدُمف اًمقىمقف سمٕمروم٦م واعمٌٞم٧م  :د آظمر ًمٞمٚم٦م اًمٜمحر سمنمطأول وىم٧م ـمقاف اإلوم٤مو٦م سمٕم -1401/46

  .(2)يٌدأ ُمـ سمٕمد ُمٜمتّمػ ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمدًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل ^, واعمذه٥م يرى أٟمف  :سمٛمزدًمٗم٦م, واًمًٜم٦م أن يٙمقن يقم اًمٜمحر

ويٙمقن  ,وٓ جيقز شم٠مظمػمه قمٜمف إٓ ًمٕمذر ,جيقز شم٠مظمػم ـمقاف اإلوم٤مو٦م إمم هن٤مي٦م ؿمٝمر ذي احلج٦م -1402/46

جيقز شم٠مظمػمه  وٓ يٕمقد طمراُم٤ًم إذا أظمره طمتك شمٖمرب ؿمٛمس يقم اًمٕمٞمد, واعمذه٥م يرى أٟمف ,تحٚمؾ إولُمتحٚماًل اًم

 . (3)إمم ُم٤م ٓ هن٤مي٦م ًمف

اًم٘م٤مرن واعمٗمرد ُمع  ويمذًمؽ إذا مل يًع ,د ـمقاف اإلوم٤مو٦مجي٥م قمغم اعمتٛمتع أن يًٕمك ًمٚمح٩م سمٕم -1403/46

 . (4)٘مدوم وم٢مٟمف يًٕمك سمٕمد ـمقاف اإلوم٤مو٦مـمقاف اًم

ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل ^ وإن أظمراه  :إومْمؾ ًمٚم٘م٤مرن واعمٗمرد أن ي٘مدم ؾمٕمل احل٩م ُمع ـمقاف اًم٘مدوم -1404/46

 . (5)ومال طمرج

ًمٞمس ٕهؾ ُمٙم٦م ـمقاف ىمدوم وهبذا يٕمرف ظمٓم٠م ُمـ أومتك أهؾ ُمٙم٦م أن يٓمقومقا سم٤مًمٌٞم٧م  -1405/46

 . (6)ؿ شم٘مديؿ اًمًٕملٕن أهؾ ُمٙم٦م ٓ ىمدوم هلؿ ومال جيزئٝم :وسم٤مًمّمٗم٤م واعمروة سمٜمٞم٦م ؾمٕمل احل٩م

إذا رُمك احل٤مج مجرة اًمٕم٘م٦ٌم وٟمحر وطمٚمؼ وـم٤مف ًمإلوم٤مو٦م وؾمٕمك ؾمٕمل احل٩م وم٘مد طمؾ ًمف يمؾ  -1406/46

 . (7)ء طمرم قمٚمٞمف سم٤مإلطمرام طمتك اًمٜم٤ًمءر

ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل ^ يمام ذم طمدي٨م  :ينمع ًمٚمح٤مج أن ينمب ُمـ ُم٤مء زُمزم سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمٓمقاف -1407/46

 ال يٕمت٘مد سم٠من اًمنمب واىمٗم٤ًم وم ,ػ يم٤من ًمْمٞمؼ اعمٙم٤من, وينمب وهق ضم٤مًمس وأُم٤م ذب اًمٜمٌل ^ وهق واىمضم٤مسمر 

                                                 

 .  7/339( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/340( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/341( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/342 ( اًمنمح اعمٛمتع(4

 .  7/345( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/345( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  7/346( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)ُمنموع

 . (2)ًمت٠مظمر أو ًمٞمٚمتلم عمـ أراد اًمتٕمجؾيٌٞم٧م احل٤مج ذم ُمٜمك صمالث ًمٞم٤مل عمـ أراد ا -1408/46

وجيٕمؾ اجلٛمرة  ,صٗم٦م رُمل اجلٛمرات أن يرُمل اجلٛمرة إومم سمًٌع طمّمٞم٤مت ُمًت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م -1409/46

صمؿ  ,وىمد ورد قمـ اًمٜمٌل ^ أٟمف سم٘مدر ُم٤م ي٘مرأ ؾمقرة اًمٌ٘مرة ,يٛمٞمٜمٝم٤م ويدقمق ـمقيالً  صمؿ يت٠مظمر ىمٚمٞماًل قمـ ,سملم يديف

صمؿ يرُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم ُمـ سمٓمـ  ,ٌٚم٦م وجيٕمٚمٝم٤م سملم يديف صمؿ يت٠مظمر ويدقمق ـمقيالً يرُمل اجلٛمرة اًمقؾمٓمك ُمًت٘مٌؾ اًم٘م

ُمـ  ذم يمؾ يقم ويٗمٕمؾ هذا ,وٓ ي٘مػ قمٜمده٤م ,اًمقادي ُمًت٘مٌؾ اجلٛمرة وشمٙمقن اًم٘مٌٚم٦م قمـ ي٤ًمره وُمٜمك قمـ يٛمٞمٜمف

 . (3)أي٤مم اًمتنميؼ سمٕمد اًمزوال

 وىم٤مل ^:, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شرُمك سمٕمد اًمزوال »  :ٕن اًمٜمٌل ^ :وىم٧م رُمل اجلٛمرات سمٕمد اًمزوال -1410/46

ٌل ^ وٓ جيزئ وٕن اًمرُمل ًمق يم٤من ضم٤مئزًا ىمٌؾ اًمزوال ًمٗمٕمٚمف اًمٜم, أظمرضمف ُمًٚمؿ .شًمت٠مظمذوا قمٜمل ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ » 

 . (4)اًمرُمل ىمٌؾ اًمزوال

ىم٤مل  ,رُمٞم٧م سمٕمدُم٤م أُمًٞم٧م :ٕن اًمٜمٌل ^ ؾمئؾ وم٘مٞمؾ ًمف :جيقز رُمل اجلٛمرات سمٕمد اًمٖمروب -1411/46

, واعمذه٥م يرى قمدم إضمزاء وٕٟمف ٓ يقضمد دًمٞمؾ حيدد آظمر وىم٧م اًمرُمل ,أظمرضمف اًمٌخ٤مري .شٓ طمرج »  :^

 . (5)ذًمؽ

أي٤مم اًمتنميؼ وًمٙمـ إن رُمك ُمٜمٙم٤ًًم صمؿ قمٚمؿ سم٤محلٙمؿ وهق ذم  ,اًمؽمشمٞم٥م ذم رُمل اجلٛمرات ذط -1412/46

ًمٕمدم صمٌقت دًمٞمؾ يقضم٥م  :وإن قمٚمؿ سمٕمد أي٤مم اًمتنميؼ ومال سم٠مس سم٢مومت٤مئف سم٠من رُمٞمف صحٞمح ,ُأُمر سم٢مقم٤مدة اًمرُمل

 . (6)اًمؽمشمٞم٥م

                                                 

 .  7/346( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/349( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/349( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/352( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/354( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/355( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ٓ جيقز شم٠مظمػم رُمل اجلٛمرات إمم آظمر يقم إٓ ذم طم٤مل واطمدة ُمثؾ أن يٙمقن ُمٜمزًمف سمٕمٞمدًا  -1413/46

 . (1)يقم ويرُمٞمٝم٤م ُمرشم٦ٌم يمؾ يقم سمٞمقُمف ويّمٕم٥م قمٚمٞمف اًمؽمدد يمؾ يقم ومٚمف أن جيٛمٕمٝم٤م ذم آظمر

 . (2)أي٤مم اًمتنميؼ ومٕمٚمٞمف دم وًمق ًمٕمذر ُمـ أظمر رُمل اجلٛمرات قمـ آظمر يقم ُمـ -1414/46

ٚم٦م اًمث٤مًم٨م وإٓ ًمزُمف اعمٌٞم٧م ًمٞم ,ىمٌؾ همروب اًمِمٛمسُمـ ُمٜمك ُمـ أراد اًمتٕمجؾ ًمزُمف اخلروج  -1415/46

 . (3)قمنم واًمرُمل ُمـ اًمٖمد

ًمٙمثرة اًمزطم٤مم طمتك  :روج ُمـ ُمٜمك ىمٌؾ اًمٖمروب وًمٙمـ طمًٌٝمؿ اعمًػمُمـ أرادوا اًمتٕمجؾ واخل -1416/46

 . (4)ٕهنؿ طمًٌقا سمٖمػم اظمتٞم٤مر :ومٚمٝمؿ أن يًتٛمروا ذم اخلروج ,همرسم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٛمس وهؿ ذم ُمٜمك

 . (5)ده وضم٥م قمٚمٞمف أن يٓمقف ـمقاف اًمقداعُمـ أراد اخلروج ُمـ ُمٙم٦م إمم سمٚم -1417/46

ٕن اًمٜمٌل ^ أؾم٘مٓمف قمـ صٗمٞم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م  :ٜمٗم٤ًمءيً٘مط ـمقاف اًمقداع قمـ احل٤مئض واًم -1418/46

ؿ سم٤مًمٌٞم٧م إٓ أٟمف أُمر اًمٜم٤مس أن يٙمقن آظمر قمٝمده :وًم٘مقل اسمـ قم٤ٌمس , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شاٟمٗمروا »  :عم٤م طم٤مو٧م وىم٤مل

  .(6)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ظمٗمػ قمـ احل٤مئض

ٕن  :ُمـ ـم٤مف ًمٚمقداع صمؿ أىم٤مم ذم ُمٙم٦م وًمق ؾم٤مقم٦م ًمٖمػم طم٤مضم٦م وضم٥م قمٚمٞمف أن يٕمٞمد اًمٓمقاف -1419/46

 . (7)أُمروا أن يٙمقن آظمر قمٝمدهؿ سم٤مًمٌٞم٧م اًمٜم٤مس

 . (8)وضم٥م قمٚمٞمف دم ؾمقاء رضمع أم مل يرضمعُمـ شمرك ـمقاف اًمقداع ًمٖمػم قمذر  -1420/46

                                                 

 .  7/356ٛمتع ( اًمنمح اعم(1

 .  7/358( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/361( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/361( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/361( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/363( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  7/364( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  7/366( اًمنمح اعمٛمتع (8
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ُمـ مل يٓمػ ـمقاف اإلوم٤مو٦م ومٚمف أن ي١مظمره ُمع ـمقاف اًمقداع ويٜمقي أن ـمقاومف ًمإلوم٤مو٦م ٓ  -1421/46

 . (1)ن ـمقاف اًمقداع واضم٥م واإلوم٤مو٦م ريمـًمٚمقداع ٕ

 :إذا مل يٓمػ اعمتٛمتع ـمقاف اإلوم٤مو٦م وأظمره ُمع اًمقداع ومال ييه أن ي٠ميت سم٤مًمًٕمل سمٕمد اًمٓمقاف -1422/46

ٛمرة سمٕمد اًمٜمًؽ وـم٤موم٧م وؾمٕم٧م ٕن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أشم٧م سمٕم :ٕن اًمًٕمل شم٤مسمع ًمٚمٓمقاف وٓ يٕمد وم٤مصؾ

 . (2)وؾم٤مومرت

جيزئف قمـ  ًمٚمقداع مل ُمـ مل يٓمػ ـمقاف اإلوم٤مو٦م وـم٤مف ـمقاف اًمقداع وٟمقى أن ـمقاومف -1423/46

 . (3)اإلوم٤مو٦م وٓ قمـ اًمقداع

وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم  ,ؿمد اًمرطمؾ ًمزي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌل ^ سمٕمد احل٩م أو ذم أي وىم٧م حمرم -1424/46

 . (4), واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ سم٠مس سمفاسمـ شمٞمٛمٞم٦م

واعمٙمل وأوم٤مىمل  ,صٗم٦م اًمٕمٛمرة أن حيرم ُمـ اعمٞم٘م٤مت أو ُمـ حم٤مذاشمف عمـ ٓ ـمريؼ ًمف إمم اعمٞم٘م٤مت -1425/46

 . (5)ويٓمقف ويًٕمك وحيٚمؼ أو ي٘مٍم ,ُمـ أدٟمك احلؾ

 . (6)ٙمل ُمـ ُمٙم٦م اٟمٕم٘مد إطمراُمف وًمزُمف دمإذا أطمرم اعم -1426/46

 . (7)غم أٟمف يٙمره شمٙمرار اًمٕمٛمرة يمؾ وىم٧مذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اشمٗم٤مق اًمًٚمػ قم -1427/46

ويمذًمؽ اًم٘م٤مرن  ,احل٩م ًمِمخص واًمٕمٛمرة ٔظمرومٚمف أن جيٕمؾ  ,اعمتٛمتع قمٜمده ٟمًٙم٤من طم٩م وقمٛمرة -1428/46

 . (8)ل وًمٙمـ ًمق ومٕمؾ ومال أىمقل سم٤مًمتحريؿقمٜمده ٟمًٙم٤من وإن يم٤من اًمٗمٕمؾ واطمدًا وًمٙمٜمل أُمٞمؾ إمم أٟمف ٓ يٜمٌٖم

                                                 

 .  7/369( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/370( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/371ح اعمٛمتع ( اًمنم(3

 .  7/374( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/375( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/376( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  7/377( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  7/379( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 : (1)أريم٤من احل٩م -1429/46

 أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد .  .شاحل٩م قمروم٦م »  :اًمقىمقف سمٕمروم٦م ًم٘مقًمف ^ -ب             اإلطمرام .      -أ

 اًمًٕمل .  -داإلوم٤مو٦م .     ـمقاف  -ج

 : (2)واضم٤ٌمت احل٩م -1430/46

 اًمقىمقف سمٕمروم٦م إمم اًمٖمروب . -ب          اإلطمرام ُمـ اعمٞم٘م٤مت اعمٕمتؼم ًمف .    -أ

 اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك ًمٞم٤مل أي٤مم اًمتنميؼ ُمٕمٔمؿ اًمٚمٞمؾ .  -د       اعمٌٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م .                           -ج

 أو اًمت٘مّمػم . احلٚمؼ  -و                            اًمرُمل .                   -هـ

اًمرقم٤مة وأهؾ اًمً٘م٤مي٦م ويٚمحؼ هبؿ ُمـ يِمتٖمٚمقن سمٛمّم٤مًمح احلجٞم٩م  قمـيً٘مط اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك  -1431/46

 . (3)يمرضم٤مل اعمرور واعمًتِمٗمٞم٤مت وٟمحقهؿ

ـ ُم ٓ يرظمص عمـ يِمتٖمٚمقن سمٛمّم٤مًمح احلجٞم٩م ذم شمرك اعمٌٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م ٕن اعمٌٞم٧م هب٤م أويمد -1432/46

 . (4)اعمٌٞم٧م سمٛمٜمك وٕهن٤م ًمٞمٚم٦م واطمدة

 . (5)ومٞمٜمزل قمٜمد آظمر ظمٞمٛم٦م ُمـ ظمٞم٤مم ُمٜمك إذا مل جيد احل٤مج ُمٙم٤مٟم٤ًم ذم ُمٜمك ًمٙمثرة احلجٞم٩م -1433/46

ٕٟمف ًمق يم٤من ُمـ واضم٤ٌمت احل٩م ًمقضم٥م  :اًمّمحٞمح أن ـمقاف اًمقداع ًمٞمس ُمـ واضم٤ٌمت احل٩م -1434/46

 . (6)ٙم٦موهق ٓ جي٥م قمغم اعم٘مٞمؿ سمٛم ,قمغم اعم٘مٞمؿ واعم٤ًمومر

واحلٚمؼ أو  : اإلطمرام ُمـ اعمٞم٘م٤مت٤ماضم٤ٌمهتوو ,: اإلطمرام واًمٓمقاف واًمًٕملأريم٤من اًمٕمٛمرة -1435/46

 . (7)اًمت٘مّمػم

                                                 

 .  7/382( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  396 -7/386( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/391( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/393( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/394( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/397( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  7/397( اًمنمح اعمٛمتع (7
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آظمر قمٝمده ٓ يٜمٗمرن أطمد طمتك يٙمقن »  :ًمٕمٛمقم ىمقًمف ^ :ف اًمقداع ذم اًمٕمٛمرةجي٥م ـمقا -1436/46

 . (1)وٕن اًمٕمٛمرة احل٩م إصٖمر, ٞمفُمتٗمؼ قمٚم .شاصٜمع ذم قمٛمرشمؽ ُم٤م أٟم٧م ص٤مٟمع ذم طمجؽ »  :وًم٘مقًمف ^ .شسم٤مًمٌٞم٧م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  7/398( اًمنمح اعمٛمتع (1
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  إلطمّم٤مرِ اًمٗمقاِت واسم٤مُب  -47

أظمرضمف  .شوىمٗم٧م ه٤م هٜم٤م ومجع يمٚمٝم٤م ُمقىمػ ^:» ًم٘مقًمف  :اعمٌٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م واضم٥م جيؼم سمدم -1437/47

 . (1)ُمًٚمؿ

ومٕمٚمٞمف دم ضمؼمان ويمذًمؽ ُمـ وصؾ إًمٞمٝم٤م سمٕمد  ,ُمـ دومع ُمـ ُمزدًمٗم٦م ىمٌؾ ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ -1438/47

 . (2)ًمٗمجرا

وم٢مٟمف ي٘مػ ىمٚمٞماًل صمؿ  ,طمٍم قمـ اًمقصقل إمم ُمزدًمٗم٦م سم٥ًٌم اًمزطم٤مم طمتك ـمٚمع اًمٗمجرُمـ أُ  -1439/47

ٕٟمف شمرك هذا اًمقاضم٥م قمجزًا قمٜمف, واعمذه٥م يٚمزُمف  :وٓ يٚمزم سمدم ,وًمق ىمٞمؾ سمً٘مقط اًمقىمقف مل يٙمـ سمٕمٞمداً  ,يًتٛمر

 . (3)سمدم

 . (4)نميؼ ومٕمٚمٞمف دم وًمق ًمٕمذرُمـ أظمر رُمل اجلٛمرات قمـ آظمر يقم ُمـ أي٤مم اًمت -1440/47

وإن  ,وُمـ شمرك ًمٞمٚم٦م واطمدة ومٕمٚمٞمف إـمٕم٤مم ُمًٙملم ,وقمغم ُمـ شمريمف دم ,اعمٌٞم٧م ذم ُمٜمك واضم٥م -1441/47

 . (5)شمرك ًمٞمٚمتلم أـمٕمؿ ُمًٙمٞمٜملم

ًمٙمثرة اًمزطم٤مم طمتك  :ُمـ أرادوا اًمتٕمجؾ واخلروج ُمـ ُمٜمك ىمٌؾ اًمٖمروب وًمٙمـ طمًٌٝمؿ اعمًػم -1442/47

 . (6)ٕهنؿ طمًٌقا سمٖمػم اظمتٞم٤مر :ومٚمٝمؿ أن يًتٛمروا ذم اخلروج ,ُمٜمك همرسم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٛمس وهؿ ذم

مل يٜمٕم٘مد ٟمًٙمف, وُمـ شمرك ريمٜم٤ًم مل يتؿ ٟمًٙمف إٓ  -ٟمٞم٦م اًمدظمقل ذم اًمٜمًؽ  -ُمـ شمرك اإلطمرام  -1443/47

 . (7)وإن يم٤من مم٤م يٗمقت يم٤مًمقىمقف سمٕمروم٦م ومحجف ُمٚمٖمك ,سمف

                                                 

 .  7/306( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/307( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/309( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/358( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/358( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/361( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  7/401( اًمنمح اعمٛمتع (7
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وٓ جيزئ  ,م ويقزقمف يم٤مُماًل قمغم وم٘مراء احلرمُمـ شمرك واضم٤ًٌم ومٕمٚمٞمف دم ضمؼمان يذسمحف ذم احلر -1444/47

ومال ي١مُمر  ,سم٠مٟمف ذسمح ذم احلؾ ووزع ذم احلرم :ذسمحف ظم٤مرج احلرم وإن وزع ذم احلرم, وًمٙمـ إن ضم٤مء ؾم٤مئؾ وىم٤مل

 . (1)سم٢مقم٤مدة اًمذسمح

 . (2)ُمـ شمرك ـمقاف اًمقداع ًمٖمػم قمذر وضم٥م قمٚمٞمف دم ؾمقاء رضمع أم مل يرضمع -1445/47

ىمٌؾ ـمٚمقع ومجر يقم اًمٜمحر وم٤مشمف احل٩م ويتحٚمؾ سمٕمٛمرة وي٘مْمٞمف ُمـ ىم٤مسمؾ  ُمـ مل ي٘مػ سمٕمروم٦م -1446/47

وقمٚمٞمف هدي إن يم٤من احل٩م واضم٤ًٌم سم٠مصؾ اًمنمع يمحج٦م اإلؾمالم أو واضم٤ًٌم سم٤مًمٜمذر, اؿمؽمط أو مل يِمؽمط, وإن يم٤من 

واعمذه٥م يٚمزُمف وإن يم٤من همػم ُمٗمرط ومال ىمْم٤مء قمٚمٞمف,  ,وم٢من يم٤من ُمٗمرـم٤ًم ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء ,طمجف ٟمٗماًل وىمد اؿمؽمط

 . (3)سم٤مًم٘مْم٤مء ُمٓمٚم٘م٤مً 

إذا أظمٓم٠م اًمٜم٤مس ذم يقم اًمقىمقف سم٠من وىمٗمقا صمؿ صم٧ٌم صمٌقشم٤ًم ذقمٞم٤ًم أن وىمقومٝمؿ يم٤من ذم همػم يقم  -1447/47

ٕن اهلالل اؾمؿ عم٤م اؿمتٝمر قمٜمد اًمٜم٤مس وٕهنؿ ومٕمٚمقا ُم٤م أُمروا سمف, وإن وىمػ يًػم ُمٜمٝمؿ  :قمروم٦م وم٢من طمجٝمؿ صحٞمح

  .(4)ع إمم ُم٤م قمٚمٞمف اجلامقم٦مقاضم٥م اًمرضمقٕن اًم :وم٠مظمٓم٠موا وم٢من طمجٝمؿ همػم صحٞمح

ۓ ڭ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :ُمـ أطمٍم قمـ اًمقصقل إمم احل٩م أهدى وطمٚمؼ أو ىمٍم صمؿ طمؾ   -1448/47

ذم قمٛمرة احلديٌٞم٦م يمام [ وٕن اًمٜمٌل ^ همْم٥م عم٤م شمقاٟمك اًمّمح٤مسم٦م ذم احلٚمؼ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

وهذا ٓ  ,قمنمة أي٤مممل جيد اهلدي ص٤مم وُمـ مل جيد اهلدي أطمؾ وٓ رء قمٚمٞمف, واعمذه٥م يرى أٟمف إن , ذم اًمٌخ٤مري

  .(5)دًمٞمؾ قمٚمٞمف

يمْمٞم٤مع  ,وأُم٤م همػم اًمٕمدو وم٢مٟمف ٓ إطمّم٤مر ومٞمف ,اعمذه٥م يرى أن اإلطمّم٤مر ظم٤مص سمٛمٜمع اًمٕمدو -1449/47

 دو وُمـ طمٍم سمٖمػم طمؼ يمٛمـ طمٍم اًمٜمٗم٘م٦م واعمرض وٟمحقه, واًمّمحٞمح أن اإلطمّم٤مر يٙمقن سم٤مًمٕمدو أو سمٖمػم اًمٕم
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 . (1)سمٕمدو

وإن يم٤من  ,ـ اًمقىمقف سمٕمروم٦م حتٚمؾ سمٕمٛمرة وٓ رء قمٚمٞمف إن يم٤من ىمٌؾ وىم٧م اًمقىمقفُمـ ُمٜمع قم -1450/47

 . (2)ٕمد وىم٧م اًمقىمقف وم٢مٟمف ي٘ميض ُمـ ىم٤مسمؾسم

يٌ٘مك قمغم إطمراُمف ٕٟمف يٛمٙمـ ضمؼمه سمدم و :ُمـ طمٍم قمـ واضم٥م يم٤مًمقىمقف سمٛمزدًمٗم٦م ومال يتحٚمؾ -1451/47

 . (3)إن مل يِمؽمط

  .(4)حل٩م أو اًمٕمٛمرة شمٓمققم٤مً ضم٥م إن يم٤من ااًمّمحٞمح أن اًم٘مْم٤مء ًمٞمس سمقا -1452/47
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  ًمٕم٘مٞم٘م٦مِ إوحٞم٦ِم واهلدي واسم٤مُب  -48

 : (1)اًمنموط اًمتل يٜمٌٖمل شمقومره٤م ذم اهلدي -1453/48

  أن يٙمقن ذم زُمـ اًمذسمح . -ج         ٌٚمغ اًمًـ اعمٕمتؼم ذقم٤ًم .يأن  -ب       ٙمقن ُمـ هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم .   يأن  -أ

 أن يٙمقن ذم ُمٙم٤من اًمذسمح وهق احلرم .  -هـ     .  أن يٙمقن ؾمٚمٞماًم ُمـ اًمٕمٞمقب  -د

وهق يقم اًمٕمٞمد وصمالصم٦م أي٤مم  ,هدي اعمتٕم٦م ٓ يذسمح إٓ ذم اًمقىم٧م اًمذي شمذسمح ومٞمف إو٤مطمل -1454/48

 . (2)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شٓ أطمؾ طمتك أٟمحر »  ًم٘مقًمف ^: :سمٕمده

ٕن أيمثر اًمٕمٚمامء  ٘م٤مرن:اًموًمٙمـ إطمقط وإسمرأ ًمٚمذُم٦م أن هيدي  ,ٓ جي٥م قمغم اًم٘م٤مرن هدي -1455/48

 . (3)قمغم وضمقسمف

ُمـ ؾم٤مومر ُمـ سمٚمده ًمٚمٕمٛمرة ذم أي٤مم احل٩م وهق يريد احل٩م صمؿ رضمع إمم سمٚمده وأهٚمف صمؿ ؾم٤مومر ًمٚمح٩م  -1456/48

ٕن ؾمٗمره إمم اًمٌٚمد أظمر اؾمتٛمرار  :ومال يً٘مط قمٜمف اهلدي ,وُمـ ؾم٤مومر إمم همػم أهٚمف وسمٚمده ,ؾم٘مط قمٜمف اهلدي

 . (4)ُمـ ؾم٤مومر ُم٤ًموم٦م ىمٍم ؾم٘مط قمٜمف اهلدي ؾمقاء ؾم٤مومر إمم سمٚمده أو إمم سمٚمد آظمر ًمًٗمره إول, واعمذه٥م يرى أن

 هق يمؾ ُم٤م هيدى إمم احلرم ُمـ َٟمَٕمؿ أو ـمٕم٤مم أو ًم٤ٌمس . : اهلدي -1457/48

  .(5), وؾمٛمٞم٧م أوحٞم٦م ٕهن٤م شمذسمح وحكهل ُم٤م يذسمح ذم أي٤مم اًمٜمحر شم٘مرسم٤ًم هلل: إوحٞم٦م

أمحد واظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اإلُم٤مم رواي٦م قمـ  وهل ,٤مإوحٞم٦م واضم٦ٌم قمغم اًم٘م٤مدر قمٚمٞمٝم -1458/48

 . (6)يرى أهن٤م ؾمٜم٦م يٙمره ًمٚم٘م٤مدر شمريمٝم٤م وُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م, واعمذه٥م
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 . (1)ل ًمف أن يٌدأ سم٤مًمديـ ىمٌؾ إوحٞم٦مويٜمٌٖم ,اعمديـ ٓ شمٚمزُمف إوحٞم٦م -1459/48

وأُم٤م إدظم٤مل  ,ؾ قمٚمٞمٝم٤مًمٕمدم اًمدًمٞم :إوحٞم٦م ًمٞم٧ًم ُمنموقم٦م إذا يم٤مٟم٧م قمـ إُمقات اؾمت٘مالًٓ  -1460/48

ووحك قمـ أُمتف , أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد .شوحك قمٜمف وقمـ أهؾ سمٞمتف »  :شمٌٕم٤ًم وم٘مد يًتدل ًمف سم٠من اًمٜمٌل ^ اعمقشمك

 . (2)ِمٛمؾ احلل واعمٞم٧مشموأُمتف , وأهؾ سمٞمتف

 : (3)ذوط إوحٞم٦م -1461/48

 ذقم٤ًم . أن شمٙمقن ىمد سمٚمٖم٧م اًمًـ اعمٕمتؼم  -ب     أن شمٙمقن ُمـ هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم .        -أ

 ذم وىم٧م اًمذسمح .  شمذسمحأن  -د          اًمًالُم٦م ُمـ اًمٕمٞمقب .          -ج

وٓ جيزئ همػم  ,صمؿ اًمٌ٘مر صمؿ اًمٖمٜمؿ, ًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل ^ يمام ذم اًمّمحٞمحلم :أومْمؾ إو٤مطمل اإلسمؾ -1462/48

 . (4)هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم

 . (5)وذم اًمْم٠من ؾمت٦م أؿمٝمر ذم اعمٕمز ؾمٜم٦ماًمًـ اعمٕمتؼم ذم اإلسمؾ مخس ؾمٜملم وذم اًمٌ٘مر ؾمٜمت٤من و -1463/48

ٟمحرٟم٤م  ىم٤مل: حلدي٨م ضم٤مسمر  :واًمٌدٟم٦م واًمٌ٘مرة دمزئ قمـ ؾمٌٕم٦م ,دمزئ اًمِم٤مة قمـ اًمقاطمد وم٘مط -1464/48

 . (6)أظمرضمف ُمًٚمؿ .اًمٌدٟم٦م قمـ ؾمٌٕم٦م واًمٌ٘مرة قمـ ؾمٌٕم٦مذم قم٤مم احلديٌٞم٦م 

مل خيرج  وم٢من ,ًمق اؿمؽمك أيمثر ُمـ ؾمٌٕم٦م ذم سمٕمػم وم٢مٟمف ٓ جيزئ وجي٥م قمغم أطمدهؿ اخلروج -1465/48

 . (7)ٓ ذسمحقا ؿم٤مة واطمدة ًمتٙمٛمؾ ًمٚمث٤مُمـوإ ,وم٢من ضمٝمؾ إظمػم وم٤ٌمًم٘مرقم٦م ,أطمدهؿ وم٤مٕظمػم هق اخل٤مرج

ٕن  :ٕوحٞم٦م اًمٕمقراء اًمٌلم قمقره٤م واًمٕمجٗم٤مء واًمٕمرضم٤مء اًمٌلم قمرضمٝم٤م واعمريْم٦مآ جيزئ ذم  -1466/48

 اًمٕمقراء اًمٌلم قمقره٤م واعمريْم٦م اًمٌلم  -ف وأؿم٤مر سم٠مص٤مسمٕم -أرسمٕم٤ًم »  :^ عم٤م ؾمئؾ ُم٤مذا يت٘مك ُمـ اًمْمح٤مي٤م؟ ىم٤مل اًمٜمٌل
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 . (1)أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد .شُمروٝم٤م واًمٕمرضم٤مء اًمٌلم وٚمٕمٝم٤م واًمٕمجٗم٤مء اًمتل ٓ شمٜم٘مل 

اًمٕمقراء اًمتل قمقره٤م ًمٞمس سملم وم٢مهن٤م دمزئ ويمذًمؽ اًمٕمرضم٤مء اًمتل ًمٞمس سملم قمرضمٝم٤م ويمذًمؽ  -1467/48

 . (2)ؾ يم٤مٟم٧م أومْمؾٕوحٞم٦م أيمٛموًمٙمـ يمٚمام يم٤مٟم٧م ا ,اعمريْم٦م اًمتل ُمروٝم٤م ًمٞمس سمٌلم

ويمذًمؽ اًمٕمْم٤ٌمء ُمع  ,ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمغم قمدم إضمزاءه٤م :دمزئ ذم إوحٞم٦م اهلتامء واجلداء -1468/48

٥م وم٢من اًمٌؽماء ُمٜمف ٓ دمزئ, واعمذه ,ويمذًمؽ اًمٌؽماء ُمـ اعمٕمز دون اًمْم٠من ,ًمٕمدم صح٦م احلدي٨م ومٞمٝم٤م :اًمٙمراه٦م

  .(3)يرى قمدم إضمزاء ذًمؽ إٓ اًمٌؽماء

وُم٤م سم٠مذٟمف  ئٕٟمف ٓ جيز :-همػم ُم٘مٓمقع اًمذيمر -ٕوحٞم٦م اجلامء وظميص همػم جمٌقب دمزئ ذم ا -1469/48

 . (4)ـ اًمٜمّمػأو ىمرٟمف ىمٓمع أىمؾ ُم

اًمًٜم٦م ٟمحر اإلسمؾ وشمٙمقن ىم٤مئٛم٦م ُمٕم٘مقًم٦م اًمٞمد اًمٞمنى ويٓمٕمٜمٝم٤م ذم ٟمحره٤م سملم اًمقهدة وسملم أصؾ  -1470/48

دٟمتف يٜمحره٤م : أٟمف أشمك قمغم رضمؾ أٟم٤مخ سمر حلدي٨م اسمـ قمٛم :اًمٕمٜمؼ واًمّمدر وجير احلرسم٦م ًمٞم٘مٓمع احلٚم٘مقم واعمريء

يمٝم٤م وقم٘مقل يدهي٤م  .ُم٘مٞمدة ؾمٜم٦م حمٛمد ^ : اسمٕمثٝم٤م ىمٞم٤مُم٤مً وم٘م٤مل ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وإذا ظم٤مف قمغم ٟمٗمًف أو قمغم اًمٌٝمٞمٛم٦م سمر 

إذا يم٤من اًمذاسمح يًتٕمٛمؾ اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك أو قمغم  ,ورضمٚمٞمٝم٤م وٟمحره٤م, وهمػم اإلسمؾ شمذسمح ويٙمقن قمغم اجلٜم٥م إين

 حلدي٨م أٟمس  :ويْمع رضمٚمف قمغم رىمٌتٝم٤م ويٓمٚمؼ ىمقائٛمٝم٤م ,٤من اًمذاسمح يًتٕمٛمؾ اًمٞمد اًمٞمنىاجلٜم٥م إيٛمـ إذا يم

ُمتٗمؼ  .ٗم٤مطمٝمام يًٛمل ويٙمؼم ومذسمحٝمام سمٞمده: وحك رؾمقل اهلل ^ سمٙمٌِملم أُمٚمحلم ومرأيتف واوٕم٤ًم ىمدُمف قمغم صىم٤مل

 . (5)وجيقز ذسمح ُم٤م يٜمحر وٟمحر ُم٤م يذسمح ,قمٚمٞمف, واًمذسمح يٙمقن ذم أقمغم اًمرىم٦ٌم واًمٜمحر ذم أؾمٗمٚمٝم٤م

وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم  ,وٓ شمً٘مط سم٤مًمٜمًٞم٤من واجلٝمؾ ,اًمذسمٞمح٦م واًمّمٞمدذم اًمتًٛمٞم٦م ذط  -1471/48

 ط واعمذه٥م يرى أن اًمتًٛمٞم٦م شمً٘م ,[ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :وهق اًم٘مقل اًمّمحٞمح
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  .(1)سم٤مًمٜمًٞم٤من ذم اًمذسمٞمح٦م دون اًمّمٞمد

 : (2)ذوط اًمذيم٤مة -1472/48

 ضمقسم٤ًم واهلل أيمؼم اؾمتح٤ٌمسم٤ًم . اهلل واًمتًٛمٞم٦م وي٘مقل: سمًؿ  -أ

ويٙمقن سم٘مٓمع اًمقدضملم , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شُم٤م أهنر اًمدم وذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف ومٙمٚمقا »  :إهن٤مر اًمدم ًم٘مقًمف ^ -ب

  وإن مل ي٘مٓمع احلٚم٘مقم واعمريء, واعمذه٥م يرى أٟمف جيزئ ًمق ىمٓمع احلٚم٘مقم واعمريء وإن مل ي٘مٓمع اًمقدضملم .

 أن يٙمقن اًمذاسمح قم٤مىماًل .  -ج

: [ ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمسۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :أن يٙمقن اًمذاسمح ُمًٚماًم أو يمت٤مسمٞم٤مً  -د

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري .  .ـمٕم٤مُمٝمؿ ذسم٤مئحٝمؿ

 يم٤مًمّمٞمد ذم احلرم أو ُمـ اعمحرم .  ,أن ٓ يٙمقن اًمّمٞمد حمرُم٤ًم حلؼ اهلل -هـ

ويٕمرف ذًمؽ  ,حتؾ وم٢من أدريمٝم٤م وومٞمٝم٤م طمٞم٤مة طمٚم ٧م وإٓ مل ,إذا يم٤مٟم٧م اًمٌٝمٞمٛم٦م شمّمٕمؼ صمؿ شمذسمح -1473/48

 . (3)وأُم٤م إؾمقد ومال قمؼمة سمف ,سمٚمقن اًمدم إمحر

ظمتٞم٤مر اجلٛمٝمقر وهذا ا ,أن يٜمٝمر اًمدم ,ٓ سمد أن يٙمقن ذسمح أهؾ اًمٙمت٤مب يمذسمح اعمًٚمٛملم -1474/48

  .(4)وظم٤مًمػ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ

ٓ حي٥م أن يمام  ,ٓ جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمٚمؿ أن أهؾ اًمٙمت٤مب ذسمحقا ذسم٤مئحٝمؿ قمغم اًمٓمري٘م٦م اًمنمقمٞم٦م -1475/48

: ي٤م رؾمقل اهلل إن ىمقُم٤ًم حلدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن ىمقُم٤ًم ؾم٠مًمقا اًمٜمٌل ^  وم٘م٤مًمقا :ٞمٝم٤مٟمٕمٚمؿ أهنؿ ؾمٛمقا قمٚم

 . (5)أظمرضمف اًمٌخ٤مري .شؾمٛمقا أٟمتؿ ويمٚمقا : » ؿ ٓ ٟمدري أذيمروا اؾمؿ اهلل أم ٓ؟ ىم٤ملي٠مشمقٟمٜم٤م سم٤مًمٚمح

 وًمق رأيٜم٤م أن ٟمحرم هذه  ,ٕٟمف يٛمٙمـ وامٟمف :ُم٤م يم٤من حمرُم٤ًم حلؼ اًمٖمػم وم٤مًمّمحٞمح أٟمف ٓ حيرم -1476/48

                                                 

 .  446 -7/445ع ( اًمنمح اعمٛمت(1

 .  452 -7/447( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/449( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/450( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/450( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)ت٠مدي٥م واًمتٕمزير ًمٙم٤من هذا ُمتقضمٝم٤مً اًمٌٝمٞمٛم٦م قمغم هم٤مصٌٝم٤م ُمـ سم٤مب اًم

يمًٌؿ  ,سمنمط أن يٙمقن سمقصػ ٓ يّمدق إٓ قمغم اهلل ,ًؿ اهللسم :دمقز اًمتًٛمٞم٦م سمٖمػم ًمٗمظ -1477/48

٦م, وإذا يم٤من اًمقصػ يّمدق قمغم همػم اخلالق اًمٕمٚمٞمؿ أو وم٤مـمر اًمًاموات وإرض أو سمًٛمؽ اًمٚمٝمؿ أذسمح اًمذسمٞمح

 . (2)سمًؿ اًمرؤوف اًمرطمٞمؿ :اهلل ومال جيزئ يم٘مقل

          :وي٘مقل, يمام قمٜمد اإلُم٤مم أمحد .شاًمٚمٝمؿ هذا ُمٜمؽ وًمؽ  » :يًتح٥م قمٜمد اًمتذيمٞم٦م أن ي٘مقل -1478/48

ًمٚمٝمؿ شم٘مٌؾ ُمـ حمٛمد سمًؿ اهلل ا»  :ًمٜمٌل ^ عم٤م ضم٤مء ًمٞمذسمح أوحٞمتف ىم٤ملعم٤م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ أن ا .شاًمٚمٝمؿ شم٘مٌؾ ُمٜمل » 

 . (3)يمام قمٜمد اإلُم٤مم أمحد .شاًمٚمٝمؿ هذا قمٜمل وقمـ أهؾ سمٞمتل »  :وي٘مقل .شوآل حمٛمد وأُم٦م حمٛمد 

 . (4)أو يقيمؾ ومٞمٝم٤م ُمًٚماًم ويِمٝمد ذسمحٝم٤ميٗمْمؾ أن يتقمم إوحٞم٦م ص٤مطمٌٝم٤م وًمق يم٤مٟم٧م اُمرأة  -1479/48

طمل قم٤ٌمدة ومال يّمح أن يتقيمؾ ٕن اهلدي وإو٤م :ٓ يّمح شمقيمٞمؾ اًمٙمت٤ميب ذم ذسمح إوحٞم٦م -1480/48

 ًمٚمذسمٞمح٦م اًمتل وًمٙمـ شمقًمٞمف هل٤م ٓ يٛمٜمع طمؾ اًمذسمٞمح٦م, وأُم٤م شمقزم اًمٙمت٤ميب ,وطمٙمؿ شمقًمٞمف هل٤م اًمٙمراه٦م ,ومٞمٝم٤م اًمٙمت٤ميب

 . (5)ًمأليمؾ ومال سم٠مس سمف

وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م يرى أن  ,أي٤مم اًمذسمح أرسمٕم٦م أي٤مم يقم اًمٕمٞمد وأي٤مم اًمتنميؼ -1481/48

 . (6)ح يقم اًمٕمٞمد ويقُملم سمٕمدهي٤مم اًمذسمأ

 وىم٧م اًمذسمح يٌدأ ُمـ سمٕمد صالة اًمٕمٞمد أو سمٛم٘مداره٤م إمم آظمر أي٤مم اًمتنميؼ, وإومْمؾ أن يٙمقن -1482/48

 . (7)سمٕمد اخلٓم٦ٌم وسمٕمد أن يذسمح اإلُم٤مم

                                                 

 .  7/452( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/453( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/454( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/455( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/456( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/456( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  7/457( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 .شُمـ ذسمح ىمٌؾ اًمّمالة ومٚمٞمذسمح ُمٙم٤مهن٤م أظمرى »  :ًم٘مقًمف ^ :ٓ جيزئ اًمذسمح ىمٌؾ صالة اًمٕمٞمد -1483/48

ٕٟمف ذسمح ىمٌؾ اًمّمالة , يمام ذم اًمّمحٞمحلم إلذن اًمٜمٌل ^  ٕيب سمردة  :وًمف أن يذسمح ُمٙم٤مهن٤م قمٜم٤مىم٤مً , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

  .(1), وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالمؿم٤مة وم٠مُمره اًمٜمٌل ^ أن يذسمح أظمرى ومذسمح قمٜم٤مىم٤مً 

 . (2)ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م ,م اًمتنميؼ ٓ يٙمرهاًمّمحٞمح أن اًمذسمح ذم ًمٞم٤مزم أي٤م -1484/48

 . (3)ُمـ ىم٤مسمؾ إن يم٤من ًمٕمذر وإٓ مل ي٘مضوىم٧م اًمذسمح وم٢مٟمف ي٘ميض  إذا وم٤مت -1485/48

 :سم٠من ي٘مقل ,ويتٕملم اهلدي سم٤مًم٘مقل وسم٤مًمٗمٕمؾ ,هذه أوحٞم٦م :سم٠من ي٘مقل ,شمتٕملم إوحٞم٦م سم٤مًم٘مقل -1486/48

هن٤م شمتٕملم سم٤مًمٜمٞم٦م وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم سم٠م, وٓ شمتٕملم إوحٞم٦م واهلدي سم٤مًمٜمٞم٦م ,هذا هدي أو ي٘مٚمده٤م أو يِمٕمره٤م

 . (4)عمذه٥مواًمراضمح ا

 ,إذا شمٕملم اهلدي أو إوحٞم٦م ومال جيقز سمٞمٕمٝم٤م أو هٌتٝم٤م إٓ أن يٌدهل٤م سمخػم ُمٜمٝم٤م ومال سم٠مس سمذًمؽ -1487/48

 . (5)ٓ أن يٌٞمٕمٝم٤م ًمٞمِمؽمي ظمػمًا ُمٜمٝم٤م أن يٌدهل٤م :سمنمط

 . (6)سم٤مٕوٞمح٦م واهلدي وٓ سمد ُمـ ذسمحٝم٤مٓ جيقز اًمتّمدق  -1488/48

 ,وم٢من يم٤من يثؼ هبؿ ومال سم٠مس ,أقمٓمٜم٤مه٤م وٟمحـ ٟمذسمحٝم٤م :أو أوحٞم٦مإذا ىم٤مل وم٘مراء عمـ ُمٕمف هدي  -1489/48

 . (7)وإذا مل يثؼ هبؿ ومال جيزئ ,ويٙمقٟمقن ويمالء ًمف

وم٢مذا يم٤من أٟمٗمع  ,أن يٙمقن اجلز أٟمٗمع هل٤م :إٓ سمنمط ,ٓ جيقز ضمز صقف إوحٞم٦م وآٟمتٗم٤مع سمف -1490/48

 . (8)ٗمع هل٤م ويتّمدق سمفع سمف وإن يم٤من أٟمهل٤م ضم٤مز آٟمتٗم٤مع سمف, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ يٜمتٗم

                                                 

 .  7/458( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/464( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/464( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/466( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/468( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/469( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  7/469( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  7/471( اًمنمح اعمٛمتع (8
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وجيقز أن يٕمٓمٞمف ُمٜمٝم٤م هدي٦م أو صدىم٦م,  ,ٓ جيقز إقمٓم٤مء اجلزار أضمرشمف ُمـ إوحٞم٦م أو اهلدي -1491/48

 . (1)قز أن يٌٞمع ضمٚمده٤م أو أي رء ُمٜمٝم٤موٓ جي

ٕن رضماًل  :ومال يي ودمزئف إن مل يٙمـ ُمٗمرـم٤مً  ,إذا طمّمؾ ذم إوحٞم٦م قمٞم٥م سمٕمد اًمتٕمٞملم -1492/48

. أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد, وإذا طمّمؾ ٚمٝم٤م وم٠مذن ًمف اًمٜمٌل ^ أن يْمحل هب٤مومٕمدا اًمذئ٥م قمغم أًمٞمتٝم٤م وم٠ميماؿمؽمى أوحٞم٦م 

 . (2)اهلدي قمٞم٥م سمٕمد اًمتٕمٞملم ومال جيزئ ذم

ويمذًمؽ ُمـ  ,إذا هرسم٧م إوحٞم٦م ويم٤مٟم٧م واضم٦ٌم ىمٌؾ اًمتٕمٞملم يمٛمـ ٟمذر أن يْمحل ًمزُمف اًمٌدل -1493/48

ذم ذُمتف ىمٌؾ اًمتٕمٞملم وأُم٤م هدي اًمتٓمقع ومال يٚمزم ومٞمف اًمٌدل, ٕٟمف واضم٥م  :هرب ُمٜمف هديف وقمجز قمٜمف ًمزُمف اًمٌدل

ٕٟمف شمٕملم  :وإن وضمد اًمْم٤مل ومال يذسمحف ويٙمتٗمل سم٤مًمٌدل, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ سمد ُمـ ذسمح اًمْم٤مل إن وضمده

 . (3)سم٤مًمتٕمٞملم

ؿ سم٘مدره٤م أو أيمثر ُمٜمٝم٤م ًمٞمتّمدق ذاء إوحٞم٦م وذسمحٝم٤م أومْمؾ ُمـ اًمتّمدق سمثٛمٜمٝم٤م أو ذاء حل -1494/48

 . (4)سمف

ومْمؾ ُمـ ذاءه٤م إذا يم٤من ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ُمًٖم٦ٌم وطم٤مضم٦م وم٤مًمتّمدق سمثٛمـ إوحٞم٦م أ -1495/48

 . (5)وذسمحٝم٤م ًمٚمح٤مضم٦م

ہ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :ينمع اًمتّمدق وإيمؾ ُمـ إوحٞم٦م وهدي اًمتٛمتع واًم٘مران أٟمّم٤موم٤مً  -1496/48

ؾ ويتّمدق وهيدي [ ومذيمر إيمؾ واًمتّمدق ومل يذيمر اهلدي٦م, واعمذه٥م يرى أٟمف ي٠ميم ہ ہ ہ ھ

 . (6)ن يتٝم٤مدوا ذم إو٤مطمل وم٢مٟمف ُمًتح٥مأصمالصم٤ًم, وإذا اقمت٤مد اًمٜم٤مس أ

                                                 

 .  7/474( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/475( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/477( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/480( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/480( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/481( اًمنمح اعمٛمتع (6
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  .(1)ٕٟمف وىمع ُمقىمع اًمٙمٗم٤مرة :دم اجلؼمان ٓ جيقز إيمؾ ُمٜمف -1497/48

وإذا ضم٤مز أن يْمحك ُمـ  ,وم٢مٟمف يْمحك قمٜمٝمؿ ,إذا ضمرت اًمٕم٤مدة سم٠من يْمحك ُمـ أُمقال اًمٞمت٤مُمك -1498/48

 . (2)إيمؾ ُمٜمٝم٤م واًمتّمدق واإلهداء قزوم٢مٟمف جي ,أُمقال اًمٞمت٤مُمك

ف اؾمؿ اًمٚمحؿ ُمـ أضمؾ ُمـ وحك وأيمؾ أوحٞمتف ومل يتّمدق سمجزء ُمٜمٝم٤م وٛمـ أىمؾ ُم٤م ي٘مع قمٚمٞم -1499/48

 . (3)طمؼ اًمٗم٘مراء

إذا دظمؾ »  :أو سمنمشمف أو فمٗمره ؿمٞمئ٤ًم ًم٘مقًمف ^ ٓ جيقز عمـ أراد أن يْمحل أن ي٠مظمذ ُمـ ؿمٕمره -1500/48

 . (4)أظمرضمف ُمًٚمؿ .شي٠مظمذن ُمـ ؿمٕمره وٓ ُمـ سمنمشمف وٓ ُمـ فمٗمره ؿمٞمئ٤ًم  اًمٕمنم وأراد أطمديمؿ أن يْمحل ومال

اًمٜمٝمل قمـ أظمذ اًمِمٕمر واًمٔمٗمر واًمٌنمة خمتص سمٛمـ يْمحل وهق رب إهة وٓ يٚمحؼ  -1501/48

 . (5)حلٙمؿ سم٠مهؾ سمٞمتف وهؿ ُمـ يْمحك قمٜمٝمؿا

حيّمؾ سمف إذي٦م  ُم٤م ُمـ أراد أن يْمحل واٟمٙمن أفمٗمره أو ؾم٘مٓم٧م ذم قمٞمٜمف ؿمٕمرة ومٚمف أن يزيؾ -1502/48

 . (6)وٓ رء قمٚمٞمف

 . (7)حٞمتف شم٘مٌؾ وًمٙمٜمف يٙمقن قم٤مصٞم٤ًم هللوم٢من أو ,ُمـ دم٤موز وأظمذ ُمـ ؿمٕمره -1503/48

ُمـ ؿمٕمره يٌدأ ُمـ طملم ٟمقى وم٢من حتريؿ إظمذ  ,ُمـ مل يٜمق إوحٞم٦م إٓ ذم أصمٜم٤مء اًمٕمنم -1504/48

 . (8)إوحٞم٦م

 

                                                 

 .  7/483( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/484( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/485( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/485( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/487( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/488( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  7/489( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  7/489( اًمنمح اعمٛمتع (8
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  ومّمٌؾ ذم اًمٕم٘مٞم٘م٦م

وم٢من يم٤من إب  ,اًمتل شمذسمح قمـ اعمقًمقد, وهل ؾمٜم٦م ُم١ميمدة قمغم إباًمٕم٘مٞم٘م٦م اؾمؿ ًمٚمذسمٞمح٦م  -1505/48

: ي٘مؽمض إذا مل يٙمـ قمٜمده ُم٤مل وأرضمق أن خيٚمػ اهلل محدىم٤مل اإلُم٤مم أ ,ُمٞمت٤ًم وم٢من إم شم٘مقم ُم٘م٤مم إب ذم هذه اعم٠ًمًم٦م

 . (1)أمحدأظمرضمف اإلُم٤مم  .شيمؾ همالم ُمرهتـ سمٕم٘مٞم٘متف شمذسمح قمٜمف يقم ؾم٤مسمٕمف وحيٚمؼ رأؾمف ويًٛمك »  :ىم٤مل ^ ,قمٚمٞمف

وم٢من يم٤من يرضمق أن حيّمؾ قمغم ُم٤مل ذم وىم٧م ىمري٥م وم٤مٕومْمؾ  ,يِمؽمط ذم اًمٕم٘مٞم٘م٦م اًم٘مدرة قمٚمٞمٝم٤م -1506/48

 . (2)و اًمراسمع قمنم أو احل٤مدي واًمٕمنميـٕن اًمٕم٘مٞم٘م٦م ٓ شمٚمزم ذم اًمٞمقم اًم٤ًمسمع أ :أن يٜمتٔمر وٓ ي٘مؽمض

حلدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل  :٦ميًـ ذسمح ؿم٤مشم٤من ُمتٙم٤مومئت٤من قمـ اًمٖمالم وؿم٤مة واطمدة قمـ اجل٤مري -1507/48

 . (3)ؿم٤مشم٤من ُمتٙم٤مومئت٤من وقمـ اجل٤مري٦م ؿم٤مة. أظمرضمف اإلُم٤مم أمحدأُمرهؿ قمـ اًمٖمالم ^ قمٜمٝم٤م أن رؾمقل اهلل 

 ,وإن ظمرج ُمٞمت٤ًم سمٕمد ٟمٗمخ اًمروح ومٞمف ,إذا ظمرج احلٛمؾ ىمٌؾ أن شمٜمٗمخ ومٞمف اًمروح ومال قم٘مٞم٘م٦م ًمف -1508/48

 . (4)واًم٘مقل سم٤مًمٕمؼ ىمقي ,م اًم٤ًمسمع ومٗمٞمف ىمقٓنوإن ظمرج طمٞم٤ًم صمؿ ُم٤مت ىمٌؾ اًمٞمق ,ومٗمٞمف ىمقٓن ًمٚمٕمٚمامء

وإن يم٤من ىمد  ,إذا مل يٙمـ اًمقاًمد ىمد هٞمئ اؾمؿ ًمٚمٛمقًمقد ىمٌؾ اًمقٓدة وم٢مٟمف يًٛمٞمف ذم اًمٞمقم اًم٤ًمسمع -1509/48

أظمرضمف  .شوًمد زم اًمٚمٞمٚم٦م ُمقًمقد ؾمٛمٞمتف إسمراهٞمؿ »  :ًم٘مقل اًمٜمٌل ^ :هٞمئ اؾمؿ ىمٌؾ اًمقٓدة وم٢مٟمف يًٛمك يقم اًمقٓدة

 . (5)٤مٕومم أن ي١مظمر إمم اًمٞمقم اًم٤ًمسمعقا قمغم شمًٛمٞمتف ذم اًمٞمقم اًمراسمع أو اخل٤مُمس ُمثاًل ومُمًٚمؿ, وإن اشمٗم٘م

 ,يٜمٌٖمل ذم اًمٞمقم اًم٤ًمسمع طمٚمؼ رأس اًمّمٌل اًمذيمر واًمتّمدق سمقزٟمف ومْم٦م إذا وضمد طمالق طم٤مذق -1510/48

 . (6)سمام ي٘م٤مرب وزن ؿمٕمره ُمـ همػم طمالىمفوإٓ شمّمدق 

 وًمٙمـ يٜمٌٖمل أن  ,, وإصؾ ذم اًمتًٛمٞم٦م أن ُمرضمٕمٝم٤م إمم إباًمتًٛمل سم٠مؾمامء اعمالئٙم٦م ُمٙمروه -1511/48

                                                 

 .  7/490( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/491( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/492( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/494( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/495( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/495ع ( اًمنمح اعمٛمت(6
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 . (1)ٕضمؾ أن شمٓمٞم٥م اًم٘مٚمقب :يًتِمػم إم

 . (2)٤مدي واًمٕمنميـ وم٢من وم٤مت ومٗمل أي يقمشمًـ اًمٕم٘مٞم٘م٦م ذم اًمٞمقم اًم٤ًمسمع أو اًمراسمع قمنم أو احل -1512/48

 . (3)ٞمف يٓمٛمئـ إًمٞمف اًم٘مٚم٥مل ٓ دًمٞمؾ قمٚمىمق ,اًم٘مقل سم٠من اًمٕم٘مٞم٘م٦م شمٜمزع ضمدوًٓ وٓ يٙمن قمٔمٛمٝم٤م -1513/48

 . (4)وؾمٚمٞمٛم٦م ُمـ اًمٕمٞمقب ,وىمد سمٚمٖم٧م اًمًـ اعمٕمتؼمة ,يٜمٌٖمل أن شمٙمقن اًمٕم٘مٞم٘م٦م ُمـ هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم -1514/48

 . (5)ػم قمـ اصمٜملم وٓ اًمٌ٘مرة قمـ اصمٜملمومال جيزئ أن يذسمح سمٕم اًمٕم٘مٞم٘م٦م,ٓ جيزئ اًمتنميؽ ذم  -1515/48

ُم٤م يذسمح ذم  :وأُم٤م اًمٕمتػمة وهل ,٤مىم٦م إذا يم٤من ؿمٙمرًا هللأول وًمد ًمٚمٜم :اًمٗمرقم٦م جيقز ذسمحٝم٤م وهل -1516/48

 . (6)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شٓ ومرع وٓ قمتػمة »  :ضم٥م وم٠مىمؾ أطمقاهل٤م اًمٙمراه٦م ًم٘مقًمف ^ؿمٝمر ر

 

 

  
  هـ1429/ 28/8 يقم اجلٛمٕم٦ماجلزء اًم٤ًمسمع اًمٗمراغ ُمـ يمت٤مب اعمٜم٤مؾمؽ 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  7/498( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  7/498( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  7/499( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  7/500( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  7/500( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  7/503( اًمنمح اعمٛمتع (6
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  جلٝم٤مدايمت٤مب  -49

وهق أن يٙمقن قمٜمد اعمًٚمٛملم اًم٘مدرة واًم٘مقة اًمتل  :ذطوٓ سمد ومٞمف ُمـ  ,اجلٝم٤مد ومرض يمٗم٤مي٦م -1517/49

 . (1)ت٤مهلؿ إًم٘م٤مء سم٠مٟمٗمًٝمؿ إمم اًمتٝمٚمٙم٦موإٓ يم٤من ىم ,يًتٓمٞمٕمقن هب٤م اًم٘مت٤مل

ۆ ۆ ۈ ۈ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :يٙمقن اجلٝم٤مد ومرض قملم إذا طمي اإلٟم٤ًمن اًم٘مت٤مل -1518/49

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  :أو اؾمتٜمٗمر اإلُم٤مم ,ٍم اًمٕمدو سمٚمدهأو طم ,[ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ   ۈئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ]

گ گ گ ڳ ڳ     ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

أو اطمتٞم٩م إًمٞمف ومٞمج٥م قمٚمٞمف  ,[ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 . (2)اجلٝم٤مد

 وأ ,يٙمقن ُمتحروم٤ًم ًم٘مت٤مل أن: اجلٞمقش ُمـ اعمقسم٘م٤مت إٓ ذم طم٤مًملماًمتقزم يقم اًمزطمػ قمٜمد إًمت٘م٤مء  -1519/49

 . (3)[ ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئىم٤مل شمٕم٤ممم ] ,يٙمقن ُمٜمح٤مزًا إمم ومئ٦م

 . (4)ٞمٕم٤مً اجلٝم٤مد يٙمقن سم٤معم٤مل ويٙمقن سم٤مًمٜمٗمس ويٙمقن هبام مج -1520/49

 . (5)٤ًم وًمق زاد قمغم إرسمٕملم ومٚمف أضمرأىمؾ اًمرسم٤مط ؾم٤مقم٦م ومت٤مُمف أرسمٕمقن يقُم -1521/49

 مم أن يذه٥م هبؿ وإن يم٤من همػم خمقف وم٤مٕو ,٤ًم ومال يٜمٌٖمل أن يذه٥م سم٠مهٚمف إًمٞمفإذا يم٤من اًمثٖمر خمقوم -1522/49

 

                                                 

 .  8/6( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11 -8/7( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/8( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/11ٛمتع ( اًمنمح اعم(4

 .  8/12( اًمنمح اعمٛمتع (5
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  .(1)ًمٞمزداد ـمٛم٠مٟمٞمٜم٦م

وم٢من مل ي٠مذٟم٤م طمرم قمٚمٞمف اجلٝم٤مد, وإن  ,إذا يم٤من إسمقان ُمًٚمامن ومال سمد ُمـ أذهنام ذم ضمٝم٤مد اًمتٓمقع -1523/49

 . (2)ٝم٤مد واعمًت٘مٞمٛملم ومٗمل ـم٤مقمتٛمٝم٤م ٟمٔمراجل يم٤من إسمقان يم٤مومران ومال يٚمزم إذهنام, وإن يم٤مٟم٤م ُمًٚمٛملم وم٤مؾم٘ملم يٙمره٤من

ويٛمٜمع يمؾ ُمـ ٓ  ,أو يٜمٞم٥م ُمـ يثؼ سمف إذا يم٤من ذا ظمؼمة ,يتٗم٘مد اإلُم٤مم اجلٞمش إن يم٤من ذا ظمؼمة -1524/49

 . (3)خذل أو اعمرضمػ أو همػمهؿيّمٚمح ًمٚمجٝم٤مد ؾمقاء اعم

ٕٟمف ٓ سمد ُمـ  :هبؿخمذل وُمرضمػ ومال جي٤مهد  فرسمٞم٦م اجلٞمش اجلٝم٤مدي٦م وٕمٞمٗم٦م وهم٤مًمٌإذا يم٤مٟم٧م شم -1525/49

 . (4)جيقز اًمتٖمرير سم٤معمًٚمٛملموأُم٤م إذا همٚم٥م قمغم اًمٓمـ اهلزيٛم٦م ومال  ,أن يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ أٟمٜم٤م ؾمٜمٜمتٍم

ؾ اًمرسمع سمٕمد اخلٛمس ًمٚمني٦م اًمتل شمٌدأ اعمٕمريم٦م -1526/49 ؾ وذم اًمرضم ,حيؼ ًمإلُم٤مم أن يٜمٗمِّ ٕم٦م ًمف أن يٜمٗمِّ

 . (5)اًمثٚم٨م سمٕمد اخلٛمس

 . (6)ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م اهلل جلٞمشدم٥م ـم٤مقم٦م أُمػم ا -1527/49

ا قمـ أٟمٗمًٝمؿ ًمتٕملم ٓ جيقز اًمٖمزو إٓ سم٢مذن اإلُم٤مم إٓ إذا وم٤مضم٠مهؿ اًمٕمدو ومحٞمٜمئذ هلؿ أن يداومٕمق -1528/49

 . (7)اًم٘مت٤مل قمٚمٞمٝمؿ

 . (8)إذا ىمدم هلؿ اًمدقمقة ومل يًتجٞمٌقادمقز ُم٤ٌمهمت٦م اًمٙمٗم٤مر  -1529/49

 ًمٜمٌل ^ رُمك أهؾ ٕن ا :اُمرأة سمال ىمّمدوإن ىمتؾ صٌل أو  ,جيقز رُمل اًمٙمٗم٤مر سم٤معمٜمجٜمٞمؼ -1530/49

 

                                                 

 .  8/12( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/12( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/15( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/15( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/16( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/17( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  8/22( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  8/22( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 . (1)داود أيبيمام قمٜمد . اًمٓم٤مئػ سم٤معمٜمجٜمٞمؼ

ٓ جيقز شمٕمٛمد ىمّمػ أو ىمتؾ اًمّمٌٞم٤من واًمٜم٤ًمء واخلٜمثك وؿمٞمخ وم٤مٍن وزُمـ وأقمٛمك وراه٥م  -1531/49

٤مء ويٙمقٟمقن أرىم ,إٓ إذا يم٤من هلؿ رأي أو شمدسمػم أو ؿم٤مريمقا ذم اًم٘مت٤مل أو طمروقا قمغم اًم٘مت٤مل ,وُمـ ٓ ي٘م٤مشمؾ

 . (2)ًٌل٤مًمسم

: إُم٤م اًم٘متؾ أو أظمذ اًمٗمداء أو اإلُم٤مم خيػم ومٞمف سملم أُمقر أرسمٕم٦م إذا ؾمٌل اًم٤ٌمًمغ اعم٘م٤مشمؾ وم٢من -1532/49

 . (3)آؾمؽمىم٤مق أو اعمـ سمدون رء

 ,وٓ يِمؽمط أن ٟمحقزه٤م إمم سمالد اإلؾمالم ,متٚمؽ اًمٖمٜمٞمٛم٦م سم٤مٓؾمتٞمالء قمٚمٞمٝم٤م ذم دار احلرب -1533/49

 . (4)رب إذا ُمٚمٙمٝم٤م اعمًٚمٛملمذم دار احلوجيقز شم٘مًٞمٛمٝم٤م 

وُمـ اٟمٍمف ىمٌؾ اًم٘مت٤مل  ,وُمـ ضم٤مء سمٕمد اًم٘مت٤مل ومال رء ًمف ,اًمٖمٜمٞمٛم٦م شمٙمقن عمـ طمي اًم٘مت٤مل -1534/49

 . (5)ومال رء ًمف

ٻ ٻ ٻ ٻ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :ىمٌؾ أن ي٘مًؿ اإلُم٤مم اًمٖمٜم٤مئؿ خيرج اخلٛمس ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م -1535/49

ق هلل ومخٛمس اخلٛمس اًمذي ه ,[ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

سمٜمق ه٤مؿمؿ وسمٜمق قمٌد  :ورؾمقًمف يٙمقن ومٞمئ٤ًم يٍمف ذم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم, وذوي اًم٘مرسمك هؿ ىمراسم٦م اًمرؾمقل ^ وهؿ

وي٘مًؿ سمٞمٜمٝمؿ مخس اخلٛمس طم٥ًم احل٤مضم٦م, واعمذه٥م يرى أٟمف ي٘مًؿ سمٞمٜمٝمؿ يم٤معمػماث ًمٚمذيمر ُمثؾ طمظ  ,اعمٓمٚم٥م

ق يم٤من همٜمٞم٤ًم ضمؼمًا ًمٚمٜم٘مص احل٤مصؾ سمٗم٘مد ويٕمٓمك مخس اخلٛمس وًم ,ُمـ ُم٤مت أسمقه وهق دون اًمٌٚمقغ, واًمٞمتٞمؿ إٟمثٞملم

 وًمٙمـ ٓ ؿمؽ أن ُمـ يم٤من أطمقج ومٝمق أطمؼ, ويٕمٓمك مخس اخلٛمس اعم٤ًميملم ويدظمؾ ذم اعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء,  ,أسمٞمف

 

                                                 

 .  8/23( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  24 -8/23( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/24( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/25( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/26( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)ٞمؾ اعم٤ًمومر اًمذي اٟم٘مٓمع سمف اًمًٌٞمؾويمذًمؽ اسمـ اًمًٌ

ؾمٝمؿ ًمف وؾمٝمامن  وًمٚمٗم٤مرس صمالصم٦م أؾمٝمؿ ,ًمٚمراضمؾ ؾمٝمؿ :شم٘مًؿ سم٘مٞم٦م اًمٖمٜمٞمٛم٦م وهل أرسمٕم٦م أمخ٤مس -1536/49

 . (2) ظمٞمؼم يمام ذم اًمّمحٞمحلمًمٗمٕمؾ اًمٜمٌل ^ ذم :ًمٗمرؾمف

ومت٘م٤مس  ,حي٤مرب اًمٜم٤مس اًمٞمقم قمغم ـم٤مئرات ودسم٤مسم٤مت وهمػمه٤م ومٞم٘م٤مس يمؾ رء قمغم ُم٤م يِمٌٝمف -1537/49

واًمًٝمامن اًمتل شمٙمقن  ,ومٞمٙمقن ًم٘م٤مئده٤م صمالصم٦م أؾمٝمؿ ؾمٝمؿ ًمف وؾمٝمامن هل٤م ,اًمٓم٤مئرات واًمدسم٤مسم٤مت قمغم اخلٞمؾ

ل اًمًٝمٛملم ًم٘م٤مئد ٕٟمف ٓ يٛمٚمؽ اًمٓم٤مئرة, وإذا رأى وزم إُمر أن يٕمٓم :ه٤م شمرضمع إمم سمٞم٧م اعم٤ملًمٚمٓم٤مئرات وٟمحق

 . (3)اًمٓم٤مئرة ومال سم٠مس

وًمٙمـ يمام ؾمٌؼ  ,ٕن اجلٞمش واطمد :يِم٤مرك اجلٞمش هاي٤مه ومٞمام همٜمٛم٧م وشمِم٤مريمف ومٞمام همٜمؿ -1538/49

ؾ اًمني٦م ذم اسمتدا  . (4)ء اًم٘مت٤مل اًمرسمع وذم اًمرضمٕم٦م اًمثٚم٨مًمإلُم٤مم أن يٜمٗمِّ

وم٢من رأى ُمـ اعمّمٚمح٦م  ,وم٢من إُمر راضمع إمم اضمتٝم٤مد اإلُم٤مم ,ُمـ همؾ ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م ىمٌؾ أن شم٘مًؿ -1539/49

ق رطمٚمف طمرىمف إٓ اًمًالح واعمّمحػ ويمؾ ُم٤م ومٞمف روح وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ  ,وإن رأى أن يٌ٘مٞمف أسم٘م٤مه ,أن حيرِّ

 . (5), واعمذه٥م يرى وضمقب اًمتحريؼاإلؾمالم

ظمػم اإلُم٤مم سملم ىمًٛمتٝم٤م سملم اًمٖم٤مٟمٛملم أو  ,أرو٤ًم ومتحقه٤م قمٜمقة سم٤مًمًٞمػ إذا همٜمؿ اعمًٚمٛمقن -1540/49

 . (6)سمد أن يًتِمػم أوزم اًمرأي ذم ذًمؽ وًمٙمـ ٓ ,وييب قمٚمٞمٝم٤م ظمراضم٤ًم ي١مظمذ ممـ هل سمٞمده ,وىمٗمٝم٤م قمغم اعمًٚمٛملم

 . (7)خلراج هق اضمتٝم٤مد اإلُم٤مماعمرضمع ذم حتديد ا -1541/49

                                                 

 . 28 -8/2( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/29( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/30( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/30( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/32( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/33( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  8/35( اًمنمح اعمٛمتع (7
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راضمٞم٦م صمؿ قمجز قمـ قمامرهت٤م أضمؼم قمغم إضم٤مرهت٤م أو رومع يده قمٜمٝم٤م, ُمـ اىمتٓمع ؿمٞمئ٤ًم ُمـ إرض اخل -1542/49

 . (1)سمنمط أن ٓ يٗمقت هب٤م ُمقؾمؿ اًمزرع وإن ـمٚم٥م ُمٝمٚم٦م ومٞمٕمٓمك اعمٝمٚم٦م

إذا ُم٤مت إٟم٤ًمن ىمد اؾمتقمم قمغم أرض ظمراضمٞم٦م اٟمت٘مٚم٧م سمخراضمٝم٤م إمم اًمقرصم٦م, وم٢من مل يريدوه٤م  -1543/49

 . (2)قمٜمٝم٤م وشمٕمٓمك ًمٖمػمهؿرومٕمقا أيدهيؿ 

 ,٤م أظمذ ُمـ اًمٙمٗم٤مر ُمـ ضمزي٦م وظمراج وقمنم وُم٤م شمريمقه ومزقم٤ًم ُمـ اعمًٚمٛملم ومخس اخلٛمسُم -1544/59

 . (3)ومٝمق ذمٌء يٍمف ذم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم

  ومّمٌؾ ذم إُم٤من واهلدٟم٦م

أٓ يٙمقن ذم  :سمنمط ,يّمح إُم٤من ُمـ يمؾ ُمًٚمؿ قم٤مىمؾ خمت٤مر ذيمرًا يم٤من أو أٟمثك طمرًا يم٤من أو ىمٜم٤مً  -1545/49

وأن يٙمقن ذم قمنم ؾمٜملم وم٠مىمؾ ُمٜمجزًا يم٤من أو ُمٕمٚم٘م٤ًم, ويّمح ُمـ اإلُم٤مم جلٛمٞمع  ,شم٠مُمٞمٜمف ضر قمغم اعمًٚمٛملم

ا وحيرم هبذ, ؾ ُمًٚمؿ ًم٘م٤مومٚم٦م وطمّمـ صٖمػميـ قمروم٤مً وُمـ يم ,وُمـ أُمػم سمٚمدة ًمٌٚمدة ُمنميملم سمجقاره ,اعمنميملم

  .(4)إُم٤من ًمٚمٙم٤مومر ىمتٚمف ورىمف وأهه

ُمٕمٚمقُم٦م, واعمذه٥م يرى أهن٤م ٓ شمزيد قمغم  اهلدٟم٦م قم٘مد ُمـ اإلُم٤مم أو ٟم٤مئٌف قمغم شمرك اًم٘مت٤مل ُمدة -1546/49

, وىم٤مل ؿمٞمخ وذم رواي٦م أظمرى أهن٤م شمّمح ُم١مىمت٦م وًمق أيمثر ُمـ قمنم ؾمٜملم إذا دقم٧م احل٤مضم٦م ًمذًمؽ ,قمنم ؾمٜملم

ًمٚمٛمًٚمٛملم  ,: جيقز قم٘مد اهلدٟم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم سمدون حتديد إذا يم٤من ذم ذًمؽ ُمّمٚمح٦م وًمٙمـ يٙمقن هذا قم٘مدًا ضم٤مئزاً اإلؾمالم

 . (5)ٙمـ ٓ سمد أن يٕمٚمٛمقا قمدوهؿ سم٤مًمٜم٘مضوًم , ٟم٘مْمفأن يٜم٘مْمقه إذا رأوا ُمّمٚمح٦م ذم

 : (6)ٞمٜمٜم٤م وسملم اًمٙمٗم٤مر قمغم صمالث طم٤مٓتاًمٕمٝمد اًمذي سم -1547/49

                                                 

 .  8/37( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/37( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/37( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/42( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  47 -8/44( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/47( اًمنمح اعمٛمتع (6
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  أن يٜم٘مْمقا اًمٕمٝمد سم٠مٟمٗمًٝمؿ ومال قمٝمد هلؿ . -أ

 أن يًت٘مٞمٛمقا ًمٜم٤م وٓ ٟمخ٤مف ُمٜمٝمؿ ظمٞم٤مٟم٦م ومٞمج٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمًت٘مٞمؿ هلؿ .  -ب

 ؾمقاء . د ومٜمٜمٌذ إًمٞمٝمؿ قمغم أن ٟمخ٤مف ُمٜمٝمؿ ٟم٘مض اًمٕمٝم -ج

أٟمف ٓ  :جيقز قم٘مد اهلدٟم٦م وًمق سمامل ُمـ اعمًٚمٛملم إذا يم٤مٟمقا ذم طم٤مًم٦م وٕمػ, وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء -1548/49

واعم٠ًمًم٦م  ,جيقز أن ٟمٕمٓمٞمٝمؿ قمغم اهلدٟم٦م ُم٤مًٓ أسمدًا, وًمٙمـ سمذل اعم٤مل أهقن ُمـ اًم٘متؾ إذا يم٤من اًمٕمدو ىمقي٤ًم ٓ ـم٤مىم٦م ًمٜم٤م سمف

 . (1)يمٚمٝم٤م شمٕمقد إمم اعمّمٚمح٦م

يمام ومٕمؾ اًمٜمٌل  ,اهلدٟم٦م ُمع اًمٙمٗم٤مر قمغم ذط أن ُمـ أؾمٚمؿ ُمٜمٝمؿ وضم٤مءٟم٤م رددٟم٤مه ًمٚمح٤مضم٦مدمقز  -1549/49

 . (2)٘مت٤مهلؿ واًمٗمرار ُمٜمٝمؿوي١مُمر هًا سم ,يمام ذم اًمٌخ٤مري .^ ذم صٚمح احلديٌٞم٦م

ـٌ ُمـ ؾمٞمده اًمٙم٤مومر وم٠مؾمٚمؿ مل يرد إًمٞمٝمؿ ظم -1550/49  . (3)قوم٤ًم ُمـ يرشمد إمم اًمٙمٗمرإن هرب ىِم

 . (4)اعمًٚمؿ ُمـ ُم٤مل وىمقد وطمدسمجٜم٤ميتٝمؿ قمغم  ي١مظمذ اعمٕم٤مهديـ -1551/49

 . (5)قا ره٤مئٜمٜم٤م جيقز ىمتؾ ره٤مئـ اًمٙمٗم٤مر إن ىمتٚم -1552/49

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  8/48( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/49( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/51( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/51( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/51( اًمنمح اعمٛمتع (5
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  ًمذُم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤ماسم٤مُب قم٘مد  -50

أٟمف إذا مل يًٚمؿ اًم٘مقم »  : ٕن اًمٜمٌل ^ أوص سمريدة :يمؾ يم٤مومر يّمح أن شمٕم٘مد اًمذُم٦م ُمـ -1553/50

أظمرضمف ُمًٚمؿ, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ شمٕم٘مد اًمذُم٦م إٓ ٕهؾ اًمٙمت٤مب  .شومٞمدقمقهؿ إمم اجلزي٦م وم٢من أسمقا ىم٤مشمٚمٝمؿ 

  .(1)جقس وم٘مطواعم

 . (2)ٕٟمف قم٘مد ُم١مسمد :ٓ يّمح قم٘مد اًمذُم٦م إٓ ُمـ اإلُم٤مم أو ٟم٤مئٌف -1554/50

 :ومل جيز ىمت٤مهلؿ ,وضم٥م ىمٌقل اجلزي٦م ,ًمق ـمٚم٥م اًمٙمٗم٤مر دومع اجلزي٦م قمغم أن ٓ ي٘م٤مشمٚمٝمؿ اعمًٚمٛملم -1555/50

إذا أقمٓمقا اجلزي٦م وم٤مىمٌؾ ُمٜمٝمؿ »  :وًم٘مقل اًمٜمٌل ^ ,[گ گ ڳ ڳ ڳ ڳگ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ]

 . (3)أظمرضمف ُمًٚمؿ .شويمػ قمٜمٝمؿ 

ٓ دم٥م اجلزي٦م قمغم اًمّمٌل وٓ اعمرأة وٓ اًمٕمٌد وٓ اًمٗم٘مػم اًمذي يٕمجز قمٜمٝم٤م, وُمـ ص٤مر أهاًل  -1556/50

أهاًل هل٤م وطمتك وىم٧م  وٓ شم٠مظمذ يم٤مُمٚم٦م سمؾ سم٤محل٤ًمب ُمـ ُمدة يمقٟمف ,ًمقضمقهب٤م ُمـ ه١مٓء أظمذت ُمٜمف آظمر احلقل

 . (4)قهب٤موضم

  .(5)ء شمرهمٞم٤ًٌم ًمف ذم اإلؾمالمُمـ أؾمٚمؿ ذم أصمٜم٤مء احلقل ؾم٘مٓم٧م قمٜمف اجلزي٦م وٓ ي١مظمذ ُمٜمف ر -1557/50

 ,ٓ جي٥م أن يٓم٤مل وىمقف أهؾ اًمذُم٦م وأن دمر أيدهيؿ سمؾ شمًتٚمؿ ُمٜمٝمؿ اجلزي٦م اؾمتالُم٤ًم قم٤مدي٤مً  -1558/50

ؿ وأن دمر أيدهيؿ قمٜمد أظمذ ٥م يرى أٟمف جي٥م أن يٓم٤مل وىمقومٝمأٓ ئمٝمر إيمراُمٝمؿ وأن يذًمقا, واعمذه :سمنمط

 . (6)اجلزي٦م

 

                                                 

 .  8/58( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/59( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/60( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/62( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/63( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/64( اًمنمح اعمٛمتع (6



 املمتع  الشرحكتاب  جممىع اختيارات الشيخ ابن عثيمني الفقهية من

275 

 . (1)سمؾ ٓ سمد أن ي٠ميت هب٤م سمٜمٗمًفٓ جيقز ٕطمد ُمـ أهؾ اًمذُم٦م أن يرؾمؾ ظم٤مدُمف أو اسمٜمف سم٤مجلزي٦م  -1559/50

  ومّمٌؾ ذم أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م

وأن  ,ُمقال واًمٕمرضجي٥م قمغم اإلُم٤مم أن ي٠مظمذ أهؾ اًمذُم٦م سمحٙمؿ اإلؾمالم ذم إٟمٗمس وإ -1560/50

 . (2)حتريٛمف دون ُم٤م ٓ يٕمت٘مدون حتريٛمفشم٘م٤مم قمٚمٞمٝمؿ احلدود ومٞمام يٕمت٘مدون 

يم٠من حيٚمؼ ُم٘مدم رأؾمف ويِمد اًمزٟم٤مر قمغم وؾمٓمف وأن  ,جي٥م أن يتٛمٞمز أهؾ اًمذُم٦م ذم احلٞم٤مة سم٤معمٔمٝمر -1561/50

أن يريمٌقا قمرو٤ًم سم٠من  :سمنمط ,وٓ يريمٌقا اخلٞمؾ سمؾ يريمٌقن احلٛمػم واإلسمؾ ,جيٕمؾ ذم رىم٤مهبؿ ـمقق يٕمرومقن سمف

وٓ  ,وذم وىمتٜم٤م احل٤مض يٛمٜمٕمقن ُمـ اًمًٞم٤مرات اًمٗمخٛم٦م ,وٓ يْمٕمقن قمٚمٞمٝم٤م اًمنج ,شمٙمقن مجٞمع أرضمٚمٝمؿ ذم ضمٝم٦م

 . (3)ي٘مؼمون ُمع اعمًٚمٛملم طمتك أـمٗم٤مهلؿ وٓ ي٘م٤مم هلؿ وأُم٤م ذم اعمامت ومال ,يّمدرون ذم اعمج٤مًمس

 ,ٟمٌدأهؿ سمٙمٞمػ احل٤مل ويمٞمػ أصٌح٧م وٟمحقه٤موجيقز أن  ,ٓ جيقز سمداءة أهؾ اًمذُم٦م سم٤مًمًالم -1562/50

 . (4)عمذه٥م يرى قمدم ضمقاز ذًمؽوا ,وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم

 :: وم٢من سطمقا سم٤مًمًالم سم٠من ىم٤مًمقاقمٚمٞمٜم٤م ومال خيٚمق ؾمالُمٝمؿ ُمـ أطمقال إذا ؾمٚمؿ أهؾ اًمذُم٦م -1563/50

إن سطمقا سم٘مقهلؿ اًم٤ًمم وقمٚمٞمٙمؿ, و :وًمٜم٤م أن ٟم٘مقل ,وقمٚمٞمٙمؿ اًمًالم :ومٚمٜم٤م أن ٟمرد قمٚمٞمٝمؿ وٟم٘مقل ,اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وإن  .ش: وقمٚمٞمٙمؿ إذا ؾمٚمؿ قمٚمٞمٙمؿ أهؾ اًمٙمت٤مب وم٘مقًمقا»  :ًم٘مقًمف ^ :وقمٚمٞمٙمؿ :وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل ,قمٚمٞمٙمؿ

 . (5)وقمٚمٞمٙمؿ : مل يٌٞمٜمقا اًمالم ومٜم٘مقليم٤من اًمًالم حمتٛمالً 

تٙمقن وأُم٤م قمٞم٤مدة ُمريْمٝمؿ وم ,ٓ دمقز هتٜمئ٦م أهؾ اًمذُم٦م سم٠مقمٞم٤مدهؿ وٓ شمٕمزيتٝمؿ ذم ُمّم٤مهبؿ -1564/50

 . (6)يم٤من يرضمك إؾمالُمف ومٞمٕم٤مد ًمٚمٛمّمٚمح٦م إن

                                                 

 .   8/64( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/65( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  72 -8/68( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/73( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/74( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/76( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 ,وٓ جيقز سمٜم٤مء ُم٤م اهندم ُمٜمٝم٤م ,ٓ جيقز متٙملم اًمٙمٗم٤مر ُمـ سمٜم٤مء اًمٙمٜم٤مئس واًمٌٞمع ذم سمالد اعمًٚمٛملم -1565/50

 . (1)ٜم٤ميتٝم٤مفمٚماًم ومال شمٕم٤مد سمٕم٤مد, واعمذه٥م يرى أهن٤م إذا هدُم٧م يإٓ أن يٙمقن هدم فمٚماًم وم٢مٟمف 

وٓ يٛمٙمٜمقن ُمـ  ,شمٕمٚمٞم٦م سمٜمٞم٤مهنؿ قمغم اعمًٚمٛملم طمتك وإن ريض اعمًٚمؿ يٛمٜمع أهؾ اًمذُم٦م ُمـ -1566/50

وجيؼم اعمًٚمؿ قمغم اًمٗمًخ, وٓ يٛمٜمٕمقن ُمـ  ,ذًمؽ, وم٢من ُمٚمٙمقه قم٤مًمٞم٤ًم ُمـ ُمًٚمؿ ظمػموا سملم اهلدم أو ومًخ اًمٕم٘مد

مم ج ومػمضمع إُمر إوأُم٤م ُمـ اخل٤مر ,وٓ يٛمٜمٕمقن ُمـ ووع اًمزظم٤مرف ُمـ اًمداظمؾ ,ُم٤ًمواة سمٜمٞم٤مهنؿ ًمٌٜم٤مء اعمًٚمٛملم

  .(2)اضمتٝم٤مد اإلُم٤مم

ت اًمٜم٤مىمقس واجلٝمر يٛمٜمع أهؾ اًمذُم٦م ُمـ إفمٝم٤مر ذب اخلٛمر و أيمؾ حلؿ اخلٜمزير و إفمٝم٤مر صق -1567/50

 . (3)سمٙمت٤مهبؿ

أظمرضمقا اعمنميملم »  :ٕن اًمرؾمقل ^ ىم٤مل :ٓ جيقز إىمرار اًمٙمٗم٤مر ًمٚمًٙمٜمك ذم ضمزيرة اًمٕمرب -1568/50

 .شيرة اًمٕمرب طمتك ٓ أدع إٓ ُمًٚمامً اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ُمـ ضمزٕظمرضمـ »  :, وىم٤ملُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شُمـ ضمزيرة اًمٕمرب 

 . (4)أٓ ٟمخِمك ُمٜمٝمؿ حمٔمقراً  :سمنمط ,أظمرضمف ُمًٚمؿ, وأُم٤م وضمقدهؿ ًمٚمٕمٛمؾ ومال سم٠مس سمف

 ,ومٞمٓمٚم٥م ُمٜمف اًمدظمقل إمم اإلؾمالم وإٓ ىمتؾ ,إذا شمٜمٍم اًمٞمٝمقدي أو هتقد اًمٜمٍماين مل ي٘مٌؾ ُمٜمف 1569/50

 . (5)اًمذي ئمٝمر ُمـ إدًم٦م أٟمف ي٘متؾٙمـ ٓ ي٘متؾ, وًم :وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد

  ومّمٌؾ ذم ُم٤م يٜمت٘مض سمف اًمٕمٝمد

أو شمٕمدى قمغم ُمًٚمؿ سم٘متؾ أو زٟم٤م أو ىمٓمع  ,إذا أسمك اًمذُمل سمذل اجلزي٦م واًمتزام طمٙمؿ اإلؾمالم -1570/50

 وم٘مد اٟمت٘مض قمٝمده وطمؾ  ,اًمٓمريؼ أو دمًس أو آوى ضم٤مؾمقؾم٤ًم أو ذيمر اهلل أو رؾمقًمف ^ أو يمت٤مسمف أو ذيٕمتف سمًقء

 

                                                 

 .  8/77( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/78( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/80( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/82( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/84( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)٤ًم أو اعمـ سمٗمداء سمامل أو سمٛمٜمٗمٕم٦موظمػم اإلُم٤مم سملم ىمتٚمف أو اؾمؽمىم٤مىمف أو اعمـ جم٤مٟم ,ُم٤مًمف وص٤مر طمرسمٞم٤مً دُمف و

 ٕن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  :اًمذي يتجًس قمغم اعمًٚمٛملم ي٘متؾ وإن يم٤من ُمًٚماًم طمتك وإن شم٤مب -1571/50

  .(2)ٟمع ُمـ ىمتٚمف أٟمف ُمـ أهؾ سمدر٤معم٤م ٟم٘مؾ سمٕمض أظم٤ٌمر اًمٜمٌل ^ ًم٘مريش ويم٤من اعم أراد ىمتؾ طم٤مـم٥م سمـ أيب سمٚمتٕم٦م 

 . (3)٤ًمئف وأوٓده ٓ يٜمت٘مضُمـ ومٕمؾ ُم٤م يٜمت٘مض سمف قمٝمده وم٢من قمٝمد ٟم -1572/50

 . (4), واظمت٤مره ؿمٞمخ اإلؾمالمُمـ اٟمت٘مض قمٝمده سم٥ًم اًمٜمٌل ^ وضم٥م ىمتٚمف وإن شم٤مب -1573/50

 

 

  
  هـ 1429/ 10/ 7اًمثالصم٤مء يقم اًمٗمراغ ُمـ يمت٤مب اجلٝم٤مد 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  88 -8/85( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/87( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/88( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/88( اًمنمح اعمٛمتع (4
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  عيمت٤مب اًمٌٞمق -51

 : أظمذ رء وإقمٓم٤مء رء . اًمٌٞمع ًمٖم٦م -1574/51

 . (1)ُم٤ٌمطم٦م قمغم اًمت٠مسمٞمد همػم رسم٤م وىمرض : ُم٤ٌمدًم٦م ُم٤مل وًمق ذم اًمذُم٦م أو ُمٜمٗمٕم٦مواصٓمالطم٤مً 

وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ وهق اًمراضمح , قل سمٕمده وٓ يِمؽمط ًمف صٞمٖم٦م ُمٕمٞمٜم٦ميٜم٘مٕمد اًمٌٞمع سم٢مجي٤مب وىمٌ -1575/51

 . (2)اًمٕم٘مقد صٞمٖم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ٟمف يِمؽمط ًمٌٕمضأ :وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمامء, اإلؾمالم

أٓ يتِم٤مهمال قمٜمف سمام و ,أن يٙمقن ذم جمٚمًف: ر اًم٘مٌقل قمـ اإلجي٤مب سمنموط صمالصم٦ميّمح أن يت٠مظم -1576/51

 . (3)٤مبأن يٓم٤مسمؼ اًم٘مٌقل اإلجيو ,ي٘مٓمٕمف

 . (4), وومٕمٚمٞم٦م وهل اعمٕم٤مـم٤مة: ىمقًمٞم٦م وهل اإلجي٤مب واًم٘مٌقلًمٕم٘مد اًمٌٞمع صٞمٖمت٤من -1577/51

 ]ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  [اًمؽمايض سملم اًمٓمروملم ىم٤مل شمٕم٤ممم  :ُمـ ذوط اًمٌٞمع -1578/51

 . (5)أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف .شإٟمام اًمٌٞمع قمـ شمراٍض »  :وىم٤مل 

يم٠من يرهـ سمٞمتف إلٟم٤ًمن ذم ديـ قمٚمٞمف وطمؾ اًمديـ  ,ٓ يّمح اًمٌٞمع إذا يم٤من اًم٤ٌمئع ُمٙمره٤ًم إٓ سمحؼ -1579/51

 . (6)احل٤مل جيؼم اًمراهـ قمغم سمٞمع سمٞمتف وأسمك أن يقذم ديٜمف ومٗمل هذه

  .(7)ؾ اًمرؿمٞمدأن يٙمقن اًمٕم٤مىمد ضم٤مئز اًمتٍمف وهق احلر اًم٤ٌمًمغ اًمٕم٤مىم :ُمـ ذوط اًمٌٞمع -1580/51

 ٓ جيقز شمٍمف اًمٕمٌد وٓ اًمًٗمٞمف وٓ اًمّمٖمػم إٓ سم٢مذن اًمقزم, وٓ جيقز ًمٚمقزم أن ي٠مذن هلؿ  -1581/51

 

                                                 

 .  8/95( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/101( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/103( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/104( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/107( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/108( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  8/110( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)٦مٓ سمد ُمـ ُمراقم٤مة اعمّمٚمح٦م اعم٤مًمٞموًمٙمـ  ,إرو٤مء هلؿ

 . (2)ن اًمٕملم ُم٤ٌمطم٦م اًمٜمٗمع ُمـ همػم طم٤مضم٦مأن شمٙمق :ًمٌٞمعُمـ ذوط ا -1582/51

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وأُم٤م اهلر وم٢من يم٤من  .هنك قمـ صمٛمـ اًمٙمٚم٥م  :ٕن اًمٜمٌل  :اًمٙمٚم٥م ٓ جيقز سمٞمٕمف -1583/51

ُمرسمك يٜمتٗمع سمف وم٤مًم٘مقل سمجقاز سمٞمٕمف فم٤مهر, وأُم٤م احلامر واًمٌٖمؾ ومٞمجقز سمٞمٕمف ويمذًمؽ دود اًم٘مز وسمزره واًمٗمٞمؾ وؾم٤ٌمع 

عمص اًمدم واًمديدان ًمّمٞمد  ٚمح ًمٚمّمٞمد, وأُم٤م احلنمات ومال يّمح سمٞمٕمٝم٤م إٓ ُم٤م ومٞمف ٟمٗمع يم٤مًمٕمٚمؼاًمٌٝم٤مئؿ اًمتل شمّم

 . (3)اًمًٛمؽ

 . (4)واعمذه٥م يرى أٟمف حيرم سمٞمٕمف ويّمح اًمّمحٞمح أٟمف جيقز سمٞمع اعمّمحػ ًمألصؾ وهق احلؾ, -1584/51

: ي٤م رؾمقل اهلل ىم٤مًمقاش  إن اهلل طمرم سمٞمع اعمٞمت٦م»  :ًم٘مقل اًمٜمٌل  :ؿمحقم اعمٞمت٦م ٓ جيقز سمٞمٕمٝم٤م -1585/51

ُمتٗمؼ  .شٓ هق طمرام  »: أرأي٧م ؿمحقم اعمٞمت٦م وم٢مٟمف شمٓمغم هب٤م اًمًٗمـ وشمدهـ هب٤م اجلٚمقد ويًتّمٌح هب٤م اًمٜم٤مس, وم٘م٤مل 

 . (5)اًمٌٞمع ٓ قمغم آٟمتٗم٤مع وم٢مٟمف يّمح قمٚمٞمف, واًمٜمٝمل يٕمقد قمغم

ٟمف ُمٞمت٦م, وأُم٤م إرٟم٥م ٕ:جيقز سمٞمع ُمٞمت٦م اًمًٛمؽ واجلراد, وأُم٤م اًمثٕمٚم٥م اعمحٜمط ومال جيقز سمٞمٕمف  -1586/51

 . (6)يمل ذيم٤مة ذقمٞم٦م ومٞمٜمٔمر هؾ سمف وم٤مئدةوإن ذ ,ٕٟمف ُمٞمت٦م :اعمحٜمط سمدون شمذيمٞم٦م ومال جيقز سمٞمٕمف

اًمًامد قمغم صمالصم٦م أٟمقاع: ٟمجس ٓ يّمح سمٞمٕمف وإن ضم٤مز آٟمتٗم٤مع سمف, وُمتٜمجس يّمح سمٞمٕمف ًمٙمـ  -1587/51

 . (7), وـم٤مهر سمٞمٕمف طماللسمٕمد إظم٤ٌمر اعمِمؽمي سمذًمؽ

 . (8), واعمذه٥م يرى قمدم ضمقاز ذًمؽسمٞمع إده٤من اعمتٜمج٦ًم جيقز -1588/51

                                                 

 .  8/112( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/112( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  118 -8/113( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/119( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/121( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/122( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  8/123( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  8/124( اًمنمح اعمٛمتع (8
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يًتثٜمك ُمـ اعمٞمت٦م ُم٤م هق ذم طمٙمؿ اعمٜمٗمّمؾ ُمثؾ اًمِمٕمر واًمقسمر واًمّمقف واًمريش ويمذًمؽ  -1589/51

 . (1)شمٓمٝمػمه سم٤مًمدسمغٕٟمف يٛمٙمـ  :اجلٚمد

ؾ هؿ اًمقيمٞمأن يٙمقن اًم٤ٌمئع ُم٤مًمٙم٤ًم ًمٚمٛمٌٞمع أو ُمـ ي٘مقم ُم٘م٤مُمف و :ُمـ ذوط صح٦م اًمٌٞمع -1590/51

  .(2)واًمقيص واًمٜم٤مفمر واًمقزم

 . (3)ال إذٟمف مل جيز اًمٌٞمع وٓ اًمنماءُمـ سم٤مع ُمٚمؽ همػمه أو اؿمؽمى سمامل همػمه سم -1591/51

ي٧م ًمف وإٓ ومٝمل ًمٚمٛمِمؽمي وم٢من ىمٌؾ ُمـ اؿمؽُم  ,ُمـ اؿمؽمى ًمٖمػمه ذم ذُمتف سمدون إذٟمف صح اًمٕم٘مد -1592/51

أضم٤مزه ص٤مطم٥م اعم٤مل أم مل  ؾمقاء ,إٓ مل يّمح اًمٕم٘مدي٧م ًمف وؿمؽُم إول, واعمذه٥م يِمؽمط أٓ يًٛمل ذم اًمٕم٘مد ُمـ ا

 . (4)صح٦م اًمٌٞمع إذا أضم٤مزه ص٤مطم٥م اعم٤مل جيزه, واًمّمحٞمح

ٕن هذا وىمػ قم٤مم قمغم  :أرايض اًمِم٤مم وُمٍم واًمٕمراق اعمقىمقوم٦م يّمح سمٞمع أراوٞمٝم٤م وُم٤ًميمٜمٝم٤م -1593/51

  .(5)رى أهن٤م شم١مضمر٤ًميمـ دون إرايض وياعمًٚمٛملم وًمٞمس ًمف ُمًتحؼ ظم٤مص, واعمذه٥م يرى ضمقاز سمٞمع اعم

وهق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل وٟمٍمه اعمقومؼ ذم اعمٖمٜمل,  ,سمٞمقت ُمٙم٦م اًمّمحٞمح أٟمف جيقز سمٞمٕمٝم٤م وإضم٤مرهت٤م -1594/51

 . (6)يرى قمدم ضمقاز اًمٌٞمع وٓ اإلضم٤مرة سمجقاز اًمٌٞمع دون اإلضم٤مرة, واعمذه٥م :وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم

يم٤مء ذم اًمٜم٤مس ذ»  :رض ًم٘مقًمف ٓ يّمح سمٞمع اعم٤مء ذم اًمٌئر وٓ ُم٤م ٟم٧ٌم ُمـ اًمٙمأل ذم إ -1595/51

ذًمؽ إذا يم٤من حيّمؾ ًمف سمذًمؽ  أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد, وًمٙمـ ًمّم٤مطم٥م إرض أن يٛمٜمع .ش اعم٤مء واًمٙمأل واًمٜم٤مر صمالث:

  .(7)ضر

 اًم٘مدرة قمغم شمًٚمٞمؿ اًمثٛمـ أو اعمثٛمـ, ومال يّمح سمٞمع اًمٕمٌد أسمؼ وٓ اًمٌٝمٞمٛم٦م  :ُمـ ذوط اًمٌٞمع -1596/51

                                                 

 .  8/127,  94, 1/89( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/125ًمنمح اعمٛمتع ( ا(2

 .  8/130( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/133( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/135( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/138( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  8/139( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 ,, ويمذًمؽ ٓ يّمح سمٞمع اًمٓمػم ذم اهلقاء إٓ إذا يم٤من آًمٗم٤ًم ًمٚمرضمقع وم٢مٟمف يّمح٤مًا قمغم ردهاًمِم٤مردة إٓ إذا يم٤من ىم٤مدر

 . (1), واعمذه٥م ٓ يرى صح٦م ذًمؽ اًمٌٞمعوٓ اًمًٛمؽ ذم اعم٤مء إٓ إذا يم٤من ُمرئٞم٤ًم سمٛمٙم٤من يٛمٙمـ أظمذه ومٞمّمح اًمٌٞمع

قمغم ـمرف صم٤مًم٨م  ُمـ هُمِّم٥م ُمٜمف رء وم٢مٟمف يّمح أن يٌٞمٕمف قمغم ُمـ همّمٌف إي٤مه, وأُم٤م أن يٌٞمٕمف -1597/51

ًمٕمدم اًم٘مدرة قمغم شمًٚمٞمؿ اعمٌٞمع, وإن سم٤مقمف قمغم ـمرف صم٤مًم٨م ىم٤مدر قمغم أظمذه ممـ همّمٌف صح  :وم٢مٟمف ٓ يّمح اًمٌٞمع

 . (2)رف اًمث٤مًم٨م قمـ أظمذه ومٚمف ومًخ اًمٌٞمعوم٢من قمجز اًمٓم ,اًمٌٞمع

ن ويٙمق ,أن يٙمقن اعمٌٞمع ُمٕمٚمقُم٤ًم سمرؤيتف أو ؿمٛمف أو ذوىمف أو عمًف أو وصٗمف :ُمـ ذوط اًمٌٞمع -1598/51

ُمتٗمؼ  .شُمـ أؾمٚمػ ذم رء ومٚمٞمًٚمػ ذم يمٞمؾ ُمٕمٚمقم ووزن ُمٕمٚمقم إمم أضمؾ ُمٕمٚمقم »  :ًم٘مقًمف  :ذًمؽ طملم اًمٕم٘مد

 . (3)قمٚمٞمف

ٞمح وًمٙمـ ويمالمه٤م صح ,: أن يٙمقن ُمٕمٞمٜم٤ًم أو يٙمقن ذم اًمذُم٦ماعمٌٞمع اعمقصقف يٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم -1599/51

 . (4)يْمٌط اًمّمٗم٦م, وأن : أن يٙمقن اعمقصقف مم٤م يٛمٙمـ وٌٓمف سم٤مًمّمٗم٦مٓ سمد ُمـ ذـملم

 . (5), واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ يّمحٕن اًمٕمٚمؿ سمف ُمدرك :اًمّمحٞمح أن سمٞمع إٟمٛمقذج صحٞمح -1600/51

 . (6)ف وم٢مٟمف ٓ يّمح اًمٌٞمع حلّمقل اًمٖمررُمـ اؿمؽمى ؿمٞمئ٤ًم سمٕمد ُم٤م رآه وًمٙمـ ضمٝمؾ آٟمتٗم٤مع سم -1601/51

وهق ُمذه٥م أيب  ,ٞم٤مر إذا رآهُمـ وصػ ًمف اعمٌٞمع سمام ٓ يٙمٗمل ؾمٚماًم صح اًمٌٞمع وًمٚمٛمِمؽمي اخل -1602/51

 .  (7)ٞم٤مً ٕٟمف مل يره٤م ومل شمقصػ ًمف وصٗم٤ًم يم٤موم :طمٜمٞمٗم٦م, واعمذه٥م يرى قمدم صح٦م اًمٌٞمع

 هنك قمـ  ٕن اًمٜمٌل : وٓ اًمٚمٌـ وهق ذم اًميع ُمٜمٗمرديـ ٓ يّمح سمٞمع احلٛمؾ وهق ذم اًمٌٓمـ -1603/51

 

                                                 

 .  8/142( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/146( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/147( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/149( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/151( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/152( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  8/152( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ٌؾ احلٌٚم٦مقمـ سمٞمع طم ^  وىمد هنك ,ذًمؽ

 يّمح سمٞمٕمف ٕٟمف يّمح سمٞمع اعمًؽ ذم وم٠مرشمف وهق ُم٤م يًٛمك سمٛمًؽ اًمٖمزال, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ -1604/51

 . (2)جمٝمقل

ج ُمـ اًمتٛمر ٕن ومٞمف همرر, وًمٙمـ يّمح أن ي٤ٌمع اًمٜمقى إذا أظمر :ٓ يّمح سمٞمع اًمٜمقى ذم اًمتٛمر -1605/51

 . (3)ٕٟمف ُمٕمٚمقم

ٕٟمف ُمِم٤مهد  :وأٓ شمتير اًمٌٝمٞمٛم٦مز ذم احل٤مل جيقز سمٞمع اًمّمقف قمغم فمٝمر اًمداسم٦م سمنمط اجل -1606/51

 . (4)ع ٕٟمف ضمزء ُمـ احلٞمقانُمٕمٚمقم, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ يّمح اًمٌٞم

وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ  ,يّمح سمٞمع يمؾ ُم٤م اعم٘مّمقد ُمٜمف ُمًتؽمًا ذم إرض يم٤مجلزر واًمٗمجؾ وٟمحقه -1607/51

 . (5)ًمٚمجٝم٤مًم٦ماإلؾمالم واسمـ اًم٘مٞمؿ, واعمذه٥م يرى أن هذا اًمٌٞمع ٓ يّمح 

 . (6)ـ سمٞمع اعمالُم٦ًم واعمٜم٤مسمذةهنك قم ٕن اًمٜمٌل  : يّمح سمٞمع اعمٜم٤مسمذة واعمالُم٦ًم واحلّم٤مةٓ -1608/51

ٝمذا ٓ رء ومٞمف وٓ يٕمد سمٕمض اعمحالت شمٌٞمع يمؾ رء سمخٛم٦ًم ري٤مٓت أو سمٕمنمة ري٤مٓت وم -1609/51

 . (7)ُمـ اًمٖمرر

وأُم٤م  ,ٜمف اًمٖمرض ُمـ ذاءهيّمح أن يٌٞمع اًمرضمؾ قمٌدًا ُمـ قمٌٞمده ُمـ همػم شمٕمٞملم إذا مل يٗم٧م سمتٕمٞمٞم -1610/51

 . (8)ؽ ُمٓمٚم٘م٤ًم إٓ أن يٕملمإذا وم٤مت اًمٖمرض ُمـ ذاءه ومال سمد ُمـ اًمتٕمٞملم, واعمذه٥م يرى قمدم صح٦م ذًم

 إٓ هذا أو إٓ  :وإن ىم٤مل ,سمٕمتؽ ه١مٓء اًمٕمٌٞمد إٓ واطمدًا ًمٚمجٝم٤مًم٦م :ٓ يّمح أن ي٘مقل اًمرضمؾ -1611/51

                                                 

 .  8/154( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/155( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/155( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/156( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/158( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/158( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  8/160( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  8/162( اًمنمح اعمٛمتع (8
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  .(1)ومالن صح اًمٌٞمع

اؾمتثٜمك ُمٜمف رء يمرأؾمف أو ضمٚمده صح اًمٌٞمع, وإن يم٤من اعمِمؽمي ُمـ سم٤مع طمٞمقان ُم٠ميمقل و -1612/51

احلٞمقان همػم اعم٠ميمقل مل م هذا اعمًتثٜمك وجيؼم اًم٤ٌمئع قمغم ىمٌقل اًمت٘مقيؿ, وإن اؾمتثٜمك ُمـ يتير سم٤مًمنميم٦م ٟم٘مقِّ 

 . (2)يّمح

 ُمـ اؿمؽمى طمٞمقان ُم٠ميمقل وىمد اؾمتثٜمك ُمٜمف اًم٤ٌمئع قمْمق ُمٕملم صمؿ ايمتِمػ اعمِمؽمي سمٕمد اًمٌٞمع أن -1613/51

 . (3)ٞم٥م ومٚمٚمٛمِمؽمي ومًخ اًمٌٞمعومٞمف قم

ؾمتثٜم٤مء همػم صحٞمح واًمٌٞمع همػم ُمـ سم٤مع طمٞمقان ُم٠ميمقل اًمٚمحؿ صمؿ اؾمتثٜمك ؿمحٛمف وم٢من آ -1614/51

 . (4)صحٞمح

 ٕن احلٛمؾ ضمزء ُمٜمٗمّمؾ, واعمذه٥م يرى أن اًمٌٞمع ٓ :ُمـ سم٤مع طمٞمقاٟم٤ًم واؾمتثٜمك محٚمف صح اًمٌٞمع -1615/51

 . (5)ٕن احلٛمؾ جمٝمقل :يّمح

ُمـ اًمٚمحؿ ومال سم٠مس  ٕمٞمٜم٤ًم يٛمٙمـ إدرايمف وحتّمٞمٚمف يمرـمؾسم٤مع طمٞمقاٟم٤ًم واؾمتثٜمك ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم ُمُمـ  -1616/51

 . (6)ا آؾمتثٜم٤مء وٓ اًمٌٞمعوآؾمتثٜم٤مء صحٞمح, ويمذًمؽ ًمق اؾمتثٜمك اًمٙمٌد, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ يّمح هذ

 . (7)٤من وسمٓمٞمخ واًم٤ٌمىمالء واحل٥م اعمِمتديّمح سمٞمع يمؾ ُم٤م ُم٠ميمقًمف ذم ضمقومف ُمـ رُم -1617/51

 . (8)أن يٙمقن اًمثٛمـ ُمٕمٚمقُم٤مً  :وط اًمٌٞمعُمـ ذ -1618/51

 , اؿمؽمي٧م هذا اًمٌمء هبذه اًمٙمقُم٦م ُمـ اًمدراهؿ وم٢من هذا اًمٌٞمع ٓ يّمح :ًمق ىم٤مل ؿمخص -1619/51

                                                 

 .  8/162( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/163( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/165( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/165( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/166( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/167( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  8/168( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  8/169( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 . (1)واعمذه٥م يرى أن هذا اًمٌٞمع صحٞمح

إن سمٞمٕم٧م اًمًٚمٕم٦م سمرىمٛمٝم٤م أي سمام يمت٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ صمٛمـ وم٤مًمٌٞمع صحٞمح إن يم٤من ُمـ ىمٌؾ اًمدوًم٦م أو  -1620/51

 . (2)ى أن هذا اًمٌٞمع ٓ يّمحأن اعمِمؽمي ىمٌؾ ذًمؽ, واعمذه٥م ير

سمٕمتؽ هذا اًمٌمء سم٠مًمػ درهؿ أو أًمػ ديٜم٤مر ذه٤ًٌم وومْم٦م وم٤مًمٌٞمع همػم صحٞمح ًمٚمجٝم٤مًم٦م,  :ُمـ ىم٤مل -1621/51

ى قمدم صح٦م اًمٌٞمع ذم سمٕمتؽ سم٠مًمػ ذه٤ًٌم وومْم٦م وم٤مًمٌٞمع صحٞمح وحيٛمؾ قمغم اعمٜم٤مصٗم٦م, واعمذه٥م ير :وأُم٤م إذا ىم٤مل

  .(3)اًمّمقرشملم

  .(4)ٕن اًمًٕمر جمٝمقل :اًمٌٞمع سمام يٜم٘مٓمع سمف اًمًٕمر ٓ يّمح -1622/51

أسمٞمٕمؽ سمام سم٤مع سمف زيد وم٢من اًمٌٞمع يٙمقن صحٞمح٤ًم إذا يم٤من زيد ممـ يٕمتؼم  :إذا ىم٤مل اًم٤ٌمئع ًمٚمٛمِمؽمي -1623/51

 . (5)قدم صح٦م اًمٌٞمع قمغم اإلـمالوأُم٤م إذا يم٤من ُمـ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ومال يّمح اًمٌٞمع, واعمذه٥م يرى قم ,سمت٘مديره اًمثٛمـ

ُمـ سم٤مع صمقسم٤ًم يمؾ ذراع سمدرهؿ أو سم٤مع صؼمة يمؾ ص٤مع ُمٜمٝم٤م سمدرهؿ أو سم٤مع ُمـ اًمثقب يمؾ ذراع  -1624/51

سمدرهؿ أو ُمـ اًمّمؼمة يمؾ ص٤مع سمدرهؿ صح اًمٌٞمع, واعمذه٥م يرى صح٦م اًمٌٞمع ذم اًمّمقرة إومم وقمدم اًمّمح٦م ذم 

 . (6)اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م

ٌمء سمامئ٦م درهؿ إٓ ديٜم٤مر أو سمديٜم٤مر إٓ درهؿ وم٤مًمٌٞمع سمٕمتؽ هذا اًم :إذا ىم٤مل اًم٤ٌمئع ًمٚمٛمِمؽمي -1625/51

, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ يّمح ٕن اًمثٛمـ ؾمٞمٙمقن ُمٕمٚمقُم٤مً  :صحٞمح إذا يم٤مٟم٧م اًم٘مٞمٛم٦م ُم٘مررة ُمـ اًمدوًم٦م ُمٕمٚمقُم٦م

 . (7)اًمٌٞمع

  :يم٠من ي٘مقل ,يماًل ُمٜمٝمام سمٙمذا مل يّمح اًمٌٞمع :ومل ي٘مؾ ,ُمـ سم٤مع ُمٕمٚمقُم٤ًم وجمٝمقًٓ يتٕمذر قمٚمٛمف -1626/51

                                                 

 .  8/170( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/171( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/172( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/173( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/173( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/174( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  8/176( اًمنمح اعمٛمتع (7
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سمٕمتؽ هذه  :يم٠من ي٘مقل ,يماًل ُمٜمٝمام سمٙمذا صح اًمٌٞمع :ذه اًمٜم٤مىم٦م ومحؾ إظمرى سم٠مًمػ درهؿ, وإن ىم٤ملسمٕمتؽ ه

تٕمذر قمٚمؿ اعمجٝمقل صح اًمٌٞمع اًمٜم٤مىم٦م ومحؾ إظمرى سم٠مًمػ درهؿ اًمٜم٤مىم٦م سمثامٟمامئ٦م واحلٛمؾ سمامئتلم صح اًمٌٞمع, وإن مل ي

ض عمجٝمقل وٟمقزع اًمثٛمـ أصمالصم٤ًم, صمٚمث٤مه ًمٚمح٤م: أن شم٘مدر ىمٞمٛم٦م اعمقضمقد سملم أيديٜم٤م اعمٕمٚمقم وىمٞمٛم٦م أظمر اهقو سم٘مًٓمف

  .(1)اعمٕمٚمقم وصمٚم٨م ًممظمر اعمجٝمقل

صح اًمٌٞمع ذم ُمٚمٙمف ومل يّمح ذم  سمٞمٜمف وسملم همػمه يمٕمٌد أو ؾمٞم٤مرة –ُمِمؽميم٤ًم  –ُمـ سم٤مع ُمِم٤مقم٤ًم  -1627/51

ام صمؿ واًمث٤مين ٔظمر ظمٚمٓمٝم ٕضمزاء يمّم٤مقملم ُمـ سمر أطمدمه٤م ًمِمخصُمٚمؽ همػمه, وأُم٤م ُم٤م يٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ اًمثٛمـ قمٚمٞمف سم٤م

سم٤مقمٝمام صح اًمٌٞمع ذم اًمّم٤مع اًمذي يٛمٚمٙمف سم٘مًٓمف وٓ يّمح ذم اًمّم٤مع اًمث٤مين, وإن سم٤مع قمٞمٜملم ىم٤مئٛمتلم سمٜمٗمًٝمام يمٕمٌده 

وقمٌد همػمه صح اًمٌٞمع ذم قمٌده ومل يّمح ذم قمٌد همػمه, ويمذًمؽ ًمق سم٤مع قمٌدًا وطمرًا صح ذم اًمٕمٌد ومل يّمح ذم احلر 

احل٤مل وإن قمٚمؿ وًمٚمٛمِمؽمي اخلٞم٤مر إن ضمٝمؾ  , اخلٛمر سم٘مًٓمفأو سم٤مع ظماًل ومخرًا صح ذم اخلؾ ومل يّمح ذم ,سم٘مًٓمف

  .(2)احل٤مل ومال ظمٞم٤مر ًمف

  ومّمٌؾ ذم ُمقاٟمِع اًمٌٞمع

ٱ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :ٓ يّمح اًمٌٞمع وٓ اًمنماء سمٕمد إذان اًمث٤مين يقم اجلٛمٕم٦م ممـ شمٚمزُمف اجلٛمٕم٦م -1628/51

 . (3)[ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ٕن اًمقوقء أُمر يتٕمٚمؼ  :سمٕمد ٟمداء اجلٛمٕم٦م اًمث٤مين صح ذاءه ًمٚمامءُمـ اؿمؽمى ُم٤مء ًمٚمقوقء  -1629/51

 . (4)عمذه٥م يرى أٟمف ٓ يّمحسم٤مًمّمالة واًمٜمٝمل إٟمام يم٤من ُمـ أضمؾ اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمّمالة, وا

ؾمقاء يم٤من قم٘مد ٟمٙم٤مح أو ىمرض أو رهـ  ,مجٞمع اًمٕم٘مقد ٓ شمّمح سمٕمد إذان اًمث٤مين وأهن٤م طمرام -1630/51

 . (5)قد سمٕمد إذان اًمث٤مينح قم٘مد اًمٜمٙم٤مح وؾم٤مئر اًمٕم٘موهمػمه٤م, واعمذه٥م يرى أٟمف يّم

                                                 

 .  179, 8/178( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/182( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/185( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/191اعمٛمتع ( اًمنمح (4

 .  8/192( اًمنمح اعمٛمتع (5
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ذم ومتٜم٦م سملم  ٤مً وٓ سمٞمع ؾمالطم ,ٓ يّمح سمٞمع قمّمػم قمغم ُمـ يتخذه مخرًا قمٜمد همٚم٦ٌم اًمٓمـ -1631/51

 . (1)اعمًٚمٛملم

: اسمٜمف ٕمتؼ قمٚمٞمف وهق ذو اًمرطمؿ اعمحرم أيٓ يّمح سمٞمع اًمٕمٌد اعمًٚمؿ قمغم اًمٙم٤مومر إٓ إذا يم٤من ي -1632/51

: إذا ُمٚمٙم٧م ٕمٌد يٕمتؼ قمٚمٞمف سم٤مًمتٕمٚمٞمؼ سم٠من ي٘مقلظمقه وقمٛمف وظم٤مًمف واسمـ أظمٞمف وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ, أو يم٤من اًمواسمـ سمٜمتف وأ

 ٕن ومٞمف ُمّمٚمح٦م ًمٚمٕمٌد وهل شمٕمجٞمؾ :اًمٕمٌد ومٝمق طمر, ومٗمل هذه احل٤مًمتلم يّمح سمٞمع اًمٕمٌد اعمًٚمؿ قمغم اًمٙم٤مومر

 . (2)طمريتف

قمٜمف سم٤مًمٕمتؼ أو ٞمده قمغم إزاًم٦م ُمٚمٙمف إذا يم٤من قمٜمد اًمٙم٤مومر قمٌد يم٤مومر صمؿ أؾمٚمؿ هذا اًمٕمٌد أضمؼم ؾم -1633/51

 . (3)سم٤مًمٌٞمع أو اهل٦ٌم

إذا مجع سملم قم٘مديـ سمٖمػم ذط أو سمنمط ومل يتْمٛمـ هذا اًمنمط حمذورًا ذقمٞم٤ًم وم٤مًمٕم٘مد  -1634/51

 . (4)ك ذط وم٤مًمٕم٘مد همػم صحٞمحصحٞمح, واعمذه٥م يرى أٟمف إذا يم٤من هٜم٤م

وأُم٤م  ,ذور أن يت٠مظمر اًمنمط قمـ اعمنموطٕن اعمح :يّمح اجلٛمع سملم اًمٌٞمع واًمٙمت٤مسم٦م وٓ ُم٤مٟمع -1635/51

 . (5)ع سملم اًمٌٞمع واعمٙم٤مشم٦ٌمإذا اىمؽمن سمف ومال طمرج, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ يّمح اجلٛم

حيرم يٌٞمع اعمًٚمؿ قمغم سمٞمع أظمٞمف أو ذاؤه قمغم ذائف ؾمقاء يم٤من ذم زُمـ اخلٞم٤مر أو سمٕمد ذًمؽ  -1636/51

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وأُم٤م إذا يم٤من سمٕمد ُمدة ـمقيٚم٦م ومال سم٠مس,  .شٓ يٌع سمٕمْمٙمؿ قمغم سمٞمع أظمٞمف »  :ًم٘مقًمف  :ويٌٓمؾ اًمٕم٘مد

يم٤من ُمًٚماًم أو يم٤مومرًا أو  واعمذه٥م يرى ضمقاز اًمٌٞمع قمغم سمٞمع أظمٞمف سمٕمد زُمـ اخلٞم٤مر واحلٙمؿ يني قمغم اعمٕمّمقم ؾمقاء

 . (6)ذُمٞم٤مً 

                                                 

 .  8/193( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/195( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/196( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/197( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/199( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/200( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ُمـ سم٤مع رسمقي٤ًم سمٜمًٞمئ٦م واقمت٤مض قمـ صمٛمٜمف ُم٤م ٓ ي٤ٌمع سمف ٟمًٞمئ٦م ضم٤مز ًمٚمح٤مضم٦م سمنمط أٓ يرسمح  -1637/51

يمٛمـ سم٤مع سمرًا سمامئ٦م درهؿ ُم١مضمٚم٦م قمغم ؾمٜم٦م وعم٤م طمؾ اًمديـ مل جيد قمٜمد اعمديـ  ,وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ,ًتقذماعم

ٓ سم٠مس أن »  :ٓسمـ قمٛمر  ًم٘مقًمف  :اًمدراهؿ ووضمد قمٜمده متر أظمذ اًمتٛمر سمام ي٤ًموي ُم٤مئ٦م درهؿ وٓ يزيد

ذه٥م أظمرضمٝمام اإلُم٤مم أمحد, واعم .ُم٤م مل يْمٛمـقمـ رسمح  وهنٞمف  .ششم٠مظمذه٤م سمًٕمر يقُمٝم٤م ُم٤م مل شمتٗمرىم٤م وسمٞمٜمٙمام رء 

 . (1)يرى اعمٜمع ُمٓمٚم٘م٤مً 

ُمـ اؿمؽمى ؿمٞمئ٤ًم ٟم٘مدًا سمدون ُم٤م سم٤مع سمف ٟمًٞمئ٦م ومال يّمح اًمٌٞمع يمٛمـ يٌٞمع ؾمٞم٤مرة سمٕمنميـ أًمٗم٤ًم إمم  -1638/51

 . (2)ذه شمًٛمك ُم٠ًمًم٦م اًمٕمٞمٜم٦موه ,ؾمٜم٦م صمؿ يِمؽمهي٤م ممـ سم٤مقمٝم٤م قمٚمٞمف سمثامٟمٞم٦م قمنم أًمٗم٤مً 

٤م سم٤مقمف ُم١مضماًل سمٜم٘مد همػم ضمٜمًف اًمذي سم٤مع سمف وم٢مٟمف ٓ جيقز إذا اؿمؽماه سمثٛمـ جيري رسم٤م ُمـ اؿمؽمى ُم -1639/51

ُم١مضماًل صمؿ رضمع واؿمؽمى  –شم٤ًموي أًمػ درهؿ  –اًمٜمًٞمئ٦م سمٞمٜمف وسملم اًمثٛمـ اًمذي سم٤مع سمف يمٛمـ سم٤مع ؿمٞمئ٤ًم سمامئ٦م ديٜم٤مر 

  .(3)واًمٗمْم٦م ضم٤مئز لم اًمذه٥مٕن اًمتٗم٤موؾ سم :ُم٤مئ٦م درهؿ ٟم٘مدًا, واعمذه٥م يرى أٟمف جيقز هذا اًمٌمء سمثامن

أن يتٕمذر اًم٘مرض واًمًٚمؿ وأن يٙمقن حمت٤مضم٤ًم ًمذًمؽ طم٤مضم٦م سمٞمٜم٦م وأن  :اًمتقرق ضم٤مئز سمنمط -1640/51

 . (4)إلؾمالم أن اًمتقرق طمرامويرى ؿمٞمخ ا ,شمٙمقن اًمًٚمٕم٦م قمٜمد اًم٤ٌمئع

ومٝم٤م ًمف ومٝمذه ٓ ختٚمق ُمـ أن ي٠ميت ؿمخص سمٌْم٤مقم٦م ًمّم٤مطم٥م اعمحؾ قمغم أن يٍمسمٞمع اًمتٍميػ  -1641/51

 : (5)ـمري٘متلم

: أن يقيمؾ ص٤مطم٥م اعمحؾ ذم اًمٌٞمع ويٙمقن ًمف ذم يمؾ يمرشمقن ُمثاًل يمذا ومٝمذا ضم٤مئز ىمقًٓ واطمدًا, ٕٟمف إومم

 شمقيمٞمؾ سمٕمقض .

 : أن ي٘مقل ًمّم٤مطم٥م اعمحؾ هذه ُمثاًل قمنمة صٜم٤مديؼ قمٚمٞمؽ سمامئ٦م يمؾ صٜمدوق سمٕمنمة وُم٤م مل ي٤ٌمع ُمٜمٝم٤م يرد اًمث٤مٟمٞم٦م

                                                 

 .  8/208( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/210( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/215نمح اعمٛمتع ( اًم(3

 .  8/220( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  10/28( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 ذه اًمّمقرة ًمٚمجٝم٤مًم٦م . ذم هسم٘مًٓمف ُمـ اًمثٛمـ, واعمذه٥م يرى قمدم اًمّمح٦م 
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  ًمٌٞمعاًمنموط ذم اسم٤مُب  -52

 : (1)اًمٗمرق سملم ذوط اًمٌٞمع واًمنموط ذم اًمٌٞمع -1642/52

 ذوط اًمٌٞمع ُمـ ووع اًمِم٤مرع, واًمنموط ذم اًمٌٞمع ُمـ ووع اعمتٕم٤مىمديـ .  -أ

 اًمٌٞمع .  ذوط اًمٌٞمع يتقىمػ قمٚمٞمٝم٤م صح٦م اًمٌٞمع, واًمنموط ذم اًمٌٞمع يتقىمػ قمٚمٞمٝم٤م ًمزوم -ب

 ذوط اًمٌٞمع ٓ يٛمٙمـ إؾم٘م٤مـمٝم٤م, واًمنموط ذم اًمٌٞمع يٛمٙمـ إؾم٘م٤مـمٝم٤م ممـ ًمف ذط .  -ج

ذوط اًمٌٞمع يمٚمٝم٤م صحٞمح٦م ُمٕمتؼمة, واًمنموط ذم اًمٌٞمع ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق صحٞمح ُمٕمتؼم وُمٜمٝم٤م ُم٤م ًمٞمس سمّمحٞمح  -د

 وٓ ُمٕمتؼم. 

  –اعمجٚمس واًمنمط  –٤مريـ اعمٕمتؼم ُمـ اًمنموط ذم اًمٌٞمع ُم٤م يم٤من ذم صٚم٥م اًمٕم٘مد وذم زُمـ اخلٞم -1643/52

 . (2)وُم٤م يم٤من ىمٌؾ اًمٕم٘مد, واعمذه٥م يرى أن اعمٕمتؼم ُم٤م يم٤من ذم صٚم٥م اًمٕم٘مد أو ُم٤م يم٤من ذم زُمـ اخلٞم٤مريـ

 . (3)ُمـ أىم٤ًمم اًمنموط ذم اًمٌٞمع: اًمنموط اًمّمحٞمح٦م يم٤مؿمؽماط اًمرهـ أو شم٠مضمٞمؾ اًمثٛمـ -1644/52

يّمح هذا اًمنمط: ٕٟمف أضمؾ جمٝمقل ٓ  ُمـ اؿمؽمط شم٠مضمٞمؾ اًمثٛمـ إمم أن ي٠ميت زيد ُمثاًل ومال -1645/52

 . (4)يدرى ُمتك ي٠ميت زيد

ُمـ اؿمؽمط أن يٙمقن اًمثٛمـ ُم١مضماًل إمم أن يقه اهلل قمٚمٞمف صح اًمنمط, واعمذه٥م يرى قمدم  -1646/52

 . (5)اًمّمح٦م ًمٚمجٝم٤مًم٦م إذ ٓ يدرى ُمتك يقه اهلل قمٚمٞمف

يٗمًخ اًمٕم٘مد إذا مل يتح٘مؼ  ُمـ اؿمؽمط صٗم٦م ُم٘مّمقدة ذم اعمٌٞمع ووم٘مدت وم٢من ًمّم٤مطم٥م اًمنمط أن -1647/52

 . (6)ذـمف

                                                 

 .  8/223( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/224( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/225( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/227( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/228( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/230( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ُمـ اؿمؽمط صٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ذم اعمٌٞمع صمؿ شمٌلم ًمف وم٘مده٤م وىم٤مل: أٟم٤م ٓ أريد أن أومًخ اًمٕم٘مد وًمٙمٜمل  -1648/52

أريد أرش وم٘مد اًمّمٗم٦م, وم٢من يم٤من اًم٤ٌمئع ُمدًم٤ًًم وىمد همر اعمِمؽمي ومٚمٚمٛمِمؽمي أرش وم٘مد اًمّمٗم٦م, وإن مل يٙمـ اًم٤ٌمئع 

 . (1)ُم٤ًمك سمال أرش أو اًمردُمدًم٤ًًم ومٚمٚمٛمِمؽمي اخلٞم٤مر سملم اإل

ُمـ سم٤مع سمٞمت٤ًم واؿمؽمط ؾمٙمٜم٤مه عمدة ؾمٜم٦م ُم٤م مل يِمؽم سمٞمت٤ًم وم٤معمدة ُمٕمٚمقُم٦م ُمـ ـمرف واطمد وم٘مط وم٘مد  -1649/52

 . (2)اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم هذه اعم٠ًمًم٦م واًمّمحٞمح ضمقاز هذه اعم٠ًمًم٦م

حمذور ذقمل,  جيقز اجلٛمع سملم ذـملم وأيمثر طم٥ًم ُم٤م يتٗمؼ قمٚمٞمف اًمٓمروم٤من ُم٤م مل يٙمـ هٜم٤مك -1650/52

 . (3)واعمذه٥م يرى قمدم ضمقاز اجلٛمع سملم ذـملم

 : (4)أىم٤ًمم اًمنموط اًمّمحٞمح٦م -1651/52

 أوًٓ: ىمًؿ صم٤مسم٧م ذط أو مل ينمط: ٕٟمف ُمـ ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد . 

 صم٤مٟمٞم٤ًم: ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٛمّمٚمح٦م اًمٕم٘مد وًمٞمس ٟمٗمٕم٤ًم ُمًت٘ماًل . 

 صم٤مًمث٤ًم: ذط ٟمٗمع إُم٤م ًمٚم٤ٌمئع وإُم٤م ًمٚمٛمِمؽمي . 

 :(5)ًمث٤مين ُمـ أىم٤ًمم اًمنموط ذم اًمٌٞمع: اًمنموط اًمٗم٤مؾمدة وهل ىمًٛملماًم٘مًؿ ا -1652/52

 أوًٓ: ذط وم٤مؾمد يٗمًد ُمٕمف اًمٕم٘مد, صم٤مٟمٞم٤ًم: ذط وم٤مؾمد ٓ يٗمًد ُمٕمف اًمٕم٘مد . 

 : (6)ُمـ اؿمؽمط قم٘مدًا ذم اًمٌٞمع وم٢من اًمنمط صحٞمح واًمٌٞمع صحٞمح إٓ ذم ُم٠ًمًمتلم -1653/52

ٙمقن طمٞمٚم٦م قمغم اًمرسم٤م سم٠من يِمؽمط سمٞمٕم٤ًم آظمر يٙمقن طمٞمٚم٦م قمغم اًمرسم٤م,   إومم: إذا ذط ىمرو٤ًم يٜمتٗمع سمف, اًمث٤مٟمٞم٦م: أن ي

 واعمذه٥م يرى قمدم ضمقاز اؿمؽماط قم٘مدًا آظمر ذم اًمٌٞمع . 

                                                 

 .  8/231( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/233( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/235( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/236( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/236( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/339( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 ُمـ سم٤مع ؿمٞمئ٤ًم صمؿ اؿمؽمط قمغم اعمِمؽمي قمدم سمٞمٕمف أو هٌتف أو قمت٘مف إن يم٤من قمٌدًا ويم٤من اًمنمط  -1654/52

 . (1)ه٥م يرى أن اًمنمط وم٤مؾمد واًمٕم٘مد صحٞمحعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مىمد أو اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف وم٢من اًمنمط صحٞمح, واعمذ

 اًمٕم٘مد وم٢من –ًمٚم٤ٌمئع  –ُمـ سم٤مع قمٌدًا واؿمؽمط قمغم اعمِمؽمي أٟمف إذا أقمتؼ اًمٕمٌد وم٢من اًمقٓء ًمف  -1655/52

ش. إٟمام اًمقٓء عمـ أقمتؼ » ذم ىمّم٦م سمريرة ريض اهلل قمٜمٝم٤م:  : ٕن اًمقٓء عمـ أقمتؼ يمام ىم٤مل وم٤مؾمد واًمنمط صحٞمح

 . (2)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

ُمـ سم٤مع ؿمٞمئ٤ًم واؿمؽمط قمغم اعمِمؽمي أن يٌٞمٕمف قمغم ومالن أو هيٌف ًمٗمالن أو يقىمٗمف ويم٤من اًمنمط  -1656/52

 . (3)ًمٖمرض صحٞمح ومال سم٠مس, واعمذه٥م يرى أن اًمٕم٘مد صحٞمح واًمنمط وم٤مؾمد

 . (4)ُمـ سم٤مع قمٌدًا واؿمؽمط قمغم اعمِمؽمي قمت٘مف صح اًمٕم٘مد واًمنمط -1657/52

 . (5)دد أضماًل أقمغم, واعمذه٥م يرى أن هذا اًمنمط وم٤مؾمداًمٌٞمع اعمٕمٚمؼ ضم٤مئز وًمٙمـ جي٥م أن حي -1658/52

ُمـ اؿمؽمى ؿمٞمئ٤ًم صمؿ أقمٓمك اًم٤ٌمئع رهٜم٤ًم طمتك يقذم اًمثٛمـ ذم ُمدة ُمٕمٞمٜم٦م ومل ي٠مت سم٤مًمثٛمـ ظمالل  -1659/52

اعمدة وم٤مًمرهـ ًمٚم٤ٌمئع يتٍمف سمف إٓ أن يٙمقن اًمت٠مظمػم سم٠مُمر ىمٝمري ويم٤من صمٛمـ اًمرهـ أوٕم٤مف ُم٤م رهٜمف سمف ومٜم٘مقل 

 . (6)واعمذه٥م يرى أٟمف إذا مت٧م اعمدة مل يٛمٚمؽ اًم٤ٌمئع اًمرهـ سمؾ يٌ٘مك رهٜم٤ًم قمٜمده ٕن اًمنمط وم٤مؾمد ًمٚمٛمِمؽمي اخلٞم٤مر,

ُمـ سم٤مع ؿمٞمئ٤ًم واؿمؽمط اًمؼماءة ُمـ يمؾ قمٞم٥م ومٞمف, وم٢من يم٤من قم٤معم٤ًم سم٤مًمٕمٞم٥م ومٚمٚمٛمِمؽمي اًمرد سمٙمؾ  -1660/52

ى إن أسمرأه ىمٌؾ اًمٕم٘مد مل يّمح طم٤مل ؾمقاء ُمع اًمٕم٘مد أو ىمٌٚمف أو سمٕمده, وإن يم٤من قم٤معم٤ًم وم٤مًمنمط صحٞمح, واعمذه٥م ير

 . (7)وإن يم٤من سمٕمد اًمٕم٘مد صح

 ُمـ سم٤مع أرو٤ًم قمغم أهن٤م ُم٤مئ٦م ُمؽم وم٤ٌمٟم٧م أهن٤م أيمثر أو أىمؾ صح اًمٌٞمع واًمٜم٘مص قمغم اًم٤ٌمئع واًمزي٤مدة  -1661/52

                                                 

 .  8/244( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/246( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/248( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/249( اًمنمح اعمٛمتع (4

  . 8/250( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/252( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  8/256( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)ًمف, وإن ضمٝمؾ احل٤مل أو وم٤مت اًمٖمرض ومٚمٝمام اخلٞم٤مر, وإن شمّم٤محل٤م قمغم اًمٜم٘مص واًمزي٤مدة ضم٤مز ٕن احلؼ هلام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  8/257( اًمنمح اعمٛمتع (1
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  خلٞم٤مرا سم٤مُب  -53

    :ًم٘مقًمف  :ُم٤م مل يتٗمرىم٤م  –وهق ُمٙم٤من اًمت٤ٌميع  –اًمٜمقع إول ُمـ أٟمقاع اخلٞم٤مر: ظمٞم٤مر اعمجٚمس  -1662/53

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, ويث٧ٌم ذم اًمٌٞمع واًمّمٚمح واإلضم٤مرة واًمٍمف واًمًٚمؿ دون ؾم٤مئر  .شاًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يتٗمرىم٤م » 

 . (1)اًمٕم٘مقد

اعمت٤ٌميٕملم ظمٞم٤مر اعمجٚمس ُم٤م مل يتٗمرىم٤م قمروم٤ًم سم٠مسمداهنام سمنمط أن ٓ يٙمقن حت٤مياًل قمغم  ًمٙمؾ ُمـ -1663/53

 . (2)أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد .شوٓ حيؾ ًمف أن يٗم٤مرىمف ظمِمٞم٦م أن يًت٘مٞمٚمف »  :ًم٘مقًمف  :إؾم٘م٤مط طمؼ أظمٞمف ذم اخلٞم٤مر

سمٞمٜمٝمام ومال سم٠مس ومٞمً٘مط  سم٠من يت٤ٌميٕم٤م قمغم أن ٓ ظمٞم٤مر ,إذا ٟمٗمك اًمٌٞمٕم٤من اخلٞم٤مر سمٞمٜمٝمام ىمٌؾ صمٌقشمف -1664/53

ًم٘مقًمف  :اخلٞم٤مر, ويمذًمؽ ًمق أؾم٘مٓم٤مه سمٕمد صمٌقشمف سمٕمد أن شمؿ اًمٕم٘مد وم٢مٟمف يً٘مط, وإن أؾم٘مٓمف أطمدمه٤م سم٘مل اخلٞم٤مر ًممظمر

:  « (3)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شوم٢من ظمػم أطمدمه٤م أظمر ومت٤ٌميٕم٤م قمغم ذًمؽ وم٘مد وضم٥م اًمٌٞمع . 

ىم٤م سمٕمد أن شم٤ٌميٕم٤م ومل يؽمك واطمد ُمٜمٝمام اًمٌٞمع وإن شمٗمر»  :ًم٘مقًمف  :إذا شمٗمرق اعمت٤ٌميٕم٤من ًمزم اًمٌٞمع -1665/53

 . (4)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شوم٘مد وضم٥م اًمٌٞمع 

إذا شمقمم واطمد ـمرذم اًمٕم٘مد ومٚمف اخلٞم٤مر ويٙمقن اعمدار قمغم ُمٗم٤مرىم٦م هذا اًمرضمؾ ًمٚمٛمٙم٤من اًمذي  -1666/53

  .(5)أُم٣م ومٞمف اًمٌٞمع

أظمرضمف  .شقمغم ذوـمٝمؿ  اعمًٚمٛمقن»  :ًم٘مقًمف  :اًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ أٟمقاع اخلٞم٤مر: ظمٞم٤مر اًمنمط -1667/53

 . (6)اًمٌخ٤مري

 يّمح أن يٙمقن ظمٞم٤مر اًمنمط ُمع اًمٕم٘مد وسمٕمد اًمٕم٘مد وزُمـ اخلٞم٤مريـ, واعمذه٥م يرى أٟمف يٙمقن  -1668/53

                                                 

 . 8/262( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/266( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/269( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/270( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/271( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/271( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)ذم ٟمٗمس اًمٕم٘مد وًمٞمس ىمٌٚمف وٓ سمٕمده

يّمح أن يٙمقن ظمٞم٤مر اًمنمط عمدة ُمٕمٚمقُم٦م وًمق ـمقيٚم٦م إٓ ومٞمام يٗمًد ىمٌؾ مت٤مم اعمدة, وإن  -1669/53

وُم٤م يم٤من احلٙمؿ ُمتٕمٚم٘م٤ًم سمٖم٤مًمٌف أو سم٠موًمف صح شمٕمٚمٞمؼ اًمنمط قمٚمٞمف,  ,إمم وىم٧م احلّم٤مد أو اجلذاذ صحاؿمؽمـم٤مه 

 . (2)واعمذه٥م يرى قمدم صح٦م شمٕمٚمٞمؼ اًمنمط قمٚمٞمف

ٕن ذم ذًمؽ همرر  :إذا يم٤مٟم٧م اعمدة جمٝمقًم٦م وهل٤م هم٤مي٦م ومال شمّمح إٓ أن حيدد أقماله دومٕم٤ًم ًمٚمٛمامـمٚم٦م -1670/53

 . (3)ظمت٤مر اسمـ اًم٘مٞمؿ ضمقاز ذًمؽقمـ اًمٖمرر, وا وىمد هنك اًمٜمٌل 

 . (4)شمٌتدئ ُمدة ظمٞم٤مر اًمنمط ُمـ طملم اًمنمط -1671/53

وإن ىمٓمٕم٤مه ذم أصمٜم٤مء اعمدة سم٠من اشمٗم٘م٤م قمغم إًمٖم٤مء اخلٞم٤مر صح  ,إذا ُمْم٧م ُمدة اخلٞم٤مر ًمزم اًمٌٞمع -1672/53

 . (5)ذًمؽ

ًمٗمًخ, وم٢من اظمتٚمٗمقا ُمـ ُم٤مت وًمف اخلٞم٤مر اٟمت٘مؾ احلؼ إمم اًمقرصم٦م وهلؿ اخلٞم٤مر ذم اإلُمْم٤مء أو ا -1673/53

وم٘م٤مل اًمٌٕمض ٟمريد اًمٗمًخ وىم٤مل أظمرون ٟمريد اإلُمْم٤مء: وم٢من يم٤من ٓ ضر قمغم اًم٤ٌمئع ذم شمٗمريؼ اًمّمٗم٘م٦م ومٚمٙمؾ 

 . (6) طمٙمٛمف, وإن يم٤من يتير اًم٤ٌمئع ُمـ شمٗمريؼ اًمّمٗم٘م٦م ومٞم٘م٤مل: إُم٤م شمٗمًخقا مجٞمٕم٤ًم أو متْمقا مجٞمٕم٤مً 

اًمذُم٦م وقمغم ُمدة شمكم اًمٕم٘مد أو قمغم ُمدة يّمح ظمٞم٤مر اًمنمط ذم اًمٌٞمع واًمّمٚمح واإلضم٤مرة ذم  -1674/53

وإذا ومًخ ُمـ ًمف اخلٞم٤مر وم٢من اعمدة اًمتل اٟمتٗمع هب٤م شم٘مدر قمٚمٞمف سم٠مضمرة اعمثؾ,  ,شمٌتدئ ىمٌؾ اٟمتٝم٤مء وىم٧م ظمٞم٤مر اًمنمط

 . (7)واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ يّمح ظمٞم٤مر اًمنمط قمغم ُمدة شمكم اًمٕم٘مد أو شمٌتدئ ىمٌؾ اٟمتٝم٤مء وىم٧م ظمٞم٤مر اًمنمط

 

                                                 

 .  8/272( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/274( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/274( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/276( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/277( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  294, 8/277( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  8/278( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)ذم اًمٍمف, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ يث٧ٌم ذم اًمٍمف يث٧ٌم ظمٞم٤مر اًمنمط -1675/53

 . (2)إن اؿمؽمط ظمٞم٤مر اًمنمط ٕطمد اعمت٤ٌميٕم٤من دون ص٤مطمٌف صح وؾم٘مط ظمٞم٤مر أظمر -1676/53

إن اؿمؽمط ظمٞم٤مر اًمنمط إمم اًمٖمد أو اًمٚمٞمؾ ؾم٘مط سم٠موًمف إٓ إذا يم٤من هٜم٤مك قمرف ُمٕمتؼم ومػمضمع إًمٞمف  -1677/53

 . (3)وإٓ رضمع إمم اًمٚمٖم٦م

وًمٙمـ ُيِمٝمد قمغم اًمٗمًخ ًمٙمل ٓ  ,يّمح عمـ ًمف اخلٞم٤مر اًمٗمًخ وًمق ُمع همٞم٦ٌم أظمر أو قمدم رو٤مه -1678/53

  .(4)ي٘مع اًمٜمزاع

 . (5)ُمٚمؽ اعمٌٞمع ُمدة اخلٞم٤مريـ ًمٚمٛمِمؽمي وهق اعمذه٥م -1679/53

ًمٚمٛمِمؽمي ٟمامء اعمٌٞمع اعمٜمٗمّمؾ دون اعمتّمؾ ويمًٌف وهذا اعمذه٥م, واظمت٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم أن  -1680/53

 . (6)ّمؾ عمـ طمّمؾ ذم ُمٚمٙمف وهق رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحداًمٜمامء اعمت

 ,وم٢من ٟمِم٠م احلٛمؾ زُمـ اخلٞم٤مر ومٝمق ًمٚمٛمِمؽمي ,ُمـ اؿمؽمى ؿم٤مة طم٤مُماًل وذم أصمٜم٤مء اخلٞم٤مر ووٕم٧م -1681/53

  .(7)وأُم٤م إذا يم٤من ىمد وىمع قمٚمٞمف اًمٕم٘مد ومٝمق أطمد اعمٌٞمٕملم ومٞمٙمقن ًمٚم٤ٌمئع

إٓ ذم اإلضم٤مرة ومٞمّمح اًمتٍمف  ,ع زُمـ اخلٞم٤مرحيرم وٓ يّمح شمٍمف اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي ذم اعمٌٞم -1682/53

 . (8)وم٢من أُميض اًمٌٞمع وم٤مٕضمرة ًمٚمٛمِمؽمي وإن ومًخ اًمٌٞمع ومٚمٚم٤ٌمئع ,ومٞمٝم٤م زُمـ اخلٞم٤مر

 إذا يم٤من صمٛمـ اعمٌٞمع ُمٕمٞمٜم٤ًم ومال جيقز اًمتٍمف ومٞمف إٓ سم٢مذن أظمر أو شمٍمف ومٞمف ًمتجرسم٦م اعمٌٞمع أو  -1683/53

 

                                                 

 .  8/281( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/281( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/282( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/283ٛمتع ( اًمنمح اعم(4

 .  8/283( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/285( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  8/285( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  8/288( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 . (1)ف همػم ُمٕملم ومٞمجقز اًمتٍمف ومٞمفُمع ُمـ ًمف احلؼ, وإذا يم٤من اًمثٛمـ ُم٘مدر وًمٙمٜم

وٟمقى اًمدراهؿ اًمتل ذم  ,اؿمؽمي٧م ُمٜمؽ هذه اًمًٚمٕم٦م سمٕمنمة دراهؿ :ًمق ىم٤مل اعمِمؽمي ًمٚم٤ٌمئع -1684/53

ٕٟمف  :هبذه اًمدراهؿ صمؿ ووٕمٝم٤م ذم ضمٞمٌف وم٢مٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يتٍمف ومٞمٝم٤م :ضمٞمٌف ومٚمف أن يتٍمف ومٞمٝم٤م, وًمٙمـ ًمق ىم٤مل

 . (2)٤ًم ًمٚم٤ٌمئع سمٛمجرد اًمٕم٘مدعم٤م وىمع اًمٕم٘مد قمغم قملم اًمثٛمـ ص٤مر ُمٚمٙم

ُمـ سم٤مع قمٌدًا واؿمؽمط اخلٞم٤مر أطمدمه٤م صمؿ أقمتؼ اعمِمؽمي أو اًم٤ٌمئع اًمٕمٌد وم٢من شمٍمومف هذا حيرم  -1685/53

 . (3)ٕٟمف اقمتداء قمغم طمؼ ص٤مطمٌف, واعمذه٥م يرى أٟمف حيرم ويّمح اًمٕمتؼ :وٓ يّمح

عمٌٞمع, وأُم٤م اًم٤ٌمئع ومال جيقز ًمف أن شمٍمف اعمِمؽمي ذم اعمٌٞمع ومًخ خلٞم٤مره إٓ إذا أراد دمرسم٦م ا -1686/53

 . (4)يتٍمف ذم اعمٌٞمع إٓ أن ي٘مقل: ومًخ٧م اًمٌٞمع

ُمتٗمؼ  .شإذا سم٤ميٕم٧م وم٘مؾ: ٓ ظمالسم٦م »  :ًم٘مقًمف  :اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م ُمـ أٟمقاع اخلٞم٤مر: ظمٞم٤مر اًمٖمٌـ -1687/53

 . (5)قمٚمٞمف, ويث٧ٌم إذا يم٤من همٌٜم٤ًم خيرج قمـ اًمٕم٤مدة ويرضمع ومٞمف إمم اًمٕمرف

 : (6)ر اًمٖمٌـ قمغم اعمذه٥م ذم صمالث صقريث٧ٌم ظمٞم٤م -1688/53

 إومم: شمٚم٘مل اًمريم٤ٌمن, وم٢من شمٌلم ًمٚمت٤مضمر أٟمف همٌـ ومٚمف اخلٞم٤مر . 

 وهق ُمـ يزيد ذم اًمًٚمٕم٦م وهق ٓ يريد ذاؤه٤م .  ,اًمث٤مٟمٞم٦م: زي٤مدة اًمٜم٤مضمش

 وهق ُمـ جيٝمؾ اًم٘مٞمٛم٦م وٓ حيًـ اعماميم٦ًم وم٢من شمٌلم أٟمف همٌـ ومٚمف اخلٞم٤مر .  ,اًمث٤مًمث٦م: اعمًؽمؾمؾ

ُمـ يم٤من يٕمٚمؿ اًم٘مٞمٛم٦م ويدري أن اًمًٚمٕم٦م ٓ شم٤ًموي هذه اًم٘مٞمٛم٦م وًمٙمٜمف أظمذه٤م شمٓمٞمٞم٤ًٌم ًم٘مٚم٥م  -1689/53

 . (7)ٕٟمف يٕمٚمؿ اًم٘مٞمٛم٦م ودظمؾ قمغم سمّمػمة :اًم٤ٌمئع, صمؿ رضمع قمغم اًم٤ٌمئع وىم٤مل ًمف: همٌٜمتٜمل ومال ظمٞم٤مر ًمف

                                                 

 .  8/288( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/289( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/291( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/292( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/296( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/298ح اعمٛمتع ( اًمنم(6

 .  8/301( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)ُمـ حيًـ اعماميم٦ًم ومل ياميمس حلًـ فمٜمف سم٤مًم٤ٌمئع وشمٌلم ًمف أٟمف همٌـ ومٚمف اخلٞم٤مر -1690/53

 : (2)ُمـ صقر اًمٖمٌـ اًمتل يث٧ٌم ومٞمٝم٤م اخلٞم٤مر -1691/53

 قمٓمٞم٧م ذم اًمًٚمٕم٦م يمذا وهق يٙمذب ًمٞمزيد اعمِمؽمي قمغم اًمًقُم٦م . إومم: أن ي٘مقل اًم٤ٌمئع: أُ 

 اًمث٤مٟمٞم٦م: أن ي٘مقل اًم٤ٌمئع: اؿمؽميتٝم٤م سمٙمذا وهق يم٤مذب ًمٞمزيد اعمِمؽمي ذم اًم٘مٞمٛم٦م . 

 . (3)ِمؽمي ويٙمقن ًمٚم٤ٌمئع اخلٞم٤مر يمذًمؽي٘مع اًمٖمٌـ قمغم اًم٤ٌمئع يمام ي٘مع قمغم اعم -1692/53

 . (4)اًمٜمقع اًمراسمع ُمـ أٟمقاع اخلٞم٤مر: ظمٞم٤مر اًمتدًمٞمس -1693/53

  :(5)صقر اًمتدًمٞمس -1694/53

 إومم: أن ئمٝمر اًمٌمء قمغم وضمف أيمٛمؾ مم٤م يم٤من قمٚمٞمف . 

 اًمث٤مٟمٞم٦م: أن ئمٝمر اًمٌمء قمغم وضمف يم٤مُمؾ وومٞمف قمٞم٥م . 

ٌٞمع سمّمٗم٦م ُمرهمقب ومٞمٝم٤م وهق ظم٤مل ُمٜمٝم٤م, يمتًقيد ؿمٕمر يث٧ٌم ظمٞم٤مر اًمتدًمٞمس قمٜمد إفمٝم٤مر اعم -1695/53

 . (6)اجل٤مري٦م ومجع ُم٤مء اًمرطمك وإرؾم٤مًمف قمٜمد قمروٝم٤م وشمٍمي٦م اًمٚمٌـ ذم اًميع

ُمـ اسمت٤مقمٝم٤م سمٕمُد »  :وىم٤مل  .شٓ شمٍموا اإلسمؾ واًمٖمٜمؿ »  :ًم٘مقًمف  :س اًمٚمٌـ ذم اًميع حمرم -1696/53

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وهذا اًمّم٤مع  .شن ؿم٤مء رده٤م وص٤مقم٤ًم ُمـ متر ومٝمق سم٤مخلٞم٤مر إن ؿم٤مء أُمًٙمٝم٤م وإ –أي سمٕمد اًمتٍمي٦م  –

وإذا وم٘مد اًمتٛمر ومام ي٘مقم ُم٘م٤مُمف جيزئ قمٜمف, وًمق أراد اعمِمؽمي رد اًمٚمٌـ اًمذي  ,قمقض قمـ اًمٚمٌـ اعمقضمقد طملم اًمٕم٘مد

 . (7)طمٚمٌف قمغم اعمِمؽمي وم٢من اًم٤ٌمئع ٓ جيؼم قمغم ىمٌقًمف سمدًٓ ُمـ اًمتٛمر

  –اًمٚمٌـ ًمٞمس ًمف ىمٞمٛم٦م ذقم٤ًم وًمٙمـ اعمِمؽمي قمٜمده أشم٤من صٖمػم وهذا  -ُمـ اؿمؽمى مح٤مرة ُمٍماة  -1697/53

                                                 

 .  8/301( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/302( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/304( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/304( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/304( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/305( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  309 -8/306( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)وهذا اًمٚمٌـ ًمٞمس ًمف قمقض ,وشمٌلم أٟمف ىمد همٌـ ومٚمف اخلٞم٤مر

 . (2)اًمٜمقع اخل٤مُمس ُمـ أٟمقاع اخلٞم٤مر: ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م, وو٤مسمٓمف ُم٤م يٜم٘مص ىمٞمٛم٦م اعمٌٞمع -1698/53

عمت٤ٌميٕملم, وم٢مذا ىمّمد اعمِمؽمي ومحاًل وم٘مد اًمٕمْمق ذم اعمٌٞمع قمٞم٥م إٓ ذم اخلّم٤مء ومٞمٕمقد إمم ىمّمد ا -1699/53

 . (3)وإن يم٤من إُمر سم٤مًمٕمٙمس ومٚمٞمس سمٕمٞم٥م ,ومتٌلم أٟمف ظمّمٞم٤ًم ومٝمق قمٞم٥م

ُمـ قمٚمؿ سم٤مًمٕمٞم٥م سمٕمد اًمٕم٘مد ومٚمف أن يرد اًمًٚمٕم٦م وي٠مظمذ اًمثٛمـ وًمف أظمذ إرش إن يم٤من اًم٤ٌمئع  -1700/53

ا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م وهذ ,يٕمٚمؿ سم٤مًمٕمٞم٥م, وإن يم٤من ٓ يٕمٚمؿ سم٤مًمٕمٞم٥م ومٚمف ومًخ اًمٌٞمع أو أظمذه سمال أرش

 . (4)يرى أٟمف يٗمًخ اًمٌٞمع أو ي٠مظمذ إرش, و إذا شمٚمػ اعمٌٞمع أو شمٕمذر رده شمٕملم إرش

يمجقز اهلٜمد وسمٞمض اًمٜمٕم٤مم ووضمد سمف قمٞم٤ًٌم ومٚمف رده  ,ُمـ اؿمؽمى ؿمٞمئ٤ًم اعم٘مّمقد ُمٜمف داظمؾ اًم٘منم -1701/53

 ٞم٥م, وقمٜمد رد اعمٌٞمع سمٕمد يمنه طم٤مٓت صمالث: وأظمذ اًمثٛمـ وًمزُمف أرش اًمٙمن, وإن ؿم٤مء أُمًٙمف وأظمذ أرش اًمٕم

 ٕٟمف مل يٜم٘مص .  :أوًٓ: أن يٙمنه ُمتقازي٤ًم سمحٞم٨م يّمٚمح أن يٙمقن إٟم٤مء وٓ شمٜم٘مص سمف اًم٘مٞمٛم٦م ومٝمذا ٓ أرش ًمف

 ٕٟمف شمٕمذر اًمرد .  :صم٤مٟمٞم٤ًم: أن يٙمنه يمنًا ٓ شمٌ٘مك ُمٕمف ىمٞمٛم٦م ومٞمتٕملم إرش

شمٜم٘مص ومٝمذا ي٠مظمذ أرش اًمٙمن, وإن أسم٘م٤مه وأظمذ إرش ومٝمق  صم٤مًمث٤ًم: أن يٙمنه يمنًا شمٌ٘مك ُمٕمف اًم٘مٞمٛم٦م ًمٙمٜمٝم٤م

 . (5)سم٤مخلٞم٤مر

ٕٟمف شمٌلم أن اًمٕم٘مد قمٚمٞمف وم٤مؾمد,  :إذا شمٌلم اًمٕمٞم٥م ذم سمٞمض اًمدضم٤مج رضمع اعمِمؽمي سمٙمؾ اًمثٛمـ -1702/53

أن يٙمقن قمغم قملم يٜمتٗمع هب٤م, وٓ أرش قمغم يمن اًمٌٞمض, وأُم٤م إن يم٤من اًمٕمٞم٥م ذم اًمٌٓمٞمخ  :ٕن ُمـ ذوط اًمٕم٘مد

 . (6)ٕن اًمٌٓمٞمخ ىمد يٙمقن قمٚمٗم٤ًم ًمٚمدواب :رده٤م وأظمذ اًمثٛمـ وًمٙمـ يرد أرش اًمِمؼ اًمذي طمّمؾ ُمٜمف ذم اًمٌٓمٞمخ ومٚمف

                                                 

 .  8/309( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/310( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/311( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  320 -8/316( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/321( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/322( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م يٙمقن قمغم اًمؽماظمل ُم٤م مل ي١مظمر شم٠مظمػمًا يي اًم٤ٌمئع -1703/53

يً٘مط طمؼ اعمِمؽمي ذم ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م إذا سح سم٢مؾم٘م٤مط طم٘مف أو شمٍمف ومٞمف سمٕمد قمٚمٛمف سم٤مًمٕمٞم٥م,  -1704/53

 . (2)٤م مل يتٍمف ومٞمف راوٞم٤ًم سم٤مٕرش وقمدم اًمرد ومٚمف إرش, وًمٚم٤ٌمئع أن حيٚمٗمف سم٠مٟمف شمٍمف ومٞمف راوٞم٤ًم سم٤مٕرشُم

ٓ يٗمت٘مر اًمٗمًخ سم٤مًمٕمٞم٥م إمم طمٙمؿ طم٤ميمؿ وٓ رو٤م وٓ طمْمقر اًم٤ٌمئع, وإن أٟمٙمر اًم٤ٌمئع اًمٗمًخ  -1705/53

  .(3)اعمِمؽمي وم٤مًم٘مقل ىمقل

     :ًم٘مقل اًمٜمٌل  :اًمٕمٞم٥م وم٤مًم٘مقل ىمقل اًم٤ٌمئع ُمع اًمٞمٛملمإذا اظمتٚمػ اعمت٤ٌميٕم٤من قمٜمد ُمـ طمّمؾ  -1706/53

اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك »  :أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد, وًم٘مقًمف  .شإذا اظمتٚمػ اعمت٤ٌميٕم٤من وم٤مًم٘مقل ُم٤م ىم٤مل اًم٤ٌمئع أو يؽمادان » 

 . (4)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وإصؾ قمدم وضمقد اًمٕمٞم٥م, واعمذه٥م يرى أن اًم٘مقل ىمقل اعمِمؽمي .شقمٚمٞمف 

ًم٤ًمدس ُمـ أٟمقاع اخلٞم٤مر: ظمٞم٤مر اًمٌٞمع سمتخٌػم اًمثٛمـ, أو ظمٞم٤مر يث٧ٌم ومٞمام إذا أظمؼمه اًمٜمقع ا -1707/53

  .(5)سم٤مًمثٛمـ

 . (6)اًمّمقر اًمتل يث٧ٌم ومٞمٝم٤م ظمٞم٤مر اًمتخٌػم سم٤مًمثٛمـ اًمتقًمٞم٦م واًمنميم٦م واعمراسمح٦م واعمقاوٕم٦م -1708/53

وًمٙمـ إومم  ,اًمّمحٞمح أٟمف ٓ يِمؽمط ُمٕمروم٦م رأس اعم٤مل ُمـ اعمِمؽمي إذا يم٤من اًم٤ٌمئع طم٤مذىم٤مً  -1709/53

  .(7)وإطمًـ أن يٕمٚمؿ اعمِمؽمي سم٤مًمثٛمـ, واعمذه٥م يرى اؿمؽماط اًمٕمٚمؿ

وم٢من  ,ُمـ اؿمؽمى ؿمٞمئ٤ًم سمرأس ُم٤مًمف فمٜم٤ًم ُمٜمف أٟمف هذا اًمثٛمـ طم٤مًّٓ صمؿ شمٌلم أن رأس اعم٤مل ُم١مضمالً  -1710/53

 ًمٚمٛمِمؽمي اًمٗمًخ  يم٤من اًم٤ٌمئع ىمد همِمف ومٚمٚمٛمِمؽمي اخلٞم٤مر ذم اإلُمْم٤مء سم٠مضمٚمف أو اًمٗمًخ, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ حيؼ

 

                                                 

 .  8/322( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/322( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/324( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/326( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/328 ( اًمنمح اعمٛمتع(5

 .  8/329( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  8/332( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)وًمٙمـ ي٠مظمذه سم٠مضمٚمف

ُمـ اؿمؽمى ؾمٚمٕم٦م سمرأس ُم٤مهل٤م صمؿ شمٌلم ًمف أن اًم٤ٌمئع اؿمؽماه٤م ممـ ٓ شم٘مٌؾ ًمف ؿمٝم٤مدشمف وهؿ  -1711/53

 . (2)إصقل واًمٗمروع وفمٝمر أٟمف ىمد همٌـ ومٚمف اخلٞم٤مر, واعمذه٥م يرى أن ًمف اخلٞم٤مر ُمٓمٚم٘م٤ًم ؾمقاًء همٌـ أم مل يٖمٌـ

ُم٤مهل٤م صمؿ شمٌلم ًمف أن اًم٤ٌمئع اؿمؽماه٤م طمٞمٚم٦م حلّمقًمف قمغم طم٘مف أو حم٤مسم٤مة  ُمـ اؿمؽمى ؾمٚمٕم٦م سمرأس -1712/53

 . (3)ًمّمدي٘مف أو ًمرهم٦ٌم ختّمف أو عمقؾمؿ وم٤مت وشمٌلم أن اعمِمؽمي ىمد همٌـ ومٚمف اخلٞم٤مر

ُمـ سم٤مع سمٕمض اًمّمٗم٘م٦م سم٘مًٓمٝم٤م ُمـ اًمثٛمـ ومل يٌلم ذًمؽ ذم ختٌػمه سم٤مًمثٛمـ ومٚمٚمٛمِمؽمي اخلٞم٤مر إذا  -1713/53

 . (4)ٌٞمع سم٤مًم٘مٞمٛم٦م, وإن يم٤من اًمثٛمـ يٜم٘مًؿ قمغم اعمٌٞمع سم٤مٕضمزاء ومال ظمٞم٤مر, وهذا هق اعمذه٥ميم٤من اًمثٛمـ يٜم٘مًؿ قمغم اعم

ُمـ اؿمؽمى ؿمٞمئ٤ًم وذم أصمٜم٤مء ُمدة اخلٞم٤مر زاد اًمثٛمـ ُمـ ىمٌؾ اًم٤ٌمئع أو ٟم٘مص ُمـ ىمٌؾ اعمِمؽمي  -1714/53

 . (5)حم٤مـمٓم٦م أو أرؿم٤ًم ًمٕمٞم٥م أو ضمٜم٤مي٦م ومال سمد ُمـ اإلظم٤ٌمر سم٤مًمزي٤مدة أو اًمٜم٘مص

 . (6)ٜمقع اًم٤ًمسمع ُمـ أٟمقاع اخلٞم٤مر: ظمٞم٤مر ٓظمتالف اعمت٤ٌميٕملماًم -1715/53

وٓ يِمؽمط شم٘مدم اًم٤ٌمئع قمغم اعمِمؽمي وٓ شم٘مدم اًمٜمٗمل  ,إذا اظمتٚمػ اعمت٤ٌميٕم٤من ذم اًمثٛمـ حت٤مًمٗم٤م -1716/53

وم٢من مل يرض أطمدمه٤م سم٘مقل  ,وٓ شمِمؽمط صٞمٖم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ًمٚمحٚمػ ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م ,قمغم اإلصم٤ٌمت أو اجلٛمع سمٞمٜمٝمام

 . (7)اًمٌٞمع أظمر ومًخ

واظمت٤مر ؿمٞمخ  ,إذا اظمتٚمػ اعمت٤ٌميٕم٤من ذم ىمدر اعمٌٞمع أو صٗمتف وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمِمؽمي قمغم اعمذه٥م -1717/53

 . (8)اإلؾمالم أن اًم٘مقل ىمقل اًم٤ٌمئع

                                                 

 .  8/336( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/337( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/338( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/340( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/341( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/345( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  8/346( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  8/352ٛمتع ( اًمنمح اعم(8
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إذا اظمتٚمػ اعمت٤ٌميٕم٤من ذم ىمدر اعمٌٞمع أو صٗمتف صمؿ ومًخ اًمٕم٘مد ويم٤من أطمدمه٤م يم٤مذسم٤ًم وم٢من اًمٕم٘مد ٓ  -1718/53

٤مـمٜم٤ًم وٓ حيؼ ًمف اًمتٍمف ومٞمام رضمع ومٞمف وًمٙمـ يٜمٗمًخ فم٤مهرًا, واعمذه٥م يرى أٟمف يٜمٗمًخ يٜمٗمًخ ذم طمؼ اًمٙم٤مذب سم

 . (1)فم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤مً 

ُم٤م مل شم٘مؿ ىمريٜم٦م  ,إذا اظمتٚمػ اعمت٤ٌميٕم٤من ذم إضمؾ أو ذم ذط وم٤مًم٘مقل ىمقل ُمـ يٜمٗمٞمف ُمع اًمٞمٛملم -1719/53

  .(2)قمغم أن اًم٘مقل ىمقل ُمـ يثٌتف ومٞمحٙمؿ هبذه اًم٘مريٜم٦م

إذا اظمتٚمػ اعمت٤ٌميٕم٤من »  ًم٘مقًمف ^: :اظمتٚمػ اعمت٤ٌميٕم٤من ذم قملم اعمٌٞمع وم٤مًم٘مقل ىمقل اًم٤ٌمئع إذا -1720/53

 . (3)أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد .شوم٤مًم٘مقل ُم٤م ىم٤مل اًم٤ٌمئع أو  يؽمادان 

واًمثٛمـ قملم أو ديٜم٤ًم  ,إذا أسمك اعمت٤ٌميٕم٤من أن يًٚمؿ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ُم٤م سمٞمده طمتك ي٘مٌض اًمٕمقض -1721/53

٤مئ٤ًٌم وهق ذم اًمٌٚمد أو يم٤من سمٕمٞمدًا قمـ اًمٌٚمد أو يم٤من ُم١مضماًل وم٢من ًمٚم٤ٌمئع أن حيٌس اعمٌٞمع قمغم صمٛمٜمف طم٤مًٓ أو يم٤من اًمثٛمـ هم

 . (4)طمتك يتًٚمؿ اًمثٛمـ ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م, وإن يم٤مٟم٤م ٓ يث٘م٤من ذم سمٕمْمٝمام ٟمّم٤ٌم قمدًٓ يتًٚمؿ اًمثٛمـ واًمًٚمٕم٦م

أو مم٤مـمؾ قمغم اًم٘مقل اًمٜمقع اًمث٤مُمـ ُمـ أٟمقاع اخلٞم٤مر: اخلٞم٤مر إذا صم٧ٌم أن اعمِمؽمي ُمٕمن  -1722/53

 . (5)اًمراضمح

 . (6)اًمٜمقع اًمت٤مؾمع ُمـ أٟمقاع اخلٞم٤مر: ظمٞم٤مر اخلُٚمػ ذم اًمّمٗم٦م -1723/53

ٕن اخلٞم٤مر يث٧ٌم ومٞمام يٗمقت سمف ُم٘مّمقد أطمد  :طمٍم اخلٞم٤مر ذم قمدد ُمٕملم ٓ يًت٘مٞمؿ -1724/53

 . (7)اعمتٕم٤مىمديـ

                                                 

 .  8/353( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/355( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/358( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/359( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/365( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/365( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  8/365( اًمنمح اعمٛمتع (7
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  ومّمٌؾ ذم اًمتٍمف ذم اعمٌٞمع ووامٟمف

ومل يّمح شمٍمومف ومٞمف  ,قزوٟم٤ًم أو ُمٕمدودًا أو ُمذروقم٤ًم صح وًمزم سم٤مًمٕم٘مدُمـ اؿمؽمى ُمٙمٞماًل أو ُم -1725/53

ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس  .شُمـ اسمت٤مع ـمٕم٤مُم٤ًم ومال يٌٕمف طمتك ي٘مٌْمف »  ًم٘مقًمف ^: :طمتك ي٘مٌْمف طمتك ُمع اًم٤ٌمئع وهق اًمّمقاب

: ٤مًمٗم٤ًم ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, واظمت٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم إٓ أن يٌٞمٕمف قمغم اًم٤ٌمئع أو شمقًمٞم٦م خم .وأطم٥ًم يمؾ رء سمٛمٜمزًم٦م اًمٓمٕم٤مم

 . (1)أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد .شٓ سم٠مس أن شم٠مظمذه٤م سمًٕمر يقُمٝم٤م ُم٤م مل شمتٗمرىم٤م وسمٞمٜمٙمام رء :» ًمٚمٛمذه٥م ًم٘مقًمف ^ 

إذا شمٚمػ اعمٌٞمع قمغم يد اًم٤ٌمئع وٛمٜمف وإن شمٚمػ سمآوم٦م ؾماموي٦م أو أشمٚمٗمف ُم٤م ٓ يٛمٙمـ شمْمٛمٞمٜمف  -1726/53

إذا سمٕم٧م ُمـ أظمٞمؽ صمٛمرًا وم٠مص٤مسمتف »  ^:ًم٘مقًمف  :يمحٞمقان أو ضمٜمد اًمًٚمٓم٤من اٟمٗمًخ اًمٌٞمع ويرضمع اعمِمؽمي سم٤مًمثٛمـ

أظمرضمف ُمًٚمؿ, وأُم٤م إذا شمٚمػ سمٗمٕمؾ آدُمل  .شضم٤مئح٦م ومال حيؾ ًمؽ أن شم٠مظمذ ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم سمؿ شم٠مظمذ ُم٤مل أظمٞمؽ سمٖمػم طمؼ 

يٛمٙمـ شمْمٛمٞمٜمف وم٤معمِمؽمي خيػم سملم ومًخ اًمٌٞمع ويرضمع قمغم اًم٤ٌمئع سم٤مًمثٛمـ أو يٛميض اًمٌٞمع ويرضمع قمغم اعمتٚمػ 

 . (2)سم٤مًمٌدل

دا ُم٤م اؿمؽمي سمٙمٞمؾ أو وزن أو قمد أو ذرع أو رؤي٦م ؾم٤مسم٘م٦م أو صٗم٦م ومال جيقز اًمتٍمف يمؾ ُم٤م قم -1727/53

وأطم٥ًم يمؾ »  :ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس  .شُمـ اسمت٤مع ـمٕم٤مُم٤ًم ومال يٌٕمف طمتك ي٘مٌْمف »  ًم٘مقًمف ^: :ومٞمف ىمٌؾ ىمٌْمف ُمٓمٚم٘م٤مً 

 . (3)وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م يرى ضمقاز ذًمؽ, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شرء سمٛمٜمزًم٦م اًمٓمٕم٤مم 

 . (4)اًمثٛمر قمغم اًمِمجر ُمـ وامن اًم٤ٌمئع ُمع أٟمف يّمح أن يتٍمف ومٞمف اعمِمؽمي ىمٌؾ ىمٌْمف -1728/53

إذا شمٚمػ ُم٤م ؾمقى اعمٌٞمع سمٙمٞمؾ أو وزن أو قمد أو ذرع أو صٗم٦م أو رؤي٦م ؾم٤مسم٘م٦م أو صمٛمر قمغم ؿمجر  -1729/53

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, إٓ  .شاعمٌت٤مع  ُمـ سم٤مع قمٌدًا وًمف ُم٤مل ومامًمف ًمٚمذي سم٤مقمف إٓ أن يِمؽمـمف:» ًم٘مقًمف ^  :ومْمامٟمف قمغم اعمِمؽمي

إذا ُمٜمٕمف اًم٤ٌمئع ُمـ ىمٌْمف ومل يتٛمٙمـ اعمِمؽمي ُمـ ىمٌْمف ومٞمْمٛمٜمف اًم٤ٌمئع وامن همّم٥م أي قمٚمٞمف أضمرهت٤م ُمدة ُمٜمٕمف 

وهذا اظمتٞم٤مر  ,وٟم٘مص اًمثٛمـ ُمْمٛمقن قمغم اًمٖم٤مص٥م ,وًمق شمٚمٗم٧م ًمْمٛمٜمٝم٤م سم٘مٞمٛمتٝم٤م وىم٧م اًمتٚمػ وًمق زاد اًمثٛمـ ,إي٤مه

                                                 

 .  8/366( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/372( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/376ح اعمٛمتع ( اًمنم(3

 .  8/380( اًمنمح اعمٛمتع (4
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ـ ىمٌْمف ومل ي٘مٌْمف وم٤مًمْمامن قمٚمٞمف, واعمذه٥م ٓ يِمؽمط متٙمـ اعمِمؽمي ُمـ وأُم٤م إذا متٙمـ اعمِمؽمي ُم ,ؿمٞمخ اإلؾمالم

 . (1)اًم٘مٌض

حيّمؾ ىمٌض اعمٙمٞمؾ سمٙمٞمٚمف واعمقزون سمقزٟمف واعمذروع سمذرقمف واعمٕمدود سمٕمده وطمٞم٤مزشمف, واعمذه٥م  -1730/53

٤مول سمتٜم٤موًمف صمؿ يرى أٟمف يٙمٗمل آؾمتٞمٗم٤مء سم٤مًمٙمٞمؾ أو اًمقزن وٟمحقه وٓ يِمؽمط احلٞم٤مزة وىمٌض ُم٤م يٜم٘مؾ سمٜم٘مٚمف وُم٤م يتٜم

  .(2)يرضمع إمم اًمٕمرف ومام قمد ىمٌْم٤ًم ومٝمق ىمٌض

اإلىم٤مًم٦م ومًخ ًمٚمٌٞمع ودمقز ىمٌؾ ىمٌض اعمٌٞمع سمٛمثؾ اًمثٛمـ أو أىمؾ أو أيمثر إذا يم٤من ُمـ ضمٜمس اًمثٛمـ  -1731/53

 . (3)وٓ ظمٞم٤مر ومٞمٝم٤م وٓ ؿمٗمٕم٦م, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ يزيد قمغم اًمثٛمـ ومال سمد ُمـ اعمثؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  8/380( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/385( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/387( اًمنمح اعمٛمتع (3
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  ًمٍمفاو ًمرسم٤ماسم٤مُب  -54

  : اًمزي٤مدة .اًمرسم٤م ًمٖم٦م -1732/54

  وذقم٤ًم: زي٤مدة ذم أؿمٞم٤مء وٟم٠ًم ذم أؿمٞم٤مء .

 . (1)ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقبووهق حمرم سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع سمؾ 

ًم٘مقًمف  :إصٜم٤مف اًمتل جيري ومٞمٝم٤م اًمرسم٤م هل: اًمذه٥م واًمٗمْم٦م واًمؼم واًمتٛمر واًمِمٕمػم واعمٚمح -1733/54

ٗمْم٦م واًمؼم سم٤مًمؼم واًمتٛمر سم٤مًمتٛمر واًمِمٕمػم سم٤مًمِمٕمػم واعمٚمح سم٤معمٚمح ُمثاًل سمٛمثؾ ؾمقاء اًمذه٥م سم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م سم٤مًم»  ^:

 . (2)أظمرضمف ُمًٚمؿ .شسمًقاء يدًا سمٞمد وم٢مذا اظمتٚمٗم٧م هذه إصٜم٤مف ومٌٞمٕمقا يمٞمػ ؿمئتؿ إذا يم٤من يدًا سمٞمد 

 ,اًمٕمٚم٦م ذم إصٜم٤مف اًمًت٦م اًمذه٥م واًمٗمْم٦م يمقهنام ذه٥م وومْم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٤م ٟم٘مديـ أو همػم ٟم٘مديـ -1734/54

وهذا  ,وي٘م٤مس قمغم هذه إصٜم٤مف اًمًت٦م يمؾ ُم٤م ؿم٤مريمٝم٤م ذم اًمٕمٚم٦م ,وأُم٤م إرسمٕم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م ومٕمٚمتٝم٤م اًمٙمٞمؾ واًمٓمٕمؿ

 . (3)اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, وأُم٤م اعمذه٥م ومػمى اًمٕمٚم٦م اًمٙمٞمؾ واًمقزن

ى ومٞمف آطمتٞم٤مط أٓ ي٤ٌمع اعمٙمٞمؾ سمٛمثٚمف إٓ يمٞماًل واعمقزون ٓ ي٤ٌمع سمٛمثٚمف إٓ وزٟم٤ًم إٓ ُم٤م يت٤ًمو -1735/54

وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ ي٤ٌمع  ,اًمٙمٞمؾ واًمقزن ومال ؿمؽ ذم أن سمٞمٕمف يمٞماًل أو وزٟم٤ًم ضم٤مئز

 . (4)ُمٙمٞمؾ سمجٜمًف إٓ يمٞماًل وٓ ي٤ٌمع ُمقزون سمجٜمًف إٓ وزٟم٤ًم وم٘مط

ٓ سمد ُمـ  ٕٟمف :ٓ جيقز أن ي٤ٌمع سمٕمض اعمٙمٞمؾ سم٤معمٙمٞمؾ ضمزاوم٤ًم وٓ سمٕمض اعمقزون سم٤معمقزون ضمزاوم٤مً  -1736/54

يم٤مل يمؾ ُمٜمٝمام ُم٤م آل إًمٞمف ومقضمده ُم٤ًموي٤ًم واًمٕمٚمؿ سم٤مًمت٤ًموي وًمٙمـ ًمق سم٤مع سمٕمْمف سمٌٕمض ضمزاوم٤ًم وىمٌؾ اًمت٘م٤مسمض 

 . (5)ًممظمر صح اًمٕم٘مد

 وضم٤مز سمٞمٕمٝمام سم٤مًمٙمٞمؾ أو اًمقزن  ,إذا سمٞمع اًمرسمقي سمرسمقي ُمـ همػم ضمٜمًف اؿمؽمط ومٞمف اًمت٘م٤مسمض وم٘مط -1737/54

                                                 

 .  8/392( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/394( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/397( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/401( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/403( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)أو ضمزاوم٤مً 

ٌٞمع ذم اعمٕمٞم٤مر اًمنمقمل سم٠من يم٤من أطمدمه٤م ُمٙمٞماًل وأظمر ُمقزوٟم٤ًم وم٢مٟمف جيقز ومٞمٝم٤م يمؾ إذا اظمتٚمػ اعم -1738/54

 . (2)رء اًمٙمٞمؾ واًمقزن واجلزاف واحلٚمقل واًمت٠مضمٞمؾ

 . (3)إذا سمٞمع رسمقي سمٖمػم رسمقي ومٞمجقز ومٞمف اًمتٗمرق ىمٌؾ اًم٘مٌض وجيقز اًمتٗم٤موؾ -1739/54

واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ جيري ومٞمٝم٤م ٓ رسم٤م ٟمًٞمئ٦م اًمٗمٚمقس جيري ومٞمٝم٤م رسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م دون رسم٤م اًمٗمْمؾ,  -1740/54

 . (4)وٓ رسم٤م ومْمؾ

وٓ ي٤ٌمع  ,ومال جيقز سمٞمع ظمٌز ُمـ اًمؼم سمجريش ُمـ اًمؼم ,ومروع إضمٜم٤مس أضمٜم٤مس شم٤مسمٕم٦م ٕصقهل٤م -1741/54

 . (5)سمر طم٤ًٌم سمؼم دىمٞم٘م٤ًم ًمتٕمذر اًمت٤ًموي, وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم سم٤مجلقاز

 ,ضمٜمًف إٓ إذا يم٤من اعم٘مّمد آٟمتٗم٤مع سم٤محلٞمقان سمٖمػم إيمؾٓ جيقز سمٞمع حلؿ طمٞمقان سمحٞمقان ُمـ  -1742/54

ذا يم٤من اعم٘مّمد ُمـ احلٞمقان اًمٚمحؿ ومال جيقز اًمٌٞمع, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ جيقز سمٞمع اًمٚمحؿ سمحٞمقان ُمـ ضمٜمًف إأُم٤م 

 . (6)ُمٓمٚم٘م٤مً 

 . (7)جيقز سمٞمع حلؿ طمٞمقان سمحٞمقان ُمـ همػم ضمٜمًف ٓظمتالف إصٜم٤مف واعم٘م٤مصد -1743/54

واعمثٚمٞم٦م هٜم٤م  .شاًمؼم سم٤مًمؼم ُمثاًل سمٛمثؾ »  ًم٘مقًمف ^: :ز سمٞمع احل٥م سمدىمٞم٘مف إذا شم٤ًموي٤م ذم اًمقزنجيق -1744/54

 . (8)حم٘م٘م٦م, واعمذه٥م ٓ يرى اجلقاز

 وٓ ظم٤مًمّمف سمٛمِمقسمف إٓ أن  ,وٓ أصٚمف سمٕمّمػمه ,وٓ ٟمٞمئف سمٛمٓمٌقظمف ,ٓ جيقز سمٞمع رسمقي سمًقي٘مف -1745/54

                                                 

 .  8/404اًمنمح اعمٛمتع ( (1

 .  8/404( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/404( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/405( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/407( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/411( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  8/414( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  8/415( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 . (1)ًمٕم٤مري٤ميٙمقن اخلٚمط يًػم وٓ رـمٌف سمٞم٤مسمًف إٓ ذم ا

ٓ جيقز سمٞمع رسمقي سمجٜمًف وُمٕمف أو ُمٕمٝمام ُمـ همػم ضمٜمًٝمام إٓ إذا يم٤من اعمٗمرد أيمثر ُمـ اًمذي ُمٕمف  -1746/54

وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ  ,يم٠من يٌٞمع ص٤مقملم ُمـ اًمتٛمر سمّم٤مع ودرهؿ ,همػمه ويم٤مٟم٧م هذه اًمزي٤مدة شم٘م٤مسمؾ اًمٌمء أظمر

  .(2)اإلؾمالم ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م

 . (3)ف ٟمقى سمتٛمر ٓ ٟمقى ومٞمفٓ جيقز سمٞمع متر ومٞم -1747/54

وأُم٤م اًمٚمٌـ وم٢من يم٤من ىمقت ٕهؾ اًمٌٚمد ومٞمٚمحؼ سم٤مًمرسمقي٤مت,  ,اًمّمحٞمح أن اًمّمقف ًمٞمس رسمقي٤مً  -1748/54

 . (4)واعمذه٥م يرى أن اًمّمقف واًمٚمٌـ جيري ومٞمٝمام اًمرسم٤م

وُم٤م مل يٜمص قمٚمٞمف وم٤معمرضمع إمم  ,ُم٤م ٟمص اًمنمع قمغم يمقٟمف ُمٙمٞمؾ ومٝمق ُمٙمٞمؾ يم٤مٕصٜم٤مف اًمًت٦م -1749/54

 . (5)رف, واعمذه٥م يرى أن اعمرضمع ذم اًمٙمٞمؾ ٕهؾ اعمديٜم٦م وذم اًمقزن ٕهؾ ُمٙم٦ماًمٕم

  ومّمٌؾ ذم رسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م

 . (6)شم٠مظمػم اًم٘مٌض ذم سمٞمع يمؾ ضمٜمًلم اشمٗم٘م٤م ذم قمٚم٦م رسم٤م اًمٗمْمؾ قمـ جمٚمس اًمٕم٘مد :رسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م هق -1750/54

دمه٤م ٟم٘مدًا يم٤معمٙمٞمٚملم حيرم رسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م ذم يمؾ ضمٜمًلم اشمٗم٘م٤م ذم قمٚم٦م رسم٤م اًمٗمْمؾ وًمٞمس أطم -1751/54

 . (7)واعمقزوٟملم

 . (8)جيقز اًمٜم٤ًمء ذم ضمٜمًلم أطمدمه٤م ٟم٘مدًا ويمذًمؽ اًمتٗم٤موؾ -1752/54

 

                                                 

 .  8/416( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/428( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/430( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/431( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/432( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/437( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  8/438( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  8/439( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 . (1)ُمـ سم٤مع ُمٙمٞماًل سمٛمقزون ضم٤مز اًمتٗمرق ىمٌؾ اًم٘مٌض واًمٜم٤ًمء -1753/54

 . (2)ُم٤م ٓ يمٞمؾ ومٞمف وٓ وزن يم٤مًمثٞم٤مب واحلٞمقان جيقز ومٞمف اًمٜم٤ًمء واًمتٗم٤موؾ -1754/54

ُم٤مئ٦م ص٤مع سمر وضم٤مء ؿمخص آظمر وأراد أن  ٤مً قز سمٞمع اًمديـ قمغم اًمٖمػم يمٛمـ يٓمٚم٥م ؿمخّمٓ جي -1755/54

وم٢من قمجز ومٚمف اًمٗمًخ سمنمط أٓ  ,يِمؽمي هذا اًمديـ ومال جيقز إٓ أن يٙمقن ًمف ؾمٚمٓم٦م قمغم أظمذ اًمديـ ُمـ اعمديـ

 . (3)يرسمح ومٞمف اًم٤ٌمئع أيمثر ُمـ صمٛمٜمف, واعمذه٥م يرى احلرُم٦م ُمٓمٚم٘م٤مً 

 :وإن سم٤مقمف سم٠ميمثر ومال جيقز ,هق قمٚمٞمف إذا سم٤مقمف سمًٕمر وىمتف أو أىمؾ ومال سم٠مسسمٞمع اًمديـ قمغم ُمـ  -1756/54

أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد, وأٓ يتخذ طمٞمٚم٦م  .شٓ سم٠مس أن شم٠مظمذه٤م سمًٕمر يقُمٝم٤م ُم٤م مل شمتٗمرىم٤م وسمٞمٜمٙمام رء »  ًم٘مقًمف ^:

 . (4)قمغم اًمرسم٤م

  ومّمٌؾ ذم اًمٍمف

 . (5)ًمٕم٘مد ومٞمام مل ي٘مٌض وصح ومٞمام ىمٌضإذا اومؽمق اعمتّم٤مروم٤من ىمٌؾ ىمٌض اًمٙمؾ أو اًمٌٕمض سمٓمؾ ا -1757/54

 . (6)إىمرب إمم ُم٘مّمقد اًمٜم٤مس أن اًمدراهؿ ٓ شمتٕملم سمتٕمٞمٞمٜمٝم٤م سم٤مًمٕم٘مد, واعمذه٥م يرى أهن٤م شمتٕملم -1758/54

حيرم اًمرسم٤م سملم اعمًٚمؿ واًمٙم٤مومر احلريب واعمٕم٤مهد وهمػمه وٓ جيقز سملم اعمًٚمٛملم ُمٓمٚم٘م٤ًم ؾمقاء سمدار  -1759/54

 . (7)إؾمالم أو طمرب

وجيري سملم إب واسمٜمف وسملم  ,ٕن اًمٕمٌد ٓ يٛمٚمؽ :ٓ جيري اًمرسم٤م سملم اًمًٞمد ورىمٞم٘مف -1760/54

 . (8)اًمزوضملم

                                                 

 .  8/443( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/443( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  8/444( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  8/445( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  8/451( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  8/452( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  8/455( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  8/457( اًمنمح اعمٛمتع (8
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ُمـ يم٤من ًمف قمغم آظمر دٟم٤مٟمػم وم٘مْم٤مه٤م دراهؿ ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم صح وٓ يٕمد ُمـ سم٤مب سمٞمع اًمديـ  -1761/54

 . (1)سم٤مًمديـ

اًمدراهؿ طملم شمًٚمٞمٛمٝم٤م ضم٤مز ُمـ اؿمؽمى أؿمٞم٤مء ُمـ حمؾ ويم٤من حي٤مؾمٌف يمؾ ؿمٝمر دون أن يٕملم  -1762/54

 . (2)ذًمؽ

 

  
  هـ 1430/ 8/ 24اًمٗمراغ ُمـ اجلزء اًمث٤مُمـ يقم اًم٧ًٌم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  8/459( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/460( اًمنمح اعمٛمتع (2



 املمتع  الشرحكتاب  جممىع اختيارات الشيخ ابن عثيمني الفقهية من

309 

  ًمثامرإصقل واسم٤مُب سمٞمع  -55

أن يٙمقن قمٜمد إٟم٤ًمن متر ُمـ اًمٕم٤مم اعم٤ميض وضم٤مء اًمرـم٥م هذا اًمٕم٤مم وأراد أن يتٗمٙمف  :اًمٕمراي٤م هل -1763/55

 : (1)مخ٦ًم ومٞمجقز أن يِمؽمي اًمرـم٥م سم٤مًمتٛمر سمنموط

  إول: أٓ جيد ُم٤م يِمؽمي سمف ؾمقى هذا اًمتٛمر .

  اًمث٤مين: أن شمٙمقن ُمـ مخ٦ًم أوؾمؼ وم٠مىمؾ واًمقؾمؼ ؾمتقن ص٤مقم٤ًم .

اًمث٤مًم٨م: أن يٙمقن ُمآل هذا اًمرـم٥م سم٘مدر اًمتٛمر سم٠من ي٠ميت ظمراص ُم٤مهر وي٘مقل هذا اًمرـم٥م إذا ضمػ يٙمقن 

 ُم٤ًموي٤ًم ًمٚمتٛمر اًمذي اؿمؽمي سمف . 

 ـم٥م ٕيمٚمف ٓ ًمٌٞمٕمف . اًمراسمع: أن يٙمقن حمت٤مضم٤ًم ًمٚمر

 اخل٤مُمس: أن يٙمقن اًمرـم٥م قمغم رؤوس اًمٜمخؾ . 

ًمق يم٤من ص٤مطم٥م اًمرـم٥م هق اعمحت٤مج ًمٚمتٛمر ومٞمجقز ًمف ذًمؽ سم٤مًمنموط اًم٤ًمسم٘م٦م, ويمذًمؽ ي٘م٤مس  -1764/55

 . (2)قمٚمٞمف اًمزسمٞم٥م سم٤مًمٕمٜم٥م وهٙمذا ُم٤م يم٤من ُمثٚمف مم٤م حيت٤مج اًمٜم٤مس ًمٚمتٗمٙمف سمف وًمٞمس قمٜمدهؿ ُم٤مل

 اًمث٤مسمت٦م ُمـ اًمٕم٘م٤مر .  إصقل: هل إؿمٞم٤مء -1765/55

 . (3)واًمثامر هل: ُم٤م يٜمت٩م ُمـ إؿمج٤مر

  .(4)ُمـ سم٤مع دارًا وم٢من اًمٌٞمع يِمٛمؾ ُم٤م ي٘مع قمٚمٞمف اًمٕمرف ذم اًمٌٞمع -1766/55

ُمـ اؿمؽمى أرو٤ًم صمؿ وضمد ومٞمٝم٤م يمٜمزًا ُمدومقٟم٤ًم وم٢من مل يٙمـ ُمٙمتقب قمٚمٞمف رء يث٧ٌم أٟمف ًمٚم٤ٌمئع وم٢مٟمف  -1767/55

 . (5)يٙمقن عمـ وضمده

 

                                                 

 .  8/418( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  8/422( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/5( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/7( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/9( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)سم٤مع أرو٤ًم ؿمٛمؾ همرؾمٝم٤م وسمٜم٤مءه٤م وًمق مل ي٘مؾ سمح٘مقىمٝم٤مُمـ  -1768/55

 ُمـ سم٤مع أرو٤ًم ومٞمٝم٤م زرع وهق مم٤م ي١مظمذ ُمرة واطمدة يم٤مًمؼم واًمِمٕمػم ومٞمٌ٘مك ًمٚم٤ٌمئع إمم احلّم٤مد ٓ  -1769/55

يِمٛمٚمف اًمٌٞمع ُم٤م مل يِمؽمـمف اعمِمؽمي, وم٢مذا ضم٤مء زُمـ احلّم٤مد ومٚمٚمٛمِمؽمي أن يٓم٤مًم٥م اًم٤ٌمئع سمحّم٤مده وم٢من مل يٗمٕمؾ 

 . (2)قمٚمٞمف أضمرة سم٘م٤مئف ذم إرض ٕٟمف ُمٕمتد اًم٤ٌمئع يم٤من

ُمـ سم٤مع أرو٤ًم ومٞمٝم٤م زرع جيز أو يٚم٘مط ُمرارًا وم٠مصقهل٤م ًمٚمٛمِمؽمي واجلزة واًمٚم٘مٓم٦م اًمٔم٤مهرة شمٙمقن  -1770/55

 . (3)ًمٚم٤ٌمئع ُمٌ٘م٤مة إمم أوان ضمزه٤م قم٤مدة

إن اؿمؽمط اعمِمؽمي قمغم ص٤مطم٥م إرض أن احلّم٤مد واجلز واًمٚم٘مٓم٦م ًمف وريض اًم٤ٌمئع صح  -1771/55

 . (4)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شُمـ سم٤مع ٟمخاًل سمٕمد أن شم١مسمر ومثٛمرهت٤م ًمٚمذي سم٤مقمٝم٤م إٓ أن يِمؽمط اعمٌت٤مع »  ًم٘مقًمف ^: :ًمٌٞمعا

ُمـ سم٤مع ٟمخاًل شمِم٘مؼ ـمٚمٕمف سمٕمد أن أسّمره ومثٛمره ًمٚم٤ٌمئع وإن مل ي١مسمره ومٚمٚمٛمِمؽمي, وإن سم٤مع سمٕمْمف  -1772/55

ؽمي, وإن أسمر سمٕمض اًمٜمخٚم٦م ومٚمٚم٤ٌمئع, واعمذه٥م ُم١مسمرًا وسمٕمْمف مل ي١مسمر ومٚمٙمؾ طمٙمٛمف وم٤معم١مسمر ًمٚم٤ٌمئع وهمػم اعم١مسمر ًمٚمٛمِم

 . (5)قمٚمؼ احلٙمؿ سمتِم٘مؼ اًمٓمٚمع ٓ سم٤مًمت٠مسمػم, وإذا اؿمؽمط اعمِمؽمي يمقن اًمثٛمرة ًمف وريض اًم٤ٌمئع صح اًمٌٞمع

ٕن اًمٜمٌل ^: هنك أن شم٤ٌمع اًمثامر طمتك يٌدو صالطمٝم٤م هنك  :ٓ جيقز سمٞمع صمٛمر ىمٌؾ سمدو صالطمف -1773/55

 . (6)أظمرضمف اًمٌخ٤مري .ُم٤م سمدو اًمّمالح؟ ىم٤مل: أن حتامّر أو شمّمٗم٤مرّ : وؾمئؾ أٟمس  ,اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي

وًمق أظمذت هذه احل٦ٌم ومٞمجقز اًمٌٞمع سمٕمد أظمذه٤م ٕٟمف  ,إن سمدا اًمّمالح ذم طم٦ٌم واطمدة ضم٤مز اًمٌٞمع -1774/55

  .(7)سمدا اًمّمالح

 ح إذا سمدا اًمّمالح ذم ٟمخٚم٦م ومل يٌدو ذم ضم٤مرهت٤م اًمتل ُمـ ضمٜمًٝم٤م وم٢من يم٤مٟم٧م ذم قم٘مد واطمد ص -1775/55

                                                 

 .  9/10( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/11( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/12( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/13( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/15( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/21( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  9/22( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)اًمٌٞمع وإن يم٤مٟم٧م ذم قم٘مد ضمديد ومال يّمح اًمٌٞمع, وأُم٤م إن يم٤مٟم٧م ُمـ ٟمقع آظمر ومال جيقز اًمٌٞمع

ٓ يّمح سمٞمع اًمزرع ىمٌؾ أن يِمتد طمٌف إٓ أن يِمؽميف ُمـ أضمؾ اًمٕمٚمػ ومال يِمؽمط ًمف اؿمتداد  -1776/55

 . (2)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. ٕن اًمٜمٌل ^ هنك قمـ سمٞمع احل٥م طمتك يِمتد :احل٥م

 ًمؼمؾمٞمؿ واًمٌ٘مؾ واًم٘مث٤مء وٟمحقه٤م إذا يم٤من سمٕمد مت٤مُمٝم٤م وٓ يِمؽمط اًم٘مٓمع ذم احل٤مل سمؾ جيقز سمٞمع ا -1777/55

 . (3)جيزه٤م اعمِمؽمي طم٥ًم ُم٤م ضمرت سمف اًمٕم٤مدة, واعمذه٥م يِمؽمط اًم٘مٓمع ذم احل٤مل إذا سمٞمع دون إصؾ

سمف إذا  جيقز سمٞمع اًمثامر ىمٌؾ أن يٌدو صالطمٝم٤م سمنمط أن شم٘مٓمع ذم احل٤مل إذا يم٤مٟم٧م اًمثٛمرة مم٤م يٜمتٗمع -1778/55

 . (4)ىمٓمٕم٧م ذم احل٤مل وإٓ ومال جيقز

ٓ جيقز سمٞمع اًمثٛمر ىمٌؾ سمدو صالطمف قمغم ُم٤مًمؽ إصؾ وأن اًمزرع ٓ ي٤ٌمع ىمٌؾ اؿمتداد طمٌف وًمق  -1779/55

 . (5)قمغم ُم٤مًمؽ إصؾ, واعمذه٥م يرى ضمقاز ذًمؽ

 . (6)جيزه ومٞمّمحإصؾ أن احلّم٤مد واجلذاذ واًمٚم٘م٤مط قمغم اعمِمؽمي إٓ أن يِمؽمط قمغم اًم٤ٌمئع أن  -1780/55

ُمـ اؿمؽمى صمٛمرًا مل يٌدو صالطمف سمنمط أن ي٘مٓمٕمف ذم احل٤مل صمؿ شمريمف طمتك سمدا صالطمف سمٓمؾ  -1781/55

 . (7)ٕٟمف ىمد يتخذ ذريٕم٦م إمم سمٞمع اًمثٛمر ىمٌؾ سمدو صالطمف :اًمٌٞمع

ُمـ اؿمؽمى ضمزة يم٤مًمؼمؾمٞمؿ أو ًم٘مٓم٦م يم٤مًم٤ٌمذٟمج٤من وٟمٛمت٤م سمرو٤م اًم٤ٌمئع وم٢من اًمٌٞمع صحٞمح ٓ يٌٓمؾ,  -1782/55

  .(8)ذه٥م يرى أٟمف يٌٓمؾواعم

 وم٢من شمٜم٤مزل  ,ُمـ اؿمؽمى صمٛمرة سمدا صالطمٝم٤م وطمّمٚم٧م صمٛمر آظمر واظمتٚمط إول سم٤مًمث٤مين اصٓمٚمح٤م -1783/55

                                                 

 .  9/22( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/23( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/24اًمنمح اعمٛمتع  ((3

 .  9/26( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/28( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/28( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  9/30( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  9/31( اًمنمح اعمٛمتع (8
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ُمـ ًمف اًمثٛمرة اًمث٤مٟمٞم٦م وم٤مًمٌٞمع  يّمح ويٌ٘مك, وإن أسمٞم٤م أن يّمٓمٚمح٤م جيؼمون قمغم اًمّمٚمح, واعمذه٥م يرى قمدم 

 . (1)صح٦م اًمٌٞمع

 . (2)تك أمتر سمٓمؾ اًمٌٞمعُمـ اؿمؽمى رـم٤ًٌم قم٤مري٦م وشمريمف طم -1784/55

 . (3)ٓ جيقز ًمٚمٛمِمؽمي أن ي١مظمر احلّم٤مد واجلذاذ قمـ وىمتف إٓ سمرو٤م اًم٤ٌمئع -1785/55

يٚمزم اًم٤ٌمئع أن يً٘مل اًمزرع واًمثٛمر إن اطمت٤مج إمم ذًمؽ وشمير إصؾ, واعمذه٥م يرى أٟمف  -1786/55

 . (4)يٚمزُمف ؾم٘مٞمف اطمت٤مج إمم ذًمؽ أو مل حيت٩م

ؾماموي٦م أو سمٗمٕمؾ آدُمل ٓ يٛمٙمـ شمْمٛمٞمٜمف يم٤مجلٜمد وٟمحقه رضمع قمغم اًم٤ٌمئع  إذا شمٚمػ اًمثٛمر سمآوم٦م -1787/55

إذا سمٕم٧م ُمـ أظمٞمؽ صمٛمرًا وم٠مص٤مسمتف ضم٤مئح٦م ومال حيؾ ًمؽ أن شم٠مظمذ ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم, سمؿ شم٠مظمذ ُم٤مل »  ًم٘مقًمف ^: :سمٙمؾ اًمثٛمـ

 . (5)أظمرضمف ُمًٚمؿ, ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ ُم٤م إذا أظمر اعمِمؽمي ضمذه٤م قمـ اًمٕم٤مدة وم٤مًمْمامن قمٚمٞمف .شأظمٞمؽ سمٖمػم طمؼ 

 . (6)اًمثٛمر ٟم٘مص ومٞمْمٛمٜمف اًم٤ٌمئع إٓ أن يٙمقن اعمِمؽمي هق اعمت٥ًٌم ذم اًمٜم٘مص ذمإذا طمّمؾ  -1788/55

إذا أشمٚمػ اًمثٛمر آدُمل يٛمٙمـ شمْمٛمٞمٜمف ويم٤من اًم٤ٌمئع همػم ُمٗمرط ذم طمٗمٔمٝم٤م وم٤معمِمؽمي ًمٞمس ًمف  -1789/55

 . (7)وُمٓم٤مًم٦ٌم اعمتٚمػاًمٗمًخ سمؾ ًمف ُمٓم٤مًم٦ٌم اعمتٚمػ, وأُم٤م إن يم٤من اًم٤ٌمئع ُمٗمرط ومٚمٚمٛمِمؽمي اًمٗمًخ أو اإلُمْم٤مء 

 . (8)قمالُم٦م سمدو صالح اًمٜمخؾ أن حيٛمر أو يّمٗمر واًمٕمٜم٥م وسم٘مٞم٦م اًمثامر أن يٓمٞم٥م أيمٚمف -1790/55

ُمـ سم٤مع قمٌدًا ًمف ُم٤مل »  ًم٘مقًمف ^: :ُمـ سم٤مع قمٌدًا وًمف ُم٤مل ومامًمف ًم٤ٌمئٕمف إٓ أن يِمؽمـمف اعمِمؽمي -1791/55

ِمؽمط قمٚمٛمف سم٤معم٤مل ومجٞمع ومٞمأن يٙمقن ىمّمد اعمِمؽمي اعم٤مل  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, إٓ .شومامًمف ًمٚمذي سم٤مقمف إٓ أن يِمؽمـمف اعمٌت٤مع 

                                                 

 .  9/32( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/34( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/36( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/37( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/37اعمٛمتع  ( اًمنمح(5

 .  9/39( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  9/40( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  9/42( اًمنمح اعمٛمتع (8
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اًم٘مٚمؿ واًم٤ًمقم٦م وصمٞم٤مب اًمٕم٤مدة و ,وإن يم٤من ًمف صمٞم٤مب مج٤مل ومٝمل ًمٚم٤ٌمئع ,ذوط اًمٌٞمع ومٞمٗمرد اعم٤مل سمٕم٘مد آظمر

 . (1)ًمٚمٛمِمؽمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  9/43( اًمنمح اعمٛمتع (1
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  ًمًٚمؿاسم٤مُب  -56

  .٤مس اًمّمحٞمحوهق ضم٤مئز سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع واًم٘مٞم ,اًمًٚمؿ هق اًمًٚمػ -1792/56

[. وىمد اؾمتدل اسمـ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   أُم٤م اًمٙمت٤مب وم٘مقًمف شمٕم٤ممم ]

يٕمؿ ُم٤م إذا يم٤من اًمديـ هق اًمثٛمـ أو  [ٻ ٻ پقم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام هبذه أي٦م قمغم ضمقازه: ٕن ىمقًمف ]

  . اعمثٛمـ, وم٢من يم٤من اًمديـ هق اعمثٛمـ ومٝمذا هق اًمًٚمؿ

ُمـ أؾمٚمؿ ذم رء  »قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام أن اًمٜمٌل ^ ىم٤مل:  وأُم٤م اًمًٜم ٦م ومٗمل اًمّمحٞمحلم قمـ قمٌد اهلل سمـ

  ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .. ش ومٚمٞمًٚمؿ ذم يمٞمؾ ُمٕمٚمقم ووزن ُمٕمٚمقم إمم أضمؾ ُمٕمٚمقم

ٕٟمف سمٞمع  :وأُم٤م اإلمج٤مع وم٘مد اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ, وضمقاز اًمًٚمؿ هق اًم٘مٞم٤مس اًمّمحٞمح اعمقاومؼ ًمألصقل

 . (1)ُمقصقف ذم اًمذُم٦م

 . (2)ُمقصقف ذم اًمذُم٦م ُم١مضمؾ سمثٛمـ ُم٘مٌقض ذم جمٚمس اًمٕم٘مدقم٘مد قمغم  :اًمًٚمؿ هق -1793/56

 . (3)اًمذي ئمٝمر أٟمف يّمح اًمًٚمؿ سمدون أضمؾ -1794/56

اًمّمحٞمح أٟمف يٜمٕم٘مد اًمًٚمؿ سمٙمؾ ىمقل أو ومٕمؾ دل قمٚمٞمف, واعمذه٥م يرى أٟمف يّمح اًمًٚمؿ سم٠مًمٗم٤مظ  -1795/56

 . (4)اًمٌٞمع واًمًٚمػ واًمًٚمؿ

يم٤معمٙمٞمؾ واعمقزون واعمذروع واعمٕمدود  ,ٟمْم٤ٌمـمفاًمنمط إول ُمـ ذوط اًمًٚمؿ: أن يٛمٙمـ ا -1796/56

  .(5)اًمذي يٛمٙمـ وٌٓمف

 ٕٟمف وإن يم٤مٟم٧م اًمٜم٦ًٌم جمٝمقًم٦م ًمٙمٜمٝم٤م ىمٚمٞمٚم٦م  :اعمٕم٤مضملم اًمتل شمًتخدم ًمٚمٛمرى يّمح ومٞمٝم٤م اًمًٚمؿ -1797/56

 

                                                 

 .  9/49( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/52( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/53( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/55( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/56( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)واًمٖمرض ُمٜمٝم٤م اعمٜمٗمٕم٦م, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ يّمح ومٞمٝم٤م اًمًٚمؿ

ٓ احل٤مُمؾ ويِمؽمط أن يْمٌط سمٙمؾ وصػ خيتٚمػ سمف اًمثٛمـ يّمح اًمًٚمؿ ذم احلٞمقان ُمٓمٚم٘م٤ًم إ -1798/56

  .(2)ومٞم٘م٤مل: صمٜمل أو رسم٤مع وؾمٛملم أو وٕمٞمػ

 . (3)ُم٤م يم٤من ظمٚمٓمف همػم ُم٘مّمقد ومٞمجقز ومٞمف اًمًٚمؿ يم٤معمٚمح ذم اخلٌز -1799/56

 . (4)اًمنمط اًمث٤مين ُمـ ذوط اًمًٚمؿ: ذيمر اًمٜمقع, واعمذه٥م يِمؽمط ذيمر اجلٜمس واًمٜمقع -1800/56

 . (5)اًمًٚمؿ ُمـ ذيمر طمداصم٦م وىمدم اعمًٚمؿ ومٞمف ٕٟمف خيتٚمػ سمف اًمثٛمـٓ سمد ذم  -1801/56

يّمح اؿمؽماط إردأ دون إضمقد سم٠من يِمؽمـمف اعمًٚمؿ إًمٞمف ويرى اعمًٚمؿ, واعمذه٥م يرى أٟمف  -1802/56

 . (6)ٓ يّمح اؿمؽماط إضمقد وإردأ

ؿ أن هذا ييه سم٤معمٜم٦م, ُمـ ضملء إًمٞمف سمام ذط أو أضمقد ُمٜمف ُمـ ٟمققمف ًمزُمف اًم٘مٌقل إٓ إذا قمٚم -1803/56

وأُم٤م إذا أشمك سم٠مضمقد مم٤م اؿمؽمط ُمـ ضمٜمًف مل يٚمزُمف اًم٘مٌقل وضم٤مز ًمف ذًمؽ ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م, وإن يم٤من ُمـ همػم ضمٜمًف 

 . (7)وريض اعمًٚمؿ إًمٞمف ومال سم٠مس سمف ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م

  .(8)إذا قمجؾ اعمًٚمؿ ومٞمف ىمٌؾ طمٚمقًمف ًمزم اعمًٚمؿ ىمٌقًمف سمنمط أٓ يٙمقن قمغم اعمًٚمؿ ضر -1804/56

اًمنمط اًمث٤مًم٨م ُمـ ذوط اًمًٚمؿ: ذيمر ىمدره سمٙمٞمؾ أو وزن أو ذرع يٕمٚمؿ سملم اًمٜم٤مس وًمق قمٞمٜمف  -1805/56

 . (9)سمّم٤مع ومالن صح اًمًٚمؿ وسمٓمؾ اًمتٕمٞملم

                                                 

 .  9/61ع ( اًمنمح اعمٛمت(1

 .  9/62( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/62( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/64( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/66( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/67( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  9/70( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  9/72( اًمنمح اعمٛمتع (8

 .  9/74( اًمنمح اعمٛمتع (9
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ٕٟمف ُمٕمٚمقم واًمت٤ًموي هٜم٤م ًمٞمس سمنمط,  :يّمح أن يًٚمؿ ذم اعمٙمٞمؾ وزٟم٤ًم وذم اعمقزون يمٞمالً  -1806/56

 . (1)واعمذه٥م يرى قمدم اًمّمح٦م

نمط اًمراسمع ُمـ ذوط اًمًٚمؿ: ذيمر أضمؾ ُمٕمٚمقم ًمف شم٠مصمػم ذم اًمثٛمـ ويّمح أن يٙمقن إضمؾ اًم -1807/56

 . (2)همػم ُمٕمٚمقم وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم

 . (3)اًمنمط اخل٤مُمس ُمـ ذوط اًمًٚمؿ: أن يقضمد هم٤مًم٤ًٌم ذم وىم٧م طمٚمقًمف وُمٙم٤من اًمقوم٤مء -1808/56

ومًخ اًمٕم٘مد يمٚمف أو سمٕمْمف وي٠مظمذ اًمثٛمـ  إذا شمٕمذر شمًٚمؿ اعمًٚمؿ ومٞمف أو سمٕمْمف ومٚمٚمٛمًٚمؿ اًمّمؼم أو -1809/56

 . (4)أو قمقوف إن يم٤من ُمثٚمٞم٤ًم أو ىمٞمٛمتف إن يم٤من ُمت٘مقُم٤مً 

 –اًمٙمٛمٞم٦م  –اًمنمط اًم٤ًمدس ُمـ ذوط اًمًٚمؿ: أن ي٘مٌض اعمًٚمؿ إًمٞمف اًمثٛمـ شم٤مُم٤ًم ُمٕمٚمقم اًم٘مدر  -1810/56

 . (5)ىمٌؾ اًمتٗمرق –اًمٙمٞمٗمٞم٦م  –واًمقصػ 

 . (6)ُمف صح ومٞمام ىمٌض وسمٓمؾ ومٞمام مل ي٘مٌضُمـ ىمٌض سمٕمض اًمثٛمـ صمؿ اومؽمىم٤م ىمٌؾ مت٤م -1811/56

ُمـ أؾمٚمؿ ذم ضمٜمس إمم أضمٚملم أو ذم ضمٜمًلم إمم أضمؾ واطمد صح ذًمؽ إن سملم يمؾ ضمٜمس وصمٛمٜمف  -1812/56

 . (7)وىمًط يمؾ أضمؾ

اًمنمط اًم٤ًمسمع ُمـ ذوط اًمًٚمؿ: أن يًٚمؿ ذم اًمذُم٦م ومال يّمح اًمًٚمؿ ذم قملم, واًمّمحٞمح أٟمف  -1813/56

 . (8)يّمح ذم قملم

 ا مل حيدد ُمٙم٤من اًمًٚمؿ ومٞمٙمقن اًمقوم٤مء ُمقوع اًمٕم٘مد وىمٞمؾ سمؾ ذم سمٚمد اعمًٚمؿ, ويّمح أن يِمؽمط إذ -1814/56

                                                 

 .  9/74( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/75( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/78( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/80( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/81( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/82( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  9/82( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  9/84( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 . (1)اًمقوم٤مء ذم همػم ُمٙم٤من اًمٕم٘مد

وأن , جيقز سمٞمع اعمًٚمؿ ومٞمف قمغم اعمًٚمؿ إًمٞمف سمنموط صمالصم٦م: أٓ يرسمح ومٞمف سم٠من يٌٞمٕمف سمًٕمر يقُمف -1815/56

ؿمٞمخ اإلؾمالم يرى وآظمر, واعمذه٥م يرى قمدم اجلقاز ُمٓمٚم٘م٤ًم, وأٓ جيٕمٚمف صمٛمٜم٤ًم ًمًٚمؿ , حيّمؾ اًمت٘م٤مسمض ىمٌؾ اًمتٗمرق

 . (2)اجلقاز ُمٓمٚم٘م٤ًم قمغم اعمًٚمؿ إًمٞمف وقمغم إضمٜمٌل

 . (3)دمقز ه٦ٌم اعمًٚمؿ ومٞمف قمغم اعمًٚمؿ إًمٞمف وقمغم همػمه, واعمذه٥م يرى قمدم ضمقاز هٌتف -1816/56

سمديٜمؽ قمغم ومالن ٕين أـمٚمٌف, أطمٚمتؽ  :شمّمح احلقاًم٦م سم٤معمًٚمؿ ومٞمف يم٠من ي٘مقل اعمًٚمؿ إًمٞمف ًمٚمٛمًٚمؿ -1817/56

وقمٚمٞمف يم٠من يٙمقن قمغم اعمًٚمؿ ديـ ذم ذُمتف ًمِمخص ومٚمام ضم٤مء يٓمٚمٌف ىم٤مل: أطمٞمٚمؽ قمغم ومالن ٕن زم ذم ذُمتف ُم٤مئ٦م 

 . (4)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, واعمذه٥م يرى قمدم اًمّمح٦م .شُمـ أطمٞمؾ قمغم ُمكمء ومٚمٞمتٌع »  ًمٕمٛمقم ىمقًمف ^: :ص٤مع سمر

ػم اًمٜم٘مد سم٤مًمنموط اًمثالصم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م, واعمذه٥م يرى قمدم جيقز أظمذ قمقض اعمًٚمؿ ومٞمف إذا يم٤من هم -1818/56

 . (5)اًمّمح٦م

 . (6)جيقز أظمذ اًمرهـ واًمٙمٗمٞمؾ واًمْمٛملم ذم اعمًٚمؿ ومٞمف, واعمذه٥م يرى قمدم اًمّمح٦م -1819/56

 

 

 

 

 

                                                 

 .  9/85( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/87( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/90( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/91( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/92( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/92( اًمنمح اعمٛمتع (6
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  ًم٘مرضاسم٤مُب  -57

 اًم٘مرض ًمٖم٦م: اًم٘مٓمع .  -1820/57

 . (1)وذقم٤ًم: متٚمٞمؽ اعم٤مل عمـ يٜمتٗمع سمف ويرد سمدًمف

 . (2)ُمًتح٥م ًمٚمٛم٘مرض ُم٤ٌمح ًمٚمٛمًت٘مرض إذا يم٤من ًمف ووم٤مءاًم٘مرض  -1821/57

إٓ سمٜمل  ,وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ,يمؾ ُم٤م يّمح سمٞمٕمف يّمح ىمروف طمتك اعمٜم٤مومع جيقز إىمراوٝم٤م -1822/57

 . (3)عآدم ومال يّمح ىمروٝمؿ, واعمذه٥م ٓ جيٞمز إىمراض اعمٜم٤موم

ً ٛمٚمؽ اًم٘مرض سم٘مٌْمف وٓ يٚمزم رد قمٞمٜمف سمؾ يث٧ٌم سمدًمف ذم اًمذيُ  -1823/57  ٓ  إٓ أن ي١مضمٚمف ويرى ُم٦م طم٤م

ً  ,اعم٘مرض ومٞمث٧ٌم إضمؾ ويٙمقن ٓزُم٤مً   ٓ  . (4)وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ سمد أن يٙمقن طم٤م

وٓ ومرق سملم أن  ,ًمق رد اعم٘مؽمض اًم٘مرض مل يٚمزم اعم٘مرض ىمٌقًمف ؾمقاء شمٖمػم اًم٘مرض أم مل يتٖمػم -1824/57

 . (5)يٚمزُمف سم٤مًم٘مٌقل يٙمقن ُمثٚمٞم٤ًم أو ُمت٘مقُم٤ًم, واعمذه٥م

ُمـ أىمرض ؿمخّم٤ًم دراهؿ صمؿ ُمٜمع اًمًٚمٓم٤من اًمتٕم٤مُمؾ هب٤م ومٚمف ىمٞمٛمتٝم٤م وىم٧م اعمٜمع, واعمذه٥م يرى  -1825/57

   . (6)أن ًمف ىمٞمٛمتٝم٤م وىم٧م اًم٘مرض

قمٜمد اًمقوم٤مء يرد اعمثؾ ذم اعمثٚمٞم٤مت وهق ُم٤م يم٤من ًمف ُمثٞمؾ ُم٘م٤مرب يم٤محلٞمقان, ويرد اًم٘مٞمٛم٦م ذم همػم  -1826/57

اعمت٘مقُم٤مت ىمٞمٛمتٝم٤م وىم٧م اًم٘مرض, واعمذه٥م يرى و٤مسمط اعمثٚمٞم٤مت يمؾ ُمٙمٞمؾ أو ُمقزون يّمح  اعمثٚمٞم٤مت واعمٕمتؼم ذم

 ويرد هذا أن اًمٜمٌل ^ اؾمتًٚمػ سمٙمرًا ورد ظمٞم٤مرًا رسم٤مقمٞم٤ًم أظمرضمف ُمًٚمؿ,  ,اًمًٚمؿ ومٞمف وًمٞمس ومٞمف صٜم٤مقم٦م ُم٤ٌمطم٦م

 

                                                 

 .  9/93( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/94( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/96( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/99( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/102( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/103( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)ق داودأظمرضمف أسم .شإٟم٤مء سم٢مٟم٤مء وـمٕم٤مم سمٓمٕم٤مم »  وقمٜمدُم٤م يمنت قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م اًمّمحٗم٦م ىم٤مل ^:

واًمتٕمذر يٙمقن إُم٤م سم٤مًمٕمدم أو اًمٖمالء اًمٗم٤مطمش واًمٌٕمد  ,إذا شمٕمن رد اعمثؾ ومػمضمع إمم اًم٘مٞمٛم٦م -1827/57

 . (2)اًمِم٤مق

وًمق أن اًم٘مرض ضمر ُمٜمٗمٕم٦م ًمٚمٛم٘مرض سمدون اؿمؽماـمف ومال سم٠مس,  ,يمؾ ذط ضمر ٟمٗمٕم٤ًم ومٝمق طمرام -1828/57

قمٓمك اعم٘مؽمض اعم٘مرض أضمقد مم٤م أقمٓم٤مه أو أيمثر أو أقمٓم٤مه هدي٦م سمٕمد اًمقوم٤مء ضم٤مز ذًمؽ إذا مل يٙمـ ُمنموـم٤ًم, وإن أ

 . (3)واعمذه٥م ٓ جيٞمز أيمثر مم٤م أقمٓم٤مه

إذا شمؼمع اعم٘مؽمض عم٘مروف ىمٌؾ ووم٤مئف سمٌمء مل شمٙمـ ُمـ قم٤مدشمف أن يتؼمع ًمف ذم ُمثؾ هذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم مل  -1829/57

 . (4)اعم٘مرض ُمٙم٤موم٠مشمف قمٚمٞمف أو اطمت٤ًمهب٤م ُمـ ديٜمفجيز أظمذه إٓ سمنمط أن يٜمقي 

 . (5)إذا دقم٤م اعم٘مؽمض اعم٘مرض عمٜم٤مؾم٦ٌم ومٚمف إضم٤مسمتف -1830/57

ُمـ أىمرض ؿمخّم٤ًم أصمامٟم٤ًم دراهؿ ودٟم٤مٟمػم وـم٤مًمٌف هب٤م ذم سمٚمد آظمر ًمزُمف اًمقوم٤مء إذا مل يٙمـ قمٚمٞمف  -1831/57

  .(6)ضر سم٤معمٓم٤مًم٦ٌم

ػم سمٚمد اًم٘مرض, وم٢من يم٤من حلٛمٚمف ُم١موٟم٦م, وم٢مٟمف ٓ يٚمزم إذا ـم٤مًم٥م اعم٘مرض اعم٘مؽمض سمامًمف سمٖم -1832/57

اعم٘مؽمض أن يدومع اعمثؾ, وإٟمام يدومع اًم٘مٞمٛم٦م, إٓ إذا يم٤مٟم٧م اًم٘مٞمٛم٦م ذم سمٚمد اًم٘مرض أيمثر ُمٜمٝم٤م ذم سمٚمد اًمٓمٚم٥م, ومحٞمٜمئٍذ 

 . (7)يدومع اعمثؾ: ٕٟمف ٓ ضر قمٚمٞمف

 

 

                                                 

 .  9/104( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/107( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/108اًمنمح اعمٛمتع ( (3

 .  9/113( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/114( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/115( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  9/117( اًمنمح اعمٛمتع (7
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  سم٤مُب اًمرهـ -58

 اًمرهـ ًمٖم٦م: احلٌس ويٓمٚمؼ قمغم اًمثٌقت .  -1833/58

 ٓمالطم٤ًم: هق شمقصم٘م٦م ديـ سمٕملم يٛمٙمـ اؾمتٞمٗم٤مؤه أو سمٕمْمف ُمٜمٝم٤م أو ُمـ سمٕمْمٝم٤م . اصو

اًمٔمٝمر يريم٥م سمٜمٗم٘متف إذا يم٤من »  ًم٘مقًمف ^: :[ واًمًٜم٦مپ ڀ ڀًم٘مقًمف شمٕم٤ممم] :وهق ضم٤مئز سم٤مًمٙمت٤مب

 . (1)أظمرضمف اًمٌخ٤مري, وىمد ُم٤مت اًمٜمٌل ^ ودرقمف ُمرهقٟم٦م قمٜمد هيقدي, وسم٤مإلمج٤مع واًمٜمٔمر اًمّمحٞمح .شُمرهقٟم٤ًم 

 . (2)ح اًمرهـ أن يٙمقن ديٜم٤ًم أو ُمٜم٤مومع, واعمذه٥م يرى قمدم صح٦م ذًمؽيّم -1834/58

 . (3)يمؾ قملم ضم٤مز سمٞمٕمٝم٤م ضم٤مز رهٜمٝم٤م -1835/58

ٕٟمف ًمٞمس قم٘مد ُمٕم٤موو٦م سمؾ هق شمقصم٘م٦م, واعمذه٥م ٓ يرى صح٦م  :جيقز رهـ ُم٤م ذم سمٓمـ اًمِم٤مة -1836/58

 . (4)ذًمؽ

 . (5)جيقز رهـ اعمٙم٤مشم٥م واعمدسمر -1837/58

 . (6)ُمع احلؼ وىمٌؾ صمٌقت احلؼ وسمٕمده, واعمذه٥م ٓ يرى صحتف ىمٌؾ صمٌقت احلؼيّمح اًمرهـ  -1838/58

 . (7)يّمح اًمرهـ سم٤مًمديـ همػم اًمث٤مسم٧م ويٙمقن اًمرهـ شمٌٕم٤ًم ًمٚمديـ, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ يّمح -1839/58

ٕٟمف قم٘مد ضم٤مئز ٓ يتْمٛمـ ؿمٞمئ٤ًم حمٔمقرًا, واعمذه٥م ٓ يرى  :رهـ سم٤مٕقمٞم٤مناًميّمح أن ي١مظمذ  -1840/58

  .(8)صح٦م ذًمؽ

                                                 

 .  9/118( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/119( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/122( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/123( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/124( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/125( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  9/126( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  9/127( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 . (1)اًمرهـ قم٘مد ٓزم ذم طمؼ اًمراهـ وضم٤مئز ذم طمؼ اعمرهتـ -1841/58

 . (2)جيقز رهـ اعمِم٤مع ٕٟمف جيقز سمٞمٕمف -1842/58

ٕن اًمٜمٌل ^  :جيقز رهـ اعمٌٞمع قمغم صمٛمٜمف ؾمقاء يم٤من ُمٙمٞمؾ أو ُمقزون أو ُمٕمدود أو ُمذروع -1843/58

ذه٥م يرى أٟمف ٓ يّمح ذم اعمٙمٞمؾ واعمقزون واعمٕمدود هنك قمـ سمٞمع اعمٙمٞمؾ واعمقزون ىمٌؾ ىمٌْمف قمغم همػم سم٤مئٕمف, واعم

 . (3)واعمذروع

 . (4)جيقز رهـ اًمثٛمرة واًمزرع ىمٌؾ سمدو صالطمٝم٤م سمدون ذط اًم٘مٓمع -1844/58

 . (5)جيقز رهـ اًمثٛمر ىمٌؾ ظمروضمف واًمزرع ىمٌؾ زرقمف -1845/58

 . (6)يٚمزم اًمرهـ سم٤مًمٕم٘مد ٓ سم٤مًم٘مٌض يمام هق اعمذه٥م -1846/58

وم٢من  ,شمٍمف اًمراهـ واعمرهتـ ذم اًمرهـ إٓ إذا ـمٚم٥م أطمدمه٤م قم٘مدًا ٓ يي سم٤معمرهتـٓ يٜمٗمذ  -1847/58

 . (7)اًمقاضم٥م إضم٤مسمتف وأن اعمٛمتٜمع ُمٜمٝمام جيؼم قمغم اؾمتٖمالل هذا اًمٜمٗمع, واعمذه٥م يِمؽمط إذن أظمر

 . (8)ٓ جيقز ًمٚمراهـ أن يٕمتؼ قمٌده اعمرهقن وٓ يٜمٗمذ قمت٘مف, واعمذه٥م يرى أٟمف يّمح ُمع اإلصمؿ -1848/58

 . (9)ٟمامء اًمرهـ ويمًٌف وأرش اجلٜم٤مي٦م قمغم اًمرهـ شمٚمحؼ سم٤مًمرهـ -1849/58

  .شٓ يٖمٚمؼ اًمرهـ ُمـ ص٤مطمٌف ًمف همٜمٛمف وقمٚمٞمف همرُمف » : ًم٘مقًمف ^ :ُم١موٟم٦م اًمرهـ قمغم اًمراهـ -1850/58

 

                                                 

 .  9/127( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/129( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/131( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/132( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/133( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/136( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  9/140( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  9/141( اًمنمح اعمٛمتع (8

 .  9/143( اًمنمح اعمٛمتع (9
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  . (1)فأظمرضمف اسمـ ُم٤مضم

  .(2)ن قمٚمٞمفاًمرهـ أُم٤مٟم٦م ذم يد اعمرهتـ, وم٢من شمٚمػ ُمـ همػم شمٕمد ُمٜمف وٓ شمٗمريط ومال وام -1851/58

ٕن هذا قم٘مد شمقصم٘م٦م ٓ  :إذا شمٚمػ سمٕمض اًمرهـ وم٤ٌمىمٞمف رهـ سمجٛمٞمع اًمديـ ٓ سمام ي٘م٤مسمٚمف ُمـ اًمديـ -1852/58

 . (3)قم٘مد ُمٕم٤موو٦م, وٓ يٜمٗمؽ سمٕمض اًمرهـ ُمع سم٘م٤مء سمٕمض اًمديـ

 . (4)دمقز اًمزي٤مدة ذم اًمرهـ واًمديـ, واعمذه٥م يرى اجلقاز ذم اًمرهـ دون اًمديـ -1853/58

يم٤من اًمرهـ سملم اصمٜملم صمؿ ورم ٕطمدمه٤م اٟمٗمؽ ذم ٟمّمٞم٥م ُمـ ورم ًمف وسم٘مل ٟمّمٗمف ذم ٟمّمٞم٥م  إذا -1854/58

 . (5)أظمر, ويمذًمؽ ًمق رهٜم٤مه ؿمٞمئ٤ًم وم٤مؾمتقرم ُمـ أطمدمه٤م اٟمٗمؽ ذم ٟمّمٞمٌف

إذا طمؾ  اًمديـ ومل جيد اًمراهـ ُم٤م يقِف سمف وىمد أذن ًمٚمٛمرهتـ ذم سمٞمٕمف سم٤مقمف وورم اًمديـ, وإن مل  -1855/58

 . (6)ه احل٤ميمؿ قمغم اًمقوم٤مء أو سمٞمع اًمرهـ وم٢من مل يٗمٕمؾ سم٤مقمف احل٤ميمؿ وورم ديٜمفي٠مذن ًمٚمٛمرهتـ أضمؼم

 . (7)إذا اظمتٚمػ اًمراهـ واعمرهتـ سمٞمد ُمـ يٙمقن اًمرهـ يرضمع إمم اًم٘م٤ميض ًمتحديده -1856/58

 . (8)إذا أذن اًمراهـ واعمرهتـ ًمٚمٕمدل ذم اًمٌٞمع ومال سمد أن يٌٞمٕمف سمجٜمس اًمديـ صمؿ سمٜم٘مد اًمٌٚمد -1857/58

إذا ىمٌض اًمٕمدل اًمثٛمـ صمؿ شمٚمػ ذم يده سمٖمػم شمٕمد وٓ شمٗمريط رضمع اعمرهتـ قمغم اًمراهـ, وإن يم٤من  -1858/58

 . (9)سمتٕمد وشمٗمريط ُمـ اًمٕمدل وم٤مًمْمامن ًمٚمٛمرهتـ قمغم اًمراهـ واًمراهـ يرضمع قمغم اًمٕمدل سم٤معمٓم٤مًم٦ٌم

 ذًمؽ وـم٤مًم٥م  إذا ادقمك اًمٕمدل أٟمف دومع اًمثٛمـ إمم اعمرهتـ ومل يٙمـ قمٜمده سمٞمٜم٦م صمؿ أٟمٙمر اعمرهتـ -1859/58

                                                 

 .  9/145( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/146( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/148( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/149( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/151( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/152( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  9/155( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  9/156( اًمنمح اعمٛمتع (8

 .  9/156( اًمنمح اعمٛمتع (9
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ٕٟمف ومرط سمٕمدم اإلؿمٝم٤مد, وإذا يم٤من قمدم اإلؿمٝم٤مد سم٥ًٌم اًمراهـ ومال يرضمع  :سمح٘مف ومػمضمع اًمراهـ قمغم اًمٕمدل

 . (1)قمغم اًمٕمدل

إذا ضمئتؽ سمح٘مؽ ذم وىم٧م يمذا وإٓ اًمرهـ ًمؽ صح ذًمؽ اًمنمط,  :إذا ىم٤مل اًمراهـ ًمٚمٛمرهتـ -1860/58

 . (2)واعمذه٥م يرى قمدم صح٦م اًمنمط

اًمراهـ واعمرهتـ ذم ىمدر اًمديـ وم٤مًم٘مقل ىمقل ُمـ يِمٝمد ًمف اًمٕمرف إذا مل شمٙمـ هٜم٤مك  إذا اظمتٚمػ -1861/58

 . (3)ٕن اًمٔم٤مهر إذا ىمقي همٚم٥م قمغم إصؾ :سمٞمٜم٦م

 . (4)وم٤مًم٘مقل ىمقل اًمراهـ ُمع اًمٞمٛملم ,إذا ادقمك اعمرهتـ أٟمف رد اًمرهـ إمم اًمراهـ مل ي٘مٌؾ ىمقًمف -1862/58

وًمٙمـ يٌ٘مك اًمرهـ قمٜمد اعمرهتـ طمتك  ,ه ىمٌؾ ىمقًمف وإىمرارهإذا أىمر اًمراهـ أن ُم٤م رهٜمف ُمٚمؽ همػم -1863/58

يٜمٗمؽ اًمرهـ إٓ أن يّمدق اعمرهتـ اًمراهـ ومٞمٌٓمؾ اًمرهـ, وإذا مل يقف اًمراهـ سمٞمع اًمرهـ ويرضمع اعم٘مر ًمف قمغم 

 . (5)ٕن اًمراهـ هق اًمذي أشمٚمٗمف :اًمراهـ

ويٌ٘مك اًمٕمٌد رهٜم٤ًم قمٜمد اعمرهتـ إٓ ُمـ رهـ قمٌدًا صمؿ ادقمك أن اًمٕمٌد ىمد ضمٜمك ىُمٌؾ ىمقًمف سم٤مإلىمرار,  -1864/58

 . (6)وإذا اٟمٗمؽ اًمرهـ أوومٞمٜم٤م ًمٚمٛمجٜمل قمٚمٞمف طم٘مف ,أن يّمدق اعمرهتـ اًمراهـ ومٞمٌٓمؾ اًمرهـ

اًمٔمٝمر يريم٥م سمٜمٗم٘متف .. وًمٌـ اًمدر »  ًم٘مقًمف ^: :جيقز ًمٚمٛمرهتـ أن يريم٥م وحيٚم٥م سم٘مدر ٟمٗم٘متف -1865/58

اًمٌخ٤مري, وم٢مذا شم٤ًموت إضمرة واًمٜمٗم٘م٦م ومال رء ًمف أظمرضمف  .شينمب سمٜمٗم٘متف .. وقمغم اًمذي يريم٥م وينمب اًمٜمٗم٘م٦م 

وإن يم٤مٟم٧م اًمٜمٗم٘م٦م أيمثر ُمـ إضمرة رضمع قمغم اًمراهـ وإن يم٤مٟم٧م إضمرة أيمثر ُمـ اًمٜمٗم٘م٦م دومع ُم٤م  ,وًمٞمس قمٚمٞمف رء

  .(7)زاد إمم اًمراهـ

                                                 

 .  9/158( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/160( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/164( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/169( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/170( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/171( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  9/173( اًمنمح اعمٛمتع (7
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اٟمف وإن أٟمٗمؼ سمٖمػم أذٟمف وىمد شمٕمذر اؾمتئذ ,إذا أٟمٗمؼ اعمرهتـ قمغم اًمرهـ سم٢مذن اًمراهـ رضمع قمٚمٞمف -1866/58

 . (1)وإن مل ي٠مذن اًمراهـ ومال يرضمع اعمرهتـ سمٌمء ,رضمع قمٚمٞمف

ذم طم٤مل شمًتدقمل اًمٗمقري٦م ىمٌؾ اؾمتئذان اًمراهـ أٟمٗمؼ ورضمع قمغم اطمت٤مج اًمرهـ اًمٜمٗم٘م٦م إذا  -1867/58

 . (2)اًمراهـ

 ,إذا ظمرب اًمرهـ ومٕمٛمره اعمرهتـ سمام يٙمٗمل ًمتقصمٞمؼ ديٜمف سمال إذن ُمـ اًمراهـ رضمع قمغم اًمراهـ -1868/58

 . (3)اد قمغم ُم٤م يٙمٗمل ًمتقصمٞمؼ اًمديـ رضمع سمآًمتف وم٘مط وهل ُمقاد اًمٌٜم٤مءوإن ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  9/175( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/177تع ( اًمنمح اعمٛم(2

 .  9/180( اًمنمح اعمٛمتع (3
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  ًمْمامناسم٤مُب  -59

ٛمـ وهق دظمقل اًمٌمء ذم اًمٌمء .  -1869/59  اًمْمامن ًمٖم٦م: ُم٠مظمقذ ُمـ اًمْمِّ

 . (1)وذقم٤ًم: هق اًمتزام ضم٤مئز اًمتٍمف ُم٤م وضم٥م أو جي٥م قمغم همػمه, ُمـ طمؼ ُم٤مزم

 . (2)ن قمٜمف ضم٤مئز, وذم طمؼ اًمْم٤مُمـ ؾمٜم٦م ُمًتح٦ٌم إذا يم٤من ىم٤مدرًا قمغم اًمقوم٤مءاًمْمامن ذم طمؼ اعمْمٛمق -1870/59

وهق اًم٤ٌمًمغ اًمٕم٤مىمؾ احلر اًمرؿمٞمد, واًمنمط  ,أن يٙمقن ُمـ ضم٤مئز اًمتٍمف :ُمـ ذوط اًمْمامن -1871/59

 . (3)أن يٙمقن اًمديـ واضم٤ًٌم أو ُمآًمف إمم اًمقضمقب :اًمث٤مين

٤مُمـ إٓ إذا شمٕمذرت ُمٓم٤مًم٦ٌم اعمْمٛمقن قمٜمف اًمّمحٞمح أٟمف ٓ يٛمٚمؽ ص٤مطم٥م احلؼ ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمْم -1872/59

أو ذم طم٤مل يمقن اًمْم٤مُمـ اؿمؽمط أٓ يٓم٤مًمٌف ص٤مطم٥م احلؼ إٓ إذا شمٕمذرت ُمٓم٤مًم٦ٌم  ,سمٛمقت أو همٞم٦ٌم أو مم٤مـمٚم٦م أو وم٘مر

أظمرضمف  .شاعمًٚمٛمقن قمغم ذوـمٝمؿ إٓ ذـم٤ًم أطمؾ طمراُم٤ًم أو طمرم طمالًٓ »  ًم٘مقل اًمٜمٌل ^: :اعمْمٛمقن قمٜمف

 . (4)٤مطم٥م احلؼ ُمٓم٤مًم٦ٌم ُمـ ؿم٤مء ُمٜمٝمام ذم احلٞم٤مة واعمقتاًمٌخ٤مري, واعمذه٥م يرى أن ًمّم

 ٕن أسمق ىمت٤مدة  :إذا ُم٤مت اعمْمٛمقن قمٜمف واًمتزم اًمْم٤مُمـ قمٜمف سم٤مًمديـ سمرئ٧م ذُم٦م اعمْمٛمقن قمٜمف -1873/59

 .شطمؼ اًمٖمريؿ وسمرئ ُمٜمٝمام اعمٞم٧م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ »  عم٤م وٛمـ اًمديٜم٤مريـ قمـ اعمٞم٧م شم٘مدم اًمٜمٌل ^ وصغم قمٚمٞمف وىم٤مل:

د, ويمذًمؽ ًمق أن ؿمخّم٤ًم وٛمـ ديـ ُمٞم٧م واًمتزم سمف اًمتزاُم٤ًم يم٤مُماًل سمٖمػم ٟمٞم٦م اًمرضمقع وم٢من ذُم٦م أظمرضمف اإلُم٤مم أمح

 . (5)اعمٞم٧م شمؼمأ, واعمذه٥م يرى أن ذُم٦م اعمٞم٧م ٓ شمؼمأ ذم يمال اًمّمقرشملم

 . (6)إذا سمرئ٧م ذُم٦م اعمْمٛمقن قمٜمف سمرئ٧م ذُم٦م اًمْم٤مُمـ ٓ قمٙمًف -1874/59

                                                 

 .  9/182( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/183( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/184( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/186( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/188( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/189( اًمنمح اعمٛمتع (6
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اعمْمٛمقن قمٜمف, وقمغم هذا ومتؼمأ ذُم٦م اًمْم٤مُمـ وٓ شمؼمأ  إذا ورم اًمْم٤مُمـ سمٜمٞم٦م اًمرضمقع رضمع قمغم -1875/59

 . (1)ذُم٦م اعمْمٛمقن قمٜمف

ٓ دم٥م ُمٕمروم٦م اًمْم٤مُمـ ًمٚمٛمْمٛمقن قمٜمف وٓ ُمٕمروم٦م اعمْمٛمقن ًمف وٓ ُمٕمروم٦م اًمديـ اعمْمٛمقن,  -1876/59

 . (2)وًمٙمٜمف ًمٞمس سمقاضم٥م واعم٠ًمًم٦م شمّمح ,وًمٙمـ قمغم يمؾ طم٤مل يمٚمام قمرومف ومٝمق أطمًـ وأسمٕمد قمـ اعمِمٙمالت

 . (3)ْمامن ٓ يٙمقن إٓ قمـ رى ُمـ اًمْم٤مُمـاًم -1877/59

 . (4)يّمح وامن اعمجٝمقل -1878/59

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ]    ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  :ًمٕمٚمؿإمم ايّمح وامن اعمجٝمقل إذا آل  -1879/59

 . (5)[ ڄ

 . (6)اًمٕم٤مري٦م ٓ شمْمٛمـ إٓ سم٤مًمتٕمدي واًمتٗمريط, واعمذه٥م يرى أهن٤م ُمْمٛمقٟم٦م قمغم يمؾ طم٤مل -1880/59

 . (7)ٕن اًمٖم٤مص٥م و٤مُمـ سمٙمؾ طم٤مل :ن اعمٖمّمقبيّمح وام -1881/59

اعم٘مٌقض قمغم وضمف اًمًقم ٓ يْمٛمـ إٓ سم٤مًمتٕمدي واًمتٗمريط, واعمذه٥م يرى أٟمف ُمْمٛمقن سمٙمؾ  -1882/59

 . (8)طم٤مل

 . (9)يّمح وامن قمٝمدة اعمٌٞمع ؾمقاء يم٤من ذًمؽ قمٝمدة اًمثٛمـ ًمٚم٤ٌمئع, أو قمٝمدة اعمثٛمـ ًمٚمٛمِمؽمي -1883/59

 

                                                 

 .  9/190( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/191( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/191اعمٛمتع ( اًمنمح (3

 .  9/191( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/192( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/194( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  9/195( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  9/196( اًمنمح اعمٛمتع (8

 .  9/198( اًمنمح اعمٛمتع (9
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 . (1)أٟمف إذا فمٝمر سمف قمٞم٥م يرضمع سم٠مرش اًمٕمٞم٥م ُمـ وامن قمٝمدة اعمٌٞمع -1884/59

 . (2)ٓ وامن ذم إُم٤مٟم٤مت إٓ سمتٕمد أو شمٗمريط -1885/59

  قم٘مقد اًمتقصم٘م٦م هل اًمرهـ واًمْمامن واًمٙمٗم٤مًم٦م . -1886/59

 . (3)واًمٙمٗم٤مًم٦م: اًمتزام ضم٤مئز اًمتٍمف إطمْم٤مر ُمـ يّمح وامٟمف

دن ُمـ قمٚمٞمف طمد أو ىمّم٤مص إٓ إذا شمّمح اًمٙمٗم٤مًم٦م سمٙمؾ قملم ُمْمٛمقٟم٦م وسمٌدن ُمـ قمٚمٞمف ديـ ٓ سمٌ -1887/59

يم٤من اًمٙم٤مومؾ ؿمخص ًمف اًم٘مدرة اًمت٤مُم٦م قمغم إطمْم٤مر سمدن ُمـ قمٚمٞمف طمد أو ىمّم٤مص, واعمذه٥م ٓ يرى صح٦م اًمٙمٗم٤مًم٦م 

 . (4)عمـ قمٚمٞمف احلد أو اًم٘مّم٤مص ُمٓمٚم٘م٤مً 

إذا ُم٤مت اعمٙمٗمقل أو شمٚمٗم٧م اًمٕملم سمٗمٕمؾ اهلل أو ؾمٚم ؿ ٟمٗمًف قمٜمد طمٚمقل إضمؾ سمرئ اًمٙمٗمٞمؾ, وإن  -1888/59

 . (5)ٟمٗمًف ىمٌؾ طمٚمقل إضمؾ وأراد أن يؼمأ يمٗمٞمٚمف مل يؼمأ, وإذا أسمرئ اعمٙمٗمقل سمرئ اًمٙمٗمٞمؾ ٓ اًمٕمٙمس ؾمٚمؿ

يمؾ ُمـ أشمٚمػ حمؽمُم٤ًم ىمٚمٞماًل أو يمثػمًا ومٕمٚمٞمف اًمْمامن ؾمقاء يم٤من قم٤معم٤ًم أو ضم٤مهاًل ذايمرًا أو ٟم٤مؾمٞم٤ًم  -1889/59

 . (6)قم٤مُمدًا أو خمٓمئ٤مً 

ٞم٧م سم٢مذن ص٤مطمٌف أو قم٘مر أطمدًا ظم٤مرج اًمٌٞم٧م ومٕمغم ص٤مطمٌف اًمٙمٚم٥م اًمٕم٘مقر إذا قم٘مر ُمـ دظمؾ اًمٌ -1890/59

اًمْمامن, وإن قم٘مر ؿمخص داظمؾ اًمٌٞم٧م وىمد أقمٚمٛمف ص٤مطم٥م اًمٌٞم٧م سم٠مٟمف قم٘مقر ىمٞمؾ ٓ وامن قمٚمٞمف, وأُم٤م اًمٙمٚم٥م 

 . (7)ومٞمف اًمٖمػم قم٘مقر ومال وامن قمغم ص٤مطمٌف, وُم٤م أشمٚمٗمف اًمٙمٚم٥م سمٖمػم اًمٕم٘مر يم٤مًمٌقل ذم اإلٟم٤مء وهمػمه ومال وامن

٧م اًمٌٝمٞمٛم٦م اًمزرع واًمثامر وإُمقال وهمػمه٤م ومٕمغم ص٤مطمٌٝم٤م اًمْمامن إذا يم٤من اًمتٚمػ إذا أشمٚمٗم -1891/59

أُم٤م إذا مل يٗمرط ومال وامن قمٚمٞمف, وأُم٤م إذا طمّمؾ  ,طم٤مصؾ ذم اًمٚمٞمؾ ويم٤من ص٤مطم٥م اًمٌٝمٞمٛم٦م ُمٗمرط ذم طمٗمظ هبٞمٛمتف

                                                 

 .  9/198( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/198( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/202( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/204نمح اعمٛمتع ( اًم(4

 .  9/208( اًمنمح اعمٛمتع (5 

 .  10/198( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  10/203( اًمنمح اعمٛمتع (7
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٤م ذم اًمٚمٞمؾ ٕن اًمٜمٌل ^ ىم٣م سم٠من قمغم أهؾ اعمقار طمٗمٔمٝم :اًمتٚمػ ذم اًمٜمٝم٤مر وم٤مًمْمامن قمغم ص٤مطم٥م اًمٌمء اعمتٚمػ

 . (1)وقمغم أهؾ اًمزرع طمٗمٔمٝم٤م ذم اًمٜمٝم٤مر. أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد

إذا يم٤مٟم٧م اًمٌٝمٞمٛم٦م سمٞمد رايم٥م أو ىم٤مئد أو ؾم٤مئؼ وأشمٚمٗم٧م ؿمٞمئ٤ًم سمٜم٤مء قمغم شمٗمريٓمف أو شمٕمديف وم٢مٟمف  -1892/59

 وأُم٤م إذا يم٤من سمٖمػم شمٕمد ُمٜمف وٓ شمٗمريط ومال وامن قمٚمٞمف, واعمذه٥م يرى أٟمف يْمٛمـ ضمٜم٤ميتٝم٤م سمٛم٘مدُمٝم٤م ٓ ,يْمٛمـ

 . (2)سمٛم١مظمره٤م

ىمتؾ اًمّم٤مئؾ ٓ وامن ومٞمف وًمٙمـ يدومع سم٤مٕؾمٝمؾ وم٤مٕؾمٝمؾ وم٢من ظم٤مف أن ي٤ٌمدره سم٤مًم٘متؾ ىمتٚمف وٓ  -1893/59

رء قمٚمٞمف, وم٢من ادقمك أوًمٞم٤مء اعم٘متقل سم٠مٟمف مل يّمؾ وم٤معمذه٥م أن اًم٘م٤مشمؾ ي٘متؾ, واظمت٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم أٟمف يٜمٔمر إمم 

 . (3)ًع اًمٜم٤مس اًمٕمٛمؾ إٓ سمفاًم٘مرائـ ُمع اًمٞمٛملم وٓ طم٤مضم٦م ًمٚمٌٞمٜم٦م وهذا اًمذي ٓ ي

وُمـ ىمتؾ صٞمدًا ص٤مل قمٚمٞمف وهق حمرم ومٚمٞمس قمٚمٞمف  ,اًمّم٤مئؾ ُمـ اًمٌٝم٤مئؿ إن ىُمتؾ ومال وامن ومٞمف -1894/59

 . (4)ضمزاء

ُمـ يمن ُمزُم٤مرًا أو صٚمٞم٤ًٌم وم٢مٟمف ٓ يْمٛمٜمف وًمٙمـ يْمٛمـ ىمٞمٛمتف ُمٙمنًا إذا أشمٚمٗمف, وأُم٤م آٟمٞم٦م  -1895/59

وإذا أشمٚمٗمٝم٤م وم٢مٟمف يْمٛمٜمٝم٤م قمغم أهن٤م آٟمٞم٦م  ,يًتٕمٛمٚمٝم٤م ذم إيمؾ واًمنمباًمذه٥م واًمٗمْم٦م ومال جيقز يمنه٤م إٓ عمـ 

وأُم٤م  ,ويمذًمؽ آٟمٞم٦م اخلٛمر ٓ وامن قمغم يمنه٤م إذا مل يٛمٙمـ إشمالومٝم٤م إٓ سمٙمنه٤م ,ُمًتٕمٛمٚم٦م ذم همػم إيمؾ واًمنمب

 . (5)إذا أُمٙمـ إشمالومٝم٤م سمدون يمنه٤م وم٢مٟمف يْمٛمـ

 

 

 

                                                 

 .  10/207( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  10/214( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  10/218( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  10/218( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  10/219( اًمنمح اعمٛمتع (5
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  حلقاًم٦ماسم٤مُب  -60

 اًمتحقل أو اًمتحقيؾ, وهل حتقل احلؼ ُمـ ذُم٦م إمم ذُم٦م .  احلقاًم٦م: ُم٠مظمقذة ُمـ -1896/60

 . (1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شوُمـ أطمٞمؾ سمديٜمف قمغم ُمكمء ومٚمٞمحتؾ »  ًم٘مقل اًمٜمٌل ^: :وهل ضم٤مئزة سمؾ ُمًتح٦ٌم

 : (2)ذوط ضمقاز احلقاًم٦م -1897/60

 أن شمٙمقن قمغم ديـ ُمًت٘مر .  -أ

 واًم٘مدر, واعمذه٥م يِمؽمط ذًمؽ . وٓ يِمؽمط آشمٗم٤مق ذم اًمقصػ  ,اشمٗم٤مق اًمديٜملم ضمٜم٤ًًم ووىمت٤مً  -ب

 يٕمتؼم ذم احلقاًم٦م رو٤م اعمحٞمؾ ٓ رو٤م اعمح٤مل قمٚمٞمف .  -ج

احلقاًم٦م شمٜم٘مؾ احلؼ ُمـ ذُم٦م اعمحٞمؾ إمم ذُم٦م اعمح٤مل قمٚمٞمف ويٌ٘مك اعمحٞمؾ سمريئ٤ًم, وم٢مذا أقمن اعمح٤مل  -1898/60

 . (3)ٕٟمف سمرئ سمراءة شم٤مُم٦م :قمٚمٞمف ومال يرضمع اعمح٤مل قمغم اعمحٞمؾ

رو٤م اعمحت٤مل ؾمقاء أطمٞمؾ قمغم ُمكمء أو قمغم همػم ُمكمء, واعمذه٥م يرى أٟمف إذا أطمٞمؾ  ٓ سمد ُمـ -1899/60

 . (4)قمغم ُمكمء مل يٕمتؼم رو٤مه, وإن أطمٞمؾ قمغم همػم ُمكمء اؿمؽمط رو٤مه

ومل يرض ومٚمف اًمرضمقع قمغم اعمحٞمؾ, وإن أطمٞمؾ قمغم ُمٗمٚمس وريض  إذا أطمٞمؾ اعمحت٤مل قمغم ُمٗمٚمس -1900/60

ٕٟمف  :ن أطمٞمؾ قمغم ُمـ جيٝمؾ طم٤مًمف وريض صمؿ شمٌلم ًمف أٟمف ُمٗمٚمس ومٚمٞمس ًمف اًمرضمقعاعمحت٤مل ومال يرضمع قمغم اعمحٞمؾ, وإ

ومرط ذم اًم١ًمال قمـ طم٤مل اعمح٤مل قمٚمٞمف, أُم٤م إذا شمٌلم أن اعمحٞمؾ ىمد همره ومٚمؿ خيؼمه سمح٤مل اعمح٤مل قمٚمٞمف أو يم٤من يٕمٚمؿ أٟمف 

 . (5)همٜمٞم٤ًم وًمٙمـ شمٌلم ًمف أٟمف أصٞم٥م سمج٤مئح٦م ومٚمف اًمرضمقع قمغم اعمحٞمؾ

 احلقاًم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم سمٞمع سم٤مـمؾ ومٝمل سم٤مـمٚم٦م, وإن يم٤مٟم٧م ُمٌٜمٞم٦م قمغم سمٞمع صحٞمح وًمٙمٜمف  إذا يم٤مٟم٧م -1901/60

                                                 

 .  9/210( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/211( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/216( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/218( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/220( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)وم٤محلقاًم٦م صحٞمح٦م ٓ شمٌٓمؾ ,ومًخ

 . (2)يّمح ذم احلقاًم٦م أن حيٞمؾ اعمِمؽمي اًم٤ٌمئع قمغم ُمديـ ًمف, وأن حيٞمؾ اًم٤ٌمئع ُمديٜمف قمغم اعمِمؽمي -1902/60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  9/224( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/224( اًمنمح اعمٛمتع (2
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  ًمّمٚمحاسم٤مُب  -61

 ٖم٦م: ىمٓمع اًمٜمزاع . اًمّمٚمح ًم -1903/61

 . (1)وذقم٤ًم: قم٘مد حيّمؾ سمف ىمٓمع اًمٜمزاع سملم اعمتخ٤مصٛملم

 : (2)إذا أؾم٘مط ص٤مطم٥م احلؼ سمٕمض طم٘مف قمـ اعمديـ سمٚمٗمظ اًمّمٚمح صح ُمٜمف وًمٙمـ سمنموط -1904/61

  وم٢مٟمف ٓ يّمح ذم طمؼ اعمٕمتدي ُمٜمٝمام . –اإلؾم٘م٤مط  –أٓ يٙمقن ذـم٤مه  -أ

 أٓ يٙمقن اإلؾم٘م٤مط ممـ ٓ يّمح شمؼمقمف .  -ب

 أٓ ي٘مع اإلؾم٘م٤مط سمٚمٗمظ اًمّمٚمح .  -ج

صح ذًمؽ وهق  ,ووٕم٧م قمٜمؽ اًمٜمّمػ وأضمٚم٧م اًمٜمّمػ :إذا ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمديـ ًمٚمٛمديـ -1905/61

  .(3)اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م يرى أٟمف يّمح اًمقوع وٓ يّمح اًمت٠مضمٞمؾ

قمٜمؽ ُمـ أىمرض ؿمخّم٤ًم إمم أضمؾ صمؿ ضم٤مءه ذم أصمٜم٤مء إضمؾ وىم٤مل: أقمٓمٜمل سمٕمض اعمٌٚمغ وأؾم٘مط  -1906/61

 . (4)اًم٤ٌمىمل صح ذًمؽ, واعمذه٥م ٓ يرى صح٦م ذًمؽ

ًمق أن اعمديـ أشمك سمام قمٚمٞمف ُمـ ديـ ًمّم٤مطم٥م اًمديـ ذم أصمٜم٤مء إضمؾ ًمزم ص٤مطم٥م اًمديـ اًم٘مٌقل  -1907/61

 . (5)إٓ أن يٙمقن قمٚمٞمف ضر, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ يٚمزُمف اًم٘مٌقل

ر ًمف سم٤مًمزوضمٞم٦م قمغم قمقض مل يّمح ذًمؽ ُمـ ص٤مًمح ُمٙمٚمٗم٤ًم ًمٞم٘مر ًمف سم٤مًمٕمٌقدي٦م أو ص٤مًمح اُمرأة ًمت٘م -1908/61

 . (6)اًمّمٚمح

 رضماًل أٟمٙمرت اُمرأشمف أهن٤م زوضمتف واًمِمٝمقد ىمد ُم٤مشمقا ووصمٞم٘م٦م اًمٜمٙم٤مح ىمد و٤مقم٧م ومٞمجقز ًمف أن ًمق  -1909/61

                                                 

 .  9/226( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/229( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/232( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/233 ( اًمنمح اعمٛمتع(4

 .  9/234( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/236( اًمنمح اعمٛمتع (6
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أن يّم٤محلٝم٤م قمغم قمقض ًمت٘مر ًمف سم٤مًمزوضمٞم٦م وأُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم هل٤م ومحرام, ويمذًمؽ ًمق أن أطمدًا أظمذ ُمـ رضمؾ ؿمٞمئ٤ًم 

 . (1)قض ضم٤مز سمذل اًمٕمقض ُمـ ىمٌؾ ص٤مطم٥م احلؼ وأُم٤م اعمٕمتدي ومٞمحرم قمٚمٞمف أظمذ اًمٕمقضأسمك أن ي٘مر ًمف سمف إٓ سمٕم

ويم٤من اعمديـ همػم ُم٘مر صح  ,ىِمر  سمديٜمل اًمذي قمٚمٞمؽ وأقمٓمٞمؽ ُمٜمف يمذاأَ  :إذا ىم٤مل اًمدائـ ًمٚمٛمديـ -1910/61

د جي٥م ٕٟمف ُمـ سم٤مب اًمققمد واًمققم :اإلىمرار ومل يّمح اًمّمٚمح, وإن يم٤من ُم٘مر وهمػم مم٤مٟمع صح اإلىمرار واًمّمٚمح

 . (2)اًمقوم٤مء سمف, واعمذه٥م يرى أٟمف يّمح اإلىمرار دون اًمّمٚمح ُمٓمٚم٘م٤مً 

صح اًمّمٚمح  ,ُمـ ادقمل قمٚمٞمف سمديـ أو قملم ومًٙم٧م أو أٟمٙمر وهق جيٝمٚمف صمؿ ص٤مًمح قمغم ُم٤مل -1911/61

وذم طمؼ اعمدقمك قمٚمٞمف إسمراء ومال رد ًمف  ,ِمٗمٕم٦م٤مًموهق ذم طمؼ اعمدقمل سمٞمع يرده إذا يم٤من ُمٕمٞم٥م وًمف ومًخف وي١مظمذ ُمٜمف سم

  .(3)وٓ ؿمٗمٕم٦م, وإن يم٤من أطمدمه٤م يم٤مذسم٤ًم مل يّمح ذم طم٘مف سم٤مـمٜم٤ًم وُم٤م أظمذه طمرامومٞمف 

 :ٓ يّمح اًمّمٚمح سمٕمقض قمـ طمد هىم٦م ٕٟمف طمؼ هلل, وأُم٤م طمد اًم٘مذف وم٘م٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ -1912/61

ٕٟمف طمؼ ٔدُمل ٓ ي٘م٤مم  :يّمح اًمّمٚمح قمٚمٞمف سمٕمقض :وىم٤مل آظمرون ٕٟمف طمؼ هلل, :ٓ يّمح اًمّمٚمح قمٚمٞمف سمٕمقض

 . (4)٤مًم٦ٌم اعم٘مذوفإٓ سمٛمٓم

 . (5)شمّمح اعمّم٤محل٦م قمغم طمؼ اًمِمٗمٕم٦م سمٕمقض, واعمذه٥م يرى أهن٤م ٓ شمّمح -1913/61

 . (6)ٓ جيقز ًمِمخص اًمّمٚمح قمغم شمرك اًمِمٝم٤مدة قمٚمٞمف, أو اًمّمٚمح قمغم أن ُيِمٝمد ًمف سمٖمػم طمؼ -1914/61

٤مإلزاًم٦م إذا طمّمؾ همّمـ ؿمجر ذم ىمرار همػمه أو هقاءه وـم٤مًم٥م ص٤مطم٥م اهلقاء واًم٘مرار ضم٤مره سم -1915/61

وضم٥م قمٚمٞمف أن يزيٚمف, وإن يم٤مٟم٧م قمروق ذم سم٤مـمـ إرض وم٢من طمّمؾ ُمٜمٝم٤م أذى وضم٦ٌم إزاًمتٝم٤م وإٓ مل دم٥م, وم٢من 

 . (7)أسمك ص٤مطم٥م اًمِمجرة ًمقى ص٤مطم٥م إرض اًمٖمّمـ إن أُمٙمـ وإٓ ىمٓمٕمف

                                                 

 .  9/237( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/238( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/240( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/245( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/246( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/247( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  9/248( اًمنمح اعمٛمتع (7
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ًمق أن ص٤مطم٥م اًمِمجرة ص٤مًمح ص٤مطم٥م إرض قمغم أن يٕمٓمٞمف يمؾ ؿمٝمر ُمٌٚمغ وىمدره ومال يّمح  -1916/61

ٕهمّم٤من شمٙمؼم ومتتد ومٞمٙمقن ُم٤م شمِمٖمٚمف ومٞمام سمٕمد جمٝمقًٓ, وًمٙمـ ًمق آضمره إي٤مه قمغم طم٥ًم اعم٤ًمطم٦م ٕن ا :اًمّمٚمح

 . (1)وإن ص٤محلف قمغم أن ًمف ٟمّمػ اًمثٛمر اًمذي ذم اًمٖمّمـ صح ذًمؽ ,وم٤مًمٔم٤مهر اًمّمح٦م

جيقز ومتح إسمقاب ًمالؾمتٓمراق واهلقاء واإلو٤مءة ذم اًمٓمريؼ اًمٜم٤مومذ وًمق يم٤من ذم ُم٘م٤مسمؾ سم٤مب  -1917/61

 . (2)إٓ إذا يم٤من ضم٤مره يت٠مذى ُمـ ذًمؽ ومال حيؾ ًمف ومتحفسمٞم٧م ضم٤مره 

 –واًم٤ًمسم٤مط  –اًمً٘مػ اًمذي ٓ يتّمؾ سم٤مجلدار أظمر  –اًمّمحٞمح أٟمف جيقز إظمراج اًمروؿمـ  -1918/61

واًمٕمت٦ٌم واعمٞمزاب وُم٤م ضمرت اًمٕم٤مدة سمف مم٤م ٓ يي اًمٜم٤مس سم٢مذن اإلُم٤مم, واعمذه٥م  –اًمً٘مػ اعمتّمؾ سم٤مجلدار أظمر 

 . (3)ٚم٘م٤مً ٓ يرى صح٦م ذًمؽ ُمٓم

٠مذن ومال جيقز ووٕمف إٓ قمٜمد يٓ جيقز ًمٚمج٤مر أن يْمع ظمِمٌف قمغم طم٤مئط ضم٤مره إٓ سم٢مذٟمف وم٢من مل  -1919/61

 . (4)اًميورة وإذا مل يٙمـ قمغم اجلدار ضر

 . (5)جيقز ًمٚمج٤مر أن يٕمكم سمٜم٤مءه قمغم ضم٤مره ٕن اهلقاء شم٤مسمع ًمٚم٘مرار -1920/61

ٜمٝمام وأىمٞمؿ قمغم ٟمٗم٘متٞمٝمام صمؿ اهندم اجلدار ومٓمٚم٥م أطمدمه٤م ُمـ إذا اؿمؽمك اجل٤مريـ ذم سمٜم٤مء ضمدار سمٞم -1921/61

 . (6)أظمر أن يٕمٛمره أضمؼم قمغم أن يِم٤مرك ضم٤مره ذم سمٜم٤مءه

إذا ظمرسم٧م ؾم٤مىمٞم٦م ويم٤مٟم٧م ُمِمؽميم٦م أو ظمرب دوٓب اعم٤مء أو اًم٘مٜم٤مة ومٓمٚم٥م أطمدمه٤م ُمـ أظمر  -1922/61

 . (7)إصالطمٝم٤م أضمؼم قمغم ذًمؽ

 اجل٤مر وهل زضم٤مج ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٗمتح واإلهمالق واًمٙمن وم٠مٟم٤م أشمقىمػ ذم إذا يم٤مٟم٧م اًمٜمقاومذ ُمنموم٦م قمغم  -1923/61

                                                 

 .  9/252ٛمتع ( اًمنمح اعم(1

 .  9/253( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/254( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/258( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/262( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/263( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  9/264( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)هذه اعم٠ًمًم٦م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  9/267( اًمنمح اعمٛمتع (1
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  حلجراسم٤مُب  -62

 اعمٜمع واًمتْمٞمٞمؼ . : احلجر ًمٖم٦م -1924/62

 . (1)واصٓمالطم٤ًم: ُمٜمع اإلٟم٤ًمن ُمـ اًمتٍمف ذم ُم٤مًمف وذُمتف أو ذم ُم٤مًمف وم٘مط

 : (2)احلجر قمغم ىمًٛملم -1925/62

 ح٦م اعمحجقر قمٚمٞمف, ويٙمقن ذم ُم٤مًمف وذُمتف. طمجر عمّمٚم -أ

 طمجر ًمٖمػم ُمّمٚمح٦م اعمحجقر قمٚمٞمف, ويٙمقن ذم ُم٤مًمف وم٘مط .  -ب

ې ى ى ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :ُمـ مل ي٘مدر قمغم ووم٤مء رء ُمـ ديٜمف مل حيؾ ًمٖمريٛمف أن يٓم٤مًمٌف سمف -1926/62

شمدل قمغم  وطمرم طمًٌف وم٢مذا أشمك إمم اًم٘م٤ميض ومٞمحٚمػ وخيغم قمٜمف إذا مل شمٙمـ هٜم٤مك ىمريٜم٦م [ائ ائ ەئ ەئ

 . (3)أٟمف ُمقه وم٢من يم٤من هٜم٤مك ىمريٜم٦م ومٚمٚم٘م٤ميض أن حيًٌف

ُمـ يم٤من ُم٤مًمف ىمدر ديٜمف مل حيجر قمٚمٞمف وأُمر سم٤مًمقوم٤مء وم٢من أسمك ومٞمٕم٤مىم٥م سمام جيٕمٚمف يقذم ُم٤م قمٚمٞمف إُم٤م  -1927/62

زمُّ اًمقاضمد فمٚمؿ »  ًم٘مقًمف ^: :وٓ يزيد ذم ضسمف قمـ قمنم ضمٚمدات طم٥ًم ُم٤م يرى اًم٘م٤ميض ,سم٤محلٌس أو اًميب

 . (4)أظمرضمف اًمٌخ٤مري, واًمٕم٘مقسم٦م ُمٓمٚم٘م٦م, واعمذه٥م يرى أٟمف حيٌس .شوف وقم٘مقسمتف حيؾ قمر

إذا أس اعمديـ قمغم قمدم اًمقوم٤مء سم٤مع احل٤ميمؿ ُم٤مًمف وىمْم٤مه قمٜمف, ُم٤م مل يٙمـ قمٜمده ُم٤مل ُمـ ضمٜمس  -1928/62

 . (5)اًمديـ

ثؾ اًمًٞم٤مرات ٕهن٤م أظمذشمف سمحؼ ُم :ُم٤م شم٠مظمذه احلٙمقُم٦م شمٕمزيرًا ومٞمجقز أن ٟمِمؽميف إذا قمرض ًمٚمٌٞمع -1929/62

 . (6)وإرايض

                                                 

 .  9/268( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/268( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/269ح اعمٛمتع ( اًمنم(3

 .  9/271( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/272( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/274( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ُمـ طمؾ قمٚمٞمف اًمديـ وًمٞمس قمٜمده ُم٤مل يٗمل سمام قمٚمٞمف وضم٥م احلجر قمٚمٞمف سمٓمٚم٥م همرُم٤مئف أو  -1930/62

وومٞمف ُم٘م٤مل, وٕن احلجر مح٤مي٦م حلؼ اًمدائـ  .وسم٤مع ُم٤مًمف ذم ديـ قمٚمٞمف ٕن اًمٜمٌل ^ طمجر قمغم ُمٕم٤مذ  :سمٕمْمٝمؿ

 . (1)وًمذُم٦م اعمديـ

 : (2)ِمخص سمقؾم٤مئؾ اإلقمالم ًمٗم٤مئدشملميًتح٥م إفمٝم٤مر احلجر قمغم اًم -1931/62

 إومم: ًمٞمٔمٝمر ُمـ ًمف ديـ قمٜمد هذا اًمرضمؾ . 

 اًمث٤مٟمٞم٦م: ًمئال يٖمؽم اًمٜم٤مس ومٞمٕم٤مُمٚمقه سمٕمد احلجر . 

إذا طمجر قمغم ؿمخص ومال يٜمٗمذ شمٍمومف ذم ُم٤مًمف ٓ سمٌٞمع وٓ ذاء وٓ ه٦ٌم وٓ رهـ وٓ  -1932/62

 . (3)وىمػ

ن يِمؽمي ؿمٞمئ٤ًم سمثٛمـ ُم١مضمؾ, وًمٙمـ اًم٤ٌمئع ٓ يدظمؾ ُمع يّمح شمٍمف اعمحجقر قمٚمٞمف ذم ذُمتف سم٠م -1933/62

 . (4)ٕٟمف طمجر قمٚمٞمف ىمٌؾ هذا اًمتٍمف :اًمٖمرُم٤مء

شمٍمف اعمديـ ىمٌؾ احلجر قمٚمٞمف سمتٍمف يي سم٤مًمٖمرُم٤مء همػم صحٞمح, وإن شمٍمف سمتٍمف ٓ  -1934/62

جر صحٞمح وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م يرى أن شمٍمومف ىمٌؾ احل ,يي سم٤مًمٖمرُم٤مء ومٝمق صحٞمح وٟم٤مومذ

 . (5)ُمٓمٚم٘م٤مً 

ٕٟمف ىمد يتقاـم٠م ُمع ؿمخص آظمر ًمٙمل  :ٓ ي٘مٌؾ إىمرار اعمحجقر قمٚمٞمف سمٕملم أو سمديـ ًمٖمػم اًمٖمرُم٤مء -1935/62

ٓ شم٤ٌمع هذه اًمٕملم ذم ديٜمف أو ٓ يذه٥م يمؾ ُم٤مًمف ذم ديٜمف, وأُم٤م اًمذي أىمر ًمف سم٤مًمٕملم أو سم٤مًمديـ ومٞمٓم٤مًمٌف سمٕمد ومؽ احلجر 

 . (6)قمٜمف

                                                 

 .  9/275( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/276( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/277( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/277( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/278( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/280( اًمنمح اعمٛمتع (6
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اعمحجقر قمٚمٞمف وهقٓ يٕمٚمؿ سم٤محلجر قمٚمٞمف رضمع ذم سمٞمٕمف, وإن يم٤من قم٤معم٤ًم مل  ُمـ سم٤مع ؿمٞمئ٤ًم قمغم -1936/62

 . (1)ٕن هذا اًمتٍمف وىمع سمٕمد احلجر :ويدظمؾ ُم٤م سم٤مقمف ذم ديٜمف وي٤ٌمع ويقزع قمغم اًمٖمرُم٤مء وٓ يدزم ُمٕمٝمؿ ,يرضمع

إٓ سمٕمد إلىمرار صحٞمح وًمٙمـ ٓ يٓم٤مًم٥م سمف ٤مًمق أىمر اعمحجقر قمٚمٞمف سمجٜم٤مي٦م شمقضم٥م ىمقدًا أو ُم٤مًٓ وم -1937/62

 . (2)رومؽ احلج

 . (3)سمٕمد احلجر قمغم اعمديـ يٌٞمع احل٤ميمؿ ُم٤مًمف اعمقضمقد وي٘مًؿ صمٛمٜمف قمغم همرُم٤مئف سم٤مًمٜم٦ًٌم -1938/62

إذا شمقذم ؿمخص وقمٚمٞمف ديـ ٔظمر حيؾ سمٕمد ُمدة وضم٤مء ص٤مطم٥م احلؼ يٓم٤مًم٥م اًمقرصم٦م وم٢من أقمٓمقه  -1939/62

 . (4)وإٓ وم٢مٟمف حيؾ ويٓم٤مًم٥م ص٤مطم٥م احلؼ اًمقرصم٦م سمديٜمف رهٜم٤ًم يٙمٗمل ًمديٜمف أو أىم٤مُمقا يمٗمٞماًل ُمٚمٞمئ٤ًم وم٢من اًمديـ ٓ حيؾ

إذا سم٤مع ؿمخص ؾمٚمٕم٦م سمثٛمـ ُم١مضمؾ أيمثر ُمـ صمٛمٜمف طم٤مًٓ صمؿ ُم٤مت ذم ٟمٗمس اًمٞمقم اًمذي شمؿ ومٞمف  -1940/62

إٟمف ٓ حيؾ سمٙم٤مُمٚمف سمؾ  :اًمٌٞمع ومل يٙمـ قمٜمد اًمقرصم٦م رهـ حيرز ومل ي٠مشمقا سمٙمٗمٞمؾ وطمؾ اًمديـ وم٤مًمذي يٜمٌٖمل أن ي٘م٤مل

 . (5)ظمذ ؾمٚمٕمتؽ مل ي٠مهت٤م رء :ٕن اًمًٕمر مل يتٖمػم أو ي٘م٤مل ًمف :ٕم٦م ذم يقُمف احل٤مضيث٧ٌم ًمف ىمٞمٛم٦م اًمًٚم

 . (6)إذا فمٝمر همريؿ سمٕمد اًم٘مًٛم٦م وىمد ؾمٌؼ ديٜمف احلجر قمغم اعمديـ رضمع قمغم اًمٖمرُم٤مء سم٘مًٓمف -1941/62

 . (7)ٓ يٗمؽ طمجر اعمديـ إٓ احل٤ميمؿ وٓ جيقز اعمامـمٚم٦م ذم ومٙمف -1942/62

 : (8)حلظ ٟمٗمًف يِمٛمؾ صمالصم٦م أصٜم٤مف حيجر قمٚمٞمٝمؿ ذم ذممٝمؿ وأُمقاهلؿ اعمحجقر قمٚمٞمف -1943/62

 اًمًٗمٞمف: وهق اًمذي ٓ حيًـ اًمتٍمف ذم اعم٤مل ومٝمق سم٤مًمغ قم٤مىمؾ ًمٙمـ ٓ حيًـ اًمتٍمف ذم اعم٤مل . 

 اًمّمٖمػم: وهق اًمذي مل يٌٚمغ . 

                                                 

 .  9/282اًمنمح اعمٛمتع ( (1

 .  9/284( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/285( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/288( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/289( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/289( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  9/290( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  9/291( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 اعمجٜمقن: وهق وم٤مىمد اًمٕم٘مؾ . 

 ,ىمرو٤ًم يم٠من ي٘مروف ُمٌٚمغ ُمـ اعم٤مل رضمع سمٕمٞمٜمفأو  ,ُمـ أقمٓمك اًمًٗمٞمف ُم٤مًمف سمٞمٕم٤ًم يم٠من يٌٞمٕمف ؾمٚمٕم٦م -1944/62

وإن أشمٚمٗمف مل يْمٛمٜمف اًمًٗمٞمف, وإذا ىمدر أن اًمًٗمٞمف اؿمؽمى سم٤معم٤مل ؿمٞمئ٤ًم وم٢من ص٤مطم٥م اعم٤مل يرضمع قمٚمٞمف هبذا اًمٌمء ٕٟمف 

 . (1)سمدل ُم٤مًمف

وم٢من مل يٙمـ قمٜمدهؿ ُم٤مل وم٢مٟمف ٓ  ,يٚمزم اًمًٗمٞمف واًمّمٌل واعمجٜمقن أرش اجلٜم٤مي٦م ووامن اعمتٚمٗم٤مت -1945/62

 . (2)١مظمذ ُمـ وًمٞمٝمؿ وًمٙمـ يٌ٘مك ذم ذممٝمؿي

ُمتك سمٚمغ اًمّمٖمػم ورؿمد أو قم٘مؾ اعمجٜمقن ورؿمد أو رؿمد اًمًٗمٞمف زال احلجر قمٜمف وٓ حيت٤مج أن  -1946/62

 . (3)ٕن احلجر يزول سمزوال ؾمٌٌف :يذه٥م ًمٚم٘م٤ميض

يم٤مٟم٧م  وزم اًمًٗمٞمف واًمّمٖمػم واعمجٜمقن طم٤مل احلجر قمٚمٞمٝمؿ أومم اًمٜم٤مس هبؿ وًمق يم٤مٟم٧م إم إذا -1947/62

 . (4)رؿمٞمدة, واعمذه٥م يرى أن اًمقزم إب صمؿ ويص إب صمؿ احل٤ميمؿ وم٘مط

ٓ يتٍمف اًمقزم ذم ُم٤مل اًمًٗمٞمف واًمّمٖمػم واعمجٜمقن إٓ سم٤مٕطمظ, ويتجر ًمف جم٤مٟم٤ًم سمال ُم٘م٤مسمؾ إٓ  -1948/62

٦م إمم اًم٘م٤ميض وًمٙمـ شمرومع اعم٠ًمًم ,أن يِمٖمٚمف قمـ ؿمٖمٚمف اخل٤مص وي٠مسمك أن يتجر ًمف ومٞمف إٓ سمًٝمؿ ومحٞمٜمئذ ٟم٘مقل ٓ سم٠مس

 . (5)ًمٞم٘مرر ُم٤م يراه ُمٜم٤مؾم٤ًٌم, وًمٚمقزم أن يدومع ُم٤مل اعمحجقر قمٚمٞمف ُمْم٤مرسم٦م عمـ يتجر سمف سمجزء ُمِم٤مع ُمٕمٚمقم اًمرسمح

ًم٘مقًمف  :ًمٚمقزم اًمٗم٘مػم أن ي٠ميمؾ يمٗم٤ميتف ُمـ ُم٤مل ُمقًمٞمف ؾمقاًء يم٤مٟم٧م سم٘مدر إضمرة أو أىمؾ أو أيمثر -1949/62

 . (6)[ی جئ حئ مئ ىئشمٕم٤ممم ]

 ذم ىمدر اًمٜمٗم٘م٦م وأصٚمٝم٤م وذم طم٤مل اًميورة واًمٖمٌٓم٦م واًمتٚمػ ودومع اعم٤مل ُمع ي٘مٌؾ ىمقل اًمقزم  -1950/62

                                                 

 .  9/292( اًمنمح اعمٛمتع (1

 . 9/295( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/300( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/305( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  309 -9/306( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/312( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)ٕٟمف ي٘مقل سمٛم٘مت٣م اًمًٚمٓم٦م :وي٘مٌؾ ىمقل احل٤ميمؿ ذم هذه احل٤مٓت سمال يٛملم ,يٛمٞمٜمف

إذا اؾمتدان  اًمٕمٌد سمٖمػم إذن ؾمٞمده أو اؾمتقدع وديٕم٦م وم٠مشمٚمٗمٝم٤م أو ضمٜمك ضمٜم٤مي٦م أو أشمٚمػ ُم٤مًٓ  -1951/62

ٞمده أن يٕمٓمٞمف ًمّم٤مطم٥م احلؼ إُم٤م سمديٜمف أو سمجٜم٤ميتف أو سم٘مٞمٛم٦م ُم٤م أشمٚمػ أو يٌٞمٕمف ويٕمٓمل شمٕمٚم٘م٧م سمرىمٌتف وقمغم ؾم

 . (2)ص٤مطم٥م احلؼ ىمٞمٛمتف أو يٗمديف ويٌ٘مك اًمٕمٌد قمٜمده, وإن اؾمتدان سم٢مذن ؾمٞمده رضمع قمغم ؾمٞمده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  9/313( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/320( اًمنمح اعمٛمتع (2
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  ًمقيم٤مًم٦ماسم٤مُب  -63

 اًمقيم٤مًم٦م ًمٖم٦م: اًمتٗمقيض .  -1952/63

 ُمثٚمف ومٞمام شمدظمٚمف اًمٜمٞم٤مسم٦م .  واصٓمالطم٤ًم: اؾمتٜم٤مسم٦م ضم٤مئز اًمتٍمف

 . (1)وؾمٜم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمقيمٞمؾ ,وهل ضم٤مئزة سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمقيمؾ

 . (2)اًمقيم٤مًم٦م شمّمح سم٤مًم٘مقل واًمٗمٕمؾ واًمٙمت٤مسم٦م وشمّمح ُمٓمٚم٘م٦م وُم٘مٞمدة وُم١مسمدة وُم١مىمت٦م -1953/63

 . (3)يّمح ىمٌقل اًمقيم٤مًم٦م قمغم اًمٗمقر وقمغم اًمؽماظمل سمٙمؾ ىمقل أو ومٕمؾ دال قمٚمٞمٝم٤م -1954/63

 . (4)خص ؿمخّم٤ًم أن يٕم٘مد ًمف اًمٜمٙم٤مح صح ذًمؽ ٕن اًمقيم٤مًم٦م ذم قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ضم٤مئزةًمق ويمؾ ؿم -1955/63

ُمـ ًمف اًمتٍمف ذم رء ومٚمف اًمتقيمٞمؾ واًمتقيمؾ ومٞمف, ويًتثٜمك ُمـ اًمتقيمؾ ذاء إقمٛمك ُم٤م  -1956/63

ويًتثٜمك ُمـ اًمتقيمؾ ومٞمف شمقيمٞمؾ اًمٗم٘مػم ًمٚمٖمٜمل أن ي٘مٌض  ,يِمؽمط ًمّمح٦م سمٞمٕمف اًمرؤي٦م وُم٤م يِمؽمط ًمّمح٦م سمٞمٕمف اًمِمؿ

 . (5)اًمزيم٤مة ًمف وشمقيمٞمؾ اًمرضمؾ اُمرأشمف أن شمٓمٚمؼ ٟمٗمًٝم٤م

: ىمًؿ يّمح اًمتقيمٞمؾ ومٞمف ُمٓمٚم٘م٤ًم, إمم أىم٤ًمم صمالصم٦مشمٜم٘مًؿ طم٘مقق أدُمٞملم ُمـ طمٞم٨م اًمتقيمٞمؾ  -1957/63

 . (6)وىمًؿ ٓ يّمح ومٞمف اًمتقيمٞمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم, وىمًؿ يّمح اًمتقيمٞمؾ ومٞمف قمٜمد اًمٕمذر

 قم٤مت واعمٕم٤موو٤مت وإٟمٙمح٦م واًمتقصمٞم٘م٤مت,يّمح اًمتقيمٞمؾ ذم يمؾ طمؼ آدُمل ُمـ اًمٕم٘مقد يم٤مًمتؼم -1958/63

 . (7)واًمٕمتؼ واًمٓمالق واًمرضمٕم٦م واإلىم٤مًم٦م ,واًمٗمًقخ يمٗمًخ اًمٌٞمع واعمخ٤مًمٕم٦م ُمع ذيمر ُم٘مدار اًمٕمقض

  :اعم٤ٌمطم٤مت اًمتل طمّمٚم٧م ُمـ همػم ومٕمؾ أدُمل ُمثؾ اًمٙمأل واًمّمٞمد ٓ جيقز اًمتقيمٞمؾ ذم متٚمٙمٝم٤م -1959/63

                                                 

 .  9/321( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/324( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/324( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/327( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/327( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/327( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  9/328( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)واعمذه٥م يرى أٟمف جيقز اًمتقيمٞمؾ ذم اعم٤ٌمطم٤مت اًمتٍمف ومٞمٝم٤م,ٕن اعمقيمؾ طملم اًمتقيمٞمؾ ٓ يٛمٚمٙمٝم٤م ومال يٛمٚمؽ 

ويمذًمؽ ٓ جيقز  ٕهن٤م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٗم٤مقمؾ ٟمٗمًف, :ٓ جيقز اًمتقيمٞمؾ ذم اعمالقمٜم٦م واًمٔمٝم٤مر وإيامن -1960/63

 . (2)اًمتقيمٞمؾ ذم دومع اجلزي٦م

م: ىمًؿ شمدظمٚمف اًمٜمٞم٤مسم٦م شمّمح اًمقيم٤مًم٦م ذم يمؾ طمؼ هلل شمدظمٚمف اًمٜمٞم٤مسم٦م, وطم٘مقق اهلل قمغم صمالصم٦م أىم٤ًم -1961/63

٤مًمّمالة واًمّمٞم٤مم, وىمًؿ يّمح ومٞمف يموهل اًمٕم٤ٌمدات اعم٤مًمٞم٦م, وىمًؿ ٓ شمّمح ومٞمف اًمقيم٤مًم٦م وهل اًمٕم٤ٌمدات اًمٌدٟمٞم٦م 

 . (3)اًمتقيمٞمؾ قمغم شمٗمّمٞمؾ ُمثؾ احل٩م

واًمزيم٤مة شمدظمٚمٝم٤م اًمٜمٞم٤مسم٦م ومٞمّمح اًمتقيمٞمؾ ومٞمٝم٤م وٓ ومرق سملم  اًمّمالة ٓ يدظمٚمٝم٤م اًمتقيمٞمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم, -1962/63

اًمّمٞم٤مم ٓ و دومقع ًمف أو ٓ يٕملم وًمٙمـ إن قملم ومال شمٍمف اًمزيم٤مة ذم همػم اعمٕملم إٓ سمٕمد ُمراضمٕم٦م اعمقيمؾ,أن يٕملم اعم

 ومرط وم٘مط, ايّمح ومٞمف اًمتقيمٞمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم ذم طم٤مل احلٞم٤مة ٓ ومرو٤ًم وٓ ٟمٗماًل وٓ قم٤مضمزًا وٓ ىم٤مدرًا وي٘م٣م قمـ اعمٞم٧م إذ

واًمث٤مٟمٞم٦م: ُمـ يم٤من قم٤مضمزًا  ٌؾ اًمٗمريْم٦م ومٞمح٩م قمٜمف,احل٩م ٓ يّمح ومٞمف اًمتقيمٞمؾ إٓ ذم طم٤مًملم: إومم: ُمـ ُم٤مت ىمو

اًمِمٝم٤مدشم٤من ٓ جيقز ومٞمٝمام اًمتقيمٞمؾ وقمـ اًمٗمريْم٦م قمجزًا ٓ يرضمك زواًمف, وأُم٤م طم٩م اًمٜم٤مومٚم٦م ومال يّمح اًمتقيمٞمؾ ومٞمف, 

 . (4)ُمٓمٚم٘م٤مً 

 يم٠من ي٘مقل احل٤ميمؿ ًمِمخص: اذه٥م إمم ومالن ًمٞم٘مر سمٗمٕمٚمف, ,شمّمح اًمقيم٤مًم٦م ذم إصم٤ٌمت احلدود -1963/63

 .شاهمد ي٤م أٟمٞمس إمم اُمرأة هذا وم٢من اقمؽموم٧م وم٤مرمجٝم٤م »  دل قمغم ذًمؽ ىمقًمف ^: ,يم٠من يقيمؾ ُمـ ي٘مٞمؿ احلدواؾمتٞمٗم٤مئٝم٤م 

 . (5)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

 : (6)ؾ ومٞمف إٓ ذم صمالث طم٤مٓتيمِّ ؾ ومٞمام وُ قيمِّ ٓ حيؼ ًمٚمقيمٞمؾ أن يُ  -1964/63

                                                 

 .  9/330( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/331( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/334( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  343 -9/334( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/344( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/351( اًمنمح اعمٛمتع (6
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  إومم: أن ي٠مذن ًمف اعمقيمؾ ذم ذًمؽ .

 يم٠من يقيمؾ قم٤معم٤ًم ذم ذاء قمٚمػ اًمداسم٦م .  ه قم٤مدة,ؾ ذم أُمر ُمثٚمف ٓ يتقٓيمِّ اًمث٤مٟمٞم٦م: إذا وُ 

  .اًمث٤مًمث٦م: إذا ويمؾ ُمـ يٕمجز قمـ اًم٘مٞم٤مم سمٛمثٚمف قم٤مدة, يم٠من يقيمؾ ؿمخص وٕمٞمػ ذم محؾ طمجر يمٌػم إمم اًمًٓمح

 . (1)اًمقيم٤مًم٦م قم٘مد ضم٤مئز أي أٟمف يٛمٚمؽ يمؾ واطمد ُمـ اعمتٕم٤مىمديـ ومًخف سمدون رو٤م أظمر وٓ إذٟمف -1965/63

 . (2)ٗمًخ أطمد اًمٓمروملم وًمٙمـ سمنمط أٓ يتْمٛمـ ذًمؽ ضرًا قمغم أطمدمه٤مشمٌٓمؾ اًمقيم٤مًم٦م سم -1966/63

إذا ومًخ اعمقيمؾ اًمقيم٤مًم٦م ومل يٕمٚمؿ اًمقيمٞمؾ سمذًمؽ وىمد شمٍمف اًمقيمٞمؾ ذم اًمقيم٤مًم٦م وم٤مًمّمحٞمح أن  -1967/63

واعمذه٥م يرى أن شمٍمومف  ويٙمقن اعمقيمؾ هق اعمٗمرط, ,ٕٟمف ُمًتٜمد إمم إذن ؾم٤مسمؼ مل يٕمٚمؿ سمزواًمف :شمٍمومف صحٞمح

 . (3)ٞمحهمػم صح

 . (4)شمٌٓمؾ اًمقيم٤مًم٦م سمٛمقت اًمقيمٞمؾ أو سمٛمقت اعمقيمؾ -1968/63

وسم٤مع اًمقيمٞمؾ  وسمٕمد اٟمٍماف اًمقيمٞمؾ سم٤مع اعمقيمؾ اًمٌٞم٧م, ًمق أن ؿمخّم٤ًم ويمؾ إٟم٤ًمٟم٤ًم ذم سمٞمع سمٞمتف, -1969/63

 . (5)ومٞم٘مدم سمٞمع ص٤مطم٥م احلؼ وهق اعمقيمؾ ٕٟمف اعم٤مًمؽ اًمٌٞم٧م وهق ٓ يٕمٚمؿ سمٌٞمع اعمقيمؾ,

وشمٌٓمؾ سمحجر اًمٗمٚمس  يم٠من يّم٤مب اعمقيمؾ سمح٤مدث يذه٥م قم٘مٚمف, ,٦م سمحجر اًمًٗمفشمٌٓمؾ اًمقيم٤مًم -1970/63

وأُم٤م اًمقيمٞمؾ إذا طمجر قمٚمٞمف ًمٗمٚمس  وأُم٤م إذا يم٤مٟم٧م ذم ذُمتف مل شمٜمٗمًخ, ,قمغم اعمقيمؾ إذا يم٤مٟم٧م اًمقيم٤مًم٦م ذم أقمٞم٤من ُم٤مًمف

  .(6)اًمقيم٤مًم٦م ٓ شمٌٓمؾ

ضمدشمف وسمٜمتف وسمٜم٧م سمٜمتف إٓ إذا جيقز ًمٚمقيمٞمؾ أن يٌٞمع ُم٤م ويمؾ ذم سمٞمٕمف قمغم وًمده وواًمده وأُمف و -1971/63

 واًمٚمٗمظ يِمٛمؾ ه١مٓء وه١مٓء إٓ أن يٙمقن  ,ٓ شمٌع قمغم ه١مٓء :ٕٟمف ويمؾ ذم اًمٌٞمع ومل ُي٘مؾ ًمف :فمٝمرت اعمح٤مسم٤مة

                                                 

 .  9/352اعمٛمتع  ( اًمنمح(1

 .  9/354( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/355( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/355( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/357( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/358( اًمنمح اعمٛمتع (6
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واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ يّمح ًمٚمقيمٞمؾ أن يٌٞمع قمغم ٟمٗمًف أو وًمده إٓ ذم طم٤مًم٦م اعمزايدة قمغم  اًمقيمٞمؾ ذيٙم٤ًم هلؿ,

 . (1)ًف أو وًمده وذم طم٤مًم٦م أن اعمقيمؾ طمدد اًمًٕمر ًمٚمقيمٞمؾاًمًٚمٕم٦م ويٜمتٝمل اًمثٛمـ قمغم ٟمٗم

وٓ سمٖمػم ٟم٘مد أهؾ اًمٌٚمد إٓ إذا سم٤مقمف  ,أو ٟم٤ًمء إٓ إذا أذن ًمف ومٞمف ضٍ رَ ٓ حيؼ ًمٚمقيمٞمؾ أن يٌٞمع سمٕمَ  -1972/63

 . (2)سمٜم٘مد أهمغم ُمـ ٟم٘مد اًمٌٚمد ومٞمّمح وًمق مل ي٠مذن ًمف ومٞمف

إٓ إذا شمٌلم أٟمف اضمتٝمد  ,اًمٌٞمع ووٛمـ اًمٜم٘مصإذا سم٤مع اًمقيمٞمؾ اًمًٚمٕم٦م سمدون صمٛمـ اعمثؾ صح  -1973/63

 . (3)واعمذه٥م يرى أٟمف يْمٛمـ ُمٓمٚم٘م٤مً  وشمٍمف شمٍموم٤ًم شم٤مُم٤ًم وم٢مٟمف ٓ يْمٛمـ,

 :إذا سم٤مع اًمقيمٞمؾ سمٛمٌٚمغ دون ُم٤م ىمدر ًمف وم٤مًمٌٞمع صحٞمح ويْمٛمـ اًمٜم٘مص وًمق أٟمف سم٤مع سمثٛمـ اعمثؾ -1974/63

  .(4)ٕن اعمقيمؾ طمدد ًمف اًمثٛمـ وىمد شمٍمف سمٖمػم ُم٤م ىمدر ًمف

 . (5)إذا اؿمؽمى اًمقيمٞمؾ سم٠ميمثر ُمـ صمٛمـ اعمثؾ أو سم٠ميمثر مم٤م ىمدر ًمف صح اًمنماء ووٛمـ اًمزي٤مدة -1975/63

إذا سم٤مع اًمقيمٞمؾ اًمًٚمٕم٦م سم٠ميمثر مم٤م طمدد ًمف صح اًمٌٞمع إٓ أن حيدد اعمقيمؾ أن يٌٞمٕمٝم٤م قمغم ومالن  -1976/63

 . (6)سمٙمذا ومال يّمح أن يٌٞمٕمٝم٤م قمٚمٞمف سم٠ميمثر مم٤م طمدد

اؿمؽم سمٙمذا طم٤مًٓ وم٤مؿمؽمى سمف  :أو ىم٤مل ,سمع اًمًٚمٕم٦م سمٙمذا ُم١مضماًل وم٤ٌمع سمف طم٤مًٓ  :إذا ىم٤مل اعمقيمؾ -1977/63

ُم١مضماًل وم٤مًمٌٞمع واًمنماء صحٞمح وُيٚمزم اعمقيمؾ سم٘مٌض اًمثٛمـ إٓ إذا يم٤من ذم ذًمؽ ضر وم٤مًمٌٞمع همػم صحٞمح وٓ يٚمزم 

 . (7)اعمقيمؾ سم٘مٌض اًمثٛمـ

 وإن يم٤من ضم٤مهؾ  يْمٛمـ اًمدراهؿ,إذا اؿمؽمى اًمقيمٞمؾ ُم٤م يٕمٚمؿ قمٞمٌف ًمزُمف إن مل يرض اعمقيمؾ و -1978/63

 

                                                 

 .  9/360( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/363( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/366( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/367( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/367ًمنمح اعمٛمتع ( ا(5

 .  9/369( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  9/371( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)سم٤مًمٕمٞم٥م رده

واعمذه٥م يرى أٟمف ويمٞمؾ ذم اًمٌٞمع ٓ ذم ىمٌض اًمثٛمـ  اًمقيمٞمؾ ويمٞمؾ ذم اًمٌٞمع وذم ىمٌض اًمثٛمـ, -1979/63

 . (2)سمدون ىمريٜم٦م

واعمذه٥م يرى أٟمف يًٚمؿ  يًٚمؿ اًمقيمٞمؾ صمٛمـ اًمًٚمٕم٦م اعمقيمؾ ذم ذائٝم٤م وي٘مٌْمٝم٤م قمغم اًمّمحٞمح, -1980/63

 . (3)اًمًٚمٕم٦م إٓ سم٢مذن أو ىمريٜم٦م اًمثٛمـ وٓ ي٘مٌض

إذا أظمر اًمقيمٞمؾ شمًٚمٞمؿ اًمثٛمـ شم٠مظمػمًا يٕمد سمف ُمٗمرـم٤ًم طمتك شمٚمػ اًمثٛمـ ومٝمق و٤مُمـ وإٓ ومال  -1981/63

 . (4)يْمٛمـ

إذا أظمر اًمقيمٞمؾ شمًٚمٞمؿ اًمثٛمـ سم٢مذن اًم٤ٌمئع صمؿ شمٚمػ اعم٤مل سمدون شمٕمد وٓ شمٗمريط ُمـ اًمقيمٞمؾ وٛمـ  -1982/63

 . (5)اًم٤ٌمئع

وإن ويمؾ ذم اخلّمقُم٦م دون اًم٘مٌض ومال  ,اخلّمقُم٦م واًم٘مٌض ومٚمف أن ي٘مٌض احلؼُمـ ويمؾ ذم  -1983/63

وإن ويمؾ ذم  وإن ويمؾ ذم اخلّمقُم٦م وؾمٙم٧م اعمقيمؾ قمـ اًمتقيمٞمؾ ذم اًم٘مٌض ومػمضمع إمم اًم٘مرائـ, ,يٛمٚمؽ اًم٘مٌض

واعمذه٥م يرى أٟمف إن ويمؾ ذم اخلّمقُم٦م مل يٛمٚمؽ اًم٘مٌض إٓ  اًم٘مٌض ومال يٛمٚمؽ اخلّمقُم٦م إٓ سم٢مذن ُمـ اعمقيمؾ,

 . (6)ذن اعمقيمؾ وإن ويمؾ ذم اًم٘مٌض وم٢مٟمف يٛمٚمؽ اخلّمقُم٦مسم٢م

ُمـ ويمؾ ذم ىمٌض طمؼ ُمـ ؿمخص ومقضمده ىمد ُم٤مت ومال ي٘مٌض احلؼ ُمـ اًمقرصم٦م إٓ سم٢مذن ُمـ  -1984/63

 . (7)اعمقيمؾ

 ع ؿمٞمئ٤ًم د ُمٗمرـم٤ًم ومٝمق و٤مُمـ إٓ إذا يم٤من اعمقدَ اًمقيمٞمؾ ذم اإليداع إذا مل يِمٝمد قمغم اًمقديٕم٦م وقمُ  -1985/63

                                                 

 .  9/373( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/375( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/377( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/378( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/378( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/382( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  9/385( اًمنمح اعمٛمتع (7



 املمتع  الشرحكتاب  جممىع اختيارات الشيخ ابن عثيمني الفقهية من

345 

واعمذه٥م يرى أن اًمقيمٞمؾ ٓ يْمٛمـ ُمٓمٚم٘م٤ًم إذا مل  اعمقدع قمٜمده رضماًل وُمٕمروف سم٤مًمٕمداًم٦م, زهٞمدًا أو يم٤من

 . (1)يِمٝمد

اًمقيمٞمؾ أُملم وٓ يْمٛمـ ُم٤م شمٚمػ سمٞمده ُمـ همػم شمٗمريط وٓ شمٕمد وي٘مٌؾ ىمقًمف ذم ٟمٗمل اًمتٗمريط  -1986/63

 . (2)واًمتٚمػ ُمع اًمٞمٛملم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  9/387( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/390( اًمنمح اعمٛمتع (2
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  ًمنميم٦ماسم٤مُب  -64

 ٓظمتالط . اًمنميم٦م ًمٖم٦م: ا -1987/64

 . (1)ُمـ اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة وشمٕمتؼم ,ةضم٤مئز وهل ,واصٓمالطم٤ًم: اضمتامع ذم اؾمتح٘م٤مق أو شمٍمف

واًمنميم٦م ذم اًمتٍمف شمًٛمك سمنميم٦م اًمٕم٘مقد  اًمنميم٦م ذم آؾمتح٘م٤مق شمًٛمك سمنميم٦م إُمالك, -1988/64

 طمؼ اًمتٍمف ومٞمف هل أن يِمؽمك ؿمخّملم سمامًمٞمٝمام اًمذي يٛمٚمٙم٤مٟمف أو اًمذي هلامووهل أٟمقاع ُمٜمٝم٤م: ذيم٦م اًمٕمٜم٤من: 

 . (2)سم٤مًمقيم٤مًم٦م أو اًمقٓي٦م اعمٕمٚمقم وًمق ُمتٗم٤موشم٤ًم ًمٞمٕمٛمال ومٞمف سمٌدٟمٞمٝمام أو سمدن ُمـ يٜمٞم٤ٌمٟمف

ذم ذيم٦م اًمٕمٜم٤من يٜمٗمذ شمٍمف يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ذم اعم٤مًملم ذم ُم٤مًمف سم٤معمٚمؽ وذم ُم٤مل ذيٙمف  -1989/64

 . (3)ٕن ُم٘مت٣م قم٘مد اًمنميم٦م أن يتٍمف هذا اعم٤مل اعمِمؽمك :سم٤مًمقيم٤مًم٦م

يّمح أن يٙمقن رأس اعم٤مل ذم ذيم٦م اًمٕمٜم٤من ُمـ همػم اًمٜم٘مديـ اعميوسملم وًمٙمـ شم٘مدر ىمٞمٛمتف  -1990/64

واعمذه٥م يرى أٟمف يِمؽمط أن  سم٤مًمٜم٘مديـ قمٜمد قم٘مد اًمنميم٦م ًمػمضمع يمؾ واطمد ُمٜمٝمام إمم ىمٞمٛم٦م ُمٚمٙمف قمٜمد ومًخ اًمنميم٦م,

 . (4)يٙمقن رأس اعم٤مل ُمـ اًمٜم٘مديـ اعميوسملم

 . (5)ٙمؾ واطمد ُمـ اًمنميٙملم ضمزءًا ُمـ اًمرسمح ُمِم٤مقم٤ًم ُمٕمٚمقُم٤مً يِمؽمط ذم اًمنميم٦م أن يٙمقن ًم -1991/64

يمام ًمق يم٤من  اًمقوٞمٕم٦م أي اخل٤ًمرة ذم اًمنميم٦م قمغم ىمدر اعم٤مل ٓ قمغم ُم٤م ذـم٤مه يمام ذم اًمرسمح, -1992/64

وم٢من اخل٤ًمرة يٙمقن صمٚمثٞمٝم٤م قمغم ص٤مطم٥م اًمٕمنميـ وصمٚمثٝم٤م قمغم ص٤مطم٥م  ٕطمدمه٤م قمنميـ أًمٗم٤ًم وًممظمر قمنمة آٓف,

 . (6)اًمٕمنمة

 ٕن اًمنميم٦م طم٤مصٚم٦م سمدون اخلٚمط إذا اعم٘مّمقد  :ٓ يِمؽمط ظمٚمط اعم٤مًملم ذم ذيم٦م اًمٕمٜم٤من -1993/64

                                                 

 .  9/398( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/401( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/404( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/407( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/409( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/413( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)اًمرسمح

ٓ يِمؽمط ذم اًمنميم٦م أن يٙمقن اعم٤مًملم ُمـ ضمٜمس واطمد ذم اًمٜم٘مديـ وًمٙمـ سمنمط أٓ يزيد ؾمٕمر  -1994/64

ٜم٘مص وم٢مٟمف ٓ جيقز إٓ إذا يم٤من رأس سم٠من يٙمقن ُم٘مررًا ُمـ اًمدوًم٦م وم٢من يم٤من يٛمٙمـ اًمزي٤مدة واًم ,اًمدٟم٤مٟمػم وٓ يٜم٘مص

  .(2)وًمٙمـ ي٘مدر سم٘مٞمٛمتف ومحٞمٜمئذ ي١مشمك سم٤مًمدٟم٤مٟمػم واًمدراهؿ وًمٙمـ شم٘مدر اًمدٟم٤مٟمػم سم٤مًمدراهؿ ,اعم٤مل قمرو٤مً 

ذيم٦م اعمْم٤مرسم٦م: وهل أن يدومع إٟم٤ًمن ُم٤مًمف ًمِمخص يتجر ومٞمف  اًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ أٟمقاع اًمنميم٦م: -1995/64

 . (3)وًمف ضمزء ُمـ اًمرسمح يٙمقن ُمٕمٚمقُم٤ًم ُمِم٤مقم٤مً 

إذا اظمتٚمػ اًمنميٙم٤من عمـ اًمرسمح اعمنموط وم٤مًم٘مقل ىمقل اًمٕم٤مُمؾ ُم٤م مل يدع ظمالف اًمٕم٤مدة ُمع  -1996/64

وإن اظمتٚمٗم٤م ذم ىمدر اعمنموط ُمع اشمٗم٤مىمٝمام قمغم اعمنموط ًمف وم٤مًم٘مقل ىمقل  واعمذه٥م يرى أٟمف ًمٚمٕم٤مُمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم, اًمٞمٛملم,

 . (4)رب اعم٤مل ُمع اًمٞمٛملم

واعمذه٥م يرى أن اًمرسمح يمٚمف ًمرب اعم٤مل واًمٕم٤مُمؾ  ٝمؿ اعمثؾ,إذا ومًدت اعمْم٤مرسم٦م ومٚمٚمٕم٤مُمؾ ؾم -1997/64

 . (5)يٕمٓمك أضمرة اعمثؾ

حيرم قمغم اعمْم٤مرب أن يْم٤مرب ًمِمخص آظمر إذا يم٤من ذًمؽ يي سم٤معمْم٤مرب إول أو مل يرض  -1998/64

  .(6)اعمْم٤مرب إول

 ,آصمؿ ُمـ و٤مرب ًمِمخص آظمر ورسمح وم٢من ُم٤م رسمحف ٓ يْم٤مف إمم رسمح اعمْم٤مرب إول وًمٙمٜمف -1999/64

اإلؾمالم, واعمذه٥م يرى أٟمف يْم٤مف ُم٤م رسمحف ُمـ اعمْم٤مرسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م إمم اعمْم٤مرسم٦م إومم ويٙمقن خ وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞم

 . (7)اعمْم٤مرب ذيٙم٤ًم ًمف ذم اًمرسمح ُمـ اعمْم٤مرسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

                                                 

 .  9/414( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/415( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/417( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/419( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/422( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/423( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  9/425( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 :إذا يم٤من قم٘مد اًمنميم٦م ُمًتٛمرًا وم٢مٟمف إذا ـمٚم٥م أطمدمه٤م ىمًٛم٦م اًمرسمح وم٢مٟمف ٓ ي٘مًؿ إٓ سم٤مشمٗم٤مىمٝمام -2000/64

  .(1)احلؼ هلام ٕن

وإن شمٚمػ  ٕن اعم٤مل اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف شمٚمػ, :إن شمٚمػ رأس اعم٤مل ىمٌؾ اًمتٍمف اٟمٗمًخ٧م اًمنميم٦م -2001/64

رأس اعم٤مل أو سمٕمْمف أو ظمن سمٕمد اًمتٍمف جيؼم ُمـ اًمرسمح سمنمط أن يٙمقن ىمٌؾ اًم٘مًٛم٦م أو اًمتٜمْمٞمض ) اًمتّمٗمٞم٦م ( 

راد ُمٜمٝم٤م ذاء سمْم٤مقم٦م أظمرى وم٤مخل٤ًمرة دمؼم ُمـ هذا إذا يم٤مٟم٧م اًمتّمٗمٞم٦م يراد ُمٜمٝم٤م ومًخ اًمنميم٦م وأُم٤م إن يم٤من ي

 . (2)واعمذه٥م يرى أن اخل٤ًمرة إذا طمّمٚم٧م سمٕمد اًمتٜمْمٞمض ومال دمؼم ُمـ اًمرسمح ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمرسمح,

ل أن يِمؽمك اصمٜم٤من ًمٞمس هلام ُم٤مل ٓ ُمٜمٝمام وه :ذيم٦م اًمقضمقه اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م ُمـ أٟمقاع اًمنميم٤مت: -2002/64

 . (3)هٝماموٓ ُمـ أطمدمه٤م ذم ذاء رء ذم ذُمتٝمام سمج٤م

ذم ذيم٦م اًمقضمقه يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ويمٞمؾ ًمّم٤مطمٌف ويمٗمٞمؾ قمٜمف سم٤مًمثٛمـ ويٛمٚمٙم٤من اعم٤مل قمغم ُم٤م  -2003/64

 . (4)ذـم٤مه سمٞمٜمٝمام واخل٤ًمرة قمغم ىمدر اعم٤مل واًمرسمح يٙمقن قمغم ُم٤م ذـم٤مه

 . (5)إذا شمٚمػ اعم٤مل ذم ذيم٦م اًمقضمقه ُمـ همػم شمٗمريط وٓ شمٕمد وم٢مهنام يْمٛمٜم٤مٟمف -2004/64

 . (6)وهل أن يِمؽمك اصمٜم٤من ومٞمام يٙم٤ًٌمٟمف سم٠مسمداهنام :ع اًمراسمع ُمـ أٟمقاع اًمنميم٦م: ذيم٦م إسمداناًمٜمق -2005/64

ذم ذيم٦م إسمدان ُم٤م شم٘مٌٚمف أطمدمه٤م ُمـ قمٛمؾ واًمتزم سمف وم٢مٟمف يٚمزُمٝمام مجٞمٕم٤ًم ومٕمٚمف اشمٗم٘م٧م اًمّمٜم٤مئع  -2006/64

 . (7)أو اظمتٚمٗم٧م

 ضمٚم٦م وُمٓمٚم٘م٦م ويٙمقن اعمٚمؽ واًمرسمح شمّمح ذيم٦م اًمقضمقه ذم ؾم٤مئر اعم٤ٌمطم٤مت وشمّمح أن شمٙمقن ُم١م -2007/64

 

                                                 

 .  9/426( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/426( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/429( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/431( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/432( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/432( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  9/433( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)قمغم ُم٤م ذـم٤مه واخل٤ًمرة قمغم ىمدر اعم٤مل

 ,إذا شمرك أطمد اًمنميٙم٤من ذم ذيم٦م إسمدان اًمٕمٛمؾ ًمٕمذر يمٛمرض وم٤مًمٙم٥ًم سمٞمٜمٝمام قمغم ُم٤م ذـم٤مه -2008/64

ٜمٝمام واعمذه٥م يرى أٟمف سمٞم وإن يم٤من ًمٖمػم قمذر وم٢من ُم٤م يمًٌف ص٤مطمٌف خيتص سمف زُمـ همٞمٌتف وًمٞمس ًمٚمٖم٤مئ٥م ٟمّمٞم٥م ومٞمف,

 . (2)ٕن ًمف أن يٓم٤مًمٌف أن ي٘مٞمؿ ُم٘م٤مُمف ُمـ ي٘مقم سم٤مًمٕمٛمؾ :وإن يم٤من ًمٖمػم قمذر

وهل أن يِمؽميم٤م ذم مجٞمع أٟمقاع اًمنميم٤مت  :اًمٜمقع اخل٤مُمس ُمـ أٟمقاع اًمنميم٤مت: ذيم٦م اعمٗم٤موو٦م -2009/64

 واًمرسمح قمغم ُم٤م ذـم٤مه ٙمقن شمٗمقيض يمؾ ُمٜمٝمام ص٤مطمٌف يمؾ شمٍمف ُم٤مزم وسمدين ُمـ أٟمقاع اًمنميم٦م,ٞموم ,اعم٤موٞم٦م

 . (3)واخل٤ًمرة قمغم ىمدر اعم٤مل

ًمق أدظمؾ اًمنميٙم٤من ذم ذيمتٝمام يم٤ًًٌم ٟم٤مدرًا يم٤معمػماث واهل٦ٌم واًمٚم٘مٓم٦م ضم٤مز ذًمؽ ًمٙمـ سمنمط أن  -2010/64

واعمذه٥م يرى أٟمف يٗمًد اًمنمط  وىمد ي٘م٤مل سمٗم٤ًمد اًمنمط دون اًمٕم٘مد, ,يٙمقن ُمٜمف شمؼمقم٤ًم ٓ أن يٙمقن وٛمـ اًمٕم٘مد

 . (4)ُم٦م ٟم٤مدرة يمدي٦م اجلٜم٤مي٦مواًمٕم٘مد إذا أدظمال يم٤ًًٌم ٟم٤مدرًا أو همرا

ّم٥م وظمٞم٤مٟم٦م وٟمحقه ومًدت همإذا أدظمؾ ذم ذيم٦م اعمٗم٤موو٦م ُم٤م يٚمزم أطمدمه٤م ُمـ وامن  -2011/64

 . (5)اًمنميم٦م

 

 

 

 

 

                                                 

 .  9/435( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/436( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/438( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  9/440( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/442( اًمنمح اعمٛمتع (5
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  عم٤ًمىم٤مةاسم٤مُب  -65

دل قمغم ذًمؽ أن  ,ضم٤مئزة وهل ,أن يدومع ؿمجرًا عمـ ي٘مقم قمٚمٞمف سمجزء ُمـ صمٛمره :اعم٤ًمىم٤مة هل -2012/65

 . (1)ُمٜمف أهٚمٝم٤م أن يٕم٤مُمٚمٝمؿ قمغم ؿمٓمر ُم٤م خيرج ُمـ صمٛمر وزرع . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف اًمٜمٌل ^ عم٤م ومتح ظمٞمؼم ـمٚم٥م

شمّمح اعم٤ًمىم٤مة قمغم يمؾ ؿمجر ًمف صمٛمر ي١ميمؾ أو ٓ ي١ميمؾ وقمغم يمؾ ؿمجر ًمٞمس ًمف صمٛمر إذا يم٤من  -2013/65

سمٙمؾ  هوشمّمح ًمق ؾم٤مىم٤م وشمّمح قمغم صمٛمرة ُمقضمقدة وقمغم ؿمجر يٖمرؾمف أشمك سمف رب إرض ومل يٖمرؾمف سمٕمد, يٜمتٗمع سمف,

واعمذه٥م يرى قمدم صح٦م اعم٤ًمىم٤مة قمغم اًمثٛمر اًمذي ٓ ي١ميمؾ واًمِمجر اًمذي ًمٞمس ًمف صمٛمر وقمغم يمؾ  اًمثٛمرة,

 . (2)اًمثٛمرة

 . (3)يِمؽمط ذم اعم٤ًمىم٤مة أن شمٙمقن قمغم ضمزء ُمٕمٚمقم ُمِم٤مع -2014/65

وٓ يٛمٙمـ  ,اعم٤ًمىم٤مة قم٘مد ٓزم ٓ سمد ومٞمف ُمـ شمٕمٞملم اعمدة طمتك ٓ يٙمقن ٓزُم٤ًم ُمدى اًمدهر -2015/65

 ,ُم٧م اعمدة سم٤مىمٞم٦م وم٢من شمٕمذر اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف أىمٞمؿ ُمـ ي٘مقم سم٤مًمٕمٛمؾ قمغم ٟمٗم٘م٦م اًمٕم٤مُمؾ وًمف اًمًٝمؿ اعمتٗمؼ قمٚمٞمفومًخف ُم٤م دا

 . (4)واعمذه٥م يرى أهن٤م قم٘مد ضم٤مئز دل قمغم ذًمؽ ىمقًمف ^ ٕهؾ ظمٞمؼم: ٟم٘مريمؿ ذم ذًمؽ ُم٤م ؿمئٜم٤م,

قمٚمٞمف وإن  وم٢من يم٤من اًمٕمرف أٟمف قمغم اًمٕم٤مُمؾ ومٝمق ,احلّم٤مد واجلذاذ يٙمقن طم٥ًم اًمٕمرف واًمٕم٤مدة -2016/65

واعمذه٥م يرى أن  يم٤من قمغم ص٤مطم٥م إصؾ ومٝمق قمٚمٞمف وإن يم٤من سمٞمٜمٝمام طم٥ًم طمّم٦م يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ومٝمق قمٚمٞمٝمام,

 . (5)احلّم٤مد قمغم اًمٕم٤مُمؾ واجلذاذ سمٞمٜمٝمام طم٥ًم احلّم٦م

 . (6)أن يدومع اًمِمخص أرو٤ًم عمـ يزرقمٝم٤م سمجزء ُمٕمٚمقم اًمٜم٦ًٌم ُمـ اًمزرع :اعمزارقم٦م هل -2017/65

 أن يدومع اإلٟم٤ًمن إرض ًمِمخص يٖمرؾمٝم٤م سم٠مؿمج٤مر ويٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م سمجزء ُمـ  :اعمٖم٤مرؾم٦م هل -2018/65

                                                 

 .  9/444( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  9/446( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/449ع ( اًمنمح اعمٛمت(3

 .  9/453( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  9/455( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  9/457( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)إؿمج٤مر وم٢مذا مت٧م يم٤من ًمٚمٕم٤مُمؾ ُم٤م ذـمف ُمـ اًمٜم٦ًٌم ذم اًمِمجر

 

  
  هـ 1431/ 3/ 14اًمٗمراغ ُمـ اجلزء اًمت٤مؾمع يقم إطمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  9/461( اًمنمح اعمٛمتع (1
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  إلضم٤مرةاسم٤مُب  -66

 ض اعم٘م٤مسمؾ سمٕمٛمؾ . اإلضم٤مرة ًمٖم٦م: ُم٠مظمقذة ُمـ إضمر وهق اًمٕمق -2019/66

  واصٓمالطم٤ًم: قم٘مد قمغم ُمٜمٗمٕم٦م ُمٕمٚمقُم٦م أو قمغم قمٛمؾ ُمٕمٚمقم .

ہ ھ ھ دل قمغم ذًمؽ ُمـ اًمٙمت٤مب ىمقًمف شمٕم٤ممم ] ,سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وإمج٤مع إُم٦م ةضم٤مئز لوه

وُمـ اًمًٜم٦م أن اًمٜمٌل ^ اؾمت٠مضمر قمٌد اهلل اسمـ أري٘مط قمغم أن يدًمف  ,[ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳

 . (1)ام ذم اًمٌخ٤مري, وأُم٤م اإلمج٤مع ومٛمٕمٚمقم ودمقيزه٤م ُمـ حم٤مؾمـ اًمنميٕم٦مقمغم اًمٓمريؼ ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م يم

 . (2)إذا ومًدت اإلضم٤مرة وم٢مٟمف ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٕم٘مد سمؾ يث٧ٌم ومٞمٝم٤م أضمرة اعمثؾ -2020/66

 : (3)يِمؽمط ذم اإلضم٤مرة صمالصم٦م ذوط -2021/66

أظمرضمف ُمًٚمؿ,  .ش هنك قمـ سمٞمع اًمٖمرر»  ٕن اًمٜمٌل ^: :اًمنمط إول: أن شمٙمقن اعمٜمٗمٕم٦م ُمٕمٚمقُم٦م ًمٚمٓمروملم

 ويمؾ جمٝمقل همرر. 

 اًمنمط اًمث٤مين: أن شمٙمقن إضمرة ُمٕمٚمقُم٦م . 

 اًمنمط اًمث٤مًم٨م: أن شمٙمقن اعمٜمٗمٕم٦م ُم٤ٌمطم٦م . 

 . (4)إذا اؾمت٠مضمر اإلٟم٤ًمن ؿمخص خلدُمتف وم٢مٟمف ٓ يٛمٚمؽ أن ي١مضمره إمم آظمر إٓ سمرو٤مه -2022/66

إن »  ًم٘مقًمف ^: :واًمّمحٞمح أٟمف جيقز ,اًم٘مرآن اعمذه٥م يرى طمرُم٦م اؾمتئج٤مر ؿمخص ًمتٕمٚمٞمؿ -2023/66

 . (5)أظمرضمف اًمٌخ٤مري .شأطمؼ ُم٤م أظمذشمؿ قمٚمٞمف أضمرًا يمت٤مب اهلل 

ويمذًمؽ  ,يّمح أن يًت٠مضمر اًمِمخص قم٤مُماًل يٕمٛمؾ قمٜمده سمٓمٕم٤مُمف وذاسمف ويمًقشمف سم٤مًمٕمرف -2024/66

وشمّمح ذم اعمريمقب سمٓمٕم٤مُمف وذاسمف, وأُم٤م [ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :يّمح ذم اعمروٕم٦م

                                                 

 .  10/5( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  10/6( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  15 -10/6( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  10/8( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  10/10( اًمنمح اعمٛمتع (5
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أُم٤م اؾمتئج٤مر اًمٌٞم٧م سم٢مصالح ُم٤م يٜمٝمدم و ,اؾمتئج٤مر اًمٌٞم٧م سم٢مصالح ُم٤م يٜمٝمدم ُمٜمف ومال جيقز واإلضم٤مرة همػم صحٞمح٦م

ُمٜمف حمت٤ًًٌم سمف ُمـ إضمرة ومٝمذا ضم٤مئز سمنمط أٓ يزيد قمغم ُم٘مدار إضمرة, ويمؾ ُمـ أقمد ٟمٗمًف ًمٚمٕمٛمؾ ومٞمجقز 

 . (1)اًمدظمقل ُمٕمف ومٞمام أقمد ٟمٗمًف ًمف سمدون قم٘مد وقمغم اًمداظمؾ أضمرة اًمٕم٤مدة

 . (2)يمٛمـ يًت٠مضمر ُمـ حيٚمؼ ًمف اًم٘مزع ,اإلضم٤مرة قمغم اًمٕمٛمؾ اعمٙمروه صحٞمح٦م ُمع اًمٙمراه٦م -2025/66

ُمـ اؾمت٠مضمر ُمٙم٤مٟم٤ًم ًمٌٞمع اخلٛمر أو اًمدظم٤من وم٤مإلضم٤مرة طمرام, وإذا اؾمت٠مضمر حماًل ًمٌٞمع اًم٘مٜمقات  -2026/66

 احلرام, وُمـ أضمر ؿمخّم٤ًم سمٞمت٤ًم اًمٗمْم٤مئٞم٦م أو اًمتٚمٗمزيقٟم٤مت وم٤مإلضم٤مرة طمرام إذا يم٤من اًمٖم٤مًم٥م أن يًتٕمٛمٚمٝم٤م اعمِمؽمي ذم

ًمٚمًٙمٜمك ومقوع ومٞمف اًم٘مٜمقات اًمٗم٤مؾمدة وم٤مإلضم٤مرة صحٞمح٦م وًمٙمـ إذا اٟمتٝم٧م اعمدة ومال جيدد ًمف اإلضم٤مرة طمتك خيرج 

 . (3)هذه اًم٘مٜمقات

إذا اطمت٤مج اًمِمخص ًمقوع أظمِم٤مسمف قمغم ضمدار ضم٤مره وضم٥م قمغم اجل٤مر متٙمٞمٜمف ُمـ ذًمؽ إذا مل  -2027/66

ص٤مطم٥م اخلِم٥م ُمـ اعمخ٤مصٛم٦م واعمٜم٤مزقم٦م ومٞمجقز ًمف أن يدومع إضمرة ًمّم٤مطم٥م يٙمـ قمغم ضمداره ضر وم٢من ظم٤مف 

أو ىم٤مل: ظمِم٦ٌم قمغم  ,ٓ يٛمٜمٕمـ ضم٤مر ضم٤مره أن يٖمرز ظمِمٌف»  ًم٘مقًمف ^: :اجلدار ومل جيز ًمّم٤مطم٥م اجلدار أظمذه٤م

 . (4)فُمتٗمؼ قمٚمٞم .شضمداره 

 . (5)يِمؽمط ذم اًمٕملم اعم١مضمرة ُمٕمرومتٝم٤م سمرؤي٦م أو صٗم٦م ويًتثٜمك اًمدار وإرض -2028/66

 . (6)أن يٕم٘مدا قمغم اًمٜمٗمع دون اًمٕملم :اًمنمط اًمث٤مين ذم اًمٕملم اعم١مضمرة -2029/66

ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يٜمتٗمع سمف  :أضمرين هذا اًمتٛمر ٔيمٚمف :يم٠من ي٘مقل ,ٓ شمّمح إضم٤مرة اًمٓمٕم٤مم ًمأليمؾ -2030/66

 مخ٦ًم يمٞمٚمقاتيم٠من ي٘مدر اًمتٛمر  ,أسمٞمع قمٚمٞمؽ سم٘مدر ُم٤م شم٠ميمؾ ُمٜمف :إٓ سم٠ميمٚمف ومال شمّمح اإلضم٤مرة, وًمٙمـ ًمق ىم٤مل

                                                 

 .  15 -10/12عمٛمتع ( اًمنمح ا(1

 .  10/16( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  10/19( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  10/20( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  10/24( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  10/27( اًمنمح اعمٛمتع (6
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سمخٛمًلم ري٤مًٓ وُم٤م زاد يٜمزل ُمـ اًمثٛمـ سم٘مًٓمف وم٢مذا أيمؾ يمٞمٚمقيـ ٟمزل ُمـ اًمثٛمـ صمالصمقن ري٤مًٓ, واعمذه٥م يرى  

  .(1)ٕٟمف ٓ سمد أن ٟمٕمرف ُم٘مدار ُم٤م ي١ميمؾ قمٜمد اًمٕم٘مد وهذا ُمتٕمذر :أٟمف ٓ جيقز

ُم٤ًمطمتٝم٤م :ُمثاًل  وم٢مُم٤م أن ي٘مدر سمٛم٤ًمطم٦م اًمِمٛمٕم٦م ومٞم٘مقل ,اًمّمحٞمح أٟمف جيقز اؾمتئج٤مر اًمِمٛمٕم٦م -2031/66

ؿمؼم سمٕمنمة ري٤مٓت وُم٤م ٟم٘مص ُمـ اًمِمؼم ومٌ٘مدره هذه شمٙمقن ُمٕمٚمقُم٦م, أو ي٘مدره٤م سم٤مًم٤ًمقم٦م وٟمحـ ٟمٕمرف اؾمتٝمالك 

ٕٟمٜم٤م ٓ ٟمدري ُم٤مذا  :اًمٜم٤مر ُمـ اًمِمٛمٕم٦م سم٤مًم٤ًمقم٦م واًمدىمٞم٘م٦م, ومٝمذا يٙمقن ُمٕمٚمقُم٤ًم, واعمذه٥م يرى قمدم اًمّمح٦م

 . (2)واظمت٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم اجلقاز ُمٓمٚم٘م٤مً  ,يًتٝمٚمؽ ُمـ اًمِمٛمٕم٦م

 ,وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ,جيقز اؾمتئج٤مر احلٞمقان ٕظمذ ًمٌٜمف ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم اًمٔمئر وهل اعمروٕم٦م -2032/66

 . (3)وؾمقاء أشمك سمف إمم حمٚمف أو أسم٘م٤مه قمٜمد ص٤مطمٌف, واعمذه٥م يرى قمدم اًمّمح٦م

 . (4)اًمنمط اًمث٤مًم٨م ذم اًمٕملم اعم١مضمرة: اًم٘مدرة قمغم شمًٚمٞمٛمٝم٤م ًمٚمٛمًت٠مضمر -2033/66

 . (5)اًمراسمع ذم اًمٕملم اعم١مضمرة: اؿمتامهل٤م قمغم اعمٜمٗمٕم٦م اًمنمط -2034/66

 . (6)اًمنمط اخل٤مُمس ذم اًمٕملم اعم١مضمرة: أن شمٙمقن اعمٜمٗمٕم٦م ًمٚمٛم١مضمر أو ُم٠مذوٟم٤ًم ًمف ومٞمٝم٤م -2035/66

ٕٟمف أؾم٘مط طم٘مف,  :ُمـ أضمر ُمٚمؽ همػمه سمٖمػم قمٚمٛمف صمؿ واومؼ ص٤مطم٥م اًمٕملم وم٤مٕضمرة صحٞمح٦م -2036/66

 . (7)يّمح شمٍمف اًمٗمْمقزمٕٟمف ٓ  :واعمذه٥م يرى أهن٤م ٓ شمّمح

جيقز ًمٚمٛمًت٠مضمر أن ي١مضمر اعمٜمٗمٕم٦م اًمتل اؾمت٠مضمره٤م وًمق سم٠ميمثر مم٤م اؾمت٠مضمره٤م سمف سمنمط أٓ شمٙمقن  -2037/66

 . (8)أيمثر ُمٜمف ضراً 

                                                 

 .  10/27( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  10/29( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  10/30( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  10/32( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  10/34اًمنمح اعمٛمتع  ((5

 .  10/36( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  10/37( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  10/37( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 وم٢من ُم٤مت اٟمت٘مؾ إمم ُمـ سمٕمده وٓ شمٜمٗمًخ اإلضم٤مرة,  ,شمّمح إضم٤مرة اًمقىمػ ُمـ اعمقىمقف قمٚمٞمف -2038/66

خ اإلؾمالم, أُم٤م إذا يم٤من اعم١مضمر ُمنموـم٤ًم ًمف اًمٜمٔمر وم٢من اإلضم٤مرة ٓ واعمذه٥م يرى أهن٤م شمٜمٗمًخ واظمت٤مره ؿمٞم

 . (1)شمٜمٗمًخ ىمقًٓ واطمداً 

ٕن ومٞمف  :اًمٔمـ أهنؿ ٓ يٕمٞمِمقن إًمٞمٝم٤مقمغم ٓ جيقز ًمٚمٌٓمـ اعمًتح٘ملم أن ي١مضمروا ُمدة يٖمٚم٥م  -2039/66

ه ُمدة ـمقيٚم٦م ومٕمؾ اقمتداء قمغم طم٘مقق أظمريـ, وإن يم٤من اًمٜم٤مفمر قمغم اًمقىمػ اًم٘م٤ميض وم٢من رأى ُمّمٚمح٦م ُمـ شم٠مضمػم

 . (2)وإٓ ٓ يٗمٕمؾ

ٕن ومٞمف  :ٓ جيقز ًمٚمٌٓمـ إول اعمقىمقف قمٚمٞمٝمؿ أن يًتًٚمٗمقا إضمرة أي ي٠مظمذوه٤م ُم٘مدُم٤مً  -2040/66

 . (3)ضر قمغم اًمٌٓمـ اًمث٤مين إٓ ذم طم٤مًم٦م أهنؿ أظمذوه٤م عمّمٚمح٦م اًمقىمػ يمتٕمٛمػمه إذا يم٤من حمت٤مضم٤ًم ًمذًمؽ

وم٢من  ,٤م ومٞمٝم٤م وًمق يم٤مٟم٧م اعمدة ـمقيٚم٦م وم٤مإلضم٤مرة صحٞمح٦مُمـ أضمر قمٞمٜم٤ًم يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ سم٘م٤مئٝم -2041/66

 . (4)شمٚمٗم٧م اًمٕملم ىمٌؾ اٟمتٝم٤مء اعمدة اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م وم٢من اإلضم٤مرة شمٜمٗمًخ ويً٘مط قمـ اعمًت٠مضمر سم٘مًٓمف ُمـ إضمرة

ُم٠ًمًم٦م احلٙمقرة اًمتل يٙمقن اًمٕم٘مد ومٞمٝم٤م قمغم ُمٜمٗمٕم٦م إرض وًمٞم٧ًم قمغم ٟمٗمس اًمٌٞم٧م وم٢من  -2042/66

ٕن ص٤مطم٥م اًمٕملم يٕمرف أٟمف إٟمام أضمره ُمدة  :وأن يٖمػمه ويتٍمف ومٞمف يمام ؿم٤مء ًمٚمٛمًت٠مضمر أن هيدم هذا اًمٌٞم٧م

 . (5)سمدراهؿ ُمٕمٞمٜم٦م وًمٞمس ًمف رهم٦ٌم ذم ٟمٗمس اًمٌٞم٧م

 . (6)ٓ سمد ذم اإلضم٤مرة ُمـ وٌط اًمٕملم اعم١مضمرة سمام ٓ خيتٚمػ ومٞمحدد ذم اًمٕم٘مد -2043/66

 . (7)اإلضم٤مرة قم٘مد ٓزم ٓ يٛمٙمـ ومًخف إٓ سم٥ًٌم -2044/66

 ـ اؾمت٠مضمر قمٞمٜم٤ًم عمدة ُمٕمٚمقُم٦م صمؿ مل يتًٚمٛمٝم٤م إٓ سمٕمد ُميض ضمزء ُمٜمٝم٤م سم٥ًٌم ُمٜمف ٓ ُمـ اعم١مضمر ُم -2045/66

                                                 

 .  10/42( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  10/45( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  10/45( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  10/46( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  10/47( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  10/48( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  10/64( اًمنمح اعمٛمتع (7
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ومٕمٚمٞمف إضمرة يم٤مُمٚم٦م, ويمذًمؽ ًمق اؾمت٠مضمره٤م عمدة ُمٕمٞمٜم٦م صمؿ أراد اخلروج ُمٜمٝم٤م ىمٌؾ اٟمتٝم٤مء اعمدة ومٕمٚمٞمف إضمرة 

 . (1)يم٤مُمٚم٦م

 . (2)ًمتٕمذر آؾمتٞمٗم٤مء :شمٜمٗمًخ اإلضم٤مرة سمتٚمػ اًمٕملم اعم١مضمرة -2046/66

ُمـ اؾمت٠مضمر سمٕمػمًا ًمٞمح٩م قمٚمٞمف صمؿ و٤مقم٧م ٟمٗم٘متف وم٢من اإلضم٤مرة شمٜمٗمًخ ىمٞم٤مؾم٤ًم قمغم ووع اجلقائح  -2047/66

إذا سمٕم٧م ُمـ أظمٞمؽ صمٛمرًا وم٠مص٤مسمتف ضم٤مئح٦م ومال حيؾ ًمؽ أن شم٠مظمذ ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم سمؿ شم٠مظمذ ُم٤مل  » وم٘مد ضم٤مء قمٜمف ^ أٟمف ىم٤مل:

 . (3)أظمرضمف ُمًٚمؿ, واعمذه٥م يرى أهن٤م ٓ شمٜمٗمًخ .شأظمٞمؽ سمٖمػم طمؼ 

إذا شمٌلم أن اًمٕملم اعم١مضمرة ُمٕمٞم٦ٌم ومٚمٚمٛمًت٠مضمر أن يٗمًخ اإلضم٤مرة وقمٚمٞمف أضمرة ُم٤م ُم٣م إن مل يٙمـ  -2048/66

 . (4)وم٢من يم٤من ُمدًم٤ًًم ومال رء ًمف ُمـ إضمرة ٕٟمف هم٤مش ,اعم١مضمر ُمدًم٤ًمً 

إضمراء قمغم ٟمققملم أضمػم ظم٤مص وهق اًمذي ٟمٗمٕمف ُم٘مدر سمزُمـ ظم٤مص ًمٚمٛمًت٠مضمر ٓ يٛمٚمؽ  -2049/66

 . (5)ف ًمٖمػم اعمًت٠مضمر, وأضمػم ُمِمؽمك وهق اًمذي ٟمٗمٕمف ُم٘مدر سمٕمٛمؾ ُمٕملم يم٤مخلٞم٤مط وٟمحقهإضمػم اًمتٍمف ومٞم

 ,ٕٟمف ويمٞمؾ قمـ اعمًت٠مضمر :ٓ يْمٛمـ إضمػم اخل٤مص ُم٤م شمٚمػ قمغم يده ظمٓم٠م سمال شمٕمد وٓ شمٗمريط -2050/66

ٚمػ وًمق ويمذًمؽ إضمػم اعمِمؽمك ٓ يْمٛمـ ُم٤م مل يتٕمد أو يٗمرط, واعمذه٥م يرى أن إضمػم اعمِمؽمك يْمٛمـ ُم٤م شم

 . (6)سم٤مخلٓم٠م

ٕٟمف ورم سمام اؾمت١مضمر قمٚمٞمف  :اًمّمحٞمح أن إضمػم اعمِمؽمك إذا شمٚمػ قمٜمده اًمٌمء ومٚمف إضمرة -2051/66

 . (7)وًمٙمـ طمّمؾ اًمتٚمػ سمٖمػم شمٕمد ُمٜمف وٓ شمٗمريط, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ أضمرة ًمف

                                                 

 .  10/67( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  10/68( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  10/72( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  10/74( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  10/76( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  82 -10/76( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  10/84( اًمنمح اعمٛمتع (7
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اًمذي ذم اًمذُم٦م أو  دم٥م إضمرة سمٛمجرد اًمٕم٘مد إٓ أن يتٗم٘م٤م قمغم شم٠مضمٞمٚمٝم٤م وشمًتحؼ سمتًٚمٞمؿ اًمٕمٛمؾ -2052/66

 . (1)سمتًٚمٞمؿ اًمٕملم اعم١مضمرة اًمتل وىمع قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٘مد إذا ُمْم٧م اعمدة

ًمق أن ؿمخّم٤ًم اؾمت٠مضمر قمٞمٜم٤م وشمًٚمؿ ُمٗم٤مشمٞمحٝم٤م صمؿ شمًٚمط قمٚمٞمف فم٤ممل أظمذه٤م ُمٜمف واٟمتٗمع هب٤م  -2053/66

 . (2)ء ًمٚمٛم١مضمرٕن ُمٚمؽ اعمٜمٗمٕم٦م أن ًمف أُم٤م ًمق شمًٚمط قمٚمٞمٝم٤م ىمٌؾ أن شمًٚمؿ ًمٚمٛمًت٠مضمر ومال ر :وم٤مًمْمامن قمغم اعمًت٠مضمر

يمؾ ُمـ شمًٚمؿ قمٞمٜم٤ًم سم٢مضم٤مرة وم٤مؾمدة وم٢مٟمف ٓ قمؼمة سمام طمّمؾ قمٚمٞمف اًمٕم٘مد وشمٗمًخ اإلضم٤مرة ويرضمع  -2054/66

وإن يم٤مٟم٧م أيمثر وهق قم٤ممل سم٠من اًمٕم٘مد  ,إمم أضمرة اعمثؾ, وم٢من يم٤مٟم٧م أضمرة اعمثؾ ُم٤ًموي٦م عم٤م وىمع قمٚمٞمف اًمٕم٘مد ومال إؿمٙم٤مل

ورًا أًمزُمٜم٤م ُمـ همره هب٤م, وإن يم٤مٟم٧م أىمؾ ُمـ أضمرة اعمثؾ واعمًت٠مضمر وإن يم٤من ضم٤مهاًل ُمٖمر ,وم٤مؾمد أًمزُمٜم٤م اعمًت٠مضمر هب٤م

 . (3)وإن يم٤من ضم٤مهاًل ومٕمٚمٞمف أضمرة اعمثؾ ,قم٤ممل سمٗم٤ًمد اًمٕم٘مد أًمزُمٜم٤مه سمام اًمتزم سمف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  10/85( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  10/87( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  10/91( اًمنمح اعمٛمتع (3
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  ًمًٌؼاسم٤مُب  -67

 . (1)سمًٙمقن اًم٤ٌمء ومقت ٓ يدرك ُمٕمٜمقي٤ًم أو طمًٞم٤ًم ُمٙم٤مٟم٤ًم أو زُم٤مٟم٤مً : اًمًٌؼ -2055/67

ٖمػمه يم٤ًٌمق اخلٞمؾ واإلسمؾ واًمرُمل, وىمًؿ ٓ جيقز سم: ىمًؿ جيقز سمٕمقض و(2)ؼ صمالصم٦م أىم٤ًمماًمًٌ -2056/67

ىمًؿ جيقز سمال قمقض وٓ جيقز سمٕمقض يمٌ٘مٞم٦م اًم٤ًٌمىم٤مت يم٤مجلري وٓ سمٕمقض وٓ سمٖمػمه وهق اعم٤ًمسم٘م٤مت اعمحرُم٦م, 

 .  وٟمحقه

ٓ ؾمٌؼ إٓ ذم  » ًم٘مقًمف ^: :جيقز اًمًٌؼ سمٕمقض وسمٖمػم قمقض ذم ؾم٤ٌمق اإلسمؾ واخلٞمؾ واًمرُمل -2057/67

, وقمغم اخلٞمؾ اًمٓم٤مئرات, أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد, وي٘م٤مس قمغم اإلسمؾ اًمدسم٤مسم٤مت وٟمحقه٤م .شٟمّمؾ أو ظمػ أو طم٤مومر 

 . (3)وقمغم اًمًٝم٤مم اًمّمقاريخ

ٓ سمد ذم ؾم٤ٌمق اإلسمؾ واخلٞمؾ ُمـ شمٕمٞملم اًمرايم٥م واعمريمقب واشمٗم٤مق ٟمقع اعمريمقب, وشمٕمٞملم  -2058/67

يٙمقن اًمًٌؼ سملم وك سمف ذم اًمٜمقع, واعمذه٥م يِمؽمط أن يٙمقن اًمٕمدد صمالصم٦م وم٠ميمثر اًمرُم٤مة وُم٤م يرُمك سمف واشمٗم٤مق ُم٤م يرُم

 . (4)اصمٜملم واًمث٤مًم٨م حمٚمؾ

إذا يم٤مٟم٧م اعم٤ًمسم٘م٦م ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م أو مم٤م يٕملم قمغم اجلٝم٤مد يم٤مًمّمٜم٤مقم٤مت احلرسمٞم٦م ومٞمجقز ومٞمٝم٤م  -2059/67

 . (5)وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ,اًمرهـ واعم٤ًمسم٘م٦م

ٕم٤مًم٦م ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام ومًخٝم٤م ُم٤م مل ئمٝمر اًمٗمْمؾ ٕطمدمه٤م وم٢من فمٝمر ٕطمدمه٤م ومٚمٞمس اعم٤ًمسم٘م٦م ضم -2060/67

 . (6)ًمٚمٛمٗمْمقل أن يٗمًخ إٓ سمرو٤م ص٤مطمٌف

 

                                                 

 .  10/92( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  10/92( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  10/98( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  10/101( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  10/104( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  10/104( اًمنمح اعمٛمتع (6
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  ًمٕم٤مري٦ماسم٤مُب  -68

 . (1)سمذل اًمٌمء سمال قمقض قمغم همػم وضمف اًمتٛمٚمٞمؽ: اًمٕم٤مري٦م -2061/68

 . (2)يِمؽمط ذم اعمٕمػم أن يٙمقن ضم٤مئز اًمتؼمع ُم٤مًمؽ ًمٚمامل -2062/68

وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمٕمػم ؾمٜم٦م وىمد دم٥م  ,اًمٕم٤مري٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمًتٕمػم ضم٤مئزة وٓ شمٕمد ُمـ اًم١ًمال اعمذُمقم -2063/68

 . (3)أطمٞم٤مٟم٤مً 

 . (4)شم٤ٌمح إقم٤مرة يمؾ قملم ومٞمٝم٤م ٟمٗمع ُم٤ٌمح -2064/68

ٓ شمّمح إقم٤مرة اًمٕمٌد اعمًٚمؿ ًمٚمٙم٤مومر إذا يم٤من يًتخدُمف اؾمتخداُم٤ًم ُم٤ٌمذًا وأُم٤م إذا مل يٙمـ  -2065/68

 . (5)ُم٤ٌمذًا وم٢مٟمف شمّمح إقم٤مرشمف ًمف, واعمذه٥م يرى أهن٤م ٓ شمّمح قمغم اًمٕمٛمقم يًتخدُمف اؾمتخداُم٤مً 

 . (6)دمقز إقم٤مرة إُم٦م عمحرُمٝم٤م ًمتٕمٛمؾ قمٜمده, و دمقز يمذًمؽ إقم٤مرهت٤م عمرأة ًمتٕمٛمؾ قمٜمده٤م -2066/68

ُمـ أقم٤مر ؿمخّم٤ًم أرو٤ًم ًمٞمزرقمٝم٤م صمؿ ذم أصمٜم٤مء اعمدة رضمع اعمٕمػم قمـ اإلقم٤مرة ومٚمٞمس ًمف إضمرة  -2067/68

ن شمٌ٘مك إرض ذم يد اعمٕم٤مر طمتك حيّمد زرقمف, واعمذه٥م يرى أٟمف ًمف إضمرة, ويمذًمؽ ًمق يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مري٦م وجي٥م أ

 . (7)ُم١مىمت٦م سمقىم٧م وم٢مٟمف ٓ جيقز اًمرضمقع ومٞمٝم٤م ُم٤م دام اًمقىم٧م سم٤مىمٞم٤مً 

وهذا اظمتٞم٤مر  ,ٓ شمْمٛمـ اًمٕم٤مري٦م إٓ إذا ذط وامهن٤م أو شمٚمٗم٧م سمتٕمد أو شمٗمريط ُمـ اعمًتٕمػم -2068/68

 . (8)لاعمذه٥م يرى أهن٤م شمْمٛمـ قمغم يمؾ طم٤مؿمٞمخ اإلؾمالم, و

 

                                                 

 .  10/107( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  10/108( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  10/109ح اعمٛمتع ( اًمنم(3

 .  10/110( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  10/112( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  10/112( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  10/114( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  10/116, 9/194( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 . (1)شمْمٛمـ اًمٕم٤مري٦م سم٘مٞمٛمتٝم٤م إن يم٤مٟم٧م ُمت٘مقُم٦م وسمٛمثٚمٝم٤م إن يم٤مٟم٧م ُمثٚمٞم٦م يقم شمٚمٗمٝم٤م -2069/68

اًمّمحٞمح أن اعمًتٕمػم ٓ يْمٛمـ ُم٤م شمٚمػ ُمـ همػم شمٕمد وٓ شمٗمريط طمتك ًمق ذط ذم اًمٕم٘مد أٟمف  -2070/68

ٕٟمف ذط يٜم٤مذم ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد ومٝمق  :أٟمف ٓ يْمٛمـيْمٛمـ, واعمذه٥م يرى أهن٤م شمْمٛمـ طمتك ًمق ذط ذم اًمٕم٘مد 

 . (2)ٓغ

ُم١موٟم٦م رد اًمٕم٤مري٦م قمغم اعمًتٕمػم, وٓ حيؼ ًمٚمٛمًتٕمػم أن يٕمػم اًمٕملم اًمتل اؾمتٕم٤مره٤م إٓ إذا قمٚمؿ  -2071/68

أن ص٤مطم٥م اًمٕملم ي٠مذن ًمف سمذًمؽ, وم٢من شمٚمٗم٧م اًمٕملم اعمٕم٤مرة قمٜمد اًمث٤مين ومٕمٚمٞمف وامن ىمٞمٛمتٝم٤م وقمغم إول وامن أضمرة 

  .(3)٘م٤مئٝم٤م قمٜمد اًمث٤مينُمدة سم

وم٢من يم٤من اعمًتٕمػم  ,ٜمٝم٤م ُمـ ؿم٤مء ُمٜمٝمامإذا شمٚمٗم٧م اًمٕملم اعمٕم٤مرة قمٜمد اًمث٤مين ومٚمّم٤مطم٥م اًمٕملم أن يْمٛمِّ  -2072/68

وإن يم٤من ٓ يٕمٚمؿ أهن٤م ًمٚمٛمًتٕمػم إول وم٤مًمْمامن قمغم  ,اًمث٤مين يٕمٚمؿ أهن٤م ًمٞم٧ًم ُمٚمٙم٤ًم ًمٚمٛمًتٕمػم إول وم٤مًمْمامن قمٚمٞمف

  .(4)اعمًتٕمػم إول

 : (5)حل٤مٓت اًمتل ٓ شمْمٛمـ ومٞمٝم٤م اًمٕم٤مري٦ما -2073/68

 إذا شمٚمٗم٧م اًمٕم٤مري٦م ومٞمام اؾمتٕمػمت ًمف يمٛمـ اؾمتٕم٤مر طمٌاًل ًمٞمًتخرج سمف اعم٤مء ومتٚمػ ومال وامن قمٚمٞمف .  -أ

 إذا اؾمتٕم٤مر اًمٕملم ممـ ٓ وامن قمٚمٞمف يمام ًمق اؾمتٕم٤مره٤م ُمـ اعمًت٠مضمر .  -ب

 ىم٧م سمٕمض أوراىمٝم٤م ومال يْمٛمـ . إذا اؾمتٕم٤مر ؿمٞمئ٤ًم ُمقىمقوم٤ًم قمغم قمٛمقم اًمٜم٤مس يمٙمت٥م اًمٕمٚمؿ ومتٛمز -ج

وم٢من  ,سمؾ أقمرشمٜمل :وىم٤مل اعمًتٕمػم ,أضمرشمؽ أي٤مه٤م :إذا اظمتٚمػ اعمٕمػم واعمًتٕمػم وم٘م٤مل ُم٤مًمؽ اًمٕملم -2074/68

يم٤من قم٘م٥م اًمٕم٘مد وم٤مًم٘مقل ىمقل ُمدقمل اإلقم٤مرة ُمع يٛمٞمٜمف, وإن يم٤من سمٕمد ُميض ُمدة ُمـ اًمزُمـ هل٤م أضمرة وم٤مًم٘مقل ىمقل 

وىمٞمؾ ٓ يٕمٓمك  ,رة اعمثؾ أيمثر مم٤م ادقمك اعم٤مًمؽ وم٤معمذه٥م أٟمف يٕمٓم٤مه٤م يم٤مُمٚم٦موم٢مذا يم٤مٟم٧م أضم ,ُم٤مًمؽ اًمٕملم سم٠مضمرة اعمثؾ
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سمؾ أضمرشمٜمل ويم٤من قم٘م٥م اًمٕم٘مد وم٤مًم٘مقل  :وىم٤مل أظمر ,أقمرشمؽ :إٓ ُم٤م ادقم٤مه وم٘مط, وإن يم٤من اًمٕمٙمس سم٠من ىم٤مل اعم٤مًمؽ

عمدقمٞملم ومٞمٕمٛمؾ وإن يم٤من سمٕمد ُمدة وم٤مًم٘مقل ىمقل اعم٤مًمؽ ُم٤م مل يٙمـ هٜم٤مك ىمريٜم٦م ىمقي٦م شم١ميد أطمد ا ,ىمقل ُمدقمل اإلقم٤مرة

 . (1)هب٤م

وىم٤مل  ,أقمرشمؽ :سمؾ أضمرشمٜمل, أو ىم٤مل اعم٤مًمؽ :وىم٤مل أظمر ,همّمٌتٜمل :إن ىم٤مل اعم٤مًمؽ ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م -2075/68

  .(2)سمؾ أضمرشمٜمل وم٤مًم٘مقل ىمقل اعم٤مًمؽ ُم٤م مل يٙمـ هٜم٤مك ىمريٜم٦م ىمقي٦م شم١ميد أطمد اعمدقمٞملم ومٞمٕمٛمؾ هب٤م :أظمر

ٕن إصؾ قمدم اًمرد ُم٤م مل يٙمـ هٜم٤مك  :ل ىمقل اعم٤مًمؽإذا اظمتٚمػ اعمٕمػم واعمًتٕمػم ذم اًمرد وم٤مًم٘مق -2076/68

 . (3)ىمريٜم٦م ىمقي٦م شم١ميد أطمد اعمدقمٞملم ومٞمٕمٛمؾ هب٤م

 : (4)احل٤مٓت اًمتل جي٥م قمغم اعمًتٕمػم أن يرد ومٞمٝم٤م اًمٕم٤مري٦م -2077/68

 إذا اٟمتٝم٧م اعمدة .  -أ

 إذا ـمٚمٌٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م .  -ب

 إذا ظم٤مف قمٚمٞمٝم٤م ُمـ هاق وهمػمهؿ .  -ج

 .  إذا ؾم٤مومر اعمًتٕمػم -د

 إذا شمؿ اٟمتٗم٤مقمف هب٤م .  -هـ 
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  ًمٖمّم٥ماسم٤مُب  -69

 اًمٖمْم٥م ًمٖم٦م: اًم٘مٝمر .  -2078/69

 . (1)واصٓمالطم٤ًم: آؾمتٞمالء قمغم طمؼ اًمٖمػم ىمٝمرًا سمٖمػم طمؼ ُمـ قم٘م٤مر وُمٜم٘مقل

ُمـ همّم٥م يمٚم٤ًٌم ي٘متٜمك أو مخر ذُمل ردمه٤م ًمٞمس ٕهنام ُم٤مًٓ وًمٙمـ ٓظمتّم٤مص ص٤مطمٌف سمف, وم٢من  -2079/69

 ,وٕن اخلٛمر طمرم اهلل سمٞمٕمٝم٤م ومال قمقض هل٤م ذقم٤مً , ٕن صمٛمـ اًمٙمٚم٥م ظمٌٞم٨م يمام قمٜمد ُمًٚمؿ :ٞمفأشمٚمٗمٝم٤م ومال وامن قمٚم

 . (2)وًمٙمـ اًمٖم٤مص٥م ي١مدب قمغم شمٕمديف قمغم طم٘مقق اًمٖمػم اعمحؽمُم٦م

ٕٟمف ُم٤مًمؽ هل٤م وًمف آٟمتٗم٤مع سمف سمٕمد  :ُمـ همّم٥م ضمٚمد ُمٞمت٦م وضم٥م رده ًمّم٤مطمٌف إذا ـم٤مًمٌف سمذًمؽ -2080/69

ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ آٟمتٗم٤مع سمف ومال يْمٛمـ, وم٢من أشمٚمٗمف سمٕمد اًمدسمغ ومٕمٚمٞمف اًمْمامن وإن يم٤من  :دسمٖم٦م, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ يرد

 . (3)ىمٌؾ اًمدسمغ ومٗمٞمف ٟمٔمر

واًمزي٤مدة , يمام ًمق همّم٥م ؿم٤مة وشمٙم٤مصمرت ,جي٥م قمغم اًمٖم٤مص٥م رد اعمٖمّمقب سمزي٤مدشمف اعمٜمٗمّمٚم٦م -2081/69

َٛمـ ًِّ اعمتّمٚم٦م يم٤مًم
(4) . 

ًمزُمف ىمٚمع اًمِمجر وهدم اًمٌٞم٧م إذا ـم٤مًمٌف ص٤مطم٥م ُمـ همّم٥م أرو٤ًم وسمٜمك قمٚمٞمٝم٤م أو زرع ومٞمٝم٤م  -2082/69

ٕٟمف ٓ ضر  :أُم٤م إذا يم٤من ص٤مطم٥م اًمٌٞم٧م يريد ُمْم٤مرة اًمٖم٤مص٥م ومٞمٛمٜمع ,احلؼ ويم٤من ًمف همرض صحٞمح ُمـ ذًمؽ

 . (5)وٓ ضار, واعمذه٥م يرى أٟمف يٚمزم اًمٖم٤مص٥م اًم٘مٚمع واهلدم ُمٓمٚم٘م٤مً 

ًمٚمٖم٤مص٥م ورومض اًمٖم٤مص٥م ًمق ـم٤مًم٥م ص٤مطم٥م احلؼ اعمٖمّمقب أن يٌ٘مك اًمٖمراس ويدومع ىمٞمٛمتف  -2083/69

 وإن يم٤من يريد  ,وأراد ىمٚمٕمف وم٢من يم٤من ًمف همرض صحٞمح ُمـ ىمٚمٕمف يم٠من يٜم٘مٚمف إمم أرض ًمف يٛمٚمٙمٝم٤م ومال جيؼم قمغم إسم٘م٤مئف
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 . (1)ٙمـ ُمـ اًم٘مٚمع وجيؼم قمغم أظمذ اًم٘مٞمٛم٦مأن يي سمّم٤مطم٥م إرض ومال يٛم  

رض وأضمرهت٤م ُمدة ُمـ همّم٥م أرو٤ًم وسمٜمك قمٚمٞمٝم٤م أو زرع ومٞمٝم٤م ًمزُمف أرش اًمٜم٘مص وشمًقي٦م إ -2084/69

 . (2)آؾمتٞمالء قمٚمٞمٝم٤م

ًمق أن ؿمخّم٤ًم همّم٥م ضم٤مرطم٤ًم ُمـ اجلقارح يم٤مًمٙمٚم٥م أو اًمّم٘مر أو همّم٥م قمٌدًا ومّم٤مد ًمف  -2085/69

ٕٟمف يم٥ًم ُمٚمٙمف ومٞمٙمقن ًمف, وأُم٤م اًمّمٞمد قمغم اًمٗمرس اعمٖمّمقب وم٤مًمّمحٞمح أن  :وم٤مًمّمٞمد عم٤مًمؽ اًمٌمء اعمٖمّمقب

أضمرة اًمٗمرس, واعمذه٥م يرى أن اًمّمٞمد قمغم اًمٗمرس يٙمقن ٕٟمف هق اًمذي سم٤مذ اًمّمٞمد ًمٙمـ قمٚمٞمف  :اًمّمٞمد ًمٚمٖم٤مص٥م

 . (3)عم٤مًمؽ اًمٗمرس

ُمـ همّم٥م طمكم وضسمف سم٠من طمقًمف إمم دٟم٤مٟمػم أودراهؿ أو ٟم٩ًم اًمٖمزل وهمًؾ اًمثقب أو صٌٖمف  -2086/69

أو ٟمجر اخلِم٥م سم٠من طمقًمف أسمقاسم٤ًم أو ص٤مر احل٥م اعمٖمّمقب قمٜمده زرقم٤ًم أو اًمٌٞمْم٦م ومرظم٤ًم أو اًمٜمقى همرؾم٤ًم رده وأرش 

 . (4)أظمرضمف اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤مً  .شًمٞمس ًمٕمرق فم٤ممل طمؼ »  ٕهن٤م ُمٚمؽ عم٤مًمٙمٝم٤م ًم٘مقًمف ^: :وٓ رء ًمف ٟم٘مّمف

يمؾ ٟم٘مص يٙمقن ذم اعمٖمّمقب طمّمؾ حت٧م يد اًمٖم٤مص٥م ومٝمق و٤مُمـ ًمف ؾمقاء يم٤من سمًٌٌف أو سمٖمػم  -2087/69

 . (5)ؾمٌٌف

زادة ىمٞمٛمتف  ُمـ همّم٥م رىمٞم٘م٤ًم وظمّم٤مه وضم٥م قمٚمٞمف رد اًمرىمٞمؼ وًمزُمف ىمٞمٛمتف إذا ٟم٘مص, وم٢من -2088/69

 . (6)سم٤مخلّم٤مء ومال وامن قمغم اًمٖم٤مص٥م, واعمذه٥م يرى أٟمف يْمٛمـ وًمق زادة اًم٘مٞمٛم٦م

ٕٟمف فم٤ممل طم٤مل سملم  :ُمـ همّم٥م ؿمٞمئ٤ًم صمؿ ٟم٘مص ؾمٕمره ومرده قمغم ص٤مطمٌف وم٢مٟمف يْمٛمـ اًمٜم٘مص -2089/69

 ٕن  :وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ يْمٛمـ ٟم٘مص اًم٘مٞمٛم٦م ,اعم٤مًمؽ وُمٚمٙمف طمتك ٟم٘مص ؾمٕمره٤م
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 . (1)اًمٜم٘مص ًمٞمس قم٤مئدًا إمم اًمٕملم اعمٖمّمقسم٦م سمؾ ُٕمر ظم٤مرج وهق ىمٞمٛمتٝم٤م قمٜمد اًمٜم٤مس

ُمـ همّم٥م قمٌدًا ويم٤مٟم٧م ىمٞمٛمتف قمنمة آٓف صمؿ هزل اًمٕمٌد ومّم٤مرت ىمٞمٛمتف مخ٦ًم آٓف ومٕمٚمٛمف  -2090/69

صٜمٕم٦م وم٠مصٌح ي٤ًموي قمنمة آٓف وم٢من اًمٖم٤مص٥م يْمٛمـ اًمٜم٘مص, واًمزي٤مدة اًمتل سم٥ًٌم شمٕمٚمؿ اًمّمٜمٕم٦م شمٙمقن 

ؽ, وإن همّم٥م ؿم٤مة شم٤ًموي ُم٤مئ٦م وم٠مقمٚمٗمٝم٤م طمتك ؾمٛمٜم٧م وم٠مصٌح٧م شم٤ًموي ُم٤مئتلم صمؿ هزًم٧م طمتك أصٌح٧م ًمٚمامًم

 . (2)ٕهن٤م زادت ىمٞمٛمتٝم٤م وهق قمغم ُمٚمؽ ُم٤مًمٙمف وعم٤م ٟم٘مّم٧م ومٝمق ذم وامن اًمٖم٤مص٥م :شم٤ًموي ُم٤مئ٦م وم٢مٟمف يْمٛمـ اًمزي٤مدة

ٕن اًمّمٜمٕم٦م  :ُمـ همّم٥م قمٌدًا ومٕمٚمٛمف صٜمٕم٦م صمؿ ٟمًٞمٝم٤م اًمٕمٌد ومتٕمٚمؿ صٜمٕم٦م أظمرى وٛمـ اًمٜم٘مص -2091/69

يمٛمـ همّم٥م قمٌدًا وقمٚمٛمف  ,اًمث٤مٟمٞم٦م همػم ضمٜمس إومم, وأُم٤م إن يم٤مٟم٧م ُمـ ضمٜمًٝم٤م ومال يْمٛمـ إٓ إذا ٟم٘مص إيمثر

ٕٟمف زاده ظمػمًا وم٢من يم٤من اًمٜم٘مص ذم  :احل٤مؾم٥م ذم رء ُمٕملم ومٜمز صمؿ قمٚمٛمف ذم رء آظمر أيمثر ُمـ إول ومال يْمٛمـ

 . (3)إيمثر وٛمٜمف

 . (4) يتٛمٞمز وضم٥م قمٚمٞمف رد اعمثؾُمـ همّم٥م ؿمٞمئ٤ًم وظمٚمٓمف سمام ٓ -2092/69

 . (5)همّم٥م رء وظمٚمٓمف سمام يتٛمٞمز وضم٥م قمغم اًمٖم٤مص٥م ختٚمٞمّمف وًمق و٤مع قمٚمٞمف ُم٤مًٓ يمثػماً  ُمـ -2093/69

ًمق أن ؿمخّم٤ًم همّم٥م أرو٤ًم صمؿ سم٤مقمٝم٤م قمغم ؿمخص وهذا اعمِمؽمي سمٜمك ومٞمٝم٤م أو زرقمٝم٤م وهق ٓ  -2094/69

وم٢من اًمْمامن قمغم اًمٖم٤مص٥م, وإن يم٤من يٕمٚمؿ أهن٤م  يٕمٚمؿ أهن٤م ُمٖمّمقسم٦م وـم٤مًمٌف ص٤مطم٥م إرض سم٤مهلدم أو اًم٘مٚمع

 . (6)ُمٖمّمقسم٦م وم٢مٟمف ٓ يرضمع قمغم اًمٖم٤مص٥م

وًمّم٤مطم٥م اًمٓمٕم٤مم اًمرضمقع  ,ُمـ أيمؾ ـمٕم٤مُم٤ًم ُمٖمّمقسم٤ًم وم٤مًمْمامن قمٚمٞمف إذا يم٤من يٕمٚمؿ أٟمف ُمٖمّمقب -2095/69

 . (7)قمغم اًمٖم٤مص٥م أو قمغم أيمؾ, وإن مل يٕمٚمؿ وم٤مًمْمامن قمغم اًمٖم٤مص٥م
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 .  10/173( اًمنمح اعمٛمتع (7
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ٛمف ُم٤مًمٙمف أو رهٜمف قمٜمده أو أودقمف إي٤مه أو أضمره قمٚمٞمف مل يؼمأ اًمٖم٤مص٥م ُم٤م ُمـ همّم٥م ؿمٞمئ٤ًم صمؿ أـمٕم -2096/69

 . (1)مل يٕمٚمؿ اعم٤مًمؽ أن هذا اًمٌمء اعمٖمّمقب ًمف

ُمـ همّم٥م ؿمٞمئ٤ًم صمؿ أقم٤مره عم٤مًمٙمف ُمـ همػم ٓ يٕمٚمؿ اعم٤مًمؽ أن هذا اًمٌمء ًمف وشمٚمػ قمٜمده وم٤مًمْمامن  -2097/69

 . (2)قمغم اًمٖم٤مص٥م, وم٢من قمٚمؿ أٟمف ُمٚمٙمف ومٞمؼمأ اًمٖم٤مص٥م

وًمق همّم٥م ؿم٤مة  ,يمام ًمق يمن ومٜمج٤مًٓ ومٞمٖمرم ومٜمج٤مل ,إذا شمٚمػ اعمٖمّمقب وم٢من يم٤من ُمثكم همرم ُمثٚمف -2098/69

يمام قمٜمد ُمًٚمؿ, واعمذه٥م يرى أٟمف . ٕن اًمٜمٌل ^ اؾمتًٚمػ إسماًل ورد ُمثٚمٝم٤م ومل يرد اًم٘مٞمٛم٦م :وذسمحٝم٤م ومٞمٖمرم ُمثٚمٝم٤م

وإن مل يٙمـ  وًمٞمس ومٞمف صٜم٤مقم٦م ُم٤ٌمطم٦م, ٕن اعمثكم ذم اعمذه٥م هق يمؾ ُمٙمٞمؾ أو ُمقزون يّمح اًمًٚمؿ ومٞمف :يٖمرم اًم٘مٞمٛم٦م

 . (3)ًمف ُمثٞمؾ ومٞمٖمرم اًم٘مٞمٛم٦م يقم شمٚمٗمف

 . (4)يًتثٜمك ُمـ ُم٠ًمًم٦م رد اعمثؾ اعم٤مء ذم اعمٗم٤مزة وم٢مٟمف يْمٛمـ سم٘مٞمٛمتف ذم ُمٙم٤مٟمف ٓ سم٤معمثؾ -2099/69

إذا يم٤من اعمٖمّمقب اًمت٤مًمػ ًمف ُمثؾ وًمٙمـ شمٕمذر اعمثؾ ومل يقضمد ومٞمٚمزم اعمتٚمػ اًم٘مٞمٛم٦م وىم٧م  -2100/69

 . (5)٤مء ُمٜمف, واعمذه٥م يرى أن قمٚمٞمف اًم٘مٞمٛم٦م وىم٧م اًمتٕمذرآؾمتٞمٗم

ٕٟمف عم٤م ختٛمر زاًم٧م ُم٤مًمٞمتف وص٤مر اًمقاضم٥م  :ُمـ همّم٥م قمّمػمًا ومتخٛمر وضم٥م قمٚمٞمف رد اعمثؾ -2101/69

 . (6)قمّمػماً  تفٕٟمف قملم ُم٤مًمف ووٛمـ ٟم٘مص ىمٞمٛم :إراىمتف, وم٢من اٟم٘مٚم٥م ظماًل سمٜمٗمًف دومٕمف ًمّم٤مطمٌف

 ,وإذا مل جيزه٤م وم٤مًمراضمح صحتٝم٤م ,زه٤م اعم٤مًمؽ ومٝمذا واوحشمٍموم٤مت اًمٖم٤مص٥م صحٞمح٦م وم٢من أضم٤م -2102/69

وم٢من يم٤من ُم٤مل اعم٤مًمؽ سم٤مىمٞم٤ًم ومٚمف أن يًؽمده, وإن مل يٙمـ سم٤مىمٞم٤ًم وم٢من يم٤من ُمثٚمٞم٤ًم ومٚمف اعمثؾ وإن يم٤من ُمت٘مقُم٤ًم ومٚمف اًم٘مٞمٛم٦م, 

 . (7)واعمذه٥م يرى أن شمٍموم٤مت اًمٖم٤مص٥م احلٙمٛمٞم٦م سم٤مـمٚم٦م

                                                 

 .  10/175( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  10/177( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  10/177( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  10/179( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  10/180( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  10/181( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  10/186( اًمنمح اعمٛمتع (7
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ٙمف ذم ىمٞمٛمتف أو ىمدره أو صٗمتف وم٤مًم٘مقل ىمقل ُمـ همّم٥م ؿمٞمئ٤ًم وشمٚمػ قمٜمده واظمتٚمػ ُمع ُم٤مًم -2103/69

. شاًمٌٞمٜم٦م قمغم اعمدقمل واًمٞمٛملم قمغم ُمـ أٟمٙمر »  ًم٘مقًمف ^: :ٕن اعم٤مًمؽ ُمدقمل واًمٖم٤مص٥م ُمٜمٙمر :اًمٖم٤مص٥م ُمع اًمٞمٛملم

ويمذًمؽ ًمق اظمتٚمٗم٤م  ,ٕن إصؾ قمدم اًمرد :أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل, وم٢من اظمتٚمٗم٤م ذم اًمرد وقمدُمف وم٤مًم٘مقل ًمٚمامًمؽ ُمع اًمٞمٛملم

 . (1)ٕن إصؾ قمدم اًمٕمٞم٥م :ًمت٤مًمػ يم٤من ُمٕمٞم٤ًٌم أو همػم ُمٕمٞم٥مذم يمقن اعمٖمّمقب ا

ُمـ همّم٥م ؿمٞمئ٤ًم وضمٝمؾ ص٤مطمٌف شمّمدق سمف قمـ ُم٤مًمٙمف ذم إصٚمح ُمـ ضمٝم٤مت اخلػم ُمْمٛمقٟم٤ًم  -2104/69

 . (2)قمٚمٞمف إذا ـم٤مًمٌف ص٤مطمٌف سمف, وإن ىمدر قمغم شمًٚمٞمٛمٝم٤م ًمٚمح٤ميمؿ أو إمم ضمٝم٦م ُم١ًموًم٦م ومٝمق أومْمؾ

ٕهن٤م ظمرضم٧م قمـ ُمٚمؽ ص٤مطمٌٝم٤م سمٛم٘مت٣م  :هب٤م جيقز ذاءه٤مإؿمٞم٤مء اًمتل شمّم٤مدر ُمـ أصح٤م -2105/69

 . (3)واًمٕم٘مقسم٦م اعم٤مًمٞم٦م ضم٤مئزة ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وهل٤م وىم٤مئع ذم قمٝمد اًمٜمٌل ^ ,اًمٕم٘مقسم٦م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  10/188( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  10/190( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  10/195( اًمنمح اعمٛمتع (3
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  ًمِمٗمٕم٦ماسم٤مُب  -70

 اًمِمٗمٕم٦م ًمٖم٦م: ُم٠مظمقذة ُمـ اًمِمٗمع وهق ضمٕمؾ اًمقاطمد اصمٜملم .  -2106/70

 . (1)ٟمت٘مٚم٧م إًمٞمف سمٕمقض ُم٤مزم سمثٛمٜمف اًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمف اًمٕم٘مداصٓمالطم٤ًم: اٟمتزاع طمّم٦م اًمنميؽ ممـ او

اٟمت٘مٚم٧م طمّم٦م اًمنميؽ إمم ـمرف صم٤مًم٨م سمٖمػم قمقض ُم٤مزم ومٚمٝم٤م طم٤مًمت٤من, إن اٟمت٘مٚم٧م سمٛمٚمؽ  إذا -2107/70

أٟمف ٓ ؿمٗمٕم٦م يرى ىمٝمري يم٤مًمؽميم٦م ومال ؿمٗمٕم٦م ومٞمٝم٤م, وإن اٟمت٘مٚم٧م سمٛمٚمؽ اظمتٞم٤مري يم٤مهل٦ٌم ومٗمٞمٝم٤م اًمِمٗمٕم٦م, واعمذه٥م 

 . (2)ومٞمٝم٤م

م وي٠مظمذه اًمنميؽ  -2108/70 ًمق أن رضماًل ضمٕمؾ صداق زوضمتف ٟمّمٞمٌف ذم اًمنميم٦م, ومٗمٞمف اًمِمٗمٕم٦م ومٞم٘مق 

أو ٟم٘مص أو ؾم٤موى, ويمذًمؽ ًمق اُمرأة ضمٕمٚم٧م ظمٚمٕمٝم٤م قمغم ٟمّمٞمٌٝم٤م ُمـ اًمنميم٦م ومٗمٞمف اعمثؾ سم٘مٞمٛمتف ؾمقاء زاد قمغم ُمٝمر 

م, ويمذًمؽ ًمق أن ؿمخّم٤ًم ىمتؾ آظمر قمٛمدًا وص٤مًمح أوًمٞم٤مء اعم٘متقل قمغم ٟمّمٞمٌف ُم  ,ـ اًمنميم٦م ومٗمٞمف اًمِمٗمٕم٦ماًمِمٗمٕم٦م وي٘مق 

 . (3)وشم٘مدر ىمٞمٛم٦م هذا اًمِم٘مص قمٜمد أهؾ اخلؼمة, واعمذه٥م أٟمف ٓ ؿمٗمٕم٦م ذم هذه اعم٤ًمئؾ ٕن اًمٕمقض همػم ُم٤مزم

  .(4)اًمتحٞمؾ إلؾم٘م٤مط اًمِمٗمٕم٦م ٓ جيقز وُمتك صمٌت٧م احلٞمٚم٦م وم٢من ًمٚمنميؽ اًمِمٗمٕم٦م -2109/70

أواين أو ؾمٞم٤مرة أو أي رء, اًمّمحٞمح أن اًمِمٗم٦م شمث٧ٌم ذم يمؾ ُمِمؽمك ؾمقاء يم٤من أرو٤ًم أو  -2110/70

أن اًمِمٗمٕم٦م ٓ شمٙمقن إٓ ذم أرض ًمنميؽ دم٥م ىمًٛمتٝم٤م وهل اًمتل شمٜم٘مًؿ سمال ضر, وأن اجل٤مر ٓ يرى واعمذه٥م 

طمؼ ًمف ذم اًمِمٗمٕم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم, وًمٙمـ اًمراضمح أن اجل٤مر ًمف اًمِمٗمٕم٦م ذم طم٤مل دون طم٤مل ومٚمق يم٤من اًمٓمريؼ واطمد واعم٤مء اًمذي 

وإن مل يٙمـ سمٞمٜمٝمام طمؼ ُمِمؽمك  ,يم٤م ومٞمف ُمـ طمؼ اعمٚمؽ وم٢من اًمِمٗمٕم٦م صم٤مسمت٦م ومٞمفيً٘مك سمف اًمزرع واطمد أو أي رء اؿمؽم

 . (5)وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ,ومال ؿمٗمٕم٦م

 ُمـ سم٤مع أرو٤ًم ًمف ومٞمٝم٤م ذيؽ وؿمٗمع اًمنميؽ ذم إرض وم٢من يم٤من ومٞمٝم٤م همراؾم٤ًم وسمٜم٤مء وم٢مٟمف يتٌٕمٝم٤م  -2111/70

                                                 

 .  10/230( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  10/232( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  10/238( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  10/241( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  10/243ٛمتع ( اًمنمح اعم(5
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أن اًمثٛمر يرى يم٤من ُمقضمقدًا طملم اًمٌٞمع, واعمذه٥م  إذا يم٤من ُمقضمقدًا طملم اًمٌٞمع ويمذًمؽ يتٌٕمٝم٤م اًمثٛمر واًمزرع إن

 . (1)واًمزرع ٓ يتٌٕمٝم٤م سمؾ يٙمقن عمـ اؿمؽماه٤م

ٕٟمف طمؼ ضمٕمٚمف اًمِم٤مرع  :اًمّمحٞمح أن اًمِمٗمٕم٦م قمغم اًمؽماظمل وٓ شمً٘مط إٓ سمام يدل قمغم اًمرو٤م -2112/70

أن  يرى قمٚمٞمف, واعمذه٥مُمتٗمؼ  .شىم٣م سم٤مًمِمٗمٕم٦م ذم يمؾ ُم٤م مل ي٘مًؿ »  ٕن اًمٜمٌل ^: :ًمٚمنميؽ ومال يً٘مط إٓ سمرو٤مه

 . (2)اًمِمٗمٕم٦م قمغم اًمٗمقر

وسم٤مع ص٤مطم٥م اًمٜمّمٞم٥م  ,إذا وضمدت أرو٤ًم سملم ذيٙملم وهل ٕطمدمه٤م وىمػ وًمٚمث٤مين ـمٚم٘م٦م -2113/70

 . (3)أٟمف ٓ ؿمٗمٕم٦م ذم ذيم٦م اًمقىمػيرى اًمٓمٚمؼ ٟمّمٞمٌف ومٚمٚمنميؽ اًمذي ٟمّمٞمٌف اًمقىمػ أن ي٠مظمذ سم٤مًمِمٗمٕم٦م, واعمذه٥م 

وم٢من يم٤من اًمٙم٤مومر ؾمٞمٗمتخر سم٤مًمِمٗمٕم٦م قمغم  ,ًٚمؿ يٜمٔمر ومٞمٝم٤م ًمٚمٛمّمٚمح٦مُم٠ًمًم٦م ؿمٗمٕم٦م اًمٙم٤مومر قمغم اعم -2114/70

وإن يم٤من أظمذه ًمٚمِمٗمٕم٦م ٕٟمف ُمْمٓمر هل٤م عمّمٚمح٦م ُمٚمٙمف وم٢مٟمف  ,اعمًٚمؿ ويرى أٟمف قمال قمٚمٞمف وم٢مٟمف ٓ يٛمٙمـ ُمـ اًمِمٗمٕم٦م

 . (4)أٟمف ٓ ؿمٗمٕم٦م ًمٚمٙم٤مومر قمغم اعمًٚمؿيرى يٛمٙمـ ُمٜمٝم٤م, واعمذه٥م 

ذم طم٘مف سمقىمػ أو ه٦ٌم أو رهـ, وم٢من أورم اًمراهـ ديٜمف ٓ شمً٘مط اًمِمٗمٕم٦م إذا شمٍمف اعمِمؽمي  -2115/70

أهن٤م شمً٘مط سم٤مًمرهـ واهل٦ٌم يرى وإن مل يقف وسمٞمع اًمرهـ رضمٕمٜم٤م إمم اٟمت٘م٤مًمف سمٌٞمع, واعمذه٥م  ,أظمذ اًمنميؽ سم٤مًمِمٗمٕم٦م

 . (5)واًمقىمػ

ُمـ أضمر ٟمّمٞمٌف اًمذي اؿمؽماه ُمـ اًمنميؽ وم٢من اإلضم٤مرة ٓ شمٜمٗمًخ وًمٚمِمٗمٞمع إضمرة ُمـ طملم  -2116/70

 . (6)أن اإلضم٤مرة شمٜمٗمًخ وي٠مظمذ سم٤مًمِمٗمٕم٦ميرى ًمِمٗمٕم٦م, واعمذه٥م أظمذه سم٤م

 ـمرف  -إذا سم٤مع أطمد اًمنميٙملم ٟمّمٞمٌف قمغم ؿمخص وهذا اعمِمؽمي سم٤مع ٟمّمٞمٌف قمغم ؿمخص  -2117/70

                                                 

 .  10/247( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  10/251( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  10/259( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  10/261( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  10/264( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  10/265( اًمنمح اعمٛمتع (6
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وٓ ؿمؽ أٟمف ؾمٞم٠مظمذ إىمؾ ويرضمع اعمِمؽمي  ,وم٢من ًمٚمنميؽ إول أن ي٠مظمذه ؿمٗمٕم٦م سم٠مطمد اًمٌٞمٕملم -صم٤مًم٨م 

 . (1)اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م قمغم اعمِمؽمي إول

إذا اٟمت٘مؾ ُمٚمؽ اًمِم٘مص ًمِمخص ومل يٕمٚمؿ اًمنميؽ إول سمذًمؽ وم٢من اًمٖمٚم٦م شمٙمقن ًمٚمٛمِمؽمي  -2118/70

أٟمف ًمٞمس ًمف يرى ُم٤مًمؽ اًمِم٘مص ويمذًمؽ ًمف اًمٜمامء اعمتّمؾ واعمٜمٗمّمؾ واًمزرع واًمثٛمرة اًمٔم٤مهرة إذا أسمرت, واعمذه٥م 

 . (2)اًمٜمامء اعمتّمؾ

ٕٟمف شم٤مسمع ًمٚمٛمٚمؽ واعمٚمؽ  :٤مًم٦ٌم يٜمت٘مؾ إمم ورصمتفُمـ ُم٤مت ىمٌؾ اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمِمٗمٕم٦م وم٢من طمؼ اعمٓم -2119/70

 . (3)يٜمت٘مؾ سمح٘مقىمف, واعمذه٥م أٟمف ٓ طمؼ ًمٚمقرصم٦م إذا ُم٤مت اعمقرث ومل يٓم٤مًم٥م سم٤مًمِمٗمٕم٦م

ي٠مظمذ اًمِمٗمٞمع اًمِم٘مص سمٙمؾ اًمثٛمـ اًمذي أظمذ سمف اعمِمؽمي سمدون مم٤ميم٦ًم وٓ حم٤موًم٦م ًمتٜمزيؾ  -2120/70

أظمذ سم٤مًمِمٗمٕم٦م صمؿ ىم٤مل ًمٚمٛمِمؽمي أؾم٘مط قمٜمل اعمٌٚمغ اًمٗمالين وًمٙمـ ًمق  ,ٕٟمف ًمق ُم٤ميمس ؾم٘مط طم٘مف ُمـ اًمِمٗمٕم٦م :اًمثٛمـ

 . (4)ومٝمذا ضم٤مئز وًمٙمٜمف ُمـ اعم٠ًمًم٦م اعمذُمقُم٦م, وإن قمجز اًمِمٗمٞمع قمـ سمٕمض اًمثٛمـ ؾم٘مٓم٧م ؿمٗمٕمتف

إن اظمتٚمػ اًمِمٗمٞمع واعمِمؽمي ذم اًم٘مٞمٛم٦م وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمِمؽمي ُمع اًمٞمٛملم إٓ إذا يم٤مٟم٧م هٜم٤مك سمٞمٜم٦م  -2121/70

 . (5)شم٘مقي ىمقل اًمِمٗمٞمع ومٞم١مظمذ هب٤م

ًمق ىم٤مل اعمِمؽمي اؿمؽمي٧م اًمِم٘مص سم٠مًمػ ويم٤من ٟم٤مؾمٞم٤ًم وهق ىمد اؿمؽماه سم٠مًمٗملم وصم٧ٌم ذًمؽ سم٤مًمٌٞمٜم٦م  -2122/70

رضمع إمم ُم٤م صم٧ٌم سمف اًمٌٞمع ٓ إمم إىمراره, واعمذه٥م أٟمف يرضمع إمم إىمراره ٓ إمم ُم٤م صم٧ٌم سمف اًمٌٞمع, وإن ادقمك وم٢مٟمف يُ 

دقم٤مه أىمرب إمم احلؼ ىمٌؾ ىمقًمف ُمع اسم٤مًمّمدق ويم٤من ُم٤م اعمِمؽمي ٟمًٞم٤مٟم٤ًم أو همٚمٓم٤ًم ومل شمٙمـ سمٞمٜم٦م وم٢من يم٤من ُمٕمرووم٤ًم 

  .(6)اًمٞمٛملم, واعمذه٥م أٟمف ٓ ي٘مٌؾ

                                                 

 .  10/268( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  10/269( اًمنمح اعمٛمتع (2

  . 10/275( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  10/276( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  10/279( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  10/280( اًمنمح اعمٛمتع (6
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إذا ادقمك اعمِمؽمي أٟمف اؿمؽمى اًمِم٘مص سم٠ميمثر مم٤م أظمذه سمف وأصم٧ٌم اًم٤ٌمئع أٟمف أىمؾ وم٢من اًمِمٗمٞمع  -2123/70

 . (1)ٕٟمف فمٝمر يمذب اعمِمؽمي أو همٚمٓمف أو ضمٝمٚمف :ي٠مظمذ سمام أصمٌتف اًم٤ٌمئع

ًمنميؽ أٟمف سم٤مع ٟمّمٞمٌف قمغم ومالن وأٟمٙمر هذا أٟمف اؿمؽمى وم٢من اًمِمٗمٕم٦م شمث٧ٌم ًمٚمنميؽ ادقمك ا إذا -2124/70

 . (2)إول

قمٝمدة اًمِمٗمٞمع قمغم اعمِمؽمي وقمٝمده اعمِمؽمي قمغم اًم٤ٌمئع, إٓ إذا أىمر اًم٤ٌمئع سم٤مًمٌٞمع وأٟمٙمر اعمِمؽمي  -2125/70

 . (3)ومٝمٜم٤م قمٝمدة اًمِمٗمٞمع قمغم اعمِمؽمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  10/282( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  10/282( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  10/283( اًمنمح اعمٛمتع (3
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  ًمقديٕم٦ماسم٤مُب  -71

 إقمٓم٤مء اعم٤مل عمـ حيٗمٔمف ًمّم٤مطمٌف .  :اًمقديٕم٦م هل -2126/71

 . (1)وهل ُم٤ٌمطم٦م ًمٚمٛمقِدع وؾمٜم٦م ًمٚمٛمقَدع سمنمط أن يٙمقن ىم٤مدرًا قمغم طمٗمٔمٝم٤م وصٞم٤مٟمتٝم٤م واًمٕمٜم٤مي٦م هب٤م

 . (2)ُمـ شمٚمٗم٧م قمٜمده اًمقديٕم٦م ُمـ همػم شمٗمريط وٓ شمٕمد ومال وامن قمٚمٞمف -2127/71

ن قملم ص٤مطم٥م اًمقديٕم٦م احلرز ومل يٚمتزم اعمقَدع يٚمزم اعمقَدع أن حيٗمظ اًمقديٕم٦م ذم طمرز ُمثٚمٝم٤م, وم٢م -2128/71

 . (3)سمذًمؽ وم٢مٟمف يْمٛمـ, إٓ أن جيٕمٚمٝم٤م ذم طمرز ُمثؾ اًمذي قمٞمٜمف ص٤مطم٥م اًمقديٕم٦م أو أطمرز ُمٜمف ومال يْمٛمـ

ُمـ ضمٕمٚم٧م قمٜمده وديٕم٦م ُمـ اًمٌٝم٤مئؿ وـمٚم٥م ُمٜمف ص٤مطمٌٝم٤م أٓ يٓمٕمٛمٝم٤م ومامشم٧م ضمققم٤ًم وم٢من اعمقَدع  -2129/71

 . (4)ٕٟمف شم٥ًٌم ذم ُمقهت٤م :يٕمٓمك ص٤مطمٌٝم٤م ؿمٞمئ٤مً يْمٛمـ, واعم٤مل يرضمع ًمٌٞم٧م اعم٤مل وٓ 

إذا دومع اعمقَدع اًمقديٕم٦م عمـ حيٗمٔمٝم٤م ُمـ ظمدُمف وهمٚمامٟمف ومال وامن قمٚمٞمف إٓ أن يِمؽمط اعمقِدع  -2130/71

 . (5)قمٚمٞمف أن ٓ يًٚمٛمٝم٤م ٕطمد أسمدًا وم٢مٟمف يْمٛمـ

ف يْمٛمـ إن ضمرى اًمٕمرف إذا ؾمٚمؿ اعمقَدع اًمقديٕم٦م إمم ظمدم اعمقِدع أو إمم أي أطمد ُمـ أهٚمف وم٢مٟم -2131/71

 . (6)قمغم أهن٤م ٓ شمًٚمؿ إٓ ًمّم٤مطمٌٝم٤م, وإن يم٤من اًمٕمرف أن همػم اعمقِدع يتقمم ىمٌقهل٤م قمٜمد رده٤م ومال وامن

إذا أقمٓمك اعمقَدع اًمقديٕم٦م ًمٚمح٤ميمؿ ومل ي٠مذن ًمف اعمقِدع سمذًمؽ وم٢مٟمف يْمٛمـ, وم٢من يم٤من احل٤ميمؿ  -2132/71

ن يٕمٚمؿ سم٠مهن٤م وديٕم٦م ومٕمٚمٞمف اًمْمامن وًمٚمٛمقِدع أن يٓم٤مًم٥م وإن يم٤م ,ضم٤مهاًل سم٠مهن٤م وديٕم٦م ًمِمخص آظمر ومال وامن قمٚمٞمف

 . (7)ُمـ ؿم٤مء ُمٜمٝمام

                                                 

 .  10/285( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  10/287( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  10/288( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  10/292عمٛمتع ( اًمنمح ا(4

 .  10/293( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  10/294( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  10/296( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 إذا طمّمؾ ًمٚمٛمقَدع ظمقف قمغم اًمقديٕم٦م ُمـ اًمنىم٦م أو أراد أن ي٤ًمومر وًمٞمس ذم اًمٌٞم٧م أطمد حيٗمظ  -2133/71

 ,٦ماًمقديٕم٦م وضم٥م قمٚمٞمف رده٤م إمم ص٤مطمٌٝم٤م, وم٢من مل جيده أظمذه٤م ُمٕمف إن يم٤من اًمًٗمر هب٤م أطمرز وإٓ أودقمٝم٤م قمٜمد صم٘م

 . (1)ٕٟمف وزم ُمـ ٓ وزم ًمف :وم٢من مل جيد اًمث٘م٦م أودقمٝم٤م قمٜمد احل٤ميمؿ

 . (2)ُمـ أوِدع داسم٦م ومريمٌٝم٤م ًمٖمػم ُمّمٚمحتٝم٤م ومٝمق و٤مُمـ -2134/71

ُمـ أوِدع وديٕم٦م صمؿ ظمٚمٓمٝم٤م سمام ٓ يتٛمٞمز أو ظمٚمٓمٝم٤م سمام يتٛمٞمز وًمٙمـ يّمٕم٥م ومٞمف اًمتٛمٞمٞمز وم٢مٟمف  -2135/71

 . (3)ال وامن قمٚمٞمفيْمٛمـ, وإن ظمٚمٓمٝم٤م سمٛمتٛمٞمز يًٝمؾ ومٞمف اًمتٛمٞمٞمز وم

إن ادقمك اعمقَدع رد اًمقديٕم٦م قمغم رهب٤م وأٟمٙمر اعمقِدع وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمقَدع, ويمذًمؽ إن ادقمك أٟمف  -2136/71

 . (4)رده٤م إمم همػم اعمقِدع سم٢مذٟمف, وإن رده٤م إمم همػم اعمقِدع سمٖمػم إذٟمف وٛمـ, وإن ادقمك أهن٤م شمٚمٗم٧م وم٤مًم٘مقل ىمقًمف

صمٌت٧م قمٚمٞمف سمٌٞمٜم٦م أو إىمرار ُمٜمف صمؿ ادقمك أٟمف رده٤م أو أهن٤م شمٚمٗم٧م وم٢مٟمف إذا أٟمٙمر اعمقَدع اًمقديٕم٦م صمؿ  -2137/71

 . (5)يْمٛمـ

 . (6)إذا ادقمك اعمقَدع أٟمف رد اًمقديٕم٦م أو أهن٤م شمٚمٗم٧م سمٕمد أن ضمحده٤م ىُمٌؾ ىمقًمف سمٌٞمٜم٦م وإٓ وٛمـ -2138/71

قرصم٦م سم٠من إذا ادقمك اًمقرصم٦م أن ُمقرصمٝمؿ ىمد رد اًمقديٕم٦م مل ي٘مٌؾ ىمقهلؿ إٓ سمٌٞمٜم٦م, وإن ادقمك اًم -2139/71

 . (7)ُمقرصمٝمؿ مل يؽمك ؿمٞمئ٤ًم ًمزم اعمقِدع أن يث٧ٌم سمٌٞمٜم٦م أن اعمقرث شمريمٝم٤م

وـم٤مًمٌف أطمدمه٤م , إذا أودع ؿمخّملم قمٜمد آظمر وديٕم٦م ويم٤مٟم٧م اًمقديٕم٦م ُمٙمٞمؾ أو ُمقزون يٜم٘مًؿ -2140/71

 . (8)سمٜمّمٞمٌف ومال يًٚمٛمف إٓ سمحْمقر ص٤مطمٌف أو سمٛمقاوم٘متف وإٓ ومال

                                                 

 .  10/297( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  10/299( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  10/303( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  10/304( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  10/307( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  10/310( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  10/311( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  10/312( اًمنمح اعمٛمتع (8
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َدع أو ُمـ اعمْم٤مرب أو ُمـ اعمرهتـ أو ُمـ اعمًت٠مضمر ومٚمف ُمٓم٤مًم٦ٌم إذا همّم٧ٌم اًمٕملم ُمـ اعمًتق -2141/71

 . (1)ٕٟمف ٟم٤مئ٥م قمـ اعم٤مًمؽ إٓ إذا يم٤من ص٤مطم٥م اًمٕملم طم٤مضًا وقم٤معم٤ًم سم٤مًمٖمّم٥م ومٝمق اعم١ًمول قمٜمٝم٤م :هم٤مص٥م اًمٕملم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  10/313( اًمنمح اعمٛمتع (1
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  عمقاتاسم٤مُب إطمٞم٤مء  -72

 . (1)إرض اخل٤مًمٞم٦م قمـ آظمتّم٤مص٤مت وُمٚمؽ ُمٕمّمقم :اعمقات هل -2142/72

ذم دار اإلؾمالم أو همػمه٤م متٚمٙمٝم٤م أذن  -يّمح متٚمٙمف  -ُمـ أطمٞم٤م أرو٤ًم ؾمقاء يم٤من ُمًٚماًم أو يم٤مومرًا  -2143/72

أُمرًا سم٠من ٓ حتٞم٤م أرو٤ًم إٓ سم٢مذٟمف ومال حتٞم٤م إٓ سم٢مذٟمف, واعمذه٥م أٟمف يتٛمٚمٙمٝم٤م أذن  اإلُم٤مم اإلُم٤مم أم مل ي٠مذن إٓ إذا أصدر

  .(2)اإلُم٤مم أم مل ي٠مذن

 . (3)طمٞم٤م أرو٤ًم ذم سمالد ومتح٧م قمٜمقة ومٝمل ًمفُمـ أ -2144/72

  .(4)ُمـ أطمٞم٤م أرو٤ًم ىمري٦ٌم ُمـ اًمٕمٛمران صح ذًمؽ سمنمط أٓ يي سمٛمّمٚمح٦م اًمٕمٛمران -2145/72

 : (5)ُمـ إُمقر اًمتل حيّمؾ هب٤م اإلطمٞم٤مء -2146/72

 إذا ضب قمٚمٞمٝم٤م طم٤مئٓم٤ًم يٛمٜمع اًمدظمقل ُمٜمف .  -أ

ٕٟمف اسمتدأ  :اعم٤مء ومٚمٞمس سم٢مطمٞم٤مء ًمٙمٜمف أطمؼ هب٤م ُمـ همػمهُمـ طمٗمر سمئرًا ووصؾ إمم اعم٤مء, وم٢من مل يّمؾ إمم  -ب

 اإلطمٞم٤مء . 

 إذا أضمرى اعم٤مء ُمـ قملم أو هنر إمم إرض اعمقات .  -ج

 طمٌس اعم٤مء قمـ إرض ًمزرقمٝم٤م .  -د

 ,ُمـ طمٗمر سمئرًا ًمٚمً٘مٞم٤م وًمٞم٧ًم ًمٚمزرع وم٢من يم٤مٟم٧م ُمٌتدأة ومٚمف ُمـ يمؾ ضمٝم٦م مخ٤ًًم وقمنميـ ذراقم٤مً  -2147/72

ره٤م ومٚمف مخًلم ذراقم٤ًم, وم٢من أقم٤مد طمٗمره٤م ؿمخص همػم إول وم٢من إول يٛمٚمؽ مخ٤ًًم وقمنميـ وإن يم٤من ىمد أقم٤مد طمٗم

 . (6)واًمث٤مين يمذًمؽ

                                                 

 .  10/317( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  10/319( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  10/325( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  10/328( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  10/329( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  10/331( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ودومٕمٝم٤م عمـ حيٞمٞمٝم٤م وم٢من أطمٞم٤مه٤م ُمٚمٙمٝم٤م وإن مل حيٞمٞمٝم٤م ٓ يٛمٚمٙمٝم٤م  ٤مً إذا أىمٓمع اإلُم٤مم أرو٤ًم ُمقاشم -2148/72

زم ُمـ أىمٓمٕمٝم٤م إي٤مه أن حيٞمٞمٝم٤م أو يرومع يده وم٢من شم٘مدم ُمـ يريد أن حيٞمٞمٝم٤م وضم٥م قمغم اإلُم٤مم أن يٚم ,وًمٙمٜمف أطمؼ هب٤م

 . (1)قمٜمٝم٤م

 . (2)ع أرو٤ًم أن يتٜم٤مزل قمٜمٝم٤م سمٕمقض ٔظمرىمٓمِ جيقز عمـ أُ  -2149/72

جيقز ًمإلُم٤مم أن ي٘مٓمع اجلٚمقس ذم اًمٓمرق اًمقاؾمٕم٦م ُم٤م مل يي سم٤مًمٜم٤مس ومٞمٙمقن عمـ أىمٓمع احلؼ  -2150/72

 . (3)سم٤مجلٚمقس ذم هذا اعمٙم٤من اعم٘متٓمع وًمٙمٜمف ٓ يٛمٚمٙمف

ُمـ ضمٚمس ذم ُمٙم٤من ذم اًمًقق ًمٞمٌٞمع ويِمؽمي ُمـ همػم إىمٓم٤مع ومٛمـ شم٘مدم ومٝمق أطمؼ سم٤معمٙم٤من  -2151/72

رأي وزم إُمر وم٢من رأى ُمـ اعمّمٚمح٦م أن يٌ٘مك ومال  إممويرضمع ذم ذًمؽ  ,وًمٞمس ٕطمد أن يزامحف وًمق ـم٤مل سم٘م٤مؤه

 . (4)سم٠مس وإن رأى ُمـ اعمّمٚمح٦م رومٕمف وم٢مٟمف يرومٕمف, وإن اؾمتٌؼ اصمٜم٤من إمم ُمٙم٤من ىمرع سمٞمٜمٝمام

 ,أن يً٘مل زرقمف إمم أن يّمؾ اعم٤مء إمم اًمٙمٕم٥مومٚمف  -اًمٖمػم ممٚمقك-ُمـ يم٤من ذم أقمغم اعم٤مء اعم٤ٌمح  -2152/72

صمؿ يرؾمٚمف إمم ُمـ يٚمٞمف إٓ أن يٙمقن اًمذي ذم إقمغم أشمك  ,واًمٕمؼمة سم٤مٕرض اعمتقؾمٓم٦م ٓ اعمٜمخٗمْم٦م وٓ اعمرشمٗمٕم٦م

 . (5)أظمػمًا ومٞم٘مدم إؾمٗمؾ

 : (6)صم٦م ذوطدمقز مح٤مي٦م إرايض سمثال -2153/72

 أن يٙمقن احل٤مُمل وزم إُمر .  -أ

 أن شمٙمقن عمّمٚمح٦م دواب اعمًٚمٛملم وهل دواب اًمّمدىم٦م واًمٗملء ودواب إرسم٤مب اعمجٝمقًملم .  -ب

 .  أٓ يٙمقن ذم هذه احلامي٦م ضر قمغم اًمٜم٤مس -ج

                                                 

 .  10/333اعمٛمتع ( اًمنمح (1

 .  10/335( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  10/335( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  10/336( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  10/338( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  10/341( اًمنمح اعمٛمتع (6
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  جلٕم٤مًم٦ماسم٤مُب  -73

ومٝمذه ٓ ختٚمق ُمـ  سمٞمع اًمتٍميػ أن ي٠ميت ؿمخص سمٌْم٤مقم٦م ًمّم٤مطم٥م اعمحؾ قمغم أن يٍمومٝم٤م ًمف -2154/73

 : (1)ـمري٘متلم

ٕٟمف  :ومٝمذا ضم٤مئز ىمقًٓ واطمداً  ,إومم: أن يقيمؾ ص٤مطم٥م اعمحؾ ذم اًمٌٞمع ويٙمقن ًمف ذم يمؾ يمرشمقن ُمثاًل يمذا

  شمقيمٞمؾ سمٕمقض .

هذه ُمثاًل قمنمة صٜم٤مديؼ قمٚمٞمؽ سمامئ٦م يمؾ صٜمدوق سمٕمنمة وُم٤م مل ي٤ٌمع ُمٜمٝم٤م  :اًمث٤مٟمٞم٦م: أن ي٘مقل ًمّم٤مطم٥م اعمحؾ

  . واعمذه٥م يرى قمدم اًمّمح٦م ذم هذه اًمّمقرة ًمٚمجٝم٤مًم٦ميرد سم٘مًٓمف ُمـ اًمثٛمـ, 

 اجلٕم٤مًم٦م ًمٖم٦م: اًمقوع .  -2155/73

 . (2)واصٓمالطم٤ًم: أن جيٕمؾ ؿمٞمئ٤ًم ُمٕمٚمقُم٤ًم عمـ يٕمٛمؾ قمٛماًل ُمٕمٚمقُم٤ًم أو جمٝمقًٓ 

اجلٕم٤مًم٦م قم٘مد ٓ يِمؽمط ومٞمف اًمٕمٚمؿ سم٠مطمد اًمٕمقولم, وومٞمف قمقض ُمدومقع وقمقض ُمٕمٛمقل,  -2156/73

 . (3)ٚمؿ ويٙمقن ُمـ اجل٤مقمؾ, واعمٕمٛمقل ٓ يِمؽمط ومٞمف اًمٕمٚمؿ ويٙمقن ُمـ اًمٕم٤مُمؾوم٤معمدومقع ٓ سمد ومٞمف ُمـ اًمٕم

 . (4)اجلٕم٤مًم٦م قم٘مد ضم٤مئز, وهلذا ٓ يِمؽمط ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمٛمؾ -2157/73

 . (5)اجلٕمؾ اعمدومقع ٓ سمد أن يٙمقن ُمٕمٚمقُم٤ًم سم٤مًمتٕمٞملم سم٤مًمٕمدد واًمقصػ, أو يٙمقن سم٤معمِم٤مع سم٤مًمًٝمؿ -2158/73

٤م ًمّم٤مطمٌٝم٤م اؾمتحؼ اجلٕمؾ إذا قمٚمؿ سمف, وأُم٤م إذا رده٤م ومل يٕمٚمؿ سم٤مجلٕمؾ ُمـ وضمد و٤مًم٦م ورده -2159/73

وٓ جي٥م قمغم ص٤مطم٥م اًمْم٤مًم٦م أن يٕمٓمٞمف, وًمٙمـ ُمـ اعمروءة واخلػم أن يٕمٓمٞمف ؿمٞمئ٤ًم  ,ومٚمٞمس ًمف أن يٓم٤مًم٥م سمٌمء

 . (6)يٓمٞم٥م سمف ىمٚمٌف

                                                 

 .  10/28( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  10/344( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  10/344( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  10/344( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  10/346( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  10/347( اًمنمح اعمٛمتع (6



 املمتع  الشرحكتاب  جممىع اختيارات الشيخ ابن عثيمني الفقهية من

377 

سمٕمْمٝمؿ  ُمـ ضمٕمؾ ضمٕماًل عمـ يرد و٤مًمتف ووضمده٤م مج٤مقم٦م وم٢مهنؿ ي٘متًٛمقٟمف سمٞمٜمٝمؿ, وم٢من أٟمٙمر -2160/73

ُمِم٤مريم٦م اًمٌٕمض, ؾمئؾ اعمٜمَٙمرون هؾ ه١مٓء اًمذيـ أٟمٙمروا ذايمتٙمؿ ذيم٤مء ًمٙمؿ؟ وم٢من ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ, صم٧ٌم طمؼ 

 . (1)اعمٜمٙمريـ سمدقمقاهؿ وؿمٝم٤مدة أظمريـ وٓ طمؼ ًمٚمٛمٜمَٙمرون إٓ سم٤مًمٌٞمٜم٦م

ُمـ قمٚمؿ سم٤مجلٕمؾ ذم أصمٜم٤مء اًمٕمٛمؾ وم٢مٟمف يٕمٓمك ىمًط مت٤مُمف سم٤مًم٘مٞمٛم٦م, يمٛمـ سمٜمك ضمدار ضم٤مره اًمذي  -2161/73

هندم صمؿ ضمٕمؾ اجل٤مر ضمٕماًل عمـ يٌٜمل ضمداره وقمٚمؿ هذا اجل٤مر سم٤مجلٕمؾ ذم أصمٜم٤مء سمٜم٤مءه ًمٚمجدار صمؿ أيمٛمٚمف ومٚمف اجلٕمؾ ُمـ ا

 . (2)أصمٜم٤مء إيمامل اًمٌٜم٤مء

ُمـ ضم٤مقمؾ ؿمخّم٤ًم قمغم أن ي٘مقم سمٕمٛمؾ وذم أصمٜم٤مء اًمٕمٛمؾ وىمٗمف ذم أي٤مم شمي سم٤مًمٕم٤مُمؾ اٟمٗمًخ٧م  -2162/73

 . (3)ٕٟمف قمٛمؾ يمٛمج٤مقمؾ ٓ يم٠مضمػم :جلٕم٤مًم٦ماعمج٤مقمٚم٦م وًمٚمٛمجٕمقل ًمف أضمرة اًمٕمٛمؾ سمٜم٦ًٌم ا

إذا يم٤من ومًخ اجلٕم٤مًم٦م ُمـ اًمٕم٤مُمؾ وم٢مٟمف ٓ يًتحؼ ؿمٞمئ٤ًم, وم٢من يم٤من ومًخف ومٞمف إضار سم٤مجل٤مقمؾ وم٢من  -2163/73

 . (4)اًمٕم٤مُمؾ يْمٛمـ ُم٤م يٚمحؼ اجل٤مقمؾ ُمـ ضر, وىمٞمؾ سمؾ يٚمزم اًمٕم٤مُمؾ سم٢ممت٤مم اًمٕمٛمؾ إٓ ُمـ قمذر

وم٢من يم٤من ىمٌؾ اًمنموع ذم اًمٕمٛمؾ ومال رء ًمٚمٕم٤مُمؾ إٓ إذا إذا يم٤من ومًخ اجلٕم٤مًم٦م ُمـ اجل٤مقمؾ  -2164/73

شمْمٛمـ ذًمؽ ضر قمغم اًمٕم٤مُمؾ ومٞمٚمزم اجل٤مقمؾ أرش شمٗمقي٧م اًمٕمٛمؾ قمغم اًمٕم٤مُمؾ, وإن يم٤من سمٕمد اًمنموع ذم اًمٕمٛمؾ 

 . (5)ومٚمٚمٕم٤مُمؾ ٟم٦ًٌم اجلٕم٤مًم٦م, واعمذه٥م يرى أٟمف يٕمٓمك أضمرة قمٛمٚمف

  .(6)ؾإذا اظمتٚمػ ذم ىمدر اجلٕمؾ وأصٚمف وم٤مًم٘مقل ىمقل اجل٤مقم -2165/73

     ٕٟمف ^: :ُمـ رد قمٌدًا آسم٘م٤ًم وم٢مٟمف يًتحؼ ديٜم٤مرًا أو اصمٜمل قمنم درمه٤ًم وًمق مل جيٕمؾ ؾمٞمده ضمٕمالً  -2166/73

 أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل, ويمذًمؽ ُمـ أٟم٘مذ ُم٤مل اعمٕمّمقم ُمـ اهلٚمٙم٦م  .شىم٣م ذم اًمٕمٌد أسمؼ يقضمد ذم احلرم قمنمة دراهؿ » 

                                                 

 .  10/348( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  10/349( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  10/350( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  10/351( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  10/352( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  10/354( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)يًتحؼ اجلٕمؾوم٢مٟمف يًتحؼ أضمرة اعمثؾ, وُمـ أقمد ٟمٗمًف ًمٚمٕمٛمؾ وم٢مٟمف 

 . (2)ُمـ وضمد قمٌدًا آسم٘م٤ًم صمؿ أٟمٗمؼ قمٚمٞمف رضمع سمٜمٗم٘متف قمغم ؾمٞمده -2167/73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  10/355( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  10/357اعمٛمتع ( اًمنمح (2
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  ًمٚمُّ٘مٓم٦ماسم٤مُب  -74

 اًمٚم٘مٓم٦م ًمٖم٦م: إظمذ واًمٚم٘مط .  -2168/74

 . (1)وذقم٤ًم: ُم٤مل أو خمتص وؾ قمـ رسمف

 : (2)طم٤مٓت ُمـ جيد اعم٤مل -2169/74

 ٦ٌم قمٜمف ومٝمذا ًمقاضمده . أوًٓ: أن يٕمٚمؿ أن ص٤مطمٌف شمريمف رهم

 صم٤مٟمٞم٤ًم: أن يٙمقن مم٤م ٓ شمتٌٕمف اهلٛم٦م ًمٙمقٟمف زهٞمدًا ومٛمـ وضمده ومٝمق ًمف إٓ إذا قمٚمؿ ص٤مطمٌف ومٞمقصٚمف ًمف . 

 ف عمدة ؾمٜم٦م . ومٝمذا جي٥م أن يٕمر   ,صم٤مًمث٤ًم: أن شمتٌٕمف مه٦م أواؾمط اًمٜم٤مس

 : (3)أٟمقاع ُم٤م و٤مع ُمـ احلٞمقاٟم٤مت -2170/74

ًم٘مقًمف ^  :سمؾ واًمٌ٘مر واخلٞمؾ واحلامم واًمٔم٤ٌمء وٟمحقه٤م وم٢مٟمف حيرم أظمذهأوًٓ: ُم٤م يٛمتٜمع ُمـ صٖم٤مر اًم٤ًٌمع يم٤مإل

 .شدقمٝم٤م ُم٤م ًمؽ وهل٤م ُمٕمٝم٤م ؾم٘م٤مؤه٤م وطمذاؤه٤م شمرد اعم٤مء وشم٠ميمؾ اًمِمجر طمتك جيده٤م رهب٤م »  عم٤م ؾمئؾ قمـ و٤مًم٦م اإلسمؾ:

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, إٓ إذا ظمٌم قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىمٓم٤مع اًمٓمريؼ ومٚمف أن ي٠مظمذه٤م . 

ُمـ صٖم٤مر اًم٤ًٌمع يم٤مًمْم٠من واعمٕمز وصٖم٤مر اإلسمؾ وُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م ومٞمجقز اًمت٘م٤مـمٝم٤م  صم٤مٟمٞم٤ًم: احلٞمقان اًمذي ٓ يٛمتٜمع

وم٢من ظمٌم أن شمزيد اًمٜمٗم٘م٦م قمغم ىمٞمٛمتٝم٤م وم٢مٟمف يْمٌط صٗم٤مهت٤م صمؿ يٌٞمٕمٝم٤م  ,ويٜمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ويرضمع قمغم رهب٤م إن وضمده

 وحيٗمظ صمٛمٜمٝم٤م ًمرهب٤م . 

وٓ حتؾ ؾم٤مىمٓمتٝم٤م إٓ »  ًم٘مقًمف ^: :ٓ حتؾ ًم٘مٓم٦م ُمٙم٦م إٓ عمٜمِمد يريد أن يٕمرومٝم٤م ُمدى اًمدهر -2171/74

 . (4)وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م ٓ يٗمرق سملم ًم٘مٓم٦م ُمٙم٦م همػمه٤م, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شعمٜمِمد 

 , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شصمؿ قمرومٝم٤م ؾمٜم٦م »  ًم٘مقًمف ^: :جي٥م قمغم ُمـ وضمد ًم٘مٓم٦م أن يٕمرومٝم٤م ؾمٜم٦م يم٤مُمٚم٦م -2172/74

 

                                                 

 .  10/359( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  10/360( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  10/364( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  10/367( اًمنمح اعمٛمتع (4
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 . (1)وؾمقاء يم٤من طمٞمقاٟم٤ًم أو همػم طمٞمقان ذم جم٤مُمع اًمٜم٤مس ٓ ذم اعم٤ًمضمد

إذا شمؿ احلقل قمغم اًمتٕمريػ سم٤مًمٚم٘مٓم٦م وم٢من اًمالىمط يٛمٚمٙمٝم٤م طمٙماًم ىمٝمرًا سمدون اظمتٞم٤مر ويْمٛمٜمٝم٤م إذا  -2173/74

 . (2)وم٢من مل يتٕمد ومل يٗمرط وم٢مٟمف ٓ يْمٛمـ, واعمذه٥م يرى أٟمف يْمٛمـ قمغم يمؾ طم٤مل ,شمٚمٗم٧م سمتٕمد ُمٜمف أو شمٗمريط

ىمٌؾ احلقل وم٢من اطمت٤مضم٧م إمم ٟمٗم٘م٦م يم٤محلٞمقان ُمـ وضمد ًم٘مٓم٦م ومٚمف آٟمتٗم٤مع هب٤م سمٕمد مت٤مم احلقل وأُم٤م  -2174/74

 . (3)ومٚمف أن يٜمتٗمع سم٘مدره٤م

إذا ضم٤مء ـم٤مًم٥م اًمٚم٘مٓم٦م ووصٗمٝم٤م وضم٥م دومٕمٝم٤م إًمٞمف ومقرًا وٓ يٚمزم اعمٚمت٘مط أن يٓم٤مًمٌف سمٌٞمٜم٦م وٓ  -2175/74

 . (4)ٕٟمف ٓ ُمٜم٤مزع ًمف وٓ حيؼ ًمالىمط أن يٛمتٜمع ُمـ شمًٚمٞمٛمٝم٤م طمتك ُيِمٝمد ٕٟمف ؾمٞم٘مٌؾ ىمقًمف ذم اًمرد :يٛملم

إذا وضمد اًمًٗمٞمف أو اًمّمٌل ًم٘مٓم٦م وضم٥م قمغم وًمٞمٝمام أن يٕمرومٝم٤م وم٢مذا شمؿ ًمف قم٤مم ومٝمل عمـ  -2176/74

 . (5)وضمده٤م

  .(6)ُمـ شمرك طمٞمقاٟم٤ًم ٟٓم٘مٓم٤مقمف ُمٚمٙمف آظمذه وُمـ شمريمف قمجزًا قمٜمف مل يٛمٚمٙمف آظمذه وًمف أضمرة اعمثؾ -2177/74

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  10/368( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  10/374( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  10/375( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  10/377( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  10/378( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  10/380( اًمنمح اعمٛمتع (6
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  ًمٚم٘مٞمطاسم٤مُب  -75

 اًمٚم٘مٞمط ًمٖم٦م: اعم٠مظمقذ .  -2178/75

 . (1)ـمٗمؾ ٓ يٕمرف ٟمًٌف وٓ رىمف ٟمٌذ واصٓمالطم٤ًم:

 . (2)ٕٟمف آدُمل حمؽمم :أظمذ اًمٚم٘مٞمط ومرض يمٗم٤مي٦م وجي٥م قمغم أول ُمـ يراه أن ي٠مظمذه -2179/75

إذا وضمد اًمٚم٘مٞمط ومٝمق طمر حيٙمؿ سمحريتف وُم٤م وضمد ُمٕمف أو حتتف فم٤مهرًا يم٤من أو ُمدومقٟم٤ًم ـمري٤ًم  -2180/75

ائـ قمغم ذًمؽ ومٝمل ًمٚم٘مٞمط, ويٜمٗمؼ قمٚمٞمف ُمٜمٝم٤م وإٓ ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل وُمتّماًل سمف يمحٞمقان أو همػمه أو ىمري٤ًٌم ُمٜمف دًم٧م اًم٘مر

ًم٘مقًمف  :أو ممـ وضمده, وحيٙمؿ سم٢مؾمالُمف, وطمْم٤مٟمتف ًمقاضمده إُملم, وُمػماصمف وديتف إذا مل يقضمد ًمف وارث ًمقاضمده

 وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ, أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد .شحتقز اعمرأة صمالصم٦م: قمتٞم٘مٝم٤م وًم٘مٞمٓمٝم٤م ووًمده٤م اًمذي ٓ قمٜم٧م قمٚمٞمف »  ^:

أن اعمػماث واًمدي٦م ًمٌٞم٧م اعم٤مل, ووًمٞمف ذم اًم٘متؾ اًمٕمٛمد اإلُم٤مم ومٞمخػم سملم اًم٘مّم٤مص واًمدي٦م يرى اإلؾمالم, واعمذه٥م 

 . (3)ٓ اًمٕمٗمق

إذا ادقمك رضمؾ ُمًٚمؿ أو يم٤مومر أن هذا اًمٚم٘مٞمط وًمده ىمٌٚم٧م دقمقاه سمنمط أن ٓ يتٌلم يمذسمف وأن  -2181/75

ًمده٤م وم٢من يم٤مٟم٧م ذات زوج مل يٚمحؼ هب٤م إذا مل ي٘مر سمف, واعمذه٥م ٓ يدقمٞمف أطمد همػمه, وإن ادقم٧م اعمرأة سم٠من اًمٚم٘مٞمط و

 . (4)أٟمف يٚمحؼ هب٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم ؾمقاء يم٤مٟم٧م ذات زوج أو ًمٞم٧ًم ذات زوج

إذا ادقمك اًمٙم٤مومر أن اًمٚم٘مٞمط اسمٜمف ىمٌٚم٧م دقمقاه وًمٙمـ ٓ يٛمٙمـ ُمـ طمْم٤مٟمتف وٓ حيٙمؿ سم٠مٟمف قمغم  -2182/75

  .(5)ديٜمف إٓ سمٌٞمٜم٦م

 ٘مٞمط اًمذي ُم٤مت اسمٜمف ومال شم٘مٌؾ دقمقاه إذا ىم٤مُم٧م اًم٘مريٜم٦م ويم٤مٟم٧م هٜم٤مك إذا ادقمك ؿمخص أن اًمٚم -2183/75

 

                                                 

 .  10/383( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  10/385( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  393 -10/386( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  10/393( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  10/395( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)يم٠من يٙمقن هلذا اًمٚم٘مٞمط أُمقال يمثػمة وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمٚمح٘مف سمف, واعمذه٥م يٚمحؼ سمف إـمالىم٤مً  ,هتٛم٦م

ٕن احلري٦م واًمرق طمؼ هلل  :إن اقمؽمف اًمٚم٘مٞمط سم٠مٟمف رىمٞمؼ أو يم٤مومر سمٕمد ُم٤م يمؼم وم٢مٟمف ٓ ي٘مٌؾ ىمقًمف -2184/75

 . (2)ىم٤مم ُمـ ُأىمر ًمف سمٞمٜم٦م قمغم أٟمف رىمٞم٘مف ومٞمحٙمؿ ًمف سم٤مًمٌٞمٜم٦م ٓ سم٤مإلىمرارإٓ إذا أ

ىمدم ذو اًمٌٞمٜم٦م, وم٢من مل شمقضمد سمٞمٜم٦م ىمدم ُمـ أحل٘متف اًم٘م٤موم٦م  ٕطمدهؿ إذا ادقمك مج٤مقم٦م سم٠من اًمٚم٘مٞمط اسمـ -2185/75

ٓم٥م اعمٕم٤مس سمف, وم٢من أحل٘مف اًم٘م٤موم٦م سم٤مصمٜملم ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء يٚمحؼ هبام وأٟمف يٛمٙمـ احلٛمؾ ُمـ رضمٚملم, وًمٙمـ قمٚمامء اًم

 . (3)يٜمٙمرون ذًمؽ ومٞمدرس إُمر ويٜمٔمر

 

  
  هـ 1431/ 8/ 14اًمٗمراغ ُمـ اجلزء اًمٕم٤مذ يقم آصمٜملم 
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  ًمقىمػايمت٤مُب  -76

 اًمقىمػ ًمٖم٦م: احلٌس .  -2186/76

 . (1)وذقم٤ًم: حتٌٞمس إصؾ وشمًٌٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م

 ,ىمػ ذم وضمقه اخلػم ومٝمق ُمًتح٥ماًمقىمػ دمري ومٞمف إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م اخلٛم٦ًم وم٢مذا يم٤من اًمق -2187/76

 . (2)ّمح اًمقىمػ سم٤مًم٘مقل واًمٗمٕمؾ اًمدال قمٚمٞمف سم٘مريٜم٦م شمدل قمغم أٟمف وىمػوي

اىمؼموا ومٞمٝم٤م  :أو ؾمقر أروف وىم٤مل ًمٚمٜم٤مس, صٚمقا ومٞمف :ُمـ سمٜمك قمغم أروف ُمًجدًا وىم٤مل ًمٚمٜم٤مس -2188/76

ّمالة ومٞمف أو ًمٚمدومـ ومٞمف وم٢مٟمف ٓ سمد أٟم٤م أقمرت هذا اعمٙم٤من ًمٚم :وم٢مهن٤م شمٙمقن وىمٗم٤ًم وًمق ٟمقى ظمالومف إٓ أن ي٘مقل, ُمقشم٤ميمؿ

 . (3)أن يٙمت٥م ذًمؽ وإٓ ص٤مرت وىمٗم٤مً 

ٌ ٚم٧ُم, ويمٜم٤مي٦م ُمثؾ: شمّمدىم٧ُم  -2189/76 ٌ ٧ًُم وؾم اًم٘مقل ذم اًمقىمػ يٜم٘مًؿ إمم سيح ُمثؾ: وىم ٗم٧ُم وطم

ُم٧ُم وأسم دُت, وُم٤م اؿمتؼ ُمٜمٝم٤م ومٝمق ُمثٚمٝم٤م وطمر 
(4) . 

إًمٗم٤مظ اخلٛم٦ًم اًمثالث اًمٍمائح واًمثٜمتلم ُمـ يِمؽمط ُمع ًمٗمظ اًمٙمٜم٤مي٦م اًمٜمٞم٦م أو ي٘مؽمن سمف أطمد  -2190/76

 . (5)اًمٙمٜم٤مي٦م أو سمام يدل قمغم اًمقىمػ

 . (6)يِمؽمط ذم اًمقاىمػ أن يٙمقن قم٤مىماًل سم٤مًمٖم٤ًم ضم٤مئز اًمتؼمع واًمتٍمف -2191/76

يِمؽمط ذم اًمقىمػ أن يٙمقن ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م دائٛم٦م ُمٕمٞمٜم٦م وإن يم٤مٟم٧م جمٝمقًم٦م إذا مل شمت٤ًموى اًم٘مٞمؿ  -2192/76

 واعمذه٥م يِمؽمط سم٘م٤مء اًمٕملم ًمّمح٦م  ,وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ,ُع سمف ُمع سم٘م٤مء قمٞمٜمف أو شمٚمٗمٝم٤مظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م يٜمتٗم
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 . (1)وأن يٙمقن قمغم ُمٕملم يٛمٚمؽ ,وأن يٙمقن اًمقىمػ قمغم سمِرٍّ ٓ إصمؿ ومٞمف ,اًمقىمػ

  .(2)ٕن ُمٜمٗمٕمتف اًمقٓء :يّمح وىمػ اًمٕمٌد اعمحٙمقم قمٚمٞمف سم٤مًمًجـ واًم٘متؾ -2193/76

ىم٤مرب ُمًٚمٛملم أو همػم ُمًٚمٛملم ُمـ اجلد اًمراسمع ومٜم٤مزل ويّمح قمغم اًمذُمل يّمح اًمقىمػ قمغم إ -2194/76

  .(3)واعمٕم٤مهد واعمًت٠مُمـ

ِخ اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ وًمق ُمـ هيقدي أو  -2195/76 ًْ ٓ يّمح اًمقىمػ قمغم احلريب وٓ اعمرشمد وٓ قمغم َٟم

  .(4)ٟمٍماين ويمت٥م اًمزٟمدىم٦م

ٕن اًمقىمػ قمغم اًمٜمٗمس ومٞمف وم٤مئدة,  :وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ,يّمح اًمقىمػ قمغم اًمٜمٗمس -2196/76

 . (5)واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ يّمح اًمقىمػ قمغم اًمٜمٗمس

ُمـ أوىمػ ؿمٞمئ٤ًم قمغم ٟمٗمًف حتٞماًل إلؾم٘م٤مط طمؼ اًمٖمرُم٤مء وم٤مًمقىمػ همػم صحٞمح ويمذًمؽ ُمـ يم٤من  -2197/76

 . (6)قمٚمٞمف ديٜم٤ًم يًتٖمرق يمؾ ُم٤مًمف

ٕٟمف مل يقىمٗمف قمغم ٟمٗمًف  :حُمـ أوىمػ وىمٗم٤ًم ُمٕمٚم٘م٤ًم سمّمٗم٦م صمؿ اشمّمػ اًمقاىمػ هبذه اًمّمٗم٦م ص -2198/76

 . (7)اسمتداءً 

وإن طمدد ٟم٤مفمرًا ًمٚمقىمػ اظمت٤مر اًمٜم٤مفمر  ,ُمـ أوىمػ وىمٗم٤ًم ُمٌٝماًم قمغم رضمٚملم ومل حيدد ي٘مرع سمٞمٜمٝمام -2199/76

  .(8)إصٚمح

 يمخٞمؾ اجلٝم٤مد أو ًمف قمٛمؾ سمر, واعمذه٥م يرى قمدم  ,يّمح اًمقىمػ قمغم طمٞمقان يٜمتٗمع سمف ذم اًمديـ -2200/76

                                                 

 .  25 -11/15( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/15( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/21( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/22( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/26( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/27( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  11/28( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  11/29( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 . (1)قانصح٦م اًمقىمػ قمغم احلٞم

وم٢من ظمرج احلٛمؾ طمٞم٤ًم صح  ,ًمق ذه٥م ذاه٥م إمم صح٦م اًمقىمػ قمغم احلٛمؾ أص٤مًم٦م مل يٙمـ سمٕمٞمداً  -2201/76

اًمقىمػ وإٓ سمٓمؾ ُم٤م مل يذيمر ًمف ُمآًٓ يم٠من ي٘مقل: هذا وىمػ قمغم ُم٤م ذم سمٓمـ ومالٟم٦م صمؿ اعم٤ًميملم, واعمذه٥م يرى قمدم 

 . (2)اًمّمح٦م

ىِمَػ قمٚمٞمف اًمقىمػ ىمقل ىمقي, أىمقى ُمـ اًم٘مقل سمٕمد اًم٘مقل سم٠مٟمف ٓ سمد ُمـ ىمٌقل اعمٕملم إذا وُ  -2202/76

 . (3)اؿمؽماـمف, واعمذه٥م يرى قمدم اؿمؽماط ىمٌقًمف

 . (4)ٕٟمف ظمرج قمـ ُمٚمٙمف سمٛمجرد وىمٗمف :ٓ يِمؽمط إظمراج اًمقىمػ قمـ يد اًمقاىمػ -2203/76

وًمٙمـ إذا رأى اًمٜم٤مفمر أن همػم هذه اًمنموط أٟمٗمع ًمٚمٕم٤ٌمد وأيمثر  ,جي٥م اًمٕمٛمؾ سمنمط اًمقاىمػ -2204/76

ًمٚمٛمقىمػ وم٢مٟمف ٓ سم٠مس أن يٍمومف إمم همػمه ُم٤م مل يٙمـ اًمقىمػ قمغم ُمٕملم, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ جيقز اًمتٍمف  أضمراً 

 . (5)إٓ طم٥ًم ذط اًمقاىمػ

 . (6)يّمح أن خيّمص اًمقاىمػ سمٕمض اعمقىمقف قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٜمٔمر -2205/76

 . (7)اًمذيمر وودمه٤مُمـ أـمٚمؼ ومل يِمؽمط ؿمٞمئ٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم ٓ ٟم٤مفمرًا وٓ وصٗم٤ًم وم٢مٟمف يًتقي اًمٖمٜمل و -2206/76

 ,هذا وىمػ قمغم أوٓدي وؾمٙم٧م ومل حيدد وم٢مٟمف يًتقي اًمذيمقر واإلٟم٤مث ذم اًم٘مًٛم٦م :ُمـ ىم٤مل -2207/76

 . (8)ٕن هذا ًمٞمس متٚمٞمٙم٤ًم شم٤مُم٤ًم سمؾ هق متٚمٞمؽ اؾمتح٘م٤مق :وٓ ي٘مًؿ ًمٚمذيمر ُمثؾ  طمظ إٟمثٞملم

 ويمذًمؽ ًمق  ,قن ًمٚمح٤ميمؿإذا يم٤من اًمقىمػ قمغم ضمٝم٦م قم٤مُم٦م يم٤معم٤ًميملم وـمالب اًمٕمٚمؿ وم٤مًمٜمٔمر يٙم -2208/76

                                                 

 .  11/30( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/31( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/32( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/32( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/33( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/40( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  11/40( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  11/40( اًمنمح اعمٛمتع (8
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وإذا يم٤من اًمقىمػ قمغم ُمٕملم سم٤مًمقصػ  ,وىمػ قمغم ُم٤م ٓ يٛمٚمؽ يم٤مًمقىمػ قمغم اعم٤ًمضمد ُم٤م مل يٕملم ٟم٤مفمرًا ظم٤مص٤مً 

وًمٞمس حمّمقرًا يم٤مإلُم٤مم واعمدرس ومٝمذا يتج٤مذسمف اًمٕمٛمقم واخلّمقص ومٞمٙمقن هق اًمٜم٤مفمر إٓ إذا ظمرج قمـ ُم٘مت٣م 

 . (1)إُم٤مٟم٦م

٤مٕئٛم٦م وشمٕم٤مرض رأي اإلُم٤مم ورأي اعم١ًمًملم قمـ إوىم٤مف إذا يم٤من اًمقىمػ ُمٕملم سمقصػ يم -2209/76

 . (2)ومٞمٜمٔمر إمم اعمّمٚمح٦م, وًمٞمس ًمٚمجٝم٦م اعم١ًموًم٦م آقمؽماض قمغم اإلُم٤مم إٓ إذا ظمرج قمـ ُم٘مت٣م إُم٤مٟم٦م

وإن مل يِمؽمـمٝم٤م ومٚمف أضمرة اعمثؾ وي٘مدره٤م  ,ًمٚمٜم٤مفمر قمغم اًمقىمػ أضمرة إن ذـمٝم٤م اًمقاىمػ -2210/76

 . (3)احل٤ميمؿ

قمغم أوٓده صح اًمقىمػ وص٤مر قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمًقي٦م ذيمقرًا وإٟم٤مصم٤ًم, صمؿ إذا ُم٤مت أطمد أسمٜم٤مءه  ُمـ وىمػ -2211/76

ومال يًتحؼ سمٜمٞمف ُمع أقمامُمٝمؿ ؿمٞمئ٤ًم إٓ أن يٍمح اًمقاىمػ ومٞم٘مقل: ُمـ ُم٤مت قمـ وًمد ومٜمّمٞمٌف ًمقًمده, وأُم٤م أوٓد 

 . (4)اًمٌٜم٤مت ومال يدظمٚمقن ذم اًمقًمد إٓ أن يٍمح سمدظمقهلؿ ذم اًمقىمػ أو وضمقد ىمريٜم٦م شمدل قمغم ذًمؽ

ًمق ىم٤مل اًمقاىمػ: هذا وىمػ قمغم وًمد وًمده دظمؾ ومٞمف أوٓد اًمٌٜملم وأوٓد اًمٌٜم٤مت دون أوٓد  -2212/76

 . (5)سمٜم٤مت اًمٌٜم٤مت, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ يدظمؾ ومٞمٝم٤م أوٓد اًمٌٜم٤مت

ًمق ىم٤مل اًمقاىمػ: هذا وىمػ قمغم ذريتل ُمـ صٚمٌل دظمؾ ومٞمف إوٓد واًمٌٜم٤مت وأوٓد إوٓد  -2213/76

 . (6)وم٘مط

إذا ىم٤مل اًمقاىمػ: هذا وىمػ قمغم سمٜمل  وم٢من هذا اًمقىمػ يٚمٖمك وٓ يّمحح, واعمذه٥م يرى أٟمف  -2214/76

  .(7)جيري قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف

                                                 

 .  11/41( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/42( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/43( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/43( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/47( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/47( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  11/49( اًمنمح اعمٛمتع (7
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هذا وىمػ قمغم سمٜمل ومالن دظمؾ ومٞمف اًمذيمقر واإلٟم٤مث وأوٓد اإلٟم٤مث إن يم٤مٟمقا : إذا ىم٤مل اًمقاىمػ -2215/76

 . (1)ُمـ هذه اًم٘مٌٞمٚم٦م

قمغم ىمراسمتل دظمؾ ومٞمف أوٓده وأوٓد أسمٞمف وأوٓد ضمده وأوٓد ضمد  هذا وىمػ :إذا ىم٤مل اًمقاىمػ -2216/76

ٕن اًمٜمٌل ^ مل يٕمط ُمـ  :أسمٞمف ومٞمِمٛمؾ اًمذيمقر واإلٟم٤مث ُمـ اًمٗمروع وإصقل إمم إب اًمث٤مًم٨م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

گ   [مخس اًمٖمٜمٞمٛم٦م إٓ ُمـ يم٤من ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ وسمٜمل اعمٓمٚم٥م وه٤مؿمؿ هق إب اًمث٤مًم٨م ًمٚمرؾمقل ^ واهلل ي٘مقل

 . (2)ٓ يدظمؾ ذم ذًمؽ ىمراسم٦م أُمف إٓ إن يم٤من ُمـ قم٤مدشمف أن يّمؾ ىمراسم٦م أُمف ومٞمدظمٚمقن ذم ًمٗمظ اًم٘مراسم٦م[, وگ

إذا ىم٤مل اًمقاىمػ: هذا وىمػ قمغم أهؾ سمٞمتل دظمؾ ومٞمف اًمذيمقر واإلٟم٤مث ُمـ أوٓده وأوٓد أسمٞمف  -2217/76

 . (3)ٞمتفوأوٓد ضمده وأوٓد ضمد أسمٞمف وزوضم٤مشمف, واعمذه٥م يرى أن اًمزوضم٤مت ٓ يدظمٚمـ ذم أهؾ سم

إذا يم٤من اًمقىمػ قمغم مج٤مقم٦م يٛمٙمـ طمٍمهؿ وضم٥م شمٕمٛمٞمؿ اًمقىمػ قمٚمٞمٝمؿ واًمت٤ًموي, وإن يم٤مٟمقا  -2218/76

 . (4)ٓ يٛمٙمـ طمٍمهؿ ضم٤مز اًمتٗمْمٞمؾ وآىمتّم٤مر قمغم أطمدهؿ

 . (5)اًمقىمػ قم٘مد ٓزم ٓ جيقز ومًخف وٓ شمٖمٞمػمه -2219/76

قت وُم٤م دام طمٞم٤ًم ومٚمف اًمتٖمٞمػم واًمتٌديؾ ُمـ ىم٤مل: إذا ُم٧م ومٌٞمتل وىمػ وم٢مٟمف ٓ يٜمٗمذ إٓ سمٕمد اعم -2220/76

واإلًمٖم٤مء وم٢مذا ُم٤مت وم٢من أضم٤مزوه اًمقرصم٦م ٟمٗمذ وإن مل جيٞمزوه ٟمٗمذ ُمٜمف ىمدر صمٚم٨م اًمؽميم٦م وم٘مط, واعمذه٥م يرى أٟمف يٜمٗمذ 

 . (6)طم٤مًٓ وٓ يٛمٙمـ اًمتٍمف ومٞمف وإذا ُم٤مت وم٢من أضم٤مزه اًمقرصم٦م ٟمٗمذ وإٓ مل يٜمٗمذ ُمٜمف إٓ ُم٘مدار صمٚم٨م اًمؽميم٦م

اًمديـ قمغم اًمقاىمػ سمٕمد اًمقىمػ يمام ًمق وىمػ سمٞمتف صمؿ اومت٘مر واؾمتدان وم٢من اًمقىمػ ٓ  إذا ـمرأ -2221/76

 ٕٟمف شمؿ سمدون وضمقد اعم٤مٟمع ومٞمًتٛمر واًمديـ يٞمن اهلل أُمره, واظمت٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم أن ًمٚمقاىمػ أن يٌٞمع وىمٗمف  :يٜمٗمًخ

                                                 

 .  11/49( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/50( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/52( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/55( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/57( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/57( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)ذم ديٜمف

وهذا  ,رضمقع إمم احل٤ميمؿجيقز سمٞمع اًمقىمػ ًمٚمٛمّمٚمح٦م سمحٞم٨م يٜم٘مؾ إمم ُم٤م هق أومْمؾ سمنمط اًم -2222/76

 . (2)اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ جيقز سمٞمع اًمقىمػ ُم٤م مل شمتٕمٓمؾ ُمٜم٤مومٕمف

إذا سمٞمع اًمقىمػ وم٢من صمٛمٜمف يٍمف ذم ُمثٚمف وًمق أٟمف ُمًجد وم٢مذا زاد ُمـ اًمثٛمـ ؿمٞمئ٤ًم سف ذم  -2223/76

 . (3)ُمًجد آظمر

 . (4)ومػمضمع إمم اعم٤ًميملم أو اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦ماًمقىمػ اعمٜم٘مٓمع هق اًمذي يٜم٘مٓمع قمـ اعمقىمقف قمٚمٞمف  -2224/76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  11/58( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/59( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/61( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/64( اًمنمح اعمٛمتع (4
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  ًمٕمٓمٞم٦ماهل٦ٌم واسم٤مُب  -77

  .(1)هل اًمتؼمع سمتٛمٚمٞمؽ اعم٤مل همػمه ذم طمٞم٤مشمف: اهل٦ٌم واًمٕمٓمٞم٦م -2225/77

 . (2)ٓ جيقز اًمتؼمع ُمـ ؿمخص قمٚمٞمف ديـ شمؼمقمف يٜم٘مص اًمديـ -2226/77

 . (3)ذه٥م يرى قمدم اًمّمح٦م إٓ ُم٤م شمٕمذر قمٚمٛمفاًمّمحٞمح ضمقاز ه٦ٌم وقمٓمٞم٦م اًمٌمء اعمجٝمقل, واعم -2227/77

 . (4)إذا ذط اًمقاه٥م ذم ه٦ٌم قمقو٤ًم أصٌح سمٞمٕم٤ًم يث٧ٌم ًمف أطمٙم٤مم اًمٌٞمع -2228/77

 . (5)شمٜمٕم٘مد اهل٦ٌم سم٤مإلجي٤مب واًم٘مٌقل وسم٤معمٕم٤مـم٤مة اًمداًم٦م قمٚمٞمٝم٤م -2229/77

اهلل قمٜمٝم٤م صمٛمرة وه٥م قم٤مئِم٦م ريض  ٕن أسم٤م سمٙمر  :ٓ شمٚمزم اهل٦ٌم إٓ سم٤مًم٘مٌض وسم٢مذن اًمقاه٥م -2230/77

 . (6)ٟمخؾ وعم٤م ُمرض رضمع ومٞمٝم٤م وىم٤مل هل٤م: ًمق أٟمؽ ضمذذشمٞمف يم٤من ًمؽ أُم٤م أن ومٝمق ُمػماث . أظمرضمف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ

  .(7)إذا يم٤من اًمٌمء اعمقهقب ذم يد اعمت ِٝم٥م ومال حيت٤مج إمم إذن اًمقاه٥م ًم٘مٌْمف -2231/77

 . (8)ًمف وم٢مهن٤م شمرضمع إمم اًمقرصم٦م ًمق أن اًمقاه٥م ُم٤مت سمٕمد أن وه٥م اهل٦ٌم ومل ي٘مٌْمٝم٤م اعمقهقب -2232/77

وم٢مذا ُم٤مت اًمقاه٥م ومل يًٚمؿ ومٞمٜمت٘مؾ احلؼ  ,وارث اًمقاه٥م ي٘مقم ُم٘م٤مُمف ذم اإلىم٤ٌمض وقمدُمف -2233/77

 . (9)ًمقرصمتف, وإذا ُم٤مت اعمقهقب ًمف ومل ي٘مٌض اهل٦ٌم وم٢من اهل٦ٌم شمٌٓمؾ وٓ ي٘مقم ُم٘م٤مُمف وارث

 . (10)و اهل٦ٌم سمرئ٧م ذُمتفُمـ أسمرأ همريٛمف ُمـ ديٜمف سمٚمٗمظ اإلطمالل أو اًمّمدىم٦م أ -2234/77

                                                 

 . 11/65تع ( اًمنمح اعمٛم(1

 .  11/66( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/66( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/67( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/69( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/70( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  11/71( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  11/72( اًمنمح اعمٛمتع (8

 .  11/72( اًمنمح اعمٛمتع (9

 .  11/73( اًمنمح اعمٛمتع (10
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ُمـ يم٤من قمٚمٞمف ديٜم٤من خمتٚمٗم٤من ًمِمخص واطمد وأسمرأه اًمدائـ ُمـ أطمد اًمديٜملم سمرأ ُمـ أطمدمه٤م  -2235/77

 . (1)ويرضمع ذم اًمتٕمٞملم إمم ٟمٞم٦م اعمؼمئ, واعمذه٥م يِمؽمط اًمتٕمٞملم

 . (2)ل اعمؼمأٚمزم سم٤مًم٘مٌقل, واعمذه٥م ٓ يِمؽمط ىمٌقإن رد اعمديـ اإلسمراء دومٕم٤ًم ًمٚمٛمٜم٦م وم٢مٟمف ٓ يُ  -2236/77

ُمـ يم٤من ًمف ديـ قمغم ؿمخص ومت٧م قمٚمٞمف اًمًٜم٦م وم٠مسمرأه ُمٜمف وىمد وضم٧ٌم اًمزيم٤مة ومٞمف مل يً٘مٓمٝم٤م  -2237/77

 . (3)اإلسمراء وم٢من مل دم٥م وم٢مٟمف يً٘مٓمٝم٤م اإلسمراء

دمقز ه٦ٌم يمؾ قملم شم٤ٌمع ويمذًمؽ ُم٤مٓ يّمح سمٞمٕمف جلٝم٤مًمتف أو ًمٖمرر ومٞمف, واعمذه٥م يرى قمدم  -2238/77

 . (4)همرر صح٦م ه٦ٌم اعمجٝمقل وُم٤م ومٞمف

 . (5)ٕٟمف يّمح سمٞمٕمف وًمٙمـ اعمقهقب ًمف ٓ يٛمٚمؽ ُمٜم٤مومٕمف طمتك شمتؿ ُمدة إضمرة :شمّمح ه٦ٌم اعم١مضمر -2239/77

 . (5)إضمرة

 . (6)شمّمح ه٦ٌم اًمٙمٚم٥م اًمذي ي٘متٜمك ًمٚمامؿمٞم٦م واًمّمٞمد واحلرث -2240/77

اشم٘مقا اهلل واقمدًمقا سملم »  :ًم٘مقًمف ^ ًمٌِمػم سمـ ؾمٕمد  :جي٥م اًمٕمدل ذم اًمٕمٓمٞم٦م سملم إوٓد -2241/77

وشمٙمقن سم٘مدر إرصمٝمؿ, وأُم٤م ذم اًمٜمٗم٘م٦م ومٞمٙمقن اًمٕمدل سم٤مإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمٝمؿ سم٘مدر طم٤مضمتٝمؿ ٓ سم٘مدر , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شأوٓديمؿ 

 . (7)إٟمثك أوٕم٤مف اًمذيمر إرصمٝمؿ وًمق يم٤مٟم٧م ٟمٗم٘م٦م

إذا يم٤من أطمد إوٓد يٕمٛمؾ ُمع أسمٞمف ذم ُمتجره أو ُمزرقمتف ومٞمجقز أن يٕمٓمٞمف أيمثر مم٤م يٕمٓمل اسمٜمف  -2242/77

 . (8)ٜمتٗمع ُمٜمف سمٌمء ُمثؾ أضمرة إضمٜمٌل إٓ أن يٙمقن اًمقًمد يريد سمذًمؽ وضمف اهلل ومال يٕمٓمٞمف ؿمٞمئ٤مً أظمر اًمذي مل ي

                                                 

 .  11/74عمٛمتع ( اًمنمح ا(1

 .  11/75( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/76( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/76( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/77( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/77( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  11/79( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  11/81( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 إذا يم٤من أطمد إسمٜم٤مء يم٤مومرًا أصٚمٞم٤ًم أو ُمرشمدًا ومٚمألب أن يٕمٓمل اسمٜمف اعمًٚمؿ أيمثر إذا يم٤من ذم ذًمؽ  -2243/77

 . (1)ٞمٜمٝمؿوإن مل يٙمـ هٜم٤مك ُمّمٚمح٦م ومٞمج٥م اًمٕمدل سم ,ُمّمٚمح٦م ذم دظمقل اًمٙم٤مومر ذم اإلؾمالم

ل سمٞمٜمٝمؿ سمرضمقع أو زي٤مدة وإم هل٤م طمٙمؿ إبإذا ومْم   -2244/77  . (2)ؾ اًمقاًمد سملم أوٓده قمد 

ؾ أن يرد ُم٤م ومُ إذا ُم٤مت اًمقاًمد وىمد ومْم   -2245/77 ؾ سمف ذم ِْم ؾ سمٕمض أوٓده قمغم سمٕمض وضم٥م قمغم اعمٗمْم 

 . (3)اًمؽميم٦م وإن مل يٗمٕمؾ ظمّمؿ ُمـ ٟمّمٞمٌف ُمـ اًمؽميم٦م, واعمذه٥م يرى أهن٤م شمث٧ٌم

إذا يم٤من أطمد إسمٜم٤مء حيت٤مج إمم ؾمٞم٤مرة وأظمرون ٓ حيت٤مضمقن وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمٓمل اعمحت٤مج ؾمٞم٤مرة  -2246/77

 . (4)ٕٟمف رسمام يٕمٓمٞمف ؾمٞم٤مرة سمًتلم أًمٗم٤ًم صمؿ يٛمقت إب همداً  :سم٤مؾمٛمف وًمٙمـ شمٙمقن اًمًٞم٤مرة سم٤مؾمؿ إب

ًمٞمس ًمٜم٤م ُمثؾ اًمًقء, »  :ًم٘مقًمف ^ :ٓ جيقز ًمقاه٥م أن يرضمع ذم هٌتف اًمالزُم٦م أي اعم٘مٌقو٦م -2247/77

ٓ حيؾ »  ًم٘مقًمف ^: :ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, إٓ إب ومٚمف اًمرضمقع ذم هٌتف .شاًمٕم٤مئد ذم هٌتف يم٤مًمٙمٚم٥م ي٘ملء صمؿ يٕمقد ذم ىمٞمئف 

أٟم٧م »  أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد, وًم٘مقًمف ^: .شًمرضمؾ يٕمٓمل قمٓمٞم٦م أو هي٥م ه٦ٌم ومػمضمع ومٞمٝم٤م إٓ اًمقاًمد ومٞمام يٕمٓمل وًمده 

 . (5)فأظمرضمف اسمـ ُم٤مضم .شوُم٤مًمؽ ٕسمٞمؽ 

  . (6)جيقز اًمرضمقع ذم اهل٦ٌم همػم اًمالزُم٦م وًمٙمٜمف ظمالف اعمروءة وومٞمف إظمالف ًمٚمققمد -2248/77

 . (7)ٓ جيقز ًمٚمقاه٥م أن يِمؽمي هٌتف ُمـ اعمقهقب ًمف -2249/77

 . (8)ٓ جيقز ًمألم أن شمرضمع ذم هٌتٝم٤م ٓسمٜمٝم٤م -2250/77

 ٓ يي ذًمؽ أاعمًٚمؿ أو اًمٙم٤مومر سمنمط  جيقز ًمألب احلر اعمًٚمؿ أن ي٠مظمذ ويتٛمٚمؽ ُمـ ُم٤مل وًمده -2251/77

                                                 

 .  11/82( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/84( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/85ح اعمٛمتع ( اًمنم(3

 .  11/86( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/87( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/89( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  11/89( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  11/91( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 . (1)وًمده وٓ حيت٤مضمف وأن ٓ يٙمقن اًمقًمد أقمغم ُمٜمف ذم اًمديـ وأٓ ي٠مظمذ ًمقًمد آظمر

 . (2)يّمح ًمألب أن يتٍمف ذم ُم٤مل اسمٜمف وًمق ومٞمام وهٌف ًمف إذا مل ييه أو حيت٤مضمف -2252/77

 . (3)ٓ يٙمقن ُم٤مًٓ ًمٚمقًمد طمتك ي٘مٌْمفٕن اًمديـ  :شمٍمف اًمقاًمد ذم ُم٤مل وًمده سم٤مإلسمراء ٓ يّمح -2253/77

وًمٙمـ ًمف أن يٓم٤مًمٌف سمام يم٤من قمٞمٜم٤ًم إٓ  ,ًمٞمس ًمٚمقًمد أن يٓم٤مًم٥م واًمديف سمديـ وٟمحقه يم٠مرش ضمٜم٤مي٦م -2254/77

 . (4)أٟم٤م متٚمٙمتف ومٞمٜمٔمر إمم اًمنموط اًم٤ًمسم٘م٦م :أن ي٘مقل إب

طمٞم٤مة آسمـ وإذا اُمتٜمع قمـ ٕهن٤م ضورة حلٗمظ  :حيؼ ًمالسمـ أن يٓم٤مًم٥م أسم٤مه سم٤مًمٜمٗم٘م٦م اًمقاضم٦ٌم قمٚمٞمف -2255/77

 . (5)اًمٜمٗم٘م٦م  ومٚمٚمح٤ميمؿ أن حيٙمؿ سمحًٌف طمتك يًٚم ؿ اًمٜمٗم٘م٦م

  ومـّمٌؾ ذم اهل٦ٌم طم٤مل اعمرض

 : (6)إُمراض شمٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم -2256/77

  ُمرض خمقف وهق ُم٤م يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ اعمقت سمف . -أ

  ُمرض همػم خمقف وهق اًمذي ٟم٤مدرًا أن يٛمقت سمف اإلٟم٤ًمن . -ب

 تد وهل اًمذي شمٓمقل ُمدشمف . ُمرض مم -ج

ُمـ شمٍمف ذم ُم٤مًمف سمقىمػ أو ه٦ٌم ذم طم٤مل ُمروف همػم اعمخقف يمقضمع اًميس وصداع يًػم  -2257/77

 . (7)ومتٍمومف صحٞمح

                                                 

 .  11/91( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/96( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/96( اًمنمح اعمٛمتع (3

 ( .  2252اًمنموط ذم اعم٠ًمًم٦م رىمؿ )  , واٟمٔمر11/97( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/100( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/101( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  11/101( اًمنمح اعمٛمتع (7
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  ,ُمـ شمٍمف ذم ُم٤مًمف سمقىمػ أو ه٦ٌم أو قمٓمٞم٦م ذم ُمروف اعمخقف مل يّمح شمٍمومف إن يم٤من ًمقارث -2258/77

 . (1)يم٤من أىمؾ ُمـ اًمثٚم٨م وإن يم٤من ًمٖمػم وارث ومال سمد ُمـ إضم٤مزة اًمقرصم٦م إذا

يث٧ٌم اعمرض اعمخقف سم٘مقل ـمٌٞم٥م واطمد طم٤مذق ُمًٚماًم يم٤من أو يم٤مومرًا, واعمذه٥م يِمؽمط أن  -2259/77

 . (2)يٙمقٟم٤م ـمٌٞمٌلم ُمًٚمٛملم قمدًملم

ُمـ شمٍمف ذم ُم٤مًمف طم٤مل ُمروف اعمخقف سم٠من أقمٓمك أطمد اًمقرصم٦م وـمٚم٥م ُمـ سم٘مٞم٦م اًمقرصم٦م أن  -2260/77

ٛمٜم٤م أن اًمقرصم٦م أضم٤مزوه طمٞم٤مء وظمجاًل, واعمذه٥م يرى قمدم ضمقاز ذًمؽ ٚمإذا قمجيٞمزوه وم٢من إضم٤مزة اًمقرصم٦م شمّمح إٓ 

 . (3)ُمٓمٚم٘م٤مً 

 . (4)ُمـ شمؼمع سمامًمف طم٤مل ُمروف اعمخقف صمؿ قمقذم ُمٜمف وم٢من شمٍمومف ذم ُم٤مًمف صحٞمح -2261/77

ُمـ اُمتد ُمروف سمجذام وٟمحقه ومل ي٘مٓمٕمف سمٗمراش ومتٍمف ذم ُم٤مًمف وًمق ُمـ يمؾ ُم٤مًمف وم٢مٟمف ٓ  -2262/77

ًمقارث إٓ إوٓد ومٞمج٥م اًمٕمدل ذم قمٓمٞمتٝمؿ, وُمـ ىمٓمٕمف سمٗمراٍش ومٚمٞمس ًمف أن يتٍمف ُمـ يمؾ وإن يم٤من  ,يي

 . (5)وًمٙمـ ُمـ اًمثٚم٨م ويٕمتؼم اًمثٚم٨م قمٜمد اعمقت ,ُم٤مًمف

اًمٕمٓمٞم٦م ذم اًمّمح٦م أومْمؾ ُمـ اًمٕمٓمٞم٦م ذم ُمرض اعمقت وقمٓمٞم٦م ُمرض اعمقت أومْمؾ ُمـ  -2263/77

 . (6)اًمقصٞم٦م

وأُم٤م إذا مل شمتزاطمؿ ويم٤من  ,سم٤مٕول وم٤مٕول ٝم٤مومٞمٜمٝم٤م وم٢مٟمف ُيٌدُأ إذا شمزامح٧م اًمٕمٓم٤مي٤م وو٤مق اًمثٚم٨م قم -2264/77

 . (7)اًمثٚم٨م ُمتًٕم٤ًم وم٢مٟمف يٕمٓمك اجلٛمٞمع ؾمقاء

                                                 

 .  109 – 11/103( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/106( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/119( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/119( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/120( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/125( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  11/125( اًمنمح اعمٛمتع (7
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ٓ اعمحجقر قمٚمٞمف ذم ديـ ٓ يٛمٚمؽ اًمرضمقع ومٞمٝم٤م, و شمّمح اًمٕمٓمٞم٦م ُمٜمجزة, اًمٕمٓمٞم٦م اعم٘مٌقو٦م  -2265/77

 ًمٞمس ًمٕمٓمٞم٦م اأٟمف ٓ شمّمح اًمٕمٓمٞم٦م,  شمّمح ُمٜمف اًمٕمٓمٞم٦م, وشمّمح اًمٕمٓمٞم٦م سم٤معمٕمجقز قمٜمف يم٤مجلٛمؾ اًمِم٤مرد, واعمذه٥م يرى

 . (1)وم٘مطٓ شمّمح ًمف اًمٕمٓمٞم٦م, واًمٕمٓمٞم٦م ظم٤مص٦م سم٤معم٤مل ًمٕمٌد اعمدسم ر اوٓ شمّمح ًمٚمحٛمؾ, و, هل٤م ضمزء ُمٕملم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  133 -11/126( اًمنمح اعمٛمتع (1
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  ًمقص٤مي٤مايمت٤مُب  -78

 . (1) ذم ىمًٛمتٝم٤م إذا شمزامح٧م اًمقص٤مي٤م وو٤مق اًمثٚم٨م قمٜمٝم٤م وم٢مٟمف يت٤ًموى اجلٛمٞمع -2266/77

وٓ  ,ٕهن٤م ٓ شمٚمزم إٓ سمٕمد ُمقشمف :ًمق ىمٌْمٝم٤م اعمقص ًمف وم٢من اعمقيص ًمف اًمرضمقع ومٞمٝم٤م اًمقصٞم٦م -2267/77

شمّمح اًمقصٞم٦م ُمٜمجزة, واًمقصٞم٦م شمّمح ُمـ اعمحجقر قمٚمٞمف ذم ديـ, وشمّمح اًمقصٞم٦م سم٤معمٕمجقز قمٜمف يم٤مجلٛمؾ اًمِم٤مرد, 

واًمقصٞم٦م  ,رواًمقصٞم٦م هل٤م ضمزء ُمٕملم يٜمٌٖمل أن شمٙمقن سمف, واًمقصٞم٦م شمّمح ًمٚمحٛمؾ, وشمّمح اًمقصٞم٦م ًمٚمٕمٌد اعمدسم  

 . (2)ظم٤مص٦م سم٤معم٤مل واحل٘مقق

 . (3)اًمقصٞم٦م: اًمتؼمع سم٤معم٤مل سمٕمد اعمقت أو إُمر سم٤مًمتٍمف سمٕمده -2268/78

, وأُم٤م وهق اظمتٞم٤مر اسمـ قم٤ٌمس  ,اًمقصٞم٦م ًمألىم٤مرب همػم اًمقارصملم واضم٦ٌم عمـ شمرك ظمػمًا يمثػماً  -2269/78

أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد,  .شال وصٞم٦م ًمقارث إن اهلل أقمٓمك يمؾ ذي طمؼ طم٘مف وم»  ًم٘مقًمف ^: :اًمقرصم٦م ومال وصٞم٦م هلؿ

  .(4)واعمذه٥م يرى أن اًمقصٞم٦م ًمٖمػم وارث ؾمٜم٦م

 . (5)ٓ دمقز اًمقصٞم٦م سم٠ميمثر ُمـ اًمثٚم٨م ًمٖمػم وارث وٓ دمقز ًمقارث سمٌمء إٓ سم٢مضم٤مزة اًمقرصم٦م -2270/78

ف ُمـ أوص سمام زاد قمـ اًمثٚم٨م ًمٖمػم وارث أو ٕطمد اًمقرصم٦م وأضم٤مزه اًمقرصم٦م وم٢من يم٤من ذم ُمرو -2271/78

 . (6)اعمخقف ومال سم٠مس سم٢مضم٤مزهتؿ وإن يم٤من ذم طم٤مل اًمّمح٦م ومال قمؼمة سم٢مضم٤مزهتؿ

 . (1)شمٙمره وصٞم٦م وم٘مػم وارصمف حمت٤مج وم٢من مل يٙمـ وارصمف حمت٤مج وم٤مًمقصٞم٦م ُم٤ٌمطم٦م -2272/78

                                                 

 .  11/125( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  133 -11/126( اًمنمح اعمٛمتع (2

 . 11/134( اًمنمح اعمٛمتع (3

 . 11/134( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/138( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/141( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (2)دمقز اًمقصٞم٦م سمٙمؾ اعم٤مل عمـ ٓ وارث ًمف -2273/78

يم٤مًمديـ ويِمؽمط ذم اًمٌٞمٜم٦م أن شمٙمقن دم٥م اًمقصٞم٦م سمٙمؾ طمؼ واضم٥م قمغم اعمقيص ًمٞمس قمٚمٞمف سمٞمٜم٦م  -2274/78

 . (3)ُمقضمقدة ُمٕمٚمقُم٦م ُمقصمقىم٦م

 . (4)ُمـ أوص جلامقم٦م وزادت اًمقصٞم٦م قمـ اًمثٚم٨م وم٢من اًمٜم٘مص يٙمقن سم٤مًم٘مًط -2275/78

 اًمقصٞم٦م واًمٕمٙمس  ٧مُمـ أوص ًمقارث وصٞم٦م صمؿ ص٤مر قمٜمد اعمقت همػم وارث صح -2276/78

 . (5)سم٤مًمٕمٙمس

قيص وًمق ـم٤مل اًمزُمـ وٓ يٕمتؼم اًم٘مٌقل ىمٌؾ ُمقت يٕمتؼم ىمٌقل اعمقص ًمف سمٕمد ُمقت اعم -2277/78

 . (6)اعمقيص

يمقصٞم٦م سمٌٜم٤مء اعم٤ًمضمد أو ًمٖمػم حمّمقر يمقصٞم٦م  ,ٓ يِمؽمط ىمٌقل اعمقص ًمف إذا يم٤من همػم قم٤مىمؾ -2278/78

 . (7)ًمٚمٗم٘مراء

ُمـ أوص سمقصٞم٦م ًم٘مٌٞمٚمتف مل يِمؽمط ىمٌقهلؿ ًمٕمدم إُمٙم٤من طمٍمهؿ وإن يم٤مٟم٧م اًمقصٞم٦م ًمّمٚمٌف  -2279/78

 . (8)هلؿ إلُمٙم٤من طمٍمهؿومٞمِمؽمط ىمٌق

إذا ـم٤مل اًمزُمـ سملم ُمقت اعمقيص وىمٌقل اعمقص ًمف وم٢من اًمٜمامء احل٤مصؾ سملم اعمقت واًم٘مٌقل  -2280/78

وهذا اظمتٞم٤مر ص٤مطم٥م اعمتـ, واعمِمٝمقر ُمـ اعمذه٥م أٟمف ٓ يث٧ٌم اعمٚمؽ إٓ سمٕمد اًم٘مٌقل وُم٤م ىمٌؾ اًم٘مٌقل  ,ًمٚمٛمقص ًمف

                                                                                                                                            

 .  11/143اًمنمح اعمٛمتع ( (1

 .  11/144( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/144( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/145( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/146( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/147( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  11/148( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  11/148( اًمنمح اعمٛمتع (8
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وإومم وإطمقط أن  ,حت٤ميمٛمقا إمم اًم٘م٤ميض يرضمح ُم٤م يراه راضمح٤مً  ومٚمٚمقرصم٦م, واعم٠ًمًم٦م ُمؽمددة سملم هذا وهذا وإذا

 . (1)يّمٓمٚمحقا

ٕهن٤م دظمٚم٧م ذم ُمٚمٙمف وم٢من ىمٌٚمٝم٤م اًمقرصم٦م ص٤مر  :ُمـ ىمٌؾ وصٞم٦م صمؿ رده٤م قمغم اًمقرصم٦م مل يّمح اًمرد -2281/78

 . (2)اسمتداء ه٦ٌم هلؿ, وم٢من يم٤من ًمف همرُم٤مء وطُمِجر قمٚمٞمف وم٢من هٌتف ًمٚمقرصم٦م ٓ شمّمح

 . (3)ضمقع ذم اًمقصٞم٦م سم٤مًم٘مقل واًمٗمٕمؾ وجيقز ومٞمٝم٤م اًمتٖمٞمػم واًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػمجيقز اًمر -2282/78

 إن ىمدم زيد ومٚمف ُم٤م أوصٞم٧م سمف ًمٕمٛمرو وم٘مدم زيد ذم طمٞم٤مة اعمقيص ومٞمٙمقن : إذا ىم٤مل اعمقيص -2283/78

 . (4)وإن ىمدم زيد سمٕمد ُمقت اعمقيص وم٤معمقص سمف ًمٕمٛمرو ,اعمقص سمف ًمزيد

ٕن اًمقصٞم٦م هب٤م ًمٚمث٤مين  :زيد وُم٤مت اعمقيص ومٝمل ًممظمر ُمٜمٝمامُمـ أوص سمٌمء ًمٕمٛمرو صمؿ ًم -2284/78

 . (5)رضمقع قمـ اًمقصٞم٦م هب٤م ًمألول

 . (6)خيرج احلؼ اًمقاضم٥م ُمـ ُم٤مل اعمقيص يمٚمف سمٕمد ُمقشمف وإن مل يقيص سمف يم٤مًمديـ واحل٩م واًمزيم٤مة -2285/78

 . (7)ي٘مدم ىمْم٤مء اًمديـ قمغم إٟمٗم٤مذ اًمقصٞم٦م -2286/78

سمدئ سمف وم٢من سم٘مل ُمـ اًمثٚم٨م رء أظمذه اعمقص  ,احلؼ اًمقاضم٥م ُمـ صمٚمثلإذا ىم٤مل اعمقيص: أدوا  -2287/78

 . (8)ًمف وإٓ ؾم٘مط اعمقص ًمف

 

 

                                                 

 .  11/148( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/149( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/150( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/150( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/152( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/153( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  11/156( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  11/157( اًمنمح اعمٛمتع (8
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  عمقص ًمفاسم٤مُب  -79

 . (1)شمّمح اًمقصٞم٦م عمـ يّمح متٚمُُّٙمُف وقمٚمٞمف ومال شمّمح اًمقصٞم٦م ًمٕمٌد همػمه -2288/79

ٞمئ٤ًم وُم٤مًمف يٍمف ذم وأُم٤م اعمرشمد ومال يٛمٙمـ أن يٛمٚمؽ ؿم ,شمّمح اًمقصٞم٦م ًمٚمٙم٤مومر وهق اعمذه٥م -2289/79

 . (2)سمٞم٧م اعم٤مل

 . (3)إذا شمزامح٧م اًمديقن وص٤مرت أيمثر ُمـ اعم٤مل وم٢مهن٤م شمِمؽمك واًمٜم٘مص قمغم اجلٛمٞمع -2290/79

ُمٜمٝمام ديـ ذم ذُم٦م  ٕن يمالً  :إذا ُم٤مت اإلٟم٤ًمن وقمٚمٞمف ديـ هلل وديـ ًممدُمل ومٞمِمؽميم٤من ذم اًم٘مْم٤مء -2291/79

 . (4)اعمٞم٧م ومال يٗمْمؾ أطمدمه٤م قمغم أظمر

ومٞمٕمتؼ ُمـ اًمٕمٌد سم٘مدر اجلزء اعمِم٤مع اًمذي  –أي ضمزء مل يٕملم يم٤مًمرسمع  –ُمـ أوص ًمٕمٌده سمٛمِم٤مع  -2292/79

يم٠من شمٙمقن ىمٞمٛم٦م اًمٕمٌد ؾمٌٕم٦م آٓف وىمد أوص ًمف  ,وإن ومْمؾ رء ُمـ اجلزء اعمِم٤مع أظمذه اًمٕمٌد ,أوص سمف ؾمٞمده

 . (5)فؾمٞمده سم٤مًمثٚم٨م ومقضمدٟم٤م اًمثٚم٨م قمنمة آٓف ومٞمٕمتؼ اًمٕمٌد وي٠مظمذ اًمٗم٤موؾ وهق صمالصم٦م آٓ

 . (6)ٕن اًمٕمٌد ٓ يٛمٚمؽ :ُمـ أوص ًمٕمٌده سمٛم٘مدر يم٠من يقيص ًمٕمٌده سمامئ٦م ري٤مل ومال شمّمح ًمف -2293/79

                                                 

 .  11/159( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/160( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/160( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/162اًمنمح اعمٛمتع  ((4

 .  11/163( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/164( اًمنمح اعمٛمتع (6
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سمنمط أن يٙمقن  ,وًمٚمحٛمؾ وهق اعمقص ًمف ,شمّمح اًمقصٞم٦م سم٤محلٛمؾ سم٠من يٙمقن هق اعمقص سمف -2294/79

ٕن احلٛمؾ هٜم٤م مل  :٦مأوصٞم٧م سمام حتٛمؾ ؿم٤ميت هذه ًمٗمالن صح٧م اًمقصٞم :احلٛمؾ ُمقضمقدًا طملم اًمقصٞم٦م, وًمق ىم٤مل

 . (1)يٕملم

 ُأقمٓمل ومالن إًمػ يم٤مُمٚم٦م, وإذا ىم٤مل: حي٩م  ,ُمـ ىم٤مل: أوصٞم٧م أن حي٩م قمٜمل ومالن طمج٦م سم٠مًمػ -2295/79

قمٜمل ومالن سم٠مًمػ حي٩م قمٜمف ومالن طمج٦م سمٕمد أظمرى طمتك شمٜمٗمد إًمػ, وإذا ىم٤مل: حي٩م قمٜمل طمج٦م سم٠مًمػ ومل يٕملم 

, واعمذه٥م يرى أن اًمزائد ًمٚمقرصم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم ؾمقاء قملم أم مل ؿمخّم٤ًم ومال حي٩م قمٜمف سم٠مًمػ إذا وضمد ُمـ حي٩م قمٜمف سم٠مىمؾ

 . (2)واًمّمحٞمح أٟمف إن قملم اعمقص ًمف وم٤مًمزائد ًمف وإن مل يٕملم ومٚمٚمقرصم٦م, يٕملم

ُمـ أوص أن حي٩م قمٜمف سم٠مًمػ وٟم٘مّم٧م قمـ احل٩م وم٢مذا يم٤من ؾم٥ٌم اًمزي٤مدة يرضمك زواًمف ٟمٜمتٔمر  -2296/79

 . (3)وإذا مل يرضمك زواًمف ومتٍمف ذم أقمامل اًمؼم

 . (4)ٓ شمّمح اًمقصٞم٦م عمٚمؽ ُمـ اعمالئٙم٦م ٕهنؿ ٓ يٛمٚمٙمقن -2297/79

شمّمح اًمقصٞم٦م ًمٚمٌٝمٞمٛم٦م إذا يم٤مٟم٧م شمًتخدم ذم اجلٝم٤مد أو أسمقاب اخلػم ومٞمٍمف ذم قمٚمٗمٝم٤م  -2298/79

 . (5)وُم١موٟمتٝم٤م, ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م

 . (6)شمّمح اًمقصٞم٦م ًمٚمٛمٞم٧م وشمٍمف صدىم٦م ًمف ذم أقمامل اخلػم, واعمذه٥م يرى قمدم اًمّمح٦م -2299/79

ُمـ أوص حلل وُمٞم٧م ومٚمٙمؾ اًمٜمّمػ, واعمذه٥م يرى أٟمف يمٚمف ًمٚمحل ُم٤م مل جيٝمؾ ُمقت اعمٞم٧م  -2300/79

 . (7)وم٤مًمٜمّمػ

                                                 

 .  11/165( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/166( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/167( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/168( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/168( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/169( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  11/169 ( اًمنمح اعمٛمتع(7
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ُمـ أوص سمامًمف يمٚمف ٓسمٜمٞمف وأضمٜمٌل وردا ذًمؽ وم٢من اًمقصٞم٦م شمرضمع ُمـ اعم٤مل يمٚمف إمم اًمثٚم٨م  -2301/79

 . (1)ٕٟمف صمٚم٨م اًمثٚم٨م :ويٙمقن ٟمّمٞم٥م إضمٜمٌل اًمتًع

 

 

 

  عمقص سمفاسم٤مُب  -80

وشمّمح سم٤معمٕمدوم يم٤مًمقصٞم٦م  ,شمّمح اًمقصٞم٦م واهل٦ٌم سمام يٕمجز قمـ شمًٚمٞمٛمف يمٕمٌد آسمؼ وـمػم ذم اهلقاء -2302/80

 . (2)أو سمثٛمرة ؿمجرشمف أسمدًا أو ُمدة ُمٕمٚمقُم٦م وم٢من مل حيّمؾ ُمٜمف سمٌمء سمٓمٚم٧م اًمقصٞم٦م,سمام حتٛمؾ داسم٦م 

 . (3)شمّمح اًمقصٞم٦م واهل٦ٌم سمٙمٚم٥م صٞمد أو طمرث أو ُم٤مؿمٞم٦م -2303/80

 . (4)ي٧م ُمتٜمجس ٓ سمزي٧م ٟمجسشمّمح اًمقصٞم٦م سمز -2304/80

شمّمح اًمقصٞم٦م سم٤معمجٝمقل واعمٌٝمؿ ويٕمٓمك ُم٤م ي٘مع قمٚمٞمف آؾمؿ اًمٕمرذم يمام ًمق أوص سمٕمٌد ُمـ  -2305/80

  .(5)قمٌٞمده أو سمِم٤مة

 . (6)ُمـ أوص سمثٚم٨م ُم٤مًمف صمؿ اؾمتحدث ًمف ُم٤مًٓ وًمق دي٦م دظمؾ هذا اعم٤مل اعمًتحدث ذم اًمقصٞم٦م -2306/80

 . (7)صمؿ شمٚمٗم٧م سمٓمٚم٧م اًمقصٞم٦م ُمـ أويص ًمف سمقصٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م -2307/80

                                                 

 .  11/170( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/171( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/173( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/173( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/175( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/177( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  11/179( اًمنمح اعمٛمتع (7
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ُمـ أوص سمقصٞم٦م صمؿ شمٚمػ ُم٤مًمف يمٚمف إٓ ُم٤م أوص سمف, وم٢من يم٤من شمٚمػ اعم٤مل ىمٌؾ ُمقت اعمقيص مل  -2308/80

يٜمٗمذ ُمٜمف اعمقص سمف إٓ اًمثٚم٨م إٓ أن جيٞمزه اًمقرصم٦م, وإن شمٚمػ اعم٤مل سمٕمد ُمقت اعمقيص ٟمٔمرٟم٤م إذا يم٤من اعم٤مل اًمذي شمٚمػ 

 . (1)ة وإن يم٤من ُمثؾ ىمٞمٛم٦م اعمقص سمف أو أىمؾ وم٢مٟمف ٓ يث٧ٌم ًمٚمٛمقص ًمف إٓ اًمثٚم٨موٕمػ ىمٞمٛم٦م اعمقص سمف وم٤مًمقصٞم٦م ٟم٤مومذ

 

 

 

  ٕضمزاءإٟمّم٤ٌمء و٤مًمقصٞم٦م سماسم٤مُب  -81

ُمـ أوص ًمِمخص سمٛمثؾ ٟمّمٞم٥م أطمد ورصم٦م اعمقيص ومٚمٚمٛمقص ًمف ُمثؾ ٟمّمٞمٌف ُمْمٛمقُم٤ًم إمم  -2309/81

 ,وإن يم٤من ًمف أرسمٕم٦م أسمٜم٤مء ومٚمٚمٛمقص ًمف اًمرسمع ,اعم٠ًمًم٦م, يمام ًمق أوص سمٛمثؾ ٟمّمٞم٥م اسمٜمف وًمف اسمٜم٤من ومٚمٚمٛمقص ًمف اًمثٚم٨م

 . (2)وإن يم٤من ًمٚمٛمقيص صمالصم٦م أسمٜم٤مء وسمٜم٧م ومٚمٚمٛمقص اًمتًٕم٤من قمغم قمدد إؾمٝمؿ

ومٚمٚمٛمقص ًمف ُمثؾ ُم٤م ٕىمٚمٝمؿ ٟمّمٞم٤ًٌم, ومٚمق  ,ُمـ أوص ًمِمخص سمٛمثؾ ٟمّمٞم٥م أطمد ورصمتف ومل يٌلم -2310/81

 . (3)زوضم٦م واسمـ اًمتًعيم٤من ًمٚمٛمقيص اسمـ وسمٜم٧م ومٚمٚمٛمقص ًمف اًمرسمع قمغم قمدد إؾمٝمؿ وُمع 

 . (4)ُمـ أوص سمًٝمؿ ُمـ ُم٤مًمف ومٚمٚمٛمقص ًمف ُمثؾ ُم٤م ٕىمٚمٝمؿ ٟمّمٞم٤ًٌم, واعمذه٥م يرى أن ًمف اًمًدس -2311/81

 . (4)اًمًدس

ُمـ أوص ًمٗمالن سمٌمء ُمـ ُم٤مًمف أو سمحظ ُمٜمف أو ضمزء ومل حيدد ومػمضمع إمم اًمٕمرف ذم هذا,  -2312/81

 . (5)واعمذه٥م يرى أٟمف يٕمٓمك أىمؾ ُم٤م ي٘مع قمٚمٞمف آؾمؿ

 

                                                 

 .  11/179( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/181( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/182( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/183( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/183( اًمنمح اعمٛمتع (5
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  عمقص إًمٞمفا سم٤مُب  -82

 . (1)شمّمح اًمقصٞم٦م إمم يمؾ ُمًٚمؿ ُمٙمٚمػ سم٤مًمغ قم٤مىمؾ رؿمٞمد -2313/82

 . (2)ٓ شمّمح وصٞم٦م اعمًٚمؿ إمم اًمٙم٤مومر -2314/82

 ,دش ذم شمٍمومف ومٝمل ذطخي وم٘مده٤م ٢من يم٤منوم ,اؿمؽماط اًمٕمداًم٦م ذم اعمقص إًمٞمف ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ -2315/82

 . (3)ٓ يرى صح٦م اًمقصٞم٦م ًمٚمٗم٤مؾمؼدش ذم شمٍمومف ومال شمِمؽمط, واعمذه٥م خيوإن يم٤من ٓ 

وأُم٤م قمٌد همػمه ومال شمّمح,  ,اًمقصٞم٦م إمم اًمٕمٌد شمّمح إذا يم٤من قمٌد ٟمٗمًف سمنمط إذن ؾمٞمده -2316/82

 . (4)واعمذه٥م يرى أهن٤م شمّمح ُمٓمٚم٘م٤مً 

 . (5)ُمـ أوص إمم زيد صمؿ إمم قمٛمرو وم٢من اًمقصٞم٦م شمٙمقن إمم آصمٜملم -2317/82

                                                 

 .  11/185( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/186( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/187( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/188( اًمنمح اعمٛمتع (4

  . 11/189اًمنمح اعمٛمتع ( (5
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أوصٞم٧م إمم قمٛمرو وم٢من اًمقصٞم٦م إمم قمٛمرو, واعمذه٥م يرى  :أوصٞم٧م إمم زيد صمؿ ي٘مقل :ىم٤ملُمـ  -2318/82

 . (1)أهنام يِمؽميم٤من

ُمـ أوص سمٌمء وأـمٚمؼ ومتّمح اًمقصٞم٦م وشمٍمف ومٞمام اقمت٤مده أهؾ اًمٌٚمد ُمـ أسمقاب اخلػم,  -2319/82

 . (2)واعمذه٥م يرى أهن٤م ٓ شمّمح إٓ ذم شمٍمف ُمٕمٚمقم

 . (3)ذه٥م يرى أهن٤م شمًتٗم٤مد سم٤مًمقصٞم٦موٓي٦م اًمٜمٙم٤مح ٓ شمّمح سم٤مًمقصٞم٦م وإٟمام سم٤مًم٘مراسم٦م, واعم -2320/82

 

 . (4)شمّمح وٓي٦م اعمرأة قمغم أوٓده٤م وشمّمح وصٞمتٝم٤م, واعمذه٥م يرى أهن٤م ٓ شمّمح -2321/82

 . (5)ُمـ ُويصِّ ذم رء مل يٙمـ وصٞم٤ًم ذم همػمه -2322/82

ٛمـ إذا سف اعمقص إًمٞمف اًمقصٞم٦م ذم ضمٝمتٝم٤م صمؿ شمٌلم أن قمغم اعمقيص ديـ يًتٖمرق شمريمتف مل يْم -2323/82

 . (6)ومٞم٘م٣م ُمـ اًمقرصم٦م إٓ أن يٙمقن  اعمقص إًمٞمف قم٤معم٤ًم أن قمغم اعمقيص ديـ ومٞمْمٛمـ ,اعمقص إًمٞمف رء ُمـ اًمديـ

ُمـ أوص إمم ؿمخص سف صمٚمثف ذم ضمٝم٦م ُمٕمٞمٜم٦م أو طمٞم٨م ؿم٤مء مل جيز ًمف أن ي٠مظمذ ُمٜمف ًمٜمٗمًف  -2324/82

 . (7)وٓ ًمقًمده

ـ طميه ُمـ اعمًٚمٛملم شمريمتف وسومٝم٤م ذم ُمـ ُم٤مت ذم ُمٙم٤من ٓ طم٤ميمؿ ومٞمف وٓ ويص طم٤مز ُم -2325/82

  .(8)أسمقاب اخلػم

 

                                                 

 .  11/189( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/191ع ( اًمنمح اعمٛمت(2

 .  12/62, 11/193( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/194( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/195( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/196( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  11/197( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  11/198( اًمنمح اعمٛمتع (8
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  ًمٗمرائضايمت٤مُب  -83

 اًمٗمرائض ًمٖم٦م: احلز واًم٘مٓمع .  -2326/83

 . (1)واصٓمالطم٤ًم: اًمٕمٚمؿ سم٘مًٛم٦م اعمقاري٨م

 . (2)شمٕمٚمؿ قمٚمؿ اًمٗمرائض ومرض يمٗم٤مي٦م -2327/83

 . (3)أؾم٤ٌمب اإلرث صمالصم٦م: اًمرطمؿ واًمٜمٙم٤مح واًمقٓء -2328/83

 . (4)ٓ شمقارث ذم ٟمٙم٤مح وم٤مؾمد وٓ ٟمٙم٤مح سم٤مـمؾ -2329/83

 . (5)ؼ يرث قمتٞم٘مف واًمٕمتٞمؼ ٓ يرث ُمٕمت٘مفاعمٕمتِ  -2330/83

 . (6)أصح٤مب اًمٗمروض واًمٕمّم٦ٌم وذو اًمرطمؿ :ُمـ يرصمقن صمالصم٦م أىم٤ًمم -2331/83

                                                 

 .  11/199( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/200( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/203( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/204( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/204( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/204( اًمنمح اعمٛمتع (6
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, أصح٤مب اًمٗمروض قمنمة: اًمزوضم٤من وإسمقان واجلد سمنمط أٓ يٙمقن سمٞمٜمف وسملم اعمٞم٧م أٟمثك -2332/83

واإلظمقة ُمـ إم , وسمٜم٤مت آسمـ وإظمقات ُمـ يمؾ ضمٝم٦م ة سمنمط أن شمدزم سمذيمر ُمًٌقق سم٠مٟمثك, واًمٌٜم٤متواجلد

 . (1)اًمذيمقر

ٕهنـ ُمدًمٞم٤مت سمقارث, واعمذه٥م يرى أهنـ ٓ  :أُمٝم٤مت اجلد وارصم٤مت وإن قمٚمقن أُمقُم٦م -2333/83

 . (2)يرصمـ

 رًا أم أٟمثك ومٛمـ أدمم سم٠مٟمثك ومال اًمْم٤مسمط ذم ُمػماث اًمٗمروع أٓ يدزم أطمد سم٠مٟمثك ؾمقاء يم٤من ذيم -2334/83

 

 . (3)ُمػماث ًمف

 . (4)ًمٚمزوج اًمٜمّمػ ُمع قمدم اًمٗمرع اًمقارث وم٢من وضمد اًمٗمرع اًمقارث ومٚمف اًمرسمع -2335/83

 . (5)ًمٚمزوضم٦م وم٠ميمثر اًمرسمع ُمع قمدم اًمٗمرع اًمقارث وم٢من وضمد اًمٗمرع اًمقارث ومٚمٝمـ اًمثٛمـ -2336/83

رع وارث ُمـ اًمذيمقر, ويرصم٤من سم٤مًمٗمرض ًمٙمؾ ُمـ إب واجلد اًمًدس إن يم٤من ًمٚمٛمٞم٧م وم -2337/83

 . (6)٤مًمتٕمّمٞم٥م إن يم٤من ًمٚمٛمٞم٧م ومرع ُمـ اإلٟم٤مث, ويرصم٤من سم٤مًمتٕمّمٞم٥م وم٘مط إن مل يٙمـ ًمٚمٛمٞم٧م ومرع وارثسماًمًدس و

  اجلد ُمع اإلظمقة ومـّمـٌؾ ذم ُمػماث

اًمّمحٞمح أن اإلظمقة ٓ يرصمقن ُمع اجلد ٕٟمف سمٛمٜمزًم٦م إب يً٘مط اإلظمقة يمٚمٝمؿ وًمٙمٜمف خيتٚمػ  -2338/83

ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٕمٛمريتلم, وهلذا يمؾ اًمٗمّمؾ اًمذي ذيمره اعم١مًمػ ٓ طم٤مضم٦م ًمف, واعمذه٥م يرى أهنؿ يرصمقن قمـ إب 

 . (1)سم٤مًمتٗمّمٞمؾ

                                                 

 .  11/205( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/206( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/206( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/207( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/207( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/208( اًمنمح اعمٛمتع (6
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  ومـّمـٌؾ ذم ُمػماث إم

إم شمرث اًمًدس ُمع اًمٗمرع اًمقارث واجلٛمع ُمـ اإلظمقة, وشمرث اًمثٚم٨م ُمع قمدم اًمٗمرع  -2339/83

 . (2)وج وأب أو ُمع زوضم٦م وأباًمقارث وقمدم اجلٛمع ُمـ اإلظمقة, وشمرث صمٚم٨م اًم٤ٌمىمل ُمع اًمز

 ومـّمـٌؾ ذم ُمػماث أم إم وأم إب وأم أيب إب

أم إم وأم إب وأم أيب إب وإن قمٚمقن يرصمـ اًمًدس ُمع اًمٗمرع اًمقارث أو قمدُمف وُمع  -2340/83

 . (3)اإلظمقة أو قمدُمٝمؿ وُمع اًمٕم٤مص٥م أو قمدُمف

 . (4)ي٦مإذا شم٤ًمويـ اجلدات ذم اعمٜمزًم٦م وم٤مًمًدس سمٞمٜمٝمـ سم٤مًمًق -2341/83

ٕهن٤م أسمٕمد ُمـ اجلدشملم, وُمـ  :ُمـ هٚمؽ قمـ ضمدة ٕم وضمدة ٕب وأم ضمد وم٠مم اجلد ٓ شمرث -2342/83

 . (5)ىمرسم٧م وم٤معمػماث هل٤م وطمده٤م

ًمق اضمتٛمٕم٧م ضمدشملم واطمدة شمدزم سم٘مراسمتلم ومٚمٝم٤م صمٚمثل اًمًدس وأظمرى شمدزم سم٘مراسم٦م ومٚمٝم٤م صمٚم٨م  -2343/83

 . (6)اًمًدس

 ومـّمـٌؾ ذم ُمػماث اإلٟم٤مث

 . (7)ٚمٌٜم٧م اًمٜمّمػ سمنمط أٓ يقضمد ُمٕمّم٥م هل٤م وهق أظمقه٤م أو ُمِم٤مرك هل٤م وهق أظمتٝم٤مًم -2344/83

ًمٌٜم٧م آسمـ اًمٜمّمػ سمنمط قمدم اعمٕمّم٥م وهق أظمقه٤م وقمدم اًمٗمرع اًمقارث إقمغم ُمٜمٝم٤م,  -2345/83

 . (1)وقمدم اعمِم٤مرك

                                                                                                                                            

 .  11/210ح اعمٛمتع ( اًمنم(1

 .  11/219( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/223( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/224( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/224( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/225( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  11/227( اًمنمح اعمٛمتع (7
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ًمألظم٧م اًمِم٘مٞم٘م٦م اًمٜمّمػ سمنمط قمدم اعمٕمّم٥م وهق أظمقه٤م وقمدم اًمٗمرع اًمقارث وقمدم  -2346/83

 . (2)رك وأٓ يقضمد أصؾ ُمـ اًمذيمقر وارثاعمِم٤م

ًمألظم٧م ٕب اًمٜمّمػ سمنمط قمدم  اعمٕمّم٥م وقمدم اًمٗمرع اًمقارث وأٓ يقضمد أصؾ ُمـ  -2347/83

 . (3)اًمذيمقر وارث وٓ أطمد ُمـ إؿم٘م٤مء وقمدم اعمِم٤مرك

اًمثٚمثلم ومرض اًمٌٜم٤مت وسمٜم٤مت آسمـ وإظمقات اًمِم٘مٞم٘م٤مت وإظمقات ٕب سمنمط أن يٙمـ  -2348/83

 . (4)ثر وقمدم اعمٕمّم٥م وقمدم اًمٗمرع اًمقارث إقمغم ُمٜمٝمـاصمٜمتلم وم٠ميم

يرث اًمًدس ُمـ اإلٟم٤مث: سمٜم٧م آسمـ سمنمط قمدم اعمٕمّم٥م ووضمقد اًمٗمرع اًمقارث إقمغم  -2349/83

 . (5)ُمٜمٝم٤م, ويمذًمؽ شمرث إظم٧م ٕب اًمًدس سمنمط أن شمٙمقن ُمع أظم٧م ؿم٘مٞم٘م٦م وارصم٦م ًمٚمٜمّمػ وقمدم اعمٕمّم٥م

٘مٞم٘م٤مت وم٢من إظمقات اًمِم٘مٞم٘م٤مت يٙمـ قمّم٦ٌم ُمع اًمٖمػم ُمتك ورث اًمٌٜم٤مت وُمٕمٝمـ أظمقات ؿم -2350/83

 . (6)أي يرصمـ سم٤مًمتٕمّمٞم٥م

 : (7)اًمٕمّم٤ٌمت صمالصم٦م أٟمقاع -2351/83

  قمّم٦ٌم ُمع اًمٖمػم وهؿ: إظمقات اًمِم٘مٞم٘م٤مت وإظمقات ٕب ُمع اًمٌٜم٤مت أو سمٜم٤مت آسمـ . -أ

ي٤ًموهيـ  قمّم٦ٌم سم٤مًمٖمػم وهؿ: اًمٌٜم٤مت وسمٜم٤مت آسمـ وإظمقات اًمِم٘مٞم٘م٤مت وإظمقات ٕب ُمع ذيمر -ب

  درضم٦م ووصٗم٤ًم .

  قمّم٦ٌم سم٤مًمٜمٗمس . -ج

                                                                                                                                            

 .  11/227( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/227( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/228( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/228( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/229( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/234( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  11/234( اًمنمح اعمٛمتع (7
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وًمد إم أي إخ ٕم يرث اًمًدس ذيمرًا يم٤من أو أٟمثك سمنمط قمدم اًمٗمرع اًمقارث وإصؾ  -2352/83

 . (1)اًمقارث ُمـ اًمذيمقر وم٢من يم٤مٟمقا أيمثر ُمـ واطمد اؾمتح٘مقا اًمثٚم٨م

 ومـّمـٌؾ ذم احلج٥م

 . (2)احلج٥م ٟمققم٤من: طمج٥م سمقصػ, وطمج٥م سمِمخص -2353/83

 . (3)ج٥م سم٤مٕىمرب ُمٜمٝمؿج٥م إضمداد ُمـ ضمٝم٦م إب سم٤مٕب وإسمٕمد ُمـ إضمداد حُي حُي  -2354/83

 . (4)ج٥م اجلدات ُمـ ضمٝم٦م إب أو إم سم٤مٕمحُت  -2355/83

 . (5)ٕٟمف أسمٕمد :ج٥م وًمد آسمـ سم٤مٓسمـحُي  -2356/83

 . (6)ج٥م إخ اًمِم٘مٞمؼ وإظم٧م اًمِم٘مٞم٘م٦م سم٤مٓسمـ واسمـ آسمـ وإب واجلد ٕبحُي  -2357/83

 . (7)ج٥م سم٤مٓسمـ واسمـ آسمـ وإب وإخ اًمِم٘مٞمؼإخ ٕب حُي  -2358/83

 . (8)إخ ٕم حيج٥م سم٤مًمقًمد ووًمد آسمـ وإب وأسمٞمف -2359/83

  .(9)ج٥م سم٠مب إب يمؾ اسمـ أخ ويمؾ قمؿحُي  -2360/83

ف ُمـ ج٥م ُمـ حتتاًمٗمروع يمؾ ذيمر حَي , وإصقل يمؾ ىمري٥م حيج٥م ُمـ ومقىمف إذا يم٤من ُمـ ضمٜمًف -2361/83

احلقار حيجٌٝمؿ يمؾ ذيمر ُمـ إصقل أو اًمٗمروع, , وج٥م ُمـ حتتفضمٜمًف أو ُمـ همػم ضمٜمًف, وأُم٤م إٟمثك ومال حَت 

 . (1)ج٥م ُمـ سمُٕمد ُمٓمٚم٘م٤ًم, وإٟم٤مث احلقار ٓ يرث ُمٜمٝمـ إٓ إظمقات وم٘مطويمؾ ىمري٥م ُمـ احلقار حَي 

                                                 

 .  11/235( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/237( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/237( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/237( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/237( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/238نمح اعمٛمتع ( اًم(6

 .  11/238( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  11/238( اًمنمح اعمٛمتع (8

 .  11/238( اًمنمح اعمٛمتع (9
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 ًمٕمّم٤ٌمتاسم٤مُب  -84

 ,وُمع ذي اًمٗمرض ي٠مظمذ ُم٤م سم٘مل ,اٟمٗمرد أظمذ اعم٤مل يمٚمف يمؾ ُمـ يرث سمال شم٘مدير وم٢مذا :اًمٕمّم٦ٌم -2362/84

 . (2)وإذا اؾمتٖمرىم٧م اًمٗمروض اًمؽميم٦م ؾم٘مط

 . (3)اًمٕمّم٦ٌم مخ٦ًم أصٜم٤مف: اًمٌٜمقة وإسمقة وإظمقة واًمٕمٛمقُم٦م واًمقٓء -2363/84

ٕن اًمٕم٤مص٥م سم٤مًمٜمٗمس ٓ يٛمٙمـ : وإظمقات ٓ يدظمٚمـ ذم إظمقة, اًمٌٜم٤مت ٓ يدظمٚمـ ذم اًمٌٜمقة -2364/84

  .(4)أٟمثكأن يٙمقن 

واًم٘مقة  ,ي٘مدم ُمـ اًمٕمّم٦ٌم أوًٓ ُمـ يم٤من أؾمٌؼ ضمٝم٦م صمؿ ُمـ يم٤من أىمرب ُمٜمزًم٦م صمؿ ُمـ يم٤من أىمقى -2365/84

 . (5)ٓ شمٙمقن إٓ ذم احلقار

                                                                                                                                            

 .  11/239( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/240( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/240( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/240( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/240( اًمنمح اعمٛمتع (5
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أومم اًمٕمّم٤ٌمت آسمـ صمؿ اسمٜمف وإن ٟمزل صمؿ إب صمؿ اجلد ُمـ ضمٝم٦م إب وإن قمال صمؿ إخ  -2366/84

اًمٕمؿ اًمِم٘مٞمؼ صمؿ اًمٕمؿ ٕب صمؿ سمٜمقمه٤م صمؿ أقمامم أسمٞمف إؿم٘م٤مء صمؿ ٕب  اًمِم٘مٞمؼ صمؿ إخ ٕب صمؿ سمٜمقمه٤م وإن ٟمزٓ صمؿ

 . (1)صمؿ سمٜمقهؿ صمؿ أقمامم ضمده صمؿ سمٜمقهؿ

أي أن سمٜمق إقمامم ٓ يرصمقن ُمع سمٜمل  ,ٓ يرث سمٜمق أب أقمغم ُمع سمٜمل أب أىمرب وإن ٟمزًمقا -2367/84

 . (2)اإلظمقة

 . (3)إخ ٕب أومم ُمـ اًمٕمؿ واسمٜمف واسمـ إخ اًمِم٘مٞمؼ -2368/84

 اسمـ إخ اًمِم٘مٞمؼ واسمـ إخ ٕب أومم ُمـ اسمـ اسمـ إخ اًمِم٘مٞمؼ, وُمع آؾمتقاء ي٘مدم ُمـ  -2369/84

 . (4)ٕسمقيـ

اًمقٓء »  ًم٘مقل اًمٜمٌل ^: :إذا قمدم قمّم٦ٌم اًمٜم٥ًم ورث اعمٕمتؼ صمؿ قمّمٌتف اعمتٕمّمٌقن سم٠مٟمٗمًٝمؿ -2370/84

 . (5)أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل .ش حلٛم٦م يمٚمحٛم٦م اًمٜم٥ًم

 ,ًمٚمذيمر ُمثؾ طمظ إٟمثٞملم ,ٜمف ُمع أظمتف وإخ اًمِم٘مٞمؼ وإخ ٕب ُمع أظمتفيرث آسمـ واسم -2371/84

 . (6)وه١مٓء هؿ اًمٕمّم٦ٌم سم٤مًمٖمػم ويمؾ قمّم٦ٌم ؾمقى ه١مٓء ٓ شمرث أظمتف ُمٕمف ؿمٞمئ٤مً 

يمام ًمق شمقوم٧م اُمرأة قمـ  ,اسمٜم٤م اًمٕمؿ إذا يم٤من أطمدمه٤م أخ ٕم أو زوج ومٚمف ومروف واًم٤ٌمىمل سمٞمٜمٝمام -2372/84

 . (7)أظمٞمف اًمذي هق اسمـ قمٛمٝم٤م يمذًمؽ ومٚمٚمزوج ومروف واًم٤ٌمىمل سمٞمٜمف وسملم أظمٞمف زوضمٝم٤م اًمذي هق اسمـ قمٛمٝم٤م وقمـ

اًمٕمّم٦ٌم يً٘مٓمقن ذم اعم٠ًمًم٦م احلامري٦م وهل زوج وأم وإظمقة ٕم  وإظمقة أؿم٘م٤مء اعم٠ًمًم٦م ُمـ ؾمت٦م  -2373/84

 . (1)ومٚمٚمزوج اًمٜمّمػ وًمألم اًمًدس وًمإلظمقة ٕم اًمثٚم٨م واإلظمقة إؿم٘م٤مء يً٘مٓمقن

                                                 

 .  11/243( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/244( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/245( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/245( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/245( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/247( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  11/247( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 ٤ًمئؾعماسم٤مُب أصقل  -85

 . (2)اًمٗمروض اعم٘مدرة ؾمت٦م: ٟمّمػ ورسمع وصمٚم٨م وصمٚمث٤من وؾمدس وصمٛمـ -2374/85

 . (3)أصقل اعم٤ًمئؾ ؾمٌٕم٦م: اصمٜم٤من, صمالصم٦م, أرسمٕم٦م, ؾمت٦م, صمامٟمٞم٦م, اصمٜم٤م قمنم, أرسمٕم٦م وقمنمون -2375/85

إذا يم٤من ذم اعم٠ًمًم٦م ٟمّمٗملم يمزوج وأظم٧م ؿم٘مٞم٘م٦م, أو ٟمّمػ وُم٤م سم٘مل يمزوج وقمؿ وم٠مصؾ اعم٠ًمًم٦م  -2376/85

 . (4)ُمـ اصمٜملم

 . (5)إذا يم٤من ذم اعم٠ًمًم٦م صمٚمث٤من وُم٤م سم٘مل أو صمٚم٨م وُم٤م سم٘مل أو صمٚمث٤من وصمٚم٨م وم٠مصؾ اعم٠ًمًم٦م ُمـ صمالصم٦م -2377/85

إذا يم٤من ذم اعم٠ًمًم٦م رسمع وُم٤م سم٘مل أو رسمع ُمع ٟمّمػ وم٠مصؾ اعم٠ًمًم٦م ُمـ أرسمٕم٦م, وإذا يم٤من ذم اعم٠ًمًم٦م  -2378/85

 . (6)ٟمٞم٦ماًمثٛمـ وُم٤م سم٘مل أو اًمثٛمـ وٟمّمػ وُم٤م سم٘مل وم٠مصؾ اعم٠ًمًم٦م ُمـ صمام

                                                                                                                                            

 .  11/248( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/251( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/251( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/252ًمنمح اعمٛمتع ( ا(4

 .  11/252( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/252( اًمنمح اعمٛمتع (6
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إصؾ اصمٜملم وصمالصم٦م وأرسمٕم٦م وصمامٟمٞم٦م وٓ يٛمٙمـ أن شمٕمقل أسمدًا أي ٓ شمزيد ومرووٝم٤م قمغم أصؾ  -2379/85

 . (1)اعم٠ًمًم٦م

إذا يم٤من ذم اعم٠ًمًم٦م ٟمّمػ وصمٚمثلم أو ٟمّمػ وصمٚم٨م أو ٟمّمػ وؾمدس أو ؾمدس وُم٤م سم٘مل وم٠مصؾ  -2380/85

  .(2)اعم٠ًمًم٦م ُمـ ؾمت٦م

 . (3)ووشمراً  إصؾ ؾمت٦م يٕمقل إمم قمنمة ؿمٗمٕم٤مً  -2381/85

 . (4)اًمرسمع ُمع اًمثٚم٨م واًمرسمع ُمع اًمثٚمثلم واًمرسمع ُمع اًمًدس يٙمقن أصؾ اعم٠ًمًم٦م ُمـ اصمٜمل قمنم -2382/85

 . (5)إصؾ اصمٜمل قمنم يٕمقل إمم ؾمٌٕم٦م قمنم وشمراً  -2383/85

 . (6)اًمثٛمـ ُمع اًمًدس واًمثٛمـ ُمع اًمثٚمثلم يٙمقن أصؾ اعم٠ًمًم٦م ُمـ أرسمٕم٦م وقمنميـ -2384/85

 . (7)صؾ اعم٠ًمًم٦م ُمـ أرسمٕم٦م وقمنميـ ومال سمد أن يٙمقن ذم اعم٠ًمًم٦م صمٛمـإذا يم٤من أ -2385/85

 . (8)يٕمقل إصؾ أرسمٕم٦م وقمنميـ إمم ؾمٌٕم٦م وقمنميـ -2386/85

 . (9)اًمثٚم٨م واًمثٛمـ ٓ جيتٛمٕم٤من أسمدًا ويمذًمؽ اًمرسمع واًمثٛمـ -2387/85

دره همػم إذا سم٘مل سمٕمد اًمٗمروض رء زائد ُمـ اعم٤مل وٓ قمّم٦ٌم رد اعم٤مل قمغم يمؾ ومرض سم٘م -2388/85

 . (10)اًمزوضملم ومال يرد قمٚمٞمٝمام

                                                 

 .  11/253( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/254( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/254( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/255( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/256( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/257( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  11/257( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  11/257( اًمنمح اعمٛمتع (8

 .  11/258( اًمنمح اعمٛمتع (9

 .  11/259( اًمنمح اعمٛمتع (10
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 . (1)أصقل ُم٤ًمئؾ اًمرد: اصمٜم٤من وصمالصم٦م وأرسمٕم٦م ومخ٦ًم -2389/85

إذا يم٤من أصح٤مب اًمرد ُمـ ضمٜمس واطمد ومٛم٠ًمًمتٝمؿ سمٕمدد رؤوؾمٝمؿ, وإن يم٤مٟمقا ُمـ أضمٜم٤مس  -2390/85

 . (2)ُمتٕمددة وم٠مصؾ اعم٠ًمًم٦م ُمـ ؾمت٦م, صمؿ شمًت٘مر طمٞم٨م شمٜمتٝمل اًمٗمروض

 

 

 

 

 

 ًمؽميم٤متاعمٜم٤مؾمخ٤مت وىمًٛم٦م اًمتّمحٞمح واسم٤مُب  -86

 اًمتّمحٞمح هق: حتّمٞمؾ أىمؾ قمدد يٜم٘مًؿ قمغم اًمقرصم٦م سمال يمن .  -2391/86

 . (3)اًمت٠مصٞمؾ هق: حتّمٞمؾ أىمؾ قمدد خترج ُمٜمف ؾمٝم٤مم اعم٠ًمًم٦م سمال يمن

إذا اٟمٙمن ؾمٝمؿ ومريؼ قمٚمٞمٝمؿ ٟمٔمرت أوًٓ هؾ سمٞمٜمف وسملم ؾمٝم٤مُمٝمؿ ُم٤ٌميٜم٦م؟ وم٢من يم٤من سمٞمٜمف ُم٤ٌميٜم٦م  -2392/86

أصؾ اعم٠ًمًم٦م ويّمٌح ًمٚمقاطمد ُمٜمٝمؿ ُم٤م يم٤من ًمٚمجامقم٦م, ُمث٤مًمف: هٚمؽ قمـ زوضم٦م ومخ٦ًم أقمامم  وم٤مضب رؤوؾمٝمؿ ذم

اعم٠ًمًم٦م ُمـ أرسمٕم٦م ًمٚمزوضم٦م اًمرسمع واطمد, واًم٤ٌمىمل صمالصم٦م ًمألقمامم وهؿ مخ٦ًم ومال يٜم٘مًؿ قمٚمٞمٝمؿ وي٤ٌميـ ومٜميب 

٦م, وًمألقمامم خٛمًسمًمٚمزوضم٦م اًمرسمع واطمد ُميوسم٤ًم ذم مخ٦ًم  ,رؤوؾمٝمؿ ذم أصؾ اعم٠ًمًم٦م ومٞمٌٚمغ قمنميـ وُمٜمف شمّمح

 .  صمالصم٦م ذم مخ٦ًم, مخ٦ًم قمنم ومٞمٙمقن ًمٙمؾ واطمد صمالصم٦م

وإن اٟمٙمن ؾمٝمؿ ومريؼ قمٚمٞمٝمؿ ٟمٔمرت هؾ سمٞمٜمف وسملم ؾمٝم٤مُمٝمؿ ُمقاوم٘م٦م؟ وم٢من يم٤من سمٞمٜمف ُمقاوم٘م٦م ومرد اًمرؤوس إمم 

ووم٘مٝم٤م صمؿ اضسمف ذم أصؾ اعم٠ًمًم٦م, ُمث٤مًمف: هٚمؽ قمـ زوضم٦م وؾمت٦م أقمامم, اعم٠ًمًم٦م ُمـ أرسمٕم٦م ًمٚمزوضم٦م اًمرسمع واطمد, 

                                                 

 .  11/261( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/263( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/264( اًمنمح اعمٛمتع (3
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إمم اًمقومؼ اصمٜملم, واضسمف ذم اعم٠ًمًم٦م, اصمٜملم  –قمدد رؤوؾمٝمؿ  –امم اًم٤ٌمىمل صمالصم٦م ٓ يٜم٘مًؿ ويقاومؼ, ُرد  اًمًت٦م وًمألقم

 . (1)ذم أرسمٕم٦م سمثامٟمٞم٦م, ًمٚمزوضم٦م واطمد ذم اصمٜملم سم٤مصمٜملم, وًمألقمامم صمالصم٦م ذم اصمٜملم ؾمت٦م, وهؿ ؾمت٦م ًمٙمؾ واطمٍد واطمد

 . (2)ٕم٦مآٟمٙم٤ًمر يٙمقن قمغم ومري٘ملم أو صمالصم٦م أو أرسم -2393/86

 ومّمٌؾ ذم اعمٜم٤مؾمخ٤مت

ُمـ ُم٤مت ومل شم٘مًؿ شمريمتف طمتك ُم٤مت سمٕمض ورصمتف ويم٤من ورصم٦م اًمث٤مين هؿ سم٘مٞم٦م ورصم٦م إول سمدون  -2394/86

 . (3)اظمتالف يم٤مإلظمقة  ومت٘مًؿ قمغم ُمـ سم٘مل

يمرضمؾ ُم٤مت قمـ  ,إذا ُم٤مت أيمثر ُمـ واطمد سمٕمد اعمٞم٧م إول وورصم٦م يمؾ ُمٞم٧م ٓ يرصمقن همػمه -2395/86

شم٘مًؿ شمريمتف وأطمد أسمٜم٤مئف ُم٤مت قمـ أرسمٕم٦م أسمٜم٤مء وم٤مًمٕمٛمؾ أٟمٜم٤م ٟمّمحح ُم٠ًمًم٦م إول وٟمٕمرف ؾمٝمؿ يمؾ صمالصم٦م أسمٜم٤مء ومل 

وم٢مُم٤م أن يٜم٘مًؿ أو ي٤ٌميـ أو يقاومؼ صمؿ  ,وارث صمؿ ٟمّمحح ُم٠ًمًم٦م يمؾ واطمد وٟم٘مًؿ قمٚمٞمٝم٤م ؾمٝم٤مُمف ُمـ اعم٠ًمًم٦م إومم

وهٙمذا, صمؿ ٟمجٛمع ُم٤ًمئؾ إُمقات ٢مُم٤م أن يقاومؼ أو ي٤ٌميـ أو يٜم٘مًؿ ومٟمّمحح اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م وٟم٘مًؿ قمٚمٞمٝم٤م اًمًٝم٤مم, 

إظمػمة, وٟمٜمٔمر سمٞمٜمٝم٤م سم٤مًمٜم٥ًم إرسمٕم٦م, ُمقاوم٘م٦م, ُم٤ٌميٜم٦م, مم٤مصمٚم٦م, ُمداظمٚم٦م, اعمامصمٚم٦م ٟمٙمتٗمل سمقاطمد, واعمقاوم٘م٦م ٟمرد وومؼ 

  .(4)إطمدامه٤م عم٤م شمقاومؼ سمف إظمرى, واعمداظمٚم٦م ٟمٙمتٗمل سم٤مًمٙمؼمى, واعم٤ٌميٜم٦م ٟميب يمؾ واطمد ذم إظمرى

ي٨م جيٕمؾ ًمٙمؾ ُمٞم٧م ضم٤مُمٕم٦م ُمًت٘مٚم٦م, إذا يم٤من اًمذيـ ُم٤مشمقا سمٕمد اعمٞم٧م إول إذا اظمتٚمٗم٧م اعمقار -2396/86

صمالصم٦م, ٟمجٕمؾ صمالث ضمقاُمع, وٟم٘مًؿ ٟمّمٞم٥م يمؾ ُمٞم٧م قمغم ُم٠ًمًمتف, إن اٟم٘مًٛم٧م صح٧م اجل٤مُمٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ 

ُم٤م اجل٤مُمٕم٦م إومم, وُم٤م قمٚمٞمؽ إٓ أن شمٜم٘مؾ اجل٤مُمٕم٦م إومم صمؿ شمقزع ؾمٝم٤مم اعمٞم٧م ُمٜمٝم٤م قمغم ورصمتف, وإن مل شمٜم٘مًؿ, وم٢م

٢من سم٤ميٜم٧م ضسمٜم٤م يمؾ ؾمٝم٤مم اعمٞم٧م ُمـ اجل٤مُمٕم٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م, وإن واوم٘م٧م وم٤مًمِقوْمَؼ, صمؿ ٟم٘مقل: ُمـ ومأن شم٤ٌميـ أو شمقاومؼ, 

                                                 

 .  11/264( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/266( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/267( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/268اًمنمح اعمٛمتع ( (4
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ًمف رء ُمـ اجل٤مُمٕم٦م أظمذه ُميوسم٤ًم ومٞمام ضسمتف ومٞمٝم٤م, وهق وومؼ ُم٠ًمًم٦م اًمث٤مين أو مجٞمٕمٝم٤م, وُمـ ًمف ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م رء 

 . (1)٤ميـ, أو ووم٘مف قمٜمد اًمتقاومؼأظمذه ُميوسم٤ًم ذم ؾمٝم٤مم ُمقرصمف ُمـ اجل٤مُمٕم٦م قمٜمد اًمتٌ

 ومّمٌؾ ذم ىمًٛم٦م اًمؽميم٤مت

 . (2)ىمًٛم٦م اًمؽميم٤مت: وصقل ٟمّمٞم٥م يمؾ وارث إًمٞمف سمدون ٟم٘مصُمٕمٜمك  -2397/86

ًم٘مًٛم٦م اًمؽميم٤مت ـمرق أطمًٜمٝم٤م ـمريؼ اًمٜم٦ًٌم إذا أُمٙمـ وم٢من مل يٛمٙمـ ومٝمٜم٤مك ـمرق ُمذيمقرة ذم  -2398/86

 . (3)اًمؼمه٤مٟمٞم٦م يمٓمريؼ اًم٘مػماط أو ـمريؼ ضب اًمؽميم٦م ذم اعم٠ًمًم٦م

ـمريؼ اًمٜم٦ًٌم أن شمٕمٓمل يمؾ واطمد ُمـ اًمؽميم٦م ُمثؾ ٟمًٌتف ُمـ اعم٠ًمًم٦م يٕمٜمل شم٘مقل: ًمٗمالن اًمًدس  -2399/86

 . (4)أو اًمرسمع أو اًمثٛمـ وهٙمذا

 

 

  ٕرطم٤مماسم٤مُب ذوي  -87

 . (5)هؿ يمؾ ىمري٥م ًمٞمس سمذي ومرض وٓ قمّم٦ٌم: ذوي إرطم٤مم -2400/87

ۅ ۉ طم٤مم واضم٥م: ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ]اًم٘مقل اًمراضمح اعمتٕملم أن شمقري٨م ذوي إر -2401/87

أظمرضمف اًمٌخ٤مري, وىم٤مل  .شاخل٤مًم٦م سمٛمٜمزًمف إم » [ وٕن اًمٜمٌل ^ ىم٤مل: ۉ ې ې ې ې ى

 . (6)أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد .شاخل٤مل وارث ُمـ ٓ وارث ًمف ^: » 

 . (1)ذوي إرطم٤مم يرصمقن سم٤مًمتٜمزيؾ أي سمٛمٜمزًم٦م ُمـ أدًمقا سمف ومٛمـ أدمم سم٠مم ومٚمف ُمػماث إم وهٙمذا -2402/87

                                                 

 .  11/270( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/271( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/271( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/271( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/273( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/273( اًمنمح اعمٛمتع (6
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إن أدًمقا ذوي إرطم٤مم سمٛمـ ذيمرهؿ وأٟمث٤مهؿ ؾمقاء ومذيمرهؿ وأٟمث٤مهؿ ؾمقاء, وإن أدًمقا سمٛمـ  -2403/87

خيتٚمػ ومٞمف اًمذيمر قمـ إٟمثك ومٝمؿ خيتٚمٗمقن, وم٠موٓد اإلظمقة ُمـ إم ؾمقاء, ومٚمق هٚمؽ ه٤مًمؽ قمـ سمٜم٧م أخ ُمـ أم 

 ىمقًمٜم٤م: إٟمٜم٤م ٟمٜمزهلؿ ُمٜمزًم٦م ُمـ أدًمقا ٕهنؿ أدًمقا سمٛمـ ذيمرهؿ وأٟمث٤مهؿ ؾمقاء, وهذا ُم٘مت٣م :واسمـ أخ ُمـ أم ومٝمؿ ؾمقاء

اسمـ اًمٕمٛم٦م وسمٜم٧م  :سمف, أُم٤م إذا أدًمقا سمٛمـ خيتٚمػ ذيمرهؿ وأٟمث٤مهؿ ومٞمج٥م أن يٙمقن ًمٚمذيمر ُمثؾ طمظ إٟمثٞملم, ُمث٤مل

اًمٕمٛم٦م, وم٤مًمٕمٛم٦م ُمدًمٞم٦م سم٤مٕب, وإب ممـ يٗمّْمؾ ومٞمٝمؿ اًمذيمر قمغم إٟمثك, ومالسمـ اًمٕمٛم٦م اًمثٚمث٤من وًمٌٜم٧م اًمٕمٛم٦م صمٚم٨م 

 . (2)٥م يرى أهنؿ ؾمقاء اًمذيمر وإٟمثكُمػماث اًمٕمٛم٦م, واعمذه

ويٙمقن ًمٚمذيمر ُمثؾ طمظ إٟمثٞملم,  ,د سمٜم٤مت اًمٌٜملم ووًمد إظمقات يم٠مُمٝم٤مهتؿوٓأد اًمٌٜم٤مت ووٓأ -2404/87

د اإلظمقة ٕم يمآسم٤مئٝمؿ, وإظمقال واخل٤مٓت وٓأوسمٜم٤مت اإلظمقة وسمٜم٤مت إقمامم ٕسمقيـ أو ٕب وسمٜم٤مت سمٜمٞمٝمؿ و

 . (3)ٕم يم٠مب واًمٕمامت واًمٕمؿ ,وأسمق إم يم٤مٕم

 ذوو إرطم٤مم إُم٤م أن يدزم واطمد سمقاطمد, أو مج٤مقم٦م سمقاطمد, أو مج٤مقم٦م سمجامقم٦م, وم٢من أدمم مج٤مقم٦م  -2405/87

 

 . (4)سمقارث واؾمتقت ُمٜمزًمتٝمؿ ُمٜمف سمال ؾمٌؼ, يم٠موٓده ومٜمّمٞمٌف هلؿ, وإن يم٤من أطمدهؿ أؾمٌؼ إًمٞمف ومال رء ًممظمر

هذا وم٠مسمٜم٤مء اإلظمقة ُمـ إم يٕمدون ُمـ ضمٝم٦م  أسمقة وأُمقُم٦م وسمٜمقة, وقمغم :ضمٝم٤مت ذوي إرطم٤مم -2406/87

 . (5)إُمقُم٦م, واعمذه٥م يرى أهنؿ ُمـ ضمٝم٦م إسمقة

 

 

 

                                                                                                                                            

 .  11/274( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/275( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/275( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/280( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/284( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 عمِمٙمؾاخلٜمثك احلٛمؾ وا ثُمػما سم٤مُب  -88

 : (1)ًمٚمحٛمؾ صمالث طم٤مٓت -2407/88

ر ُمـ احل٤مل إومم: احلٛمؾ ٓ سمد أن يٕمٚمؿ وضمقده طم٤مل ُمقت ُمقرصمف, وذًمؽ سم٠من شم٠ميت سمف ٕىمؾ ُمـ ؾمت٦م أؿمٝم

  . ُمقت ُمقرصمف ويٕمٞمش وهذه احل٤مل إومم: ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يقًمد محؾ ىمٌؾ ؾمت٦م أؿمٝمر ويٕمٞمش

احل٤مل اًمث٤مٟمٞم٦م: أن شم٠ميت سمف سمٕمد أرسمع ؾمٜمقات, ومال يرث سمٜم٤مء قمغم أن أيمثر ُمدة احلٛمؾ أرسمع ؾمٜمقات قمغم يمالم 

  . اًمٗم٘مٝم٤مء

                                                 

 .  11/287( اًمنمح اعمٛمتع (1
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ف, وم٢من يم٤مٟم٧م ٓ شمقـم٠م قمٚمٛمٜم٤م أٟمف ُمقضمقد احل٤مل اًمث٤مًمث٦م: ُم٤م سملم ذًمؽ أن شمٚمده ًمًت٦م أؿمٝمر وم٠ميمثر ُمـ ُمقت ُمقرصم

 .  ٕٟمف حيتٛمؾ أهن٤م ٟمِم٠مت سمف سمٕمد ُمقت اعمقرث, وإٓ ومال يرث :ي٘مٞمٜم٤ًم, وإن يم٤مٟم٧م شمقـم٠م ومال ٟمٕمٚمؿ

ُمـ ظمٚمػ ورصم٦م ومٞمٝمؿ محؾ صمؿ ـم٤مًمٌقا سم٘مًٛم٦م اًمؽميم٦م وىمػ ًمٚمحٛمؾ إيمثر ُمـ إرث ذيمريـ أو  -2408/88

 . (1)صم٦مأٟمثٞملم وم٢من ووٕم٧م واطمدًا رضمع اًم٤ٌمىمل ذم ٟمّمٞم٥م اًمقر

  :(2)اًمقرصم٦م اًمذيـ ُمع احلٛمؾ يٜم٘مًٛمقن إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم -2409/88

  . اًم٘مًؿ إول: ٓ يٜم٘مّمف احلٛمؾ ؿمٞمئ٤ًم ومٜمٕمٓمٞمف ٟمّمٞمٌف يم٤مُمالً 

  . اًم٘مًؿ اًمث٤مين: يٜم٘مّمف احلٛمؾ ومٜمٕمٓمٞمف اًمٞم٘ملم

 .  اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م: حيجٌف احلٛمؾ ومال ٟمٕمٓمٞمف ؿمٞمئ٤مً 

دًمٞمؾ احلٞم٤مة يم٠من يٕمٓمس أو يٌٙمل أو يروع أو يتٜمٗمس إذا اؾمتٝمؾ احلٛمؾ ص٤مرظم٤ًم أو وضمد ومٞمف  -2410/88

 . (3)وـم٤مل زُمـ اًمتٜمٗمس وم٢مٟمف يرث ويقرث

 ٕٟمف مل شمتؿ  :إذا فمٝمر سمٕمض احلٛمؾ واؾمتٝمؾ ص٤مرظم٤ًم وًمٙمـ شمٕمنت وٓدشمف ومامت وم٢مٟمف ٓ يرث -2411/88

 

 . (4)وٓدشمف إذ ٓ سمد أن يًتٝمؾ ص٤مرظم٤ًم سمٕمد أن يٜمٗمّمؾ قمـ أُمف

قأُملم صمؿ ووٕم٧م محٚمٝم٤م واؾمتٝمؾ أطمدمه٤م وم٢مذا ضمٝمؾ اعمًتٝمؾ ُمـ اًمتقأُملم, ُمـ يم٤مٟم٧م طم٤مُماًل سمت -2412/88

وم٢من يم٤من إرصمٝمام واطمدًا ومال طم٤مضم٦م ًمٚم٘مرقم٦م: ٕٟمف ؾمقاء وضمد هذا أو هذا, وإن اظمتٚمٗم٤م يمام ًمق يم٤من أطمدمه٤م ذيمرًا 

 . (5)واًمث٤مين أٟمثك, ومال سمد أن ٟمٕملم أطمدمه٤م سم٤مًم٘مرقم٦م: ٕن اًم٘مرقم٦م ؾمٌٞمؾ ًمٚمتٕمٞملم إذا مل ٟمجد همػمه٤م

                                                 

 .  11/288( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/290( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/290( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/291( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/292( اًمنمح اعمٛمتع (5
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اخلٜمثك اعمِمٙمؾ إن واومؼ اًمقرصم٦م قمغم أن يٜمتٔمروا طمتك يٙمؼم ويٌٚمغ ويٜمٔمر, أو طمتك دمرى ًمف  -2413/88

قمٛمٚمٞم٦م يمام ذم وىمتٜم٤م احل٤مض, ومٝمذا اعمٓمٚمقب, وإن مل يقاوم٘مقا, ومػمث ٟمّمػ ُمػماث ذيمٍر وٟمّمػ ُمػماث أٟمثك وهذا 

ٟمّمػ ُمػماث أٟمثك, ومٚمق هٚمؽ هق اًمٕمدل: ٕٟمف ُم٤م دام ُمِمٙماًل ومٞمج٥م أن ٟمحت٤مط, وٟم٘مقل: ًمؽ ٟمّمػ ُمػماث ذيمر و

ه٤مًمؽ قمـ اسمٜملم أطمدمه٤م ظمٜمثك, ومٛم٠ًمًم٦م اًمذيمقري٦م ُمـ اصمٜملم وُم٠ًمًم٦م إٟمقصمٞم٦م ُمـ صمالصم٦م, اًمذيمقري٦م ُمـ اصمٜملم ًمف 

واطمد وٕظمٞمف واطمد, إٟمقصمٞم٦م ُمـ صمالصم٦م ًمف واطمد وٕظمٞمف اصمٜم٤من, وسملم اعم٠ًمًمتلم شم٤ٌميـ ٟميب إطمدامه٤م ذم إظمرى 

 . (1)دى اعم٠ًمًمتلم أظمذه ُميوسم٤ًم ذم إظمرىشمٌٚمغ ؾمت٦م, وٟم٘مقل ُمـ ًمف رء ُمـ إطم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمٗم٘مقداسم٤مُب ُمػماث  -89

ُمـ وم٘مد ويم٤من فم٤مهر همٞمٌتف اًمًالُم٦م أو اهلالك وم٤مًمراضمح أٟمف يرضمع ذم هذه اعم٠ًمًم٦م إمم اضمتٝم٤مد  -2414/89

, وُمـ !وًمد اإلُم٤مم أو ُمـ يٜمٞمٌف ذم اًم٘مْم٤مء, واعمذه٥م يرى أن ُمـ يم٤من فم٤مهر همٞمٌتف اًمًالُم٦م يٜمتٔمر شمًٕملم ؾمٜم٦م ُمٜمذ

 . (2)يم٤من فم٤مهر همٞمٌتف اهلالك ومٞمٜمتٔمر أرسمع ؾمٜملم ُمٜمذ وم٘مد

                                                 

 .  11/293( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/297اًمنمح اعمٛمتع  ((2
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إذا ُم٤مت ًمٚمٛمٗم٘مقد ُمقرث ذم ُمدة اٟمتٔم٤مره ومٞم٘مًؿ اعم٤مل قمغم اًمقرصم٦م اعمقضمقديـ وٟمقىمػ طمؼ  -2415/89

 . (1)اعمٗم٘مقد طمتك يتٌلم إُمر

ومٞم٘مًؿ ُم٤مًمف إصكم  ُمـ وُمِ٘مد صمؿ ورث ُم٤مًٓ أصمٜم٤مء ُمدة اٟمتٔم٤مره صمؿ ُمْم٧م ُمدة آٟمتٔم٤مر ومل ي٠مِت  -2416/89

 . (2)واًمذي ورصمف قمغم اًمقرصم٦م, وم٢من قمٚمٛمٜم٤م أٟمف ُم٤مت ىمٌؾ ُمقت ُمقرصمف رد اعم٤مل قمغم اًمقرصم٦م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واعمٓمٚم٘م٦م عمٚمؾاأهؾ و ًمٖمرىمكاسم٤مُب ُمػماث  -90

إذا ُم٤مت مج٤مقم٦م سمٖمرق أو هدم أو طمريؼ وضمٝمؾ اًم٤ًمسمؼ ُمٜمٝمؿ وم٤مًمراضمح سمال ؿمؽ أٟمف ٓ شمقارث  -2417/90

ٕن ُمـ ذوط اإلرث أن يقضمد اًمقارث سمٕمد ُمقت : يرث أظمر وإٟمام يرصمف اًمقرصم٦م أظمرون  سمٞمٜمٝمؿ ومٙمؾ واطمد ٓ

 . (3)وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م يرى أٟمف إن اشمٗمؼ اًمقرصم٦م شمقارصمقا وإن اظمتٚمػ اًمقرصم٦م شم٤ًمىمٓمقا ,اعمقرث

                                                 

 .  11/298( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/299( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/301( اًمنمح اعمٛمتع (3
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اًمٙم٤مومر وٓ اًمٙم٤مومر ٓ يرث اعمًٚمؿ »  ًم٘مقًمف ^: :ٓ يرث اعمًٚمؿ اًمٙم٤مومر وٓ اًمٙمٗم٤مر اعمًٚمؿ -2418/90

  .(1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, واعمذه٥م يرى أهنؿ يتقارصمقن سم٤مًمقٓء .شاعمًٚمؿ 

 . (2)وم٢مذا اظمتٚمٗم٧م ومال شمقارث ,أهؾ اعمٚمؾ إظمرى يرث سمٕمْمٝمؿ سمٕمض إذا يم٤مٟمقا قمغم ديـ واطمد -2419/90

أن  :٤ملاعمرشمد ٓ يرث أطمدًا وإذا ُم٤مت ومامًمف ذمء يدظمؾ ذم سمٞم٧م اعم٤مل, وظم٤مًمػ ؿمٞمخ اإلؾمالم وىم -2420/90

 . (3)اعمرشمد يقرث, واًمّمحٞمح أٟمف ٓ يقرث وُم٤مًمف ذمء ذم سمٞم٧م اعم٤مل

ٕهنؿ يرون ضمقاز ٟمٙم٤مح  :اعمجقس يرصمقن سم٘مراسمتلم إن أؾمٚمٛمقا أو حت٤ميمٛمقا إًمٞمٜم٤م ىمٌؾ إؾمالُمٝمؿ -2421/90

 . (4)اعمح٤مرم

يرث وىمٞمؾ  ,إذا وـمئ اعمًٚمؿ ذات رطمؿ حمرم ُمٜمف سمِمٌٝم٦م قم٘مد أو اقمت٘م٤مد وم٢مٟمف يرث سمجٝمتلم -2422/90

 . (5)سم٠مىمقى اجلٝمتلم ُمػماصم٤ًم واطمداً 

ٕن اًمٜمٙم٤مح سم٤مـمؾ  :ُمـ ُم٤مت قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م صمؿ شمٌلم أٟمف أظمقه٤م ُمـ اًمرو٤مقم٦م ومال شمرث ُمٜمف رء -2423/90

 . (6)وٓ إرث سمٜمٙم٤مح ذات رطمؿ حمرم

 . (7)ٓ إرث سمٕم٘مد ٓ ُي٘مر قمٚمٞمف ًمق أؾمٚمؿ اًمٙم٤مومر, يمام ًمق شمزوج اعمجقد أظمتف صمؿ ُم٤مت قمٜمٝم٤م -2424/90

ُمـ ـمٚمؼ زوضمتف ـمالىم٤ًم سم٤مئٜم٤ًم ذم طم٤مل صحتف أو ذم ُمروف همػم اعمخقف وُم٤مت هبذا اعمرض مل  -2425/90

  .(8)يتقارصم٤م

                                                 

 .  11/303( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/305( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/307( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/308( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/308( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/309 ( اًمنمح اعمٛمتع(6

 .  11/309( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  11/310( اًمنمح اعمٛمتع (8
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ُمـ ـمٚمؼ زوضمتف ذم ُمروف اعمخقف ًمئال شمرث صمؿ قم٤موم٤مه اهلل واٟمتٝم٧م قمدهت٤م صمؿ قم٤مد ذًمؽ اعمرض  -2426/90

 . (1)ٛم٦مٕن اًمتٝمٛم٦م ىم٤مئ :وُم٤مت سمٕمد ذًمؽ وم٢مهن٤م ٓ شمرث, وذم طمرُم٤مهن٤م ُمـ اعمػماث ٟمٔمر

ُمـ ـمٚمؼ زوضمتف ذم طم٤مل اًمّمح٦م ـمالىم٤ًم رضمٕمٞم٤ًم صمؿ ُم٤مت وهل ذم اًمٕمدة ورصمتف وًمق ُم٤مشم٧م هل  -2427/90

 . (2)ومٝمق يرصمٝم٤م

ُمـ أسم٤من زوضمتف ذم ُمروف اعمخقف ويم٤من ُمتٝماًم سمحرُم٤مهن٤م وم٢مهن٤م شمرصمف ُمٕم٤مُمٚم٦م ًمف سمٜم٘مٞمض ىمّمده  -2428/90

 . (3)وهق ٓ يرصمٝم٤م ذم اًمٕمدة وسمٕمد اًمٕمدة ُم٤م مل شمتزوج أو شمرشمد

ُمـ قمٚمؼ إسم٤مٟم٧م زوضمتف قمغم ُمروف اعمخقف أو قمغم ومٕمؾ ًمف ومٗمٕمٚمف ذم ُمروف اعمخقف أو قمغم  -2429/90

 . (4)ومٕمٚمٝم٤م إذا يم٤من هذا اًمٗمٕمؾ ٓ سمد هل٤م ُمٜمف ذقم٤ًم أو طم٤ًًم وومٕمٚم٧م وم٢مهن٤م شمٓمٚمؼ وشمرصمف ُم٤م مل شمتزوج أو شمرشمد

 

 

 

 

 

 ءًمقٓاعمٌٕمض واًم٘م٤مشمؾ واُمػماث وعمػماث اإلىمرار سمٛمِم٤مرك ذم اسم٤مُب  -91

ُمـ يم٤من جمٝمقل اًمٜم٥ًم وأىمر اًمقرصم٦م أو أطمدهؿ سم٠من هذا اعمجٝمقل أظمقهؿ صم٧ٌم ٟمًٌف وؿم٤مريمٝمؿ  -2430/91

ٟمٕمؿ أٟم٤م أظمقيمؿ, وأن يٙمقن جمٝمقل اًمٜم٥ًم, وإُمٙم٤من  :أن يّمدق اعمجٝمقل ذًمؽ سم٠من ي٘مقل ذم اعمػماث سمنموط:

  .(5)صدق اًمدقمقى

                                                 

 .  11/311( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/311( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/313( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/313( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/315( اًمنمح اعمٛمتع (5
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وإن  ,ومٚمٚمٛم٘مر سمف صمٚم٨م ُم٤م سمٞمد اعم٘مر ونظمرًمق أىمر سمٕمض اًمقرصم٦م سمٜم٥ًم جمٝمقل أٟمف أظمٞمٝمؿ وأٟمٙمر أ -2431/91

  .(1)يم٤من اعم٘مر سمف أظم٧م ومٚمٝم٤م مخس ُم٤م سمٞمد اعم٘مر

 . (2)ًمق صم٧ٌم ٟم٥ًم جمٝمقل سمِم٤مهديـ وم٢من اعمػماث يث٧ٌم ُمـ إصؾ -2432/91

ُمـ اٟمٗمرد سم٘متؾ ُمقرصمف أو ؿم٤مرك ذم ىمتٚمف ُم٤ٌمذة أو سم٥ًٌم سمال طمؼ مل يرصمف إن ًمزُمف ىمقد أو دي٦م أو  -2433/91

 . (3)وهمػمه ؾمقاء يمٗم٤مرة واعمٙمٚمػ

 . (4)ُمـ ىمتؾ ُمقرصمف ظمٓم٠ًم حمْم٤ًم وم٢مٟمف يرث ُمٜمف وًمٙمـ ٓ يرث ُمـ اًمدي٦م -2434/91

ُمـ ىمتؾ ُمقرصمف سمحؼ ذم ىمّم٤مص أو طمد أو سمٖمل أو صٞم٤مًم٦م أو طمراسم٦م أو ؿمٝمد قمغم ُمقرصمف أٟمف ىم٤مشمؾ  -2435/91

 . (5)وم٘متؾ اعمقرث وم٢مٟمف يرث

 . (6)ٕٟمف ًمٞمس سمحؼ, واعمذه٥م يرى أٟمف يرث :ف ٓ يرصمفإذا ىمتؾ اًم٤ٌمهمل اعمٝم٤مضمؿ اًمٕم٤مدل اعمداومع وم٢مٟم -2436/91

 . (6)يرث

 . (7)ٕٟمف ٓ يٛمٚمؽ :ثاًمٕمٌد ٓ يرث وٓ يقرِّ  -2437/91

 

 . (8)ُمـ سمٕمْمف طمر وسمٕمْمف رىمٞمؼ وم٢مٟمف يرث ويقرث وحيج٥م سم٘مدر ُم٤م ومٞمف ُمـ احلري٦م -2438/91

 :سمٞمٜمٝمام ًمٙمـ اًمقٓء صم٤مسم٧م ُمـ أقمتؼ قمٌدًا ومٚمف قمٚمٞمف اًمقٓء ويرصمف إٓ أن خيتٚمػ ديٜمٝمام ومال شمقارث -2439/91

 . (1)ٕٟمف حلٛم٦م يمٚمحٛم٦م اًمٜم٥ًم, واعمذه٥م يرى أٟمف يرصمف وإن اظمتٚمػ ديٜمٝمام

                                                 

 .  11/317( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/317( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/318( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/320( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/322( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  11/325( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  11/325( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  11/326( اًمنمح اعمٛمتع (8
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اًمٜم٤ًمء ٓ يرصمـ سم٤مًمقٓء إٓ ُمـ أقمت٘مـ أو أقمت٘مف ُمـ أقمت٘مـ ومال شمرث سم٤مًمقٓء سمقاؾمٓم٦م اًمٜم٥ًم  -2440/91

  .(2)واعم٠ًمًم٦م حتت٤مج إمم حترير وسمح٨م
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 اًمٕمتؼ ًمٖم٦م: اًم٘مدم .  -2441/92

 . (3)واصٓمالطم٤ًم: ختٚمٞمص اًمرىم٦ٌم ُمـ اًمرق

                                                                                                                                            

 .  11/327( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/328( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/330( اًمنمح اعمٛمتع (3
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 : (1)حيّمؾ اًمٕمتؼ سم٠مُمقر ُمٜمٝم٤م -2442/92

 اًمّمٞمٖم٦م اًم٘مقًمٞم٦م وهل ٟمققم٤من: سحي٦م ويمٜم٤مي٦م .  أوًٓ:

  صم٤مٟمٞم٤ًم: اًم٘مقة وهل اًمناي٦م وم٢مذا قمتؼ ٟمّمػ اًمٕمٌد هى اًمٕمتؼ إمم مجٞمٕمف سم٤مًم٘مقة وإن مل يرده اعمٕمتِؼ .

 طمؿ وهق ُمـ ًمق يم٤من أٟمثك حلرم قمٚمٞمف سمٜم٥ًم أن يتزوضمف . صم٤مًمث٤ًم: ُمٚمؽ ذي اًمر

 ٕمٌد يم٠من خييص قمٌده أو ي٘مٓمع ؿمحٛم٦م أذٟمف ٓ أن ي٘مٚمؿ أفم٤مومره . ٤مًماًمتٛمثٞمؾ سمراسمٕم٤ًم: 

ًمق أن رضماًل أقمتؼ ٟمّمٞمٌف ُمـ قمٌده وًمف ذيم٤مء هى إمم ٟمّمٞم٥م ذيم٤مئف, ُمع أٟمف ٓ يٛمٚمٙمف,  -2443/92

ُمـ أقمتؼ ذيم٤ًم ًمف ذم قمٌد ومٙم٤من ًمف ُم٤م يٌٚمغ صمٛمـ  ^: » : ًم٘مقًمفًم٘مقة ويٕمٓمل ذيم٤مءه ىمٞمٛم٦م أٟمّم٤ٌمئٝمؿًمٙمـ يني سم٤م

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, هذا  .ش اًمٕمٌد ىمقم ىمٞمٛم٦م قمدل, وم٠مقمٓمك ذيم٤مءه طمّمّمٝمؿ وقمتؼ قمٚمٞمف اًمٕمٌد, وإٓ وم٘مد قمتؼ ُمٜمف ُم٤م قمتؼ

 ,اعمذه٥م يرى أٟمف ٓ يني اًمٕمتؼوإذا يم٤من قمٜمده صمٛمـ اًمنميم٤مء, أُم٤م إذا مل يٙمـ قمٜمده صمٛمـ اًمنميم٤مء ومٗمٞمف ظمالف 

 . (2)ٞمؾ ي١مُمر اًمٕمٌد سم٠من يًتًٕمك ويتجر ًمٞم١مدي إمم أؾمٞم٤مده ىمٞمٛم٦م أٟمّم٤ٌمئٝمؿوىم

اًمٕمتؼ ُمـ أومْمؾ اًم٘مرسم٤مت سمنمط إٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمٗمًدة يم٠من يٙمقن اًمٕمٌد ًمٞمس ًمف يم٥ًم أو أٟمف  -2444/92

 . (3)ف سم٤مًمنم واًمٗم٤ًمد أو أٟمف ًمق أقمتؼ ذه٥م إمم اًمٙمٗم٤مروُمٕمر

تدسمػم وًمٙمـ ٓ يٕمتؼ إٓ سمٕمد اًمديـ وُمـ اًمثٚم٨م يّمح شمٕمٚمٞمؼ قمتؼ اًمٕمٌد سم٤معمقت ويًٛمك اًم -2445/92

 ٕن رضماًل أقمتؼ همالُم٤ًم ًمف قمـ دسمر ومل يٙمـ ًمف ُم٤مل همػمه ويم٤من قمٚمٞمف ديـ وم٤ٌمقمف اًمٜمٌل ^ وأورم ديـ اعمٕمتِؼ .  :وم٠مىمؾ

 

 . (4)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

 

 

                                                 

 .  11/330ع ( اًمنمح اعمٛمت(1

 .  11/331( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/334( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/334( اًمنمح اعمٛمتع (4
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 وأطمٙم٤مم أُمٝم٤مت إوٓدًمٙمت٤مسم٦م اسم٤مُب  -93

  .(1)ٟمٗمًف ُمـ ؾمٞمده سمامل ُم١مضمؾ ذم ذُمتفاًمٙمت٤مسم٦م: أن يِمؽمي اًمٕمٌد  -2446/93

                                                 

 .  11/336( اًمنمح اعمٛمتع (1
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إذا يم٤من ُمـ همػمه يمام ذم ىمّم٦م سمريرة, وأُم٤م ُمـ اًمٕمٌد  جيقز أن يٙم٤مشم٥م اًمٕمٌد ؾمٞمده قمغم ُم٤مل طم٤ملٍّ  -2447/93

 . (1)ٕٟمف ٓ يٛمٚمؽ :ومٝمذا  ُمتٕمذر

 :اًم٘مقل سمقضمقب إضم٤مسم٦م اًمٕمٌد إذا ـمٚم٥م اًمٙمت٤مسم٦م ُمـ ؾمٞمده ىمقل ىمقي سمنمط أن ٟمٕمٚمؿ ومٞمف ظمػماً  -2448/93

 . (2)[, واعمذه٥م يرى أٟمف ؾمٜم٦مڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چف شمٕم٤ممم ]ًم٘مقًم

اعمٙم٤مشم٥م ودًمٞمؾ ذًمؽ ذم ىمّم٦م سمريرة أن قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م اؿمؽمهت٤م  هجيقز ًمٚمًٞمد أن يٌٞمع قمٌد -2449/93

ُمتٗمؼ  .ش ظمذهي٤م واؿمؽمـمل هلؿ اًمقٓء »ُمـ أهٚمٝم٤م, وم٠مضم٤مزه٤م اًمٜمٌل ^ وأىمره٤م قمغم ذًمؽ, سمؾ أذن هل٤م سم٤مًمٚمٗمظ ىم٤مل: 

 . (3)ٚمٞمفقم

ٕن ؾم٥ٌم اًمٕمتؼ ىمد اٟمٕم٘مد وًمٙمـ اًمٕمٌد  :ُمـ اؿمؽمى قمٌدًا ُمٙم٤مشم٤ًٌم وم٢مٟمف ٓ يٛمٚمؽ أن يٌٓمؾ اًمٙمت٤مسم٦م -2450/93

 . (4)ي١مدي ىمٞمٛم٦م اًمٙمت٤مسم٦م إمم ؾمٞمده اًمث٤مين ويٙمقن وٓءه ًمًٞمده اًمث٤مين وإن اؿمؽمـمف إول وريض اًمث٤مين

 . (5)٥م ذم اًمٌ٘م٤مء قمٌدًا قمٜمد ؾمٞمدهإن قمجز اًمٕمٌد قمـ أداء اًم٘مٞمٛم٦م رضمع قمٌدًا ويمذًمؽ ًمق رهم -2451/93

 . (6)أم اًمقًمد ُمـ أشم٧م ُمـ ؾمٞمده٤م سمقًمد -2452/93

 إذا وـمئ طمر أُمتف أو أُم٦م ًمف وًمٖمػمه سمِمٌٝم٦م أو أُم٦م وًمده سمِمٌٝم٦م صمؿ وًمدت وم٢مهن٤م شمٙمقن أم وًمد ًمف  -2453/93

٤ًم ىمٝمري٤ًم قمغم وم٢مهن٤م شمٕمتؼ سمٛمقت ؾمٞمده٤م ُمـ يمؾ ُم٤مًمف قمت٘م ,ووًمده٤م طمر وًمد طمٞم٤ًم أو ُمٞمت٤ًم وىمد شمٌلم ومٞمف اخلٚمؼ

 . (7)اًمقرصم٦م

 . (8)ٓ حيؾ ًمألب أن يٓم٠م أُم٦م وًمده إٓ سمٜمٞم٦م اًمتٛمٚمؽ وأُم٤م أن يٓم٠مه٤م وهل ذم ُمٚمؽ اسمٜمف ومٝمذا طمرام -2454/93

                                                 

 .   11/337( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/338( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  11/338( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  11/339( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  11/340( اًمنمح اعمٛمتع (5

 . 11/341( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  11/342( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  11/342( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 . (1)أم اًمقًمد ُم٘مدُم٦م قمغم يمؾ رء طمتك قمغم اًمديـ واًمقصٞم٦م واعمػماث -2455/93

 . (2)واإلقم٤مرة أطمٙم٤مم أم اًمقًمد أطمٙم٤مم إُم٦م ذم اًمقطء واخلدُم٦م واإلضم٤مرة -2456/93

 

 
 هـ 1430/  8/ 21اًمٗمراغ ُمـ اجلزء احل٤مدي قمنم يقم إرسمٕم٤مء 
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 . (3)ٕن اًمقيم٤مًم٦م ذم قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ضم٤مئزة :ٞمٕم٘مد ًمف اًمٜمٙم٤مح صح ذًمؽًمويمؾ ؿمخص ؿمخّم٤ًم  ُمـ -2457/94

 اًمٜمٙم٤مح ًمٖم٦م: اًمٕم٘مد واجلامع .  -2458/94

                                                 

 .  11/344( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/344( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  9/327( اًمنمح اعمٛمتع (3
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 ؾمتٛمت٤مع هب٤م وطمّمقل اًمقًمد وهمػم ذًمؽ ُمـ ُمّم٤مًمح اًمٜمٙم٤مح . وذقم٤ًم: قم٘مد قمغم اُمرأة سم٘مّمد آ

ُمتٗمؼ . شي٤م ُمٕمنم اًمِم٤ٌمب ُمـ اؾمتٓم٤مع ُمٜمٙمؿ اًم٤ٌمءة ومٚمٞمتزوج ... »  ًم٘مقًمف ^: :وإصؾ ذم اًمٜمٙم٤مح أٟمف واضم٥م

  .(1)واعمذه٥م يرى أن إصؾ ومٞمف أٟمف ؾمٜم٦م قمٚمٞمف,

ظم٤مف قمغم ٟمٗمًف اًمزٟم٤م إذا  اًمٜمٙم٤مح دمري ومٞمف إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م اخلٛم٦ًم ومٞمٙمقن واضم٤ًٌم عمـ -2459/94

ويٙمقن حمرُم٤ًم عمـ ٓ يًتٓمٞمع , ويٙمقن ُمٙمروه٤ًم ًمٗم٘مػم ٓ ؿمٝمقة ًمف, ويٙمقن ُم٤ٌمطم٤ًم ًمٖمٜمل ٓ ؿمٝمقة ًمف, شمقومرت أؾم٤ٌمسمف

 . (2)ويًتح٥م ًمِمخص ٓ ؿمٝمقة ًمف وًمٙمـ قمٜمده ُم٤مل ويريد أن يٜمٗمع اًمزوضم٦م, اًمٕمدل سملم اًمزوضم٤مت

ٕن ُمراقم٤مة اًمٕمدل أُمر قمٔمٞمؿ وهذا هق  :يًـ آىمتّم٤مر قمغم زوضم٦م واطمدة وهق إؾمٚمؿ -2460/94

 . (3)اعمذه٥م

ٜم٦م -2461/94 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف,  .شوم٤مفمٗمر سمذات اًمديـ شمرسم٧م يداك »  ًم٘مقًمف ^: :يًـ أن خيت٤مر اًمرضمؾ زوضم٦ًم دي 

        ًم٘مقًمف ^: :ٕٟمف أٟمج٥م ًمٚمقًمد وأسمٕمد قمـ ىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ ذم طم٤مل اًمِم٘م٤مق, وأن شمٙمقن سمٙمراً  :وأن شمٙمقن أضمٜمٌٞم٦م

أظمرضمف  .ششمزوضمقا اًمقدود اًمقًمقد »  ًم٘مقًمف ^: :ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وأن شمٙمقن وًمقداً  .ششمالقمٌؽ وشمالقمٌٝم٤م ومٝمال سمٙمرًا » 

 . (4)اإلُم٤مم أمحد

 يٗمْمؾ أن خيت٤مر اًمرضمؾ زوضم٦م أُمٝم٤م ص٤محل٦م, واعمذه٥م يرى أٟمف يٗمْمؾ أن شمٙمقن سمال أم وهذا  -2462/94

 . (5)شمِم٤مؤم

 :هم٤مًم٤ًٌم يم٤مًمقضمف واًمرىم٦ٌم واًمٞمد واًم٘مدم وٟمحقه٤م يًـ عمـ أراد خيٓم٥م اُمرأة أن يٜمٔمر إمم ُم٤م ئمٝمر -2463/94

إٟمف »  وىمقًمف ^: .شإذا ظمٓم٥م أطمديمؿ اُمرأة وم٢من اؾمتٓم٤مع أن يٜمٔمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يدقمقه إمم ٟمٙم٤مطمٝم٤م ومٚمٞمٗمٕمؾ »  ًم٘مقًمف ^:

 . (1)ٕهن٤م مل شمزل أضمٜمٌٞم٦م ُمٜمف :وجيقز أن يٙمرر اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م سمال ظمٚمقة, أظمرضمٝمام اإلُم٤مم أمحد .شأطمرى أن ي١مدم سمٞمٜمٙمام 

                                                 

 .  12/5( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/8( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/10( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/13( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/18( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (2)ٕٟمف أدقمك ًمٚمِمٝمقة واًمتٚمذذ سمّمقهت٤م :ٓ جيقز اًمٙمالم ُمع اعمخٓمقسم٦م -2464/94

 : (3)ذوط ضمقاز اًمٜمٔمر إمم اعمخٓمقسم٦م ؾمت٦م -2465/94

 أن يٙمقن سمال ؿمٝمقة .  -ب       أن يٙمقن سمال ظمٚمقة .             -أ

 أن يٜمٔمر إمم ُم٤م ئمٝمر هم٤مًم٤ًٌم .  -دأن يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف اإلضم٤مسم٦م .        -ج

 أٓ شمٔمٝمر اعمخٓمقسم٦م ُمتؼمضم٦م ُمتٓمٞم٦ٌم .  -ويٙمقن قم٤مزُم٤ًم قمغم اخلٓم٦ٌم .      أن  -هـ

ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم  :حيرم اًمتٍميح سمخٓم٦ٌم اعمٕمتدة سمقوم٤مة أو ـمالق سم٤مئـ أو رضمٕمل, وجيقز اًمتٕمريض -2466/94

 ,[ وي٤ٌمح اًمتٍميح واًمتٕمريض ًمزوج أسم٤من زوضمتف سمٖمػم اًمثالث ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ]

ٕن اًمٕمدة ًمف وحيؾ ًمف شمزوضمٝم٤م وٓ قمدوان ذم ذًمؽ قمغم أطمد,  :ومًخ اًمٕم٘مد ٕي ؾم٥ٌميمام ًمق ـمٚم٘مٝم٤م قمغم قمقض أو 

 . (4)ٕهن٤م زوضم٦م :وحيرم اًمتٍميح واًمتٕمريض عمٓمٚم٘م٦م ـمالىم٤ًم رضمٕمٞم٤مً 

وٓ خيٓم٥م قمغم ظمٓم٦ٌم »  ًم٘مقًمف ^: :ٓ دمقز اخلٓم٦ٌم قمغم ظمٓم٦ٌم اًمرضمؾ وًمق يم٤من همػم ُمًٚمؿ -2467/94

د أهمٚمٌل ٓ ُمٗمٝمقم ًمف, أُم٤م إذا يم٤من همػم اعمًٚمؿ طمريب ومتجقز اخلٓم٦ٌم قمغم ىمٞمش  أظمٞمف »وىمقًمف , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شأظمٞمف 

 . (5)ٕٟمف ًمٞمس سم٠مخ :ٕٟمف ًمٞمس ًمف طمؼ, واعمذه٥م يرى أٟمف شمّمح اخلٓم٦ٌم قمغم ظمٓم٦ٌم همػم اعمًٚمؿ :ظمٓمٌتف

 : (6)طم٤مٓت اخل٤مـم٥م أرسمع -2468/94

 أن جي٤مب ومتحرم اخلٓم٦ٌم قمغم ظمٓمٌتف .  -أ

 . أن يرد ومتحؾ اخلٓم٦ٌم قمغم ظمٓمٌتف  -ب

 أن ي٠مذن ًمٖمػمه أن خيٓمٌٝم٤م .  -ج

                                                                                                                                            

 .  12/19( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/21( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/22( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/23( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/28( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  12/31( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 ٝمؾ احل٤مل هؾ أضمٞم٥م أو رد؟ وم٤مًمّمحٞمح أٟمف ٓ دمقز اخلٓم٦ٌم قمغم ظمٓمٌتف, واعمذه٥م يرى أٟمف جيقز . جي أن -د

ُمتك شمٞمن اًمٕم٘مد وم٢مٟمف حيّمؾ ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من, واعمذه٥م يرى أٟمف يًـ ذم يقم اجلٛمٕم٦م  -2469/94

 . (1)ُم٤ًمء

إن احلٛمد هلل »  اسمـ ُمًٕمقد اًمتل رواه٤م قمـ اًمٜمٌل ^ وهل ىمقًمف: يًـ أن شمٙمقن اخلٓم٦ٌم سمخٓم٦ٌم -2470/94

ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م, ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف وُمـ 

أظمرضمف  .ش يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف, وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ وي٘مرأ صمالصم٦م آي٤مت وهل ىمقًمف شمٕم٤ممم ] ٤مم أمحد,اإلُم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ [,وىمقًمف ]ڦ

ے    ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ[,وىمقًمف ]ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ج اًمرضمؾ, ومٞم٘مقل: ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ [ صمؿ ي٘م٤مل ًمٚمقزم: زوِّ

ج: ىمٌٚم٧م, صمؿ ي٘م٤مل ًمٚمزوج: سم٤مرك اهلل ًمٙمام وسم٤مرك قمٚمٞمٙمام ومجع سمٞمٜمٙمام ذم ظمػم . زوضمتؽ سمٜمتل ومالٟم٦م, وي٘مقل اًمزو

أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد, صمؿ إذا زوم٧م إًمٞمف ي٠مظمذ سمٜم٤مصٞمتٝم٤م, وي٘مقل: اًمٚمٝمؿ إين أؾم٠مًمؽ ظمػمه٤م وظمػم ُم٤م ضمٌٚمتٝم٤م قمٚمٞمف, 

 . (2)وأقمقذ سمؽ ُمـ ذه٤م وذ ُم٤م ضمٌٚمتٝم٤م قمٚمٞمف . أظمرضمف أسمق داود

 

 ومّمٌؾ ذم أريم٤من اًمٜمٙم٤مح

 . (3)ُمـ أريم٤من اًمٜمٙم٤مح: اًمزوضم٤من اخل٤مًمٞم٤من ُمـ اعمقاٟمع, واإلجي٤مب واًم٘مٌقل -2471/94

[ وم٠مـمٚمؼ ژ ژ ڑ ڑ ک کًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :جيقز اًمٕم٘مد سمٙمؾ ًمٗمظ يدل قمٚمٞمف قمروم٤مً  -2472/94

اًمٜمٙم٤مح ويمؾ ُم٤م ؾمٛمل ٟمٙم٤مطم٤ًم قمروم٤ًم ومٝمق ٟمٙم٤مح وٕن اًمٜمٌل ^ أقمتؼ صٗمٞم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وضمٕمؾ قمت٘مٝم٤م صداىمٝم٤م, 

                                                 

 .  12/32( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/33( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/36 ( اًمنمح اعمٛمتع(3
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ُمٚمٙمتٙمٝم٤م سمام ُمٕمؽ ُمـ  »ة اًمتل وه٧ٌم ٟمٗمًٝم٤م ًمٚمٜمٌل ^ وىمد صم٧ٌم ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري أٟمف ^ ىم٤مل: وىمّم٦م اعمرأ

وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ  ,ٕهن٤م شمٜمٕم٘مد سمام دل قمٚمٞمٝم٤م :وهذا ٟمص سيح, ويمذًمؽ ي٘م٤مس قمغم اًمٕم٘مقد إظمرى .ش اًم٘مرآن

  .(1)اإلؾمالم, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ يّمح سمٖمػم ًمٗمظ زوضمتؽ أو أٟمٙمحتؽ

وم٢من يم٤من ٓ  ,اًمقزم أظمرس أو اًمزوج ومٞمٜمٕم٘مد اًمٜمٙم٤مح سم٤مإلؿم٤مرة اعمٗمٝمقُم٦م أو سم٤مًمٙمت٤مسم٦م إذا يم٤من -2473/94

 . (2)يٕمرف اإلؿم٤مرة اعمٗمٝمقُم٦م واًمٙمت٤مسم٦م اٟمت٘مٚم٧م اًمقٓي٦م إمم همػمه واإلؿم٤مرة اعمٗمٝمقُم٦م ٓ سمد أن يٕمرومٝم٤م اًمِم٤مهدان

ي٘مقل: أقمت٘متؽ وم٢مٟمف ٓ حيت٤مج إمم ًمٗمظ اًمتزوي٩م أو اإلٟمٙم٤مح سمؾ  تفإذا شمزوج اًمرضمؾ ممٚمقيم -2474/94

 . (3)ٕن اًمٜمٌل ^ أقمتؼ صٗمٞم٦م وضمٕمؾ قمت٘مٝم٤م صداىمٝم٤م :وضمٕمٚم٧م قمت٘مؽ صداىمؽ

 زوضمٜمل, إذا شم٘مدم اًم٘مٌقل قمغم اإلجي٤مب قمغم وضمف يتْمح سمف اًم٘مٌقل وم٢مٟمف يّمح يمام ًمق ىم٤مل: -2475/94

قل دل قمغم ذًمؽ ىمّم٦م اعمرأة اًمتل وه٧ٌم ٟمٗمًٝم٤م ًمٚمٜمٌل ^ وم٘م٤مل أطمد اًمّمح٤مسم٦م: زوضمٜمٞمٝم٤م وم٘م٤مل رؾم :زوضمتؽ وم٘م٤مل:

واعمذه٥م يرى  ومٗمل احلدي٨م شم٘مدم اًم٘مٌقل قمغم اإلجي٤مب,, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شزوضمتٙمٝم٤م سمام ُمٕمؽ ُمـ اًم٘مرآن »  اهلل ^:

 . (4)أٟمف إذا شم٘مدم اًم٘مٌقل قمغم اإلجي٤مب مل يّمح

يٜمٕم٘مد اًمٜمٙم٤مح سم٤مإلجي٤مب دون اًم٘مٌقل ذم طم٤مًم٦م ًمق يم٤من اًمقزم هق اسمـ اًمٕمؿ وأراد أن يتزوضمٝم٤م  -2476/94

 ويٜمٕم٘مد اًمٜمٙم٤مح وٓ طم٤مضم٦م ٕن  ,أؿمٝمديمؿ أين شمزوضم٧م ُمقًمٞمتل سمٜم٧م قمٛمل ومالٟم٦م ٘مقل:ومٞمحي ؿم٤مهديـ وم٘مط وي

 . (5)وىمٌٚم٧م ي٘مقل:

 : (6)يِمؽمط ذم اًم٘مٌقل صمالصم٦م ذوط -2477/94

 أن يٙمقن ذم جمٚمس واطمد . -أ

                                                 

 .  12/37( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/44( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/44( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/45( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/46( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  12/47( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 أٓ يتِم٤مهمال سمام ي٘مٓمٕمف .  -ب

 أن يٙمقن اًم٘مٌقل عمـ أوضم٥م ًمف أي قمغم ومالٟم٦م ٓ قمغم همػمه٤م .  -ج

 اًمٜمٙم٤محومّمٌؾ ذم ذوط 

اًمنمط إول ُمـ ذوط اًمٜمٙم٤مح: شمٕمٞملم اًمزوضملم, واًمتٕمٞملم ًمف ـمرق ُمٜمٝم٤م: اإلؿم٤مرة واًمتًٛمٞم٦م  -2478/94

يم٠من ٓ يٙمقن ًمف إٓ سمٜمت٤ًم واطمدة أو يٙمقن ًمف سمٜم٤مت ُمتزوضم٤مت وواطمدة  ,واًمقصػ سمام شمتٛمٞمز سمف واًمتٕمٞملم سم٤مًمقاىمع

 . (1)ًمٞم٧ًم ُمتزوضم٦م

ٓ شمٜمٙمح اًمٌٙمر طمتك شمًت٠مذن »  ًم٘مقًمف ^: :اًمزوضملم اًمنمط اًمث٤مين ُمـ ذوط اًمٜمٙم٤مح: رو٤م -2479/94

 . (2)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شوٓ شمٜمٙمح إيؿ طمتك شمًت٠مُمر 

اًم٤ٌمًمغ اعمٕمتقه واعمجٜمقٟم٦م واعمجٜمقن واًمّمٖمػم ٓ يِمؽمط رو٤مهؿ ذم اًمٜمٙم٤مح إذا شمٌٞمٜم٧م رهمٌتٝمؿ ذم  -2480/94

  .(3)اًمٜمٙم٤مح

ٕن شمٍمف إب صحٞمح سمٛم٘مت٣م  :إذا زوج إب اسمٜمف اًمّمٖمػم عمّمٚمحتف وم٢مٟمف ٓ ظمٞم٤مر ًمف -2481/94

 . (4)اًمنمع وم٢من أراد آسمـ أن يٗم٤مرق زوضمتف ومٚمف أن يٓمٚمؼ

 وهذا  ,اًمٌٙمر اعمٙمٚمٗم٦م وهمػم اعمٙمٚمٗم٦م اًمتل شمؿ هل٤م شمًع ؾمٜملم أوُمـ هل دون ذًمؽ يِمؽمط رو٤مه٤م -2482/94

 . (5)اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م يرى أن ًمألب أن يزوج اسمٜمتف اًمٌٙمر اعمٙمٚمٗم٦م سمٖمػم رو٤مه٤م

 . (6)إذا قمٞمٜم٧م اعمرأة ُمـ ًمٞمس سمٙمػء وم٢من إب ٓ يٓمٞمٕمٝم٤م وٓ إصمؿ قمٚمٞمف -2483/94

                                                 

 .  12/49( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/51( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/52( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/54ٛمتع ( اًمنمح اعم(4

 .  12/57( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  12/59( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ٕن اُمرأة زوضمٝم٤م أسمقه٤م ذم قمٝمد  :اًمثٞم٥م ٓ سمد ُمـ رو٤مه٤م ذم اًمٜمٙم٤مح وًمق أيمره٧م ومٚمٝم٤م اخلٞم٤مر -2484/94

ـ زين أُم٤م ُم ,اًمٜمٌل ^ وهل صمٞم٥م ومخػمه٤م اًمٜمٌل ^, واًمثٞم٥م هل ُمـ زاًم٧م سمٙم٤مرهت٤م سمجامع صحٞمح أو سمزٟم٤م سمرو٤مه٤م

 . (1)هب٤م يمره٤ًم ومٚمٝم٤م طمٙمؿ اًمٌٙمر, واعمذه٥م يرى أن هل٤م طمٙمؿ اًمثٞم٥م

ًمق أن رضماًل أوص سمٕمد ُمقشمف أن ومالٟم٤ًم وصٞم٤ًم قمغم سمٜم٤مشمف يزوضمٝمؿ سم٤مًمٙمػء وم٢من هذه اًمقصٞم٦م ٓ  -2485/94

 . (2)شمّمح ٕن اًمقٓي٦م ٓ شمًتٗم٤مد سم٤مًمقصٞم٦م سمؾ ُمـ اًمنمع, واعمذه٥م يرى صح٦م ذًمؽ ويٙمقن اًمقيص وًمٞم٤مً 

  .(3)جيقز ًمٚمامًمؽ أن يزوج إُم٤مئف سمٖمػم إذهنـ -2486/94

سم٤مىمل إوًمٞم٤مء ُمـ دون إب ٓ يزوضمقن ُمـ يم٤مٟم٧م دون شمًع ؾمٜملم وٓ اًمّمٖمػم ُمٓمٚم٘م٤ًم وٓ  -2487/94

 . (4)يزوضمقن اًمٙمٌػمة اًمٕم٤مىمٚم٦م وسمٜم٧م اًمتًع إٓ سم٢مذهنام

[ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :اًمنمط اًمث٤مًم٨م ُمـ ذوط اًمٜمٙم٤مح: اًمقزم -2488/94

أيام اُمرأة »  وىمقًمف ^: .شٓ ٟمٙم٤مح إٓ سمقزم »  [ واخلٓم٤مب هٜم٤م ًمألوًمٞم٤مء وىم٤مل ^:ٱ ٻ ٻًمف ]وًم٘مق

 . (5)أظمرضمٝمام اإلُم٤مم أمحد .شٟمٙمح٧م سمٖمػم إذن وًمٞمٝم٤م ومٜمٙم٤مطمٝم٤م سم٤مـمؾ 

 : (6)ُمـ ذوط اًمقزم ذم اًمٜمٙم٤مح -2489/94

 أن يٙمقن ذيمرًا . -ب             اًمتٙمٚمٞمػ سم٠من يٙمقن سم٤مًمٖم٤ًم قم٤مىماًل .                          -أ

 اًمرؿمد ذم اًمٕم٘مد .  -داحلري٦م قمغم اعمذه٥م واًمّمحٞمح قمدم اؿمؽماط احلري٦م .        -ج

 إُم٤مٟم٦م, واعمذه٥م يرى اًمٕمداًم٦م .  -و               اشمٗم٤مق اًمديـ .                                                  -هـ

                                                 

 .  12/60( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/62, 11/193( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/63( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/64( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/69( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  12/72( اًمنمح اعمٛمتع (6
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, وأُم٦م يم٤مومرة عمًٚمؿ, أم وًمد قمٜمد يم٤مومر أؾمٚمٛم٧مٓ يِمؽمط اشمٗم٤مق اًمديـ ذم طم٤مٓت ُمٜمٝم٤م:  -2490/94

 . (1)واًمًٚمٓم٤من يزوج ُمـ ٓ وزم هل٤م ُمـ أهؾ اًمذُم٦م

 . (2)اعمًٚمؿ ًمف أن يزوج ُمقًمٞمتف اًمٙم٤مومرة ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م -2491/94

إذا يم٤مٟم٧م اعمرأة ذم سمٚمد ًمٞمس هل٤م ومٞمف وزم وٓ ؾمٚمٓم٤من ُمًٚمؿ ومٞمزوضمٝم٤م ُمـ يم٤من ذا ؾمٚمٓم٤من ذم حمٚمٝم٤م  -2492/94

ًا قمغم جمتٛمع إؾمالُمل, وإذا هرب رضمؾ واُمرأة ُمـ سمالدمه٤م وم٠مرادا اًمزواج وم٢مهن٤م شمتقمم اًمٕم٘مد وًمق يم٤من ُمدير

 . (3)ًمٚميورة

ي٘مدم ذم وٓي٦م اًمٜمٙم٤مح إب صمؿ ويمٞمٚمف ذم احلٞم٤مة صمؿ اجلد ٕب وإن قمال صمؿ آسمـ صمؿ سمٜمقه وإن  -2493/94

ٜمقمه٤م صمؿ أىمرب قمّم٦ٌم ٟم٤ًًٌم صمؿ اعمقمم اعمٜمٕمؿ ٟمزًمقا صمؿ إخ اًمِم٘مٞمؼ صمؿ ٕب صمؿ سمٜمقمه٤م صمؿ قمٛمٝم٤م ٕسمقيـ صمؿ ٕب صمؿ سم

 . (4)سم٤مًمٕمتؼ صمؿ أىمرب قمّم٦ٌم اعمٕمتؼ ٟم٤ًًٌم صمؿ أىمرب قمّمٌتف وٓء صمؿ اًمًٚمٓم٤من

إذا قمْمؾ اًمقزم إىمرب ُمقًمٞمتف قمـ اًمٜمٙم٤مح أو يم٤من ًمٞمس أهاًل ًمٚمقٓي٦م زوضمٝم٤م اًمقزم إسمٕمد,  -2494/94

قمغم اًمٜمٙم٤مح وإذا مل يٛمٙمـ ويم٤من يٗمقت سمف اًمٙمػء  وإذا هم٤مب اًمقزم همٞم٦ٌم يٛمٙمـ ُمراضمٕمتف ومٞمٝم٤م وم٢مٟمف جي٥م ُمقاوم٘متف

 . (5)زوضمٝم٤م إسمٕمد, واعمذه٥م يرى أٟمف إذا هم٤مب ُم٤ًموم٦م ىمٍم ؾم٘مٓم٦م وٓيتف وزوضمٝم٤م إسمٕمد

 يّمح أن يٙمقن اًمقزم زوضم٤ًم يم٤مسمـ قمؿ يريد أن يتزوج سمٜم٧م قمٛمف وهق وًمٞمٝم٤م ومٞمحي اًمِمٝمقد  -2495/94

 

 . (6)٘مد سم٤مًمقيم٤مًم٦م وسم٤مًمقٓي٦م ويِمٝمدهؿ قمغم اًمزواج ويّمح أن يتقمم ؿمخص ـمرذم اًمٕم

                                                 

 .  12/76( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/77( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/81( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/81( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/86( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  12/92( اًمنمح اعمٛمتع (6
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اًمنمط اًمراسمع ُمـ ذوط اًمٜمٙم٤مح: اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمٜمٙم٤مح قمغم اعمذه٥م واًمّمحٞمح أٟمف ًمٞمس  -2496/94

أن وضمقد اإلؿمٝم٤مد  سمنمط وًمٙمٜمف يٜمٌٖمل ويت٠ميمد وإهؿ هق اإلقمالن وًمق يم٤من سمدون إؿمٝم٤مد, وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم:

 . (1)أظمرضمف اًمؽمُمذي .شأقمٚمٜمقا اًمٜمٙم٤مح »  ًمف ^:ٕٟمف خم٤مًمػ ًم٘مق :سمدون إقمالن ذم اًمٜمٙم٤مح ذم صحتف ٟمٔمر

وم٢من مل يٙمقٟم٤م  ,اعمذه٥م يِمؽمط ذم اًمٜمٙم٤مح أن يٙمقن سمِم٤مهديـ ذيمريـ قمدًملم ُمٙمٚمٗملم ؾمٛمٞمٕملم -2497/94

ٟم٤مـم٘ملم وم٢من يم٤مٟم٤م  , وأن يٙمقٟم٤مؾمٛمٞمٕملم وًمٙمـ ي٘مرآن ويمت٥م اًمٕم٘مد قمغم ورىم٦م وم٘مرأه٤م اًمِم٤مهدان صح٦م اًمِمٝم٤مدة

وأن ٓ يٙمقٟم٤م ُمـ أصقل أو ومروع اًمزوج أو  ,إلؿم٤مرة اعمٕمٚمقُم٦م صح٦م اًمِمٝم٤مدةأظمرؾملم وًمٙمـ جيٞمدون اًمٙمت٤مسم٦م أو ا

 . (2)واًمّمحٞمح أهن٤م شمّمح ,اًمزوضم٦م أو اًمقزم قمغم اعمذه٥م

اًمٙمٗم٤مءة ذم اًمديـ واعمٜمّم٥م واًمٜم٥ًم واحلري٦م ًمٞم٧ًم ذـم٤ًم ًمّمح٦م اًمٜمٙم٤مح وًمٙمٜمٝم٤م ذط ذم  -2498/94

 . (3)واًمّمحٞمح أهن٤م ًمٞم٧ًم سمنمط ,اًمٚمزوم قمغم اعمذه٥م

ٕهنؿ يرون  :ًمق زوج إب سمٜمتف اًمٕمٗمٞمٗم٦م سمٗم٤مضمر زاين وم٤مًمزواج وم٤مؾمد, واعمذه٥م يرى أٟمف صحٞمح -2499/94

 . (4)أن اًمزاٟمٞم٦م ٓ يّمح ٟمٙم٤مطمٝم٤م طمتك شمتقب وأُم٤م اًمزاين ومٞمّمح ٟمٙم٤مطمف ىمٌؾ أن يتقب

اًمّمحٞمح أٟمف إذا زوج إب اًم٘مٌكم اسمٜمتف سمٛمـ ًمٞمس سم٘مٌكم وم٤مًمٜمٙم٤مح صحٞمح وًمٞمس ٕطمد ُمـ  -2500/94

 . (5)ًخف, واعمذه٥م يرى أٟمف إذا مل يرض أطمد ُمـ إوًمٞم٤مء وًمق يم٤من اسمـ قمؿ ومٚمف ومًخ اًمٜمٙم٤محإوًمٞم٤مء وم

 

 

 ًمٜمٙم٤محاعمحرُم٤مت ذم اسم٤مُب  -95

                                                 

 .  12/94( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/97( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/100( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/102( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/104( اًمنمح اعمٛمتع (5
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اعمحرُم٤مت ذم اًمٜمٙم٤مح قمغم ٟمققملم حمرُم٤مت إمم إسمد وهـ مخ٦ًم أٟمقاع: سم٤مًمٜم٥ًم وسم٤مًمرو٤مع  -2501/95

 . (1)دوحمرُم٤مت إمم أُم وسم٤معمّم٤مهرة وسم٤مًمٚمٕم٤من وسم٤مٓطمؽمام,

ەئ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :ُمـ اعمحرُم٤مت إمم إسمد: اعمحرُم٤مت سم٤مٓطمؽمام وهـ زوضم٤مت اًمٜمٌل ^ -2502/95

 . (2)[ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

ُمـ اعمحرُم٤مت إمم إسمد: اعمحرُم٤مت سم٤مًمٜم٥ًم وهـ: إم واجلدة وإن قمٚم٧م واًمٌٜم٧م وسمٜم٧م آسمـ  -2503/95

٧م وسمٜمتٝم٤م وسمٜم٧م سمٜمتٝم٤م وسمٜم٧م اسمٜمٝم٤م وسمٜم٧م إخ وسمٜمتٝم٤م وسمٜم٧م وسمٜمت٤ممه٤م واًمٌٜم٧م وسمٜم٧م آسمـ وسمٜمت٤ممه٤م وإن ٟمزًمـ وإظم

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ اسمٜمف وسمٜمتٝم٤م وإن ٟمزًمـ واخل٤مًم٦م واًمٕمٛم٦م وإن قمٚمت٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم ]

 . (3)[ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 . (4)ٕهن٤م سمْمٕم٦م ُمٜمف ىمدرًا وإن يم٤مٟم٧م ًمٞمس سمٜمتف ذقم٤مً  :اًمٌٜم٧م ُمـ اًمزٟم٤م حترم قمغم أسمٞمٝم٤م -2504/95

 . (5)د: اعمالقمٜم٦م قمغم اعمالقمـُمـ اعمحرُم٤مت إمم إسم -2505/95

ک ک ک ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم] :ُمـ اعمحرُم٤مت إمم إسمد: اعمحرُم٦م سم٤مًمرو٤مع -2506/95

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وًمٙمـ ٓ سمد  .شحيرم ُمـ اًمرو٤مع ُم٤م حيرم ُمـ اًمٜم٥ًم »  [ وًم٘مقًمف ^:ک گ گ

زُمـ يتٖمذى أن يٙمقن ذم و: أن يٙمقن مخس روٕم٤مت وم٠ميمثر, وهلرُم٤ًم حماًمنموط ذم هذا اًمرو٤مع ًمٞمٙمقن شمقومر ُمـ 

 . (6)ومٞمف اًمٓمٗمؾ سم٤مًمٚمٌـ وهق ؾمٜمت٤من

                                                 

 .  12/107( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/107( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/108( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  110, 12/108( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/111( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  12/112( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ٕن  :رو٤مع اًمٙمٌػم ًمٞمس ُم١مصمرًا ذم اًمتحريؿ, وًمٌـ اًمٌٜم٧م اًمٌٙمر اًمّمحٞمح أٟمف ُم١مصمر ذم اًمتحريؿ -2507/95

 . (1)ٕٟمف ٓ سمد أن يٙمقن صم٤مب قمـ محؾ :أي٦م قم٤مُم٦م, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ ي١مصمر

رو٤مع ومٞمجقز ٟمٙم٤مطمٝم٤م ويمذًمؽ أظم٧م اسمٜمف ُمـ يًتثٜمك ُمـ اعمحرُم٤مت سم٤مًمرو٤مع أم أظمتف ُمـ اًم -2508/95

 . (2)اًمرو٤مع

آشمّم٤مل سملم إٟم٤ًمٟملم سم٥ًٌم قم٘مد اًمٜمٙم٤مح  :ُمـ اعمحرُم٤مت إمم إسمد: اعمحرُم٤مت سم٤معمّم٤مهرة أي -2509/95

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :: زوضم٦م إب وإن قمال دظمؾ هب٤م أم مل يدظمؾلاًمّمحٞمح وه

 . (3)[ڄ ڃ

روقمف ٓ حيرُمقن قمغم اعمزين هب٤م ويمذًمؽ اعمزين هب٤م ٓ حيرم أصقهل٤م اًمّمحٞمح أن اًمزاين أصقًمف ووم -2510/95

  .(4)وومروقمٝم٤م قمغم اًمزاين, واعمذه٥م يرى أن اًمزٟم٤م حيرم إصقل واًمٗمروع

ہ ہ ہ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :ُمـ اعمحرُم٤مت سم٤معمّم٤مهرة: زوضم٦م آسمـ وإن ٟمزل -2511/95

ؽ سمٜم٧م [ ويمذًمگ گًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :[ ويمذًمؽ حترم أم اًمزوضم٦م وضمداهت٤مھ ھ

ًم٘مقًمف  :اًمزوضم٦م وسمٜم٤مت أوٓده٤م إذا دظمؾ هب٤م ووـمئٝم٤م, وم٢مذا دظمؾ هب٤م ومل يٓمئٝم٤م طمؾ ًمف ٟمٙم٤مح سمٜمتٝم٤م وسمٜم٤مت أوٓده٤م

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ شمٕم٤ممم ]

 . (5)[ۀ ۀ ہ

 ,اًمّمحٞمح أٟمف ٓ دظمؾ ًمٚمرو٤مع ذم اعمّم٤مهرة ومٞمجقز ًمٚمرضمؾ أن يتزوج أم زوضمتف ُمـ اًمرو٤مع -2512/95

وحيؾ ًمٚمزوضم٦م أن شمتزوج أسمق  ,وسمٜم٧م زوضمتف ُمـ اًمرو٤مع ,٤مرق هذا اًمزوج زوضمتف سمٛمقت أو ـمالقوًمٙمـ سمٕمد أن يٗم

                                                 

 .  12/116( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/117( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/240, 12/118( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/119( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/120( اًمنمح اعمٛمتع (5
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واجلٛمٝمقر يرى أن اًمرو٤مع يدظمؾ  وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم,  , زوضمٝم٤م ُمـ اًمرو٤مع واسمـ زوضمٝم٤م ُمـ اًمرو٤مع

 . (1)ذم اعمّم٤مهرة ومٞمحرم

طم٥م اًمٗمراش واؾمتٚمح٘مف ومٚمف ذًمؽ إذا ادقمك اًمزاين أن اًمقًمد وًمده ومل يٙمـ ًمف ُمٜم٤مزع يمّم٤م -2513/95

وهذا اًم٘مقل هق اًمراضمح اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمٕم٘مؾ واًمنمع قمٜمد اًمت٠مُمؾ, واجلٛمٝمقر قمغم أٟمف ٓ طمؼ ًمٚمزاين ذم  ,ويٚمحؼ سمف

 . (2)اًمقًمد اًمذي ظمٚمؼ ُمـ ُم٤مئف

اعمحرُم٤مت سم٤معمّم٤مهرة أرسمٕم٦م أصٜم٤مف: أصقل وومروع اًمزوج, وأصقل وومروع اًمزوضم٦م, وًمٙمـ  -2514/95

 . (3)وم٢من مل يدظمؾ ومال حيرُمـ اًمٗمروع حيرُمـ سم٤مًمدظمقل

 ومّمٌؾ ذم اعمحرُم٤مت إمم أُمد

حيرم إمم أُمد اجلٛمع سملم زوضمتف وأظمتٝم٤م وُمٕمتدشمف وأظمتٝم٤م سمنمط أن شمٙمقن ُمٕمتدة سمٓمالق رضمٕمل  -2515/95

 . (4)أو سم٤مئـ سمٞمٜمقٟم٦م صٖمرى, أُم٤م ذم اًمٌٞمٜمقٟم٦م اًمٙمؼمى ومال حترم قمٚمٞمف

م اجلٛمع سملم اعمرأة وسمٜم٧م أظمتٝم٤م وسملم اعمٕمتدة وسمٜم٧م حيرم اجلٛمع سملم اعمرأة وقمٛمتٝم٤م وظم٤مًمتٝم٤م وحير -2516/95

ٓ جيٛمع سملم اعمرأة وقمٛمتٝم٤م »  وىمقًمف ^:[ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :أظمتٝم٤م

  .(5)أُم٤م إذا سم٤مٟم٧م سمٞمٜمقٟم٦م يمؼمى ومال حيرُمـ قمٚمٞمف, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شوٓ سملم اعمرأة وظم٤مًمتٝم٤م 

٢من شم٠مظمر أطمدمه٤م قمـ أظمر وم٤مًمّمحٞمح إول ًمق مجع سملم إظمتلم ذم قم٘مد واطمد سمٓمؾ اًمٜمٙم٤مح وم -2517/95

 . (6)واًمث٤مين ٓ يّمح

 ُمـ اعمحرُم٤مت إمم أُمد اعمٕمتدة ُمـ اًمٖمػم واعمًتؼمأة ُمـ اًمٖمػم واًمزاٟمٞم٦م طمتك شُمٕمٚمؿ شمقسمتٝم٤م وشمٜم٘ميض  -2518/95

                                                 

 .  12/123( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/127( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/128( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/130( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/131( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  12/134( اًمنمح اعمٛمتع (6



 املمتع  الشرحكتاب  جممىع اختيارات الشيخ ابن عثيمني الفقهية من

440 

واعمحِرُم٦م طمتك حتؾ اًمتحٚمؾ إول قمغم اًمّمحٞمح وهق  ,وُمـ اعمحرُم٤مت اعمٓمٚم٘م٦م صمالصم٤ًم طمتك يٓم٠مه٤م آظمر ,قمدهت٤م

 . (1)تٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالماظم

ٓ حيؾ ًمٚمٙم٤مومر أن يٜمٙمح ُمًٚمٛم٦م وٓ حيؾ ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٜمٙمح اًمٙم٤مومرة وًمق يم٤من قمٌدًا إٓ احلرة  -2519/95

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :اًمٙمت٤مسمٞم٦م ومٞمجقز ٟمٙم٤مطمٝم٤م

[ واًمٙمت٤مسمٞم٦م هل اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م اًمتل شمديـ سمديـ أهؾ اًمٙمت٤مب وًمق يم٤مٟم٧م شم٘مقل ۈئ ۈئ

 . (2)ٞم٨مسم٤مًمتثٚم

ٓ حيؾ ًمٚمٛمًٚمؿ احلر أن يٜمٙمح أُم٦م ُمًٚمٛم٦م إٓ أن خي٤مف اًمٕمٜم٧م ويٕمجز قمـ ـمقل احلرة وصمٛمـ  -2520/95

 . (3)إُم٦م

ٓ حيؾ ًمٚمٕمٌد أن يٜمٙمح ؾمٞمدشمف طمتك شمٕمت٘مف, وٓ حيؾ ًمٚمًٞمد أن يٜمٙمح أُمتف وًمف وـم١مه٤م ُمـ همػم  -2521/95

 . (4)ٟمٙم٤مح

يٜمٙمح أُم٦م اسمٜمف سم٤مًمنموط اًم٤ًمسم٘م٦م ذم ٟمٙم٤مح إُم٦م, جيقز ًمٚمحر ٟمٙم٤مح أُم٦م أسمٞمف, وجيقز ًمألب أن  -2522/95

 . (5)واعمذه٥م أٟمف ًمٞمس ًمألب أن يتزوج أُم٦م اسمٜمف

 . (6)جيقز ًمٚمحرة أن شمٜمٙمح قمٌد وًمده٤م, واعمذه٥م أٟمف ٓ يّمح -2523/95

يمٛمـ قمٜمده زوضم٦م طمرة وهل٤م أظم٧م ممٚمقيم٦م  ,يمؾ ُمـ طمرم اًمٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م طمرم وـم١مه٤م سمٛمٚمؽ يٛملم -2524/95

 . (7)ًمنماء صحٞمح وًمٙمـ ٓ يٓم١مه٤موم٤مؿمؽمى اعمٛمٚمقيم٦م وم٤م

                                                 

 .  12/136( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/145نمح اعمٛمتع ( اًم(2

 .  12/149( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/151( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/153( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  12/154( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  12/157( اًمنمح اعمٛمتع (7
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إُم٦م اعمٛمٚمقيم٦م وـم١مه٤م طمالل ؾمقاء يم٤مٟم٧م يمت٤مسمٞم٦م أم همػم يمت٤مسمٞم٦م, واعمذه٥م يِمؽمط أن شمٙمقن  -2525/95

 . (1)يمت٤مسمٞم٦م

 . (2)ُمـ مجع ذم قم٘مد واطمد سملم ُمـ حتؾ وُمـ حترم صح ومٞمٛمـ حتؾ وسمٓمؾ ومٞمٛمـ حترم -2526/95

 . (3)أُمرهٓ يّمح ٟمٙم٤مح اخلٜمثك اعمِمٙمؾ طمتك يتٌلم  -2527/95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  12/158( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/159( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/160( اًمنمح اعمٛمتع (3
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 ًمٜمٙم٤محاًمٕمٞمقب ذم اًمنموط واسم٤مُب  -96

 : (1)اًمٗمرق سملم ذوط اًمٜمٙم٤مح واًمنموط ذم اًمٜمٙم٤مح -2528/96

 اًمٜمٙم٤مح ُمـ ووع اًمِم٤مرع, واًمنموط ذم اًمٜمٙم٤مح ُمـ ووع اًمٕم٤مىمد .  طذو -أ

ٜمٙم٤مح وإٟمام ذوط اًمٜمٙم٤مح يتقىمػ قمٚمٞمٝم٤م صح٦م اًمٜمٙم٤مح, واًمنموط ذم اًمٜمٙم٤مح ٓ يتقىمػ قمٚمٞمٝم٤م صح٦م اًم -ب

 ًمزوُمف. 

 ذوط اًمٜمٙم٤مح ٓ يٛمٙمـ إؾم٘م٤مـمٝم٤م, واًمنموط ذم اًمٜمٙم٤مح يٛمٙمـ إؾم٘م٤مـمٝم٤م ممـ هل ًمف .  -ج

 ذوط اًمٜمٙم٤مح ٓ شمٜم٘مًؿ إمم صحٞمح ووم٤مؾمد, واًمنموط ذم اًمٜمٙم٤مح شمٜم٘مًؿ إمم صحٞمح ووم٤مؾمد .  -د

 . (2)حمؾ اًمنموط ذم اًمٜمٙم٤مح صٚم٥م اًمٕم٘مد أو ىمٌٚمف ٓ سمٕمده -2529/96

ژ ژ ڑ ڑ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :ّمحٞمح٦م ذم اًمٕم٘مد جي٥م اًمقوم٤مء هب٤ماًمنموط اًم -2530/96

أن يرى ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, واعمذه٥م  .شإن أطمؼ اًمنموط أن شمقومقا سمف ُم٤م اؾمتحٚمٚمتؿ سمف اًمٗمروج »  [ وىمقًمف ^:ک

 . (3)اًمقوم٤مء سم٤مًمنموط ذم اًمٜمٙم٤مح ؾمٜم٦م ًمٞمس سمقاضم٥م

 . (4)وم٤مؾمدة همػم ُمٗمًدةاًمنموط ذم اًمٜمٙم٤مح شمٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم: صحٞمح٦م ووم٤مؾمدة ُمٗمًدة و -2531/96

ٓ »  ًم٘مقًمف ^: :ُمـ اًمنموط اًمٗم٤مؾمدة أن شمِمؽمط اعمرأة قمغم ظم٤مـمٌٝم٤م أن يٓمٚمؼ زوضمتف إومم -2532/96

  .(5)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, واعمذه٥م يرى أٟمف ذط صحٞمح .ششم٠ًمل اعمرأة ـمالق أظمتٝم٤م ًمتٙمٗم٠م ُم٤م ذم صحٗمتٝم٤م 

ضمٝم٤م أن ٓ يتنى قمٚمٞمٝم٤م وأن ٓ ُمـ اًمنموط اًمّمحٞمح٦م ذم اًمٜمٙم٤مح أن شمِمؽمط اعمرأة قمغم زو -2533/96

  .(6)يتزوج قمٚمٞمٝم٤م

                                                 

 .  12/162( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/163( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/164( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/165( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/166( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  12/166( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ًمق ىمٞمؾ ًمٚمزوج إن شمزوضم٧م زوضم٦م أظمرى ومٝمل ـم٤مًمؼ صح اًمنمط وًمٙمـ ًمق شمزوج مل شمٓمٚمؼ  -2534/96

 . (1)ٕن اًمٓمالق ٓ يٙمقن إٓ سمٕمد اًمٜمٙم٤مح :ٕٟمف شمٕمٚمٞمؼ قمغم ُم٤م ٓ يٛمٚمؽ :زوضمتف اجلديدة

ٟم٘مدًا اؿمؽمـم٧م أو أن شمٌ٘مك ذم سمٚمده٤م أو  ,واومؼًمق اؿمؽمـم٧م اعمخٓمقسم٦م أٓ خيرضمٝم٤م ُمـ سمٞمتٝم٤م و -2535/96

ُمٕمٞمٜم٤ًم أو زي٤مدة ذم اعمٝمر وًمق يمثػمة ومٚمٝم٤م ذًمؽ واًمنمط صحٞمح, وم٢من ظم٤مًمػ أطمد هذه اًمنموط ومٚمٝم٤م اًمٗمًخ قمغم 

 . (2)اًمؽماظمل ُم٤م مل شمدل اًم٘مريٜم٦م ُمٜمٝم٤م قمغم اًمرو٤م ومٞمً٘مط طم٘مٝم٤م

وًمٞمتف سمال ُمٝمر وهق ُم٤م يًٛمك  ٓ يّمح اًمٜمٙم٤مح إذا زوج اًمقزم وًمٞمتف قمغم أن يزوضمف أظمر -2536/96

ٕن اًمٜمٌل ^ هنك قمـ ٟمٙم٤مح اًمِمٖم٤مر . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وأُم٤م إذا يم٤من سمٞمٜمٝمام ُمٝمر اعمثؾ وروٞم٧م اعمرأة ويم٤من  :سم٤مًمِمٖم٤مر

اًمزوج يمٗم٠م ومٝمق ٟمٙم٤مح صحٞمح, وًمٙمـ ذم هذا اًمقىم٧م جي٥م ومًخ هذا اًمٜمٙم٤مح درءًا ًمٚمٛمٗمًدة وإن يم٤من اًمٜمٙم٤مح ُمـ 

 . (3)ى أٟمف إذا ؾمٛمل اعمٝمر ويم٤من همػم ىمٚمٞمؾ سمال طمٞمٚم٦م صح اًمٜمٙم٤محطمٞم٨م اعمٕمٜمك واًمٜمٔمر صحٞمح, واعمذه٥م ير

ُمـ اًمنموط اًمٗم٤مؾمدة اعمٗمًدة ًمٚمٜمٙم٤مح أن يِمؽمط وزم اعمٓمٚم٘م٦م قمغم اًمزوج أن يٜمٙمحٝم٤م ًمٞمحٚمٚمٝم٤م  -2537/96

أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف,  .شاًمتٞمس اعمًتٕم٤مر »  ًمزوضمٝم٤م إول صمؿ يٓمٚمؼ ويًٛمك هذا سمٜمٙم٤مح اًمتحٚمٞمؾ وىمد ؾمامه اًمٜمٌل ^:

 . (4)اًمٜمٌل ^ اعمحٚمِّؾ واعمحٚم ؾ ًمف . أظمرضمف اإلُم٤مم أمحدوىمد ًمٕمـ 

إذا ٟمقت اعمرأة سمزواضمٝم٤م ُمـ اًمث٤مين أو ٟمقى اًمقزم ُمـ شمزوي٩م وًمٞمتف سم٤مًمث٤مين اًمتحٚمٞمؾ ًمألول سمٓمؾ  -2538/96

 . (5)أن اعم١مصمر ذم اًمٕم٘مد ٟمٞم٦م اًمزوج ٓ ٟمٞم٦م اًمزوضم٦م أو اًمقزميرى اًمٕم٘مد, واعمذه٥م 

ًمٖمرض اًمتٕمٚمٞمؼ وم٘مط وم٤مًمٜمٙم٤مح ٓ يّمح وأُم٤م إن يم٤من ومٞمف همرض ُم٘مّمقد  إذا يم٤من اًمٜمٙم٤مح ُمٕمٚم٘م٤مً  -2539/96

  .(6)وم٤مًمٜمٙم٤مح صحٞمح, وإذا قمٚمؼ اًمٜمٙم٤مح سمرو٤م إم وم٢مٟمف صحٞمح, واعمذه٥م أن اًمٕم٘مد ٓ يّمح ذم اًمّمقرشملم

                                                 

 .  12/167( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/168( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/172( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/175( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/178ًمنمح اعمٛمتع ( ا(5

 .  12/179( اًمنمح اعمٛمتع (6
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زوضمتؽ هذه إن يم٤مٟم٧م سمٜمتل وهق يٕمٚمؿ أهن٤م  :أو ىم٤مل ,زوضمتؽ سمٜمتل إن ؿم٤مء اهلل :إذا ىم٤مل اًمقزم -2540/96

زوضمتؽ سمٜمتل إن اٟم٘مْم٧م قمدهت٤م واًمزوج واًمِمٝمقد يٕمٚمٛمقن أهن٤م ىمد اٟم٘مْم٧م  :أو ىم٤مل ,د يٕمٚمٛمقن سمذًمؽسمٜمتف واًمِمٝمق

ٕن هذا سمٞم٤من ًمٚمقاىمع وم٤مًمتٕمٚمٞمؼ سمقضمقد اًمنمط أو اٟمتٗم٤مء اعم٤مٟمع صحٞمح٤ًم إذا يم٤من اًمقزم واًمزوج  :وم٤مًمٜمٙم٤مح صحٞمح

 . (1)واًمِمٝمقد يٕمٚمٛمقن ذًمؽ

تف سمنمط أن يٓمٚم٘مٝم٤م ذم اًمقىم٧م اًمٗمالين وم٢من هذا إذا اؿمؽمط اًمقزم قمغم اًمزوج أن يزوضمف وًمٞم -2541/96

 . (2)ٕٟمف ٟمٙم٤مح ُمتٕم٦م :اًمنمط ٓ يّمح وهق وم٤مؾمد ُمٗمًد

 أظمرضمف ُمًٚمؿ, واسمـ قم٤ٌمس  .شإهن٤م طمرام إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م »  ًم٘مقًمف ^: :ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م حمرم -2542/96

 . (3)يرى أٟمف جيقز ًمٚميورة

حٞمح أٟمف ًمٞمس ُمـ ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م ًمٙمٜمف حمرم ًمٙمقٟمف ُمـ ٟمقى اعمتٕم٦م ومل يِمؽمـمٝم٤م ذم اًمٕم٘مد وم٤مًمّم -2543/96

ظمٞم٤مٟم٦م ًمٚمزوضم٦م ووًمٞمٝم٤م, واعمذه٥م يرى أٟمف ُمـ ٟمٙم٤مح اعمتٕم٦م, وؿمٞمخ اإلؾمالم اظمتٚمػ يمالُمف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ومٛمرة 

 . (4)أضم٤مزه وُمرة ُمٜمٕمف

ٓ يّمح أن شمِمؽمط اعمرأة أن يٙمقن اًمٓمالق سمٞمده٤م, وًمٙمـ جيقز أن شمِمؽمط اخلٞم٤مر ًمٖمرض  -2544/96

شمٌلم أن اعمًٙمـ همػم ـمٞم٥م ومٚمٝم٤م إن صمؿ  ,شمِمؽمط إن ـم٤مب هل٤م اعمًٙمـ وم٤مًمٜمٙم٤مح سم٤مٍق وإٓ ومٚمٝم٤م اخلٞم٤مر ُم٘مّمقد يم٠من

 . (5)اخلٞم٤مر

وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ  ,إذا ذط اًمزوج أن ٓ ُمٝمر قمٚمٞمف وم٤مًمنمط وم٤مؾمد ُمٗمًد وٓ يّمح اًمٜمٙم٤مح -2545/96

  .(6)اإلؾمالم, واعمذه٥م يرى أن اًمنمط وم٤مؾمد واًمٜمٙم٤مح صحٞمح

                                                 

 .  12/181( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/182( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/182( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/184( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  192, 12/187( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  12/188( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ط اًمزوج أن ٓ ٟمٗم٘م٦م قمٚمٞمف ىمٌؾ اًمٕم٘مد صمؿ قم٘مد قمغم هذا اًمنمط وم٤مًمٕم٘مد صحٞمح واًمنمط إذا ذ -2546/96

سم٤مـمؾ, وإن أؾم٘مٓم٧م اعمرأة ٟمٗم٘متٝم٤م سمٕمد اًمٕم٘مد وم٤مإلؾم٘م٤مط صحٞمح وهل٤م أن شمٓم٤مًم٥م سم٤مًمٜمٗم٘م٦م ذم اعمًت٘مٌؾ وإن أؾم٘مٓمتٝم٤م 

 . (1)ذم صٚمح سمٞمٜمٝمام ومٚمٞمس هل٤م أن شمٓم٤مًم٥م هب٤م

ٕن  :اجلديدة أىمؾ ُمـ ضهت٤م وروٞم٧م صح ذًمؽ اًمنمطإذا اؿمؽمط اًمزوج أن ي٘مًؿ ًمٚمزوضم٦م  -2547/96

ؾمقدة سمٜم٧م زُمٕم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وه٧ٌم يقُمٝم٤م ًمٕم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م وم٠مىمره٤م اًمٜمٌل ^, وإن اؿمؽمـم٧م اعمرأة أن 

 . (2)ي٘مًؿ هل٤م أىمؾ ُمـ ضهت٤م وريض وم٤مًمنمط صحٞمح, واعمذه٥م أن اًمٜمٙم٤مح صحٞمح واًمنمط سم٤مًمٓمؾ ذم اًمّمقرشملم

عمرأة قمغم زوضمٝم٤م أن ي٘مًؿ هل٤م أيمثر ُمـ ضهت٤م وم٤مًمٜمٙم٤مح صحٞمح واًمنمط سم٤مـمؾ إذا اؿمؽمـم٧م ا -2548/96

 . (3)إٓ إذا روٞم٧م زوضمتف إومم

  .(4)يّمح ًمٚمزوج وًمٚمزوضم٦م اخلٞم٤مر ًمٖمرض ُم٘مّمقد, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ يّمح اخلٞم٤مر هلام -2549/96

ٟمٙم٤مح سمٞمٜمٝمام, صح اًمنمط إذا اؿمؽمط اًمزوج أٟمف إن ضم٤مء اعمٝمر ذم وىم٧م يمذا شمؿ اًمزواج وإٓ ومال  -2550/96

وم٢مذا ُمْم٧م اعمدة اٟمٗمًخ اًمٕم٘مد ويث٧ٌم اعمٝمر إذا طمّمؾ دظمقل, واعمذه٥م أٟمف ٓ يّمح هذا اًمنمط واًمٜمٙم٤مح 

 . (5)صحٞمح

إذا اؿمؽمط اًمزوج أن شمٙمقن اًمزوضم٦م ُمًٚمٛم٦م وم٤ٌمٟم٧م يمت٤مسمٞم٦م ومٚمف اًمٗمًخ وهذا إذا يم٤من ذم سمٚمد همػم  -2551/96

ًمؽ وشمٌلم ًمف أهن٤م همػم ُمًٚمٛم٦م ومٚمف اًمٗمًخ وٓ إؿمٙم٤مل, وإن شمٌلم أهن٤م وأُم٤م إن يم٤من ذم سمٚمد ُمًٚمؿ ومل يِمؽمط ذ ,ُمًٚمؿ

 . (6)وسمٕمده شمٕمٓمك اعمٝمر ويرضمع قمغم ُمـ همره ,يم٤مومرة وم٤مًمٜمٙم٤مح ُمـ أصٚمف وم٤مؾمد وٓ ُمٝمر هل٤م إن يم٤من ىمٌؾ اًمدظمقل

 إذا اؿمؽمط اًمزوج يمقن اًمزوضم٦م سمٙمرًا وم٤ٌمٟم٧م صمٞم٤ًٌم ومٚمف اًمٗمًخ, وُمـ مل ُيٕمٚمؿ أهن٤م شمزوضم٧م وم٢من  -2552/96

                                                 

 .  12/190( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/191ٛمتع ( اًمنمح اعم(2

 .  12/191( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  192, 12/187( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/193( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  12/196( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)اط يمقهن٤م سمٙمرًا ُمٕمٚمقم سم٤مًمٕمرف وم٢مذا مل يِمؽمـمف وشمٌلم ًمف أهن٤م صمٞم٤ًٌم ومٚمف اًمٗمًخاؿمؽم

 . (2)ُمـ اؿمؽمط أن شمٙمقن زوضمتف مجٞمٚم٦م, أو أن شمٙمقن ذات ٟم٥ًم ومتٌلم همػم ذًمؽ ومٚمف اًمٗمًخ -2553/96

 أٟمف ٓ يرى إذا وضمد اًمزوج ذم زوضمتف قمٞم٤ًٌم ومٚمف اًمٗمًخ وإن مل يِمؽمط ٟمٗمل اًمٕمٞم٥م, واعمذه٥م -2554/96

  .(3)ٕٟمف مل يِمؽمـمف :ظمٞم٤مر ًمف

حيؼ ًمٚمٛمرأة أن شمِمؽمط ذم اًمزوج صٗم٦م ُم٘مّمقدة ُمـ مج٤مل وٟمحقه وم٢مذا شمٌلم هل٤م ظمالومف ومٚمٝم٤م  -2555/96

 . (4)اًمٗمًخ, واعمذه٥م أٟمف ٓ ظمٞم٤مر هل٤م ذم ذًمؽ

دل قمغم ذًمؽ ىمّم٦م سمريرة ريض اهلل قمٜمٝم٤م  ,إذا قمت٘م٧م اعمرأة حت٧م قمٌد ومٚمٝم٤م اخلٞم٤مر ذم ومًخ اًمٜمٙم٤مح -2556/96

. أظمرضمف اًمٌخ٤مري,  طملم قمت٘م٧م ومخػمه٤م اًمٜمٌل ^ سملم أن شمٌ٘مك ُمع زوضمٝم٤م أو شمٗمًخ اًمٜمٙم٤مح وم٤مظمت٤مرت اًمٗمراق

وإن يم٤مٟم٧م مل شمٙمره وروٞم٧م سمف ومال ظمٞم٤مر هل٤م,  ,وإن قمت٘م٧م حت٧م طمر وم٢من يم٤من ىمد أيمرهٝم٤م قمغم اًمزواج ومٚمٝم٤م اخلٞم٤مر

 . (5)٤م إذا قمت٘م٧م حت٧م طمرأٟمف ٓ ظمٞم٤مر هليرى واظمت٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم أن هل٤م اخلٞم٤مر ُمٓمٚم٘م٤ًم, واعمذه٥م 

 ومّمٌؾ ذم اًمٕمٞمقب ذم اًمٜمٙم٤مح

اًمّمحٞمح أن اًمٕمٞمقب ذم اًمٜمٙم٤مح ُمْمٌقـم٦م سمْم٤مسمط حمدود وهق ُم٤م يٕمده اًمٜم٤مس قمٞم٤ًٌم يٗمقت سمف  -2557/96

أن اًمٕمٞمقب حمدودة سم٠مؿمٞم٤مء ُمٕمدودة وُم٤م ؾمقاه٤م وًمق يم٤من أومم ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٜمٗمقر يرى آؾمتٛمت٤مع أو يمامًمف, واعمذه٥م 

 . (6)ومٚمٞمس سمٕمٞم٥م

إذا شمٌلم أن اًمزوج جمٌقسم٤ًم أو صم٧ٌم أٟمف قمٜمٞمٜم٤ًم سم٢مىمراره أوسمٌٞمٜم٦م قمغم إىمراره أضمؾ ؾمٜم٦م ُمٜمذ أن حت٤ميمام  -2558/96

وم٢من وـمئ ذم ظمالل اًمًٜم٦م ومال ظمٞم٤مر هل٤م وإن مل يٓم٠م ومٚمٝم٤م اخلٞم٤مر ذم اًمٗمًخ, وًمٙمـ ًمق صمٌت٧م اًمٕمٜم٦م سم٘مقل ـمٌٞم٥م ذو 

                                                 

 .  12/197( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/198( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/199( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/199( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/201( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  12/203( اًمنمح اعمٛمتع (6
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اًمزوج قمٜمٞمٜم٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمزوضم٦م وًمٞمس قمٜمٞمٜم٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم  يمٗم٤مءة وأُم٤مٟم٦م وأٟمف ًمـ شمٕمقد ًمف ىمقشمف ومال طم٤مضم٦م ًمٚمت٠مضمٞمؾ, وإذا يم٤من

 . (1)ٕٟمف ًمٞمس سمٕمٜملم :ًمٚمزوضم٦م إظمرى وم٤مًمّمحٞمح أٟمف هل٤م احلؼ ذم اًمٗمًخ, واعمذه٥م أٟمف ٓ طمؼ هل٤م ذم اًمٗمًخ

ـ  ومٚمٝم٤م اخلٞم٤مر ذم اًمٗمًخ, واعمذه٥م أٟمف ٓ  -2559/96 إذا اقمؽموم٧م اعمرأة أن زوضمٝم٤م وـمئٝم٤م ُمرة واطمدة صمؿ قم

 . (2)خ, وم٢من روٞم٧م سمف قمٜمٞمٜم٤ًم ؾم٘مط طم٘مٝم٤م ذم اخلٞم٤مر أسمداً طمؼ هل٤م ذم اًمٗمً

إذا شمٌلم أن ذم اعمرأة رشمؼ وهق اٟمًداد ومرج اعمرأة, أو ىمرن وهق حلؿ يٜم٧ٌم ذم اًمٗمرج يًده, أو  -2560/96

قمٗمؾ وهق ورم ذم اًمٚمحٛم٦م سملم ُمًٚمٙمل اعمرأة, أو ومتؼ وهق اٟمخراق ُم٤م سملم ؾمٌٞمٚمٞمٝم٤م, أو ىمروح ذم اًمٗمرج أو 

ؾمٌؾ أو  ٤مئط أو سم٤مؾمقر وٟم٤مصقر, أو شمٌلم أن اًمزوج ظميص أي ُم٘مٓمقع اخلّمٞمتلم سمجٚمدهتام, أواؾمتٓمالق سمقل وهم

ُمقضمقء, أو شمٌلم أن أطمد اًمزوضملم ظمٜمثك واوح٤ًم أو سمف ضمٜمقن أو سمرص أو ضمذام صم٧ٌم اخلٞم٤مر ًمٙمؾ ُمٜمٝمام, وًمٙمـ ُم٤م 

 . (3)أُمٙمـ قمالضمف ومال ظمٞم٤مر ومٞمف وُم٤م مل يٛمٙمـ قمالضمف ومٗمٞمف اخلٞم٤مر

ٞم٥م سمٕمد اًمٕم٘مد وم٢من يم٤من ٓ ي١مصمر ومٚمٞمس ومٞمف اخلٞم٤مر وإن يم٤من ي١مصمر يم٤مجلٜمقن ُمثاًل ومٗمٞمف ًمق طمدث اًمٕم -2561/96

 . (4)اخلٞم٤مر

إذا يم٤من سم٠مطمد اًمزوضملم قمٞم٥م ُمـ ضمٜمس اًمٕمٞم٥م اًمذي ذم أظمر ومٚمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام اًمٗمًخ,  -2562/96

  .(5)ُمٖم٤ميرًا ًمٕمٞم٥م ص٤مطمٌف ٤مً وُمـ سم٤مب أومم إذا يم٤من سمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمام قمٞمٌ

ٕمٞم٥م أظمر أو وضمدت ُمٜمف دًٓم٦م قمغم اًمرو٤م ؾم٘مط طم٘مف ذم اخلٞم٤مر إذا يم٤من قم٤معم٤ًم ُمـ ريض سم -2563/96

  .(6)سم٤مًمٕمٞم٥م واحلٙمؿ

 وهذا اظمتٞم٤مر  ,ب إمم احل٤ميمؿ ًمٞمٗمًخ اًمٜمٙم٤مح٤مإذا اشمٗمؼ اًمزوضم٤من قمغم اًمٗمًخ ومال طم٤مضم٦م ًمٚمذه -2564/96

                                                 

 .  12/204( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/209( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  222 – 12/212( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/222( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/223( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  12/225( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)يٗمًخف ُمٓمٚم٘م٤مً  ؿمٞمخ اإلؾمالم, أُم٤م إذا اظمتٚمٗم٤م وشمٜم٤مزقم٤م ومٞمٗمًخف احل٤ميمؿ, واعمذه٥م أن احل٤ميمؿ هق اًمذي

إذا يم٤من اًمٗمًخ ىمٌؾ اًمدظمقل ويم٤من اًمٕمٞم٥م ذم اًمزوضم٦م ومال ُمٝمر هل٤م, وإن يم٤من اًمٕمٞم٥م ذم اًمزوج  -2565/96

 . (2)ومٚمٝم٤م ٟمّمػ اعمٝمر, واعمذه٥م أٟمف ٓ ُمٝمر هل٤م ُمٓمٚم٘م٤مً 

إذا يم٤من ومًخ اًمٜمٙم٤مح سم٥ًٌم وضمقد قمٞم٥م ويم٤من سمٕمد اًمدظمقل ومٞمث٧ٌم ًمٚمٛمرأة اعمٝمر اعمًٛمك ذم  -2566/96

ٕٟمف اعم٤ٌمذ  :رضمع اًمزوج قمغم ُمـ همره إن وضمد, وم٢من يم٤من اًمقزم واعمرأة اشمٗم٘م٤م قمغم يمتؿ اًمٕمٞم٥م ومٞمْمٛمـ اًمقزماًمٕم٘مد وي

 . (3)ًمٚمٕم٘مد

ٕٟمف ٓ قمؼمة سم٢مذهن٤م, واعمجٜمقٟم٦م إذا يم٤من ُمـ ُمّمٚمحتٝم٤م  :اًمّمٖمػمة ٓ شمزوج سمٛمٕمٞم٥م وًمق روٞم٧م -2567/96

 . (4)روٞم٧م سمذًمؽ وريض ؾمٞمده٤م اًمزواج سمٛمٕمٞم٥م ومال طمرج ذم ذًمؽ, وإُم٦م ٓ شمزوج سمٛمٕمٞم٥م إٓ إذا

إذا روٞم٧م اعمرأة اًمٙمٌػمة اًمٕم٤مىمٚم٦م سم٤معمجٌقب أو اًمٕمٜملم وم٢مهن٤م ٓ متٜمع وًمٞمس ًمقًمٞمٝم٤م احلؼ ذم اعمٜمع  -2568/96

 . (5)إٓ ُمـ اعمجٜمقن واعمجذوم, وأُم٤م اًمؼمص وم٤مًمّمحٞمح أهن٤م ٓ متٜمع ُمٜمف, واعمذه٥م يرى أهن٤م متٜمع ُمٜمف

اًمٜمٙم٤مح ومٚمٞمس ًمٚمقزم أن جيؼم وًمٞمتف قمغم اًمٗمًخ, وهل٤م اًمٗمًخ إن إذا طمّمؾ اًمٕمٞم٥م سمٕمد اًمٕم٘مد أو  -2569/96

 . (6)ؿم٤مءت
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 ًمٙمٗم٤مراسم٤مُب ٟمٙم٤مح  -97

صحٞمح٤ًم ذم  أن يٙمقنٟمٙم٤مح اًمٙمٗم٤مر طمٙمٛمف يمٜمٙم٤مح اعمًٚمٛملم وي٘مرون قمغم وم٤مؾمدة سمنمـملم:  -2570/97

ن أشمقٟم٤م سمٕمد اًمٕم٘مد ويم٤مٟم٧م ذقمٝمؿ, وأن ٓ يرشمٗمٕمقا إًمٞمٜم٤م ًمٜمحٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ, وم٢من أشمقٟم٤م ىمٌؾ اًمٕم٘مد قم٘مدٟم٤مه قمغم ذقمٜم٤م وإ

وإن يم٤مٟم٧م ٓ حتؾ ًمف ومًخٜم٤مه, وإذا يم٤من اعمٝمر صحٞمح٤ًم أظمذشمف وإن يم٤من وم٤مؾمدًا  ,اًمزوضم٦م حتؾ ًمف أسم٘مٞمٜم٤م اًمزواج

وم٢من ؾمٛمل ويم٤من حمرُم٤ًم يم٤مخلٛمر ومل شم٘مٌْمف  ,يم٤مخلٛمر وىمد ىمٌْمتف وم٘مد اؾمت٘مر وإن مل شم٘مٌْمف ومل يًؿ ومٚمٝم٤م ُمٝمر اعمثؾ

 . (1)إذا يم٤من وم٤مؾمدًا وهل٤م ُمٝمر اعمثؾ أن اعمٝمر يٌٓمؾيرى ومٞم٘مقم, واعمذه٥م 

إذا أؾمٚمؿ اًمزوضم٤من ُمٕم٤ًم سم٠من يم٤مٟم٤م ذم جمٚمس واطمد وٟمٓم٘م٤م سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ومٝمام قمغم ٟمٙم٤مطمٝمام وٓ  -2571/97

ٕن اإلؾمالم ذم جمٚمس واطمد يم٤مإلؾمالم ُمٕم٤ًم, وإن أؾمٚمؿ اًمٙمت٤ميب  :يِمؽمط أن يٜمٓم٘م٤م سم٤مًمتقطمٞمد ُمٕم٤ًم ذم حلٔم٦م واطمدة

 . (2)وم٤مًمٜمٙم٤مح ٓ يٜمٗمًخ ًمٕمدم وضمقد اعم٤مٟمعويم٤مٟم٧م زوضمتف يمت٤مسمٞم٦م ومل شمًٚمؿ 

إذا أؾمٚمٛم٧م اًمزوضم٦م ىمٌؾ اًمدظمقل وسم٘مل اًمزوج قمغم ديٜمف سمٓمؾ اًمٜمٙم٤مح, وإن أؾمٚمؿ اًمزوج  -2572/97

ويم٤مٟم٧م اًمزوضم٦م همػم يمت٤مسمٞم٦م سمٓمؾ اًمٜمٙم٤مح, وم٢من ؾمٌ٘متف سم٤مإلؾمالم ومال ُمٝمر هل٤م ىمٌؾ اًمدظمقل, وإن ؾمٌ٘مٝم٤م سم٤مإلؾمالم ىمٌؾ 

 . (3)اًمدظمقل ومٚمٝم٤م ٟمّمػ اعمٝمر

إذا أؾمٚمٛم٧م اًمزوضم٦م سمٕمد اًمدظمقل وسم٘مل اًمزوج قمغم ديٜمف واٟم٘مْم٧م اًمٕمدة وم٢مٟمف ٓ يٜمٗمًخ اًمٜمٙم٤مح  -2573/97

قمغم ذًمؽ ىمّم٦م أسمق اًمٕم٤مص سمـ  دل ,وهل٤م سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدة إن ؿم٤مءت أن شمتزوج سمآظمر أو شمٜمتٔمر زوضمٝم٤م طمتك يًٚمؿ

ؾمٜم٦م ورده٤م اًمٜمٌل ^ زوج زيٜم٥م سمٜم٧م اًمٜمٌل ^ طمٞم٨م يم٤من سملم إؾمالُمف وإؾمالم زيٜم٥م صمامٟمٞم٦م قمنم  اًمرسمٞمع 

أهن٤م شمٌ٘مك طمتك اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدة وم٢من مل يرى وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م  ,سم٤مًمٜمٙم٤مح إول ومل جيدد ٟمٙم٤مطم٤مً 

 . (4)يًٚمؿ ومًخ اًمٜمٙم٤مح ُمـ طملم إؾمالُمٝم٤م

 إذا ارشمد اًمزوضم٤من ىمٌؾ اًمدظمقل وم٤مًمٕم٘مد سم٤مـمؾ, وإن يم٤مٟم٧م اًمردة سمٕمد اًمدظمقل واٟم٘مْم٧م اًمٕمدة  -2574/97
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 . (1)ـمؾوم٤مًمٜمٙم٤مح سم٤م
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 سم٤مُب اًمّمداق -98

إذا يم٤من اًمٗمًخ ىمٌؾ اًمدظمقل ويم٤من اًمٕمٞم٥م ذم اًمزوضم٦م ومال ُمٝمر هل٤م, وإن يم٤من اًمٕمٞم٥م ذم اًمزوج  -2575/98

 . (1)ومٚمٝم٤م ٟمّمػ اعمٝمر, واعمذه٥م أٟمف ٓ ُمٝمر هل٤م ُمٓمٚم٘م٤مً 

اعمٝمر اعمًٛمك ذم إذا يم٤من ومًخ اًمٜمٙم٤مح سم٥ًٌم وضمقد قمٞم٥م ويم٤من سمٕمد اًمدظمقل ومٞمث٧ٌم ًمٚمٛمرأة  -2576/98

ٕٟمف اعم٤ٌمذ  :اًمٕم٘مد ويرضمع اًمزوج قمغم ُمـ همره إن وضمد, وم٢من يم٤من اًمقزم واعمرأة اشمٗم٘م٤م قمغم يمتؿ اًمٕمٞم٥م ومٞمْمٛمـ اًمقزم

 . (2)ًمٚمٕم٘مد

ٕٟمف يدل قمغم  :اًمٕمقض اًمقاضم٥م سمٕم٘مد ٟمٙم٤مح أو ُم٤م أحلؼ سمف, وؾمٛمل صداىم٤مً  :اًمّمداق هق -2577/98

 . (3)صدق ـمٚم٥م اًمزوج هلذه اعمرأة

أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم,  .شأقمٔمؿ اًمٜم٤ًمء سمريم٦م أينهـ ُم١موٟم٦م »  ًم٘مقًمف ^: :يًـ ختٗمٞمػ اعمٝمر -2578/98

 . (4)يمام ورد قمٜمد ُمًٚمؿ واإلُم٤مم أمحد. وًمٗمٕمٚمف ^ طمٞم٨م يم٤من صداىمف وصداق سمٜم٤مشمف ُمـ أرسمٕمامئ٦م إمم مخًامئ٦م درهؿ 

, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ش٘مرآن زوضمتٙمٝم٤م سمام ُمٕمؽ ُمـ اًم»  ٕن اًمٜمٌل^ ىم٤مل: :شمًـ شمًٛمٞم٦م اعمٝمر ذم اًمٕم٘مد -2579/98

ومًٛمك اًمّمداق, ووم٤مئدة اًمتًٛمٞم٦م ًمٙمل ٓ حيّمؾ ظمالف قمٜمدُم٤م حيّمؾ شمٜم٤مزع سملم اًمزوضملم, وإذا يم٤من اعمجتٛمع يرى 

 . (5)أن ذم شمًٛمٞم٦م اًمّمداق قمٞم٥م ومال يًٛمك

 . (6)يمؾ ُم٤م صح صمٛمٜم٤ًم أو أضمرة صح ُمٝمرًا وٓ طمد ٕىمؾ اعمٝمر وٓ ٕيمثره -2580/98

 ٜمٗمٕم٦م أو أقمٞم٤مٟم٤ًم, وًمق أصدىمٝم٤م ُمٜمٗمٕمتف يم٠من يرقمك هل٤م إسمٚمٝم٤م صح ذًمؽ, يّمح اًمّمداق أن يٙمقن ُم -2581/98
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 . (1)ٕٟمف يّمٌح اًمًٞمد ُمًقداً  :وًمق أصدىمٝم٤م ُمٜمٗمٕمتف سم٠من يٖمًؾ صمٞم٤مهب٤م ويٗمرش ومراؿمٝم٤م ويٙمٜمس اًمٌٞم٧م مل يّمح

 . (2)يّمح أن يٙمقن شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن ُمٝمرًا يمام ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ, واعمذه٥م أٟمف ٓ يّمح -2582/98

ا قمٚم ؿ اًمرضمؾ اُمرأشمف اًمًقرة اًمتل اشمٗم٘م٤م قمٚمٞمٝم٤م وًمق ُم٤مئ٦م ُمرة وقمجزت قمـ طمٗمٔمٝم٤م, ومٞم٘مدر هل٤م إذ -2583/98

 . (3)اًمّمداق أضمرة شمٕمٚمٞمؿ هذه اًمًقرة

 . (4)جيقز أن يٙمقن اًمّمداق ُمّمحٗم٤ًم, أو شمٕمٚمٞمؿ وم٘مف أو أدب وؿمٕمر ُم٤ٌمح -2584/98

٤مًم٦م, وُمتك سمٓمؾ اعمًٛمك وضم٥م ٓ يّمح أن يٙمقن اعمٝمر ـمالق ضهت٤م وهل٤م ُمٝمر اعمثؾ ذم هذه احل -2585/98

ذم اُمرأة قم٘مد قمٚمٞمٝم٤م زوضمٝم٤م صمؿ ُم٤مت قمٜمٝم٤م ومل يًؿ هل٤م صداىم٤ًم وم٘م٤مل: هل٤م ُمٝمر  حلدي٨م اسمـ ُمًٕمقد  :ُمٝمر اعمثؾ

  .(5)ُمثٚمٝم٤م . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

إن أصدق اًمزوج اًمزوضم٦م أًمػ درهؿ إن يم٤من أسمقه٤م طمٞم٤ًم أو أًمٗملم إن يم٤من ُمٞمت٤ًم أو اًمٕمٙمس وم٢من  -2586/98

 . (6)ن هل٤م همرو٤ًم ذم هذا, واعمذه٥م أن هذه اًمتًٛمٞم٦م همػم صحٞمح٦م وهل٤م ُمٝمر اعمثؾٕ :اًمتًٛمٞم٦م صحٞمح٦م

إن  :أو إن ىم٤مل ,إن يم٤من زم زوضم٦م وم٤مًمّمداق أًمٗملم وإن مل يٙمـ زم زوضم٦م وم٠مًمػ :إذا ىم٤مل اًمزوج -2587/98

 . (7)ٕن هل٤م همرو٤ًم ومٞمف :أظمرضمتٝم٤م ُمـ سمٚمده٤م وم٤مًمّمداق أًمٗملم وإن مل أظمرضمٝم٤م وم٤مًمّمداق أًمٗم٤ًم صح ذًمؽ اعمًٛمك

وُم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم إمم اًمٙمراه٦م وإومْمؾ أٟمف إذا أُمٙمـ  ,يّمح شم٠مضمٞمؾ اًمّمداق يمٚمف أو سمٕمْمف -2588/98

 . (8)ٕن إًمزام اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف سم٤مًمديـ ًمٞمس سم٤مُٕمر اهللم :اًمزواج سمدون شم٠مضمٞمؾ ومٝمق إومْمؾ

 ٞمٜم٤م أضماًل ومقىمتف إذا قملم اًمزوضملم أضماًل ًمٚمّمداق اعم١مضمؾ ومقىم٧م وضمقسمف اًمقىم٧م اعمٕملم, وإن مل يٕم -2589/98
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 . (1)طملم اًمٗمرىم٦م سمٓمالق أو ومًخ أو ُمقت وٟمحقه

إذا أصدق اًمزوج زوضمتف حمرُم٤ًم ويم٤مٟم٤م يٕمٚمامن سمتحريٛمف ومٚمٝم٤م ُمٝمر اعمثؾ, وإن يم٤مٟم٤م جيٝمالٟمف ومٚمٝم٤م  -2590/98

ؿمٌٝم٤ًم  ُمثٚمف إن يم٤من ُمثٚمٞم٤ًم أو ىمٞمٛمتف إن يم٤من ُمت٘مقُم٤ًم, ومٚمق أصدىمٝم٤م ظمٜمزيرًا وم٤مًمّمحٞمح أن هل٤م أىمرب ُم٤م يٙمقن ُمـ اخلٜمزير

  .(2)واعمذه٥م أن هل٤م ُمٝمر اعمثؾ ُمـ احلٞمقاٟم٤مت وهق اًمٌ٘مر,

إذا وضمدت اًمزوضم٦م أن اًمّمداق ُمٕمٞم٤ًٌم ظمػمت سملم أظمذه ُمٕمٞم٤ًٌم أو رده أو شمٕمٓمك سمدًمف وٓ أرش  -2591/98

 . (3)ٕن إرش قم٘مد ضمديد وٓ يٚمزم اًمٓمرف اًمث٤مين سمف :ًمٚمٕمٞم٥م

ًمػ ٕسمٞمٝم٤م أو أظمٞمٝم٤م وم٢من يم٤من ىمٌؾ اًمٕم٘مد ومٝمق ًمٚمٛمرأة أًمػ هل٤م وأ ,ًمق شمزوج رضمؾ اُمرأة قمغم أًمٗملم -2592/98

إن يم٤من يرى وًمألب أن يتٛمٚمٙمف سم٤مًمنموط اعمٕمرووم٦م وُم٤م يم٤من سمٕمده إيمراُم٤ًم ًمقًمٞمٝم٤م ُمـ أب وهمػمه ومٝمق ًمف, واعمذه٥م 

 . (4)ًمألب صح٧م اًمتًٛمٞم٦م واًمنمط وإن يم٤من ًمٖمػمه صح٧م اًمتًٛمٞم٦م وُم٤م ذط يٙمقن ًمٚمٛمرأة

وىمد أقمٓمك ًمزوضمتف أًمٗم٤ًم وًمألب أًمٗم٤ًم رضمع سمٜمّمػ اعمٝمر ُمٜمٝمام,  إذا ـمٚمؼ اًمزوج ىمٌؾ اًمدظمقل -2593/98

 . (5)واعمذه٥م أٟمف يرضمع سمٜمّمػ اعمٝمر ُمـ اًمزوضم٦م وٓ رء قمغم إب

 ,إذا زوج اًمقزم ُمقًمٞمتف سم٠مىمؾ ُمـ ُمٝمر اعمثؾ ومال سم٠مس واًمتًٛمٞم٦م صحٞمح٦م عمراقم٤مة ُمّمٚمح٦م اًمٌٜم٧م -2594/98

 . (6)يم٤مٟم٧م سمٙمرًا أم صمٞم٤ٌمً أُم٤م جمرد اهلقى وم٢من هذا ٓ جيقز إٓ سمرو٤مه٤م ؾمقاء 

إذا زوج اًمقزم ويم٤من همػم إب ُمقًمٞمتف سم٠مىمؾ ُمـ ُمٝمر اعمثؾ وروٞم٧م وهل رؿمٞمدة حتًـ  -2595/98

 . (7)اًمتٍمف وم٢مٟمف يّمح, وإن مل شم٠مذن ومٚمٝم٤م ُمٝمر اعمثؾ قمغم اًمزوج

 حٛمٚمف ُمـ زوج اسمٜمف سم٠ميمثر ُمـ ُمٝمر اعمثؾ وم٢مٟمف ٓ يّمح ذم ذُم٦م اًمزوج إٓ ُمٝمر اعمثؾ واًمزائد يت -2596/98

                                                 

 .  12/272( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/274( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/277( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/278( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/280( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  12/281ح اعمٛمتع ( اًمنم(6

 .  12/282( اًمنمح اعمٛمتع (7
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ٕٟمف اًمذي اًمتزم سمف, وم٢من يم٤مٟم٧م اًمزي٤مدة ُمـ ُمّمٚمح٦م آسمـ يم٠من يٙمقن ُمٕم٤مىم٤ًم وًمـ يزوج إٓ سمزائد قمغم  :إب

ُمٝمر اعمثؾ ومٞمٙمقن ذم ذُم٦م آسمـ, وإن يم٤من آسمـ ُمٕمنًا وىمد أسمٚمغ إب اًمزوضم٦م وأوًمٞم٤مءه٤م سمذًمؽ وأٟمف ًمٞمس و٤مُمٜم٤ًم 

 . (1)ٓ يْمٛمـ ُمٓمٚم٘م٤ًم وأن اًمزي٤مدة ذم ذُم٦م آسمـومٚمٞمس هلؿ رء وإن مل يٌٚمٖمٝمؿ وم٢مٟمف يْمٛمـ, واعمذه٥م أٟمف 

متٚمؽ اعمرأة صداىمٝم٤م سمٛمجرد اًمٕم٘مد ؾمقاء يم٤من ُمٕمٞمٜم٤ًم أو همػم ُمٕملم وهل٤م ٟمامء اعمٕملم وإن مل شم٘مٌْمف  -2597/98

ويمذًمؽ ًمق أصدىمٝم٤م ؿم٤مة ووًمدت ىمٌؾ اًمدظمقل وم٤مٕوٓد هل٤م, وًمق  ,يمام ًمق أصدىمٝم٤م سمٞمت٤ًم وُأضمر اًمٌٞم٧م وم٤مٕضمرة هل٤م

 :وأُم٤م إضمرة اًمتل أظمذهت٤م ىمٌؾ اًمٓمالق ومال يرضمع سمٌمء ُمٜمٝم٤م ,اًمدظمقل رضمع سمٜمّمػ اعمٝمر وم٘مططمّمؾ ـمالق ىمٌؾ 

 . (2)ٕهن٤م ٟمامء ُمٜمٗمّمؾ ُمٚمٙمتف سم٘مٌْمٝم٤م وأُم٤م همػم اعمٕملم ومٚمٞمس هل٤م ٟمامؤه

إن شمٚمػ اعمٝمر ىمٌؾ ىمٌْمف وٛمٜمتف إٓ أن يٛمٜمٕمٝم٤م زوضمٝم٤م ُمـ ىمٌْمف ومٞمْمٛمٜمف ويْمٛمـ يمًٌف ًمق  -2598/98

 . (3)اًمتل ُمٜمٕم٧م ُمٜمف, وًمق أُمٝمره٤م صمٛمر سمًت٤مٟمف اًمٔم٤مهر ضم٤مز ذًمؽ وًمق مل يٌدو صالطمفيم٤من يٙم٥ًم ذم هذه اعمدة 

وم٢من دظمؾ  ,حيؼ ًمٚمزوضم٦م أن شمتٍمف ذم اعمٝمر ُمـ طملم ىمٌْمف وقمٚمٞمٝم٤م زيم٤مة ٟمّمٗمف ىمٌؾ اًمدظمقل -2599/98

 . (4)أدت زيم٤مشمف يم٤مُمٚم٦م وإن طمّمؾ اًمٓمالق ىمٌؾ اًمدظمقل زيم٧م ٟمّمٗمف وقمغم اًمزوج أداء زيم٤مة اًمٜمّمػ أظمر

إذا ـمٚمؼ اًمزوج ىمٌؾ اًمدظمقل أو اخلٚمقة ومٚمف ٟمّمػ اعمٝمر, وإن ـمٚمؼ سمٕمد اخلٚمقة وًمق مل جي٤مُمع  -2600/98

 . (5)وهذا رأي اًمّمح٤مسم٦م ومجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ ,ومٞمٝم٤م ومٚمٝم٤م اعمٝمر يم٤مُمالً 

إذا ـمٚمؼ اًمزوج زوضمتف وىمد أصدىمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم ومٚمف ٟمّمٗمف دون ٟمامئف اعمٜمٗمّمؾ ومٚمق أصدىمٝم٤م سمٞمت٤ًم وُأضمر  -2601/98

رة احل٤مصٚم٦م سملم اًمٕم٘مد واًمدظمقل ًمٚمزوضم٦م وإذا ـمٚم٘مٝم٤م ىمٌؾ اًمدظمقل  وم٤مٕضمرة شمٙمقن سمٞمٜمٝمام ٟمّمٗملم, اًمٌٞم٧م وم٤مٕضم

 . (6)وأُم٤م اًمٜمامء اعمتّمؾ ومال طمؼ ًمف ومٞمف وًمف ٟمّمػ ىمٞمٛم٦م اًمّمداق قمٜمد اًمٕم٘مد

                                                 

 .  12/284( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/286( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/288( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/290( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/291( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  12/295( اًمنمح اعمٛمتع (6
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  :وشم٘مقل اًمزوضم٦م ,أصدىمتؽ ُم٤مئ٦م :إن اظمتٚمػ اًمزوضم٤من أو ورصمتٝمام ذم ىمدر اًمّمداق سم٠من ي٘مقل -2602/98

ومٕمٚمٞمٝم٤م اًمٌٞمٜم٦م وقمٚمٞمف اًمٞمٛملم, وإن أدقمك اًمزوج اًمزي٤مدة وم٤مًم٘مقل ىمقل  ,ًم٘مقل ىمقل اًمزوج أو ورصمتفوم٤م ,سمؾ ُم٤مئتلم

ٕن إصؾ قمدم صح٦م ُم٤م يدقمٞمف, وإن اظمتٚمٗم٤م ذم قملم اًمّمداق وم٤مًم٘مقل ىمقل اًمزوج ُم٤م مل يدع ؿمٞمئ٤ًم دون  :اًمزوضم٦م

يًت٘مر سمف اًمّمداق يم٤مخلٚمقة وم٤مًم٘مقل  ُمٝمر اعمثؾ ومال ي٘مٌؾ ىمقًمف, واعمذه٥م أن اًم٘مقل ًمٚمزوج ُمٓمٚم٘م٤ًم, وإن اظمتٚمٗم٤م ومٞمام

ٕن إصؾ قمدم اًمدظمقل واخلٚمقة إٓ أن شمقضمد ىمريٜم٦م يم٢مىم٤مُم٦م طمٗمؾ اًمزواج ومٞمٙمقن اًم٘مقل ىمقل  :ىمقل اًمزوج

 . (1)اًمزوضم٦م

 . (2)إذا اظمتٚمػ اًمزوضم٤من ذم ىمٌض اًمّمداق وم٤مًم٘مقل ىمقل اًمزوضم٦م ُم٤م مل شمقضمد ىمريٜم٦م شمرد ىمقهل٤م -2603/98

 ومّمٌؾ ذم اًمتٗمقيض

 : (3)قيض ٟمققم٤مناًمتٗم -2604/98

 إول: شمٗمقيض اًمٌْمع سم٠من يزوج اًمرضمؾ اسمٜمتف سمال ُمٝمر . 

 اًمث٤مين: شمٗمقيض اعمٝمر سم٠من يذيمر اعمٝمر دون شمٕمٞملم ًم٘مدره وضمٜمًف وٟمققمف . 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :إذا زوج اًمرضمؾ اسمٜمتف سمال ُمٝمر صح ذًمؽ -2605/98

[ وم٢من دظمؾ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

ومٚمٝم٤م ُمٝمر اعمثؾ, وإن طمّمؾ ومراق ىمٌؾ اًمدظمقل ومٚمٝم٤م اعمتٕم٦م ًممي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م, واًم٘م٤ميض هق اًمذي يتقمم شم٘مدير اعمتٕم٦م  هب٤م

  .(4)قمغم طم٥ًم طم٤مل اًمزوج ُمـ همٜمك ووم٘مر, ويمذًمؽ احل٤مل ذم شمٗمقيض اعمٝمر

 . (5)إذا شمراى اًمزوضم٤من قمغم ىمدر ُمٝمر اعمثؾ ىمٌؾ اًمذه٤مب إمم اًم٘م٤ميض وم٤محلؼ هلام وٓ سم٠مس سمذًمؽ -2606/98

 إذا قم٘مد اًمزوج قمغم اُمرأة ُمٗمقو٦م صمؿ ُم٤مت ومٚمٝم٤م اعمػماث سم٤مإلمج٤مع ودم٥م قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمدة وهل٤م ُمٝمر  -2607/98

                                                 

 .  12/296( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/299( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/301( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/301( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/305( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)ٕن اًمٜمٌل ^ ىم٣م ًمؼموع سمٜم٧م واؿمؼ سم٠من قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمدة وهل٤م ُمٝمر ُمثٚمٝم٤م واعمػماث. أظمرضمف أيب داود :اعمثؾ

 . (2)ومٚمٝم٤م اعمتٕم٦مإذا ـمٚمؼ اًمزوج اًمزوضم٦م اعمٗمقو٦م ىمٌؾ اؾمت٘مرار اعمٝمر  -2608/98

 ,إذا ـمٚمؼ اًمزوج زوضمتف سمٕمد اًمدظمقل وومرض اعمٝمر اؾمتح٧ٌم هل٤م اعمتٕم٦م إن ـم٤مًم٧م اًمٕمنمة سمٞمٜمٝمام -2609/98

أٟمف ٓ شمًتح٥م هل٤م اعمتٕم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم, وؿمٞمخ اإلؾمالم قمغم أٟمف يرى وإن ـمٚم٘مٝم٤م ذم احل٤مل ومال شمًتح٥م هل٤م اعمتٕم٦م, واعمذه٥م 

  .(3)دم٥م هل٤م اعمتٕم٦م ُمٓمٚم٘م٤مً 

ومؽمق اًمزوضم٤من ذم اًمٜمٙم٤مح اًم٤ٌمـمؾ ىمٌؾ اًمدظمقل واخلٚمقة يمٛمـ شمزوج اُمرأة ومتٌلم أهن٤م أظمتف إذا ا -2610/98

أٟمف ٓ ومرق سملم يرى وسمٕمد اخلٚمقة ٓ جي٥م هل٤م رء, واعمذه٥م , وسمٕمد اًمدظمقل جي٥م هل٤م اعمًٛمك, ومال ُمٝمر هل٤م

 . (4)اًمدظمقل واخلٚمقة ومٞمج٥م اعمًٛمك

أهن٤م أظمتف ُمـ اًمرو٤مع وىمد ؾمٛمك هل٤م اًمّمداق ُمـ وـمئ٧م سمِمٌٝم٦م قم٘مد يمٛمـ شمزوج اُمرأة ومتٌلم  -2611/98

 . (5)ومٚمٝم٤م اعمًٛمك, وأُم٤م ُمـ وـمئ٧م سمِمٌٝم٦م اقمت٘م٤مد ومٞمج٥م هل٤م ُمٝمر اعمثؾ, واعمذه٥م أن هل٤م ُمٝمر اعمثؾ ذم يمال اًمّمقرشملم

ٓ جي٥م عمـ زين هب٤م يمره٤ًم اعمٝمر, وجي٥م قمٚمٞمف أرش اًمٌٙم٤مرة, واعمذه٥م أن هل٤م ُمٝمر اعمثؾ وٓ جي٥م  -2612/98

 . (6)قمٚمٞمف أرش

ـ ُمـ هذا, وٟمحـ ٟمرى ُمٜمع  -2613/98 ًمق ـمٚم٥م اًمزاين أن دمرى عمـ زٟمك هب٤م قمٛمٚمٞم٦م إقم٤مدة اًمٌٙم٤مرة ومال يٛمٙم 

 . (7)ٕهن٤م شمٗمتح سم٤مب اًمنم :هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمٓمٚم٘م٤مً 

 حيؼ ًمٚمٛمرأة أن متتٜمع ُمـ شمًٚمٞمؿ ٟمٗمًٝم٤م طمتك شم٘مٌض صداىمٝم٤م احل٤مل وصداىمٝم٤م اعم١مضمؾ إن  -2614/98

 

                                                 

 .  12/305( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/307( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/308( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/311( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/312( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  12/313( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  12/314ح اعمٛمتع ( اًمنم(7
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 . (1)ط وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م شمًٚمٞمؿ ٟمٗمًٝم٤موإن مل شمِمؽم ,اؿمؽمـم٧م قمدم اًمتًٚمٞمؿ

إذا طمؾ اًمّمداق ىمٌؾ اًمتًٚمٞمؿ ومل شمًٚمؿ ٟمٗمًٝم٤م وـمٚم٥م ُمٜمٝم٤م اًمتًٚمٞمؿ ومٚمٝم٤م أن متتٜمع ُمـ شمًٚمٞمؿ  -2615/98

صدق قمٚمٞمف أٟمف أن طم٤مل, وإذا ؾمٚمٛم٧م ٟمٗمًٝم٤م شمؼمقم٤ًم وصم٘م٦م ذم اًمزوج قمغم أٟمف ؾمٞمًٚمؿ اعمٝمر صمؿ ُم٤مـمؾ  فٕٟم :ٟمٗمًٝم٤م

 . (2)ؿ اًمّمداق, واعمذه٥م أٟمف ًمٞمس هل٤م ُمٜمع ٟمٗمًٝم٤م ذم يمال اًمّمقرشملمومٚمٝم٤م أن متتٜمع ُمـ شمًٚمٞمؿ ٟمٗمًٝم٤م طمتك يًٚم

إذا أقمن اًمزوج سم٤معمٝمر احل٤مل ُمـ إصؾ أو احل٤مل سمٕمد اًمت٠مضمٞمؾ ومٚمٚمزوضم٦م ومًخ اًمٜمٙم٤مح, إٓ أن  -2616/98

إذا أينت أقمٓمٜمل صمؿ  :ي٘مؽمض اًمزوج ُم٤مًٓ ومٞمقومٞمٝم٤م طم٘مٝم٤م ومٚمٞمس هل٤م اًمٗمًخ, وإن يم٤مٟم٧م قم٤معم٦م سم٢مقم٤ًمره أو ىم٤مًم٧م ًمف

 . (3)رضمٕم٧م وـم٤مًمٌتف وم٘مد ؾم٘مط طم٘مٝم٤م سمرو٤مه٤م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  12/314( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/315( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/317( اًمنمح اعمٛمتع (3
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 ًمٕمرساسم٤مُب وًمٞمٛم٦م  -99

 اًمقًمٞمٛم٦م ًمٖم٦م: ُم٠مظمقذة ُمـ اًمتامم وآضمتامع .  -2617/99

 . (1)اصٓمالطم٤ًم: اًمٓمٕم٤مم اًمذي يّمٜمع ذم أي٤مم اًمٕمرسو

, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شأومل وًمق سمِم٤مة »  :ًم٘مقًمف ^ ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف  :شمًـ اًمقًمٞمٛم٦م ًمٚمٕمرس -2618/99

 وًمٗمٕمٚمف ^ طمٞم٨م أٟمف أومل قمغم ٟم٤ًمئف, وشمرضمع اًمقًمٞمٛم٦م إمم اًمٕمرف قمغم اعمقؾمع ىمدره وقمغم اعم٘مؽم ىمدره, واعمذه٥م

 . (2)أهن٤م ؿم٤مة وم٠مىمؾ يرى

دم٥م إضم٤مسم٦م اًمدقمقة إمم وًمٞمٛم٦م اًمٕمرس إذا يم٤مٟم٧م اًمقًمٞمٛم٦م صٜمٕم٧م ٕول ُمرة, ويٙمقن اًمداقمل  -2619/99

وُمـ »  ًم٘مقًمف ^: :ذم اًمقًمٞمٛم٦م ُمٜمٙمر, وٓ يٚمحؼ سم٤معمدقمق ضرُمًٚمؿ حيرم هجره, وأن يٕملم اعمدقمق, وأن ٓ يٙمقن 

 . (3)ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝمام .شوإذا دقم٤مك وم٠مضمٌف »  ^: وًمٕمٛمقم ىمقًمف .شمل جي٥م وم٘مد قمَم اهلل ورؾمقًمف 

إٓ إذا يم٤من هٜم٤مك رء آظمر  –اًمٕمٛمقم  –اًمٌٓم٤مىم٤مت اًمتل شمرؾمؾ اًمٔم٤مهر أهن٤م ُمثؾ دقمقة اجلٗمغم  -2620/99

 . (4)ٓمٞمٕم٦ميم٘مراسم٦م وإن مل شم٠مشمف قمد ذًمؽ ىم

اًمّمحٞمح أن دقمقة اجلٗمغم يمٗمرض اًمٙمٗم٤مي٦م ًمٞم٧ًم سمقاضم٦ٌم وٓ ُمٙمروه٦م, واعمذه٥م أٟمف شمٙمره  -2621/99

 . (5)ٕن ومٞمٝم٤م دٟم٤مءة ًمٚمٛمدقمق :إضم٤مسمتٝم٤م

  .(6)دمقز إضم٤مسم٦م دقمقة اًمذُمل ٓ ؾمٞمام إذا يم٤من ومٞمٝم٤م شم٠مًمٞمٗم٤ًم ًمف, واعمذه٥م أهن٤م ُمٙمروه٦م -2622/99

وضم٥م قمٚمٞمف إضم٤مسم٦م اًمدقمقة وٓ ي٠ميمؾ ومٞمحي ويدقمق ًمٚمداقمل  إذا دقمل اًمّم٤مئؿ صٞم٤مُم٤ًم واضم٤ٌمً  -2623/99

أظمرضمف  .شإذا دقمل أطمديمؿ ومٚمٞمج٥م وم٢من يم٤من ص٤مئاًم ومٚمٞمّمؾ وإن يم٤من ُمٗمٓمرًا ومٚمٞمٓمٕمؿ »  ًم٘مقًمف ^: :ويٜمٍمف

                                                 

 .  12/319( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/320( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/322( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/331( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/332( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  12/333( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ُمًٚمؿ, وُمـ يم٤من صٞم٤مُمف ٟمٗماًل وم٢من يم٤من ذم ومٓمره ضمؼم ًم٘مٚم٥م اًمداقمل أومٓمر وإن مل ي٤ٌمزم اًمداقمل سمٗمٓمره ومال يٗمٓمر, 

 . (1)ٞمٛم٦م ومرض يمٗم٤مي٦م, واعمذه٥م أٟمف ٓ جي٥م إيمؾ ُمٜمٝم٤موإيمؾ ُمـ اًمقًم

إذا يم٤من ذم اًمقًمٞمٛم٦م ُمٜمٙمر ي٘مدر قمغم شمٖمٞمػمه طمي وهمػمه, وإذا مل ي٘مدر قمغم اًمتٖمٞمػم مل جيز ًمف  -2624/99

احلْمقر وًمق شمرشم٥م قمغم ذًمؽ ىمٓمٞمٕم٦م رطمؿ, وإن قمٚمؿ سمف سمٕمد طمْمقره أزاًمف إن ىمدر وإٓ اٟمٍمف وضمقسم٤ًم, وإن قمٚمؿ 

 . (2)يًٛمٕمف ظمػم سملم آٟمٍماف واًمٌ٘م٤مءسمف ومل يره ومل 

يٙمره ٟمثر اًمدراهؿ ذم وًمٞمٛم٦م اًمٕمرس وًمق ىمٞمؾ سمتحريٛمف ًمٙم٤من ًمف وضمف, ويٙمره اًمت٘م٤مـمف وُمـ  -2625/99

 . (3)اًمت٘مٓمف أو وىمع ذم طمجره ومٝمق ًمف

أظمرضمف  .شأقمٚمٜمقا اًمٜمٙم٤مح »  ًم٘مقًمف ^: :وىمٞمؾ جي٥م إقمالٟمف ,يًـ إقمالن اًمٜمٙم٤مح قمغم اعمذه٥م -2626/99

 . (4)اًمؽمُمذي

ذا اًمٜمٙم٤مح واضسمقا قمٚمٞمف أقمٚمٜمقا ه»  ًم٘مقًمف ^: :يًـ ضب اًمدف ًمٚمٜم٤ًمء ذم اًمٕمرس -2627/99

وإن  ,أظمرضمف اًمؽمُمذي, وأُم٤م اًمرضم٤مل وم٢من يم٤من اًمٕمرف سم٠من اًمدف ييب ُمـ ىمٌؾ اًمرضم٤مل ومال يمراه٦م .شسم٤مًمٖمرسم٤مل

ٜم٤ًمء, واعمذه٥م أٟمف ضم٤مئز ٕٟمف شمِمٌف سم٤مًم :وم٢مُم٤م أن يٙمره أو حيرم ,يم٤من اًمٕمرف أٟمف ٓ ييب إٓ ُمـ ىمٌؾ اًمٜم٤ًمء

 . (5)ًمٚمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء

جيقز ضب اًمدف ًمٚمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌم ومرح يم٤مًمٕمرس وىمدوم اًمٖم٤مئ٥م اًمذي ًمف وضم٤مه٦م  -2628/99

 . (6)واخلت٤من واًمٕمٞمد وُمـ وًمد ًمف ُمقًمقد وقمٜمد قم٘مد اًم٘مران وذم يمؾ هور طم٤مدث

 

                                                 

 .  12/335( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/339( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/344( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/346( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/348( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  12/352( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 ًمٜم٤ًمءاسم٤مُب قمنمة  -100

 اًمٕمنمة ًمٖم٦م: آضمتامع .  -2629/100

 . (1)واصٓمالطم٤ًم: اعمٕم٤مُمٚم٦م وآًمتئ٤مم سملم اًمزوضملم

جي٥م قمغم اًمزوضملم اعمٕم٤مذة سم٤معمٕمروف, وحيرم قمغم يمؾ ُمٜمٝمام أن يامـمؾ سمحؼ أظمر, وحيرم  -2630/100

»  ًم٘مقًمف ^: :ىمْم٤مء طم٤مضم٤مت أظمر سمٕمٜمػ وُمٜم٦م ويمره, وًمق ُمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمٜمٗم٘م٦م ومٚمٝم٤م أن شم٠مظمذ ُمـ ُم٤مًمف سمٖمػم قمٚمٛمف

 . (2)ُمتٗمؼ قمٚمٞمفش ٤مًمف سم٤معمٕمروف ظمذي ُم٤م يٙمٗمٞمؽ ووًمدك ُمـ ُم

ٕٟمف ُم٘مدم قمغم ؾمٞمده٤م وٕٟمف اٟم٘مٓمٕم٧م ُمٜم٤مومع  :ُمـ شمزوج أُم٦م ًمزم شمًٚمٞمٛمٝم٤م ُمتك أراد زوضمٝم٤م -2631/100

أن إُم٦م شمًٚمؿ ًمزوضمٝم٤م يرى اًمًٞمد ُمٜمٝم٤م إٓ أن يِمؽمط اًمًٞمد أن شمٌ٘مك إُم٦م قمٜمده هن٤مرًا ومٕمغم ُم٤م ذط, واعمذه٥م 

 . (3)دُم٦م ؾمٞمده٤مًمٞماًل وم٘مط وأُم٤م اًمٜمٝم٤مر ومٝمل ُمِمٖمقًم٦م سمخ

ي٤ٌمح ًمٚمزوج أن ي٤ٌمذ زوضمتف إٓ ذم إُم٤ميمـ وإطمقال اًمتل طمرُمٝم٤م اًمنمع ُم٤م مل شمي  -2632/100

 . (4)اعم٤ٌمذة هب٤م وم٢مٟمف حيرم قمٚمٞمف اإلضار هب٤م أو يِمٖمٚمٝم٤م آؾمتٛمت٤مع قمـ ومرض مل شم١مده

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :حيرم وطء احل٤مئض ذم اًمٗمرج أي٤مم طمٞمْمٝم٤م -2633/100

[ وًمف أن يًتٛمتع ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ہ 

وىمقل قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن  ,أظمرضمف ُمًٚمؿ .شاصٜمٕمقا يمؾ رء إٓ اًمٜمٙم٤مح »  ًم٘مقًمف ^: :هب٤م ومٞمام دون اًمٗمرج

اًمٜمٌل ^ يم٤من ي٠مُمره٤م أن شمتزر ومٞم٤ٌمذه٤م وهل طم٤مئض . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وُمـ وطء ذم اًمٗمرج أي٤مم احلٞمض شمرشم٥م قمٚمٞمف 

 . (5)وهل ديٜم٤مر أو ٟمّمٗمف وجي٥م قمغم اعمرأة إن ـم٤موقم٧م ويً٘مط قمٜمٝم٤م إن أيمره٧م ,رةاإلصمؿ واًمٙمٗم٤م

                                                 

 .  12/380( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/382( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/391( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/392نمح اعمٛمتع ( اًم(4

 .  12/396, 1/479( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)حيرم اًمقطء ذم اًمدسمر وٓ يمٗم٤مرة ومٞمف, وإذا شمقىمػ احلٞمض ومٚمف إن جيؼمه٤م قمغم آهمت٤ًمل -2634/100

ًمٚمزوج أن جيؼم زوضمتف قمغم إزاًم٦م اًمِمٕمقر اًمتل شمٕم٤مومٝم٤م ٟمٗمًف ُمـ ؿمٕمر إسمط وقم٤مٟم٦م وؿمٕمر ٟم٤مسم٧م  -2635/100

ٕٟمف ُمًٙمقت قمٜمف, وًمف أن جيؼمه٤م قمغم شم٘مٚمٞمؿ فمٗمره٤م وشمّمٚمٞمح  :ذم اًمقضمف وأُم٤م ؿمٕمر اًم٤ًمق ومال سم٠مس سم٠مظمذه

 . (2)ؿمٕمره٤م

 . (3)ًمٚمزوج أن جيؼم زوضمتف اًمٙمت٤مسمٞم٦م قمغم همًؾ اجلٜم٤مسم٦م -2636/100

جي٥م قمغم اًمزوج أن يٌٞم٧م قمٜمد زوضمتف قمغم ُم٤م ضمرت سمف اًمٕم٤مدة يمؾ ًمٞمٚم٦م إٓ إذا ضمرى اًمٕمرف  -2637/100

 . (4)ٓ يٌٞم٧م قمٜمده٤م يمؾ ًمٞمٚم٦م ومٞمٕمٛمؾ سم٤مًمٕمرف, واعمذه٥م أٟمف يٌٞم٧م قمٜمد احلرة ًمٞمٚم٦م يمؾ أرسمع ًمٞم٤ملسم٠من 

إذا قمجز اًمزوج قمـ اًمقطء وـمٚم٧ٌم اًمزوضم٦م اًمٗمًخ ومٚمٝم٤م ذًمؽ إٓ إذا قمٚمؿ أن هذا اًمٕم٤مرض  -2638/100

ضمؾ ؾمٜم٦م ويٗمًخ وم٢من يم٤من قمٜمٞمٜم٤ًم ي١م ,يزول ومال ومًخ, واعمذه٥م أن ًمف أن يٓم٠م ذم يمؾ صمٚم٨م ؾمٜم٦م ُمرة إن ىمدر قمٚمٞمف

 . (5)وإن قمجز عمرض وم٢مٟمف ٓ ومًخ ,اًمٜمٙم٤مح

ًمق أن أطمديمؿ إذا أراد أن ي٠ميت أهٚمف ىم٤مل: سمًؿ »  ًم٘مقًمف ^: :اًمتًٛمٞم٦م قمٜمد اجلامع ؾمٜم٦م ُم١ميمدة -2639/100

 . (6)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شاهلل اًمٚمٝمؿ ضمٜمٌٜم٤م اًمِمٞمٓم٤من وضمٜم٥م اًمِمٞمٓم٤من ُم٤م رزىمتٜم٤م وم٢مٟمف إن ىمدر سمٞمٜمٝمام وًمد مل ييه اًمِمٞمٓم٤من أسمدًا 

يٜمٌٖمل ًمٚمزوج ىمٌؾ اجلامع أن يٗمٕمؾ ُمع اُمرأشمف ُم٤م يثػم ؿمٝمقهت٤م ُمـ شم٘مٌٞمؾ وعمس وٟمحقه طمتك  -2640/100

ٕن هذا أؿمد شمٚمذذًا وأٟمٗمع ًمٚمٓمروملم واًمٙمالم اًمٞمًػم اًمذي يزيد ُمـ صمقران اًمِمٝمقة ٓ  :يًتقي اجلٛمٞمع ذم اًمِمٝمقة

 . (7)سم٠مس سمف

 ٕن ذًمؽ يٗمقت قمٚمٞمٝم٤م يمامل اًمٚمذة, وحيرم  :حيرم قمغم اًمزوج أن يٜمزع ىمٌؾ أن شمٜمزل اعمرأة -2641/100

                                                 

 .  12/399( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/402( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/406( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/408( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  410, 12/204( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  12/414( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  12/415( اًمنمح اعمٛمتع (7
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إن ُمـ ذ اًمٜم٤مس ُمٜمزًم٦م »  ًم٘مقًمف ^: :اًمقطء سمٛمرأى أطمد وًمق يم٤من ـمٗماًل همػم ممٞمز, وحيرم اًمتحدث سم٤مجلامع

أظمرضمف ُمًٚمؿ, واعمذه٥م يرى اًمٙمراه٦م ذم  .شاًمرضمؾ يٗميض إمم اعمرأة وشمٗميض إًمٞمف صمؿ يّمٌح يتحدث سمام ضمرى سمٞمٜمٝمام 

 . (1)مجٞمع اًمّمقر اًم٤ًمسم٘م٦م

 . (2)حيرم اجلٛمع سملم اًمزوضم٤مت ذم سمٞم٧م واطمد ُمـ همػم رو٤مهـ -2642/100

ًمٚمزوج أن يٛمٜمع زوضمتف ُمـ اخلروج ُمـ اًمٌٞم٧م إذا يم٤من قمٚمٞمف أو قمٚمٞمٝم٤م ضر سمذًمؽ اخلروج,  -2643/100

ض حمرُمٝم٤م  وأُم٤م إذا يم٤من اخلروج ٓ ضر قمٚمٞمف وٓ قمٚمٞمٝم٤م سمًٌٌف ومال يٛمٜمٕمٝم٤م, ويًتح٥م ًمٚمزوج أن ي٠مذن هل٤م أن مترِّ

 . (3)ريض, وجي٥م قمٚمٞمف أن ي٠مذن هل٤م ذم قمٞم٤مدة حمرُمٝم٤ماعم

حيؼ ًمٚمزوج أن يٛمٜمع زوضمتف ُمـ أن شم٠مضمر ٟمٗمًٝم٤م ًمتٕمٛمؾ قمٜمد اًمٜم٤مس, وًمٞمس ًمف أن يٛمٜمٕمٝم٤م إذا  -2644/100

 . (4)اؾمت١مضمرت قمغم قمٛمؾ وهل ذم سمٞمتٝم٤م إٓ أن شم٘مٍم ذم طم٘مف ومٚمف أن يٛمٜمٕمٝم٤م

شمزوضم٧م ؿمخص آظمر ومٚمف أن يٛمٜمٕمٝم٤م ُمـ ٚم٘م٧م اعمرأة وهل طم٤مُمؾ صمؿ ووٕم٧م احلٛمؾ وإذا ـمُ  -2645/100

 . (5)إرو٤مع وًمده٤م ُمـ همػمه إٓ قمٜمد اًميورة وأن شمِمؽمط ذًمؽ ذم اًمٕم٘مد

واعمذه٥م أن  جي٥م قمغم اًمزوج أن ي٤ًموي سملم زوضم٤مشمف ذم اًم٘مًؿ وًمق يم٤من ومٞمٝمـ أطمرار وإُم٤مء, -2646/100

 . (6)ًمٚمحرة ًمٞمٚمتلم وًمألُم٦م ًمٞمٚم٦م

ىمدر قمغم ذًمؽ, وجي٥م اًمٕمدل سمٞمٜمٝمـ ذم يمؾ رء ي٘مدر  جي٥م قمغم اًمزوج اًمٕمدل ذم اًمقطء إن -2647/100

 . (7)قمٚمٞمف

 جي٥م اًم٘مًؿ ًمٚمح٤مئض واًمٜمٗم٤ًمء إٓ إذا ضمرت اًمٕم٤مدة سم٠من اًمٜمٗم٤ًمء شمٌ٘مك ذم سمٞم٧م أهٚمٝم٤م طمتك  -2648/100

                                                 

 .  12/417ح اعمٛمتع ( اًمنم(1

 .  12/419( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/421( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/424( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/426( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  12/427( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  12/427( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)شمٓمٝمر ومال ىمًؿ هل٤م, وجي٥م اًم٘مًؿ ًمٚمٛمريْم٦م واعمٕمٞم٦ٌم وجمٜمقٟم٦م ُم٠مُمقٟم٦م

ٟمف ٓ ىمًؿ ًمٚمح٤مئض إٓ أن شمتج٤موز طمٞمْمتٝم٤م يمذا ُمـ شمٗمؼ ُمٕمٙمؿ أأ :إذا ىم٤مل اًمزوج ًمزوضم٤مشمف -2649/100

  .(2)إي٤مم وم٢مٟمف جيقز

إذا ؾم٤مومرت اعمرأة سمٖمػم إذن زوضمٝم٤م ومال ىمًؿ هل٤م وٓ ٟمٗم٘م٦م, وإن ؾم٤مومرت سم٢مذٟمف عمّمٚمحتف ومٚمٝم٤م  -2650/100

هل٤م وٓ  وإن يم٤من عمّمٚمحتٝم٤م ومال ىمًؿ هل٤م وهل٤م اًمٜمٗم٘م٦م ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م, وإن أسم٧م اًمًٗمر ُمٕمف ومال ىمًؿ ,اًم٘مًؿ واًمٜمٗم٘م٦م

 . (3)ٟمٗم٘م٦م, وإذا ُمٜمٕم٧م ٟمٗمًٝم٤م ُمـ زوضمٝم٤م ؾم٘مط طم٘مٝم٤م ذم اًم٘مًؿ واًمٜمٗم٘م٦م

دل قمغم ذًمؽ ىمّم٦م ؾمقدة ريض اهلل قمٜمٝم٤م يمام ذم  ,إن وه٧ٌم اًمزوضم٦م ىمًٛمٝم٤م ًميهت٤م ضم٤مز ذًمؽ -2651/100

اًمٌخ٤مري طملم وه٧ٌم يقُمٝم٤م ًمٕم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م, وإن وه٧ٌم ىمًٛمٝم٤م ًمزوضمٝم٤م ًمٞمخت٤مر ُمـ ؿم٤مء ُمـ ٟم٤ًمئف ومٚمٞمس 

ذًمؽ سمؾ يً٘مط طم٘مٝم٤م ويم٠مهن٤م ًمٞم٧ًم ُمقضمقدة إٓ أن خيػمهـ أن يٙمقن يقم ُمـ أؾم٘مٓم٧م طم٘مٝم٤م سمٞمٜمٝمـ أو اًم٘مرقم٦م  ًمف

  .(4)ومال طمرج, وأُم٤م أن خيت٤مر هق سمٜمٗمًف ومٚمٞمس ُمـ اًمٕمدل, واعمذه٥م أن ًمف أن خيت٤مر ُمـ ؿم٤مء

 يٙمـ إذا رضمٕم٧م اًمزوضم٦م اًمتل وه٧ٌم يقُمٝم٤م ًميهت٤م أو ًمزوضمٝم٤م قمـ هٌتٝم٤م ومٚمٝم٤م ذًمؽ ُم٤م مل -2652/100

سمٞمٜمٝمام صٚمح قمغم إؾم٘م٤مط طم٘مٝم٤م ُمـ اًم٘مًؿ وي٘مًؿ هل٤م ذم اعمًت٘مٌؾ, وٓ جي٥م اًم٘مًؿ ًمإلُم٤مء وأُمٝم٤مت إوٓد سمؾ يٓم٠م 

  .(5)ُمـ ؿم٤مء ُمتك ؿم٤مء

: ُمـ اًمًٜم٦م إذا شمزوج ًم٘مقل أٟمس  :ُمـ شمزوج سمٙمرًا أىم٤مم قمٜمده٤م ؾمٌع ًمٞم٤مل وقمٜمد اًمثٞم٥م صمالصم٤مً  -2653/100

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وإن أطم٧ٌم اًمثٞم٥م أن ي٘مٞمؿ قمٜمده٤م ؾمٌٕم٤ًم ومٚمٝم٤م ذًمؽ وي٘مًؿ  .ىمًؿاًمٌٙمر قمغم اًمثٞم٥م أىم٤مم قمٜمده٤م ؾمٌٕم٤ًم صمؿ 

 إٟمف ًمٞمس سمؽ هقان قمغم أهٚمؽ إن ؿمئ٧م ؾمٌٕم٧م ًمؽ وإن ؾمٌٕم٧م ًمؽ ؾمٌٕم٧م »  ًم٘مقًمف ^: :ًمٚمٌقاىمل ُمثٚمٝمـ

 

                                                 

 .  12/430( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/430( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/433( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/435( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/436( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)أظمرضمف ُمًٚمؿ .شًمٜم٤ًمئل

 ومّمٌؾ ذم اًمٜمِمقز

 اًمٜمِمقز ًمٖم٦م: آرشمٗم٤مع .  -2654/100

 . (2)ٞمام جي٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ طم٘مقىمفواصٓمالطم٤ًم: ُمٕمّمٞم٦م اًمزوضم٦م ًمٚمزوج وم

إذا فمٝمر ُمـ اًمزوضم٦م أُم٤مرات اًمٜمِمقز يم٠من ٓ دمٞمٌف إمم آؾمتٛمت٤مع أو دمٞمٌف ُمتؼمُم٦م ُمتث٤مىمٚم٦م أو  -2655/100

ُمتٙمره٦م, وقمٔمٝم٤م وذيمره٤م سمام يرهم٥م ويره٥م, وم٢من أست هجره٤م ذم اعمْمجع طمتك شمًت٘مٞمؿ طم٤مهل٤م وذم اًمٙمالم 

ٹ ٹ ڤ ڤ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :ُمؼمحصمالصم٦م أي٤مم وم٠مىمؾ, وم٢من أست ضهب٤م ضسم٤ًم همػم 

[ وًمٞمس ًمٚميب قمدد حمدد سمؾ ُم٤م حيّمؾ سمف اعم٘مّمقد وٓ شمتير سمف اعمرأة, ڤ ڤ ڦ ڦ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :وم٢من مل يٗمد ذًمؽ سمٕم٨م طمٙماًم ُمـ اًمٓمروملم حلؾ اًمٜمزاع

 . (3)[ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  12/438( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/440( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  449 -12/440( اًمنمح اعمٛمتع (3
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 خلٚمعاسم٤مُب  -101

 اخلٚمع ًمٖم٦م: اًمٜمزع .  -2656/101

 . (1)ومراق اًمزوج زوضمتف قمغم قمقض :واصٓمالطم٤مً 

وهذا اظمتٞم٤مر  ,اخلٚمع ًمٞمس ًمف ًمٗمٔم٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم ومٚمق ظم٤مًمع سمٚمٗمظ اًمٓمالق مل حتت٥ًم ُمـ قمدد اًمٓمٚم٘م٤مت -2657/101

 . (2)أن ًمف أًمٗم٤مفم٤ًم ُمٕمٚمقُم٦م وًمق ظم٤مًمع سمٚمٗمظ اًمٓمالق ص٤مر ـمالىم٤مً يرى ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م 

دل  ,٥ٌم ذقمل يم٠من يٙمقن اًمزوج ٓ يّمكم أو دء اخلٚمؼجيقز ًمٚمٛمرأة أن شمٓمٚم٥م اخلٚمع ًمً -2658/101

صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس ٓ أقمٞم٥م  ,ي٤م رؾمقل اهلل طملم ىم٤مًم٧م ًمٚمٜمٌل ^: قمغم ذًمؽ ىمّم٦م اُمرأة صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿمامس 

ىم٤مًم٧م: ٟمٕمؿ, وم٘م٤مل ^   .شأشمرديـ قمٚمٞمف طمدي٘متف »  قمٚمٞمف ذم ظمٚمؼ وٓ ديـ وًمٙمٜمل أيمره اًمٙمٗمر ذم اإلؾمالم, وم٘م٤مل ^:

أظمرضمف اًمٌخ٤مري, ويًتح٥م ًمٚمزوج أن يقاومؼ قمغم ذًمؽ وهق ظمػم ًمف, وم٢من  .شي٘م٦م وـمٚم٘مٝم٤م ظمذ احلد»  ًمث٤مسم٧م:

 . (3)قمرض قمٚمٞمف رد اعمٝمر يم٤مُماًل ومٞمٚمزم اًمزوج قمغم اًمٓمالق, واجلٛمٝمقر أٟمف ٓ يٚمزم

يّمح سمذل اًمٕمقض ُمـ اًمزوضم٦م ووًمٞمٝم٤م وىمراسمتٝم٤م وأُم٤م إضمٜمٌل ومٞمّمح ُمٜمف دومع اًمٕمقض إذا  -2659/101

و أطمدمه٤م وأُم٤م إن أراد اإلضار سم٤مًمزوضملم أو أطمدمه٤م أو أراد ُمّمٚمحتف أو ُمّمٚمح٦م همػمه مل أراد ُمّمٚمح٦م اًمزوضملم أ

  .(4)جيز ُمٜمف دومع اًمٕمقض

 ,يّمح ًمٚمٛمرأة أن شمٓمٚم٥م اخلٚمع ُمـ زوضمٝم٤م ُمع اؾمت٘م٤مُم٦م احل٤مل إٓ أٟمف يٙمره إذا مل يٙمـ ًمف ؾم٥ٌم -2660/101

ٓمالق ومل يٜمقه مل ي٘مع ـمالىم٤ًم وإن ٟمقاه وىمع واًمّمحٞمح أٟمف حيرم وٓ ي٘مع, وم٢من يم٤من سمٚمٗمظ اًم ,وهذا ىمقل اجلٛمٝمقر

 . (5)ـمالىم٤مً 

 

                                                 

 .  12/450( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/450( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/451( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/454( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/458( اًمنمح اعمٛمتع (5
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  .(1)يّمح أن يٙمقن اًمٕمقض همػم ُم٤مزم يمخدُم٦م اًمزوج ُمثالً  -2661/101

إذا قمْمؾ اًمزوج زوضمتف فمٚماًم ًمتٗمتدي ُمٜمف ٟمٗمًٝم٤م أو قمْمٚمٝم٤م ًمؽميمٝم٤م اًمّمالة أو ظم٤مًمٕم٧م  -2662/101

يّمح اخلٚمع, ومل ي٘مع ـمالىم٤ًم ؾمقاء يم٤من سمٚمٗمظ اًمٓمالق  اًمّمٖمػمة أو اعمجٜمقٟم٦م أو اًمًٗمٞمٝم٦م أو إُم٦م سمٖمػم إذن ؾمٞمده٤م مل

  .(2)أو سمٜمٞمتف, واعمذه٥م أٟمف ي٘مع ـمالىم٤ًم إذا يم٤من سمٚمٗمظ اًمٓمالق أو ٟمٞمتف

  .(3)ُمـ ظم٤مًمع زوضمتف سم٤مٟم٧م ُمٜمف ومل يٛمٚمؽ اًمرضمٕم٦م وًمٙمـ ًمف أن يراضمٕمٝم٤م سمٕم٘مد ضمديد -2663/101

 . (4)واطمدة, واعمذه٥م أهن٤م شمٕمتد اعمخ٤مًمٕم٦م ٓ قمدة قمٚمٞمٝم٤م وإٟمام قمٚمٞمٝم٤م أن شمًتؼمأ سمحٞمْم٦م -2664/101

ُمـ ظم٤مًمع زوضمتف واؿمؽمط أن ًمف اًمرضمٕم٦م صح اخلٚمع ومل يّمح اًمنمط, وإن ظم٤مًمٕمٝم٤م قمغم أن  -2665/101

 . (5)ًمف اخلٞم٤مر ُمدة آؾمتؼماء صح ذط اخلٞم٤مر, واعمذه٥م أٟمف ٓ يّمح اخلٞم٤مر

٘مٓمف سم٤مظمتٞم٤مره, وٓ ٕن احلؼ ًمف وىمد أؾم :إذا ظم٤مًمع اًمزوج زوضمتف قمغم همػم قمقض صح ذًمؽ -2666/101

وم٢من يم٤مٟم٤م ٓ يٕمٚمامن سمتحريٛمف صح اخلٚمع وهل٤م ىمٞمٛمتف, واعمذه٥م أن اخلٚمع ذم اًمّمقرشملم  ,يّمح أن خي٤مًمٕمٝم٤م قمغم حمرم

 . (6)ٓ يّمح

يمؾ ُم٤م صح ُمٝمرًا ُمـ ُم٤مل وُمٜمٗمٕم٦م صح اخلٚمع سمف, وجيقز ًمٚمزوج أن خي٤مًمع سم٠ميمثر مم٤م أقمٓمك ُمـ  -2667/101

 . (7)اعمٝمر

 . (8)ج أن يٓمٚمؼ وأسم٧م اعمرأة أن شمٌ٘مك قمٜمده وضم٥م اخلٚمع وشمرد قمٚمٞمف اعمٝمر يم٤مُمالً إذا أسمك اًمزو -2668/101

 

                                                 

 .  12/458( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  12/462( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  12/467( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/471( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/474( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  12/476( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  12/478( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  12/480( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 . (1)شمّمح اعمخ٤مًمٕم٦م قمغم إؾم٘م٤مط ٟمٗم٘م٦م احلٛمؾ -2669/101

إن أقمٓمٞمتٜمل أًمٗم٤ًم وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ صمؿ رضمع ىمٌؾ أن شمٕمٓمٞمف وأقمٓمتف سمٕمد  :إذا ىم٤مل اًمزوج ًمزوضمتف -2670/101

 سمٛمٕمٜم٤مه ومال يٛمٙمـ اًمرضمقع ومٞمف, واظمت٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم أن ًمف ٕٟمف يمالم صدر ُمـ قم٤مىمؾ قم٤ممل :رضمققمف وىمع اًمٓمالق

 . (2)اًمرضمقع ُم٤م مل شمًٚمٛمف

 ,اظمٚمٕمٜمل وًمؽ أًمػ وومٕمؾ اؾمتحؼ إًمػ ُم٤م مل يت٠مظمر وم٢مٟمف ٓ يّمح اخلٚمع :إن ىم٤مًم٧م اًمزوضم٦م -2671/101

 ـمٚم٘مٜمل :إٟمف يًتحؼ اًمٕمقض وإن شم٠مظمر وًمٙمـ هل٤م أن شمرضمع ىمٌؾ أن ي٘مٌؾ, وإن ىم٤مًم٧م :وىم٤مل سمٕمض إصح٤مب

ـمٚم٘مٜمل صمالصم٤ًم سم٠مًمػ وـمٚم٘مٝم٤م  :واطمدة سم٠مًمػ وـمٚم٘مٝم٤م صمالصم٤ًم وم٢مٟمف ٓ يًتحؼ إًمػ, واعمذه٥م أٟمف يًتح٘مٝم٤م, وًمق ىم٤مًم٧م

واطمدة اؾمتحؼ إًمػ, واعمذه٥م أٟمف ٓ يًتحؼ إًمػ واًمٓمالق ي٘مع, وم٢من يم٤من ىمد ـمٚم٘مٝم٤م ُمـ ىمٌؾ ُمرشملم وـمٚم٧ٌم 

 . (3)ُمٜمف أن يٓمٚم٘مٝم٤م صمالصم٤م ًسم٠مًمػ وـمٚم٘مٝم٤م واطمدة اؾمتحؼ إًمػ

وًمف أن خيٚمع اسمٜمتف  ,ًمألب أن خي٤مًمع أو يٓمٚمؼ زوضم٦م اسمٜمف اًمّمٖمػم إذا يم٤من ذًمؽ ُمـ ُمّمٚمحتف -2672/101

 . (4)ًمٞمس ًمف ذًمؽ ُمٓمٚم٘م٤مً يرى اًمّمٖمػمة ُمـ ُم٤مهل٤م إذا يم٤من ذًمؽ ُمـ ُمّمٚمحتٝم٤م, واعمذه٥م 

 . (5)اخلٚمع ٓ يً٘مط همػمه ُمـ احل٘مقق واًمقاضم٤ٌمت اًمتل سملم اًمزوضملم إن يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة -2673/101

 

 
 هـ 1431/ 8/ 24راغ ُمـ اجلزء اًمث٤مين قمنم يقم اخلٛمٞمس اًمٗم

 

 

                                                 

 .  12/481تع ( اًمنمح اعمٛم(1

 .  12/485( اًمنمح اعمٛمتع (2

  . 12/487( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  12/489( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  12/492( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 ًمٓمالقايمت٤مُب  -102

اًمّمحٞمح أٟمف ٓ حيرم إي٘م٤مع اًمٓمالق قمغم اًمٜمٗم٤مس, واعمذه٥م يرى أٟمف حيرم إي٘م٤مع اًمٓمالق قمغم  -2674/102

 . (1)اًمٜمٗم٤مس

 اًمٓمالق ًمٖم٦م: ُم٠مظمقذ ُمـ اًمتخٚمٞم٦م واإلـمالق اًمذي هق ود اًم٘مٞمد .  -2675/102

 . (2)ىمٞمد اًمٜمٙم٤مح أو سمٕمْمفواصٓمالطم٤ًم: طمؾ 

ٕن اًمٓمالق يٙمقن سمٕمد  :إن شمزوضمتؽ وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ صمؿ شمزوضمٝم٤م مل شمٓمٚمؼ :ىم٤مل رضمؾ ُٓمرأة إذا -2676/102

 . (3)ٟمٙم٤مح

وم٤مٕصؾ ومٞمف اًمٙمراه٦م وي٤ٌمح ًمٚمح٤مضم٦م  ,اًمٓمالق دمري قمٚمٞمف إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م اخلٛم٦ًم -2677/102

 . (4)ل قمٗم٦م اعمرأة وقمٜمد اإليالء وحيرم إذا يم٤من سمدقمٞم٤مً ويًتح٥م قمٜمد شمير اعمرأة سم٤مًمٌ٘م٤مء ُمٕمف وجي٥م قمٜمد اظمتال

ي٘مع اًمٓمالق ُمـ زوج ُمٙمٚمػ وممٞمز يٕم٘مٚمف, وإذا طمّمؾ ُمـ اعمجٜمقن أو اًمّمٖمػم اًمٖمػم ممٞمز مل  -2678/102

 . (5)ي٘مع

ُمـ زال قم٘مٚمف سمٕمذر ذقمل يم٤مًمٜمقم واإلهمامء واخلرف وذب اخلٛمر يمره٤ًم وـمٚمؼ مل ي٘مع ُمٜمف  -2679/102

ٕٟمف مل يٜمق اًمٓمالق  :ذب اخلٛمر ىم٤مصدًا صمؿ ـمٚمؼ وهق ؾمٙمران وم٤مًمّمحٞمح أٟمف ٓ ي٘مع ـمالىمفاًمٓمالق, وأُم٤م ُمـ 

واظمت٤مره اإلُم٤مم أمحد, , وهق قمٛمؾ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز, يمام قمٜمد اًمٌخ٤مري وٕن هذا صم٧ٌم قمـ قمثامن سمـ قمٗم٤من 

 . (6)أٟمف ي٘مع يرى واعمذه٥م

 ده أو سم٠مظمذ ُم٤مل ييه ويم٤من اعمُٙمِره ىم٤مدرًا قمغم ُمـ أيمره قمغم اًمٓمالق فمٚماًم وهدد سمام ي١معمف أو وًم -2680/102

                                                 

 .  1/518( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/5( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/7( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/8( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  13/14( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  13/17ح اعمٛمتع ( اًمنم(6
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 . (1)إي٘م٤مع ُم٤م هدد سمف وـمٚمؼ اعمٝمدد مل ي٘مع اًمٓمالق

ي٘مع اًمٓمالق ذم اًمٜمٙم٤مح اًمّمحٞمح سم٤مإلمج٤مع, وأُم٤م اًمٜمٙم٤مح اعمختٚمػ ومٞمف وم٢من يم٤من يرى اًمزوج  -2681/102

٤من ٓ يراه صحٞمح٤ًم إٓ أن ٕٟمف وإن يم :صحتف وىمع اًمٓمالق وٓ إؿمٙم٤مل وإن يم٤من ٓ يرى صحتف وم٤مًمّمحٞمح أٟمف ي٘مع

 . (2)همػمه ىمد يراه صحٞمح٤ًم وم٢مذا مل يٓمٚمؼ ومًقف يٕمٓمؾ هذه اعمرأة قمٛمـ يرى صح٦م اًمٜمٙم٤مح اعمختٚمػ ومٞمف

 : (3)اًمٓمالق ذم اًمٖمْم٥م ًمف أطمقال -2682/102

 إومم: أن يّمؾ سمف اًمٖمْم٥م إمم طمد ٓ يدري ُم٤م ي٘مقل ومٝمذا ٓ ي٘مع سم٤مٓشمٗم٤مق . 

 اًمٖمْم٥م وهق يٕمٚمؿ ُم٤م ي٘مقل ومٝمذا ي٘مع سم٤مٓشمٗم٤مق .  اًمث٤مٟمٞم٦م: أن يٙمقن ذم أول اسمتداء

اًمث٤مًمث٦م: أن يٙمقن سملم سملم يم٠من ٓ يدري سمح٤مًمف وًمٙمٜمف يدري أٟمف ٟمٓمؼ سم٤مًمٓمالق وًمٙمـ ًمِمدة همْمٌف قمجز قمـ أن 

أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد,  .شٓ ـمالق ذم إهمالق »  ًم٘مقًمف ^: :يٛمٚمؽ ٟمٗمًف ومٗمٞمف ظمالف واًمّمحٞمح أٟمف ٓ ي٘مع

 .  واعمذه٥م أٟمف ي٘مع سمٙمؾ طم٤مل

جيقز ًمٚمزوج أن يقيمؾ ُمـ يٓمٚمؼ قمٜمف وًمٙمـ ٓ سمد أن يٕملم إذا يم٤من ًمف أيمثر ُمـ زوضم٦م وٓ  -2683/102

يٓمٚمؼ إٓ واطمدة وًمق زاد قمـ اًمقاطمدة مل ي٘مع إٓ واطمدة ُمتك ؿم٤مء اًمقيمٞمؾ إٓ أن ُي٘مَٞمد سمقىم٧م وقمدد ومال ي٘مع إٓ سمام 

 . (4)طمدد سمف

ؿ سم٤مًمٗمًخ وم٢من اًمٓمالق ٓ ي٘مع, وًمٞمس ًمٚمقيمٞمؾ إذا ومًخ٧م اًمقيم٤مًم٦م وـمٚمؼ اًمقيمٞمؾ وهق مل يٕمٚم -2684/102

 . (5)أن يقيمؾ آظمر

 . (6)ٓ يّمح شمقيمٞمؾ اعمرأة ذم ـمالق ٟمٗمًٝم٤م, واعمذه٥م أٟمف يّمح -2685/102

                                                 

 .  13/20( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/24( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/27( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/30( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  13/33( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  13/33( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 ومّمٌؾ ذم اًمٓمالق اًمنمقمل واًمٌدقمل

اًمٓمالق اًمًٜمل أن يٓمٚمؼ اًمزوج ـمٚم٘م٦م واطمدة ذم ـمٝمر مل جي٤مُمع ومٞمف ومل يتٌلم محٚمٝم٤م وشمريمٝم٤م  -2686/102

 . (1)ٕمدةطمتك شمٜم٘ميض اًم

يم٤من اًمٓمالق  :ًم٘مقل اسمـ قم٤ٌمس  :حيرم اًمٓمالق سم٤مًمثالث واًمثٜمتلم وٓ شم٘مع إٓ واطمدة -2687/102

وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ , اًمثالث قمغم قمٝمد ؾمقل اهلل ^ وقمٝمد أيب سمٙمر وؾمٜمتلم ُمـ ظمالوم٦م قمٛمر واطمدة . أظمرضمف ُمًٚمؿ

 . (2)وهذا ىمقل اجلٛمٝمقر اإلؾمالم, واعمذه٥م أٟمف حترم اًمثالث وشمٙمره اًمثٜمتلم, وشم٘مع اًمثالث صمالصم٤مً 

ُمـ ـمٚمؼ ُمـ شمٚمزُمٝم٤م اًمٕمدة ذم طمٞمض أو ـمٝمر وـمئ ومٞمف ومل يًتٌـ محٚمٝم٤م ومٝمق ـمالق سمدقم٦م وهق  -2688/102

 . (3)حمرم

 :ُمـ ـمٚمؼ زوضمتف ذم طمٞمض أو ذم ـمٝمر ضم٤مُمع ومٞمف ومل يًتٌـ محٚمٝم٤م ىم٤مل مجٝمقر إئٛم٦م إرسمٕم٦م -2689/102

ٕهن٤م زوضم٦م مل شمٜمٗمؽ قمـ  :ٟمف ٓ ي٘مع وٓ شمًـ ُمراضمٕمتٝم٤مإ :سم٠مٟمف ي٘مع وشمًـ ُمراضمٕمتٝم٤م, وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ

 . (4)زوضمٝم٤م) واًمِمٞمخ رمحف اهلل يم٠مٟمف ُمتقىمػ ذم اعم٠ًمًم٦م وًمف يمالم ـمقيؾ طمقل اخلالف ومٞمٝم٤م ومل يرضمح رء (

ٓ يقصػ ـمالق اًمّمٖمػمة وأي٦ًم وُمـ ٓ قمدة هل٤م اًمٖمػم ُمدظمقل هب٤م أو خمٚمق هب٤م واحل٤مُمؾ  -2690/102

 . (5)٦مسمًٜم٦م وٓ سمدقم

 ,يم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ أو أٟم٧م اًمٓمالق ,ًمٗمظ اًمٓمالق وُم٤م شمٍمف ُمٜمف :ًمٚمٓمالق أًمٗم٤مظ سحي٦م ُمثؾ -2691/102

ٕٟمف مل يٜمقه, وإذا صدر اًمٓمالق سمٗمٕمؾ  :ٓ ي٘مع :وي٘مع اًمٓمالق ذم هذه احل٤مًم٦م وًمق مل يٜمقه وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ

 . (6)أراد سمف احل٤ملوومٕمؾ اعمْم٤مرع يمتٓمٚم٘ملم ٓ ي٘مع إٓ إذا , إُمر يمٓمٚم٘مل أو اـمٚم٘مل وم٢مٟمف ٓ ي٘مع

                                                 

 .  13/36( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/40( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/43( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  54 – 13/46اًمنمح اعمٛمتع ( (4

 .  13/55( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  13/60( اًمنمح اعمٛمتع (6
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صمالث ضمدهـ ضمد وهزهلـ ضمد: اًمٜمٙم٤مح »  ًم٘مقًمف ^: :ي٘مع اًمٓمالق ُمـ اجل٤مد واهل٤مزل -2692/102

 . (1)شواًمٕمتؼ » أظمرضمف أسمق داود, وذم رواي٦م اًمٓمؼماين  .شواًمٓمالق واًمرضمٕم٦م 

ت اذهٌل إمم أهٚمؽ وؾمقف شم٠مشمٞمؽ ورىمتؽ سمٕمد يقُملم أو صمالصم٦م وُمر :إذا ىم٤مل اًمرضمؾ ًمزوضمتف -2693/102

 . (2)إي٤مم ومل شم٠مت اًمقرىم٦م ومال ي٘مع اًمٓمالق إذا مل يٙمـ ىمد ٟمقاه

يمؾ ًمٗمظ اطمتٛمؾ اًمٗمراق قمغم وضمف اًمٌٞمٜمقٟم٦م ٟمحق أٟم٧م ظمٚمٞم٦م وسمري٦م  :اًمٙمٜم٤مي٤مت اًمٔم٤مهرة هل -2694/102

وسم٤مئـ وسمت٦م وسمتٚم٦م, وُمـ اًمٙمٜم٤مي٤مت اخلٗمٞم٦م اظمرضمل واذهٌل وذوىمل ودمرقمل واقمتدي واؾمتؼمئل واقمتززم وًم٧ًم زم 

 . (3)٘مل سم٠مهٚمؽسم٤مُمرأة واحل

ٓ ي٘مع اًمٓمالق سمٙمٜم٤مي٦م وًمق فم٤مهرة إٓ سمٜمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ًمٚمٗمظ أو ُمت٘مدُم٦م قمٚمٞمف يًػمًا ؾمقاء يم٤من ذم  -2695/102

 . (4)خم٤مصٛم٦م أو همْم٥م أو ضمقاب ًم١ًماهل٤م, واعمذه٥م يرى أٟمف ي٘مع ذم هذه احل٤مٓت اًمثالث

إٓ واطمدة وإذا مل يٜمق اًمٓمالق  إذا صدر اًمٓمالق سمٚمٗمظ اًمٙمٜم٤مي٦م اًمٔم٤مهرة أو اخلٗمٞم٦م وم٢مٟمف ٓ ي٘مع -2696/102

ومال ي٘مع, واعمذه٥م أن اًمٙمٜم٤مي٦م اًمٔم٤مهرة ٟمقى هب٤م قمدد ُمٕملم أو مل يٜمق هب٤م قمدد شم٘مع هب٤م اًمثالث وأُم٤م اخلٗمٞم٦م ومال ي٘مع إٓ 

 . (5)ُم٤م ٟمقاه وإذا مل يٜمق ؿمٞمئ٤ًم ومت٘مع واطمدة

إن ٟمقى سمف اًمٔمٝم٤مر وم٢من ٟمقى سمف اًمٓمالق ومٝمق ـمالق و ,أٟم٧م قمكم طمرام :إذا ىم٤مل اًمرضمؾ ًمزوضمتف -2697/102

 .: إذا ىم٤مل ًمزوضمتف: أٟم٧م قمكم طمرام ومٝمل يٛملم يٙمٗمره٤مىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس  ,ومٝمق فمٝم٤مر وإن ٟمقى سمف اًمٞمٛملم ومٝمق يٛملم

 . (6)أظمرضمف ُمًٚمؿ, واعمذه٥م يرى أٟمف فمٝم٤مر وًمق ٟمقى سمف اًمٓمالق جي٥م ومٞمف ُم٤م جي٥م ذم اًمٔمٝم٤مر

 الق أو أقمٜمل سمف ـمالىم٤ًم وىمٕم٧م ـمٚم٘م٦م إذا ىم٤مل اًمرضمؾ: ُم٤م أطمؾ اهلل قمكم طمراُم٤ًم أقمٜمل سمف اًمٓم -2698/102

                                                 

 .  13/63( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/68( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/70( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/75( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  13/77( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  13/79( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)واطمدة, واعمذه٥م إن ىم٤مل اًمٓمالق وىمع صمالصم٤ًم وإن ىم٤مل ـمالىم٤ًم وىمٕم٧م واطمدة

أٟم٧م قمكم يم٤معمٞمت٦م أو اخلٜمزير أو ٟمحق ذًمؽ ُمـ اعمحرُم٤مت وىمع قمغم ُم٤م  :إذا ىم٤مل اًمرضمؾ ًمزوضمتف -2699/102

  .(2)ذه٥م أٟمف فمٝم٤مرٟمقاه ُمـ ـمالق أو فمٝم٤مر أو يٛملم وم٢من مل يٜمق ؿمٞمئ٤ًم ومٝمق يٛملم, واعم

أُمرك سمٞمدك ومٚمٝم٤م أن شمٓمٚمؼ ٟمٗمًٝم٤م صمالصم٤ًم وًمق ٟمقى أن ًمٞمس هل٤م إٓ واطمدة  :ُمـ ىم٤مل ًمزوضمتف -2700/102

ويٙمقن قمغم اًمؽماظمل ُم٤م مل ي٘مٞمده سمزُمـ حمدد وم٢مذا وـمئٝم٤م أو ـمٚمؼ أو ومًخ اًمتقيمٞمؾ ىمٌؾ أن ختت٤مر ؿمٞمئ٤ًم ومٚمٞمس هل٤م أن 

 . (3)ٕن اًمقيم٤مًم٦م اٟمٗمًخ٧م :شمٓمٚمؼ ٟمٗمًٝم٤م

واعمذه٥م  ,ُمـ ـمٚمؼ ذم ىمٚمٌف مل ي٘مع ُمٜمف اًمٓمالق, وُمـ طمرك ًم٤ًمٟمف سم٤مًمٓمالق ومل يتٚمٗمظ سمف مل ي٘مع -2701/102

 . (4)أٟمف ي٘معيرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  13/823( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/83( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/84( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/88( اًمنمح اعمٛمتع (4
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 عمًت٘مٌؾاعم٤ميض واًمٓمالق ذم واًمٓمالق اسم٤مُب ُم٤م خيتٚمػ سمف قمدد  -103

 ,رىمٞم٘م٦م يٛمٚمؽ اًمزوج صمالث ـمٚم٘م٤مت ؾمقاء يم٤من طمرًا أو رىمٞم٘م٤ًم وؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمزوضم٦م طمرة أو -2702/103

أن ًمٚمزوج صمالصم٤ًم إذا يم٤من طمرًا وًمق يم٤مٟم٧م زوضمتف رىمٞم٘م٦م وًمٚمٕمٌد اصمٜمتلم وًمق  يرى وهق اظمتٞم٤مر اسمـ اًم٘مٞمؿ, واعمذه٥م

 . (1)يم٤مٟم٧م زوضمتف طمرة

أٟم٧م اًمٓمالق أو أٟم٧م ـم٤مًمؼ وٟمقى وىمقع اًمٓمالق وىمع واطمدة وم٘مط,  :إذا ىم٤مل اًمرضمؾ ًمزوضمتف -2703/103

 :وإن أراد واطمدة وىمٕم٧م واطمدة وإن مل يٜمق ؿمٞمئ٤ًم ومقاطمدة, وإن ىم٤ملواعمذه٥م أٟمف إن أراد اًمثالث وىمٕم٧م اًمثالث 

وؿمٞمخ اإلؾمالم يرى أٟمف يٛملم, وإن ىم٤مل , أٟمف ـمالقيرى قمكم اًمٓمالق ومٝمذا ٓ رء إذا مل يذيمر ُمتٕمٚم٘م٤ًم, واعمذه٥م 

 . (2)يٚمزُمٜمل اًمٓمالق ومٝمق ًمٞمس سمٓمالق, واعمذه٥م أٟمف ـمالق

ثره أو ـم٤مًمؼ قمدد احلَم واًمريح وٟمحقه مل شم٘مع إٓ أٟم٧م يمؾ اًمٓمالق أو أيم :ىم٤مل ًمزوضمتف ُمـ -2704/103

 . (3)واطمدة, واعمذه٥م شم٘مع صمالصم٤ًم وًمق ٟمقى واطمدة ًمقضمقد اًمٚمٗمظ اًمٍميح واًمٜمٞم٦م ٓ شم١مصمر ذم اًمٍميح

إذا ـمٚمؼ اًمزوج ضمزءًا ُمـ زوضمتف ُمٕمٞمٜم٤ًم أو همػم ُمٕملم ُمٌٝماًم أو همػم ُمٌٝمؿ وم٢من اًمٓمالق ي٘مع قمغم  -2705/103

 . (4)مجٞمٕمٝم٤م

أٟم٧م ـم٤مًمؼ ٟمّمػ ـمٚم٘م٦م أو ضمزءًا ُمـ ـمٚم٘م٦م أو سمٕمض ـمٚم٘م٦م شم٘مع ـمٚم٘م٦م  :ىم٤مل اًمزوج ًمزوضمتف إذا -2706/103

 :ؿمٕمرك أو ؾمٜمؽ أو فمٗمرك أو ؾمٛمٕمؽ أو سمٍمك ـم٤مًمؼ ومال ي٘مع اًمٓمالق :ٕن اًمٓمالق ٓ يتٌٕمض, وًمق ىم٤مل :يم٤مُمٚم٦م

 . (5)ٕٟمف ُمٜمٗمّمؾ, وأُم٤م إن ىم٤مل روطمؽ ـم٤مًمؼ وم٤مًمّمقاب أٟمف ي٘مع, واعمذه٥م أٟمف ٓ ي٘مع

 . (6)ـمٚمؼ زوضمتف ومل يدظمؾ هب٤م سم٤مٟم٧م ُمٜمف هبذه اًمٓمٚم٘م٦م ومٚمٞمس ًمف قمٚمٞمٝم٤م رضمٕم٦م وٓ قمدة ُمـ -2707/103

                                                 

 .  13/89( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/91( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/94( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/96( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  13/96( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  13/101( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 ومّمٌؾ ذم آؾمتثٜم٤مء ذم اًمٓمالق

يّمح آؾمتثٜم٤مء ُمـ اًمزوج اًمٜمّمػ وأيمثر وٓ يِمؽمط ومٞمف آشمّم٤مل إذا يم٤من اًمٙمالم واطمدًا  -2708/103

ؽمط اًمٜمّمػ وم٠مىمؾ وآشمّم٤مل ذم اًمٙمالم ويّمح أن يٜمقي آؾمتثٜم٤مء ىمٌؾ اًمٙمالم وذم أصمٜم٤مءه وسمٕمده, واعمذه٥م يِم

 . (1)وأن يٜمقي آؾمتثٜم٤مء ىمٌؾ أو أصمٜم٤مء اًمٙمالم ٓ سمٕمده

ٟم٤ًمئل ـمقاًمؼ وٟمقى سم٘مٚمٌف إٓ ومالٟم٦م صح آؾمتثٜم٤مء ومل شمٓمٚمؼ ُمـ ٟمقى, وإن  :إذا ىم٤مل اًمزوج -2709/103

 . (2)ٟم٤ًمئل إرسمع ـمقاًمؼ وٟمقى سم٘مٚمٌف إٓ ومالٟم٦م مل يّمح آؾمتثٜم٤مء وشمٓمٚمؼ :ىم٤مل

 :أٟم٧م ـم٤مًمؼ سم٤مُٕمس أو ىمٌؾ أن أٟمٙمحؽ ومال ي٘مع اًمٓمالق وًمق ٟمقاه :ىم٤مل اًمرضمؾ ًمزوضمتف إذا -2710/103

 . (3)ٕن اًمٚمٗمظ ٓ حيتٛمٚمف, واعمذه٥م إذا ٟمقاه وىمع ذم احل٤مل

ٕٟمٜم٤م ٓ ٟمدري ُمتك  :أٟم٧م ـم٤مًمؼ ىمٌؾ ىمدوم زيد سمِمٝمر وم٢مهن٤م شمٓمٚمؼ :إذا ىم٤مل اًمرضمؾ ًمزوضمتف -2711/103

 :وإن ىم٤مل ,أٟم٧م ـم٤مًمؼ ىمٌؾ ُمقيت ـمٚم٘م٧م ذم احل٤مل :يض اًمِمٝمر ومال شمٓمٚمؼ, وإن ىم٤ملوم٢من ىمدم زيد ىمٌؾ ُم ,ي٘مدم زيد

 . (4)أٟم٧م ـم٤مًمؼ سمٕمد ُمقيت ومال شمٓمٚمؼ

يم٠من شمٓمػم ذم اًمًامء أو شم٘مٚم٥م احلجر  ,إذا قمٚمؼ اًمرضمؾ ـمالق اُمرأشمف قمغم ُمًتحٞمؾ مل شمٓمٚمؼ -2712/103

 . (5)وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ ومتٓمٚمؼ ذم احل٤مل إن مل شم٘مٚمٌل احلجر ذه٤ٌمً  :ذه٤ًٌم, وإذا قمٚمؼ قمغم ٟمٗمل اعمًتحٞمؾ يم٠من ي٘مقل

 . (6)أٟم٧م ـم٤مًمؼ ذم هذا اًمِمٝمر أو هذا اًمٞمقم ـمٚم٘م٧م ذم احل٤مل :إذا ىم٤مل اًمرضمؾ ًمزوضمتف -2713/103

 أٟم٧م ـم٤مًمؼ ذم همد أو يقم اًم٧ًٌم أو ذم رُمْم٤من ـمٚم٘م٧م ذم أوًمف إٓ أن  :إذا ىم٤مل اًمرضمؾ ًمزوضمتف -2714/103

 

                                                 

 .  13/104ع ( اًمنمح اعمٛمت(1

 .  13/107( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/112( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/114( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  13/117( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  13/120( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (1)أردت آظمر اًمٙمؾ ومٞمديـ وي٘مٌؾ يمالُمف :ي٘مقل

أٟم٧م ـم٤مًمؼ إمم ؿمٝمر ـمٚم٘م٧م قمٜمد اٟم٘مْم٤مء اًمِمٝمر ومٞمح٥ًم ُمـ سمٕمد  :إذا ىم٤مل اًمرضمؾ ًمزوضمتف -2715/103

 :أٟم٧م ـم٤مًمؼ إمم اًمِمٝمر شمٓمٚمؼ قمٜمد اٟمتٝم٤مء اًمِمٝمر اًمذي شمٙمٚمؿ ومٞمف, وًمق ىم٤مل :يمالُمف ؿمٝمرًا إمم أن يتؿ ؿمٝمريـ, وإن ىم٤مل

ًمًٜم٦م شمٓمٚمؼ سمٕمد اٟمًالخ ذي إمم ا :وإن ىم٤مل ,أٟم٧م ـم٤مًمؼ إمم ؾمٜم٦م طم٥ًم ًمف اصمٜمل قمنم ؿمٝمرًا ُمـ يمالُمف وشمٓمٚمؼ

 . (2)احلج٦م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  13/120( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/122( اًمنمح اعمٛمتع (2
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 ًمنموط٤مًمٓمالق سماسم٤مُب شمٕمٚمٞمؼ  -104

شمٕمٚمٞمؼ اًمٓمالق قمغم ذط يٙمقن قمغم رء طم٤مصؾ أو همػم طم٤مصؾ وهق يٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م  -2716/104

 : (1)أىم٤ًمم

 إول: أن يٙمقن ذـم٤ًم حمْم٤ًم ومٞم٘مع سمف اًمٓمالق سمٙمؾ طم٤مل . 

  ي٘مع سمف اًمٓمالق وومٞمف يمٗم٤مرة يٛملم . اًمث٤مين: أن يٙمقن يٛمٞمٜم٤ًم حمْم٤ًم ومال

 اًمث٤مًم٨م: أن يٙمقن حمتٛماًل اًمنمط اعمحض واًمٞمٛملم اعمحض ومػمضمع ومٞمف إمم ٟمٞم٦م اعمٕمٚمؼ . 

  واعمذه٥م جيٕمٚمف شمٕمٚمٞم٘م٤ًم حمْم٤ًم سمدون شمٗمّمٞمؾ .

ٕٟمف أظمرضمف  :ُمـ قمٚمؼ ـمالق اُمرأشمف قمغم ذط وم٤مجلٛمٝمقر قمغم أٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يتٜم٤مزل قمٜمف -2717/104

 . (2)وؿمٞمخ اإلؾمالم قمغم أن هذا طمؼ ًمف ومٞمً٘مٓمف وٓ طمرجخمرج اًمٓمالق, 

يم٠من يٛمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمذه٤مب إمم أهٚمٝم٤م  ,ُمـ قمٚمؼ ـمالق اُمرأشمف قمغم ذط شمٌلم ًمف قمدُمف ومال شمٓمٚمؼ -2718/104

 . (3)فمٜم٤ًم ُمٜمف أن قمٜمدهؿ دش ومتٌلم أٟمف ًمٞمس ًمدهيؿ دش وم٢مذا ذه٧ٌم ٓ شمٓمٚمؼ

وم٤مًمزوضم٦م اجلديدة ـم٤مًمؼ صمؿ شمزوج قمٚمٞمٝم٤م ومال شمٓمٚمؼ  ُمـ شمزوج اُمرأة قمغم أٓ يتزوج قمٚمٞمٝم٤م وإٓ -2719/104

 . (4)ٕٟمف شمٕمٚمٞمؼ ًمٚمٌمء ىمٌؾ أن يٛمٚمٙمف :اًمزوضم٦م اجلديدة

مل ي٘مٌؾ ُمٜمف طمٙماًم وي٘مٌؾ ومٞمام  ,أردت ذم ٟمٗمز إن ىمٛم٧م :وىم٤مل ,أٟم٧م ـم٤مًمؼ :ُمـ ىم٤مل ًمزوضمتف -2720/104

ن زوضمتؽ شمٖم٤مزل سم٤مهل٤مشمػ إ :ُمـ ىمٞمؾ ًمفوإن صدىمتف ومل شمرومٕمف مل شمٓمٚمؼ, و ,وم٢من رومٕمتف ًمٚم٘م٤ميض شمٓمٚمؼ ,سمٞمٜمف وسملم اهلل

  .(5)صمؿ شمٌلم ًمف أهن٤م مل شمٗمٕمؾ مل ي٘مع اًمٓمالق ,هل ـم٤مًمؼ :وم٘م٤مل

  ًمٚمٗمقر ومتٙمقن وُمٝمام, ًمٚمتٙمرار – يمٚمام –إن وإذا وُمتك وأي وُمـ ويمٚمام وهل  :أدوات اًمنمط -2721/104

                                                 

 .  13/124( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/127( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/127( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/128( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  13/130( اًمنمح اعمٛمتع (5



 املمتع  الشرحكتاب  جممىع اختيارات الشيخ ابن عثيمني الفقهية من

477 

 ىمريٜم٦م شمقضمد أن إٓ ًمٚمؽماظمل مجٞمٕمٝم٤م ومتٙمقن ؿمٞمئ٤مً  يٜمق مل وإن اًمؽماظمل ٟمقى إن ًمٚمؽماظمل وشمٙمقن اًمٗمقري٦م ٟمقى إن

وأُم٤م إن وضمد) إن ( ُمع ) مل ( ومٝمل ًمٚمؽماظمل  ,وم٢من اىمؽمٟم٧م سمٚمؿ ومٝمل ًمٚمٗمقري٦م ,٘مؽمن سمٚمؿشم ومل ًمٚمٗمقري٦م أهن٤م قمغم شمدل

 . (1)ُمٓمٚم٘م٤مً 

إن مل أـمٚم٘مؽ وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ وٟمقى هذا اًمٞمقم ومتٓمٚمؼ سمٖمروب ؿمٛمس هذا  :ُمـ ىم٤مل ًمزوضمتف -2722/104

ُمتك مل أـمٚم٘مؽ أو إذا مل  :يٜم٦م شمدل قمٚمٞمف ومتٓمٚمؼ ذم آظمر طمٞم٤مة أوهلام ُمقشم٤ًم, وإن ىم٤ملوإن مل شمٙمـ ًمف ٟمٞم٦م وٓ ىمر اًمٞمقم,

 . (2)ـمٚم٘م٧م سمٕمد ُميض زُمـ يٛمٙمٜمف أن ي٘مقل ومٞمف أٟم٧م ـم٤مًمؼ ,وٟمحقه٤م ُمـ أدوات اًمنمط همػم إن

إن  :ومال شمٓمٚمؼ طمتك شم٘مقم وشم٘مٕمد, وًمق ىم٤مل ,إن ىمٛم٧م وم٘مٕمدت وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ :ُمـ ىم٤مل ًمزوضمتف -2723/104

إن ىمٕمدت إذا ىمٛم٧م ومتٓمٚمؼ إذا ىم٤مُم٧م صمؿ  :ٟم٧م ـم٤مًمؼ ومال شمٓمٚمؼ طمتك شم٘مقم صمؿ شم٘مٕمد, وًمق ىم٤ملىمٛم٧م صمؿ ىمٕمدت وم٠م

 . (3)أٟم٧م ـم٤مًمؼ إن ىمٕمدت صمؿ ىمٛم٧م ومال شمٓمٚمؼ طمتك شم٘مقم صمؿ شم٘مٕمد :ىمٕمدت, وإذا ىم٤مل

إن ىمٛم٧م وىمٕمدت أو ىمٕمدت وىمٛم٧م سم٤مًمقاو شمٓمٚمؼ سمقضمقدمه٤م وًمق همػم  :ُمـ ىم٤مل ًمزوضمتف -2724/104

 . (4)ع سمقضمقد أطمدمه٤مومٞم٘م ( أو)  :وإن ىم٤مل ُمرشمٌلم,

أٟم٧م ـم٤مًمؼ إن يمٜم٧م طم٤مُماًل ومقًمدت ٕىمؾ ُمـ ؾمت٦م أؿمٝمر ـمٚم٘م٧م ُمٜمذ ىم٤مل  :ُمـ ىم٤مل ًمزوضمتف -2725/104

أٟم٧م ـم٤مًمؼ إن مل شمٙمقين طم٤مُماًل وم٢من يم٤مٟم٧م رضمٕمٞم٦م ضم٤مز وـم١مه٤م وإن يم٤مٟم٧م سم٤مئٜم٤ًم مل جيز وـم١مه٤م طمتك  :ذًمؽ, وإن ىم٤مل

سم٠مٟمثك ومٓمٚم٘متلم ومقوٕم٧م شمقأُم٤ًم ذيمر وأٟمثك ومتٓمٚمؼ إن يمٜم٧م طم٤مُماًل سمذيمر ومٓم٤مًمؼ ـمٚم٘م٦م واطمدة و :حتٞمض, وإن ىم٤مل

ٕن محٚمٝم٤م مل  :إن يم٤من محٚمؽ أو ُم٤م ذم سمٓمٜمؽ ذيمرًا ومٓمٚم٘م٦م أو أٟمثك ومٓمٚم٘متلم ومقوٕم٧م شمقأُم٤ًم ومال شمٓمٚمؼ :صمالصم٤ًم, وإن ىم٤مل

  .(5)يٙمـ واطمدًا مم٤م ذيمر سمؾ يم٤من ذيمر وأٟمثك

  ,ن ووٕم٧م أٟمثك ومٓمٚم٘متلمإن ووٕم٧م ذيمرًا ومٓم٤مًمؼ ـمٚم٘م٦م واطمدة وإ :إذا ىم٤مل اًمرضمؾ ًمزوضمتف -2726/104

                                                 

 .  13/131( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/137( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/139( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/140( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  13/143( اًمنمح اعمٛمتع (5
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ٕهن٤م عم٤م ووٕم٧م اًمذيمر ذقم٧م ذم  :ومقوٕم٧م ذيمرًا صمؿ أٟمثك ومتٓمٚمؼ سم٤مًمذيمر ـمٚم٘م٦م واطمدة وسم٤مٟم٧م سمقوع إٟمثك

ٕهن٤م وىمٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م وهل سم٤مئـ,  :اًمٕمدة وعم٤م ووٕم٧م إٟمثك اٟمتٝم٧م اًمٕمدة وم٤ٌمٟم٧م هب٤م وإذا سم٤مٟم٧م ٓ شمٚمح٘مٝم٤م اًمٓمٚم٘م٦م

 . (1)هن٤م اعمتٞم٘مٜم٦م وُم٤م زاد ومٛمِمٙمقك ومٞمفٕ :وإن أؿمٙمؾ ُمـ ووٕم٧م أوًٓ ومتٓمٚمؼ ـمٚم٘م٦م واطمدة

وم٢من ىم٤مُم٧م  ,إن ىمٛم٧م وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ :صمؿ ىم٤مل ,إن ـمٚم٘متؽ وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ :إذا ىم٤مل اًمرضمؾ ًمزوضمتف -2727/104

إن ىمٛم٧م وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ وإن ـمٚم٘متؽ  :ـمٚم٘م٦م ٕهن٤م ىم٤مُم٧م وـمٚم٘م٦م ٕٟمف ـمٚم٘مٝم٤م سم٥ًٌم ىمٞم٤مُمٝم٤م, وإن ىم٤مل ,شمٓمٚمؼ ـمٚم٘متلم

 . (2)ٕٟمف مل يٓمٚم٘مٝم٤م :مل شمٓمٚمؼ سمتٕمٚمٞمؼ اًمٓمالقوم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ وم٘م٤مُم٧م شمٓمٚمؼ واطمدة ًم٘مٞم٤مُمٝم٤م و

إن يمٚمٛمتؽ وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ  :إن يمٚمٛمتؽ وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ صمؿ أقم٤مده ُمرة أظمرى وم٘م٤مل :ُمـ ىم٤مل ًمزوضمتف -2728/104

وم٢من ىم٤مًمف ُمرة صم٤مٟمٞم٦م إن يمٚمٛمتؽ وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ ومتٓمٚمؼ اًمث٤مٟمٞم٦م وم٢من  ,ٕٟمف يمٚمٛمٝم٤م سمف :ومتٓمٚمؼ واطمدة سم٥ًٌم إقم٤مدة اًمٙمالم

  .(3)أقم٤مده صم٤مًمث٦م سم٤مٟم٧م ُمٜمف

اومٝمٛمل أو شمٜمحل قمٜمل أو اؾمٙمتل  :صمؿ ىم٤مل ,ًمزوضمتف إن يمٚمٛمتؽ وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ :إذا ىم٤مل اًمرضمؾ -2729/104

  .(4)ـمٚم٘م٦م واطمدةطم٧ًٌم ًمف وٟمحقه 

ومخرضم٧م سم٢مذٟمف ُمرة صمؿ ظمرضم٧م سمٖمػم  ,إن ظمرضم٧م سمٖمػم إذين وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ :ُمـ ىم٤مل ًمزوضمتف -2730/104

إن ذه٧ٌم إمم همػم اعمحؾ اًمٗمالين  :اعمرة وم٘مط, وإن ىم٤مل هل٤م إذٟمف ُمرة أظمرى مل شمٓمٚمؼ إٓ إذا ٟمقى أٟمف إٟمام أذن هل٤م هذه

 . (5)ٕهن٤م ظمرضم٧م إمم همػم ُم٤م طمدد هل٤م :وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ ومذه٧ٌم إًمٞمف وهمػمه ومتٓمٚمؼ

ىمد ؿمئ٧ُم إن  :ومٛمتك ؿم٤مءت ـمٚم٘م٧م, وإن ىم٤مًم٧م ,إن ؿمئ٧ِم ـمٚم٘مل ٟمٗمًؽ :ُمـ ىم٤مل ًمزوضمتف -2731/104

إن ؿمئ٧ِم وؿم٤مء أسمقك أو ومالن ُمـ  :شمرده٤م, وإن ىم٤مل ٕٟمف قمٚم٘مف قمغم ُمِمٞمئتٝم٤م ومال يّمح أن :ؿمئ٧َم ومِم٤مء مل شمٓمٚمؼ

وم٢من أراد إن ؿم٤مء اهلل أن شمٓمٚمؼ  ,أٟم٧م ـم٤مًمؼ إن ؿم٤مء اهلل :اًمٜم٤مس ومال ي٘مع اًمٓمالق إٓ سمٛمِمٞمئ٦م آصمٜملم ُمٕم٤ًم, وُمـ ىم٤مل

                                                 

 .  13/146( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/147تع ( اًمنمح اعمٛم(2

 .  13/149( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/151( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  13/152( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 وإن أراد سم٘مقًمف إن ؿم٤مء اهلل ذم اعمًت٘مٌؾ ومال ي٘مع طمتك يقىمٕمف ُمرة صم٤مٟمٞم٦م, واعمذه٥م أٟمف ي٘مع ,هبذا اًم٘مقل وم٢مٟمف ي٘مع

أٟم٧م ـم٤مًمؼ إن رأي٧م  :إن دظمٚم٧م اًمدار وم٠مٟم٧م ـم٤مًمؼ إن ؿم٤مء اهلل ومدظمٚم٧م وم٢مهن٤م شمٓمٚمؼ, وإن ىم٤مل :ُمٓمٚم٘م٤ًم, وإن ىم٤مل

 . (1)اهلالل ومتٓمٚمؼ سمرؤي٦م اهلالل إن ىمّمد رؤيتٝم٤م هل وإن ىمّمد دظمقل اًمِمٝمر شمٓمٚمؼ سمرؤي٦م همػمه٤م

 ,مل شمٓمٚمؼ زوضمتف ومٚمًٌف ٟم٤مؾمٞم٤ًم أو ضم٤مهالً  ,إن ًم٧ًٌم اًمثقب اًمٗمالين ومزوضمتل ـم٤مًمؼ :ُمـ ىم٤مل -2732/104

 . (2)ٕٟمف طمؼ آدُمل ومال يٕمذر ومٞمف سم٤مجلٝمؾ واًمٜمًٞم٤من :أهن٤م شمٓمٚمؼيرى وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  13/154( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/160( اًمنمح اعمٛمتع (2
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 واًمرضمٕم٦م ًمٓمالقاًمِمؽ ذم اوحلٚمػ اًمت٠مويؾ ذم اسم٤مُب  -105

أهن٤م قمٜمده ُمـ يم٤من ُمًتقدقم٤ًم ُم٤مًٓ وأراد ؿمخص فم٤ممل أن ي٠مظمذ اعم٤مل ُمٜمف وٟمٗمك اعمقَدع  -2733/105

وم٤مؾمتحٚمٗمف اًمٔم٤ممل وطمٚمػ أهن٤م ًمٞم٧ًم قمٜمده وٟمقى ذم اعمٙم٤من اًمٗمالين همػم اعمٙم٤من اعمحٗمقفم٦م ومٞمف ضم٤مز ًمف ذًمؽ وىمد 

يٙمقن واضم٤ًٌم, وأُم٤م إن يم٤من فم٤معم٤ًم وم٢مٟمف ٓ جيقز ًمف اًمت٠مويؾ وٓ يٜمٗمٕمف, وأُم٤م إن مل يٙمـ فم٤معم٤ًم وٓ ُمٔمٚمقُم٤ًم ضم٤مز 

  .(1)أٟمف جيقز ُمٓمٚم٘م٤مً يرى أٟمف ٓ جيقز ُمٓمٚم٘م٤ًم, واعمذه٥م واظمت٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم  ,ًمٚميورة ومل جيز ًمٖمػمه٤م

إذا طمٚمػ سمـ ) ُم٤م ( اعمقصقًم٦م وأراد هب٤م اًمذي صح ذًمؽ قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ذم احل٤مٓت اًمثالث  -2734/105

     واهلل ُم٤م قمٜمدي ًمٗمالن رء وأراد سمـ :ُمث٤مًمف: أن يٙمقن ُمٔمٚمقُم٤ًم قمٜمده وديٕم٦م وأراد اًمٔم٤ممل أن ي٠مظمذه٤م ومحٚمػ وىم٤مل

 . (2)ي صح ذًمؽ) ُم٤م ( اًمذ

ٕن  :ؿمؽ ذم اًمٕمدد ومقاطمدة وُمـ ,ُمـ ؿمؽ ذم ـمالق زوضمتف أو ذـمف ومال ي٘مع اًمٓمالق -2735/105

أٟم٤م مل أٟمق ؿمٞمئ٤ًم قمٜمد اًمٓمالق  :وإن ىم٤مل ,ًمزوضمتٞمف إطمدايمام ـم٤مًمؼ ومل يٜمق ؿمٞمئ٤ًم ىمرع سمٞمٜمٝمام :اًمٌٜم٤مء قمغم إىمؾ, وُمـ ىم٤مل

وُمـ ـمٚمؼ إطمدى زوضم٤مشمف ـمالىم٤ًم سم٤مئٜم٤ًم وٟمًٞمٝم٤م هؾ هل  وأظمت٤مر أن ومال سم٠مس سمذًمؽ ُم٤م دام أهبؿ وهق اعم١ًمول,

اًمتل مل شمٓمٚمؼ ُمـ ىمٌؾ أو اًمتل مل يٌؼ هل٤م إٓ ـمٚم٘م٦م ومٞم٘مرع سمٞمٜمٝمام, واجلٛمٝمقر أٟمف ٓ ي٘مرع سمؾ جيتٜم٥م اجلٛمٞمع طمتك يتٌلم 

ًمٞمف ُم٤م مل إُمر أو يٓمٚم٘مٝمام ومتٙمقن إطمدامه٤م سم٤مئٜم٤ًم واًمث٤مٟمٞم٦م رضمٕمٞم٦م, إذا شمٌلم أن اًم٘مرقم٦م وىمٕم٧م قمغم همػم اعمٓمٚم٘م٦م ردت إ

إن يم٤من هذا اًمٓم٤مئر همراسم٤ًم ومٗمالٟم٦م ـم٤مًمؼ وإن يم٤من مح٤مُم٤ًم ومٗمالٟم٦م ـم٤مًمؼ  :شمتزوج أو شمٙمقن اًم٘مرقم٦م ُمـ احل٤ميمؿ, ُمـ ىم٤مل

إن يم٤من همراسم٤ًم ومٗمالٟم٦م ـم٤مًمؼ وإن مل يٙمـ همراسم٤ًم ومٗمالٟم٦م ـم٤مًمؼ  :وإن ىم٤مل ,وذه٥م اًمٓم٤مئر ومل ٟمدر ُم٤م هق ومال ـمالق

  .(3)وذه٥م اًمٓمػم ومتٓمٚمؼ إطمدامه٤م سم٤مًم٘مرقم٦م

 . (4)أو إقم٤مدة اعمٓمٚم٘م٦م إمم قمّمٛم٦م اًمزوضمٞم٦م ,هل رد اعمٓمٚم٘م٦م قمغم وضمف ذقمل سمٖمػم قم٘مد: اًمرضمٕم٦م -2736/105

 

                                                 

 .  13/164( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/165( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  180 – 13/170( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/181( اًمنمح اعمٛمتع (4
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 : (1)يِمؽمط ًمٚمٛمراضمٕم٦م مخ٦ًم ذوط هل -2737/105

 : أن يٙمقن سمال قمقض . اًمث٤مينإول: أن يٙمقن اًمٗمراق سمٓمالق .                    

 : أن يٙمقن اًمٓمالق دون ُم٤م ًمف ُمـ قمدد . اًمراسمعهب٤م .      : أن شمٙمقن اعمرأة ُمدظمقًٓ هب٤م أو خمٚمقًا اًمث٤مًم٨م

 : أن شمٙمقن اًمرضمٕم٦م ذم اًمٕمدة . اخل٤مُمس

ويّمح سمٚمٗمظ  ,راضمٕم٧م اُمرأيت وٟمحقه :يم٘مقًمف ,ٓ سمد ذم اًمرضمٕم٦م أن شمٙمقن سم٤مًمٚمٗمظ ٓ سم٤مًمٜمٞم٦م -2738/105

 . (2)ٟمٙمحتٝم٤م إذا قمٚمؿ أن ُمراده اعمراضمٕم٦م, واعمذه٥م أٟمف ٓ يّمح سمٚمٗمظ ٟمٙمحتٝم٤م وٟمحقه

وإن راضمٕمٝم٤م ذم همٞمٌتٝم٤م وضم٥م  ,إذا راضمع اًمزوج زوضمتف سمحيهت٤م ومال طم٤مضم٦م ًمإلؿمٝم٤مد -2739/105

  .(3)اإلؿمٝم٤مد, واعمذه٥م أٟمف ؾمٜم٦م

ٕهن٤م  :اعمٓمٚم٘م٦م اًمرضمٕمٞم٦م ٓ ىمًؿ هل٤م طمتك يراضمٕمٝم٤م وٓ يٚمزُمٝم٤م ًمزوم اعمًٙمـ ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م -2740/105

 . (4)زوضم٦م

وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م أن اًمقطء  ,ضمٕم٦محتّمؾ اًمرضمٕم٦م سم٤مًمقطء إذا ٟمقى سمف اًمر -2741/105

 . (5)حتّمؾ سمف اًمرضمٕم٦م وًمق مل يٜمق اًمرضمٕم٦م

 . (6)شمّمح اًمرضمٕم٦م ُمٕمٚم٘م٦م سمنمط, واعمذه٥م أهن٤م ٓ شمّمح ُمٕمٚم٘م٦م سمنمط -2742/105

إذا ـمٝمرت اعمرأة ُمـ احلٞمْم٦م اًمث٤مًمث٦م ومل شمٖمتًؾ ومٚمٚمزوج ُمراضمٕمتٝم٤م, وطمد شم٠مظمػم اًمٖمًؾ سمٕمد  -2743/105

 . (7)دظمقل وىم٧م اًمّمالة صمؿ شمٜمتٝمل اًمٕمدة اٟم٘مٓم٤مع اًمدم

 إذا اٟمتٝم٧م اًمٕمدة ومل يراضمٕمٝم٤م زوضمٝم٤م طمرُم٧م قمٚمٞمف ىمٌؾ قم٘مد ضمديد إن مل شمٙمـ اًمٓمٚم٘م٦م  -2744/105

                                                 

 .  13/181( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/184( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/185( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/187( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  13/189( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  13/191( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  13/192( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)إظمػمة

ُمـ ـمٚمؼ زوضمتف صمؿ اٟم٘مْم٧م قمدهت٤م ومل يراضمٕمٝم٤م وشمزوضم٧م همػمه صمؿ ـمٚم٘مٝم٤م اًمزوج اًمث٤مين  -2745/105

وم٢من يم٤من ـمٚمؼ واطمدة ومٚمف اصمٜمت٤من وإن ـمٚمؼ اصمٜمتلم ومٚمٞمس ًمف إٓ  ,ًمٓمالقوشمزوضمٝم٤م إول ومٚمٞمس ًمف إٓ ُم٤م سم٘مل ُمـ ا

 . (2)واطمدة

إن ادقم٧م اعمٓمٚم٘م٦م اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدة ذم ؿمٝمر ومال سمد ُمـ اًمٌٞمٜم٦م, واعمذه٥م أٟمف يٛمٙمـ اٟم٘مْم٤مؤه٤م ذم  -2746/105

ن وهق شمًع وقمنمون يقُم٤ًم وحلٔم٦م, وإن ادقم٧م اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدة سمقوع احلٛمؾ اعمٛمٙمـ اًمذي يتٌلم ومٞمف ظمٚمؼ اإلٟم٤ًم

 . (3)واطمد وصمامٟملم يقُم٤ًم ىمٌٚم٧م دقمقاه٤م وإن أٟمٙمر اًمزوج اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدة وم٤مًم٘مقل ىمقهل٤م

ُمـ ـمٚمؼ زوضمتف صمؿ شمزوضمٝم٤م زوضم٤ًم آظمر ووـمئٝم٤م وهل طم٤مئض أو ٟمٗم٤مس أو ذم إطمرام أو صٞم٤مم  -2747/105

 . (4)ٕٟمف وطء حمرم :ومرض وم٢مهن٤م حتؾ ًمألول, واعمذه٥م أهن٤م ٓ حتؾ ًمألول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  13/195( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/195( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/198ح اعمٛمتع ( اًمنم(3

 .  13/212( اًمنمح اعمٛمتع (4
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 إليالءا يمت٤مُب  -106

 : احلٚمػ . اإليالء ًمٖم٦م -2748/106

: أن حيٚمػ اًمزوج سم٤مهلل شمٕم٤ممم أو سمّمٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف أو يم٤من سم٤مًمٜمذر أو اًمتحريؿ أو اًمٓمالق قمغم شمرك وطء وذقم٤مً 

 . (1)أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م أؿمٝمر زوضمتف ذم ىمٌٚمٝم٤م

ؼ قمٚمٞمف, واًمٕمٌد واًمٖمْم٤ٌمن همْم٥م يًػم يتّمقر ُم٤م ي٘مقل ومل يٖمٚم يّمح اإليالء ُمـ اًمٙم٤مومر -2749/106

واًمًٙمران ٓ ي٘مع إيالؤه ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م, ويّمح ُمـ اًمٕم٤مضمز قمجزًا يرضمك سمرؤه, ويّمح ممـ مل يدظمؾ هب٤م, وٓ 

 . (2)٥م يم٤مُمؾ أو ؿمٚمؾ سم٤مًمٕمْمقيّمح ُمـ اعمجٜمقن واعمًحقر واعمٖمٛمك قمٚمٞمف واعمٝمذري وٓ ُمـ قم٤مضمز جل

دئ ُمـ وىم٧م اإليالء ٓ ُمـ ُمـ طمٚمػ أٓ يٓم٠م زوضمتف وًمق يم٤من ىمٜم٤ًم ييب ًمف أرسمٕم٦م أؿمٝمر شمٌت -2750/106

وم٢من ـمٚم٧ٌم اًمٓمالق ظمػم  ,وم٢من رضمع وإٓ أُمره احل٤ميمؿ سم٤مًمٓمالق إذا ـمٚم٧ٌم اًمزوضم٦م ذًمؽ ,وىم٧م ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمزوضم٦م ًمف

 . (3)اًمٜمٙم٤مح وخيت٤مر إصٚمحاحل٤ميمؿ سملم ـمٚم٘م٦م واطمدة أو ومًخ 

ن ادقم٧م أهن٤م إذا ادقمك اًمزوج سم٘م٤مء اعمدة صدق ُمع يٛمٞمٜمف إٓ إذا دًم٧م اًم٘مريٜم٦م قمغم يمذسمف, وإ -2751/106

 . (4)سمذًمؽ اُمرأة قمدل صدىم٧م سمٙمرًا وؿمٝمد

ٕٟمف مل حيٚمػ قمغم شمرك  :ُمـ شمرك وطء زوضمتف إضارًا هب٤م ُمـ همػم يٛملم ومٝمق ًمٞمس سمٛمقلٍ  -2752/106

 . (5)لٍ اًمقطء ومٞمٓم٤مًم٥م سم٤مًمرضمقع ومقرًا وإٓ ومٞمٓمٚمؼ قمٚمٞمف, واعمذه٥م أٟمف يمٛمق

 

                                                 

 .  13/215( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/218( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/226( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/230( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  13/233( اًمنمح اعمٛمتع (5



 املمتع  الشرحكتاب  جممىع اختيارات الشيخ ابن عثيمني الفقهية من

484 

 ًمٔمٝم٤مرايمت٤مُب  -107

زوضمتف يمٚمٝم٤م أو سمٕمْمٝم٤م سمٙمؾ أو سمٕمض ُمـ حترم قمٚمٞمف طمرُم٦م هق أن يِمٌف اًمرضمؾ : اًمٔمٝم٤مر -2753/107

 . (1)يم٘مقًمف: أٟم٧م قمكم يمٔمٝمر أُمل وٟمحقه ,أسمدي٦م

 . (2)أٟم٧م قمكم يمِمٕمر أُمل :يم٘مقًمف ,ُمـ ؿمٌف زوضمتف سمام يٜمٗمّمؾ قمٛمـ حترم قمٚمٞمف ومال يٕمد فمٝم٤مراً  -2754/107

اًمزوضم٦م وإن قمٚم٧م أم واعمحرُم٤مت سم٤مًمّمٝمر  ,اًمتحريؿ سم٤معمّم٤مهرة يم٤مًمتحريؿ سم٤مًمٜم٥ًم واًمرو٤مع -2755/107

 . (3)وسمٜم٧م اًمزوضم٦م وإن ٟمزًم٧م سمنمط أن يٙمقن ىمد دظمؾ سم٠مُمٝم٤م

وم٤مًمّمقاب أن إصؾ ومٞمٝم٤م أهن٤م يٛملم هل٤م طمٙمؿ  ,إذا ىم٤مل اًمرضمؾ ًمزوضمتف: أٟم٧م قمكم طمرام -2756/107

أن ُمـ طمرم زوضمتف وم٢مٟمف يٛملم يٙمٗمره٤م . أظمرضمف  وًمذًمؽ صح قمـ اسمـ قم٤ٌمس  ,اًمٞمٛملم يٙمٗمر قمٜمٝم٤م وحتؾ ًمف

 . (4)ى اًمٓمالق ص٤مر ـمالىم٤ًم, واعمذه٥م أن اًمتحريؿ فمٝم٤مراً ُمًٚمؿ, وإذا ٟمق

أردت  :وإن ىم٤مل ,أٟم٧م قمكم يم٤مًمدم أو يم٤معمٞمت٦م وم٤مٕصؾ أن اعمراد اعمٞمت٦م اعمحرُم٦م :ُمـ ىم٤مل ًمزوضمتف -2757/107

 . (5)احلالل يمٛمٞمت٦م اًمًٛمؽ واًمٙمٌد واًمٓمح٤مل ُمـ اًمدم دي ـ ويؽمك

ٝم٤م يمٗم٤مرة يٛملم, واعمذه٥م أٟمف ًمٞمس سمٔمٝم٤مر ومٕمٚمٞم ,أٟم٧م قمكم يمٔمٝمر أيب :ُمـ ىم٤مًم٧م ًمزوضمٝم٤م -2758/107

 . (6)وقمٚمٞمٝم٤م يمٗم٤مرشمف

يّمح أن يٙمقن اًمٔمٝم٤مر ُمٜمجزًا وُمٕمٚم٘م٤ًم سمنمط وُمٓمٚم٘م٤ًم وُم١مىمت٤ًم, وم٢مذا اٟمتٝم٧م اعمدة اًمتل وىمتٝم٤م  -2759/107

  .(7)ٕٟمف زال اًمٔمٝم٤مر :ووـمئ  سمٕمده٤م مل دم٥م قمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرة

                                                 

 .  13/235( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/240( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/240, 12/118( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/241( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  13/242( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  13/243( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  13/245( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)ٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مرُمـ فم٤مهر ُمـ زوضمتف طمرم قمٚمٞمف وـمئٝم٤م طمتك يٙمٗمر يم -2760/107

ٓ شمث٧ٌم اًمٙمٗم٤مرة ذم اًمذُم٦م إٓ سم٤مًمقطء وهق اًمٕمزم قمٚمٞمف, وًمذًمؽ ًمق فم٤مهر ُمـ زوضمتف صمؿ  -2761/107

 . (2)وًمق ُم٤مت أطمدمه٤م ىمٌؾ اًمقطء مل دم٥م اًمٙمٗم٤مرة ,ـمٚم٘مٝم٤م مل دم٥م قمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرة

يمٗمر قمـ إول  وإن ُمـ شمٙمرر ُمٜمف اًمٔمٝم٤مر مل شمٚمزُمف إٓ يمٗم٤مرة واطمدة إذا مل يٙمٗمر قمـ إول, -2762/107

  .(3)ضمديدة ًمزُمتف يمٗم٤مرة

ًمزُمتف يمٗم٤مرة واطمدة, وإن  ,يم٘مقًمف: أٟمتـ قمكم يمٔمٝمر أُمل ,ُمـ فم٤مهر ُمـ زوضم٤مشمف سمٙمٚمٛم٦م واطمدة -2763/107

 . (4)فم٤مهر ُمٜمٝمـ سمٙمٚمامت ومٚمٙمؾ واطمدة يمٗم٤مرة

وهل قمتؼ رىم٦ٌم وم٢من مل جيد ومّمٞم٤مم ؿمٝمريـ  ,اًمٙمٗم٤مرة شمٙمقن قمغم اًمؽمشمٞم٥م ٓ قمغم اًمتخٞمػم -2764/107

٤مسمٕملم وم٢من مل يًتٓمع وم٢مـمٕم٤مم ؾمتلم ُمًٙمٞمٜم٤ًم, واإلـمٕم٤مم اعم٘مّمقد ومٞمف اًمٕمدد ٓ ـمٕم٤مم اًمٕمدد ومال سمد ُمـ ؾمتلم ُمتت

  .(5)دُمًٙمٞمٜم٤ًم ومال جيزئ أن يدومع ـمٕم٤مم اًمًتلم ًمقاطم

يِمؽمط ذم مجٞمع اًمٙمٗم٤مرات اًمتل حترر ومٞمٝم٤م اًمرىم٦ٌم أن شمٙمقن رىم٦ٌم ُم١مُمٜم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م مم٤م يي سم٤مًمٕمٛمؾ  -2765/107

 . (6)ضرًا سمٞمٜم٤مً 

جي٥م اًمتت٤مسمع ذم صقم يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر إٓ أن يتخٚمٚمف رُمْم٤من أو قمٞمد ومٓمر وأوحك وأي٤مم  -2766/107

 . (7)يٜم٘مٓمع اًمتت٤مسمع ومٝمٜم٤م ٓشمنميؼ وطمٞمض وضمٜمقن وُمرض يٌٞمح اًمٗمٓمر أو أي قمذر يٌٞمح اًمٗمٓمر 

 جيزئ اًمتٙمٗمػم سمام يٙمقن ـمٕم٤مُم٤ًم ًمٚمٜم٤مس, واعمذه٥م أٟمف ٓ جيزئ إٓ اًمؼم واًمِمٕمػم واًمتٛمر  -2767/107

 

                                                 

 .  13/246( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/249( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/252( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/253( اًمنمح اعمٛمتع (4

  . 13/255( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  13/262( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  13/270( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)واًمزسمٞم٥م واإلىمط

اعم٤ًميملم واًمٗم٘مراء واًمٖم٤مرُمقن  :شمدومع يمٗم٤مرة اًمٔمٝم٤مر عمـ جيقز دومع اًمزيم٤مة إًمٞمٝمؿ حل٤مضمتٝمؿ وهؿ -2768/107

ٕٟمٗمًٝمؿ واسمـ اًمًٌٞمؾ, وإذا همداهؿ أو قمِم٤مهؿ أضمزأه, واعمذه٥م أهن٤م شمدومع عمـ شمدومع ًمف اًمزيم٤مة ُمٓمٚم٘م٤ًم وٓ دمزىء 

 . (2)إذا همداهؿ أو قمِم٤مهؿ

أص٤مب اعمٔم٤مهر زوضمتف ًمٞماًل مل يٜم٘مٓمع اًمتت٤مسمع وم٢من يم٤من قم٤مُمدًا ومٝمق آصمؿ وإن يم٤من ٟم٤مؾمٞم٤ًم ومال  إذا -2769/107

 . (3)إصمؿ قمٚمٞمف, واعمذه٥م أن اًمتت٤مسمع يٜم٘مٓمع

 . (4)ٕٟمف ٓ يِمؽمط ومٞمف اًمتت٤مسمع :ُمـ وطء زوضمتف ذم أصمٜم٤مء اإلـمٕم٤مم ٓ يًت٠مٟمػ اإلـمٕم٤مم -2770/107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  13/274( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/276( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/280( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/282( اًمنمح اعمٛمتع (4
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 ًمٚمٕم٤منايمت٤مُب  -108

 ٚمٕم٤من سمٛمٕمٜمك اًمدقم٤مء سم٤مًمٚمٕمٜم٦م وهق ذم اًمٚمٖم٦م: اًمٓمرد واإلسمٕم٤مد . اًم -2771/108

 .   (1)واصٓمالطم٤ًم: ؿمٝم٤مدات ُم١ميمدات سم٠ميامن ُمـ اًمزوضملم ُم٘مروٟم٦م سمٚمٕمـ ُمـ اًمزوج وهمْم٥م ُمـ اًمزوضم٦م

سم٤مًمٕمرسمٞم٦م إن يم٤مٟم٤م حيًٜم٤مهن٤م وأن ي٘مذف اًمزوج ويِمؽمط ذم صح٦م اًمٚمٕم٤من أن يٙمقن سملم زوضملم  -2772/108

٤مًمِمٝم٤مدة سمُمٙمٚمٗملم وأن شمٙمذسمف اًمزوضم٦م ويٌدأ اًمزوج سم٤معمالقمٜم٦م أرسمع ُمرات وسم٤مًمٚمٗمظ اًمقارد  زوضمتف سم٤مًمزٟم٤م وأن يٙمقٟم٤م

 . (2)واًمٚمٕمـ واًمٖمْم٥م

يّمح أن ي٘مقل اًمزوج: أؿمٝمد سم٤مهلل أن زوضمتل هذه زاٟمٞم٦م, وأن شم٘مقل اًمزوضم٦م: أؿمٝمد سم٤مهلل أٟمف  -2773/108

د زٟم٧م زوضمتل هذه, وأن شم٘مقل اًمزوضم٦م: ُمـ اًمٙم٤مذسملم, واعمذه٥م أٟمف ٓ يّمح إٓ أن ي٘مقل اًمزوج: أؿمٝمد سم٤مهلل ًم٘م

 . (3)أؿمٝمد سم٤مهلل ًم٘مد يمذب ومٞمام رُم٤مين سمف ُمـ اًمزٟم٤م

إذا ىم٤مل اًمزوج ًمزوضمتف: وـمئ٧ِم سمِمٌٝم٦م أو ُمٙمره٦م أو ٟم٤مئٛم٦م ومٝمذا ًمٞمس سم٘مذف وٓ ومٞمف ًمٕم٤من وٓ  -2774/108

 . (4)طمد وٓ يتجٜمٌٝم٤م سمؾ يٜمٌٖمل أن ي٤ٌمدر سمجامقمٝم٤م طمتك ٓ شمٚمح٘مف اًمقؾم٤موس سم٠من محٚمٝم٤م ًمٞمس ُمٜمف

ٞم٘مقل: ٓ أهتؿ زوضمتل سم٤مًمزٟم٤م وًمٙمـ هذا اًمقًمد ًمٞمس وميّمح ًمٚمزوج أن يالقمـ ًمٜمٗمل اًمقًمد  -2775/108

ومٞمِمٝمد سم٤مهلل أرسمع ُمرات أن هذا اًمقًمد ًمٞمس ُمٜمف واخل٤مُم٦ًم أن ًمٕمٜم٦م اهلل قمٚمٞمف إن  ,وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ,ُمٜمل

  .(5)سم٤مًمزٟم٤م صمؿ يالقمـ يم٤من ُمـ اًمٙم٤مذسملم, واعمذه٥م إذا أراد ٟمٗمل اًمقًمد ٓ سمد أن ي٘مذف اًمزوضم٦م

 كيّمح ٟمٗمل اًمقًمد ىمٌؾ ووٕمف ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م, وٓ يِمؽمط أن شمالقمـ اًمزوضم٦م سمؾ يٙمتٗم -2776/108

 . (6)سمٚمٕم٤من اًمزوج

                                                 

 .  13/283( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/285( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/290( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/299عمٛمتع ( اًمنمح ا(4

 .  13/300( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  13/301( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 إذا ٓقمـ اًمزوج ؾم٘مط قمٜمف احلد أو اًمتٕمزير وومرق سملم اًمزوضملم وطمرُم٧م قمٚمٞمف طمرُم٦م أسمدي٦م  -2777/108

 . (1)وٟمٗمل اًمقًمد وًمق مل يٜمٗمٞمف

ٕهن٤م  :ًمقًمد ٕسمٞمف إذا وًمد سمٕمد ؾمت٦م أؿمٝمر ُمـ حت٘مؼ اضمتامع اًمزوضملم ووـم١مه إي٤مه٤ميٜم٥ًم ا -2778/108

ومراش ًمف وٓ طمد ٕيمثره, واعمذه٥م أٟمف ٓ يِمؽمط حت٘مؼ اضمتامقمف هب٤م سمؾ يٙمٗمل إُمٙم٤من آضمتامع وأن يٙمقن دون 

 . (2)أرسمع ؾمٜملم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  13/304( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/307( اًمنمح اعمٛمتع (2
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 ًمِٕمددايمت٤مُب  -109

 .  ُم٠مظمقذة ُمـ اًمَٕمدد: اًمِٕمدد ًمٖم٦م -2779/109

 . (1)وذقم٤ًم: شمرسمص حمدود ذقم٤ًم سم٥ًٌم ومرىم٦م اًمٜمٙم٤مح وُم٤م أحلؼ سمف

[ ويِمؽمط هل٤م: أن ڃ ڃ چ چ چًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] ٦م:اًمٕمدة واضمٌ -2780/109

 . (2)وأن حيّمؾ اًمقطء ذم ُمٗم٤مرىم٦م احلٞم٤مة أو ظمٚمقة ممـ يقًمد عمثٚمف سمٛمثٚمف ,يٙمقن اًمٜمٙم٤مح همػم سم٤مـمؾ

ال هب٤م ُمٓم٤موقم٦م ُمع قمٚمٛمف هب٤م ذم هذه اخلٚمقة وىمدرشمف قمغم شمٚمزم اًمٕمدة يمؾ اُمرأة وم٤مرىم٧م زوضم٤ًم ظم -2781/109

يم٠من يٙمقٟم٤م ص٤مئٛملم أو  –وذقم٤ًم  –يم٤مجل٥م أو اًمرشمؼ  –وـمئٝم٤م وًمق ُمع ُم٤م يٛمٜمع اًمقطء ُمٜمٝمام أو ُمـ أطمدمه٤م طم٤ًًم 

وإن  ,أو وـمئٝم٤م سمال ظمٚمقة أو ُم٤مت قمٜمٝم٤م وًمق سمدون ظمٚمقة طمتك ذم اًمٜمٙم٤مح اًمٗم٤مؾمد –أطمدمه٤م أو حمرُملم أو أطمدمه٤م 

 . (3)ٙم٤مح سم٤مـماًل ومال قمدةيم٤من اًمٜم

 . (4)ُمـ حتٛمٚم٧م سمامء اًمزوج وضم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمدة ٕٟمٜم٤م ؾمٜمٛمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمزواج طمتك شمْمع احلٛمؾ -2782/109

وًمٙمـ إن  وقمكم  وقمٛمر   اعمزين هب٤م ٓ قمدة هل٤م وٓ اؾمتؼماء وهق ُمروي قمـ أيب سمٙمر -2783/109

أظمرضمف اإلُم٤مم  .شن شمقـم٠م ذات محؾ طمتك شمْمع هنك أ»  ٕن اًمٜمٌل ^: :محٚم٧م ومال يّمح اًمٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م طمتك شمْمع

 . (5)أمحد

 ومّمٌؾ ذم اعمٕمتدات

احل٤مُمؾ وقمدهت٤م ُمـ ُمقت وهمػمه ووع احلٛمؾ يم٤مُماًل ؾمقاء يم٤من دون  اعمٕمتدات ؾم٧م ُمٜمٝمـ: -2784/109

 . (6)[ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ] ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :أرسمٕم٦م أؿمٝمر وقمنمًا أو ومقق أرسمٕم٦م أؿمٝمر وقمنماً 

                                                 

 .  13/321( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/321( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/322( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/328( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  13/332( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  13/334( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ات: اعمتقرم قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م سمال محؾ ىمٌؾ اًمدظمقل وسمٕمده وىمٌؾ اخلٚمقة, ومٚمٚمحرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعمٕمتد -2785/109

[, ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] ًا:أرسمٕم٦م أؿمٝمر وقمنم

وىمد ٟم٘مؾ قمـ إصؿ واحلًـ أٟمف ٓ ومرق,  ,وإرضمح أٟمف ٓ ومرق سملم احلرة وإُم٦م إٓ إذا ُمٜمع ُمـ ذًمؽ اإلمج٤مع

 . (1)واعمذه٥م أهن٤م قمغم اًمٜمّمػ

ٕٟمف ٓ يزال  :إذا ُم٤مت زوج اًمرضمٕمٞم٦م ذم قمدة ـمالق ؾم٘مٓم٧م قمدة اًمٓمالق واسمتدأت قمدة ووم٤مة -2786/109

ٕٟمف ًمٞمس زوضم٤ًم هل٤م,  :زوضم٤ًم هل٤م, وُمـ ُم٤مت سمٕمد أن أسم٤مهن٤م ذم اًمّمح٦م ومتٙمٛمؾ قمدة اًمٓمالق وٓ شمٜمت٘مؾ إمم قمدة اًمقوم٤مة

ّمد طمرُم٤مهن٤م ُمـ اعمػماث ومتٙمٛمؾ قمدة وُمـ ُم٤مت قمٜمٝم٤م سمٕمد أن أسم٤مهن٤م ذم ُمروف اعمخقف ذم أصمٜم٤مء اًمٕمدة وهق ُمتٝمؿ سم٘م

ٕهن٤م سم٤مئـ ُمٜمف وأُم٤م إقمٓم٤مئٝم٤م ُمـ اعمػماث ومٛمٕم٤مُمٚم٦م ًمف سمٜم٘مٞمض ىمّمده, واعمذه٥م أهن٤م شمٕمتد سم٠مـمقل إضمٚملم  :اًمٓمالق

 . (2)قمدة اًمقوم٤مة أو قمدة اًمٓمالق

 احل٤مئؾ اًمٖمػم طم٤مُمؾ ذات إىمراء وهق احلٞمض اعمٗم٤مرىم٦م سم٤محلٞم٤مة ومرىم٦م ـمالق أو ومًخ قمدهت٤م إن -2787/109

 . (3)يم٤مٟم٧م طمرة أو ُمٌٕمْم٦م صمالصم٦م ىمروء يم٤مُمٚم٦م وإن يم٤مٟم٧م أُم٦م وم٘مرءان

ُمـ وم٤مرىمٝم٤م زوضمٝم٤م طمٞم٤ًم ومل حتض ًمّمٖمر أو ًمٞمئس ومٕمدهت٤م إن يم٤مٟم٧م طمرة أو ُمٌٕمْم٦م صمالصم٦م  -2788/109

أؿمٝمر وإُم٦م ؿمٝمريـ, واعمذه٥م أن اعمٌٕمْم٦م شمٕمتد سم٤محل٤ًمب, واًمٕمؼمة ذم احلٞمض احل٤مل ٓ اًمزُمـ ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م 

 . (4)ه ًمٚمزُمـ ومال طمٞمض ىمٌؾ شمًع ؾمٜملم وٓ سمٕمد اخلٛمًلموم٤مًمٕمؼمة قمٜمد

وهق  ,ُمـ وم٤مرىمٝم٤م زوضمٝم٤م ذم احلٞم٤مة وىمد ارشمٗمع طمٞمْمٝم٤م ومل شمدر ُم٤م ؾمٌٌف ومٕمدهت٤م ؾمٜم٦م يم٤مُمٚم٦م -2789/109

 . (5)وقمدة إُم٦م أطمد قمنم ؿمٝمراً  ُمروي قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

 ٦م ُم٤م مل يٙمـ متٞمٞمز واعمًتح٤مو٦م ُمـ سمٚمٖم٧م ومل حتض ومٕمدهت٤م صمالصم٦م أؿمٝمر, واعمًتح٤مو٦م اًمٜم٤مؾمٞم -2790/109

                                                 

 .  13/347( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/350( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/356( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/360( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  13/363( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)اعمٌتدأة ومٕمدهتام صمالصم٦م أؿمٝمر وإُم٦م ؿمٝمران

ُمـ ارشمٗمع طمٞمْمٝم٤م وقمٚمٛم٧م ؾم٥ٌم ارشمٗم٤مقمف وم٢من يم٤مٟم٧م شمٕمٚمؿ أٟمف ًمـ يٕمقد احلٞمض ًمٙمؼم أو  -2791/109

اؾمتئّم٤مل اًمرطمؿ ومٕمدهت٤م صمالصم٦م أؿمٝمر, وإن يم٤مٟم٧م شمرضمق أن يٕمقد احلٞمض ومتٜمتٔمر طمتك يزول اعم٤مٟمع صمؿ شمٕمتد ؾمٜم٦م 

 . (2)٤مُمٚم٦م, واعمذه٥م أهن٤م ٓ شمزال ذم قمدة طمتك يٕمقد احلٞمض ومتٕمتد سمف أو شمٌٚمغ ؾمـ اًمٞم٠مس ومتٕمتد قمدشمفيم

ُمـ وُمِ٘مد زوضمٝم٤م واٟم٘مٓمع ظمؼمه ومل يٕمٚمؿ أطمل هق أم ُمٞم٧م وم٢مهن٤م شمؽمسمص اعمدة اًمتل يراه٤م  -2792/109

ؾمٜملم إن يم٤من فم٤مهر همٞمٌتف اًم٘م٤ميض سم٤مضمتٝم٤مده وهق خيتٚمػ سم٤مظمتالف إطمقال وإزُم٤من, واعمذه٥م أهن٤م شمٜمتٔمر أرسمع 

وإُم٦م يم٤محلرة ذم  ,وشمًٕملم ؾمٜم٦م ُمٜمذ وًمد إن يم٤من فم٤مهر همٞمٌتف اًمًالُم٦م, صمؿ شمٕمتد أرسمٕم٦م أؿمٝمر وقمنمة أي٤مم ,اهلالك

ٕٟمف هق اًمذي حيٙمؿ سمٛمقشمف, واعمذه٥م أهن٤م ٓ  :وٓ سمد هل٤م ُمـ ُمراضمٕم٦م اًم٘م٤ميض ,اًمؽمسمص وقمغم اًمٜمّمػ ذم اًمٕمدة

 . (3)شمٗمت٘مر إمم طمٙمؿ احل٤ميمؿ

إذا شمزوضم٧م اُمرأة اعمٗم٘مقد وقم٤مد اًمزوج إول ومٝمق سم٤مخلٞم٤مر إن ؿم٤مء رده٤م وٓ يْمٛمـ ًمٚمث٤مين  -2793/109

ُمٝمره وشمٕمتد سمحٞمْم٦م واطمدة أو شمريمٝم٤م ًمٚمث٤مين ُمـ همػم دمديد ًمٚمٕم٘مد وًمٚمزوج إول أن يٓمٚم٥م ىمدر صداىمف ُمـ اًمزوج 

سم٠مهن٤م زوضم٦م ُمٗم٘مقد, واعمذه٥م أٟمف اًمث٤مين وٓ يرضمع اًمزوج اًمث٤مين قمغم زوضمتف سمٌمء إٓ أن شمٙمقن ىمد همرشمف ومل ختؼمه 

 . (4)يرضمع قمٚمٞمٝم٤م, وإن ىمدم إول ىمٌؾ وطء اًمث٤مين ومٝمل ًمألول وسمٕمد وطء اًمث٤مين ومٚمألول أظمذه٤م أو شمريمٝم٤م

ومٚمق مل شمٕمٚمؿ سم٤مًمٓمالق أو  ,ُمـ ُم٤مت زوضمٝم٤م اًمٖم٤مئ٥م أو ـمٚم٘مٝم٤م اقمتدت ُمٜمذ اًمٗمرىم٦م وإن مل حتد -2794/109

 . (5)د أرسمٕم٦م أؿمٝمر وقمنمة وم٘مد اٟمتٝم٧م قمدهت٤م وًمق مل حتد سم٤مضمتٜم٤مب اًمزيٜم٦ماعمقت إٓ سمٕمد اٟمتٝم٤مء اًمثالث احلٞمْم٤مت أو سمٕم

 . (5)اًمزيٜم٦م

 وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمزين هب٤م ًمٞمس  ,اعمقـمقءة سمِمٌٝم٦م أو سمٕم٘مد وم٤مؾمد شمًتؼمأ سمحْمٞم٦م -2795/109

                                                 

 .  13/365( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/369( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/371( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/375اعمٛمتع ( اًمنمح (4

 .  13/380( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)قمٚمٞمٝم٤م قمدة إذا يم٤مٟم٧م ُمتزوضم٦م وإن مل شمٙمـ ُمتزوضم٦م ومتًتؼمأ سمحٞمْم٦م, واعمذه٥م أهنؿ يم٤معمٓمٚم٘م٦م ذم اًمٕمدة

 . (2)واظمت٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم أهن٤م شمًتؼمأ سمحٞمْم٦م ,اعمٓمٚم٘م٦م صمالصم٤ًم إطمقط أن شمٕمتد سمثالث طمٞمض -2796/109

ُمـ شمزوج ُمٕمتدة ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء قمدهت٤م ومرق سمٞمٜمٝمام وأيمٛمٚم٧م قمدهت٤م ُمـ إول وطمٚم٧م ًمٚمث٤مين  -2797/109

, واعمذه٥م أهن٤م حتؾ ًمف ر ًمٗمٕمؾ قمٛم :ًمٙمـ ًمق رأى اًم٘م٤ميض أن يٛمٜمٕمف ُمٜمٝم٤م ُم١مسمدًا شمٕمزيرًا ًمف ومٚمف ذًمؽ ,سمٕم٘مد ضمديد

 . (3) –قمدهت٤م ُمـ إول وقمدة اًمث٤مين  –سمٕم٘مد ضمديد سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدشملم 

ومٚمق  ,ُمـ وـمئ زوضمتف اًمتل أسم٤مهن٤م سمِمٌٝم٦م اؾمت٠مٟمػ اًمٕمدة سمقـمئف ودظمٚم٧م ومٞمٝم٤م سم٘مٞم٦م اًمٕمدة إومم -2798/109

 . (4)ىمٞم٦م ذم اًمثالث وشمٜمتٝمل اًمٕمدةُم٣م هل٤م طمٞمْمت٤من وضم٤مُمٕمٝم٤م ىمٌؾ اًمث٤مًمث٦م وم٢مهن٤م شمًت٠مٟمػ اًمٕمدة وشمدظمؾ احلٞمْم٦م اًم٤ٌم

ُمـ ـمٚمؼ زوضمتف قمغم قمقض أو ومًخ اًمٜمٙم٤مح ًمٕمٞم٥م ومٞمٝم٤م صمؿ ذم أصمٜم٤مء اًمٕمدة راضمٕمٝم٤م سمٕم٘مد  -2799/109

 . (5)ضمديد وىمٌؾ أن يدظمؾ هب٤م ـمٚم٘مٝم٤م وم٢مهن٤م شمٌٜمل قمغم اًمٕمدة إومم وٓ شمًت٠مٟمػ قمدة ضمديدة

أن يدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م وم٢مهن٤م شمًت٠مٟمػ اًمٕمدة  ُمـ ـمٚمؼ زوضمتف ـمالىم٤ًم رضمٕمٞم٤ًم ومراضمٕمٝم٤م صمؿ ـمٚم٘مٝم٤م ىمٌؾ -2800/109

 . (6)ٕٟمف ىمد دظمؾ هب٤م :ُمـ ضمديد وٓ شمٌٜمل قمغم اًمٕمدة إومم

 ومّمٌؾ ذم اإلطمداد

 اإلطمداد ًمٖم٦م: اعمٜمع .  -2801/109

 . (7)وذقم٤ًم: ُمٜمع اعمرأة قمـ يمؾ ُم٤م يدقمق إمم مج٤مقمٝم٤م ويرهم٥م ذم اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م

                                                 

 .  13/381( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/383( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/387( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/389( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  13/390( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  13/390( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  13/393( اًمنمح اعمٛمتع (7



 املمتع  الشرحكتاب  جممىع اختيارات الشيخ ابن عثيمني الفقهية من

493 

 ذم ٟمٙم٤مح صحٞمح, أو ممـ يٕمت٘مده صحٞمح٤ًم يمٛمـ جي٥م اإلطمداد قمغم يمؾ ُمـ شمقرم قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م  -2802/109

ٕٟمف طمؼ ًمٚمزوج, واعمذه٥م يِمؽمط أن يٙمقن  :شمزوج سمال وزم, ؾمقاء يم٤مٟم٧م يمت٤مسمٞم٦م أو أُم٦م صٖمػمة أو جمٜمقٟم٦م

 . (1)اًمٜمٙم٤مح صحٞمح٤ًم أُم٤م اعمختٚمػ ومٞمف ومال إطمداد ومٞمف

واًمِم٤مُمٌق ومال يدظمؾ جي٥م قمغم اعمح٤مدة أن دمتٜم٥م صمٞم٤مب اًمزيٜم٦م واًمٓمٞم٥م, وأُم٤م اًمّم٤مسمقن اعمٕمٓمر  -2803/109

ٕٟمف ٓ يتخذ ًمٚمتٓمٞم٥م, ودمتٜم٥م احلٜم٤مء ويمؾ ُم٤م ومٞمف حتًلم ًمٌدهن٤م ُمـ يمحؾ ومحرة وٟمحقه ودمتٜم٥م احلكم  :ذم ذًمؽ

 . (2)واًمؼمىمع دون اًمٜم٘م٤مب ودمتٜم٥م إسمٞمض إذا يم٤من ًمٚمزيٜم٦م ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م

أو ُأظمِرضم٧م ُمٜمف ىمٝمرًا دم٥م قمدة اًمقوم٤مة ذم ُمٜمزل اًمزوج وهل٤م أن شمتحقل إذا ظم٤موم٧م قمغم ٟمٗمًٝم٤م  -2804/109

ُم٤م ذم همػم أو ,أو سمحؼ طمٞم٨م ؿم٤مءت, وهل٤م اخلروج طمٞم٨م ؿم٤مءت قمٜمد اًميورة ًمٞماًل وهن٤مرًا وًمٚمح٤مضم٦م هن٤مرًا ٓ ًمٞمالً 

 . (3)اًميورة واحل٤مضم٦م ومال جيقز هل٤م اخلروج

 . (4)ُمـ شمريم٧م اًمٕمدة وم٘مد أصمٛم٧م وًمزُمتٝم٤م اًمتقسم٦م إمم اهلل ُمـ هذا اًمٗمٕمؾ -2805/109

 ومّمؾ ذم آؾمتؼماء

واعمزين هب٤م , وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر: (5), وهذا أصح إىمقالاعمزين هب٤م ٓ قمدة هل٤م وٓ اؾمتؼماء -2806/109

  .(6)وإن مل شمٙمـ ُمتزوضم٦م ومتًتؼمأ سمحٞمْم٦م ,ًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م قمدة إذا يم٤مٟم٧م ُمتزوضم٦م

 . (7)وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ,اعمقـمقءة سمِمٌٝم٦م أو سمٕم٘مد وم٤مؾمد شمًتؼمأ سمحْمٞم٦م -2807/109

 ؾمتؼماء ًمٖم٦م: اًمتخكم . آ -2808/109

                                                 

 .  13/393( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/403( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/410( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/413( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  13/332( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  13/381( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  13/381( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)وذقم٤ًم: شمرسمص ي٘مّمد ُمٜمف اًمٕمٚمؿ سمؼماءة اًمرطمؿ

ُمـ ُمٚمؽ أُم٦م يقـم٠م ُمثٚمٝم٤م ُمـ صٖمػم ٓ يٓم٠م ُمثٚمف أو ُمـ اُمرأة ومال جي٥م آؾمتؼماء وًمق يم٤مٟم٧م  -2809/109

 . (2)وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ,سمٙمرًا أو أظمؼمه ؾمٞمده٤م وهق صدوق أُملم أٟمف مل يٓم٠مه٤م ومال جي٥م آؾمتؼماء

ارشمٗمع طمٞمْمٝم٤م ومل شمٕمٚمؿ ؾمٌٌف  وُمـ ,اؾمتؼماء احل٤مُمؾ سمقوع احلٛمؾ, وُمـ حتٞمض سمحٞمْم٦م -2810/109

 . (3)شمٜمتٔمر قمنمة أؿمٝمر شمًٕم٦م ًمٚمحٛمؾ وؿمٝمرًا ًمالؾمتؼماء, وأي٦ًم واًمّمٖمػمة شمًتؼمأ سمٛميض ؿمٝمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  13/414( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/415( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/420( اًمنمح اعمٛمتع (3
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 ًمرو٤معايمت٤مُب  -110

 اًمرو٤مع ًمٖم٦م: ُمص اًمثدي ٓؾمتخراج اًمٚمٌـ ُمٜمف .  -2811/110

  .(1)٤ًم: إيّم٤مل اًمٚمٌـ إمم اًمٓمٗمؾ سم٠مي وؾمٞمٚم٦م ؾمقاء قمـ ـمريؼ اًمثدي أو همػمهوذقم

وم٠مُم٤م سم٤مًمٕمد وم٘مقًمف شمٕم٤ممم  ,حيرم ُمـ اًمرو٤مع ُم٤م حيرم ُمـ اًمٜم٥ًم وهق ُمٕمروف سم٤مًمٕمد واحلد -2812/110

 ,[ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ]

عمروٕم٦م وص٤مطم٥م وسم٤محلد أٌم ُمرِوٕم٦م وص٤مطم٥م اًمٚمٌـ واًمراوع, وم٤مًمت٠مصمػم يٙمقن ذم ومروع وأصقل وطمقار ا

 . (2)اًمٚمٌـ, وأُم٤م اًمراوع ومال ي١مصمر اًمرو٤مع ذم أصقًمف وطمقاؿمٞمف وإٟمام ي١مصمر ذم ومروقمف

واجلٛمٝمقر قمغم أٟمف حيرم ُمـ اًمرو٤مع ُم٤م  ,اًمّمحٞمح أٟمف ٓ حيرم ُمـ اًمرو٤مع ُم٤م حيرم سم٤مًمّمٝمر -2813/110

 . (3)حيرم سم٤مًمّمٝمر

ٜمٝم٤م: يم٤من ومٞمام أٟمزل ُمـ اًم٘مرآن ًم٘مقل قم٤مئِم٦م ريض اهلل قم :اعمحرم ُمـ اًمرو٤مع مخس روٕم٤مت -2814/110

 . (4)أظمرضمف ُمًٚمؿ .قمنم روٕم٤مت حيرُمـ, صمؿ ٟمًخـ سمخٛمس ُمٕمٚمقُم٤مت ومتقذم اًمٜمٌل ^ وهل ومٞمام ي٘مرأ ُمـ اًم٘مرآن

اعمحرم ُمـ اًمروٕم٤مت اخلٛمس أن شمٙمقن مخس وضم٤ٌمت ومال سمد ُمـ زُمـ ي٘مٓمع اشمّم٤مل اًمث٤مٟمٞم٦م  -2815/110

 . (5)سم٤مٕومم وٓ قمؼمة سم٤معمص وٓ سم٤مًمٜمٗمس

                                                 

 .  13/421اعمٛمتع  ( اًمنمح(1

 .  13/422( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/425( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/427( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  13/430( اًمنمح اعمٛمتع (5
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وُم٤م  ,ومام يم٤من ىمٌؾ اًمٗمٓم٤مم ومٝمق ُم١مصمر وًمق يم٤من سمٕمد احلقًملم ,اعمٕمتؼم ذم اًمرو٤مع اعم١مصمر اًمٗمٓم٤مم -2816/110

 .شٓ رو٤مع إٓ ُم٤م أٟمِمز اًمٕمٔمؿ ويم٤من ىمٌؾ اًمٗمٓم٤مم »  ًم٘مقًمف ^: :يم٤من سمٕمد اًمٗمٓم٤مم ومٚمٞمس سمٛم١مصمر وًمق ذم احلقًملم

 . (1)قًملمأظمرضمف أسمق داود, وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م أن اعم١مصمر ُم٤م يم٤من ذم احل

 اًمّمحٞمح أٟمف ٓ جيقز إرو٤مع اًمٙمٌػم وأٟمف ٓ ي١مصمر ُمٓمٚم٘م٤ًم إٓ إذا وضمد طم٤مًٓ شمِمٌف طم٤مل أيب  -2817/110

ٕن اًمتٌٜمل أسمٓمؾ ومٚمام اٟمتٗم٧م احل٤مل اٟمتٗمك احلٙمؿ, واظمت٤مر ؿمٞمخ  :ُمـ يمؾ وضمف وهل همػم ممٙمٜم٦م  طمذيٗم٦م

  .(2)دي أٟمف وٕمٞمػاإلؾمالم أن إرو٤مع اًمٙمٌػم إذا يم٤من ًمدومع احل٤مضم٦م ضم٤مز وًمق ًمٚمٙمٌػم وقمٜم

م اًمٓمٗمؾ قمغم اعمروٕم٦م -2818/110 وأُم٤م ًمٌـ  ,طم٘مـ اًمٚمٌـ ذم أٟمػ اًمٓمٗمؾ سم٤مًمًٕمقط أو اًمقضمقر ذم اًمٗمؿ حيرِّ

موماعمرأة اعمٞمت٦م   . (3)ٚمٞمس سمٛمحرم ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م, وًمٌـ اعمقـمقءة سمِمٌٝم٦م أو قم٘مد وم٤مؾمد أو سم٤مـمؾ أو اعمزين هب٤م حيرِّ

ات وم٢مٟمف يٙمقن وًمدًا هل٤م ؾمقاء يم٤مٟم٧م سمٙمرًا أم آي٦ًم أم ذات إذا ذب اًمٓمٗمؾ ُمـ اُمرأة مخس ُمر -2819/110

[, واعمذه٥م أن اًمٚمٌـ ٓ ي١مصمر إٓ إذا يم٤من ٟم٤مدم٤ًم قمـ ک ک کزوج ًمٕمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم ]

 . (4)محؾ

 ,ُمـ أروٕم٧م ـمٗماًل سم٤مًمنموط اًم٤ًمسم٘م٦م أصٌح وًمده٤م ذم اًمٜمٙم٤مح واًمٜمٔمر واخلٚمقة واعمحرُمٞم٦م -2820/110

 . (5)ع اًمٜم٥ًموهبذه إرسمع وم٘مط يِم٤مرك اًمرو٤م

ُمـ ـمٚمؼ زوضمتف أو ُم٤مت قمٜمٝم٤م ومل شمتزوج وومٞمٝم٤م ًمٌـ صمؿ اٟم٘مٓمع اًمٚمٌـ صمؿ قم٤مد وم٠مروٕم٧م سمف  -2821/110

ٕٟمف عم٤م اٟم٘مٓمع صمؿ  :ـمٗماًل ص٤مر وًمدًا هل٤م إذا مت٧م ذوط اًمرو٤مع اًم٤ًمسم٘م٦م وًمٙمـ ٓ يٙمقن وًمدًا ًمٚمزوج اًمذي وم٤مرىمٝم٤م

  .(6)ق سمٕمد قمنم ؾمٜملمقم٤مد مل يٜم٥ًم إمم اًمزوج إول, واعمذه٥م أٟمف وًمدًا ًمف وًم

                                                 

 .  13/432( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/435( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/437( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/440( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  13/441( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  13/444( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ُمـ ـمٚمؼ زوضمتف أو ُم٤مت قمٜمٝم٤م وشمزوضم٧م همػمه ويم٤من ومٞمٝم٤م ًمٌـ وم٤مٟم٘مٓمع اًمٚمٌـ صمؿ قم٤مد  -2822/110

 : (1)وم٠مروٕم٧م سمف ـمٗماًل ص٤مر وًمدًا هل٤م إذا مت٧م ذوط اًمرو٤مع وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمزوج ومال خيٚمق ُمـ مخس طم٤مٓت

 حٞمح وٓ يٜم٥ًم اًمقًمد ًمألول . احل٤مل إومم: أن شمٙمقن ىمد وًمدت ُمـ اًمزوج اًمث٤مين وم٤مًمٚمٌـ ًمف قمغم اًمّم

 احل٤مل اًمث٤مٟمٞم٦م: أٓ حتٛمؾ ُمـ اًمزوج اًمث٤مين وم٤مًمٚمٌـ ًمألول طمتك ًمق وـمئٝم٤م اًمث٤مين أو زاد اًمٚمٌـ . 

 احل٤مل اًمث٤مًمث٦م: أن حتٛمؾ ويزيد اًمٚمٌـ ًمٙمـ مل شمٚمد ومٝمق ًمألول وًمق زاد اًمٚمٌـ إٓ إذا يم٤مٟم٧م اًمزي٤مدة ذم اًمقىم٧م اًمذي 

 ٝمام . يزداد سمف اًمٚمٌـ ُمـ احلٛمؾ ومٞمٙمقن سمٞمٜم

 احل٤مل اًمراسمٕم٦م: أن حتٛمؾ ُمـ اًمث٤مين وٓ يزيد اًمٚمٌـ ومٝمق ًمألول . 

 احل٤مل اخل٤مُم٦ًم: أن يٜم٘مٓمع اًمٚمٌـ صمؿ يٕمقد سمٕمد اًمزواج ُمـ اًمث٤مين ومٝمق ًمٚمث٤مين . 

ُمـ قم٘مد قمغم ـمٗمٚم٦م وأروٕمتٝم٤م أظمتف اٟمٗمًخ اًمٜمٙم٤مح وًمزم اًمزوج ٟمّمػ اعمٝمر ويرضمع سمف قمغم  -2823/110

 . (2)ُمـ أومًدهقمغم ف اعمٝمر يم٤مُماًل ويرضمع سمف أظمتف, وإن يم٤من سمٕمد اًمدظمقل ًمزُم

ُمـ قم٘مد قمغم يمٌػمة شُمرِوع ومل يدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م وقم٘مد قمغم صٖمػمة شمروع وم٘م٤مُم٧م اًمٙمٌػمة  -2824/110

ٕن  :ٕهن٤م ص٤مرت أم زوضم٦م ويٌ٘مك ٟمٙم٤مح اًمّمٖمػمة, ويً٘مط ُمٝمر اًمٙمٌػمة :سم٢مرو٤مع اًمّمٖمػمة ومًد ٟمٙم٤مح اًمٙمٌػمة

يرى ظمقل ومال ُمٝمر هل٤م, ويمذًمؽ سمٕمد اًمدظمقل ومال ُمٝمر هل٤م, واعمذه٥م يمؾ ُمـ أومًدت ٟمٙم٤مح ٟمٗمًٝم٤م سمرو٤مع ىمٌؾ اًمد

 . (3)سمٕمد اًمدظمقل هل٤م اعمٝمرأن 

أٟم٧م أظمتل ُمـ اًمرو٤مع ويم٤من ىمٌؾ اًمدظمقل وصدىمتف ومال ُمٝمر هل٤م وإن يمذسمتف  :ُمـ ىم٤مل ًمزوضمتف -2825/110

سم٠مهن٤م أظم٧م  :٧م اًمزوضم٦موإن يم٤من سمٕمد اًمدظمقل ومٚمٝم٤م اعمٝمر يم٤مُماًل صدىمتف أم مل شمّمدىمف, وإن ىم٤مًم ,ومٚمٝم٤م ٟمّمػ اعمٝمر

ًمٚمزوج وم٢من صدىمٝم٤م سمٓمؾ اًمٜمٙم٤مح وٓ ُمٝمر هل٤م ىمٌؾ اًمدظمقل أو سمٕمده إٓ إذا شمٌلم هل٤م ذًمؽ سمٕمد اًمدظمقل ومٞمٙمقن هل٤م 

 . (4)وإن مل يٓمٚمؼ ـمٚمؼ اًم٘م٤ميض وًمف ُمٝمره ,وإن يمذهب٤م ومٝمل زوضمتف طمٙماًم وشمٗمتدي ٟمٗمًٝم٤م ُمٜمف ,اعمٝمر يم٤مُمالً 

                                                 

 .  13/445( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/448( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/448( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/451( اًمنمح اعمٛمتع (4
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 . (1)ٕن إصؾ احلؾ :ؿمٙم٧م اعمرِوٕم٦م ومال حتريؿُمـ ؿمؽ ذم اًمرو٤مع أو ذم يمامًمف أو  -2826/110

 

 

 ًمٜمٗم٘م٤متايمت٤مُب  -111

سم٤مإلٟمٗم٤مق قمٚمٞمٝمؿ سم٘مدر طم٤مضمتٝمؿ ٓ سم٘مدر إرصمٝمؿ وًمق يم٤مٟم٧م سملم إوٓد ذم اًمٜمٗم٘م٦م يٙمقن اًمٕمدل  -2827/111

 . (2)إٟمثك أوٕم٤مف اًمذيمر ٟمٗم٘م٦م

ك, واعمذه٥م أن اعمٕمتؼم طم٤مهلام إذا شمٜم٤مزع اًمزوضملم ذم اًمٜمٗم٘م٦م وم٤معمٕمتؼم طم٤مل اًمزوج ُمـ وم٘مر أو همٜم -2828/111

 . (3)مجٞمٕم٤مً 

دم٥م اًمٜمٗم٘م٦م قمغم اًمزوضم٦م سم٤معمٕمروف ذم إيمؾ واًمنمب واًمٚم٤ٌمس واًمٜمٔم٤موم٦م واخلدُم٦م واًمدواء  -2829/111

 . (4)وٟمحقه

وىمًؿ قمغم وده٤م  : ىمًؿ يم٤مًمزوضم٦م وهل اًمرضمٕمٞم٦م وهل٤م اًمٜمٗم٘م٦م,ذم اًمٜمٗم٘م٦م اعمٕمتدات صمالصم٦م أىم٤ًمم -2830/111

قمٜمٝم٤م وٓ ٟمٗم٘م٦م هل٤م, وىمًؿ ومٞمف شمٗمّمٞمؾ وهل اًم٤ٌمئـ سمٗمًخ أو ـمالق وم٢من يم٤مٟم٧م طم٤مُماًل ومٚمٝم٤م  ُمـ يمؾ وضمف وهل اعمتقرم

 . (5)اًمٜمٗم٘م٦م وإٓ ومال ٟمٗم٘م٦م هل٤م

ٱ ٻ ٻ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :اًم٤ٌمئـ سمٓمالق أو ومًخ ٓ طمؼ هل٤م ٓ ذم اًمٜمٗم٘م٦م وٓ ذم اًمًٙمٜمك -2831/111

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ڃ ڃ [ وم٤مجلٛمٚم٦م إظمػمة متٜمع دظمقل اًمٌقائـ ذم هذا اًمٕمٛمقم ووضمف اعمٜمع أن إُمر اًمذي ي٘مقل اهلل ومٞمف ]ڇ

                                                 

 .  13/454( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  11/79( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/458( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/458( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  13/463اعمٛمتع  ( اًمنمح(5
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 :ريض اهلل قمٜمٝم٤موًم٘مقًمف ^ ًمٗم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ىمٞمس  :[ هق اًمرضمٕم٦م واًم٤ٌمئـ ًمٞمس هل٤م رضمٕم٦مڃ چ چ چ چ ڇ

 وم٢من مل يّمح هذا اًم٘مقل يٙمقن أىمرب  ,أضمزم ومٞمٝم٤م سمرأي وإن يمٜم٧م مل, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .ش إٟمف ًمٞمس هل٤م ٟمٗم٘م٦م وٓ ؾمٙمٜمك» 

 

 . (1)إىمقال ذم اعم٠ًمًم٦م اعمذه٥م وهق أٟمف ٓ ٟمٗم٘م٦م هل٤م وٓ ؾمٙمٜمك إٓ أن شمٙمقن طم٤مُمالً 

وإذا شمٌلم أهن٤م ًمٞم٧ًم سمح٤مُمؾ ومػمضمع  ,شمدظمؾ اًمٙمًقة ذم وضمقب اإلٟمٗم٤مق قمغم احل٤مُمؾ اًم٤ٌمئـ -2832/111

 . (2)قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمٗم٘م٦م

 اًم٤ٌمئـ احل٤مُمؾ ًمٚمحٛمؾ وًمٙمـ عم٤م يم٤من ٓ ـمريؼ ًمٜم٤م إمم إيّم٤مل اًمٜمٗم٘م٦م إمم احلٛمؾ إٓ اًمٜمٗم٘م٦م قمغم -2833/111

قمـ ـمريؼ شمٖمذيتف سم٤مٕم ص٤مر اًمقاضم٥م اإلٟمٗم٤مق قمغم هذه إم ُمـ أضمؾ احلٛمؾ, واعمذه٥م أن اًمٜمٗم٘م٦م ًمٚمحٛمؾ ٓ 

 . (3)ًمٚمح٤مُمؾ ُمـ أضمؾ احلٛمؾ

٤ًم ًمٚمٛمذه٥م, وإن طم٧ًٌم سمحؼ ومال اًم٤ٌمئـ احل٤مُمؾ إذا طم٧ًٌم فمٚماًم ومال شمً٘مط ٟمٗم٘متٝم٤م ظمالوم -2834/111

 . (4)ٟمٗم٘م٦م هل٤م

ُمـ ٟمِمزت قمغم زوضمٝم٤م وقمّمتف ومٞمام جي٥م قمٚمٞمٝم٤م ؾم٘مٓم٧م ٟمٗم٘متٝم٤م, وُمـ ص٤مُم٧م أو طمج٧م  -2835/111

 . (5)شمٓمققم٤ًم أو ٟمذرًا ذم طمْمقر زوضمٝم٤م سمال إذٟمف ؾم٘مٓم٧م ٟمٗم٘متٝم٤م إٓ أن ي٠مذن ومتٚمزُمف اًمٜمٗم٘م٦م ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م

ْم٤من ُمع ؾمٕم٦م اًمقىم٧م أو وٞم٘مف وم٢مٟمف ٓ شمً٘مط اًمٜمٗم٘م٦م ُمـ ص٤مُم٧م قمـ يمٗم٤مرة أو قمـ ىمْم٤مء رُم -2836/111

 . (6)قمٜمٝم٤م, واعمذه٥م أٟمف شمً٘مط اًمٜمٗم٘م٦م ذم اًمٙمٗم٤مرة واًم٘مْم٤مء ُمع ؾمٕم٦م وىمتف

                                                 

 .  13/465( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/469( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/470( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/472( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  13/472( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  13/476( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ومٚمق دظمؾ قم٤مم ضمديد وقمٜمده٤م يمًقة  ,ًمٚمزوضم٦م اًمٙمًقة و اًمٜمٗم٘م٦م ُمتك يم٤مٟم٧م حمت٤مضم٦م ًمذًمؽ -2837/111

 . (1)أن هل٤م اًمٙمًقة يمؾ قم٤مم ُمرة ذم أوًمف اًمٕم٤مم اعم٤ميض ضمديدة ومال يٚمزُمف أن ي٠ميت هل٤م سمٙمًقة ضمديدة, واعمذه٥م

 وم٢من أٟمٗم٘م٦م قمغم ٟمٗمًٝم٤م طمتك رضمع  ,ُمـ هم٤مب قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م ومل يٜمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ًمزُمتف ٟمٗم٘م٦م ُم٤م ُم٣م -2838/111

 

 . (2)وم٢مهن٤م شمرضمع قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٗم٘م٦م, وإن أٟمٗم٘م٧م ذم همٞمٌتف ُمـ ُم٤مًمف صمؿ سم٤من أٟمف ُمٞمت٤ًم وٛمٜم٧م يمؾ ُم٤م أٟمٗم٘متف سمٕمد ُمقشمف

 ومّمٌؾ ذم وىم٧م وضمقب اًمٜمٗم٘م٦م

واًمتل  ,ٓ دم٥م اًمٜمٗم٘م٦م سم٤مخلٓم٦ٌم وٓ سم٤مًمٕم٘مد وٓ سم٤مًمدظمقل وًمٙمـ دم٥م سم٤مًمتٛمٙملم أو سمذل اًمٜمٗمس -2839/111

 . (3)هل٤م اًمتٛمٙملم واًمٌذل ُمـ يقـم٠م ُمثٚمٝم٤م وهل سمٜم٧م شمًع ؾمٜملم, وإذا يم٤من اًمت٠مظمػم ُمـ ىمٌؾ اًمزوج مل شمً٘مط اًمٜمٗم٘م٦م

شمزوضمتف وهل شمٕمٚمؿ سم٢مقم٤ًمره أو  ُمـ شمزوضم٧م رضماًل ومل شمٕمٚمؿ سم٢مقم٤ًمره ومٚمٝم٤م ومًخ اًمٜمٙم٤مح, وإن -2840/111

أقمن سمٕمد أن يم٤من ُمقهًا ومٚمٞمس هل٤م ـمٚم٥م اًمٗمًخ وًمٙمـ ٓ يٛمٚمؽ اًمزوج ُمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمتٙم٥ًم, واعمذه٥م إن هل٤م 

  .(4)اًمٗمًخ ذم مجٞمع اًمّمقر

ُمـ هم٤مب ومل يدع ٟمٗم٘م٦م ًمٚمزوضم٦م وشمٕمذر قمٚمٞمٝم٤م أظمذه٤م ُمـ ُم٤مًمف وشمٕمذر قمٚمٞمٝم٤م أن شمًتديـ قمغم  -2841/111

 . (5)ٜمٙم٤مح سم٢مذن احل٤ميمؿذُم٦م زوضمٝم٤م ومٚمٝم٤م ومًخ اًم

 

 

 

 

                                                 

 .  13/482( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/484( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/487( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/493( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  13/494( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 ًمٌٝم٤مئؿاعمامًمٞمؽ وإىم٤مرب واسم٤مُب ٟمٗم٘م٦م  -112

دم٥م اًمٜمٗم٘م٦م عمـ مل جيده٤م أو شمتٛمتٝم٤م إذا يم٤من جيد سمٕمض اًمٜمٗم٘م٦م ؾمقاء يم٤من اعمٜمٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ  -2842/112

ؾ ُمـ ودم٥م اًمٜمٗم٘م٦م ًمٙم ,إصقل وإن قمٚمقا أو ُمـ اًمٗمروع وإن ٟمزًمقا أو ُمـ ذوي إرطم٤مم ُمـ إصقل أو اًمٗمروع

ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م وم٢من ُمـ يرث سمرطمؿ ٓ  ,وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ,يرصمف سمٗمرض أو شمٕمّمٞم٥م أو ُمـ يرصمف سمرطمؿ

 . (1)دم٥م اًمٜمٗم٘م٦م قمٚمٞمف إٓ قمٛمقدي اًمٜم٥ًم إصقل واًمٗمروع

اًم٘مري٥م اًمذي دم٥م اًمٜمٗم٘م٦م قمٚمٞمف يِمؽمط أن يٙمقن وم٘مػمًا قم٤مضمزًا قمـ اًمتٙم٥ًم وأن يٙمقن اعمٜمٗمؼ  -2843/112

 . (2)وؾ قمـ طم٤مضمتف وطم٤مضم٦م ُمـ يٕمقل وشمٙمقن اًمٜمٗم٘م٦م سم٤معمٕمروفهمٜمٞم٤ًم وقمٜمده وم٤م

 . (3)ُمـ ًمف وارث همػم إصقل واًمٗمروع ومٜمٗم٘متف قمٚمٞمٝمؿ قمغم ىمدر إرصمٝمؿ -2844/112

دم٥م قمغم إب ٟمٗم٘م٦م وًمده وٓ دم٥م قمغم إم, وُمـ يم٤من وم٘مػمًا وًمف أب واسمـ همٜمٞم٤من ومٜمٗم٘متف  -2845/112

 . (4)ه٥م أهن٤م قمغم إبٕٟمف ُم٠مُمقر سمؼم أسمٞمف, واعمذ :دم٥م قمغم اسمٜمف

 . (5)ُمـ ًمزُمتف اًمٜمٗم٘م٦م قمغم ؿمخص وم٢مٟمف يٜمٗمؼ قمٚمٞمف وقمغم زوضمتف -2846/112

                                                 

 .  13/498( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/504( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/507( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/509( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  13/511( اًمنمح اعمٛمتع (5
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دم٥م اًمٜمٗم٘م٦م سم٤مظمتالف يرى أٟمف ٓ دم٥م اًمٜمٗم٘م٦م ُمع اظمتالف اًمديـ طمتك ذم اًمقٓء, واعمذه٥م  -2847/112

  .(1)اًمديـ ذم اًمقٓء

ٚم٥م إضمرة إذا يم٤مٟم٧م حت٧م زوضمٝم٤م ًمٞمس ًمألب أن يٛمٜمع إم ُمـ إرو٤مع ـمٗمٚمٝم٤م وًمٞمس ًمألم ـم -2848/112

 ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م, وإن شمزوضم٧م سمآظمر ومٚمف ُمٜمٕمٝم٤م ُمـ إرو٤مع ـمٗمٚمٝم٤م ُمـ اًمزوج إول إٓ إذا شمير اًمٓمٗمؾ سمذًمؽ 

 

 . (2)اعمٜمع أو اؿمؽمط ذًمؽ ذم اًمٕم٘مد

 ومّمٌؾ ذم اًمٜمٗم٘م٦م قمغم اعمٛمٚمقك

ن ٓ يٙمٚمٗمف قمٛماًل ؿم٤مىم٤ًم دم٥م اًمٜمٗم٘م٦م قمغم اعمٛمٚمقك سم٤معمٕمروف ـمٕم٤مُم٤ًم وذاسم٤ًم وؾمٙمٜمك ويمًقة وأ -2849/112

أظمرضمف ُمًٚمؿ, وإن ـمٚم٥م  .شًمٚمٛمٛمٚمقك ـمٕم٤مُمف ويمًقشمف وٓ يٙمٚمػ ُمـ اًمٕمٛمؾ ُم٤م ٓ يٓمٞمؼ »  ًم٘مقًمف ^: :يمثػماً 

اًمٕمٌد ٟمٙم٤مطم٤ًم زوضمف أو سم٤مقمف عمـ يزوضمف وإن ـمٚم٧ٌم إُم٦م اًمٜمٙم٤مح وـمئٝم٤م أو زوضمٝم٤م أو سم٤مقمٝم٤م عمـ ي٘مدر قمغم وـمئٝم٤م أو 

 . (3)شمزوجيٝم٤م

 ئؿومّمٌؾ ذم اًمٜمٗم٘م٦م قمغم اًمٌٝم٤م

دم٥م اًمٜمٗم٘م٦م قمغم اًمٌٝم٤مئؿ سمام يّمٚمحٝم٤م ُمـ قمٚمػ وؾم٘مل وأن ٓ حيٛمٚمٝم٤م ُم٤م شمٕمجز قمٜمف وأن ٓ  -2850/112

 . (4)حيٚمٌٝم٤م سمام يي وًمده٤م وم٢من قمجز قمـ ٟمٗم٘متٝم٤م أضمؼم قمغم سمٞمٕمٝم٤م أو إضم٤مرهت٤م أو ذسمحٝم٤م وأيمٚمٝم٤م

 

 

 

 

                                                 

 .  13/514( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/516( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/522ح اعمٛمتع ( اًمنم(3

 .  13/527( اًمنمح اعمٛمتع (4
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 حلْم٤مٟم٦ماسم٤مُب  -113

 . (1)م سمٛمّم٤محلفييه واًم٘مٞم٤م: طمٗمظ اًمٓمٗمؾ وٟمحقه قمام احلْم٤مٟم٦م -2851/113

 . (2)ػم واعمٕمتقه واعمجٜمقندم٥م احلْم٤مٟم٦م حلٗمظ اًمّمٖم -2852/113

واًمت٘مديؿ ًمألىمرب ُمٓمٚم٘م٤ًم ؾمقاء يم٤من إب أو إم أو ُمـ ضمٝم٦م إب  ,إطمؼ سم٤محلْم٤مٟم٦م إم -2853/113

وإٓ شم٘مدم ٟمثٞملم وم٢مٟمف ي٘مرع سمٞمٜمٝمام ذم ضمٝم٦م واطمدة اىمدُم٧م إٟمثك وم٢من يم٤مٟم٤م ذيمريـ أو  أو ُمـ ضمٝم٦م إم وم٢من شم٤ًموي٤م

وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م أٟمف شم٘مدم إم صمؿ أُمٝم٤مهت٤م اًم٘مرسمك وم٤مًم٘مرسمك صمؿ إب صمؿ أُمٝم٤مشمف  ,ضمٝم٦م إسمقة

صمؿ اجلد صمؿ أُمٝم٤مشمف صمؿ أظم٧م ٕسمقيـ صمؿ أظم٧م ٕم صمؿ ٕب صمؿ اخل٤مًم٦م ٕسمقيـ صمؿ ٕم صمؿ ٕب صمؿ اًمٕمامت يمذًمؽ صمؿ 

إظمقشمف وأظمقاشمف صمؿ سمٜم٤مت أقمامُمف وقمامشمف صمؿ سمٜم٤مت أقمامم أسمٞمف  ظم٤مٓت أُمف صمؿ ظم٤مٓت أسمٞمف صمؿ قمامت أسمٞمف صمؿ سمٜم٤مت

 . (3)وي إرطم٤مم صمؿ ًمٚمح٤ميمؿوسمٜم٤مت قمامت أسمٞمف صمؿ ًم٤ٌمىمل اًمٕمّم٦ٌم إىمرب وم٤مٕىمرب صمؿ ًمذ

طمرًا قمدًٓ ُمًٚماًم سم٤مًمٖم٤ًم قم٤مىماًل حمرُم٤ًم عمـ سمٚمٖم٧م ؾمٌٕم٤ًم ىم٤مدرًا قمغم  أن يٙمقن :يِمؽمط ذم احل٤موـ -2854/113

 . (4)٤مئاًم سمقاضم٥م احلْم٤مٟم٦مىماًم٘مٞم٤مم سمقاضم٥م احلْم٤مٟم٦م 

                                                 

 .  13/532( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/532( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/533( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/539( اًمنمح اعمٛمتع (4



 املمتع  الشرحكتاب  جممىع اختيارات الشيخ ابن عثيمني الفقهية من

504 

أظمرضمف  .شأٟم٧م أطمؼ سمف ُم٤م مل شمٜمٙمحل »  :ًم٘مقًمف ^ :ُمـ شمزوضم٧م سمآظمر ؾم٘مٓم٧م طمْم٤مٟمتٝم٤م -2855/113

 . (1)اإلُم٤مم أمحد

إذا سمٚمغ اًمٖمالم ؾمٌع ؾمٜملم ظمػم سملم أسمقيف ويم٤من ُمع ُمـ اظمت٤مر ُمٜمٝمام, وم٢من اظمت٤مر أُمف يم٤من قمٜمد  -2856/113

 ٤مه ومٞمٙمقن قمٜمده ًمٞماًل وهن٤مرًا وٓ يٛمٜمع إم ُمـ زي٤مرشمف, وم٢من مل خيؽم أطمدًا ُمٜمٝمام أسمٞمف هن٤مرًا وقمٜمد أُمف ًمٞماًل وإن اظمت٤مر أسم

 

 . (2)٤مٟم٦م أسمٞمف ويمذًمؽ اًمٕمٙمسىمرع سمٞمٜمٝمام, وإن اظمت٤مر أُمف صمؿ رضمع واظمت٤مر أسم٤مه رضمع إمم طمْم

سمقه٤م أطمؼ هب٤م سمٕمد اًمًٌع وٓ شمٌ٘مك إٟمثك قمٜمد أُمٝم٤م طمتك يتًٚمٛمٝم٤م زوضمٝم٤م, واعمذه٥م أن أ -2857/113

 . (3)ختػم

 . (4)قمٜمد ُمـ ؿم٤مء ُمـ أسمقيف اًمذيمر سمٕمد رؿمده يٙمقن -2858/113

 

 
 هـ 1431/ 12/ 6اًمٗمراغ ُمـ اجلزء اًمث٤مًم٨م قمنم يقم اجلٛمٕم٦م 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  13/539( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  13/546( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  13/547( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  13/548( اًمنمح اعمٛمتع (4
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 جلٜم٤مي٤متايمت٤مُب  -114

 اجلٜم٤مي٦م ًمٖم٦م: اًمتٕمدي .  -2859/114

 . (1)وذقم٤ًم: اًمتٕمدي قمغم اًمٌدن سمام يقضم٥م ىمّم٤مص٤ًم أو ُم٤مًٓ 

 . (2)إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم: ىمتؾ قمٛمد وؿمٌف قمٛمد وظمٓم٠م شمٜم٘مًؿ اجلٜم٤مي٦م -2860/114

اًم٘متؾ اًمٕمٛمد هق أن ي٘مّمد ُمـ يٕمٚمٛمف آدُمٞم٤ًم ُمٕمّمقُم٤ًم ومٞم٘متٚمف سمام يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ ُمقشمف سمف,   -2861/114

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :وخيتص سمف اًم٘مقد وهق اًم٘مّم٤مص

, وومٞمف صمالصم٦م طم٘مقق: طمؼ هلل يً٘مط سم٤مًمتقسم٦مٕٟمف أقمٔمؿ ُمـ أن شمٙمٗمره اًمٙمٗم٤مرة,  :[ وٓ يمٗم٤مرة ومٞمفگ ڳ ڳ ڳ

وطمؼ ًمٚمٛم٘متقل وهذا يتحٛمٚمف اهلل سمٗمْمٚمف قمـ اًم٘م٤مشمؾ إذا قمٚمؿ صدق , وطمؼ ًمألوًمٞم٤مء يً٘مط سمتًٚمٞمؿ اًم٘م٤مشمؾ ٟمٗمًف

 . (3)واًمّمقاب أن ٓ ي٠مظمذ اعم٘متقل ُمـ طمًٜم٤مت اًم٘م٤مشمؾ ,شمقسمتف

أُم٤م و ,ًمٞم٤مء اعم٘متقل قمغم ذًمؽُمـ ىمتؾ ُمٕمّمقُم٤ًم وادقمك أٟمف مل ي٘مّمد ىمتٚمف ىمٌؾ ىمقًمف إذا واومؼ أو -2862/114

 . (4)ٕن اًم٘مّمد ٟمٞم٦م ظمٗمٞم٦م واًمنمع ٓ حيٙمؿ إٓ سم٤مًمٔم٤مهر واًمٔم٤مهر أٟمف ىمّمد :أٟمف ىمّمد ىمتٚمف وم٤مًم٘مقل ىمقهلؿ :إذا ىم٤مًمقا

                                                 

 .  14/5( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/5( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/6( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  14/9( اًمنمح اعمٛمتع (4
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 : (1)اًم٘متؾ ؿمٌف اًمٕمٛمد هق أن ي٘مّمد ضمٜم٤مي٦م ٓ شم٘متؾ هم٤مًم٤ًٌم, واًمٗمرق سملم اًمٕمٛمد وؿمٌف اًمٕمٛمد -2863/114

 اًمدي٦م وخيتٚمٗم٤من ذم أًم٦م اًمتل طمّمٚم٧م هب٤م اجلٜم٤مي٦م .  يِمؽميم٤من ذم ىمّمد اجلٜم٤مي٦م وشمٖمٚمٞمظ -أ

 اًمٕمٛمد ومٞمف ىمّم٤مص وؿمٌف اًمٕمٛمد ٓ ىمّم٤مص ومٞمف .  -ب

 دي٦م اًمٕمٛمد قمغم اًم٘م٤مشمؾ وؿمٌف اًمٕمٛمد قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م .  -ج

 اًمٕمٛمد ًمٞمس ومٞمف يمٗم٤مرة وؿمٌف اًمٕمٛمد ومٞمف يمٗم٤مرة .  -د

 

 . (2)اًم٘متؾ اخلٓم٠م هق أن يٗمٕمؾ ُم٤م ًمف ومٕمٚمف ومٞمّمٞم٥م ُمٕمّمقُم٤ًم ومٞم٘متٚمف -2864/114

وقمٛمد اًمًٙمران ومٞمف ظمالف سملم اًمٕمٚمامء  ,قمٛمد اًمّمٌل واعمجٜمقن واًمٜم٤مئؿ ظمٓم٠م ٓ رء ومٞمف -2865/114

 . (3)واًمّمحٞمح أٟمف ٓ ي١ماظمذ سمٗمٕمٚمف ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م

 : (4)أوضمف اًمِمٌف سملم ؿمٌف اًمٕمٛمد واخلٓم٠م -2866/114

 قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م . قن شمٙماًمدي٦م  -جوضمقد اًمدي٦م .               -بأٟمف ٓ ىمّم٤مص ومٞمٝمام .         -أ

 أوضمف آظمتالف: 

 دي٦م ؿمٌف اًمٕمٛمد ُمٖمٚمٔم٦م ودي٦م اخلٓم٠م خمٗمٗم٦م .  -بوضمقد اًم٘مّمد ذم ؿمٌف اًمٕمٛمد وٓ ىمّمد ذم اخلٓم٠م .         -أ

 ؿمٌف اًمٕمٛمد ومٞمف إصمؿ واخلٓم٠م ٓ إصمؿ ومٞمف .  -ج

يّمٚمح ومٕمؾ إذا اضمتٛمع مج٤مقم٦م قمغم ىمتؾ ؿمخص ىمتٚمقا سمف مجٞمٕم٤ًم, سمنمط أن يتامًم١موا قمغم ىمتٚمف أو  -2867/114

ذم مج٤مقم٦م اؿمؽميمقا ذم ىمتؾ رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ  يمؾ واطمد ًمٚم٘متؾ ًمق اٟمٗمرد, دل قمغم ذًمؽ ومٕمؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

                                                 

 .  14/17( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/19( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/21( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  14/23( اًمنمح اعمٛمتع (4
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أن ي٘متٚمقا مجٞمٕم٤ًم وىم٤مل: ًمق مت٤مٕ قمٚمٞمف أهؾ صٜمٕم٤مء ًم٘متٚمتٝمؿ سمف . أظمرضمف اًمٌخ٤مري, وإذا ؾم٘مط قمٜمٝمؿ  وم٠مُمر قمٛمر 

 . (1)اًم٘مّم٤مص سم٠من ـمٚم٥م إوًمٞم٤مء اًمدي٦م أدوا دي٦م واطمدة

ٙمِره واعمٙمَره مجٞمٕم٤ًم, وىمد ي٘م٤مل ُمـ ُأيمره قمغم ىمتؾ ؿمخص ُمٕملم وىمتٚمف وم٤مًم٘مقد أو اًمدي٦م قمغم اعمُ  -2868/114

 . (2)إُم٤م قمغم اعمٙمَره أو قمٚمٞمٝمام طم٥ًم ُم٤م يراه اًم٘م٤ميض

ُمـ أُمر صٖمػمًا أو جمٜمقٟم٤ًم أو ُمـ ٓ يٕمرف طمٙمؿ اًم٘متؾ يم٤معمًٚمؿ اجلديد وم٤مًمْمامن قمغم أُمر,  -2869/114

 ًمٔم٤ممل سم٘متؾ ُمٕمّمقم اًمدم ُمـ ٓ يٕمٚمؿ سمٔمٚمؿ اًمًٚمٓم٤من هلذا اعمٕمّمقم وم٤مًمْمامن قمغم اًمًٚمٓم٤من, وإن وإن أُمر اًمًٚمٓم٤من ا

 

 . (3)يم٤من يٕمٚمؿ سمٔمٚمؿ اًمًٚمٓم٤من وم٤مًمْمامن قمغم اًم٘م٤مشمؾ دون أُمر

إذا اؿمؽمك اصمٜم٤من ذم اًم٘متؾ ويم٤من أطمدمه٤م ٓ جي٥م قمٚمٞمف اًم٘مّم٤مص ٕسمقة وهمػمه٤م وم٤مًم٘مقد قمغم  -2870/114

ورضمؾ أضمٜمٌل ذم ىمتؾ اًمقًمد ومٕمغم إضمٜمٌل اًم٘مّم٤مص وقمغم إب ٟمّمػ اًمدي٦م, أو يمام ًمق اؿمؽمك أب  ,اًمنميؽ

اؿمؽمك ُمًٚمؿ ويم٤مومر ذم ىمتؾ اًمٙم٤مومر ومٕمغم اًمٙم٤مومر اًم٘مّم٤مص وقمغم اعمًٚمؿ ٟمّمػ اًمدي٦م, أو اؿمؽمك قم٤مُمد وخمٓمئ ذم 

ىمتؾ ؿمخص ومٕمغم اًمٕم٤مُمد اًم٘مّم٤مص وقمغم اعمخٓمئ ٟمّمػ اًمدي٦م, واًمّمقاب أن اًم٘مّم٤مص يً٘مط ذم هذه اًمّمقرة 

 . (4)عمذه٥م, وم٢من قمدل أوًمٞم٤مء اًمدم ذم هذه اًمّمقر قمـ اًم٘مّم٤مص إمم اًمدي٦م ومٞمٚمزم اًم٘م٤مشمؾ ٟمّمػ اًمدي٦موهق ا

 

 

 

 

 

                                                 

 .  14/24( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/27( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/29( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  14/31( اًمنمح اعمٛمتع (4
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 اًمٕمٗمق قمـ اًم٘مّم٤مصوًم٘مّم٤مص ااؾمتٞمٗم٤مء و ًم٘مّم٤مصاسم٤مُب ذوط  -115

 اًم٘مّم٤مص ًمٖم٦م: شمتٌع إصمر .  -2871/115

 . (1)وذقم٤ًم: أن يٗمٕمؾ سم٤مجل٤مين ُمثؾ ُم٤م ومٕمؾ

ص: قمّمٛم٦م اعم٘متقل, واعمٕمّمقُمقن أرسمٕم٦م: اعمًٚمؿ واًمذُمل واعمٕم٤مهد ُمـ ذوط اًم٘مّم٤م -2872/115

 .   (2)واعمًت٠مُمـ

اًمنمط اًمث٤مًم٨م: اعمٙم٤موم٠مة سملم و ,اًمنمط اًمث٤مين ُمـ ذوط اًم٘مّم٤مص: أن يٙمقن اًم٘م٤مشمؾ ُمٙمٚمٗم٤مً  -2873/115

 . (3)اًم٘م٤مشمؾ واعم٘متقل ذم اًمديـ واحلري٦م واعمٚمؽ

                                                 

 .  14/34( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/36( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/37( اًمنمح اعمٛمتع (3
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أظمرضمف اًمٌخ٤مري, . ش أن ٓ ي٘متؾ ُمًٚمؿ سمٙم٤مومرو»  :ًم٘مقًمف  :ٓ ي٘متؾ اعمًٚمؿ سم٤مًمٙم٤مومر -2874/115

وهق رواي٦م قمٜمد أمحد وُمذه٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م واظمت٤مره ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م أن ٓ  ,ب أن ي٘متؾ احلر سم٤مًمٕمٌداواًمّمق

 . (1)ي٘متؾ احلر سم٤مًمٕمٌد

وأُم٤م ُم٤م اؾمتدل  ,اًمّمحٞمح أن اًمقاًمد ي٘متؾ سم٤مًمقًمد ًمٕمٛمقم إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم وضمقب اًم٘مّم٤مص -2875/115

 . (2)٤مٟمٕمقن ُمـ اًم٘مّم٤مص ومٝمل وٕمٞمٗم٦م, واعمذه٥م أن اًمقاًمد ٓ ي٘متؾ سمقًمدهسمف اعم

 : (3)يِمؽمط ٓؾمتٞمٗم٤مء اًم٘مّم٤مص صمالصم٦م ذوط -2876/115

اًمنمط إول: يمقن ُمًتحؼ اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًم٘مّم٤مص سم٤مًمٖم٤ًم قم٤مىماًل, وم٢من يم٤من صٖمػمًا أو جمٜمقٟم٤ًم مل يًتقف طمتك يٌٚمغ 

 م أن اًم٘م٤مشمؾ همٞمٚم٦م ٓ يٜمتٔمر سمؾ ي٘متؾ قمغم يمؾ طم٤مل . اًمّمٖمػم ويٗمٞمؼ اعمجٜمقن, واظمت٤مر ُم٤مًمؽ وؿمٞمخ اإلؾمال

 اًمنمط اًمث٤مين: اشمٗم٤مق مجٞمع أوًمٞم٤مء اًمدم سم٤معمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًم٘مّم٤مص ومٚمق قمٗم٤م أطمدهؿ ؾم٘مط اًم٘مّم٤مص . 

 اًمنمط اًمث٤مًم٨م: أن ي١مُمـ ذم آؾمتٞمٗم٤مء أن يتٕمدى اجل٤مين . 

 . (4)ٓ يًتقرم اًم٘مّم٤مص إٓ سمحية اًمًٚمٓم٤من أو ُمـ يٜمٞمٌف -2877/115

اًمذي يًتقذم اًم٘مّم٤مص ُمـ ًمف احلؼ وهؿ أوًمٞم٤مء اعم٘متقل, ًمٙمـ سمنمط أن حيًٜمقا اًم٘مّم٤مص  -2878/115

 . (5)وإٓ وضم٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يدقمقا ذًمؽ ًمإلُم٤مم أو ُمـ يٜمٞمٌف أو يقيمٚمقا ُمـ حيًٜمف

يِمؽمط ذم آًم٦م اًم٘مّم٤مص أن شمٙمقن طم٤مدة وٓ يًتقرم ذم اًمٜمٗمس إٓ سميب اًمٕمٜمؼ سم٤مًمًٞمػ وٓ  -2879/115

رض  ٕن اًمٜمٌل  :ء إٓ أن ي٘متؾ اجل٤مين اعمجٜمل قمٚمٞمف سمٖمػم اًمًٞمػ ومٞم٘متص ُمٜمف سمٛمثؾ ُم٤م ومٕمؾي٘مقم ُم٘م٤مم اًمًٞمػ ر

                                                 

 .  14/39( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/43( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/46( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  14/54( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  14/54 ( اًمنمح اعمٛمتع(5
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رأس اًمٞمٝمقدي سملم طمجريـ عم٤م ىمتؾ اجل٤مري٦م إٟمّم٤مري٦م سمرض رأؾمٝم٤م سملم طمجريـ . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, واعمذه٥م أٟمف ٓ 

  .(1)ي٘متؾ إٓ سم٤مًمًٞمػ وم٘مط

ڈ ژ ژ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :ء اعم٘متقل سمٞمٜمٝمامجي٥م سم٤مًم٘متؾ اًمٕمٛمد اًم٘مقد أو اًمدي٦م ومٞمخػم أوًمٞم٤م -2880/115

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ومٛمـ ىمتؾ ًمف ىمتٞمؾ »  :[ وًم٘مقًمف ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 . (2)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شومٝمق سمخػم اًمٜمٔمريـ إُم٤م أن ي٘م٤مد وإُم٤م أن يقدى 

ًمٞمس أومْمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم ومٚمق أن اجل٤مين قمرف اًمٕمٗمق جم٤مٟم٤ًم أومْمؾ ُمـ اًم٘مّم٤مص وأظمذ اًمدي٦م وًمٙمـ  -2881/115

 . (3)وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ,سم٤مًمٔمٚمؿ واًمٗم٤ًمد وم٤مًم٘مّم٤مص ُمٜمف أومْمؾ

سمٕمض اًمٜم٤مس إذا طمدصم٧م ُمـ إٟم٤ًمن طم٤مدصم٦م ؾمػم وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ وم٢مٟمف يٕمٗمق قمـ اًمدي٦م هيٕم٤ًم  -2882/115

 ٕن  :ـ اًمدي٦م طمرام سمال ؿمؽٕٟمف ًمق يم٤من قمغم اعمٞم٧م ديـ أو يم٤من اًمقرصم٦م ىمّم٤مرًا وم٢من اًمٕمٗمق قم :وهذا ظمٓم٠م قمٔمٞمؿ

 

  .(4)اًمديـ ُم٘مدم قمغم طمؼ اًمقرصم٦م

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  14/56( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/57( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/58( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  14/59( اًمنمح اعمٛمتع (4
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 ًمٜمٗمساًم٘مّم٤مص ومٞمام دون اسم٤مُب ُم٤م يقضم٥م  -116

ذم اًم٘مّم٤مص اًمث٤مين :  ,ذم إـمرافاًم٘مّم٤مص إول: : اًم٘مّم٤مص ومٞمام دون اًمٜمٗمس ٟمققم٤من -2883/116

 . (1)اجلروح

 : (2)ذوط اًم٘مّم٤مص ذم إـمراف -2884/116

 ُمـ ُمـ احلٞمػ ذم اًم٘مّم٤مص . إ -أ

 اعمامصمٚم٦م ذم آؾمؿ واعمقوع .  -ب

                                                 

 .  14/72( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  79 – 14/74( اًمنمح اعمٛمتع (2
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 اًمّمح٦م واًمٙمامل .  آؾمتقاء ذم -ج

يِمؽمط اعمذه٥م ًمٚم٘مّم٤مص ذم إـمراف أن يٙمقن اًمٓمرف ىمٓمع ُمـ اعمٗمّمؾ أو ًمف طمد يٜمتٝمل  -2885/116

ص مت٤مُم٤ًم سمدون إًمٞمف وإٓ وضم٧ٌم اًمدي٦م, يم٠من شمٙمقن اجلٜم٤مي٦م ُمـ ٟمّمػ اًمذراع, واًمّمقاب أن ٟم٘مقل إن أُمٙمـ اًم٘مّم٤م

 : طمٞمػ وضم٥م وإن مل يٛمٙمـ ومٚمٜم٤م ـمري٘م٤من

 : أن ي٘متص ُمـ اعمٗمّمؾ اًمذي دون اًم٘مٓمع وي٠مظمذ أرش اًمزائد . إول

 . (1)ُيً٘مط اًمزائد إذا أطم٥م: أن ي٘متص ُمـ ومقق اًمٙمػ ودون اًم٘مٓمع واًمث٤مين

 . (2)سم٤مًمٜم٦ًٌم ٓ سم٤معم٘مدار يٛمٙمـ اًم٘مّم٤مص ُمـ اًمًـ إذا ذه٥م سمٕمْمف سم٠من يؼمد وي٠مظمذ -2886/116

ًمٙمـ ًمق يم٤من احلد هلل يم٤مًمنىم٦م أو ىمٓمع اًمٓمريؼ ومٝمذا جيقز  ,ٓ جيقز شمٌٜمٞم٩م اجل٤مين طمتك ٓ يت٠ممل -2887/116

 . (3)شمالف اًمٕمْمق ٓ شمٕمذيٌفٕن اعم٘مّمقد إ :شمٌٜمٞمجف

 دم اعمامصمٚم٦م ذم ًمق اشمٗمؼ اجل٤مين واعمجٜمل قمٚمٞمف أن شم١مظمذ اإلصٌع اًمزائدة قمـ إصٚمٞم٦م مل جيز ًمٕم -2888/116

 . (4)آؾمؿ واعمقوع

أرش اًمٗمرق سملم جيقز أظمذ اًمٓمرف اعمٕمٞم٥م سم٤مًمٓمرف اًمّمحٞمح وٓ ي٠مظمذ اعمجٜمل قمٚمٞمف  -2889/116

  .(5)اًمّمحٞمح واعمٕمٞم٥م

ٔمؿ يم٤معمقوح٦م ذم اًمقضمف واًمرأس اًم٘مّم٤مص ذم اجلروح يٙمقن ذم يمؾ ضمرح يٜمتٝمل إمم اًمٕم -2890/116

وي١مظمذ , عم٤ًمطم٦م ٓ سم٤مًمٙمث٤موم٦مواًمٕمؼمة سم٤م, ػم هذيـ اعمقوٕملم ومال شمًٛمك ُمقوح٦موًمق ووح٧م اًمٕمٔمؿ ذم هم, وم٘مط

 . (1)ٕهن٤م شمٜمتٝمل إمم قمٔمؿ :, وي٘متص ذم ضمرح اًمٕمْمد واًم٤ًمق واًمٗمخذ واًم٘مدمسم٤مًمٜم٦ًٌم ٓ سم٤مًم٘مدر

                                                 

 .  14/75( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/76( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/77( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  14/78ح اعمٛمتع ( اًمنم(4

 .  14/82( اًمنمح اعمٛمتع (5
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ٴۇ ًمٕمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم ] :اًمّمحٞمح أٟمف ي٘متص ُمـ يمؾ ضمرح ُمتك أُمٙمـ ذًمؽ -2891/116

 . (2)ُم٦م وم٘مطواعمٜم٘مٚم٦م واعم٠مُمق أٟمف ٓ ي٘متص ُمـ اجلروح ؾمقى اعمقوح٦م واهل٤مؿمٛم٦ميرى , واعمذه٥م [ۋ

وضم٥م اًم٘مقد قمغم اجلٛمٞمع , شمٗم٘مقا قمغم ىمٓمع ـمرف أو ضمرطمف ضمرطم٤مً ًمق اؿمؽمك مج٤مقم٦م أو ا -2892/116

جٜمل وم٢مذا اظمت٤مر اعم, أظمرضمف اًمٌخ٤مري .شًمق مت٤مٕ قمٚمٞمف أهؾ صٜمٕم٤مء ًم٘متٚمتٝمؿ سمف »  :ًم٘مقل قمٛمر  :اعم٤ٌمذ واعمِم٤مرك

  .(3)قمٚمٞمف اًمدي٦م ومٕمٚمٞمٝمؿ دي٦م واطمدة

ْمٛمقٟم٦م ومٚمق ضمٜمك ؿمخص قمغم آظمر صمؿ هت اجلٜم٤مي٦م واشمًع اجلرح وم٢من هاي٦م اجلٜم٤مي٦م ُم -2893/116

اًمناي٦م ُمْمٛمقٟم٦م ذم اًمٜمٗمس ومام دوهن٤م إٓ ذم طم٤مًم٦م أن اعمجٜمل قمٚمٞمف اؾمتٕمجؾ اًم٘مّم٤مص ُمـ اجل٤مين ىمٌؾ سمرء اجلرح ومال 

ك ٕٟمف اعمٕمتدي إٓ إذا يم٤من اجل٤مين ذم طم٤مل خيِم :شمْمٛمـ اًمناي٦م, وهاي٦م اًم٘مقد ُمـ اجل٤مين هدر ًمٞم٧ًم ُمْمٛمقٟم٦م

 . (4)شمٙمقن اًمناي٦م ُمْمٛمقٟم٦م قمٚمٞمف ُمـ اًمناي٦م ومٗمل هذه احل٤مل

دل قمغم ذًمؽ أن رضماًل  ,حيرم اًم٘مّم٤مص وـمٚم٥م اًمدي٦م ذم اًمٕمْمق ُمـ ضمرح طمتك يؼمأ اجلرح -2894/116

أن ي٘متص ُمٜمف وًمٙمٜمف هن٤مه وم٠مًمح قمٚمٞمف وم٤مىمتص ُمٜمف صمؿ  ـمٕمـ رضماًل سم٘مرن ذم ريمٌتف ومج٤مء اعمٓمٕمقن وـمٚم٥م ُمـ اًمٜمٌل 

ىمد هنٞمتؽ ومٕمّمٞمتٜمل وم٠مسمٕمدك »  :ًمف اًمٜمٌل  :ل قمٚمٞمف سمٕمد ُمدة وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل قمرضم٧م وم٘م٤ملضم٤مء اًمرضمؾ اعمجٜم

 . (5)طمٌف . أظمرضمف اإلُم٤مم أمحدأن ي٘متص ُمـ ضمرح طمتك يؼمأ ص٤م صمؿ هنك رؾمقل اهلل  .شاهلل وسمٓمؾ قمرضمؽ 

 

 

 

                                                                                                                                            

 .  14/83( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/86( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/86( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  14/88( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  14/89( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 ًمدي٤متايمت٤مُب  -117

 ف أو ورصمتف سم٥ًٌم اجلٜم٤مي٦م . هل اعم٤مل اعم١مدى إمم اعمجٜمل قمٚمٞم: اًمدي٦م -2895/117

 . (1)هل اًمتٕمدي قمغم اًمٌدن سمام يقضم٥م ىمّم٤مص٤ًم أو ُم٤مًٓ : اجلٜم٤مي٦م

وم٢مذا اضمتٛمع ُم٤ٌمذان أو ُمت٤ًٌٌمن ومٕمٚمٞمٝمام  ,٥ًٌم ًمزُمتف ديتفسميمؾ ُمـ أشمٚمػ إٟم٤ًمٟم٤ًم سمٛم٤ٌمذة أو  -2896/117

 : (2)اًمدي٦م وإن اضمتٛمع ُمت٥ًٌم وُم٤ٌمذ وم٤مًمْمامن قمغم اعم٤ٌمذ إٓ ذم صمالث طم٤مٓت

                                                 

 .  14/91( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/92( اًمنمح اعمٛمتع (2
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٤مل إومم: أن ٓ يٛمٙمـ شمْمٛملم اعم٤ٌمذ سم٠مي طم٤مل ُمـ إطمقال سم٠من يٙمقن ُمـ همػم أهؾ اًمتْمٛملم ومٞمْمٛمـ احل

  اعمت٥ًٌم يمٛمـ يٚم٘مل سمِمخص قمٜمد أؾمد ومٞم٠ميمٚمف إؾمد وم٤مًمْمامن قمغم اعمت٥ًٌم .

احل٤مل اًمث٤مٟمٞم٦م: إذا يم٤مٟم٧م اعم٤ٌمذة ُمٌٜمٞم٦م قمغم ؾم٥ٌم يًقغ ذقم٤ًم اًمٕمٛمؾ سمف يم٠من يِمٝمد مج٤مقم٦م قمغم ؿمخص سمام 

ٚمف ومٞم٘متٚمف احل٤ميمؿ صمؿ يرضمع اًمِمٝمقد ذم شمٚمؽ اًمِمٝم٤مدة وم٤معم٤ٌمذ هق احل٤ميمؿ واعمت٥ًٌم اًمِمٝمقد وم٤مًمْمامن قمغم يقضم٥م ىمت

 .  اًمِمٝمقد

احل٤مل اًمث٤مًمث٦م: أن شمٙمقن اعم٤ٌمذة ممـ ٓ يٛمٙمـ شمْمٛمٞمٜمف ًمٕمدم شمٙمٚمٞمٗمف وم٤مًمْمامن قمغم اعمت٥ًٌم يمٛمـ ي٠مُمر همػم 

  .  ُمٙمٚمػ سم٤مًم٘متؾ

وم٤مًمدي٦م طم٤مًم ٦م ذم ُم٤مل اًم٘م٤مشمؾ ظم٤مص٦م وم٢من شمؼمقم٧م اًمٕم٤مىمٚم٦م سم٤مٕداء  إذا يم٤مٟم٧م اجلٜم٤مي٦م قمٛمدًا قمدواٟم٤مً  -2897/117

دل قمغم ذًمؽ ىمّم٦م اعمرأشملم اًمٚمتلم  ,قمٜمف ضم٤مز وٓ ُم٤مٟمع, وإن يم٤مٟم٧م اجلٜم٤مي٦م ؿمٌف قمٛمد أو ظمٓم٠م وم٤مًمدي٦م قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م

 . (1)أن ديتٝم٤م قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف اىمتتٚمت٤م ومرُم٧م إطمدامه٤م إظمرى سمحجر وم٘متٚمتٝم٤م وُم٤م ذم سمٓمٜمٝم٤م وم٘م٣م 

ُمـ أيمره طمرًا صٖمػمًا أو جمٜمقٟم٤ًم وضم٤مء سمف إمم ُمٙم٤من ومٜمٝمِمتف طمٞم٦م أو أص٤مسمتف ص٤مقم٘م٦م أو أص٤مسمف  -2898/117

وأُم٤م ًمق أيمره  ,وم٢مٟمف يْمٛمٜمف ويمذًمؽ ًمق همؾ يمٌػمًا أو ىمٞمده ومامت سمام ؾمٌؼ ومٕمٚمٞمف اًمْمامن, ُمرض خمتص سمتٚمؽ اًمٌ٘مٕم٦م

 . (2)ٕن وامٟمف وامن أُمقال :قمٌدًا وم٢مٟمف يْمٛمٜمف ُمٓمٚم٘م٤مً 

إذا أدب اًمرضمؾ وًمده أو اًمًٚمٓم٤من رقمٞمتف أو اعمٕمٚمؿ شمٚمٛمٞمذه ويم٤من اعم١مدب ُمًتح٘م٤ًم ًمٚمت٠مدي٥م  -2899/117

وىم٤مسماًل ًمف ويم٤من اعم١مدِّب ي٘مّمد اًمت٠مدي٥م ٓ آٟمت٘م٤مم ًمٜمٗمًف وًمف وٓي٦م قمغم اعم١مدب ومل ينف ذم اًمت٠مدي٥م مل يْمٛمـ ُم٤م 

 . (3)ٕن ُم٤م شمرشم٥م قمغم اعم٠مذون همػم ُمْمٛمقن :شمٚمػ سمًٌٌف

واًمٗمقوقيقن , سمف ب ٓ ؿمؽ أٟمف وؾمٞمٚم٦م ُمـ وؾم٤مئؾ اًمتٕمٚمٞمؿ واًمت٠مدي٥م ُٕمر اًمٜمٌل اًمي -2900/117

وهذه اخلٓم٦م أقمت٘مد أهن٤م ُمع , اًمذيـ يدقمقن اًمت٘مدم ي٘مقًمقن: ٓ شميب اًمّمٖم٤مر ٕن اًميب يٜم٤مذم اًمؽمسمٞم٦م احلديث٦م

 . (1)فخم٤مًمٗمتٝم٤م ًمٚمنمع واحلٙمٛم٦م اًمٜمٌقي٦م وم٢مهن٤م ٓ دمدي, وًمٚمٛمٕمٚمؿ أن ي١مدب شمٚمٛمٞمذه وًمق يم٤من أيمؼم ُمٜم

                                                 

 .  14/94( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/96اًمنمح اعمٛمتع  ((2

 .  14/100( اًمنمح اعمٛمتع (3
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 . (2)ًمق أن اعم١مدب أدب طم٤مُماًل وم٠مؾم٘مٓم٧م وٛمـ ُم٤م يم٤من سمًٌٌف -2901/117

 ,ًمق ـمٚم٥م احل٤ميمؿ اُمرأة حلؼ اهلل وأؾم٘مٓم٧م ُمـ اًمٗمزع وم٢مٟمف يْمٛمـ وشمٙمقن اًمدي٦م ذم سمٞم٧م اعم٤مل -2902/117

 وإن يم٤من فم٤معم٤ًم وم٤مًمدي٦م ذم ُم٤مًمف, وإن اؾمتٕمدى ؿمخص قمغم اُمرأة سم٠من أىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م دقمقى وم٠مطميه٤م رضم٤مل اًمنمـم٦م

وم٠مؾم٘مٓم٧م ومزقم٤ًم وم٢مٟمف ٓ يْمٛمـ إٓ إذا يم٤من يٕمٚمؿ اعمًتٕمدي أهن٤م ُمـ اًمٜم٤ًمء اًماليت يٗمزقمـ, وًمق ُم٤مشم٧م ومزقم٤ًم ومال وامن 

 . (3)ٕن ُمثؾ هذا ٓ حيّمؾ سمف اعمقت قم٤مدة :قمٚمٞمٝمام

ُمـ أُمر ؿمخّم٤ًم ُمٙمٚمٗم٤ًم سم٠مُمر ىمد يٙمقن ؾم٤ًٌٌم ًمٚمٝمالك ومٝمٚمؽ سمف اعمٙمٚمػ ومال وامن قمغم أُمر  -2903/117

يٜمزل سمئرًا أو يّمٕمد ؿمجرة ومٞمٝمٚمؽ, وم٢من يم٤من ُمـ أُمر شمٗمريط سمٕمدم إقمالُمف سمام يٙمقن ؾم٤ًٌٌم هلاليمف وم٢مٟمف يم٠من ي٠مُمره أن 

 . (4)يْمٛمـ

سمام يٙمقن ؾم٤ًٌٌم هلاليمف ومال وامن قمٚمٞمف, وُمـ أُمر اعمٛمٞمز سم٠مُمر وهٚمؽ سمًٌٌف  ٤مً ُمـ حتدى ؿمخّم -2904/117

 . (5)وم٤ًم ًمٚمٛمذه٥ماعمٛمٞمز ومال وامن قمٚمٞمف يم٠من يرؾمٚمف إمم اعمخٌز ومٞمٝمٚمؽ ذم اًمٓمريؼ, ظمال

 ًمٜمٗمساسم٤مُب ُم٘م٤مدير دي٤مت  -118

 . (6)دي٦م اًمذيمر اعمًٚمؿ احلر ُم٤مئ٦م سمٕمػم -2905/118

اًمراضمح أن أصؾ اًمدي٤مت اإلسمؾ وُم٤م ؾمقاه٤م ُمـ اًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ واًمدٟم٤مٟمػم واًمدراهؿ ومٝمق ُمـ  -2906/118

 . (7)ٛم٦ًم هل أصقل اًمدي٤متسم٤مب اًمت٘مقيؿ هل٤م وًمٞمس أصاًل وهذا اًمذي اظمت٤مره ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م أن هذه اخل

                                                                                                                                            

 .  14/102( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/104( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/105( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  14/108( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  110, 14/109( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  14/116( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  14/118( اًمنمح اعمٛمتع (7
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مخس وقمنمون سمٜم٧م خم٤مض  :اًمقاضم٥م ذم اًم٘متؾ اًمٕمٛمد وؿمٌف اًمٕمٛمد اًمدي٦م اعمٖمٚمٔم٦م وهل -2907/118

ومخس وقمنمون سمٜم٧م ًمٌقن ومخس وقمنمون طم٘م٦م ومخس وقمنمون ضمذقم٦م, ومٚمق أقمٓمل ُمًتحؼ اًمدي٦م أضمقد يم٠من 

ذم اًم٘متؾ , وسم٘مٌقهل٤م يم٠من يٛمـ قمٚمٞمف هب٤م اجل٤مينيٕمٓمك صمٜمٞم٦م سمدًٓ ُمـ سمٜم٧م اعمخ٤مض ًمزُمف أن ي٘مٌٚمٝم٤م إذا مل يٙمـ قمٚمٞمف ضر 

 . (1)اخلٓم٠م اًمدي٦م خمٗمٗم٦م ودم٥م أمخ٤مؾم٤ًم صمامٟمقن ُمـ إرسمٕم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م وقمنمون سمٜمل خم٤مض

ٞمٝم٤م ٗمإذا يم٤من اًمقاضم٥م سمٕمض اًمدي٦م ومٞمٕم٤مُمؾ اًمٌٕمض ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙمؾ, وم٢مذا يم٤مٟم٧م اعمقوح٦م قمٛمدًا وم -2908/118

وإن يم٤مٟم٧م ظمٓم٠ًم ومٝمل  ,اخل٤مُم٦ًم وؾمٓم٤ًم قمغم ىمدر اًم٘مٞمٛم٦ممخس ُمـ اإلسمؾ سمٜم٧م خم٤مض وسمٜم٧م ًمٌقن وطم٘م٦م وضمذقم٦م و

 . (2)أمخ٤مؾم٤ًم إرسمع اًم٤ًمسم٘م٦م واسمـ خم٤مض

ومال شمٖمٚمظ ٓ ذم احلرم وٓ ذم  ,اًمّمحٞمح أٟمف ٓ شمٖمٚمظ اًمدي٦م ٓ سم٤مًمزُم٤من وٓ سم٤معمٙم٤من وٓ سم٤محل٤مل -2909/118

 . (3)اإلطمرام وٓ ذم إؿمٝمر احلرم

قم٘مؾ اًمٙم٤مومر »  :دل قمغم ذًمؽ ىمقًمف  ,ء يم٤من يمت٤ميب أم همػمهدي٦م اًمٙم٤مومر ٟمّمػ دي٦م اعمًٚمؿ ؾمقا -2910/118

واًمقصمٜمل ديتف  ,أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل, واعمذه٥م أن اًمٙمت٤ميب قمغم اًمٜمّمػ ُمـ اعمًٚمؿ واعمجقد .شٟمّمػ قم٘مؾ اعمًٚمؿ 

  .(4)صمامٟمامئ٦م درهؿ

 . (5)ردي٦م اعمرأة اعمًٚمٛم٦م قمغم اًمٜمّمػ ُمـ دي٦م اعمًٚمؿ, ودي٦م اًمٙم٤مومرة قمغم اًمٜمّمػ ُمـ دي٦م اًمٙم٤موم -2911/118

دي٦م اًمٕمٌد ذم اًم٘متؾ ىمٞمٛمتف, وأُم٤م ديتف ذم اجلراح ومٞم٘مقم ؾمٚمٞماًم وي٘مقم سمٕمد اًمؼمء ُمٕمٞم٤ًٌم سم٤مجلرح  -2912/118

وم٤مًمٗمرق سملم اًم٘مٞمٛمتلم هق اًمدي٦م, واعمذه٥م أن ديتف ذم اجلراح إن يم٤من اجلرح ُم٘مدرًا ُمـ طمر ومٌٜمًٌتف ُمـ اًم٘مٞمٛم٦م وإن 

 . (6)يم٤من اجلرح همػم ُم٘مدر ُمـ احلر ومٌام ٟم٘مّمف سمٕمد اًمؼمء

                                                 

 .  14/121ٛمتع ( اًمنمح اعم(1

 .  14/122( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/125( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  14/129( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  14/131( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  14/132( اًمنمح اعمٛمتع (6
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أي اجلٜملم احلر ديتف مخس ُمـ اإلسمؾ وأُم٤م اجلٜملم  ,دي٦م اجلٜملم إذا ؾم٘مط ُمٞمت٤ًم قمنم دي٦م أُمف -2913/118

اًمرىمٞمؼ ومديتف ُم٤م ٟم٘مص ىمٞمٛم٦م أُمف ومت٘مدر طم٤مُماًل وطم٤مئاًل وُم٤م سملم اًم٘مٞمٛمتلم ومٝمق ديتف, واعمذه٥م أن دي٦م اجلٜملم اًمرىمٞمؼ 

 . (1)٦م يم٤مُمٚم٦م يماًل سمحًٌفقمنم ىمٞمٛم٦م أُمف, وإذا ؾم٘مط اجلٜملم طمٞم٤ًم صمؿ ُم٤مت ومٗمٞمف اًمدي

ضمٜمك قمٛمدًا ٓ ىمقد ومٞمف يم٠من ي٘متؾ يم٤مومرًا ومال  , وإنإذا ضمٜمك اًمرىمٞمؼ ظمٓم٠ًم ومال ىمقد وإٟمام اًمدي٦م -2914/118

أو أشمٚمػ ُم٤مًٓ سمٖمػم إذن ؾمٞمده شمٕمٚمؼ يمؾ ذًمؽ سمرىم٦ٌم , ضمٜمك ضمٜم٤مي٦م ومٞمٝم٤م ىمقد وًمٙمـ اظمت٤مر أوًمٞم٤مء اًمدم اعم٤مل , وإنىمقد

سم٠مرش ضمٜم٤ميتف أو يًٚمٛمف ًمقزم اعمجٜمل قمٚمٞمف ومٞمٛمٚمٙمف أو يٌٞمٕمف ويدومع صمٛمٜمف ًمقزم وخيػم ؾمٞمده سملم أن يٗمديف  اًمرىمٞمؼ,

ٕٟمف شمٕمٚمؼ سمرىم٦ٌم اًمرىمٞمؼ واًمًٞمد سمريء ُمٜمف, وم٢من  :اجلٜم٤مي٦م, وم٢من ُم٤مت اًمرىمٞمؼ ىمٌؾ هذه إُمقر ومال رء ًمقزم اجلٜم٤مي٦م

 . (2)يم٤من اًمًٞمد هق أذن ًمف هبذا اًمٗمٕمؾ شمٕمٚمؼ اًمْمامن سمذُم٦م اًمًٞمد

 

 

 

 

 

 

 ٕقمْم٤مء وُمٜم٤مومٕمٝم٤ما سم٤مُب دي٤مت -119

ًم٘مقًمف  :ُم٤م يم٤من ذم اإلٟم٤ًمن ُمٜمف قمْمق واطمد يم٤مًمٚم٤ًمن واًمذيمر وإٟمػ ومٗمٞمف دي٦م اًمٜمٗمس يم٤مُمٚم٦م -2915/119

:  « (3)أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل .شوذم اًمذيمر اًمدي٦م وذم إٟمػ إذا ُأْوقم٥م ضمدقمف اًمدي٦م وذم اًمٚم٤ًمن اًمدي٦م . 

ٞمف قمٛمٚمٞم٦م وأقم٤مد ٟمٗمس إٟمػ وسم٘مل ضمٜمك قمغم أٟمػ رضمؾ صمؿ أضمرى اعمجٜمل قمٚم ٤مً ًمق أن ؿمخّم -2916/119

 . (1)وأُم٤م إذا أقم٤مد همػمه ومٝمذا حمؾ ٟمٔمر وشم٠مُمؾ ,ومٝمذا ديتف شمً٘مط سمال ؿمؽ

                                                 

 .  14/135( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/138( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/141( اًمنمح اعمٛمتع (3
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 - وُم٤م يم٤من ومٞمف ُمٜمف صمالصم٦م يم٤مٕٟمػ ,ُم٤م يم٤من ذم اإلٟم٤ًمن ُمٜمف اصمٜم٤من ومٗمل يمؾ قمْمق ٟمّمػ اًمدي٦م -2917/119

٦م يم٤مٕضمٗم٤من ومٗمل يمؾ واطمد رسمع وُم٤م يم٤من ذم اإلٟم٤ًمن ُمٜمف أرسمٕم ,ومٗمل يمؾ واطمد صمٚم٨م اًمدي٦م -اعمٜمخريـ واحل٤مضمز 

وذم يمؾ أٟمٛمٚم٦م صمٚم٨م  ,وُم٤م يم٤من ومٞمف ُمٜمف قمنمة يم٤مٕص٤مسمع إصٚمٞم٦م وٓ يٕمد اًمزائد ومٗمل يمؾ واطمد قُمنم اًمدي٦م ,اًمدي٦م

 . (2)قمنم اًمدي٦م إٓ اإلهب٤مم ومٗمل يمؾ أٟمٛمٚم٦م ٟمّمػ اًمٕمنم

ًمدي٦م إذا ىمٓمٕم٧م اًمٞمد ومال ومرق سملم أن شم٘مٓمع ُمـ ُمٗمّمؾ اًمٙمػ أو اعمرومؼ أو اًمٙمتػ وم٤م -2918/119

 . (3)واطمدة

دي٦م اًمًـ اًمذي ٟم٧ٌم ًمٚمٛمرة اًمث٤مٟمٞم٦م مخس ُمـ اإلسمؾ وذم مجٞمع إؾمٜم٤من ُم٤مئ٦م وؾمتقن سمٕمػمًا, وأُم٤م  -2919/119

 . (4)اًمًـ اًمٚمٌـ إذا ؾم٘مط وٟم٧ٌم ُمرة أظمرى ؾم٘مٓم٧م ديتف

 ومّمٌؾ ذم دي٦م اعمٜم٤مومع

ٞم٦م وإن ذم طم٤مؾم٦م اًمًٛمع واًمٌٍم واًمِمؿ واًمذوق واًمٚمٛمس اًمدي٦م يم٤مُمٚم٦م إن ذه٧ٌم سم٤مًمٙمٚم -2920/119

 . (5)ٟم٘مّم٧م ومٗمٞمٝم٤م طمٙمقُم٦م

إذا ذه٧ٌم ُمٜمٗمٕم٦م اًمٙمالم سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ومٗمٞمٝم٤م اًمدي٦م يم٤مُمٚم٦م, وإن ذه٥م سمٕمض احلروف ومٗمٞمف ىمًٓمف ُمـ  -2921/119

ومت٘مًؿ اًمدي٦م قمغم صمامٟمٞم٦م وقمنميـ طمروم٤ًم وذم يمؾ طمرف ديتف سم٘مًٓمف, وم٢من مل يذه٥م احلرف ًمٙمٜمف ص٤مر يت٠مشمئ  ,اًمدي٦م

 . (6)ر هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمدي٦م صٕم٥م وٓ يٛمٙمـ اإلطم٤مـم٦م سمفٕن شم٘مدي :أو يٗم٠مومئ وم٤مًمقاضم٥م ومٞمٝم٤م طمٙمقُم٦م

 . (7)ذم اًمٕم٘مؾ وُمٜمٗمٕم٦م اعمٌم وإيمؾ واًمٜمٙم٤مح وقمدم اؾمتٛم٤ًمك اًمٌقل أو اًمٖم٤مئط اًمدي٦م يم٤مُمٚم٦م -2922/119

                                                                                                                                            

  . 14/141( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  147 – 14/142( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/144( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  14/147( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  14/149( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  14/151( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  14/152( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 . (1)ذم ؿمٕمر اًمرأس واًمٚمحٞم٦م واحل٤مضمٌلم وأهداب اًمٕمٞمٜملم إذا ضمٜمل قمٚمٞمٝم٤م ومل شمٜم٧ٌم اًمدي٦م يم٤مُمٚم٦م -2923/119

ُمٜمٗمٕم٦م قملم إقمقر أو ُمـ يًٛمع ُمـ أذن واطمدة ومٗمٞمٝم٤م اًمدي٦م يم٤مُمٚم٦م, واعمذه٥م أن  إذا ذه٧ٌم -2924/119

 . (2)ذم قملم إقمقر اًمدي٦م يم٤مُمٚم٦م وُمـ يًٛمع ُمـ أذن واطمدة ٟمّمػ اًمدي٦م

إذا ىمٚمع إقمقُر قملم اًمّمحٞمح اعمامصمٚم٦م ًمٕمٞمٜمف اًمّمحٞمح٦م قمٛمدًا ومٕمٚمٞمف ذم اعمذه٥م اًمدي٦م يم٤مُمٚم٦م  -2925/119

قمٚمٞمف ٟمّمػ اًمدي٦م, وإذا ىمٚمع اًمّمحٞمح قملم إقمقر اًمّمحٞمح٦م ومٕمٚمٞمف  :وىمٞمؾ ,قمٚمٞمف اًم٘مّم٤مص :وىمٞمؾ ,وٓ ىمّم٤مص

ٓ يٚمزم  :وىمٞمؾ ,اًمدي٦م يم٤مُمٚم٦م إن مل يٙمـ ُمتٕمٛمدًا وإن يم٤من ُمتٕمٛمدًا ومٕمٚمٞمف اًم٘مّم٤مص وٟمّمػ اًمدي٦م قمغم اعمذه٥م

ومال واعم٠ًمًم٦م حتت٤مج إمم شم٠مُمؾ وٟمٔمر, وإن ىمٚمع إقمقر قملم اًمّمحٞمح اًمتل ٓ مت٤مصمؾ قمٞمٜمف اًمّمحٞمح٦م  ,سمٜمّمػ اًمدي٦م

 . (3)ي٘متص ُمٜمف ًمٕمدم اعمامصمٚم٦م وإٟمام قمٚمٞمف اًمدي٦م

 . (4)ُمـ ضمٜمك قمغم أىمٓمع اًمٞمد أو اًمرضمؾ وم٘مٓمع يده أو رضمٚمف إظمرى ومٕمٚمٞمف ٟمّمػ اًمدي٦م وم٘مط -2926/119

 

 

 

 واًمٕم٤مىمٚم٦م وُم٤م حتٛمؾ واًم٘م٤ًمُم٦مًمٕمٔم٤مم اًمِمج٤مج ويمن اسم٤مُب  -120

 . (5)اًمِمج٤مج هل اجلراح ذم اًمرأس واًمقضمف ظم٤مص٦م -2927/120

اًمِمج٤مج قمنم: احل٤مرص٦م اًمتل شمِمؼ اجلٚمد وٓ شمدُمٞمف, واًم٤ٌمزًم٦م اًمداُمٞم٦م اًمتل يًٞمؾ ُمٜمٝم٤م اًمدم,  -2928/120

واًم٤ٌموٕم٦م اًمتل شمِمؼ اجلٚمد إمم اًمٚمحؿ, واعمتالمح٦م وهل اًمتل شمٖمقص ذم اًمٚمحؿ, واًمًٛمح٤مق اًمتل ُم٤م سمٞمٜمٝم٤م وسملم 

                                                 

 .  14/153( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/155( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/157( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  14/159ًمنمح اعمٛمتع ( ا(4

 .  14/160( اًمنمح اعمٛمتع (5
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م اعمجٜمل قمٚمٞمف يم٠مٟمف قمٌد ٓ : أن ي٘مق  هلواحلٙمقُم٦م  ,ومٗمل هذه اخلٛمس طمٙمقُم٦م وٓ دي٦م ,اًمٕمٔمؿ إٓ ىمنمة رىمٞم٘م٦م

 . (1)ضمٜم٤مي٦م سمف صمؿ ي٘مقم وهل سمف ىمد سمرئ٧م ومام ٟم٘مص ُمـ اًم٘مٞمٛم٦م ومٚمف ُمثؾ ٟمًٌتف ُمـ اًمدي٦م

وم٢مذا يم٤مٟم٧م ظمٓم٠م ومقاطمدة هل٤م ؾمٜم٦م واًمث٤مٟمٞم٦م هل٤م  ,ذم اعمقوح٦م اًمتل شمقوح اًمٕمٔمؿ مخس ُمـ اإلسمؾ -2929/120

٤مُم٦ًم ذيمر ُمـ سمٜمل خم٤مض ًمف ؾمٜم٦م, وإن يم٤مٟم٧م ؿمٌف ؾمٜمت٤من واًمث٤مًمث٦م ًمف صمالث ؾمٜمقات واًمراسمٕم٦م هل٤م أرسمع ؾمٜمقات واخل

 . (2)قمٛمٍد أو قمٛمدًا ومل خيؽم اعمجٜمل قمٚمٞمف اًم٘مّم٤مص ومتٙمقن أرسم٤مقم٤ًم وٟمجٕمؾ اخل٤مُم٦ًم ُمـ اًمقؾمط

ذم اهل٤مؿمٛم٦م اًمتل هتِمؿ اًمٕمٔمؿ وشمقوحف قمنم ُمـ اإلسمؾ, وذم اعمٜم٘مٚم٦م اًمتل شمقوح اًمٕمٔمؿ  -2930/120

 . (3)وهتِمٛمف وشمٜم٘مٚمف مخ٦ًم قمنم ُمـ اإلسمؾ

ذم يمٍؾ ُمـ اعم٠مُمقُم٦م اًمتل شمّمؾ إمم أم اًمدُم٤مغ, واًمداُمٖم٦م اًمتل خترق ضمٚمدة اًمدُم٤مغ صمٚم٨م اًمدي٦م  -2931/120

 . (4)ويزاد ذم اًمداُمٖم٦م إرش, واعمذه٥م أٟمف ٓ أرش

 . (5)ذم اجل٤مئٗم٦م اًمتل شمّمؾ إمم ضمقف اإلٟم٤ًمن صمٚم٨م اًمدي٦م -2932/120

 راع واًمٕمْمد واًمٗمخذ واًم٤ًمق ذم يمن اًمْمٚمع ويمؾ واطمدة ُمـ اًمؽمىمقة سمٕمػم وذم يمن اًمذ -2933/120

 

 . (6)سمٕمػمان إذا ضمؼم ُمًت٘مٞماًم وإٓ ومٗمٞمف طمٙمقُم٦م قمغم اعمذه٥م, واًمّمحٞمح أن ذم اجلٛمٞمع طمٙمقُم٦م

اًمٕم٤مىمٚم٦م هؿ قمّم٦ٌم اإلٟم٤ًمن يمٚمٝمؿ ُمـ اًمٜم٥ًم واًمقٓء ىمريٌٝمؿ وسمٕمٞمدهؿ طم٤مضهؿ وهم٤مئٌٝمؿ  -2934/120

 . (7)ؾ اخلٓم٠م وؿمٌف اًمٕمٛمدويتحٛمٚمقن أداء اًمدي٦م ذم اًم٘مت –أصقًمف وومروقمف  –طمتك قمٛمقدا ٟمًٌف 

 : (1)يِمؽمط ًمتحٛمؾ اًمٕم٤مىمٚم٦م اًمدي٦م -2935/120

                                                 

 .  14/161( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/162( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/163( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  14/164( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  14/164( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  14/165( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  14/171( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 أن شمٙمقن اجلٜم٤مي٦م ؿمٌف قمٛمد أو ظمٓم٠م .  -بأن يٙمقن اًمٕم٤مىمؾ طمرًا ُمٙمٚمٗم٤ًم همٜمٞم٤ًم ذيمرًا همػم خم٤مًمػ ًمديـ اجل٤مين .   -أ

ٓ ُم٤م دون صمٚم٨م ٓ شمتحٛمؾ اًمٕم٤مىمٚم٦م صٚمح٤ًم وٓ اقمؽماوم٤ًم مل شمّمدىمف سمف و -د أٓ يٙمقن اعمجٜمل قمٚمٞمف قمٌدًا .    -ج

 اًمدي٦م . 

 ومّمٌؾ ذم يمٗم٤مرة اًم٘متؾ

 :ُمـ ىمتؾ ٟمٗم٤ًًم حمرُم٦م ظمٓم٠ًم ُم٤ٌمذة أو شم٤ًًٌٌم سمٖمػم طمؼ ومٕمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرة إٓ اًمّمٖمػم واعمجٜمقن -2936/120

وهذا ُمذه٥م  ,ٕن اًمٙمٗم٤مرة طمؼ هلل وًمٞم٧ًم طم٘م٤ًم ُم٤مًمٞم٤ًم حمْم٤ًم وٕن أصؾ اًمتٙمٚمٞمػ ًمٞمس سمالزم عمـ ًمٞمس سمٛمٙمٚمػ

 . (2)إمم أٟمف دم٥م قمٚمٞمٝمام اًمٙمٗم٤مرةأسمق طمٜمٞمٗم٦م, وذه٥م اجلٛمٝمقر 

ذم همزوة ظمٞمؼم  ٕن قم٤مُمر سمـ إيمقع  :ُمـ ىمتؾ ٟمٗمًف مل دم٥م قمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرة ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م -2937/120

 . (3)أن قمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرة ىمتؾ ٟمٗمًف ظمٓم٠ًم ومٚمؿ يذيمر اًمٜمٌل 

 . (4)اًمٙمٗم٤مرة ذم اًم٘متؾ اخلٓم٠م وم٘مط وٓ يمٗم٤مرة ذم اًم٘متؾ اًمٕمٛمد -2938/120

  . ُم٠مظمقذة ُمـ اًم٘مًؿ وهق اًمٞمٛملم, وهل أيامن ُمٙمررة ذم دقمقى ىمتؾ ُمٕمّمقم: ٤مُم٦ماًم٘مً -2939/120

 وحمٞمّم٦م سمـ ُمًٕمقد سمـ زيد  دل قمغم ُمنموقمٞمتٝم٤م ىمّم٦م ذه٤مب قمٌد اهلل سمـ ؾمٝمؾ سمـ زيد إٟمّم٤مري 

ومتٗمرىمقا ويمؾ ذه٥م إمم طم٤مئط وٟمخؾ ومقضمد حمٞمّم٦م  –أي يِمؽمون اًمتٛمر  –إمم ظمٞمؼم يٛمت٤مرون  إٟمّم٤مري 

وم٘م٤مل:  ومرومع إُمر إمم اًمٜمٌل  ,ُم٤م ىمتٚمٜم٤مه :وم٘م٤مًمقا ,ىمتٚمتؿ ص٤مطمٌٜم٤م :وم٘م٤مل ًمٚمٞمٝمقد ,ذم دُمف ىمتٞمالً  قمٌداهلل يتِمحط

 ي٤م رؾمقل اهلل يمٞمػ ٟمحٚمػ ومل ٟمر ومل ٟمِمٝمد؟! وم٠مظمؼمهؿ  :أحتٚمٗمقن مخًلم يٛمٞمٜم٤ًم وشمًتح٘مقن دم ص٤مطمٌٙمؿ؟ وم٘م٤مًمقا

  .(5)ُمـ قمٜمده . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف اًمٜمٌل  وم٘م٤مًمقا: ٓ ٟمرى سم٠ميامن اًمٞمٝمقد, ومقداه ,أن اًمٞمٝمقد حيٚمٗمقن مخًلم يٛمٞمٜم٤مً 

                                                                                                                                            

 .  14/174( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/183( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/185( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  14/190( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  14/192( اًمنمح اعمٛمتع (5
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اًم٘م٤ًمُم٦م ٓ شمٙمقن ذم دقمقى اجلروح وإقمْم٤مء وإٟمام شمٙمقن ذم اًم٘متؾ, وىم٤مل سمٕمض أهؾ  -2940/120

 . (1)سمؾ دمري اًم٘م٤ًمُم٦م ذم إقمْم٤مء واجلروح :اًمٕمٚمؿ

ذط اًم٘م٤ًمُم٦م اًمٚمقث وهل يمؾ ُم٤م يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمـ اًم٘متؾ سمًٌٌف, واعمذه٥م يرى أهن٤م اًمٕمداوة  -2941/120

 . (2)ًمٔم٤مهرةا

ُمـ ادقمل قمٚمٞمف سم٠مٟمف اًم٘م٤مشمؾ ومل يٙمـ هٜم٤مك ًمقث طمٚمػ يٛمٞمٜم٤ًم واطمدة وسمرئ, وم٢من مل حيٚمػ مل  -2942/120

ٕن ُمقضم٥م اجلٜم٤مي٦م ىمّم٤مص٤ًم وًمق يم٤من ُمقضم٥م اجلٜم٤مي٦م  :ي٘مض قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٙمقل وطمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمدي٦م دون اًم٘مّم٤مص

  .(3)ُم٤مًٓ طمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٙمقل

٤مًمٗملم ومال سمد ُمـ مخًلم رضماًل, وم٢من ٟمٙمؾ اًمقرصم٦م أو يم٤مٟمقا ٟم٤ًمء اعمٕمتؼم ذم اًم٘م٤ًمُم٦م قمدد احل -2943/120

وم٢من مل يرض اًمقرصم٦م سم٠ميامن اعمدقمك قمٚمٞمف وم٢مٟمف شم١مدى ديتف ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل  ,طمٚمػ اعمدقمك قمٚمٞمف مخًلم يٛمٞمٜم٤ًم وسمرئ

 . (4)ًمٚمحدي٨م اًم٤ًمسمؼ, واعمذه٥م أن اعمٕمتؼم قمدد إيامن

 

 

 

 حلدودايمت٤مُب  -121

 .  احلد ًمٖم٦م: اعمٜمع -2944/121

 . (5)واصٓمالطم٤ًم: اًمٕم٘مقسم٦م اعم٘مدرة ذقم٤ًم ذم ُمٕمّمٞم٦م ًمتٛمٜمع ُمـ اًمقىمقع ذم ُمثٚمٝم٤م وشمٙمٗمر ذٟم٥م ص٤مطمٌٝم٤م

                                                 

 .  14/196( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/197( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/199( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  14/200( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  14/205( اًمنمح اعمٛمتع (5
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قم٤ممل  –أي اعمًٚمؿ واًمذُمل  –جي٥م احلد قمغم يمؾ سم٤مًمغ قم٤مىمؾ ُمٚمتزم سم٠مطمٙم٤مم اإلؾمالم  -2945/121

 .(1)سم٤مًمتحريؿ

  .(2)ُمـ ي٘مٞمؿ احلد هق اإلُم٤مم أو ٟم٤مئٌف ذم يمؾ ُمٙم٤من إٓ اعمًجد -2946/121

ييب اًمرضمؾ ذم احلد ىم٤مئاًم سمًقط ٓ ضمديد وٓ ظمٚمؼ وٓ يٛمد قمغم إرض وٓ يرسمط وٓ  -2947/121

 . (3)يت٘مك اًمرأس واًمقضمف واًمٗمرج واعم٘م٤مشمؾوجيرد وٓ ي٤ٌمًمغ سميسمف سمحٞم٨م يِمؼ اجلٚمد ويٗمرق اًميب قمغم سمدٟمف 

صمٞم٤مهب٤م ومتًؽ يداه٤م ًمئال اعمرأة ذم إىم٤مُم٦م احلد يم٤مًمرضمؾ إٓ أهن٤م شميب ضم٤مًم٦ًم وشمِمد قمٚمٞمٝم٤م  -2948/121

 . (4)شمٜمٙمِمػ

 . (5)أؿمد اجلٚمد يمام ويمٞمٗم٤ًم ضمٚمد اًمزٟم٤م صمؿ اًم٘مذف صمؿ اًمنمب -2949/121

 . (6)ٕن ُم٤م شمرشم٥م قمغم اعم٠مذون ومٚمٞمس سمٛمْمٛمقن :ُمـ ُم٤مت ذم طمد وم٤محلؼ ىمتٚمف -2950/121

 ُم٤مت سم٥ًٌم ُمـ زاد ذم احلد يماًم ويمٞمٗم٤ًم وُم٤مت ُمـ أىمٞمؿ قمٚمٞمف احلد ًمٞمس سم٥ًٌم اًمزي٤مدة وإٟمام -2951/121

 . (7)ٕٟمف شمٕمدى :مجٞمع اجلٚمدات وم٢مٟمف يْمٛمٜمف يم٤مُمالً 

 

 . (8)ىمقة اجلٚمد ٓ يٛمٙمـ وٌٓمٝم٤م ًمٙمٜمٝم٤م ذم اًم٘مدر اًمذي يتحٛمٚمف اعمجٚمقد -2952/120

اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم احلٗمر ًمٚمٛمرضمقم ذم اًمزٟم٤م واًمذي ئمٝمر زم أن إُمر راضمع إمم اضمتٝم٤مد احل٤ميمؿ  -2953/121

 . (1)ر وإٓ ومال, واعمذه٥م أٟمف ٓ جيقز ُمٓمٚم٘م٤مً وم٢من رأى ُمـ اعمّمٚمح٦م احلٗمر طمٗم

                                                 

 .  14/207اًمنمح اعمٛمتع ( (1

 .  14/213( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/116( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  14/220( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  14/222( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  14/223( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  14/224( اًمنمح اعمٛمتع (7

 .  14/224( اًمنمح اعمٛمتع (8
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 ًمزٟم٤ماسم٤مُب طمد  -122

 ,دل قمغم ذًمؽ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وقمٛمؾ اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ,إذا زٟم٤م اعمحّمـ رضمؿ طمتك يٛمقت -2954/122

ن ويم٤من ىم٤مل: إن اهلل أٟمزل قمغم ٟمٌٞمف اًم٘مرآ أُم٤م ُمـ اًمٙمت٤مب ومام صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ورمجٜم٤م سمٕمده وأظمِمك إن ـم٤مل سم٤مًمٜم٤مس زُم٤من  ومٞمام أٟمزل قمٚمٞمف آي٦م اًمرضمؿ وم٘مرأٟم٤مه٤م ووقمٞمٜم٤مه٤م وقم٘مٚمٜم٤مه٤م ورضمؿ اًمٜمٌل 

                                                                                                                                            

 .  14/224( اًمنمح اعمٛمتع (1
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أن ي٘مقًمقا: ٓ ٟمجد اًمرضمؿ ذم يمت٤مب اهلل ومٞمْمٚمقا سمؽمك ومريْم٦م أٟمزهل٤م اهلل وإن اًمرضمؿ طمؼ صم٤مسم٧م ذم يمت٤مب اهلل قمغم ُمـ 

 . (1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .أو آقمؽمافزٟم٤م إذا أطمّمـ إذا ىم٤مُم٧م اًمٌٞمٜم٦م أو يم٤من احلٌؾ 

واًمثٞم٥م »  : سم٘مقًمفذه٥م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ إمم أن اًمزاين اعمحّمـ جيٚمد ىمٌؾ رمجف اؾمتدًٓٓ  -2955/122

دل  ,واًمراضمح أٟمف ٓ جيٛمع ًمف سملم اجلٚمد واًمرضمؿ وإٟمام يٙمتٗمك سم٤مًمرضمؿرواه ُمًٚمؿ,  .شسم٤مًمثٞم٥م ضمٚمد ُم٤مئ٦م واًمرضمؿ 

قمرايب اًمتل زٟم٤م هب٤م إضمػم وم٢مٟمف ^ أُمر سمرمجٝمؿ ومل ي٠مُمر سمجٚمدهؿ وأُم٤م قمغم ذًمؽ ىمّم٦م ُم٤مقمز واًمٖم٤مُمدي٦م واُمرأة إ

 . (2)اًمدًمٞمؾ اًم٤ًمسمؼ وم٠مضمٞم٥م قمٜمف سم٠مٟمف ُمٜمًقخ

اعمحّمـ هق ُمـ وـمئ زوضمتف اعمًٚمٛم٦م أو اًمٙمت٤مسمٞم٦م ذم ٟمٙم٤مح صحٞمح ومه٤م سم٤مًمٖم٤من قم٤مىمالن  -2956/122

 . (3)وم٢مذا اظمتؾ أطمد هذه اًمنموط ومال إطمّم٤من ,طمران

٘م٤مء هذه اًمنموط إمم طمّمقل اًمزٟم٤م ومٚمق وم٤مرق زوضمتف صمؿ زٟم٤م وم٢مٟمف حمّمـ ي٘م٤مم قمٚمٞمف ٓ يِمؽمط سم -2957/122

 . (4)احلد وحيّمؾ وصػ اإلطمّم٤من سم٠مول مج٤مع وٓ يِمؽمط سم٘م٤مء اًمزوضم٦م ُمٕمف

ڀ ڀ ڀ ٺ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :إذا زٟم٤م احلر همػم اعمحّمـ ضمٚمد ُم٤مئ٦م ضمٚمدة وهمرب قم٤مُم٤مً  -2958/122

 . (5)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شوشمٖمري٥م قم٤مم  وقمغم اسمٜمؽ ضمٚمد ُم٤مئ٦م»  :[ وًم٘مقًمف ٺ ٺ ٺ ٿ

 إذا زٟم٤م اًمرىمٞمؼ ضمٚمد مخًلم ضمٚمدة ؾمقاء يم٤من ذيمرًا أو أٟمثك وهذا رأي اجلٛمٝمقر, وىمٞمؾ مخًلم  -2959/122

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :ضمٚمدة قمغم إُم٦م

لم أصح, وإذا زٟم٤م وأٟم٤م مل يتٌلم زم أي اًم٘مقًم[ وقمغم اًمرىمٞمؼ طمد احلر ًمٕمٛمقم أي٦م ذم اًمزاٟمٞم٦م واًمزاين, ﮳ ﮴

 . (6)اًمرىمٞمؼ يٖمرب ؾمت٦م أؿمٝمر

                                                 

 . 14/229( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/230( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/232( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  14/234( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  14/235( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  14/238( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ُمـ ومٕمؾ وم٤مطمِم٦م اًمٚمقاط ىمتؾ سمٙمؾ طم٤مل ؾمقاء يم٤من حمّمٜم٤ًم أو همػم حمّمـ ًمٙمـ ٓ سمد ُمـ  -2960/122

ُمـ وضمدمتقه يٕمٛمؾ قمٛمؾ »  :دل قمغم ذًمؽ ىمقًمف  ,ذوط احلد وهل أن يٙمقن قم٤مىمؾ سم٤مًمغ ُمٚمتزم قم٤ممل سم٤مًمتحريؿ

أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد, واعمذه٥م يرى أن اًمٚمقـمل يم٤مًمزاين ذم احلد اعمحّمـ  .شىمقم ًمقط وم٤مىمتٚمقا اًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل سمف 

وهمػم اعمحّمـ, واظمتٚمػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ـمري٘م٦م ىمتٚمف وم٘مٞمؾ حيرق سم٤مًمٜم٤مر وىمٞمؾ يرضمؿ سم٤محلج٤مرة وىمٞمؾ يرُمك ُمـ أقمغم 

 . (1)واًمراضمح أن إُمر يرضمع ًمقزم إُمر ,ؿم٤مهؼ

ٞمٞم٥م احلِمٗم٦م إصٚمٞم٦م يمٚمٝم٤م ذم ىمٌؾ أو دسمر ُمـ ذوط وضمقب إىم٤مُم٦م احلد قمغم اًمزاين: شمٖم -2961/122

 . (2)أصٚمٞملم ُمـ آدُمل, واٟمتٗم٤مء اًمِمٌٝم٦م, وصمٌقت اًمزٟم٤م سم٤مإلىمرار أو اًمِمٝم٤مدة أو احلٛمؾ

 . (3)ُمـ ومٕمؾ اًمٗم٤مطمِم٦م ذم اًمٌٝمٞمٛم٦م ىمتٚم٧م اًمٌٝمٞم٦م قمغم أهن٤م طمرام ضمٞمٗم٦م وقمزر اًمٗم٤مقمؾ -2962/122

وُمـ وىمع قمغم ذات »  :ًم٘مقًمف  :ُمـ ومٕمؾ اًمٗم٤مطمِم٦م ُمع ذات حمرم ومٕمٚمٞمف اًم٘متؾ سمٙمؾ طم٤مل -2963/122

أٟمف ٓ ومرق سملم اعمح٤مرم يرى وهق رواي٦م قمٜمف واظمتٞم٤مر اسمـ اًم٘مٞمؿ, واعمذه٥م , أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد .شحمرم وم٤مىمتٚمقه 

 . (4)وهمػمهؿ

ٓ يِمؽمط طمّمقل اإليالج ُمـ آدُمل طمل ومٚمق طمّمؾ ذم آدُمل ُمٞم٧م ومٕمٚمٞمف طمدان ُمرة ًمٚمزٟم٤م  -2964/122

 . (5)ه رواي٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد, واعمذه٥م يِمؽمط أن حيّمؾ اإليالج ذم آدُمل طملوهذ ,وُمرة ٟٓمتٝم٤مك طمرُم٦م اعمٞم٧م

 إذا أيمره٧م اعمرأة قمغم اًمزٟم٤م ومال طمد قمٚمٞمٝم٤م, وإذا أيمره اًمرضمؾ قمغم اًمزٟم٤م وم٤مًمراضمح أٟمف ٓ طمد  -2965/122

 . (6)قمٚمٞمف, واعمذه٥م يرى أن قمٚمٞمف احلد

                                                 

 .  14/240( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/244( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/245( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  14/246( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  14/247اًمنمح اعمٛمتع ( (5

 .  14/255( اًمنمح اعمٛمتع (6
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أرسمع ُمرات وإٟمام يٙمتٗمك سم٤مإلىمرار ُمرة واطمدة اًمراضمح أٟمف ٓ يِمؽمط شمٙمرار اإلىمرار ُمـ اًمزاين  -2966/122

أٟمف يِمؽمط شمٙمرار اإلىمرار أرسمع يرى , واعمذه٥م  –إضمػم  –دل قمغم ذًمؽ ىمّم٦م ُم٤مقمز واًمٖم٤مُمدي٦م واًمٕمًٞمػ 

 . (1)ُمرات

ُمـ أىمر قمغم ٟمٗمًف سم٤مًمزٟم٤م صمؿ رضمع قمـ ذًمؽ ومال ي٘مٌؾ رضمققمف وجي٥م أن ي٘م٤مم قمٚمٞمف احلد وهذا  -2967/122

وهذا ُمذه٥م  ,أن اًمزاين ًمف اًمرضمقع قمـ إىمراره ُم٤م مل ي٘مؿ قمٚمٞمف احلديرى , واعمذه٥م رأي اًمٔم٤مهري٦م وهق اًمراضمح

 . (2)ًمٚمٗم٤مئدة ٤ماجلٛمٝمقر واخلٚمٗم٤مء, وىمد ذيمر اًمِمٞمخ رمحف اهلل أدًم٦م اًمٗمري٘ملم وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م وأـم٤مل ذم ذًمؽ وم٤مًمػمضمع إًمٞمٝم

قٟمف سمٚمٗمظ سيح يِمؽمط ذم اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمزٟم٤م أن شمٙمقن قمغم زٟم٤م واطمد ُمـ أرسمٕم٦م رضم٤مل يّمٗم -2968/122

 . (3)وٓ يِمؽمط أن شمٙمقن اًمِمٝم٤مدة ذم جمٚمس واطمد ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م

إذا محٚم٧م ُمـ ٓ زوج هل٤م وٓ ؾمٞمد وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م احلد وإن ادقم٧م ؿمٌٝم٦م طمتك شمدقمل ُم٤م يرشمٗمع  -2969/122

ذا ىم٤مُم٧م اًمٌٞمٜم٦م أو : إن اًمرضمؿ طمؼ صم٤مسم٧م قمغم ُمـ زٟم٤م إذا أطمّمـ إدل قمغم ذًمؽ ىمقل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  ,سمف احلد

وهذا اظمتٞم٤مر  ,وىمد ىم٤مًمف سمٛمحي ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومٚمؿ يٜمٙمروه ومٙم٤من يم٤مإلمج٤مع, ُمتٗمؼ قمٚمٞمف . يم٤من احلٌؾ أو آقمؽماف

 . (4)ٓ حتد وٓ شم٠ًمل ٤مأهنيرى ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م 
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 . (1)ص سم٤مًمزٟم٤م أو اًمٚمقاطوذقم٤ًم: رُمل اًمِمخ

ڳ ڳ ڳ ڳ دل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ] ,اًم٘مذف حمرم سمؾ ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب -2971/123

وذيمر ُمٜمٝم٤م:  ,اضمتٜمٌقا اًمًٌع اعمقسم٘م٤مت»  :[ وىمقًمف ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, واحلٙمٛم٦م ُمـ حتريٛمف صٞم٤مٟم٦م أقمراض اًمٜم٤مس ومح٤مي٦م  .شىمذف اعمحّمٜم٤مت اعم١مُمٜم٤مت اًمٖم٤مومالت 

 . (2)ؾمٛمٕمتٝمؿ

دل قمغم ذًمؽ  ,إذا ىمذف اعمٙمٚمػ ؿمخّم٤ًم حمّمٜم٤ًم ضمٚمد صمامٟملم ضمٚمدة ؾمقاء يم٤من طمرًا أو قمٌداً  -2972/123

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ىمقًمف شمٕم٤ممم ]

 . (3)[, واعمذه٥م يرى أن قمغم اًمٕمٌد أرسمٕملم ضمٚمدةں

ًمده ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م, وُمـ إذا ىمذف اًمقًمد واًمده أىمٞمؿ قمٚمٞمف احلد ويمذًمؽ ًمق ىمذف اًمقاًمد و -2973/123

 . (4)وُمـ ىمذف زوضم٦م ٟمٌل يمٗمر وىمتؾ ,وُمـ ىمذف أم ٟمٌل ىمتؾ يمٗمراً  ,وم٢من شم٤مب ىمتؾ طمداً  ,ىمذف ٟمٌٞم٤ًم يمٗمر وىُمتؾ يمٗمراً 

طمد اًم٘مذف طمؼ ًمٚمٛم٘مذوف وًمٞمس طم٘م٤ًم هلل ومٞمً٘مط سمٕمٗمقه وٓ ي٘م٤مم إٓ سمٓمٚمٌف وٓ ي٘م٤مم ًمٚمقًمد  -2974/123

  .(5)قمغم واًمده

٘مذف هق احلر اعمًٚمؿ اًمٕم٤مىمؾ اًمٕمٗمٞمػ اًمذي جي٤مُمع ُمثٚمف وهق اسمـ قمنم اعمحّمـ ذم سم٤مب اًم -2975/123

  .(6)ؾمٜملم وسمٜم٧م شمًع ؾمٜملم, وىمذف همػم اعمحّمـ يقضم٥م اًمتٕمزير

اًم٘مذف ًمف ًمٗمظ سيح ويمٜم٤مي٦م, وم٤مًمٍميح ُمثؾ: ي٤م زان وي٤م ًمقـمل, واًمٙمٜم٤مي٦م ُمثؾ: ي٤م وم٤مضمر وي٤م  -2976/123

 . (1)ظمٌٞم٨م وم٢مذا ومنه سمٖمػم اًم٘مذف ىمٌؾ سمال يٛملم

                                                 

 .  14/278( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/278( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/279( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  14/280عمٛمتع ( اًمنمح ا(4

 .  14/285( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  14/286( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 . (2)وٓ يًتقرم سمدون ـمٚم٥م اعم٘مذوف, وإن رومٕم٧م اًم٘مْمٞم٦م ًمٚمح٤ميمؿ يً٘مط طمد اًم٘مذف سم٤مًمٕمٗمق -2977/123

 : (3)دل قمغم ذًمؽ أُمقر ُمٜمٝم٤م ,اًمّمحٞمح أن اعمًٙمر ومٞمف اًمتٕمزير ٓ احلد -2978/123

 أوًٓ: أن اهلل مل يذيمر طمده ذم اًم٘مرآن . 

اخلٛمر وم٤مضمٚمدوه صمؿ إن ذب اًمث٤مٟمٞم٦م وم٤مضمٚمدوه ُمـ ذب »  :مل يذيمر طمده ذم اًمًٜم٦م سمؾ ىم٤مل  صم٤مٟمٞم٤ًم: أن اًمٜمٌل 

 تفأظمرضمف اإلُم٤مم أمحد, وهذا دًمٞمؾ قمغم أٟمف قم٘مقسم .شصمؿ إن ذب اًمث٤مًمث٦م وم٤مضمٚمدوه صمؿ إن ذب اًمراسمٕم٦م وم٤مىمتٚمقه 

 شمتدرج طمتك شمّمؾ إمم اًم٘متؾ وًمق يم٤من حمدودًا ًمٙم٤من احلد ومٞمف ٓ يتٖمػم . 

سمقٟمف سم٤مجلريد واًمٜمٕم٤مل وـمرف اًمرداء وإيدي وًمق يم٤مٟمقا إذا أيت سم٤مًمِم٤مرب ىم٤مُمقا يي صم٤مًمث٤ًم: أن اًمّمح٤مسم٦م 

 يم٤من طمدًا ٓ يتج٤موز ًمقضم٥م وٌٓمف . 

طملم أيمثر اًمٜم٤مس ُمـ ذب اخلٛمر, ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ سمـ  عم٤م شمِم٤موروا ذم قمٝمد قمٛمر  راسمٕم٤ًم: أن اًمّمح٤مسم٦م 

ظمػ وضمف اًمدًٓم٦م ُمـ هذا احلدي٨م أٟمف ىم٤مل: أ, : أظمػ احلدود صمامٟمقن, ومقاومؼ قمغم ذًمؽ اًمّمح٤مسم٦مقمقف 

َب اًمِم٤مرب ذم قمٝمده ٟمحق أرسمٕملم, وذم قمٝمد أيب سمٙمر احلدود صمامٟمقن, وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن اًمرؾمقل  أرسمٕملم,  : ُضِ

وًمق يم٤من طمّدًا ًمٙم٤من أظمػ احلدود أرسمٕملم, صمؿ ًمق يم٤من طمّدًا ُم٤م اؾمتٓم٤مع قمٛمر وٓ همػمه أن يتج٤موزه, وم٤محلد ٓ يٛمٙمـ 

٤مه ذم قمٝمد أن يزيده أطمد, وأيْم٤ًم ىمقًمف: أظمػ احلدود صمامٟمقن, يدل قمغم  أٟمف جيقز أن ٟمتج٤موز ُم٤م يم٤من اًمِم٤مرب جُيَْٚمد إي 

ُمٕمرووم٤ًم  ذم اًمزي٤مدة, ُمع أٟمف يم٤من  , وًمق يم٤من طمّدًا ُم٤م ضم٤مزت جم٤موزشمف, وٓ اؾمتِم٤مر قمٛمر اًمّمح٤مسم٦م اًمٜمٌل 

  أن ذم اعمًٙمر احلد سمؾ هق اعمِمٝمقر ُمـ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م .يرى واعمذه٥م  سم٤مًمقىمقف قمٜمد طمدود اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم,

 . (4)اعمًٙمر هق يمؾ ُم٤م همٓمك اًمٕم٘مؾ قمغم وضمف اًمٚمذة واًمٓمرب -2979/123

 أظمرضمف اإلُم٤مم  .شُم٤م أؾمٙمر يمثػمه وم٘مٚمٞمٚمف طمرام »  :ًم٘مقًمف  :يمؾ ُم٤م أؾمٙمر يمثػمه وم٘مٚمٞمٚمف طمرام -2980/123

                                                                                                                                            

 .  14/288( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/291( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/293( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  14/296( اًمنمح اعمٛمتع (4
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أظمرضمف ُمًٚمؿ, وُمـ أي رء يم٤من هذا اخلٛمر  .شيمؾ ُمًٙمر مخر ويمؾ مخر طمرام : » ًم٘مقًمف  :أمحد, وهق مخر

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :مومٝمق حمر

 . (1)[ٺ

إذا ذب اخلٛمر اعمًٚمؿ اًم٤ٌمًمغ  اًمٕم٤مىمؾ اعمخت٤مر اًمٕم٤ممل سم٤مًمتحريؿ وأن يمثػمه يًٙمر أىمٞمؿ قمٚمٞمف  -2981/123

 . (2)احلد صمامٟمقن ضمٚمدة ًمٚمحر وأرسمٕمقن ًمٚمرىمٞمؼ

 اًمتٕمزير ًمٖم٦م: اعمٜمع .  -2982/123

 . (3)ومٞمٝم٤م وٓ يمٗم٤مرة وٓ ىمّم٤مص وٓ دي٦م واصٓمالطم٤ًم: اًمت٠مدي٥م قمغم ُمٕمّمٞم٦م ٓ طمد

اًمتٕمزير ًمٞمس سمقاضم٥م قمغم اإلـمالق وٓ يؽمك قمغم اإلـمالق سمؾ يرضمع ذم ذًمؽ إمم اضمتٝم٤مد  -2983/123

 .شُمروا أسمٜم٤مءيمؿ سم٤مًمّمالة ًمًٌع, واضسمقهؿ قمٚمٞمٝم٤م ًمٕمنم  » :احل٤ميمؿ, واعمذه٥م أٟمف واضم٥م, دل قمغم ذًمؽ ىمقًمف 

وم٢من  -أي: اًمذي يٙمتؿ ؿمٞمئ٤ًم مم٤م همٜمؿ  -ؾ اًمٖم٤مّل ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م يمام قمٜمد أيب داود أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد, وُمثؾ حتريؼ َرطْم 

ـ ىمٞمٛمتٝم٤م ُمرشملم يمام قمٜمد أيب داود, وم٢مٟمف يُ  -أي: اًمٌٕمػم إذا و٤مقم٧م ويمتٛمٝم٤م  -هذا شمٕمزير, وُمثؾ يم٤مشمؿ اًمْم٤مًم٦م  ْمٛم 

ر, ومال ٟم٘مقل ًمف: يرمحؽ اهلل, ومٜمحرُمف ُمـ رء  ٌُّفوُمثؾ ُمـ قمٓمس ومل حيٛمد اهلل وم٢مٟمف ُيَٕمز   . (4)حُي

هق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم هذا و .اًمّمحٞمح أٟمف دمقز اًمزي٤مدة ذم اًمتٕمزير قمغم قمنم ضمٚمدات -2984/123

ٓ جيٚمد »  :اؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف و ,ومج٤مقم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم, واعمذه٥م أٟمف ٓ يزاد ذم اًمتٕمزير قمغم قمنم ضمٚمدات

, ىم٤مًمقا: واحلد هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمٕم٘مقسم٦م: ٕن احلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شأطمد ومقق قمنمة أؾمقاط إٓ ذم طمد ُمـ طمدود اهلل 

, وإذا يم٤من ذم ؾمٞم٤مق اًمٕم٘مقسم٤مت وضم٥م أن ٟمحٛمؾ احلد قمغم اًمٕم٘مقسم٦م, أي: ش ٓ جيٚمد »ذم ؾمٞم٤مق اًمٕم٘مقسم٤مت, ٕٟمف ىم٤مل: 

 ٓ يٕم٤مىَم٥م أطمٌد ضمٚمدًا ومقق قمنِم ضمٚمدات إٓ ذم طمد, واحلد أدٟم٤مه صمامٟمقن, وهق طمد اًم٘مذف, وقمغم هذا ومال جيقز أن 

  .  قمنم ضمٚمداتٟمزيد قمغم

                                                 

 .  14/296( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/303( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/307( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  14/308( اًمنمح اعمٛمتع (4



 املمتع  الشرحكتاب  جممىع اختيارات الشيخ ابن عثيمني الفقهية من

532 

وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ: سمؾ جيقز اًمزي٤مدة قمغم قمنم ضمٚمدات, وقمنميـ, وصمالصملم, وأرسمٕملم, وُم٤مئ٦م, وُم٤مئتلم, 

وأًمػ, وأًمٗملم, سم٘مدر ُم٤م حيّمؾ سمف اًمت٠مدي٥م: ٕن اعم٘مّمقد شم٘مقيؿ آقمقضم٤مج, واًمت٠مدي٥م, وإزاًم٦م اًمنم واًمٗم٤ًمد, 

  . وُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م

قمزر سمام هق أقمٔمؿ ُمـ قمنم ضمٚمدات, وإذا يم٤من يمذًمؽ وم٢مٟمف جي٥م أن حيٛمؾ ىمقل  قل اهلل وٟمحـ رأيٜم٤م رؾم

أي: ذم حمرم ُمـ حم٤مرُمف: ٕن طمدود اهلل شمٓمٚمؼ قمغم اًمقاضم٤ٌمت, وقمغم . ش إٓ ذم طمد ُمـ طمدود اهلل » :اًمرؾمقل 

ەئ وئ وئ ۇئ , وىمقًمف ]اعمحرُم٤مت[ هذه ڑ ک ک ک کاعمحرُم٤مت, وقمغم اًمٕم٘مقسم٤مت, وم٘مقًمف ]

 , وشمٓمٚمؼ أيْم٤ًم قمغم اًمٕم٘مقسم٤مت اعم٘مدرة ذقم٤ًم وهق واوح . اضم٤ٌمتاًمق[ هذه ۇئ

وإذا يم٤من اًمتٕمزير واًمت٠مدي٥م, ويم٤من ٓ يت٠مدب هذا اًمٗم٤مقمؾ ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م إٓ سم٠ميمثر ُمـ قمنم ضمٚمدات, ومحٞمٜمئٍذ إُم٤م أن 

سمام ومٞمف ٟم٘مقل: ٓ ٟمزيد, وشمٙمقن هذه اجلٚمدات قمٌث٤ًم: ٕهن٤م ضمٚمدات ٓ شمٗمٞمد, واًمنمع ٓ ي٠مُمر سم٤مًمٕم٨ٌم, سمؾ ٓ ي٠مُمر إٓ 

قمغم ُم٤م ومٞمف اعمّمٚمح٦م, وقمغم ُم٤م ًمف ُمٕمٜمك  اعمّمٚمح٦م واحلٙمٛم٦م, وإذا يم٤من هٙمذا وم٢مٟمف جي٥م أن حيٛمؾ يمالم اًمرؾمقل 

ُمًت٘مٞمؿ, وحيٛمؾ احلد ذم احلدي٨م قمغم احلدود احلُْٙمٛمٞم٦م, اًمتل هل إُم٤م شمرك واضم٥م, وإُم٤م ومٕمؾ حمرم, ومٞمّمػم اعمٕمٜمك 

 . (1)ؾمقاطأٟمٜم٤م ٓ ٟم١مدب أطمدًا قمغم شمرك ُمروءة ُمثاًل ومقق قمنمة أ

 . (2)جيقز اًمتٕمزير سم٤مًمتقسمٞمخ واهلجر وأظمذ اعم٤مل وإشمالف اعم٤مل واًمًجـ وهمػم ذًمؽ -2985/123

 . (3)ٕٟمف شمرك واضم٥م وهذا اًمتٕمزير يٙمرر سمتٙمرار طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م :طمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م جي٥م ومٞمف اًمتٕمزير -2986/123
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 .  14/315( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/317( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/317( اًمنمح اعمٛمتع (3
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 . (1)ء ُمـ ُم٤مًمٙمف أو ٟم٤مئٌفتٗم٤م: أظمذ اعم٤مل قمغم وضمف آظماًمنىم٦م -2987/124

ُمـ طمرز ُمثٚمف  –رسمع ديٜم٤مر أو صمالصم٦م دراهؿ  –إذا هق اعمًٚمؿ أو اًمذُمل اًم٤ٌمًمغ اًمٕم٤مىمؾ ٟمّم٤مسم٤ًم  -2988/124

 . (2)ىمٞمؿ قمٚمٞمف احلد وي٘مٓمعُمـ ُم٤مل ُمٕمّمقم ٓ ؿمٌٝم٦م ًمف ومٞمف قمغم وضمف آظمتٗم٤مء أ

د اعمخزوُمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمًتٕمػم أُمر سم٘مٓمع ي ٕن اًمٜمٌل  :اًمّمحٞمح أن ظم٤مئـ اًمٕم٤مري٦م ي٘مٓمع -2989/124

 . (3)ٚمس واًمٖم٤مص٥م ومال ي٘مٓمعاعمت٤مع ومتجحده يمام ذم اًمّمحٞمحلم, وأُم٤م ظم٤مئـ اًمقديٕم٦م واعمٜمتٝم٥م واعمخت

 :يِمؽمط ًمٚم٘مٓمع ذم اًمنىم٦م أن يٙمقن اعم٤مل حمؽمُم٤ًم وسمٚمغ ٟمّم٤مسم٤ًم وهق رسمع ديٜم٤مر أو صمالصم٦م دراهؿ -2990/124

٠مطمدمه٤م ويِمؽمط ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, أو يٙمقن اعمنوق قمرو٤ًم ىمٞمٛمتف يم .ش ٓ ىمٓمع إٓ ذم رسمع ديٜم٤مر ومّم٤مقمداً »  :ًم٘مقًمف 

  .(4)اٟمتٗم٤مء اًمِمٌٝم٦م

 ,إذا اظمتٚمٗم٧م ىمٞمٛم٦م رسمع اًمديٜم٤مر واًمثالصم٦م اًمدراهؿ وم٤مًمٜمّم٤مب رسمع ديٜم٤مر وم٘مط ًمٚمحدي٨م اًم٤ًمسمؼ -2991/124

راهؿ شم٤ًموي ومٝمذا حمٛمقل قمغم أن صمالصم٦م اًمد ,ىمٓمع ذم جمـ ىمٞمٛمتف صمالصم٦م دراهؿ وأُم٤م طمدي٨م اًمّمحٞمحلم أن اًمٜمٌل 

 . (5)اعمذه٥م ي٠مظمذ سم٠مىمٚمٝمامرسمع ديٜم٤مر ذًمؽ اًمقىم٧م ٕن اًمديٜم٤مر اصمٜم٤م قمنم درمه٤ًم, و

إذا ٟم٘مّم٧م ىمٞمٛم٦م اًمٕملم اعمنوىم٦م سمٕمد اًمؽماومع إمم احل٤ميمؿ وم٢من اًم٘مٓمع ٓ يً٘مط, وإذا ُمٚمؽ  -2992/124

ٝم٤م صمؿ يِمؽمهي٤م ُمـ يم٠من ينىمًمٙمـ ًمق ُمٚمٙمٝم٤م ىمٌؾ اًمؽماومع ومال ىمٓمع قمٚمٞمف  ,اًمٕملم اعمنوىم٦م وم٢من اًم٘مٓمع ٓ يً٘مط

 . (6)ُم٤مًمٙمٝم٤م

                                                 

 .  14/324( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/325( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/327( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  14/331( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  14/335( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  14/337اعمٛمتع ( اًمنمح (6
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اعمذه٥م أن اًمنىم٦م ُمـ ُم٤مل اًمٗمروع وإصقل ٓ ىمٓمع ومٞمٝم٤م, وًمٕمؾ إىمرب أن يمؾ ىمري٥م  -2993/124

أظمرضمف  .شأٟم٧م وُم٤مًمؽ ٕسمٞمؽ »  :ًم٘مقًمف  :هق ُمـ ىمريٌف ومٕمٚمٞمف اًم٘مٓمع إٓ إب ومال ي٘مٓمع إذا هق ُمـ ُم٤مل اسمٜمف

وم٤معم٠ًمًم٦م ىمٓمع وإن مل دم٥م اًمٜمٗم٘م٦م ومٞم٘مٓمع إٓ إب وُمع هذا  اسمـ ُم٤مضمف, أوُمـ هق ممـ وضم٧ٌم ٟمٗم٘متف قمٚمٞمف ومال

 . (1)قمٜمدي ومٞمٝم٤م رء ُمـ اًمث٘مؾ

ٕن اًمٜمٌل  :إذا هىم٧م اًمزوضم٦م ُمـ ُم٤مل زوضمٝم٤م اًمذي ذم اًمٌٞم٧م وًمق يم٤من حمرزًا ومال ىمٓمع قمٚمٞمٝم٤م -2994/124

  أذن هلٜمد اُمرأة أيب ؾمٗمٞم٤من ٞم٧م ومٝمل وهمػمه٤م ؾمقاء, , وأُم٤م إذا يم٤من ُم٤مل اًمزوج ذم ظم٤مرج اًمٌيمام ذم اًمّمحٞمحلم

 . (2)٧ٌم سمذًمؽ, واعمذه٥م أٟمف ٓ ىمٓمعوإذا هق اًمزوج ُمـ ُم٤مل زوضمتف اعمحرز وم٤مًمّمحٞمح أٟمف يقضم٥م اًم٘مٓمع إذا ـم٤مًم

إذا هق اًمٕمٌد ُمـ ُم٤مل ؾمٞمده ومال ىمٓمع قمٚمٞمف, وإذا هق اًمًٞمد ُمـ ُم٤مل قمٌده أو ُمٙم٤مشمٌف ومال  -2995/124

 . (3)أظمرضمف أسمق داود .شاعمٙم٤مشم٥م قمٌد ُم٤م سم٘مل قمٚمٞمف درهؿ »  :ًم٘مقًمف  :ىمٓمع

يم٠من يٙمقن وم٘مػمًا أو  ,إذا هق اعمًٚمؿ ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل ىمٓمع إٓ أن شمقضمد ؿمٌٝم٦م سمٞمٜم٦م متٜمع اًم٘مٓمع -2996/124

  .(4) يم٤مًمتدريس واإلُم٤مُم٦مؿمخّم٤ًم ي٘مقم سمٛمّمٚمح٦م ُمـ ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم

ٚملم ُمـ هق ُمـ همٜمٞمٛم٦م مل ختٛمس ومال ي٘مٓمع وإن هق ُمـ إمخ٤مس إرسمٕم٦م اًمتل ًمٚمٛم٘م٤مشم -2997/124

 . (5)ن مل يٙمـ ُمٜمٝمؿ ومٞم٘مٓمعويم٤من ُمٜمٝمؿ ومال ي٘مٓمع وإ

ٕن ًمف ؿمٌٝم٦م اؾمتح٘م٤مق, وإذا هق  :ـ ُم٤مل ُمٕمد ًمٚمٗم٘مراء ومال ىمٓمع قمٚمٞمفإذا هق وم٘مػم ُم -2998/124

 . (6)ف ذم هذا اعم٤مل ٟمّمٞم٥مٕن ًم :ؿمخص ُمـ ُم٤مل ًمف ومٞمف ذيم٦م ومال ىمٓمع قمٚمٞمف

                                                 

 .  14/350( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/350( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/532( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  14/354( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  14/355( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  14/356( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 قمدًملم أو اإلىمرار, وٓ يِمؽمط شمٙمرار ُمـ ذوط إىم٤مُم٦م طمد اًمنىم٦م صمٌقت اًمنىم٦م سمِمٝم٤مدة  -2999/124

 . (1)رضمققمف ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥موإذا اقمؽمف سم٤مًمنىم٦م صمؿ رضمع ومال ي٘مٌؾ  اإلىمرار ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م,

أٟمف ٓ  إممُمـ ذوط إىم٤مُم٦م طمد اًمنىم٦م ُمٓم٤مًم٦ٌم اعمنوق ُمٜمف سمامًمف, وذه٥م ؿمٞمخ اإلؾمالم  -3000/124

 . (2)قال وًمٞمس طم٘م٤ًم ظم٤مص٤مً ن اًم٘مٓمع حلٗمظ إُمٕ :شمِمؽمط اعمٓم٤مًم٦ٌم وأٟمف إذا صمٌت٧م اًمنىم٦م ىمٓمع اًم٤ًمرق

طمًٛم٧م وٓ إذا صمٌت٧م اًمنىم٦م سم٤مًمنموط اًم٤ًمسم٘م٦م ىمٓمٕم٧م اًمٞمد اًمٞمٛمٜمك ُمـ ُمٗمّمؾ اًمٙمػ و -3001/124

 . (3)جيقز رده٤م سمٕمد ىمٓمٕمٝم٤م

ُمـ هق ؿمٞمئ٤ًم ُمـ همػم طمرزه صمٛمرًا يم٤من أو يَمَثرًا أو همػممه٤م ومال ىمٓمع قمٚمٞمف وًمٙمـ شمْم٤مقمػ قمٚمٞمف  -3002/124

أن ُمـ هق صمٛمرًا ُمـ همػم طمرز وم٢مٟمف يْم٤مقمػ قمٚمٞمف اًمٖمرم يمام قمٜمد أيب داود,  ٕٟمف صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل  :اًم٘مٞمٛم٦م ُمرشملم

  .(4)وإىمرب اًم٘مقل إولواعمذه٥م أن اًمتْمٕمٞمػ وم٘مط ذم اًمثٛمر واًمٙمثر, 
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 ًمٓمريؼاسم٤مُب طمد ىمٓم٤مع  -125

ي٤ٌمدره سم٤مًم٘متؾ ىمتٚمف  ىمتؾ اًمّم٤مئؾ ٓ وامن ومٞمف وًمٙمـ يدومع سم٤مٕؾمٝمؾ وم٤مٕؾمٝمؾ وم٢من ظم٤مف أن -3003/125

وٓ رء قمٚمٞمف, وم٢من ادقمك أوًمٞم٤مء اعم٘متقل سم٠مٟمف مل يّمؾ وم٤معمذه٥م أن اًم٘م٤مشمؾ ي٘متؾ, واظمت٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم أٟمف يٜمٔمر إمم 

 ,تؾ اعمّمقل قمٚمٞمف ومٝمق ؿمٝمٞمدوم٢من ىمُ , اًم٘مرائـ ُمع اًمٞمٛملم وٓ طم٤مضم٦م ًمٚمٌٞمٜم٦م وهذا اًمذي ٓ يًع اًمٜم٤مس اًمٕمٛمؾ إٓ سمف

, ىم٤مل: أرأي٧م إن ش ٓ شمٕمٓمف »ـ اًمرضمؾ ي٠ميت إمم اًمرضمؾ يريد أن ي٠مظمذ ُم٤مًمف, وم٘م٤مل: ؾمئؾ قم دل قمغم ذًمؽ  أن اًمٜمٌل 

 .شهق ذم اًمٜم٤مر », ىم٤مل: أرأي٧م إن ىمتٚمتف؟ ىم٤مل: ش وم٠مٟم٧م ؿمٝمٞمد », ىم٤مل: أرأي٧م إن ىمتٚمٜمل؟ ىم٤مل: ش ىم٤مشمٚمف »ىم٤مشمٚمٜمل؟ ىم٤مل: 

 . (1) أظمرضمف ُمًٚمؿ

ّمحراء أو اًمٌٜمٞم٤من ومٞمٖمّمٌقهنؿ اعم٤مل ىمٓم٤مع اًمٓمريؼ هؿ اًمذيـ يٕمروقن ًمٚمٜم٤مس سم٤مًمًالح ذم اًم -3004/125

 جم٤مهرة . 

وقم٘مقسمتف ُمـ سم٤مب احلد اًمقاضم٥م إىم٤مُمتف, وم٢من ىمتؾ وأظمذ اعم٤مل ىُمتِؾ صمؿ ُصٚم٥م, وإن ىمتؾ ومل ي٠مظمذ اعم٤مل ىمتؾ ومل 

يّمٚم٥م, وإن أظمذ اعم٤مل ومل ي٘متؾ ىمٓمٕم٧م يده اًمٞمٛمٜمك ورضمٚمف اًمٞمنى ذم ُم٘م٤مم واطمد وطمًٛمت٤م, وإن أظم٤مف ومل ي٘متؾ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ دل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ] ,ٗمل ُمـ إرضومل ي٠مظمذ اعم٤مل ٟم

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

 . (2)[گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

إذا ىمتؾ ىم٤مـمع اًمٓمريؼ ُمٙم٤مومٞم٤ًم أو همػم ُمٙم٤مذم ىمتؾ وصٚم٥م يم٠من ي٘متؾ احلر سم٤مًمٕمٌد واعمًٚمؿ  -3005/125

 . (3)ٕن هذا طمد وٓ يِمؽمط ومٞمف ُم٤م يِمؽمط ًمٚم٘مّم٤مص :سم٤مًمذُمل

 ويٜمٌٖمل أن يٜمٔمر  ,يّمٚم٥م صمؿ ي٘متؾ :وىمٞمؾ ,اعمذه٥م أن ىم٤مـمع اًمٓمريؼ إذا ىمتؾ ُي٘متؾ صمؿ يّمٚم٥م -3006/125

 

                                                 

 .  14/387, 10/218( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/368( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  14/370( اًمنمح اعمٛمتع (3
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 . (1)ذم هذا إمم اعمّمٚمح٦م

إذا دار إُمر سملم ىمتؾ اًم٘م٤مـمع سم٤مًمًٞمػ, أو ىمتٚمف سم٤مًمّمٕمؼ سم٤مًمٙمٝمرسم٤مء, وم٤مًمًٞمػ أومم ُمـ ضمٝم٦م  -3007/125

ٞمف, واًمّمٕمؼ سم٤مًمٙمٝمرسم٤مء أومم ُمـ ضمٝم٦م: ٕٟمف أهع, وهٜم٤م أٟمف ٓ يّمٞم٥م اإلٟم٤ًمن سم٤مًمّمدُم٦م اًم٘مقي٦م اًمتل شم٘ميض قمٚم

يٜمٌٖمل أن ٟمرضمع إمم إـم٤ٌمء, وم٢مذا ىم٤مًمقا: إن ىمتٚمف سم٤مًمّمٕمؼ أؾمٝمؾ وأيمثر راطم٦م ومٕمٚمٜم٤م, وهق سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمّمٚم٥م أىمؾ 

شمرويٕم٤ًم: ٕن ذاك ًمق ىمتؾ سم٤مًمًٞمػ ومًتّمٞمٌف اًمدُم٤مء, ويؽموع اًمٜم٤مس سمٛمجرد رؤيتف, سمخالف ُم٤م إذا ىمتؾ سم٤مًمّمٕمؼ وم٢مٟمف 

 . (2)يم٤معمٞم٧م ُمٞمت٦م ـمٌٞمٕمٞم٦ميٙمقن 

إذا ىمتؾ اًم٘م٤مـمع ىمتؾ طمتاًم ومٚمٞمس ٕوًمٞم٤مء اعم٘متقل ظمٞم٤مر ًمٚمٕمٗمق, وإن ضمٜمك قمغم اًمٓمرف سمام  -3008/125

 . (3)يقضم٥م ىمقدًا وم٢من ًمٚمٛمجٜمل قمٚمٞمف اخلٞم٤مر ذم اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًم٘مّم٤مص أو اًمٕمٗمق جم٤مٟم٤ًم أو ـمٚم٥م اًمدي٦م

ٕن هذا ًمٞمس سمنىم٦م سمؾ  :ذم اًمنىم٦م ىمٓمع سمفإذا أظمذ ىم٤مـمع اًمٓمريؼ ُم٤مًٓ وًمق أىمؾ ُمـ اًمٜمّم٤مب  -3009/125

هذا ضمٜم٤مي٦م أقمٔمؿ, وٓ ي٘م٤مس إقمٔمؿ قمغم إدٟمك, وأيْم٤ًم حمؾ اًمٕم٘مقسم٦م ذم اًمنىم٦م اًمٞمد, وحمؾ اًمٕم٘مقسم٦م هٜم٤م اًمٞمد 

واًمرضمؾ, وٓ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مس إهمٚمظ قم٘مقسم٦م قمغم إهقن قم٘مقسم٦م, وهذا ُمذه٥م ُم٤مًمؽ وهق اًمّمحٞمح, واعمذه٥م 

 . (4)ُم٘مدار ُم٤م ي٘مٓمع سمف اًم٤ًمرق ىمٓمع وإٓ مل ي٘مٓمعأٟمف إذا أظمذ ُمـ اعم٤مل يرى 

ٕن اعم٘مّمقد إشمالف اًمٕمْمق وًمٞمس  :جيقز شمٌٜمٞم٩م ىم٤مـمع اًمٓمريؼ واًم٤ًمرق قمٜمد ىمٓمع قمْمقه -3010/125

ٕٟمف ىمّم٤مص ومٞمج٥م أن يٜم٤مل ُمـ إمل ُمثؾ  :طمّمقل إمل سمخالف ُمـ وضم٥م قمٚمٞمف اًم٘مّم٤مص وم٢مٟمف ٓ جيقز شمٌٜمٞمجف

 . (5)ُم٤م ٟم٤مل اعمجٜمل قمٚمٞمف

 ُمـ شم٤مب ُمـ ىمٓم٤مع اًمٓمريؼ ىمٌؾ اًم٘مدرة قمٚمٞمف ؾم٘مط قمٜمف ُم٤م يم٤من هلل ُمـ ٟمٗمل وىمٓمع وصٚم٥م  -3011/125

 

                                                 

 .  14/371( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  14/371( اًمنمح اعمٛمتع (2
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 .  14/379( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)ظمذ سمام ًممدُمٞملم ُمـ ٟمٗمس وحتتؿ ىمٓمع وُم٤مل إٓ أن يٕمٗمك قمٜمفوأُ  فوحتتؿ ىمتٚم

ًمق أن ؿمخّم٤ًم ىمتؾ ؿمخص دوم٤مقم٤ًم قمـ ٟمٗمًف أو قمروف أو ُم٤مًمف وـم٤مًم٥م أوًمٞم٤مء اعم٘متقل  -3012/125

شمؾ سمٞمٜم٦م شمث٧ٌم أن اعم٘متقل ص٤مل قمٚمٞمف وم٢من اًم٘مْم٤مء حيٙمؿ سم٘متٚمف ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦م حيٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًم٘مّم٤مص ومل يٙمـ ًمدى اًم٘م٤م

اهلل, إٓ أن شمٙمقن هٜم٤مك سمٞمٜم٦م وىمريٜم٦م شمث٧ٌم سم٠من اعم٘متقل هق اعمٕمتدي يم٠من يٙمقن ُمٕمرووم٤ًم سم٤مًمنم واًمٗم٤ًمد واًم٘م٤مشمؾ 

 . (2)ُمٕمرووم٤ًم سم٤مخلػم واًمّمالح وم٤مًم٘مقل ىمقل اًم٘م٤مشمؾ

ّم٤مئؾ سمدون ىمتؾ وىمتٚمف اعمّمقل قمٚمٞمف وم٢مٟمف يْمٛمـ وإذا ظم٤مف أن ي٤ٌمدره إذا يم٤من يٛمٙمـ دومع اًم -3013/125

  .(3)سم٤مًم٘متؾ ومٚمف ىمتٚمف

ًمق دظمؾ رضمؾ سمٞمتف ووضمد قمغم اُمرأشمف رضماًل يزين هب٤م ومٚمف أن ي٘متٚمف سمدون إٟمذار: ٕن هذا يمام  -3014/125

وم٘مد دظمؾ  ُمـ سم٤مب قم٘مقسم٦م اعمٕمتدي, وىمد وىمٕم٧م هذه اًم٘مْمٞم٦م ذم قمٝمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  :ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم

ه ٟمّمٗملم, ومٓم٤مًم٥م أوًمٞم٤مء اعم٘متقل سمدُمف, صمؿ ارشمٗمٕمقا إمم  رضمؾ قمغم أهٚمف, ومقضمد قمٚمٞمٝم٤م رضماًل, وم٠مظمذ سم٤مًمًٞمػ وم٘مد 

وم٘م٤مل اًمرضمؾ: واهلل ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم إن يم٤من أطمد سملم ومخذي أهكم وم٠مٟم٤م ىمد ىمتٚمتف, وم٘م٤مل: ُم٤م  قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

رواه ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم . ٤مل ًمف: إن قم٤مدوا ومٕمد اًمًٞمػ وهزه, وىم  شم٘مقًمقن؟ ىم٤مًمقا: ٟمٕمؿ, وم٠مظمذ قمٛمر 

 . (4)احلٚمٞم٦م وهق ُمٜم٘مٓمع: ٕن هذا ُمـ سم٤مب قم٘مقسم٦م اعمٕمتدي, سمٛمٕمٜمك أٟمٜم٤م ٟمٕم٤مىم٥م هذا اًمٗم٤مقمؾ سمدون إٟمذار
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 ًمٌٖملاسم٤مُب ىمت٤مل أهؾ  -126

 . (1)أهؾ اًمٌٖمل هؿ اخلقارج اًمذيـ خيرضمقن قمغم أئٛم٦م اعمًٚمٛملم -3015/126

ظمرج ىمقم ًمٞمس هلؿ ؿمقيم٦م وٓ ُمٜمٕم٦م قمغم اإلُم٤مم أو ظمرضمقا ُمـ همػم شم٠مويؾ ؾم٤مئغ أو ظمرج  إذا -3016/126

 . (2)ؿمخص واطمد ومٞمٕم٤مُمٚمقن ُمٕم٤مُمٚم٦م ىمٓم٤مع اًمٓمريؼ

إذا ظمرج ىمقم قمغم اًمًٚمٓم٤من سمت٠مويؾ ؾم٤مئغ وهلؿ ؿمقيم٦م وُمٜمٕم٦م وضم٥م قمٚمٞمف أن يراؾمٚمٝمؿ  -3017/126

وإن ادقمقا ؿمٌٝم٦م وضم٥م قمٚمٞمف أن  ,٤م وضمقسم٤مً وم٢من ذيمروا ُمٔمٚمٛم٦م قم٤مُم٦م أو ظم٤مص٦م أزاهل ,وي٠ًمهلؿ ُم٤م يٜم٘مٛمقن ُمٜمف

  .(3)وم٢من وم٤مؤوا وإٓ ىم٤مشمٚمٝمؿ وضمقسم٤مً  ,يٙمِمٗمٝم٤م

ًمٕمٛمقم : إذا مل يٙمِمػ اًمًٚمٓم٤من اًمِمٌٝم٦م ومل يزل اعمٔمٚمٛم٦م وأسمك اًم٘مقم إٓ اًم٘مت٤مل ومٚمٞمس هلؿ ذًمؽ -3018/126

 هذه احل٤مل وم٠مٟم٤م أشمقىمػ ذم وأُم٤م ضمقاز ُم٘م٤مشمٚم٦م اًمًٚمٓم٤من هلؿ وُمٕم٤موٟم٦م اًمرقمٞم٦م ًمف ذم, إدًم٦م اًمقاردة ذم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م

 . (4)هذا واعم٠ًمًم٦م حتت٤مج إمم ُمراضمٕم٦م

 اعمرشمد ًمٖم٦م: اًمراضمع قمـ اًمٌمء .  -3019/126

 . (5)واصٓمالطم٤ًم: اًمرضمقع قمـ اإلؾمالم إمم اًمٙمٗمر

اًمردة شمٙمقن سم٤مٓقمت٘م٤مد يمٙمراه٦م ُم٤م أٟمزل اهلل وشمٙمقن سم٤مًم٘مقل يم٤مٓؾمتٝمزاء سم٤مهلل وشمٙمقن سم٤مًمٗمٕمؾ  -3020/126

 . (6)ٙمقن سم٤مًمؽمك يمؽمك احلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل رهم٦ٌم قمٜمفيم٤مًمًجقد ًمٚمّمٜمؿ وشم

 ُمـ أذك سم٤مهلل أو ضمحد رسمقسمٞمتف أو أًمقهٞمتف أو ضمحد صٗم٦م ُمـ صٗم٤مشمف ضمحد شمٙمذي٥م أو اختذ  -3021/126

 

                                                 

 .  14/395اًمنمح اعمٛمتع ( (1

 .  14/397اًمنمح اعمٛمتع ( (2

 .  401 – 14/395اًمنمح اعمٛمتع ( (3

 .  14/403اًمنمح اعمٛمتع ( (4

 .  14/407اًمنمح اعمٛمتع ( (5

 .  14/408ح اعمٛمتع اًمنم( (6
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 . (1)هلل ص٤مطم٦ٌم أو وًمدًا أو ضمحد سمٕمض يمتٌف أو ضمحد سمٕمض اًمرؾمؾ أو ؾم٥م اهلل أو رؾمقًمف وم٘مد يمٗمر

ٙمؿ سمٙمٗمره أن يٙمقن ُمٙمٚمٗم٤ًم خمت٤مرًا ُمريدًا ًمٚمٙمٗمر قم٤معم٤ًم سم٤محل٤مل واحلٙمؿ يِمؽمط ذم اعمرشمد طمتك حي -3022/126

وم٢من رأى اإلُم٤مم أن يدقمقه إمم  ,وم٢من شمقومرت هذه اًمنموط ىمتؾ ومقرًا سمال شم٠مضمٞمؾ إٓ أن يًٚمؿ ,ذيمرًا يم٤من أو أٟمثك

أٟمف يرى ذه٥م , واعمومٕمؾ اإلؾمالم صمالصم٦م أي٤مم سمٚمٞم٤مًمٞمٝمـ ويْمٞمؼ قمٚمٞمف ومٞمحٌس وٓ يٓمٕمؿ وٓ يً٘مك إٓ قمٜمد اًميورة

  .(2)يًتت٤مب صمالصم٦م أي٤مم

أٟمف ي٘متؾ وٓ شم٘مٌؾ شمقسمتف يرى ُمـ ؾم٥م اهلل صمؿ شم٤مب وم٤مًمّمحٞمح أن شم٘مٌؾ شمقسمتف, واعمذه٥م  -3023/126

 . (3)ويٕم٤مُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙمٗم٤مر سمٕمد ىمتٚمف هذا ومٞمام سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف وأُم٤م ُم٤م سمٞمٜمف وسملم اهلل ومٕمغم ٟمٞمتف

ؾ ظمالف سملم اًمٕمٚمامء هؾ ي٘متؾ أو ٓ ي٘متؾ؟ صمؿ شم٤مب ىمٌٚم٧م شمقسمتف وطمّم ُمـ ؾم٥م اًمٜمٌل  -3024/126

 ٕن هذا طمؼ ًمٚمٜمٌل  :ي٘متؾ سمٙمؾ طم٤مل :ٕن ىمٌقل شمقسمتف يرومع طمٙمؿ اًمٙمٗمر قمٜمف وهق اًم٘متؾ, وىمٞمؾ :ٓ ي٘متؾ :ىمٞمؾ

سم٠من هذا احلٙمؿ يرضمع إمم رأي اإلُم٤مم ًمٙم٤من رأي٤ًم  :قمـ طم٘مف أو مل يٕمػ, وًمق ىم٤مل ىم٤مئؾ وٓ ٟمٕمٚمؿ هؾ قمٗم٤م اًمٜمٌل 

 . (4), واعمذه٥م يرى أٟمف ي٘متؾ وٓ شم٘مٌؾ شمقسمتف سملم اًمرأيلمضمٞمدًا ويٙمقن وؾمٓم٤ًم 

ُمـ شمٙمررت ردشمف صمؿ شم٤مب وم٤مًمّمحٞمح أٟمف شم٘مٌؾ شمقسمتف ويمذًمؽ شمقسم٦م اعمٜم٤مومؼ شم٘مٌؾ, واعمذه٥م أٟمف  -3025/126

 . (5)ٓ شم٘مٌؾ شمقسم٦م ُمـ شمٙمررت ردشمف واعمٜم٤مومؼ

ًا رؾمقل اهلل ومٝمق ُمرشمد حيٙمؿ ُمـ ارشمد صمؿ شم٤مب ومِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأسمك أن يِمٝمد أن حمٛمد -3026/126

 . (6)سمردشمف وي٘متؾ

 ُمـ يم٤مٟم٧م ردشمف سم٥ًٌم ضمحد واضم٥م أو حمرم أو طمالل ومتقسمتف أن يٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم ُمع إىمراره  -3027/126

                                                 

 .  423 -14/408اًمنمح اعمٛمتع ( (1

 .  14/444اًمنمح اعمٛمتع ( (2

 .  14/456اًمنمح اعمٛمتع ( (3

 .  14/458اًمنمح اعمٛمتع ( (4

 .  14/459اًمنمح اعمٛمتع ( (5

 .  14/466اًمنمح اعمٛمتع ( (6
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 . (1)سم٤معمجحقد سمف
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 .  14/467اًمنمح اعمٛمتع ( (1
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 ٕـمٕمٛم٦ما يمت٤مُب  -127

ٚمؾ اخلٛمر وهق يٕمت٘مد طِمٚمٝم٤م يم٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى طمٚم٧م ًمف وص٤مرت ـم٤مهرة, وإن ظمٚمٚمٝم٤م ُمـ ظم -3028/127

 . (1)ُمـ ٓ حتؾ ًمف ومٝمل طمرام, واعمذه٥م يرى أن اخلٛمر إذا ظمٚمٚم٧م ٓ شمٓمٝمر

ەئ ەئ دل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ] ,إصؾ ذم إـمٕمٛم٦م احلؾ ومٞم٤ٌمح يمؾ ـم٤مهر ٓ ُمية ومٞمف -3029/127

شمٕم٤ممم ومرض ومرائض ومال شمْمٞمٕمقه٤م, وطمد  طمدودًا ومال إن اهلل »  :[ وىمقًمف وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

ُم٤م ؾمٙم٧م قمٜمف  » :وىم٤مل , رواه اًمٓمؼماين .ششمٕمتدوه٤م, وؾمٙم٧م قمـ أؿمٞم٤مء رمح٦م سمٙمؿ همػم ٟمًٞم٤من ومال شمٌحثقا قمٜمٝم٤م 

وم٢من اًمٙم٤مومر ًمـ يرومع ًم٘مٛم٦م إمم  ,رواه اًمٌزار, إذًا إصؾ ذم إـمٕمٛم٦م احلؾ ًمٚمٛم١مُمٜملم, أُم٤م همػمهؿ ومال .ش ومٝمق قمٗمق

 . (2)قىم٥م قمٚمٞمٝم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م, وًمـ يٌتٚمع ضُمرقم٦م ُمـ ُم٤مء إٓ قمقىم٥م قمٚمٞمٝم٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مومٛمف إٓ قمُ 

ٱ ٻ ٻ ٻ    دل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ] ,يمؾ طمٞمقاٟم٤مت اًمٌحر طمالل طمٞمٝم٤م وُمٞمتٝم٤م -3030/127

 . (3)[ ٻ پ پ پ

ؾمقًمف إن اهلل ور ومٜم٤مدى:  يقم ظمٞمؼم أسم٤م ـمٚمح٦م ٕهٚمٞم٦م حمرُم٦م وم٘مد أُمر اًمٜمٌل ااحلٛمر  -3031/127

ٕن اًمّمٕم٥م سمـ  :ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وأُم٤م احلٛمر اًمقطمِمٞم٦م ومحالل .يٜمـٝمـٞم٤مٟمـٙمـؿ قمـ حلقم احلٛمر إهٚمٞم٦م وم٢مهن٤م رضمس 

ه, وقمٚمؾ  مح٤مرًا وطمِمٞم٤ًم, وهق سم٤مٕسمقاء ؾم٤مئرًا إمم ُمٙم٦م ذم طمج٦م اًمقداع, وًمٙمٜمف  أهدى إمم اًمٜمٌل  ضمث ٤مُم٦م  رد 

 . (4)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. شوأٟم٧م ِصْدشَمف ًمٜم٤م ومال ٟم٠ميمٚمف  »أي: حُمِرُمقن,  .ش إٟم٤م مل ٟمرده قمٚمٞمؽ إٓ  إٟم٤م طُمُرم »اًمرد  ىم٤مئاًل: 

قمـ يمؾ ذي خمٚم٥م ُمـ اًمٓمػم  يمؾ ُم٤م ًمف ٟم٤مب يٗمؽمس سمف وخمٚم٥م يّمٞمد سمف حيرم أيمٚمف ًمٜمٝمٞمف  -3032/127

 . (5)وقمـ يمؾ ذي ٟم٤مب ُمـ اًم٤ًٌمع يمام ذم اًمّمحٞمحلم, همػم اًمْمٌع ومٞمجقز أيمٚمف, وحيرم ُمـ احلٞمقان ُم٤م ي٠ميمؾ اجلٞمػ

                                                 

 .  1/433( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  15/5( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  15/14( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  15/16( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  15/16( اًمنمح اعمٛمتع (5
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اًمّمقاب أن ُم٤م يًتخ٨ٌم ُمـ احلٞمقان أٟمف طمالل مل يدظمؾ ذم أطمد إىم٤ًمم اًم٤ًمسم٘م٦م, واعمذه٥م  -3033/127

 . (1)أٟمف حيرم واًمذي يًتخٌثف هؿ أهؾ اًمٞم٤ًمر أي ذوو اًمٖمٜمكيرى 

 . (2)يمؾ ُم٤م شمقًمد ُمـ ُم٠ميمقل وهمػم ُم٠ميمقل وم٢مٟمف طمرام يم٤مًمٌٖمؾ -3034/127

 .هنك قمـ حلقم احلٛمر وأذن ذم حلقم اخلٞمؾ أن اًمٜمٌل  :حلدي٨م ضم٤مسمر  :جيقز أيمؾ اخلٞمؾ -3035/127

وٟمحـ ذم اعمديٜم٦م  ٟمحرٟم٤م ومرؾم٤ًم ذم قمٝمد اًمٜمٌل   :ذم اًمٌخ٤مري ىم٤مًم٧مريض اهلل قمٜمٝم٤م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وطمدي٨م أؾمامء 

 . (3)وم٠ميمٚمٜم٤مه

أُم٤م اًمْمٗمدع  ,اعمذه٥م يرى أن اًمْمٗمدع واًمتٛم٤ًمح واحلٞم٦م حيرم أيمٚمٝم٤م ُمـ ؾم٤مئر طمٞمقان اًمٌحر -3036/127

ًتخٌث٦م واًمتٛم٤ًمح ٕٟمف ذو ٟم٤مب, وم٤مًمتٛم٤ًمح اًمّمحٞمح أٟمف ٓ يًتثٜمك وأٟمف ي١ميمؾ وأُم٤م اًمتٕمٚمٞمؾ واحلٞم٦م ومألهن٤م ُم

سم٤مٓؾمتخ٤ٌمث ومٛمحؾ ٟمٔمر وًمٞمس يمؾ ُم٤م ُيًتخ٨ٌم ذم اًمؼم يٙمقن ٟمٔمػمه ذم اًمٌحر ُُمًتخٌث٤ًم, وقمٚمٞمف وم٤مًمّمقاب أٟمف ٓ 

 . (4)طمٞمُّٝم٤م وُمٞمتٝم٤م ُيًتثٜمك ُمـ ذًمؽ رء, وأن مجٞمع طمٞمقاٟم٤مت اًمٌحر اًمتل ٓ شمٕمٞمش إٓ ذم اعم٤مء طمالل ,

ُمـ اوٓمر إمم أيمؾ أو ذب رء حمرم ضم٤مز ًمف ذًمؽ سم٘مدر ُم٤م يًد رُم٘مف همػم اًمًؿ وم٢مٟمف حيرم  -3037/127

  .(5)قمغم يمؾ طم٤مل

يقُم٤ًم , إيمرام اًمْمٞمػ واضم٥م ؾمقاء يم٤من ُمًٚماًم أو همػم ُمًٚمؿ سمنمط أن يٙمقن ُم٤مرًا ٓ ُم٘مٞمامً  -3038/127

؟ ىم٤مًمقا: ش ُمـ يم٤من ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر ومٚمٞمٙمرم وٞمٗمف ضم٤مئزشمف»  :ًم٘مقًمف  :وصمالصم٦م أي٤مم صدىم٦م, وًمٞمٚم٦م وضمقسم٤مً 

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وؾمقاء ذم  .ش وُم٤م سمٕمد ذًمؽ صدىم٦م, واًمْمٞم٤موم٦م صمالصم٦م أي٤مم, يقم وًمٞمٚم٦م» وُم٤م ضم٤مئزشمف ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

 . (6)اعمدن أو اًم٘مرى ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م ومٝمق يرى أهن٤م واضم٦ٌم ًمٚمٛمًٚمؿ ذم اًم٘مرى دون اعمدن

                                                 

 .  15/22( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  15/27( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  15/28( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  15/34( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  15/37( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  15/48( اًمنمح اعمٛمتع (6
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 اب إيمؾ واًمنمب ُمـ اًمروض اعمرسمعشمتٛم٦م ذم آد

دم٥م اًمتًٛمٞم٦م ذم أول اًمٓمٕم٤مم ًمٙمؾ ؿمخص وٓ يٖمٜمل قمـ اجلٛمٞمع واطمد واجلٛمٝمقر أهن٤م ؾمٜم٦م,  -3039/127

ومحد اهلل قمٜمد اًمٗمراغ ُمـ مجٞمع اًمٓمٕم٤مم ٓ ُمـ يمؾ ًم٘مٛم٦م, وجي٥م إيمؾ سم٤مًمٞمٛملم واعمذه٥م أهن٤م ؾمٜم٦م, ويًـ إيمؾ 

, وُمًح اًمّمحٗم٦م وًمٕمؼ إص٤مسمع وأيمؾ ُم٤م شمٜم٤مصمر ُمـ اًمٓمٕم٤مم سمٕمد إزاًم٦م سمثالث أص٤مسمع, وختٚمٞمؾ إؾمٜم٤من سمٕمد اًمٓمٕم٤مم

إذى قمٜمف, وهمض اًمٓمرف قمـ ص٤مطمٌف واًمنمب صمالصم٤ًم ُمّم٤ًم إن يم٤من ُم٤مء وإن يم٤من ًمٌٜم٤ًم أو ُمرىم٤ًم يٕمٌف قم٤ًٌم سمثالصم٦م 

أٟمٗم٤مس, ويتٜمٗمس ظم٤مرج اإلٟم٤مء, ويٙمره اًمنمب ُمـ ومؿ اًمً٘م٤مء, ويٙمره اًمنمب أصمٜم٤مء اًمٓمٕم٤مم إذا مل شمٙمـ قم٤مدة 

ٚمِمخص, وإذا ذب أقمٓم٤مه إيٛمـ, ويًـ همًؾ اًمٞمديـ ىمٌؾ اًمٓمٕم٤مم ًمٚمح٤مضم٦م, ويٙمره رد رء ُمـ ومٛمف إمم ًم

اإلٟم٤مء, ويٙمره أيمؾ اًمٓمٕم٤مم اًمِمديد احلرارة, ويٙمره إيمؾ ُمـ وؾمط اًمّمحٗم٦م وومٕمؾ ُم٤م يًت٘مذره اًمٜم٤مس, ويٙمره 

ُمٕم٤ًم, ويٙمره اإليمث٤مر ُمـ  ُمدح اًمٓمٕم٤مم وشم٘مقيٛمف ُمـ ص٤مطم٥م اًمٓمٕم٤مم ويٙمره قمٞم٥م اًمٓمٕم٤مم, ويٙمره أن ي٠ميمؾ مترشملم

اًمٓمٕم٤مم وحترم اًمزي٤مدة اعم١مذي٦م, ويٙمره ٟمٗمض اًمٞمد ذم اًمّمحٗم٦م وُمد اًمرأس ذم اًمّمحٗم٦م قمٜمد ووع اًمٚم٘مٛم٦م ذم ومٛمف, 

اًمٕمٓم٤مس, ويٙمره همٛمس سم٘مٞم٦م اًمٚم٘مٛم٦م اًمتل أيمؾ ُمٜمٝم٤م ذم اعمرق, ووجي٥م سف اًمقضمف قمـ اًمٓمٕم٤مم قمٜمد اًمًٕم٤مل 

واًمّمحٞمح أن اًمؽمسمع ًمٞمس ُمـ آشمٙم٤مء, وُمـ  ,ك أو أن يؽمسمعويًتح٥م أن جيٚمس قمغم رضمٚمف اًمٞمنى ٟم٤مص٤ًٌم اًمٞمٛمٜم

 . (1)أيمؾ ُمع اجلامقم٦م يٜمٌٖمل ًمف أن ٓ يرومع يده ىمٌٚمٝمؿ طمتك يٙمتٗمقا

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  12/356, 6/439تع ( اًمنمح اعمٛم(1
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 ًمذيم٤مةا سم٤مُب  -128

وإن ذيمل ذيم٤مة ذقمٞم٦م وؾمٛمك اهلل ومٝمق  ,ُم٤م ىُمتِؾ ٕذاه ىمتاًل ومل يذيمك ذيم٤مة ذقمٞم٦م ومٝمق طمرام -3040/128

 . (1)ع اًمدوم٤مع قمـ اًمٜمٗمسٕٟمف ىمّمد اًمتذيمٞم٦م ُم :طمالل

 اًمذيم٤مة ًمٖم٦م: اًمذسمح .  -3041/128

وذقم٤ًم: إهن٤مر اًمدم ُمـ هبٞمٛم٦م حتؾ إُم٤م ذم اًمٕمٜمؼ إن يم٤من ُم٘مدورًا قمٚمٞمٝم٤م أو ذم أي حمؾ ُمـ سمدٟمف إن يم٤من همػم 

 . (2)ُم٘مدور قمٚمٞمٝم٤م

ٜم٤م أطمٚم٧م ًم»  :ًم٘مقًمف  :يمؾ طمٞمقان ُم٤ٌمح يِمؽمط حلٚمِّف اًمذيم٤مة, إٓ طمٞمقان اًمٌحر واجلراد -3042/128

أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد, وًمق وضمدٟم٤م همػم اجلراد مم٤م أسم٤مح اهلل وًمٞمس ومٞمف  .شُمٞمتت٤من ودُم٤من وم٠مُم٤م اعمٞمتت٤من وم٤مجلراد واحلقت 

دم, ومحٙمٛمف طمٙمؿ اجلراد, ويقضمد أن أؿمٞم٤مء شمٓمػم ذم اعمزارع ؿمٌٞمٝم٦م سم٤مجلراد, ومٝمذه إذا أظمذ ُمٜمٝم٤م رء ومجع, 

 . (3)الًٓ وُأيمؾ سمٕمد أن يِمقى سم٤مًمٜم٤مر, أو ُيٖمغم سم٤معم٤مء ص٤مر طم

يِمؽمط ًمّمح٦م اًمذيم٤مة ذوط ُمٜمٝم٤م: أهٚمٞم٦م اعمذيمل سم٠من يٙمقن قم٤مىماًل ىم٤مصدًا ًمٚمتذيمٞم٦م ُمًٚماًم أو  -3043/128

 . (4)يمت٤مسمٞم٤مً 

ٕن ىمّمد اًمتذيمٞم٦م ىمّمد صحٞمح, واظمت٤مر ؿمٞمخ  :ٓ يِمؽمط قمٜمد اًمتذيمٞم٦م ىمّمد إيمؾ ًمٚمٌٝمٞمٛم٦م -3044/128

 . (5)اإلؾمالم اؿمؽماط ىمّمد إيمؾ وإٓ طمرم أيمٚمٝم٤م

ٕن اهلل ذم ؾمقرة  :اًمّمحٞمح أن ذسمٞمح٦م اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين حتؾ ًمٜم٤م وًمق يم٤من قمٜمدهؿ ذيم٤مً  -3045/128

رهؿ سمذًمؽ ىم٤مل شمٕم٤ممم ] ژ ڑ ڑ ک ک ک ک اعم٤مئدة طمٙمك قمـ اًمٜمّم٤مرى اًم٘مقل سم٤مًمتثٚمٞم٨م ويمٗم 

وا ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې] [, وذم ٟمٗمس هذه اًمًقرة ىم٤مل ؾمٌح٤مٟمفگ [, وم٤مًم٘مرآن ٟمزل سمٕمد أن همػم 
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ًمقا, سمؾ سمٕمد أن  يمٗمروا, وُمع ذًمؽ أطمؾ ذسم٤مئحٝمؿ وٟم٤ًمءهؿ, وقمغم هذا ومام دام ه١مٓء ي٘مقًمقن: إهنؿ يديٜمقن وسمد 

 وًمق يم٤من قمٜمدهؿ شمٌديؾ وشمٖمٞمػم, ُم٤م مل ي٘مقًمقا: سمديـ اًمٜمّم٤مرى, أو سمديـ اًمٞمٝمقد وم٢من هلؿ طمٙمؿ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى,

 . (1)إهنؿ ُمرشمدون

ـ ومٝمؿ اخلٓم٤مب ورد اجلقاب حتؾ ذسمٞمح٦م اعمراهؼ وهق ُمـ ىم٤مرب اًمٌٚمقغ واعمٛمٞمز وهق ُم -3046/128

ٕن ضم٤مري٦م يم٤مٟم٧م شمرقمك همٜماًم ًمألٟمّم٤مر سمًٚمع, وم٠مص٤مب اعمقت واطمدة ُمـ اًمٖمٜمؿ, وم٠مظمذت طمجرًا ومذسمحتٝم٤م  :واعمرأة

. أظمرضمف اًمٌخ٤مري, وحتؾ ذسمٞمح٦م إىمٚمػ وإقمٛمك إذا قمرف ُمقوع اًمذسمح, وٓ شم٤ٌمح ذيم٤مة  سمف, وم٠مضم٤مزه اًمٜمٌل 

  .(2)جقد واعمرشمداًمًٙمران ًمٗم٘مد اًم٘مّمد واعمجٜمقن واًمقصمٜمل واعم

ُمـ ذوط صح٦م اًمذيم٤مة أن شمٙمقن أًم٦م حمددة شمٜمٝمر اًمدم إٓ اًمًـ واًمٔمٗمر ومجٞمع اًمٕمٔم٤مم ومال  -3047/128

ُم٤م أهنر اًمدم وذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف ومٙمؾ إٓ اًمًـ واًمٔمٗمر أُم٤م اًمًـ ومٕمٔمؿ وأُم٤م اًمٔمٗمر »  :ًم٘مقًمف  :دمقز اًمذيم٤مة هب٤م

 . (3)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شومٛمدى احلٌِم٦م 

وٓ يٙمقن إهن٤مر  .شُم٤م أهنر اًمدم »  :ًم٘مقًمف  :ُمـ ذوط صح٦م اًمذيم٤مة ىمٓمع اًمقدضملم وم٘مط -3048/128

وأُم٤م احلٚم٘مقم واعمريء ومٛمـ يمامل اًمذسمح, واعمذه٥م يِمؽمط ىمٓمع احلٚم٘مقم واعمريء,  ,اًمدم إٓ سم٘مٓمع اًمقدضملم

دضملم واعمريء أو واظمت٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم أٟمف ٓ سمد ُمـ ىمٓمع صمالصم٦م ُمـ أرسمٕم٦م ودج واطمد واحلٚم٘مقم واعمريء أو اًمق

 . (4)احلٚم٘مقم

ُمـ اًمٕمٚمامء ُمـ اؿمؽمط أن شمٙمقن اخلرزة اًمتل ذم اًمرىم٦ٌم شم٤مسمٕم٦م ًمٚمرأس قمٜمد اًمذسمح واًمّمحٞمح  -3049/128

  .(5)أٟمف ٓ يِمؽمط ذًمؽ وهق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم

 ذيم٤مة ُم٤م قمجز قمٜمف ُمـ اًمّمٞمد أو اًمٜمٕمؿ اعمتقطمِم٦م أو اًمقاىمٕم٦م ذم سمئر يٙمقن سمجرطمٝم٤م ذم أي  -3050/128
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إن »  :ُمٕمٝمؿ ومرُم٤مه رضمؾ سمًٝمؿ ومحًٌف وم٘م٤مل اًمٜمٌل  ٕٟمف ٟمد سمٕمػم ُمـ إسمؾ اًم٘مقم واًمٜمٌل  :وع ُمـ سمدهن٤مُمق

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وأُم٤م ُم٤م وىمع ذم اًمٌئر وم٢من شمٞم٘مـ أٟمف  .شهلذه اًمٜمٕمؿ أواسمد يم٠مواسمد اًمقطمش ومام ٟمد قمٚمٞمٙمؿ وم٤مصٜمٕمقا سمف هٙمذا 

٤م وضمدشمف همري٘م٤ًم ذم اعم٤مء ومال شم٠ميمؾ وم٢مٟمؽ ٓ شمدري إن ُم»  :ًم٘مقًمف  :ُم٤مت سم٤مًمًٝمؿ طمؾ أيمٚمف وإن ضمٝمؾ ومال حيؾ أيمٚمف

 . (1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شاعم٤مء ىمتٚمف أم ؾمٝمٛمؽ 

[ وىمقًمف ىئ ىئ ی ی ی یًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :سمًؿ اهلل :ُمـ ذوط صح٦م اًمذيم٤مة ىمقل -3051/128

واعمراد  .شُم٤م أهنر اًمدم وذيمر اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف ومٙمؾ »  :[ وًم٘مقًمف ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ]

سمًؿ اًمرمحـ أو سم٤مؾمؿ رب اًمٕم٤معملم صح ذًمؽ ويم٤مٟم٧م اًمذسمٞمح٦م طمالًٓ,  :ا آؾمؿ ومٚمق ىم٤ملهٜم٤م سم٤مؾمؿ ُمًٛمك هذ

 . (2)سم٤مؾمؿ اهلل وٓ جيزئ همػمه٤م :أٟمف ٓ سمد ُمـ ىمقليرى واعمذه٥م 

اًمتًٛمٞم٦م قمٜمد اًمذسمح ذط ٓ شمً٘مط سم٠مي طم٤مل ُمـ إطمقال ٓ ؾمٝمقًا وٓ ضمٝماًل وٓ قمٛمدًا ُمع  -3052/128

وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م يرى أهن٤م شمً٘مط سم٤مًمٜمًٞم٤من وٓ شمً٘مط  ,سم٘م٦ماًمذيمر ًمألدًم٦م ذم اعم٠ًمًم٦م اًم٤ًم

 . (3)سم٤مجلٝمؾ

 . (4)ٓ دمزئ اًمتًٛمٞم٦م إٓ ُمـ اعمذيمل ومٚمق ؾمٛمك ؿمخص سمج٤مٟمٌف مل شمّمح اًمتًٛمٞم٦م -3053/128

ُمـ ذوط طمؾ اًمذسمٞمح٦م أٓ شمذسمح ًمٖمػم اهلل, وأٓ يذيمر قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ همػم اهلل, وأن يٙمقن اًمذسمح  -3054/128

 . (5)٠مذوٟم٤ًم ومٞمف ذقم٤مً ُم

 : (6)ُم٤م يم٤من همػم ُم٠مذوٟم٤ًم ومٞمف ذقم٤ًم قمغم ٟمققملم -3055/128

 همػم ُم٠مذون ومٞمف حلؼ اهلل يمّمٞمد اعمحرم وصٞمد احلرم ومال حيؾ سمح٤مل .  -أ
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ُم٤م يم٤من همػم ُم٠مذون ومٞمف حلؼ همػم اهلل يم٤معمٖمّمقب واعمنوق واعمٜمٝمقب ومٗمٞمف ظمالف واًمّمحٞمح وهق  -ب

  . أيمٚمف ٓ ُمـ أضمؾ أٟمف طمرام ُمـ طمٞم٨م اًمذسمح وًمٙمـ ٕٟمف ُم٤مل اًمٖمػماعمذه٥م أٟمف حيؾ سمذسمحف وٓ حيؾ 

 . (1)اًمذسمح سم٤مًٔم٦م اًمٙم٤مًم٦م طمرام وًمٙمـ ًمق ذسمح هب٤م وم٤مًمذسمٞمح٦م طمالل, واعمذه٥م أٟمف يٙمره -3056/128

شمقضمٞمف اًمذسمٞمح٦م إمم اًم٘مٌٚم٦م قمٜمد اًمذسمح ؾمٜم٦م وٓ يٚمزم ُمـ شمريمف اًمٙمراه٦م, واعمذه٥م أن شمريمف  -3057/128

 . (2)ُمٙمروه

ٓ شمٕمجٚمقا »  :ًم٘مقًمف  :حيرم يمن قمٜمؼ اًمذسمٞمح٦م وؾمٚمخٝم٤م ىمٌؾ أن شمؼمد وخترج روطمٝم٤م -3058/128

 . (3)رواه اًمدار ىمٓمٜمل .شإٟمٗمس ىمٌؾ أن شمزهؼ 

 . (4)اوج٤مع اًمذسمٞمح٦م قمغم اجلٜم٥م إيٛمـ أو إين يٙمقن طم٥ًم إين قمغم اًمذاسمح -3059/128
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 ًمّمٞمدا سم٤مُب  -129

 . (1)طمٞمقان ُم٠ميمقل ُمتقطمشاًمّمٞمد هق اىمتٜم٤مص  -3060/129

وًمق ىمٞمؾ سمتحريٛمف  ,واًمّمٞمد قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٚمٝمق واًمٕم٨ٌم ُمٙمروه ,اًمّمٞمد ًمٚمح٤مضم٦م وإيمؾ ضم٤مئز -3061/129

 . (2)واًمّمٞمد قمغم ؾمٌٞمؾ ي١مذي اًمٜم٤مس يم٤مًمدظمقل إمم ُمزارقمٝمؿ ومٝمق حمرم عم٤م يًتٚمزُمف ُمـ إذي٦م ,ًمٙم٤من ًمف وضمف

ًمذيم٤مة وهق اعمٛمٞمز اًمٕم٤مىمؾ اعمًٚمؿ أو اًمٙمت٤ميب يِمؽمط حلؾ اًمّمٞمد أن يٙمقن اًمّم٤مئد ُمـ أهؾ ا -3062/129

قمـ  ؾم٠مًمف قمدي سمـ طم٤مشمؿ  ٕن اًمٜمٌل  :اًم٘م٤مصد ًمٚمّمٞمد, وأن يٙمقن سمآًم٦م حمددة أو آًم٦م دمرح ٓ آًم٦م شم٘متؾ سمث٘مٚمٝم٤م

 . (3)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شومٙمؾ وإن أص٤مب سمٕمروف ومال شم٠ميمؾ  –ٟمٗمذ  –إن ظمزق »  :اًمّمٞمد سم٤معمٕمراض وم٘م٤مل 

ٕٟمف ىمّمد اًمّمٞمد وًمق رُمك ومِرق ُمـ  :٤مب همػمه طمؾ ذًمؽ اًمّمٞمدُمـ ؾمٛمك قمغم صٞمد وم٠مص -3063/129

 . (4)اًمٓمػم وأص٤مب قمنمة مجٞمٕم٤ًم وم٢مهن٤م حتؾ

ٕن هذه  :إذا ضمرح اًمّمٞمد ومل يٛم٧م وأدريمتف طمٞم٤ًم صمؿ ُم٤مت وم٢من يم٤من اجلرح ىم٤مشماًل ومٝمق طمالل -3064/129

 . (5)احلريم٦م طمريم٦م ُمذسمقح, وإن يم٤من اجلرح همػم ىم٤مشمؾ ومٝمذا ٓ حيؾ إٓ سم٤مًمذيم٤مة

اًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ أٟمقاع آًم٦م اًمّمٞمد اًمٓمػم ويمالب اًمّمٞمد ومٞمِمؽمط حلؾ صٞمد اًمٙمٚم٥م أن يٙمقن  -3065/129

وم٢من أيمؾ مل جيز إيمؾ ُمـ  ,ُمٕمٚماًم ويٕمرف ذًمؽ سم٠من يًؽمؾمؾ إذا أرؾمؾ ويٜمزضمر إذا زضمر وإذا أُمًؽ مل ي٠ميمؾ

 . (6)ٕٟمف أُمًؽ ًمٜمٗمًف وأُم٤م إذا أيمؾ اًمٓمػم ُمـ اًمّمٞمد ومال سم٠مس :اًمّمٞمد

 . (7)ٕٟمف ورد ذم اًمنمع اًمٜمٝمل قمـ اىمتٜم٤مئف :اًمّمٞمد سم٤مًمٙمٚم٥م إؾمقد اًمٌٝمٞمؿ ٓ حيؾ -3066/129
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ُمـ ذوط صح٦م اًمّمٞمد اًمتًٛمٞم٦م وٓ سمد أن شمٙمقن قمٜمد إرؾم٤مل اًمًٝمؿ أو اًمٓمػم أو اًمٙمٚم٥م  -3067/129

  .(1)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شإذا أرؾمٚم٧م ؾمٝمٛمؽ وذيمرت اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف »  :ًم٘مقًمف 
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 يامنٕا يمت٤مُب  -130

 إيامن ًمٖم٦م: مجع يٛملم وهق اًم٘مًؿ أو احلٚمػ .  -3068/130

 . (1)وذقم٤ًم: شم٠ميمٞمد اًمٌمء سمذيمر ُمٕمٔمؿ سمّمٞمٖم٦م خمّمقص٦م

وإصؾ أن  ,اًمٞمٛملم ىمد يٙمقن واضم٤ًٌم أو ُمًتح٤ًٌم أو ُم٤ٌمطم٤ًم أو ُمٙمروه٤ًم أو حمرُم٤ًم طم٥ًم احل٤مل -3069/130

 . (2)[ىئ یًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :شمريمف أومم

, واهل٤مء ُمثؾ: ٓه اهلل ٕومٕمٚمـ يمذا, اًمقاو واًم٤ٌمء واًمت٤مء وهذه اعمِمٝمقرة :مخ٦ًم طمروف اًم٘مًؿ -3070/130

 . (3)واهلٛمزة اعمٛمدودة ُمثؾ: آهلل ٕومٕمٚمـ يمذا

٥م هب٤م اًمٙمٗم٤مرة إذا طمٜم٨م احل٤مًمػ هل اًمٞمٛملم سم٤مهلل أو سم٤مؾمؿ ُمـ أؾمامئف أو صٗم٦م دماًمٞمٛملم اًمتل  -3071/130

 . (4)ُمـ صٗم٤مشمف أو سم٤مًم٘مرآن واعمّمحػ

 ًم٘مًؿ سمآي٤مت اهلل ومٞمف شمٗمّمٞمؾ وم٢من ىمّمد أي٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمتل هل وطمٞمف اعمٜمزل قمغم رؾمقًمف ا -3072/130

 :ومٝمل يمالم اهلل واحلٚمػ هب٤م ضم٤مئز, وإن ىمّمد أي٤مت اًمٙمقٟمٞم٦م اًمتل هل اًمِمٛمس واًم٘مٛمر وٟمحقه٤م وم٤مًم٘مًؿ هٜم٤م حمرم

 . (5)ٕهن٤م خمٚمقىم٦م

 . (6)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شٞمحٚمػ سم٤مهلل أو ًمٞمّمٛم٧م ُمـ يم٤من طم٤مًمٗم٤ًم ومٚم»  :ًم٘مقًمف  :احلٚمػ سمٖمػم اهلل ذك -3073/130

 : (7)دم٥م اًمٙمٗم٤مرة ذم احلٜم٨م سم٤مًمٞمٛملم سمثالصم٦م ذوط -3074/130

 اًمنمط إول: أن شمٙمقن اًمٞمٛملم ُمٜمٕم٘مدة وهل اًمتل ىمّمده٤م قمغم ُمًت٘مٌؾ ممٙمـ . 

                                                 

 .  15/115تع ( اًمنمح اعمٛم(1

 .  15/115( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  15/115( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  15/118( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  15/120( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  15/121( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  15/126( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 اًمنمط اًمث٤مين: أن يٙمقن خمت٤مرًا . 

 اًمنمط اًمث٤مًم٨م: احلٜم٨م ذم اًمٞمٛملم خمت٤مرًا ذايمرًا قم٤معم٤ًم . 

ٕن هذا ُمـ سم٤مب  :اًمّمحٞمح أن يٛملم اعمٛمٞمز شمٜمٕم٘مد وإذا طمٜم٨م ومٞمٝم٤م وضم٧ٌم قمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرة -3075/130

 . (1)إطمٙم٤مم اًمقوٕمٞم٦م ٓ ُمـ سم٤مب إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م, واعمذه٥م أن يٛمٞمٜمف ٓ شمٜمٕم٘مد

اًمٞمٛملم اًمٖمٛمقس هل اًمتل حيٚمػ ص٤مطمٌٝم٤م قمغم ومٕمؾ ُم٤مض يم٤مذسم٤ًم قم٤معم٤ًم ًمٞم٘متٓمع هب٤م ُم٤مل اُمرئ  -3076/130

 . (2)ُمًٚمؿ

ڭ ڭ دل قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم ] ,ًمٖمق اًمٞمٛملم ًمٞمس ومٞمف يمٗم٤مرة يم٘مقل: ٓ واهلل وسمغم واهلل -3077/130

[ وىمقل قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م: اًمٚمٖمق ذم اًمٞمٛملم يمالم اًمرضمؾ ذم ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 . (3)أظمرضمف اًمٌخ٤مري .سمٞمتف ٓ واهلل وسمغم واهلل

٤ميض أو اعمًت٘مٌؾ وم٤ٌمن ظمالف فمٜمف ومال ُمـ طمٚمػ قمغم رء ئمـ صدق ٟمٗمًف ؾمقاء ذم اعم -3078/130

إن يم٤من قمغم ُمًت٘مٌؾ يرى أٟمف وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م  ,ٕٟمف ذم احل٘مٞم٘م٦م سم٤مٌر ٓ طم٤مٟم٨م :يمٗم٤مرة قمٚمٞمف

  .(4)ممٙمـ ومٕمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرة

زُمف مل حيٜم٨م ومل شمٚم ,إن ؿم٤مء اهلل :–اًمٞمٛملم سم٤مهلل واًمٜمذر واًمٔمٝم٤مر  –ُمـ ىم٤مل ذم يٛملم ومٞمٝم٤م يمٗم٤مرة  -3079/130

وىم٤مل , أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي .شُمـ طمٚمػ قمغم يٛملم وم٘م٤مل: إن ؿم٤مء اهلل ومال طمٜم٨م قمٚمٞمف »  :ًم٘مقًمف  :اًمٙمٗم٤مرة

  ذم ىمّم٦م ؾمٚمٞمامن:  « (5)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شًمق ىم٤مل: إن ؿم٤مء اهلل مل حيٜم٨م . 

 ُمـ طمٚمػ وؿمؽ هؾ ىم٤مل: إن ؿم٤مء اهلل أو مل ي٘مٚمٝم٤م وم٤مٕصؾ قمدم اًم٘مقل, واظمت٤مر ؿمٞمخ  -3080/130

 

                                                 

 .  15/127( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  15/131( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  15/131( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  15/133( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  15/139( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)ٕن اًمٔم٤مهر هٜم٤م أىمقى ُمـ إصؾ :ؾمالم أٟمف إن يم٤من ُمـ قم٤مدشمف أن يًتثٜمل ومٞمحٛمؾ قمغم اًمٕم٤مدةاإل

 وإن يم٤من قمدم احلٜم٨م ظمػمًا أو شم٤ًموى إُمران  ,يًـ احلٜم٨م ذم اًمٞمٛملم إذا رأى أن ومٞمف ظمػماً  -3081/130

قمغم يٛملم وم٠مرى همػمه٤م ظمػمًا  إين واهلل إن ؿم٤مء اهلل ٓ أطمٚمػ»  :ومال حيٜم٨م ذم يٛمٞمٜمف ويٜمٌٖمل طمٗمظ اًمٞمٛملم ىم٤مل 

إذا طمٚمٗم٧م قمغم يٛملم »  :ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٛمرة  وىم٤مل . شُمٜمٝم٤م إٓ يمٗمرت قمـ يٛمٞمٜمل وأشمٞم٧م اًمذي هق ظمػم 

 . (2)ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝمام .شومرأي٧م همػمه٤م ظمػمًا ُمٜمٝم٤م ومٙمٗمر قمـ يٛمٞمٜمؽ وائ٧م اًمذي هق ظمػم 

ذم  ًٚمؿ يمام ذم طمدي٨م اًمؼماء ٕٟمف ُمـ طمؼ اعمًٚمؿ قمغم اعم :ينمع اإلسمرار سم٘مًؿ اعمًٚمؿ -3082/130

 . (3)اًمّمحٞمحلم ًمٙمـ سمنمط أٓ يٙمقن ذم ذًمؽ ضر قمٚمٞمؽ, وإذا مل يؼم سم٘مًٛمف وم٤مًمٙمٗم٤مرة قمغم احل٤مًمػ

ُمـ طمرم طمالًٓ ُمـ زوضم٦م وأُم٦م وـمٕم٤مم وهمػمه ًمزُمتف يمٗم٤مرة اًمٞمٛملم إن ومٕمؾ ُم٤م طمرُمف قمغم  -3083/130

 . (4)وأُم٤م اًمزوضم٦م ومٕمٚمٞمف يمٗم٤مرة فمٝم٤مر أن قمٚمٞمف يمٗم٤مرة اًمٞمٛملم ومٞمام ؾمقى اًمزوضم٦ميرى ٟمٗمًف, واعمذه٥م 

ُمـ ىم٤مل: أٟم٤م هيقدي أو اٟمٍماين إن ومٕمٚم٧م يمذا ومٝمذا طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمٞمٛملم وشمٚمزُمف اًمٙمٗم٤مرة إذا  -3084/130

 . (5)ومٕمٚمف

ُمـ ًمزُمتف اًمٙمٗم٤مرة ومٝمق خمػم ختٞمػم شمٞمًػم وشمًٝمٞمؾ ٓ ختٞمػم ُمّمٚمح٦م سملم إـمٕم٤مم قمنمة ُم٤ًميملم  -3085/130

جيد ومّمٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم ُمتت٤مسمٕم٦م ًم٘مراءة اسمـ ُمًٕمقد  أو يمًقهتؿ أو قمتؼ رىم٦ٌم وم٢من مل
(6) . 

ٓ أدظمؾ ىمٌٚمؽ وم٢من احل٤مًمػ ٓ حيٜم٨م  :ُمـ طمٚمػ قمغم ص٤مطمٌف أن يدظمؾ ىمٌٚمف وىم٤مل ص٤مطمٌف -3086/130

م ـمٕم٤مُم٤ًم ًمٚمْمٞمٗم٤من  ّ َ عم٤م ىمد دل قمغم ذًمؽ ىمّم٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ  ,ٕن اإليمرام طمّمؾ سمٞمٛمٞمٜمف :إن ىمّمد اإليمرام

واهلل ُم٤م  :وم٘م٤مل اًمْمٞمٗم٤من ,يمكم وم٘م٤مًم٧م: واهلل ُم٤م آيمؾ وم٘م٤مًمقا ًمزوضمتف: ,وم٘م٤مل: واهلل ُم٤م آيمؾ وم٘م٤مل اًمْمٞمٗم٤من ًمف: يمؾ,

                                                 

 .  15/143( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  15/144( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  15/147( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  15/148( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  15/155( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  15/156( اًمنمح اعمٛمتع (6
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وأظمؼموه  ومٚمام أصٌحقا همدوا إمم رؾمقل اهلل  ,: هذا ُمـ اًمِمٞمٓم٤من وأيمؾ وأيمٚمقا سمٕمدهوم٘م٤مل أسمق سمٙمر  ,ٟم٠ميمؾ

اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم,  وهذا, ومل ي٠مُمره سم٤مًمٙمٗم٤مرة . ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شأٟم٧م أسمرهؿ وظمػمهؿ :» ٕيب سمٙمر  وم٘م٤مل 

 . (1)واعمذه٥م يرى أن قمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرة

ٕن أي٦م ُمٓمٚم٘م٦م ومل شم٘مٞمد : وهق ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م, اًمٕمتؼ ًمٚمرىم٦ٌم ٓ يِمؽمط ومٞمٝم٤م اإليامن -3087/130

وًمٙمـ ًمق ومٕمؾ ومال ٟم٠مُمره سمٕمتؼ رىم٦ٌم , وًمٙمـ إطمقط أن ٓ يٕمتؼ إٓ رىم٦ٌم ُم١مُمٜم٦م, وهذا اًم٘مقل ىمقي ضمداً , سم٤مإليامن

 . (2)أٟمف ٓ سمد أن شمٙمقن اًمرىم٦ٌم ُم١مُمٜم٦ميرى ٦م, واعمذه٥م أظمرى ُم١مُمٜم

إذا شمٕمددت اًمٞمٛملم واعمحٚمقف قمٚمٞمف واطمد, أو يم٤مٟم٧م اًمٞمٛملم واطمدة واعمحٚمقف قمٚمٞمف ُمتٕمددًا  -3088/130

ومٝمذا دمزئف يمٗم٤مرة واطمدة ىمقًٓ واطمدًا, وأُم٤م إذا شمٕمددت إيامن واعمحٚمقف قمٚمٞمف وم٤مًمّمحٞمح أٟمف ًمٙمؾ يٛملم يمٗم٤مرة 

 . (3)ر, واعمذه٥م أن قمٚمٞمف يمٗم٤مرة واطمدة إذا يم٤من اعمقضَم٥م واطمداً وهق ىمقل اجلٛمٝمق
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 ٕيامناضم٤مُمع  سم٤مُب  -131

وم٢من قمدُم٧م اًمٜمٞم٦م رضمع ًمٚم٥ًٌم اًمذي  ,يرضمع ذم إيامن إمم ٟمٞم٦م احل٤مًمػ إذا اطمتٛمٚمٝم٤م اًمٚمٗمظ -3089/131

وم٢من قملم ؿمٞمئ٤ًم  ,ٚمقف قمٚمٞمفوم٢من قمدم اًم٥ًٌم رضمع إمم اًمتٕمٞملم أي قملم اعمح ,أصم٤مره٤م وهٞمجٝم٤م ومتحٛمؾ قمٚمٞمف اًمٞمٛملم

 . (1)شمٕمٚمؼ سمف احلٙمؿ قمغم أي صٗم٦م يم٤من

ُمـ طمٚمػ أٓ يٙمٚمؿ صٌٞم٤ًم أو ٓ يٚمٌس ىمٛمٞمّم٤ًم وٟمحقه صمؿ شمٖمػم هذا اعمحٚمقف قمٚمٞمف ومٗمٕمؾ ُم٤م  -3090/131

يم٠من حيٚمػ أٓ ينمب ًمٌٜم٤ًم صمؿ  ,طمٚمػ قمغم شمريمف ومٕمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرة إٓ أن يٜمقي ُم٤م دام قمغم شمٚمؽ اًمّمٗم٦م ومال رء قمٚمٞمف

 . (2)ٌـ إمم ضمٌٜم٤ًم وم٠ميمٚمف ومٕمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرة إٓ أن يٜمقي ُم٤مدام ًمٌٜم٤ًم وم٢من شمٖمػم ومال رء قمٚمٞمفحتقل اًمٚم

إذا مل شمٙمـ هٜم٤مك ٟمٞم٦م وٓ ؾم٥ٌم وٓ شمٕمٞملم يرضمع إًمٞمٝم٤م ذم اعمحٚمقف قمٚمٞمف ٟمرضمع إمم ُم٤م يتٜم٤موًمف  -3091/131

ومٞمحٛمؾ قمغم ويدل قمٚمٞمف آؾمؿ ُمـ ُمدًمقل ذقمل أو طم٘مٞم٘مل ًمٖمقي أو قمرذم, ومام ًمف ُمدًمقل ذقمل وًمٖمقي 

 . (3)اًمنمقمل ُم٤م مل شمٙمـ هٜم٤مك ٟمٞم٦م أو ؾم٥ٌم أو شمٕمٞملم صمؿ اعمدًمقل اًمٕمرذم صمؿ اًمٚمٖمقي

ٕن اًمقيمٞمؾ ىم٤مئؿ ُم٘م٤مم اعمقيمؾ إٓ أن يٜمقي  :ُمـ طمٚمػ أٓ يٗمٕمؾ ؿمٞمئ٤ًم ومقيمؾ همػمه ًمٗمٕمٚمف طمٜم٨م -3092/131

 . (4)ُم٤ٌمذشمف سمٜمٗمًف

 . (5)ذه٥م أصمره مل حيٜم٨م ُمـ طمٚمػ أٓ ي٠ميمؾ ؿمٞمئ٤ًم صمؿ أيمٚمف وىمد ظمٚمط ُمع همػمه طمتك -3093/131

ُمـ طمٚمػ قمغم أٓ يٗمٕمؾ ؿمٞمئ٤ًم صمؿ ومٕمٚمف ُمٙمره٤ًم قمغم ومٕمٚمف أو ٟم٤مؾمٞم٤ًم أو ضم٤مهاًل ومال طمٜم٨م قمٚمٞمف  -3094/131

وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم, ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م وم٢مٟمف يرى أٟمف ي٘مع اًمٓمالق  ,وٓ يمٗم٤مرة ٓ ذم اًمٓمالق وٓ اًمٕمت٤مق

 . (6)ٕمٚم٧م يمذا ومزوضمتل ـم٤مًمؼ أو قمٌدي طمرإن وم :واًمٕمت٤مق سمٗمٕمؾ ُم٤م طمٚمػ قمغم شمريمف إذا ىم٤مل

                                                 

 .  15/173( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  15/176( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  15/181( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  15/191( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  15/195( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  15/199( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ُمـ طمٚمػ قمغم همػمه سمٞمٛملم أو ـمالق أو قمت٤مق ومٗمٕمٚمف ٟم٤مؾمٞم٤ًم أو ضم٤مهاًل وم٢من يم٤من هذا اًمٖمػم ممـ  -3095/131

يٛمتٜمع سمٞمٛمٞمٜمف إذا طمٚمػ قمٚمٞمف ًم٘مراسم٦م أو زوضمٞم٦م أو صداىم٦م ومٝمذا اًمٖمػم ًمف احلٙمؿ اًم٤ًمسمؼ ُمـ قمدم احلٜم٨م ووىمقع 

  .(1)يٛمتٜمع سمحٚمٗمف وم٢مٟمف حيٜم٨م ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٓمالق واًمٕمت٤مق, وإن يم٤من ممـ ٓ

 . (2)ُمـ ومٕمؾ سمٕمض ُم٤م طمٚمػ قمغم شمريمف يمٚمف مل حيٜم٨م ُم٤م مل شمٙمـ هٜم٤مك ٟمٞم٦م أو ىمريٜم٦م -3096/131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  15/202( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  15/205( اًمنمح اعمٛمتع (2
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 ًمٜمذرا سم٤مُب  -132

 اًمٜمذر ًمٖم٦م: اإلجي٤مب .  -3097/132

 ل . وذقم٤ًم: إًمزام ُمٙمٚمػ ٟمٗمًف ؿمٞمئ٤ًم يٛمٚمٙمف همػم حم٤م

 . (1)وهق ُمٙمروه وُم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم إمم حتريٛمف وهق ىمقل ىمقي ,صٞمٖم٦م ُمٕمٞمٜم٦مويٜمٕم٘مد اًمٜمذر سم٤مًم٘مقل وًمٞمس ًمف 

جي٥م اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر طمتك قمغم اًمٙم٤مومر وم٢من ورم سمف طم٤مل يمٗمره سمرئ٧م ذُمتف وإن مل يػ سمف ًمزُمف أن  -3098/132

, هٚمٞم٦موم٘م٤مل: إين ٟمذرت أن أقمتٙمػ ًمٞمٚم٦م ذم اعمًجد احلرام ذم اجل٤م ؾم٠مل اًمٜمٌل  ٕن قمٛمر  :يقذم سمف سمٕمد إؾمالُمف

  .(2)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شأوف سمٜمذرك ^: »  وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل

 : (3)اًمّمحٞمح ُمـ اًمٜمذر مخ٦ًم أىم٤ًمم -3099/132

يمٗم٤مرة اًمٜمذر إذا مل »  :ًم٘مقًمف  :إول: اعمٓمٚمؼ ُمثؾ أن ي٘مقل: هلل قمكم ٟمذر ومل يًؿ ؿمٞمئ٤ًم ومٝمذا يٚمزُمف يمٗم٤مرة يٛملم

 .  شٗم٤مرة اًمٜمذر يمٗم٤مرة اًمٞمٛملم يم» وذم ُمًٚمؿ , أظمرضمف اسمـ ُم٤مضم٦م واًمؽمُمذي .شيًؿ يمٗم٤مرة يٛملم 

يم٠من حيٚمػ قمغم أٟمف إن ومٕمؾ يمذا أو مل يٗمٕمؾ يمذا  ومٕمٚمٞمف صقم يقم ومٞمخػم ذم هذه  ,اًمث٤مين: ٟمذر اًمٚمج٤مج واًمٖمْم٥م

 احل٤مل سملم ومٕمؾ ُم٤م ٟمذر أو يٙمٗمر يمٗم٤مرة يٛملم . 

 اًمث٤مًم٨م: ٟمذر اعم٤ٌمح ومٞمخػم سملم ومٕمٚمف أو يمٗم٤مرة اًمٞمٛملم . 

وجي٥م قمٚمٞمف , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شُمـ ٟمذر أن يٕميص اهلل ومال يٕمّمف »  :٤مء سمف ىم٤مل ٓ جيقز اًمقومواًمراسمع: ٟمذر اعمٕمّمٞم٦م 

 أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد .  .شٓ ٟمذر ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ويمٗم٤مرشمف يمٗم٤مرة يٛملم :» ًم٘مقًمف  :أن يٙمٗمر

ُمـ ٟمذر أن يٓمٞمع اهلل »  :ًم٘مقًمف  :هق ٟمذر اًمٓم٤مقم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم أو ُمٕمٚم٘م٤ًم ومٝمذا جي٥م اًمقوم٤مء سمفواخل٤مُمس: ٟمذر اًمتؼمر 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .  .شٓمٕمفومٚمٞم

 . (4)اًمّمحٞمح أٟمف جي٥م اًمقوم٤مء سم٤مًمٜمذر قمغم اًمٗمقر ؾمقاء قمٚمؼ قمغم ذط أو يم٤من ُمٓمٚم٘م٤مً  -3100/132

                                                 

 .  15/207( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  15/209( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  220 – 15/210( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  15/220( اًمنمح اعمٛمتع (4
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 . (1)ُمـ قمجز قمـ ٟمذر اًمٓم٤مقم٦م وم٢من يم٤من ًمف سمدل ومٕمؾ سمدًمف وإٓ سم٘مل ُمٕمٚم٘م٤ًم ذم ذُمتف طمتك يِمٗمك -3101/132

وإن يم٤من ومٕمؾ  ,ٛملم ًمٞمس قمٚمٞمف طمٜم٨مُمـ قمٚمؼ اًمٜمذر سم٤معمِمٞمئ٦م ومٗمل اًمٜمذر اًمذي طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمٞم -3102/132

 . (2)ـم٤مقم٦م وم٢من ىمّمد اًمتٕمٚمٞمؼ ومال رء قمٚمٞمف وإن ىمّمد اًمتح٘مٞمؼ واًمتؼمك وضم٥م قمٚمٞمف اًمقوم٤مء

ُمـ ٟمذر ٟمذرًا ُمٕمٞمٜم٤ًم سمٞمقم أو سمِمٝمر صمؿ ضمـ ىمٌؾ ذًمؽ اًمٞمقم ومال ىمْم٤مء قمٚمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕم٤ٌمدات  -3103/132

 . (3)اًمزيم٤مة ذم ُم٤مل اعمجٜمقن وأُم٤م اًمٕم٤ٌمدات اعم٤مًمٞم٦م وم٢مهن٤م دم٥م قمٚمٞمف يمام دم٥م ,اًمٌدٟمٞم٦م

ُمـ ٟمذر أن يتّمدق سمجٛمٞمع ُم٤مًمف ومال ؿمؽ أن صدىمتف سمجٛمٞمع ُم٤مًمف ُمع طمًـ فمٜمف سمرسمف أسمرأ  -3104/132

  .(4)وأُم٤م آىمتّم٤مر قمغم اًمثٚم٨م يمام هق اعمذه٥م ومٗمل اًمٜمٗمس ُمٜمف رء ,ًمذُمتف وأطمقط

ف إٓ ُمتت٤مسمٕم٤ًم, وُمـ ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ أن يّمقُم :ُمـ ٟمذر صقم ؿمٝمر ُمٕملم يمّمٗمر ًمزُمف اًمتت٤مسمع -3105/132

 . (5)أـمٚمؼ اًمِمٝمر ومال يٚمزُمف اًمتت٤مسمع ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م اًمذي يرى اًمتت٤مسمع

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  15/221( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  15/221( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  15/221( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  15/228( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  15/230( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 آداب اًم٘م٤ميضسم٤مب و ًم٘مْم٤مءا يمت٤مُب  -133

 اًم٘مْم٤مء ًمٖم٦م: إطمٙم٤مم اًمٌمء واًمٗمراغ ُمٜمف واًمت٘مدير .  -3106/133

 . (1)ومرض يمٗم٤مي٦موهق  ,وذقم٤ًم: شمٌٞملم احلٙمؿ اًمنمقمل واإلًمزام سمف وومّمؾ اخلّمقُم٤مت أو احلٙمقُم٤مت

يٜمٌٖمل ًمإلُم٤مم أن يٜمّم٥م ذم يمؾ إىمٚمٞمؿ ىم٤موٞم٤ًم وخيت٤مر أومْمؾ ُمـ جيده قمٚماًم وورقم٤ًم وي٠مُمره  -3107/133

  .(2)سمت٘مقى اهلل وأن يتحرى اًمٕمدل وجيتٝمد ذم إىم٤مُمتف, ويٜمٕم٘مد اًم٘مْم٤مء سمٙمؾ ًمٗمظ دل قمٚمٞمف وسم٤مًمٙمت٤مسم٦م

واًمٜمٔمر ذم أُمقال , ـ سمٕمضوأظمذ احلؼ ًمٌٕمْمٝمؿ ُمم ُمـ ُمٝم٤مم اًم٘م٤ميض: اًمٗمّمؾ سملم اخلّمق -3108/133

, وشمٜمٗمٞمذ اًمقص٤مي٤م, واًمٜمٔمر ذم اًمقىمػ ًمٞمٕمٛمؾ سمنمـمف, واحلجر قمغم ُمـ يًتحؼ احلجر ًمًٗمف أو ومٚمس, همػم اعمرؿمديـ

ويمؾ هذه إُمقر طم٥ًم ُم٤م , واًمٜمٔمر ذم اعمّم٤مًمح, وإُم٤مُم٦م اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمد, وإىم٤مُم٦م احلدود, وشمزوي٩م ُمـ ٓ وزم هل٤م

  .(3)ذقمٞم٤ًم ُمتٚم٘مك ُمـ اًمنمع سمحٞم٨م ٟمٚمزم اًم٘م٤ميض سمف شم٘متْمٞمف اًمقٓي٦م ذم اًمٕمرف وًمٞم٧ًم أُمراً 

 : (4)اًمّمٗم٤مت اًمتل جي٥م شمقومره٤م ذم اًم٘م٤ميض -3109/133

 أوًٓ: أن يٙمقن سم٤مًمٖم٤ًم قم٤مىماًل . 

ًمـ يٗمٚمح ىمقم وًمقا أُمرهؿ  » :ًم٘مقًمف  :صم٤مٟمٞم٤ًم: أن يٙمقن ذيمرًا ومال يّمح أن شمتقمم اعمرأة اًم٘مْم٤مء وًمق سملم اًمٜم٤ًمء

 أظمرضمف اًمٌخ٤مري .  .ش اُمرأة

 واًمراضمح صح٦م يمقن اًمٕمٌد ىم٤موٞم٤ًم .  ,صم٤مًمث٤ًم: أن يٙمقن طمرًا قمغم اعمذه٥م

 راسمٕم٤ًم: أن يٙمقن ُمًٚماًم وًمق يم٤من اًمٙمٗم٤مر حت٧م وٓي٦م اعمًٚمٛملم . 

 ظم٤مُم٤ًًم: أن يٙمقن قمدًٓ وهذا يٓمٌؼ طم٥ًم اإلُمٙم٤من وم٢من مل ٟمجد إٓ وم٤مؾم٘م٤ًم ومٜمخت٤مر إىمؾ ومً٘م٤ًم . 

٘مْم٤مء أصؿ إٓ إذا أُمٙمـ وصقل طمج٦م اخلّمٛملم إًمٞمف سم٠مي ؾم٤مدؾم٤ًم: أن يٙمقن ؾمٛمٞمٕم٤ًم ومال يّمح أن يتقمم اًم

 وؾمٞمٚم٦م يٗمٝمٛمٝم٤م ومال طمرج . 

                                                 

 .  15/235نمح اعمٛمتع ( اًم(1

 .  15/256( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  15/263( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  282 – 15/272( اًمنمح اعمٛمتع (4
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 واًمّمحٞمح أٟمف ٓ يِمؽمط .  ,ؾم٤مسمٕم٤ًم: أن يٙمقن سمّمػمًا قمغم اعمذه٥م

واًمّمحٞمح أٟمف يّمح شمقزم إظمرس ًمٚم٘مْم٤مء إذا يم٤مٟم٧م إؿم٤مرشمف ُمٕمٚمقُم٦م أو  ,صم٤مُمٜم٤ًم: أن يٙمقن ُمتٙمٚماًم قمغم اعمذه٥م

 يمت٤مسمتف ُم٘مروءة . 

وم٢من مل  ,يٙمقن جمتٝمدًا وًمق ذم اعمذه٥م وي٘مدم اعمجتٝمد ذم اًمٜمّمقص قمغم اعمجتٝمد ذم أىمقال إئٛم٦مشم٤مؾمٕم٤ًم: أن 

 ٟمجد إٓ ُم٘مٚمدًا ومٝمق ظمػم ُمـ اًمٕم٤مُمل . 

 . (1)ٓ جيقز شمقزم أهؾ اًمٌدع ًمٚم٘مْم٤مء وًمق قمغم أهؾ سمدقمتف -3110/133

  .(2)٤مُم٦مٕن هذا ًمٞمس ُمـ اًمقٓي٦م اًمٕم :جيقز أن يتح٤ميمؿ اًمرضمالن قمٜمد اُمرأة -3111/133

 . (3)جيقز أن يٙمقن أطمد اخلّمٛملم طمٙماًم ذم اًمدقمقى -3112/133

ُمـ إُمقر اعمًتح٦ٌم اًمتل يٜمٌٖمل أن يٙمقن اًم٘م٤ميض قمٚمٞمٝم٤م: أن يٙمقن ىمقي٤ًم ُمـ همػم قمٜمػ ًمٞمٜم٤ًم  -3113/133

وذا أٟم٤مة ذم , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شٓ ي٘ميض اًم٘م٤ميض وهق همْم٤ٌمن »  :ًم٘مقًمف  :ُمـ همػم وٕمػ طمٚمٞماًم همػم همْمقب

 . (4)ذا ومٓمٜم٦م وأن يٙمقن جمٚمًف ومًٞمح٤ًم ذم وؾمط اًمٌٚمدُمقوٕمٝم٤م و

ُمـ أداب اًمقاضم٥م شمقومره٤م ذم اًم٘م٤ميض: اًمٕمدل سملم اخلّمٛملم ذم حلٔمف وًمٗمٔمف وجمٚمًف  -3114/133

ودظمقهلام قمٚمٞمف ومال ي٘مدم أطمدمه٤م قمغم أظمر وم٢مذا يم٤من اًم٤ٌمب ٓ يًع إٓ أطمدمه٤م ومٞم٘مرع سمٞمٜمٝمام إٓ إذا اظمت٤مر أطمدمه٤م 

  .(5)ؼ ًمف وم٢مذا ؾمٌؼ أطمدمه٤م سم٤مًمًالم قمغم اًم٘م٤ميض وم٢مٟمف يرد قمٚمٞمف وٓ يٜمتٔمر أظمر طمتك يًٚمؿأن ي٘مدم ص٤مطمٌف وم٤محل

ُمـ إطمقال اًمتل يٜمٝمك اًم٘م٤ميض قمـ اًم٘مْم٤مء ومٞمٝم٤م: طم٤مل اًمٖمْم٥م اًمِمديد واًمقؾمط أو وهق  -3115/133

 حل٤مل طم٤مىمـ أو ذم ؿمدة ضمقع وقمٓمش وهؿٍّ وُمٚمؾ ويمًؾ وٟمٕم٤مس وسمرد ُم١ممل وطمر ُمزقم٩م وم٢من طمٙمؿ وهق قمغم شمٚمؽ ا

 

                                                 

 .  15/283( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  15/284( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  15/284( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  15/289( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  15/294( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)وم٠مص٤مب احلؼ ٟمٗمذ طمٙمٛمف وإن مل يّمٌف مل يٜمٗمذ طمٙمٛمف وًمٞمس ٕطمد اخلّمٛملم ُمٓم٤مًم٦ٌم اًم٘م٤ميض سم٤مًمدًمٞمؾ

ٓ جيقز ًمٚم٘م٤ميض أظمذ اًمرؿمقة وٓ اهلدي٦م إٓ ممـ يم٤من هي٤مديف ىمٌؾ شمقًمٞمف ًمٚم٘مْم٤مء وًمٞمس ًمف  -3116/133

 . (2)طمٙمقُم٦م

ـ ٓ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف ًمف يم٠مصقًمف ٓ يٜمٗمذ طمٙمؿ اًم٘م٤ميض ًمٜمٗمًف إٓ إذا ريض ظمّمٛمف وٓ عم -3117/133

 . (3)ويٜمٗمذ طمٙمٛمف قمغم ٟمٗمًف وقمغم ُمـ ٓ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف ًمف ,وومروقمف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  15/298ٛمتع ( اًمنمح اعم(1

 .  15/304( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  15/309( اًمنمح اعمٛمتع (3
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 حلٙمؿ وصٗمتفاـمريؼ  سم٤مُب  -134

إذا طمي اخلّمامن قمٜمد اًم٘م٤ميض ؾم٠مهلام أهيام اعمدقمل وم٢من ؾمٙم٧م اًم٘م٤ميض ومل ي٠ًمل يٌدأ أطمد  -3118/134

ـمٚم٥م ُمـ اعمدقمل اًمٌٞمٜم٦م  ,وإن أٟمٙمر اعمدقمك قمٚمٞمف, ظمر طمٙمؿ ًمف قمٚمٞمفاخلّمٛملم وم٢مذا ادقمك أطمد اخلّمٛملم وأىمر أ

وم٢من مل يٙمـ ًمف سمٞمٜم٦م طمٚم ٗمف اًم٘م٤ميض قمغم صٗم٦م ضمقاب اعمدقمك  ,ومٞمًٛمٕمٝم٤م اًم٘م٤ميض صمؿ حيٙمؿ هب٤م إن يم٤مٟم٧م ذات قمدل

وم٢من ـمٚم٥م اعمدقمل ُمـ اًم٘م٤ميض إطمالف اعمدقمك قمٚمٞمف أطمٚمٗمف وظمغم ؾمٌٞمٚمف وشمٜمتٝمل اًم٘مْمٞم٦م وٓ قمؼمة سمٞمٛملم  ,قمٚمٞمف

حتٚمػ وإٓ ىمْمٞم٧م  :ىم٤مل ًمف اًم٘م٤ميض ,ك قمٚمٞمف ىمٌؾ ـمٚم٥م اعمدقمل إطمالومف وم٢من اُمتٜمع اعمدقمك قمٚمٞمف قمـ اًمٞمٛملماعمدقم

وم٢من طمٚمػ اعمٜمٙمر صمؿ ضم٤مء اعمدقمل  ,وإن مل ير مل يٗمٕمؾ ,وإن رأى اًم٘م٤ميض أن شمرد اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمل ومٕمؾ ,قمٚمٞمؽ

  .(1)سم٤مًمٌٞمٜم٦م طمٙمؿ هب٤م اًم٘م٤ميض ومل شمٙمـ اًمٞمٛملم ُمزيٚم٦م ًمٚمحؼ

 . (2)ذا يم٤من اًم٘م٤ميض يٕمٚمؿ قمداًم٦م اًمِمٝمقد وم٢مٟمف ٓ يٓمٚم٥م شمزيمٞمتٝمام ُمـ اعمدقملإ -3119/134

ٕن ذًمؽ ي١مدي إمم يمراه٦م  :ٓ جيقز ًمٚم٘م٤ميض أن يٕمٜم٧م اًمِمٝمقد أو يٛمتحٜمٝمؿ أو يٜمتٝمرهؿ -3120/134

 . (3)اًمِمٝم٤مدة وم٢مذا ؿمؽ ومال سم٠مس أن يٗمرق اًمِمٝمقد ويٓمٚم٥م ُمـ يمؾ واطمد اًمِمٝم٤مدة

ًم٘مقًمف  :٘م٤ميض وهق يٕمٚمؿ أن اعمدقمل ص٤مدق ومٞمام ادقم٤مه ومال حيٙمؿ سمٕمٚمٛمفإذا خت٤مصؿ اصمٜم٤من قمٜمد اًم -3121/134

:  « (4)ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وًمٙمـ قمٚمٞمف أن حيقل اًم٘مْمٞم٦م ًم٘م٤مض آظمر ويٙمقن ؿم٤مهدًا ومٞمٝم٤م .شإٟمام أىميض سمٜمحق ُم٤م أؾمٛمع . 

 : (5)يًتثٜمك ُمـ ُمٜمع اًم٘م٤ميض ُمـ احلٙمؿ سمام يٕمٚمٛمف ذم اًم٘مْمٞم٦م أُمقر -3122/134

 ؿ . إول: قمداًم٦م اًمِمٝمقد وضمرطمٝم

 اًمث٤مين: ُم٤م قمٚمٛمف ذم جمٚمس احلٙمؿ . 

  اًمث٤مًم٨م: إذا يم٤من إُمر ُمِمتٝمرًا واوح٤ًم سمٞمٜم٤ًم يٕمٚمٛمف اجلٛمٞمع .

                                                 

 .  324 – 15/312( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  15/315( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  15/315( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  15/316( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  15/317( اًمنمح اعمٛمتع (5



 املمتع  الشرحكتاب  جممىع اختيارات الشيخ ابن عثيمني الفقهية من

563 

صمؿ ضم٤مء اعمدقمل سمٌٞمٜم٦م وم٢مهن٤م شم٘مٌؾ  ,صمؿ أطمٚمٗمٜم٤م اعمدقمك قمٚمٞمف وطمٚمػ ,إذا ىم٤مل اعمدقمل: ُم٤م زم سمٞمٜم٦م -3123/134

 . (1)قمٚمؿ زم سمٞمٜم٦م طمتك ي٘مٌؾ ُمٜمفهنؿ يرون أٟمف ىمد يمذب ٟمٗمًف ومال سمد أن ي٘مقل: ُم٤م إٔ :ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م

شمّمح اًمدقمقى أن شمٙمقن همػم حمررة ويًٛمٕمٝم٤م اًم٘م٤ميض صمؿ يٓمٚم٥م ُمـ اعمدقمل حتريره٤م وسمٞم٤مهن٤م  -3124/134

  .(2)ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م وم٢مٟمف يرى أهن٤م ٓ سمد أن شمٙمقن حمررة طمتك يًٛمٕمٝم٤م اًم٘م٤ميض

أوص ًمف  ٤مً خص أن ومالٟمشمّمح أن شمٙمقن اًمدقمقى همػم حمررة وُمٌٞمٜم٦م ذم اًمقص٤مي٤م ومٚمق ادقمك ؿم -3125/134

 . (3)سمٌمء ُمـ ُم٤مًمف ؾمٛمع اًم٘م٤ميض اًمدقمقى وـمٚم٥م اًمِمٝمقد قمٚمٞمٝم٤م

اًمّمحٞمح أٟمف ٓ يِمؽمط ذيمر اًمنموط إذا يم٤مٟم٧م اًمدقمقى ذم قم٘مد سمٞمع أو ٟمٙم٤مح وٟمحقه  -3126/134

 . (4)واعمذه٥م يِمؽمط ذًمؽ

٦م ومال شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف طمتك ُم٤م مل يٙمـ ُمتٝماًم ذم ريٌ –اًمِم٤مهد  –شمٕمتؼم اًمٕمداًم٦م اًمٔم٤مهرة ذم اًمٌٞمٜم٦م  -3127/134

 . (5)واعمذه٥م يِمؽمط قمداًم٦م اًمٌٞمٜم٦م فم٤مهرًا وسم٤مـمٜم٤مً , وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ,يتٌلم زوال هذا آهت٤مم

إذا ضمرح اعمدقمك قمٚمٞمف اًمِمٝمقد ـمٚم٧ٌم ُمٜمف اًمٌٞمٜم٦م قمغم صدق ضمرطمف هلؿ وُأٟمٔمر صمالصم٦م أي٤مم إن  -3128/134

 . (6)ثر ٓ يٓم٤معـمٚم٥م اإلٟمٔم٤مر وإٓ ُأًمزم ومقرًا سم٤مًمٌٞمٜم٦م وم٢من ـمٚم٥م أيم

ويمذًمؽ اًمتزيمٞم٦م  ,وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم ,يٙمٗمل ذم اًمؽممج٦م ًمٚم٘م٤ميض واطمد وم٘مط -3129/134

وُم٤م  ,أن ُم٤م يم٤من يِمؽمط ومٞمف أرسمٕم٦م ؿمٝمقد ومال سمد ُمـ أرسمٕم٦م قمدوليرى واًمتٕمريػ واًمرؾم٤مًم٦م واجلرح, واعمذه٥م 

 . (7)اؿمؽمط ومٞمف اصمٜملم ومٞمِمؽمط ًمف قمدًملم

 ـ اًم٘مرائـ ُم٤م ي٘متيض احلٙمؿ قمغم اًمٖم٤مئ٥م طمٙمؿ قمٚمٞمف ُمع يٛملم اعمدقمل وإذا إذا رأى اًم٘م٤ميض ُم -3130/134

                                                 

 .  15/324( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  15/326( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  15/327( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  15/330( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  15/335( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  15/340( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  15/342( اًمنمح اعمٛمتع (7
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مل يٙمـ قمٜمده ىمرائـ وم٤مًمقاضم٥م أن يٛمًؽ قمـ احلٙمؿ طمتك يٜمٔمر ذم طمج٦م اخلّمؿ, واعمذه٥م أن ًمف احلٙمؿ قمغم 

 . (1)اًمٖم٤مئ٥م ُمٓمٚم٘م٤مً 

ٛمع ُمـ ادقمك قمغم طم٤مض ذم اًمٌٚمد هم٤مئ٥م قمـ جمٚمس احلٙمؿ وأشمك سمٌٞمٜم٦م قمغم دقمقاه مل شمً -3131/134

 . (2)اًمدقمقى وٓ اًمٌٞمٜم٦م طمتك حيي اعمدقمك قمٚمٞمف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  15/350( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  15/356( اًمنمح اعمٛمتع (2
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 واًم٘مًٛم٦م واًمدقم٤موى واًمٌٞمٜم٤متًم٘م٤ميض ايمت٤مب اًم٘م٤ميض إمم  سم٤مُب  -135

 : (1)يمت٤مسم٦م اًم٘م٤ميض إمم اًم٘م٤ميض هل٤م صقرشم٤من -3132/135

 إومم: أن يٙمت٥م إمم اًم٘م٤ميض ومٞمام صم٧ٌم قمٜمده ًمٞمحٙمؿ سمف اًم٘م٤ميض اعمٙمتقب إًمٞمف . 

  يٙمت٥م إمم اًم٘م٤ميض ومٞمام طمٙمؿ سمف ًمٞمٜمٗمذه اًم٘م٤ميض اعمٙمتقب إًمٞمف . اًمث٤مين: أن

وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اإلؾمالم,  ,ي٘مٌؾ يمت٤مب اًم٘م٤ميض إمم اًم٘م٤ميض ذم يمؾ طمؼ هلل أو ٔدُمل -3133/135

 . (2)واظمت٤مر اعمذه٥م أٟمف ي٘مٌؾ ذم طم٘مقق أدُمٞملم ٓ ذم طمؼ اهلل

وهذا اظمتٞم٤مر  ,٧م قمٜمده وًمق يم٤مٟم٤م ذم سمٚمد واطمددمقز يمت٤مسم٦م اًم٘م٤ميض إمم ىم٤مض آظمر ًمٞمحٙمؿ سمام صمٌ -3134/135

 . (3)أٟمف ٓ يّمح إٓ أن يٙمقن سمٞمٜمٝمام ُم٤ًموم٦م ىمٍميرى ؿمٞمخ اإلؾمالم, واعمذه٥م 

يٙمٗمل أن يٕمٓمل اًم٘م٤ميض يمت٤مسمف خمتقُم٤ًم ًمٙمل ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمف أطمد وهق إومم وٓ ي٘مرأه قمغم  -3135/135

  .(4)ـ ًمٙمل يْمٌٓم٤م ُمٕمٜم٤مه صمؿ يدومٕمف إًمٞمٝماماًمرؾمقل سمٞمٜمٝمام, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ سمد أن ي٘مرأه قمغم ؿم٤مهدي

اًم٘مًٛم٦م ُمـ ضمٕمؾ اًمٌمء أىم٤ًمُم٤ًم وهل إُم٤م أن شمٙمقن ُمـ ؿمخص ٟمّمٌف اًمنميٙملم أو شمٙمقن  -3136/135

 . (5)وىمًٛم٦م إضم٤ٌمر ,ُمـ ؿمخص ٟمّمٌف اًم٘م٤ميض وهل قمغم ىمًٛملم: ىمًٛم٦م شمراض

اًمنميم٤مء واًمير  ٓ دمقز ىمًٛم٦م إُمالك اًمتل ٓ شمٜم٘مًؿ إٓ سمير أو رد قمقض إٓ سمرو٤م -3137/135

 . (6)هق قمدم اٟمتٗم٤مع أطمدهؿ سمٜمّمٞمٌف إذا ىمًؿ :وىم٤مل سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ,هٜم٤م قمغم اعمذه٥م ٟم٘مص اًم٘مٞمٛم٦م سم٤مًم٘مًٛم٦م

 . (7)جيقز ًمٚمنميم٤مء أن يت٘م٤مؾمٛمقا سم٠مٟمٗمًٝمؿ سمنمط أن يٙمقن ًمدهيؿ ُمٕمروم٦م سم٤مًم٘مًٛم٦م -3138/135

                                                 

 .  15/358( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  15/359( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  15/362نمح اعمٛمتع ( اًم(3

 .  15/365( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  15/368( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  15/369( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  15/376( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 ر إُمالك أي سم٘مدر ؾمٝمؿ يمؾ أضمرة اًم٘م٤مؾمؿ قمغم ُم٤م اؿمؽمـمف اًمنميم٤مء وم٢من مل يِمؽمـم٤مء ومٕمغم ىمد -3139/135

 . (1)واطمد ُمـ اًمنميم٤مء, واعمذه٥م يرى أٟمف قمغم ىمدر إُمالك ُمٓمٚم٘م٤مً 

 . (2)إذا اىمتًؿ اًمنميم٤مء ومت٧م اًم٘مًٛم٦م ومٚمتٛمٞمٞمز ٟمّمٞم٥م أطمدمه٤م ـمري٘م٤من: اًمتخٞمػم أو اًم٘مرقم٦م -3140/135

  مجع دقمقى وهل اًمٓمٚم٥م .ًمٖم٦م: اًمدقم٤موى  -3141/135

 . (3)واًمٌٞمٜم٤مت: هل ُم٤م أسم٤من اًمٌمء وأفمٝمره ,قمغم همػمه وذقم٤ًم: إو٤موم٦م اإلٟم٤ًمن ًمٜمٗمًف ؿمٞمئ٤مً 

  .(4)اعمدقمل ُمـ يْمٞمػ اًمٌمء إمم ٟمٗمًف واعمدقمك قمٚمٞمف ُمـ يٜمٙمره -3142/135

وهمػم  ,ٓ شمّمح اًمدقمقى واإلٟمٙم٤مر إٓ ُمـ ضم٤مئز اًمتٍمف وهق اًمٕم٤مىمؾ اًم٤ٌمًمغ احلر اًمرؿمٞمد -3143/135

 . (5)ضم٤مئز اًمتٍمف ي٘مقم وًمٞمف ُم٘م٤مُمف ذم اًمدقمقى واإلٟمٙم٤مر

إذا شمداقمك اصمٜم٤من ذم قملم ويم٤مٟم٧م سمٞمد أطمدمه٤م ومٝمل عمـ هل سمٞمده ُمع يٛمٞمٜمف إٓ أن شمٙمقن هٜم٤مك  -3144/135

 . (6)سمٞمٜم٦م ُمع ُمـ هل ذم يده ومال طم٤مضم٦م ًمٚمٞمٛملم ويٙمتٗمك سم٤مًمٌٞمٜم٦م وم٢من أىم٤مم اعمدقمل سمٞمٜم٦م وم٤مًمٕملم ًمف وًمق طمٚمػ اعمدقمك قمٚمٞمف

ٕملم ُمٚمٙمف وم٢مٟمف شمت٤ًمىمط اًمٌٞمٜمت٤من ويٌ٘مك اًمٞمٛملم إذا أىم٤مم يمؾ ُمـ اعمدقمل واعمدقمك قمٚمٞمف سمٞمٜم٦م أن اًم -3145/135

أٟمف ي٘م٣م سمٌٞمٜم٦م اخل٤مرج وهق اعمدقمل دون سمٞمٜم٦م يرى وم٢مذا طمٚمػ اعمدقمك قمٚمٞمف شمٙمقن ًمف, واعمذه٥م  ,قمغم ُمـ أٟمٙمر

  .(7)اًمداظمؾ وهق ُمـ سمٞمده اًمٕملم

 

 

 

                                                 

 .  15/378( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  15/380( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  15/382( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  15/384( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  15/384( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  15/386( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  15/387( اًمنمح اعمٛمتع (7
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 ًمِمٝم٤مداتايمت٤مب  -136

 ٞمف سمٕمٞمٜمف . اًمِمٝم٤مدة ًمٖم٦م: أصٚمٝم٤م ُمـ ؿمٝمد يِمٝمد اًمٌمء إذا طميه وٟمٔمر إًم -3146/136

 . (1)واصٓمالطم٤ًم: إظم٤ٌمر اإلٟم٤ًمن سمام قمغم همػمه ًمٖمػمه سمٚمٗمظ أؿمٝمد أو سمٖمػمه

اًمِمٝم٤مدة ٟمققم٤من: حتٛمؾ وهل اًمتزام اإلٟم٤ًمن سم٤مًمِمٝم٤مدة ويرد قمٚمٞمف اجلٝمؾ, وأداء وهل أن  -3147/136

 . (2)يِمٝمد هب٤م قمٜمد احل٤ميمؿ ويرد قمٚمٞمف اًمٜمًٞم٤من

وم٢مذا مل يقضمد ُمـ يٙمٗمل شمٕملم قمغم ُمـ ـمٚم٧ٌم ُمٜمف  ,ي٦محتٛمؾ اًمِمٝم٤مدة ذم همػم طمؼ اهلل ومرض يمٗم٤م -3148/136

اًمتحٛمؾ, وأُم٤م أداؤه٤م ومٝمق ومرض قملم قمغم ُمـ حتٛمٚمٝم٤م ُمتك ـمٚم٥م ُمٜمف وىمدر قمغم ذًمؽ ُمـ همػم ضر قمغم سمدٟمف أو 

 . (3)[ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :قمروف أو أهٚمف وُم٤مًمف

 –اعمِمٝمقد ًمف  –يم٤من ص٤مطم٥م احلؼ  طمٙمؿ أداء اًمِمٝم٤مدة ىمٌؾ ـمٚم٥م إداء ُمٜمف ومٞمف شمٗمّمٞمؾ: إن -3149/136

ٓ يٕمٚمؿ سم٤مًمِمٝم٤مدة وم٢من اًمِم٤مهد ي١مدهي٤م وإن مل ي٠ًمهل٤م, وإن يم٤من اعمِمٝمقد ًمف قم٤معم٤ًم ذايمرًا وم٢مٟمف ٓ يِمٝمد طمتك شمٓمٚم٥م ُمٜمف 

أٓ »  :وىمقًمف , ُمتٗمؼ قمٚمٞمف .شصمؿ ي٠ميت ىمقم يِمٝمدون وٓ يًتِمٝمدون »  :ويٙمقن هذا مجٕم٤ًم سملم ىمقًمف  ,اًمِمٝم٤مدة

 . (4)أظمرضمف ُمًٚمؿ .شاء؟ اًمذي ي٠ميت سم٤مًمِمٝم٤مدة ىمٌؾ أن ي٠ًمهل٤م أظمؼميمؿ سمخػم اًمِمٝمد

ـمرق اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٌمء ًمٚمِمٝم٤مدة قمٚمٞمف مخ٦ًم: اًمرؤي٦م واًمًٛمع واًمِمؿ واًمذوق واًمٚمٛمس  -3150/136

 . (5)وآؾمتٗم٤مو٦م

 . (6)اًمتًجٞمؾ اًمّمقيت ٓ يٕمد سمٞمٜم٦م إٓ إذا يم٤من صقت اخلّمؿ ُمتٛمٞمزًا ويمذًمؽ اًمٙمت٤مسم٦م -3151/136

 غم رء ُمـ اًمٕم٘مقد يم٤مًمٜمٙم٤مح وم٢مٟمف ٓ يِمؽمط ذيمر ذوـمف وًمٙمـ ًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمف أن ُمـ ؿمٝمد قم -3152/136

                                                 

 .  15/389( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  15/390( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  15/391( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  15/394( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  15/400( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  15/405( اًمنمح اعمٛمتع (6
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ٕن إصؾ ذم اًمٕم٘مقد اًمّمح٦م واًمًالُم٦م, واعمذه٥م يرى أٟمف ٓ سمد ُمـ ذيمر  :يٌلم إن يم٤من هٜم٤مك ومقات ذط

 . (1)اًمنموط

 . (2)ٓ يِمؽمط ذم اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمزٟم٤م ذيمر اعمزين هب٤م, واعمذه٥م يرى أٟمف يِمؽمط ذًمؽ -3153/136

ٕن هذا أُمر طمز  :اًمِمٝم٤مدة قمـ ـمريؼ اًمتّمقير سم٠من صقرت هذه أًم٦م اًمقاىمع وم٢مهن٤م شم٘مٌؾ -3154/136

 . (3)ُمٕمٚمقم

 ومّمٌؾ ذم ذوط ُمـ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف

 : (4)ذوط ُمـ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف -3155/136

ىمقا, واعمذه٥م اًمٌٚمقغ ومال شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة اًمّمٌٞم٤من إٓ ومٞمام يٓمٚمع قمٚمٞمف اًمّمٌٞم٤من هم٤مًم٤ًٌم إذا مل يتٗمراًمنمط إول: 

 يرى قمدم اًمّمح٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم .   

 اًمنمط اًمث٤مين: اًمٕم٘مؾ وهق اإلدراك . 

اًمنمط اًمث٤مًم٨م: اًمٙمالم ومال شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة إظمرس إٓ إذا يم٤مٟم٧م ُمٗمٝمقُم٦م, واعمذه٥م أهن٤م ٓ شم٘مٌؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم إٓ إذا 

 أداه٤م سمخط يده وم٢مهن٤م شمٗمٞمد اًمٞم٘ملم ويٕمٛمؾ هب٤م . 

  . اًمٙم٤مومراًمنمط اًمراسمع: اإلؾمالم ومال شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة 

 اًمنمط اخل٤مُمس: احلٗمظ . 

ومال ي٠ميت  ,اًمنمط اًم٤ًمدس: اًمٕمداًم٦م ويٕمتؼم هل٤م ؿمٞمئ٤من: اًمّمالح ذم اًمديـ سم٠من ي١مدي اًمٗمرائض وجيتٜم٥م اعمح٤مرم

واًمراضمح أٟمف يٙمقن قمدل ذم ؿمٝم٤مدشمف ٓ قمدل ُمٓمٚم٘م٤ًم, واؾمتٕمامل , سمٙمٌػمة وٓ يٍم قمغم صٖمػمة وهذا هق اعمذه٥م

 واضمتٜم٤مب ُم٤م يدٟمس ويِملم .  اعمروءة وهل ومٕمؾ ُم٤م جيٛمؾ ويزيـ

                                                 

 .  15/405( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  15/410ًمنمح اعمٛمتع ( ا(2

 .  15/412( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  422 – 15/413( اًمنمح اعمٛمتع (4
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ُمـ زال قمٜمف ُم٤مٟمع ُمـ ُمقاٟمع ىمٌقل اًمِمٝم٤مدة سم٠من سمٚمغ ُمـ حتٛمؾ وهق صٖمػم أو قم٘مؾ ُمـ ىمد ضمـ  -3156/136

 . (1)سمٕمد اًمتحٛمؾ أو أؾمٚمؿ ُمـ حتٛمؾ وهق يم٤مومر أو شم٤مب ُمـ حتٛمؾ وهق وم٤مؾمؼ ىمٌٚم٧م ؿمٝم٤مدشمف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  15/429( اًمنمح اعمٛمتع (1
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 اًمدقم٤موى واًمٞمٛملم ذمًمِمٝمقد اًمِمٝم٤مدة وقمدد اُمقاٟمع  سم٤مُب  -137

ٓ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة قمٛمقدي اًمٜم٥ًم سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض ُمٓمٚم٘م٤ًم قمغم اعمذه٥م ويمذًمؽ ؿمٝم٤مدة أطمد  -3157/137

اًمزوضملم ًمّم٤مطمٌف ًم٘مقة اًمتٝمٛم٦م, واًمراضمح أٟمف إذا ص٤مر إصؾ واًمٗمرع أو أطمد اًمزوضملم ُمؼمزًا ذم اًمٕمداًم٦م ٓ شمٚمح٘مف 

ٻ ٻ  ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :سمٕمْمٝمؿهتٛم٦م وم٢من اًمقاضم٥م ىمٌقل ؿمٝم٤مدشمف إذا مت٧م اًمنموط, وشم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدهتؿ قمغم 

 . (1)[ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ٓ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة ُمـ جير إمم ٟمٗمًف ٟمٗمٕم٤ًم أو يدومع قمٜمٝم٤م ضرًا, وٓ ؿمٝم٤مدة اًمٕمدو قمغم قمدوه إٓ  -3158/137

 . (2)إذا يم٤من ُمؼمزًا ذم اًمٕمداًم٦م ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه٥م وشم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدة اًمٕمدو ًمٕمدوه

 ومّمٌؾ ذم قمدد اًمِمٝمقد

ڇ ڇ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم] :ؾ ذم اًمرُمل سم٤مًمزٟم٤م أو اًمِمٝم٤مدة قمغم اإلىمرار سمف إٓ أرسمٕم٦م ؿمٝمقدٓ ي٘مٌ -3159/137

 . (3)[ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

يٙمٗمل ذم اًمِمٝم٤مدة قمغم ُمـ أشمك هبٞمٛم٦م رضمالن ومٞمٕمزر اًمٗم٤مقمؾ وشم٘متؾ اًمٌٝمٞمٛم٦م ويْمٛمٜمٝم٤م إن  -3160/137

 . (4)يم٤مٟم٧م ًمٖمػمه

وُم٤م ًمٞمس سمٕم٘مقسم٦م وٓ ُم٤مل وٓ ي٘مّمد سمف اعم٤مل  ,ٟم٤مي٘مٌؾ ذم سم٘مٞم٦م احلدود واًم٘مّم٤مص ؾمقى اًمز -3161/137

 . (5)ويٓمٚمع قمٚمٞمف اًمرضم٤مل هم٤مًم٤ًٌم رضمالن وم٘مط

ي٘مٌؾ ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م وُم٤م ي٘مّمد سمف اعم٤مل رضمالن أو رضمؾ واُمرأشم٤من أو رضمؾ ويٛملم  -3162/137

 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ] :اعمدقمل

                                                 

 .  15/434( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  15/439( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  15/445( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  15/446( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  15/446( اًمنمح اعمٛمتع (5
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 . (1)أظمرضمف ُمًٚمؿ .لم اعمدقملىم٣م سم٤مًمِم٤مهد ويٛم :اًمٜمٌل [ وٕن ڳ

وم٤معمٕم٤مُمالت , اًمراضمح أن اعمرأشملم شم٘مقُم٤من ُم٘م٤مم اًمرضمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم إٓ ذم احلدود ًمالطمتٞم٤مط هل٤م -3163/137

 . (2)اعم٤مًمٞم٦م شمث٧ٌم سمرضمٚملم وسم٠مرسمع ٟم٤ًمء ورضمؾ واُمرأشملم ورضمؾ ويٛملم اعمدقمل واُمرأشملم ويٛملم اعمدقمل

اًمٜم٤ًمء شم٘مٌؾ ومٞمف اُمرأة قمدل وًمق ؿمٝمد اًمرضمؾ ذم هذه  ُم٤م ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمف اًمرضم٤مل هم٤مًم٤ًٌم يمٕمٞمقب -3164/137

 . (3)اًمٕمٞمقب ىُمٌؾ ُمـ سم٤مب أومم

ُمـ أشمك سمرضمؾ واُمرأشملم أو ؿم٤مهد ويٛملم ومٞمام يقضم٥م اًم٘مقد مل يث٧ٌم سمذًمؽ ٓ ىمقد وٓ ُم٤مل,  -3165/137

د, وإن أشمك ٕن ٟمّم٤مب اعم٤مل ذم اًمِمٝم٤مدة ايمتٛمؾ ومل يٙمتٛمؾ ذم احل :وإن أشمك سمذًمؽ ذم هىم٦م صم٧ٌم اعم٤مل دون اًم٘مٓمع

 . (4)سمذًمؽ ذم ظمٚمع صم٧ٌم ًمف اًمٕمقض ومل يث٧ٌم اخلٚمع سم٤مًمِمٝم٤مدة وإٟمام صم٧ٌم سم٢مىمراره

 ومّمٌؾ ذم اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة

وهذا اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ  ,شم٘مٌؾ اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة ذم طم٘مقق أدُمٞملم وطم٘مقق اهلل يم٤محلدود -3166/137

 . (5)٘مطأهن٤م ٓ شمّمح إٓ ذم طم٘مقق أدُمٞملم وميرى اإلؾمالم, واعمذه٥م 

  .(6)ٓ شم٘مٌؾ اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة إٓ إذا شمٕمذرت ؿمٝم٤مدة إصؾ -3167/137

ومٚمٚم٤ًمُمع أن يِمٝمد قمغم  ,أؿمٝمد أن ومالٟم٤ًم ًمف قمٜمد ومالن يمذا ويمذا :جيقز عمـ ؾمٛمع ؿمخّم٤ًم ي٘مقل -3168/137

 . (7)٥مهذه اًمِمٝم٤مدة وٓ يِمؽمط أن يًؽمقمٞمف ويٓمٚم٥م ُمٜمف ص٤مطم٥م اًمِمٝم٤مدة أن يِمٝمد قمغم ؿمٝم٤مدشمف ظمالوم٤ًم ًمٚمٛمذه

 إذا رضمع ؿمٝمقد اعم٤مل ىمٌؾ احلٙمؿ ومال حيٙمؿ سمِمٝم٤مدهتؿ وٓ وامن قمٚمٞمٝمؿ, وإن رضمٕمقا سمٕمد  -3169/137

                                                 

 .  15/449ٛمتع ( اًمنمح اعم(1

 .  15/452( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  15/455( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  15/458( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  15/462( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  15/463( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  15/463( اًمنمح اعمٛمتع (7



 املمتع  الشرحكتاب  جممىع اختيارات الشيخ ابن عثيمني الفقهية من

572 

صم٧ٌم احلٙمؿ وقمٚمٞمٝمؿ اًمْمامن, وإذا رضمٕمقا سمٕمد احلٙمؿ وآؾمتٞمٗم٤مء صم٧ٌم احلٙمؿ  احلٙمؿ وىمٌؾ آؾمتٞمٗم٤مء

 . (1)واًمْمامن

د احلٙمؿ وآؾمتٞمٗم٤مء وم٢مٟمف يْمٛمـ إذا طمٙمؿ اًم٘م٤ميض ذم ُم٤مل سمِم٤مهد ويٛملم صمؿ رضمع اًمِم٤مهد سمٕم -3170/137

 . (2)اعم٤مل يمٚمف

 . (3)إصؾ ذم اًمٕم٤ٌمدات أٟمف ٓ يًتحٚمػ ومٞمٝم٤م ويمذًمؽ طمدود اهلل -3171/137

 . (4)يًتحٚمػ اعمٜمٙمر ذم يمؾ طمؼ ٔدُمل -3172/137

ُمـ يم٤من طم٤مًمٗم٤ًم ومٚمٞمحٚمػ سم٤مهلل أو »  :ًم٘مقًمف  :اًمٞمٛملم اعمنموقم٦م ذم اًمدقم٤موى اًمٞمٛملم سم٤مهلل -3173/137

وسم٤معمٙم٤من  ,ُمتٗمؼ قمٚمٞمف, وشمٖمٚمٞمظ اًمٞمٛملم يرضمع إمم اضمتٝم٤مد اًم٘م٤ميض ويٙمقن اًمتٖمٚمٞمظ سم٤مًمزُم٤من سمٕمد اًمٕمٍم .شًمٞمّمٛم٧م 

 . (5)ذم اعمًجد احلرام يٙمقن سملم اًمريمٜملم وسم٘مٞم٦م اعم٤ًمضمد قمٜمد اعمٜمؼم وذم اهلٞمئ٦م سم٠من يٙمقن ىم٤مئاًم وسم٤مًمّمٞمٖم٦م

 . (6)ه٥م يرى أٟمف ًمٞمس سمٜم٤ميمؾإذا أسمك اعمٜمٙمر اًمٞمٛملم اعمٖمٚمٔم٦م ومٞم٘م٣م قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٙمقل, واعمذ -3174/137

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  15/469( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  15/471( اًمنمح اعمٛمتع (2

  . 15/473( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  15/474( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  15/478( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  15/481( اًمنمح اعمٛمتع (6



 املمتع  الشرحكتاب  جممىع اختيارات الشيخ ابن عثيمني الفقهية من

573 

 إلىمرارا يمت٤مُب  -138

 اإلىمرار اقمؽماف اإلٟم٤ًمن سمام قمٚمٞمف ًمٖمػمه ُمـ طم٘مقق ُم٤مًمٞم٦م أو سمدٟمٞم٦م أو همػم ذًمؽ .  -3175/138

 . (1)وُأظمر اًمٙمالم قمغم اإلىمرار ذم آظمر اًمٙمت٤مب شمٗم٤مؤًٓ سم٠من خيتؿ اهلل ًمٜم٤م سم٤مإلىمرار سم٤مًمتقطمٞمد

ٞمػ ومال يّمح إىمرار اعمجٜمقن ُمٓمٚم٘م٤ًم وٓ اًمّمٖمػم إٓ ومٞمام يّمح ُمـ ذوط اإلىمرار اًمتٙمٚم -3176/138

 . (2)شمٍمومف ومٞمف, ويِمؽمط يمذًمؽ أن يٙمقن خمت٤مرًا وهمػم حمجقر قمٚمٞمف حلظ ٟمٗمًف أو حلظ همػمه

 . (3)ُمـ أىمر ذم ُمروف اًمٖمػم خمقف سمٌمء ومٙم٢مىمراره ذم صحتف -3177/138

٢من يم٤من أىمؾ ُمـ ُمٝمر اعمثؾ أو ُمثؾ ُمٝمر وم ,ُمـ أىمر ذم ُمرض ُمقشمف سم٠من ُٓمرأشمف صداق مل شمٕمٓمف -3178/138

 . (4)وإن يم٤من أيمثر ُمـ ُمٝمر اعمثؾ ومٚمٞمس هل٤م إٓ ُمٝمر اعمثؾ ,اعمثؾ وصدىمتف أظمذشمف

ٕٟمف ُمتٝمؿ سمحرُم٤مهن٤م ُمـ  :ُمـ أىمر ذم ُمرض ُمقشمف سم٠مٟمف ىمد أسم٤من زوضمتف ذم صحتف مل يً٘مط إرصمٝم٤م -3179/138

 . (5)اإلرث إٓ أن شمّمدىمف اًمزوضم٦م ومال إرث هل٤م

ـ أىمر ذم ُمروف اعمخقف ًمقارث سمامل صمؿ أصٌح هذا اًمقارث قمٜمد ُمقت اعمقرث أضمٜمٌٞم٤ًم مل ُم -3180/138

 . (6)يٕمط ُم٤م أىمر ًمف إٓ أن جيٞمزه اًمقرصم٦م

ٕن اًمٕمؼمة طم٤مل  :ُمـ أىمر ذم ُمروف اعمخقف ًمٖمػم وارث ومّم٤مر قمٜمد اعمقت وارصم٤ًم صح إىمراره -3181/138

  .(7)اإلىمرار

 وم٢من يم٤من ُمـ ٟمًٌف إًمٞمف ُمٞمت٤ًم  ,ٝمقل اًمٜم٥ًم أٟمف اسمٜمف صم٧ٌم ٟمًٌفُمـ أىمر سمٜم٥ًم صٖمػم أو جمٜمقن جم -3182/138

                                                 

 .  15/483( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  15/483( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  15/488( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  15/492( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  15/493( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  15/493( اًمنمح اعمٛمتع (6

 .  15/494عمٛمتع ( اًمنمح ا(7
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 . (1)ورصمف إٓ أن شمقضمد ىمريٜم٦م شمدل قمغم أٟمف ُمتٝمؿ ومال يرصمف

ًمٗمالن قمكم أًمػ ٓ شمٚمزُمٜمل ومتٚمزُمف إًمػ,  :ُمـ ىمرن سم٢مىمراره ُم٤م يً٘مط إىمراره ُمثؾ أن ي٘مقل -3183/138

وم٢من يم٤مٟم٧م هٜم٤مك سمٞمٜم٦م  ,ـ سمٞمٜم٦م شمث٧ٌم أن ًمٗمالن قمٚمٞمف يمذايم٤من ًمف قمكم وىمْمٞمتف ومٞم٘مٌؾ ىمقًمف سمٞمٛمٞمٜمف ُم٤م مل شمٙم :وإن ىم٤مل

ٕن إصؾ صم٧ٌم سمٖمػم إىمراره, وم٢من صم٧ٌم احلؼ سمٖمػم سمٞمٜم٦م وًمٙمـ يٕمزوه إمم ؾم٥ٌم ومال ي٘مٌؾ  :ومٕمٚمٞمف اًمٌٞمٜم٦م أٟمف ىمد ىمْم٤مه

  .(2)ادقم٤مءه اًم٘مْم٤مء إٓ سمٌٞمٜم٦م

 . (3)يٛمٞمٜمفُمـ أىمر سمديـ وأٟمف ُم١مضمؾ وم٠مٟمٙمر اعم٘مر ًمف إضمؾ وم٤مًم٘مقل ىمقل اعم٘مر ُمع  -3184/138

ُمـ أىمر أٟمف وه٥م وأىمٌض صمؿ أٟمٙمر اًم٘مٌض وـمٚم٥م اًمقاه٥م اؾمتحالف اعمقهقب ومٚمف ذًمؽ  -3185/138

ويمذًمؽ ًمق أىمر سم٘مٌض اًمثٛمـ صمؿ  ,وم٢من رومض اعمقهقب أن حيٚمػ طمٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٙمقل وًمزم اًمقاه٥م أن حيٚمػ

 . (4)أٟمٙمر, واعمذه٥م أٟمف ٓ يٚمزم اًمقاه٥م أن حيٚمػ

أو أقمتؼ قمٌدًا صمؿ أىمر أن ذًمؽ اًمٌمء ًمٞمس ُمٚمٙم٤ًم ًمف مل ي٘مٌؾ ىمقًمف ومل  فُمـ سم٤مع ؿمٞمئ٤ًم أو وهٌ -3186/138

يٜمٗمًخ اًمٌٞمع وًمزُمف اًمْمامن ًمٚمٛم٘مر ًمف إٓ أن ي٠ميت سمٌٞمٜم٦م أو يّمدىمف اعمِمؽمي ذم ذًمؽ ومٞمٜمٗمًخ اًمٌٞمع, إٓ أن يْمٞمػ 

  .(5)ذًمؽ اًمٌمء إمم ٟمٗمًف ومال يٜمٗمًخ وًمق أشمك سمٌٞمٜم٦م

 ومّمٌؾ ذم اإلىمرار سم٤مًمٌمء اعمجٛمؾ اعمٌٝمؿ

ـمٚم٥م ُمٜمف شمٗمًػمه وم٢من أسمك شمٗمًػمه طمٌس طمتك  ,ُمـ ادقمك أن ًمٗمالن قمٚمٞمف رء أو يمذا ويمذا -3187/138

 . (6)يٗمنه وم٢من ومنه سم٠مىمؾ ُم٤مل ىمٌؾ ُمٜمف وإن ومنه سمام ٓ يتٛمقل يمجٞمٗم٦م ومخر مل ي٘مٌؾ

  ومنه٤م سمجٜمس أو وم٢من ,ًمٗمالن قمكم أًمػ رضمع ذم شمٗمًػم ضمٜمس هذه إًمػ إًمٞمف :ُمـ ىم٤مل -3188/138

                                                 

 .  15/498( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  15/504( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  15/508( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  15/509( اًمنمح اعمٛمتع (4

 .  15/514( اًمنمح اعمٛمتع (5

 .  15/518( اًمنمح اعمٛمتع (6
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  .(1)ُمٜمف أضمٜم٤مس ىمٌؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .  15/521( اًمنمح اعمٛمتع (1
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 سم٤مب اجل٤مُمع -139

 ٤مً يمت٥م يمت٤مسم ^سمدًمٞمؾ طمدي٨م قمٛمرو سمـ طمزم أن اًمٜمٌل  ,ٓ جيقز ُمس اعمّمحػ إٓ سمقوقء -3189/139

 . (1)هذا ىمقل اجلٛمٝمقر وقم٤مروف اًمٔم٤مهري٦م, ورواه اًمٓمؼماين .شوأٓ يٛمس اًم٘مرآن إٓ ـم٤مهر »  :إمم أهؾ اًمٞمٛمـ وومٞمف

شمؿ اًمٗمْم٦م ًمٚمرضم٤مل ًمٚمح٤مضم٦م واًمزيٜم٦م واًمٕم٤مدة: ٕن إصؾ احلؾ طمتك ي٘مقم جيقز ًمٌس اخل٤م -3190/139

دًمٞمؾ قمغم اًمتحريؿ وإومْمؾ أن يٙمقن ذم اخلٜمٍم ويٚمٞمف اًمٌٜمٍم ويًـ أن يٙمقن ذم اًمٞمٛملم واًمٞم٤ًمر: عم٤م صم٧ٌم قمٜمد 

ش. ًمٌس اًمٜمٌل ^ ظم٤مشمؿ ومْم٦م ذم يٛمٞمٜمف ومٞمف ومص طمٌٌم يم٤من جيٕمؾ ومّمف مم٤م يكم يمٗمف » ىم٤مل:  ُمًٚمؿ قمـ أٟمس 

أظمرضمٝمام ُمًٚمؿ, وإن يم٤من ًمف ومص ش. يم٤من ظم٤مشمؿ اًمٜمٌل ^ ذم هذه وأؿم٤مر إمم اخلٜمٍم ُمـ يده اًمٞمنى : » ىمقًمف و

جيٕمٚمف مم٤م يكم سم٤مـمـ يمٗمف وإُمر ومٞمف واؾمع وجيقز أن يٙمقن اًمٗمص ُمـ ضمٜمس اخل٤مشمؿ أو ُمـ همػمه, وٓ يٜمٌٖمل أن 

هلل شمٕم٤ممم وم٢مذا دظمؾ اخلالء ومال سم٠مس أن يٌ٘مك يٜم٘مش قمٚمٞمف اؾمؿ اهلل وأىمؾ أطمقاًمف اًمٙمراه٦م إٓ أن يٙمقن ذم اؾمٛمف اؾمؿ 

أن رؾمقل اهلل ^ يم٤من إذا دظمؾ اخلالء : »  اخل٤مشمؿ ذم يده وًمٙمـ ىم٤مل اًمٕمٚمامء يٜمٌٖمل أن يْمؿ يده قمٚمٞمف وأُم٤م طمدي٨م

 . (2)ومٝمق ُمٕمٚمقلش. ووع ظم٤ممتف 

 ل ذم جيقز اؾمتخدام اًمٗمْم٦م ذم ىمٌٞمٕم٦م اًمًٞمػ, وجيقز اؾمتخدام اًمٗمْم٦م ومٞمام يِمد سمف وؾمط اًمٕمام -3191/139

 . (3)احلرث وآطمتٓم٤مب وهمػمه, يمحٚمٞم٦م اجلقؿمـ واخلقذة واخلػ واًمران ومح٤مئؾ اًمًٞمػ

ٓ جيقز إيمؾ واًمنمب ذم آٟمٞم٦م اًمذه٥م واًمٗمْم٦م, وأُم٤م اخت٤مذ اًم٘مٚمؿ ومال سم٠مس ومٞمف سمنمط أٓ  -3192/139

أن يتخذ ىمٚماًم همٓم٤مؤه  يًتٕمٛمٚمف ًم٤ٌمؾم٤ًم إن ىمٚمٜم٤م سمتحريؿ اًمٚم٤ٌمس ُم٤م قمدا اعمًتثٜمك وإن ىمٚمٜم٤م أن إصؾ احلؾ ومال سم٠مس

 . (4)وضمراسمف يمٚمف ُمـ ومْم٦م ٕن إصؾ ومٞمف احلؾ

ي٤ٌمح ًمٚمرضم٤مل ُمـ اًمذه٥م ىمٌٞمٕم٦م اًمًٞمػ وهل رأس ُم٘مٌض اًمًٞمػ: ٕٟمف روي أن قمٛمر سمـ  -3193/139

ٕن ومٞمف إهم٤مفم٦م ًمٚمٙمٗم٤مر, وي٤ٌمح اًمذه٥م ًمٚمرضم٤مل ُم٤م دقم٧م إًمٞمف ش. اختذ ذه٤ًٌم قمغم ُم٘مٌض اًمًٞمػ : » اخلٓم٤مب 

                                                 

 .  1/321( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  112 -6/105( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  115 -6/113( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/116( اًمنمح اعمٛمتع (4
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ىمٓمع أٟمٗمف وم٤مختذ أٟمٗم٤ًم ُمـ ومْم٦م وم٠مٟمتـ صمؿ اختذ أٟمٗم٤ًم ُمـ ذه٥م  ىمٓمع: ٕن قمرومج٦م سمـ أؾمٕمد  اًميورة يم٤مٕٟمػ ًمق

سم٠مُمر اًمٜمٌل ^ . أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد, وهذا قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمف وذم زُمٜمٜم٤م هذا يٛمٙمـ أن يقوع ُمٙم٤من إٟمػ رء ُمـ 

اًمًـ ُمـ اًمذه٥م إذا مل  أضمزاء اجلًؿ, وهذا أطمًـ وم٢مذا وضمد اًمٌديؾ وم٢مٟمف ٓ جيقز اخت٤مذ اًمذه٥م, وي٤ٌمح يمذًمؽ

 . (1)يقضمد همػمه يمام هق ذم هذا اًمقىم٧م

جيقز ًمٌس اًم٤ًمقم٦م اعمحالة سم٤مًمٗمْم٦م وٓ جيقز ًمٌس اًم٤ًمقم٦م اعمحالة سم٤مًمذه٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمرضم٤مل,  -3194/139

ًمٙمـ إذا يم٤مٟم٧م اًم٤ًمقم٦م ُمٓمٚمٞم٦م سم٤مًمذه٥م واًمذه٥م ومٞمٝم٤م جمرد ًمقن وًمٞمس ًمف ضمرم ومٝمل ضم٤مئزة, وإن يم٤مٟم٧م آٓهت٤م ومٞمٝم٤م 

ذه٥م ومال سم٠مس إذا يم٤مٟم٧م أٓت داظمٚمٞم٦م, وإن يم٤من اًمذه٥م ذم اًمٕم٘مرب ومال سم٠مس, وإن ووع ؾم٤مقم٦م رء ُمـ اًم

 .    (2)اًمذه٥م ذم ضمٞمٌف ومال سم٠مس ٕٟمف مل يٚمًٌٝم٤م, وؾم٤مقم٦م إعم٤مس ضم٤مئزة ذم ذاهت٤م وىمد حترم ُمـ سم٤مب اإلهاف

ي٘مقل: جيقز ُمـ  اًمذه٥م اًمذي يٙمقن ذم اعمِم٤مًمح ٓ يّمؾ إمم درضم٦م اًمتحريؿ: ٕن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م -3195/139

اًمذه٥م اًمت٤مسمع ُم٤م جيقز ُمـ احلرير اًمت٤مسمع, وم٤معمٜمٝمل قمٜمف ُمـ احلرير ُم٤م يم٤من أيمثره طمرير أو يم٤من طمريرًا ظم٤مًمّم٤ًم, ومام يم٤من 

 . (3)أرسمٕم٦م أص٤مسمع ومام دون ومال سم٠مس سمف ُمـ احلرير وُمـ اًمذه٥م, واعمذه٥م يرى حتريؿ ذًمؽ

اًمٕم٤مدة وًمق يمثر, وجيقز ًمٌس اًمذه٥م ي٤ٌمح ًمٌس اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ًمٚمٜم٤ًمء قمغم ُم٤م ضمرت سمف  -3196/139

 .  (4)اعمحٚمؼ, وجيقز اًمتحكم سم٤محلديد وهمػمه إٓ اًمذه٥م

 

  
  اًمٗمراغ ُمـ اًمٙمت٤مب يم٤مُماًل يقم اًمثالصم٤مء ًمٞمٚم٦م إرسمٕم٤مء

  هـ 1432/  11/  6

 

                                                 

 .  6/116( اًمنمح اعمٛمتع (1

 .  6/118( اًمنمح اعمٛمتع (2

 .  6/120( اًمنمح اعمٛمتع (3

 .  6/121( اًمنمح اعمٛمتع (4
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  يٕمٚمٛمٜم٤م ُم٤م يٜمٗمٕمٜم٤م أنو يٜمٗمٕمٜم٤م سمام قمٚمٛمٜم٤مأن  ضمؾ ذم قمالهأؾم٠مل اعمقمم 

  ٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـوصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ؾمٞمدٟم٤م وٟمٌٞمٜم٤م حم

  آُملم

  : ؾمٓم٤مم سمـ ُمٗمرح سمـ ؿمثلم اًمٕمتٞمٌليمتٌف
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