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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 ملخص البحث 

 صضـعصقـ   ،طات ابـ  تمممـو صوصو ـن لة لـو  بـ ا بـم العحلمـال اوةابحلـو ص ـ ه تتمتع خمطو 
صهذا املخطوط مل يسبق أن وشر حمققـا  ققمقـا   ،لغ ه صضعاهلل لكتبن صمؤلفاتن م  القبول ما قّل أن 

 ،صقــ  طبــع ضــم  لمــوى الفتــاص  مفرقــا    مواضــع مةقــا صمــ  صصن ققمــق ص  مــو لحلــة  ،عحلممــا  
  الفتـــاص  الكـــخي  صمل هــ م وصـــن مقابحلـــو صتوعمقـــا  ص رأــا  مـــع ص ـــوص وقـــ  صأ طـــال  صطبــع  ـــام   

ص ــ م الــة  صاــق  ،مطبعمــو هــاهرا امقمــا، صقــ  حصــل الباحــخ عحلــو وســختم  طمتــم صقابحلقمــا
صقـ م لـن لق مـو  ،ص ـر  اححاصيـخ صااعـاو صصعـق أقـوال املـذاهه الفققمـو ،مةاهج التحقمق املعتم ا

 .صص ف اح ل املخطوط صصعق وسبتن لن ،صبم مةقجن ،مقا لحلمؤلفخمتصرا تر   ا
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 المقدمة 

 اوم  هلل صالص ا صالس م عحلو وسول اهلل صبع :
مل تطبـع مـ  قبـل حمققـو  -ومحـن اهلل-اقذه قطعو وفمسو م    م شمخ اإلسـ م ابـ  تمممـو 

لموى الفتاص  ب صن ققمق صمقابحلو صم  وسخو صاح ا صب صن   مو  صطبعت ضم  ،ققمقا  عحلمما  
صق  حصحلت عحلـو وسـختم خمطـوطتم مةقـا صقابحلتقمـا ص ـ مت الـة  صاـق املـةقج العحلمـي  ،لحلة 

 املعتم    التحقمق.
 صق   عحلت بم ي ي الة  احملقق متقم ا    مطحلبم:

 :حياة ابن تيمية :المطلب األول
 صامن مسائل:

 الب  تمممو. احصىل: ترمجو خمتصرا املسألو
 حماا اب  تمممو الفققمو: :املسألو الثاومو

 :النص المحقق :المطلب الثاني
 صامن مسائل:
 .عةوان املخطوط صتوعمق وسبتن لن املسألو احصىل:
 .مةقج املؤلف: املسألو الثاومو
 .مكاوو املخطوط صأمهمتن :املسألو الثالثو

 .خطوطص ف امل: املسألو الرابعو 
 مث أتبعت ذلك بالة  احملقق مث اخلامتو صاقرس املصاصو صاملرا ع.

 منهج تحقيق المخطوط:

  :صق  سرت عحلو املةقج التايل
صق   عحلت وسخو )ب(  ،ا باملطبوى صإعبات الفرصقممقابحلو الةسختم املخطوطتم مع مقاووتق .1

الةســخو اح ــر  أص وســـخو   مــا أبــم هتياصلـــا عحلــو  ،صأعبــت مــا  الفقـــا   اواشــمو ،هــي اح ــل
 .الفتاص 

 إذا  ان هةاك حا و لإليضاح بكحلمو اتوضع بم معكواتم. .2
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 .مع االقتصاو عحلو املذاهه الفققمو املعتخياع  املذاهه الفققمو توعمق احقوال املةقولو  .3

 توعمق احقوال م   ته أهل املذهه وفسن. .4

 وعمق.و   التمحلاالعتماص عحلو أمقات املصاصو صاملرا ع اح  .5
 ترقم  اايات صبمان سووها. .6

 ـــريج اححاصيـــخ صبمـــان مـــا ذ ـــره أهـــل الشـــأن   صو تقـــا   إن مل تكـــ    الصـــحمحم أص  .7
 بتخرأقا. ذأح مها  اإن  اوت  ذلك اأ تفي حمةئ

  ريج ااعاو م  مصاصوها اح حلمو صاوك  عحلمقا ما أمك . .8

 التعريف باملصطحلحات صشرح الغريه. .9

 حلغو صاإلم ل صع مات الرتقم . العةايو بقواع  ال .11

 إتباى الرسالو بفقرس املصاصو صاملرا ع. .11

 :وفيه مطلبان ،التعريف بالمؤلف والمخطوط

 :حياة ابن تيمية :المطلب األول

 صامن مسائل:

 المسألة األولى: ترجمة مختصرة البن تيمية:

 اسمه ونسبه:

لقـــر ن، حممـــي الســـةو، صقـــامع العحلـــ  اممـــام، ع مـــو ال مـــان، صترمجـــان ا ،هـــو شـــمخ اإلســـ م
الةمــ ي  ،الب عـو: أمحـ  بـ  عبـ  اوحلــم  بـ  عبـ  السـ م ابـ  تمممــو، اوـرام مولـ ا ، ال مشـقي مةشـأ  

 ةمتـن أبـو العبـاس، صيحلقـه   ،(1)اجملـ ص   اح ـول صالفـرصى  ،وسبا ، اوةبحلي مذهبا ، مث اجملتق  املطحلـق
 .بتقي ال ي 

 مولده ونشأته:

 هــــ(661عةـــم العاشـــر مـــ  وبمـــع احصل ســـةو إحـــ   صســـتم صســـتمائو )يـــوم اإل ،صلـــ  نـــران
 . صقول بن أبوه إىل صمشق ااشتقر هبا

                                                 
 :(، ذيـــل طبقـــات اوةابحلـــو1/132(، املقصـــ  احوشـــ : )18(، احعـــ م العحلمـــو لحلبـــ او: )3العقـــوص ال ويـــو: ) ،(4/1496(   اوظـــر: تـــذ را اوفـــا : )1)

 (.17(،   ل العمةم: )2/387)
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صوشــأ   بمــت عحلــ  ص ــ ح صصوى، اــأبوه إمــام اوةابحلــو   عصــره، ص ــ ه أبــو الخي ــات مــ  
 إلمن املةتقو   مذهه اوةابحلو   عصره صبع  عصره. ،أ ابر العحلمال

اعـر  عةـن الـووى صالتقـو  صالةباهـو    ـباه، صلـن  ،وعومو أهفاوه صق  وشأ عحلو التقو  مةذ
 .أون أسحل  عحلو ي ين يقوصي    باه :  ذلك قص  مشقووا. صم  ذلك

ــــت أســــرتن إىل صمشــــق ســــةو  صقــــ  مكــــخ نــــران الســــبع الســــةم احصىل مــــ  عمــــره، مث ذهب
لعحلمال، صمقر العحلـوم، هـ(، صاستقر   صمشق صلعحلقا  اوت   ا  لن، إذ  اوت صمشق موط  ا667)

 .  طحلبن لحلعحل  مةذ  باه -ومحن اهلل  -صامقا م  اور و العحلممو ما أااص اب  تمممو 
ص ـــت  القـــر ن  ـــغ ا ، مث  .صمل يـــ ل مةـــذ أيـــام  ـــغره مســـتغرق احصقـــات   اجلـــ  صاال تقـــاص

 ـــال بـــاهر، صذ  ،صبـــرى امقـــا، صاــاق احقـــران، صهبــر العحلمـــال   حفـــ   ــاوق ،اشــتغل بـــالعحلوم اأتقةقــا
 .(2)صهته  صعباصا، ومحن اهلل  ،صحضوو ب يقو، صحجو باهرا مع ت ي  صإ  ص

العحل ، اقــ   اوــت أســرتن أســرا بــصال عجــه أن  يكــون ابــ  تمممــو هبــذا القــ و مــ  الشــغف 
 .(3)حىت ألف الذهيب  تابن "التمممو    ل تمممو"  ،عحل  صإمامو   ال ي 

 :طلبه للعلم

القر ن    باه، صمسع او يخ صهو   س  السابعو م  الشمخ  طحله العحل   غ ا ، احف 
 .(5)هـ 667سةو  (4)ال ائ   اب  عب 

صالهتم الشــموو صمســع مــةق  حــىت هتاص عــ صه  عــ  مــائن شــمخ، صمســع املســة  مــرات صالكتــه 
صتعحلـ  اخلـو صاوسـاب   املكتـه    ،الستو صمعج  الطخيام الكب ، صعـ  باوـ يخ حـىت بـرهت امـن

صاقمــن صاســت وك عحلمــن،  ،، صأقبــل عحلــو الفقــن، صأتقــ  العربمــو. قــرأ  تــاب ســمبوين   بضــعو أيــام ــغره
صهــذا  حلــن صهــو ابــ  بضــع عشــرا ســةو، اــاوبقر أهــل صمشــق مــ  اــرط  ،صعــ  بالتفســ  عةايــو اائقــو

  .(6)صسم ن ذهةن، صقوا حااظتن، صسرعو إصوا ن  ،ذ ائن

                                                 
(، ذيـــل تـــاويخ 1/133(، املقصـــ  احوشـــ : )2/387(، الـــذيل عحلـــو طبقـــات اوةابحلـــو: )4العقـــوص ال ويـــو: ) ،(44، 21) :(   اوظـــر: احعـــ م العحلمـــو2)

 (.267(، تتمو املختصر   أ باو البشر: )215اإلس م: )
 (. 1/462(   اوظر: إيضاح املكةون لحلبغ اصي:) 3)
هـــ. 668هـــ، صتــو  ســةو 575هتيــ  الــ ي  أبــو العبــاس، صلــ  ســةو  ،اخلطمــه ،لــ اب بــ  وعمــو املق ســي، الكاتــه، احملــ  (   هــو الشــمخ أمحــ  بــ  عب ا4)

 (.2/278(، ذيل الطبقات: )1/131اوظر: املقص  احوش : )
التبمـان لب يعـو ال مـان  ،(188(، خمتصـر طبقـات عحلمـال اوـ يخ البـ  عبـ  امـاصي: )256(   اوظر: مسالك احبصاو   ممالـك احمصـاو لحلعمـري: )5)

 .(4العقوص ال ويو: ) ،(426حملم  ب  وا ر ال ي  ال مشقي الشااعي )
  .(2/416(، تتمو املختصر   أ باو البشر الب  الووصي: )189(، خمتصر طبقات عحلمال او يخ: )4(   اوظر: العقوص ال ويو: )6)



 

 

6 

صيـأ  لـا يتحـ  امـن أعمـان  ،اهر صيفحـ  الكبـاوصيةـ ،ص ان حيضر امل اوس صاحملااـل    ـغره
البحلـــ ، صأاـــىت صلـــن تســـع عشـــرا ســـةو بعـــ  أن أذن لـــن شـــمو ن باإلاتـــال، صشـــرى   ذلـــك الوقـــت   

 .(7)صلن إح   صعشرصن سةو بع  موت صال ه  ،التألمف، صصوس ل وسو صاو او يخ

 :شيوخه

صابـ   ،مـةق  صالـ ه عبـ  اوحلـم  .(8)شمو ن أ ثر م  مـائن شـمخ   سـائر الفةـون ع ص بحلغ 
 .صاب  أيب عمر ص  ه  ،ال اب عب 

 :تالميذه

الع مـو ابــ  القـم  صالـذهيب صابـ   ثـ  صابــ   :صقـ  اوتفـع بـن  حلـق  ثــ ، صمـ  أشـقر ت مذتـن
صحسـبك هبـؤالل الةجـوم  ،عب  اماصي صالب او صاب  مفحلـ  صابـ  و ـه صابـ  وشـمق املـالكي صالصـف ي

 .صتصةمفا  صشقرا ،عا  احاذاذ عحلما  صاط 

 :وفاته

صهـــو   الســـج   ـــابرا  حمتســـبا ،  ،هــــ   شـــقر ذي القعـــ ا728ســـةو  -ومحـــن اهلل  -تـــو  
ص ـان قـ  مةـع مـ  الكتابـو  ،صقـرالا القـر ن ،واضما  بقضال اهلل، مشتغ     السج  بطاعو اهلل صالذ ر

ص ل  خي موتن إىل بحل  امما وعحل  صما  :قال الب او صالتألمف اعكف عحلو القر ن ص ت  مثاوم  تمو.
 صو ـــا  أوص مصـــر صالشـــام صالعـــراق صتخييـــ  صالبصـــرا  ،إال ص ـــحلي عحلمـــن   مجمـــع  وامعـــن صلامعـــن

 .(9)هـ  صقراها ص  ها ا.

 :ثناء العلماء عليه

 ،صمجـع  ـ م العحلمـال   هـذا يطـول ،صقل عامل قابحلن أص ا تمع بن إال صاوبقر مةن صأعىن عحلمن
هـــ( 748اوــاا  املــؤوو احملــ   الع مــو  ــذ الــ ي  الــذهيب الشــااعي )ت ا قــول صيكفمةــا   هــذ

شــمخ  ،شــمخةا، اإلمــام :اقــ  ص ــفن بـــ ،صعــاطر الــذ ر ،حمــخ ص ــفن   عــ ص مــ   تبــن ببــالغ الثةــال
صقـــرأ القـــر ن صالفقـــن صوـــاهر صاســـت ل صهـــو صصن … اإلســـ م، اـــرص ال مـــان، نـــر العحلـــوم، تقـــي الـــ ي 

                                                 
مق مو ص.بكر أبو هتيـ  لحلجـامع لسـ ا  :صاوظر ،(13/321(، الب ايو صالةقايو: )2/388ةابحلو: )(، الذيل عحلو طبقات او4(   اوظر: العقوص ال ويو: )7)

 )هـ(. :اب  تمممو
  .(27) :(، املقفو الكب 4/279(   اوظر: خمتصر طبقات عحلمال او يخ: )8)
(، العقـــوص ال ويـــو: 4/296حلمـــال اوـــ يخ: )(، خمتصـــر طبقـــات ع2/415) :الـــذيل عحلـــو طبقـــات اوةابحلـــو :(، صاوظـــر77-72(   احعـــ م العحلمـــو: )9)

(241).  
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ص او م  أ ابر العحلمال   حماا شمو ن، صلن املصةفات الكباو … حل  صالتفس صبرى   الع ،البحلوغ
ص ــان … الــن ســاوت هبــا الر بــان، صلعــل تصــاومفن   هــذا الوقــت تكــون أوبعــو  ال   ــراس صأ ثــر 

صحفظن لحلح يخ صو الن ص حتن صسقمن اما يحلحق امن، صأما وقحلن لحلفقن صمذاهه … يتوق  ذ ال  
ضـــ   عـــ  املـــذاهه احوبعـــو احلـــمذ لـــن امـــن وظـــ ، صأمـــا معراتـــن باملحلـــل صالةحـــل الصـــحابو صالتـــابعم، ا

صعربمتــن قويــو  ــ ا ، صمعراتــن بالتــاويخ صالســ  اعجــه … صاح ــول صالكــ م اــ  أعحلــ  لــن امــن وظــ ا  
عجمــه، صأمــا شــجاعتن ص قــاصه صإق امــن اــأمر يتجــاصهت الو ــف صيفــوق الةعــت، صهــو أحــ  اح ــواص 

 .(11)هـ.  هب  املثل ا. احسخمال الذي  يضرب
 ،وأســا    معراــو الكتــاب صالســةو صاال ــت   ،صقــال: ص ــان  يــو   الــذ ال صســرعو اإلصواك

صأمرا  باملعرص ، صهنما  ع   ،نرا    الةقحلمات، هو   هتماون اري  عصره عحلما  صهته ا  صشجاعو صسخال  
  .(11)هـ  املةكر، ص ثرا تصاومف ا.

صإن عــ  الفققــال اقــو لتقــ ه  املطحلــق، صإن  ،و حامــل لوائــناــإن ذ ــر التفســ  اقــ :صقــال
صإن مســي املتكحلمــون اقــو اــرصه ،  ،صاســتغىن صأاحلســوا ،صســرص صأبحلســوا ،حضــر اوفــا  وطــق ص رســوا

صإلمـــن مـــر عق ، صإن الح ابـــ  ســـمةا يقـــ م الف ســـفو احل ســـق  صتم ســـق ، صهتـــك أســـتاوه ، ص شـــف 
الصر  صالحلغو، صهو أعظ  م  أن تصفن  حلمي، صيةبن عحلو   معراو العربمو ص  طويلعواوه ، صلن ي  

 هـ.  شأصه قحلمي، اإن س تن صعحلومن صمعاوان صحمةتن صتةق تن حيتمل أن تر ع   لحل تم ا.
ص ـــرحق  صتعـــ يحلق  صطبقـــال ، صمعراـــو بفةـــون اوـــ يخ،  ،صقـــال: صلـــن  ـــخيا تامـــو بالر ـــال
اــ  يبحلــغ أحــ    العصــر  ،تووــن الــذي اوفــرص بــنمــع حفظــن مل ،صبالعــايل صالةــاهتل، صبالصــحم  صالســقم 

وتبتـــن صال يقاوبـــن، صهـــو عجـــه   استحضـــاوه، صاســـتخرا  اوجـــج مةـــن، صإلمـــن املةتقـــو   عـــ صه إىل 
نمـــخ يصـــ ق عحلمـــن أن يقـــال: " ـــل حـــ يخ ال يعراـــن ابـــ  تمممـــو احلـــمذ  ،الكتـــه الســـتو صاملســـة 

، ص ـ ه مـ  احئمـو يغرتاـون مـ  السـواقي، صلك  اإلحاطو هلل،    أون يغرت  امن م  نـر ؛ن يخ"
صقــت إقامــو الــ لمل هبــا عحلــو  -صأمــا التفســ  امســحل   إلمــن، صلــن   استحضــاو اايــات مــ  القــر ن 

صلفرط إمامتن   التفس  صعظمو اط عن يبم  طأ  ،ق  امن املقرئصإذا و ه  ،قوا عجمبو -املسألو 
 يـــ ا، صيةصـــر قـــوال  صاحـــ ا  موااقـــا  ملـــا صل عحلمـــن القـــر ن  ثـــ  مـــ  أقـــوال املفســـري ، صيـــوهي أقـــواال  ع

صاوــ يخ، صيكتــه   المــوم صالحلمحلــو مــ  التفســ  أص مــ  الفقــن أص مــ  اح ــحلم، أص مــ  الــرص عحلـــو 

                                                 
 (.4/279(   اوظر: خمتصر طبقات عحلمال او يخ: )11)
  .(   اوظر: املص و السابق11)
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الف سـفو صاحصائـل اــوا  مـ  أوبعــو  ـراويذ أص أهتيــ ، صمـا أبعــ  أن تصـاومفن إىل اان تبحلــغ  ـذ مائــو 
 .(12)ف مفرص   لحل  ا. هـ.لحل ا، صلن      مسألو مصة

 .(13)هـ.  صال هاص احاراص ا. ،صم  احذ مال املع صصي  ،ص ان م  نوو العحل  :صقال امن
أم  :احلـو ححلفـت بـم الـر   صاملقـام وحلفـت ،صهو أ خي م  أن يةبن عحلو سـ تن مثحلـي :صقال

 .(14)هـ  ا. ...ما وأيت بعم  مثحلن صأون ما وأ  مثل وفسن

 :حياة ابن تيمية الفقهية :ةالمسألة الثاني

 تجديده في مجال الفقه وعلومه:

 صبرهت هذا    واوه:
 .تعظم  الة  صوصِّ الةاس إلمن -أ 
 .ات  لال اال تقاص صحماوبو التقحلم  اجملرص ع  ال لمل الصحم  -ب 
 .تعظم  عحلوم السحلف صاالوتفاى هبا -  
 .تطبمق مةقجمو البحخ العحلمي   البحخ صاملةاهرا -ص
 تصحم  القواع  اخلاطئو صاملسائل املر وحو. -هـ 
 .تةقمو أ ول الفقن مما شابن م  مسائل عحل  الك م -ص 
 تقرير القواع  صالضوابو الفققمو الن مل يسبق إلمقا.  -هت 
واــع املــ م عــ  احئمــو  :يعتــخي مــ  أصائــل مــ  ألــف   أســباب  ــ   العحلمــال بكتابــن -ح 
 .( 15) احع م 

 :تيمية في الفقه وعلومهمؤلفات ابن 

 .(16)( مصةفا    الفقن  67صق  ذ ر لن الصف ي ) 
 .(357،صق  حاصلت حصرها ابحلغت باملكرو)(17)( مصةفا  58صع  لن اب  وشمق )

                                                 
 (. 219) :(، صاوظر: ذيل تاويخ اإلس م4/279(   اوظر: خمتصر طبقات عحلمال او يخ: )12)
اإلعـ م  ،(2/237صصل اإلسـ م: ) ،(158ذيـل العـخي: ) ،(،1/56) :معجـ  الشـمووالسـابقو:  الةفـولصاوظـر    ،(4/1496) :(   تذ را اوفا 13)

ذ ـــر مـــ  يعتمــ  قولـــن   اجلـــرح  ،(27-25) :املعجـــ  املخــت  ،(237املعـــم   طبقــات احملـــ عم: ) ،(215(، )318بوامــات احعـــ م: )
 (.38)  :هت ل العحل   ،(72) :صالتع يل

  .(2/387) :ب  و ه(   معج  الشموو لحلذهيب: ع  الذيل ال14)
 (.95ا تماوات اب  تمممو   املعام ت، ص.عب  اهلل  ل سمف: ) :( اوظر 15) 

 .(33 - 7/15الوا  بالوامات ) ،(295(   اوظر: أعمان العصر: )16)
 (. 244) :(   أمسال مؤلفات اب  تمممو17)
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( مصــةفا  56قــ  حاصلــت حصــرها ابحلغــت )امؤلفاتــن   أ ــول الفقــن صالقواعــ  الفققمــو أمــا 
 .( 18) مصةفا  باملكرو 431  الفققمو لموى مؤلفاتن   الفقن صأ ولن صالقواع نامكو 

 :النص المحقق :المطلب الثاني

 صامن مسائل:

 :عنوان المخطوط وتوثيق نسبته له:المسألة األولى

 :صمت التأ   م  توعمق الكتاب لحلمؤلف م  أموو
 ص وص الةسبو الصرحيو   املخطوط لحلمؤلف عحلو  فحو العةوان   املخطوطتم. .1

   الكتابو صاالست الل صالرت م  صاالستطراص   الة  احملقق. ص وص وـََفذ شمخ اإلس م .2

 موااقتن لرت محاتن املةصوص عحلمقا    تبن اح ر . .3

صالشـــــمخ عبـــــ الرمح  مـــــ  أعـــــر  الةـــــاس  ،وســـــبو الشـــــمخ عبـــــ الرمح  بـــــ  قاســـــ  املخطـــــوط لـــــن .4
 لخطوطات اب  تمممو ص طن صمظان  تبن.

صهــي معرصاــو بتضــمةقا لكتــه ابــ  تمممــو  ،ص ــوص وســخو مةــن ضــم  لمــوى الكوا ــه الــ واوي .5
 صوسائحلن.

التعحلمــق عحلــو  ــفحو العةــوان بكــون الشــمخ  تبــن صهــو   قحلعــو صمشــق ي يــ  مــ  صقــو الةســبو لــن  .6
 .صمعراو الةاسخ بن صقرب عق ه مةن

حمخ عحلق عحلـو الةسـخو بقولـن  ،صهو عحلي املسعوصياملتق مم ص وص مرا عو م  أح  العحلمال  .7
 (. )وظر امن عحلي املسعوصي

 :منهج المؤلف :المسألة الثانية

وــاقا املؤلــف ومحــن اهلل   هــذه املخطوطــو مســألو مقمــو صهــي مســألو إيقــاى العقــوص احملرمــو 
  :صق  هنج   عرضقا املةقج التايل

 االست الل م  الكتاب صالسةو الصحمحو. .1

 .بآعاو الصحابواالحتجا   .2

 االحتجا  باإلمجاى الصحم    مواضعن. .3

 الفققمو حئمو املذاهه املتبوعو.وسبو احقوال  .4

                                                 
 (.137ا تماوات اب  تمممو   املعام ت، ص.عب اهلل  ل سمف: ) :( اوظر 18) 
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 املةاقشو العحلممو املوضوعمو نمخ حيتج لحلخص  بقوا مث يةاقشن لوضوعمو صصلمل. .5

 مراعاا املقا   الشرعمو صمةع التحايل عحلو الشرى   الرت م  صاالست الل.  .6

 .صالتفريع التقسم  صالتفصملالسخي توضم  املسائل ع  طريق  .7

 عم   االست الل صالتقعم .اتباى مةقج الصحابو صالتاب .8

 االستفاصا م  القواع  اح ولمو   االست الل صالتقرير. .9

صق  ساو املؤلف   ترتمبن عحلو طريقتن   االستطراص امما لن ع قو بصحله البحخ مث مـا يحلبـخ  .11
 أن ير ع لصحله املوضوى.

 ال قو   الةقل صالتوعمق صاالست الل صبمان ص ن ال اللو. .11

 :مكانة المخطوط وأهميته :المسألة الثالثة

 تتبم أمهمو املخطوط   ع ص م  اجلواوه م  أمهقا: 
صتقريـر هـذا  ،و متعـ صااقو مثل القاع ا املقمو الن يةب  عحلمقا ارصى  ث ا ص عا ،أمهمو موضوعن .1

   هذه الفرصى ح   صحرمو. احمر يؤعر

 أبواب احسرا ص  ها.ع قو هذه القاع ا بأبواب متع صا م  الفقن   املعام ت ص  .2

  ثرا الفرصى املة و و قت هذه القاع ا. .3

صممـا  ، ون اب  تمممو يقرو مثل هذه القاع ا يفمـ  البـاحثم املقتمـم بفقـن ابـ  تمممـو   العقـوص .4
الشك امن أن  ث ا  م  تر محاتن هي املعمول هبـا اان    ثـ  مـ  صصو الفتـو  صاممئـات الشـرعمو 

  محاتن   الط ق بالث   صالط ق الب عي ص  ها.صاحملا    ما   تر 

  ، ون املخطوط مما  ةفن املؤلف   حماتن املتأ را حمخ  ةفن صهو   سـج  القحلعـو ب مشـق .5
  ما صوص   بعض وسخ املخطوط.

 وصف المخطوط::المسألة الرابعة 

 :صمها ،عثرت عحلو وسختم  طمتم لحلمخطوط

 :المخطوطة األولى )ب(

صمــع  ــوصا هــذه  ،ا برمــ  )ب( ص عحلتقــا هــي اح ــل لصــحتقا صقحلــو أ طائقــاصقــ  ومــ ت مــ
 ــووا احلممــو لر ــ  املحلــك  صهــي ،الةســخو مل تســحل  مــ  الــةق  صالــذي قــ  مت التةبمــن عحلمــن   اواشــمو

مكتبــــو بــــرلم صمصــــ وها  ،صوقــــات 9   ،558/1بــــرق   ،امصــــل لحلبحــــو  صال واســــات اإلســــ ممو
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حوـن ص ـ  ص ـن مقابـل لصـفحو  ؛صالظاهر أهنا ضـم  لمـوى ،( 19859 )صوقمقا   املر   ،بأملاوما
 .مما ي ل أهنا ضم  لموى امن ع ا وسائلامن وسالو أ ر  العةوان 

صقــ  قوبــل عحلــو  ،صهــي مكتوبــو يــو  مــ  مــ  وــوى  ــو الةســخ مةقــوط صمشــكول أحماوــا  
 ــفحو العةــوان  صقــ   تــه عحلــو ،أ ــحلن  مــا يــ ل عحلمــن اوواشــي عحلمــن لتعــ يل مــا ســقا عةــن الةاســخ

)وظــر امــن عحلــي املســعوصي (  مــا تو ــ  عباوتــان  امضــتان إحــ امها  أهنــا بحلفــ  )مــ  وعــ  اهلل عحلــو 
صقــ   تــه عحلــو  ــفحو العةــوان ))اصــل    ،عبــ ه أمحــ  الةجــاو اوةبحلــي ( صالعبــاوا الثاومــو  امضــو

هلل وصحــن صوــوو قــ س ا–إيقــاى العقــوص احملرمــو مــ   ــ م شــمخ اإلســ م أيب العبــاس أمحــ  بــ  تمممــو 
ص تـه عحلـو  ،ضرحين صأع  صو تن   عحلمم ص فر لةا صلن صحئمو املسحلمم الحلقـ   ـحلو حممـ   مـم(

 .اجلواص أ مل( أص ما شابن   ر  فحو   اواشمو )قرأه صاعما  أبوعب 

 
  ووا  فحو العةوان م  وسخو )ب(
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  وسخو )ب( ووا الصفحو احصىل م  

 
   وسخو )ب( ووا الصفحو اح  ا م

ســطرا   19صمســطرتن   ،صهــي تقــع   تســع صوقــات صســبعو عشــر ص قــا  مــع  ــفحو العةــوان
(  2998 حلمـــات   الســـطر الواحـــ ، صقـــ  بحلغـــت الكحلمـــات    ـــل هـــذه الةســـخو )  11لتوســـو 
 ( حراا .12.499صاححر  ) ، حلمو
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 النسخة األولى ويرمز لها بحرف ) ب  (
صهــي حمفوهــو   مر ــ  املحلــك امصــل ضــم  لمــوى مكتبــو بــرلم بأملاومــا،  مص وها

 (.558برق  )
 ( عشر صوقات مع  فحو العةوان11) ع ص احصواق
 ( تسعو عشر سطرا19) ع ص احسطر
صق  بحلغت الكحلمات     ( تسع  حلمات   السطر الواح    املتوسو9) ع ص الكحلمات

 ( حراا .12.499صاححر  ) ،(  حلمو2998 ل هذه الةسخو )
 وسخ اخلو ووى

    مذ وو الةاسخ صتاويخ الةسخ

 :  )أ(المخطوطة الثانية 

ضـم  لمـوى   مو ـوصا صهي  ،صق  وم ت ما برم  )أ( صمل أ عحلقا اح ل لكثرا أ طائقا
( 141-126 )ضـم  لمـوى ق ووا احلممـو  صهي ،مع  فحو العةوان صوقات مثانص قا  أي  15

 مـوامعـو احوصواجلع ا أما   صلعل مةقا ما يو ـ      ا ، صما  وو مكتبو بروستون لموعو  اويت
، )  فقـنقسـ  ال-  5-122-9الكويـت بـرق -مر   املخطوطات صالوعائق صالـرتا صل    ،275برق  
 35654صوق   77979برق    39ضم  الكوا ه ال واوي   مر   املحلك امصل ص 

صقــ  قوبــل عحلــو  ،صهــي مكتوبــو يــو  مــ  مــ  وــوى  ــو الةســخ مةقــوط صمشــكول أحماوــا  
صقــ   تــه عحلــو  ــفحو العةــوان  ،أ ــحلن  مــا يــ ل عحلمــن اوواشــي عحلمــن لتعــ يل مــا ســقا عةــن الةاســخ

العباس أمح  ب  عب اوحلم  ب  عب السـ م بـ  تمممـو  ام  مما  ةفن شمخ اإلس م تقي ال ي  أبو)الث
 اورام وضي اهلل عةن بقحلعو صمشق أ  ا ( 

ص  أصل  ـفحو مـ  الـة  بعـ   ، حلمـات  11سطرا  لتوسـو عـ ص  حلمـات  19صمسطرلا 
ل اــمم  أصقــع ( صقــ  بحلغــت اصــ قــال شــمخ اإلســ م ابــ  تمممــو وضــي اهلل عةــن. ،البســمحلو )وب يســر

صق  قوبل عحلو أ حلن  .( حراا  12894صاححر  ) ،(  حلمو3236الكحلمات    ل هذه الةسخو )
 . ما ي ل عحلمن ص وص اوواشي عحلمن لتع يل ما سقا عةن الةاسخ

 

http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/32/1/2/77979?RECORD
http://213.150.161.217/scripts/minisa.dll/32/1/3/35654?RECORD


 

 

14 

  ووا  فحو العةوان م  وسخو )أ( 

 
  ووا الصفحو احصىل م  وسخو)أ( 

 
 صيظقر امقا الرسالو التالمو   ومو الةكاح.أ( وسخو )  ووا الصفحو اح  ا م 

 
 
 
صمو ــــوصا  مكتبــــو بروســــتون لموعــــو  اويــــت( 141-126 )لمــــوى ق مص وها

  وو ما   ع ا أما   
 ( مثان صوقات ضم  لموى8) ع ص احصواق
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 ( تسعو عشر سطرا19) ع ص احسطر
صقـــ  بحلغــــت  ســــو( إحـــ   عشـــرا  حلمــــو   الســـطر الواحـــ    املتو 11) ع ص الكحلمات

( 12894صاححــر  ) ،(  حلمــو3236الكحلمــات    ــل هــذه الةســخو )
 .حراا  

 وسخ مجمل متأ ر ووى اخلو
 حمم  ب  أيب شامو اوةبحلي، صمل يذ ر تاوها الةاسخ صتاويخ الةسخ

  :الدراسات السابقة حول المخطوط

املخطـوط ضـم   صقـ  طبـع ،مل أو م  قام بتحقمق املخطوط صاق مةـاهج التحقمـق املعتمـ ا
 ،، صلكةن مل ه م صمل يقابل الـة 81ص 3الفتاص  الكخي  بحلفظن تقريبا  ص ان عحلو  مغو سؤال  

ص  وسخو صاو املعاو  م  الفتاص  الكخي  الـن حقققـا حسـةم خمحلـو  مل يبـم املخطوطـات الـن 
خطـوط مو ـوص صامل ،صوسخو حسةم خمحلو  امقا أ طال  ث ا عمومـا  صلمسـت صقمقـو ،اعتم  عحلمقا

صالظاهر أن اب  قاس  ومحن اهلل اعتم  عحلو وسخو الكوا ـه  ،مفرقا    موضعم  لموى الفتاص  
 ال واوي صالن استقو مةقا  ل اجملموى.

 

 

 
 
 

 :النص المحقق

 :( 19)  امم  أصقع العقوص احملرمو مث تـاب :اصل :-ق س اهلل وصحن  -صقال شمخ اإلس م 
  :اقــال اهلل تعــاىل   الربــ                                    ســووا[

صق  قال تعاىل ملا ذ ر اخلحلع صالط ق اقال  .. صق  بسو الك م عحلو هذا   موضعن[279:البقرا
  :  اخلحلـــــــــــــــع                                                          

                                                 
سئل الشمخ وضي اهلل عةن عم  أصقـع العقـوص احملرمـو مث تـاب مـا اوكـ  امـن .اأ اب وضـي اهلل عةـن قـال اهلل تعـاىل..(  :(   الفتاص  الكخي  بحلف  19) 

 (.3/81) :ب صن لف  )اصل(



 

 

16 

                                                                     

       -  إىل قولــن-                                                   

                                          (21 ) [231 :]البقــــرا               

                                                             

                                                                      

                                        ( 21) االط ق احملرم  .[3-2 :]الط ق  :
ص ـالط ق الـث   عةـ  ، صاإلمجـاى ( 22)  الط ق   اومض ص  طقر ق  أ اهبا امن حـرام بـالة  

 مـا ذ ــر اهلل تعـاىل أوـن مــ  يتعـ  حــ صص صااعحلـن هــامل لةفسـن   .صهـو تعــ  وـ صص اهلل، ( 23) اجلمقـوو 
  :لقولـن ؛تـاب تـاب اهلل عحلمـن. صالظـامل لةفسـن إذا ( 24)  اهلل اق  هحلـ  وفسـن                 

                              اقـــــو إذا اســـــتغفره  فـــــر لـــــن صومحـــــن  [111:]الةســـــال
  :ام  ل   قولن .صحمةئذ يكون م  املتقم                                      

... [3-2:الطــ ق] صمــ  صااقــن بــالط ق احملــرم  ــاووا عــاملم بــالتحرب  ( 25) . صالــذي  ألــ مق  عمــر
 .مسـتحقون لحلعقوبــو ،( 26)  صقـ  هنــوا عةـن احلــ  يةتقـوا احلــ  يكووـوا مــ  املتقـم اقــ  هـاملون لتعــ يق  

                                                 
 :صقال تعاىل( صلموى الفتاص  هتياصا بحلف  ) 3/81(   )أ( صوسخو الفتاص  الكخي  ) 21)                                                 

                                                                                               صهي مو وصا
   حاشمو )ب( صلك  مل يبم موضعقا بإشاوا.

 .(138/  3) :اال تماو لتعحلمل املختاو :اوظر مث    ( صهو الط ق الب عي. 21) 

 ( أما الة  اقولن تعاىل:  22)                                               .1) . شـرح العمـ ا:"يع  طاهرا م     مجاى" :قال اب  تمممو  /
اسأل عمر ب  اخلطـاب وسـول  - حلو اهلل عحلمن صسحل -أون طحلق امرأتن صهو حائض ىف عق  وسول اهلل .صم  السةو ح يخ اب  عمر (471
مره احل ا عقا مث لمرت قـا حـىت تطقـر مث قـمض مث تطقـر  » - حلو اهلل عحلمن صسحل -ع  ذلك اقال لن وسول اهلل  - حلو اهلل عحلمن صسحل - اهلل

 (351/  9):أ ر ـن البخـاوي.«مث إن شال أمسك بع  صإن شال طحلق قبـل أن سـذ اتحلـك العـ ا الـىت أمـر اهلل عـ  ص ـل أن يطحلـق مـا الةسـال 
 ـــحم   ، تـــاب الطـــ ق  - 18، (1192/  2) : ـــحم  مســـحل  ،(5252حــ يخ وقـــ  ) ،ئض تعتـــ  بـــذلك الطـــ قبــاب إذا طحلقـــت اوـــا

 1471)  :1، حـ يخ وقـ  باب قرب ط ق اوائض بغ  وضاها صأون لو  الف صقـع الطـ ق صيـؤمر بر عتقـا - 1، (1192/  2مسحل : )
). 

صلكــل  ،صمةقــا إيقاعــن   عــ   حمضــات ،صمةقــا إيقاعــن بــث    حلمــات ،مــو صاحـ امةقــا إيقــاى الطــ ق بكحل :( الطـ ق الــث   امــن مســائل عــ ا 23) 
 .مسألو تفا مل يضمق املقام ع  تفصمحلقا

 .} صم  يتع  ح صص اهلل اق  هحل  وفسن { : ما ذ ر اهلل تعاىل: (   )أ( صلموى الفتاص  ذ ره بحلف  24) 

 .(1472):15باب الط ق الث  ، ح يخ وق  -2 ب الط ق تا-18( 1199/  2) : حم  مسحل ( إمضال عمر لحلط ق    25) 

 (   )أ( صلموى الفتاص  هتياصا بحلف  )او صص (. 26) 
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إن عمــك مل يتــق اهلل احلــ  أعــل لــن ار ــا صخمر ــا  :بعض املســتفتمقــال ابــ  عبــاس لــ ( 27) ذلك  ــص 
 .صهــذا إ ــا يقــال ملــ  عحلــ  أن ذلــك حمــرم صاعحلــن ( 29)  .جلعــل لــن ار ــا صخمر ــا صلــو اتقــو اهلل. ( 28) 

إذا عـر  أن ذلـك حمـرم ( 32) معت يا  ال يستحق العقوبو صال يكون ( 31) بالتحرب ( 31) يعحل   ملام  
ق  صاح ا يب  حلو اهلل عحلمن صسحل  أعل ع عصالذي   ان الة .يفعحلن صالت م أن الصتاب م  عوصه إلمن 

 [اكاووا يتوبـون ( 34) ص ذلك م  طحلق   اومض  ما طحلق اب  عمر ]  اووا يتوبون  ( 33)    حماتن
( 37) ]تعــاىل[  مــا قــال ( 36) الظــامل صمــ  مل يتــه اقــو امصــ صن متقــم   ( 35) 

              

                                امـ  احصـر الظحلـ  اـمم  مل يتـه [11:]اوجـرات
صمـ  مل يتـه اقـو  ،بل ص وص قولن  ع من ،و صص اهلل( 39) متع يا أعل  بظامل ا ( 38) حلمذ اتاب 

اكـــاووا  ،، صمل يكـــ  هةـــاك قحلمـــل( 41) اإلل ام عـــاقبق  بـــ ( 41)  ]وضـــي اهلل عةـــن[حمـــل ا تقـــاص اعمر

                                                 
 .صلعل هذا هو احصىل (   )أ( صلموى الفتاص  بحلف  )صلذلك( 27) 

 .ص  لموى الفتاص  بحلف  )صالخمر ا ( ،ب صن ال :(   )أ( ص)ب( 28) 

عــ  الثــووي صمعمـــر عــ  احعمــا عــ  مالــك بـــ   :عبــ  الــرهتاق :"قــال: بحلفـــ  – 11779 بــرق   (266/  6)    مصــةفنعبــ  الــرهتاق ( أ ر ــن  29) 
إن عمــك عصــو اهلل اأو مــن صأطــاى الشــمطان احلــ  أعــل لــن  :إن عمــي طحلــق امرأتــن ع عــا قــال :بــ  عبــاس قــال ســألن و ــل اقــالااوــوير  عــ  

 (61/  4) :صاوـ يخ أ ر ـن ابـ  أيب شـمبو   مصــةفن. صسـة ه  ـحم  .ه عـنخمر ـا قـال  مـف تـر    و ـل حيحلقـا لـن قـال مــ  هـاصى اهلل 
/  3) :شـرح معـام ااعـاوصالطحـاصي    ،15376بـرق   (337/  7) :السـة  الكـخي صالبمققي    ،(4/  6) :االستذ اوالخي    صاب  عب 

 .4136 برق   (57

 (.ص  لموى الفتاص  )اأما م  يعحل  ، ما أعبت  :(ب(   ) 31) 

 .(   )أ( صلموى الفتاص  هتياصا بحلف  )اإون( 31) 

 (.متع يا(   )أ( صلموى الفتاص  بحلف  ) 32) 

 .( او يخ سبق  رأن 33) 

عب  اهلل ب  عمر وضي اهلل عةقما أون طحلق امرأتن صهي حـائض اـذ ر عمـر لرسـول اهلل  ـحلو اهلل عحلمـن صسـحل  اتغـم  امـن وسـول اهلل  ـحلو ( ح يخ  34) 
صسحل  مث قال ل ا عقا مث سسكقا حىت تطقر مث قمض اتطقر اإن ب ا لن أن يطحلققا احلمطحلققا طاهرا قبل أن سسقا اتحلك الع ا  مـا  اهلل عحلمن

 2) : ـحم  مسـحل  ،4918 حـ يخ وقـ   بـاب -1 ،سـووا الطـ ق -65 ،(653/  8) : ـحم  البخـاوي متفق عحلمن. .أمر اهلل ع  ص ل
: 4، حـ يخ وقـ باب قرب ط ق اوائض بغ  وضـاها صأوـن لـو  ـالف صقـع الطـ ق صيـؤمر بر عتقـا - 1،  تاب الط ق  - 18( 1193/ 
 (1471 ). 

 ( ما بم املعكواتم هتياصا   )ب( صلموى الفتاص  صلمست   )أ( صال   الفتاص  الكخي . 35) 

 .(   لموى الفتاص  هتياصا بحلف  )لةفسن( 36) 

 .(3/81( هتياصا   الفتاص  الكخي : ) 37) 

 (   )أ( بحلف  )لمذ( ب صن الفال. 38) 

 (   )أ( بحلف  )معت يا (. 39) 

 ص لموى الفتاص .أالفتاص  الكخي   أص)أ(  صلمست     )ب(  هكذا(  41) 

 .( سبق  ريج احعر 41) 
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الطــ ق احملــرم اــاوكفوا بــذلك عــ  تعــ ي  ( 42) يقعــون    العتقــاصه  أن الةســال حيــرم  عحلــمق  ال
مث يـرصصن الةسـال بالتححلمــل احملـرم  ـاوصا يفعحلـون احملــرم  ،الطــ ق احملـرماـإذا  ـاوصا يوقعـون حـ صص اهلل 

 ،صص اهلل حن الطــ ق احصل  ــان تعــ يا  وــ ؛بـل أوبعــا   ،ع عــا   بــل ،صيتعــ صن حــ صص اهلل مــرتم ،مـرتم
تعـ يا ( 44) اقـ   ،مـا قـ   ـاو بـذلك محلعووـا  هـو صالـ ص  احصل( 43)  ص ذلك وكاح احملحلل مـا صصطـؤه

 متعـــ ي صاملـــرأا صصلمقـــا ملـــا عحلمـــوا بـــذلك صاعحلـــوه  ـــاووا  ،صذاك مـــرا ،اهلل هـــذا مـــرا أ ـــر  ( 45) حـــ  

هتاص بــل  ،  هــذه اوــال اوكفــا  عــ  تعــ ي حــ صص اهلل( 47) االلت ام بــ  حيصــل احلــ ،وــ صص اهلل( 46) 
إلــ امق  هــاملم  ــ  تــائبم  ــ  مــ  ( 49) صإن  ــاووا  ( 48)  لــذلك التــ امق  اــرتكالتعــ ي وــ صص اهلل 

اســتفىت ابــ   ( 51)  االــذي ( 51) [ صإذا قمــل] ،اــذلك ال وــا يعــوص إىل تعــ ي حــ صص اهلل مــرا بعــ  مــرا
صمــذا  ــان ابــ  عبــاس يفــن أحماوــا  بــرتك الحلــ صم  مــا وقــل عةــن  ،تــه لتــاب :ه لــو قمــل لــنعبــاس صاــو 

 عمـر( 54)  قـال( 53) حلمـا ا ،صعمر ما  ان أعل اخلحلمو صالخييو إال صاح ا و عمو ،( 52) عكرمو ص  ه 

                                                 
 .(3/82) :(   الفتاص  الكخي  بحلف  )بالط ق ( 42) 

 .صهو  طأ(   )أ( بحلف  )صصطؤها ما (  43) 

 (   )أ( هتياصا بحلف  ) او(. 44) 

 .(3/82) :(   الفتاص  الكخي  بحلف  )ح صص( 45) 

 (   )أ( بحلف  )معت ي (. 46) 

 (   )أ( بحلف  )االلت ام(. 47) 

 صلعحلن أ وب. (3/82) :(   )أ(الفتاص  الكخي  )إل امقما بذلك( 48) 

 (.3/82) :(   الفتاص  الكخي  ) اوا( 49) 

 .الكخي ( لمست   الفتاص   51) 

 .(3/82) :(   الفتاص  الكخي  )صالذي ( 51) 

 ،، صو الــن عقــات2387بــرق   (339/  7) :الســة  الكــخي  لحلبمققــي ،(215/  4) :همســة أ ر ــن أمحــ     :( عــ م الحلــ صم صوص عــ  ابــ  عبــاس 52) 
عقــو إال   عكرمــو صومــي ": التقريــهقــال ابــ  حجــر    (3/  11) :لــذيه التقــذيه :اوظــر. ســو  صاصص عــ  عكرمــو افــي وصايتــن عةــن  ــ م

لتابعتـن لـبعض بـىن وااـع اـ  أقـل  صاالستشـقاصن يثـن  االعتبـاوذلـك ال سةـع مـ  . صذ ـر احلبـام أن (198/  1)" برأي اخلواو  مـ  الساصسـو
ســت و ن صقــال إســةاصه مــ  أن يكــون اوــ يخ حســةا لجمــوى الطــريقم عــ  عكرمــو صمــال ابــ  القــم  إىل تصــحمحن صذ ــر أن اوــا   وصاه   م

ص ـ م اوـاا  ابـ  حجـر  .(247/  3) :الفتاص  الكخي  ."صهذا إسةاص  م  " :صقال اب  تمممو .(145/  7) :إوصال الغحلمل: اوظر . حم 
) أ ر ن أمح  صأبو يعحلو ص ـححن مـ  طريـق حممـ  بـ  إسـحاق صهـذا  :ير    حتن أيضا اإون قال بأون( يشعر  316/  9  ) الفت  ( ) 

مث ذ ـر اوـاا  هــذه  .( ...أشــمال بأوبعـوصقـ  أ ــابوا عةـن  .ذ رهـا اا وـ يخ وـ    املســألو ال يقبـل التأصيـل الــذي    ـ ه مـ  الرصايــات ا
  .( ...) صيقوي ح يخ اب  إسحاق املذ وو ما أ ر ن مسحل  :مث قال .اح وبو مع اجلواب عةقا

 (   )أ( ص لموى الفتاص  بحلف  )صملا (. 53) 

 لو وص سقو. (   لموى الفتاص   ته   هذا املوضع   اواشمو )بماص   اح ل ( 54) 
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هـاهرا   ـان صإذا  ـان اإللـ ام عامـا   ،صلو أهن  اعحلوا ما يوعظون بن لكان   ا  م  صأشـ  تثبمتـا   :( 55) 
 .ااملراته أوبعو ، صم  البعض باإلعاوو وقضا  لذلك صمل يوعق بتوبو

 ( 57)  [ ما]صيتوبون ا  ويه أن ترك اإلل ام أما إذا  اووا يتقون اهلل  [( 56) ]املرتبو احصىل 
 .  عق  الةيب  حلو اهلل عحلمن صسحل  صأيب بكر    ان 

، ( 61)  امةتقون حمةئذ ( 61) باإلل ام  ( 59)  [إال]تقون ية صإن  اووا ال[ ( 58) ]املرتبو الثاومو  
 .عمرامق  حيتا ون إىل قحلمل اقذا هو ال و و الثاومو الن اعحلقا  صال ،يوقعون احملرم صال

 .أن حيتا وا إىل التححلمل احملرم اقةا ترك اإلل ام    :الثالثو ( 62) ]املرتبو[ ص 
بــ  قحلمــل ( 64)  ]بــن[ صيحل مــونبــل يوقعــون احملــرم  ،ونيةتقــ أهنــ  ال :الرابعــو ( 63) ]املرتبــو [ ص

بـل  ،م  تقو  اهلل صحف  ح صصه ( 65)  مل يو ه صأ  لاقةا لمذ   إل امق  بن اائ ا إال   او 
صالشــاوى مل يشــرى مــا يو ــه حرمــو الةســال ص ريــه  .ه  ص ربــت صيــاوه  اقــوؤ حرمــت عحلــمق  وســا

لكــ   ،صإن  ــاووا أذوبــوا اقــ  مــذوبون عحلــو التقــ يري  ،بــل تــرك إلــ امق  بــذلك أقــل اســاصا   ،الــ ياو
 ( 66) [ أذوـه]أوـن صأما تـرك اإللـ ام احلـمذ امـن إال  .حيه الفساص صاهلل ال ، ريه ال ياو أ ثر اساصا  

م  الفساص الذي قصـ  الشـاوى صاعـن صمةعـن ( 68)  ]اساصا  [ صهذا أقل ،مةن( 67) ذوبا  بقولن صمل يته 
 سألو أن الةقي ي ل عحلو أن املةقي عةن اساصه وا   عحلو   حن اـ ، صأ ل امل( 69) بكل طريق 

                                                 
 ( سبق  رأن. 55) 

 .( هتياصا لإليضاح 56) 

 .صلمست   )أ(   )ب( هكذا(  57) 

 .( هتياصا لإليضاح 58) 

 .صلمست   )أ(   )ب( هكذا(  59) 

 .(   لموى الفتاص  بحلف  )بإل ام( 61) 

 )حمةئذ امةتقون(.  (   )أ( بحلف  61) 

 .( هتياصا لإليضاح 62) 

 .( هتياصا لإليضاح 63) 

 (.3/82) :ص  الفتاص  الكخي  بحلف  )صيحل موون( ،)أ(صلمست     )ب( ص لموى الفتاص   هكذا(  64) 

 .(   لموى الفتاص  بحلف  )تو ه( 65) 

 ( لمست   الفتاص  الكخي . 66) 

 .(3/83) :(   الفتاص  الكخي  )احل  يته( 67) 

 )أ(. ، صلمست    )ب( ص لموى الفتاص  هكذا(  68) 

 .281صب أ الة  اا ر التتمو م  ص  422ص 29( إىل هةا اوتقو الة    لموى الفتاص      69) 
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صأ ل هذا أن  حلمـا هنـو اهلل عةـن صحرمـن    ،( 71)  ي َشرِّى صاعن صمةعن ( 71)  الت ام الفساص م  ى  رِّ شَ ي  
يكــون  ــحمحا  وااــذا  ــاو ل يرتتــه عحلمــن  اــإن اوــرام ال بعــض اححــوال صأباحــن   حــال  أ ــر 

، صهــذا معــىن قــوم  الةقــي ( 72) صحيصــل بــن املقصــوص  مــا حيصــل  ،تــه عحلــو اوــ لاوكــ   مــا يرت 
ص ث  م   ،صأئمو املسحلمم صمجقووه صهذا مذهه الصحابو صالتابعم م  بإحسان  ،يقتضي الفساص

 بفاســ ملــا هــ  أن بعــض مــا هن يــي عةــن لــمذ ؛( 73)   هــذا  الفهــملتكحلمــم مــ  املعت لــو صاحشــعريو ا
لـــو  ـــان الةقـــي  ( 76)  :قـــال ،صاـــو ذلـــك ( 75)  ق احملـــرم صالصـــ ا   الـــ او املغصـــوبو ـــالط   ( 74) 

 ،مو با  لحلفساص ل م اوتقاص هذه العحلـو اـ ل عحلـو أن الفسـاص حصـل بسـبه   ـر  ـ  مطحلـق الةقـي
م  بأي شـيل يعـر  أن  :أصلو الشرى اقمل ( 77) العاوام بتفصمل صهؤالل مل يكوووا م  أئمو الفقن 

هذا أص بأن يقول  ،صهذا ااس  ،بأن يقول الشاوى هذا  حم  :قالوا  .صالعق  ااس ااس ا العباصا 
 ]اإذا ع م الشرط ل م اوتفاؤه أص بأن يقول هذا سةـع  ـحتن  ـذا ص ـذا[ ذا ص ذا  ( 78)  شرط  حتن

 بــل ،( 81)  يتكحلمــون   احصلــو الشــرعمو  صهــؤالل صأمثــام  ال ،اــإذا ص ــ  املــاوع اوتفــت الصــحو( 79) 
 ( 81)   .يســــت ل ال ميتكحلمــــون   أمــــوو يقــــ وصهنا   أذهــــاهن  أهنــــا إذا صقعــــت هــــل يســــت ل هبــــا أ

                                                 
 .(   لموى الفتاص  بحلف  )مم ( 71) 

 (   لموى الفتاص  بحلف )مم  يشرى لن صاعن (ب صن )مةعن(. 71) 

 ص  بحلف  )بن(.(   لموى الفتا 72) 

صذهه قوم إىل أون إن  ان هنما عةن لعمةـن صل عحلـو ، العباصات ال   املعام تصيقتضمن    ،يقتضمن يقتضي الفساص صال :  املسألو أقوال :( اوظر 73) 
ر احملـمو   أ ـول البحـ، (221/  1) :املستصـفو اوظـر: .صيةتقـي لمـوى املـذاهه إىل أ ثـر مـ  سـتو عشـر قـوال .الفساص صإن  ان لغ ه اـ 

  أن الةقــي  ققمــق املــراص ،(74/  1) :املســوصا ،(486/  2) :احملصــول لحلــراهتي ،(25/  1) :الحلمــع   أ ــول الفقــن ،(171/  2) :الفقــن
 .(75،91،94/  1) :يقتضي الفساص لحلع ئي

  .(   )أ( بحلف  )بفساص( 74) 

صقمل: تص   تص  مطحلقا . ال :اقمل :عحلو اخل     هذه القاع ا اح ولمو عحلو أقوال ع ا( ا تحلف العحلمال   الص ا   ال او املغصوبو بةال  75) 
الةكـت صالفوائـ  السـةمو عحلـو  ،(237/  1) :الفـرصى :اوظـر تصـ  لكـ  تسـقو مـ  ذمتـن. ال :.صقمـل عواب امقـا صقمل: تص  لك  ال. مطحلقا  

 :مـة  اجلحلمـل شـرح خمتصـر  حلمـل، (54/  3) :قي عحلو الشرح الكبـ حاشمو ال سو  ،(52/  1) : شا  القةاى  ،(44/  1) :مشكل احملرو
/  2) :هنايــــو احملتــــا  ،(295/  1) :مغــــ  احملتــــا  ،(275/  14) :حلمــــاصوص لاوــــاص  الكبــــ  ، (111/  2) :إعاوــــو الطــــالبم، (25/  5)

221). 

 .(3/83) :(   الفتاص  الكخي  بحلف  )قالوا( 76) 

 (   )أ( بحلف  )بتفا مل(. 77) 

 (. 3/83) :ص  الفتاص  الكخي  بحلف  )صأما هذا اشرطن    حتن  ذا ص ذا( ،(   )أ( بحلف  )اشرطن    حتن( 78) 

 وسخو الفتاص  الكخي .أص )أ(  صلمست  ( ما بم املعكواتم   )ب(  79) 

 (.3/83) :و( صمثحلن   الفتاص  الكخي مالشرع(   )أ( هتياصا بحلف  )الواقعو صهي احصلو الن  عحلقا اهلل صوسولن أصلو عحلو اححكام  81) 

 (   )أ( بحلف  )أص اليست ل(. 81) 
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سكــــةق  أن يةتفعــــوا لــــا يق وصوــــن مــــ  أ ــــول الفقــــن    صمــــذا ال ،اائــــ ا امــــن صالكــــ م   ذلــــك ال
بـل  ،اـإهن  مل يعراـوا وفـذ أصلـو الشـرى الواقعـو( 83) عحلو اححكـام  ( 82)  االست الل باحصلو املفصحلو

مـ  هـذا البـاب اـإن ( 85) صهـذا  .تقع صأشمال هةوا أهنا م   ةذ   م الشـاوى ال ( 84) ق وصا أشمال 
 صال    مــن شــرصط البمــع  ( 86)  يو ــ  ال ،الةــاس قــو هبــذه احلفــا  الــن ذ رصهــاالشــاوى مل يــ ل 

 صال ، ـذا ص ـذا ( 88)  ]أص الص ا  ذا ص ذا صال يشرتط   اجلمعو أص البمع أص الةكاح[( 87) الةكاح 
 ،هذه العباصا أص العق   حم  أص لمذ بصحم  صاو ذلـك ممـا  عحلـوه صلـم   عحلـو الصـحو صالفسـاص

صإ ا الشاوى صل الةاس  ،أح عقا م  أح عقا م  أهل الرأي صالك م اتو باع ( 89) ] حلقا[ بل هذه 
الصــ ح املضــاص لحلفســاص : امقــال]يصــحل   بــاحمر صالةقــي صالتححلمــل صالتحــرب صبقولــن   عقــوص هــذا ال

ٍ    ليـ ي   مـا قـال   بمـع مـ     ( 91)  عحلـ  أوـن ااسـ ( 91) [ يصـحل   اإذا قـال ال  ،( 92) يصـحل   متـرا  ال  ٍّ
 مــا   ، ــاووا حيتجــون عحلــو اســاص العقــوص لجــرص الةقــي املســحلمم أئمــو ســائرص صالصــحابو صالتــابعون 

اسـاص  ( 94) ، ص ـذلك عحلـو ( 93) قـر ن بـالةقي املـذ وو   الاحتجوا عحلـو اسـاص وكـاح ذصات احملـاوم 
 .اتوقـفوصـان ( 96) ، صمةق  م  توه  أن التحرب امقا تعاوص امقا ( 95) عق  اجلمع بم اح تم 

                                                 
 .(3/83) :(   الفتاص  الكخي  بحلف  )املفضحلو( 82) 

 .(   لموى الفتاص  م  قولن )صهذا ااس ( إىل هةا لمذ مو وصا  امقا 83) 

 (   )أ( صالفتاص  الكخي  صلموى الفتاص  هتياصا بحلف  )ق (. 84) 

 (   لموى الفتاص  بحلف  )لمذ(. 85) 

 (   لموى الفتاص  بحلف  )صاليو  (. 86) 

 (   )أ( صالفتاص  الكخي  بحلف  )أص الةكاح( ص  لموى الفتاص  )صالةكاح  ذا ص ذا(. 87) 

 وسخو الفتاص  الكخي  صلموى الفتاص .ال   )أ( ص  صلمست     )ب(  هكذا(  88) 

 .صصن )أ( الكخي  صلموى الفتاص   )ب( صالفتاص   هكذا(  89) 

 لموى الفتاص .  ( ما بم املعكواتم لمذ  91) 

 (   لموى الفتاص  بحلف  )اساص(. 91) 

عـ  أيب سـعم ،  2312ح يخ وق   ،باب إذا باى الو مل شمئا ااس ا ابمعن مرصصص ( : )3،  تاب الو الو-41 (481/  4) : حم  البخاوي(  92) 
 ـال  :بحلفـ  ( 1594)  :96 ، حـ يخ وقـ  بـاب بمـع الطعـام مـث  لثـل - 18 ،  تاب املسـاقاا  - 22  ،(1213/  3) :: حم  مسحل 

( اقال بـ ل متـر  ـان عةـ وا وصئ ابعـت مةـن  ـاعم بصـاى ملطعـ    ب ل بتمر برم اقال لن وسول اهلل  حلو اهلل عحلمن ص سحل  ) م  أي  هذا
وصت أن تشـرتي التمـر ابعـن ببمـع   ـر مث اشـرت بـن أةـ  ذلـك ) أصه عـم الربـا ال تفعـل صلكـ  إذا الةيب  حلو اهلل عحلمن ص سحل  اقال وسـول اهلل ع

). 

  :( يع  قولن تعاىل 93)                            ...  23 :الةسالاايو م  سووا. 
 (   لموى الفتاص  ب صن )عحلو(. 94) 
 .23 :الةسالعحلمن  يو التحرب   سووا  (  ما ت ل 95) 

 (   لموى الفتاص  بحلف  )امن(. 96) 
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وكــاح املطحلقــو ع عــا  اســت لوا عحلــو اســاصه بقولــن  ( 98)  ص ــذلك ،( 97) صقمــل إن بعضــق  أبــاح اجلمــع
 (99 )(                                     ... )ص ـــــذلك [229:اايـــــو ]البقـــــرا ،

ا ربــ، ص ــذلك عقــوص ال( 111) الشــغاو بــالةقي عةــن وكــاح ] ( 111)  ] اســاص [الصــحابو اســت لوا عحلــو 
م  الفساص لمذ م  الصـ ح اقو  ( 114) [ ق  عحلموا أ ا هنو اهلل عةن  ( 113) أهن  ا ،ص  ها( 112) 

حيبـــن  صإ ـــا يةقـــو عمـــا ال ،عمـــا حيبـــن( 115) يةقـــو  اـــ  ،ه الصـــ حصحيـــ ،حيـــه الفســـاص اـــإن اهلل ال
صإن  اوـــت امـــن مصـــحلحو امصـــحلحتن مر وحـــو  ،( 116) اعحلمـــوا أن املةقـــي عةـــن ااســـ  لـــمذ بصـــ ح 

احلـو أل مـوا  ،ال إيقاعـن صاإللـ ام بـن ،واع الفساص صمةعن( 117) صق  عحلموا أن مقصوص الشاوى  ،لفس تن
 (118)  صقولـن ،يصحل  عمل املفس ي  رمو لكاووا مفس ي     مصحلحم صاهلل اللو ه العقوص احمل

 
                     ....   اكل م  ( 119) تعمحلوا لعصمو اهلل  أي ال[11:اايو ]البقرا

لممةع الفساص  ( 111)  االشاوى يةقو عةقا ،( 111) عمل لعصمو اهلل اقو مفس  صاحملرمات معصمو هلل 
 ،الصـحو بـة  صال إمجـاىامقـا  ( 112)  يو   قو   شيل م   ـوو الةقـي  ـووا عبـت صال ،صي اعن

                                                 
صطائفــو قالــت: يطــأ . صا تحلفــوا   اجلمــع بمةقمــا لحلــك الممــم اطائفــو أححلتقمــا صطائفــو توقفــت   ذلــكبــ  حــ م   اجلمــع بــم اح تــم: "ا( قــال  97) 

عبـ  الـرهتاق وـا ابـ   ـريج أ ـخيم عمـرص بـ   صعكرمـو مـا وصيةـاه مـ  طريـق اساصـ  عـ  ابـ  عبـ اح ـر يتقما شال اـإذا صطئقـا حرمـت عحلمـن أ
قـال أبـو حممـ : اقـذا قـول مـ   ....ن أمـع بـم أ تـم صاملـرأا صابةتقـا يعـىن لحلـك الممـمأن عكرمو موىل اب  عباس  ان ال يـر  بأسـا أصيةاو 

 .(522/  9) :احملحلو :". اوظر  التوقف يأححلقما صقول عحل

 .فتاص  الكخي  بحلف  )ص ذا((   ال 98) 

 (   لموى الفتاص  هتياصا بحلف  )تعاىل(. 99) 

 )أ(.، صلمست     )ب( صلموى الفتاص  هكذا ( 111) 

ي ص ــن  شــغاو أن يــ ص  الر ــل ابةتــن عحلــو أنهنــو عــ  الشــغاو. صال - ــحلو اهلل عحلمــن صسـحل -ابــ  عمــر أن وســول اهلل ( صوص الةقـي عةــن مــ  حــ يخ  111) 
 ـحم   ،5112، حـ يخ وقـ  بـاب الشـغاو -31 ،،  تـاب الةكـاح(162/  9)متفق عحلمـن:  ـحم  البخـاوي: ةقما  ـ اق.ابةتن صلمذ بم

 .( 1417)  :62 ح يخ وق  ط ون بباب قرب وكاح الشغاو ص  - 7  ، تاب الةكاح  - 16، (139/  4) :مسحل 

 (   )أ( بحلف  )ال وا(. 112) 

 (.(   )ب( صالفتاص  الكخي  بحلف  )صأهن  113) 

 .( ما بم املعقواتم لمذ   لموى الفتاص  114) 

 (   لموى الفتاص  بحلف  )صاليةقو(. 115) 

 (   لموى الفتاص  بحلف  )بصاحل(. 116) 

 .(   الفتاص  الكخي  بحلف  )الشرى( 117) 

 (   الفتاص  الكخي  هتياصا بحلف  )تعاىل(. 118) 

 (   لموى الفتاص  هتياصا بحلف  )تعاىل(. 119) 

   الفتاص  الكخي  بحلف  )اهلل(.(  111) 

 (   لموى الفتاص  بحلف  )عةن(. 111) 

 .(   الفتاص  الكخي  صلموى الفتاص  بحلف  )عبتت( 112) 
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صلمذ عحلو الصحو وـ  أـه اتباعـن احلـ  يبـق  ،االط ق احملرم صالص ا   ال او املغصوبو امقا و اى
مـ  هحلـ  أحـ مها ل  ـر  ملـا امقـا  ( 114)  عةقـا( 113) هني لك  م  البموى ما  ،مع احملتج هبما حجو

صلكــ   ،صاــو ذلــك ( 118)  صالــةجا، ( 117) صتحلقــي الســحلع ، ( 116) صاملعمــه ، ( 115)  بمــع املصــراا 
صاخلـ ا امقـا إىل املظحلـوم  ،بـل  عحلقـا  ـ  الهتمـو ،هذه البموى مل أعحلقا الشاوى الهتمو  البموى اوـ ل

عةقمــــــا شــــــاوى مل يةــــــن لــــــن صال، اــــــإن اوــــــق   ذلــــــك ( 119) صإن شــــــال أ اهتهــــــا  ،إن شــــــال أبطحلقــــــا
بــل هــذه إذا عحلــ  املظحلــوم باوــال   ابتــ ال  ،بــاهلل  مــا هنــو عــ  الفــواحا خمــت   ( 121) وــق( 121) 

بالســحلعو صيرضــو بــأن العقــ  مثــل أن يعحلــ  بالعمــه صالتــ لمذ صالتصــريو صيعحلــ  الســعر إذا  ــان قاصمــا  
مل يـرص  ـان لـن  إنص  ،( 122)   ـاهتن وضي إ :اكذلك إذا عحل  بع  العق  ،يغبةن املتحلقي  اهت ذلك

                                                 
 (   )أ( بحلف  )ما يةقو(. 113) 

 (   لموى الفتاص  بحلف  )عةن(. 114) 

 عحلمـن صسـحل  قـال: } ال تصـرصا اإلبـل صالغـة ، امـ  ابتاعقـا بعـ  عـ  الةـيب  ـحلو اهلل وضـي اهلل عةـنأيب هريـرا وص الةقي ع  التصريو م  ح يخ ص (  115) 
  - 39 ،(361/  4) : ـحم  البخـاوي .اإون ي  الةظـري  بعـ  أن حيحلبقـا، إن شـال أمسـكقا، صإن شـال وصهـا ص ـاعا مـ  متـر { متفـق عحلمـن

 ،(1154/  3) : ـحم  مسـحل ، 2148وقـ   حـ يخ ،باب الةقي لحلبائع أن ال حيفـل اإلبـل صالبقـر صالغـة  ص ـل حمفحلـو - 64 ، تاب البموى
)  :11 ، حــ يخ وقــ بــاب قــرب بمــع الر ــل عحلــو بمــع أ مــن صســومن عحلــو ســومن صقــرب الــةجا صقــرب التصــريو - 4 ، تــاب البمــوى  - 21

 .اوظر:حبســتن"صأ ـل التصــريو حــبذ املـال يقــال مةــن  ـريت املــال إذا  .صاملصـراا الــن  ـري لبةقــا صحقــ  امـن صمجــع احلــ  حيحلـه أيامــا.( 1515
 .(361/  4) :ات  الباوي

أن وسول اهلل  حلو اهلل عحلمن ص سـحل  مـر عحلـو  ـخيا طعـام اأص ـل يـ ه امقـا اةالـت " وضي اهلل عةن أيب هريرا( صوص الةقي ع  املعمه م  ح يخ  116) 
م   ا  . اوق الطعام  ي يراه الةاس أا   عحلتن :قال .أ ابتن السمال يا وسول اهلل :قال . ما هذا يا  احه الطعام :اقال ،أ ابعن بحل 
 ،بــاب قــول الةــيب  ــحلو اهلل تعــاىل عحلمــن صســحل  مــ   شــةا احلــمذ مةــا - 43،  تــاب اإلســان  - 1 ،(99/  1) : ــحم  مســحل  ".احلــمذ مــ 
 .( 111)  :164ح يخ وق  

وســول اهلل  ــحلو اهلل عحلمــن ص ســحل  ) ال تحلقــوا قــال  :ابــ  عبــاس وضــي اهلل عةقمــا قــال( صوص الةقــي عــ  تحلقــي الســحلع بألفــا  متعــ صا مةقــا حــ يخ  117) 
 ــحم  . متفــق عحلمــن .قــال ال يكــون لــن مسســاوا .قــال اقحلــت البــ  عبــاس مــا قولــن ) ال يبمــع حاضــر لبــاص ( .الر بــان صال يبمــع حاضــر لبــاص (

، 2158خ وقــ   ،ح يبــاب هــل يبمــع حاضــر لبــاص بغــ  أ ــر صهــل يعمةــن أص يةصــحن - 68،  تــاب البمــوى  - 39 ،(371/  4) :البخــاوي
 .( 1521)  :19ح يخ وق  باب قرب بمع اواضر لحلباصي  -6 ، تاب البموى  - 21  ،(1157/  3) : حم  مسحل 

قال: } هنو وسول اهلل أن يبمع حاضر لباص، صال تةا شوا، صال يبمع الر ل عحلو بمع  ( صوص الةقي ع  الةجا م  ح يخ أيب هريرا وضي اهلل عةن 118) 
  - 39 ،(353/  4) :.  حم  البخـاويعحلو  طبو أ من، صال تسأل املرأا ط ق أ تقا لتكفأ ما   إوائقا { متفق عحلمنأ من، صال هطه 

 : ـحم  مسـحل ،2141حـ يخ وقـ  ، بـاب ال يبمـع عحلـو بمـع أ مـن صال يسـوم عحلـو سـوم أ مـن حـىت يـأذن لـن أص يـرتك - 58،   تاب البموى
 .( 1413)  :52ح يخ وق   ،رب اخلطبو عحلو  طبو أ من حىت يأذن أص يرتكباب ق - 6 ، تاب الةكاح  - 16 ،(1133/  2)

ام  ابتاعقا بع  اإون ي  الةظري  بع  أن حيحلبقا، إن شال أمسكقا، صإن شال وصها ص ـاعا ( ي ل عحلمن ما صوص   ح يخ املصراا السابق بحلف ) 119) 
 (.م  متر

 ا(.(   الفتاص  الكخي  صلموى الفتاص  بحلف  )عةق 121) 

 (   )أ( بحلف  )باوق(. 121) 

 (   الفتاص  الكخي  بحلف  )أ اهت(. 122) 
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بـل موقواـا  عحلـو اإل ـاهتا إن شـال أ ـاهته  ـاحه  ،صهذا ي ل عحلو أن العقـ  يقـع  ـ  الهتم ،الفسخ
صهذا متفق عحلمن   مثل بمع املعمه مما امن الرضو بشرط السـ مو مـ   ،، صإن شال وصه( 123) اوق 
صأمـا إذا  ، ( 124)  ـفتن  اـإذا اقـ  الشـرط بقـي موقواـا  عحلـو اإل ـاهتا اقـو الهتم إن  ـان عحلـو ،العمه
صأ ثر العحلمال يقولـون  ،بل هو موقو  عحلو وضو اجملم  اقذا امن و اى ،   الهتم مطحلقا  ( 125)  ان 

صهــو  ،صعحلمــن أ ثــر وصــوص أمحــ  ،، صهــو مــذهه مالــك صأيب حةمفــو ص  مهــا( 126) بوقــف العقــوص 
]املقصــوص[  ؛ إذ( 127)  مــا هــو مبســوط   موضــعن   ،ا تمــاو القــ مال مــ  أ ــحابن  ــاخلرقي ص ــ ه

مث تقـول طائفـو  ،طائفو م  الةاس أون م  مجحلـو مـا هنـي عةـن ( 129)  سهقهةا أن هذا الةوى ( 128) 
بــل ( 133) طائفــو ( 132) ، صتقــول ( 131) الفســاص يقتضــي  أــه أن الاــالةقي  ،صلــمذ بفاســ ( 131) 

                                                 
بـل  ـ ح بـ  اسـاص،  ،مع أن القول بوقف العقوص مطحلقا  هو احهقر   اوجـو، صهـو قـول اجلمقـوو، صلـمذ ذلـك إضـراوا  أ ـ    :قال ومحن اهلل(  123) 

لمـوى اوظر:أص يو ـه لـن، مث يشـاصوه اـإن وضـي صإال مل يصـبن مـا يضـره ا.هــ. اإن الر ل ق  ير  أن يشرتي لغ ه أص يبمع لـن، أص يسـتأ ر لـن 
 (.35-2/34) :(، إع م املوقعم5/141(، الفتاص  الكخي : )31/386(، )29/249):صاوظر(، 578، 21/581الفتاص : )

ص  لمـوى الفتـاص )اقو الهتم  ،فو(   احصىل أيضا  (   )أ( صالفتاص  الكخي  بحلف  )   الهتم إن  ان عحلو  فو( ص  الفتاص  الكخي  بحلف  )  124) 
 إن  ان عحلو  فو ص   الهتم إن  ان عحلو  فو(.

 يوضحقا اواشمو السابقو. ،صأما إذا  ان عحلو     فتن اقو    الهتم مطحلقا   :(  أن امن عباوا ساقطو تق يرها 125) 

أن بمــع الفضــويل  القــول احصل: :صبمــع الفضــويل امــن  ــ   بــم العحلمــال ( أ ــل مســألو صقــف العقــوص مســألو بمــع الفضــويل  مــا قــال الســموطي 126) 
القــول ص  صبــن قــال الظاهريــو..صاوةابحلــو  ،صشــراله باطــل. صهــو قــول الشــااعي   اجل يــ  صهــو قــول مجقــوو أ ــحابن صهــو املــذهه عةــ  الشــااعمو

 ،صالشـااعي   قـول عةــن  ،صمالــك ،.صبـن قــال أبـو حةمفـو أن تصـر  الفضــويل موقـو  عحلـو اإل ــاهتا، اـإن أ ـاهته املالــك  ـ  صإال ا  الثـام:
 .صهــو قــول مجاعــو مــ   بــاو اققــال الصــحابو مــةق  بعــض اخلحلفــال  ،صهــو الــذي و حــن شــمخ اإلســ م ابــ  تمممــو صابــ  القــم  ،صأمحــ    وصايــو
(، اال تمــاو 113-4/112ئق: )(، تبمـم اوقـا6/161(، البحـر الرائـق: )5/148) :(، بـ ائع الصـةائع155-13/153) :اوظـر: املبسـوط

 ،(4/271(، مواهــه اجلحلمــل: )1/276اإلشــرا  لحلقاضــي عبــ الوهاب: ) ،(7/51) :البــ  اممــام (، اــت  القــ ير2/17لتعحلمــل املختــاو: )
(، 4/246(، قفـو احملتـا : )3/355وصضـو الطـالبم: ) ،(4/516(، مـة  اجلحلمـل: )3/12(، حاشمو ال سـوقي: )5/18حاشمو اخلرشي: )

(، احشــــباه صالةظــــائر لحلســــموطي: 2/11(، أســــىن املطالــــه: )3/32(، حاشــــمو اجلمــــل: )3/412(، هنايــــو احملتــــا : )2/21 احملتــــا : )مغــــ 
(، 4/514(، الفــــرصى: )6/295(، املغــــ : )1/311(، احملــــرو: )1/352(، املســــائل الفققمــــو مــــ   تــــاب الــــرصايتم صالــــو قم: )1/451)

صق  و  اوةفمو ص  ه  عحلو مسألو صقف  ،(2/34إع م املوقعم: ) ،(26 بمع الفضويل لحلع ئي: )الك م   :(، صاوظر341اإلوصا : /
صيتخــر  عحلــو قــول اوةابحلــو صاملالكمــو مــا ذ ــر   قــوم    بمــع  ،العقــوص بعمةقــا اــة  اوةفمــو عحلــو صقــف العقــوص عحلــو اإل ــاهتا   اــا  لحلشــااعمو

/  3) :الوســـمو ،(261/  9) :اجملمـــوى، (137/  2) :قواعـــ  اححكـــام   مصـــاحل احوـــام ،(52/  4) :املبســـوط :الفضـــويل صاوهـــا: اوظـــر
 1) لحلسموطياحشباه صالةظائر ، (111/  9) :حواشي الشرصام ،(483/  2): وصضو الطالبم، (2/357) :عم اقحلمويب ص حاشمو  ،(295
 .(521/  1) :السرا  الوها  ،(451/ 

ــــــاص : ) :( اوظــــــر 127)  ــــــو5/141(، الفتــــــاص  الكــــــخي : )31/386(، )29/249(، )578، 21/581لمــــــوى الفت /  6) :(، مةقــــــا  الســــــةو الةبوي
 .(35-2/34) :إع م املوقعم،(81

 )أ(. ، صلمست    )ب( صالفتاص  الكخي  صلموى الفتاص  هكذا(  128) 

 احقرب. ص  الفتاص  الكخي  صلموى الفتاص  )حيسه( صهو ،(   )ب( بحلف  )نسه( بالبال 129) 

 (   لموى الفتاص  هتياصا بحلف  )أ ر (. 131) 
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اطــــأ أص ص ع إذا جنــــا البــــائالــــةجا  ( 136)  ] بمــــع [امــــةق  مــــ  أاســــ   ،( 135) ااســــ   ( 134)  ذاهــــ
صبمعــن عحلــو بمــع أ مــن ، ( 139)  طبــو أ مــن  ( 138)  ، صمــةق  مــ  أاســ  وكــاح اخلاطــه عحلــو( 137) 
، صمـــةق  مـــ  ( 141) ، صمـــةق  مـــ  أاســـ  بمـــع املعمـــه املـــ لذ احلمـــا عـــووص باملصـــراا توقـــف ( 141) 

                                                                                                                                            
 (   )ب( صالفتاص  الكخي  بحلف  )الأه أن يقتضي( ص  لموى الفتاص  بحلف  )االةقي أه أن يقتضي (.  131) 

 (   لموى الفتاص  بحلف  )يقول(. 132) 

 (   لموى الفتاص  هتياصا بحلف  )أ ر (. 133) 

 )ب( صالفتاص  الكخي  صلموى الفتاص  بحلف  )هذا(. )أ( بحلف  )هو( أما   (   134) 

 .(   لموى الفتاص  بحلف )اساص( 135) 

 )أ(. صصن  )ب( صالفتاص  الكخي  صلموى الفتاص    ذا(  136) 

أص مـ حقا ، سحلعو اإلضراو بأح  املتعاق ي  عحلو سبمل اخل يعو ب ياصا   مث  ال" تعريف الةجا هو: صاالستشاوا. ص  االستخرا الةجا أ حلن (  137) 
حوـن وـوى مـ   ؛صالـةجا حـرام. الةجا هو أن تستام السحلعو بأهتي  م  مثةقا صأوت ال تري  شرالها لـ اك اا ـر امقـع امـن  :صقمل." أص ذّمقا، 

صعـ   ،االشـرال  ـحم    قـول أ ثـر أهـل العحلـ  مـةق  الشـااعي صأ ـحاب الـرأياإن اعل  ،صق  تكاعرت الةصوص بالةقي عةن ،اخل اى احملرم
، (253) :طحلبـــو الطحلبـــو ،(235/  1) :املطحلـــع :اوظـــر .أمحـــ  أن البمـــع باطـــل ا تـــاوه أبـــو بكـــر صهـــو قـــول مالـــك حن الةقـــي يقتضـــي الفســـاص

أسىن املطاله   شـرح  ،(54/  3) :حاشمو ال سوقي عحلو الشرح الكب  ،(117/  6) :البحر الرائق ،(27/  2) :اال تماو لتعحلمل املختاو
 .(41/  2) :( شرح مةتقو اإلواصات395/  4) :اإلوصا  لحلمرصاصي ،(311/  4) :املغ ، (41/  2) :وصص الطاله

 .(   لموى الفتاص  بحلف )إذا  طه عحلو ( 138) 

 بظــاهر اوـــ يخ إذا اســتام عحلــو ســوم الغـــ  -ومحــن اهلل  - عممةــوقــال ســفمان بـــ   " :قـــال   املبســوط :يفســ  ( ذهــه اوةفمــو إىل أن العقــ  ال 139) 
هــذا هنــي ملعــىن    ــ  املةقــي عةــن  ــ   :صاشــرت  أص وكــ  عحلــو  طبــو الغــ  االعقــ  باطــل حن الةقــي يو ــه اســاص املةقــي عةــن صلكةــا وقــول

حاشــمو الصــاصي عحلــو  ، صمــذهه املالكمــو أوــن يبطــل صيفســخ.(53/  3) :ام ايــو شــرح الب ايــو :صاوظــر ،(319/  6) :املبســوط" متصــل بــن
اـإن عقــ  الثـام يفسـخ بطحلقــو  " :حمــخ قـال (118/  2) :الفوا ـن الــ صام عحلـو وسـالو ابــ  أيب هتيـ  القـ صام ،(343/  2) :الشـرح الصـغ 

اـإن  ـالف صتـ ص   ـ  "(162/  1) :التةبمن حمخ قال   ،صذهه الشااعمو إىل  حو العق  ،(47/  2) :الب  وش ب ايو اجملتق   "،بائةو
قــال . الصــحو :صاملشــقوو   مــذهه اوةابحلــو ،(646/  9) :الكبــ  ياوــاص  ".صالةكــاح  ــائ  ،اخلطبــواكــان  مثــا ب" :"، صقــال املــاصوصيالعقــ 

 ، صاوظــر:(35/  8) :اإلوصــا  لحلمــرصاصي ".صعةــن ال يصــ  .اعحلــو املــذهه يصــ  العقــ  عحلــو الصــحم  مــ  املــذهه وــ  عحلمــن املــرصاصي "
 طبتــن بعــ  عحلمــن صعقــ  عحلمقــا )  ــ  العقــ   اخلطبــو ( أي  مــا لــو ) اــإن اعــل ( أي  طــه عحلــو  " :صقــال البقــو  ،(15/  7) :املبــ ى

 .(19/  5) : شا  القةاى  ". طبقا )   الع ا ( حن احملرم ال يقاون العق  احل  يؤعر امن

القاضــــي قــــال  شــــقوو.، صعةــــ  املالكمــــو يفســــخ البمــــع   امل(53/  3) :ام ايــــو شــــرح الب ايــــو :اوظــــر. ( عةــــ  اوةفمــــو إن اعــــل االعقــــ   ــــحم  141) 
صأمــا مــا ير ــع إىل اوــال ابمــع اإلوســان عحلــو بمــع أ مــن إذا و ــ  إلمــن صقــرب اتفاققمــا اــإن العقــ  يفســخ عحلــو اــو مــا ذ روــاه   ": عبــ الوهاب

 : امع احمقات الب  اوا ه ".ص  اسخن قوالن  الةكاح " :صم  قول   ر أشاو لن اب  اوا ه بقولن ،(383/  1) :التحلقم ".الةكاح
اـإن اعـل صاشـرت  ":صقـال املـاصوصي ،(96/  1) :التةبمـن ".اسخ صباعن    البمـع" :قال   املقذب.، صعة  الشااعمو يص  البمع(238 / 1)

أح مها ال يص  بمع الثام  :صعة  اوةابحلو امن ص قان صقمل وصايتان ،(768/  5) :ماصوص لحلاواص  الكب   ".صالشرال  ائ  ،اق  أمث صعصو
اإلوصــــا   ،(387/  2) :شــــرح ال و شــــي،(45/  4) :املبــــ ى، (282/  1) :احملــــرو   الفقــــن :اوظــــر .صالو ــــن الثــــام يصــــ ، صهـــو املــــذهه

 .(183/  3) : شا  القةاى  ".صحيرم صال يص  بمعن عحلو بمع أ من هتم  اخلماوي " :قال البقو  ،(332/  4) :لحلمرصاصي

، أحكـام العمـه (174/  2) :ب ايـو اجملتقـ  ،(257/  4) :املغـ  اوظـر: .ذا  ـت  البـائع العمـه( صمم  قال بـبط ن العقـ  صاصص صبعـض اوةابحلـو إ 141) 
 .(72إمساعمل  اه  العمساصي) ص. ،  الفقن اإلس مي
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، صالتحقمـق أن ( 143)  مـاو  صبمع الةجا ب ( 142) مطحلقا   أ من ح  وكاح اخلاطه عحلو  طبو 
بـل وـق اإلوسـان  ، ةكـاح احملرمـات صاملطحلقـو ع عـا  صبمـع الربـا  يكـ  الةقـي امـن وـق اهللهذا الةـوى مل 

 ه  ـص ـذلك إذا عحلـ  أن  ،عحلـ  املشـرتي أن  ـاحه السـحلعو يـةجا صوضـي بـذلك  ـاهت لـو  نمخ
صملـا  ـان الةقـي هةـا وـق ااصمـي مل  ، ـاهتص ـذلك املخطوبـو مـىت أذن اخلاطـه احصل امقـا  ،يةجا

 ،بل أعبت حق املظحلـوم صسـحلطن عحلـو اخلمـاو اـإن شـال أمضـو ، حمحا  الهتما   او ل أعحلن الشاوى
صإن شال وضي بن إذا  مقصوصا،سخ ااملشرتي مع الةجا إن شال وص املبمع احصل هبذا اصإن شال 

الـــرص  ( 144) ص ـــذلك    ،ص ـــن لـــن ااســـ ا  مـــرصصصا  صإن وضـــي بـــن اقـــذا ال مـــا  ووـــنأا ،عحلـــ  بـــالةجا
وكـاح اخلاطـه أن يفسـخ  ( 145) ص ذلك املخطوبو إن شـال  ،ذ صاملصراا ص   ذلكصامل ل ،بالعمه

احلـن  ( 148) صإن شال أن سضي وكاحن  ،احلن ذلك( 147) عحلمن صيت ص قا برضاها  ( 146)  هذا املعت ي
ن شــالت مل إص  ،اــإن شــالت وكحتــن ،مــا  ــان احمــر إىلعــاص صهــو إذا ا تــاو اســخ وكاحــن  ،ذلــك
 قحلــه املــرأا    ـهــو َ ــ ( 151)  :صإذا قمــل ،وكــاح اخلاطــه ( 149)  ســخافحصــل  مقصــوصاإذ  ؛تةكحــن
امكــون هــذا قصا ــا  لظحلمــن ( 151) إن شــئت عاقبةــاه عحلــو هــذا بــأن  ةعــن مــ  وكاحقــا  :قمــل .عحلــيّ 
صالـــذب  بآلـــو  ،ص ـــذلك الصـــ ا   الـــ او املغصـــوبو ،صإن شـــئت عفـــوت عةـــن اأوفـــذوا وكاحـــن ،إيـــاك

،  ـل هـذا إ ـا ( 153) مغصـوب ( 152) سخم املـال بوقـوص مغصوبو صطبخ الطعام نطه مغصوب صت
مـا أ ـذه ( 154) اـإذا أعطـاه بـ ل  ،صذلك ي صل بإعطـال املظحلـوم حقـن ،حرم ملا امن م  هحل  اإلوسان

 م  اعحلن( 155) ال او صمث  اوطه صتاب هو إىل اهلل   ريم  مةفعو مالن أص م  أعمان مالن اأعطاه  

                                                 
 (  ما هو قول اوةفمو صالشااعمو صمشقوو مذهه اوةابحلو  ما سبق ذ ره قريبا. 142) 

 كاح(.(   حاشمو )أ(   هذا املوضع هتياصا بحلف  ) ة 143) 

 .الفتاص  الكخي  لمست  ( لف  ) (  144) 

 (   لموى الفتاص  هتياصا بحلف )هذا (. 145) 

 .(   الفتاص  الكخي  بحلف  )املتع  ( 146) 

 (   لموى الفتاص  بحلف )برضاه(. 147) 

 (   لموى الفتاص  بحلف )وكاحقا(. 148) 

 (.بفسخ( بحلف  )أ(   ) 149) 

 ال(.(   الفتاص  الكخي  بحلف  )ق 151) 

 (   لموى الفتاص  هتياصا بحلف )وكاح تحلك املرأا(. 151) 

 (   الفتاص  الكخي  بحلف  )نطه(. 152) 

 .( سبق ذ ر اخل     ال او املغصوبو صاوها 153) 

 .( )ب ل( لمست   لموى الفتاص  154) 

 (   لموى الفتاص  هتياصا بحلف )تعاىل(. 155) 
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   ( 158)  ] الصـ ا[ق اهلل صحـق العبـ  ص ـاوت  ـ تن بـري مـ  حـ( 157) ما هناه عةن ق   ( 156) 
صالــذب  بســكم مباحــو صإن مل يفعــل ذلــك   ،بوقــوص مبــاح( 159) [  الطعــام ] ،مكــان مبــاح صالطعــام

 ص ـان لصـاحه الـ او أ ـرا صاوه ال] ،الشاا  حلقا ( 161)  قرم  ان لصاحه السكم أ را ذنن ال
أ ل الطعام صمل يوان مثةن  ان لة لو ( 162) ذا إذا صه ،ح ل هذه الشبقو( 161) [ قبو   تن  حلقا 

وضــج الطعــام   اــإن ،هــو حــ ال  حمضــا   شــر و لــمذ اعحلــن حرامــا  صال ( 163)  مــ  أ ــذ طعامــا  لغــ ه  
يبقـو عحلمــن إمث الظحلـ  يــةق  مـ   ــ تن بقــ وه  ( 164) ص ـذلك الصــ ا  ،لصـاحه الوقــوص امـن شــر و

بل يعاقـه  ،م  مل يصل ( 166) عقوبو  يعاقه   امو صال خيالا م   حلو   ا تذمتن  ( 165) تخيأ  ا 
 :ص ذلك أ ل الطعام يعاقه عحلو ق و ذوبـن صاهلل تعـاىل يقـول ،عحلو ق و ذوبن              

                                الثــــوب صإ ــــا قمــــل   الصــــ ا   .[8-7:]ال ل لــــو 
ســـبمل لـــن إىل بـــرالا ذمتـــن إال  حوـــن هةـــاك ال؛( 168) يـــ   هـــذا  ( 167)  عمـــ يصباملكـــان  ،الـــةجذ
اوريــر هــي مــ  ذلــك صلكــ  الصــ ا   الثــوب  ،املظحلــوم ( 169) صهةــا سكةــن ذاك بإوضــال  ،باإلعــاصا
لصــ ا ن   االصـ ا مل يةــن عةـ ( 171)  عـ  ذلــك   الصـ ا ص ــ  يلكـ  هنــ ،اوـق امقــا هلل ،القسـ 

                                                 
 بحلف  )اعل(. (   الفتاص  الكخي  صلموى الفتاص  156) 

 (   الفتاص  الكخي  صلموى الفتاص  بحلف  )اق (. 157) 

 )أ(. صصن  )ب( صالفتاص  الكخي  صلموى الفتاص   هكذا(  158) 

 .( لمست   الفتاص  الكخي  159) 

 (   الفتاص  الكخي  صلموى الفتاص  بحلف  )صالقرم(. 161) 

 .( ما بم املعقواتم لمست   لموى الفتاص  161) 

 (   لموى الفتاص  بحلف )إذا  ان(. 162) 

 (   لموى الفتاص  بحلف )امن(. 163) 

 (   )أ( هتياصا بحلف  ) (. 164) 

 (   لموى الفتاص  بحلف )صالتخيأ(. 165) 

 .(   )أ( بحلف  )لعقوبو( 166) 

 ص  الفتاص  الكخي  )صباملكان  ذلك باإلعاصا ي   هذا(. ،(   )أ( بحلف  )البعم ( 167) 

احشـباه يعمـ . اوظـر:  ال :   حلو   عوب جنذ واسما اإون يعم  عة  اوةفمو صاملالكمو صالشااعمو صاوةابحلو عحلو املشقوو ص  قول عة  اوةابحلـو( م 168) 
 : يب احهتهــريلــالثمــر الــ ام  ،(49/  1) :بــ ائع الصــةائع ،( صالةشــر صالتوهتيــع269/  1) :الــ و املختــاو ،(419/  1) :صالةظــائر البــ  جنــم 

مواهـــه اجلحلمـــل   شــــرح  (،251/  1) :(، شـــرح خمتصـــر  حلمـــل لحلخرشـــي217/  1) :حاشـــمو ال ســـوقي عحلـــو الشـــرح الكبـــ  ،(39/  1)
/  1) :شــــرح مةتقــــو اإلواصات ،(274/  1: )وصضـــو الطــــالبم لحلةــــوصي ،(119/  1: )احم لحلشــــااعي(، 132/  1) :خمتصـــر الشــــمخ  حلمــــل

 (.495/  1) :حاشمو الرصص املربع الب  قاس ، (461/  1) :إلوصا  لحلمرصاصيا ،(337/  1) :مطاله أصيل الةقو ،(153

 (   الفتاص  الكخي  بحلف  )بإوضائن( ص  لموى الفتاص  بحلف )بأن يرص أوص املظحلوم(. 169) 

 (   لموى الفتاص  بحلف )ص     (. 171) 
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   ـ  املةقـي    مثل هذا امةق  م  يقول الةقي هةا ملعـىن   ( 172)  التةاهتى العحلم( 171) اق   ،اقو
، صالطــ ق   ( 174)  ، ص ـذلك يقولـون   الصـ ا   الـ او املغصـوبو صالثـوب املغصـوب( 173) عةـن 

 إوـن إن عـ ا ،حقمقـو لـن صهـذا الـذي قـالوه ال.( 176)  صالبمع صقـت الةـ ال صاـو ذلـك،( 175)  اومض
وفــذ ( 177) [ اــإن  ،الفعــل املةقــي عةــن لــمذ امــن معــىن يو ــه الةقــي اقــذا باطــل]بــذلك أن وفــذ 

صوفذ الص ا اشتمحلت عحلو الظحل  صالفخر صاخلـم ل صاـو  ،الص ا ( 178) البمع اشتمل عحلو تعطل 
[ الــر ذ ] و مــا اشـتمحلت الصـ ا   الثــوب الـةجذ عحلــو م بسـ  ،الةقـي ( 179)  ذلـك ممـا أص ــه

                                                 
 (   لموى الفتاص  بحلف )صق (. 171) 

 لموى الفتاص  بحلف  )الفققال(. (   )أ( صالفتاص  الكخي  ص 172) 

احلـو سـرتها بثـوب حريـر   ":حمخ قـال امـن(57/  3) :البحر الرائق شرح  ة  ال قائق( عة  اوةفمو تص  الص ا   الثوب اورير مع اإلمث.اوظر:  173) 
إن  ان معن عـوب حريـر، صعـوب  قال مالك:.ص (32/  1):الحلباب   شرح الكتاب"صاوظر: ص حّلو  ّحت صأمث  الّص ا   احوص املغص وبو 

 :صاصل أ حابن م  املالكمو اقالوا (74/  1جنذ،  حلو باورير أحه إيّل، صيعم    الوقت إن ص     ه. التقذيه   ا تصاو امل صوو: )
 صـحّلي بثـوب حريـر  صحـ ه  م ضـطرُا لحل بسـن إن  ان 
ا لحل بسـن ص ـحّلو بـن صحـ ه  مـع  صأّمـا إن مل يك ـ  م ضـطرُ  ،م صـحّلي بـن صلـو  ـان معـن  عـوب  جنـذ  اامل

ا  ــ ه  اقـــال ابــ   صهــه   ا :صقــال ابـــ   حبمــه   .ال إعـــاصا عحلمــن : ووــن صا ــ   التــا  صاإل حلمـــل  :اوظــر .ي عمــ     الوقـــت :صقـــال أشــقه   .ي عمــ   أبــ  
مل أــ  إال عــوب حريــر صلــو  ":قــال الةــوصي .صعةــ  الشــااعمو مــ  مل أــ  إال عــوب حريــر امصــحلي امــن لحلحا ــو ،(189/  2) :ملختصــر  حلمــل 

عحلـو املــذهه تصـ   ــ تن أمــا عةـ  اوةابحلــو ا  ،(116/  1) :. وصضـو الطــالبم صعمـ ا املفتـم"ااح ـ  أوـن يصــحلي امـن حوــن يبـاح لحلحا ــو
 .ص (457/  1) :اإلوصـا  لحلمـرصاصي اوظـر: .صقمل تص  مع الكراهـو ،صعةن يص  مع التحرب ،صعحلمن مجاه  اح حاب صهو م  املفرصات

/  1) :املبـــ ى، (115/  1) :الكـــا    اقـــن ابـــ  حةبـــل ،(232/  1) :البـــ  مفحلـــ الفـــرصى ."صيصـــحلي   حريـــر لعـــ م صعةـــن صيعمـــ الفـــرصى "
 .(337/  1) :مطاله أصيل الةقو، (269/  1) : شا  القةاى،(161/  1) :شرح مةتقو اإلواصات، (367

 ( سبق ذ ر اخل     ال او املغصوبو. 174) 

 مـا ذهـه مجقـوو الفققـال إىل  ،صهو أح  أقسام الط ق الب عي لةقي الشاوى عةن ،ق الفققال عحلو أن إيقاى الط ق   ارتا اومض حراماتف(  175) 
ابـ  ص   أح  قولمـن، صطـاصس ص ـ س بـ  عمـرص  -وضي اهلل عةقما-صذهه مجع م  العحلمال، مةق  اب  عمر  ،صقوى الط ق   هتم  اومض

إىل أن الطـ ق احملـرم  -ومحقـ  اهلل تعـاىل- ابـ  بـاهت صابـ  عثممـمصاب  ح م صاب  تمممـو صابـ  القـم  صالشـو ام ص  صالسبعو عحلمو صهشام ب  اوك 
 ،(261/  3) :البحـر الرائـق"، امقع صيكون عا ـما" :حمخ قال (138/  3) :اال تماو لتعحلمل املختاو اوظر: .ال يقع، صمةن ط ق اوائض

أســىن املطالــه   ، (195/  5: )احم لحلشــااعي "،صمةــع امــن صصقــع صأ ــخي عحلــو الر عــو" :حمــخ قــال (538/  1) :البقجــو   شــرح التحفــو
شـــــرح  ،(261/  7) :املبــــ ى، (448/  8) :اإلوصــــا  لحلمــــرصاصي ،،(442/  2) :اإلقةــــاى لحلشــــربم  ،(264/  3) :شــــرح وصص الطالــــه

/  18) :املوســــــوعو الفققمــــــو الكويتمــــــو ،(332/  5) :أصيل الةقــــــو مطالــــــه ،(241/  5) : شــــــا  القةــــــاى  ،(79/  3) :مةتقــــــو اإلواصات
325). 

الثمـر الـ ام  ( اتفق الفققـال احوبعـو عحلـو  راهـو أص قـرب البمـع بعـ  وـ ال اجلمعـو الثـام عحلـو  ـ   بمـةق  هـل يقتضـي الفسـاص هةـا أص ال.اوظـر: 176) 
ـــ وصضـــو الطـــالبم "، صاســـخ بمـــع" :حمـــخ قـــال (254/  5) : حلمـــلمواهـــه اجلحلمـــل   شـــرح خمتصـــر الشـــمخ  ،(233/  1) : يب احهتهـــريل

 .(324/  4) :اإلوصا  لحلمرصاصي ،(43/  4) :الفرصى ،(432/  2قفو اوبمه عحلو شرح اخلطمه )،(47/  2: )لحلةوصي

 ( ما بم املعقواتم لمست   لموى الفتاص . 177) 

 (.(   )أ( صالفتاص  الكخي  ص لموى الفتاص  بحلف  )تعطمل 178) 

 (   لموى الفتاص  بحلف )مما هني عةن(. 179) 
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بــل هــو مشــرتك بــم  ،هــت  بالصــ ا اصصا بــذلك أن ذلــك املعــىن الأو صإن ، ( 181) اخلبمــخ  ( 181 )
شـــا    عـــ   ( 182) كووـــن باـــإن البمـــع صقـــت الةـــ ال مل يةـــن عةـــن إال  ، ـــحم الصـــ ا ص  هـــا اقـــذا 

 ،طـ ق اوـائض   ليأـ ال لكـ  هـذا الفـرق ،هـت  بـالبمع صهذا مو وص      البمـع ال ،الص ا
 .صذلـك  ـاو  عـ  الطـ ق ،هنـي عةـن إلطالـو العـ اصه  يقولـون إ ـا  ،لمذ هةاك معىن مشرتكاإون 
إىل اسـاص  ـاو  عةقـا  ( 184) إلاضـائن  ( 183)  ص   ذلك م  احملرمات  ذلك إ ـا هنـي عةـن :امقال

صاخلمـر  ،صالقطمعـو أمـر  ـاو  عـ  الةكـاح ،ااجلمع بم اح تم هني عةـن إلاضـائن إىل قطمعـو الـرح 
عــ  الصــ ا   صــإىل ال ( 185)  حن ذلــك يفضــي ؛مســر حرمــا ص عــ  و ســا  مــ  عمــل الشــمطانصامل

؛ حن ذلـك يفضـي ( 186) غضال صهو أمر  ـاو  عـ  اخلمـر، صالربـا صاملمسـر حرمـا بصإيقاى الع اصا صال
، اكحلمـا ( 189) عقـ  الربـا صاملمسـر  ( 188) [ وفـذ] ـاو  عـ   ( 187)  إىل أ ل املال بالباطـل صذلـك

أـوهت أن يةقـو عـ  شـيل ال  صال ،امـن يو ـه الةقـي اهلل عةن البـ  أن يشـتمل عحلـو معـىن  هنو ( 191) 
صالشـرى مةـ ه  ،هذا م   ةذ عقوبـو اإلوسـان بـذوه  ـ هاإن  ،أ ةيب عةن بل ملعىن   ،ملعىن امن أ    

  احشــمال مــا يةقــو عةــن لســ  الذويعــو اقــو لــرص عــ  الذويعــو مل ، لكــ  ( 192)  ،( 191)  ذلــك عــ 
  أصقــات الةقــي قبــل طحلــوى الشــمذ ص رصهبــا صاــو  ( 193)  ]ع  الصــ ا[مفســ ا  ــالةقي يكــ  امــن
 ،إىل التشــبن باملشــر م ( 195)  ذلــك حن هــذا الفعــل اشــتمل عحلــو مفســ ا اإلاضــال، ص ( 194)  ذلــك

                                                 
 .( لمست   الفتاص  الكخي  181) 

 (   لموى الفتاص  هتياصا بحلف )اقذا     حم (. 181) 

 (   )أ( صالفتاص  الكخي  ص لموى الفتاص  بحلف  )لكوون(. 182) 

 (   الفتاص  الكخي  ص لموى الفتاص  بحلف  )عةقا(. 183) 

 اص  بحلف )إلاضائقا(.(   لموى الفت 184) 

 (   الفتاص  الكخي  بحلف  )يقضي( صهو  طأ. 185) 

 (.صالربا حرام .ع  اخلمر صاملمسر(   لموى الفتاص  بحلف ) 186) 

 )أمر(. (   لموى الفتاص  هتياصا بحلف  187) 

 ( ما بم املعقواتم هتياصا   لموى الفتاص . 188) 

 (.لرباعق  املمسر صا(   لموى الفتاص  بحلف  ) 189) 

 (   لموى الفتاص  بحلف )اكل ما (. 191) 

 (   لموى الفتاص  بحلف )عةن(. 191) 

 .، اكذلك   احعمال [  العمالبحلف  ]اكما الت و صاهتوا صهتو أ ر     لموى الفتاص ص  هذا املوضع هتياصا (  192) 

   )ب( صالفتاص  الكخي  ص لموى الفتاص  صلمست   )أ(.  ذا(  193) 

ال   ا بع  الصـب  حـىت  :مسعت وسول اهلل  حلو اهلل عحلمن صسحل  يقول :قال -وضي اهلل عةن–سعم  اخل وي  أيبوص الةقي عةن م  ح يخ ( ص  194) 
 - 31،   تاب مواقمت الصـ ا  - 2 ،(61/  2) : حم  البخاوي متفق عحلمن. .ترتفع الشمذ صال   ا بع  العصر حىت تغمه الشمذ
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صق  يكـون ملعـىن  ،إن الةقي ق  يكون ملعىن   املةقي عةن :الذي  قالوامث م  هؤالل  ،صهذا معىن امن
  ،ال   أ ـحلن امـ ل عحلـو  ـحتن ،  الفعـل ( 197)  قـ  يكـون لو ـف ( 196)  نإوـ :م  قـال     ه

 ،ال جلـةذ الصـوم ،هـو مةقـي عةـن لو ـف العمـ ي  :اقـالو  .( 198)   الةقي ع   وم يومي العمـ ي 
 ص ـذلك الصــ ا بــ  ،ص ــذلك الصـوم   أيــام اوــمض :حوـن مســاه  ــوما  امقـال مــ  ؛اـإذا  ــام  ــ 
صإ ـــا الةقـــي لو ـــف  ـــاص صهـــو اوـــمض  ،مشـــرصى ( 211) القبحلـــو  ةســـن  ( 199 ) طقـــاوا صإىل  ـــ 

اإوــن إذا  ،يعــر  بــم هــذا صهــذا اــرق معقــول لــن تــأع    الشــرى صال ،صاوــ   صاســتقبال  ــ  القبحلــو
صالصفو   حمل الفعل  :قمل .  اوائض صاحمل   صذلك  فو   ال ماناومض صاو    فو  :قمل

 ـ  عراـو  ( 212)  ] [ ـ  صقتقـا أص   ( 211) اإون لو صقف بعراـو  ؛ااعحلن هتماون صمكاون  الصفو  
أص    ــ  مــىن  ،ص ــذلك لــو ومــو اجلمــاو    ــ  أيــام مــىن .مل يصــ  صهــو  ــفو   ال مــان صاملكــان

 ال امــن صال ،  اجلقــو ( 214)  صاســتقبال  ــ  القبحلــو هــو لصــفو ،صهــو  ــفو   ال مــان صاملكــان( 213) 
 :قمل .الحلمل لمذ لحل لحلصوم شرعا   :اإذا قمل ،حلمل مل يص  صإن  ان هذا هتماوا   ام بال صلو .أوهت

بـم ]اـالفرق  ،  ما أن هتمان اومض لمذ لحل لحلصوم شـرعا   ،صيوم العم  لمذ لحل لحلصوم شرعا  
 .صيكون الشاوى ق   عحلن مـؤعرا    اوكـ  ،الب  أن يكون ارقا  شرعما  امكون معقوال   ( 215)  [اعحلم
 ص ث  م  الةاس يتكحل  بفرصق ال ،الذي هت  بأح  الفعحلمعحلق بن اول أص اورمو  ( 216)  احمخ

                                                                                                                                            
بــاب  - 51  تــاب  ــ ا املســااري ،  -7،(217/  2) : ــحم  مســحل ، 586حــ يخ وقــ   ،رصب الشــمذبــاب ال تتحــر  الصــ ا قبــل  ــ

 .1961ح يخ وق   ،احصقات الىت هنو ع  الص ا امقا

 (   لموى الفتاص  بحلف )إلاضائن(. 195) 

 (   )أ( بحلف  )إن(. 196) 

 (   )أ( بحلف  )الو ف(. 197) 

أىب هريرا وضي اهلل عةن أن وسول اهلل  حلو اهلل عحلمـن ص سـحل  هنـو عـ   ـمام يـومم يـوم احضـحو يخ ( صوص الةقي ع   وم العم ي   ما   ح  198) 
حــ يخ وقــ   ،بــاب الةقــي عــ   ــوم يــوم الفطــر صيــوم احضــحو - 22 ،  تــاب الصــمام  - 13 ،(799/  2) : ــحم  مســحل  .صيــوم الفطــر

139:  (1138 ). 

 طبعي.(   الفتاص  الكخي  بحلف )  ه( صلعحلن  طأ م 199) 

 (   لموى الفتاص  بحلف ) ةذ (. 211) 

 (   الفتاص  الكخي  بحلف )  عراو(. 211) 

   )ب( صالفتاص  الكخي ، صلمست   )أ( صال لموى الفتاص . هكذا(  212) 

 (   لموى الفتاص  بحلف )أص املرمو(. 213) 

 (   الفتاص  الكخي  بحلف )الصفو(. 214) 

 بم املعقواتم لمست   لموى الفتاص .ص ما  ،(   )أ( بحلف  )حمحلم( 215) 

 (   لموى الفتاص  بحلف )نمخ(. 216) 
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 ( 217)   أون ق  سةع  الو ـف القماس الو ف صمذا يقولون    ،تأع  لن   الشرى صال ،حقمقو ما
 صذلـــك أوـــن قـــ  يـــذ ر ص ـــفا  أمـــع بـــن بـــم ،أص سةـــع تـــأع ه   اح ـــل ( 218)  ]أص الشـــرى [ اح ـــل

عةقمـا أص عـ   ( 219) مةفمـا  بـل قـ  يكـون  ،بمةقمـايكون ذلك الو ـف مشـرت ا   صال ،اح ل صالفرى
هـو  ( 211)  ق  يفرق بو ف ي عي اوتقاضن بإح   الصـووتم لـمذ( 211) ص ذلك املفرق  ،أح مها

 كاصذ ،  املةقــي عةــن الةقــي ملعــىن   ( 212)  :بــل هــو مشـرتك بمةقمــا صبــم اح ــر  لقـوم  ،خمتصـا  هبــا
هـــت   الةقـــي ملعـــىن  صلكـــ  قـــ  يكـــون  .أص ذاك ملعـــىن   ص ـــفن صصن أ ـــحلن ،   ـــ ه ملعـــىن  ( 213) 

احملـرم  ( 215)   مـا يةقـو عـ  ،صبـم   هـا ( 214)  مشـرتك بمةقمـا صقـ  يكـون ملعـىن   ،بالعباصا صالعق 
ع  صيةقو  ،ذ العمامو ص   ذلك م  الثماب املةقي عةقابعما هت  باإلحرام مثل ححلق الرأس صل

اممـا ( 217) صعـ  هحلـ  الةـاس ( 216) صيةقـو مـع ذلـك عـ  الربـا  ،صيةقـو عـ   ـم  الـخي ،وكاح امرأتـن
صمذا لو قتل احملرم  ـم ا  ممحلو ـا  ص ـه عحلمـن  .صحمةئذ االةقي ملعىن مشرتك أعظ  .محلكوه م  الصم 

 ( 219)  صلــو هتوــا حاســ  إحرامــن  مــا يفســ ه .وــق املالــك( 218) وــق اهلل صص ــه عحلمــن ب لــن  لاجلــ ا
ذ   الصـ ا مـا حيـرم امقـا بصعحلو هذا ام  ل ،ح  ال وا مع ذلك ( 221)  يستحق بةكاح امرأتن صال

ص    هــا  الثمــاب الــن امقــا  ــم ل صاخــر  املســبحلو صاوريــر  ــان أحــق بــبط ن الصــ ا مــ  الثــوب 
امــن  .صالثــوب الــةجذ( 221)   ــ ا مســبليقبــل  أن اهلل ال :ص  اوــ يخ الــذي   الســة  ،الــةجذ

                                                 
 (   الفتاص  الكخي  بحلف )ال  (. 217) 

 صما بم قولن )صمذا يقولون..( إىل قولن)أص الشرى( لمذ   لموى الفتاص . ،  )ب( صالفتاص  الكخي  صلمست   )أ( هكذا(  218) 

 .(   )أ( بحلف  )مةقما ( 219) 

 (   الفتاص  الكخي  بحلف )الفرق(. 211) 

 (   لموى الفتاص  بحلف )صلمذ(. 211) 

 .صلعحلن اح وب (   الفتاص  الكخي  ص لموى الفتاص  بحلف ) قوم ( 212) 

 (   )أ( صالفتاص  الكخي  ص لموى الفتاص  بحلف  )صذلك(. 213) 

 (   الفتاص  الكخي  ص لموى الفتاص  بحلف )بمةقا(. 214) 

   الفتاص  الكخي  ص لموى الفتاص  ب صن لف )ع (. ( 215) 

 (   الفتاص  الكخي  ص لموى الفتاص  بحلف )ال وا(. 216) 

 (   لموى الفتاص  بحلف )صالظحل  لحلةاس(. 217) 

 (   لموى الفتاص  بحلف )الب ل(. 218) 

 (   لموى الفتاص  بحلف )يفس (. 219) 

 ص  الفتاص  الكخي  بحلف )صالستحق( صهو الصواب. ،الصواب(   لموى الفتاص  بحلف )يستحق ( صهو  221) 

«. اذهه اتوضـأ »  - حلو اهلل عحلمن صسحل -قال بمةما و ل يصحلو مسب  إهتاوه إذ قال لن وسول اهلل وضي اهلل عةن ع  أىب هريرا ( او يخ صوص  221) 
إوـن  ـان » ا وسول اهلل ما لـك أمرتـن أن يتوضـأ اقـال اذهه اتوضأ مث  ال اقال لن و ل ي«. اذهه اتوضأ » اذهه اتوضأ مث  ال مث قال 

، صالةســائي   638حــ يخ وقــ   (228/  1) :ســة  أيب صاصص«. يصــحلو صهــو مســبل إهتاوه صإن اهلل تعــاىل ال يقبــل  ــ ا و ــل مســبل إهتاوه 
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  ،حــرام بــالة  صاإلمجــاى صالصــ ا   اوريــر لحلر ــال مــ   ــ  حا ــو ،ص  قــ و الةجاســو وــ اى ،وــ اى
عـ  اجلمعـو  ـان ذلـك أص ـ     ( 222)  بشـغل ذلك البمـع بعـ  الةـ ال إذا  ـان قـ  هنـي عةـن ص ـ ه 

حلـك صاملحلـك اوا ـل بـذلك  امل ،   امـن عةقا اقو شر صاساص ال( 224) شغل  ( 223) ص حلما  ،الةقي
 :حيصـل إال بغـ  ذلـك مـ  املعا ـي مثـل الذي مل حيصل إال لعصمو اهلل ص ضبن صخمالفتن  الذي ال

ححلـوان الكـاه   بمـخ " :صقـ  قـال الةـيب  ـحلو اهلل عحلمـن صسـحل  ،الكفر صالسحر صالكقاوو صالفاحشو
 ـان   ،إن مل أتـرك الصـ ا املفرصضـو ال أمحلك السـحلعو ( 226)  :قحلتاإذا ( 225) صمقر البغي  بمخ " 
 مـا ص  . مـا أن حصـول اوحلـوان صاملقـر بالكقاوـو صالبغـال ،ترك الصـ ا ( 227)  حصول املحلك بسبه

يأ ـــذه عحلـــو تـــرك  ( 229)  إن تر ـــت الصـــ ا المـــوم أعطمةـــاك عشـــرا صواهـــ  اإ ـــا :قمـــل لـــن( 228) لـــو 
صلـو اسـتأ ر أ ـ ا  بشـرط أن  . ذلك ما سحلكن باملعاصضو عحلو ترك الص ا  بمخ .الص ا  بمخ

مـع  ا  الذي يعمحلن لقـ او الصـ ا  بمثـص ان ما يأ ذه ع  العمل  ،يصحلي  ان هذا الشرط باط    ال
يتع   عـ  اـرائض   ذلك  ةذ املعاصضو  ائ  لك  بشرط أن ال  .أن  ةذ العمل باح را  ائ 

 ،حصل البمع   هذا الوقـت صتعـذو الـرص احلـن وظـ  مثةـن الـذي أصاه صيتصـ ق بـالرب  ( 231) إذا ا ،اهلل
راضــما بــذلك صلــو ت .وبــ  ( 233)  قــ  ( 232) ] ــان[إن ( 231) صالبــائع لــن وظــ  ســحلعتن صيتصــ ق بــرب  

صهةـــاك  اقـــو  مـــا لـــو تراضـــما لقـــر البغـــي،، ( 234) اـــإن الةقـــي هةـــا وـــق اهلل  ؛بعـــ  الصـــ ا مل يةفـــع
                                                                                                                                            

مفو صاملوضـــوعو صأعرهـــا سحلســـحلو اححاصيـــخ الضـــع صضـــعفن ا حلبـــام..9713، حـــ يخ وقـــ  إســـبال اإلهتاو بـــاب 113  ،(488/  5) :الكـــخي 
 .(1/331) :وياص الصاوم .وصاه أبو صاصص بإسةاص  حم  عحلو شرط مسحل صقال الةوصي:  (128/  6) :السمئ   احمو

 (   لموى الفتاص  بحلف )يشغل(. 222) 

 .صلعحلن اح وب (   الفتاص  الكخي  بحلف )ص ل مشتغل( ص   لموى الفتاص  بحلف )ص ل ما( 223) 

 ( بحلف  )اشتغل(.(   )أ 224) 

أن وســول اهلل  ــحلو اهلل عحلمــن صســحل   :عــ  أيب مســعوص احوصــاوي وضــي اهلل عةــن  بــاب مثــ  الكحلــه - 113 ،(426/  4) : ــحم  البخــاوي(  225) 
بــاب  - 9 ،بــاب املســاقاا ،(1198/  3)    ــحمحن: مســحل ص  ،2237وقــ  اوــ يخ  ،هنــو عــ  مثــ  الكحلــه صمقــر البغــي صححلــوان الكــاه 

 .( 1567)  :39 ، ح يخ وق  الكحله صححلوان الكاه  صمقر البغي صالةقي ع  بمع السةووقرب مث  

 .(   )أ( الفتاص  الكخي  بحلف  ) ةت( 226) 

 .(..ص  لموى الفتاص  بحلف  )اإذا  اوت السحلعو المتحلك إن مل ترتك الص ا املفرصضو  ان حصول املحلك ،(   الفتاص  الكخي  بحلف )سبه( 227) 

 أ( بحلف  ) ما ( ب صن الواص.(   ) 228) 

 (   الفتاص  الكخي  ص لموى الفتاص  بحلف )اإن ما(. 229) 

 ص  الفتاص  الكخي  ص لموى الفتاص  بحلف  )صإذا(. ،(   )أ( بحلف  )إذا( 231) 

 (   لموى الفتاص  بحلف )بالرب (. 231) 

 )أ(. صصن  )ب( صالفتاص  الكخي  صلموى الفتاص   هكذا(  232) 

 مست   الفتاص  الكخي .( ل 233) 

 (   لموى الفتاص  بحلف )تعاىل(. 234) 
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  اخلمـــر صاـــو ذلـــك ممـــا أ ـــذ  ص ـــذلك ،يعطـــو لحلـــ ام ال .يتصـــ ق بـــن عحلـــو أ ـــ  القـــولم ( 235) 
 ،اـإن ذلـك أعظـ  إمثـا  مـ  بمعــن ؛العـوص صاملعـوص ( 236) ]بـم [أمـع لـن  مةفعـو حمرمـو اـ  ـاحبن 

صإذا   ،بالثم  اكمف إذا أعطـو اخلمـر صأعطـو الـثم أن يباى اخلمر  ( 238) حيل   ان ال  ( 237)  صإذا
بــل أــه إ ــرا  هــذا  ،املــال صال وــا مجمعــا   حيــل لحلــ ام أن يــ م صإن أعطــو اكمــف إذا أعطــو  ــان ال

 ( 239) ر أموال املصـاحل املشـرت و اكـذلك هةـا إذا  ـان قـ  بـاى السـحلعو صقـت الةـ ال بـرب  ئال  ساامل

 ،إعاوــو لــن عحلــو الشــرال ( 241)  صأ ــذ ســحلعتن اــإن ااتــت تصــ ق بــالرب  صمل يعطــن لحلمشــرتي اتكــون
ع اإن باعقا برب  تص ق بن صمل يعطن لحلبائع امكون ق  مج ،صيعم  السحلعو( 241) صاملشرتي يأ ذ مثةن 

أص  . سحلـك هل سحلك أص ال :فاس ال  ( 242)  عق ال   صق  تةاهتى الفققال   املقبوص .لن بم ونم
، ]  ــر مــا ( 244)   مــا هــو مبســوط    ــ  هــذا املوضــع( 243) . يفــوت يفــرق بــم أن يفــوت صال

                                                 
 (   )أ( بحلف  )صهذا(. 235) 

 ( هتياصا   )ب( عحلو )أ( صالفتاص  الكخي  ص لموى الفتاص . 236) 

 .(   الفتاص  الكخي  بحلف  )اإذا( 237) 

 (   الفتاص  الكخي  هتياصا بحلف  )لن(. 238) 

 ا بحلف  )صاح (.(   )أ( صالفتاص  الكخي  هتياص 239) 

 (   الفتاص  الكخي  صلموى الفتاص  بحلف  )امكون(. 241) 

 (   الفتاص  الكخي  بحلف  )الثم (. 241) 

 (   )أ( صالفتاص  الكخي  ص لموى الفتاص  بحلف  ) بالعق (. 242) 

 .(   الفتاص  الكخي  ص لموى الفتاص  بحلف  )أص اليفوت( 243) 

لعق  الباطل عة  مجقوو العحلمال، لعىن أوـن مـراص  لـن صهـو الـذي مةـع الشـاوى مـ  وفـاذه صحـرم صقوعـن مثـل البمـع بعـ  املراص بالعق  الفاس  هو ا(  244) 
صاخلة ير.صالفاسـ  عةـ ه :  اخلمرو ال اجلمعو صاوه.صيفرق اوةفمو بم الباطل صالفاس ، االباطل عة ه : ما مل يشرى بأ حلن صال بو فن  بمع 

حمـل  ـ   بـم العحلمـال عحلـو  :صاوتقال املحلك بالعق   الفاس  عحلو    القـولم .ن ص فن،  البمع إىل أ ل لقولما  ان مشرصعا  بأ حلن صص 
-2.قرب العق  الفاس  حمل اتفاق بم العحلمال، صحمل اخل     وفاذه صاوعقاصه صعبوت املحلك بن-1:  املسألو قرير حمل الة اىص أقوال ع ا.

صهـو مـا يعـخي عةـن ابـ  تمممـو لـا  ـان سـبه  ،الباطل لفقوم اوةفمو   العقـ  الباطـل،  بمـع اخلمـر صاخلة يـر صاوهـا اتفق العحلمال عحلو أن العق 
صالعـم  ،أص املسمو عة  بعضق ، صأه التخحل  مـ  هـذا املـال ،التحرب قائما ، أون ال يةفذ صأه وّصه إن  ان مو وصا ، أص قممتن عة  ع من

أون يفم  املحلـك إذا اتصـل بـن القـبض صلكـل مـ  املتعاقـ ي   القول األول::مث حصل اخل   بم العحلمال عحلو أقوال:حلف.احملرمو    احملرتمو تت
صأمــا  ،صإ ــا أطحلقــوا املحلــك صالتصــر  اممــا لــمذ امــن اوتفــاى بعــم املمحلــوك ،صاســتثةوا مســائل معــ صصا مــ  هــذا .اســخن، صهــذا مــذهه اوةفمــو

صاوةابحلــو،  ،صهــذا مــذهه الشــااعمو اــ  يصــ  صال يةفـذ. ،:أوـن ال يفمــ  املحلــك القــول الثــاني ممةـوى عةــ ه .االوتفـاى بعمةــن  اح ــل صالحلــبذ ا
:أون إن اات املحلك   البمع املختحلف أااص املحلك صص ه وص قممتن صالر وى بثمةن، القول الثالثو صهو قول هتار م  اوةفمو، صمذهه الظاهريو.
اــإن  ــان املفســ  قائمــا  ص ــه الــرص إن  ــان  -أ القــول الرابا:الصفلــي :ن، صهــذا مــذهه املالكمــو.صإن مل يفــت مل يفــ  املحلــك صص ــه إعاصتــ

إذا  ـان املفسـ   ـ  مو ـوص صقـ   -املعقوص عحلمن مو وصا ، أص يرص مثحلن إن مل يك  مو ـوصا ، اـإن مل يكـ  لـن مثـل امجـه املسـمو ال القممـو.ب
صسـوال    ذلـك  ،-مـا مل يكـ  املفسـ  قائمـا   –قبضـن مةقـا؛ حن التوبـو مـه مـا قبحلقـا مضو هتم  عحلو هذه العقوص صتـاب مةقـا أ قـّر عحلـو مـا 

إذا  ـان الفسـاص   العقـ  وـق اهلل  -اإون يقر ما قبضن بن   اوالم.   ،اعتق   حو العق  مث تبم لن اساصه، أص اعتق  اساصه مث تاب مةن
إذا  ـان الفسـاص وـق ااصمـي صقــف  -لبمع بعـ  وــ ال اجلمعـو الثـام، امحـرم صال يةفـذ.ص صلـو بعـ  هتصال املفسـ ،  ـا ،اـ  يةفـذ العقـ  برتاضـمقما
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إذا  ــان املقبــوص بعقــ  ااســ  قـ  تحلــف عةــ  القــابض اإوـن ال يســتحق اســرت اى عوضــن مطحلقــا  ؛  -عحلـو اإل ــاهتا  ــالةجا صالعمــه صاوهـا.ص 

ص   ـو ذلـك أن ابـ  تمممـو ال يوااـق عحلـو اإلطـ ق   القـولم باملحلـك  اب  القـم . :صصااق عحلو هذه الفقرا .لئ  أمع بم العوص صاملعوص
إذا  ـان املفسـ  لحلعقـ  قائمـا  ص ـه الـرص  -امن لا محلخصـن:أ تر محن  –ومحن اهلل  -صإ ا يفصل   ذلك.صق  اصل شمخ اإلس م  ،أص ع من

إذا  ـان قـ  مضـو هتمـ   -  لـن مثـل امجـه املسـمو ال القممـو.ب إن  ان املعقوص عحلمن مو وصا ، أص يرص مثحلن إن مل يكـ  مو ـوصا ، اـإن مل يكـ
أقّر عحلو ما قبضن مةقا ؛ حن التوبو مه ما قبحلقا ما مل يك  املفس  قائما ، صسوال اعتق   حو العق  مث تبـّم  ،عحلو هذه العقوص صتاب مةقا

اـ  يةفـذ العقــ  برتاضـمقما صلـو بعــ   ،اص   العقــ  وـق اهللإذا  ـان الفسـ–أص اعتقـ  اسـاصه مث تــاب مةـن.   ،لـن اسـاصه صهـو املتــأصل   العقـ 
إذا  ــان الفســاص وــق ااصمــي صقــف عحلــو اإل ــاهتا  ــالةجا صاملعمــه صاوها.هـــ إذا  -حيــرم صال يةفــذ. ص  ،هتصال املفســ   ــالبمع بعــ  وــ ال اجلمعــو
إذا قبض ماال  أص مبمعا  بعق   -العوص صاملعوص.ص  اإون ال يستحق إو اى عوضن مطحلقا  لئ  أمع بم ، ان املقبوص ق  تحلف عة  القابض

قـوا لمل يؤمر برصه صَمحَلَكن بـن.صالرا   صاهلل أعحلـ  هـو القـول الرابـع بالتفصـمل  ،ااس  يعتق   حتن بتأصيل أص ا تقاص أص تقحلم  مث تبم لن  طؤه
الفقن املرعمو    ث  م  املسـائل الفققمـو، صمتشـمن مـع  ثـ  مـ  موااقتن لقواع   باو م  قواع  ص مجعن بم احصلو صتولمفن بمةقا ص  أصلتن صهقووها

اخلـ     قاعــ ا اقتضـال الةقــي لحلفسـاص.ااجلمقوو يــرصن أن الةقـي يقتضــي  :القواعـ  اح ـولمو صمجعــن بمةقـا.صم  أســباب اخلـ     املســألو
شــــاو  ــــاحه املبســــوط إىل أن هــــذا مــــ  أســــباب إذا عــــاص الةقــــي لو ــــفن مل يقــــتض الفســــاص. صقــــ  أ :صقــــال اوةفمــــو الفســــاص صلــــو لو ــــفن.

اقال: صأ ـل املسـألو: أن الةقـي يـ ل عحلـو أن املةقـي عةـن اسـاصه وا ـ   ،اخل  .صاب  تمممو مع هذا الرت م  يقرو أن الةقي يقتضي الفساص
تـه عحلمـن اوكـ ،  مـا يرتتـه اـإن اوـرام ال يكـون  ـحمحا  وااـذا   ـاو ل، يرت … عحلو   حن، صال يشرى الت ام الفسـاص ممـ  يشـرى لـن صاعـن

الةقـي يقتضـي الفسـاص، صهـذا مـذهه الصـحابو صالتـابعم مـ  بإحسـان،  :صحيصل بن املقصوص  مـا حيصـل بـن، صهـذا معـىن قـوم  ،عحلو او ل
صإ ــا .الةقــي أ.هـــصالصــحابو صالتـابعون صســائر أئمــو املســحلمم  ــاووا حيتجــون عحلـو اســاص العقــوص لجــرص  :صقــال.هـــ  صأئمـو املســحلمم صمجقــووه  ا.

هل الشرى يثبـت لجـرص و صلـن، أص ال يثبـت  :صم  أسباب اخل   صبقي ما ع اه عحلو عمومن. ،استثىن اب  تمممو ما ذ ره سابقا  حصلو أ ر 
حـق مـ  مل  صهـذا هـاهر   عبـوت حكـ  العقـ  الفاسـ    أقـوال عـ ا.  صصن الةاسخو املبت ئوأص تحل م الشرائع  ،  ذمو املكحلف إال بع  العحل 

أص التفصمل   ذلك  ما ا تـاوه ابـ   ،صمثرا اخل   هاهرا    واهت التصر  باملقبوص بالعق  الفاس ، أص ع م  واهت التصر  .يعحل  اساصه
شـرح ،(2/272 مـ  عمـون البصـائر: )، (1448م  7/332احملحلو: )،(284إيثاو اإلوصا : )،(781 - 5/779تمممو.اوظر: هتاص املعاص: )

(،احملحلـي عحلـو مجـع 77(،شـرح تةقـم  الفصـول:)1/312(،البحـر احملـمو: )2/236، تمس  التحريـر:)،(3/531) ،(1/473ة :)الكو ه امل
(،أحكـــــــــــــام املعـــــــــــــام ت الشـــــــــــــرعمو 277(،املحلكمـــــــــــــو صوظريـــــــــــــو العقـــــــــــــ )2/82الفـــــــــــــرصق) (،81( )59(، التمقمـــــــــــــ : )1/116اجلوامـــــــــــــع:)
(، 5/314) :(، بــ ائع الصــةائع114) :اإلمجــاى البــ  املةــذو، (22ي) (،الــبط ن لحلمةمعــ412( )151) (،الصــحو صالفســاص332لحلخفمــف)

(، تبمـم اوقـائق: 4/3(، حاشـمو تبمـم اوقـائق: )5/94) :حاشـمو ابـ  عابـ ي  ،(23 - 13/22املبسـوط: )،(113) :أحكام املال اوـرام
مشـــايخ بحلـــخ مـــ   ،(66 - 2/65ر: )(، لمـــع احهنـــ111 - 6/99) :(، البحـــر الرائـــق461 - 6/461(، اـــت  القـــ ير: )62 - 4/61)

(، حاشـمو 2/55(، مغـ  احملتـا : )2/36(، أسـىن املطالـه: )186-8/185(احم: )2/536) :اوةفمو صما اوفرصصا بن مـ  املسـائل الفققمـو
قواعـ   ،(4/142) :الفـرصى ،(6/327املغـ : ) ،(1/451(، احشباه صالةظـائر لحلسـموطي: )3/445(، هنايو احملتا : )85-3/84اجلمل: )

(،  ـواهر 3/245) :(،  شـا  القةـاى4/122) :(، املبـ ى362، 4/473(، اإلوصـا : )61، 167، 71، 68، 67، 54اب  و ه: )
(، 383 - 4/382) :(، مواهه اجلحلمـل4/213) :(، املةتقو شرح املوطأ4/148(، امل صوو: )6/256(،التا  صاإل حلمل: )1/62) :العقوص

لمــــوى  ،(4/66(، مــــة  اجلحلمـــل: )3/71( ذ ـــره   أحكــــام اجلمعـــو، ص)1/389حاشـــمو ال ســــوقي: )(، 87 - 5/86حاشـــمو اخلرشــــي: )
( 445 - 443، 438، 421 - 417، 327، 251 - 244 ،292 - 277، 29/233(، )18 - 22/12) :الفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص 

(هنايــــــو الســــــول: 5/317) :(، الفتــــــاص  الكــــــخي 31) :(، اال تمــــــاوات2/548) :(، اقتضــــــال الصــــــراط املســــــتقم 19/226) ،(29/281)
/ق 1)  :(، احملصـول1/283) :(، الخيهـان1/393(، مجـع اجلوامـع: )2/188اإلحكام ل م ي: ) ،،(221/  1(، املستصفو: )2/63)
(، العـــــ ا   أ ـــــول 81، 79، 1/78) :اـــــت  الغفـــــاو ،(74/  1(، املســـــوصا: )1/184(، املعتمـــــ : )215، 126) :(، املةخـــــول2/486

(، او ل صاورام حيب الفضل الولمـ ي: 74، 72، 67(،ققمق املراص   أن الةقي يقتضي الفساص )111لفحول: )(،إوشاص ا2/432الفقن:)
(233). 
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 ص ــ  يــو شــمخ اإلســ م وضــي اهلل عةــن ص فــر ملــ   تبــن صقــرأه أص أقــرأه أص وظــر امــن صملــ  صعــا مــ 
  .( 245)  [ بالرمحو صمجمع املسحلمم ص حلو اهلل عحلو سم وا حمم  صعحلو  لن ص حبن أمجعم
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 هـ.1418
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 سعوص اإلس ممو.

 .لحلبعحلي ققمق حمم  الفقي، صاو املعراو، ب صت اال تماوات الفققمو م  اتاص  شمخ اإلس م اب  تمممو، .8
 ب صت. ،صاو املعراو ،إوشاص الفحول، لحلشو ام    .9
 .هـ 1399صمشق الطبعو  احصىل،   ،املكته اإلس مي ،  ريج أحاصيخ مةاو السبمل للألبامإوصال الغحلمل   .11
 ،بـ صت ،صاو الكتـه العحلممـو :الةاشـر ،أبو عمر يوسـف بـ  عبـ  اهلل بـ  عبـ  الـخي الةمـري :املؤلف، االستذ او .11

 .حمم  عحلي معوص ،سامل حمم  عطا :ققمق،2111 – 1421 ،الطبعو احصىل
الب  وشمق املالكي مطبوى ضم  اجلامع لس ا شمخ اإلس م اب  تمممو   ل سـبعو  ،فات اب  تممموأمسال مؤل .12

 هـ.421الطبعو  احصىل،  ،قرصن، حملم  ع ي   ذ، عحلي العمران، صاو عامل الفوائ 
حلممـو صاو الكته الع :صاو الةشر، شمخ اإلس م هت ريا احوصاوي :املؤلف ،أسىن املطاله   شرح وصص الطاله .13
 .حمم  حمم  تامر .ص :ققمق ،احصىل :الطبعو، 2111 –ه  1422 -ب صت  -

-926) هتيـ  العابـ ي  بـ  إبـراهم  بـ  جنـم الّشـمخ  :املؤلـف، عحلو مذهه أيب حةمفو الّةعمـان احشباه صالّةظائر .14
 .م1981هـ=1411:الطبعو،صاو الكته العحلممو،ب صت،لبةان ::الةاشر،هـ(971
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الةاشـر:  ،هــ 911 ـ ل الـ ي  عبـ  الـرمح  السـموطي تـألمف:،  قواع  صاـرصى اقـن الشـااعمواحشباه صالةظائر   .15
 .لبةان –صاو الكته العحلممو ب صت 

 .  تووذ اإلشرا  عحلو مسائل اخل  ، لحلقاضي عب الوهاب، الرياص، مطبعو اإلواصا .16
يب بكـر ابـ  السـم  حممـ  ح ،لـ ي إعاوو الطالبم حاشمو عحلو حل ألفا  ات  املعم لشـرح قـرا العـم لقمـات ا .17

 .ب صت، الةاشر صاو الفكر لحلطباعو صالةشر صالتوهتيع ،شطا ال مماطي

 .صاو الكتاب اجل ي  ب صت ،ققمق   ح املةج  ،لحلب او ،احع م العحلمو   مةاقه شمخ اإلس م اب  تمممو .18
 .الفكر ب صت لبةانصاو  ،ققمق حمم  حمي ال ي  عب  اومم  ،إع م املوقعم الب  القم  .19
 .صمشق ،صاو الفكر ،ذ اوققمق وياص عب  اومم  مراص صعب  اجلباو  ،اإلع م بوامات احع م لحلذهيب .21
ضــم  اجلــامع لســ ا شــمخ اإلســ م ابــ  تمممــو  ــ ل  ــ ل مةــن مطبــوى  ،أعمــان العصــر صأعــوان الةصــر لحلصــف ي .21

الطبعــو  احصىل،  ،عحلــي العمــران، صاو عــامل الفوائــ  حملمــ  ع يــ   ــذ، ،صهــو مــا هــ  ترمجــو ابــ  تمممــو ســبعو قــرصن
 هـ.421

 هـ.1414الب  تمممو، ققمق ص. وا ر العقل، الطبعو  احصىل،  ،اقتضال الصراط املستقم  .22
، صاو الفكـر -ققمـق مكتـه البحـو  صال واسـات ، حمم  الشـربم  اخلطمـه، اإلقةاى   حل ألفا  أيب شجاى .23

 .ب صت، 1415 سةو الةشر، الةاشر صاو الفكر

صاو الفكــــر لحلطباعــــو صالةشــــر ، 214 – 151الشــــااعي  إصويــــذعبــــ  اهلل حممــــ  بــــ   أيب اإلمــــامتــــألمف: ، احم .24
 .م 1983ه  1413الطبعو الثاومو: ، صالتوهتيع

 .هـ ب صت1418الطبعو احصىل  ،صاو الكته العحلممو ب صت ،ققمق عب  اهلل الباوصصي ،احوساب، لحلسمعام .25
راو الرا   صاخل  ، لحلمرصاصي، ققمق حمم  حام  الفققي، صاو إحمال الرتا  العريب، ب صت، اإلوصا    مع .26

 .الطبعو  احصىل
إيثــاو اإلوصــا     عــاو اخلــ  ، لســبو ابــ  اجلــوهتي، ققمــق ص. وا ــر اخلحلمفــي، صاو الســ م، الطبعــو  احصىل،  .27

 هـ.1418
 ،مكتبــو املثــىن بغــ اص ،تصــحم  حممــ  شــر  الــ ي  ،لحلبغــ اصي ،إيضــاح املكةــون   الــذيل عحلــو  شــف الظةــون .28

 .هـ1339
الةاشـر  ،هــ971هــ/ سـةو الواـاا 926سـةو الـوالصا  ،هتي  ال ي  اب  جنم  اوةفي، البحر الرائق شرح  ة  ال قائق .29

 .ب صت، صاو املعراو
 هـــ(794 :تــوىفبــ و الــ ي  حممــ  بــ  عبــ  اهلل بــ  هبــاصو ال و شــي )امل :املؤلــف، البحــر احملــمو   أ ــول الفقــن .31

 .م2111هـ  1421الطبعو احصىل،  :الطبعو، بةانلصاو الكته العحلممو، ب صت،  :الةاشر، حمم  حمم  تامر :احملقق

سـةو ، الةاشـر صاو الكتـاب العـريب، 587سـةو الواـاا ، عـ ل الـ ي  الكاسـام، ب ائع الصـةائع   ترتمـه الشـرائع .31
 .ب صت، 1982الةشر 

إشـــرا  مكتـــه البحـــو  صال واســـات صاو الفكـــر ، تةقـــم  صتصـــحم   الـــ  العطـــاو ،البـــ  وشـــ ب ايـــو اجملتقـــ   .32
 .لبةان -م ب صت  1995 -ه  1415الطبعو ، لحلطباعو صالةشر صالتوهتيع

 ،الطبعــــو الثالثــــو ،صاو الكتــــه العحلممــــو بــــ صت ،أمحــــ  محلحــــ  صهتم ئــــن ققمــــق ص. ،الب ايــــو صالةقايــــو، البــــ   ثــــ  .33
 .هـ1417
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ققمـــق ص. عبــــ  العظــــم  الــــ يه، صاو احوصـــاو، القــــاهرا، الطبعــــو  الثاومــــو،  ،لحلجــــوي  الخيهـــان   أ ــــول الفقــــن .34
 هـ.1411

 .هـ1418الطبعو احصىل  ،صاو الوط  ،حمم  املةمعي ،ضابطن صتطبمقاتن ،البط ن .35
 -صاو الكتـه العحلممـو  :صاو الةشـر، أبو اوس  عحلي ب  عب  الس م التسـويل :املؤلف، البقجو   شرح التحفو .36
 .ضبطن ص ححن: حمم  عب  القاصو شاهم، احصىل :الطبعو، م1998 -هـ  1418 -بةان / ب صت ل

 لحلمواق، ققمق هت ريا عم ات، صاو الكته العحلممو، ب صت. ،التا  صاإل حلمل، ملختصر  حلمل .37
شــمخ  ضـم  اجلــامع لســ ا ــ ل مةــن التبمـان لب يعــو ال مــان، حملمــ  بـ  وا ــر الــ ي  ال مشــقي الشـااعي، مطبــوى  .38

، حملمـ  ع يـ   ـذ، عحلـي العمـران، صاو عـامل -صهو ما ه  ترمجو اب  تمممو-اإلس م اب  تمممو   ل سبعو قرصن
 هـ.421الطبعو  احصىل،  ،الفوائ 

،  الةاشــر صاو الكتــه اإلســ مي، اخــر الــ ي  عثمــان بــ  عحلــي ال يحلعــي اوةفــي، تبــم اوقــائق شــرح  ةــ  الــ قائق .39
 هرا.القا ،هـ1313سةو الةشر 

صاو املعراــــو، الطبعــــو  احصىل،  ،بــــ صت ،تتمــــو املختصــــر   أ بــــاو البشــــر، البــــ  الــــووصي، ققمــــق أمحــــ  واعــــت .41
 هـ.1389

ســحلممان بـ  حممــ  بـ  عمــر البج مــي  :املؤلـف، قفـو اوبمــه عحلـو شــرح اخلطمـه ) البج مــي عحلـو اخلطمــه ( .41
 .احصىل :الطبعو،م1996-هـ 1417 -ب صت/ لبةان  -صاو الكته العحلممو  :الشااعي صاو الةشر

ـــراهم  ســـحلقم  ،ققمـــق املـــراص   أن الةقـــي يقتضـــي الفســـاص، لحلع ئـــي .42 ـــ  بـــ  عابـــت ،ققمـــق إب طبعـــو  ،مطبعـــو هتي
 هـ.1395

 لحلذهيب، صاو الكته العحلممو، ب صت. ،تذ را اوفا  .43
 هـ.1416تقريه التقذيه، الب  حجر، ققمق حمم  عوامو، صاو الرشم ، سوويا، الطبعو  احصىل،  .44
 مكو املكرمو. ،التحلقم   الفقن املالكي، لحلقاضي عب الوهاب املالكي، ققمق حمم  الغام، املكتبو التجاويو .45
 هـ.1394وشر صهتاوا احصقا  املغربمو  ،ققمق سعم  أ راب ،التمقم ، الب  عب  الخي .46
/ 393سةو الوالصا ، سحاقإي أبو باصي الش اهت   إبراهم  ب  عحلي ب  يوسف الف صهت، التةبمن   الفقن الشااعي .47

  .ب صت، 1413سةو الةشر ، الةاشر عامل الكته، ققمق عماص ال ي  أمح  حم و، 476سةو الوااا 

الةاشر:مطبعو صائــرا ،هـــ852ت: ، أمحــ  بــ  عحلــي بــ  حممــ  ابــ  حجــر العســق م تــألمف:، لــذيه التقــذيه .48
 .هـ1326الطبعو احصىل، ، املعاو  الةظاممو، امة 

 أيب سعم   حلف ب  أيب القاس  القـ صام تصةمف، التقذيه   ا تصاو امل صوو املسمو ذيه مسائل امل صوول .49
 .أبو اوس  أمح  اري  امل ي ي/ققمق صتعحلمق ،الخياذعي ]م  عحلمال القرن الرابع امجري[

 تمس  التحرير   شرح التحرير، حملم  أم  باصشاه، صاو الباهت، مكو. .51

 يبالشـــمخ  ـــاحل عبـــ  الســـممع اا :املؤلـــف،   تقريـــه املعـــام شـــرح وســـالو ابـــ  أىب هتيـــ  القـــ صام الثمـــر الـــ ام .51
 .املكتبو الثقاامو ب صت لبةان :الةاشر :احملقق، احهتهري

مجــال الــ ي  أبــو عمــرص عثمــان بــ  عمــر ابــ  أيب بكــر املشــقوو بــاب   :املؤلــف،  ــامع احمقــات البــ  اوا ــه .52
 .اوا ه الكرصي املالكي
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 ،اجلامع لس ا شمخ اإلس م اب  تمممـو  ـ ل سـبعو قـرصن، حملمـ  ع يـ   ـذ، عحلـي العمـران، صاو عـامل الفوائـ  .53
 هـ.421الطبعو  احصىل، 

 هـ.1411  ل العمةم   حما مو احمح ي ، الب  احلوسي، مطبعو امل م،  .54
 لبةان. ،صاو الكته العحلممو، ب صت ،مجع اجلوامع الب  السبكي .55
 ،عقوص صمعم القضـاا صاملـوقعم صالشـقوص، للأسـموطي، مطبعـو السـةو احملم يـو، القـاهرا، الطبعـو  احصىل واهر ال .56

 هـ.1374
 هـ.1413الطبعو  الثاومو  ،حاشمو اب  قاس  عحلو الرصص املربع .57
 حاشمو اجلمل عحلو شرح املةقج، ل  ريا احوصاوي، صاو الفكر. .58
   اهلل اخلرشي، صاو الفكر.حاشمو اخلرشي )شرح خمتصر  حلمل( حملم  ب  عب .59
 لحلبايب اوحليب. ،حاشمو ال سوقي عحلو الشرح الكب ، صاو إحمال الكته العربمو .61
 حاشمو الشرصام عحلو قفو احملتا ، صاو  اصو، ب صت. .61
 .صاو املعاو  ،حاشمو الصاصي عحلو الشرح الصغ  .62
 هـ.1315الطبعو  احصىل، حاشمو الشحليب عحلو تبمم اوقائق صاو الكتاب،  :حاشمو تبمم اوقائق .63

 حةمفـو الةعمـان أيب اإلمـام  اقـن مـذهه  احبصـاوحاشمو عحلو ال و املختاو شـرح تةـوير (حاشمو اب  عاب ي )  .64
مكتـه البحـو   ، إشـرا صيحلمـن تكمحلـو ابـ  عابـ ي  لةجـل املؤلـف، الشق  بـاب  عابـ ي  أممخلامتو احملققم حمم  

 .صالتوهتيع صاو الفكر لحلطباعو صالةشر ،صال واسات
 حاشمو قحلمويب صعم ا عحلو شرح احملحلو، صاو إحمال الكته العربمو، مصر. .65
 .ب صت ،صاو الفكري، الع مو أبو اوس  املاصوص :املؤلف ،الكب  اواصي .66

ققمــــــــق احســــــــتاذ عبــــــــ  الــــــــرمح  العمــــــــرام  ،حيب الفضــــــــل واشــــــــ  بــــــــ  أيب واشــــــــ  الولمــــــــ ي ،صاوــــــــرام اوــــــــ ل .67
 .صقا  صالشؤصن املغربموصهتاوا اح،1411،اإلصويسي

 .م1999 -هـ1421الطبعو احصىل ، لبةان-ب صت-صاو الكته العحلممو  .68

 لحلحاا  الذهيب، ققمق اقم  شحلتوت صهتممحلن، اممئو املصريو العامو لحلكتاب. ،صصل اإلس م .69
طبعـــو  ققمـــق حممـــ  الرصيحلـــو، مكتبـــو الصـــ يق، الطـــائف، ال ،لحلـــذهيب ،ذ ـــر مـــ  يعتمـــ  قولـــن   اجلـــرح صالتعـــ يل .71

 هـ.1418احصىل، 
 .مطبعو حكومو الكويت ،ققمق حمم  وشاص عب  املطحله ،ذيل العخي لحلذهيب .71
مطبوى ضم  اجلامع لس ا شمخ اإلس م اب  تمممو   ل سبعو قرصن، حملم  ع ي   ذ،  ،ذيل تاويخ اإلس م .72

 هـ.421الطبعو  احصىل،  ،عحلي العمران، صاو عامل الفوائ 
 .الب  و ه، صاو املعراو، ب صت ،ذيل طبقات اوةابحلو .73
مكـــان ،1415وصضـــو الطـــالبم صعمـــ ا املفتـــم لحلةـــوصي، إشـــرا  الشـــاصيا، املكتـــه اإلســـ مي، ســـةو الةشـــر:  .74

 .الةشر: ب صت
ققمق شعمه احووؤصط، مؤسسو الرسالو، بـ صت، الطبعـو  الثالثـو،  ،هتاص املعاص   ه ي    العباص، الب  القم  .75

 هـ.1412
 .هـ1347الةاشر الق سي  ،صمشق ،لحلذهيب ،هت ل العحل  .76
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 .ب صت، الةاشر صاو املعراو لحلطباعو صالةشر، الع مو حمم  ال هري الغمراصي، السرا  الوها  عحلو منت املةقا  .77
 :صاو الةشـر، احلبـامحمم  وا ر الـ ي   :املؤلف، سحلسحلو اححاصيخ الضعمفو صاملوضوعو صأعرها السمئ   احمو .78

 .م 1992هـ /  1412 :سةو الطبع، احصىل :الطبعو، العربمو السعوصيو املمحلكو -الرياص  :حل الب، صاو املعاو 
حممـ   :ققمـق ،صاو الفكـر :الةاشر، سحلممان ب  احشعخ أبو صاصص السجستام احهتصي :املؤلف، سة  أيب صاصص .79

 .حممي ال ي  عب  اومم 

لحلذ صائرا املعاو   :الةاشر، اوسم ب  عحلي البمققيأبو بكر أمح  ب   ،السة  الكخي  ص  ذيحلن اجلوهر الةقي .81
 .هـ 1344احصىل ـ  :الطبعو :الطبعو، الةظاممو الكائةو   امة  ببحل ا حم و  باص

-صاو الكتـــه العحلممـــو  :الةاشــر، أمحــ  بـــ  شـــعمه أبــو عبـــ  الــرمح  الةســـائي :املؤلـــف، ســة  الةســـائي الكــخي  .81
 .عب  الغفاو سحلممان البة اوي ، سم   سرصي حس  ص. :قمقق، 1991 – 1411 ،الطبعو احصىل، ب صت

سـةو ، ل و شـي املصـري اوةبحلـياعب  اهلل حممـ  بـ  عبـ  اهلل  و ذ ال ي  أب ،شرح ال و شي عحلو خمتصر اخلرقي .82
الةاشـر صاو الكتـه ، ققمق ق م لـن صصضـع حواشـمن: عبـ  املـةع   حلمـل إبـراهم ، هـ772هـ/ سةو الوااا 722الوالصا 
 .لبةان/ ب صت، م2112 -هـ 1423سةو الةشر ، موالعحلم

ص.  :ققمــق ،،أمحــ  بــ  عبــ  اوحلــم  بــ  تمممــو اوــرام أبــو العبــاس :املؤلــف ،شــرح العمــ ا   الفقــن ) الطقــاوا ( .83
 .1413 ،الطبعو احصىل، الرياص ،مكتبو العبمكان :الةاشر ،سعوص  احل العطمشان

ققمق ص. ال حمحلي صهتم ئن، وشر مر   البحخ العحلمي    امعو أم  شرح الكو ه املة ، الب  الةجاو الفتوحي، .84
 هـ.1418الطبعو  احصىل،  ،القر 

 لبةان. ،شرح احملحلِّي عحلو مجع اجلوامع صاو الكته العحلممو، ب صت .85
 هـ.1393القاهرا، الطبعو  احصىل،  ،شرح تةقم  الفصول لحلقرا ، ققمق طن سع ، صاو الفكر .86

 :الةاشـر، أمح  ب  حمم  بـ  سـ مو بـ  عبـ املحلك بـ  سـحلمو أبـو  عفـر الطحـاصي :املؤلف ،شرح معام ااعاو  .87
 .حمم  هتهري الةجاو :ققمق، 1399 ،الطبعو احصىل، ب صت –صاو الكته العحلممو 

ســةو ، مةصــوو بــ  يــووذ بــ  إصويــذ البقــو ، شــرح مةتقــو اإلواصات املســمو صقــائق أصيل الةقــو لشــرح املةتقــو .88
 .ب صت، 1996سةو الةشر ، الةاشر عامل الكته، 1151الوااا 

ححلـــه الطبعـــو  ،صاو الصـــابوم ، خييـــل املقــ ي ،الصــحو صالفســـاص عةـــ  اح ـــولمم صأعرمهــا   الفقـــن اإلســـ مي  .89
 .هـ1418احصىل 

تصحم  حمه  ،، املطبعو السحلفمو، القاهرا(الب  حجر ات  الباوي شرح  حم  البخاوي)مع  حم  البخاوي  .91
 .ال ي  اخلطمه

  حم  مسحل ، عةايو حمم  اؤاص عب  الباقي، وشر إصاوا البحو  العحلممو صاإلاتال، الرياص. .91
 هـ.1416الطبعو احصىل  ،صاو القحل  ب صت ،ققمق  حلمل املمذ ،طحلبو الطحلبو لحلةسفي .92
 .هـ1411حيب يعحلو، ققمق ص. أمح  س  مباو ي، مؤسسو الرسالو، الطبعو  احصىل،  ،الع ا   أ ول الفقن .93
 العقوص ال ويو م  مةاقه شمخ اإلس م أمح  ب  تمممو، الب  عب  اماصي، مكتبو اإلسان، مطبعو امل م. .94
صاو الكتـه العحلممـو، بـ صت، الطبعـو   ،صالشـرح لحلحمـوي ، م  عمون البصائر شرح احشـباه صالةظـائر البـ  جنـم  .95

 هـ.1415احصىل، 
 و.الفتاص  الكخي ، الب  تمممو، صاو الكته العحلمم .96



 

 

41 

: احملقــق (هـــ852: املتــوىف) العســق م حجــر بــ  أمحــ  بــ  حممــ  بــ  عحلــي بــ  أمحــ  الفضــل وأبــ، البــاوي اــت  .97
 عــ  مصــوو)  الفكــر صاو، البــاقي عبــ  اــؤاص حممــ  ،اخلطمــه الــ ي  صحمــه بــاهت بــ  اهلل عبــ  بــ  الع يــ  عبــ الع مــو 
 .( السحلفمو الطبعو

 هـ.1355مكتبو البايب اوحليب،  ،الرمح  البحراصيات  الغفاو شرح املةاو، الب  جنم ، تعحلمق عب   .98
املكتبــو ، هـــ681سـةو الواــاا  ،اب  اممــاماملعـرص  بــ  مــال الـ ي  حممــ  بــ  عبـ  الواحــ  السمواســي،  اـت  القــ ير .99

 .ب صت، صاو الفكرالتجاويو، 

 هـ.1415ققمق عب  الستاو أمح  ارا ، الطبعو  الرابعو،  ،الفرصى، الب  مفحل ، عامل الكته .111
 ب صت. ،لحلقرا ، عامل الكته ،الفرصق .111
 الفوا ن ال صام عحلو وسالو اب  أيب هتي  الق صام، لحلةفراصي املالكي، صاو الفكر، ب صت. .112
ق ئــ  اجلمـــان   التعريـــف بقبائــل عـــرب ال مـــان، لحلقحلقشــة ي، ققمـــق إبـــراهم  احبمــاوي، صاو الكتـــه او يثـــو،  .113

 مصر.
   اب  عب الس م، صاو املعراو، ب صت.قواع  اححكام   مصحل  احوام، لحلع .114
 القواع ، الب  و ه، صاو املعراو، ب صت. .115
 هـ.1418الكا ، الب  ق امو، املكته اإلس مي، الطبعو  اخلامسو،  .116
، ققمق ه ل مصمحلحي مصطفو ه ل، مةصوو ب  يووذ ب  إصويذ البقو ،  شا  القةاى ع  منت اإلقةاى .117

 .ب صت، 1412سةو الةشر ، الةاشر صاو الفكر
صاو عـــامل الكتـــه، الريـــاص، الطبعـــو  احصىل،  ،لحلع ئـــي، ققمـــق ص. حممـــ  املســـعوصي ،الكـــ م   بمـــع الفضـــويل .118

 هـ.1417
 :الةاشـر، حممـوص أمـم الةـواصي :احملقـق، عب  الغ  الغةممي ال مشـقي املمـ ام :املؤلف، الحلباب   شرح الكتاب .119

 .صاو الكتاب العريب
 :الةاشـر، هــ(476 :إبراهم  ب  عحلـي بـ  يوسـف الشـ اهتي )املتـوىف إسحاقأبو  :املؤلف، نالحلمع   أ ول الفق .111

 هـ. 1424 -م  2113الطبعو الثاومو ، صاو الكته العحلممو
 ب صت. ،1411املب ى   شرح املقةع، لخيهان ال ي  اب  مفحل ، املكته اإلس مي، الطبعو  احصىل  .111
 هـ.1414ب صت،  ،حمم  أاة ي املغريب وشر: ،لحلسر سي، صاو املعراو ،املبسوط .112
 هـ.1319لمع احهنر   شرح محلتقو احنر لشمخي هتاصه، صاو الطباعو، القاهرا، صاو إحمال الرتا  العريب،  .113
 هـ.1398لشمخ اإلس م اب  تمممو، مجع صترتمه عب  الرمح  اب  قاس ، الطبعو  احصىل،  ،لموى الفتاص  .114
 وشاص،   ا.اجملموى، لحلةوصي، مكتبو اإل .115
، عبـ  السـ م بـ  عبـ  اهلل بـ  أيب القاسـ  بـ  تمممـو اوـرام، احملرو   الفقن عحلو مذهه اإلمام أمح  ب  حةبـل .116

 .الرياص، 1414سةو الةشر ، الةاشر مكتبو املعاو ، 652/ سةو الوااا 591سةو الوالصا 
 امعـو اإلمـام حممـ  بـ  سـعوص  :شـرالةا، حممـ  بـ  عمـر بـ  اوسـم الـراهتي :املؤلـف، احملصول   عحل  اح ـول .117

 .طن  ابر اماص العحلوام :ققمق، 1411 ،الطبعو احصىل، الرياص –اإلس ممو 
 هـ.1418الب  ح م، ققمق ص. عب الغفاو البة اوي، صاو الكته العحلممو، ب صت، الطبعو  احصىل،  ،احملحلو .118
 .هـ1417 ،و، الطبعو الثاوموخمتصر طبقات عحلمال او يخ الب  عب  اماصي، وشر مؤسسو الرسال .119
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 امل صوو، لإلمام مالك ب  أوذ، صاو  اصو. .121
 ،ققمــق ص. عبــ  الكــرب ال حــ ، مكتبــو املعــاو  ،املســائل الفققمــو مــ   تــاب الــرصايتم صالــو قم، حيب يعحلــو .121

 هـ.1415الرياص، الطبعو  احصىل، 
ا شــمخ اإلســ م ابــ  تمممــو  ــ ل مطبــوى ضــم  اجلــامع لســ   ،مســالك احبصــاو   ممالــك احمصــاو، لحلعمــري .122

 هـ.421الطبعو  احصىل،  ،صاو عامل الفوائ  ،سبعو قرصن، حملم  ع ي   ذ، عحلي العمران
، بـ صت ،صاو الكتـه العحلممـو :الةاشـر، حمم  بـ  حممـ  الغـ ايل أبـو حامـ  :املؤلف، املستصفو   عحل  اح ول .123

 .الشا حمم  عب  الس م عب   :ققمق، 1413 ،الطبعو احصىل
الثاومـــو  :الطبعـــو، مؤسســو الرســـالو :الةاشـــر، شـــعمه احووــؤصط ص  ـــرصن :احملقـــق، مســة  اإلمـــام أمحـــ  بــ  حةبـــل .124

 .م1999 ،هـ1421
ال مشــقي، ققمــق حممــي  ال تمممــو، مجعقــا أبــو العبــاس اوــرام أمحــ  بــ  عبــ  اوحلــم  ،املســوصا   أ ــول الفقــن .125

 .صتصاو الكتاب العريب، ب   ،ال ي  عب  اومم 

بغـــ اص، صهتاوا  ،مشـــايخ بحلـــخ مـــ  اوةفمـــو صمـــا اوفـــرصصا بـــن مـــ  املســـائل الفققمـــو، ص. حممـــ  حمـــرصس، الـــ او العربمـــو .126
 احصقا  العراقمو.

 هـ.1411امة ، بومباي، الطبعو  احصىل،  ،الب  أيب شمبو، ققمق خمتاو الة صي، ال او السحلفمو ،املصةف .127
، بــ صت –املكتــه اإلســ مي  :الةاشـر، لـرهتاق بــ  مهــام الصــةعامأبــو بكــر عبــ  ا :املؤلـف ،مصـةف عبــ  الــرهتاق .128

 .حبمه الرمح  احعظمي :ققمق، 1413 ،الطبعو الثاومو
مكتبـو الرشـ   :الةاشـر ،أبو بكر عب  اهلل ب  حمم  ب  أيب شمبو الكو  :املؤلف، املصةف   اححاصيخ صااعاو .129
 .ووتا مال يوسف   :ققمق،1419 ،الطبعو احصىل، الرياص –
هـــ/ ســةو الواــاا 1165ســةو الــوالصا ، مصــطفو الســموطي الرحمبــام، مطالــه أصيل الةقــو   شــرح  ايــو املةتقــو .131

 .صمشق، م1961سةو الةشر ، الةاشر املكته اإلس مي، هـ1243
  .هـ1385الطبعو احصىل  ،املكته اإلس مي ،املطحلع عحلو أبواب املقةع الب  مفحل   ذ ال ي  .131
الفقــــن، حيب اوســــم البصــــري، ققمــــق حممــــ  عبــــ  اهلل، املعقــــ  العحلمــــي الفروســــي، صمشــــق، املعتمــــ    أ ــــول  .132

 هـ.1384
 .صاو  اصو ب صت ،لماقوت اوموي ،معج  البحل ان .133
 .هـ1418الطبعو احصىل  ،ققمق حمم  اممحلو ،معج  الشموو لحلذهيب .134
 هـ.1418 ،حصىلاملعج  لحلمخت ، ققمق حمم  اممحلو، مكتبو الص يق، الطائف، الطبعو  ا .135
 هـ.1414الطبعو احصىل  ،صاو الفرقان ،مهام سعم  ققمق ص. ،املعم   طبقات احمل عم لحلذهيب .136
 .ب صت ،سةو الةشر، الةاشر صاو الفكر، حمم  اخلطمه الشربم ، مغ  احملتا  إىل معراو معام ألفا  املةقا  .137
الفتــــاح اوحلــــو، صاو هجــــر، القــــاهرا، الطبعــــو  احصىل، عبــــ  ص.عبــــ  اهلل الرت ــــي، ص.املغــــ ، البــــ  ق امــــو، ققمــــق  .138

 هـ.1419
املقص  احوش    ذ ر أ حاب اإلمام أمح ، لخيهان ال ي  اب  مفحل ، مكتبو الرش ، الرياص، الطبعو  احصىل،  .139

 هـ.1411
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  ققمـــق حممـــ  الشـــمبام، وشـــر مةشـــووات مر ـــ  املخطوطـــات صالـــرتا ،املقفـــو الكبـــ ، حمحـــ  بـــ  عحلـــي املقريـــ ي .141
 هـ.1415صالوعائق، الكويت، الطبعو  احصىل، 

 املحلكمو صوظريو العق    الشريعو اإلس ممو، ص. أمح  ارا  حسم، ال او اجلامعمو، ب صت. .141
 هـ.1413صاو الكتاب العريب، ب صت،  ،املةتقو شرح املوطأ، لحلبا ي .142
 هـ.1419مة  اجلحلمل شرح خمتصر  حلمل، حملم  عحلما، صاو الفكر،  .143
مــــ  تعحلمقــــات اح ــــول، لحلغــــ ايل، ققمــــق حممــــ  حســــ  همتــــو، صاو الفكــــر، الطبعــــو  الثاومــــو، صمشــــق،  املةخــــول .144

 هـ.1411
 هـ.1416مةقا  السةو، ققمق حمم  وشاص سامل، مكتبو  امعو اإلمام،  .145
ســةو ، الةاشـر صاو الفكـر، إبـراهم  بــ  عحلـي بـ  يوســف الشـ اهتي أبـو إســحاق، املقـذب   اقـن اإلمــام الشـااعي .146

 .ب صت ،الةشر

 هـ.1412مواهه اجلحلمل لشرح خمتصر  حلمل، لحلحطاب، صاو الفكر، الطبعو  الثاومو،  .147

 - 1414 :الطبعـــو ،الكويـــت – اإلســـ ممو صالشـــئون احصقـــا  صهتاوا :عـــ   ـــاصو ،الكويتمـــو الفققمـــو املوســـوعو .148
 .هـ 1427

م  ب  عب  اهلل ب  مفحل  اوةبحلي إبراهم  ب  حم، الةكت صالفوائ  السةمو عحلو مشكل احملرو جمل  ال ي  اب  تمممو .149
 .الرياص، 1414سةو الةشر ، الةاشر مكتبو املعاو ، 884/ سةو الوااا 816سةو الوالصا ،أبو إسحاق

 ذ ال ي  حمم  ب  أيب العباس أمح  ب  مح ا اب  شقاب ال ي  الرمحلي الشق  ، هنايو احملتا  إىل شرح املةقا  .151
 .ب صت، م1984 -هـ 1414سةو الةشر ، الةاشر صاو الفكر لحلطباعو، ـه1114سةو الوااا ، بالشااعي الصغ 

ســـةو الـــوالصا ، يب اوســـ  عحلـــي بـــ  أيب بكـــر بـــ  عبـــ  اجلحلمـــل الرشـــ ام املر مـــام، حام ايـــو شـــرح ب ايـــو املبتـــ ي .151
 .الةاشر املكتبو اإلس ممو، هـ593هـ/ سةو الوااا 511

وشـر مجعمـو املستشـرقم احملاومـو، الطبعـو  ،يو إحسان عبـاس  ح ال ي   حلمل الصف ي، عةا ،الوا  بالوامات .152
 هـ، صاو  اصو ب صت.1389

ققمـق ، 515/ سـةو الواـاا 451سةو الـوالصا ، حمم  ب  حمم  ب  حمم  الغ ايل أبو حام ، الوسمو   املذهه .153
 .القاهرا،1417سةو الةشر ، الةاشر صاو الس م، أمح  حمموص إبراهم  ، حمم  حمم  تامر
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