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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

 ادؼدمي

، وظذ آفف احلؿد هلل رب افعودغ، وأؾضؾ افصالة وأتؿُّ افتسؾقؿ ظذ شقدكو حمؿد  

 وصحبف أمجعغ، أمو بعد:

ؾننَّ مـ أهؿ مؼوصد افؼيعي ذم ادعومالت ادوفقي آبتعود ظـ افربو بؽوؾي صقره، وفؾربو 

كقظون أشوشقون، ربو افديقن وربو افبققع، وؿد وضع افػؼفوء افضقابط افالزمي فصحي تبودل 

فو افربو اشتـودًا فـصقص افؼيعي، وأهؿ تؾؽ افضقابط فزوم افتؼوبض ؾقإمقال افتل جيري 

ثؾ، إٓ أنَّ افؼيعي أشؼطً آظتداد ببعض تؾؽ افضقابط إذا ـون ذم مراظوهتو مشؼي فتاموا

زائدة ظذ ادؽؾَّػ، وذم هذا افبحٌ بقون ٕحد أهؿ ادسوئؾ افتل خػػً افؼيعي ؾقفو مـ 

ذوط تبودل إمقال افربقيي بجـسفو، وهل مسلفي بقع افعرايو، وبقون أثر ؿصد ادؽؾػ ذم 

وفذا اصسط  ،افعرايو ذظً اشتثـوًء بؼصد رؾع حوجي ادحتوج إػ أـؾ افرضىمؼوظقتفو: إذ 

بعض افػؼفوء فصحي هذا افبقع أن يؼع بؼصد رؾع احلوجي إػ أـؾ افرضى ـام شقتضح ذم 

 افبحٌ.

بقوكف دسلفي ُتظفر يرس افؼيعي اإلشالمقي ورؾعفو وتبدو أمهقي هذا افبحٌ مـ خالل 

ح فزوم مراظوة ؿصد افشورع ذم مجقع افتعومالت فؾحرج وادشؼي افزائدة،  وـذفؽ فؽقكف يقضِّ

في بقع افعرايو ذم ـتبفؿ إٓ هذه مو أمؽـ، وـذفؽ ظذ افرؽؿ مـ أن افػؼفوء تـووفقا مسل

 بلشؾقب أـوديؿل جديد.دور ؿصد ادؽؾػ ذم حؽؿ هذه ادسلفي  تؿد أبدافدراشي 

ًُ ادسلفي وادـفٍ افذي اتبعتف ذم هذا افبحٌ هق ادـفٍ  افتحؾقع ادؼورن، حقٌ ظرض

بشؽؾ مػصؾ مؼوركًو بغ أؿقال افػؼفوء مـ ادذاهى إربعي مع ظرض إدفي وادـوؿشي 

 وافسجقح مو أمؽـ ذفؽ.

 وجوء هذا افبحٌ ذم أربعي مطوفى ـؤيت:

وؿد بقـً ؾقف حؼقؼي ـؾٍّ مـ افبقع . إول: افتعريػ بؿصطؾحوت افعـقانادطؾى 

 ذم ؾؼرات ظدة. وافؼصد فغي واصطالحوً  وافعرايو



3 
 

ظرضً ؾقف مذاهى افػؼفوء ذم بقع . ذاهى افػؼفوء ذم حؽؿ بقع افعرايوادطؾى افثوين: م

 افعرايو وأدفتفؿ مع ادـوؿشي وافسجقح.

وذم هذا ادطؾى بقون فؾؼوط افقاجى تقاؾرهو  .ادطؾى افثوفٌ: ذوط بقع افعرايو

  بغ افػؼفوء ؾقفو ـام بقَّـتف.فصحي بقع افعرايو ظذ اختالف 

بقون فؾؼصقد افتل جيى ظذ وؾقف . أثر افؼصد ذم إبوحي بقع افعرايو ادطؾى افرابع:

 ادشسي أن يتجف إفقفو ذم ظزمف وإرادتف ظـد تعومؾف بوفعرايو.

 وأخرًا اخلومتي وؾقفو أهؿ افـتوئٍ وافتقصقوت، ثؿَّ ؾفرس ادصودر وادراجع.

 :افتعريػ بؿصطؾحوت افعـقانادطؾى إول: 

 أوًٓ: تعريػ افبقع:

  افبقع فغي: -0

ستخدم افَبقُع بؿعـك افؼاء، ؼد يُ ؾمـ إضداد،  وافؼاءُ  ، وافبقعُ بامل   مبودفُي مول  

ضؾؼ افبوئع ؾودتبودر إػ فؽـ إذا أُ ، واحد مـ ادتعوؿديـ: بوئعوً  ك ـؾُّ ويسؿَّ . وْٓبتِقوُع آْصساءُ ؾ

 .(0)ؾعيافسِّ  بوذُل  افذهـ ذم افعرف

وهل ، ؿول: خؾواصسى إذا أدْ  ،إذا أخرَج  فغي ؿريش اشتعامل بوعَ  أنَّ "وؿد كؼؾ احلطوب 

 .(7)"فؾػفؿ ، وظذ ذفؽ اصطؾح افعؾامء تؼريبوً أؾصح

 افبقع اصطالحًو:  -7

 .(3)"هق مبودفي ادول بودول بوفسايض بطريؼ آـتسوب"ظرؾف احلـػقي بلكف: 

                                                           

 مودة )بقع(. ، د.ت،0بروت، ط -. اكظر: فسون افعرب دحؿد بـ مؽرم ابـ مـظقر إؾريؼل، دار صودر (0)

ظقـل ادغريب، دار ظومل افؽتى.  (7)  -هـ 0273بروت، ضبعي خوصي -مقاهى اجلؾقؾ فؼح خمتك اخلؾقؾ فؾحطوب افرُّ

 (. 2/777م، ت: زـريو ظؿرات )7113

 (.6/727بروت، د.ط ) -دار افػؽر ،ؿد بـ حمؿقد أـؿؾ افديـ افبوبريتدحؿد بـ حمافعـويي ذح اهلدايي .  (3)
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، (0)"ظؼد معووضي ظذ ؽر مـوؾع وٓ متعي فذة" افبقع بؿعـوه افعوم بلكَّفوظرف ادوفؽقي 

ذم دخؾ يو ٕن حمؾف حؾ آشتؿتوع، افـؽوح : ٕهنو ظؼد ظذ مـػعي، وخيرجؾتخرج اإلجورة

 .وهق مبودفي كؼد بـؼد :وافكفوهل اهلبي ادؼوط ؾقفو افعقض،  :هبي افثقابافتعريػ 

ظؼد معووضي ظذ ؽر مـوؾع وٓ ؾفق:  -أي ادوفؽقي–أمو افبقع بؿعـوه اخلوص ظـدهؿ 

 .(7)أحد ظقضقف ؽر ذهى وٓ ؾضي، بطريؼ ادؽويسي،  متعي فذة

أحد ظقضقف ؽر ذهى وٓ " وبعبورةخرجً هبي افثقاب،  "طريؼ ادؽويسيب" ؾبعبورة

 .(3)خرج افكف "ؾضي

 .(2)بؼوط خمصقصيظؼد يتضؿـ مؼوبؾي مول بامل  وظرؾف افشوؾعقي بلكف: 

ظغ موفقي، أو مـػعي مبوحي،  هق ظبورة ظـ متؾقؽ"وظرؾف احلـوبؾي بعدة تعريػوت مـفو 

 .(5)"ظذ افتلبقد، بعقض مويل

 ومـ خالل تؾؽ افتعريػوت أشتـتٍ أن افبقع هق مبودفي شؾعي بـؼد بؼوط خمصقصي.

بقع فػظ افوإن أضؾؼ ظؾقف  ،افكف: إذ فف أحؽوم خوصيؾؼقيل شؾعي بـؼد: إلخراج ظؼد 

إذ ادـػعي هل حمؾ اإلجورة أمو افسؾع ؽر ادـوؾع ؾفل  :بودعـك افعوم، وـذفؽ إلخراج اإلجورة

حمؾ افبقع، وؿقيل بؼوط خمصقصي دراظوة إحؽوم افتل جيى مراظوهتو ذم ظؼد افبقع 

 وادبسقضي ذم ـتى افػؼفوء. 

                                                           

، دوفؽل دحؿد بـ ظبد اهلل اخلررحوصقي اخلرر ظذ خمتك شقدي خؾقؾ ا: واكظر: (2/775مقاهى اجلؾقؾ فؾحطوب ).  (0)

 (.5/2) م، ضبط: زـريو ظؿرات0997هـ، 0207، 0بروت، ط -دار افؽتى افعؾؿقي

، ظرؾي افدشقؿل ادوفؽلحوصقي افدشقؿل ظذ افؼح افؽبر دحؿد بـ أمحد بـ : (2/775مقاهى اجلؾقؾ فؾحطوب )اكظر: .  (7)

 .(3/7) بروت، د.ط-دار افػؽر

 .(5/2(: حوصقي اخلرر )3/7)حوصقي افدشقؿل ظذ افؼح افؽبر اكظر: .  (3)

 -دار افؽتى افعؾؿقي، . اكظر: هنويي ادحتوج إػ ذح ادـفوج فشؿس افديـ حمؿد بـ أيب افعبوس أمحد ابـ صفوب افديـ افرمع (2)

 (.3/377م )0993هـ، 0202بروت، 

حومد بروت، د.ط، ت: حمؿد  -دار إحقوء افساث افعريب، . اإلكصوف ذم معرؾي افراجح مـ اخلالف فعع بـ شؾقامن ادرداوي (5)

 (.2/761افػؼل )
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 افعرايو:ثوكقًو: تعريػ 

 افعرايو فغي:  -0

 فف جيعؾ أن راءُ ظْ واإلِ  ،حمتوجوً  رجالً  فوصوحبُ  هيورِ عْ يُ  افتل افـخؾي وهل ،ييَّ رِ ظَ  واحدهتو

ى افرَّ فوظومِ  ثؿرةَ  ي:  جُؾ ، وظرَّ  .(0)كخؾتغ أو كخؾيً  يستثـل ثؿ ،افـخَؾ  يشسي أنأي يَعرِّ

  افعرايو اصطالحًو: -7

ظذ  ،وثؿرهَت  فف جيعؾ أي ،حمتوجوً  رجالً  افرجُؾ  هيورِ عْ يُ  افتل افـخؾي ظرؾفو احلـػقي بلهنو:

 ي:ريَّ ظَ  قًؿِّ ُش  ،حوجتف دقضع بتؿر ىادعرَّ  مـ ثؿرهتو يبتوع أن يرِّ فؾؿعَ  صخِّ ؾرُ شبقؾ اهلبي، 

 .(7)افثؿرة مـ دهوجرَّ  ؾؽلكف ثؿرهتو وهى إذا ٕكف

ؾَ   ؾقجقز ،بعقـف فرجؾ   فحوئطِ  مـ كخالت   أو كخؾي   ثؿرةَ  افرجُؾ  ىهيَ  لنبي: ادوفؽقَّ  فووظرَّ

 .(3)متراً  بخرصفو ]أي ادقهقب[ فف ىادعرَّ  مـ ذاؤهو ]أي افقاهى[ يفؾؿعرِّ 

أي -صوً رْ َخ  رضإ ظذ بوفتؿر افـخؾ رؤوس ظذ افرضى بقعظرؾفو افشوؾعقي بلهنو: و

  .(2)-تؼديرًا وختؿقـوً 

 افبقع أو فؾفبي ًـوك شقاءً  افـخقؾ مجؾي ظـ تؾردأُ  افتل فؾـخؾي اشؿوهل ظـد احلـوبؾي: 

 .(5)إـؾ أو

بقع افعرايو ظـد احلـػقي وادوفؽقي هبي ذم احلؼقؼي وبقع جموزًا، بقـام ظـد  وهؽذا كجد أنَّ 

 .شقليت بقوكف ذم حؽؿ بقع افعرايوي ؾفل بقع حؼقؼي، وـذا ظـد احلـوبؾي ـام افشوؾعقَّ 

                                                           

 . اكظر: فسون افعرب ٓبـ مـظقر مودة )ظرا(. (0)

 (.6/87) بروت، د.ط-دار ادعرؾي ، ابـ كجقؿ احلـػل بـ إبراهقؿ، افبحرافرائؼ ذح ــز افدؿوئؼ فزيـ افديـاكظر: .  (2)

مك،  -مطبعي مصطػك افبويب احلؾبل وأوٓده، د حمؿد بـ أمحد )ابـ رصد احلػقد(ادجتفد و هنويي ادؼتصد ٕيب افقفقاكظر: .  (3)

 (.7/706) م0975هـ،0395، 2ط

 (.00/6) م0996هـ، 0207، 0بروت، ط -دار افػؽر ،جؿقع ٕيب زـريو حمقل افديـ يحقك بـ ذف افـقوياد. اكظر:  (2)

هـ، ت:هالل 0217بروت،  -دار افػؽر، ـشوف افؼـوع ظـ متـ اإلؿـوع دـصقر بـ يقكس بـ إدريس افبفقيت. اكظر:  (5)

 (.3/758)مصقؾحل مصطػك هالل 
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 ثوفثًو: تعريػ افؼصد: 

  افؼصد فغي: -0

:  اشتؼومُي افطريؼ، ؿصَد يؼِصد ؿصدًا ؾفق ؿوصد، ومـف فوأمهُّ ، فغي ظدة معونفؾؼصد 

أي ظذ اهلل تبقغ افطريؼ ادستؼقؿ وافدظوء  [9]النحل: (ڤڤڦڦڃ)ؿقفف تعوػ: 

ويطؾؼ  ،افؼرب، ؾوفؼوصد هق افؼريى، ومـ معوين افؼصد إفقف بوحلجٍ وافزاهغ افقاضحي

ف أيضًو بؿعـك افؼصد ويستخدمظذ افعدل.  ـذفؽ افؼصد  .(0)إتقون افقء واظتامده وأمُّ

 افؼصد اصطالحًو:  -7

افؼصد بؿعـك اإلرادة وافعزم وـؾ ظبوراهتؿ دمعؾ  ،افؼصدفؼد ذـر بعض افػؼفوء معـك 

 .ظذ أمر مو

 .(7)"افؼصد كقع مـ اإلرادة"يؼقل ابـ كجقؿ: 

 .(3)"اإلرادة افؼصد افذي هق ضد افسفق"وذم جمؿع إهنر: 

 .(2)"وافؼصد هق اإلرادة، وهل افـقي"اجلقهرة افـرة:  وذم

 .(5)"حؼقؼي افؼصد اإلرادة"وذم حوصقي افعطور: 

 .(6)وؿد بغ اخلرر أنَّ افؼصد هق اإلرادة كػسفو

                                                           

 -افؼومقس ادحقط دجد افديـ حمؿد بـ يعؼقب افػروز أبودي، دار اجلقؾ. اكظر: فسون افعرب ٓبـ مـظقر مودة )َؿَصَد(:  (0)

 مودة )َؿَصَد(. بروت، د.ط،

 (.0/5)ٓبـ كجقؿ( . افبحر افرائؼ 7)

بروت،  -ذم ذح مؾتؼك إبحر فعبد افرمحـ بـ حمؿد بـ شؾقامن )صقخل زاده(، دار افؽتى افعؾؿقيجمؿع إهنر .  (3)

 (.2/067) م، ت: ظؿران ادـصقر0998هـ، 0209

بِقِدّي افقؿـل احلـػل، ادطبعي اخلريي، ط (2) هـ 0377، 0. اجلقهرة افـرة ٕيب بؽر بـ ظع بـ حمؿد احلدادي افعبودي افزَّ

(0/73.) 

 (.0/736بروت، د.ط ) -. حوصقي افعطور ظذ مجع اجلقامع حلسـ افعطور، دار افؽتى افعؾؿقي (5)

 (.0/70. اكظر: حوصقي اخلرر ) (6)
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قي بؿعـوهو آصطالحل هل إذ افـَّ  ذم اشتعامل افػؼفوء: وأصر إػ أن افؼصد أظؿ مـ افـقي

، أمو إن ـون افؼصد ؽر مبوذ ؾال يطؾؼ ظؾقف (0)افؼصد ادبوذافؼصد ادتصؾ بوفػعؾ، أي هل 

 .كقي بودعـك افػؼفل اخلوص

 حؽؿ بقع افعرايو:ادطؾى افثوين: مذاهى افػؼفوء ذم 

ف ٓ جيقز إٓ بتقاؾر افؼوط افقاجبي أكَّ  (7)ؿر بوتػوق افػؼفوءؿر بوفتَّ إصؾ ذم بقع افتَّ  إنَّ 

 .(3)ظـد تبودل ادول افربقي بجـسف مـ افتامثؾ واحلؾقل وافتؼوبض

 ،بوفػضيِ  وافػضيُ  ،هِى بوفذَّ  هُى افذَّ : )) اهلل رشقل ودفقؾ ذفؽ احلديٌ افكيح ظـ

  شقاءً  ثؾ  بؿِ  ثالً مِ  ،بودؾِح  وادؾُح  ،بوفتؿرِ  وافتؿرُ  ،بوفشعرِ  وافشعرُ  ،بوفزِ  وافُزُ 
 
 ،بقد   يداً  ،بسقاء

 .(2)((بقد   يداً  ـون إذا صئتؿ ـقػ ؾبقعقا إصـوف هذه اختؾػً ؾنذا

                                                           

(: 0/002م )7111هـ، 0270بروت،  -حوصقي رد ادحتور ظذ افدر ادختور دحؿد أمغ ابـ ظوبديـ، دار افػؽر. اكظر:  (0)

ادجؿقع (: 0/721م )0992، 0بروت، ط -إدريس ادوفؽل افؼراذم، دار افغرب اإلشالمل افذخرة فشفوب افديـ أمحد بـ

بروت،  -ادبدع ذم ذح ادؼـع إلبراهقؿ بـ حمؿد بـ ظبد اهلل بـ مػؾح احلـبع، ادؽتى اإلشالمل(: 0/306) فؾـقوي

 (.0/202هـ )0211

افؼح افؽبر  حوصقي افدشقؿل ظذ (:6/205اهلدايي فؾبوبريت )(: افعـويي ذح 5/083. اكظر: حوصقي ابـ ظوبديـ ) (7)

افؼح افؽبر ظذ متـ ادؼـع ٕيب افػرج ظبد افرمحـ بـ حمؿد بـ أمحد بـ ؿدامي (: 01/72(: ادجؿقع فؾـقوي )3/61)

 (.2/036) بروت، د.ط -دار افؽتوب افعريب، ادؼدد

. إن احلؾقل داخؾ ذم مػفقم افتؼوبض ظـد مجفقر افػؼفوء: إٓ أن افشوؾعقي يـصقن ظذ أكف ؿد يقجد افتؼوبض دون احلؾقل  (3)

أحقوكًو ؿؾقؾي، ـام فق اؿسن تلجقؾ بتسؾقؿ أحد افبدفغ وإن ؿؾ زمـف ؿبؾ تػرؿفام. وشبى افػصؾ بغ افتؼوبض واحلؾقل ظـد 

ممتدًا حتك افتػرق بوٕبدان: ؾؾؼطع احتامل افتلخر ذم افتؼوبض كصقا ظذ ذط احلؾقل، أمو افشوؾعقي أهنؿ جيعؾقن جمؾس افعؼد 

 "اجلؿفقر ؾال حوجي ٕن يـصقا ظذ ذفؽ افتػريؼ ٕن جمؾس افعؼد ظـدهؿ يـتفل بوفتػرق بوٕؿقال حؽاًم. يؼقل افرمع:

ـ ٓزمفو احلؾقل ؽوفبًو، ؾؿتك اؿسن بلحدمهو تلجقؾ، وإن اصسط احلؾقل مـ اجلوكبغ بوإلمجوع ٓصساط ادؼوبضي ذم اخلز، وم

 (.3/275. هنويي ادحتوج فؾرمع )"ؿؾ زمـف، وحؾ ؿبؾ تػرؿفام مل يصح

صحقح مسؾؿ دسؾؿ بـ احلجوج أيب  (.0701. أخرجف مسؾؿ ذم ادسوؿوة /بوب افكف وبقع افذهى بوفقرق كؼدًا، رؿؿ ) (2)

 .بروت، د.ط، ت: حمؿد ؾماد ظبد افبوؿل -إحقوء افساث افعريبدار ، احلسغ افؼشري افـقسوبقري
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وفؽـ ؿد يحتوج بعض افـوس إػ افرضى فقلـؾقكف، وٓ كخؾ ظـدهؿ، وفدهيؿ بعض 

ؾفؾ جيقز هلؿ مبودفي افتؿر افذي يؿؾؽقكف برضى يلخذوكف مـ  -مـ ؽر افرضى–افتؿر اجلوف 

 افـخقؾ مـ ؽر حتؼؼ افتامثؾ يؼقـًو فسد حوجتفؿ إػ افرضى؟.أصحوب 

 فؼد اكؼسؿ افػؼفوء ذم ذفؽ إػ مذهبغ:

بقع افتؿر بوفتؿر أو بوفرضى ٓ  ، ومػوده: إنَّ (7)وادوفؽقي (0): مذهى احلـػقيادذهى إول

 جيقز مطؾؼًو إٓ بتقاؾر ذوضف، ومـفو حتؼؼ ادامثؾي بغ افبدفغ.

 احلديٌ افسوبؼ، وهق كص سيح ذم وجقب افتامثؾ.ودفقؾفؿ 

م ادسوواة واجبي بوفـص وافتػوضؾ حمرَّ  ٕنَّ "يؼقل افزيؾعل ذم تعؾقؾ حرمي بقع افعرايو: 

ـام فق  ،وٓ إذا ـون أحدمهو متلخراً  ،بف، وـذا افتػرق ؿبؾ ؿبض افبدفغ ؾال جيقز أن يبوع جزاؾوً 

 .(3)"ؾصور ـام فق تػوضال بقؼغ ،احتامل افتػوضؾ ثوبً وهذا ٕنَّ  ،ـون أـثر مـ مخسي أوشؼ

وبـوء ظؾقف ٓ جيقز بقع افعرايو بوفصقرة افتل يؼقل هبو أصحوب افثوين، فعدم حتؼؼ ذوط 

 تبودل ادول افربقي بجـسف: إٓ أكف جيقز بقع افعرايو ذم صقرة واحدة ؾؼط ظـد احلـػقي وادوفؽقي.

أي جيعؾ  افرجَؾ  ي افرجُؾ رِ عْ أن يُ  :ظـد احلـػقي هلفعرايو فبقع ا ؾوفصقرة افقحقدة اجلوئزة

ي ظذ شبقؾ اهلبي فف ثؿر كخؾي مـ كخؾف ، وفؽـ ٓ يسؾؿ افثؿر حتك يظفر ويبدو، ؾقجقز فؾؿعرِّ

ى فف مترًا جمذوذًا مؼدرًا بوخلرص وافتخؿغ بدل افثؿر افذي ظذ افـخؾي،  هـو أن يعطل ادعرَّ

                                                           

 -فشؿس افديـ أيب بؽر حمؿد بـ أيب شفؾ افرسخز، دار ادعرؾي(: ادبسقط 6/83. اكظر: افبحر افرائؼ ٓبـ كجقؿ ) (0)

ادطبعي ، افزيؾعلذح ــز افدؿوئؼ فعثامن بـ ظع ؾخر افديـ (: تبقغ احلؼوئؼ 07/097) م0993هـ، 0202، 0بروت، ط

 (.2/27) هـ0303، 0افؼوهرة، ط-افؽزى إمريي

افؽوذم ذم (: 3/782) م0992هـ، 0205، 0بروت، ط -دار افؽتى افعؾؿقي، دوكي افؽزى فمإموم موفؽ بـ أكساد. اكظر:  (7)

، 7افريوض، ط-افريوض احلديثيٕيب ظؿر يقشػ بـ ظبد اهلل بـ حمؿد بـ ظبد افز افـؿري افؼرضبل، مؽتبي ؾؼف أهؾ ادديـي 

 (.7/652) م، ت: حمؿد أحقد وفد موديؽ ادقريتوين0981هـ، 0211

 (.2/28. تبقغ احلؼوئؼ فؾزيؾعل ) (3)
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ل بقعًو وشؿِّ  ،ٕن ادقهقب فف مل يؿؾؽ افثؿرة بعد فعدم افؼبض، ؾفذا هبي مبتدأة :وهذا جوئز

 .(0)جموزاً 

 ظذ يشؼ ثؿ بستوكف مـ كخؾي ثؿر افرجؾ هيى أن"يؼقل افزيؾعل ذم تػسر افعرايو: 

 ؾقعطقف :ؾقف ؾرجع افقظد خيؾػ أن يرىض وٓ ،شوظي ـؾَّ  بستوكف ذم فف ىادعرَّ  دخقل يادعرِّ 

 فعدم افثؿرة يؿؾؽ مل فف ادقهقب ٕنَّ  :ظـدكو جوئز وهق ،بدفف بوخلرص جمذوذاً  متراً  ؿدره

 لوشؿَّ  ،مبتدأة هبي هق وإكام، ادعووضي بطريؼ ٓ جوئز وهق ،بؿؾؽف مؾؽف بوئعوً  ؾصور افؼبض

 .(7)"أوًٓ  أظطوه ظام ظقض افصقرة ذم ٕكف :جموزاً  بقعوً  ذفؽ

أن هيى افرجؾ ": ؾـصقا ظذ أن بقع افعريي اجلوئزوـذفؽ أجوز ادوفؽقي تؾؽ افصقرة 

ثؿرة كخؾي أو كخالت أو ثؿرة صجرة أو صجرات مـ افتغ وافزيتقن أو حديؼي مـ  رجالً 

ؾجوئز فف ذاؤهو  ،فف أصؾفو ٕنَّ  :يريد ادعطل ذاء تؾؽ افثؿرة مـف ثؿَّ  كعطافعـى ؾقؼبضفو ادُ 

 .(3)"إذا ـون اخلرص مخسي أوشؼ ؾدون ،إػ اجلذاذ ذفؽ افعوم بخرصفو متراً 

 يام هل ذم حؼ ادعرِّ خصي ذم افعريي إكَّ ؾعذ مذهى موفؽ افرُّ "يؼقل ابـ رصد ذم ذفؽ: 

 فؽؾ هل وإكام ،خوصي فؾؿعري فقسً ؾقفو ظـده افقاردة افرخصي ؾؿعـك افشوؾعل ووأمَّ ...ؾؼط

 بتؿر ذفؽ دون مو أو أوشؼ اخلؿسي أظـل افثؿر مـ افؼدر هذا يشسي أن أراد افـوس مـ أحد

 .(2)"مثؾفو

ؾؼط، وٓ جيقزوكف فغره، ادوفؽقي جيقزون افؼاء فقاهى افـخؾ مـ ادقهقب و ؾوحلـػقي

ي: فؽل ٓ يتلذى بدخقل  بوحي ظذ خالف إصؾاإل جيعؾقن ؾفؿ مـ أجؾ دؾع حوجي اُدعرِّ

ى فف إػ بستوكف  .ادعرَّ

                                                           

 ادؽتبي اإلشالمقي، د.ط، ظبد اجلؾقؾ افرصداين ادرؽقـوين اهلدايي ذح بدايي ادبتدي ٕيب احلسـ ظع بـ أيب بؽر بـ. اكظر:  (0)

 (.6/206) بروت، د.ط -دار افػؽر، ذح ؾتح افؼدير فؾؽامل بـ اهلامم  حمؿد بـ ظبد افقاحد افسققاد(: 3/22)

 (.2/28. تبقغ احلؼوئؼ فؾزيؾعل ) (7)

 (.7/652. افؽوذم ذم ؾؼف أهؾ ادديـي ٓبـ ظبد افز ) (3)

مك،  -، مطبعي مصطػك افبويب احلؾبل وأوٓدهحمؿد بـ أمحد )ابـ رصد احلػقد( بدايي ادجتفد و هنويي ادؼتصد ٕيب افقفقد.  (4)

 (.00/07(: واكظر: ادجؿقع فؾـقوي )7/707) م0975هـ،0395، 2ط
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خؾ ، ومػوده: أن بقع افرضى ظذ رؤوس افـَّ (7)واحلـوبؾي(0)مذهى افشوؾعقي ادذهى افثوين:

  .: مراظوة فؾحوجيبتؿر جمذوذ خرصًو وختؿقـًو ذم حدود مؼدار معغ، جوئز

ؾبقع افعرايو ٓ خيتص بوفقاهى ؾؼط بوفصقرة افتل كص ظؾقفو أصحوب ادذهى إول 

شجر بتؿر جمذوذ ذم ظذ رؤوس افمـ أهؾ افـخؾ أن يشسي مـ ٓ رضى ظـده رضبًو  بؾ جيقز

 .(3)حدود مخسي أوشؼ

ى ففا افرخصي جعؾقأي أنَّ افشوؾعقي واحلـوبؾي   وهق ادشسي ادحتوج إػ  ،مـ أجؾ ادعرَّ

ادوفؽقي: إذ جعؾقا و احلـػقي ، بخالفأـؾ افرضى وٓ كؼقد فديف إٓ بعض افتؿر ادجذوذ

خصي  يافرَّ  .ظذ افقجف افذي مرَّ بقوكف مـ أجؾ دؾع حوجي ادُعرِّ

أحوديٌ ـثرة ذم  افعرايو بوفصقرة افسوبؼيظذ جقاز بقع  ادذهى افثوينودفقؾ 

 افصحقحغ مـفو:

 صورخَّ  ،بوفتؿر افثؿر بقعِ  ظـ هنك  اهلل رشقل أنَّ )):  حثؿي أيب بـ شفؾمو رواه 

  .(2)((ضبوً رَ  أهؾفو يلـؾفو بخرصفو تبوع أن افعريي ذم

 

 

                                                           

وظؿدة روضي افطوفبغ  (:9/97) بروت، د.ط -دار افػؽر، افؽريؿ بـ حمؿد افراؾعل افؼزويـلفعبد . اكظر: افؼح افؽبر  (0)

ظع  -بروت، د.ط، ت: ظودل أمحد ظبد ادقجقد -ادػتغ ٕيب زـريو حمقل افديـ يحقك بـ ذف افـقوي، دار افؽتى افعؾؿقي

 بروت، د.ط -دار افػؽر، ظ ادـفوج دحؿد اخلطقى افؼبقـلإػ معرؾي معوين أفػو(: مغـل ادحتوج 3/707) حمؿد معقض

(7/93 .) 

 (.5/31(: اإلكصوف فؾؿرداوي )2/057افؽبر ٓبـ ؿدامي ). اكظر: افؼح  (7)

دار افصحوبي ، ظذ مذهى اإلموم أمحد فعؿر بـ احلسغ بـ ظبد اهلل اخلرؿل (: متـ اخلرؿل00/7. اكظر: ادجؿقع فؾـقوي ) (3)

 (.62) م0993هـ، 0203مك،  -فؾساث

اجلومع افصحقح ادختك  (.7179خؾ بوفذهى وافػضي، رؿؿ )بوب بقع افثؿر ظذ رؤوس افـ . أخرجف افبخوري ذم افبققع/ (2)

، 0افريوض، ط -دار افسالم، حمؿد بـ إشامظقؾ افبخوري اجلعػل وشــف وأيومف، ٕيب ظبداهلل مـ أمقر رشقل اهلل 

 .هـ، ت: حمؿد ؾماد ظبد افبوؿل0209
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 يافعريَّ  بقع ذم ذفؽ بعد صرخَّ  فأكَّ )) : اهلل رشقل ظـ  ثوبً بـ زيد رواهومو 

  .(0)((ذفؽ ؽر ذم صيرخِّ  ومل ،بوفتؿر أو بوفرضى

ن ظذ صحي بقع افعرايو وؾؼ افؼوط افتل شقليت بقوهنو، ومل يؼقد افرخصي  ونؾوحلديث َّٓ يد

 بوحلوفي افتل كص افػريؼ إول ظذ جقازهو ؾؼط.

أجوب افػريؼ إول ظذ أدفي افػريؼ افثوين بلن ادراد بوفعريي هل افتػسر افذي شبؼ وؿد 

 أن أوضحتف ظـد ظرض مذهبفؿ.

 افتؿر بوفتؿراحلـػقي بلن اإلبوحي مـسقخي بلحوديٌ افـفل ظـ بقع وـذفؽ أجوب بعض 

ؿ وابـ حجر ٕن إٓ بوفتامثؾ حؼقؼي وبوفتؼوبض، إٓ أن هذا آشتدٓل مردود ـام بغَّ ابـ كجق

 .(7)ؾال يصح افؼقل بـسخ افسخقص فالتصول ،افرخصي متصؾي بوفـفل

افذي روى افـفل  ٕنَّ  :وهذا مردود"يؼقل ابـ حجر ظـ افؼقل بـسخ جقاز افعرايو: 

 .(3)"خصي معوً فل وافرُّ ؾلثبً افـَّ  ،ظـ بقع افثؿر بوفتؿر هق افذي روى افرخصي ذم افعرايو

ظوم  ادوكعغٕن دفقؾ و فؼقة أدفتفؿ: افشوؾعقي واحلـوبؾي: وذفؽوافراجح هق مذهى 

ص بوٕدفي افتل اشتدل هبو ادجقزون فبقع افعرايو   وادوفؽقي وتػسر احلـػقي -بؼوضفو–خُمصَّ

وبقع جموزًا ؾقف كظر: ٕن إصؾ ذم افؽالم احلؼقؼي، وافعدول ظـفو  فبقع افعرايو بلكف هبي مبتدأة

إػ ادجوز يحتوج فؼريـي، وفػظ احلديٌ افقارد ذم جقاز بقع افعرايو ٓ ؿريـي ؾقف تميد تػسر 

 ؾوحلديٌ بوجلقاز مطؾؼ، وادطؾؼ جيري ظذ إضالؿف مو مل يرد دفقؾ افتؼققد. وادوفؽقي، احلـػقي 

                                                           

(، وظبورة ))بعد ذفؽ(( 3959بوب حتريؿ بقع افرضى بوفتؿر إٓ ذم افعرايو، رؿؿ ) . أخرجف هبذا افؾػظ مسؾؿ ذم افبققع/ (0)

ؿول: ))ٓ تبقعقا افثؿر حتك  تقضحفو روايي افبخوري فؾحديٌ، وكصف: ظـ ظبد اهلل بـ ظؿر ريض اهلل ظـفام: أن رشقل اهلل 

رخص بعد ذفؽ ذم  بـ ثوبً ))أن رشقل اهلل  يبدو صالحف وٓ تبقعقا افثؿر بوفتؿر(( ؿول شومل: وأخزين ظبد اهلل ظـ زيد

بوب بقع ادزابـي وهل بقع افثؿر بوفتؿر وبقع  بقع افعريي بوفرضى أو بوفتؿر ومل يرخص ذم ؽره((. أخرجف افبخوري ذم افبققع/

 (.7177افزبقى بوفؽرم وبقع افعرايو، رؿؿ )

 (.6/83. اكظر: افبحر افرائؼ ٓبـ كجقؿ ) (7)

هـ، ت: حمؿد ؾماد 0379بروت،  -دار ادعرؾي، ذح صحقح افبخوري ٕمحد بـ ظع بـ حجر افعسؼالين ؾتح افبوري.  (3)

 (.2/388ظبدافبوؿل، وحمى افديـ اخلطقى )
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 : ذوط بقع افعرايو ادطؾى افثوفٌ:

حتك افذيـ مـعقا بقع –هـوك ذوط متعددة فصحي بقع افعرايو كص ظؾقفو افػؼفوء 

، -افعرايو بنضالق، واشتثـقا صقرة شبؼ بقوهنو، وضعقا ذوضًو فصحي افبقع ذم تؾؽ افصقرة

 :بتػصقالهتو مو يليت وأهؿ تؾؽ افؼوط

 :(0)أن يؽقن افبقع ؾقام دون مخسي أوشؼأوًٓ: 

 .(7)ف جيقز بقعف ظـد افػؼفوء ادجقزيـ فبقع افعرايوؾام كؼص ظـ اخلؿسي أوشؼ ؾنكَّ 

، -بال كؼص أو زيودة–وؿد اختؾػقا ذم بقع افعرايو خرصًو بؿؼدار يسووي اخلؿسي أوشؼ 

وأحد ؿقفغ فؾشوؾعل  -ؾقام خيص افصقرة افتل أبوحقهو-ؾػل ؿقل هق ادشفقر ظـد ادوفؽقي

وـذفؽ ذم وجف ظـد احلـوبؾي أكف جيقز، وذم ؿقل آخر ظـد ادوفؽقي وافؼقل افثوين ظـد افشوؾعقي 

 .(3)وافروايي ادعتؿدة ظـد احلـوبؾي أكف ٓ جيقز

 وأحى ،ؾدون أوشؼ مخسي صاخلر ـون إذا"يؼقل ابـ ظبد افز: أكف جيقز بقع افعرايو 

 ومـ ،يػسخ ومل مه أوشؼ مخسي ذم وؿع ؾنن ،أوشؼ مخسي دون افعريي خرص يؽقن أن إفقـو

                                                           

، وافصوع أربعي أمداد، وادد يسووي . افقشؼ بوتػوق افػؼفوء مؽقول ؿدره محؾ بعر، ويسووي شتغ صوظًو بصوع افـبل  (0)

ـغ. اكظر: جمؿع إهنر فشقخل 657.8ـغ، وبوفتويل مخسي أوشؼ تسووي 031.56غ، وافقشؼ 7076 غ، ؾوفصوع إذن522

ين، فعع بـ أمحد بـ مؽرم فرشوفي ابـ أيب يزيد افؼروا (: حوصقي افعدوي ظذ ذح ـػويي افطوفى افربوين0/308زاده )

إظوكي افطوفبغ ٕيب بؽر ادشفقر بوفسقد افبؽري (: 0/275) م0997هـ، 0207، 0بروت، ط -دار افؽتى افعؾؿقي، افعدوي

ذم ذح افدفقؾ (: مـور افسبقؾ 7/087) م0997هـ، 0208، 0بروت، ط -دار افؽتى افعؾؿقي ،ابـ حمؿد صطو افدمقوضل

(. واكظر ادقؿع 0/086) هـ، ت: ظصوم افؼؾعجل0215افريوض،  -مؽتبي ادعورف ،إلبراهقؿ بـ حمؿد بـ شومل بـ ضقيون

 .http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=02759  ؽسوين:آف

(: مغـل ادحتوج فؾؼبقـل 7/652افؽوذم ذم ؾؼف أهؾ ادديـي ٓبـ ظبد افز )(: 7/706بدايي ادجتفد ٓبـ رصد ) . اكظر:  (7)

 هـ0215، 0دار افػؽر، ط -بروت ،ذم ؾؼف اإلموم أمحد بـ حـبؾ فعبد اهلل بـ أمحد ابـ ؿدامي ادؼدد(: ادغـل 7/92)

(2/096.) 

 (.2/096(: ادغـل ٓبـ ؿدامي )7/92(: مغـل ادحتوج فؾؼبقـل )7/652. اكظر: افؽوذم ذم ؾؼف أهؾ ادديـي ٓبـ ظبد افز ) (3)
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 ذم افقؼغ ٕكف :أوشؼ مخسي دون ذم يػسخف ومل ،أوشؼ اخلؿسي ذم يػسخف مـ أصحوبـو

 .(0)"ذفؽ

قا وافذي يػفؿ مـ ـالم احلـػقي أن افتؼققد بخؿسي أوشؼ ٓ أثر فف ذم افصقرة افتل كصُّ 

 .أوشؼ ذم تؾؽ افصقرة، ؾقجقز افزيودة ظذ مخسي ظذ إبوحتفو

ة ظقض يعطقف فؾتحرز ظـ خؾػ ٕكف ذم افصقر :جموزاً  ويسؿك بقعوً "يؼقل افبوبريت: 

َـّ افقظد افراوي أن افرخصي مؼصقرة ظذ هذا  ، واتػؼ أن ذفؽ ـون ؾقام دون مخسي أوشؼ ؾظ

 .(7)"ؾـؼؾ ـام وؿع ظـده

 ذط افتؼوبض:ثوكقًو: 

ذم افصقرة افتل أبوحقا ؾقفو بقع  احلـػقيأصر إػ أكف ٓ ُيتصقر اصساط افتؼوبض ظـد 

يحصؾ ؿبؾ أن  -ظـدهؿ وافذي هق ذم حؼقؼتف هبي-قا ظذ أن بقع افعريي ٕهنؿ كصُّ  :افعرايو

 يؼبض ادقهقب فف افـخؾي ادعراة فف.

ة فعدم افؼبض ؾصور ادقهقب فف مل يؿؾؽ افثؿر"وهذا طوهر مـ ـالم افزيؾعل وؾقف: 

 .(3)"بوئعًو مؾؽف بؿؾؽف، وهق جوئز ٓ بطريؼ ادعووضي، وإكام هق هبي مبتدأة

يتبغ أهنؿ ٓ يشسضقن افتؼوبض ذم  ادوفؽقيبـوء ظذ صقرة بقع افعرايو ذم مذهى و

 ادجؾس، بؾ ظذ افعؽس يشسضقن أن يؽقن تسؾقؿ افتؿر ظـد اجلذاذ.

 مـ ٓ معجؾ بتؿر افعريي يشسي أن يفؾؿعرِّ  موفؽ ظـد جيقز وٓ"يؼقل ابـ ظبد افز: 

 .(2)"اجلذاذ إػ متراً  بخرصفو يشسهيو وإكام ،صـػفو ؽر مـ وٓ صـػفو

 

                                                           

 (.7/652. افؽوذم ذم ؾؼف أهؾ ادديـي ٓبـ ظبد افز ) (0)

 (.6/205. افعـويي ذح اهلدايي فؾبوبريت ) (7)

 (.2/28. تبقغ احلؼوئؼ فؾزيؾعل ) (3)

 .(7/706: واكظر: بدايي ادجتفد ٓبـ رصد )(7/652. افؽوذم ذم ؾؼف أهؾ ادديـي ٓبـ ظبد افز ) (2)



14 
 

، إذ ٓ بد ظـدهؿ مـ تسؾقؿ افتؿر (0)ؾُقشسط افتؼوبض افشوؾعقي واحلـوبؾيو ظـد أمَّ 

 ادجذوذ، وافتخؾقي بغ ادشسي وبغ افرضى ظذ افشجر.

 أو افتؿر بتسؾقؿ ادجؾس ذم افتؼوبض افعرايو بقع صحي ذم ويشسط"افؼبقـل: يؼقل 

 .(7)"بؿطعقم مطعقم ٕكف :افؽرم ظـى أو افـخؾ رضى ذم وافتخؾقي ـقال افبوئع إػ افزبقى

 ادطؾى افرابع: أثر افؼصد ذم إبوحي بقع افعرايو:

افذيـ أجوزوا بقع افعرايو بخرصفو، افػؼفوء  ادذهى افثوين، وهق مذهىاددؿؼ ذم  إنَّ 

ظذ اختالف بغ همٓء افػؼفوء، وبقون تؾؽ  هذا افبقعفصحي  ؿصديـتقاؾر  شسطيُ ف يستـبط أك

  :افؼصقد ـؤيت

إذ ظؼد افبقع  :، وهق افؼصد ادبوذ، وهذا بدهلافؼصد إول: ؿصد ظؼد افبقع بحد ذاتف

وافؼاء، هق أحد افسبؾ افتل يسؾؽفو مـ أراد افتؿؾؽ، وافػؼفوء ادجقزون فبقع افعرايو متػؼقن 

ي افتل بحثقهو ذم بوب افبقع ومـ ضؿـفو افسايض ظذ وجقب تقاؾر هذا افعؼد بؿؼقموتف افعومَّ 

 .(3)ة ظـفوادموه افؼصد إػ افتؿؾؽ وافتؿؾقؽ مـ ضرذم افعؼد مـ خالل افصقغي ادعز

وهق افؼصد ؽر ادبوذ  :حوجي ادشسي فألـؾفعرايو فسد : ؿصد ـقن بقع اافثوينافؼصد 

 مـ افعؼد، ووؿد وؿع اختالف بغ افػؼفوء ذم اصساط تقاؾر هذا افؼصد.

؟ اختؾػ افشوؾعقي واحلـوبؾي بقع افعرايو فغر افػؼر ادحتوج ٕـؾ افتؿر رضبوً  ؾفؾ جيقز

 هى افثوين ادجقزيـ فؾعرايو ذم ذفؽ ظذ مذهبغ:افذيـ يؿثؾقن ادذ

                                                           

ادؽتبي ، حتػي ادحتوج ذم ذح ادـفوج ٕمحد بـ حمؿد بـ ظع بـ حجر اهلقتؿل(: 7/92. اكظر: مغـل ادحتوج فؾؼبقـل ) (0)

 (.2/096(: ادغـل ٓبـ ؿدامي )2/277) م0983هـ ،  0357مك، ط  -افؽزىافتجوريي 

 (.7/92. اكظر: مغـل ادحتوج فؾؼبقـل ) (7)

مقاهى اجلؾقؾ (: 6/728افعـويي ذح اهلدايي فؾبوبريت )دزيد مـ آضالع ظذ افصقغي وذوضفو ذم ظؼد افبقع اكظر: .  (3)

 (.3/026ـشوف افؼـوع فؾبفقيت ) (:7/3فؾؼبقـل )مغـل ادحتوج (: 2/778) فؾحطوب
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بقع افعرايو خرصًو ؾقام دون  : أنَّ (0): وهق افؼقل افصحقح ظـد افشوؾعقيادذهى إول

 مخسي أوشؼ جوئز فؾغـل وافػؼر، بؼصد شد حوجي ادحتوج فألـؾ أو فغر هذا افؼصد.

 مطؾؼي ؽر مؼقدة.ودفقؾفؿ ذم ذفؽ أن إخبور افتل وردت ذم بقع افعرايو 

، ومػوده: أكف ٓ جيقز (3)ومذهى احلـوبؾي (7): وهق افؼقل أخر فؾشوؾعقيادذهى افثوين

فؾبوئع ذم  بقع افعرايو أن يبقعفو إٓ فؾؿحتوج إػ أـؾفو رضبًو، وٓ جيقز فؾؿشسي أن يشسي إٓ 

 بؼصد رؾع حوجتف إػ إـؾ رضبًو.

 ـون ؿتكؾ ..رضبوً  أـؾفو إػ ادحتوج إٓ بقعفو جيقز ٓ"يؼقل ابـ ؿدامي ذم افعرايو أكف: 

 جيز مل افعريي بف يشسي مو افثؿـ مـ ومعف ،حمتوجوً  ـون أو افرضى أـؾ إػ حمتوج ؽر صوحبفو

 .(2)"بوفتؿر ذاؤهو فف

 بـ دحؿقد وؿقؾودفقؾفؿ: احلديٌ افذي روي مـ ضريؼ اإلموم افشوؾعل حقٌ ؿول: ))

 مو: ؽره وإمو ثوبً بـ زيد إمو ، افـبل أصحوب مـ فرجؾ فبقد بـ حمؿقد ؿول أو فبقد،

 أن:  افـبل إػ قاصؽَ  إكصور مـ حمتوجغ رجوًٓ  كوشؿَّ  وؾالن، ؾالن: ؿول هذه؟ ظرايوـؿ

 ؿقهتؿ مـ ؾضقل وظـدهؿ افـوس، مع يلـؾقكف رضبوً  بف يبتوظقن بليدهيؿ كؼد وٓ يليت افرضى

. (5)((رضبوً  يلـؾقهنو أيدهيؿ ذم افذي افتؿر مـ بخرصفو افعرايو يبتوظقا أن هلؿ ؾرخص افتؿر، مـ

ومل يؽـ معف مـ ادول مو  ،ؾوحلديٌ سيح بلن افرخصي خمتصي بودحتوج إػ أـؾ افرضى

 يشسي بف رضبًو إٓ بؼقي مـ متر جوف مؼطقع.

                                                           

(: مغـل ادحتوج 3/56م )0983هـ، 0213، 7بروت، ط -دار افػؽر، م فمإموم حمؿد بـ إدريس افشوؾعل. اكظر: إ (0)

 (.6/86) بروت، د.ط -دار افػؽر، حوصقي اجلؿؾ ظذ ادـفٍ فألكصوري فؾشقخ شؾقامن اجلؿؾ (:7/92فؾؼبقـل )

 (.6/86(: حوصقي اجلؿؾ ظذ ادـفٍ فسؾقامن اجلؿؾ )7/92اكظر: مغـل ادحتوج فؾؼبقـل ).  (7)

 (.2/096. ادغـل ٓبـ ؿدامي ) (3)

 (.2/096. ادغـل ٓبـ ؿدامي ) (2)

 ظبد ادعطل أمغت:  هـ، 0207، 0ط ،دمشؼ-دار ؿتقبي  ٕيب بؽر افبقفؼل، ور. أخرجف افبقفؼل ذم معرؾي افســ وأث (5)

ذم ختريٍ  ابـ حجر أن هذا احلديٌ مل جيدوا فف شـدًا. اكظر: افتؾخقص احلبر وؿد بغَّ  ذم افبققع/بوب بقع افعرايو.، ؿؾعجل

 (.3/80) م0989هــ، 0209، 0بروت، ط -بـ حجر افعسؼالين، دار افؽتى افعؾؿقيٓأحوديٌ افراؾعل افؽبر 
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 وأجوب أصحوب افؼقل إول ظـ هذا آشتدٓل بقجفغ:

 .(0)أحدمهو: أن احلديٌ ؽر صحقح

إؽـقوء  ف ظذ ؾرض ثبقتف ؾال يدل ظذ ختصقص احلؽؿ هبذه احلوفي، بؾ يعؿُّ وثوكقفام: أكَّ 

وافػؼراء: وذفؽ ٕن افعزة بعؿقم افؾػظ ٓ بخصقص افسبى: وٕن احلديٌ يثبً حؽؿي 

 .(7)ذظقي مـ حؽؿ بقع افعرايو، وختؾػ احلؽؿي ٓ يؾزم مـف ختؾػ احلؽؿ

بقع افعرايو خرصًو بتؿر جمذوذ هق اصساط اكضامم  مسلفي افراجح ذم وافذي يبدو أن 

ؿصد رؾع احلوجي إػ أـؾ افرضى إػ جوكى ؿصد ظؼد افبقع بحد ذاتف، وبوفتويل ٓ جيقز بقع 

 ومزر هذا افسجقح:افعرايو فؾغـل، وٓ فؾؿحتوج إػ افرضى إن وجد كؼقدًا  يشسي هبو رضبًو، 

و افتل بحثفو افػؼفوء هق احلرمي: ٕن بقع ادول أن احلؽؿ إصع فصقرة بقع افعراي

 .(3)بجـسف يشسط ؾقف احلؾقل وافتؼوبض وافتامثؾ يؼقـوً  -ومـف افتؿر بوإلمجوع–افربقي 

وذم صقرة بقع افعرايو ٓ يتؿ افتامثؾ بغ افبدفغ يؼقـًو: بؾ ختؿقـًو وتؼديرًا بوخلرص 

، وبوفتويل يؽقن افبقع ذم افعرايو ؽر جوئز (2)بوكتػوئفووافظـ، وظدم افعؾؿ بتحؼؼ ادامثؾي ـوفعؾؿ 

 وبوضؾ ـذفؽ، ٓكتػوء ذط افتامثؾ يؼقـًو، هذا مـ حقٌ إصؾ.

افشورع احلؽقؿ ومراظوة مـف دصؾحي افعبود ؿد اشتثـك مـ حرمي بقع افتؿر برضى  إٓ أنَّ 

أن تتقاؾر مجقع افؼوط  ظذ افـخؾ خرصًو )وهق مو يسؿك بودزابـي( صقرة بقع افعرايو، ؾقجى

افتل وردت ذظًو فصحي هذا افـقع مـ افبقع، وإٓ ؾنن احلؽؿ إصع هق افذي يرسي، وهق 

 احلرمي.

                                                           

 (.7/92. اكظر: مغـل ادحتوج فؾؼبقـل ) (0)

دار افؽتوب  ،أشـك ادطوفى ذم ذح روض افطوفى فزـريو بـ حمؿد إكصوري(: 9/99. اكظر: افؼح افؽبر فؾراؾعل ) (7)

 (.7/017) بروت، د.ط -افعريب

افؼح افؽبر حوصقي افدشقؿل ظذ (: 6/205(: افعـويي ذح اهلدايي فؾبوبريت )5/083. اكظر: حوصقي ابـ ظوبديـ ) (3)

 (.2/036(: افؼح افؽبر ٓبـ ؿدامي )01/72فؾـقوي )(: ادجؿقع 3/61)

 (.2/28. اكظر: تبقغ احلؼوئؼ فؾزيؾعل ) (2)
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ومـ تؾؽ افؼوط أٓ يتؿ بقع افعرايو إٓ فؾؿحتوج إػ أـؾ افرضى ممـ ٓ كؼقد ظـده، 

ؿعفو ظذ افصقرة افتل وفديف متر جمذوذ، ؾبقع افعرايو رخصي، وٓ بد دـ يلخذ بوفرخصي أن يق

 وردت هبو.

 ،ادقتي ادضطر ـلـؾ، افرضورة شببفو يؽقن ؿد افرخصي"ويمـد ذفؽ ـالم افـقوي: 

 .(0)"ـوفعرايو احلوجي شببفو يؽقن وؿد

احلديٌ افذي اشتدل بف افؼوئؾقن بوصساط ـقن بقع افعرايو فؾؿحتوج إػ  ؾبوفرؽؿ مـ أنَّ 

ظذ معـوه، ومـ  أـؾ افرضى مل يرد فف شـد ذم ـتى افسـي، إٓ أن هـوك روايوت صحقحي تدلُّ 

هنك ظـ بقع افثؿر بوفتؿر، ورخص ذم افعريي أن تبوع  ))أن رشقل اهلل تؾؽ افروايوت: 

 .(7)((يلـؾفو أهؾفو رضبوً بخرصفو 

ؾاَم افػوئدة مـ ظبورة )يلـؾفو أهؾفو رضبًو( إن مل تدل ظذ أن افؼصد مـ بقع افعرايو إكام هق 

 فرؾع احلوجي إػ أـؾ افرضى؟.

 مو وٕن ،افؼط ذفؽ بدون خموفػتف دمز مل بؼط إصؾ خقفػ متك"يؼقل ابـ ؿدامي: 

 . (3)"ظدمفو مع يبح مل فؾحوجي أبقح

وأمو ظـ ؿقهلؿ بلن )احلؽؿ يعؿ إؽـقوء وافػؼراء: وذفؽ ٕن افعزة بعؿقم افؾػظ ٓ 

ذم   -مـ ؿرآن أو شـي–بخصقص افسبى(، ؾجقابف أن ادؼصقد هبذه افؼوظدة أن يرد كص 

واؿعي معقـي، وؾقف فػظ ظوم، ؾنن ظؿقمقي افؾػظ تدل ظذ اشتغراؿف جلؿقع مو يصؾح فف دون أن 

 ، وفقس هذا ممو كحـ بصدده فسببغ: (2)تل ورد ؾقفوخيتص بوفقاؿعي اف

                                                           

 (.00/01. ادجؿقع فؾـقوي ) (0)

 (.7179. أخرجف افبخوري ذم افبققع/ بوب بقع افثؿر ظذ رؤوس افـخؾ بوفذهى وافػضي، رؿؿ ) (7)

 (.2/096. ادغـل ٓبـ ؿدامي ) (3)

 هـ، ت: د.محزة زهر حوؾظ0203ادديـي ادـقرة،  -اجلومعي اإلشالمقي ،ادستصػك دحؿد بـ حمؿد افغزايل. اكظر:  (2)

م، ت: حمؿد 0997هـ، 0208، 7افريوض، ط -مؽتبي افعبقؽون، ذح افؽقـى ادـر فتؼل افديـ ابـ افـجور(: 7/035)

 (.3/077) افزحقع و كزيف محود
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ٕن فػظ احلديٌ افصحقح مل يرد ظومًو حتك كجريف ظذ ظؿقمف، بؾ ورد مؼقدًا بعبورة  -

، وخطوبف جوء مؼقدًا، ؾدل ذفؽ (0))يلـؾفو أهؾفو رضبًو(، واحلجي إكام تؽقن ذم خطوب افشورع

 افعؼد فغرض أـؾ افرضى ٓ ؽر.ظذ وجقب تقجف افؼصد ذم بقع افعرايو إػ ـقن 

ؿوظدة افعزة بعؿقم افؾػظ ٓ بخصقص افسبى ذم إحؽوم إصؾقي  حمؾ إظامل وٕن -

و أن يؽقن هـوك حؽؿ ، واشتؼراء اشتخدامفؿ هلذه افؼوظدة يدل ظذ ذفؽ، أمَّ افتل تؼع ابتداءً 

وفي ٓ يحؽؿ أصع ؽر مـسقخ ثؿ يرد كص يستثـل بعض افصقر مـ ذفؽ إصؾ ؾػل هذه احل

بوٓشتثـوء إٓ بوفتحؼؼ مـ وجقد حوفي مشوهبي فؾحوفي افتل ورد ؾقفو آشتثـوء، ومثول ذفؽ 

َص افـبلُّ  أكس احلديٌ افذي رواه  فؾزبِر وظبِد افرمحـ ذم ُفبِس احلرير حلؽي   ؿول: )) رخَّ

ؾوٕصؾ أن فبس احلرير حمرم ظذ افرجول، وفؽـ ورد احلؽؿ بجقازه ذم هذا احلديٌ  .(7)هبام((

، ؾال بد فؽل يؼول بوفرخصي جلقاز فبس احلرير (3)فبعض افصحوبي افؽرام فقجقد حؽي هبام

فؾرجؾ مـ أن يتقاؾر ذضفو، وهق وجقد مرض جؾدي ٓ ضريؼ فشػوئف إٓ بؾبس احلرير، 

 .(2)افػؼفوء وهذا ادعـك متػؼ ظؾقف بغ

ف ورد كص يبقحف إن ـون بؼصد وـذفؽ بقع افعرايو خرصًو ؾوٕصؾ ؾقف احلرمي، إٓ أكَّ 

 .-أظؾؿ واهلل –اإلبوحي بذفؽ، وإٓ ؾـرجع فألصؾ  رؾع احلوجي فألـؾ ؾقجى أن تتؼقد

 

                                                           

 (.7/035. اكظر: ادستصػك فؾغزايل ) (0)

(: وأخرجف مسؾؿ ذم افؾبوس/بوب 5839. أخرجف افبخوري ذم  افؾبوس/بوب مو يرخص فؾرجول مـ احلرير فؾحؽي رؿؿ ) (7)

 (.7176إبوحي فبس احلرير فؾرجؾ إذا ـون بف حؽي أو كحقهو رؿؿ )

 م7111هـ، 0271، 0بروت، ط -دار افؽتى افعؾؿقي ،افعقـلذح اهلدايي دحؿقد بـ أمحد بدر افديـ . اكظر: افبـويي  (3)

دار ، راوي(: افػقاـف افدواين ظذ رشوفي ابـ أيب زيد افؼرواين فؾـػ0/382(: بدايي ادجتفد ٓبـ رصد احلػقد )5/670)

مع (: هنويي ادحتوج إػ ذح ادـفوج فشفوب افديـ افر7/299) م0997هـ، 0208، 0بروت، ط -افؽتى افعؾؿقي

 (.0/278(: اإلكصوف فؾؿرداوي )7/373)

 . اكظر ادراجع افسوبؼي.  (2)
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 اخلامتة

 وبعد هذه افدراشي أظرض أهؿ افـتوئٍ افتل تقصؾً إفقفو:

جؾقؾي تـطبؼ ظذ ـؾ أبقاب ادعومالت ادوفقي، وأهؿ تؾؽ أوًٓ: إن فؾشورع مؼوصد 

 ًِ ضع: وذفؽ دو ؾقف مـ افرضر ظذ ـوؾي ادجوٓت: ومو وُ بؽؾ صقره ادؼوصد اجتـوب افربو

 افؼوط وإحؽوم افتػصقؾقي فؽؾ ظؼد إٓ إلبعوده ظـ افربو ومو أصبفف مـ ادحظقرات.

ادشؼي افزائدة ظـ افعبود ضؿـ ضقابط مـ ثوكقًو: إن افؼيعي اإلشالمقي رؾعً احلرج و

 صلهنو ادحوؾظي ظذ افتقازن بغ مصؾحي افعبود ذم افداريـ، وبغ اجتـوب ادػوشد افتل ؿد تؾحؼ

 .هبؿ، وذم ذفؽ حؽؿي ظظقؿي ورمحي جؾقؾي مـ اهلل  افرضر

ؾ ذم إن افػؼفوء متػؼقن ظذ أن بقع افعرايو خيوفػ إصؾ افذي هق وجقب افتامثثوفثًو: 

مبودفي إمقال افربقيي بجـسفو: إٓ أهنؿ اختؾػقا ذم تػسر بقع افعرايو واختؾػً بذفؽ 

مذاهبفؿ بغ موكع فف إٓ ذم صقرة واحدة ؾؼط، وبغ مبقح بشؽؾ أوشع بؼوط، ؾؿـفؿ مـ 

ضؾؼ ظؾقف بقع جموزًا، ومـفؿ مـ ؾرسه ظذ أكف بقع حؼقؼي ؾرسه ظذ أكف هبي ذم احلؼقؼي وإن أُ 

 إلضالق افـصقص.

رابعًو: إن اختالف افػؼفوء ذم اصساط تقاؾر ؿصد رؾع احلوجي إػ أـؾ افرضى دـ ٓ يؿؾؽ 

ي ترجقح اصساط تقاؾر ؿصد رؾع  تؾؽ ادول، بوإلضوؾي إػ مراظوة ادذهى ادوكع فبقع افعرايو يؼقِّ

 احلوجي، وٓ شقام إن ظؾؿـو أن إصؾ ذم بقع افعرايو احلرمي واإلبوحي اشتثـوء مـ ذفؽ إصؾ.

وأخرًا يقيص افبوحٌ بدراشي أثر ؿصد ادؽؾػ ذم أبقاب ادعومالت ادوفقي ادختؾػي 

ب افبعقد: إذ افؼصقد معتدٌّ هبو ذظًو ذم افتكؾوت،  دراشي أـوديؿقي تقضح افغومض وتؼرِّ

ح افعؿؾ افتل متقزه ظـ ؽره، وؿد رتى افشورع ظذ ؿصد ادؽؾػ أحؽومًو ـثرة ـام وهل رو

 يتبغ مـ ـالم افػؼفوء ذم صتك ؾروع افػؼف.

وآخر دظقكو أن احلؿد هلل رب افعودغ، وصذ اهلل ظذ شقدكو حمؿد وظذ آفف وصحبف 

 وشؾؿ تسؾقاًم ـثرًا.
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 ادصودر وادراجع: ؿوئؿي

 .بروت، د.ط -ح روض افطوفى فزـريو بـ حمؿد إكصوري، دار افؽتوب افعريبأشـك ادطوفى ذم ذ .0

بروت،  -إظوكي افطوفبغ ٕيب بؽر ادشفقر بوفسقد افبؽري ابـ حمؿد صطو افدمقوضل، دار افؽتى افعؾؿقي .7

 .م0997هـ، 0208، 0ط

 .م0983هـ، 0213، 7بروت، ط -إم فمإموم حمؿد بـ إدريس افشوؾعل، دار افػؽر .3

بروت،  -اإلكصوف ذم معرؾي افراجح مـ اخلالف فعع بـ شؾقامن ادرداوي، دار إحقوء افساث افعريب .2

 .د.ط، ت: حمؿد حومد افػؼل

 .بروت، د.ط-افبحرافرائؼ ذح ــز افدؿوئؼ فزيـ افديـ بـ إبراهقؿ، ابـ كجقؿ احلـػل،  دار ادعرؾي .5

بـ أمحد )ابـ رصد احلػقد(، مطبعي مصطػك افبويب احلؾبل بدايي ادجتفد و هنويي ادؼتصد ٕيب افقفقد حمؿد  .6

 .م0975هـ،0395، 2مك، ط -وأوٓده

هـ، 0271، 0بروت، ط -افبـويي ذح اهلدايي دحؿقد بـ أمحد بدر افديـ افعقـل، دار افؽتى افعؾؿقي .7

 .م7111

افؼوهرة، -زى إمرييتبقغ احلؼوئؼ ذح ــز افدؿوئؼ فعثامن بـ ظع ؾخر افديـ افزيؾعل، ادطبعي افؽ .8

 .هـ0303، 0ط

مك، ط  -حتػي ادحتوج ذم ذح ادـفوج ٕمحد بـ حمؿد بـ ظع بـ حجر اهلقتؿل، ادؽتبي افتجوريي افؽزى .9

 .م0983هـ،  0357

بروت،  -افتؾخقص احلبر ذم ختريٍ أحوديٌ افراؾعل افؽبر ٓبـ حجر افعسؼالين، دار افؽتى افعؾؿقي .01

 .م0989هــ، 0209، 0ط

وشــف وأيومف، ٕيب ظبداهلل حمؿد بـ إشامظقؾ افبخوري  اجلومع افصحقح ادختك مـ أمقر رشقل اهلل  .00

 .هـ، ت: حمؿد ؾماد ظبد افبوؿل0209، 0افريوض، ط -اجلعػل، دار افسالم

بِقِدّي افقؿـل احلـػل، ادطبعي اخلر .07 ، 0يي، طاجلقهرة افـرة ٕيب بؽر بـ ظع بـ حمؿد احلدادي افعبودي افزَّ

 .هـ0377

 .بروت، د.ط -حوصقي اجلؿؾ ظذ ادـفٍ فألكصوري فؾشقخ شؾقامن اجلؿؾ، دار افػؽر .03

بروت،  -دار افؽتى افعؾؿقي ،حوصقي اخلرر ظذ خمتك شقدي خؾقؾ ادوفؽل دحؿد بـ ظبد اهلل اخلرر .02

 .م، ضبط: زـريو ظؿرات0997هـ، 0207، 0ط

 .بروت، د.ط-دار افػؽر، دحؿد بـ أمحد بـ ظرؾي افدشقؿل ادوفؽلحوصقي افدشقؿل ظذ افؼح افؽبر  .05
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حوصقي افعدوي ظذ ذح ـػويي افطوفى افربوين فرشوفي ابـ أيب يزيد افؼرواين، فعع بـ أمحد بـ مؽرم  .06

 .م0997هـ، 0207، 0بروت، ط -افعدوي، دار افؽتى افعؾؿقي

 .بروت، د.ط -ؽتى افعؾؿقيحوصقي افعطور ظذ مجع اجلقامع حلسـ افعطور، دار اف .07

 .م7111هـ، 0270بروت،  -حوصقي رد ادحتور ظذ افدر ادختور دحؿد أمغ ابـ ظوبديـ، دار افػؽر .08

 .م0992، 0بروت، ط -افذخرة فشفوب افديـ أمحد بـ إدريس ادوفؽل افؼراذم، دار افغرب اإلشالمل .09

 -قك بـ ذف افـقوي، دار افؽتى افعؾؿقيروضي افطوفبغ وظؿدة ادػتغ ٕيب زـريو حمقل افديـ يح .71

 .ظع حمؿد معقض -بروت، د.ط، ت: ظودل أمحد ظبد ادقجقد

افؼح افؽبر ظذ متـ ادؼـع ٕيب افػرج ظبد افرمحـ بـ حمؿد بـ أمحد بـ ؿدامي ادؼدد، دار افؽتوب  .70

 .بروت، د.ط -افعريب

 .بروت، د.ط -دار افػؽرافؼح افؽبر فعبد افؽريؿ بـ حمؿد افراؾعل افؼزويـل،  .77

م، 0997هـ، 0208، 7افريوض، ط -ذح افؽقـى ادـر فتؼل افديـ ابـ افـجور، مؽتبي افعبقؽون .73

 .ت:حمؿد افزحقع و كزيف محود

 .بروت، د.ط -ذح ؾتح افؼدير فؾؽامل بـ اهلامم  حمؿد بـ ظبد افقاحد افسققاد، دار افػؽر .72

بروت،  -دار إحقوء افساث افعريب، افؼشري افـقسوبقري صحقح مسؾؿ دسؾؿ بـ احلجوج أيب احلسغ .75

 .د.ط، ت: حمؿد ؾماد ظبد افبوؿل

 .بروت، د.ط -دار افػؽر، افعـويي ذح اهلدايي دحؿد بـ حمؿد بـ حمؿقد أـؿؾ افديـ افبوبريت .76

 هـ،0379بروت،  -ؾتح افبوري ذح صحقح افبخوري ٕمحد بـ ظع بـ حجر افعسؼالين، دار ادعرؾي .77

 .ت: حمؿد ؾماد ظبدافبوؿل، وحمى افديـ اخلطقى

هـ، 0208، 0بروت، ط -افػقاـف افدواين ظذ رشوفي ابـ أيب زيد افؼرواين فؾـػراوي، دار افؽتى افعؾؿقي .78

 .م0997

 .بروت، د.ط -وز أبودي، دار اجلقؾافؼومقس ادحقط دجد افديـ حمؿد بـ يعؼقب افػر .79

ظؿر يقشػ بـ ظبد اهلل بـ حمؿد بـ ظبد افز افـؿري افؼرضبل، مؽتبي افؽوذم ذم ؾؼف أهؾ ادديـي ٕيب  .31

 .م، ت: حمؿد أحقد وفد موديؽ ادقريتوين0981هـ، 0211، 7افريوض، ط-افريوض احلديثي

هـ، 0217بروت،  -دار افػؽر، ـشوف افؼـوع ظـ متـ اإلؿـوع دـصقر بـ يقكس بـ إدريس افبفقيت .30

 .ت:هالل مصقؾحل مصطػك هالل

 .، د.ت0بروت، ط -افعرب دحؿد بـ مؽرم ابـ مـظقر إؾريؼل، دار صودر فسون .37
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بروت،  -ادبدع ذم ذح ادؼـع إلبراهقؿ بـ حمؿد بـ ظبد اهلل بـ مػؾح احلـبع، ادؽتى اإلشالمل .33

 .هـ0211

هـ، 0202، 0بروت، ط -ادبسقط فشؿس افديـ أيب بؽر حمؿد بـ أيب شفؾ افرسخز، دار ادعرؾي .32

 .م0993

مك،  -متـ اخلرؿل ظذ مذهى اإلموم أمحد فعؿر بـ احلسغ بـ ظبد اهلل اخلرؿل، دار افصحوبي فؾساث .35

 .م0993هـ، 0203

ادجتفد و هنويي ادؼتصد ٕيب افقفقد حمؿد بـ أمحد )ابـ رصد احلػقد(، مطبعي مصطػك افبويب احلؾبل  .36

 .م0975هـ،0395، 2مك، ط -وأوٓده

 -مؾتؼك إبحر فعبد افرمحـ بـ حمؿد بـ شؾقامن )صقخل زاده(، دار افؽتى افعؾؿقيجمؿع إهنر ذم ذح  .37

 .م، ت: ظؿران ادـصقر0998هـ، 0209بروت، 

 .م0996هـ، 0207، 0بروت، ط -ادجؿقع ٕيب زـريو حمقل افديـ يحقك بـ ذف افـقوي، دار افػؽر .38

 .م0992هـ، 0205، 0بروت، ط -دار افؽتى افعؾؿقي، اددوكي افؽزى فمإموم موفؽ بـ أكس .39

 .هـ، ت: د.محزة زهر حوؾظ0203ادديـي ادـقرة،  -ادستصػك دحؿد بـ حمؿد افغزايل، اجلومعي اإلشالمقي .21

هـ،  ت: ظبد ادعطل أمغ 0207، 0دمشؼ، ط-معرؾي افســ وأثور ٕيب بؽر افبقفؼل، دار ؿتقبي  .20

 .ؿؾعجل

 .بروت، د.ط -فوج دحؿد اخلطقى افؼبقـل، دار افػؽرمغـل ادحتوج إػ معرؾي معوين أفػوظ ادـ .27

، 0دار افػؽر، ط -ادغـل ذم ؾؼف اإلموم أمحد بـ حـبؾ فعبد اهلل بـ أمحد ابـ ؿدامي ادؼدد، بروت .23

 .هـ0215

هـ، 0215افريوض،  -مـور افسبقؾ ذم ذح افدفقؾ إلبراهقؿ بـ حمؿد بـ شومل بـ ضقيون، مؽتبي ادعورف .22

 .جلت: ظصوم افؼؾع

ظقـل ادغريب، دار ظومل افؽتى .25 بروت، ضبعي خوصي -مقاهى اجلؾقؾ فؼح خمتك اخلؾقؾ فؾحطوب افرُّ

 .م، ت: زـريو ظؿرات7113 -هـ 0273

هنويي ادحتوج إػ ذح ادـفوج فشؿس افديـ حمؿد بـ أيب افعبوس أمحد ابـ صفوب افديـ افرمع، دار  .26

 .م0993هـ، 0202بروت،  -افؽتى افعؾؿقي

اهلدايي ذح بدايي ادبتدي ٕيب احلسـ ظع بـ أيب بؽر بـ ظبد اجلؾقؾ افرصداين ادرؽقـوين، ادؽتبي  .27

 .اإلشالمقي، د.ط


