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 :ِخص اد

َوَران َِّٜ وهق مسِؽ افدَّ ًِ ؿ ظْد وجقد وصػ ويًْددم ظْدد  ،بحثٝ افدراشٜ أحد أهؿ افىرق افدافٜ ظذ اف ُْ وهق أن يقجد احُل

َِّٜ ًِ ًٚ ظذ أن هذا افقصػ هق اف ؿ بٚفقصػ وجقدًا وظدم ُْ  ،فؾَّٝ بدراشٜ هذا ادسِؽ مـ حٔدٞ افعًريدػ بد ،ظدمف ؛ ؾٔدل ارتبٚط احُل

َِّٜ ،وأؿسٚمف ،وذوضف ،وبٔٚن أرـٕٚف ًِ ًٚ مـ مسٚفؽ اف وأشدبٚب  ،وحتريدر لدؾ افْدزاع ،ومذاهٛ افًِامء يف اظعبٚره أو ظدم اظعبٚره مسُِ

وخعّٝ افدراشٜ بد٘يراد ظددد مدـ إمثِدٜ  ،وؿد ترجح فدي بًد ادْٚؿنٜ إٔف مسِؽ مًعز ذظًٚ  ،ومْٚؿنعٓٚ ،وحتِٔؾ أدفعٓؿ ،اخعالؾٓؿ

ًٚ افبحٞ بٖهؿ افْعدٚجٟ  ،افعل تبغ ـٍٜٔٔ اشعًامفف وتْزيِف وتىبَٔف يف إحُٚم افؼظٜٔ مـ خالل جمّقظٜ مـ افٍروع افٍَٜٓٔ افعىبَٜٔٔ خٚمت

 وافعقصٔٚت.

 

Abstract: 

 

This study examines one of the most significant ways, which is called the alternate 

method (maslak al-dawaran), by which the cause (al-‘illah) of legislation (hukm shar‘i) is 

determined. This means that a legislation is determined by the presence or absence of a 

particular property; i.e, wine is prohibited because of the presence of the property of making 

someone "drunk" while if this property is absent then it is not. Therefore, the dependence of 

legislation on the presence or absence of a certain property shows that the property itself is the 

cause beyond such a legislation. Thus, the researcher examined how this method is defined, its 

principles, stipulations, subcategories and scholars' viewpoints of whether it is one of the 

methods by which a cause of legislation can be determined or not. Moreover, the debate among 

scholars concerning this issue and their evidence are discussed. Finally, a number of various 

applications that show how this method can be used to deduct Islamic legislations via applied 

Fiqh are provided.  

 

It appears most likely to the researcher that the method (maslak al-dawaran) is one that 

deserves to be taken into consideration by the legislative law of Islam. The study ends up with 

a conclusion and some recommendations.    
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 مقدمةال

 ،مـ هيده اهلل ؾدال مودؾ فدف ،مـ ذور إٍٔسْٚ وشٔئٚت أظامفْٚبٚهلل وًٕقذ  ،إن احلّد هلل ٕحّده وٕسعًْٔف وٕسعٓديف وٕسعٌٍره

  وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف وأصٓد أن لّدًا ظبده ورشقفف. ،ومـ يوِؾ ؾال هٚدي فف

ٜ  أمٚ بًد: ؾٓذا بحٞ يف مسِؽ مـ مسٚفؽ َِّ ًِ َوَران "ظْد إصقفٔغ وهق بًْقان اف دٜ  مدـ مسدٚفؽؽ ـّسِ افدَّ َِّ ًِ دراشدٜ اف

َوَرانؾٔف مسِؽ تْٚوفٝ  " أصقفٜٔ تىبَٜٔٔ ًٚ وأدفعٓؿ افًِامء ذاهٛ مٞ مٍٓقمف وأؿسٚمف وأرـٕٚف وذوضف ومـ حٔ افدَّ يف اظعبٚره مسدُِ

افعل تبغ أمهٜٔ هذا ادسدِؽ وخٚمتٚ افبحٞ ببًض إمثِٜ افعىبَٜٔٔ احلٜٔ حقفف  ،مْٚؿنٜ مجٔع ذفؽولؾ افْزاع  ربًد حتريأو ظدم اظعبٚره 

 وـٍٜٔٔ تىبَٔف يف إؿٔسٜ إصقفٜٔ.

 :تمهيد

عْدٚ ذيً ٕن؛ وبٔٚن أحُٚمٓدٚ  وادسٚجؾ ادسعجدة ؽر لدودة ؛ ؾال بد مـ إجيٚد حِقل هلذه ادسٚجؾ ،لدودةٕهقص افؼيًٜ 

ظدذ إصدؾ وإن مـ أظيؿ وشٚجؾ إجيٚد هذه احلِقل آظعامد  ،واؾٜٔ بّعىِبٚت افبؼيٜ واحعٔٚجٚهتٚ ادسعجدة ،صٚحلٜ فُؾ زمٚن ومُٚن

َِّٜ  مـوحعك يْعيؿ افَٔٚس ويْوبط ٓ بد  ،أٓ وهق افَٔٚسٚ افرابع مـ أصقل افؼع وإـثر تىبَٔ طٚهرة مْوبىٜ جتّع بدغ إصدؾ ِظ

ٜ  فُـ هذه ،فٔهِح إحلٚؿٓٚ بٕٚصؾ؛ ادَٔس ظِٔف وافقاؿًٜ ادسعجدة ادَٚشٜ  ،وافٍرع َِّ ًِ ًٚ  اف  ٓ يُّـ مًرؾعٓٚ إٓ بّسٚفؽ مًعدزة ذظد

َوَرانمـ أبرزهٚ مسِؽ   .فُثرة اشعًامفف افدَّ

َوَرانٕشئِٜ مْٓٚ: مٚ هق حتٚول هذه افدراشٜ وهتدف إػ اإلجٚبٜ ظـ جمّقظٜ مـ ا ًٚ؟ ومدٚ افدَّ هدل ؟ هؾ هق مسِؽ مًعز ذظ

بدغ ادخعٍِدغ؟ ومدٚ أوجدف  ؟ مٚ آراء افًِامء يف اظعبٚره أو ظدم اظعبٚره؟ أيـ لؾ افْزاع بٚفوبطظْد افَٚجِغ بف أرـٚن وذوط افًّؾ بف

ٓؾساق؟ دٚذا اخعِػ إصقفٔقن يف اظعبٚره؟ بامذا اشعدل ـؾ ؾريؼ مـ افٍرؿٚء يف اظعبٚره أو ظدم اظعبٚره؟ مٚ ؿّٔدٜ أدفدٜ افقؾٚق وأوجف ا

ـٔػ ٕىبؼ هذا ادسِؽ ظدذ أر  افقاؿدع ٓشدعخراج افًِدؾ؟ وهدؾ مدـ أمثِدٜ  ـؾ ؾريؼ مـ افٍرؿٚء ظْد ظرضٓٚ ظذ مٔزان افؼع؟

ؾٓذه افدراشٜ هتدف إػ تًٍٔؾ إبحٚث ادَٚرٕٜ يف ظِؿ أصقل افٍَف وافعدل ٓ زال اإلؿبدٚل ظِٔٓدٚ  ف؟تىبَٜٔٔ تقضح ـٍٜٔٔ تىبَٔف وأمهٔع

ًٚ يف ظكٕٚ.  ضًٍٔ

 وتظهر أهمية الدراسة وفائدتها من خالل أمور أبرزها:

َوَرانحتَٔؼ مًْك  .1 ٜ افدَّ َِّ ًِ  .بٚظعبٚره أحد أهؿ افقشٚجؾ افدافٜ ظذ اف

 .يف اظعبٚره أو ظدم اظعبٚره ومْٚؿنعٓٚ فِقصقل إػ افراجح اشعَهٚء وحتَٔؼ آراء افًِامء .2

3.  َّٜٔ
َُِِ َوَرانحترير أراء يف ادسِؽ وإرجٚع افٍروع إػ أصقهلٚ ب٘رجٚع ـثر مـ أراء إػ افَقل بٍْل َمْس  .افدَّ

 .اخلالفهذا ظذ أشبٚب افقؿقف ولٚوفٜ  ،رؾوفافَٚجِغ بحترير لؾ افْزاع بغ افًِامء افَٚجِغ بٚظعبٚره و .4

واشدعٍراغ افقشدع بٚشعَهدٚء مدٚ  ،وافعل ٓ يهح إظامفف إٓ هبٚ ،بٔٚن أرـٚن وذوط افًّؾ هبذا ادسِؽ ظْد افَٚجِغ بف .5

 .ـعٛ حقل هذا ادسِؽ

خيدم افبحٞ تقجٓٚ حديثٚ يف إبحٚث إصقفٜٔ يسًك فبحٞ ظِؿ أصقل افٍَف بهدقرة مَٚرٕدٜ ظدذ ؽدرار إبحدٚث  .6

  ."أصقل افٍَف ادَٚرن " :حتٝ ظْقانيف افٍَف  ادَٚرٕٜ

لٚوفٜ تسٓٔؾ ؾٓؿ هذا ادسِؽ فَِٚرئ افُريؿ وـن حٚجز آصىالح .7
(1)
 خٚصٜ مع وجقد ـثر مـ حقاجز ،

 .آصىالح إصقفٜٔ و افُالمٜٔ وادْىَٜٔ واجلدفٜٔ افهًبٜ 
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ٜ  ربط اجلٕٚٛ افعٖصٔع افْيري بٚجلٕٚٛ افعىبَٔل افًّع دسٚفؽ .8 َِّ ًِ ل برب إمثِدٜ افعىبَٔٔدٜ بعْزيدؾ هدذا مدـ خدالاف

 .ادسِؽ وتىبَٔف ظذ افٍروع افٍَٜٓٔ ٓشعخراج افًِؾ مْٓٚ

 تقسيم الدراسة:

بْٔٝ يف افعّٓٔد مقضقع افبحدٞ وأمهٔعدف ومندُِعف وهدؾدف  ،ٜ ومتٓٔد وتسًٜ مىٚفٛ وخٚمتٜسّٝ افدراشٜ إػ مَدمد ؿؿو

 ؾُٕٚٝ ظذ افْحق افعٚيل:  عسًٜ أمٚ ادىٚفٛ اف ،وافدراشٚت افسٚبَٜوتَسّٔف 

َوَرانافٍدرع إول: وجًِعدف يف ؾدرظغ:  ،ادىِٛ إول: افعًريػ بّقضقع افبحدٞ .1 افثدٚ:: افٍدرع  ،ٌِدٜيف اف افددَّ

َوَران  يف آصىالح. افدَّ

َوَراندىِٛ افثٚ:: أرـٚن ا .2  .افدَّ

َوَرانأؿسٚم  ادىِٛ افثٚفٞ: .3  .افدَّ

َوَرانحجٜٔ مسِؽ حترير لؾ افْزاع يف  ادىِٛ افرابع: .4  .افدَّ

َوَرانمذاهٛ افًِامء يف اظعبٚر : ادىِٛ اخلٚمس .5  أو ظدم اظعبٚره. افدَّ

َوَرانافؼوط افقاجٛ تقؾرهٚ يف : ادىِٛ افسٚدس .6  .افدَّ

َوَرانأشبٚب اخعالف إصقفٔغ يف اظعبٚر أو ظدم اظعبٚر ادىِٛ افسٚبع:  .7 َِّٜ. افدَّ ًِ ًٚ مـ مسٚفؽ اف  مسُِ

َوَرانن إوجًِعف يف ثالثٜ ؾروع: افٍرع إول: أدفٜ افَدٚجِغ  ،ومْٚؿنعٓٚ وافسجٔح أدفٜ ادذاهٛ :ادىِٛ افثٚمـ .8  افددَّ

َِّٜ  مسِؽ مًعز إلثبٚت ًِ َوَرانافٍرع افثٚ:: أدفٜ افَٚجِغ بٖن  ،ومْٚؿنعٓٚاف َّٜٔمسِؽ ؾٚشد ؽر مًعز إلثبٚت  افدَّ ِِّ
ًِ  اف

 َؤٜ.افٍرع افثٚفٞ: افراجح يف اف ،ومْٚؿنعٓٚ

َوَرانادىِٛ افعٚشع: تىبَٔٚت ؾَٜٓٔ ظذ مسِؽ  .9  .افدَّ

 إفٔٓٚ أثْٚء افدراشٜ.  ٝخِهافعل عقصٔٚت افوخعّٝ افبحٞ ببٔٚن أهؿ ٕعٚججف و

 الدراسات السابقة:

َوَرانِؿ أظثر ظذ دراشٜ مسعَِٜ بحثٝ مسدِؽ أمٚ بٚفْسبٜ فِدراشٚت افسٚبَٜ ؾ ظدذ وجدف آشدعَالل مدع ـثدرة بحثدل  افددَّ

دٜ  فعل بحثدٝ مسدٚفؽاأمٚ تِؽ افُعٛ وادٗفٍٚت  ،حدود ضٚؿعل ومدارـل وإمُٕٚٚيتيف  لًْش واشعٍراغ وُ  ،َْٔبل وشٗايل وشًعفوت َِّ ًِ اف

 ّْٓٚ:ومـ ضّْٓٚ هذا ادسِؽ ؾ

ٜ  مبٚحٞ"افدراشٜ إوػ: ـعٚب  َِّ ًِ  وهدق ،تٖفٔػ افدـعقر ظبد احلُٔؿ ظبد افرمحـ افسدًدي ،"يف افَٔٚس ظْد إصقفٔغاف

 وؿد ضبًعٓٚ دار  ،يف أصقل افٍَف مـ ـِٜٔ افؼيًٜ وافَٕٚقن مـ جٚمًٜ إزهر يف افَٚهرة افدـعقراهظبٚرة ظـ افرشٚفٜ افعل ٕٚل هبٚ درجٜ 

 - افعل ظثرت ظِٔٓدٚ -وهل أوشع ادهٚدر ادًٚسة ظذ اإلضالق  ،م1986افبنٚجر اإلشالمٜٔ يف بروت يف ضبًعٓٚ إوػ ظٚم

َوَرانوؿد بحٞ مسِؽ  .ِؽيف بحٞ هذا ادس َوَرانظرف ب ،ؾجًِف يف متٓٔد وثالثٜ مىٚفٛ ،( صٍحٜ مـ افَىع ادعقشط 17 يف ) افدَّ  ٚفددَّ

وخدعؿ بٚدىِدٛ افثٚفدٞ افدذي جًِدف يف  ،وجًؾ افثٚ: يف دوران احلُؿ مع افقصػ يف لؾ أو لِدغ ،فٌٜ واصىالحٚ يف ادىِٛ إول

َوَران حجٜٔ َّٜٔهذا ادسِؽ فُـ بًد افعٖـد وآشعُّٚن مـ دٓفعف ظذ ورجح حجٜٔ  ،ؾَط افدَّ ِِّ
ًِ  .اف

 وؿد امعٚزت دراشعل هذه ظـ دراشعف بٖمقر مْٓٚ أهنٚ ظٚجلٝ ؿوٚيٚ ـثرة أشٚشٜٔ تعًِؼ بٚدسِؽ مل يعىرق إفٔٓٚ افسًدي 
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َوَرانـبٔٚن أرـٚن  ؼوط افقاجٛ تقؾرهٚ يف هذا ادسِؽ  ظْد افَدٚجِغ اف ،بٔٚن أشبٚب اخعالف افًِامء يف ادسِؽ ،حترير لؾ افْزاع ،افدَّ

َوَرانوأخرًا ذـرت تىبَٔٚت ؾَٜٓٔ ظذ مسِؽ  ،افسًدييذـرهٚ حقل حجٜٔ ادسِؽ مل فألصقفٔغ ـام تقصِٝ إػ آراء  ،بف وافعل مل  افدَّ

 .ا  ظِٔٓٚ ومْٚؿنعٓٚيف إدفٜ وآظس -ؿدر اشعىٚظعل  -إضٚؾٜ إػ تقشًل افُبر ،يعىرق إفٔٓٚ افسًدي إٓ ظرضٚ

ضبدع دار  ،ريْلتدٖفٔػ افددـعقر ٕندٖت إبدراهٔؿ افدد   ،"افَٔٚس يف إصقل بغ ادٗيديـ وادبىِغ  "ـعٚب  :افدراشٜ افثٕٜٚٔ

َوَرانوؿد بحٞ مسِؽ  ،م1981اهلدى يف افَٚهرة ظٚم  َوَرانظدرف ؾٔدف ب ،ط( صٍحٚت مـ افَىدع ادعقشد 6 ) بٚخعهٚر يف افدَّ دون  ٚفددَّ

وذـدر بًدض  ،وأن افْٚؾغ هؿ احلٍْٜٔ وـثر ؽرهؿ ،وذـر رأيغ فًِِامء يف اظعبٚره مَعكًا ظذ بٔٚن أن ادثبعغ هؿ اجلّٓقر ،ؿٔقدهذح 

ًٚ يف اظعبٚره ،أدفٜ فِىرؾغ وٕٚؿش بًض جقإبٓٚ بٚخعهٚر  .ومل يرجح صٔئ

ضبدع دار آظعهدٚم يف  ،عقر حسغ مىٚوع افستقريتٖفٔػ إشعٚذ افدـ ،"افَٔٚس ظْد إصقفٔغ  "ـعٚب  :افدراشٜ افثٚفثٜ

َوَرانذـر ؾٔٓام تًريػ  ،وؿد بحٞ هذا ادسِؽ يف صٍحعغ مـ افَىع ادعقشط ،افَٚهرة  ،وإشامء افعل تىِدؼ ظِٔدف ،فٌٜ واصىالحًٚ  افدَّ

ْٔف مـ حٔٞ ادحؾ َّ ْس
دٜ  اظعبٚره مسُِٚ مـ مسٚفؽ حٚ مْعجِّ رَ إػ آراء افًِامء يف اظعبٚره مُ وتًرَّ  بٚخعهٚر صديد  ،وؿِ َِّ ًِ دون تًدر  اف

  .فذـر رء مـ إدفٜ

 المطلب األول: التعريف بموضوع البحث:

َوَرانالفرع األول:   لغة: الدَّ

َوَران ًٚ رَ وَ رًا ودَ وْ دَ  ورُ ُد يَ  افقءُ  ارَ دَ  مـ فٌٜ افدَّ يف  افٍِدُؽ  ودارَ  ،ظِٔدفِ و وبدفِ  حقفدفُ  دارَ  :ويَدُٚل  ،رءِ  قَل َحد َٚف ضَ  وُدُؤورًا أي إ

بقت وٓ اشعَرارثُ تقاترت حرـٚتف بًوٓٚ يف إثر بًض مـ ؽر  :دارهِ مَ 
(2)
ْهُر  ، اِري  افدَّ وَّ اجِر وافدَّ بٚإلٕسٚن أحقآً ؛ شّل بدذفؽ ٕٕدف افدَّ

وار يف افرأس ،يدور بٚفْٚس أحقآ واجِر ،ومْف افد  ّٔع إفٍٚظ ادنعَٜ مـ أي احلٚٓت ادُروهٜ أحدؿٝ هبؿ ؛ ؾج ،ويَٚل: دارت هبؿ افدَّ

ـْ َحقافٔف هذا اجلذر ترجع إػ مًْك واحد ٓ خترج ظْف يدل ظذ إْحَداق افقِء بٚفقِء ِم
(3)
 . 

َوَران في االصطالح:  الفرع الثاني: الدَّ

َوَران مهىِح جديل مْىَل ـالمل أخذه إصقفٔقن مـ ادْٚضَِٜ واجلدفٔغ وظِامء افُالم ومًْٚه ظْدهؿ: ترتد ٛ افقدء افدَّ

 َّٜٔ ِِّ
ًِ وافقء إول يسّك داجرًا وافثدٚ: مدداراً  ،ـستٛ اإلشٓٚل ظذ ذب دواء مسٓؾ ،وجقدًا وظدمًٚ ظذ افقء افذي فف صِقح اف

(4)
، 

َوَران هق: ؿ ظْد وجقد وصػ ويًْدم ظْد ظدمف أمٚ ظْد إصقفٔغ ؾُٚدت تعٍؼ تًريٍٚهتؿ ظذ أن افدَّ ُْ أن يقجد احُل
(5)
. 

 ٔقد افعًريػ:دراشٜ يف ؿ

ًٚ  ،وهق احلدوث ،أي بًد ظدم "يقجد  "ؿقهلؿ:  .1 ؿ ظْد مدـ جيًدؾ هدذا افعًِدؼ حٚدثد ُْ وادراد حدوث افعًِؼ بٚحلُؿ ٓ ٍٕس احُل

ؿ ٕٕف ،ـٚفبٔوٚوي ُْ  وـذفؽ ظْد مـ جيًؾ افعًِؼ ؿدياًم ؾُٔقن مراده بٚحلدوث حدوث ميٓر ذفؽ افعًِؼ ٓ أن احلٚدث هق احُل

دؿ هدق مدٚ ثبدٝ بٚخلىدٚب  ،ىٚبف صٍعف وهل ؿديّٜ ٓ حٚدثٜ ظْد أهؾ افسْٜ واجلامظدٜخىٚب اهلل تًٚػ وخ ُْ أمدٚ إذا جريْدٚ ظدذ أن احُل

ـٚفقجقب واحلرمٜ ـام هق رأي ؽرهؿ ؾال إصُٚل ؛ ٕن مٚ ثبٝ بٚخلىٚب حٚدث
( (6

. 

َرس وهل احلديدة افعل متْع ظـ ا ،احلُؿ يف افٌِٜ: افكف وادْع فإلصالح .2 ٍَ  ٕٕف يّْع ٍٕسف  ،ومْف: احلُٔؿ ،جلّقحومْف حُّٜ اف

ٝ  وافَىع ظذ اإلضالق ،ويكؾٓٚ ظـ هقاهٚ ؛ واإلحُٚم اإلتَٚن أيوًٚ  ًٚ: افٍهؾ وافَب  ،وحُؿ بْٔٓؿ وفف وظِٔف: أي ؿٙد ،واحلُؿ أيو

 ًٚ ًٚ أو شِب ًُرف إشْٚد أمر إػ آخر إجيٚب  ويف اصىالح إصقفٔغ:  ، وؿقظٓٚويف اصىالح ادْٚضَِٜ: إدراك وؿقع افْسبٜ أو ٓ ،واحلُؿ يف اف

خىٚب اهلل ادعًِؼ بٖؾًٚل ادٍُِغ بٚٓؿعوٚء أو افعخٔر
(7)
 .أو افقضع 
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ؿ هق ٕسبٜ أمر إػ أمر شقاء أـٕٚٝ هذه افْسبٜ ظَِٜٔ أم ظٚديٜ أم حسٜٔ أم وضًٜٔ ذظٜٔ أم ؽرهٚ     ُْ وادراد بف هْٚ  ،خالصٜ إمر أن احُل

 ُْ ًٚ ـٚفهدحٜ وافدبىالن أحد مدفقٓتف وهق احُل َّٔ ًٚ ـٚفقجقب واحلرمٜ وافْدب وافُراهٜ واإلبٚحدٜ أو وضدً ؿ افؼظل شقاء ـٚن تٍُِٔٔ

ؿ يسّك داجرًا أو  ،وادٕٚع وافسبٛ ُْ اجِروهذا احُل  .افدَّ

ر إصدقفٔغ ؾَدد ظدز مجٓدق ،ٓ بد مـ افعْبٔف ظذ أمر دؿٔؼ اخعِػ ؾٔف إصقفٔقن وهق افعًبدر بًْدد أو بٚفبدٚء ،"ظْد  "ؿقهلؿ  .3

ؿ  ُْ ظدمف ظْدوجقد افقصػ ويًْدم  ظْدبٚفًْديٜ ؾًرؾقه بٖن: يقجد احُل
(8)
دؿ ظدذ افقصدػ وادراد بٚفًْديٜ ؛   ُْ وجدقدًا ترتٛ احُل

وظدمًٚ 
(9)
. 

ؿ بثبقتف وزال بز ،ـٚفبٔوٚوي وافٌزايل بٚفبٚء ٓؿوظزوا هبٚ احسازًا ظام ظز بف بًو ُْ وافدف. حٔٞ ظرؾف افٌزايل بٖٕف: مٚ ثبٝ احُل

وافيٚهر أن افبٚء فِسببٜٔ
(10)

َِّدٜ فقحدده.  ًِ ًٚ مـ مسدٚفؽ اف َوَران مسُِ ًٚ مع أصِف بٍسٚد اظعبٚر افدَّ َوَران  ،ؾٚفٌزايل ظز بٚفبٚء متنٔ وأن افددَّ

َِّٜ وظذ رأشٓٚ افَسْز وافعََِّسٔؿ ًِ ؾُٔػ يسعدل  ،َِّٜ ففواظس  ظِٔف افرازي بٖن افثبقت بٚفثبقت هق ـقٕف ظِ  ،ظْده مَقِّ ومٗـد دسٚفؽ اف

َّٜٔ افقصػ بثبقت احلُؿ! ِِّ بف ظذ ِظ
(11)

أن  -ـام هق طدٚهر ـدالم افٌدزايل  -ومراد افرازي إٔف يِزم مـ افعًبر بٚفبٚء مع جًِٓٚ فِسببٜٔ  ،

ٜ بٖن ظِؿ ذفؽ بىريؼ آخر ـٚدْٚشبٜ َِّ َوَران ٓ يعحَؼ وٓ يعهقر إٓ إذا حتَؼ ـقن افقصػ ِظ ؾال حتهؾ ؾٚجددة مدـ  وإذا ـٚن ـذفؽ ،افدَّ

َّٜٔ افقصػ بؾ ٓ يعهقر ظذ هذا اشعَالفف بٚفدٓفٜ. ِِّ  آشعدٓل بف ظذ ِظ

فُـ يًس  ظِٔف حْٔئذ بٖن افعًريػ  ،"افسببٜٔ"ٓ  "ادهٚحبٜ"ومحؾ افبًض افبٚء افعل اشعًِّٓٚ افٌزايل وؽره ظذ مًْك 

َِّٜ فمخر ومع ذفدؽ ـِدام وجددت افبْدقة وجددت إبدقة  يهبح ؽر مٕٚع بهدؿف ظذ ادعوٚيٍغ ـٕٚبقة وافبْقة مع أن أحدمهٚ فٔس ِظ

ُْس صحٔح ًَ َِّٜ تسبؼ ادًِقل وهذا ؽر مقجقد يف ادعوٚيٍغ ؛ فُـ جيٚب ظدـ آظدسا  ظدذ  ،ؾٓام يقجدان مع بًوٓام ،واف ًِ بْٔام اف

َوَران إٓ أن افعودٚيػ ٓ يددل ظدذ  جًؾ افبٚء فِّهٚحبٜ بدخقل ادعوٚيٍغ ـٕٚبقة وافبْقة بٖٕف وإن حتَؼ ظذ إبقة وافبْقة مٍٓقم افدَّ

َّٜٔ ِِّ
ًِ َّٜٔ بؼط ظدم وجقد مٕٚع يّْع مـ اف ِِّ

ًِ َوَران إٕام ئٍد اف َّٜٔ ٕن افدَّ ِِّ
ًِ َّٜٔ يف ادعوٚيٍغ ؾال ئٍد ،اف

ًِ َّٜٔ مع  ،أمٚ إذا وجد مٕٚع ـٚدَ ِِّ
ًِ ؾ٘ن اف

 َِّٜ ًِ َّٜٔ ٓ تًَؾ ؛ ٕن اف
ًِ جيٛ أن تُقن شٚبَٜ ظذ ادًِقل يف افعًَؾ وادًِقل مرتٛ ظِٔٓٚ بٖن يَٚل: ـٚن ـذا ؾقجدد ـدذا. وهدذا ؽدر ادَ

مقجقد يف ادعوٚيٍغ
(12)

. 

ؾٚفقاو وافهٚد وافٍٚء: أصؾ واحدد يددل  ،واهلٚء ظق  ظـ افقاو ـٚفقظد وافًدة ،افقصػ وافهٍٜ فٍيٚن مسادؾٚن ظْد أهؾ افٌِٜ .4

ٚرة افالزمٜ فِقءٜ: إمَ وافهٍ ،ظذ حتِٜٔ افقء
(13)

وافهٍٜ: هل ادًْك افَٚجؿ بدذات  ،وظْد ادعُِّغ: افقصػ ـالم افقاصػ ،

ادقصقف
(14)

، َِّٜ ًِ ـؾ وصػ طٚهر مْوبط دل افدفٔؾ افسًّل ظذ ـقٕدف مًرؾدٚ وهل  ،بٚدًْك إصقيل ،ومراد إصقفٔغ بف: اف

حلُؿ ذظل
(15)

َوَران ظذ إٔف  ، ٜ افعل جًِٓٚ افؼع مًرؾٜ فِحُؿ ودافدٜ ظِٔدفؾٓذا افقصػ دل افدَّ َِّ ًِ وهدذا افقصدػ يسدّك  ،اف

 َمَداَرًا أو ادََْدار.

ؿ ،هق افستٛ أو افدورة "ظْد ظدمف  "و  "ظْد وجقده  "ؿقهلؿ  .5 ُْ وـِام إًددم هدذا افقصدػ  ،ؾُِام وجد هذا افقصػ وجد احُل

َِّٜ يسّك َمَداَراً  ًِ ؿ ؾٓذا افقصػ أي اف ُْ َوَران يسعِزم َمَداَرًا وداجرًا. ،حلُؿ يسّك داجراً وا ،إًدم احُل  ؾٚفدَّ

ؾ٘ذا ذهٛ ظْدف اإلشدُٚر  ،ؾِام حدث ؾٔف اإلشُٚر صٚر لرمًٚ  ،ن ظهر افًْٛ ؿبؾ أن يىرأ ظِٔف اإلشُٚر مل يُـ لرمًٚ إ :مثٚفف

ًٚ ودٚ دار افعحريؿ مع اإلشُٚر  ،ذهٛ ظْف افعحريؿ َِّٜ اوجقدًا وظدم  فعحريؿ.ظِّْٚ أن اإلشُٚر ِظ
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 ًٚ َوَران أيو س  "ـام يسّك  ،"اجَلَرَيٚن  "ويسّك افدَّ ُْ ًَ افىَّْرد هق مَٚرٕٜ احُلُؿ فِقصػ يف افقجدقد ؾَدط ٕن  ،"افىَّْرد واف

َِّٜ وهق افدعالزم يف افثبدقت ،مـ ؽر مْٚشبٜ أي مـ ؽر طٓقر مهِحٜ ًِ ؿ فقجقد اف ُْ ومَٚبدؾ افىَّدْرد:  ،أو بعًبر آخر: هق مٚ يقجٛ احُل

ُْسا ًَ ٜ ،ف َِّ ًِ ؿ ٕٓعٍٚء افقصػ واف ُْ  ،أو بعًبر آخر: هق افعالزم يف إٓعٍٚء بًّْك: ـِام مل يهدق احلد مل يهدق ادحددود ،وهق إعٍٚء احُل

َِّٜ ًِ ؿ فًدم اف ُْ ُْس ظدم احُل ًَ دؿ ،وؿٔؾ: اف ُْ س مًٚ ؛ أي ـِام وجد افقصػ وجد احُل ُْ ًَ َوَران هق افىَّْرد واف افقصدػ وـِدام إعٍدك  ،وافدَّ

ؿ ُْ إعٍك احُل
(16)

َدِمل"ويسّك أيوٚ  ، ًَ َوَران افقجقدي واف َوَران ادىِؼ"و  ،"افدَّ "افدَّ
(17)

. 

َوَران:  المطلب الثاني: أركان الدَّ

َوَران ٕجده يعُقن مـ ثالثٜ أرـٚن تنُؾ افبْٜٔ إشٚشٜٔ هلذا ادسِؽ وهل:   بْيرة حتِِٜٔٔ إػ مسِؽ افدَّ

َّٔعفوه ،افرــ إول: ادََْدار ِِّ ظك ِظ ًٚ فدف  ،ق افقصػ ادُدَّ ؾد دؿ ومًرِّ ُْ وهق ـؾ وصػ طٚهر مْوبط جًِف افؼع ظالمٜ ظدذ احُل

ر وهق افقصػ ادََْدار اددظك ظِٔعف. ،ودآً ظِٔف ـام شبؼ بٕٔٚف ُْ  ومثٚفف افس 

اجِرافرــ افثٚ::  ظك مًِقفٔعف ،افدَّ ؿ افؼظل ادُدَّ ُْ ؿ أو حُداًم يحدرعب وافٚجيدـٚإل تٍُِٔٔدًٚ شقاء ـٚن حُاًم ذظٔدٚ  ،وهق احُل

ًٚ ـٚفهحٜ وافبىالن َّٔ  ومثٚفف احُلرمٜ بٚفْسبٜ فؼب اخلّر. ،وضً

ْوَرة ؿ بٚفقصػ  ،جمّقظٓاموهق آضراد وإًُٓٚس أي  ،افرــ افثٚفٞ: افدَّ ُْ ًٚ وهق ارتبٚط احُل أي ـِدام وجدد وجدقدًا وظددم

ؿ ُْ ؿوـِام إعٍك افقصػ إعٍك احُل  ،افقصػ وجد احُل َّٜٔ ودفِٔٓٚ. ،ُْ ِِّ
ًِ  وهق ظالمٜ اف

اجِر  "و  "ادَْدَدار  "وفٔعْبف افَٚرئ افُريؿ أثْٚء مىٚفًعف هلدذه افدراشدٜ تُدرر اشدعخدام مهدىِحل  خٚصدٜ يف إدفدٜ  "افددَّ

 ومْٚؿنعٓٚ بٌٜٔ افدؿٜ. 

َوَران:المطلب الثالث:   أقسام الدَّ

َوَران مـ حٔٞ وؿقظف ؿسّغ:   يَْسؿ افدَّ

ر يف  ،ول: أن يَع يف لؾ واحدافَسؿ إ ُْ د بٖن يَع افقجقد ظْد افقجقد وافًدم ظْد افًدم يف لؾ واحدد  ـدٚفعحريؿ مدع افس 

ر ؾٔف وجدت احلرمٜ ،مل يُـ حرامًٚ مسُرًا  ؾٕ٘ف دٚ مل يُـ افًهر ،افًهر ُْ ر بٖن أصبح اخلّر خداًل صدٚر  ،ؾِام حدث افس  ُْ ؾ٘ذا زال افس 

رؾٔدل ظذ أن اف ،حالًٓ  ُْ َِّٜ يف حتريؿ اخلّر: افس 
ؾد٘ذا زرظْٚهدٚ وأصدبحٝ ؾسدٚجؾ مل تًدد  ،وـٚحلبقب جيري ؾٔٓٚ افربٚ ٕهنٚ مىًقمٜ  ،ًِ

دٜ افربدٚ يف احلبدقب  ربقيدًٚ ؾًٔقد  مىًقمًٚ ؾ٘ذا إًَد احلٛ وٕوٟ ورجع وصٚر  ،ربقيًٚ مىًقمٜ حْٔئذ  ؾِؿ تًد مٚٓ  َِّ ؛ ؾٔددل ظدذ أن ِظ

 افىًؿ. 

ؾٕ٘ف دٚ ـدٚن افعٍدٚح  ،ـٚفىًؿ مع حتريؿ افربٚ ،َع افقجقد ظْد افقجقد  يف لؾ وافًدم ظْد افًدم يف لؾ آخرافَسؿ افثٚ:: أن ي

ًٚ ، ودٚ مل يقجد يف احلرير مثال مل يُـ  ربقيًٚ ـٚن  مىًقمًٚ  وهذا ادثٚل إٕام جيري ظدذ ؿدقل مدـ يَدقل إن  ،ؾدار جريٚن افربٚ مع افىًَّؿ ،ربقي

ٜ افربٚ افىًؿ. أ َِّ وظددم افَْديدٜ يف  ،ـقجقب افزـٚة يف احلع ادهْقظٜ مـ افذهٛ وافٍوٜ  فُقٕف أحد افَْديـ )افدذهٛ وافٍودٜ( و ِظ

َوَران يف صقرتغ وهدق افقجدقد يف افَْدد ؿ وهق وجقب افزـٚة. ؾهٚر افدَّ ُْ وافًددم يف ؽدر  ،افثٔٚب وؽرهٚ مـ افًرو  يًدم ؾٔٓٚ احُل

د افَْديـؾقجقب افزـٚة دار مع ـقٕف أح ،افَْد
(18)

 . 

َوَران يف صقرة أؿقى مْف يف صقرتغ ظذ مٚ هق ُمْدرك برورًة أو ٕيرًا طٚهراً  ،وافدَّ
(19)

َوَران احلٚصؾ يف صدقرة واحددة  ، ؾٚفدَّ

َوَران احلٚصؾ  َوَران احلٚصؾ يف افهقرة افقاحدة أؿؾ مـ احعامفف يف افدَّ  يف راجح ظذ احلٚصؾ يف صقرتغ ؛ ٕن احعامل اخلىٖ يف افدَّ
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ومعك ـٚن احعامل اخلىٖ أؿؾ ـٚن افيـ أؿقى ،صقرتغ
(20)

  . 

َوَران ٓ بد وأن يُقن يف صقرة واحدة وٓ يهح أن يُقن يف صقرتغ ،وٕسٛ افدـعقر افُبٔز فبًض افًِامء أن افدَّ
(21)

ومل  ،

 ـثرة بحثل.مـ افًِامء ذـر ذفؽ يف ادهٚدر افعل ذـرهٚ افُبٔز يف احلٚصٜٔ وٓ يف ؽرهٚ مع أحدًا أجد 

 : تحرير محل النزاع:الرابع المطلب

َوَران ظْد ادْٚضَٜ وادعُِّغ وبًض إصقفٔغ إػ ثالثٜ أؿسٚم:   يَْسؿ افدَّ

ؾٕ٘دف إذا وجدد افددواء  ،ـؼب افدواء ادسٓؾ فإلشدٓٚل ،ٓ ظدمًٚ وجقدًا افَسؿ إول: أن يُقن افقصػ ادََْدار َمَداَرًا فِداجر 

وأمٚ إذا ظدم ؾال يِزم ظدم اإلشٓٚل جلقاز أن حيهؾ اإلشٓٚل بدواء آخر ،ادسٓؾ وجد اإلشٓٚل
(22)

وهق افدذي اصدىِح إصدقفٔقن  ،

َوَران افقجقدي"ـام يسّك  ،ظذ تسّٔعف بٚفىَّْرد "افدَّ
(23)

،  .َِّٜ ًِ  وهق فٔس مقضع حديثْٚ يف بحثْٚ بؾ هق مسِؽ مسعَؾ مـ مسٚفؽ اف

ًٚ ٓ افَسؿ افثٚ:: أن يُقن افقصػ ادََْدا أمدٚ إذا  ،ـٚحلٔٚة فًِِؿ ؛ ؾ٘هندٚ إذا مل تقجدد مل يقجدد افًِدؿوجقدًا ر َمَدارًا فِداجر ظدم

وجدت ؾال يِزم أن يقجد افًِؿ
(24)

س . ُْ ًَ َوَران افًدمل"ـام يسّك أيوٚ  ،وهق ادسّك يف اصىالح إصقفٔغ بٚف "افدَّ
(25)

وهق فٔس  

ًٚ ـٚفىَّْرد.   مقضقع حديثْٚ أيو

ًٚ افَسؿ افثٚفٞ: أن يُقن افقصػ ادََْدار َمَداَرًا فِداجر                   ؾٕ٘ف ـِدام  ،ـٚفزٕٚ افهٚدر مـ ادُْحهـ فقجقب افرجؿ ظِٔفوجقدًا وظدم

ودٚ مل يقجد مل جيٛ ،وجد وجٛ افرجؿ
(26)

. 

َوَران ظِٔف ،وهذا افَسؿ هق مقضقع بحثْٚ افىَّدْرد يف جٕٚدٛ وهدق ـدام رأيدٝ جيّدع  ،وهق افذي ؿك إصقفٔقن تسّٜٔ افدَّ

ُْس يف جٕٚٛ افًدم ،افثبقت ًَ ًٚ ٓ أحدمهٚ. ،واف س مً ُْ ًَ  ؾٓق مسِؽ إذا حتَؼ ؾٔف ضرؾٚ افثبقت وافًدم أي افىَّْرد واف

َوَران ظْد إصقفٔغ أخص مْف ظْد ادْٚضَٜ واجلددفٔغ وادعُِّدغ وهلدذا جتدد معَددمل إصدقفٔغ  ،ؾّـ هذا تًرف أن افدَّ

َوَران وإٕام يسّٔف ـٚفٌزايل ٓ يىِؼ  ُْس"ظِٔف اشؿ افدَّ ًَ َوَران ظِٔف ،وهق أدق ،"افىَّْرد واف وٓ  ،فُـ ادعٖخريـ جروا ظذ إضالق اشؿ افدَّ

 ٜ يف آصىالح بًد صٓرتف وتبغ مًْٚه.َمَنٚحَّ 

ًٚ  وجيٛ افعْبف إػ أن مٚ يقجد احلُؿ بقجقده ويًْدم بًدمف ـٚإلحهٚن ؾِٔس بعًِٔؾ س إٕام ـٚن مـ جٜٓ أن ااتٍٚؿ ُْ ًَ فىَّْرد واف

ظدذ وجدقد مًْدك  ؾُٚن آضراد مـ افندٚرع تْبٔٓدًٚ  ،فإلصًٚر بٚجعامع افٍرع وإصؾ يف مًْك مٗثر أو مهِحٜ ٓ يًِّٓٚ إٓ اهلل تًِٔالً 

مجع
(27)

بفؾ٘ن اإلهيٚم ٓ مٔزان فف مع وجقد ادًْك ادكح  ،اؿعٙ آجعامع وٓ يعحَؼ ذفؽ مع وجقد ادًْك افيٚهر 
(28)

. 

ْٔؿ. َّٜٔ افقصػ ـٚدْٚشبٜ وافَسْز وافَعَِس ِِّ َوَران ظذ ِظ َوَران إذا مل يدل دفٔؾ آخر شقى افدَّ  ـام أن لؾ خالؾٓؿ يف افدَّ

َوَران الخامس المطلب  : أو عدم اعتباره: مذاهب العلماء في اعتبار الدَّ

 َِّ ًِ ًٚ مـ مسٚفؽ اف َوَران مسُِ  ٜ إػ مذهبغ: اخعِػ إصقفٔقن يف اظعبٚر افدَّ

ة. َوَران مسلك صحيح يفيد الِعلِّيَّ  المذهب األول: الدَّ

 وؿد إَسؿ أصحٚب هذا ادذهٛ إػ رأيغ: ،وهق رأي مجٓقر افًِامء

َّٜٔ  -أ ِِّ
ًِ َوَران مسِؽ صحٔح ئٍد اف ًٚ افرأي إول: افدَّ  وحُٚه إفُٔٚ  ،: وؿد ٕسبف افزرـق وافنقـٚ: إػ اجلّٓقرطْ

 وٕسٛ ابـ افِحٚم ـقٕف  ،وٕسبف ابـ افْجٚر وابـ بدران ٕـثر احلْٚبِٜ وادٚفُٜٔ وافنٚؾًٜٔ وؽرهؿ ،ـثريـاهلراد ظـ إ

وٕسبف افَرايف يف افذخرة ٕـثر ادٚفُٜٔ وؽرهؿ ،حجٜ ٕـثر احلْٚبِٜ
(29)

 وإفٔف ذهٛ  ،وٕسبف أمدي ٕـثر أبْٚء زمٕٚف .
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وهق مٚ رجحف أبق افىٔٛ افىزي حٔدٞ  ،مٜ ادَدد وافهٍل اهلْديافرازي وافبٔوٚوي واإلشْقي وافسبُل وابـ ؿدا

وإفٔدف ذهدٛ ـثدر مدـ افندٚؾًٜٔ خٚصدٜ  ،ؾُٚد يدظل إؾوٚءه إػ افَىع ـام يَقل افزرـقد ،اظعزه مـ أؿقى ادسٚفؽ

شحٚق ظدـ وحُٚه افنٔخ أبق إ ،وحُٚه إشعٚذ أبق مْهقر ظـ أيب ظع بـ أيب هريرة ،افًراؿٔغ حٔٞ ـٚن هلؿ صٌػ بف

اجلقيْل إػ ـؾ مـ يًزى إػ اجلدل إٔف أؿقى مٚ تثبٝ  فوٕسب ،افبٚؿال:وهق مَْقل ظـ افَٚيض أيب بُر  ،أيب بُر افهريف

ُٕسٛ فبًض احلٍْٜٔ ،وٕسبف افسبُل فِجدفٔغ ،بف افًِؾ و 
(30)

. 

ًٚ: وؿد ٕسبف افبٔودٚ -ب  َّٜٔ ؿىً ِِّ
ًِ َوَران مسِؽ صحٔح ئٍد اف وي واإلشدْقي وابدـ افْجدٚر إػ بًدض افرأي افثٚ:: افدَّ

ادًعزفٜ وربام ؿٚفقا ٓ دفٔؾ ؾقؿف
(31)

افندٚؾًٜٔبًدض وحُٚه ابـ افسًّٚ: ظدـ  ،
(32)

وٕصدحٚبْٚ افًدراؿٔغ  "وؿدٚل:  ،

"صٌػ ظئؿ هبذا وفًؾ بًوٓؿ يَقل ٓ دفٔؾ ؾقق هذا
33
. 

 َِّ ًِ َوَران افَىع يف افدٓفٜ ظذ اف  هنؿ:إٜ إمٚ وافذي ييٓر أن افَٚجِغ ب٘ؾٚدة افدَّ

َوَران افًَع افذي يقجٛ افًَؾ رابىدٜ بدغ افقصدػ ادَْدَدار واحلُدؿ  .1 تٖثروا بُالم اجلدفٔغ افذي ؿٚفقا ذفؽ يف افدَّ

اجِر  ؾَِْقا ـالمٓؿ إػ افَٔٚس افٍَٓل ،حتُؿ هذه افرابىٜ بًِٜٔ افقصػ ادََْدارافدَّ
(34)

ؾُٔقن ـالمٓدؿ يف ؽدر لدؾ  

َوَران إصقيل افذي يْير إػ جمرد ومىِؼ افْزاع ٕن افَٔٚس ادْىَل ؽ َوَران افًَع ؽر افدَّ ر افَٔٚس إصقيل وافدَّ

ؿ وافقصػ دون حٚجٜ إػ مالحيٜ رابط وترتٛ ظَع. ُْ  آرتبٚط بغ احُل

َِّدٜ .2 ًِ دٜ أو ـٕٚدٝ اف َِّ ًِ َوَران بٖدفٜ أخرى ـٖن اجعّع أـثر مـ دفٔدؾ ظدذ اف مِْٚشدبٜ  أو ؿٚفقا بٚفَىع يف حٚل تَقيٜ افدَّ

َوَرإٚت إػ حد يَىع افْٚطر مًٓٚ بًِٜٔ افقصػ ادََْدار فِدداجر أي افقصدػ  إضٚؾٜ إػ ـقهنٚ داجرة أو بُثرة ظدد افدَّ

َوَران ظغ افعجربٜ "ويدل هلذا افٍٓؿ ؿقل افَْنقا::  ،فِحُؿ وؿد تُثر افعجربٜ ؾعٍٔد افَىع وؿد ٓ تهدؾ إػ  ،افدَّ

"ذفؽ 
(35)

ِٝ: وأمٚ مـ يدظل افَىع ؾٔف ؾٚفيٚهر إٔدف يندسط طٓدقر ادْٚشدبٜ وٓ يُعٍدل ؿ "وؿقل افزرـق:  ،

َوَران بّجرده ؾ٘ذا إوؿ ادْٚشبٜ ارتَك إػ افَىع "بٚفدَّ
(36)

 . 

 ًٚ َّٜٔ واهلل تًٚػ  مسعَالً  ؾال يُقن افَقل بٚفَىع مذهب ِِّ
ًِ ًٚ مًعزا يف إؾٚدة اف َوَران مسُِ  أظِؿ.وإٕام هق تبع فَِٚجِغ بٚظعبٚر افدَّ

َوَران مسلك فاسد ال يفيد الِعلِّيَّة مطلقاً.  المذهب الثاني: الدَّ

واظعزه أمثؾ مـ افىدرد وحدده وأوؿدع يف وابـ افسًّٚ:  ،وإشعٚذ أبق مْهقر ،وبًض لََل إصٚظرة ،وإفٔف ذهٛ احلٍْٜٔ

 ،افَٚيض افبدٚؿال:َٕؾ ظـ و ،وابـ احلٚجٛ ،ديورجحف أم ،وافنٔخ أبق إشحٚق افنرازي واظعزه ؿقل ادحهِغ ،وافٌزايل ،افَِٛ

وٕسٛ إػ إمٚم احلرمغ ؾُٔقن فف ؿقٓن
(37)

وفٔعْبف إٔف خالل اشعَراء آراء افًِامء يف هذا ادسِؽ ؿد يالحظ اددؿؼ وجدقد آراء أخدرى  .

ًٚ وهل:واحلؼ أهنٚ ترجع إػ افرأي افَٚجؾ بٚدْع وظدم اظعب ،ؿد يعقهؿ ـقهنٚ آراء جديدة ؽر مٚ ذـرٕٚ  ٚره مسُِ

َوَران مٚ مل تثبٝ ادْٚشبٜ بغ افقصػ واحلُؿ -1 ٓ يًعز افدَّ
(38)

ًٚ أي أن يُقن افقصػ ادََدار  ، مْٚشب
(39)

. 

َوَران إٓ إن ـٚن حدوث ذفؽ إثر  -2 ًٚ ٓ يًعز افدَّ ًٚ مرتب ًٚ بحٔٞ يهدق ؿدقل افَٚجدؾ: وجدد  ظذ وجقد ذفؽ افقصػ ترتب ظَِٔ

هذا افقء ؾحدث ذفؽ إثر
(40)

. 

ؿ يف حٚيل وجقد افقصػ وظدمف -3 ُْ َوَران مٚ مل يَؿ ٕص دال ظذ احُل ٓ يًعز افدَّ
(41)

. 

َوَران  ؾٕٚيرهٚ يف ذوط هذا ادسِؽ  ،وشٖبغ ؾسٚد هذه إؿقال ظْد بٔٚن ذوط هذا ادسِؽ وأهنٚ ترجع إػ ٍٕل َمْسُِٜٔ افدَّ
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 ظْد افَٚجِغ بف.

َوَران:المطلب  السادس: الشروط الواجب توفرها في   الدَّ

َّٜٔ ظْد افَٚجِغ بف ِِّ
ًِ َوَران ـل يهح آشعدٓل بف ظذ اف  وهذه افؼوط هل: ،ٓ بد مـ تقاؾر ذوط يف افدَّ

ؿ مع افقصػ يف جٓعل افقجدقد وافًددم1 ُْ دؿ ظْدد وجدقد  :أي ،. افؼط إول: ينسط دوران احُل ُْ ٓ بدد مدـ وجدقد احُل

ؾِق وجد يف أحد هٚتغ اجلٓعغ ؾَط دون إخرى مل يُـ حجٜ ؛ وهل افقجدقد ظْدد  ،َوَرانوظدمف ظْد ظدمف حعك يعحَؼ افدَّ  ،افقصػ

ُْس.  ًَ  افقجقد دون افًدم ظْد افًدم أو اف

َوَران ظـ مًٚر  أؿقى مْف أو مسٚوٍ 2 َِّٜ خمٚفٍدٜ ـدٚفْص  ،. افؼط افثٚ:: شالمٜ افدَّ ؾِق ظٚرضف مسِؽ آخر أؿقى مْف دل ظذ ِظ

َوَران ،ْٚشبٜأو اإلمجٚع أو اد ؾ افدَّ ِّ ًْ ُٕ دٜ  ،ؾٕٚؿقى هق ادَدم وظْدهٚ ٓ  َِّ وـذفؽ فق ظٚرضف مسِؽ مسٍٚو ـٖن وجد دوران آخر يددل ظدذ ِظ

َوَرإغ ؿدم ،أخرى  ام.ا ومل يًّؾ بٖي مْٓدَ وإن تسٚويٚ رُ  ،ؾًْدهٚ ٓ بد مـ إظامل ؿقاظد افعًٚر  وافسجٔح ؾ٘ن ؿقى دفٔؾ أحد افدَّ

َّٔعف أن ٓ يُقن افقصػ ادََْدار مَىقظًٚ . افؼط افثٚفٞ: 3 ِِّ دٜ  ،ـٚفراجحٜ افٍٚجحٜ فِخّدر ،بًدم ِظ َِّ ؾٕ٘دٚ َٕىدع بٖهندٚ فٔسدٝ ِظ

ًٚ  ،فِحرمٜ َوَران طْل ؾال جيٚبِف ؿىًٔ َٔعف ٕن افدَّ ِِّ َوَران ِظ َِّٜ ؾال ئٍد افدَّ ؾ٘ن ؿىًْٚ بخروج هذا افقصػ ظـ أن يُقن ِظ
(42)

. 

ؿ   قصػ ادََْدار معَدمًٚ . افؼط افرابع: أن يُقن اف4 ُْ اجِر ظذ احُل دؿ افدَّ ُْ اجِر بحٔٞ يَٚل وجدد احُل  ،داربًدد افقصدػ ادَدافددَّ

ؿ ٕن أحد ادعوٚيٍغ فٔس مَدمًٚ  ُْ ؿ ظدذ افقصدػ ؾحْٔئذ ٓ يرد دوران ادعوٚيٍغ وٓ دوران افقصػ مع احُل ُْ ظذ أخر وٓ احُل
(43)

، 

ٜ ادًِقل. ويرجع اصساط هذا افؼط إػ أن مـ ذو َِّ ًِ  ،ويْبٌل افعْبٔف ظدذ أن اددراد بٚفعَددم وافعدٖخر هْدٚط صحٜ افعًِٔؾ أن تسبؼ اف

ؾدال  ،افعَدم وافعٖخر افًَع ٓ افقجقدي، أي تَدم افقصػ ظذ احلُؿ يف افًَؾ ٓ يف افقجقد اخلٚرجل فدـ حُدؿ اهلل ؿدديؿ ٓ حدٚدث

 ف يِزم ظـ ذفؽ حدوث حُؿ اهلل.وهبذا يْدؾع اظسا  مـ يًس  بٖٕ ،يعَدم ظْف افقصػ

ؿ شقى هذا افقصػ.5 ُْ َِّٜ أخرى هلذا احُل  . افؼط اخلٚمس: أن ٓ يَىع بقجقد ِظ

ٜ إفٌُٚؤه بٚف6ُِٜٔ َِّ دٜ  ،. افؼط افسٚدس: أن ٓ ُيَىع بقجقد مزاحؿ يِزم مـ ـقن افقصػ ادََْدار ِظ َِّ ًِ ؾحْٔئذ ٓ يدِرد أجدزاء اف

ؿ بٖي جدزء ـدٚن يقجدٛ إفٌدٚء شدٚجر إجدزاء أو إفٌدٚء ٕٕف وإن ـٚن ادًِقل ـام دار م ُْ َِّٜ دار مع ـؾ جزء مـ أجزاجٓٚ فُـ احُل ًِ ع اف

ؿ بًِٔعف ُْ دٜ فدٔس بّقجدٛ إفٌدٚء  ،ادجّقع بٚفُِٜٔ ؾٔقجد فُؾ جزء مزاحؿ يّْع مـ احُل َِّ وهذا بخالف ادجّقع ؾ٘ن ـقن ادجّقع ِظ

ؾ يف افعٖثراجلزء بٚفُِٜٔ ظـ اظعبٚر افثٚ: بؾ فُؾ جزء مدخ
(44)

 . 

َِّدٜ صدحٔحٜ مدـ جٓدٜ ادْٚشدبٜ مْٚشدبًٚ ؾٕ٘ف معك ـدٚن  ،.  افؼط افسٚبع: أن ٓ تثبٝ ادْٚشبٜ بغ افقصػ واحلُؿ7 ًِ  ،ـٕٚدٝ اف

ؾٚحلٚصؾ أن آضراد وإًُٓٚس مـ بٚب إصبٚه افيٚهرة ومـ ؿبٔؾ تْبٔف افؼع ظذ جًِف ضٚبىٚ فف وظالمٜ ظِٔف
(45)

دؾ أن بًدض  . َِ ُٕ وؿد 

َّٜٔ أن يُقن افقصػ ادُدار  ِِّ
ًِ َوَران فِ ؛ ؾُٔقن ؿقًٓ رابًًٚ  مْٚشبًٚ افًِامء ينسط يف إؾٚدة افدَّ

(46)
ًٚ وإٕدام ؿدقل مدـ  . وافهقاب إٔف فٔس ؿقًٓ رابً

َوَران َوَران أو ؽره مـ ادسٚفؽ ،ؿٚل بًدم صحٜ افدَّ َوَران ـًدمف يف إؾٚدة ؾُٔقن وجقد ا ،ٕن ادْٚشبٜ مسِؽ مًعز مسعَؾ دون ٕير إػ افدَّ فدَّ

َِّٜ وتَقيعٓٚ ًِ َّٜٔ افِٓؿ إٓ تٖـٔد اف ِِّ
ًِ  ِؿ.يُقن هذا ذضٚ واهلل تًٚػ أظ بٚفَىع؛ ؾال يهح أن أو يرجع إػ افَقل افثٚفٞ افَٚجؾ ،اف

ؿ ٓ ،. افؼط افثٚمـ: أن يعجرد افقصػ8 ُْ دٜ أمٚ إذا إوؿ إفٔف َشْز وتَسٔؿ ـٚن ذفؽ حجٜ ـام فق ؿٚل هذا احُل َِّ  بد فدف مدـ ِظ

َِّٜ ،ٕٕف حدث بحدوث حٚدث وٓ حٚدث يُّـ أن يًِؾ بف إٓ ـذا وـذا ًِ  ومثؾ هذا افَسْز حجٜ يف  ،وؿد بىؾ افُؾ إٓ هذا ؾٓق اف
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ُْس ًَ ًٚ وإن مل يُـ ثّٜ دوران ،افىَّْرد ادحض وإن مل يْوؿ إفٔٓٚ اف ْٔؿ مسِؽ مًعز ذظ ؾٚفَسْز وافَعَِس
(47)

 . 

َِّدٜ واحددة ـدام إذا  وٓ أرى صحٜ  اصساط هذا افؼط وافذي ؿبِف ؛ ٕٕف ٓ  مٕٚع مـ اجعامع أـثر مـ مسِؽ فِدٓفدٜ ظدذ ِظ

َِّٜ ًِ دٜ  ومزيدد إثبدٚت و ترشدٔخ هلدٚ ،اجعًّٝ ادْٚشبٜ وافَسْز وافَعَِسٔؿ وافْص ظذ اف َِّ ًِ ؾدال  ،ؾٍل اجعامع أـثر مـ مسِؽ تَقيٜ هلذه اف

َِّٜينسط أن يدل مسِؽ واحد ؾَ ًِ دٜ  ،ط ظذ اف َِّ ِسٔؿ أو ؽرمهٚ مدـ ادسدٚفؽ ظدذ ِظ َْ َوَران وادْٚشبٜ أو افَسْز وافَع بؾ يهح أن جيعّع افدَّ

 ـام إذا اجعّع دفٔؾ افُعٚب وافسْٜ واإلمجٚع وافَٔٚس وأحد إدفٜ افعبًٜٔ أو أـثر ظذ حُؿ ذظل مًغ. ،واحدة

ًٚ فؽ إثر أن يُقن حدوث ذ ٓؿ. افؼط افعٚشع: اصسط بًو9 ظذ وجقد ذفؽ افقصػ ترتبٚ ظَِٔٚ بحٔٞ يهدق ؿقل مرتب

افَٚجؾ: وجد هذا افقء ؾحدث ذفؽ إثر
(48)

. 

َوَران يٍُدل يف إؾدٚدة   َوَران حجٜ ؛ ٕٕٚ َٕقل بدٖن مىِدؼ افددَّ وهق ذط ؾٚشد ٕن حََٜٔ هذا افَقل يٗدي إػ ظدم اظعبٚر افدَّ

َّٜٔ دون رابط ظَع ِِّ
ًِ َوَران.ؾ٘ن أوجٛ ا ،اف  فًَؾ ارتبٚضف ؾٚفًزة تُقن حْٔئذ فدٓفٜ افًَؾ ٓ فذات افدَّ

ؿ يف حٚيل وجقد افقصػ وظدمدف10 ُْ َوَران ؿٔٚم افْص افدال ظذ احُل واحلُدؿ ٓ  ،. افؼط افًٚذ: ذط بًوٓؿ ٓظعبٚر افدَّ

ؾقجدقب  ،ومل جيدٛ فَِٔدٚم دون احلددث ،ـٚفقضقء وجٛ فَِٔٚم إػ افهالة حٚل ـقن افَٚجؿ لددثٚ ،يوٚف إػ افْص بؾ إػ افقصػ

وافْص وهق افَٔٚم إػ افهالة مقجقد يف حٚل وجقد احلدث وظدمف مـ ؽر أن يودٚف  ،وجقدًا وظدمًٚ افقضقء مًِؾ بٚحلدث داجرًا مًف 

ؿ إفٔف ؾٕ٘ف إذا ؿٚم إفٔٓٚ لِدثٚ جيٛ افقضقء فِحدث ٓ فَِٔٚم إفٔٓٚ وإذا ؿٚم إفٔٓٚ ؽر لدث ٓ جيٛ ُْ دُعْؿ  ،احُل ّْ ومَعٙ ؿقفف تًدٚػ ) إَِذا ُؿ

اَلة ( ]ادٚجدة:  ـام أن مَعوٚه وجقبف ظذ افَٚجؿ إفٔٓٚ مدع احلددث ؛ وذفدؽ  ،[ وجقب افقضقء ظذ افَٚجؿ إفٔٓٚ مع ظدم احلدث6إَِػ افهَّ

َوَران ٕٕف ظْد  ،ٕن إمر بٚفٌسؾ ٓزم فِؼط وهق افَٔٚم إػ افهالة ؿ داجرا مدع افقصدػ وإٕام ذط هذا ٓظعبٚر افدَّ ُْ وجدقدًا ـقن احُل

 ًٚ ًٚ وظدم ـقٕف وظدم َّٜٔ افقصػموٚؾ ِِّ إػ افْص حٚل وجقد افقصػ وظدم دٓفٜ طٚهرة ظذ ِظ
(49)

. 

َّٜٔ ِِّ
ًِ َوَران ظذ اف َوَران ؛ٕ ،وحََٜٔ هذا آصساط راجًٜ إػ ٍٕل دٓفٜ افدَّ َّٜٔ افدَّ

َُِِ ٕف إن ؾٓذا افؼط اصسضف احلٍْٜٔ افْٚؾقن دَِْس

َوَران حْٔئذ َّٜٔ ؾام ؾٚجدة افدَّ ِِّ
ًِ َِّٜ ؟!ؿٚم ٕص ودل ظذ اف ًِ ؾُٔدػ ٕؿدقى مسدِؽ أن حيعدٚج مًدف إػ مسدِؽ  ،ؾٚفْص هق أؿقى مسٚفؽ اف

  .؟!اخعِػ يف مسُِٔعف

َوَرإٚت11 َوَران أـثر مـ مدرة ،.افؼط احلٚدي ظؼ: تُرر افدَّ دؿ ظْدد وجد ،ؾٓؾ ينسط تُرر افدَّ ُْ قد هدذا بدٖن يقجدد احُل

 أم يٍُل وفق مرة واحدة؟  ،افقصػ يف أـثر مـ صقرة ويًدم ظْد ظدمف يف أـثر مـ صقرة

ٕسٛ اإلشْقي فبًض افًِامء إٔف يٍُل يف افعًِٔؾ بٚفقصػ مَٚرٕعف فِحُؿ يف صقرة واحدة ؛ ٕٕٚ إذا شِّْٚ أن احلُؿ ٓ بدد 

َِّٜ َِّٜوظِّْٚ حهقل هذا افقصػ ومل ًِٕؿ ؽره طْْٚ إٔف  ،فف مـ ِظ وضًٍف افبٔودٚوي ؛ ٕن افيدـ ٓ حيهدؾ  ،إذ إصؾ ظدم مٚ شقاه ،ِظ

َوَران ،إٓ بٚفعُرار وإن ـٚن فف تًِؼ وثٔؼ بف وإصٚرة ظِٔف ،فُـ افذي ذـره اإلشْقي  مـ اخلالف هْٚ إٕام ذـره دسِؽ افىرد ٓ افدَّ
(50)

. 

َوَرإٚتبًد اشعٍراغ افقشع يف تعبع ـالم إصقفٔغ ييٓر ظدم اصساضٓؿ فعُو َوَران حجٜ بذاتف وفق مل يعُرر بٖن  ،رار افدَّ ؾٚفدَّ

ؿ ظْد وجقد افقصػ وإعٍك بٕٚعٍٚجف يف صقرة واحدة ُْ َّٜٔ وأدظك يف اظعبٚره  ،وجد احُل ِِّ
ًِ  فُْف ـِام تُرر ـِام ـٚن أؿقى يف افدٓفٜ ظذ اف

َوَران ظغ افعجربٜ " ويهدق ظذ هذا افعقجٔف وهذه افْعٔجٜ ؿقل افَْنقا:: ،وآظعامد ظِٔف وؿد تُثر افعجربٜ ؾعٍٔد افَىع وؿدد ٓ  ،افدَّ

"تهؾ إػ ذفؽ 
(51)

. 
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َوَران : أسباب خالف األصوليينالسابع المطلب  :في حجية الدَّ

 ٓ بد أن ٍٕرق بغ درجعغ مـ درجٚت اخلالف ؿبؾ بٔٚن أشبٚبف:

 .وافَٚجِغ بًدم حجٔعفأشبٚب اخلالف بغ افَٚجِغ بحجٔعف  .1

 ٚب اخلالف بغ افَٚجِغ بٖٕف حجٜ ؿىًٜٔ وافَٚجِغ بٖٕف حجٜ طْٜٔ.أشب .2

 اعتباره أو عدم اعتباره حجة أصال:الخالف في  الفرع األول: أسباب

 بغ افَٚجِغ بحجٔعف وظدمٓٚ يرجع إػ  ثالثٜ أشبٚب: اخلالفبععبع آراء إصقفٔغ وأدفعٓؿ ييٓر أن 

َِّٜ فُْٓٚإوصٚف ادََْدارة  وجقد ـثر مـ -1 ًِ ًٜ بؾ ٓ تهِح مىَِٚ أن تُقن  ،فٔسٝ ب ِّ ؾدال  ،ـٕٚبقة وافبْدقة "اإلضٚؾٜ  "ـقصػ  ظ

ًٚ مـ فٔس فف ابـ ُْس صحٔح ،مـ فٔس فف أب ًٚ وٓ يسّك ابْ ،يسّك أب ًَ ومع ذفدؽ فٔسدٝ  ،ؾُِام وجدت إبقة وجدت افبْقة واف

ُْس ًَ ٜ فِبْقة وٓ اف َِّ وـِدام  ،أي ـِام وجدد افسدبٛ وجدد ادَسدبَّٛ ،ٕبل احلدوث وافًدموـذفؽ افسبٛ ؾٓق يٗثر يف جٚ ،إبقة ِظ

َِّٜ ـام هق مًِقم ،إعٍك افسبٛ إعٍك ادَسبَّٛ َِّدٜ ،ومع ذفؽ فٔس افسبٛ ِظ ًِ َِّٜ وذوضٓٚ داجرة ومع ذفؽ فٔسدٝ ب ًِ  ،ـام أن أجزاء اف

َِّٜ َِّٜ واحلُؿ ؽر ادٍُْٜ أي افِهَٜٔ ـٚفراجحٜ فِخّر فٔسٝ ِظ ًِ َوَرإٚت ادٍٔددة  ،مع دوراهنٚ وفقازم اف َوَران بٚفددَّ ؾِٔس إحلدٚق افددَّ

َّٜٔ ِِّ
ًِ َّٜٔ بٖوػ مـ إحلٚؿٓٚ بٚفعل ٓ تٍٔد اف ِِّ

ًِ ًٚ بٖوػ مـ ظدم اظعبٚره. ،فِ  أي فٔس اظعبٚره مسُِ

َوَرإٚت وؿِعٓٚ دور يف شبٛ اخلالف ظْد بًو -2 ـام أصٚر إػ ذفؽ افًالمٜ افَْندقا: ٓؿؿد يُقن فُثرة افدَّ
(52)

ؾد٘ن ـدٚن افقصدػ  

ًٚ. ويُّـ أن ٕخرج مـ هدذا إصدُٚل بدٚفَقل بجدقاز  َِّٜ وإٓ ؾال ٕٕف إن ختِػ يف بًض إحُٚم يُقن مَْقض ًٚ ؾٓق ِظ داجرًا مىَِ

َِّٜ ًِ َوَران يف بًض إحُٚم ،ختهٔص اف َّٔدٜ ٓ ،ؾال يبَك هْٚفؽ ثّٜ إصُٚل يف ظدم افدَّ ِِّ
ًِ َوَران مٍٔددًا فِ َوَران  ؾُٔقن مىِدؼ افددَّ افددَّ

 ادىِؼ.

َوَران -3  وشٔعوح ذفؽ أثْٚء ذـر أدفٜ افٍريَغ ومَْٚصعٓٚ. ،اخعالف إدفٜ يف افدٓفٜ ظذ مسُِٜٔ افدَّ

 بين القائلين باعتباره حجة قطعية والقائلين باعتباره حجة ظنية:الخالف  الفرع الثاني: أسباب

 ادذهبغ يرجع إػ شببغ: بغ هذيـ اخلالفبععبع آراء إصقفٔغ وأدفعٓؿ ييٓر أن 

َوَرإٚت ؿِٜ وـثرة يف إحُٚم .1 َوَران ظغ افعجربٜ ،ظدد افدَّ ـدام  ،وؿد تُثر افعجربٜ ؾعٍٔد افَىع وؿد ٓ تهؾ إػ ذفدؽ ،وذفؽ أن افدَّ

َوَران ئٍدد افَٔدغ ظْدد ؿدقم أ ،وٕيْف مع افسؿ ،َٕىع بٖن ؿىع افرأس مسعِزم فِّقت و افيدـ ظدـ ؾٓذا مْنٖ اخلدالف يف أن افددَّ

ؿقم
(53)

. 

ٜ ادََْدارة .2 َِّ ًِ َوَران مْٚشبٜ اف َِّٜ اصسضقا مع افدَّ ًِ َوَران فِ ؾد٘ذا إودؿ  "يٗخذ هذا مـ ؿقل افعٚج افسبُل  ،ٕن افَٚجِغ بَىًٜٔ إؾٚدة افدَّ

َوَران  َوَران إػ ادْٚشبٜ رؿك هبذه افزيٚدة إػ افَٔغ وإٓ ؾٖي وجف فعخٔؾ افَىع بّجرد افدَّ وواؾَف ادحع ،"افدَّ
(54)

 . 

َِّٜ ًِ ٜ افئْٜ ،ؾ٘ن ؿٔؾ: مْٚشبٜ افقصػ ٓ متْع احعامل ظدم اف َِّ ًِ َوَران  ،ؾٓل إحدى مسٚفؽ اف ؾٕٚوٚؾٝ طْٜٔ ادْٚشبٜ إػ طْٜٔ افدَّ

َّٔعِف  - وفُْف طـ أؿقى بّجّقظف مـ آحٚد ـدؾ واحدد مْٓدٚ ،ؾال يْعجٚن إٓ افيـ -ظذ افعسِٔؿ بّسُِ
(55)

هؿ . وأجٔدٛ بدٖن مَهدقد

بٚفَىع افَىع افًٚدي ٓ افًَع
(56)

َوَران ئٍد افَىع ظٚدة وإن مل يٍده ـؾ مْٓٚ ظذ إٍراده ـٚفًهٚ افرؾًٜٔ    ؾ٘ن اجعامع ادْٚشبٜ مع افدَّ

َِّٜ إٓ جمعًّٜ ،يسٓؾ ـنهٚ مٍْردة دون اجعامظٓٚ ًِ َِّٜ ٓ تٍٔد اف ًِ وـٖجزاء اف
(57)

. 

َوَران مع ادْٚشبٜ ٓ بد  ،إػ ؿقفغ ٓ إػ ثالثٜ ؾ٘ن ؿٔؾ: ؾًذ هذا ٓ بد أن تَْسؿ إؿقال  مـ افَقل فف ٕن افَٚجؾ بَىًٜٔ افدَّ
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َوَران ٓ معًَِٚتف َوَران وحده ؛ ؾ٘ن افَٚجِغ بئْعف يَقفقن هبٚ بٚفْير إػ ذات افدَّ ًٚ. وؿد أجٚب بًو ،بئْٜ افدَّ ظـ  ٓؿؾُٔقن اخلالف فٍئ

َوَران ؿد ٓ يَقل بَىًٔعف مع ادْٚشبٜ ذفؽ بٖن افَٚجؾ بئْٜ افدَّ
(58)

. 

 :ومناقشتها والراجح في المسلك : أدلة المذاهبثامنالمطلب ال

َوَران القائلين أدلة الفرع األول:   :معتبر إلثبات الِعلَّة ومناقشتها مسلكبأن الدَّ

 افدفٔؾ إول: 

ْدِل وَ مـ افَرآن اشعدفقا  ًَ ُْٖمُر بِْٚف ْحَسٚن ( ]افْحؾ: بَقفف تًٚػ: ) إِنَّ اهللََّ َي وؿدد  ،أن افًددل هدق افعسدقيٜ ٚوجف دٓفعٓد ،[90اإْلِ

َوَران َوَرإٚت إٓ بًد اصساـٓٚ يف إؾٚدة افيـ ،أمرٕٚ هبٚ يف ـؾ رء ومْف افدَّ وفـ حتهؾ افعسقيٜ بغ افدَّ
(59)

. 

 ،وضع افقء يف مُٕٚف افهحٔح ؾِٔس افًدل مىِؼ افعسقيٜ وإٕام ،أيٜ مىَِٚ ظذ أن افدوران حجٜوافهقاب أن ٓ دٓفٜ يف 

َوَرإٚت  ،ؾِٔس مـ افًدل افعسقيٜ بغ أبـ يدرس يف اجلٚمًٜ بحٚجٜ إػ ٍَٕٜ ـبرة وأبـ يدرس يف افهػ إول ؾٓدؾ افعسدقيٜ بدغ افددَّ

 ؾال تَقم أيٜ دفٔال ظذ حجٜٔ هذا ادسِؽ. ،ظدل؟ هذا مٚ حيعٚج إػ دفٔؾ مـ خٚرج أيٜ

َوَرإٚتثؿ إن شِّْٚ جدٓ وجقب  ؾِامذا ٓ ٕسدٚوي  ؟!ؾٓؾ افعسقيٜ تُقن بجًِف دفٔال ذظٔٚ دآ ظذ افًِٜ ،افعسقيٜ بغ افدَّ

َوَرإٚت بجًِٓٚ مجًٔٚ ؽر مٍٔدة فًِِٜٔ ،أمٚرة ؾَط ٓ دفٔال ئٍد افيـ ٚبْٔٓٚ وٕجًِٓ ؾِٔس افعسقيٜ بجًِٓٚ دفٔال أوػ  ،أو ٕسٚوي بغ افدَّ

 تًٚػ أظِؿ.مـ افعسقيٜ بًدم جًِٓٚ واهلل 

 افدفٔؾ افثٚ::

رجال مـ إزد ظذ صدؿٚت بْدل  اشعًّؾ رشقل اهلل  "ظـ ظروة ظـ أبك محٔد افسٚظدى ؿٚل: اشعدفقا مـ افسْٜ بام روي 

 ِٜ َّٔ شِٔؿ يدظك ابـ إَْتبِ
(60)

: ؾٓال جِسدٝ يف بٔدٝ أبٔدؽ وأمدؽ حعدك ؾِام جٚء حٚشبف ؿٚل: هذا مٚفُؿ وهذا هديٜ. ؾَٚل رشقل اهلل  

ًٚ؟! . ثؿ خىبْٚ ؾحّد اهلل وأثْك ظِٔف ثؿ ؿٚل: أمٚ بًد ؾ٘: أشعًّؾ افرجؾ مُْؿ ظدذ افًّدؾ  دٚ وٓ: اهلل ت ٖتٔؽ هديعؽ إن ـْٝ صٚدؿ

ًٚ؟!  "ؾٖٔيت ؾَٔقل هذا مٚفُؿ وهذا هديٜ أهديٝ ػ. أؾال جِس يف بٔٝ أبٔف وأمف حعك تٖتٔف هديعف إن ـٚن صدٚدؿ
(61)

ؿدٚل  "ويف روايدٜ  ،

فًٚمؾ ٕبًثف ؾٔجلء ؾَٔقل هذا فُؿ وهذا أهدى يل. أٓ جِس ىف بٔٝ أمف أو أبٔف ؾْٔير أهيدى فف أم ٓ؟! ٓ يدٖيت أحدد مدُْؿ : مٚ بٚل ا

ٚل: بقء مـ ذفؽ إٓ جٚء بف يقم افَٔٚمٜ إن ـٚن بًرا ؾِف رؽٚء أو بَرة ؾِٓٚ خقار أو صٚة تًٔر. ثؿ رؾع يديف حعك رأيْٚ ظٍرة إبىٔف ثدؿ ؿد

"افِٓؿ هؾ بٌِٝ  ،افِٓؿ هؾ بٌِٝ
(62)

َوَران .  ،أهدي فؽ ،أي: إٕٚ إذا اشعًِّْٚك ،وجف افدٓفٜ مـ احلديٞ أن هذا ظغ آشعدٓل بٚفدَّ

َّٜٔ ،ؾًِٜ اهلديٜ فؽ اشعًامفْٚ إيٚك ،وإذا مل ٕسعًِّؽ مل هيد فؽ ِِّ
ًِ َّٜٔ. وأمٚ إٕف إذا وجٛ طـ اف ِِّ

ًِ  ،وجٛ اتبٚظف ،ؾثبٝ هبذا إٔف يقجٛ طـ اف

ـ معبع يف افًِّٔٚت بام ظرف يف افدفٔؾ ظذ إثبٚت افَٔٚس مـ إٔف يعوّـ دؾع برر ميْقنؾألن افي
(63)

  . 

َِّٜ مْع أخذ اهلديٜ هق افقٓيٜ افًٚمٜ أو اخلٚصٜ أو افقطٍٜٔ افًٚمٜ بعًبرٕٚ ادًٚس ًِ  ٕن هذا افرجؾ افذي اشعًِّف رشقل ،ؾ

ًٚ وٓيٜ خٚصٜ  اهلل  ًٚ ؿبقل اهلديٜ ؿبؾ وٓيعفـ -وهل جبل أمقال افزـٚة  -وافٔ ْد شقى افقٓيدٜ يف مْدع ؿبدقل  ،ٚن جيقز فف ذظ ومل َتَعَجدَّ

ًٚ ؾدار مْع ؿبقل اهلديٜ  ،اهلديٜ ؿ وهق مْع ؿبقهلٚ ،مع افقٓيٜوجقدًا وظدم ُْ ودٚ زافٝ بٖن مل تُـ أصال ؿبدؾ  ،ؾِام وجدت افقٓيٜ وجد احُل

ؿ وهق ادْع م ،افقٓيٜ جٚز ؿبقهلٚ ُْ ًٚ ع افقصػ وهق افقٓيٜ ؾدار احُل َٔعِف.وجقدًا وظدم ِِّ  وافذي أراه أن هذا افدفٔؾ ؿقي شٚمل  ؾدل ظذ ِظ

 واهلل أظِؿ. ،مـ ادًٚرضٜ
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 افدفٔؾ افثٚفٞ:

اجِر ،دفٔؾ افًٚدة َِّٜ فِحُؿ افدَّ بؾ ؿدد حيهدؾ  ،ٕن اؿسان افقجقد بٚفقجقد وافًدِم بٚفًدم يٌِٛ ظذ افيـ أن افقصػ ادََدار ِظ

ْعْٚ ظْف ؾزال ؽوبف ثؿ ٕٚديْٚه بف ؾٌوٛ ـذفؽ مرارًا ـثرة ،بذفؽ افَىع َُ حهؾ فْدٚ افيدـ افٌٚفدٛ  ،ٕن مـ ٕٚديْٚه بٚشؿ ؾٌوٛ ثؿ َش

َِّٜ ؽوبف إٕام هق ذفؽ آشؿ افذي ٕٚديْٚه بف بٖن ِظ
(64)

 واهلل تًٚػ أظِؿ. ،. وافذي أراه أن هذا افدفٔؾ ؿقي شٚمل مـ ادًٚرضٜ

 افدفٔؾ افرابع: 

َوَرانوهل ض وتَريُرهٚ بٚخعهٚر صديد: أن افٌر  إؿل  ،ريَٜ فىٍٜٔ راجًٜ اشعدل هبٚ اجلقيْل يف برهٕٚف إلثبٚت مسُِٜٔ افدَّ

وـدٖن احلُدؿ يسدٚوؿف إذا وجدد  ،ويدًُْس -مـ ؽر إعَٚ -وهذا ادَهقد ييٓر ؾٔام يىرد  ،مـ افْير وادبٚحثٜ ظـ افًِؾ ؽِبٜ افيـ

َِّٜ بّسِؽ مـ ادسٚفؽ ،ظذ افيـ تًِٔؼ احلُؿ ادعٍؼ يف إصؾ ادًَعز بًّْكوإذا ؽِٛ  ،ويْعٍل إذا إعٍك ْؿ يبىؾ ـقٕف ِظ َِ ؾَد حهؾ  ،ؾ

ويسعثرون مْٓٚ مٚ ييْقٕف وٓ حيِّقن  ،افٌر  مـ ؽِبٜ افيـ. وهذا هق مْٟٓ افهحٚبٜ افُرام افذيـ ـٕٚقا حيقمقن ظذ ؿقاظد افؼيًٜ

ـٕٚقا يف ؾعٚواهؿ وآراجٓؿ يعبًقن أمقرا لهقرة موبقضٜ يعبًقهنٚ إتبٚع افْص بؾ ـدٕٚقا يًَِدقن  ومٚ ،اخلِؼ ظذ آشعهالح بُؾ رأي

ًٚ فَقل افرشقل   يف مْٓٚج ذظف ومٚ ـٕٚقا خيههقن ٕيرهؿ بٌِّٛ فِيـ دون مٌِٛ آخر.  إحُٚم بام ييْقن مقاؾَ

وأصدٚر إفٔدف  ،)اجلدفٔقن( مع ذـر دسٚتف افِىٍٔدٜ ؾٔدفوؿد ٕسٛ اجلقيْل هذا ادسِؽ آشعدٓيل إػ ـؾ مـ يًزى إفٔف اجلدل 

افعزيزي ؾٔام َِٕف ظْف افَرايف يف ذحف فِّحهقل
(65)

 واهلل أظِؿ.،وافذي أراه أن هذا افدفٔؾ ؿقي شٚمل مـ ادًٚرضٜ .

 افدفٔؾ اخلٚمس: 

احلُؿ حٚدث
(66)

 ٜ َِّ ٕٕف مل يُـ ثؿ ـٚن ؛ وـؾ حٚدث ٓ بد فف مـ ِظ
(67)

 ادََْدار أو ؽره: وظِعف إمٚ افقصػ ،

َِّٜ ؛ ٕن ذفؽ افٌر إن ـٚن م -أ ًِ ؿبؾ حدوث ذفدؽ احُلُدؿ ؾِدٔس قجقدًا وٓ جيقز أن يُقن ؽر افقصػ ادََْدار هق اف

َِّٜ فف ًِ َِّٜ وهق خالف إصؾ. ،ب ًِ  وإٓ فزم ختِػ احلُؿ ظـ اف

 وإن مل يُـ مقجقدًا: ؾٕٚصؾ بَٚؤه ظذ افًدم. -ب

َِّٜ وهق اددظكوإذا حهؾ طـ أن ؽر افقصػ ادَْ  ًِ َِّٜ حهؾ طـ أن افقصػ ادََْدار هق اف ًِ َدار فٔس ب
(68)

. 

 اظُسِ  ظذ هذا افدفٔؾ بٚظساضٚت: مْٚؿنٜ افدفٔؾ:

َوَران بف  َوَران بدٖن  -ظذ ؾر  صحعف  -أوًٓ: إنَّ هذا افدفٔؾ افذي أثبعؿ افدَّ َّٜٔ أي وصػ ـدٚن مدـ ؽدر تقشدط افددَّ ِِّ ُيثبٝ ِظ

َِّٜ أو ؽره -وإن مل يُـ مدارًا  -صػ يَٚل: هذا افق ًِ َِّٜ ؽره...افخ  ـام شدبؼ يف ٕيدؿ افددفٔؾ ،إمٚ أن يُقن هق اف ًِ  ،ٓ جٚجز أن تُقن اف

َّٜٔ هبذا افدفٔؾ ِِّ
ًِ َوَران دفٔؾ فِ وهق ؾٚشد ؛ ؾال يَعيض إثبٚت أن افدَّ

(69)
. 

وَ  وبٕٔٚف: إٔٚ َٕقل: هذا حُدؿ  ،بؾ فف اخعهٚص بف ،َرانوجيٚب ظـ هذا آظسا  بًدم افعسِٔؿ إٔف ٓ اخعهٚص فِدفٔؾ بٚفدَّ

َِّٜ أصال َِّٜ حٚدثٜ يِزم أحد إمريـ: إمٚ أن ٓ يُقن فف ِظ َِّٜ حٚدثٜ ٕٕف فق مل يُـ فف ِظ َِّٜ ؽر حٚدثٜ  ،حٚدث ؾال بد أن يُقن فف ِظ  أو فف ِظ

 وـؾ واحد مْٓام مْعٍػ يف إصؾ:  ،ؿىًًٚ 

ؾدٚت وإٓ فدزم افعُِٔدػ بٚدحدٚلأمٚ إول ؛ ؾألن إصؾ يف ا وأمدٚ افثدٚ:  ،ٕحُٚم افؼظٜٔ أن يُقن هلدٚ أدفدٜ بًّْدك ادًرِّ

َِّٜ احلٚدثٜ ؛ إمٚ أن يُدقن هدذا افقصدػ افدذي دار احلُدؿ مًدف  ًِ ؾالشعِزامف افعخِػ وهق بٚضؾ ؛ وإذا ثبعٝ هذه ادَدمٜ ؾَْقل: تِؽ اف

 ًٚ َِّٜ هذا افقصػ افذي  ،بًٕٚدامف أو ؽره بًّْك إٔف حدث احلُؿ بحدوثف وإًدموجقدًا وظدم ًِ  وافثٚ: بٚضؾ دٚ تَدم ؛ ؾعًغ أن تُقن اف
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َِّٜ بدفٔؾ وجقد احلُؿ مع وجقد هذا افقصػ وظدمف مع ظدمف.  ًِ  هق حٚدث مع حدوث اف

عدل ذـرهدٚ ؾِٓٚ اخعهٚص هبذا افعٍسر ؛ ًٕدؿ إذا أورد افهدقرة اف ،وهذه افىريَٜ ٓ يُّـ شِقـٓٚ مـ ؽر تًر  فِدوران

َوَران أو بٌره مـ افىرق  َّٜٔ افقصػ احلٚدث شقاء ظِؿ حدوثف بام ذـرٕٚ يف صقرة افدَّ ِِّ ٌٜ ظذ ِظ ًٚ داف وٓ ادًس  ؾٓل صقرة صحٔحٜ أيو

يـ افْٚصئٜ إٓ إٔف يٍقتف يف هذه افىريَٜ ؿقة ؽِبٜ اف ،ؾ٘ن ؽٚيعف افعّسؽ بدفٔؾ صحٔح ؛ ًٕؿ دٓفعف افقصػ ادََْدار وؽره ،إصُٚل يف ذفؽ

مـ حتَؼ دوران افقجقد مع افقجقد وافًدم مع افًدم
(70)

. 

َِّٜ دٜ فِعخِدػ  ،آظسا  افثٚ:: إٔف يُّـ مًٚرضعف بٖن يَٚل فٔس هذا افقصػ ِظ َِّ أي  –ٕٕف إن وجد ؿبؾ احلُؿ ٓ يُقن ِظ

دٜ أيودًٚ  -فعخِػ احلُؿ ظـ مًِقفف وهق لٚل دٚ ذـرٕٚ  َِّ ٕن إصدؾ اشدعّراره ظدذ افًددم اشدعدًٓٓ  ،وإن مل يقجد ؿبِدف ٓ يُدقن ِظ

بٚٓشعهحٚب
(71)

. 

َّٜٔ ِِّ
ًِ بددفٔؾ أن آشعهدحٚب يًدٚر  افدْص  ،وجيٚب ظـ هذا آظسا  بٖن آشعهحٚب مرجقح بٚفْسبٜ إػ مٚ يَعيض اف

َِّٜ ًِ َوَران بجٚمع  ،آشعهحٚبوثبقت مَعوٚهٚ ومقجبٓٚ دفٔؾ ظذ رجحٚهنٚ يف مَٚبؾ  ،واإليامء وادْٚشبٜ مع ثبقت اؿعوٚجٓٚ فِ ؾُذا افدَّ

َِّٜ ًِ أن ـاًل مْٓٚ مسِؽ مـ مسٚفؽ اف
(72)

. 

َوَران معقؿػ ظذ آشعهحٚب ،آظسا  افثٚفٞ: أن ادُْسَعِدل هْٚ اشعدل بٚٓشعهحٚب ؾٚٓشعهحٚب إن تقؿػ ظذ  ،ؾٚفدَّ

ور َوران فزم افدَّ َوَران فعقؿٍدف  ،افدَّ وحْٔئدٍذ يّْدع دؾدع آشعهدحٚب  ،ظِٔدف مدـ ؽدر ظُدسوإٓ فُٚن آشعهحٚب أؿدقى مدـ افددَّ

َٔٚس
َِ بٚف

(73)
َٔٚس راؾع حلُؿ افزاءة إصِٜٔ  

َِ ًٚ  –ٕن اف ر خالؾف. -ؽٚفب دَّ ََ َٔٚس وادُ
َِ  ؾِٔزم رجحٚن اف

 وجيٚب ظذ هذا آظسا  بٖجقبٜ: 

َٔٚس مـ هذا افقجف .1
َِ َٔٚس أؿقى مـ آشعهحٚب مـ جٓ ،أن آشعهحٚب أؿقى مـ اف

َِ ٜ إٔدف ٕٚشدخ فالشعهدحٚب وافْٚشدخ واف

مَدم ظذ ادْسقخ
(74)

َوَران ظذ آشعهحٚب يف آشعدٓل. ،  وهق جقاب ظذ افعسِٔؿ بعقؿػ افدَّ

َوَران وّْٕع رجحٕٚف .2 ٕٕف ٓ يِزم مـ ظدم افعقؿػ افرجحدٚن ظِٔدف ،أجٚبقا بٚخعٔٚر ظدم تقؿػ آشعهحٚب ظذ افدَّ
(75)

. وافدذي 

َوَران، صحٔح إٔف ٓ يسعِزم رجحٕٚفأراه أن ظدم تقؿػ آشعهحٚ َوَران ظدذ آشعهدحٚب يسدعِزم  ،ب ظذ افدَّ وفُـ تقؿػ افدَّ

د ،ٕن ادعقؿػ ظذ افقء ؾٓق مًعّد ظِٔف ،رجحٚن آشعهحٚب ِّ َع ًْ ُد ظِٔف أؿقى مـ ادُ َّ َع ًْ وهق أحدد ضدريف آشدعدٓل يف  ،وادُ

 ترك ظّقد آظسا  دون جقاب.ؾُٔقن أجٚب ظـ ضرف يسٓؾ اجلقاب ظِٔف و ،آظسا 

 ًٚ ٓ يِزم رجحٚن ادسعدل  -أي يهح آشعدٓل بف  -وافراجح يف رأيل: أن اظعامد إمر ظذ آخر يف اظعبٚر إول دفٔاًل صحٔح

ًٚ أو أرجدح مْدف ،بف ًٚ أو مسدٚوي ؾ بددفٔؾ أن صدحٜ آشدعدٓل بدٚفَرآن افُدريؿ معقؿٍدٜ ظدذ دٓفدٜ افًَد ،بؾ يُّـ أن يُقن مرجقح

افزهٚ:
(76)

وـدذا صدحٜ آشدعدٓل  ،وٓ يًْل هذا أن برهٚن افًَؾ أرجح مـ ؿٚضع افَْؾ افَرآ: بؾ مهٚ معسٚويٚن يف درجدٜ افَىدع ،

 وـذا اإلمجٚع ،وٓ يُقن ادبغِّ أضًػ مـ ادبغَّ  ،وٓ يَٚل إن افَرآن أرجح مـ افسْٜ ٕن افسْٜ مبْٜٔ فف ،بٚفسْٜ معقؿػ ظذ افَرآن

ٚ مسٍٚو أو أؿقى دٓفٜ مْٓٚ. يثبٝ ـقٕف ْٜ وهق إمَّ  حجٜ بٚفس 

 -ـام يَقل افَرايف–وضريَٜ احلك  ،آظسا  افرابع: هذا افدفٔؾ افذي اشعدل بف مٚ هق إٓ ضريَٜ احلك ) افسز وافعَسٔؿ (

َوَران َّٜٔ أي بٍّرده ٓ ب ،ضريَٜ مسعَِٜ ظـ افدَّ ِِّ
ًِ َوَران فِ قاشىٜ مسِؽ آخر صحٔحوادَهقد إٕام هق إؾٚدة افدَّ

(77)
. 
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بؾ يُّدـ صدٔٚؽعف بَقفْدٚ: هدذا  ،وجيٚب ظـ هذا آظسا  بٖٕٚ ٓ ٕسِؿ أن دفِٔف يعقؿػ ظذ افسز وافعَسٔؿ وٓ لعٚج إفٔف

ََّؼ افقجقد ََّؼ افقجقد ،افقصػ ادََْدار ُلَ ََّؼ افًدم ،وؽر هذا افقصػ ادََْدار ؽر ُلَ وٓ حٚجدٜ إػ  ،ًددموإصؾ بَٚؤه ظذ اف ،بؾ هق ُلَ

َوَران بددفٔؾ آشعهدحٚب ،ذـر افسز وافعَسٔؿ وٓ إصدُٚل يف افعّسدؽ بددفٔؾ  ،ؾًذ هذا يُقن افعّسؽ هْدٚ يف إثبدٚت حجٔدٜ افددَّ

َٔٚس وبٚفْهقص وشٚجر افيقاهر ظذ حجٔعف
َِ َوَران ؛ ٕٕف ؿد شبؼ افعّسؽ بدفٔؾ اف وآشعهحٚب حجدٜ  ،آشعهحٚب ظذ حجٜٔ افدَّ

جٟـعِؽ احُل 
(78)

  . 

واجلّٓدقر هْدٚ  ،ويِزم مْدف صدحٜ ٕعٔجعدف إن متسدؽ بُٚمدؾ ذوضدف ،ـام أن افسز وافعَسٔؿ دفٔؾ صحٔح يف افًَؾ وافَْؾ

َوَران حجٜ َوَران بٖي وجف  ،اشعدفقا بٚفسز وافعَسٔؿ بُٚمؾ ذوضف ؾْعٟ مدفقٌل صحٔح وهق ـقن افدَّ وادَهقد بٔٚن صحٜ مسُِٜٔ افدَّ

وافَرآن دفٔؾ مسعَؾ صحٔح ؽر افسْٜ بدفٔؾ اإلمجٚع ظدذ جدقاز صدحٜ آشدعدٓل  ،دفٔؾ صحٔح ؾام ادٕٚع؟وهذا  ،وأي دفٔؾ صحٔح

 ـام إٕف ٓ يُّـ آشعدٓل بذات افقء ظذ ذاتف وإٓ فزم افدور. ،ظذ افسْٜ بدفٔؾ افَرآن

 افدفٔؾ افسٚدس: 

اجِر مع ختِػ َّٜٔ بًض إوصٚف ادََْدارة فِحُؿ افدَّ ِِّ اجِر ظـ ذفؽ افقصدػ ادَْدَدار يف رء مدـ صدقره ٓ  ٕن ِظ ذفؽ احلُؿ افدَّ

اجِر َّٜٔ افقصػ ادََْدار فِحُؿ افدَّ ِِّ ؾعخِدػ  ،أي إْٔٚ رأيْٚ ختِػ بًض إحُٚم ظدـ أوصدٚؾٓٚ ادَْدَدارة يف أـثدر مقضدع ،جتعّع مع ظدم ِظ

َوَران دفدٔال ظدذ احلُؿ يف بًض احلٚٓت ظـ إوصٚف ادََْدارة دفٔؾ ظذ ظدم حجٜٔ افدَّ  َّٜٔ ؛ ٕٕف ـل يُدقن افددَّ ِِّ
ًِ َوَران يف افدٓفٜ ظذ اف

اجِر وختٍِف يف مقاضع دفٔؾ ظذ ظددم  ،افًِٜٔ ٓ جيقز أن يعخِػ حُؿ واؿًٜ إذا وجدت افًِٜ ادََْدارة ؾدٓفٜ افقصػ ادََْدار ظذ احلُؿ افدَّ

َوَران حجٜ ؛ ٕن مٚهٜٔ َّٔعف وظذ ظدم ـقن افدَّ ِِّ اجِر أو ٓ:  ِظ َّٜٔ افقصػ ادََْدار فِحُؿ افدَّ ِِّ َوَران مـ حٔٞ هل إمٚ أن تدل ظذ ِظ  افدَّ

َّٜٔ هذه إوصٚف ادََْدارة  -أ ِِّ اجِر ظْٓدٚ يف بًدض افهدقر ؛ ٕٕدف  –أي افعل ؾرضْٚ ظدم ظِٔعٓٚ  –ؾ٘ن دفٝ: ؾِٔزم ِظ فعخِػ احلُؿ افددَّ

َّٜٔ افقصػ ادَْ  ِِّ َوَران وجد ِظ َّٜٔ بًوٓٚ. حٔٞ وجد افدَّ ِِّ َّٜٔ بًض إوصٚف ادََْدارة مع ظدم ِظ ِِّ اجِر. ؾال جتعّع ِظ  َدار فِحُؿ افدَّ

َّٜٔ تِؽ إوصٚف ادََْدارة  -ب ِِّ اجِر ؛ ؾِٔزم ظدم ِظ َّٜٔ افقصػ ادََْدار فِحُؿ افدَّ ِِّ َوَران ظذ ِظ أي: افعل ؾرضْٚ ظِٔعٓٚ  -وإن مل تدل مٚهٜٔ افدَّ

اجِر ظـ افقصػ ادََْدار مدع شدالمعف وختِػ ظْٓٚ احلُؿ افدَّ  َّٜٔ وهق ختِػ احلُؿ افدَّ ِِّ
ًِ اجِر يف رء مـ صقرهٚ فقجقد ادَعيض فًدم اف

َّٜٔ ،ظـ ادًٚر  ِِّ
ًِ َوَران ظذ اف َّٔدٜ افقصدػ ادَْدَدار ،وهق دٓفٜ مٚهٜٔ افدَّ ِِّ َّٜٔ تَعيضد ِظ ِِّ

ًِ َوَران ظذ اف وافعخِدػ  ،ؾ٘ن دٓفٜ مٚهٜٔ افدَّ

َّٜٔ بًوٓٚ. ،ؾبْٔٓام تًٚر  ،دم ظِٔعفيَعيض ظ ِِّ َّٜٔ بًض إوصٚف ادََْدارة مع افعخِػ ٓ جتعّع مع ظدم ِظ ِِّ  ؾثبٝ أن ِظ

َّٜٔ بًض إوصٚف ادََْدارة مع افعخِػ  –وإول  ِِّ َِّٜ اإلشٓٚل -وهق ِظ مع ختِػ  ،ثٚبٝ بٚٓتٍٚق ؛ ٕن ذب افدواء ادسٓؾ ِظ

َّٜٔ بًض إوصٚف ادََْدارة فِحُدؿ  ،سبٜ إػ بًض إصخٚص. وإذا ثبٝ إول إعٍك افثٚ:اإلشٓٚل يف بًض إوؿٚت بٚفْ ِِّ وهق: ظدم ِظ

اجِر َّٜٔ بًض إوصٚف ادََْدارة بٚفعخِػ ادذـقر فٔ ،افدَّ ِِّ َّٜٔ مجٔع ادَدارات وهق ادىِقب. وإٕام ؿٔد ادهِّْػ ِظ ِِّ سدعدل بدف ويِزم مـ إعٍٚجف ِظ

 َّٔ ِِّ َّٜٔظذ ظدم ِظ ِِّ
ًِ َوَران ظذ اف ٜ تِؽ إوصٚف ظذ افعَدير افثٚ: وهق ظدم دٓفٜ مٚهٜٔ افدَّ

(79)
. 

َّٜٔ بًض إوصٚف ادََْدارة مع افعخِدػ يف رء مدـ صدقره  ،وؿد ظقر  هذا افدفٔؾ بّثِف ِِّ وتَرير هذه ادًٚرضٜ أن يَٚل: ِظ

َّٜٔ افبًض  ٚ ٓ جيعًّٚن ِِّ وَ  ،مع ظدم ِظ َّٜٔ ذفؽ افبًض ادٍرو  ظدم ظِٔعف ـدام تَددمٓن مٚهٜٔ افدَّ ِِّ َّٜٔ فزم ِظ ِِّ
ًِ وان مل  ،َران إن دفٝ ظذ اف

َِّٜ ـام ظرؾٝ. َّٜٔ افبًض ادٍرو  ـقٕف ِظ ِِّ  يدل فزم ظدم ِظ
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َّٜٔ افبًض  –فُـ افثٚ: ثٚبٝ  ِِّ دٜ ،وافًِؿ مع ادًِقم ،ٕن إبقة مع افبْقة -وهق ظدم ِظ َِّ ًِ ادرـبدٜ مدع  واجلدزء إخدر مدـ اف

َِّٜ وٓ مًِقلوجقدًا تدور  ،ادًِقل وٕيٚجرهٚ مـ إصٔٚء ادعالزمٜ َّٜٔ افبًض ،أو ظدمٚ وٓ ِظ ِِّ ويِدزم  ،وإذا ثبٝ افثٚ: إعٍك إول وهق ِظ

َّٜٔ افبًض أخر وذفؽ هق اد ِِّ َّٜٔ افبًض وظدم ِظ ِِّ َّٜٔ مجٔع إوصٚف ادََْدارة فِعْٚيف بغ ِظ ِِّ ىِقبمْف ظدم ِظ
(80)

 . 

دٜ فِحُدؿ  ،وؿد أجٚب افبًض ظـ هذه ادًٚرضٜ بٚفسجٔح َِّ وذفؽ إٔف يِزم ظذ مٚ ذـرٕٚه مـ ـقن مجٔع إوصٚف ادَْدَدارة ِظ

َّٜٔ ادعودٚيٍغ ( وهدذا  ِِّ َوَران ( بدون اددفقل ) ِظ اجِر مع افعخِػ يف بًض افهقر ـام يف ادعوٚيٍغ أن يقجد افدفٔؾ ) افدَّ ٓ  أمدر جدٚجزافدَّ

َّٜٔ أحدمهٚ فمخر. أمٚ مٚ ؿِعّقه مـ ـقن إوصٚف  ،ٕن اددفقل ؿد يعخِػ دٕٚع ـام هْٚ ،يِزم ظْف لٚل ِِّ ؾٚن مًٜٔ ادعوٚيٍغ مًٕٜٚ مـ ِظ

َِّٜ ًِ َّٜٔ بًوٓٚ ـام يف افدواء ادسٓؾ فإلشٓٚل ،ادََْدارة فٔسٝ ب ِِّ ِِّ  ،مع ِظ َّٜٔ بًدض إوصدٚف ؾٕٚف يِزم ظذ ؿقفُؿ هذا وجقد اددفقل وهق ِظ

َوَران فٔس دفٔال وإٔف ٓ دفٔؾ ؽره وذفؽ مسعحٔؾ ادََْدارة مـ ؽر دفٔؾ ٓن افٍر  أن افدَّ
(81)

. 

 بع: افدفٔؾ افسٚ

َوَرإٚت تٍٔد  َّٜٔطـ أن بًض افدَّ ِِّ
ًِ ن مـ دظدل بٚشدؿ ؾٌودٛ ثدؿ ؛ ٕ هلذا افيـؾقجٛ أن يُقن ـؾ دوران ـذفؽ مٍٔدًا  ،اف

َوَران ؛  ،حهؾ طـ إٔف إٕام ؽوٛ ؛ ٕٕف دظل بذفؽ آشؿ ،افدظٚء بذفؽ آشؿ تُرر افٌوٛ مع تُرر وذفؽ افيـ إٕام حهؾ مدـ افددَّ

ؾًِِٔدقن طدْٓؿ  ،ؾ٘ذا مل يدع بدف مل يٌودٛ ،ٕن افْٚس إذا ؿٔؾ هلؿ: مل اظعَدتؿ ذفؽ؟ ؿٚفقا ٕجؾ إٔٚ رأيْٚه يٌوٛ ـِام دظل هبذا آشؿ

َوَران بٚفدَّ
(82)

. 

وبٔٚن ضًٍف إٔف يِزم مْف احلُؿ بجٓؾ ـدؾ إٕسدٚن ؛ ٕن بًدض افبؼد  ،بغِّ افوًػ وهق مًٚر  بّثِفهذا افدفٔؾ ضًٔػ 

ووؿقع ـؾ  ُـ ؛ ٕن بًض ادُّدـ  ،ٕن بًض ادًِقم  ُـ ،وإمُٚن ـؾ مًِقم ،ومحٚريٜ ـؾ حٔقان ؛ ٕن بًض احلٔقان محٚر ،جِٜٓ

وحدؾ ـدؾ مدٖـقل ؛ ٕن  ،ذب ـؾ مدع ؛ ٕن بًدض ادددظغ ـدٚذبقنوـ ،وصدق ـؾ معحدث ؛ ٕن بًض ادعحدثغ صٚدؿقن ،واؿع

إػ ؽر ذفدؽ  دٚ ٓ يًدد  ،ٕن بًض إديٚن بٚضِٜ ،وبىالن ـؾ ديـ ،وإبٚحٜ ـؾ ؿعؾ ؛ ٕن مـ افَعؾ مٚ هق حالل ،بًض ادٖـقل حالل

ـثرة
(83.) 

َوَرإٚت مـ حٔٞ هل دورإٚت تٍٔد َّٜٔ وجيٚب أيوٚ بٖن يَٚل: معك ثبٝ أن بًض افدَّ ِِّ
ًِ َّٔدٜ  ،اف ِِّ

ًِ َوَران يف ذاتف ئٍد اف ثبٝ أن افدَّ

وختٍِف يف بًض افهقر دٕٚع ٓ يَدح يف ذفؽ
(84)

. 

َوَران مسلك فاسد غير معتبر إلثبات الِعلَّة.الفرع الثاني: أدلة القائلين    بأن الدَّ

 افدفٔؾ إول: 

َّٜٔ مىَِٚ ٕٕف مرـٛ مـ افىرد ِِّ
ًِ َوَران ٓ ئٍد اف وهق ترتٛ ظدم  ،وظذ افًُس ،وهق ترتٛ وجقد افقء ظذ وجقد ؽره ،افدَّ

َّٜٔ افقء ظذ ظدم ِِّ
ًِ وشالمعف ظدـ مٍسدد واحدد ٓ يقجدٛ  ،شالمٜ افقصػ ظـ افَْضيرجع إػ  فَِ ٓن حِٚص  ؽره ؛ وافىرد ٓ ئٍد اف

َّٔدٜ ٕف ـام يًعزـؾ مٍسد مل يِزم مـ ذفؽ صحعف ؛ ؾ٘وفق شِؿ ظـ  ،شالمعف ظـ ـؾ مٍسد ِِّ
ًِ  ،ظدم ادٍسد يًعز أيودٚ وجدقد ادَعيضد فِ

َّٜٔوافىرد مـ حٔٞ هق ضرد ٓ يُ  ِِّ
ًِ َِّٜ مدع وجدقد ادًِدقل  -ظذ افهحٔح  -وافًُس ؽر مًعز يف افًِؾ افؼظٜٔ  ،نًر بٚف ًِ ٕن ظدم اف

ٜ ادًدومٜ ؛ جلقاز أن يُقن فًِِّقل ظِعٚن َِّ ًِ َّٜٔ اف ِِّ َِّٜ أخرى ٓ يَدم يف ِظ
ًِ  وإذا  ،ظذ افعًٚؿٛ ـٚفبقل وادس بٚفْسبٜ فِحدث ف

َّٜٔ ؾّجّقظٓام ـذفؽ ِِّ
ًِ ـٚن ـؾ واحد مْٓام يدل ظذ اف

(85)
. 

دٜ َِّ ًِ ؾًددم  ،وٓ يهح هذا آشعدٓل ٕٕٚ ٓ َٕقل بدٓفٜ ـؾ واحد مـ افىرد وافًُس ظذ إٍراده بؾ بدٓفٜ جمّقظٓام ظذ اف

 ؾٕٚف جيقز أن يُقن فِٓٔئٜ آجعامظٜٔ تٖثر ٓ يُقن فُؾ واحد مـ  ،يسعِزم ظدم دٓفٜ جمّقظٓامدٓفٜ ـؾ واحد مْٓام ظذ إٍٓراد ٓ 
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َِّٜ ؾٚن ـال مْٓٚ مٍْردا ؽر مٗثر ،إجزاء ًِ بؾ جمّقظٓٚ هق ادٗثر ،ـٖجزاء اف
(86)

بؾ اظعز اجلقيْل أن مـ يسعدل هبذا افدفٔؾ ٓ يًد مـ  ،

ندق وتٍٔٓؼوإٔف ٓ يعّسؽ بف إٓ مـ ت ،افراشخغ
(87)

. 

 افدفٔؾ افثٚ:: 

َّٜٔ وهل ـثرة ؾقج ِِّ
ًِ َوَرإٚت ٓ ئٍد طـ اف ًٚ. رءُ ٛ أن ٓ ئٍد تَريره أن بًض افدَّ َّٜٔ مىَِ ِِّ

ًِ  مْٓٚ طـ اف

َّٜٔ وذـر  -أ  ِِّ
ًِ َوَران يف صقر ـثرة دون أن تعحَؼ ؾٔٓٚ اف بًدد صدقرة وؿدٚل  ةظؼد افدرازي أربدعأمٚ بٔٚن إول ؾَد حتَؼ افدَّ

َّٜٔ ِِّ
ًِ َوَرإٚت ادٍُْٜ ظـ اف  وفُـ ؾٔام ذـرٕٚ ـٍٚيٜ:فىٚل افُالم  ،إعٓٚء ظدهٚ: واظِؿ إٔٚ فق أردٕٚ اشعَهٚء افَقل يف افدَّ

ًٚ وإثبٚتٚ .1 َِّٜ وادًِقل ؿد يُقٕٚن معالزمغ ٍٕٔ ًِ َوَران منسك بْٔٓام ،أن اف َِّٜ ؽر منسـٜ بغ اجلٕٚبغ ؛ ٕن ادًِقل  ،وافدَّ ًِ ٓ يُدقن واف

َِّٜ فًِعف.  ِظ

ًٚ وإثبٚتًٚ  .2 ٔ َّٜٔ هْٚك. ،أن اجلقهرة وافًر  معالزمٚن ٍٕ ِِّ ذفؽ وٓ ِظ ذفؽ. وـؾ واحدة مـ صٍٚتف مع شٚجر افهٍٚتـ   وذات اهلل تًٚػ وصٍٚتفـ 

ًٚ. وـذا افراجحٜ افٍٚجحٜ يف اخلّر داجرة مع احلرمٜ وجقدًا أن احلد داجر مع ادحدود  .3 َّٜٔ هْٚك.مع  ،وجقدًا وظدمًٚ وظدم ِِّ  إٔف ٓ ِظ

4. .َّٜٔ ِِّ
ًِ  أن اجلٓٚت افسٝ ٓ يٍْؽ بًوٓٚ ظـ بًض مع ظدم اف

5.  ٜ َِّ ًِ ًٚ أن احلُؿ ـام يدور مع اف ؾدٚفًعؼ  :ؾ٘ن مـ ؿٚل فًبده إن دخِٝ افدار ؾٖٕدٝ حدر ،وجقدًا وظدمًٚ يدور مع افؼط وجقدًا وظدم

ٜ افًعؼ.وأحد ٓ يَقل دخ ،وجقدًا وظدمًٚ هبذا افُالم يدور مع افدخقل  َِّ  قل افدار ِظ

َّٜٔ ؾ٘ن اشعِزامف هلٚ إمٚ أن يعقؿػ ظذ إوامم رء آخر إفٔدف يددل ظدذ إؾٚدتدف  -ب  ِِّ
ًِ رٕٚ دورإٚ يسعِزم اف وبٔٚن افثٚ: إٔٚ فق ؿدَّ

َّٜٔ أو ٓ يعقؿػ. ِِّ
ًِ  فِ

َوَران ومـ ذفؽ افقء :ؾ٘ن تقؿػ .1 َّٜٔ هق ادجّقع احلٚصؾ مـ افدَّ ِِّ
ًِ َوَران وحده. ـٚن ادسعِزم فِ َوَران وحده وـالمْٚ أن يف افدَّ  ٓ افدَّ

َّٜٔ فدفٔؾ آخر إوؿ إفٔٓٚ دل ظذ إؾٚدهتٚ بٖوػ مـ إحلٚؿٓدٚ  ؾال :وإن مل يعقؿػ .2 ِِّ
ًِ َوَرإٚت افعل تٍٔد اف َوَرإٚت بٚفدَّ يُقن إحلٚق هذه افدَّ

ًٚ مْٓٚ وإٓ فزم افسجٔح بال مرجح وهق لٚل ًٚ وافعل ذـرٕٚ بًو َّٜٔ مىَِ ِِّ
ًِ َوَرإٚت افعل ٓ تٍٔد اف بٚفدَّ

(88)
. 

 ٓٚ:وهذا افدفٔؾ ٓ يهح ٕمقر مْ

َّٜٔ ٓ بٚفْير إػ ذاهتٚ وفُـ بٚفْير إػ وج .1 ِِّ
ًِ َّٜٔ وهذه افهقر افعل ذـرتؿ ٓ تٍٔد اف ِِّ

ًِ َوَران بٚفْير إػ ذاتف ئٍد اف قد مٕٚع ؾٔٓدٚ مْدع افدَّ

َّٜٔ ِِّ
ًِ َِّٜ  -مثاًل  –افًدوان ؾال ٕحّؾ مٚ ٓ مٕٚع ؾٔف ظذ مٚ ؾٔف مٕٚع فٍِرق بْٔٓام. ؾٚفَعؾ افًّد  ،دٓفعٓٚ ظذ اف فُـ هذه  ،فَِهٚصِظ

َِّٜ ختٍِٝ ظـ مًِقهلٚ يف صقر مْٓٚ: ؿعؾ إصؾ ؾرظف ًِ وؿعؾ ادرتدد... وؽرهدٚ  ،ادَعقلب٘رادة وافَعؾ  ،وؿعؾ افهبل وافسُران ،اف

َّٜٔ ِِّ
ًِ َِّٜ إومع ذفؽ ٓ َٕقل  ،ـثر مـ افهقر افعل وجد ؾٔٓٚ مٕٚع اف ًِ َِّٜ ختٍِٝ بً ،فَِهٚصن افَعؾ فٔس ب ض صدقره ظدـ بؾ هق ِظ

َّٜٔ أو إؾٚدة حُّٓٚ دٕٚع. ِِّ
ًِ  اف

َِّٜ ظْدٕ .2 ًِ َِّٜ ظـ ادًِقل يف مجٔع افهقر افعل ذـرمتقهٚ بؾ ـِٓٚ ظِؾ دًِقٓهتٚ ٕن افهحٔح وافعحَٔؼ يف مًْك اف ًِ ٚ ٓ ٕسِؿ ختِػ اف

ثِّر وـؾ مٚ ذـرمتقه مـ افهقر ظِؾ هبذا ادًْك. َٗ ف ٓ ادُ رِّ ًَ  أهنٚ ادُ

َّٜٔ بٚفْير إػ ذاتف -جدًٓ  –شِّْٚ  .3 ِِّ
ًِ َوَران ٓ يدل ظذ اف  ؾَّهقدٕٚ  ،وفُْف يدل بٕٚدفٜ افعل ذـرٕٚهٚ ومْٓٚ دفٔؾ احلك ،أن افدَّ

َّٜٔ بٌض افْير ظـ جٜٓ افدفٔؾ. ِِّ
ًِ  أصٚفٜ إثبٚت دٓفعف ظذ اف

َوَرا -جدًٓ  –شِّْٚ مجٔع مٚ ذـرمتقه  .4 َّٜٔ فُـ ٓ ٕسِؿ ظدم ادرجح يف اإلحلٚق ٕن افدَّ ِِّ
ًِ  أـثر بُثر  -بدفٔؾ خٚرجل–ٕٚت ادٍٔدة فِ
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ومَهقدٕٚ يف بٔٚن ادسٚفؽ حهقل افيـ. واإلحلٚق بام يٌِٛ وؿقظف أرجح وأؿرب إػ افيـ مـ احلٚؿٜ بدام يَدؾ  -دٕٚع  –مـ ؽر ادٍٔدة 

 وؿقظف.

َّٜٔ مىِؼ افقصػ ادََْدار وإٕام ٕدظ .5 ِِّ َوَران ظذ ِظ ٔف بٚفؼوط ادذـقرة ظْد ذـر آراء افًِدامء ؾٔدفٓ َٕقل بدٓفٜ مىِؼ افدَّ
(89)

ؾعْددؾع  

 مجٔع افَْق .

 افدفٔؾ افثٚفٞ: 

َّٜٔ ِِّ
ًِ َوَران ٓ يٍْؽ ظـ ادزاحؿ ومٚ ـٚن ـذفؽ ٓ ئٍد اف ًٚ وبٕٔٚف أن احلُؿ ـام دار مع افقصدػ  ،أن افدَّ دار مدع وجدقدًا وظددم

ًَغ  ذفؽ افقصػ ت
(90)

ومع حهقفف يف ذفؽ ادحؾ 
(91)

َِّٜ ؾال حتهؾ . وح ًَغ  أو حهقل افقصػ يف ادحؾ جزء ِظ ْٔئذ جيٛ أن يُقن افع

افعًديٜ أصالً 
(92)

. 

َّٜٔ ِِّ
ًِ ًَغ  وحهقل افقصػ يف ادحؾ مـ ؿبٔؾ إمقر افًدمٜٔ ؾال يهِح فِ وجيٚب ظـ هذا آشعدٓل بٖن ـاًل مـ افع

(93)
. هذا 

افَدرايف ،شٓٛ رمحف يف اجلقاب ظِٔف واظدس  ظِٔدف صدٚرَحٚ ادحهدقلوؿد أ ،خمعك جقاب افرازي ظـ هذا اإلصُٚل افذي أثٚره
(94)

 

إصٍٓٚ:و
(95)

ًَغ  وحهقل افقصػ يف ادحؾ أمر  غ أو حدٚفغ أو ظددمٔغـ وجقدييب٘شٓٚب ٓ أرتيض ذـره هْٚ ٕن لؾ ـقن افع
96
 

 ومٚ ذـرٕٚ مـ اإلصٚرة مع دؿعف يٍُل. ،هق ظِؿ افُالم وفٔس ظِؿ إصقل ؾال ٕخِط

 دفٔؾ افرابع: اف

َِّٜ وذفؽ ـٚفراجحٜ ادخهقصٜ ادالزمٜ فإلشُٚر ًِ َِّٜ وفٔس هق اف ًِ ًٚ فِ ًٚ مالزم وٓ شبٔؾ  ،أن افقصػ ادََْدار جيقز أن يُقن وصٍ

َوَران إػ ،إػ دؾع ذفؽ إٓ بٚفعًر  ٓفعَٚء وصٍػ ؽره بدٓفٜ افسز أو بٖن إصؾ ظدمف ضريَدٜ  ؾِٔزم مـ ذفؽ إٓعَٚل مـ ضريَٜ افددَّ

َّٜٔ ِِّ
ًِ افسز وافعَسٔؿ وهق ـٍٚف فالشعدٓل ظذ اف

(97)
. 

ًٕؿ حيعٚج فالشعهحٚب وٓ برر ؾٔف ـام شبؼ ،وٓ يهح هذا افدفٔؾ ٕٕٚ ٓ ٕسِؿ آحعٔٚج إػ افسز داجامً 
(98)

. 

  لفرع الثالث: الراجح بعد مناقشة األدلة:ا

وَ  َّٜٔ وافدٓفٜ ظِٔٓٚ.بًد ظر  أدفٜ افٍريَغ ومْٚؿنعٓٚ يسجح يل أن افدَّ ِِّ
ًِ  َران مسِؽ ذظل مًعز يف إؾٚدة اف

َوَران بٚفْير إػ ذاتف  َوَران ددرة واحددة  -وافدَّ وـِدام زادت ظددد  ،مسدِؽ طْدل إذا حتََدٝ أرـٕٚدف وذوضدف -أي جمرد افدَّ

َّٜٔ ؾٔعدرج افيـ مـ أضًٍف إػ أؿقاه و ِِّ
ًِ َوَرإٚت ـِام زاد تٖـٔد دٓفعٓٚ ظذ اف بؾ ؿد تهؾ هذه افدٓفدٜ إػ افَىدع إذا اضّٖٕدٝ  ،ؽِبعفافدَّ

َوَرإٚت يَىع بُقن َِّٜ فِحُؿ ادَدارافقصػ ادََْدار  افٍْس إػ أن هذا افًدد افُبر مـ افدَّ ـام َٕقل يف خز أحٚد ـِام زاد ظدد رواتدف  ،ِظ

َوَرإٚتوفٔسٝ إؾٚدة  ،ـِام زادت طْٔعف حعك تهؾ إػ افَىع يف ادعقاتر وـذفؽ هْٚ ؾٕ٘ف مٚ مدـ ظددد  ،افَىع لهقرة بًدد مًغ مـ افدَّ

َوَران ظذ ،فِدورإٚت يٍر  حهقل افًِؿ بف فَقم إٓ وؿد يُّـ ؾرضف بًْٔف ؽر مٍٔد فًِِؿ بٚفْير إػ آخريـ  ـام يُّـ أن يدل افدَّ

 َِّٜ ًِ ًٚ اف ٝ بف ؿراجـ تَقيف وتقصِف إػ افَىعؿىً ٍَّ َوَرإٚتؾِٔس افَىع ئٍده  ،إذا احع َوَران وإٕام بًدد افدَّ وأرى أن ضٚبىٓٚ ظدد  ،جمرد افدَّ

 افعقاتر افذي حيهؾ افًِؿ ظْده مـ أؿقال ادخزيـ دون حتديد ظدد أو أدفٜ وؿراجـ تَقي دٓفعف وتٍؤٓٚ إػ افَىع.

َوَران أؿؾ مٚ ي ،ن إصؾ افًٚم يف افؼع اظعبٚر افيْقن أدفٜ ذظٜٔإـام               ٜ إَٚل ظْف وافدَّ َِّ ًِ ًٚ ٕف ئٍد اف فدٓفٜ افًٚدة ويدل ظِٔف  طْ

وتُرر ذفؽ مْف؛ حهؾ فْٚ افًِؿ ؾوالً ظدـ  ،ثؿ ٕٚديْٚه ؾٌوٛ ،ؾزال ؽوبف ،ثؿ شُعْٚ ظْف ،ؾٌوٛ ،افًرف ؛ ؾ٘ن مـ ٕٚديْٚه بٚشؿ

ٜ ؽوبف ذفؽ آشؿ َِّ  ؾ٘ن  ،ظِٔٓٚ مٚ مل يَؿ ؾٚرق بغ افبٚبغوإصؾ محؾ افؼظٔٚت  ،وأيوًٚ ؾ٘ن هذا صٖن افًِؾ افًَِٜٔ ،افيـ بٖن ِظ
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ـٕٚدويدٜ ادسدِٜٓ  ،وبّثؾ ذفؽ ظِؿ إضبٚء مٚ ظِّقه مـ ؿدقى إدويدٜ وأؾًٚهلدٚ ،ويًدم بًدمف ،افُن مثاًل يقجد إُٓسٚر بقجقده

ًٚ. وـذفؽ افَٚجِقن بٖن ٕقر افَّر مسدعٍٚد مدـ ٕدقر اوجقدًا حٔٞ دارت آثٚرهٚ مًٓٚ  ،وافَٚبوٜ وؽرهٚ دؾ وظدم ُّ ُْ فندّس ددٚ رأوه َي

َوَران ،ويَْص بَّٚربعٓٚ فٌِبعٓٚ ظِٔف ،بَّٚبِعٓٚ ومسعْد ـثر مـ أمقر افددٕٔٚ  ،وإن ـٚن هذا مـ بٚب احلدس ادحعّؾ؛ إٓ أن مسعْده افدَّ

وأخرة
(99)

دات وؽرهٚ بسبٛ وجقد . ِٜ وافَٚبوٜ ومجٔع مٚ يًىقٕف مـ ادزِّ
ِٓ تِؽ أثٚر ظْد وجقد  وفذفؽ جزم إضبٚء بٕٚدويٜ ادُْس

َوَران أصؾ ـبر يف أمقر افدٕٔٚ وأخرة ،تِؽ افًَٚؿر وظدمٓٚ ظْد ظدمٓٚ َّٔدٜ افقصدػ  ،ؾٚفدَّ ؾ٘ذا ُوِجد بغ افقصػ واحلُدؿ َجَزْمْدٚ بًِ

فِحُؿ
(100)

َوَرإٚت  . َّٜٔ افقصػ ادََدار ـثرة "ؾٚفدَّ َّٔدوٓ هنٚيٜ ٕؾراد هذه افدَّ  ،وتٍقق اإلحهٚء ،افدافٜ ظذ ِظِ  ،ٜ ادَدداراتَوَرإٚت وظِ

َوَرإٚت دووجدٕٚ دورإٚ وَمدارا مقصقؾٚ بٚفَٔق وإذا ثبٝ هذا وـدقن ذفدؽ  ،افعل ذـرٕٚهٚ يٌِٛ ظذ افيـ ـقٕف ؾردا مـ أؾراد تِؽ افددَّ

َّٔعِف إحلٚؿٚ فٍِّرد بٕٚظؿ وإؽِٛ  ِِّ
ًِ "ادَدار مـ تِؽ  ادَدارات ؾٔحهؾ ؽِبٜ افيـ بِ

101
. 

 بْك ٕيريٚتف إشٚشٜٔ وٕعٚججف افًِّٜٔ يف صعك ؾْقن افًِؿ مـ ضٛ وؾٔزيٚء وأحٔٚء وـّٔٔٚء وؽرهٚ مـ أفقان ؾٚفًِؿ ادًٚس

َوَران ؾّـ خالل افعجٚرب افًِّٜٔ إذا تُرر وجقد أثر ظـ وجقد أمر وظدمف ظْد ظدمف ـٚن ذفؽ ظالمٜ  ،وؾْقن افًِؿ ظذ افعُرار أو افدَّ

َوَران ( ـِام زاد افيدـ حعدك يهدؾ هبدؿ إػ افَىدع ،أن هذا إمر شبٛ فذفؽ إثرأي  ،دافٜ يف افًِؿ ظذ افسببٜٔ  ،وـِام زاد افعُرر ) افدَّ

َوَران ؾ٘ن ـٕٚٝ افًِقم ادًٚسة افعل ُبْٔٝ اددٕٜٔ ادًٚسة ظِٔٓدٚ ووصدِٝ  ،خٚصٜ إذا مل خيٚفػ هذا افعُرر يف أي صقرة وهذا ظغ افدَّ

وافدذي هدق يف حََٔعدف  ،فعَدم وافرؿل ؿد بْٔٝ ظذ افعجربٜ افعل هل تُرر ارتبٚط بغ إمدر وإثدرإػ مٚ وصِٝ إفٔف بٖؿل درجٚت ا

َوَران افذي ذحْٚه وبْٔٚه  ٓذا بال صؽ دفٔؾ ؿٚضع ظذ حجٜ هذا ادسِؽ.ؾ ،راجع إػ مٍٓقم افدَّ

َوَران  :المطلب التاسع: تطبيقات فقهية على مسلك الدَّ

َوَران:أمثِٜ ؾَٜٓٔ تىبَٜٔٔ تقضح م  ًْك افدَّ

َِّٜ فقجقب افٍُٚرة بدفٔؾ دوراهنٚ ًٚ  ،افعىبٔؼ إول: اجلامع يف رموٚن ِظ ؾَد ـٚن إظرايب بريء افذمٜ مدـ افٍُدٚرة اشعهدحٚب

ًٚ ومل يعجدد مْف إٓ اجِلامع ؛ ؾعجدد فزوم افٍُٚرة  ،ؾَد وجدت افٍُٚرة فقجقد اجلامع وـٕٚٝ مًْدمٜ ؿبؾ ذفؽ فًدم وجقده ،فألصؾ ذظ

َِّٜ احلُؿ مع ؾدار  ًِ َِّٜ ،وجقدًا وظدمًٚ اف ًِ َوَران ظذ أن اجِلامع هق اف ـٚؾدٜ  -مع إٔف ورد يف حؼ افرجؾ احلدر  -ؾُّٔـ أن ِٕحؼ بف  ،ؾدل افدَّ

م ـٚفزٕٚ ٕن ـؾ ذفؽ مجٚع ،اخَلِؼ مـ حر وظبد وذـر وإٔثك ذفدؽ ومسدعْد  ،ـام يُّـ أن ِٕحؼ بجامع افزوجٜ مجٚع إَمٜ واجلامع ادحرَّ

 وظدمٚ.وجقدًا ـِف ؾّْٓٚ أن احلُؿ حدث بحدوث اجلامع وإًدم بًدمف أي دار مًف 

ٜ افىٓٚرة َِّ وذفؽ أن احلل ـِف ضدٚهر  ،افعىبٔؼ افثٚ:: افُِٛ واخلْزير ظْد ادٚفُٜٔ ضٚهران ٓصساـٓام مع بَٜٔ احلٔقإٚت يف ِظ

َِّٜ ضٓٚرتف  ،ظّال بٕٚصؾ َوَران  "احلٔٚة  "وِظ  ،وحدٚل مقهتدٚ فٔسدٝ حٔدٜ وٓ ضدٚهرة ،ؾ٘هنٚ حدٚل حٔٚهتدٚ ضدٚهرة ،يف إًٕٚمظّال بٚفدَّ

َّٔف افقصػ ادََْدار فِحُؿ  ِِّ َوَران دفٔؾ ِظ اجِر وافدَّ ؾد٘ن ؿٔدؾ: إًٕدٚم اددذـٚة ضدٚهرة  ،ؾِٔحؼ بف لؾ افْزاع ـٚفُِٛ واخلْزير وٕحقمهٚ افدَّ

َوَران.  ؿِْٚ: ظِؾ افؼع ؿد تعخِػ ظـ مًِقل َِّٜ مىٓرة إمجٚظٚ ،بًوٓٚ دٕٚع ؾبىؾ افدَّ وافذـٚة ِظ
(102)

َِّٜ هل احلٔدٚة أن  ، ًِ ويدل ظذ أن اف

ًٚ افنٚة إذا مٚتٝ ويف بىْٓٚ جْغ حّل صٚرت ٕجسٜ وبَل جْْٔٓٚ احلل ضٚهرًا. ودٚ دارت افىٓٚرة مع احلٔٚة  ظِّْٚ أن احلٔدٚة وجقدًا وظدم

ٜ افىٓٚرة. َِّ  ِظ

َِّدٜ آشدعَذارؾٔٓٚ أن مٔعٜ مٚ فٔسٝ فف ٍٕس شٚجِٜ ـٚفذبٚب ضٚهرة فًدم افدم افعىبٔؼ افثٚفٞ: ذهٛ ادٚفُٜٔ إػ   ،افذي هدق ِظ

َوَران   ،ؾِؿ يعجدد إٓ هذا افقصػ ،وذفؽ أهنٚ مٔعٜ ـبٚؿل ادٔعٚت ومل تٍسق ظـ بٚؿل ادٔعٚت إٓ بًدم وجقد دم شٚجؾ هلٚ ،ودفٔؾ ظِٔعف افدَّ



 2010 (،1( العدد)5، مجمة جامعة الخميل لمبحوث، المجمد)دراسة أصولية تطبيقية البدارين، الدوران كمسمك من مسالك العمةعبد الحميد أيمن د. 

 
- 111 - 

وافذبٚب ـٚن ضدٚهرا ؿبدؾ مقتدف وبًدد مقتدف  ،وؿبؾ مقهتٚ ـٕٚٝ ضٚهرة ،تٝ أصبحٝ ٕجسٜؾ٘ن ـٚن هلٚ دم شٚجؾ ـبٚؿل احلٔقإٚت ومٚ

"إذا وؿع افذبٚب يف إٕٚء أحدـؿ ؾٌِّٔسف ـِف ثؿ فٔىرحف  ": فَقفف 
(103)

دٜ  ،ؾِؿ يعٌر إٓ وجقد افددم افسدٚجؾ وظدمدف ، َِّ ؾُٔدقن ِظ

وؿدٚل أصدٓٛ وافندٚؾًل رمحٓدام اهلل:  ،افسالم أمر ب٘ؾسدٚد افىًدٚمافهالة وفق ـٚن يْجس بٚدقت مع أن افٌٚفٛ مقتف فُٚن ظِٔف  ،داجرة

ٜ افعْجٔس دون احعَٚن افدم فَِعف َِّ وواؾَْٚهؿ ظذ أن إًٕٚم إذا ؿىًٝ مـ أوشدٚضٓٚ وخرجدٝ دمٚؤهدٚ  ،يْجس ؛ ٕن ادقت ظْدمهٚ ِظ

وأجٚب افَرايف ظْف أن افؼع مل يسِىْٚ ظذ احلٔقان  ،ؾ٘ذا اشعدفِْٚ ٕحـ بٚفذـٚة احعجقا هبذه افهقرة ،أهنٚ ٕجسٝ بٚدقت مع إعٍٚء افدم

وأؿرب افىرق هق افذـٚة يف ادقضع ادخهقص ؾّـ ظدل ظْف مل يرتدٛ افؼدع  ،وأن ٕسِؽ أؿرب افىرق يف ذفؽ ،إٓ بؼط إعٍٚظْٚ بف

ؾسقى بغ هذه افهقرة وبغ افعل احعَْٝ ؾٔٓٚ افٍوالت زجرا فف ،ظذ ؾًِف أثرا
(104)

. 

َِّٜ ع: افعىبٔؼ افراب افقٓيٜ ظذ افسٍٔف وادجْقن وافهٌر ظدم افَدرة ظذ تدبر صٗون ٍٕسف ؛ فًدم مًرؾعف مهدِحٜ ٍٕسدف ؛ ِظ

 فَِٜ خزتف أو اضىراب ظَِف وضًٍف.

ؾ٘ذا زال ظَِف وجبدٝ افقٓيدٜ ظِٔدف فًددم اشدعىٚظعف تددبر صدٗون ٍٕسدف  ،ظٚدةً وصٗوٕف ؾٚإلٕسٚن افًٚؿؾ افبٚفغ يعدبر أمره 

وافسدٍٜٔ ددٚ مل يسدعىع تددبر  ،ؾ٘ن ظٚد جْقٕف رجًدٝ افقٓيدٜ ظِٔدف ،ؾ٘ن ذهٛ جْقٕف وظٚد ظَِف زافٝ افقٓيٜ ظْف ،كؾفواضىراب ت

ؾ٘ن زال هذا آضىراب يف افعكف ادٚيل زافدٝ افقٓيدٜ  ،صٗوٕف ادٚفٜٔ ؾُٚن خمعؾ افعكف وافعدبر ؾٔٓٚ جٚزت أو وجبٝ افقٓيٜ ظِٔف

ؾ٘ن بِدغ وـدٚن افبِدقغ ميْدٜ  ،مؾ إهِٜٔ وموىرب افعكف يف صٗون حٔٚتف وتدبرهٚ وجبٝ افقٓيٜ ظِٔفوافهٌر دٚ مل يُـ ـٚ ،ظْف

وافٍعٚة ظٚضٍٜٔ افىبع وافعٍُر ؾَد ختدع ؾعٌبـ يف اخعٔٚر افدزوج ادْٚشدٛ ؾُدٚن اخعٔٚرهدٚ  ،افَدرة ظذ تدبر افنٗون زافٝ افقٓيٜ ظْف

ؾ٘ن تزوجٝ ثدؿ ضَِدٝ أو ترمِدٝ ؾَدد جربدٝ افرجدٚل  ،ٚدة ؾقجبٝ افقٓيٜ ظِٔٓٚ ظْد افزواجبٍْسٓٚ فِزوج َمئَِّْٜ افقؿقع يف افٌِط ظ

 وؽدت ذات خزة ؾِـ ختدع ؽٚفبٚ بًد هذه افعجربٜ ؾال وٓيٜ ظِٔٓٚ...

َِّٜ ؾّـ هذه إمثِٜ وؽرهٚ يعوح أن ًِ افًِٜ ؾ٘ن وجدت  ،دارت مع افقٓيٜ ،وهل ظدم افَدرة ظذ تدبر افنٗون افنخهٜٔ ،اف

ٜ  وإن مل تقجد مل تقجد افقٓيٜ ؛ ؾُٕٚٝ هل ،افقٓيٜ احلُؿ وهق وجد َِّ ًِ دٜ  فُـ حعك يودبط افندٚرع هدذه ،فدوراهنٚاف َِّ ًِ ؾَدد جًدؾ اف

ٜ  افهٌر َِّ دٜ  وجًدؾ اجلْدقن ،ٕن افهٌر ميْٜ ظدم افَدرة ظذ تدبر افنٗون واضدىراب افعكدف ،فِقٓيٜ يف افهٌر وافهٌرةِظ َِّ ِظ

ٜ  وافسٍف ،جْقنفِقٓيٜ ظذ اد َِّ ٜ  وإْيؿ ،فِقٓيٜ ظذ افسٍِٜٔظ َِّ  ،فِقٓيٜ ظذ إيِّؿ ٕهنٚ ميْف ظدم افَدرة ظذ تدبر افنٗون افنخهدِٜٔظ

 وهذه ظالجؿ مْوبىٜ.

َِّٜ ؾٚف فًِ دٜ  ويُّـ جًؾ اضىراب افعكف وظدم افَدرة ظذ تدبر افنٗون هدل ،هل افًالمٜ وادًرِّ َِّ ًِ ٕهندٚ ظالمدٜ ظدذ اف

َِّٜ  بٌض افْير ظـ اشعٍٔٚجٓٚ فؼوط ،ُؿ وهق وجقب افقٓيٜ فدورإفاحل ًِ  ويهح أن ٕجًؾ تِؽ ،وشالمعٓٚ ظـ افْقاؿضاف

وهق إدق وإضبط ٕهندٚ شدٚدٜ ظدـ  ،إوصٚف ادْوبىٜ مـ صٌر وجْقن وشٍف وأيؿ ظِال ٕهنٚ ظالمٚت مًرؾٚت فِحُؿ فدوراهنٚ

ادحََٜ فِؼوط افسٚدٜ مـ ادقإع مـ صٌر وجْقن وأيؿ وشٍف مع أصؾ إوصٚف ادََْدارة  تِؽوؿد آثرٕٚ ذـر  ،افْقاؿض لََٜ فِؼوط

َِّٜ  حُّعٓٚ ومْٚشبعٓٚ وهل اضىراب افعكف وظدم افَدرة ظذ تدبر افنٗون ؛ فبٔٚن أن احلُّٜ هل ًِ إصدِٜٔ وإفٔٓدٚ ترجدع تِدؽ اف

َِّٜ  شالمعٓٚ ظـ افَْض مل جتًؾوفُـ فًدم إوبٚط هذه احلُّٜ وظدم  ،إوصٚف ادْوبىٜ  صحٔحٜ مع أهنٚ إصؾ.ِظ
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افَعؾ افًّد افًدوان افهٚدر مـ افَٚتؾ ادُٚؾئافعىبٔؼ اخلٚمس: 
105
ٜ  فَِّعقل  َِّ َوَرانوجدقب افَهدٚص بددفٔؾ ِظ ٕن  ،افددَّ

ددت صدقره واخعٍِدٝ أصدُٚفف ؾُِام وجد افَعؾ افًّد افًدوان مٓام تً ،وجقدًا وظدمًٚ وجقب افَهٚص دار مع افَعؾ افًّد افًدوان 

َوَرانؾدل  ،ـٚفَعؾ بٚدحدد أو بٚدثَؾ أو افْٚؾذ ـٚفىِؼ افْٚري... ـِام وجد افَهٚص وإٓ ؾال دٜ  ظذ أن افَعؾ افًّد افًدوان هدق افدَّ َِّ ِظ

ؾٚإلشُٚر ظِٜ حتدريؿ  ،ٜوشِٜٔ دًرؾٜ حتَؼ افًِٜ ٓ ظِؾٚٔفٜ  ،وهذه افًِٜ حتعٚج إػ مًرف يدل ظذ افًّد وهل أفٜ ،وجقب افَهٚص

دٜ  ،اخلّر َِّ فُـ ٓ يًرف ـقن افقء مسُرًا إٓ مـ خالل ؾحص ٕسبٜ افُحقل يف افدم أو افزؾر بىرق معْقظٜ ن ؾٓذه افىرق فٔسدٝ ظ

 وإٕام ظالمٜ ظذ حتَؼ افًِٜ.

ٜ  ادقت بٌر ذـٚة ذظٜٔافعىبٔؼ افسٚدس:  َِّ ًٕٚم وبٚؿل احلٔقإٚت افعل تذـك ؛ وؽرهٚ  ٚ يبٚح أـِف مـ إ حتريؿ أـؾ افنٚةِظ

 ،ومل يعجدد إٓ ادقت ادقصدقف ـقٕدف بٌدر ذـدٚة ذظٔدٜ ،حاللأـِٓٚ  -مثال  –ؾٚفنٚة  ،وجقدًا وظدمًٚ ن حتريؿ أـِٓٚ دار مع ادقت ٕ

دٜ  ٚنؾدار افقصػ مع احلُؿ ؾُد ،ؿبؾ حتَؼ ادقت ادقصقفقجقدًا ومل يُـ هذا احلُؿ م ،ؾعٌر احلُؿ إػ حتريؿ أـِٓٚ َِّ ؾعًددي  ،فدفِظ

 ن حتَؼ ؾٔٓٚ هذا افقصػ.إاحلُؿ إػ اإلبؾ وافبَر وشٚجر احلٔقإٚت 

ؾال يُقن ادقت بٌر ذـٚة ذظٜٔ ظِٜٔ ٕٕف ؽدر مدًُْس حٔدٞ  ،ؾ٘ن اظس  بٖٕف فق ؿىع مـ حلّٓٚ حٚل حٔٚهتٚ حرم أـِٓٚ

 وجف: حرم إـؾ مع ظدم وجقد افًِٜ؟! ؾٚجلقاب: إٔف ٓ إصُٚل يف ذفؽ فًدة أ

ٓ ٕسِؿ أصال ظدم وجقد افًِٜ وهل ادقت بٌر ذـٚة ذظٜٔ حٚل ؿىع ظوق مـ احلٔقان حٚل حٔٚتف ؛ ٕن مٚ ؿىع مْف حٚل حٔٚتدف  .1

ؾٚفَدٚضع هلدذا  ،حٚل حٔٚتف –دون طٍره وؿرٕف وصًره ...  –إذ حيرم ؿىع جزء مـ حلؿ احلٔقان  ،هق مٔعٜ ٕٕف ذبح بذـٚة ؽر ذظٜٔ

 ٕن افذـٚة ـام تُقن فُٚمؾ احلٔقان تُقن فبًوف. ،هذا اجلزء ذـٚة ؽر ذظٜٔاجلزء يُقن ؿد ذـك 

 ،ؾ٘ذا وجدت أحد افًِعغ وجد احلُؿ حعك فق ختٍِدٝ افًِدٜ إخدرى ؾُدذا هْدٚ ،ٓ مٕٚع مـ وجقد ظِعغ أو أـثر فٍْس احلُؿ .2

ريؿ ؿىع جزء مـ احلٔقان حدٚل حٔٚتدف إٕدام ـدٚن ؾعح ،ووجقد ظِعغ ٓ يًْل ببىالن افًِٜ إوػ وهل هْٚ ادقت بٌر ذـٚة ذظٜٔ

 .فألذى وافرضر وإمل افذي يِحَف بذفؽ

ؾْحـ جًِْٚ افذبح  ،أمٚ حتريؿ أـؾ بًوٓٚ ؾِٔس هذه ظِعف بؾ فف أخرى ،ادقت بٌر ذـٚة ذظٜٔ هل ظِٜ حتريؿ أـؾ افنٚة أي ـِٓٚ .3

أمٚ ؿىع جزء مْف ؾٓل ظِٜ فعحريؿ أـدؾ بًودف ٓ  ،أـؾ بًوف بٌر ذـٚة ذظٜٔ ظِٜ فعحريؿ أـؾ احلٔقان ـِف أي مجِٜ ويدخؾ ؾٔف

ؾٚخعِػ احلُؿ واخعٍِٝ افًِٜ ؾدال  ،ؾال حيرم أـؾ افنٚة افعل ؿىع جزء مْٓٚ ـ٘فٔعٓٚ إن ذبحٝ بذـٚة ذظٜٔ بًد ؿىع جزجٓٚ ،ـِف

 اظسا .

قافعىبٔؼ افسٚبع:  ٜ  افرِّ َِّ َوَراندقإع بدفٔؾ تْهػ حد افزٕٚ إن حتََٝ مجٔع افؼوط وإعٍٝ مجٔع اِظ افددَّ
106
ؾقصدػ افدرق  ،

ؾٚن أصبح رؿَٔٚ ثؿ زٕٚ حٚل ظبقديعف ؾ٘ن احلدد افقاجدٛ  ،ؾٚن اإلٕسٚن احلر إن زٕٚ ؾًِٔف حد افزٕٚ ـٚمال ،وجقدًا وظدمًٚ داجر مع افعْهٔػ 

 ؾُِام وجد  ،ٚٓت ؽر افرقن اظعؼ ثؿ زٕٚ بًد ظعَف وجٛ ظِٔف احلد ـٚمال ؾِؿ يعٌر يف مجٔع هذه احل٘ؾ ،يف حَف هق ٕهػ حد احلر

ًٚ ؾدار حُؿ افعْهٔػ مع افرق  ،وـِام إعٍك افرق إعٍك افعْهٔػ ،افرق ـٚن افعْهٔػ دٜ  ؛ ؾُدٚن افدرقوجقدًا وظددم َِّ وـدٚن  ،داجدرةِظ

َوَران  مسُِٚ فبٕٔٚف. افدَّ

َِّٜ  ضًػ افًَؾ ودهنعفافعىبٔؼ افثٚمـ:  د ـدٚن افَدٚيض ٓ حيدرم ظِٔدف ؾَد ،مْع ؿوٚء افَٚيض وهق جقظٚن بدفٔؾ دوراهندِٚظ

 ؾٖصبح افَوٚء يف حَف يف  ،افَوٚء ومل يعجدد ظِٔف إٓ اجلقع افذي هق ميْٜ ضًػ افًَؾ ودهنعف وافذي ؿد يٗدي إػ اخلىٖ يف احلُؿ
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ؾددار حُدؿ  ،ذؾ٘ذا أـؾ افَٚيض وصبع إعيؿ تٍُره وؿقي ترـٔزه وتًَِف ؾِؿ يًد افَوٚء يف حَف  ْقظٚ حْٔئد ،هذه احلٚفٜ  ْقظٚ ذظٚ

ٜ  ؾُٚن هق ،وجقدًا وظدمًٚ ادْع مـ افَوٚء مع هذا افقصػ وهق ضًػ افًَؾ ودهنعف  َِّ ًِ ؛ ؾَْٔس ظِٔف ـدؾ حٚفدٜ تدٗدي إػ ضدًػ اف

: ) ٓ يَيض افَٚيض بغ اثْغ وهق ؽوبٚن ( وهق مهداق ؿقفف افًَؾ ودهنعف مـ ؽوٛ وتًٛ صديد ومر  ظْٔد وؽره... 
107
. 

ـؾ إٕسٚن أظِدؿ أن إذ  ،بؾ هق مْوبط يف حؼ افَٚيض أو مـ شٔحُؿ ،َؾ ودهنعف وصػ ؽر مْوبطن ضًػ افًإوٓ يَٚل 

ّف ؾٓق مَٔٚس صخيصد ٔٔعَوهذا احلُؿ مقجف إػ هذا افنخص احلٚـؿ ٓ فٌره ف ،ظـ احلُؿ افهحٔح هبام يوًػ ترـٔزه وظَِف وحئد

فْسبٔعف وظدم إوبٚضف بغ افْٚس فُقٕدف شدُٔقن  تَدير افنخص ادًْلرجع إمر إػ وؿد رأيْٚ افنٚرع يف ـثر مـ احلٚٓت ي ،مْوبط

أو ادنَٜ ادبٔحٜ فِسخص يف ترك رــ يف افهالة إػ بددل ـّدـ صدؼ  ،مْوبىٚ يف حؼ افنخص ٍٕسف ـٚدر  ادبٔح فٍِىر يف رموٚن

فُْف مْودبط ظدذ ادسدعقى  ،صخص ٔخروهق ضٚبط ٕسبل خيعِػ مـ  ،ٓٚ تِؽ ادنَٜ افعل تذهٛ اخلنقعؾوٚبى ،ظِٔف افَٔٚم ؾًَٔد

 .افٍردي

 :نتائج البحث

 تقصؾ افبٚحٞ مـ خالل افبحٞ إػ ٕعٚجٟ ـثرة مْٓٚ:

َوَران .1  ظْد إصقفٔغ أخص مْف ظْد ادْٚضَٜ واجلدفٔغ وادعُِّغ. افدَّ

َوَران .2  .افقصػ ؽر مْٚشٛحعك فق ـٚن هذا  ،ظْد إصقفٔغ أن يقجد احلُؿ ظْد وجقد وصػ ويًْدم ظْد ظدمف افدَّ

َوَران .3 َّٜٔمسِؽ صحٔح ئٍد  افدَّ ِِّ
ًِ ًٚ. وؿٚل  ،طًْٚ ظْد مجٓقر إصقفٔغ  اف  .إػ ظدم دٓفعف آخرونوذهٛ بًوٓؿ ؿىً

َوَرانب٘ؾٚدة  ِقنافَٚج .4 ٜ  افَىع يف افدٓفٜ ظذ افدَّ َِّ ًِ َوَرانتٖثروا بُالم اجلدفٔغ افذي ؿٚفقا ذفؽ يف اف ًَدؾ افًَدع افدذي يقجدٛ اف افدَّ

اجِر احلُؿ ادََْدار وافقصػ رابىٜ بغ  ؾُٔقن ـالمٓؿ يف إصقيل ؾَِْقا ـالمٓؿ إػ افَٔٚس افٍَٓل  ،ادََْدارافقصػ حُؿ بًِٜٔ فٔافدَّ

َوَرانأو ؿٚفقا بٚفَىع يف حٚل تَقيٜ  ،ؽر لؾ افْزاع  .بٖدفٜ أخرى ـٖن اجعّع أـثر مـ دفٔؾ ظذ افًِٜ افدَّ

َوَرانيَْسؿ  .5  وآخر يَع يف لِغ. ،ٔٞ وؿقظف إػ دوران يَع يف لؾ واحدمـ ح افدَّ

ظك ،ادََْدارفِدوران أرـٚن ثالثٜ تنُؾ افبْٜٔ إشٚشٜٔ هلذا ادسِؽ وهل:  .6 َّٔعف وهق افقصػ ادُدَّ ِِّ اجِرو ،ِظ وهدق احلُدؿ افؼدظل  ،افدَّ

ظك مًِقفٔعف ْوَرةو ،ادُدَّ  وظدمٚ.وجقدًا وهق ارتبٚط احلُؿ بٚفقصػ  ،افدَّ

َوَرانينسط ٓظعبٚر  .7  ،وشدالمعف ظدـ ادًدٚر  ،ـٚصساط دوران احلُؿ يف جٓعل افقجقد وافًددم :مْٓٚ افهحٔح ـثرة ذوطٌ  افدَّ

َّٜٔ  وأٓ يَىع بًدم ِِّ اجِروأن يعَدم ادََْدار ظذ  ،ارَد ادَ ِظ ٜ  وأن ٓ يَىع بقجقد ،افدَّ َِّ وأن ٓ يَىدع بقجدقد مدزاحؿ يِدزم مدـ  ،أخرىِظ

ٜ  ادََْدار افقصػـقن  َِّ  .وأن يعجرد افقصػ ،وأن يُقن افقصػ ؽر مْٚشٛ ،إفٌٚؤه بٚفُِِٜٔظ

ًٚ ـٚصساط أن يُقن حدوث ذفؽ إثر  :وثّٜ ذوط ؾٚشدة ٓ تهح وذط ؿٔدٚم  ،ظذ وجقد ذفؽ افقصػ ترتبٚ ظَِٔدٚمرتب

 افْص افدال ظذ احلُؿ يف حٚيل وجقد افقصػ وظدمف.

َوَران بحجٔ بغ افَٚجِغ اخلالفيرجع شبٛ  .8 َِّٜإوصٚف ادََْدارة  وظدمٓٚ إػ وجقد ـثر مـٜ افدَّ ًِ وؿد يُقن فُثرة  ،فُْٓٚ فٔسٝ ب

َوَرإ  إضٚؾٜ إػ اخعالف إدفٜ يف افدٓفٜ. ،ٚت وؿِعٓٚ دور يف شبٛ اخلالفافدَّ
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َوَرإظدد إػ طْٜٔ  وأويرجع شبٛ اخلالف بغ افَٚجِغ بٚظعبٚره حجٜ ؿىًٜٔ  .9  واػ اصدسط مْٚشدبٜ ،وـثدرة يف إحُدٚم ٚت ؿِدٜافدَّ

 ٜ َِّ ًِ َوَرانمع اف  . افدَّ

َوَرانإػ أن بًد مْٚؿنٜ أدفٜ افٍرؿٚء تقصؾ افبٚحٞ  .10 َّٜٔمسِؽ صحٔح ئٍد  افدَّ ِِّ
ًِ وفُـ ؿقتف مـ حٔٞ افَىع وافيـ تًعّدد ظدذ  اف

َوَرإٚت ِِّ  ،ظدد افدَّ َّٜٔ افقصػ هلذا احلُدؿ حعدك تهدؾ افُثدرة إػ حدد ؾُِام تُرر وجقد احلُؿ مع وجقد افقصػ ـِام زاد طـ ِظ

َِّٜ هلذا احلُؿ ومجًْدٚ بدغ  ،وهبذا ُٕقن ؿد وؿٍْٚ بغ افَٚجِغ إٔف حجٜ طْٜٔ وافَدٚجِغ إٔدف حجدٜ ؿىًٔدٜ ،افَىع أن هذا افقصػ ِظ

 .افرأيغ يف رأي واحد

 توصيات البحث:

ٜ ا َّ َُّ ٜ  دعًَِٜ بٚفَٔٚس ظٚمٜ ومسٚفؽيقيص افبٚحٞ بّزيد اهعامم بٕٚبحٚث إصقفٜٔ ادَُح َِّ ًِ اهدعامم ادًدٚسيـ خٚصٜ فَِٜ اف

مدـ  فدٓيلوفعًَٔد بْٚجٓٚ ا ،ودخقل ظدد ـبر مـ ادهىِحٚت افُالمٜٔ وادْىَٜٔ واجلدفٜٔ ؾٔٓٚ مـ جٜٓ ،هذه إبقاب فهًقبعٓٚ ِق رْ ىَ بِ 

 . أصقفٔٚ مَٚرٕٚ مع برب إمثِٜ افعىبَِٜٔٔؽ مـ مسٚفؽ افًِٜ ظذ حده ويبحٞ بحثٚ ؾٖرجق أن يٗخذ ـؾ مس ،جٜٓ أخرى

 أسماء مؤلفيها: ا بحسبمرتبة هجائيوالمصادر المراجع 

هنٚيٜ افسقل يف ذح مْٓٚج افقصدقل إػ ظِدؿ إصدقل فَِدٚيض ٕدٚس افدديـ  ،هد (772-مجٚل افديـ ظبد افرحٔؿ )  ،اإلشْقي .1

 م. 1999 ،1ضد ،بروت ،هد ( دار ابـ حزم 685-افبٔوٚوي ) 

حتَٔؼ: د. شٔد  ،1404 ،افىبًٜ إوػ ،بروت ،دار افُعٚب افًريب ،اإلحُٚم يف أصقل إحُٚم ،أبق احلسـ ظع بـ لّد ،مديأ .2

  اجلّٔع

  فبْٚن ،بروت ،دار افٍُر ،تٔسر افعحرير ،هد ( 972 -لّد أمغ )  ،أمر بٚدصٚه .3

هد ( دار 861- يف ظِؿ إصقل ذح حترير افُامل بـ اهلامم احلٍْل ) افعَرير وافعحبر ،هد (879-لّد بـ لّد )  ،ابـ أمر احلٚج .4

 م.1996 ،1ضد ،بروت ،افٍُر

 ،افىبًدٜ افثٚفثدٜ ،بدروت –افٔاممٜ  ،دار ابـ ـثر ،اجلٚمع افهحٔح ادخعك ،هد (256 -لّد بـ إشامظٔؾ أبق ظبد اهلل )  ،افبخٚري .5

 ٜ دمنؼجٚمً -حتَٔؼ د. مهىٍك ديٛ افبٌٚ  ،1987 – 1407

حتَؼ  ،اددخؾ إػ مذهٛ اإلمٚم أمحد بـ حْبؾ ،هد(1346 -ظبد افَٚدر بـ أمحد بـ مهىٍك بـ ظبد افرحٔؿ بـ لّد )  ،ابـ بدران .6

 م1996هد د 1417افىبًٜ إوػ  ،فبْٚن ،بروت ،دار افُعٛ افًِّٜٔ ،لّد أمغ ضْٚوي

جٚمًٜ  ،ادخعك يف أصقل افٍَف ظذ مذهٛ اإلمٚم أمحد بـ حْبؾ ،هد ( 803بًد  -ظع بـ لّد بـ ظع افبًع أبق احلسـ ) ،افبًع .7

 دون شْٜ ضبع. ،حتَٔؼ: د. لّد ميٓربَٚ ،مُٜ ادُرمٜ -ادِؽ ظبد افًزيز 

دار  ،هدد (771-حٚصٜٔ افبْٚ: ظذ ذح ادحع ظذ مجع اجلقامع فِسبُل )  ،هد (1198-ظبد افرمحـ بـ جٚد اهلل ادًزيب )  ،افبْٚ: .8

 م.1998 ،1ضد ،بروت ،فُعٛ افًِّٜٔا

جمِس داجرة ادًٚرف افْيٚمٜٔ  ،افسْـ افُزى فِبَٔٓل ويف ذيِف اجلقهر افَْل ،هد(458-أبق بُر أمحد بـ احلسغ بـ ظع ) ،افبَٔٓل .9

 هد .1344_افىبًٜ: إوػ ،افُٚجْٜ يف اهلْد ببِدة حٔدر آبٚد
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 مك. ،افَٚهرة ،ضبع دار آظعهٚم ،ٕصقفٔغافَٔٚس ظْد ا ،افستقري ) مًٚس (، حسغ مىٚوع .11

 م.1995ضد ،بروت ،دار افُعٛ افًِّٜٔ ،افعًريٍٚت ،هد ( 816 -افؼيػ ظع بـ لّد ) ،اجلرجٚ: .11

 م.1997 ،1ضد ،بروت ،افزهٚن يف أصقل افٍَف دار افُعٛ افًِّٜٔ ،هد (478-اجلقيْل إمٚم احلرمغ ظبد ادِؽ بـ ظبد اهلل )  .12

تدٚج افدديـ أيب افْكد ظبدد  ،مىبقع يف معـ ـعٚب: افسبُل ،ادخعك ،مجٚل افديـ أيب ظّرو ظثامن بـ ظّر افدويْل ،ابـ احلٚجٛ .13

 ،هدد 1419 -م  1999 -فبْدٚن / بدروت  -ظدٚمل افُعدٛ  ،احلٚجٛافقهٚب بـ ظع بـ ظبد افُٚيف رؾع احلٚجٛ ظـ خمعك ابـ 

 د ظبد ادقجقد.حتَٔؼ : ظع لّد مًق ، ظٚدل أمح ،افىبًٜ إوػ

بَد، ) .14 ًْ ضبدع  ،صحٔح ابدـ حبدٚن بستٔدٛ ابدـ بِبدٚن ،صحٔح ابـ حبٚن ،هد(354-ابـ حبٚن لّد بـ حبٚن بـ أمحد بـ مًٚذ بـ َم

 فبْٚن. ،بروت ،مٗشسٜ افرشٚفٜ

ف ادكديٜ وزارة إوؿدٚ ،دار افُعدٚب افًدريب د بدروت ،شدْـ أيب داود ،هدد(275-) شِٔامن بـ إصًٞ افسجسعٚ:  ،أبق داود .15

 وأصٚروا إػ مجًٜٔ ادُْز اإلشالمل.

 م .1981 ،مك ،افَٚهرة ،ضبع دار اهلدى ،افَٔٚس يف إصقل بغ ادٗيديـ وادبىِغ ،ٕنٖت إبراهٔؿ ،افدريْل ) مًٚس ( .16

 م.1999 ،2ضد ،ادحهقل يف ظِؿ إصقل ادُعبٜ افًكيٜ ،هد (606 -ؾخر افديـ لّد بـ ظّر )  ،افرازي .17

 .2000ضد  ،افبحر ادحٔط يف أصقل افٍَف دار افُعٛ افًِّٜٔ ،هد (794-بدر افديـ لّد بـ هبٚدر بـ ظبد اهلل )  ،افزرـق .18

دار افٍُدر  ،احلددود إَٕٔدٜ وافعًريٍدٚت افدؿَٔدٜ ،هدد(926-زـريٚ بـ لّد بـ زـريٚ إٕهٚري أبق حئدك )  ،زـريٚ إٕهٚري .19

 حتَٔؼ د. مٚزن ادبٚرك. ،هد 1411 ،افىبًٜ إوػ ،بروت –ادًٚس 

اإلهبدٚج ذح ادْٓدٚج ظدذ مْٓدٚج  ،هدد (771-هد ( ووفده تٚج افديـ ظبد افقهٚب افسدبُل ) 756-ظع ظبد افُٚيف )  ،افسبُل .21

 م.1984 ،1ضد ،فبْٚن -بروت ،هد ( دار افُعٛ اف685ًِّٜٔ-افقصقل إػ ظِؿ إصقل فَِٚيض افبٔوٚوي ) 

افىبًدٜ  ،فبْٚن ،بروت ،دار افُعٚب افًِّٜٔ ،أصقل افنخز ،هد(483 -أيب شٓؾ صّس إجّٜ ) لّد بـ أمحد بـ  ،افنخز .21

 م. 1993 -هد 1414آوػ 

 ،افىبًدٜ إوػ ،فبْٚن ،بروت ،دار افبنٚجر ،مبٚحٞ افًِٜ يف افَٔٚس ظْد إصقفٔغ ،افسًدي ظبد احلُٔؿ ظبد افرمحـ ) مًٚس ( .22

 م.1986

ؿقاضدع إدفدٜ يف  ،هدد(489-مْهقر بـ لّد بـ ظبد اجلبٚر ابـ أمحد ادروزى افعّّٔل احلٍْل ثؿ افنٚؾًل ) افسًّٚ: أبق اديٍر، .23

 م1999هد/1418افىبًٜ إوػ،  ،دار افُعٛ افًِّٜٔ، بروت، فبْٚن ،حتَٔؼ لّد حسـ لّد حسـ اشامظٔؾ افنٚؾًل ،إصقل

 ،بدروت ،دار افُعٛ افًِّٜٔ ،تَريرات افؼبْٔل ظذ حٚصٜٔ افبْٚ: ،هد (1326-صٔخ اإلشالم ظبد افرمحـ بـ لّد )  ،افؼبْٔل .24

 م.1998 ،1ضد

 م.1995 ،6ضد ،إرصٚد افٍحقل إػ حتَٔؼ ظِؿ إصقل ضبع مٗشسٜ افُعٛ افثَٚؾٜٔ ،هد (1250-لّد بـ ظع )  ،افنقـٚ: .25

افىبًدٜ  ،دمنؼ –دار افٍُر  ،عبكة يف أصقل افٍَفاف ،هد (476-) افنرازي أبق إشحٚق إبراهٔؿ بـ ظع بـ يقشػ افٍروزآبٚدي  .26

 .حتَٔؼ : د. لّد حسـ هٔعق ،هد 1403 ،إوػ
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 ،حتَٔؼ ظبد اهلل بـ ظبد ادحسـ افسـل ،ذح خمعك افروضٜ  ،هد (716 -شِٔامن بـ ظبد افَقي بـ افُريؿ افكسي )  ،افىقيف .27

 م 1987هد /  1407 ،افىبًٜ إوػ ،مٗشسٜ افرشٚفٜ

 ،افُٚصػ ظـ ادحهقل يف ظِؿ إصقل دار افُعٛ افًِّٜٔ ،هد (653-أبق ظبد اهلل لّد بـ لّقد بـ ظبٚد )  ، إصٍٓٚ:افًجع .28

 م.1998 ،1ضد ،بروت

 ،دار افُعدٛ افًِّٔدٜ ،حٚصٜٔ افًىٚر ظذ ذح ادحع ظذ مجدع اجلقامدع فِسدبُل ،هد(1250-حسـ بـ لّد افًىٚر )  ،افًىٚر .29

 م.1999 -هد 1420 ،ىبًٜ إوػاف ،فبْٚن ،بروت

دار  ،حتَٔدؼ وتًريدٛ: ادحدٚمل ؾّٓدل احلسدْٔل ،درر احلُٚم ذح جمِٜ إحُدٚم ،هد(1353 -ظع حٔدر خقاجف أمغ أؾْدي )  .31

 فبْٚن. ،بروت ،افُعٛ افًِّٜٔ

 ،م1989 - هدد1409 ،دار افٍُدر ،مْح اجلِٔدؾ ذح ظدذ خمعكد شدٔدي خِٔدؾ ،هد(1299 -لّد بـ أمحد ظِٔش )  ،ظِٔش .31

 فبْٚن ،بروت

َٔٚس ظْد ظِامء إصقل ،ظٔسك مْقن .32
َِ  دون شْٜ ضبع. ،مك ،مىبًٜ افعوٚمـ إخقي ،ٕزاس افًَقل يف حتَٔؼ اف

َٔٚس ،هد (505-أبق حٚمد لّد بـ لّد )  ،افٌزايل .33
َِ  م.1993 ،افسًقديٜ ،افريٚ  ،ضبع مُعبٜ افًبُٔٚن ،أشٚس اف

 م.1997 ،1ضد ،مٗشسٜ افرشٚفٜ ،ادسعهٍك مـ ظِؿ إصقل ،هد (505-)  أبق حٚمد لّد بـ لّد ،افٌزايل .34

مىبًدٜ  ،صٍٚء افٌِٔؾ يف بٔٚن افنبف وادخٔؾ ومسٚفؽ افعًِٔؾ حتَٔؼ: محد افُبٔزد ،هد (505-أبق حٚمد لّد بـ لّد )  ،افٌزايل .35

 م.1971 ،افًراق ،بٌداد ،افرصٚد

 ،َٔؼ ظبد افسالم لّد هٚرونحت ،مًجؿ مَٚئس افٌِٜ ٓبـ ؾٚرس ،هد( 395 - أبق احلسغ أمحد بـ ؾٚرس بـ زـريٚ ) ،ابـ ؾٚرس .36

 م.1979 -هد 1399 ،بروت ،دار افٍُر

 بروت ن فبْٚن. ،م1994 ،افْٚذ دار افٌرب ،حتَٔؼ لّد حجل ،افذخرة ،هد ( 684 -صٓٚب افديـ أمحد بـ إدريس )  ،افَرايف .37

بدروت  -مٗشسٜ افرشٚفٜ  ،مًجؿ يف ادهىِحٚت وافٍروق افٌِقيٜ: ،م( 1683 -) أبق افبَٚء أيقب بـ مقشك احلسْٔل ،افٍُقي .38

 لّد ادكي  -حتَٔؼ ظدٕٚن درويش  ،م1998 -هد 1419 -

 ،ـراتقد ،م1986 -هدد  1407  ،افْدٚذ افهددف ببِؼدز ،ؿقاظدد افٍَدف ،لّد ظّٔؿ اإلحسٚن ) مًٚس ( ،ادجددي افزـعل .39

 بٚـسعٚن.

 ،مكد –مىٚبع دار افهٍقة  ،افىبًٜ إوػ ،وزارة إوؿٚف افُقيعٜٔ ،ادقشقظٜ افٍَٜٓٔ افُقيعٜٔ ،مًٚسيـ ( جمّقظٜ مـ افًِامء ) .41

 هد. 1427 - 1404

حتَٔدؼ جمّدع  ،ادًجؿ افقشدٔط ،لّد افْجٚر ،حٚمد ظبد افَٚدر ،أمحد افزيٚت ،جمّقظٜ مـ افًِامء ) مًٚسيـ (: إبراهٔؿ مهىٍك .41

 دون ذـر شْٜ ضبع. ،ترـٔٚ ،قةدار افدظ ،افٌِٜ افًربٜٔ

 دار إؾٚق اجلديدة د بروت ،بروت ،دار اجلٔؾ ،صحٔح مسِؿ ،هد(261-مسِؿ بـ احلجٚج افْٔسٚبقري )  .42
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افىبًدٜ  ،هدد 1410 ،دمندؼ ،بدروت ،دار افٍُدر ،دار افٍُر ادًٚس ،هد (، افعًٚريػ 1031 -لّد بـ ظبد افرؤوف ) ،ادْٚوي .43

 ضقان افدايٜ. حتَٔؼ: د. لّد ر ،إوػ

 .افىبًٜ إوػ ،فبْٚن ،بروت -دار صٚدر ،هد (، فسٚن افًرب 711-إؾريَل ادكي ) ابـ مْيقر لّد بـ مُرم  .44

حتَٔؼ لّد افزحٔع و ٕزيدف  ،ذح افُقـٛ ادْر ،هد(972-أبق افبَٚء لّد بـ أمحد بـ ظبد افًزيز بـ ظع افٍعقحل ) ،ابـ افْجٚر .45

 .مد 1997 -هد 1418افىبًٜ افثٕٜٚٔ  ،افريٚ  ،نمُعبٜ افًبُٔٚ ،محٚد

 فهرس الموضوعات:

 - 781 - .................................................................................................................................. : امللخص

 - 788 - .................................................................................................................................... الوقذهة

 - 788 - ..................................................................................................................................... :توهيذ

 - 788 - ...................................................................... :أتزسها أهىر خالل هي وفائذتها الذراطة أهوية وتظهز

 - 781 - ........................................................................................................................... :الذراطة تقظين

 - 781 - ....................................................................................................................... :الظاتقة الذراطات

 - 711 - ......................................................................................... :الثذث توىضىع التؼزيف: األول الوطلة

َوَراى: األول زعالف  - 711 - ......................................................................................................... :لغة الذَّ

َوَراى: الثاًي الفزع  - 711 - ........................................................................................... :االصطالح في الذَّ

َوَراى أركاى: الثاًي الوطلة  - 711 - ....................................................................................................... :الذَّ

َوَراى أقظام: الثالث الوطلة  - 711 - ....................................................................................................... :الذَّ

 - 711 - ................................................................................................. :الٌشاع هذل تذزيز: الزاتغ الوطلة

َوَراى اػتثار في الؼلواء هذاهة: الخاهض الوطلة  - 711 - ......................................................... :اػتثارٍ ػذم أو الذَّ

َوَراى: األول الوذهة  - 711 - ............................................................................. .الِؼلِّيَّة يفيذ صذيخ هظلك الذَّ

َوَراى: الثاًي الوذهة  - 711 - ..................................................................... .هطلقا   الِؼلِّيَّة يفيذ ال فاطذ هظلك الذَّ

َوَراى في تىفزها الىاجة الشزوط: الظادص  الوطلة  - 711 - ......................................................................... :الذَّ

َوَراى دجية في األصىلييي خالف أطثاب: الظاتغ الوطلة  - 711 - ................................................................... :الذَّ

 - 711 - ..................................................... :أصال دجة اػتثارٍ ػذم أو اػتثارٍ في الخالف أطثاب: األول الفزع

 - 711 - ......................... :ظٌية دجة تاػتثارٍ والقائليي قطؼية دجة تاػتثارٍ القائليي تيي الخالف أطثاب: الثاًي الفزع

 - 718 - ...................................................................:الوظلك في والزاجخ وهٌاقشتها الوذاهة أدلة: الثاهي الوطلة

 - 718 - ............................................. :وهٌاقشتها الِؼلَّة إلثثات هؼتثز هظلك الذََّوَراى تأى القائليي أدلة: األول الفزع

 - 111 - .............................................. .الِؼلَّة إلثثات هؼتثز غيز فاطذ هظلك لذََّوَراىا تأى القائليي أدلة: الثاًي الفزع

 - 111 - ........................................................................................ :األدلة هٌاقشة تؼذ الزاجخ: الثالث الفزع

َوَراى هظلك ػلى قهيةف تطثيقات: التاطغ الوطلة  - 111 - .............................................................................. :الذَّ

 - 118 - ............................................................................................................................. :الثذث ًتائج

 - 111 - ........................................................................................................................ :الثذث تىصيات

 - 111 - ......................................................................... :هؤلفيها أطواء تذظة هجائيا هزتثة والوصادر الوزاجغ

 - 171 - ................................................................................................................... :الوىضىػات فهزص

 - 171 - .................................................................................................................................. :اهلوامش

  

 اهلقامش:

                                                 

ٓؿ ادراد ، . ادراد بحٚجز آصىالح تِؽ آصىالحٚت افعل تنُؾ حٚجزا ظـ ؾٓؿ افٍُرة بسبٛ ظدم ؾٓؿ آصىالح ، ؾٔهبح آصىالح أحٕٔٚٚ حٚجزا ظـ ؾ 1

 هذه ادهىِحٚت افدوران ، اددار ، افداجر ، افدورة ، ادْٚشبٜ...ومـ 
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بروت ، فبْٚن ، افىبًٜ إوػ ،  جمّقظٜ مـ افًِدامء ، ادًجدؿ افقشدٔط، دار افددظقة ،  -. ابـ مْيقر لّد بـ مُرم إؾريَل ادكي ، فسٚن افًرب ، دار صٚدر2

 .295، ص  4ترـٔٚ:ج

 -هدد 1399َٔؼ ظبدد افسدالم لّدد هدٚرون ، دار افٍُدر ، بدروت ، مًجؿ مَٚئس افٌِٜ ، حتهد ( ، 395-د بـ ؾٚرس بـ زـريٚ )ابـ ؾٚرس ، أبق احلسغ أمح. 3

 .311، ص  2م:ج 1979

. زـريدٚ 294، ص  1م ، ـراتقد ، بٚـسدعٚن: ج 1986 -هدد  1407ادجددي افزـعل لّد ظّٔؿ اإلحسٚن ، ؿقاظد افٍَف،  افْٚذ افهددف ببِؼدز ، . إير: 4

بدروت ، افىبًدٜ إوػ ،  –هدد( ، احلددود إَٕٔدٜ وافعًريٍدٚت افدؿَٔدٜ ، دار افٍُدر ادًدٚس  926-إٕهٚري ، زـريٚ بـ لّد بـ زـريٚ إٕهٚري أبق حئك )

 82، ص  1هد ، حتَٔؼ د. مٚزن ادبٚرك:ج 1411

هد ( ، اإلهبٚج ذح ادْٓٚج ظذ مْٓدٚج افقصدقل إػ ظِدؿ إصدقل 771-د افقهٚب افسبُل ) هد ( ووفده تٚج افديـ ظب756-. إير: افسبُل ظع ظبد افُٚيف ) 5

. ظٔسك مْقن ، ٕزاس افًَقل يف حتَٔؼ افَٔٚس 73-72، ص 3م:ج 1984هد ( ، دار افُعٛ افًِّٜٔ ، بروت ، فبْٚن ، افىبًٜ إوػ ، 685-فَِٚيض افبٔوٚوي ) 

هدد ( ، ادحهدقل يف ظِدؿ  606 -. افرازي ؾخدر افدديـ لّدد بدـ ظّدر ) 355، ص  1إخقي ، مك ، دون شْٜ ضبع: ج ظْد ظِامء إصقل ، مىبًٜ افعوٚمـ 

هد( ، ادسعهٍك مـ ظِؿ إصقل ، مٗشسٜ افرشٚفٜ ، افىبًدٜ إوػ 505-. افٌزايل لّد بـ لّد ) 1217، ص  4م: ج1999،  2إصقل ، ادُعبٜ افًكيٜ ، ضد

هد ( ، هنٚيٜ افسقل يف ذح مْٓٚج افقصقل إػ ظِؿ إصقل فَِدٚيض ٕدٚس افدديـ 772-. اإلشْقي مجٚل افديـ ظبد افرحٔؿ ) 316-315ص ،  2م: ج 1997، 

. افًىٚر ، حٚصدٜٔ افًىدٚر ظدذ ذح ادحدع ظدذ مجدع اجلقامدع 869-868، ص  2م:ج 1999هد ( ، دار ابـ حزم ، بروت ، افىبًٜ إوػ ، 685-افبٔوٚوي ) 

هد ( ، صٍٚء افٌِٔؾ يف بٔٚن افنبف وادخٔؾ ومسٚفؽ افعًِٔؾ ، حتَٔؼ: 505-. افٌزايل لّد بـ لّد ) 334، ص 2ِسبُل ، دار افُعٛ افًِّٜٔ ، بروت ن فبْٚن: جف

صدٜٔ افبْدٚ: ظدذ ذح ادحدع ظدذ مجدع هد ( ، ح1198ٚ-. افبْٚ: ، ظبد افرمحـ بـ جٚد اهلل ادٌريب ) 268-266م: 1971أمحد افُبٔز ، مىبًٜ افرصٚد ، بٌداد ،

،  2م:ج1998،  1هدد ( دار افُعدٛ افًِّٔدٜ ، بدروت ، ضدد1326-هد ( ، ومًٓٚ: تَرير صٔخ اإلشالم ظبد افرمحـ بـ لّد افؼديْل ) 771-اجلقامع فِسبُل ) 

. افًجع 44، ص 2م: ج1997،  1، دار افُعٛ افًِّٜٔ ، بروت ، ضدهد ( ، افزهٚن يف أصقل افٍَف 478-. اجلقيْل إمٚم احلرمغ ظبد ادِؽ بـ ظبد اهلل ) 445ص

،  6م: ج1998،  1هد ( ، افُٚصػ ظـ ادحهدقل يف ظِدؿ إصدقل ، دار افُعدٛ افًِّٔدٜ ، بدروت ، ضدد653-إصٍٓٚ: أبق ظبد اهلل لّد بـ لّقد بـ ظبٚد ) 

. ابدـ 263-262، ص 3م: ج1996،  1حترير افُامل بـ اهلامم ، دار افٍُدر ، بدروت ، ضدد هد ( ، افعَرير وافعحبر ذح879-. ابـ أمر احلٚج ) 405-401ص

هد( ، اددخؾ إػ مذهٛ اإلمٚم أمحد بـ حْبؾ ، حتَٔؼ لّد أمغ ضدْٚوي ، دار افُعدٛ 1346 -بدران ، ظبد افَٚدر بـ أمحد بـ مهىٍك بـ ظبد افرحٔؿ بـ لّد ) 

   170، ص 1م: ج1996هد د 1417ٕوػ افًِّٜٔ ، بروت ، فبْٚن ، افىبًٜ ا

. افًىٚر ، حٚصدٜٔ افًىدٚر ظدذ 316-315، ص 2. افٌزايل ، ادسعهٍك: ج1217، ص 4. افرازي ، ادحهقل:ج355، ص 1. ظٔسك مْقن ، ٕزاس افًَقل:ج6

ذح مْٓٚج إصقل ، دار افُعٛ افًِّٜٔ ، بدروت ،  . اإلشْقي ، هنٚيٜ افسقل445، ص 2. افبْٚ: ، حٚصٜٔ افبْٚ: ظذ ذح ادحع:ج334، ص 2ذح ادحع: ج

 ، وإير تًريػ افبٔوٚوي يف مْٓٚج افقصقل ادىبقع مع هنٚيٜ افسقل أيوٚ. 178، ص 2م: ج1999 -هد 1420افىبًٜ إوػ فبْٚن ، 

م ، حتَٔؼ 1998 -هد 1419 -بروت  -مٗشسٜ افرشٚفٜ  افٍُقي ، أبق افبَٚء أيقب بـ مقشك احلسْٔل ، مًجؿ يف ادهىِحٚت وافٍروق افٌِقيٜ )افُِٔٚت( ،.  7

 381-380لّد ادكي: -ظدٕٚن درويش 

م ، 1994افَرايف ، صٓٚب افديـ أمحد بـ إدريس ، افدذخرة ، حتَٔدؼ لّدد حجدل ، دار افٌدرب ، . وظز افبًض بٚدًٜٔ بدل افًْديٜ بٕٔٚٚ دًْك افًْديٜ ـٚفَرايف. 8

 .129، ص 1بروت ، فبْٚن: ج

هد( ، ذح افُقـٛ ادْر ، حتَٔؼ لّدد افدزحٔع وٕزيدف محدٚد ، مُعبدٜ افًبُٔدٚن ، 972-ابـ افْجٚر ، أبق افبَٚء لّد بـ أمحد بـ ظبد افًزيز بـ ظع افٍعقحل ). 9

 170، ص 1ابـ بدران ، اددخؾ إػ مذهٛ اإلمٚم أمحد بـ حْبؾ:ج. 192، ص 4م: ج1997-هد 1418افريٚ  ، افىبًٜ افثٕٜٚٔ ، 

وظذ اجلِّٜ ؾْسِؿ أن مٚ ثبٝ احلُؿ بثبقتف ؾٓق ظِٜ ؾُٔػ إذا إوؿ إفٔف إٔف زال بزوافف ، أمٚ مٚ ثبٝ مع ثبقتف وزال مع زوافف ؾال  ". يدل ظذ ذفؽ ؿقل افٌزايل: 10

ًٚ يف صٍٚء افٌِٔؾ أن افىَّ  316، ص 1، ادسعهٍك: ج "يِزم ـقٕف ظِٜ ـٚفراجحٜ ادخهقصٜ مع افندة  س يذـر ظدذ افدقجٓغ أحددمهٚ شدديد ، وبغ أيو ُْ ًَ ْرد واف

س فقحده دون أن ُْ ًَ س مسِؽ آخر صحٔح ـٚفَسْز ، وأخر ؾٚشد وهق إثبٚت افًِٜ بٚفىَّْرد واف ُْ ًَ يْوٚف إفٔدف مسدِؽ آخدر.  وهق افذي إذا إوٚف إػ افىَّْرد واف

 ومٚ بًدهٚ. 267إير: افٌزايل ، صٍٚء افٌِٔؾ: ص 

   178، ص 2: جازي يف افرشٚفٜ افبٓٚجٜٔ ومل أظثر ظذ هذه افرشٚفٜ. إير: اإلشْقي ، هنٚيٜ افسقل. ٕسبٓٚ اإلشْقي فِر11
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 359، ص 1ومٚ بًدهٚ. ظٔسك مْقن ، ٕزاس افًَقل: ج 416، ص 6. إير: افًجع إصٍٓٚ: ، افُٚصػ ظـ ادحهقل: ج12

 115، ص 6مًجؿ مَٚئس افٌِٜ: جابـ ؾٚرس ، . 13

  942: ص . افٍُقي ، افُِٔٚت14

،  1هد ، حتَٔؼ: د. شٔد اجلّٔع: ج1404إير: أمدي ، أبق احلسـ ظع بـ لّد ، اإلحُٚم يف أصقل إحُٚم ، دار افُعٚب افًريب ، بروت ، افىبًٜ إوػ ،  .15

 172ص

. جمّقظٜ مـ 551، ص 3ُعٛ افًِّٜٔ ، بروت ، فبْٚن: جإير: ظع حٔدر ، درر احلُٚم ذح جمِٜ إحُٚم ، حتَٔؼ وتًريٛ: ادحٚمل ؾّٓل احلسْٔل ، دار اف .16

وفدٔس افىَّدْرد دفدٔال وحدده ظْدد . 336-335، ص 25هدد: ج 1427 - 1404مك ،  –افًِامء ، ادقشقظٜ افٍَٜٓٔ افُقيعٜٔ ، افىبًٜ إوػ ، مىٚبع دار افهٍقة 

افبٚؿال: ؾَٚل: مـ ضرد ظـ ؽرر ؾجٚهؾ ، ومـ مٚرس افؼديًٜ واشدعجٚزه ؾٓدٚزئ بٚفؼديًٜ.  إجّٜ إربًٜ وؽرهؿ ؛ ٕٕف ٓ ئٍد ظِام وٓ طْٚ ؾٓق حتُؿ ، وبٚفغ

 198، ص 4ابـ افْجٚر ، ذح افُقـٛ ادْر:ج

 272م: ص1986. افسًدي ظبد احلُٔؿ ظبد افرمحـ ، مبٚحٞ افًِٜ يف افَٔٚس ظْد إصقفٔغ ، دار افبنٚجر ، بروت ، فبْٚن ، افىبًٜ إوػ ،  17

، اإلشدْقي ،  73، ص 3. افسدبُل ، اإلهبدٚج: ج1218، ص 4. افرازي ، ادحهدقل: ج 315، ص 2إير هذه إؿسٚم يف: افٌزايل أبق حٚمد ، ادسعهٍك: ج . 18

 حتَٔدؼ ظِدؿ هد ( ، إرصٚد افٍحقل إػ125-، افنقـٚ: لّد بـ ظع )  400، ص 6، افًجع إصٍٓٚ: ، افُٚصػ ظـ ادحهقل: ج 868، ص 2هنٚيٜ افسقل: ج

، ظٔسك مْقن ، ٕزاس افًَقل يف حتَٔؼ افَٔٚس ظْد ظِامء إصقل ، مىبًٜ افعوٚمـ إخدقي ،  373م: ص1995،  6إصقل ، ضبع مٗشسٜ افُعٛ افثَٚؾٜٔ ، ضد

 170،  1ابـ بدران ، اددخؾ: ج ،  192، ص 4ابـ افْجٚر ، ذح افُقـٛ ادْر:ج.  355مك ، دون شْٜ ضبع: ص

هد( ، ذح خمعك افروضٜ ، حتَٔؼ ظبد اهلل بـ ظبد ادحسـ افسـدل 716 يَقل افىقيف احلْبع. افىقيف ، شِٔامن بـ ظبد افَقي بـ ظبد افُريؿ افكسي ). ـام 19

 .192، ص 4.وإير: ابـ افْجٚر ، ذح افُقـٛ ادْر: ج413، ص 3م: ج1987-هد 1407، مٗشسٜ افرشٚفٜ ، افىبًٜ إوػ ، 

  ، افىبًدٜ زي ، لّد بـ ظّر بـ احلسغ ، ادحهقل يف ظِؿ إصقل ، حتَٔؼ: ضف جٚبر ؾٔٚ  افًِقا: جٚمًٜ اإلمٚم لّد بـ شًقد اإلشدالمٜٔ ، افريدٚافرا.  20

 .615، ص 5هد: ج1400إوػ ، 

 .475. افُبٔز ، مبٚحٞ افًِٜ: ص  21

.ادْٚوي لّدد بدـ ظبدد افدرؤوف ، افعًدٚريػ ، دار افٍُدر 105م: ص 1995افًِّٜٔ ، بروت ، اجلرجٚ: ، افؼيػ ظع بـ لّد ، افعًريٍٚت ، دار افُعٛ .  22

 704. افٍُقي ، افُِٔٚت: ص 342، ص 1، افىبًٜ إوػ ، حتَٔؼ: د.لّد رضقان افدايٜ: ج 1410-ادًٚس ، دار افٍُر ، بروت ، دمنؼ 

 473. افسًدي ، مبٚحٞ افًِٜ: ص  23

 704. افٍُقي ، افُِٔٚت: ص 342، ص 1.ادْٚوي ، افعًٚريػ: ج105ٍٚت: ص . اجلرجٚ: ، افعًري 24

 473. افسًدي ، مبٚحٞ افًِٜ: ص  25

 704. افٍُقي ، افُِٔٚت: ص 342، ص 1.ادْٚوي ، افعًٚريػ: ج105. اجلرجٚ: ، افعًريٍٚت: ص  26

 . أي ظٚم. 27

 220، ص 4. افزرـق ، افبحر ادحٔط: ج 28

َّٜٔ. افسًدي ، مبٚحٞ افًِٜ: "طٚهر مذهٛ ادٚفُٜٔ"ز إػ أن. ذهٛ افدـعقر افُبٔ 29 ِِّ
ًِ َوَران مسُِٚ ئٍد اف ، ومٚ اظعدزه طدٚهرا خيدٚفػ مدٚ  476ٍٕل اظعبٚر افدَّ

 ٕص ظِٔف ادحََقن مـ ظِامء ادٚفُٜٔ ومٚ ٕسبف ؽرهؿ هلؿ

، اإلشدْقي ،  1218، ص 4،. افرازي ، ادحهقل: ج 330/ ص  3فممدي: ج . أمدي ، اإلحُٚم  315، ص  2. إير مجٔع ذفؽ يف: افٌزايل . ادسعهٍك: ج 30

. ابـ أمدر حدٚج ، افعَريدر 373، ص 3. افنقـٚ: ، إرصٚد افٍحقل:ج336-334، ص 2.افًىٚر ، حٚصٜٔ افًىٚر ظذ ذح ادحع:ج869، ص 2هنٚيٜ افسقل:ج

،  3. افىقيف ، ذح خمعك افروضدٜ: ج218-217، ص 4رـق ، افبحر ادحٔط: ج. افز358.ظٔسك مْقن ، ٕزاس افًَقل: ص 263-262، ص 3وافعحبر: ج

،  6. افًجع إصٍٓٚ: ، افُٚصػ ظـ احلهدقل: ج73-72، ص 3. افسبُل ، اإلهبٚج: ج467-466، ص 2. افبْٚ: ، حٚصٜٔ افبْٚ: ظذ ذح ادحع:ج413ص

. ابـ افِحٚم افبًع ، ظع بـ لّد بـ ظع افدبًع أبدق 129، ص 1، افَرايف ، افذخرة: ج 193ص،  4. ابـ افْجٚر احلْبع ، ذح افُقـٛ ادْر: ج404-402ص

. ابدـ بددران 149، ص 1جاحلسـ ، ادخعك يف أصقل افٍَف ظذ مذهٛ اإلمٚم أمحد بـ حْبؾ ، جٚمًٜ ادِؽ ظبد افًزيز ، مُٜ ادُرمٜ ، حتَٔؼ: د. لّد ميٓر بَٚ: 
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 .170ص ،  1احلْبع ، اددخؾ: ج

 193، ص  4. ابـ افْجٚر ، ذح افُقـٛ ادْر:ج869، ص 2. اإلشْقي ، هنٚيٜ افسقل:ج 31

 218، ص 4. افزرـق ، افبحر ادحٔط: ج 32

 . ابـ اشًّٚ: ، ؿقاضع إدفٜ يف إصقل:  33

، ؿقاضع إدفٜ يف إصقل ، حتَٔدؼ 161/ ص  2هد( ج 489-ًل )أبق اديٍر، مْهقر بـ لّد بـ ظبد اجلبٚر ابـ أمحد ادروزى افسًّٚ: افعّّٔل احلٍْل ثؿ افنٚؾ

 لّد حسـ لّد حسـ اشامظٔؾ افنٚؾًل

 م1999هد/1418افْٚذ : دار افُعٛ افًِّٜٔ، بروت، فبْٚن ،  افىبًٜ إوػ، 

 ِٜ.. هق إحلٚق حُؿ مسٖفٜ ٓ ٕص ظذ حُّٓٚ يف افؼع بٖخرى ٕص افؼع ظذ حُّٓٚ ٓصساـٓام يف ٍٕس افً 34

 3509، ص 8. افَرايف ، ٍٕٚجس ادحهقل: ج 35

 220، ص 4. افزرـق ، افبحر ادحٔط: ج 36

ؾَد َِٕف ظْف افزرـق مـ ـعٚبدف احلددود وهدق ؽدر  "ؿقل ادحهِغ  "، أمٚ ؿقل افسًّٚ: إٔف  161/ ص  2. إير: افسًّٚ: ، ؿقاضع إدفٜ يف إصقل: ج  37

، افٌدزايل ، ادسعهدٍك:  19، ص  4ل حجٜٔ افىرد وافًُس ) افدوران ( ؾٓق مذـقر يف تبكتف إير افزرـق ، افبحر ادحدٔط: ج مىبقع ؾٔام أظِؿ ، أمٚ رأيف يف ٍٕ

، افىبًدٜ إوػ ،  دمندؼ –، دار افٍُر  452/ ص  1، افنرازي أبق إشحٚق إبراهٔؿ بـ ظع بـ يقشػ افٍروزآبٚدي ، افعبكة يف أصقل افٍَف: ج 315، ص 2ج

، ابـ افْجٚر ، ذح افُقـٛ  263-262، ص 3، ابـ أمر احلٚج ، افعَرير وافعحبر:ج 332، ص 3، حتَٔؼ : د. لّد حسـ هٔعق ، أمدي ، اإلحُٚم: ج  1403

هدد( ، تٔسدر 972-. أمر بٚدصدٚه ، لّدد أمدغ )413، ص 3. افىقيف ، ذح خمعك افروضٜ: ج218، ص 4، افزرـق ، افبحر ادحٔط: ج 193، ص 4ادْر: ج

، ابـ احلٚجٛ مجٚل افديـ أيب ظّرو ظثامن بـ ظّر افدويْل ، ادخعك ، مىبقع يف مدعـ ـعدٚب: افسدبُل ، تدٚج  70، ص 4افعحرير ، دار افٍُر ، بروت ، فبْٚن: ج

هد  1419 -م  1999 -فبْٚن / بروت  -افُعٛ  ، ظٚمل 350/ ص 4افديـ أيب افْك ظبد افقهٚب بـ ظع بـ ظبد افُٚيف رؾع احلٚجٛ ظـ خمعك ابـ احلٚجٛ: ج 

ن وٕسدٛ  73، ص  3 ، افىبًٜ إوػ ، حتَٔؼ : ظع لّد مًق ، ظٚدل أمحد ظبد ادقجقد ، ووجدت افَْؾ ظـ افبٚؿال: يف: افسدبُل ، اإلهبدٚج ذح ادْٓدٚج: ج

 ا مل يهح ظْف.فبًوٓؿ إٔف ٕسٛ فِبٚؿال: إٔف يرى إؾٚدة افدوران فًِِٜٔ فُـ ٍٕك ذفؽ وأن هذ

 221-220، ص 4، افزرـق ، افبحر ادحٔط:ج 332، ص 3. أمدي ، اإلحُٚم: ج 267. افٌزايل ، صٍٚء افٌِٔؾ: 38

،  2م: ج1998،  1هد ( ، تَريرات افؼبْٔل ظذ حٚصٜٔ افبْٚ:  ، دار افُعدٛ افًِّٔدٜ ، بدروت ، ضدد1326-. افؼبْٔل صٔخ اإلشالم ظبد افرمحـ بـ لّد )  39

 .446ص

 332، ص 3. أمدي ، اإلحُٚم: ج 40

 70، ص 4. أمر بٚد صٚه ، تٔسر افعحرير: ج 41

 221 – 220، ص 4، افزرـق ن افبحر ادحٔط : ج  332، ص 3. أمدي ، اإلحُٚم: ج 42

 .221-220، ص 4، افزرـق ، افبحر ادحٔط: ج 332، ص 3أمدي ، اإلحُٚم: ج.  43

 221 – 220، ص  4جافزرـق ، افبحر ادحٔط .  44

 221 – 220، ص  4، افزرـق ، افبحر ادحٔط:ج   267. إير: افٌزايل ، صٍٚء افٌِٔؾ: ص  45

 .446، ص  2. افؼبْٔل ،  تَريرات افؼبْٔل ظذ حٚصٜٔ افبْٚ:: ج  46

 221 – 220، ص  4ج ، افزرـق ، افبحر ادحٔط: 332، ص  3أمدي ، اإلحُٚم:ج ،  316، ص  1. افٌزايل ، ادسعهٍك: ج 47

 332، ص  3. أمدي ، اإلحُٚم:ج  48

 70، ص  4. أمر بٚد صٚه ، تٔسر افعحرير: ج 49

 875، ص  2. هنٚيٜ افسقل ، اإلشْقي: ج 50

 3509، ص  8. افَرايف ، ٍٕٚجس ادحهقل: ج 51

 ومٚ بًدهٚ. 3507، ص 8، ٍٕٚجس ادحهقل: جومٚ بًدهٚ. افَرايف  402، ص 6. ٕسبف إفٔف: افًجع إصٍٓٚ: ، افُٚصػ ظـ ادحهقل: ج 52
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 .266، ص 2. ابـ أمر احلٚج ، افعَرير وافعحبر: ج3509، ص 8. افَرايف ، ٍٕٚجس ادحهقل: ج 53

،  2. افبْدٚ: ، حٚصدٜٔ افبْدٚ: ظدذ ذح ادحدع: ج263-262، ص 3، ابدـ أمدر احلدٚج ، افعَريدر وافعحبدر:ج 350/ ص  4. افسبُل ، رؾع احلٚجٛ : ج  54

 .446ص

 .446، ص  2. افبْٚ: ، حٚصٜٔ افبْٚ: ظذ ذح ادحع: ج  55

ٜ أو . إمقر ادَىقع هبٚ ؿد تُقن ذظٜٔ وهل مٚ ـٚن مهدرهٚ لُامت افؼع ـقجقب افهالة ، وؿد تُقن ظٚديٜ ـدوران افنّس بًُس ظَٚرب افسٚظ 56

وهل تِؽ إمقر افعل أفٍْٚهٚ وـٚن مهدرهٚ افعجربٜ وافعُرار ، وؿد تُقن ظَِٜٔ أي مهدرهٚ وؿقع افقء إػ إشٍؾ ظذ شىح إر  يف افيروف افىبًٜٔٔ ، 

 افًَؾ ؾَط ـٚشعحٚفٜ ـقن افقء مقجقدا ومًدومٚ يف ٍٕس افزمٚن وادُٚن.

 446، ص 2. افؼبْٔل ، تَريرات افؼبْٔل ظذ حٚصٜٔ افبْٚ:: ج 57

 .446، ص  2: ، حٚصٜٔ افبْٚ: ظذ ذح ادحع: ج ، افبْٚ  359. ظٔسك مْقن ، ٕزاس افًَقل: ص  58

. افًجدع إصدٍٓٚ: ، افُٚصدػ ظدـ  3507-3506، ص  8. افَرايف ، ذح ادحهقل: ج 1220-1219، ص  4. افرازي ، ادحهقل يف ظِؿ إصقل: ج 59

 . 410-408، ص  4ادحهقل: ج 

ِٜ ، إير: افبَٔٓل ، أب.  60 َّٔ ْعبِ  ِ ق بُر أمحد بـ احلسغ بـ ظع ، افسْـ افُزى فِبَٔٓل ويف ذيِف اجلقهر افَْدل ، جمِدس داجدرة ادًدٚرف افْيٚمٔدٜ ويف روايٜ أخرى: اف

    109ص 4هد: ج1344افُٚجْٜ يف اهلْد ببِدة حٔدر آبٚد ، افىبًٜ إوػ ، 

 11، ص 6بروت: ج هد( ، صحٔح مسِؿ ، دار اجلٔؾ ودار إؾٚق اجلديدة ،261-. مسِؿ بـ احلجٚج افْٔسٚبقري ) 61

،  3ز اإلشدالمل: جأبق داود ، شِٔامن بـ إصًٞ افسجسعٚ: شْـ أيب داود ، دار افُعٚب افًريب ، بروت ، وزارة إوؿٚف ادكديٜ وأصدٚرو إػ مجًٔدٜ ادُْد.  62

، حتَٔدؼ: د.مهدىٍك ديدٛ  1987-1407، افىبًدٜ افثٚفثدٜ ، . افبخٚري ، لّد بـ اشامظٔؾ أبق ظبد اهلل ، اجلٚمع افهحٔح ، دار ابـ ـثر ، افٔاممٜ ، بروت 95ص

 2559، ص 6افبٌٚ: ج

 414، ص 3افىقيف ، ذح خمعك افروضٜ: ج.  63

 .127، ص 2افَرايف ، ذح تَْٔح افٍهقل: ج.  64

، ص  8افَدرايف ظْدف يف ذح ادحهدقل: ج . وؿد أصٚر افعزيزي بٚخعهٚر إػ هذه افىريَدٜ ؾدٔام َِٕدف  46-44، ص  2. اجلقيْل ، افزهٚن يف أصقل افٍَف: ج 65

 .. وؿد ـٕٚٝ هذه افىريَٜ ؿد حرضت يف ذهْل ؿبؾ ـعٚبٜ افبحٞ وأثْٚءه ؾسًدت ظْدمٚ وجدهتٚ بًْٔٓٚ ظْد حز افًِامء إمٚم احلرمغ رمحف اهلل 3510-3511

 ـالم اهلل وهق ؿديؿ.تْبف إػ أن ادَهقد بٚحلدوث هق حدوث تًِؼ احلُؿ بْٚ ٓ حدوث ظغ احلُؿ ٕٕف ظغ . 66

 . بٚإلمجٚع أو ٕٕف فق مل يُـ فف ظِٜ فِزم افعُِٔػ بٚدحٚل.67

ٓ بًّْدك افبٚظدٞ اددٗثر يف ذات وتْبف إػ أن ادَهقد بٚفًِٜ تِؽ افًالمٜ ادهِحٜٔ افعل جًِٓٚ اهلل فًبٚده تٍواًل مْف وإحسٕٚٚ يف ؽٚفٛ إحُٚم افؼظٜٔ اشعَراء ، 

 اهلل تًٚػ.

. افسبُل  361-359. ظٔسك مْقن ، ٕزاس افًَقل: ص  1218، ص  4. افرازي ، ادحهقل يف ظِؿ إصقل: ج  870، ص  2، هنٚيٜ افسقل: ج  . اإلشْقي68

 3504، ص  8. افَرايف ، ٍٕٚجس ادحهدقل: ج  409-406، ص  6. افًجع إصٍٓٚ: ، افُٚصػ ظـ ادحهقل: ج  74-73، ص  3، اإلهبٚج ذح ادْٓٚج: ج 

 مٚ بًدهٚ .و

. وؿد أورد هذا آظسا  افًالمٜ افَْنقا:. إير افًجع إصدٍٓٚ:  3509، ص  8. افَرايف ، ذح ادحهقل: ج  363. ظٔسك مْقن ، ٕزاس افًَقل: ص 69

 . 414، ص  6، افُٚصػ ظـ ادحهقل: ج 

 . 362-361زاس افًَقل: ص . ظٔسك مْقن ، ٕ 415-414، ص  6. افًجع إصٍٓٚ: ، افُٚصػ ظـ ادحهقل: ج 70

. وؿٚل ظْف: وهق اظدسا  صدحٔح ، وأجدٚب  75، ص 3. افسبُل ، اإلهبٚج ذح ادْٓٚج: ج  414، ص  6. افًجع إصٍٓٚ: ، افُٚصػ ظـ ادحهقل: ج 71

 ظْف بًض ذاح ادحهقل بام ٓ أرتؤف ، وهذا آظسا  أورده افَْنقا:. 

 .  361. وَِٕف ظـ ظٔسك مْقن ، ٕزاس افًَقل: ص  415 - 414، ص  6ادحهقل: ج  . افًجع إصٍٓٚ: ، افُٚصػ ظـ72

 . 414، ص  6. افًجع إصٍٓٚ: ، افُٚصػ ظـ ادحهقل: ج  3510، ص  8. افَرايف ، ٍٕٚجس ادحهقل: ج 73
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 . 3510، ص  8. افَرايف ، ٍٕٚجس ادحهقل: ج 74

 . 415، ص  6. افًجع إصٍٓٚ: ، افُٚصػ ظـ ادحهقل: ج 75

 ٜ فِقصقل إػ ٕعٚجٟ ؿىًٜٔ.. أردت بٚفًَؾ افزهٚ: هق افًَؾ ادًعّد ظذ إدفٜ افَىًٜٔ شقاء ـٕٚٝ َِٕٜٔ أو ظَِٜٔ ، أي إدفٜ ادبْٜٔ ظذ مَدمٚت ظَِٜٔ ؿىًٔ 76

. افًجدع  362مْدقن ، ٕدزاس افًَدقل: ص . ظٔسدك  75-74، ص  3. وأصدٚر إفٔٓدٚ افسدبُل يف إهبٚجدف: ج  3511، ص  8. افَرايف ، ذح ادحهقل: ج 77

 . 416، ص  6إصٍٓٚ: ، افُٚصػ ظـ ادحهقل: ج 

 . 416، ص  6. افًجع إصٍٓٚ: ، افُٚصػ ظـ ادحهقل: ج 78

-362ل: ص . ظٔسدك مْدقن ، ٕدزاس افًَدق 76-75، ص  3. وإير: افسبُل ، اإلهبٚج ذح ادْٓدٚج: ج  871-870، ص  2. اإلشْقي ، هنٚيٜ افسقل: ج 79

364 . 

 . 364. ظٔسك مْقن ، ٕزاس افًَقل: ص  871،  2. اإلشْقي ، هنٚيٜ افسقل: ج  76-75،  3. افسبُل ، اإلهبٚج ذح ادْٓٚج: ج 80

 . 365-364. ٕزاس افًَقل: ص  66، ص  3. افسبُل ، اإلهبٚج ذح ادْٓٚج: ج 81

،  8، افَدرايف ، ذح ادحهدقل: ج  332، ص  3. أمدي ، اإلحُٚم يف أصقل إحُدٚم: ج 1220-1219، ص  4. افرازي ، ادحهقل يف ظِؿ إصقل: ج 82

 . 410-408، ص  4. افًجع إصٍٓٚ: ، افُٚصػ ظـ ادحهقل: ج  3507-3506ص 

ًٚ ؾٔف: إٔف يف ؽٚيٜ افوًػ وفقٓ صدوره ظـ مثِف  3514، ص  8. افَرايف ، ذح ادحهقل: ج 83 ء افزمدٚن بّثِدف فُدٚن أبْدٚ ووفقع -افرازي أي–. وؿد ؿٚل أيو

أجقبدٜ أخدرى ؾٕٚيرهدٚ إن اإلظرا  ظْف أوػ مـ آظسا  ظِٔف. إذا يًز ظذ أهؾ افْير افسديد سف افزمٚن إػ مٚ هق بغ ظْد افًٚؿؾ ؾسٚده. وؿد ذـر رمحف اهلل 

  413-409، ص  6، افُٚصػ ظـ ادحهقل: ج  صئٝ ؾَد اتبًٝ ٕهٔحعف ؾال أسف افزمٚن هبٚ. وإير بٔٚن ضًٍف يف افًجع إصٍٓٚ:

 . 366-365. ظٔسك مْقن ، ٕزاس افًَقل: ص  421-420، ص  6. افًجع إصٍٓٚ: ، افُٚصػ ظـ ادحهقل: ج 84

ايل ، ادسعهدٍك: ج . افٌز 367. ظٔسك مْقن ، ٕزاس افًَقل: ص  376، ص 3. افسبُل ، اإلهبٚج ذح ادْٓٚج: ج  871، ص  2. اإلشْقي ، هنٚيٜ افسقل: ج85

،  4. افرازي، ادحهقل مـ ظِؿ إصدقل: ج  46-45، ص  2. اجلقيْل ، افزهٚن يف أصقل افٍَف: ج  3508، ص  8. افَرايف ، ذح ادحهقل: ج  315، ص  2

 . 264، ص 3ج . ابـ أمر احلٚج ، افعَرير وافعحبر:421-417، ص  6. افًجع إصٍٓٚ: ، افُٚصػ ظـ ادحهقل: ج 1223-1222ص 

. افٌزايل ، ادسعهدٍك: ج  367. ظٔسك مْقن ، ٕزاس افًَقل: ص  376، ص 3. افسبُل ، اإلهبٚج ذح ادْٓٚج: ج  871، ص  2. اإلشْقي ، هنٚيٜ افسقل: ج86

،  4، ادحهقل مـ ظِؿ إصدقل: ج . افرازي 46-45، ص  2. اجلقيْل ، افزهٚن يف أصقل افٍَف: ج  3508، ص  8. افَرايف ، ذح ادحهقل: ج  315، ص  2

 . 264، ص 3. ابـ أمر احلٚج ، افعَرير وافعحبر: ج421-417، ص  6. افًجع إصٍٓٚ: ، افُٚصػ ظـ ادحهقل: ج 1223-1222ص 

 . 46، ص  2. اجلقيْل ، افزهٚن يف أصقل افٍَف: ج 87

ومٚ بًددهٚ .  - 3514، ص  8. افَرايف ، ذح ادحهقل: ج  1222-1219، ص  4صقل: ج . إير افدفٔؾ افثٚ: بعٍٚصِٔف يف: افرازي ، ادحهقل مـ ظِؿ ا88ٕ

-417، ص  6. افًجدع إصدٍٓٚ: ، افُٚصدػ ظدـ ادحهدقل: ج  264، ص  3. ابـ أمر احلٚج ، افعَرير وافعحبر: ج  366ظٔسك مْقن ، ٕزاس افًَقل: ص 

هدد (. أصدقل افنخزد ، دار افُعدٚب افًِّٔدٜ ، 483 -خز ، لّد بـ أمحد بـ أيب شٓؾ صّس إجّدٜ ) . وإير افنىر إول مـ افدفٔؾ أيوٚ يف: افن 421

 180، ص  2م: : ج  1993 -هد 1414بروت ، فبْٚن ، افىبًٜ آوػ 

 . 421-420، ص  6. افًجع إصٍٓٚ: ، افُٚصػ ظـ ادحهقل: ج 89

ًٚ ؾٕٚول خيعِػ بخهقصٜٔ ـقٕف بٚدحدد . ومًْٚه بٚدثٚل أن افَعؾ بٚدحدد وافَعؾ بٚد90 ثَؾ ينسـٚن يف افَعؾ ادقصقف ، وخيعٍِٚن بخهقصٜٔ ـؾ واحد ؾٔٓٚ ؿىً

 وافثٚ: بٚدثَؾ ، هذا هق ادراد بٚفعًٔغ.

 . أي وحدوث ذفؽ افقصػ يف ادحؾ ؽر ذفؽ افقصػ ادذـقر وهق ؽر منسك ؾال يعًدى مع إٔف داجر.91

،  6. افًجع إصٍٓٚ: ، افُٚصدػ ظدـ ادحهدقل: ج  3500، ص  8. افَرايف ، ذح ادحهقل: ج  1218، ص  4ظِؿ إصقل: ج . افرازي ، ادحهقل يف 92

 . 406ص 

،  6. افًجع إصٍٓٚ: ، افُٚصدػ ظدـ ادحهدقل: ج  3500، ص  8. افَرايف ، ذح ادحهقل: ج  1218، ص  4. افرازي ، ادحهقل يف ظِؿ إصقل: ج 93

 . 406ص 
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 . 3513-3511، ص  8. وج 3506-3503، ص  8افَرايف ، ذح ادحهقل: ج  94

 . 409-407، ص  6. افًجع إصٍٓٚ: ، افُٚصػ ظـ ادحهقل: ج 95

 .ٕهٔٛ. احلٚل ظـ مـ ؿٚل بف مـ ادْٚضَٜ هل درجٜ بغ افقجقد وافًدم ن أي احلٚل ٓ هق مقجقد وٓ مًدوم ، وإٕام فف مـ صٍٚت افقجقد وافًدم  96

 . 367. ظٔسك مْقن ، ٕزاس افًَقل: ص  315، ص  2. افٌزايل أبق حٚمد ، ادسعهٍك: ج 97

  416، ص  6. افًجع إصٍٓٚ: ، افُٚصػ ظـ ادحهقل: ج  367. ظٔسك مْقن ، ٕزاس افًَقل: ص 98

 . 414 – 413، ص  3. افىقيف ، ذح خمعك افروضٜ: ج 99

 .127ص ،  2. افَرايف ، ذح تَْٔح افٍهقل: ج100

 420، ص  6. افًجع إصٍٓٚ: ، افُٚصػ ظـ ادحهقل: ج  101

 .179، ص  1. افَرايف ، افذخرة: ج102

، حتَٔدؼ د. مهدىٍك  1987 – 1407بروت ، افىبًٜ افثٚفثٜ ،  –دار ابـ ـثر ، افٔاممٜ ،  لّد بـ إشامظٔؾ أبق ظبداهلل ، اجلٚمع افهحٔح ادخعك. افبخٚري ، 103
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 افَٚتؾ . افَٚتؾ ادُٚؾئ هق مـ شٚوى ادَعقل يف صٍٚت تقجٛ افَهٚص ـٚإلشالم واحلريٜ وافذـقرة وؽرهٚ مـ افؼوط افعل تنسط إلحلٚق افَهٚص يف 105

 ظْد بًض افٍَٓٚء.

َذاِب (]افْسٚء/. ؾ٘ن أحهْٝ إمٜ ثؿ زٕٝ ؾال ترجؿ بْص ؿقفف تًٚػ : ) َؾَِ٘ذا أُ  106 ًَ ـَ اْف َـّ ِْٕهُػ َمٚ َظَذ ادُْْحَهَِْٚت ِم ِٓ ْٔ َِ ًَ  َؾ
ٍٜ ِٚحَن ٍَ َـّ َؾِْ٘ن َأَتْغَ بِ  [25ْحِه

بَد، ) 107 ًْ ( صدحٔح ابدـ حبدٚن 450/ ص  11)ج  -هد( ، صحٔح ابـ حبدٚن 354-. وهق حديٞ صحٔح رواه ابـ حبٚن لّد بـ حبٚن بـ أمحد بـ مًٚذ بـ َم

 افرشٚفٜ ، بروت ، فبْٚن. ، ضبع مٗشسٜ بستٔٛ ابـ بِبٚن

 


