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البحح ملخص

ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً خامت األْبٝـا٤ ٚاملطغـًني ٚعًـ٢     ،اسبُس هلل ضب ايعاملني
 .ٚبعس ،آي٘ ٚقشب٘ أمجعني

زضاغ١ تأق١ًٝٝ  -نٛابط ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس ) :ؾٗصا ايبشح بعٓٛإ
 :ٚنـٛابط ايرتدـٝض بـني    ،ع ايتعـاض  بـني املكـاحل ٚاملؿاغـس    ٜبٝٓٔ أْـٛا  (-تطبٝك١ٝ 

يَِٝػًِ املطدِّض  ;ٚاملكاحل اييت عاضنتٗا َؿاغس،ٚاملؿاغس املتعاضن١ ،املكاحل املتعاضن١
َٓا إٔ ٜعطٌ أسهاّ ايؿطع باغِ ايرتدٝض  َٔ ايٛقٛع يف اشبطأ يف ايرتدٝض ايصٟ جيعً٘ إ

ٔ ايٓعط يف املكاحل ٚاملؿاغس ؾُٝٛٔقع ايهـطض  أٚ ٜػايٞ يف ايبعس ع ،بني املكاحل ٚاملؿاغس
 .باملهًؿني

إش ؾٝـ٘ اغـتكطا٤ نـالّ األقـٛيٝني ؾُٝـا       ;ٚنإ َٓٗر ايبشح اغتكطا٥ّٝا ذبًًٝٝـاّ 
 ،ٜتعًل مبػا٥ٌ ايبشح يًدطٚز بؿطٚط ٚنٛابط شنطٖٚا أٚ أؾاضٚا إيٝٗا يف ايرتدـٝض 

 عـِٓٗ ٚؾكٗـا٤ األَـ١    ٚحبح يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚؾك٘ ايكشاب١ ضنٞ اهلل
 .عٔ مناشز يتطبٝل تًو ايهٛابط عًٝٗا ٚاغتٓباط بعض ايهٛابط َٓٗا

ٚايجاْٞ تأقًٝٞ ٚؾٝ٘ ثالثـ١   ،األٍٚ متٗٝسٟ :ٚاؾتٌُ ايبشح ع٢ً ثالث١ ؾكٍٛ
تطبٝكـات عًـ٢    َبشـح يف  :ٚنـإ عًـ٢ َبشـجني    ،ٚايجايح تطبٝكٞ ،ٚعؿطٕٚ نابطّا

ٚؾٝـ٘ اـإ عؿـط٠     ،ايهطِٜ ٚايػـ١ٓ ايٓبٜٛـ١   ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس َٔ ايكطإٓ
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تطبٝكات ع٢ً ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغـس َـٔ ؾكـ٘ ايكـشاب١      يفَبشح ٚ ،َػأي١
  .ٚؾٝ٘ اإ ٚعؿطٕٚ َػأي١ ،ضنٞ اهلل عِٓٗ ٚؾكٗا٤ األ١َ

 بأَط يٝؼ ٚاملؿاغس املكاحل بني ايرتدٝض إٔ :ٚيف ٖصا ايبشح تبِٝٓت أَْٛض، َٓٗا
٘  ٚعٌُ ايٓب١ٜٛ ٚاألسازٜح ايكطآ١ْٝ اآلٜات عًٝ٘ زيت بٌ سازخ ٕ  ايكـشاب١  بـ  ضنـٛا
ٔ  ايكـاحل  ٚايػًـ ٚايتابعٕٛ عِٓٗ اهلل  املكـاحل  بـني  ايرتدـٝض  إٔ ،األَـ١  ؾكٗـا٤  َـ

 أعًـ٢  تطدٝض َٚكاقسٖا، إٔ ايؿطٜع١ ٚقٛاعس ايؿاضع ألزي١ ؾِٗ ْتاز ٜهٕٛ ٚاملؿاغس
ٕ  يهٔ ،عًٝ٘ صبُع املؿػستني أععِ ٚزض٤ املكًشتني  املكـًشتني  أٟ يف خـتالف اال نـا

ُُطٖدش١  املكـًش١  ع٢ً اإلقساّ إْ٘ عٓس ،أععِ املؿػستني ٚأٟ أع٢ً  املؿػـس٠  عًـ٢  ايــ
 .املػتطاع قسض املؿػس٠ تكًٌٝ حياٍٚ

 ايعاملني ضب هلل ٚاسبُس ،ايعيٌ ٜٚػؿط ايعٌُ ٜتكبٌ إٔ ايععِٝ اهلل أغأٍ ٚختاَّا
 .ٚاملطغًني األْبٝا٤ خامت ع٢ً ٚايػالّ ٚايكال٠
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 ملقدمة:ا

اسبُس هلل ايصٟ أْعٍ ٖصٙ ايؿطٜع١ٝ اييت ضاعت دًب املكًش١ ٚزؾع املؿػس٠ 
ٚؾل َٝعإ ضباْٞ سهِٝ، ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً خامت األْبٝا٤ ٚاملطغًني ايصٟ نإ 

سني  (1) ضنٞ اهلل عٓ٘ ملعاش بٔ دبٌ َطاعّٝا يتؿاٚت املكاحل ٚاألسٛاٍ ؾكس قاٍ 
ٌَ ٔنَتإب))ٔإَْٖو َغَت :بعج٘ إىل ايُٝٔ ِٖ َّا َأ ِٛ ِٕ  ،ِأٔتٞ َق َُٗسٚا َأ ِٕ َِٜؿ ِِ إىل َأ ُٗ ِِ َؾاِزُع ُٗ ؾإشا ٔد٦َِت

ٔ٘ ًٖ ُّٖسا ضغٍٛ اي ََُش  ٖٕ ََٚأ َ٘ إال اهلل  َ٘ قس  ،ال ٔإَي ًٖ ٕٖ اي ِِ َأ ُٖ ِِ َأَطاُعٛا يو ٔبَصٔيَو َؾَأِخٔبِط ُٖ  ِٕ َؾٔإ
١ًَٕ ِٝ ََٚي  ّٕ ِٛ َٛإت يف نٌ َٜ َُِؼ َقًَ ِِ  ،َؾَطَ  عًِٝٗ َخ ُٖ ِِ َأَطاُعٛا يو ٔبَصٔيَو َؾَأِخٔبِط ُٖ  ِٕ َؾٔإ

))ِِ ٔٗ ِِ َؾُتَطٗز ع٢ً ُؾَكَطا٥ٔ ٔٗ َ٘ قس َؾَطَ  عًِٝٗ َقَسَق١ّ ُتِؤَخُص َٔ َأِغَٓٔٝا٥ٔ ًٖ ٕٖ اي  .(2)َأ

ؾايتهايٝـ نًٗا  ،(3)ؾايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ٚنعت ملكاحل اشبًل بإطالم  ;ٚبعس
ؾـ )ايؿطٜع١ َبٓاٖا ٚأغاغٗا ع٢ً  (4)خطاِٖ ضادع١ إىل َكاحل ايعباز يف زْٝاِٖ ٚأ

َٚكاحل  ،ٚضمح١ نًٗا ،ٖٚٞ عسٍ نًٗا ،اسٔبَهِ َٚكاحل ايعباز يف املعاف ٚاملعاز
 ،ؾهٌ َػأي١ خطدت عٔ ايعسٍ إىل ازبٛض ٚعٔ ايطمح١ إىل نسٖا ;ٚسه١ُ نًٗا ،نًٗا

 .(5)ٚعٔ اسبه١ُ إىل ايعبح ؾًٝػت َٔ ايؿطٜع١(  ،ٚعٔ املكًش١ إىل املؿػس٠

 :مشكلة البحح

 ،إٔ ٖصا ايعكـط نجـطت ؾٝـ٘ املػـا٥ٌ ايـيت اختًطـت ؾٝٗـا املكـاحل ٚاملؿاغـس         
ؾععُـت اسبادـ١ ملعطؾـ١ نـٛابط      ،ٚتعامحت ؾٝٗا األؾعاٍ اييت يهٌ َٓٗا ٚد٘ َكًش١

 :(6)قــاٍ ايعــع بــٔ عبسايػــالّ  ،ٖٚــٛ أَــط ععٜــع ،ايرتدــٝض بــني املكــاحل ٚاملؿاغــس
 ،ا عٓع٠ ال ٜٗتسٟ إيٝٗا إال َٔ ٚؾكـ٘ اهلل تعـاىل  ٚايٛقٛف ع٢ً تػاٟٚ املؿاغس ٚتؿاٚتٗ)

ٚال ميهـٔ نـبط املكـاحل     ،ٚايٛقٛف ع٢ً ايتػاٟٚ أعع َٔ ايٛقٛف عًـ٢ ايتؿـاٚت  
 .(7) (ٚاملؿاغس إال بايتكطٜب
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 :أهنية البحح

 :تهُٔ أ١ُٖٝ ايبشح يف أَٛض

 ;إٔ َعطؾ١ نٛابط ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس تأخص سهِ االدتٗاز :أٚاّل
ؾٗٞ ؾط  نؿا١ٜ إال ملٔ ٜطٜس االدتٗاز ؾٗٞ س٦ٓٝص ؾط   ;َٔ ؾطٚط اجملتٗس إش ٖٞ
 عني.

قاٍ  ،إٔ َعطؾ١ نٛابط ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس حيتادٗا نٌ َػًِ :ثاّْٝا
يف  ٗاَٚطاتب يٛاقع١)ٚاملؤَٔ ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ٜعطف ايؿطٚض ا :(8)ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ 

ؾٝؿطم بني أسهاّ  ،ٚايػ١ٓ ابايٛاقع١ يف ايهت نُا ٜعطف اشبريات ٚايػ١ٓايهتاب 
أنجط خريّا  ٛيٝكسّ َا ٖ; إٜكاعٗا يف ايهتاب ٚايػ١ٓ ازاألَٛض ايٛاقع١ ايها١ٓ٥ اييت ٜط

ٚجيًب أععِ  ،أععِ ايؿطٜٔ باستُاٍ أزْاُٖا ٜٚسؾعَا ٖٛ زْٚ٘  ع٢ًٚأقٌ ؾطّا 
طف ـايسٜٔ مل ٜع ب يفـؾإٕ مل ٜعطف ايٛاقع يف اشبًل ايٛاد أزْاُٖابؿٛات  رئٜاشب

َٚٔ عَبس اهلل بػري  ،ذٌٗـقٛي٘ ٚعًُ٘ ب نإٚإشا مل ٜعطف شيو  ،أسهاّ اهلل يف عبازٙ
 .(9)ُا ٜكًض..(ـنإ َا ٜؿػس أنجط َ ِعً

قاٍ  ،إٔ َعطؾ١ َطاتب املكاحل ٚاملؿاغس َؤثط٠ يف َعطؾ١ َطاتب األعُاٍ :ثايجّا
 (ٚت ضتب املكاحل ٚاملؿاغسؾكٌ يف تؿاٚت ضتب األعُاٍ بتؿا) :ايعع بٔ عبسايػالّ

طًب ايؿطع يتشكٌٝ أع٢ً ايطاعات، نطًب٘ يتشكٌٝ أزْاٖا يف اسبس ) :ثِ قاٍ
ٚاسبكٝك١، نُا إٔ طًب٘ يسؾع أععِ املعاقٞ نطًب٘ يسؾع أزْاٖا، إش ال تؿاٚت بني 
طًب ٚطًب، ٚإمنا ايتؿاٚت بني املطًٛبات َٔ سٝح املكاحل ٚزض٤ املؿاغس ٚيصيو 

 ،ىل ايؿانٌ ٚاألؾهٌ الْكػاّ َكاسبٗا إىل ايهاٌَ ٚاألنٌُاْكػُت ايطاعات إ
 .(10)(ٚاْكػُت املعاقٞ إىل ايهبري ٚاألنرب الْكػاّ َؿاغسٖا إىل ايطشٌٜ ٚاألضشٍ

زضاغ١  -نٛابط ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس ) :ؾذا٤ ٖصا ايبشح بعٓٛإ
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ٚنٛابط ايرتدٝض  ،( يٝبٝٓٔ أْٛاع ايتعاض  بني املكاحل ٚاملؿاغس-تأق١ًٝٝ تطبٝك١ٝ
يَِٝػًِ  ;ٚاملكاحل اييت عاضنتٗا َؿاغس،ٚاملؿاغس املتعاضن١ ،املكاحل املتعاضن١ :بني

َٓا إٔ ٜعطٌ أسهاّ ايؿطع باغِ  املطدِّض َٔ ايٛقٛع يف اشبطأ يف ايرتدٝض ايصٟ جيعً٘ إ
أٚ ٜػايٞ يف ايبعس عٔ ايٓعط يف املكاحل ٚاملؿاغس  ،ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس

 .ٛٔقع ايهطض باملهًؿنيؾُٝ

 :الدراسات السابقة

 (ايتعاض  ٚايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس يف ايتؿطٜع اإلغالَٞ) :حبح :أٚاّل
حبح َٓؿٛض يف  ،/ شٜاب عبسايهطِٜ عكٌ ٚايسنتٛض ،يًسنتٛض / ضبُٛز قاحل دابط

 ،32اجملًس  ،ايكازض٠ عٔ عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ يف ازباَع١ األضز١ْٝ ،صب١ً ايسضاغات
 .ّ 2005غ١ٓ  ،1ايعسز 

ٖٚٛ حبح دٝس ساٍٚ ؾٝ٘ ايباسجإ بٝإ املؿاِٖٝ االقطالس١ٝ ٚايًػ١ٜٛ يهـٌ َـٔ   
يكٛاعــس املكــًش١ ٚاملؿػــس٠، َٚؿــطٚع١ٝ ايرتدــٝض بٝٓٗــا ســاٍ ايتعــاض ، ٚتعطنــا 

 .بني املكاحل ٚاملؿاغساملٛاظ١ْ  َٚػايو

يف ايطقــٞ بايــسع٠ٛ  ٚزٚضٙ ،)ؾكــ٘ املٛاظْــ١ بــني املكــاحل ٚاملؿاغــس :حبــح :ثاْٝــّا
حبـح َٓؿـٛض يف نـُٔ أحبـاخ َـؤمتط       ،يًسنتٛض / سػني أمحس أبٛ عذ٠ٛ (اإلغال١َٝ

نًٝـ١ أقـٍٛ    ،ٚاملٓعكس بازباَع١ اإلغال١َٝ بػـع٠  ،ايسع٠ٛ اإلغال١َٝ َٚتػريات ايعكط
 .ّ 2005/أبطٌٜ/17-16،ـ1426ٖ/ ضبٝع األٍٚ /  8 -7بتاضٜذ  ،ايسٜٔ

َباسـح أُٖٗـا زيٝـٌ َؿـطٚع١ٝ ؾكـ٘       ٖٚٛ حبح ْاؾع سٝح اؾـتٌُ عًـ٢ عـس٠   
نُا شنـط ؾٝـ٘ ؾـطٚط َـٔ ٜكـّٛ بعًُٝـ١       ،املٛاظ١ْ، ٚاألغؼ اييت ٜكّٛ عًٝٗا، ٚأٖساؾ٘

صباٍ ؾك٘ ٚ ،املٛاظ١ْ، ٚاملطاسٌ اييت ميط بٗا املٛاظٕ يتطبٝل املٛاظ١ْ بني املكاحل ٚاملؿاغس
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 .املٛاظ١ْ يف ايسع٠ٛ اإلغال١َٝ

٘  ايتعاض  ٚايرتدٝض بني )حبح  :ثايجّا  (املكاحل ٚاملؿاغس َٚٛقـ األقـٛيٝني َٓـ
َٓؿـٛض يف صبًـ١ ايؿـطٜع١     ،يألغتاش ايـسنتٛض / عبـسايطمحٔ بـٔ عبـسايععٜع ايػـسٜؼ     

 ،ايكــازض٠ عــٔ صبًــؼ ايٓؿــط ايعًُــٞ يف داَعــ١ ايهٜٛــت ،ٚايسضاغــات اإلغــال١َٝ
  .2009ّغ١ٓ  ،77 :ايعسز ،24:اجملًس

ٚبٝـإ َهاْـ١    ، ٚاملؿاغـس ٖٚٛ حبح قِٝٓ عٓطف ؾٝ٘ ايتعاض  ٚايرتدٝض ٚاملكـاحل 
َٚـٓٗر ايرتدـٝض    ،ٚأزيـ١ ؾـطع١ٝ املٛاظْـ١ بٝٓٗـا     ،ٖصٙ ايكهاٜا، ٚأ١ُٖٝ املٛاظ١ْ بٝٓٗـا 

 .بُٝٓٗا، ٚشنط أَج١ً ع٢ً ايرتدٝض املكاحل ٚاملؿاغس

 :ٖٞ ،ٚاإلناؾات اييت يف حبجٞ ع٢ً ايبشٛخ املصنٛض٠

مل ٜصنط ؾُٝٗـا ؾـطٚط   ؾايبشجإ األٍٚ ٚايجايح  ;َٔ ْاس١ٝ شنط ؾطٚط ايرتدٝض :أٚاّل
َٓـا يف   ،ايبشح ايجاْٞ شنط ااْٝـ١ ؾـطٚط   يفٚ ،ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس ٚأ

 .ض ؾٝ٘ ٚع١ًُٝ ايرتدٝضاملطٖدض ٚطدِّبامل َتعًكّاحبجٞ ؾكس شنطُت أضبع١ عؿط ؾططّا 

ٚايجـاْٞ مل ٜـصنط    ،ؾايبشح األٍٚ شنط ااْٝـ١ نـٛابط   ;َٔ ْاس١ٝ شنط ايهٛابط :ثاّْٝا
َٓا يف حبجٞ ؾكـس شنـطُت اثـٓني ٚعؿـطٜٔ      ،ايجايح شنط أضبع١ نٛابطٚ ،نٛابط ٚأ
 .نابطّا

َٔ ْاس١ٝ ايتطبٝكات ؾؿٞ ايبشٛخ ايجالث١ املصنٛض٠ ناْت ايتطبٝكات ع٢ً ؾـهٌ   :ثايجّا
ٜٚهتؿ٢ ؾٝٗا بايرتدٝض بأسس ايهٛابط زٕٚ بٝإ إَهإ اغتدساّ أنجط َـٔ   ،أَج١ً

َٓا يف حبجٞ ؾكس دعًت قػُ ،نابط ؾٝٗا ّا تطبٝكّٝا شنطت ؾٝ٘ اا١ْٝ عؿط تطبٝكّا ٚأ
ٚغـبع١ ٚعؿـطٜٔ تطبٝكـّا َـٔ ؾكـ٘ ايكـشاب١        ،َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ املطٗط٠
ٚيف بعض تًو ايتطبٝكات شنطُت إَهإ اغتدساّ  ،ضنٞ اهلل عِٓٗ ٚؾكٗا٤ األ١َ

 .أنجط َٔ نابط
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 :منوج البحح

ػـا٥ٌ ايبشـح   ٚنإ َٔ َٓٗذٞ إٔ اغـتكط  نـالّ األقـٛيٝني ؾُٝـا ٜتعًـل مب     
ٚأحبـح يف ايكـطإٓ    ،يًدطٚز بؿطٚط ٚنٛابط شنطٖٚا أٚ أؾـاضٚا إيٝٗـا يف ايرتدـٝض   

ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚؾك٘ ايكشاب١ ضنٞ اهلل عِٓٗ ٚؾكٗا٤ األ١َ عٔ منـاشز ألطبـل   
 .عًٝٗا تًو ايهٛابط ٚأغتٓبط بعض ايهٛابط َٓٗا

َٚـا ٜـطز َـٔ     دٗـا، َٚٔ أسازٜـح أخطٓ  ،آٜات أععٖٚاَٚا ٚضز يف ايبشح َٔ 
ٚنـٌ شيـو يف    ،ٗـا َـٔ املكـازض األقـ١ًٝ    َٝٚٔ أقٛاٍ أْػـبٗا يكا٥ً  ،اهل أعالّ أتطدِ

 .اهلاَـ ايػؿًٞ يًكؿش١

 :خطة البحح

 :ٚقس بُٓٝت املٛنَٛع ٚؾل اشبط١ ايتاي١ٝ

 .خط١ ايبشح ،َٓٗر ايبشح ،أ١ُٖٝ ايبشح ،َؿه١ً ايبشح :ٚتؿٌُ ،املكس١َ

ٚاملكطًشات اييت هلا عالق١ ب٘، َٚعإ  ،إايتعطٜـ مبؿطزات ايعٓٛ :ايؿكٌ األٍٚ
 :ٜٚؿٌُ أضبع١ َباسح ،ٚؾطٚط ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس

 :ٜٚؿٌُ أضبع١ َطايب ،ايتعطٜـ مبؿطزات ايعٓٛإ :املبشح األٍٚ

 .تعطٜـ ايهٛابط يػ١ ٚاقطالسّا :املطًب األٍٚ

 .تعطٜـ ايرتدٝض يػ١ ٚاقطالسّا :املطًب ايجاْٞ

 .عطٜـ املكًش١ يػ١ ٚاقطالسّات :املطًب ايجايح

 .تعطٜـ املؿػس٠ يػ١ ٚاقطالسّا :املطًب ايطابع
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 .َكطًشات هلا عالق١ بايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس :املبشح ايجاْٞ

ٕٓ  :املبشح ايجايح  .ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغسايهالّ عٔ َعا

 .ؾطٚط ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس :ايطابعاملبشح 

ٜٚؿتٌُ  ،ايسضاغ١ ايتأق١ًٝٝ يهٛابط ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس :اْٞايؿكٌ ايج
 .ع٢ً ثالث١ ٚعؿطٜٔ نابطّا

ٜٚؿتٌُ  ،ايسضاغ١ ايتطبٝك١ يهٛابط ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس :ايؿكٌ ايجايح
 ع٢ً َبشجني:

تطبٝكات ع٢ً ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ  :املبشح األٍٚ
 .ٜٚؿتٌُ ع٢ً اإ عؿط٠ َػأي١ ،١ ايٓب١ٜٛٚايػٓ

تطبٝكات ع٢ً ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس َٔ ؾك٘ ايكشاب١  :املبشح ايجاْٞ
 .ٜٚؿتٌُ ع٢ً اإ ٚعؿطٜٔ َػأي١ ،ضنٞ اهلل عِٓٗ ٚؾكٗا٤ األ١َ

 .ٚتؿٌُ ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات ،خامت١

 .ثبت املكازض ٚاملطادع

 ،ٌ ٖصا ايعٌُ خايكّا يٛدٗ٘ ايهطِٜٚيف اشبتاّ أغأٍ اهلل ايععِٝ إٔ جيع
ٚإٔ ٜهٕٛ ؾٝ٘ إثطا٤ يًُهتب١  ،ٜٚططح ؾٝ٘ ايكبٍٛ بني ايٓاؽ ،ٜٚتكبً٘ بكبٍٛ سػٔ

ُٚؾِّكُت ؾُٔ اهلل ،األقٛي١ٝ ٚإٓيا ؾأغاٍ اهلل  ،ٚقس ادتٗست ؾٝ٘ َتشطّٜا ايكٛاب ؾإٕ 
 .ٚأغأٍ أسبيت ايتكٜٛب ٚايعصض ،ايطسِٝ ايعؿٛ

 .ع٢ً ضغٍٛ اهلل ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘ َٚٔ ٚاالٙ ٚايكال٠ ٚايػالّ ،ٚاسبُس هلل
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 :الفصل األول

واملصطلحات اليت هلا عالقة بى، ومظان و شروط  التعريف مبفردات العنوان،

 سد.الرتجيح بني املصاحل واملفا

 .التعريف مبفردات العنوان :املبحح األول

 .تعريف الضوابط لغة واصطالحًا :املطلب األول

 :تعطٜـ ايهٛابط يػ١ :ايؿطع األٍٚ

ُ٘ ُ٘ بايَؿِتٔض َٚنَباَط١ّ َنِبطّا َِٜهُبط٘ َنَبَط ّٔ َسٔؿَع  يعّٚ ٚايَهِبُط ،َنأبْط ؾٗٛ باسَبِع
ٌُ َٚنَبَط ،ؾ٤ٞ نٌ يف ٜؿاضق٘ ال ؾ٤ٞ  َأِخصّا َأَخَصٙ ٔإشا َنِبطّا َِٜهُبُط٘ يٖؿ٤َٞا ايٖطُد
ًَْس ،َؾسٜسّا ّْ َأٟ َََططّا ََِهُبْٛط َب ََُطٔط َعُٛ ُُِع٘ ٚايكأعَس٠ُ املأغَه١ُ ٚايٖهأبَط١ُ ،بايـ  َد
َٛأبُط   .(11) َن

 :تعطٜـ ايهٛابط اقطالسّا :ايؿطع ايجاْٞ

ٜعٗط َٓٗذإ  ،٤ٚ بايٓعط يف تعطٜـ ايهابط عٓس ايعًُا ،ايهٛابط مجع نابط
 :يف تعطٜؿ٘

ٖٚصا ٜعٗط دًّٝا عٓس ايتؿطق١ بني  ،ايتؿطٜل بني ايهابط ٚايكاعس٠ :املٓٗر األٍٚ
إال  ،ايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ ٚايهابط ايؿكٗٞ، بإٔ نًُٝٗا أَط نًٞ ٜٓطبل ع٢ً مجٝع دع٥ٝات٘

  .(12)ٚاسس  باب ؾطٚع جيُع ٚايهابط ؾت٢، أبٛاب َٔ ؾطٚعّا دبُع إٔ ايكاعس٠

ايؿطم بني ايهابط ٚايكاعس٠: إٔ ايكاعس٠ دبُع ؾطٚعّا َٔ ) :(13)ٔ ظبِٝ قاٍ اب
  .(14) (ٖصا ٖٛ األقٌ ،ٚايهابط جيُعٗا َٔ باب ٚاسس ،أبٛاب ؾت٢

أَط نًٞ ٜٓطبل ع٢ً  :ٚأُْٗا ،ٚايكاعس٠ ايهابط بني عسّ ايتؿطٜل :املٓٗر ايجاْٞ
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 .مجٝع دع٥ٝات٘

ِٓ )َا :ايهابط بأْ٘ (15)سٝح عٓطف تاز ايسٜٔ ايػبهٞ   َٔ املككٛز قٛضّا ع
  .(16) (َأخصٖا يف ْعط غري َٔ ايهبط أْٛاع َٔ بٓٛع ايكٛض تًو ٚسؿغ نبط شنطٖا

 (18)ٜطًل  :ٖٞ يف اقطالح ايعًُا٤) :يف تعطٜؿ٘ يًكاعس٠ (17) ٚقاٍ ايتٗاْٟٛ
بأْٓٗا  (19)ٚعٓطف  ،ٚاملككس ٚايهابط١ع٢ً َعإ: َطازف األقٌ ٚايكإْٛ ٚاملػأي١ 

 ،ٖٚصا ايتؿػري صبٌُ ;ع٢ً مجٝع دع٥ٝات٘ عٓس تعٓطف أسهاَٗا َٓ٘ أَط ن٢ًٓ َٓطبل
قه١ٝ ن١ًٝٓ تكًض إٔ تهٕٛ نرب٣ ايكػط٣ غ١ًٗ اسبكٍٛ ست٢ خيطز  :ٚبايتؿكٌٝ

  .(20) (ايؿطع َٔ ايك٠ٛ إىل ايؿعٌ

 ايػبهٞ ايسٜٔ ٚبٝٓٔ تاز ;ٚايصٟ ٜعٗط عسّ ايؿطم بُٝٓٗا يف أقٌ االقطالح
 ؾُٝا ٚايػايب) :ؾكاٍ ;ٚإمنا ٖٛ َٔ باب ايػايب ،إٔ ايتؿطٜل يٝؼ يف أقٌ املع٢ٓ

 يف ٖصا ; ٜٚعٗط(21) (نابطّا ٜػ٢ُ إٔ َتؿاب١ٗ قٛض ْعِ بٗا قكس بباب، اختل
 بعهٗا ع٢ً ٜٚطًكٕٛ بٌ ،بايهٛابط ٜأتٕٛ ؾِٗ ايؿك١ٝٗ ايكٛاعس يف أيؿٛا ََٔ َؤيؿات
 (22) .قاعس٠

 يف ٜؿاضق٘ ال ٤ٞؾ ايصٟ ٖٛ يعّٚ املع٢ٓ ايًػٟٛ عٔ خيطز ال ٚعًٝ٘ ؾايهابط
 ع٢ً ٜٓطبل نًٞ )أَط:ٖٛ ،ؾٝهٕٛ ايطادض إٔ املع٢ٓ االقطالسٞ يًهابط ;ؾ٤ٞ نٌ
 دع٥ٝات٘(. مجٝع

 .تعريف الرتجيح لغة واصطالحًا :املطلب الجاني

 :تعطٜـ ايرتدٝض يػ١ :ايؿطع األٍٚ

٤ُِٞ  َٚضَدض ،ٚٔظَٜاَز٠ َضَظا١َْ ع٢ً ٜسٍ ٚاسس أقٌ ٚاسبا٤ ٚازبِٝ ايطا٤  َٜـِطدضُ  ايؿـ
ًٖج١ّ - ٟ  َٚضَدِشـت  ،ُٚضِدَشاّْا ُضُدٛسّا -ازبِٝ  َج ٘  ؾـ٦ٝاّ  بٝـس ٘  َـا  ْٚعـطت  ََٚظُِْتـ  ،ثكًـ
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َٕ  َٚأِضَدَض ٘  امٔلٝـَعا ًَـ ٍَ  سٓتـ٢  َأِثَك َٛ  ايٖؿـ٤ُٞ  ٚ َضَدـضَ  ،َـا ُٖـ ٛ  إشا َضأدـض  َٚ ٔ  َضَظٕ ٖٚـ  َـ
  .(23)ايٗطِدَشإ

 :تعطٜـ ايرتدٝض اقطالسّا :ايؿطع ايجاْٞ

 :َٓٗا ،عطٜؿات َتعسز٠عطف ايعًُا٤ ايرتدٝض بت

 . (24)تػًٝب بعض األَاضات ع٢ً بعض يف غبٌٝ ايعٔ  :/ إٔ ايرتدٝض ٖٛ 1

/ إٔ ايرتدٝض ٖٛ: اقرتإ أسس ايكاسَبِٝٔ ٔيًسالي١ ع٢ً املطًٛب َع َتعاُضنُٗا مبا  2
 .(25)ٜٛٔدب ايعٌُ ب٘ ٚإُٖاٍ اآلَخط

 .(26) بٗا/ إٔ ايرتدٝض ٖٛ: تك١ٜٛ إسس٣ األَاضتني ع٢ً األخط٣ ٔيٝعٌُ 3

 .(27)/ إٔ ايرتدٝض ٖٛ: تكسِٜ أسس ططَٜكٞ اسُبِهِ الختكاق٘ بك٠ٛ يف ايسالي١  4

ًَِٝٔ ع٢ً اآلَخط ٚقؿّا  5  . (28)/ إٔ ايرتدٝض ٖٛ: ؾِهٌ أسس امٔلِج

/ إٔ ايرتدٝض ٖٛ: إظٗاض ق٠ٛ ألسس ايسيًٝني املتعاضَنني يٛ اْؿطزت عٓ٘ ال تهٕٛ  6
   .(29)ُسٖذ١ّ َعاضن١

ٚقس اؾتٌُ نٌ تعطٜـ  –صٙ ايتعطٜؿات ُأمجٌ املًشٛظات عًٝٗا ٚبعس ايػطز هل
 :يف ايتايٞ -ع٢ً مجٝع املًشٛظات أٚ بعهٗا 

أٚ باألَاض٠ ٖٚٞ أنٝل مما ٜكع  ،/ ايتعبري بايططٜل ٖٚٛ أٚغع مما ٜكع ؾٝ٘ ايرتدٝض 1
 ؾٝ٘ ايرتدٝض. 

 .اسبكٝك١ يف املػاٚا٠ ِٜٖٛ باملجًني / ايتعبري 2

 .  ايصٟ ٖٛ غبب ايرتدٝضعسّ شنط ايتعاض/  3

 .عسّ شنط َٔ ٜكّٛ بايرتدٝض/  4
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 .شنط إظٗاض ايك٠ٛ زٕٚ ايتكسِٜ ايصٟ ٖٛ غا١ٜ ايرتدٝض/  5

َع إَها١ْٝ ايٛقٛع بني أنجط َٔ  ،قكط ايرتدٝض ع٢ً ططٜكني أٚ زيًٝني أٚ أَاضتني/  6
 .اثٓني

ُِ اجملتٗٔس أسَس امل :ٖٛ ،ٚع٢ً ٖصا ؾايتعطٜـ املدتاض يًرتدٝض تعاضنات تكسٜ
 يعٗٛض قٛت٘.

تطدٝض  -يٝدطز تكسِٜ  (:اجملتٗس)ٚ  ،ألْ٘ َككٛز ايرتدٝض (:تكسِٜ)ٚاخرتت 
 :قٛت٘( ٚ )يعٗٛض ،يبٝإ ضبٌ ايرتدٝض َٚٛدب٘ (:أسَس املتعاضنات)غري اجملتٗس، ٚ  -

 .املتعاضن١ يبٝإ غبب تطدٝض أسس األزي١

 .تعريف املصلحة لغة واصطالحًا :املطلب الجالح

 :تعطٜـ املكًش١ يػ١ :ألٍٚايؿطع ا

َٔ ايٖكاَلح َٔ َٚأسَس٠ُ ٔنٗس ٚايٖكاَلح ،امَلِكًََش١ُ   ،امَلَكأيض ايَؿَػأز، ٚ امَلِكًََش١ُ 
٤َِٞ َأِقًََض ٚقس ،َأِؾَػَسٙ ٔنٓس َٚأِقًَش٘ ،االِغٔتِؿَػاز َْٔكُٝض ٚاالِغٔتِكالُح  َؾػازٙ بعَس ايٖؿ

ََ٘   .(30)َأقا

 :ش١ اقطالسّاتعطٜـ املكً :ايؿطع ايجاْٞ

ٜٚٛنـض ٖـصا قـٍٛ ايعـع بـٔ       ،(32)" ايًص٠ ٚٚغًٝتٗا "  :بأْٗا (31)عطٓؾٗا ايطاظٟ 
املكاحل نطبإ: أسسُٖا سكٝكٞ ٖٚٛ األؾطاح ٚايًصات. ٚايجاْٞ صباظٟ )عبسايػالّ: 

ٖٚٛ أغبابٗا، ٚضمبا ناْت أغباب املكاحل َؿاغس ؾٝؤَط بٗا أٚ تباح، ال يهْٛٗا َؿاغس 
 َكــاحل، ٚشيــو نكطــع األٜــسٟ املتًنًــ١ سؿعــّا يــألضٚاح،  بــٌ يهْٛٗــا َؤزٜــ١ إىل

 .(33) (ٚناملداطط٠ باألضٚاح يف ازبٗاز
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َٓا ايػعايٞ   :ؾعطف املكًش١ باعتباضٜٔ (34)أ

 .دًب َٓؿع١ أٚ زؾع َهط٠ :ٖٞ ،باعتباض َككٛز اشبًل :األٍٚ

نٌ َا َٔ ؾأْ٘ إٔ حيؿغ ع٢ً اشبًل زِٜٓٗ،  :ٖٞ ،باعتباض َككٛز ايؿاضع :ايجاْٞ
  .(35)ْؿػِٗ، ٚعكًِٗ، ْٚػًِٗ، َٚاهلِ ٚ

إش ٜؿٌُ زؾع  ;-يف ْعطٟ  -" دًب َٓؿع١ " أٚىل  :ٚعًٝ٘ ؾتعطٜـ املكًش١ بـ
إش ؾٝ٘ إٜٗاّ يف َع٢ٓ ايًص٠ َٚسخٌ  ;" ايًص٠ ٚٚغًٝتٗا " :ٖٚٛ أٚىل َٔ قٍٛ ،َهط٠

 .ألٌٖ األٖٛا٤

 .تعريف املفسدة لغة واصطالحًا :املطلب الرابع

 :ـ املؿػس٠ يػ١تعطٜ :ايؿطع األٍٚ

َؾػازا  –املعطَٚؾ١ُ  املؿٗٛض٠ُ ٖٞ اأُلَٚي٢ -َٚؾُػَس  َٜٚؿٔػُس امَلِؿَػس٠ُ َٔ َؾَػس َِٜؿُػس
َُِط ٖصا ٚقايٛا ،امَلِكًََش١ٔ ٔنٗس ٚامَلِؿَػس٠ُ ،َقًََض ُٚؾُػٛزّا، ٚ َؾَػَس ٔنٗس  ٔيَهصا ََِؿَػس٠ْ اأَل

ٌَ ايؿ٤ُٞ َٚؾَػس ،َؾػاْز ؾٝ٘ َأٟ ٌٓ َبَط ََُش  .(36) ٚاِن

 :تعطٜـ املؿػس٠ اقطالسّا :ايؿطع ايجاْٞ

ّ  ،(37)"األمل ٚٚغًٝت٘"  :عطٓؾٗا ايطاظٟ بأْٗا  :ٜٚٛنض ٖصا قٍٛ ايعع بٔ عبسايػـال
ٖٚــٛ  ،املؿاغــس نــطبإ: أســسُٖا سكٝكــٞ، ٖٚــٛ ايػُــّٛ ٚاآلالّ. ٚايجــاْٞ صبــاظٟ)

َكـاحل   ؾٓٗــ٢ ايؿطع عٓٗـا ال يهْٛٗـا   ٚضمبا ناْت أغباب املؿاغس َكاحل، ،أغبابٗا
بٌ ألزا٥ٗـا إىل املؿاغـس، ٚشيـو نايػـعٞ يف ذبكـٌٝ ايًـصات ا طَـات، ٚايؿـبٗات         

 .(38)(املهطٖٚات

َٓا ايػعايٞ  :ؾعطف املؿػس٠ باعتباضٜٔ أ
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 .دًب َهط٠ أٚ زؾع َٓؿع١ :ٖٞ ،باعتباض َككٛز اشبًل :األٍٚ

نٌ َا َٔ ؾأْ٘ إٔ ٜؿٛت ع٢ً اشبًل سؿغ  :ٖٞ ،باعتباض َككٛز ايؿاضع :ايجاْٞ
  .(39) ِٜٓٗ، ْٚؿػِٗ، ٚعكًِٗ، ْٚػًِٗ، َٚاهلِز

إش ٜؿـٌُ زؾـع    ;-يف ْعـطٟ   -" دًب َهـط٠ " أٚىل   :ٚعًٝ٘ ؾتعطٜـ املؿػس٠ بـ
إش ؾٝـ٘ إٜٗـاّ يف َعٓـ٢ األمل     ;" األمل ٚٚغـًٝت٘ " ٚ " ايػُـّٛ "   :ٖٚٛ أٚىل َٔ قٍٛ ،املٓؿع١

 .َٚسخٌ يٓؿٞ ايتهايٝـ ،ٚايػُّٛ

  .قة بالرتجيح بني املصاحل واملفاسدمصطلحات هلا عال :املبحح الجاني

 :َٓٗا ،ٖٓاى َكطًشات هلا عالق١ بايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس

ايعًِ باألسهـاّ ايؿـطع١ٝ ايـيت هلـا سـل ايتكـسِٜ عًـ٢        ) :ٖٚٛ ،ؾك٘ األٚيٜٛات :أٚاّل
 .(40) (بٓا٤ ع٢ً ايعًِ مبطاتبٗا ٚبايٛاقع ايصٟ ٜتطًبٗا ;غريٖا

ٞ   -ف بتعطٜؿات نجري٠ نًـٗا  ُٚعطِّ ،ؾك٘ املٛاظْات :ثاّْٝا تعتُـس عًـ٢    -سػـب اطالعـ
٘     ،نْٛ٘ يًرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغـس  املؿانـ١ً بـني   : )َٚـٔ شيـو تعطٜؿـ٘ بأْـ

 .(41) (املكاحل املتعاضن١ ٚاملتعامح١ يتكسِٜ اأَلٚىل بايتكسِٜ َٓٗا

ٚعًٝ٘ ؾًعٌ َكـطًض " ؾكـ٘ املٛاظْـات " ٖـٛ األيكـل بـايرتدٝض بـني املكـاحل         
أَا ؾك٘ األٚيٜٛات  ،يهٕٛ ؾك٘ املٛاظْات خيتل باألَٛض املتعاضن١ ;املتعاضن١ ٚاملؿاغس

  ٘ ِّ حبجـٞ بؿكـ٘ املٛاظْـات     ،ؾٝهٕٛ َع ايتعـاض  ٚعسَـ يهـْٛٞ أض٣ إٔ ؾكـ٘    ;ٚمل أغـ
املٛاظْات ال ٜكتكط ع٢ً ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس بٌ ٜؿٌُ ايرتدٝض بني األزي١ 

 .حٚ األسهاّ ٖٚٞ خاضز ْطام ٖصا ايبش

ٕٓ ايهالّ عٔ ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس :املبشح ايجايح  .َعا

َِ ايعًُا٤ُ عٔ نٛابط ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس َٚا ٜتعًل بٗا يف  ًٖ تَه
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 :َٓٗا ،َٛاطٔ

 .ؾؿٝ٘ بٝإ املكاحل ٚاملؿاغس َٚطاتبٗا ;باب املكاحل املطغ١ً :أٚاّل

 .ايرتدٝض بني املعاْٞ ٚاألقٝػ١ٚخكٛقّا يف  ،باب ايتعاض  ٚايرتدٝض :ثاّْٝا

 .عٓس ايهالّ عٔ ايٛقـ املٓاغب يف َػايو ايتعًٌٝ ;باب ايكٝاؽ :ثايجّا

ٌ  ،ٚشيو عٓس اسبسٜح عـٔ بعـض ايكٛاعـس    ;نتب ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ :ضابعّا "املؿـك١   :َجـ
 ،ٚ " زض٤ املؿػس٠ َكـسّ عًـ٢ دًـب املكـًش١ "     ،ٚ "ايهطض ٜعاٍ " ،دبًب ايتٝػري"
 .ع١ هلاٚايكٛاعس ايتاب

 .املبحح الرابع: شروط الرتجيح بني املصاحل واملفاسد

 :َٓٗا ،عسز َٔ ايؿطٚط بني املكاحل ٚاملؿاغس ٜؿرتط يًرتدٝض

  .(42)ؾطٚط اجملتٗس امُلَطدِّض إٔ تتٛؾط يف  :أٚاّل

عسّ طبايؿ١ املكًش١ امُلَطٖدض دًبٗا أٚ املؿػس٠ امُلَطٖدض زؾعٗا يٓكٛم ايهتاب  :ثاّْٝا
 .اإلمجاعٚايػ١ٓ ٚ

 :ٖٚٛ يف ْعطٟ ٜؿٌُ أَطٜٔ ،إٔ ٜهٕٛ امُلَطٖدض ؾاُّٖا يًٛاقع :ثايجّا

 .َعطؾ١ األٚناع ا ٝط١ ب٘ :أٚهلُا

 .(43)ايعًِ مبا ٜتعًل مبػأيت٘ يف ايؿٔ ايصٟ َُٜطدِّض ؾٝ٘  :ثاُْٝٗا

ذبكٝل َٓاط اسبهِ بـايٓعط يف االقتهـا٤   ) :ٚاعتباض املًٍ ٖٛ ،إٔ ٜٓعط يف املًالت :ضابعّا
َككـسٙ ٚايبٓـا٤ عًـ٢ َـا     سكـٍٛ  ايتبع٢ ايصٟ ٜهٕٛ عٓس تٓعًٜـ٘ َـٔ سٝـح    

  .(44) (ٜػتسعٝ٘ شيو االقتها٤

: (47)، قاٍ ابٔ ايكـِٝ  (46)ٚ " إبطاٍ اسبٌٝ " (45)ٚإىل اعتباض املًٍ ٜطدع:"غس ايصضا٥ع"
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ٚبازب١ًُ ؾا ٓطَات قػُإ: َؿاغس، ٚشضا٥ع َٛق١ً إيٝٗا َطًٛبـ١ اإلعـساّ، نُـا إٔ    )
ؾؿتض  ،ٚايكطبات ْٛعإ: َكاحل يًعباز، ٚشضا٥ع َٛق١ً إيٝٗا .ًٛب١ اإلعساّاملؿاغس َط

باب ايصضا٥ع يف ايٓٛع األٍٚ نػٓس باب ايصضا٥ع يف ايٓٛع ايجاْٞ، ٚنالُٖـا َٓـاقض ملـا    
ٔٓ    .دا٤ت ب٘ ايؿطٜع١، ؾبني باب اسبٌٝ ٚباب غٓس ايصضا٥ع أععِ ايتٓـاقض  ٚنٝــ ُٜعـ

ِّظ بٗصٙ ايؿطٜع١ ايعع١ُٝ ايها١ًَ اييت  دا٤ت بسؾع املؿاغس ٚغٓس أبٛابٗا ٚططقٗا إٔ ُتذ
ؾتض باب اسٔبٌَٝ ُٚططم املهط ع٢ً إغكاط ٚادباتٗـا ٚاغـتباس١ ضبٖطَاتٗـا، ٚايتـصٗضع إىل     

 .(48) (سكٍٛ املؿاغس اييت قكست زؾعٗا

ٚعٓس ايرتدٝض باعتباض املًٍ بني املكاحل ٚاملؿاغس ؾإٕ اجملتٗس ال ٜالّ ؾُٝا إشا 
 .بإٔ آيت اسباٍ ع٢ً خالف ظٓ٘ ايصٟ ب٢ٓ عًٝ٘ اسبهِ ،ٓ٘خايـ ايٛاقع ظ

يف ؾطح األسازٜح اييت بٝٓـت أؾهـٌ    (49)قاٍ ايٟٓٛٚ  ;َطاعا٠ أسٛاٍ ايٓاؽ :خاَػّا
قـايٛا: ٚإمنـا ٚقـع اخـتالف ازبـٛاب يف خـري املػـًُني        ) :األعُاٍ ٚاختالؾٗـا 

إؾؿـا٤  الختالف ساٍ ايػا٥ٌ ٚاسبانطٜٔ ; ؾهإ يف أسس املٛنعني اسباد١ إىل 
ايػــالّ ٚإطعــاّ ايطعــاّ أنجــط ٚأٖــِ ملــا سكــٌ َــٔ إُٖاهلُــا ٚايتػــاٌٖ يف 

 .(50) (ٚيف املٛنع اآلخط إىل ايهـ عٔ إٜصا٤ املػًُني ،ٚعبٛ شيو ،أَٛضُٖا

نُا إٔ اسبـر   ،...ٚاألؾهٌ ٜتٓٛع بتٓٛع ايٓاؽ) :ٚقاٍ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ
 ...،ايكطا٠٤ أْؿع ي٘ َٔ ايكال٠َٚٔ ايٓاؽ َٔ تهٕٛ  ،يف سل ايٓػا٤ أؾهٌ َٔ ازبٗاز

ٚتاض٠ ٖصا أؾهٌ ي٘، َٚعطؾـ١ سـاٍ نـٌ     ،ٚايؿدل ايٛاسس ٜهٕٛ تاض٠ ٖصا أؾهٌ ي٘
ؾدل ٚبٝإ األؾهٌ ي٘ ال ميهٔ شنطٙ يف نتاب، بٌ ال بس َٔ ٖساٜـ١ ٜٗـسٟ اهلل بٗـا    

 .(51) (عبسٙ إىل َا ٖٛ أقًض، َٚا قسم اهلل عبس إال قٓع ي٘

 .(52)دب اهل٣ٛ ٚايطبع أال ٜهٕٛ ايرتدٝض َٛ :غازغّا

ٖٚٓاى َٔ اؾرتط  ،ايتأنس بأال تهٕٛ املكًش١ أٚ املؿػس٠ ضبٌ ايرتدٝض ١ََٖٛٛ :غابعّا
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  .(53)ايكطع١ٝ نايػعايٞ 

ؾـإٕ مل ميهـٔ    ،قبٌ ايرتدٝض حياٍٚ ذبكـٌٝ مجٝـع املكـاحل ٚزض٤ مجٝـع املؿاغـس      :ثآَّا
 .(54)ذبكٌٝ املكاحل مجٝعّا ؾرتتٝبّا

 .(55)كٔس املهًـ قكَس ايؿاضع َطاعا٠ َٛاؾك١ ق :تاغعّا

إٔ ٜهٕٛ ايػبب ايصٟ أزخً٘ يف ساد١ ايرتدٝض بني املؿػستني َؿـطٚعّا، قـاٍ    :عاؾطّا

قاطعّا  ال: )(57)قاٍ صباٖس  (56)چ ڻ   ڻ ں ں  ڱ ڱ    ڱ   ڱ ڳچ :تعاىل
َٚـٔ   ،يًػبٌٝ، ٚال َؿاضقّا يأل٥ُـ١، ٚال خاضدـّا يف َعكـ١ٝ اهلل، ؾًـ٘ ايطخكـ١     

 .(58) (ّٜا يف َعك١ٝ اهلل، ؾال ضخك١ ي٘ ٚإٕ انٗطٖط إيٝ٘خطز باغّٝا أٚ عاز

أال ٜٓتٗٞ ايرتدٝض بني املؿػستني بإٔ ٜسؾع املؿػس٠ عٔ قـاسب ايٛاقعـ١    :سازٟ عؿط
ايهـطض ال  ) :َٚـٔ ايكٛاعـس   ،(59)مبا جيًب ع٢ً غريٙ َؿػس٠ َػا١ٜٚ أٚ أععـِ  

 .(61) (االنططاُض ال ُٜبطٌ سٖل ايػري)ٚ  ،(60) (مبجًٜ٘عاٍ 

ُُطٖدش١ ع٢ً املؿػس٠ حيـاٍٚ تكًٝـٌ املؿػـس٠    ٞ عؿطثاْ : عٓس االقساّ ع٢ً املكًش١ ايـ
 .(62)قسض املػتطاع

عٓس إباس١ املؿػس٠ ألدٌ االنططاض ٜؿرتط عسّ ْككإ َا انططٙ عٔ َا  :ثايح عؿط
ايهطٚضات تبـٝض ا عـٛضات بؿـطط عـسّ ْككـاْٗا      )ٚؾٝ٘ قاعس٠:  ;انطط إيٝ٘

 " يٝدـطز َـا   ٚقٛيٓا: "بؿطط عسّ ْككاْٗا عٓٗا) :(64)قاٍ ايػٝٛطٞ  ،(63) (عٓٗا
ٌٓ أنً٘ يًُهطٓط; ألٕ ُسطََت٘ أععِ يف ْعـط ايؿـطع    ;يٛ نإ املٝت ْبّٝا ؾإْ٘ ال حي
َُٗذ١ املهطٓط َٚا يٛ ُزؾٔ بـال تهؿـني ؾـال ُٜٓـَبـ; ؾـإٕ َؿػـس٠ ٖتـو        ، ...َٔ 

 .(65) سطَت٘ أؾٓس َٔ عسّ تهؿٝٓ٘ ايصٟ قاّ ايػرت بايرتاب َكاَ٘(

سكط مجٝع املكاحل ٚاملؿاغس املتعًك١ باملػأي١ اييت ٜطٜس ايرتدٝض ؾٝٗا; ألْـ٘   :عؿطضابع 
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ٚقس ٜسضأ إسس٣ املؿػـستني   ،قس ٜطدض إسس٣ املكًشتني ٚغريُٖا أٚىل بازبًب
ٚقس ٜهطط إلسس٣ املؿػستني ؾريدض إسساُٖا ع٢ً أْٗا  ،ٚغريُٖا أٚىل بايسض٤

 .(66)أخـ ٜٚهٕٛ ٖٓاى َاٖٛ أخـ 
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 .الدراسة التأصيلية لضوابط الرتجيح بني املصاحل واملفاسد :يالفصل الجان

إٕ املتأٌَ يًُكًش١ ايس١ْٜٛٝ جيسٖا يٝػت صبطز٠ أٚ خايك١ بٌ تٓاظعٗا املؿػس٠ 
 َٛدـٛز٠ ٖٓـا ال   ٞاملكـاحل ايسْٜٝٛـ١ َـٔ سٝـح ٖـ     : )(67) ٜكٍٛ ايؿـاط   ،أٚ املؿك١

ت مبؿاغـس ضبهـ١ َـٔ    نُا إٔ املؿاغس ايسْٜٝٛـ١ يٝػـ   ،...ٜتدًل نْٛٗا َكاحل ضبه١
ٌ     ٢و عًٜٚسٓي ،...سٝح َٛاقع ايٛدٛز ٚشيـو إٔ ٖـصٙ ايـساض     ،شيـو َـا ٖـٛ األقـ

ؾُـٔ ضاّ اغـتدالم    ،َتعاز بني ايططؾني ٚاالخـتالط بـني ايكبـًٝني   نعت ع٢ً االُٚ
َٓ ،د١ٗ ؾٝٗا مل ٜكسض ع٢ً شيو  .(68) (١ َٔ مجٝع اشبال٥لٚبطٖاْ٘ ايتذطب١ ايتا

ٝدؿـ٢   يهـٌ َٓٗـا ٚدـ٘ َكـًش١ َٚؿػـس٠ ؾ     ؾايٛقت تتعاسِ ؾٝ٘ األؾعاٍ ايـيت 
تطدٝض بعض املكاحل ع٢ً بعض، ٚتطدٝض بعض املؿاغـس عًـ٢ بعـض، ٚقـس خيؿـ٢      
َػاٚا٠ بعض املكاحل يبعض، َٚػاٚا٠ بعض املؿاغس يبعض، ٚنصيو خيؿ٢ ايتؿـاٚت  

 .(69) املؿاغس ٚاملكاحل، ؾٝذب ايبشح عٔ شيو بططق٘ املٛق١ً إيٝ٘ ٚايساي١ عًٝ٘بني 

 ې ې ې ۉچ  :قاٍ تعاىل ،١ ايتؿاٚت ٚايتػاٟٚ ايؿطُعَٚكٝاؽ َعطؾ

ــاىل  (70) چ ى  ى ې ــاٍ تع  ېئ     ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئچ  :ٚق

ؾهٌ  ،َكاقس ايؿطع تعطف بايهتاب ٚايػ١ٓ ٚاإلمجاع) :ٚقاٍ ايػعايٞ ،(71)چېئ ېئ
َكًش١ ال تطدع إىل سؿغ َككٛز ؾِٗ َـٔ ايهتـاب ٚايػـ١ٓ ٚاإلمجـاع ٚناْـت َـٔ       

ٚقـاٍ ؾـٝذ    ،(72) (ال٥ِ تكطؾات ايؿطع ؾٗٞ باطًـ١ َططسـ١  املكاحل ايػطٜب١ اييت ال ت
مبٝـعإ ايؿـطٜع١، ؾُتـ٢ قـسض      اعتباض َكازٜط املكاحل ٚاملؿاغس ٖٛ) :اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ

بطأٜــ٘ ملعطؾــ١ األؾــباٙ االْػــإ عًــ٢ اتبــاع ايٓكــٛم مل ٜعــسٍ عٓٗــا، ٚإال ادتٗــس  
 .(73)(ٚايٓعا٥ط

ٜكـٍٛ ايعـع بـٔ     ،يتكطٜب ٚايتػًٝبٖٚصٙ املعطؾ١ باألؾباٙ ٚايٓعا٥ط َبٓاٖا ع٢ً ا
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ٚأنجط املكاحل ٚاملؿاغس ال ٚقٛف ع٢ً َكازٜطٖا ٚذبسٜسٖا، ٚإمنا تعـطف  ) :عبسايػالّ
 ؾاملكـاحل  ،ؾإشا نإ نصيو) :، ٜٚكٍٛ ايؿاط (74)(يعع٠ ايٛقٛف ع٢ً ذبسٜسٖا ;تكطٜبّا

ب دٗـ١  ؾـإشا نـإ ايػايـ    ;ٚاملؿاغس ايطادع١ إىل ايسْٝا إمنا ُتؿِٗ ع٢ً َكته٢ َا غًـب 
 ؾٗٞ املؿػـس٠ املؿَٗٛـ١ عطؾـّا،    ٚإشا غًبت ازب١ُٗ األخط٣ املكًش١ ؾٗٞ املؿ١َٛٗ عطؾّا،

ؾـإٕ ضدشـت املكـًش١     ،ٚيصيو نإ ايؿعٌ شٚ ايٛدٗني َٓػٛبا إىل ازبٗـ١ ايطادشـ١  
ٚإشا غًبت د١ٗ املؿػس٠ ؾُٗـطْٚب عٓـ٘ ُٜٚكـاٍ إْـ٘      ،ٜٚكاٍ ؾٝ٘ إْ٘ َكًش١ ،ؾُطًٛب
ٚ   اْب ايتػًٝـب ألٕ  ٚإمنا اعُترب د ;(75) (َؿػس٠  سقٗا غايـب، قـ نـصب ايعٓـٕٛ ْـازض 

ٚيصيو ٜب٢ٓ دًب َكاحل ايساضٜٔ ٚزؾع َؿاغـسُٖا عًـ٢ ظٓـٕٛ غايبـ١ َتؿاٚتـ١ يف      
٠ٓٛ ٚايهعـ ع٢ً  ٚتكسمي٘ ،اعًِ إٔ األقٌ اعتباض ايػايب) :(77)ٚقاٍ ايكطايف  ،(76) ايك

ٜٚككـط   ،ملػـًُني ٖٚٛ ؾإٔ ايؿطٜع١ نُا ٜكسّ ايػايب يف طٗاض٠ املٝاٙ ٚعكٛز ا ،ايٓازض
ٚميٓع ؾٗاز٠ األعـسا٤ ٚاشبكـّٛ    ،ٖٚٛ املؿك١ ،ٜٚؿطط بٓا٤ ع٢ً غايب اسباٍ ،يف ايػؿط

ايؿـطع  ٚقـس ًٜػـٞ    ،ٖٚٛ نجري يف ايؿـطٜع١ ال حيكـ٢ نجـط٠    ،ألٕ ايػايب َِٓٗ اسبٝـ
 .(78) (ايػايب ضمح١ بايعباز

ْػـإ  ؾُت٢ قـسض اإل  ،َعٝاض َكازٜط املكاحل ٚاملؿاغس ٖٛ مبٝعإ ايؿطٜع١ٚيهٕٛ 
 ٚنــإ يعاَــّا ايعــٛز٠ إىل ْكــٛم ايؿــطع ،(79)عًــ٢ اتبــاع ايٓكــٛم مل ٜعــسٍ عٓٗــا

ٖٚصٙ ايهٛابط َٓٗـا َـا    ،الغتٓباط نٛابط يًرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس ;ٚقٛاعسٙ
 ٘ ّ     ،ٖٛ َتؿل عًٝ٘، َٚٓٗا َاٖٛ طبتًـ ؾٝـ تـطدٝض بعـض   ) :قـاٍ ايعـع بـٔ عبسايػـال

ٚتطدٝض بعض املؿاغس ع٢ً  ،٢ً بعضاملكاحل ع٢ً بعض، ٚتطدٝض بعض املكاحل ع
 ،ؾايػعٝس َٔ ؾعٌ َا اتؿل عًـ٢ قـالس٘   ،بعض، ٜٓكػِ إىل املتؿل عًٝ٘ ٚاملدتًـ ؾٝ٘

 ،ٚأغعس َٓ٘ َٔ نِ إىل شيو ؾعٌ َا اختًــ يف قـالس٘   ،ٚتطى َا اتؿل ع٢ً ؾػازٙ
 .(80)(ٚتطى َا اختًـ يف ؾػازٙ

دـٝض حيـاٍٚ ذبكـٌٝ    ٚتأغٝػّا ع٢ً َا ُشنط يف ؾطٚط ايرتدٝض َٔ أْ٘ قبٌ ايرت
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ؾـإٕ مل ميهـٔ    ،ٚإٕ مل ميهـٔ ذبكـًٝٗا مجٝعـّا ؾرتتٝبـاّ     ،مجٝع املكاحل ٚزض٤ مجٝع املؿاغس
قـاٍ   ،ؾإْ٘ ٜطدض أع٢ً املكًشتني ٜٚسضأ أععِ املؿػـستني  ;ازبُع بٝٓٗا مجٝعّا أٚ تطتٝبّا
خــ  ؾال جيٛظ زؾع ايؿػاز ايكًٌٝ بايؿػاز ايهجري، ٚال زؾع أ) :ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ

ايهطضٜٔ بتشكٌٝ أععِ ايهطضٜٔ; ؾإٕ ايؿطٜع١ دا٤ت بتشكٌٝ املكاحل ٚتهًُٝـٗا،  
َٚطًٛبٗا تطدٝض خري اشبريٜـٔ إشا مل ميهـٔ    ،ٚتعطٌٝ املؿاغس ٚتكًًٝٗا حبػب اإلَهإ

 :عبسايػالّ ٚقاٍ ايعع بٔ ،(81) (ّاإٔ جيتُعا مجّٝعا، ٚزؾع ؾط ايؿطٜٔ إشا مل ٜٓسؾعا مجٝع
املؿاغس ا هـ١   ٚضٚز ايؿطع إٔ ذبكٌٝ املكاحل ا ه١ ٚزض٤ ال خيؿ٢ ع٢ً عاقٌ قبٌ)

  ٔ ٚإٔ تكـسِٜ أضدـض املكـاحل ؾأضدشٗـا      ،عٔ ْؿؼ اإلْػإ ٚعٔ غريٙ ضبُـٛز سػـ
ايطادش١ ع٢ً ٚإٔ زض٤ املؿاغس  ،ٚإٔ زض٤ املؿاغس ؾأؾػسٖا ضبُٛز سػٔ ،ضبُٛز سػٔ

إٔ االخـتالف   إال ،(82) (ٚاتؿل ايعًُـا٤ عًـ٢ شيـو    ،املكاحل املطدٛس١ ضبُٛز سػٔ
ّ     ;نإ بني ايعًُا٤ يف أٟ املكاحل أع٢ً ٚأٟ املؿاغس أععِ  :قـاٍ ايعـع بـٔ عبسايػـال

َّ أدٓ ، ؾٌٗ ٜتدٖٝط) ُّ قٝسّا َٚٝت١ّ ٚطعا ََٚدَس املهٖطط ا ٔط ٌُ املٝتـ١     ؟ٚيٛ  أٚ ٜتعـٖٝٔ أنـ
ـٓ ٚأٜٗٗا  ٟٗ ٖصٙ املؿاغس أخ  .(83)(ِأععأٚ ايكٝس أٚ َاٍ ايػري؟ ؾٝ٘ اختالف، َأخُصٙ أ

ؾادتٗست يف مجع مجًـ١   ،ؾهاْت اسباد١ يهٛابط ُتعني ع٢ً شيو بإشٕ اهلل تعاىل
ٚيف شنطٟ يًهـٛابط مل أدعـٌ قػـُّا َػـتكاّل يًرتدـٝض بـني        ;َٓٗا أشنطٖا ؾُٝا ٜأتٞ

ألٕ  ;َكًشتني ٚقػُّا يًرتدٝض بني َؿػستني، ٚقػُّا يًرتدٝض بني َكًش١ َٚؿػـس٠ 
َُُط ،نٛابط ايرتدٝض ٚاسس٠ دٔٓض بني األَطٜٔ ٜٓعط تاض٠ ملا ؾُٝٗـا َـٔ َكـاحل    ألٕ ايـ

ٚتاض٠ ٜٓعط ملا ؾُٝٗا َٔ املؿاغـس ؾٝعـرب بـايرتدٝض بـني      ،ؾَُٝعبِّط بايرتدٝض بني َكًشتني
ِ     ;َؿػستني َٓـا إشا تـرٓتؽ ايهٓؿـاض بأغـط٣ َـٔ      ) :َٚٔ أَج١ً شيـو قـٍٛ ابـٔ ايكـٝ ٚأ

ؿ٢ ع٢ً دٝـ املػًُني، ٚتهٕٛ املػًُني بعسز املكات١ً، ؾإْ٘ ال جيٛظ ضَِٝٗ إآل إٔ ُٜد
َكـًش١ سؿـغ ازبـٝـ أععــِ َـٔ َكـًش١ سؿـغ األغــاض٣، ؾش٦ٓٝـص ٜهـٕٛ ضَــٞ         
األغاض٣، ٜٚهٕٛ َٔ باب زؾع أععِ املؿػستني باستُاٍ أزْاُٖا، ؾًٛ اْعهؼ األَـط،  
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  ِ  ؾعٖبـط يف شات ايؿعًـني   ،(84)(ٚناْت َكًش١ األغط٣ أععِ َٔ ضَِٝٗ مل جيـع ضَـٝٗ
 .ايرتدٝض بني َؿػستنيبايرتدٝض بني َكًشتني ٚ

 :ٚناْت ٖصٙ ايهٛابط ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

ٜٚؿــٌُ عــسزّا َــٔ ;ايرتدــٝض باعتبــاض قــٛت املكــًش١ يف شاتٗا :ايهــابط األٍٚ
 ايهٛابط، ٖٞ:

 .تطدٝض ايهطٚض١ٜ ع٢ً اسباد١ٝ ٚايتشػ١ٝٓٝ :أٚاّل

 .تطدٝض املكًش١ امله١ًُ يهطٚضٟ ع٢ً اسباد١ٝ ٚايتشػ١ٝٓٝ :ثاّْٝا

 .اسباد١ٝ ع٢ً ايتشػ١ٝٓٝ تطدٝض :ثايجّا

 .(85)تطدٝض َه١ًُ اسبادٞ ع٢ً ايتشػ١ٝٓٝ  :ضابعّا

  :ٜٚؿٌُ ايهٛابط ايتاي١ٝ ،ايرتدٝض باعتباض ضتب١ اسبهِ :ايهابط ايجاْٞ

يف ساٍ تعاض  َكًش١ تطتب عًٝٗا ايٛدٛب َٚؿػس٠ تطتب عًٝٗـا ايتشـطِٜ;    :أٚاّل
 :ؾًًعًُا٤ ثالث١ أقٛاٍ

 ٚايكـطايف  (86)ٚمٖمٔ قاٍ بٗـصا ايكـٍٛ اآلَـسٟ     ،املؿػس٠َُٜطٖدض زض٤  :ايكٍٛ األٍٚ
 ،إٔ املٓٗٞ عٓـ٘ َـأَٛض برتنـ٘ َطًكـاّ     :َٓٗا ،; ٚاغُتسٍ هلصا ايكٍٛ بأزي١(87)ٚايػٝٛطٞ

ؾاملـأَٛض بـ٘ َطًكـّا أٚىل َـٔ املـأَٛض بـ٘ عًـ٢         ;ٚإتٝإ املأَٛض ب٘ َؿطٚط باالغتطاع١
٤ِٕٞ )) :ؾطط، قاٍ ايٓ   ِِ عٔ َؾ ُِٝتُه َٗ َِٕط َؾِأُتٛا َٓـ٘ َـا   ؾإشا َْ ِِ ٔبَأ ََِطُتُه َؾاِدَتُٓٔبُٛٙ ٚإشا َأ

ِِ  .(88)((اِغَتَطِعُت

 ;(90) (89)ٚمٖمٔ قاٍ بٗـصا ايكـٍٛ ايعضنؿـٞ     ،َُٜطٖدض دًب املكًش١ :ايكٍٛ ايجاْٞ
 إٔ ايٓ  قـ٢ً  ،(91) عٔ أغا١َ بٔ ظٜس ضنٞ اهلل عَٓ٘ٓٗا:  ،ٚاغُتسٍ هلصا ايكٍٛ بأزي١
ََٖط يف  ٕٔ      اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  َِٚثـا ُُِؿـٔطٔننَي َعَبـَس٠ٔ اأَل َٚاِي ُٔنَي  ُُِػـًٔ ََِذًٕٔؼ ؾٝ٘ َأِخالْط َـٔ اِي
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ُٗٛٔز َِ عًِٝٗ ايٓ ..، .َٚاِيَٝ ًٖ  . (92) َؾَػ

; (94()93)ٚمٖمٔ قاٍ بٗصا ايكٍٛ ايطاظٟ ٚايبٝهاٟٚ  ،ايتػ١ٜٛ بُٝٓٗا :ايكٍٛ ايجايح
ٜٛدـب اإلثـِ    طّ نالُٖـا إٔ تطى ايٛادب ٚؾعٌ ا ـ  :َٓٗا ،ٚاغُتسٍ هلصا ايكٍٛ بأزي١

 .ؾُٗا مبٓعي١ ٚاسس٠

ٚأخـتِ بـإٔ ٖـصا اشبـالف يف      ،-يعٗٛض ايسيٌٝ عًٝـ٘   -ٚيعٌ ايكٍٛ األٍٚ أٚىل 
 ;ساٍ عسّ ايهطٚض٠ أَا يف ساٍ ايهطٚض٠ تطدض املكًش١ اييت تطتـب عًٝـ٘ ايٛدـٛب   

 .(95)نأنٌ املٝت١ 

 .(96)اإلباس١ًٝٗا تطدٝض زض٤ َؿػس٠ تطتب عًٝٗا ايتشطِٜ ع٢ً َكًش١ تطتب ع ثاّْٝا:

 .(97)ايهطا١ٖتطدٝض زض٤ َؿػس٠ تطتب عًٝٗا ايتشطِٜ ع٢ً َؿػس٠ تطتب عًٝٗا  :ثايجّا

تطدٝض املكًش١ اييت تطتب عًٝٗـا ايٛدـٛب عًـ٢ املؿػـس٠ ايـيت تطتـب عًٝٗـا         :ضابعّا
 .(98)ايهطا١ٖ

عًٝٗـا  تطدٝض زض٤ املؿػس٠ اييت تطتب عًٝٗا ايتشطِٜ ع٢ً املكًش١ اييت تطتب  :خاَػّا
 .(99)ايٓسب 

عًٝٗـا  تطدٝض زض٤ املؿػس٠ اييت تطتب عًٝٗا ايهطا١ٖ ع٢ً املكًش١ اييت تطتب  غازغّا:
 .(100)ايٓسب 

عًٝٗـا  تطدٝض زض٤ املؿػس٠ اييت تطتب عًٝٗا ايهطا١ٖ ع٢ً املكًش١ ايـيت تطتـب    غابعّا:
 .(101)اإلباس١ 

عًٝٗـا  تـب  تطدٝض املكًش١ اييت ٜرتتب عًٝٗا ايٛدٛب عًـ٢ املكـًش١ ايـيت ٜرت    ثآَّا:
 .(102)ايٓسب 

عًٝٗـا  تطدٝض املكًش١ اييت ٜرتتب عًٝٗا ايٛدٛب ع٢ً املكًش١ ايـيت ٜرتتـب    تاغعّا:
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 .(103)اإلباس١ 

تطدٝض املكًش١ اييت ٜرتتب عًٝٗا ايٓسب عًـ٢ املكـًش١ ايـيت ٜرتتـب عًٝٗـا       عاؾطّا:
 .(104)اإلباس١ 

ٞ  تطدٝض املكًش١ املتعًك١ بٛادـب عـٝين عًـ٢ املتعًكـ١ بٛا     :سازٟ عؿط  ،دـب نؿـا٥
 .(106) (105)ٚعًٝ٘ أنجط ايعًُا٤ نابٔ ت١ُٝٝ ٚايكطايف ٚايػٝٛطٞ ٚابٔ ايٓذاض 

ََٔ ضٖدض املكًش١ املتعًك١ بٛادب نؿا٥ٞ نازبٜٛين   . (108) (107)ٖٚٓاى 

تطدٝض املكًش١ املتعًك١ بٛادب ؾـٛضٟ عًـ٢ املكـًش١ املتعًكـ١ بٛادـب       :ثاْٞ عؿط
 .(109)َرتإر 

عًٝٗا ايتشطِٜ ع٢ً املؿػس٠ اييت تطتب عًٝٗا  تطدٝض زض٤ َؿػس٠ تطتب :ثايح عؿط
 .ايهطا١ٖ

 .ايرتدٝض باعتباض نٕٛ املهًـ باؾط ايؿعٌ :ايهابط ايجايح

ؾُٔ ٚاقع َٓٗٝا عٓ٘ ؾكس ٜهٕٛ ؾُٝا ٜرتتب عًٝ٘ َـٔ األسهـاّ   ) :ٜكٍٛ ايؿاط 
ظا٥س ع٢ً َا ٜٓبػٞ حبهِ ايتبع١ٝ ال حبهـِ األقـاي١، أٚ َـؤز إىل أَـط أؾـٓس عًٝـ٘ َـٔ        

٢ ايٓٗٞ ؾٝرتى َٚا ؾعٌ َٔ شيو، أٚ ظبٝع َا ٚقع َٔ ايؿػـاز عًـ٢ ٚدـ٘ ًٜٝـل     َكته
ٕٓ شيـو ايٛاقـع     املهًــ ؾٝـ٘ زيـٝال عًـ٢ ازبًُـ١، ٚإٕ نـإ        ٚاؾـل بايعسٍ ْعـطا إىل أ

ٕٓ شيـو أٚىل َـٔ     َطدٛسا ؾٗٛ ضادض بايٓػب١ إىل إبكا٤ اسباي١ ع٢ً َا ٚقعت عًٝـ٘، أل
  َ ٕٓ     إظايتٗا َع زخٍٛ نطض ع٢ً ايؿاعٌ أؾـس َـٔ  كتهـ٢ ايٓٗـٞ، ؾريدـع األَـط إىل أ

ايٓٗٞ نإ زيًٝ٘ أق٣ٛ قبٌ ايٛقٛع، ٚزيٌٝ ازبـٛاظ أقـ٣ٛ بعـس ايٛقـٛع ملـا اقـرتٕ َـٔ        
 .(111) ()ايسؾع أغٌٗ َٔ ايطؾع :، ٚيف شيو قاعس٠(110)(ايكطا٥ٔ املطدش١

 ،ايرتدٝض باعتباض تأنس اسبكٍٛ: ؾايكطع١ٝ تـطدض عًـ٢ ايعٓٝـ١    :ايهابط ايطابع
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 .(112)ٔ ع٢ً َا زْٚٗا يف ايع١ٝٓ غًب ؾٝٗا ايعَٚا 

 ٜٚؿٌُ عـسزّا َـٔ ايهـٛابط،    ;ايرتدٝض باعتباض ايتعًل باشبًل :ايهابط اشباَؼ
ٖٞ:  

 .تطدٝض املتعًك١ حبؿغ ايسٜٔ ع٢ً غريٖا :أٚاّل

 .تطدٝض املتعًك١ حبؿغ ايٓؿؼ ع٢ً غريٖا عسا املتعًك١ حبؿغ ايسٜٔ :ثاّْٝا

 .غريٖا عسا املتعًك١ حبؿغ ايسٜٔ ٚ ايٓؿؼتطدٝض املتعًك١ حبؿغ ايٓػٌ ع٢ً  :ثايجّا

 .(113)تطدٝض املتعًك١ حبؿغ ايعكٌ ع٢ً املتعًك١ حبؿغ املاٍ  :ضابعّا

ٚايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس باعتباض تعًكٗا باشبًل إمنا ٜهٕٛ عٓس تػاٜٚٗا يف 
 .قٛتٗا بصاتٗا

١ٜٚ ع٢ً ؾرتدض املكًش١ اأُلخط :ايرتدٝض باعتباض ظَٔ ٚقٛعٗا :ايهابط ايػازؽ
 .املكًش١ ايس١ْٜٛٝ، ٜٚطدض زض٤ املؿػس٠ اأُلخط١ٜٚ باضتهاب املؿػس٠ ايس١ْٜٛٝ

املكاحل ٚاملؿاغـس األخطٜٚـ١ َكسَـ١ يف االعتبـاض عًـ٢ املكـاحل       ) :قاٍ ايؿاط 
 ،ٚاملؿاغس ايس١ْٜٛٝ باتؿام، إش ال ٜكض اعتبـاض َكـًش١ زْٜٝٛـ١ ربـٌ مبكـاحل اآلخـط٠      

ٚقاٍ  ،(114)(غري َٛاؾل ملككٛز ايؿاضع ؾهإ باطاّلؾُعًّٛ إٔ َا خيٌ مبكاحل اآلخط٠ 
بٌ أنجط أسهـاّ ايؿكـ٘ َككـٛزٖا سؿـغ َكـاحل ايـسْٝا يٝـتِ بٗـا َكـاحل          ايػعايٞ:)
 .(115)(ايسٜٔ

املكـًش١ ايـيت تؿـٛت     ؾرتدض :ايرتدٝض باعتباض ايؿٛات ٚعسَ٘ :ايهابط ايػابع
 .ع٢ً املكًش١ اييت ال تؿٛت

اسبٓكإ ؾإٕ خٝـ ؾٛات أسسُٖا ٚأَٔ  ٚإشا اختًـ) :ٜكٍٛ ايعع بٔ عبسايػالّ
ٜكسّ َا خيؿ٢ ) :ٚقاٍ ايكطايف ،(116) (ؾٛات اآلخط ٚدب ايبساض إىل َا خيؿ٢ ؾٛات٘
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 :(118)ٚ قاٍ ايهاغاْٞ  ،(117) (ؾٛات٘ ع٢ً َا ال خيؿ٢ ؾٛات٘ ٚإٕ نإ أع٢ً ضتب١ َٓ٘
 .(119) (نطض اإلبطاٍ ؾٛم نطض ايتأخري)

ؾرتدض املكـًش١ ايـيت    :د١ املهًـ بٗاايرتدٝض باعتباض تعًل سا :ايهابط ايجأَ
 .(120) تؿتس ساد١ املهًـ بٗا ع٢ً غريٖا

ََٔ تؿًُِٗ :ايهابط ايتاغع ٚتؿٌُ  ،ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس باعتباض 
 ايهابطني ايتايٝني:

 .تطدض املكًش١ ايه١ًٝ ع٢ً األغًب١ٝ ٚ ازبع١ٝ٥ :أٚاّل

 .تطدض املكًش١ األغًب١ٝ ع٢ً ازبع١ٝ٥ :ثاّْٝا

اعتٓا٤ ايؿطع باملكاحل ايعا١َ أٚؾط ٚأنجط َٔ اعتٓا٥ـ٘  ) :ايعع بٔ عبس ايػالٍّ ٜكٛ
زؾـع ايهـطض    ألدٌٜتشٌُ ايهطض اشبام ) :ٜٚكٍٛ ابٔ ظبِٝ ،(121)(باملكاحل اشباق١

  .(122) (ايعاّ

ؾرتدـض املكـًش١ األٚغـع عًـ٢      :ايرتدـٝض باعتبـاض االْتؿـاض    :ايهابط ايعاؾـط 
 .(123)األنٝل 

ؾرتدض املكًش١ ايسا١ُ٥ ع٢ً  :يرتدٝض باعتباض االغتُطاضا :ايهابط اسبازٟ عؿط
ٌٖ: ))... قاٍ ايٓ   ;(124)املٓكطع١  ِٕ َق َٚٔإ ٘ٔ أزَٚٗا  ًٖ ٍٔ إىل اي َُا  .(125)( (َأَسٖب اأَلِع

ؾرتدض املكًش١ املتعًكـ١ مبـا    :ايرتدٝض باعتباض ٚدٛز ايبسٍ :ايهابط ايجاْٞ عؿط
 .(126)بسٍ ال بسٍ ي٘ ع٢ً املكًش١ املتعًك١ مبا ي٘ 

ؾإٕ نإ ايرتدٝض يف ؾعـٌ ٚاسـس    :ايرتدٝض باعتباض ايهجط٠ :ايهابط ايجايح عؿط
ٚإٕ ناْـت يف   .ؾإشا نجطت املكاحل ُضدِّض داْبٗا، ٚ إشا نجطت املؿاغـس ُضدِّـض داْبٗـا   

   ٌ ٚإٕ نـإ   ،ؾعًني ٚنإ ايرتدٝض باعتباض املكاحل ؾايصٟ نجـطت َكـاسب٘ أٚىل بايؿعـ
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 .(127)ؾايصٟ نجطت َؿاغسٙ أٚىل بايسض٤  ايرتدٝض باعتباض املؿاغس

اعتباض َكًش١ ًٜعّ َٓٗا َؿػس٠، أٚىل َٔ اعتبـاض َكـًش١ ًٜـعّ    ) :قاٍ ابٔ ايكِٝ
 .(128)( َٓٗا عس٠ َؿاغس

ؾرتدـض املكـًش١ املتعًكـ١     :ايرتدٝض باعتباض تعًكٗا بايعَٔ :ايهابط ايطابع عؿط
 .(129)مبدتل بايٛقت ع٢ً املكًش١ املتعًك١ بػري طبتل بايٛقت 

ؾرتدض املكًش١ اييت  :ايرتدٝض باعتباض تعًكٗا با هّٛ ؾٝ٘ :ايهابط اشباَؼ عؿط
ٜٚـطدض زض٤ املؿػـس٠ ايـيت     ،ربتل بأَط ع٢ً املكًش١ اييت تتعًل بٗـصا األَـط ٚغـريٙ   
 .(130)ربتل بأَط باضتهاب املؿػس٠ اييت تتعًل بٗصا األَط ٚغريٙ 

ؾرتدـض املكـًش١    :ٖـا ايرتدـٝض باعتبـاض تكٜٛتٗـا يػري    :ايهابط ايػـازؽ عؿـط  
َُُعهِّس٠  َُُعهِّس٠ ملكًش١ أخط٣ ع٢ً املكًش١ غري ايـ  .(131)ايـ

 .تطدٝض املككس ع٢ً ايٛغ١ًٝ :ايهابط ايػابع عؿط

 .(132) (ُٜػتؿط يف ايٛغا٥ٌ َا ال ُٜػتؿط يف املكاقس) :قاٍ ايػٝٛطٞ

 ؾرتدـض املكـًش١ املعتـرب٠    :ايرتدٝض باعتباض زيٌٝ املكًش١ :ايهابط ايجأَ عؿط
اعتبـاض َكـازٜط   ) :قاٍ ؾٝذ اإلغـالّ ابـٔ تُٝٝـ١    ،بٓل ع٢ً املكًش١ املعترب٠ بادتٗاز

املكاحل ٚاملؿاغس ٖٛ مبٝعإ ايؿطٜع١، ؾُت٢ قسض اإلْػإ ع٢ً اتِّباع ايٓكٛم مل َِٜعسٍ 
 .(133)( ٚإال ادتٗس بطأٜ٘ ملعطؾ١ األؾباٙ ٚايٓعا٥ط ،عٓٗا

 ،س٠ ايـيت اغـتبٝشت بادتٗـاز   ٜٚطدض زض٤ املؿػس٠ اييت اغتبٝشت بٓل ع٢ً املؿػ
ٕٖ إباس١ املٝتـ١   ;ٜأنٌ املٝت١ ٜٚسع ايطعاّ -أٟ املهطط  - ألقٗض أْ٘)ا :قاٍ ايعضنؿٞ أل

 .(134)(ٚطعاّ ايػري باالدتٗاز ،بايٓل

ايرتدٝض باعتباض االتؿـام ٚاالخـتالف: ؾرتدـض املكـًش١      :ايهابط ايتاغع عؿط
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ػس٠ املتؿل عًٝٗـا باضتهـاب املدتًــ    ٜٚطدض زض٤ املؿ ،املتؿل عًٝٗا ع٢ً املدتًـ ؾٝٗا
 .(135)ؾٝٗا 

تطدٝض َكًش١ ع٢ً أخط٣ ي٦ال تكع َؿػس٠ ٖٞ َٛدـٛز٠ يف   :ايهابط ايعؿطٕٚ
 .(136)املكًش١ املطدٛس١ 

ايٓعط إىل ضتب١ اسبهـِ ٜهـٕٛ قبـٌ ايٓعـط إىل ايهًٝـ١       :ايهابط اسبازٟ ٚايعؿطٕٚ
 .(137)ٚازبع١ٝ٥ 

 :ؾع٢ً أقٛاٍ ،ػستني ٚاملكًشتنييف ساٍ تػاٟٚ املؿ :ايهابط ايجاْٞ ٚايعؿطٕٚ

ََـٔ ابتًـٞ     )قاٍ ابٔ ظبِٝ:  ،ٜتدٝٓط :ايكٍٛ األٍٚ األقٌ يف َجٌ ٖـصٙ املػـا٥ٌ إٔ 
 .(138) (ُٖٚا َتػاٜٚتني ٜأخص بأٜتُٗا ؾا٤ ،ببًٝتني

إْهاض املٓهط أضبع زضدات األٚىل: إٔ ٜـعٍٚ  ) :قاٍ ابٔ ايكِٝ ،جيتٗس :ايكٍٛ ايجاْٞ
، ايطابع١: ايجايج١: إٔ خيًؿ٘ َا ٖٛ َجً٘ ،ٚإٕ مل ٜعٍ جبًُت٘ٚخيًؿ٘ نسٙ، ايجا١ْٝ: إٔ ٜكٌ 

ٕ   ،إٔ خيًؿ٘ َا ٖٛ ؾط َٓ٘  ،ٚايجايجـ١: َٛنـع ادتٗـاز    ،ؾايسضدتإ األٚيٝـإ َؿـطٚعتا
 .(139) (ضبط١َ :ٚايطابع١

.. .إشا ادتُعت املؿاغس ا ه١) :قاٍ ايعع بٔ عبسايػالّ ،ايتٛقـ :ايكٍٛ ايجايح
ٚال ؾـطم يف   ،تدري، ٚقس خيتًـ يف ايتػاٟٚ ٚايتؿاٚتؾإٕ تػاٚت ؾكس ٜتٛقـ، ٚقس ٜ

 .(140) (شيو بني َؿاغس ا طَات ٚاملهطٖٚات
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 الدراسة التطبيقية لضوابط الرتجيح بني املصاحل واملفاسد. :الفصل الجالح

 ،َبشح يف تطبٝكات َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ :ٚقس دعًت٘ ع٢ً َبشجني
 .يكشاب١ ضنٞ اهلل عِٓٗ ٚؾكٗا٤ األ١ََٚبشح يف تطبٝكات َٔ ؾك٘ ا

 .تطبيقات على الرتجيح بني املصاحل واملفاسد من القرآن الكريه والسنة النبوية :املبحح األول

 ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ  ڦ  ڦ ڦ ڦچ :قاٍ تعاىل :املػأي١ األٚىل

 ڈ ڎڈ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ

 .(141) چڑ ژ ژ

 :ٚميهٔ تطبٝل ايهابطني ايتايٝني

 .تطدٝض َكًش١ سؿغ ايسٜٔ ع٢ً َكًش١ سؿغ ايٓؿؼ :أٚاّل

ؾطدض ايكتاٍ يف األؾٗط اسبطّ ع٢ً ايهـ عٓ٘ يف تًو  ،ايرتدٝض باعتباض ايهجط٠ :ثاّْٝا
 .يهجط٠ املؿاغس املرتتب١ ع٢ً تطى ايكتاٍ بايٓػب١ يًكتاٍ ،اسباٍ

  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ ےچ  :قاٍ تعاىل :املػأي١ ايجا١ْٝ

 ڻ ڻچ  :تعاىلٚقاٍ  ،(142)چ﮻ ﮺  ﮹ ﮸ ﮷ ﮶

ٚغريُٖا َٔ اآلٜات اييت تٛدب ازبٗاز َع َا ؾٝ٘ َٔ ًَٗه١  (143)چ  ہ ۀ ۀ
 .ايٓؿؼ

تـطدٝض املكـًش١ املتعًكـ١ بايـسٜٔ عًـ٢ املكـًش١        :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
 .املتعًك١ بايٓؿؼ

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے    ے ھ ھچ  :قاٍ تعاىل :املػأي١ ايجايج١
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 .(144) چ ﮷   ﮶

 ،تطدٝض سؿغ ايهطٚضٟ ٖٚٛ عسّ غب اهلل تعاىل :ايتايٞ ٚميهٔ تطبٝل ايهابط
 .ع٢ً ا اؾع١ ع٢ً سادٞ أٚ َهٌُ يهطٚضٟ ٖٚٛ غب آهل١ املؿطنني

 ڎ  ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ  :قاٍ تعاىل :املػأي١ ايطابع١

 گ گ ک ک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 .(145) چگ

س٠ املتعًكـ١  تطدٝض املكًش١ ايهـطٚض١ٜ عًـ٢ املؿػـ    :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
ؾؿٞ ساٍ ايٓطل به١ًُ ايهؿط َع اط٦ُٓإ ايكًب باإلميإ ساٍ ايتٗسٜس بايكتـٌ   ;حبادٞ

 ُضدشت َكًش١ تتعًل بهطٚضٟ ٖٚـٛ سؿـغ ايـٓؿؼ عًـ٢ َؿػـس٠      ;عٓس عسّ ايٓطل
تتعًل حبادٞ ٜعٛز ع٢ً سؿغ ايسٜٔ ٖٚٛ عـسّ اإلغـا٠٤ يًـسٜٔ ٚةاتـ١ ايهؿـاض مبـا       

 .ٜعْٓٛ٘ اضتسازّا عٔ ايسٜٔ

 ڱ ڱ      ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گچ  :قاٍ تعاىل :ي١ اشباَػ١املػأ

 .(146) چ ڻ ڻ    ڻ ڻ ں ں ڱ   ڱ

 ،تطدٝض زض٤ املؿػس٠ األطٍٛ ظَٓا ع٢ً األقكط :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
ؾؿٞ أخص املًو هلا َؿػس٠ َػتُط٠، ٚيف عٝبٗا َؿػس٠ ٜػري٠ ٚميهٔ إقالسٗا بعس 

َٖا َٔ اغتسٍ ) :يف شيو (147)ابٔ سذط يهٔ ٜٓبػٞ إٔ ٜؤخص يف اسبػبإ قٍٛ  ،شيو ٚأ
ب٘ ع٢ً دٛاظ زؾع أغًغ ايهطضٜٔ بأخؿُِّٗا، ٚاإلغها٤ ع٢ً بعض املٓهطات طباؾ١َ إٔ 

ؾكشٝض، يهٔ ؾُٝا ال  ...ٜتٖٛيس َٓ٘ َا ٖٛ أؾس، ٚإؾػاز بعض املاٍ إلقالح َععُ٘
ٕ ٜكتٌ ُٜعاض  َٓكَٛم ايؿطع، ؾال ٜػٛؽ اإلقساّ ع٢ً قتٌ ايٓؿؼ ممٔ ُٜتٛقع َٓ٘ أ

ٌَ اشبهط  ،أْؿػا نجري٠ قبٌ إٔ ٜتعاط٢ ؾ٦ٝا َٔ شيو شيو الطالع اهلل  (148)ٚإمنا َؾَع
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 .(149)(تعاىل عًٝ٘

  کک ک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ  ڈ ڎچ  :قاٍ تعاىل :ايػازغ١املػاي١ 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ  ڱڱ    ڱ   ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ گ گ

 .(150)چہ  ہ ۀ ۀ

ؾع١ ع٢ً ايسٜٔ ع٢ً ا اؾع١ تطدٝض َكًش١ ا ا :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
َّ ٖاضٕٚ عًٝ٘ ايػالّ ع٢ً تطدٝش٘  ،ع٢ً ايٓؿؼ ٚاملاٍ ؾُٛغ٢ عًٝ٘ ايػالّ ال

ٚإمنا ضدشٗا ألْ٘ ضآٖا أزّٚ ؾإٕ )ملكًش١ سؿغ ايٓؿؼ ٚاملاٍ ع٢ً ا اؾع١ ع٢ً ايسٜٔ 
َكًش١ سؿغ ايعكٝس٠ ُٜػتسضى ؾٛاُتٗا ايٛقيٗت بطدٛع َٛغ٢ ٚإبطاي٘ عباز٠ ايعذٌ 

خبالف َكًش١ سؿغ األْؿؼ  ،ع٢ً ايعذٌ بطدٛع َٛغ٢ ٚا عهٛؾِٗسٝح غري

 ں  ڱچ ٚتهُٔ ٖصا قٛي٘  ،ٚاألَٛاٍ ٚادتُاع ايه١ًُ إشا اْجًُت عػط تساضنٗا

ٚنإ ادتٗازٙ شيو َطدٛسّا ألٕ  ،چ ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
ٕٓ َكًش١  ;سؿغَ األقٌ األقٌٝ يًؿطٜع١ أِٖ َٔ سؿغ األقٍٛ املتؿطع١ عًٝ٘ أل

 .(151) (تكاز ٖٞ أّ املكاحل اييت بٗا قالح االدتُاعقالح االع

   پ پ پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱچ  :قاٍ تعاىل :املػأي١ ايػابع١

 .(152)چ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 :َٓٗا ،ٚميهٔ تطبٝل عسز َٔ ايهٛابط ع٢ً ٖصٙ املػأي١

عًـ٢   ،تطدٝض املكًش١ اأُلخط١ٜٚ با اؾع١ ع٢ً ايكال٠ َٚـا تـأتٞ بـ٘ َـٔ أدـط      :أٚاّل
 .١ٜٛ بػس اسباد١ باملعكٛز عًٝ٘املكًش١ ايسْٝ

 .تطدٝض سؿغ ايسٜٔ ع٢ً ايٓؿؼ ٚاملاٍ :ثاّْٝا
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عًـ٢   ،تطدٝض سؿغ َهٌُ ايهطٚضٟ ٖٚٛ سهٛض اشبطب١ املهٌُ سبؿغ ايكال٠ :ثايجّا
سؿغ اسبادٞ أٚ ايتشػٝين ٖٚـٛ سكـٍٛ املـاٍ يًبـا٥ع ٚغـس سادـ١ املؿـرتٟ        

 بايػًع١.

ؾُكـًش١ ا اؾعـ١ عًـ٢     ;املٓكطعـ١ تـطدٝض املكـًش١ ايسا٥ُـ١ عًـ٢ املكـًش١       :ضابعّا
 .َٚكًش١ ايبا٥ع ٚاملؿرتٟ َٓكطع١ ،ايكًٛات يًٓاؽ زا١ُ٥

" بػِ اهلل  :ع٢ً عسّ نتاب١ قك١ قًض اسبسٜب١ٝ َٚٛاؾك١ ايٓ   :املػأي١ ايجا١َٓ
ٚنصيو َٛاؾكت٘  ،"بامسو ايًِٗ " عٛنّا عٓٗا يف ٚثٝك١ ايكًض :ايطمحٔ ايطسِٝ " ٚنتاب١

" ضبُس ضغٍٛ اهلل "، ٚضدٛع املػًُني عٔ  :بٔ عبساهلل " عٛنّا عٔ" ضبُس  :ع٢ً نتاب١
ايعُط٠ ٚذبًًِٗ َٓٗا يف عاّ ايكًض بعس االتؿام ع٢ً متهِٝٓٗ َٓٗا يف ايعاّ 

 .(153)ايكازّ

 :َٓٗا ،ٚميهٔ تطبٝل عسز َٔ ايهٛابط ع٢ً ٖصٙ املػأي١

ػًُني َٔ ؾُكًش١ مجٝع امل ،تطدٝض املكًش١ ايه١ًٝ ع٢ً املكًش١ ازبع١ٝ٥ :أٚاّل
 ُس  ايكًض ٚاعرتاف قطٜـ بايسٚي١ اإلغال١َٝ أٚىل َٔ َكًش١ نتاب١ ايٓ  

 .َٚٔ نتاب١ بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ ،ضغٍٛ اهلل

ؾُكًش١ عُّٛ املػًُني  ،تطدٝض املكًش١ ايه١ًٝ ع٢ً املكًش١ األغًب١ٝ :ثاّْٝا
تطتٝب أَٛضٖا ٚزعِ  ٚمتهني ايسٚي١ املػ١ًُ َٔ ،بتُهِٝٓٗ َٔ اسبر َٔ ايعاّ ايكازّ

أٚىل َٔ َكًش١ تأز١ٜ ايكازَني يف شيو ايعاّ ألزا٤  ،قٛتٗا ٚ ايتؿطؽ يٓؿط ايسع٠ٛ
 .ايعُط٠ يعُطتِٗ

ع٢ً َكًش١  ،تكسِٜ َكًش١ ال ميهٔ تأدًٝٗا ٖٚٞ سؿغ أْؿؼ املػًُني :ثايجّا
 .ميهٔ تأدًٝٗا ٖٚٞ ايعُط٠
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ايكًض زا١ُ٥ إش َهٓتِٗ ؾُكًش١  ;تطدٝض املكًش١ ايسا١ُ٥ ع٢ً املٓكطع١ :ضابعّا
َٔ إعساز ايعس٠ ٚبٓا٤ ايسٚي١، ٚأَا َكًش١ ايعُط٠ ؾُٓكطع١ تٓتٗٞ باْتٗا٥ِٗ َٔ 

 .ايعُط٠

َُٖطَِٜط٠َ  :املػأي١ ايتاغع١ ُ٘ ))قاٍ:  (154)عٔ أبٞ  ََٚي َُِػٔذٔس َؾَتَٓا ٍَ يف اِي ٌّ َؾَبا قاّ َأِعَطأب
َٖٔطُٜكٛا ع٢ً َب : ؾكاٍ هلِ ايٓ  ،ايٓاؽ َٚ ََا٤ٕ " َزُعُٛٙ  ََا٤ٕ أٚ َشُّْٛبا َٔ  ٘ٔ َغِذاّل َٔ  ِٛٔي

" َٔ ََُعػِّٔطٜ َٔ ٚمل ُتِبَعُجٛا  ََُٝػِّٔطٜ  ِِ َُا ُبٔعِجُت  .(155) ((َؾٔإْٖ

 :َٓٗا ،ٚميهٔ تطبٝل عسز َٔ ايهٛابط ع٢ً ٖصٙ املػأي١

تطدٝض َكًش١ نطٚض١ٜ ٖٚٞ سؿغ زٜٔ األعطابـٞ بـأال ٜطتـس بػـبب ايتؿـسٜس       :أٚاّل
ع٢ً َكـًش١ سادٝـ١ ٖٚـٞ ا اؾعـ١ عًـ٢       ،٢ بسٕ األعطابٞٚا اؾع١ عً ،عًٝ٘

 .دع٤ َٔ املػذس

ؾطدض عسّ قطع٘ يبٛي٘ يهْٛ٘ ال ٜٓذؼ  ،تطدٝض املكًش١ األٚغع ع٢ً األنٝل :ثاّْٝا
َٓا يٛ قطعٛا عًٝ٘ بٛي٘ يٓذؼ َٛانع عس٠ ،إال َٓطك١ َٓشكط٠  .أ

ٖٚٞ عسّ تٓذؼ بكعـ١  ؾؿٞ قطع٘ يبٛي٘ َكًش١ ٚاسس٠  ،ايرتدٝض باعتباض ايهجط٠ :ثايجّا
ٞ    :ٚيف عسّ قطعـ٘ يبٛيـ٘ َكـاحل َٓٗـا     ،َع١ٓٝ يف املػذس  ،سؿـغ زٜـٔ األعطابـ

 .ٚعسّ تٓذؼ بسْ٘ ٚثٛب٘ ،َٔ املػذس َٛانع عس٠ٚعسّ تٓذؼ  ،٘ع٢ً بسْٚ

ؾٗٓا أقٌ ايتٓذـٝؼ قـس سـسخ ٚيف     ;ايرتدٝض باعتباض نٕٛ املهًـ باؾط ايؿعٌ :ضابعّا
أَطٙ بكطع بٛي٘ َع إٔ األقـٌ يف ايبـٍٛ    ؾهإ األٚىل عسّ ،قطع٘ ظٜاز٠ تٓذٝؼ
 .يف املػذس أْ٘ ضبطّ

ًٖ٘ عُٓٗا بابٔ ععٔ  :املػأي١ ايعاؾط٠ يف قك١ ايطدٌ ايصٟ  (156)اؽ ضنٞ اي
ِٔ :قاٍ ايٓ   إٔ ،أْ٘ ٚدس عٓس اَطأت٘ ضداّل اؾته٢ يًٓ   َؾَذا٤َِت  ،ايًِٗ َبِّٝ

ُ٘ َٗا َأْٖ ُِٚد ٌٔ ايصٟ َشَنَط َظ ّٗا ٔبايٖطُد ُٙ َؾٔبٝ َٔ ايٓ   ،ََٚدَس ًَاَع َُا َؾ ُٗ َِٓٝ  .(157) َب
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ـٓ املؿػستني برتى أثكًُٗا) :قاٍ ابٔ سذط ٕٓ َؿػس٠ ايكرب  ;ؾٝ٘ اضتهاب أخ أل
ع٢ً خالف َا تٛدب٘ ايػري٠ َع قبش٘ ٚؾٓست٘ أغٌٗ َٔ اإلقساّ ع٢ً ايكتٌ ايصٟ 

ا إَا ٚقس ْٗر ي٘ ايؿاضع غبٝاّل إىل ايطاس١ َٓٗ ،ٜؤزٟ إىل االقتكام َٔ ايكاتٌ
 .(158) (بايطالم ٚإَا بايًعإ

 :ٚميهٔ تطبٝل ايهابطني ايتايٝني

ؾؿٞ ضمجٗا َكًش١ ؾؿا٤ ايػًٌٝ  ;تطدٝض املكًش١ املتأنس َٓٗا ع٢ً املع١ْٛٓ :أٚاّل
ٚيف عسّ ضمجٗا باألَاضات زٕٚ زيٌٝ قاطع َكًش١  ،ٚضزع ايعْا٠ ٖٚٞ َع١ْٛٓ

 .إبكا٤ ايٓؿؼ ٖٚٞ َتأنس َٓٗا

 .ايٓؿؼ ع٢ً ايٓػٌتطدٝض َكًش١  :ثاّْٝا

إٔ طـاضم بـٔ    (159)ٚا٥ـٌ اسبهـطَٞ ضنـٞ اهلل عٓـ٘      عٔ :املػأي١ اسباز١ٜ عؿط٠
ٍَ ايٓ   (160)ضنٞ اهلل عٓ٘غٜٛس  َٗا َغَأ ِٕ َِٜكََٓع َٙ َأ َٗاُٙ أٚ َنٔط ُِٔط َؾَٓ إمنا  :ؾكاٍ ،عٔ اِيَد

َٚا٤ٔ َٗا ٔيًٖس ُ٘ َزا٤ْ :ؾكاٍ ،َأِقَُٓع ََٚئهٖٓ َٚا٤ٕ   .(161) إْ٘ يٝؼ ٔبَس

 :َٓٗا ،هٔ تطبٝل عسز َٔ ايهٛابط ع٢ً ٖصٙ املػأي١ٚمي

 .تطدٝض املكًش١ ايهطٚض١ٜ ع٢ً اسباد١ٝ :أٚاّل

 .تطدٝض َكًش١ سؿغ ايسٜٔ ٚايعكٌ ع٢ً َكًش١ سؿغ ايبسٕ :ثاّْٝا

ؾعسّ ايؿطب ؾٝ٘ َكًش١ سؿغ ايسٜٔ ٚايبـسٕ ٚايعكـٌ    ;ايرتدٝض باعتباض ايهجط٠ :ثايجّا
 .ٚاملاٍ ٚايعط 

بإٔ ؾطط ايرتدـٝض غـري َٛدـٛز ٖٚـٛ إٔ املكـًش١ املعاضنـ١       ٚميهٔ ايكٍٛ ٖٓا 
٘   -ايؿؿا٤  -١ََٖٛٛ ٖٚٞ َكًش١ سؿغ ايبسٕ  َٚا٤ٕ    )) : ٚشيـو بكٛيـ إْـ٘ يـٝؼ ٔبـَس

ُ٘ َزا٤ْ  .((ََٚئهٖٓ
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٘ٔ :املػأي١ ايجا١ْٝ عؿط٠ ًٖ ٍَ اي ٕٖ َضُغٛ ق٢ً اهلل عًٝـ٘   عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل عٓ٘ َأ
ًَكِّٞ ٔيًٗط ٚغًِ ِٕ َٜٔبَٝع َسأنْط ٔيَبإز ٢ْٗ عٔ ايٖت ََٚأ  ٕٔ  .(162)ِنَبا

 ،تـطدٝض املكـًش١ ايهًٝـ١ عًـ٢ املكـًش١ ازبع٥ٝـ١       :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
 ،تطدٝض زض٤ املؿػس٠ ايه١ًٝ باضتهاب املؿػس٠ اشباق١ ع٢ً َتًكٞ ايطنبإ :ٚميهٔ قٍٛ

ٚسكـٛي٘ عًـ٢   ؾبُطاعا٠ زض٤ ايهطض ايصٟ ٜكٝب َتًكٞ ايطنبإ بإباس١ تًكٝ٘ ايطنبإ 
  ٞ  –َـٔ ايطنبـإ    –ؾا٥ـس٠ ايبـا٥ع    :ايػًع١ بػعط ضخٝل تأتٞ َؿػس٠ أعِ َٓٗـا، ٖٚـ

ٚعـسّ استهـاض ايػـًع     ،ٚؾا٥س٠ عا١َ ايٓاؽ بٛقٍٛ ايػًع١ إىل ايػٛم بػعطٖا املعتاز
 .يف أٜسٟ طا٥ؿ١ َع١ٓٝ

 ضغـٍٛ اهلل  قاٍ مسعت  (163)ضنٞ اهلل عٓ٘  عٔ غًُإ :املػأي١ ايجايج١ عؿط٠
٘ٔٔض)) :ٜكٍٛ َٔ َٚٔقَٝا ِٕٗط  ّٔ َؾ ١ًَٕ َخِْٝط َٔ ٔقَٝا ِٝ ََٚي  ّٕ ِٛ  .(164)( (َباُط َٜ

 ،تـطدٝض املكـًش١ ايهًٝـ١ عًـ٢ املكـًش١ ازبع٥ٝـ١       :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
ؾاملكًش١ ايه١ًٝ ٖٞ ايـيت تٓـاٍ عُـّٛ األَـ١ بإقاَـ١ ؾـعري٠ ازبٗـاز ٚاْتؿـاض ايـسٜٔ          

 .ٖٞ ايعا٥س٠ يؿدل ايكا٥ِ ٚايكا٥ِ ٚاملكًش١ ازبع١ٝ٥ ،ٚا اؾع١ ع٢ً زٚي١ اإلغالّ

٘   -عٔ عبس اهلل عُطٚ بـٔ ايعـام    :املػأي١ ايطابع١ عؿط٠  (165) -ضنـٞ اهلل عٓـ
ٌْ إىل ايٓ  )) قاٍ: َٗأز دا٤ َضُد ُ٘ يف اِئذ َٚأيـَساىَ   :ؾكاٍ ،َؾاِغَتِأَشَْ  ٌّ ٍ  ؟َأَسـ ِ  :قـا  ،ْعـ
ِٖٔس :قاٍ َُا َؾَذا ٔٗ َٔٔ ٖصا اسبسٜح ميهٔ أخص َ (166)( (َؾٔؿٝ  :ػأيتنيٚ

إشا نــإ ازبٗــاز ؾــط  نؿاٜــ١ ُضدِّــض عًٝــ٘ بــط ايٛايــسٜٔ يهْٛــ٘ ؾــط   :األٚىل
 .(167)عني

 .تطدٝض ايٛادب ايعٝين ع٢ً ايهؿا٥ٞ :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ

 .(168)إشا نإ ازبٗاز ؾط  عني ُضدِّض ع٢ً بط ايٛايسٜٔ  :ايجا١ْٝ
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ؾٗٓـا ازبٗـاز    ;زبع٥ٝـ١ تطدٝض املكًش١ ايه١ًٝ ع٢ً ا :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
 .ٚبط ايٛايسٜٔ نالُٖا ؾط  عني يهٔ ازبٗاز َكًشت٘ ن١ًٝ ٚبط ايٛايسٜٔ دع١ٝ٥

 إٔ ضغـٍٛ اهلل   (169)عٔ أبٞ ايـسضزا٤ ضنـٞ اهلل عٓـ٘     :املػأي١ اشباَػ١ عؿط٠
ــاٍ: ــا٥ٔطٔ    )) ق ــ٢ َغ ــِسٔض عً ــ١َ اِيَب ًَ ِٝ ــٔط َي َُ ٌٔ اِيَك ــ ــٔس َنَؿِه ــ٢ اِيَعأب ِٔ عً ــأي ٌَ اِيَع ــ ٕٖ َؾِه  َٚٔإ

َٛأنٔب  .(170)((اِيَه

ؾؿـٞ   ،تطدٝض املكًش١ ايه١ًٝ ع٢ً املكًش١ ازبع١ٝ٥ :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
خبالف ايعبـاز٠ ايـيت ٜكتكـط     ،ايتعًِٝ ْؿط يًسٜٔ ٚإسٝا٤ يًػ١ٓ مبا ٜٓتؿع ب٘ عا١َ ايٓاؽ

 ْؿعٗا ع٢ً قاسبٗا يف ايػايب.

اَل )) :قاٍ ايـٓ    :عٔ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا قاٍ :املػأي١ ايػازغ١ عؿط٠
ّٕ ََِشَط َََع ٔشٟ  َُِطَأ٠ُ ٔإاٖل  ّْ ،ُتَػأؾٔط اِي ََِشَط َٗا  َََع َٚ ٌْ ٔإاٖل  َٗا َضُد ِٝ ًَ ٌُ َع ٌْ  ،َٚاَل َِٜسُخ ٍَ َضُدـ  :َؾَكا

ََِطَأٔتـٞ ُتٔطٜـُس اِيَشـرٖ     َٚا ََٚنـَصا  ـٔ َنَصا  ِٕ َأِخُطَز ٔؾٞ َدِٝ ًٖ٘ ٔإِّٞ ُأٔضُٜس َأ ٍَ اي ٍَ  ؟َٜا َضُغٛ  :َؾَكـا
َٗا َََع  .(171)( (اِخُطِز 

  :ٚميهٔ تطبٝل ايهابطني ايتايٝني

تطدض املكًش١ املتعًك١ مبا ال بسٍ ي٘ انططاضٟ عًـ٢ املكـًش١ املتعًكـ١ مبـا يـ٘       :أٚاّل
 .بسٍ

ٞ  :ثاّْٝا إشا  -تطدٝض املكًش١ املتعًك١ بٛادب عٝين ع٢ً املكًش١ املتعًك١ بٛادب نؿـا٥
 .-أَطٙ باشبطٚز َع اَطأت٘ مل ٜهٔ ازبٗاز ٚادبّا عّٝٓٝا ع٢ً ايصٟ 

َُٔعِت  :(172)عٔ أّ نًجّٛ بٓت عكب١ ضنٞ اهلل عٓٗا  :املػأي١ ايػابع١ عؿط٠ أْٗا َغ
ٔ٘ ًٖ ٍَ اي ٍُ َخِٝـّطا        )) :ٖٚٛ ٜكٍٛ  َضُغٛ ََُٜٚكـٛ يٝؼ اِيَهـٖصاُب ايـصٟ ُِٜكـًُٔض بـني ايٓـاؽ 
َٗإب اقاٍ  ،٢ُٜٓٚ َخِّٝطا ٤ِٕٞ:(173)بٔ ٔؾ َُِع َُٜطٖخُل يف َؾ ُٖا ٜكٍٛ ايٓاؽ َنـٔصْب   ٚمل َأِغ َٔ
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َُـِطَأ٠ٔ        ََٚسـٔسُٜح اِي  ُ٘ ََِطَأَتـ ٌٔ ا ََٚسـٔسُٜح ايٖطُدـ َٚاِئإِقًَاُح بني ايٓـاؽ  ًَإخ اِيَشِطُب  إال يف َث
َٗا َِٚد ٚأَـا نصبـ٘   ) :قاٍ ايٟٓٛٚ يف سـسٜح ايطدـٌ اَطتـ٘ ٚاملـطأ٠ ظٚدٗـا      ،(174)(( َظ

 .(175)ا ال ًٜعّ ٚعبٛ شيو(ؾاملطاز ب٘ يف إظٗاض ايٛز ٚايٛعس مب ،يعٚدت٘ ٚنصبٗا ي٘

 ٚميهٔ تطبٝل ايهابطني ايتايٝني:

 ;تطدٝض زض٤ املؿػس٠ املتعًكـ١ بهـطٚضٟ عًـ٢ املتعًكـ١ حبـادٞ أٚ ذبػـٝين       :أٚاّل
ٚيف اسبـطب ٚ   ،ؾاملؿػس٠ املرتتب١ ع٢ً ايهصب قس تهٕٛ يف ضتبـ١ اسبـادٞ أٚ ايتشػـٝين   

 اإلقالح قس تبًؼ ضتب١ ايهطٚضٟ.

 ;يػايب١ ظٓا عًـ٢ املكـًش١ األقـٌ َٓٗـا يف تأنـس ايٛقـٛع      تطدٝض املكًش١ ا :ثاّْٝا
ؾُكًش١ عسّ اعتٝاز ايهاشب ع٢ً ايهصب تأنس ٚقٛعٗـا أقـٌ َـٔ َكـًش١ ايػـطٚض      

 .ٚاغتسا١َ ايعٚد١ٝ

ٍ  (176)عٔ ابٔ عُط ضنٞ اهلل عُٓٗا  :املػأي١ ايجا١َٓ عؿط٠ قـاٍ ضغـٍٛ اهلل    :قـا
( :(َُِت ايٖك َُٚأٔقٝ  ِِ ُٚٔنَع َعَؿا٤ُ َأَسٔسُن  .(177) ((ًَا٠ُ ؾابسؤٚا ٔباِيَعَؿا٤ٔإشا 

َُُعهِّس٠ ملكـًش١ أخـط٣ عًـ٢      :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ تطدٝض املكًش١ ايــ
َُُعهِّس٠ ََُعهِّس ملكًش١ أخط٣ ٖٚٞ ايطُأ١ْٓٝ ،املكًش١ غري ايـ ٚخكٛقـّا أْـ٘    ،ؾأنً٘ 

ٟ    ،غري َؿٛت ملكًش١ ا اؾع١ ع٢ً ايٛقـت  ح )يف ٖـصٙ األسازٜـ   :قـاٍ اإلَـاّ ايٓـٛٚ
ٖٚصٙ ايهطا١ٖ عٓس مجٗـٛض أقـشابٓا    ،...نطا١ٖ ايكال٠ حبهط٠ ايطعاّ ايصٟ ٜطٜس أنً٘
ؾإشا نام حبٝح يـٛ أنـٌ أٚ تطٗـط خـطز      ،ٚغريِٖ إشا ق٢ً نصيو ٚيف ايٛقت غع١

 .(178) (ق٢ً ع٢ً ساي٘ ضباؾع١ ع٢ً سط١َ ايٛقت ٚال جيٛظ تأخريٖا ،ٚقت ايكال٠
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املصاحل واملفاسد من فقهى الصهحابة رضهي ان عهنوه     تطبيقات على الرتجيح بني  :املبحح الجاني

 .وفقواء األمة

تٛظٜع األضانٞ اييت ُغُٓت يف بـالز   (179)َٓع عُط ضنٞ اهلل عٓ٘  :املػأي١ األٚىل
ِ     ،ايؿاّ ٚايعطام ع٢ً ايؿاذبني  ،ٚدعًٗا يف أٜسٟ أقشابٗا َـع ؾـط  اشبـطاز عًـٝٗ

ُٔنَي َا َؾَتِشُت َقِط :ٚقاٍ ُُِػًٔ َِٛيا آٔخُط اِي َِ ايـٓ       َي َٗـا نُـا َقَػـ ًٔ ِٖ َٗا بـني َأ ُُِت  ١َّٜ إال َقَػ
 .(180) (َخَِٝبَط

 ;تطدٝض املكًش١ ايسا٥ُـ١ عًـ٢ املكـًش١ املٓكطعـ١     :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
ؾعُط ضنٞ اهلل عٓ٘ ضٓدـض املكـًش١ ايسا٥ُـ١ ٖٚـٞ اشبـطاز ايـصٟ ٜعـٛز يبٝـت َـاٍ          

ٚإٔ ٖصا  ،ع األضانٞ ع٢ً ايؿاذبنيع٢ً املكًش١ املٓكطع١ بتٛظٜ ،املػًُني بؿهٌ زا٥ِ
 .ايتكػِٝ ٜؤزٟ الغت٦جاض ايؿاذبني ٚأٚالزِٖ باألضانٞ املكػ١ُ زٕٚ بك١ٝ املػًُني

يف ازبُـع بـني األخـتني مبًـو      (181)عـٔ عجُـإ ضنـٞ اهلل عٓـ٘      :املػأي١ ايجا١ْٝ
ُُٗا  ًِٖت َٖا اْا َؾاَل ُأٔسٗب ايُٝني: )َأَس َُا آ١َْٜ َؾَأ ُٗ ََِت ََٚسٖط  .(182) (شيوع َِٓقَأ َِٕأآ١َْٜ 

تـطدٝض زض٤ َؿػـس٠ تطتـب عًٝٗـا ايتشـطِٜ عًـ٢        :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
 .َكًش١ تطتب عًٝٗا اإلباس١

قاٍ عًٞ بٔ أبٞ طايـب   ،سهِ اشبًؿا٤ ايطاؾسٜٔ بتهُني ايكٓاع :املػأي١ ايجايج١
 .(184) (ال ٜكًض ايٓاؽ إال شيو) :(183)ضنٞ اهلل عٓ٘

تطدٝض املكًش١ ايه١ًٝ يعُّٛ ايٓاؽ ع٢ً املكًش١  :ايٞٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايت
ٚميهٔ ايكٍٛ بأْـ٘ تـطدٝض يـسض٤ املؿػـس٠ ايهًٝـ١ باضتهـاب        ،األغًب١ٝ املتعًك١ بايكٓٓاع

ؾؿٞ زض٤ املؿػس٠ اييت تًشل ايكٓٓاع بعسّ تهُِٝٓٗ تأتٞ َؿػس٠ أعِ  ;املؿػس٠ األغًب١ٝ
 .َٓٗا ٖٚٞ نٝاع سكٛم ايٓاؽ بازعا٤ ايتًـ أٚ ايهٝاع
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 تكسِٜ ايكشاب١ ضنٞ اهلل عِٓٗ الختٝـاض خًٝؿـ١ يطغـٍٛ اهلل     :املػأي١ ايطابع١
ع٢ً زؾٓ٘ 

(185). 

تطدٝض املكًش١ ايه١ًٝ يأل١َ مبا حياؾغ ع٢ً زٚيتٗا  :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
 .ع٢ً املكًش١ ازبع١ٝ٥ بسؾٔ ضغٍٛ اهلل 

بـجُٔ َؤدـٌ إشا مل ٜهـٔ    َاٍ ايٝتِٝ  َٓع ٚيٞ ايٝتِٝ َٔ إٔ ٜبٝع :املػأي١ اشباَػ١
 .(186) ؾٝ٘ َكًش١ ظاٖط٠ بإٔ ٜهٕٛ بجُٔ أنجط َٔ بٝع٘ سااّل

ؾُكـًش١   ;تطدٝض املكًش١ ايكطعٝـ١ عًـ٢ ايعٓٝـ١    :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
اظزٜاز املاٍ يف ٖصٙ اسباٍ َع١ْٛٓ، َٚكًش١ ا اؾع١ ع٢ً املاٍ يف ساٍ عسّ االدباض بـ٘  

 .َكطٛع١

غاغ١ ايًك١ُ ملٔ غل بٗا ٚمل جيس غري اشبُط مما ٜػٛؽ ب٘ دٛاظ إ :املػأي١ ايػازغ١
 .(187)ايًك١ُ 

 .تكسِٜ سؿغ ايٓؿؼ ع٢ً سؿغ ايعكٌ :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ

إشا ظاسِ ٚقَت ازبُعـ١ قـال٠ُ نػـٛف أٚ خػـٛف َـع نـٝل        :املػأي١ ايػابع١
طبـتل  ألٕ ايٛقـت   ;-ازبُع١  -ؾتكسّ ؾطٜه١ ايٛقت  ;ايٛقت حبٝح ال ٜػعُٗا مجٝعّا

 .(188)بٗا 

تـطدٝض املكـًش١ املتعًكـ١ مبدـتل بايٛقـت عًـ٢        :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
 املكًش١ املتعًك١ بػري طبتل بايٛقت.

إشا اختًط َٛت٢ املػًُني مبٛت٢ ايهؿـاض زٕٚ غًبـ١ زباْـب عًـ٢      :املػأي١ ايجا١َٓ
 :ؾًًعًُا٤ قٛالٕ يف املػأي١ ،آخط

 .(189)ًِٝٗ تهؿني ازبُٝع ٚايكال٠ ع :ايكٍٛ األٍٚ
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 .(190)املٓع َٔ ايكال٠ ع٢ً ازبُٝع  :ايكٍٛ ايجاْٞ

ََٔ ضأ٣ تهؿني ازبُٝع ضٖدض املكـًش١ ايـيت تطتـب     :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
 .عًٝٗا ايٛدٛب ع٢ً املؿػس٠ اييت تطتب عًٝٗا ايتشطِٜ

ََٔ ضأ٣ املٓع ضٖدض زض٤ املؿػس٠ اييت تطتب عًٝٗا ايتشطِٜ عًـ٢ املكـًش١ ايـيت     ٚ
 .عًٝٗا ايٛدٛب تطتب

 .(191)تطدٝض تطى املبايػ١ يف املهُه١ يًكا٥ِ  :املػأي١ ايتاغع١

تـطدٝض زض٤ َؿػـس٠ تطتـب عًٝٗـا ايهطاٖـ١ عًـ٢        :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
 .َكًش١ تطتب عًٝٗا ايٓسب

 .(192)تكسِٜ أزا٤ ايٖسٜٔ اسباٍ ع٢ً ْؿك١ ازبٗاز ايصٟ مل ٜتعني  :املػأي١ ايعاؾط٠

ٞ ٚميهٔ تطبٝـل ايهـ   تـطدٝض املكـًش١ املتعًكـ١ بٛادـب عـٝين عًـ٢        :ابط ايتـاي
ألٕ ؾط  أزا٤ ايسٜٔ َتعني عًٝـ٘، ؾـال جيـٛظ تطنـ٘     ) ;املكًش١ املتعًك١ بٛادب نؿا٥ٞ

 .(193)(يؿط  ع٢ً ايهؿا١ٜ ٜكّٛ غريٙ ؾٝ٘ َكاَ٘

عٓـس َـٔ دعًـ٘ عًـ٢      -تكسِٜ ايسٜٔ املعٖذٌ ع٢ً اسبـر   :املػأي١ اسباز١ٜ عؿط٠
 .(194) -ايرتاخٞ 

ٞ  ٚمي تـطدٝض املكـًش١ املتعًكـ١ بٛادـب ؾـٛضٟ عًـ٢        :هٔ تطبٝل ايهـابط ايتـاي
 .املكًش١ املتعًك١ بٛادب َرتإر

ــ١ عؿــط٠ دــٛاظ زؾــع املــاٍ يًُشــاضبني ايهؿــاض الؾتــسا٤ أغــط٣   :املػــأي١ ايجاْٝ
 .(195)املػًُني

  :ٚميهٔ تطبٝل ايهابطني ايتايٝني
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 -املؿػـس٠ املعْٓٛـ١    عًـ٢  -ٖٚٞ ؾو األغـط٣   -تطدٝض املكًش١ املتٝك١ٓ  :أٚاّل
 .-ٖٚٞ تكٟٛ ايهؿاض باملاٍ املسؾٛع هلِ 

عًـ٢ َـا نـإ     -ٖٚـٞ ؾـو األغـط٣     -تطدٝض املكًش١ املككٛز٠ يصاتٗا  :ثاّْٝا
 .ٖٚٞ نٕٛ املاٍ ٚغ١ًٝ يتكٟٛ ايهؿاض ب٘ -ٚغ١ًٝ ملؿػس٠ 

إشا أعػط ايعٚز ٚمل ٜػتطع ايٓؿك١ ع٢ً ظٚدت٘ ضدض اسبٓؿ١ٝ  :املػأي١ ايجايج١ عؿط٠
 .(196)ايتؿطٜل ٚإٔ تٓؿل ايعٚد١ َٔ َاهلا ب١ٝٓ ايعٛز٠ عًٝ٘ أٚ تػتسٜٔ عًٝ٘  عسّ

٘  :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ ؾٗٓـا تعـاض     ;ايرتدٝض َٔ ْاس١ٝ ايؿٛات ٚعسَـ
ٚيف تكسِٜ سـل ايٓؿكـ١ َؿػـس٠ إشٖـاب سـل ايـعٚز يف        ،سل ايعٚد١ٝ َع سل ايٓؿك١

ؾطدض اسبٓؿٝـ١   ;ٚد١ يف ايٓؿك١ٚيف تكسِٜ سل ايعٚد١ َؿػس٠ إشٖاب سل ايع ،ايعٚد١ٝ
إٔ تػتسٜٔ ايعٚد١ ع٢ً ظٚدٗا أٚ تٓؿل َٔ َاهلا ب١ٝٓ ايعٛز٠ عًٝـ٘ سـاٍ ٜػـاضٙ ؾؿـٞ     

 شيو تأخري سبل ايعٚد١ َع عسّ تؿٜٛت٘ مبا ال ٜؿٛت سل ظٚز.

ٜٚالسغ ٖٓا إٔ َٔ أغباب اشبالف يف ٖصٙ املػأي١ ٖٛ االختالف ؾُٝا ٖٛ أخــ  
ٚغريِٖ مل جيعٌ خٝاض تأدٌٝ  ،يٓؿك١ ٖٛ أخـ األنطاضايهطضٜٔ ؾاسبٓؿ١ٝ ضأٚا تأدٌٝ ا

 .(197)ايٓؿك١ َٔ نُٔ اشبٝاضات ؾطأ٣ ايتؿطٜل أخـ َٔ اإلنطاض باملطأ٠ 

َا٤ قًٝال إٕ  -أٟ ا طّ  –ٚيٛ ٚدس ) :(198)قاٍ ايؿاؾعٞ  :املػأي١ ايطابع١ عؿط٠
ِ   :ب٘ مل ٜهؿ٘ يٛن٥ٛ٘ -أٟ ايطٝب  -غػً٘  ُٓ ٘ ٚال ألْٓـ٘ َـأَٛض بػػـً    ;غػً٘ بـ٘ ٚتـٝ

ُِٓ إشا مل جيس َا٤  .(199) (ضخك١ ي٘ يف تطن٘ إشا قسض ع٢ً غػً٘ ٖٚصا َطٓخل ي٘ يف ايٓتٝ

تطدٝض املكًش١ املتعًك١ مبا ال بسٍ ي٘ ع٢ً املكًش١  :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
 .املتعًك١ مبا ي٘ بسٍ

ٞ    :املػأي١ اشباَػ١ عؿط٠ ؾايؿـاؾع١ٝ   ;إشا انطط يف طبُك١ ٚمل جيـس إال َٝتـ١ آزَـ
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 .(200)ٜطدشٕٛ دٛاظ أنً٘ َٝت١ اآلزَٞ 

تطدٝض َكًش١ ع٢ً أخط٣ ي٦ال تكـع َؿػـس٠ ٖـٞ     :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
 .َٛدٛز٠ يف املكًش١ املطدٛس١

ضٓدض ايػعايٞ عسّ أنٌ املهطط يف املدُك١ ؾدصٙ ٚإٕ مل  :املػأي١ ايػازغ١ عؿط٠
 .(201)جيس غريٖا

٢ً املؿػـس٠ األثكـٌ عًـ٢ االْتكـاٍ     تطدٝض ايبكا٤ ع :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
يًُؿػس٠ األخـ ٖٚٞ أنً٘ َٔ ؾدـصٙ ٚاْتٗـاى سطَـ١ ازبػـس يعـسّ قطعٝـ١ اْـسؾاع        

ؾٝشتٌُ إٔ ٜأنٌ َٔ ؾدصٙ ثِ الٜهؿٝـ٘ يًٛقـٍٛ إىل َـا ٜػـس      ،َؿػس٠ شٖاب ايٓؿؼ
 .ٚاْتٗاى سط١َ ازبػس ،شٖاب ْؿػ٘ :ضَك٘ ؾًٝٗو ؾٝهٕٛ مجع بني َؿػستني

إٕ ايهؿاض إشا ترتغٛا جبُاعـ١ َـٔ أغـاض٣    ) :قاٍ ايػعايٞ :املػأي١ ايػابع١ عؿط٠
 ،ؾًٛ نؿؿٓا عِٓٗ يكسَْٛا ٚغًبٛا ع٢ً زاض اإلغالّ ٚقتًـٛا ناؾـ١ املػـًُني    ،املػًُني

ٚيـٛ   ،ٖٚصا ال عٗس ب٘ يف ايؿـطع  مل ٜصْب شْبّا َعكَّٛا ٚيٛ ضَٝٓا ايرتؽ يكتًٓا َػًُّا
ؾشؿـغ   ،...ِ ثـِ ٜكتًـٕٛ األغـاض٣   املػًُني ؾٝكتًْٛٗ نؿؿٓا يػًطٓا ايهؿاض ع٢ً مجٝع

إٔ َككٛز ايؿطع تكًٌٝ ايكتٌ  ا ْعًِ قطعّاألْٓ ;مجٝع املػًُني أقطب إىل َككٛز ايؿطع
 ٕ ؾــإٕ مل ْكــسض عًــ٢ اسبػــِ قــسضْا عًــ٢   ،نُــا ٜككــس سػــِ غــبًٝ٘ عٓــس اإلَهــا

 .(202)(ايتكًٌٝ

 .تطدٝض املكًش١ ايعا١َ ع٢ً اشباق١ :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ

يٛ ترتؽ ايهؿـاض يف قًعـ١ مبػـًِ إش ال حيـٌ     ) :قاٍ ايػعايٞ :جا١َٓ عؿط٠املػأي١ اي
ضَٞ ايرتؽ إش ال نطٚض٠ ؾٝٓا غ١ٝٓ عٔ ايكًع١ ؾٓعسٍ عٓٗا إش مل ْكطع بعؿطْا بٗا ألْٗـا  

 .(203) (يٝػت قطع١ٝ بٌ ظ١ٝٓ
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 ٞ ؾـطدض   ;تـطدٝض املكـًش١ ايكطعٝـ١ عًـ٢ ايعٓٝـ١      :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتـاي
 .اغتبكا٤ ْؿؼ املػًِ ع٢ً املكًش١ ايع١ٝٓ ٖٚٞ ايعؿط بايكًع١ املكًش١ ايكطع١ٝ ٖٚٞ

إشا نام ٚقت ايؿطٜهـ١ حبٝـح   ) :قاٍ ايعع بٔ عبسايػالّ :املػأي١ ايتاغع١ عؿط٠
ؾصنط قال٠ ْػٝٗا قبٌ ايؿطٚع يف ايكال٠ املؤزا٠ أٚ يف أثٓا٥ٗـا ؾًٝـؤز    ،ال ٜتػع يػريٖا

ألْ٘ يٛ قسّ املكه١ٝ ع٢ً املؤزا٠ يؿاتت ضتبـ١   ،األزا٤ ٜٚكهٞ ايؿا٥ت١ بعس خطٚز ايٛقت
ٚال ؾـو إٔ ذبكـٌٝ    ،األزا٤ يف ايكالتني مجٝعا ؾتؿٛت َكـًش١ األزا٤ يف ايكـالتني  

ٚال ٜتِ قٍٛ املدايـ َا مل  ،املكًش١ يف إسس٣ ايكالتني أٚىل َٔ تؿٜٛتٗا يف ايكالتني
زا٤ يف إسـس٣  ٜبني إٔ ؾه١ًٝ تكـسِٜ املكهـ١ٝ تعنـ٢ عًـ٢ َـا شنطْـاٙ َـٔ ؾهـ١ًٝ األ        

 .(204) (ايكالتني

تطدٝض َكًش١ ع٢ً أخط٣ ي٦ال تكـع َؿػـس٠ ٖـٞ     :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
 .َٛدٛز٠ يف املكًش١ املطدٛس١

يف املكـًٞ ال جيـس إال ظبػـا ٚسطٜـطا ٜكـًٞ يف      ) :قاٍ ايكطايف املػأي١ ايعؿطٕٚ:
 .(205)(اسبطٜط ٜٚكسّ ايٓذؼ يف االدتٓاب ألْ٘ أخل ٚاألخل َكسّ ع٢ً األعِ

 -ٖٚٛ ايكـال٠   -تطدٝض املكًش١ اييت ربتل بأَط  :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
أَـا اسبطٜـط    ،ألٕ ايٓذؼ خيتل بايكـال٠  ;ع٢ً املكًش١ اييت تتعًل بٗصا األَط ٚغريٙ
 .ؾٝشطّ ع٢ً ايطدٌ يبػ٘ يف ايكال٠ ٚغريٖا

ؾإْـ٘ بهـٌ   ) :قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ يف املا٤ املػدٔ بايٓذاغـ١  :املػأي١ اسباز١ٜ ٚايعؿطٕٚ
ألٕ ايتطٗط َٔ ازبٓابـ١ باملـا٤ ٚادـب     ;إشا مل ميهٔ اغتعُاٍ غريٙ ،ساٍ جيب اغتعُاي٘

 ،ؾإْـ٘ يف ٖـصٙ اسبايـ١ ال ٜبكـ٢ َهطٖٚـاّ      ،َع ايكسض٠، ٚإٕ اؾتٌُ ع٢ً ٚقـ َهطٚٙ
أٚ ؾـطب   ،ٚنصيو نٌ َا نطٙ اغتعُاي٘ َع ازبٛاظ، ؾإْ٘ باسباد١ إيٝـ٘ يطٗـاض٠ ٚادبـ١   

 .(206) (ال ٜبك٢ َهطّٖٚا ،ٚادب
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تطدٝض املكًش١ اييت تطتب عًٝٗـا ايٛدـٛب عًـ٢     :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
 .املؿػس٠ اييت تطتب عًٝٗا ايهطا١ٖ

َطضت أْا ٚبعض أقشابٞ يف ظَٔ ) :: قاٍ ابٔ ايكِٝاملػأي١ ايجا١ْٝ ٚايعؿطٕٚ
 ايتتاض بكّٛ َِٓٗ ٜؿطبٕٛ اشبُط; ؾأْهط عًِٝٗ َٔ نإ َعٞ، ؾأْهطت عًٝ٘، ٚقًت ي٘:

منا سطّ اهلل اشبُط ألْٗا تكٓس عٔ شنط اهلل ٚعٔ ايكال٠، ٖٚؤال٤ ٜكسِٖ اشبُط عٔ إ
 .(207) (ؾسعِٗ ;قتٌ ايٓؿٛؽ ٚغ  ايصض١ٜ ٚأخص األَٛاٍ

 :ٚميهٔ تطبٝل ايهابطني ايتايٝني

 .تطدٝض َكًش١ سؿغ ايٓؿؼ ع٢ً سؿغ ايعكٌ :أٚاّل

قتٌ ايٓؿٛؽ ٚغ  ٠ ؾؿٞ عسّ ؾطبِٗ اشبُط َؿػس ;ايرتدٝض باعتباض ايهجط٠ :ثاّْٝا
ؾُتسَضأ بعسّ ِْٗٝٗ عٔ ؾطب اشبُط إش يف ؾطبِٗ َؿاغس أقٌ  ;ايصض١ٜ ٚأخص األَٛاٍ

 .عٔ شنط اهلل ٚعٔ ايكال٠ٖٚٞ: ايكس 

ازبٗـاز َـع ٚال٠ ازبـٛض قـاٍ ايعًُـا٤      ) :قاٍ ايؿـاط   :املػأي١ ايجايج١ ٚايعؿطٕٚ
 ،ؾازبٗاز نطٚضٟ ،" يٛ تطى شيو يهإ نطضا ع٢ً املػًُني" : (208)قاٍ َايو  ،جبٛاظٙ

  ٟ ٚاملهُـٌ إشا عـاز يألقـٌ     ،ٚايعسايـ١ ؾٝـ٘ َهًُـ١ يًهـطٚض٠     ،ٚايٛايٞ ؾٝـ٘ نـطٚض
 .(209) (ربباإلبطاٍ مل ٜعت

تطدٝض املكًش١ ايهطٚض١ٜ عًـ٢ املكـًش١ املهًُـ١     :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
 .يهطٚضٟ

 ؟ُٜٗا ُٜكسّؾع٢ً أ ،إشا ٚدس املهطط َٝتت١ ٚطعاّ غريٙ املػأي١ ايطابع١ ٚايعؿطٕٚ:
 .(210) (األقٗض أْ٘ ٜأنٌ املٝت١ ٜٚسع ايطعاّ) :ٜكٍٛ ايعضنؿٞ

تطدٝض املكًش١ اييت اغتبٝشت بٓل ع٢ً اييت  :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
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ٕٖ إباس١ املٝت١ بايٓل) :ٚيف ٖصا ٜكٍٛ ايعضنؿٞ ،اغتبٝشت بادتٗاز ٚطعاّ ايػري  ،أل
 .(211) (باالدتٗاز

 :دا٤ يف " ساؾ١ٝ ايطًَٞ ايهبري ع٢ً أغ٢ٓ املطايـب "  :املػأي١ اشباَػ١ ٚايعؿطٕٚ
ٚظـٔ   ،ثِ ذبسخ ايٓاؽ بطؤٜت٘ ٜـّٛ اشبُـٝؼ   ،إشا ثبت ٖالٍ شٟ اسبذ١ ّٜٛ ازبُع١)

يهْٛ٘ ّٜٛ عطؾ١ عًـ٢ تكـسٜط نُـاٍ     ;ؾٌٗ ٜٓسب قّٛ ّٜٛ ايػبت ،قسقِٗ ٚمل ٜجبت
ّ   بـت شٟ ايكعس٠، أّ حيطّ الستُاٍ نْٛ٘ ّٜٛ ايعٝس؟ ؾأد ؾـع َؿػـس٠   ألٕ ز ;بأْـ٘ حيـط

 .(212) (اسبطاّ َكس١َ ع٢ً ذبكٌٝ َكًش١ املٓسٚب

تـطدٝض زض٤ َؿػـس٠ تطتـب عًٝٗـا ايتشـطِٜ عًـ٢        :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
 .َكًش١ تطتب عًٝٗا ايٓسب

إشا خؿٞ ع٢ً ْؿػ٘ ايٛقٛع يف ايعْـا ٚعٓـسٙ ظٚدـ١     :املػأي١ ايػازغ١ ٚايعؿطٕٚ
نُـا دـا٤ يف " ساؾـ١ٝ     ;تُٓا٤ بٝـسٙ ؾاألقطب تكسِٜ االغ ;ٚالظٚد١ ي٘ ٚال أ١َ ،سا٥ض

ٖٚــٛ أٟ تكــسِٜ االغــتُٓا٤ بٝــسٙ ) :ايؿــطٚاْٞ عًــ٢ ذبؿــ١ املٓٗــاز يف ؾــطح املٓٗــاز "
   .(213)(األقطب

تطدٝض زض٤ املؿػـس٠ املتؿـل عًٝٗـا عًـ٢ املدتًــ       :ٚميهٔ تطبٝل ايهابط ايتايٞ
 .(214) (ألٕ ايٛط٤ يف اسبٝض َتؿل ع٢ً أْ٘ نبري٠ خبالف االغتُٓا٤)ؾٝٗا; 

ٕ  امل ٖٚٓـاى ؾكـريإ    ،إشا أضاز إٔ ٜتكـسم بػـدإ َـا٤    :ػأي١ ايػـابع١ ٚايعؿـطٚ
إش ال ٜٛدس يسٜ٘ أٟ غـدإ   ;يهٔ أسسُٖا اؾتست سادت٘ هلصا ايػدإ ،ضبتادإ إيٝ٘

٘  ،يف بٝت٘ ؾُـٔ ال ميًـو أٚىل باألعطٝـ١     ;ٚاآلخط يسٜ٘ غدإ يهٔ ال ٜؿٞ حباد١ أغـطت
 .يؿس٠ سادت٘ يًػدإ

تطدٝض املكًش١ اييت تؿتس ساد١ املهًـ هلـا عًـ٢    :تايٞٚميهٔ تطبٝل ايهابط اي
 .غريٖا
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 اخلامتة

بعس االْتٗا٤ َٔ ايتأقٌٝ ٚايتطبٝل  ،اسبُس هلل ايصٟ بٓعُت٘ تتِ ايكاسبات
 ،يهٛابط ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس، خًكت إىل عسز َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات

 :َٚٔ أِٖ تًو ايٓتا٥ر

اغس ٜهٕٛ ْتاز ؾِٗ ألزي١ ايؿاضع ٚقٛاعس ايؿطٜع١ إٔ ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿ .1
 .َٚكاقسٖا

 ،أٚ َؿػستني ،عٓس ايتعاض  بني َكًشتني -إٔ ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس  .2
يٝؼ بأَط سازخ بٌ زيت عًٝ٘ اآلٜات ايكطآ١ْٝ  -أٚ َكًش١ َٚؿػس٠ 

 .١َٚاألسازٜح ايٓب١ٜٛ ٚعٌُ ب٘ ايكشاب١ ضنٛإ اهلل عِٓٗ ٚايتابعٕٛ ٚؾكٗا٤ األ

يهٔ نإ  ،إٔ تطدٝض أع٢ً املكًشتني ٚزض٤ أععِ املؿػستني صبُع عًٝ٘ .3
 .االختالف يف أٟ املكًشتني أع٢ً ٚأٟ املؿػستني أععِ

َٔ أغباب ٚقٛع اشبطأ يف ايرتدٝض إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى خٝاض ثايح ٖٛ أخـ َٔ  .4
 .إٕ أسسُٖا أخـ :االثٓني ايًصٜٔ قٌٝ

ُُطٖدش١ ع٢ً .5 املؿػس٠ حياٍٚ تكًٌٝ املؿػس٠ قسض  عٓس اإلقساّ ع٢ً املكًش١ ايـ
 .املػتطاع

 .ايٓعط إىل ضتب١ اسبهِ ٜهٕٛ قبٌ ايٓعط إىل ايه١ًٝ ٚازبع١ٝ٥ .6

عٓس ايرتدٝض باعتباض املًٍ بني املكاحل ٚاملؿاغس ؾإٕ اجملتٗس ال ٜالّ ؾُٝا إشا  .7
 .بإٔ آيت اسباٍ ع٢ً خالف ظٓ٘ ايصٟ ب٢ٓ عًٝ٘ اسبهِ ،خايـ ايٛاقع ظٓ٘

ِ بهٛابط ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس يف ٖصا ايعكط ايصٟ ساد١ األ١َ يًعً .8
 .نجطت ؾٝ٘ اسبٛازخ
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َٓا ايتٛقٝات   :ؾٗٞ ،أ

أٚ زض٤ َؿػس٠ ع٢ً  ،عسّ إيػا٤ املطدٛح ساٍ تطدٝض دًب َكًش١ ع٢ً أخط٣ .1
إش َٔ املُهٔ إٔ تتػري  ;أٚ َؿػس٠ ع٢ً َكًش١ ،أٚ َكًش١ ع٢ً َؿػس٠ ،أخط٣

 األسٛاٍ ؾٝكبض ضادشّا.

تطبٝل نٛابط ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس ع٢ً املػا٥ٌ ٚايٓٛاظٍ  مماضغ١ .2
ٜٚؤزٟ إىل ذبطٜط عباضتٗا  ،ؾٗٛ مما ٜطغذ تًو ايكٛاعس ٚميشكٗا ;ايؿك١ٝٗ
 .ٚإتكاْٗا

ٚاسبُس هلل ضب ايعاملني  ،ٚختاَّا أغأٍ اهلل ايععِٝ إٔ ٜتكبٌ ايعٌُ ٜٚػؿط ايعيٌ
  .ًنيٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً خامت األْبٝا٤ ٚاملطغ
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 :اتهوالتعليق شهاهلوام

اش بٔ دبٌ بٔ عُـطٚ، أبـٛ عبـس ايـطمحٔ األْكـاضٟ اشبعضدـٞ، قـشابٞ، ؾـٗس بـسضّا          ٖٛ: َع (1)
ٚاملؿاٖس نًٗا، اغتعًُ٘ ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ ع٢ً ايُٝٔ، ٚ ٖٛ َٔ أعًِ ايٓاؽ باسبالٍ 

 ٖـ. 17ٚاسبطاّ، تٛيف غ١ٓ 

ٝـع  ، اإلقـاب١ يف متٝ 207-5/204، أغس ايػابـ١  1407-3/1402اْعط تطمجت٘ يف: االغتٝعاب 
 .137-6/136ايكشاب١ 

قشٝض ايبداضٟ، نتاب ايعنا٠، باب أخص ايكسق١ َٔ األغٓٝا٤ ٚتطز يف ايؿكطا٤ سٝح نـاْٛا، ح   (2)
(; ٚنتاب املػاظٟ، باب بعح أبٞ َٛغ٢ َٚعاش بٔ دبـٌ ضنـٞ اهلل عُٓٗـا إىل ايـُٝٔ     1425)

 (.4090قبٌ سذ١ ايٛزاع، ح )

 .50/  2املٛاؾكات يًؿاط   (3)

 .73/  2سهاّ يف َكاحل األْاّ يًعع بٔ عبسايػالّ قٛاعس األ (4)

 .11/  3إعالّ املٛقعني عٔ ضب ايعاملني البٔ ايكِٝ  (5)

ٖٛ: أبٛ ضبُس عع ايسٜٔ عبس ايععٜع بٔ عبس ايػالّ بٔ أبـٞ ايكاغـِ بـٔ اسبػـٔ بـٔ ضبُـس بـٔ         (6)
يؿـات عسٜـس٠،   َٗٓصب ايُػًُٞ، بطع يف ايتؿػري ٚأقٍٛ ايسٜٔ ٚ أقٍٛ ايؿك٘ ٚ ايؿك٘، ٚ يـ٘ َؤ 

 ٖـ. 660َٓٗا: ايكٛاعس ايهرب٣ ٚايكػط٣ ٚصباظ ايكطإٓ ٚ طبتكط ايٓٗا١ٜ، تٛيف غ١ٓ 

، طبكـات ايؿـاؾع١ٝ البـٔ قانـٞ     254 - 209/ 8اْعط تطمجت٘ يف: طبكات ايؿـاؾع١ٝ ايهـرب٣   
 .242م ، طبكات املؿػطٜٔ يألزْ٘ ٟٚ 111 - 2/109ؾٗب١ 

 .22/  1قٛاعس األسهاّ  (7)

عبس اسبًِٝ بٔ عبس ايػالّ بٔ ت١ُٝٝ، أبٛ ايعباؽ، تكٞ ايسٜٔ، اسبٓطاْٞ ايسَؿكٞ  ٖٛ: أمحس بٔ (8)
ٛٓز٠ َع دسٙ ٚأبٝ٘، ٚايكٝاؽ يف  اسبٓبًٞ، بطع يف ايؿك٘ ٚاألقٍٛ ٚايهالّ، َٔ َؤيؿات٘: املػ

 ٖـ.728ايؿطع، ٚايعكٝس٠ ايٛاغط١ٝ، تٛيف غ١ٓ 

، 132/  1، املككس األضؾس 493 / 4ْعط تطمجت٘ يف: ايصٌٜ ع٢ً طبكات اسبٓاب١ً البٔ ضدب ا
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 .134/  2، ايؿتض املبني 44 - 24/  5املٓٗر األمحس 

 .2/305داَع ايطغا٥ٌ البٔ ت١ُٝٝ  (9)

 .23 - 22/  1قٛاعس األسهاّ  (10)

ــني (11) ــاٜٝؼ7/23 ايع ــ١ ، َك ــا3/386ٕ ايًػ ــطب ، يػ ــاز341 – 7/340 ايع ــطٚؽ ، ت  ايع
19/439-443. 

 أٚ قه١ٝ أٚ سهِ؟ ٚيعٌ نْٛٗا )أَطّا( أٚىل. ع٢ً خالٕف بِٝٓٗ ٌٖ ٖٞ أَط (12)

      ٍ :).. ايؿـاط   ٚخالٕف ٌٖ ٖٞ ن١ًٝ أٚ أغًبٝـ١ أٚ أنجطٜـ١؟ ٚيعـٌ نْٛٗـا )نًٝـ١( أٚىل; قـا
. نًّٝا نْٛ٘ عٔ ُٜدطد٘ ال ايهًٞ َكته٢ عٔ ازبع٥ٝات بعض ؾتدًـ ثبت إشا ايهًٞ ٚاألَط
 .84-2/83ايكطعٞ( املٛاؾكات: ّايعا اعتباض ايؿطٜع١ يف َعترب األنجطٟ ايػايب ؾإٕ ٚأٜهّا;

ٖٛ: ظٜٔ ايسٜٔ بٔ إبطاِٖٝ بٔ ضبُس، ابٔ ظبِٝ املكـطٟ اسبٓؿـٞ، يـ٘ َؤيؿـات َٓٗـا: األؾـباٙ        (13)
 ٖـ. 970ٚايٓعا٥ط، ايبشط ايطا٥ل يف ؾطح نٓع ايسقا٥ل، ٚايطغا٥ٌ ٚايؿتا٣ٚ ايع١ٜٝٓ، تٛيف غ١ٓ 

 - 275/ 3 تطادِ اسبٓؿ١ٝ ، ايطبكات ايػ١ٝٓ يف523/  10اْعط تطمجت٘ يف: ؾصضات ايصٖب 
 .135 – 134، ايتعًٝكات ايػ١ٝٓ ع٢ً ايؿٛا٥س ايب١ٝٗ م 276

 .137األؾباٙ ٚايٓعا٥ط البٔ ظبِٝ م  (14)

ٖٛ: عبس ايٖٛاب بٔ عًـٞ بـٔ عبـس ايهـايف، تـاز ايـسٜٔ ايػـبهٞ ايؿـاؾعٞ، بـطع يف ايؿكـ٘            (15)
از ؾطح املٓٗاز، ٚطبكات اإلبٗته١ًُ ٚاألقٍٛ ٚايتاضٜذ، ي٘ َؤيؿات َٓٗا: مجع ازبٛاَع، ٚ

 ٖـ.771ايؿاؾع١ٝ ايهرب٣، تٛيف غ١ٓ 

، ايـسضض ايهآَـ١ يف   106 - 104/  3اْعط تطمجت٘ يف: طبكات ايؿاؾع١ٝ البٔ قانـٞ ؾـٗب١   
 .411 - 410/  1، ايبسض ايطايع 236 - 232/  3أعٝإ املا١٥ ايجا١َٓ 

 .11/  1األؾباٙ ٚايٓعا٥ط يتاز ايسٜٔ ايػبهٞ  (16)

ُٓـس      ٖٛ: ضبُ (17) س بٔ عًٞ ابٔ ايكانٞ، ٚقٌٝ: ضبُس عًٞ بٔ ؾٝذ عًٞ بـٔ ضبُـس ساَـس بـٔ ضب
ٕ  »قابط ايؿاضٚقٞ اسبٓؿـٞ ايتٗـاْٟٛ، ٚايتٗـاْٟٛ ْػـب١ إىل َػـكط ضأغـ٘        َـٔ  « تٗاْـ١ بٗـٛ

نٛاسٞ زهلٞ، يػٟٛ ٚباسح ٖٓسٟ، ي٘ َؤاؾات َٓٗا: نؿاف اقـطالسات ايؿٓـٕٛ، غـبل    
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ٜعـطف بايتشسٜـس غـ١ٓ ٚؾاتـ٘، ٚقـس ضدـض        ايػاٜات يف ْػل اآلٜات، أسهـاّ األضانـٞ، ال  
 ٖـ. 1158ٖـ، ٚايجابت أْٗا بعس  1191بعهِٗ أْٗا ناْت غ١ٓ 

 .262–261، شٌٜ األعالّ م 295/  6اْعط تطمجت٘ يف: األعالّ يًعضنًٞ 

 ايصٟ ٜعٗط إٔ قٛابٗا: )تطًل(، ٚاملجبت ٖٛ َا يف ايٓػد١ اييت اعتُستٗا يف ٖصا ايبشح. (18)

 ٛابٗا: )ُعطِّؾت(، ٚاملجبت ٖٛ َا يف ايٓػد١ اييت اعتُستٗا يف ٖصا ايبشح.ايصٟ ٜعٗط إٔ ق (19)

 .1295/  2نؿاف اقطالسات ايؿٕٓٛ ٚايعًّٛ يًتٗاْٟٛ (20)

 .11/  1األؾباٙ ٚايٓعا٥ط يتاز ايسٜٔ ايػبهٞ  (21)

)ؾعط اسبٝٛإ يف  اْعط ع٢ً غبٌٝ املجاٍ قٛاعس ابٔ ضدب اسبٓبًٞ، َٚٔ تًو ايكٛاعس: قاعس٠: (22)
 .424( م سهِ املٓؿكٌ عٓ٘ ال يف سهِ املتكٌ

ــني (23) ــاٜٝؼ3/78 ايع ــ١ ، َك ــا2/489ٕ ايًػ ــطب ، يػ ــاز446 - 2/445 ايع ــطٚؽ ، ت  ايع
6/383-386. 

 .2/1142ٖٛ تعطٜـ اإلَاّ ازبٜٛين يف ايربٖإ  (24)

 .4/239ٖٛ تعطٜـ اآلَسٟ يف اإلسهاّ  (25)

، ٚبٓشـٛٙ عـٓطف ايعضنؿـٞ    374يػٍٛ م ٖٛ تعطٜـ ايبٝهاٟٚ يف املٓٗاز َع ؾطس٘ ْٗا١ٜ ا (26)
 .4/616، ٚابٔ ايٓذاض يف ؾطح ايهٛنب 6/130يف ايبشط ا ٝط 

 .3/676ٖٛ تعطٜـ ايطٛيف يف ؾطح طبتكط ايطٚن١  (27)

، ٚمبجًـ٘ عـٓطف اشبٓبـاظٟ يف    111/ 4ٖٛ تعطٜـ ايبعزٟٚ يف أقٛي٘ َع نؿـ األغطاض عًٝـ٘   (28)
 .327املػين م

 .112/ 4ـ األغطاض ع٢ً أقٍٛ ايبعزٟٚ ٖٛ تعطٜـ ايبداضٟ يف نؿ (29)

 ايعــطٚؽ ، تــاز517 – 2/516 ايعــطب ، يػــا3/303ٕ ايًػــ١ ، َكــاٜٝؼ3/117 ايعــني (30)
6/547 – 551. 
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ٖٛ: ضبُس بٔ عُط بٔ اسبػني، أبٛ عبس اهلل، ؾدط ايسٜٔ، ايتُٝٞ ايبهطٟ ايطاظٟ ايؿاؾعٞ، بطع  (31)
ايهبري، ٚا كٍٛ، ٚاملطايب ايعاي١ٝ، تٛيف يف ايؿك٘ األقٍٛ ٚايؿًػؿ١، َٔ َؤيؿات٘: ايتؿػري 

 ٖـ.606غ١ٓ 

، طبكات ايؿاؾع١ٝ البٔ قانٞ ؾٗب١ 260/  2اْعط تطمجت٘ يف: طبكات ايؿاؾع١ٝ يإلغٟٓٛ 
 .216 م ، طبكات ايؿاؾع١ٝ يًشػٝين2/65-67

 .239/  2، ٚاْعط: ؾطح ايعهس ع٢ً طبتكط ابٔ اسبادب 133/  5ا كٍٛ يًطاظٟ  (32)

 .14/  1سهاّ قٛاعس األ (33)

ٖٛ: ضبُس بٔ ضبُس بٔ ضبُس بٔ أمحس، أبٛ ساَس، ايػعايٞ ايطٛغٞ ايؿاؾعٞ، بطع يف ايؿك٘  (34)
 ٖـ.505ٚاألقٍٛ، َٔ َؤيؿات٘: املػتكؿ٢، ٚايٛغٝط، ٚإسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ، تٛيف غ١ٓ 

، طبكات ايؿاؾع١ٝ 219 - 191/  6اْعط تطمجت٘ يف: طبكات ايؿاؾع١ٝ ايهرب٣ البٔ ايػبهٞ 
 .192، طبكات ايؿاؾع١ٝ يًشػٝين 2/242غٟٓٛ يإل

 .174املػتكؿ٢ م  (35)

 ايعــطٚؽ ، تــاز336 - 3/335 ايعــطب ، يػــا4/503ٕ ايًػــ١ ، َكــاٜٝؼ7/231 ايعــني (36)
8/496-498. 

 .239/  2، ٚاْعط: ؾطح ايعهس ع٢ً طبتكط ابٔ اسبادب 133/  5ا كٍٛ يًطاظٟ  (37)

 .14/  1قٛاعس األسهاّ  (38)

 .٢174 م املػتكؿ (39)

 .16ؾك٘ األٚيٜٛات زضاغ١ يف ايهٛابط  ُس ايٛنًٝٞ م  (40)

، ٚاْعـط: ؾكـ٘ املٛاظْـ١ بـني املكـاحل      49تأقٌٝ ؾك٘ املٛاظْات يًسنتٛض عبساهلل ايهُـايٞ م   (41)
، 1085م  عذـ٠ٛ  ٞسػني أمحـس أبـ  ٚاملؿاغس ٚزٚضٙ يف ايطقٞ بايسع٠ٛ اإلغال١َٝ يًسنتٛض 

 .2اإلغال١َٝ يًسنتٛض عبساجملٝس ايػٛغ٠ٛ م  َٓٗر ؾك٘ املٛاظْات يف ايؿطٜع١

إٔ ٜهٕٛ عاملّا )بأزي١ األسهاّ ايؿطٜع١ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚاإلمجاع ٚايكٝاؽ َٚا ايتشل بٗا ب (42)
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اقتباؽ ع٢ً ايتؿكٌٝ..، ٚإٔ ٜهٕٛ عاملّا مبا ٜؿرتط يف األزي١ ٚٚدٛٙ زاليتٗا، ٚبهٝؿ١ٝ 
سٜح ٚايٓاغذ ٚاملٓػٛر ٚايٓشٛ ٚايًػ١ األسهاّ َٓٗا..، عاملّا َٔ عًّٛ ايكطإٓ ٚاسب

ٚايتكطٜـ ٚاختالف ايعًُا٤ ٚاتؿاقِٗ بايكسض ايصٟ ٜتُهٔ َع٘ َٔ ايٛؾا٤ بؿطٚط األزي١ 
ٚاالقتباؽ َٓٗا..، عاملّا بايؿك٘، نابطّا ألَٗات َػا٥ً٘ ٚتؿاضٜع٘..، ثِ ال ٜؿرتط إٔ تهٕٛ 

ّٓا َٔ إزضاى ع٢ً قطب(. مجٝع األسهاّ ع٢ً شٖٓ٘، بٌ ٜهؿٝ٘ نْٛ٘ ساؾعّا املععِ، َتُه
 1594/  5، ايعس٠ 932 - 929/  1، ٚاْعط: املعتُس 24 - 22آزاب ايؿت٣ٛ يًٟٓٛٚ م 

، نؿـ األغطاض 307 - 303/  2، قٛاطع األزي١ 1333 - 1330/  2، ايربٖإ 1600 -
/  4، ؾطح ايهٛنب املٓري 199/  6، ايبشط ا ٝط 21 - 20/  4عٔ أقٍٛ ايبعزٟٚ 

 .405/  2ٛاتض ايطمحٛت ، ؾ467 - 457

 .69/  1، إعالّ املٛقعني 191اْعط: قاعس٠ يف ا ب١ البٔ ت١ُٝٝ م  (43)

 .19اعتباض املًالت َٚطاعا٠ ايتكطؾات يًسنتٛض عبسايطمحٔ ايػٓٛغٞ م  (44)

ايصضا٥ع اييت ُتػس، ٖٞ: " األؾعاٍ اييت ظاٖطٖا املكًش١ ٜٚتٛغٌ بٗا إىل َؿػس٠ أٚ تؿهٞ إيٝٗـا   (45)
 .434/  4، ؾطح ايهٛنب املٓري 183/  5". اْعط: املٛاؾكات غايبّا 

اسبٌٝ، ٖٞ: " تكسِٜ عٌُ ظاٖط ازبٛاظ إلبطاٍ سهِ ؾطعٞ ٚذبًٜٛ٘ يف ايعاٖط إىل سهِ آخط "  (46)
 .187/  5املٛاؾكات 

ٖٛ: ةؼ ايسٜٔ أبٛ عبس اهلل ضبُس بٔ أبـٞ بهـط بـٔ أٜـٛب بـٔ غـعس ايعضعـٞ ايسَؿـكٞ،          (47)
ٖٚٛ ٚايسٙ، ؾكـس نـإ قُٝـّا    «  قِٝ ازبٛظ١ٜ» ِ ازبٛظ١ٜ، ٚايكِٝ اختكاض يـ:املعطٚف بابٔ ايكٝ
بسَؿل، بطع يف ايؿك٘ ٚاألقٍٛ ٚايهالّ، ٚيس يف ايػابع َـٔ قـؿط   « ازبٛظ١ٜ» ع٢ً َسضغ١ 

َٔ غ١ٓ إسس٣ ٚتػعني ٚغتُا١٥ َٔ اهلذط٠، َٔ َؤيؿات٘: تٗصٜب طبتكط غٓٔ أبٞ زاٚز، ظاز 
الّ املـٛقعني عـٔ ضب ايعـاملني، ٚتـٛيف غـ١ٓ إسـس٣ ٚ ػـني        املعاز يف ٖسٟ خري ايعباز، إع

 5، شٌٜ طبكات اسبٓابًـ١  2/195ٚغبعُا١٥ يف ؾٗط ضدب. اْعط تطمجت٘ يف: ايٛايف بايٛؾٝات 
 .521/  2، ازبٖٛط املٓهس 384/  2، املككس األضؾس176 - 170/

 .1/370إغاث١ ايًٗؿإ َٔ َكاٜس ايؿٝطإ  (48)
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سٜٔ حي٢ٝ بٔ ؾطف بٔ َـطٟٔٓ بٔ سػٔ بٔ سػني بٔ ضبُس بٔ مجع١ بـٔ  ٖٛ: أبٛ ظنطٜا ضبٝٞ اي (49)
ِٛضإ ايػٛض١ٜ  –سعاّ ايٟٓٛٚ  ايسَؿكٞ ايؿـاؾعٞ، اإلَـاّ    –ْػب١ إىل قط١ٜ ٣ْٛ َٔ قط٣ َس

ايؿكٝ٘ ايعاٖس ايٛضع، بطع يف اسبسٜح ٚايؿك٘، ٖٚٛ ممٔ عًِٝٗ ايعُس٠ يف املصٖب ايؿاؾع١ٝ، ي٘ 
سبني، ؾطح قشٝض َػًِ، ؾـطح غـٓٔ أبـٞ زاٚز، َٓٗـاز     َكٓؿات عٖس٠ َٓٗا: ضٜا  ايكا

 ٖـ. 676ايطايبني ٚعُس٠ املؿتني، ضٚن١ ايطايبني ٚعُس٠ املؿتني، تٛيف غ١ٓ 

ــٔ ايػــبهٞ    ــ٘ يف: طبكــات ايؿــاؾع١ٝ ايهــرب٣ الب ، طبكــات 400 – 395/  8اْعــط تطمجت
 .157 – 153/  2، طبكات ايؿاؾع١ٝ البٔ قانٞ ؾٗب١ 913 – 909ايؿاؾعٝني م

 .10/  2ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً قشٝض َػًِ  (50)

 .309 - 308/  22صبُٛع ايؿتا٣ٚ  (51)

 .322/  2إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ  (52)

 .176اْعط: املػتكؿ٢ م  (53)

 .51/  20، صبُٛع ايؿتا٣ٚ 93، 60/  1اْعط: قٛاعس األسهاّ  (54)

 .28 – 27/  3املٛاؾكات  (55)

 .173ايبكط٠:  (56)

ّْ يف      ٖٛ: أبٛ اسبذاز صباٖس بٔ د (57) رب، َٛىل ايػا٥ب بٔ أبـٞ ايػـا٥ب املدعَٚـٞ ايكطؾـٞ، إَـا
ايتؿػري ٚاسبسٜح ٚايؿك٘، ض٣ٚ عٔ ايعبازي١ األضبع١ ٚعا٥ؿ١ ٚأبٞ ٖطٜـط٠ ضنـٞ اهلل عـِٓٗ،    
نُا عط  ع٢ً ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا ايكطإٓ ثالخ عطنات، ٚنإ خالٍ نٌ عطن١ 

ت؟ ٚض٣ٚ عٓـ٘: أٜـٛب ايػـدتٝاْٞ    ٜكـ عٓس نٌ آ١ٜ ؾٝػأي٘ عٓٗا، نٝـ ناْت؟ ٚؾـِٝ ْعيـ  
عهط١َ ٚعطا٤ بٔ ايػا٥ب، ٚ قطأ عًٝ٘ ثالث١ َٔ أ١ُ٥ ايكـطا٤ات، ٖٚـِ ابـٔ ضبٝكـٔ، ٚابـٔ      

 ٖـ، ٚقٌٝ غريٖا. 102نجري، ٚأبٛ عُطٚ بٔ عال٤ ايبكطٟ، تٛيف غ١ٓ 

، تٗـصٜب  457 - 449/  4، غـري أعـالّ ايٓـبال٤    25/  6اْعط تطمجت٘ يف: َٝعإ االعتساٍ 
 .40 – 38 / 10ايتٗصٜب

 .322/  3 -تؿػري ايطربٟ  –داَع ايبٝإ يف تأٌٜٚ ايكطإٓ  (58)
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 .343/  23اْعط: صبُٛع ايؿتا٣ٚ  (59)

، ؾـطح ايكٛاعـس ايؿكٗٝـ١    19، صب١ً األسهاّ ايعسيٝـ١ م  74األؾباٙ ٚايٓعا٥ط البٔ ظبِٝ م  (60)
 .195يًعضقا م 

 .213ا م ، ؾطح ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ يًعضق19صب١ً األسهاّ ايعسي١ٝ م  (61)

 .199/  5املٛاؾكات  (62)

ٞ   ،1/45األؾباٙ ٚايٓعا٥ط البٔ ايػـبهٞ   :اْعط (63) األؾـباٙ   ،84 م األؾـباٙ ٚايٓعـا٥ط يًػـٝٛط
 .73م ٚايٓعا٥ط البٔ ظبِٝ

ٖٛ: أبٛ ايؿهٌ دالٍ ايسٜٔ عبس ايطمحٔ بـٔ نُـاٍ ايـسٜٔ أبـٞ بهـط بـٔ ضبُـس بـٔ عجُـإ           (64)
يهْٛٗا بًس أبٝ٘  -َس١ٜٓ بكعٝس َكط  -أغٝٛط ايػٝٛطٞ أٚ األغٝٛطٞ ايؿاؾعٞ، ْٚػب إىل 

اييت ضسٌ َٓٗا إىل ايكاٖط٠ يسضاغ١ ايعًِ، بطع يف: ايتؿػري ٚاسبسٜح ٚعًّٛ ٚايٓشٛ ٚغريٖا، 
َٔ غت َا١٥ تـأيٝـ، َٓٗـا: اإلتكـإ يف عًـّٛ ايكـطإٓ، األؾـباٙ        ي٘ َؤؾات عٓس٠ بًػت عبّٛا

 ٖـ.911املعٖط يف ايًػ١، تٛيف غ١ٓ ٚايٓعا٥ط، بػ١ٝ ايٛعا٠ يف طبكات ايًػٜٛٔ ٚايٓشا٠، 

، 74/ 10، ؾـصضات ايـصٖب  366 – 365اْعط تطمجت٘ يف:طبكات املؿػطٜٔ يألزْ٘ ٟٚ م 
 .70-4/65ايه٤ٛ ايالَع 

 .84 م األؾباٙ ٚايٓعا٥ط يًػٝٛطٞ (65)

 اْعط املػأي١ ايجايج١ عؿط٠ َٔ املبشح ايجاْٞ َٔ ايؿكٌ ايجايح. (66)

ٛغ٢ بٔ ضبُـس ايًدُـٞ ايػطْـاطٞ ايؿـٗري بايؿـاط ، بـطع يف       ٖٛ: أبٛ إغشام إبطاِٖٝ بٔ َ (67)
ايتؿػري ٚ أقٍٛ ايسٜٔ ٚ أقٍٛ ايؿك٘ ٚ ايؿك٘ ٚ ايٓشٛ، ي٘ َؤيؿات عسٜس٠، َٓٗا: املٛاؾكـات  

 ٖـ. 790ٚ االعتكاّ ٚ املكاقس ايؿاؾ١ٝ يف ؾطح اشبالق١ ايهاؾ١ٝ، ٚ تٛيف غ١ٓ 

 .1/77، َعذِ املؤيؿني 2/127هٕٓٛ ، إٜهاح امل231اْعط تطمجت٘ يف: ؾذط٠ ايٓٛض ايعن١ٝ:

 .44/  2املٛاؾكات  (68)

 .53اْعط: ايؿٛا٥س يف اختكاض املكاقس يًعع بٔ عبسايػالّ م  (69)
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 .71املؤَٕٓٛ:  (70)

 .50ايككل:  (71)

 .179املػتكؿ٢ م  (72)

 .129/  28صبُٛع ايؿتا٣ٚ  (73)

 .100م  ايؿٛا٥س يف اختكاض املكاقس (74)

 .45/  2 املٛاؾكات (75)

 .63 - 62ايؿٛا٥س يف اختكاض املكاقس م  (76)

ٖٛ: أبٛ ايعباؽ ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ إزضٜؼ بـٔ عبـس ايـطمحٔ ايكـٓٗادٞ املـايهٞ ايؿـٗري        (77)
بايكطايف، ٚغبب ؾٗـطتـ٘ بـايكـطاؾـٞ: أْـ٘ يف أٜاّ ايطًب نـإ إشا دـا٤ يًـسضؽ ُِٜكبـٌ َـٔ      

ؾأضاز ايهاتب َّٜٛا إٔ ٜجبت امس٘ يف  اٖط٠د١ٗ ايكطاؾ١ ا ١ً اجملاٚض٠ يكرب اإلَاّ ايؿاؾعٞ بايك
َُـٖطت عًٝ٘ ٖصٙ ايٓػب١، بـطع   ايسضؽ، ٚنإ س٦ٓٝص غا٥بـا; ؾًِ ٜعطف امس٘ ؾهتب ايكطايف; ؾ
يف ايؿك٘ ٚأقٛي٘، ي٘ َؤيؿات عٖس٠ َٓٗا: ايـصخري٠، أْـٛاض ايـربٚم يف أْـٛا٤ ايؿـطٚم، تٓكـٝض       

 ٖـ.684ٛيف غ١ٓ ايؿكٍٛ ٚؾطس٘، اإلغتػٓـا٤ يف أسهـاّ اإلغتجٓـا٤، ت

، سػــٔ 176/  51، تــاضٜذ اإلغــالّ 67 - 62/  1اْعــط تطمجتــ٘ يف: ايسٜبـــاز املصٖـــب 
 .316/  1ا انط٠ يف تاضٜذ َكط ٚايكاٖط٠ 

 .104/  4 ايؿطٚم (78)

 .129/  28اْعط: صبُٛع ايؿتا٣ٚ  (79)

 .57/  1قٛاعس األسهاّ  (80)

 .343/  23صبُٛع ايؿتا٣ٚ  (81)

، ٚاْعط سهاٜـ١ اإلمجـاع عًـ٢ تكـسِٜ أعًـ٢ املكـًشتني ٚزض٤ أععـِ        5/  1قٛاعس األسهاّ  (82)
/  8، ايتشبري ؾطح ايتشطٜـط يًُـطزاٟٚ   348/ 1املؿػستني يف: املٓجٛض يف ايكٛاعس يًعضنؿٞ

3851. 
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 .103/  1قٛاعس األسهاّ  (83)

 .18/  2َؿتاح زاض ايػعاز٠  (84)

 – 38/  2، املٛاؾكـات  275 - 274/  3، اإلسهـاّ يمَـسٟ   75-74اْعط: املػتكؿ٢ م  (85)
 .271 - 7/266، ايبشط ا ٝط43

ٖٛ: عًٞ بٔ ضبُس بٔ غامل ايتػً  اآلَسٟ، بطع يف أقٍٛ ايسٜٔ ٚ أقٍٛ ايؿك٘ ٚ املٓطـل، يـ٘    (86)
َؤيؿات عسٜس٠ َٓٗا: اإلسهاّ يف أقٍٛ األسهاّ، َٓتٗـ٢ ايػـٍٛ يف عًـِ األقـٍٛ، غاٜـ١      

 ٖـ(. 631) ٛؾ٢ غ١ٓاملطاّ يف عًِ ايهالّ، يباب األيباب، ت

، 307-8/306، طبكـات ايؿـاؾع١ٝ ايهـرب٣    231 - 225/ 21اْعط تطمجتـ٘ يف: ايـٛايف بايٛؾٝـات    
 .80- 79/  2طبكات ايؿاؾع١ٝ البٔ قانٞ ؾٗب١ 

، األؾـباٙ ٚايٓعـا٥ط   212 - 211/  4، ايؿـطٚم يًكـطايف   250/  4اْعط: اإلسهاّ يمَـسٟ   (87)
 .115يًػٝٛطٞ م 

اب االعتكاّ بايهتاب ٚايػ١ٓ قشٝض ايبداضٟ، باب قـٍٛ ايـٓ  قـ٢ً    قشٝض ايبداضٟ، نت (88)
 (.6858اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بعجت جبٛاَع ايهًِ، ح )

ٖٛ: ضبُس بٔ بٗازض بٔ عبس اهلل، بـسض ايـسٜٔ، ايعضنؿـٞ ايؿـاؾعٞ، بـطع يف اسبـسٜح ٚايؿكـ٘         (89)
ايعٚاٜا، تٛيف غ١ٓ  ، ٚخباٜايف ايكٛاعس ٚاألقٍٛ ٚاألزب، َٔ َؤيؿات٘: ايبشط ا ٝط، ٚاملٓجٛض

 ٖـ. 794

، ايـسضض ايهآَـ١ يف   168 - 167/  3اْعط تطمجت٘ يف: طبكات ايؿاؾع١ٝ البٔ قانـٞ ؾـٗب١   
 .217/  2، ايؿتض املبني 135 - 133/  5أعٝإ املا١٥ ايجا١َٓ 

 .133/  1املٓجٛض يف ايكٛاعس يًعضنؿٞ  (90)

، ٚ ٖٛ ٔسبِّ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل ٖٛ: أغا١َ بٔ ظٜس بٔ ساضث١، أبٛ ضبُس ايهع ، قشابٞ (91)
عًٝ٘ ٚ غًِ ٚ ابٔ ٔسبِّ٘، اغتعًُ٘ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ ٚ ٖٛ ابٔ ااْٞ عؿط٠ 

 ٖـ. 54غ١ٓ، ٖٚٛ َٔ ايصٜٔ اعتعيٛا ايؿنت بعس َكتٌ عجُإ ضنٞ اهلل عٓ٘، تٛيف غ١ٓ 

 متٝٝـع  ، اإلقـاب١ يف 104 -1/101، أغـس ايػابـ١   77-1/75اْعط تطمجتـ٘ يف: االغـتٝعاب   
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 .1/49ايكشاب١

قــشٝض ايبدــاضٟ، نتــاب االغــت٦صإ، بــاب ايتػــًِٝ يف صبًــؼ ؾٝــ٘ أخــالط َــٔ املػــًُني  (92)
 (; ٚقشٝض َػـًِ، نتـاب ازبٗـاز ٚايػـري، بـاب يف زعـا٤ ايـٓ         5899ٚاملؿطنني، ح )

 (.1798ٚقربٙ ع٢ً أش٣ املٓاؾكني، ح )

ٛ غعٝس، أٚ أبٛ اشبري، ْاقط ايسٜٔ ٖٛ: عبس اهلل بٔ عُط بٔ ضبُس بٔ عًٞ ايؿرياظٟ، أب (93)
ايبٝهاٟٚ، بطع يف ايتؿػري، ٚأقٍٛ ايسٜٔ،ٚ ايؿك٘، ٚ أقٍٛ ايؿك٘، ٚ ايًػ١، ي٘ َؤيؿات 

ايػا١ٜ ٚعٓس٠، َٓٗا: تؿػريٙ املػ٢ُ بـ: " أْٛاض ايتٓعٌٜ ٚأغطاض ايتأٌٜٚ"، ٚطٛايع األْٛاض، 
 ٖـ. 685تٛيف غ١ٓ ايكك٣ٛ يف زضا١ٜ ايؿت٣ٛ، َٚٓٗاز ايٛقٍٛ إىل عًِ األقٍٛ، ٚ 

، طبكـات ايؿـاؾع١ٝ البـٔ قانـٞ     158- 157/ 8اْعط تطمجت٘ يف: طبكات ايؿاؾع١ٝ ايهرب٣ 
 .393-392/ 5، ؾصضات ايصٖب 173-172/ 2ؾٗب١ 

 .387، املٓٗاز يًبٝهاٟٚ َع ؾطس٘ ْٗا١ٜ ايػٍٛ م 231/  14َؿاتٝض ايػٝب يًطاظٟ  (94)

 .53/  20اْعط: صبُٛع ايؿتا٣ٚ  (95)

، 342/  1، ايبشط ا ٝط يًعضنؿٞ 387ملٓٗاز يًبٝهاٟٚ َع ؾطس٘ ْٗا١ٜ ايػٍٛ م اْعط: ا (96)
 .93األؾباٙ ٚايٓعا٥ط البٔ ظبِٝ م

 .4/680 ؾطح ايهٛنب املٓري يًؿتٛسٞ، 59/  1اْعط: قٛاعس األسهاّ  (97)

، ؾـطح ايهٛنـب   3/22ايتكطٜط ٚايتشبري البـٔ أَـري اسبـاز    ، 99/  1اْعط: قٛاعس األسهاّ  (98)
 .4/681 ري يًؿتٛسٞاملٓ

 .4/681 ؾطح ايهٛنب املٓري يًؿتٛسٞ ،3/22ايتكطٜط ٚايتذبري البٔ أَري اسباز اْعط:  (99)

 .4/681 ؾطح ايهٛنب املٓري يًؿتٛسٞ ،3/22ايتكطٜط ٚايتذبري البٔ أَري اسباز اْعط:  (100)

ايهٛنـب   ؾـطح  ،3/22ايتكطٜط ٚايتذبري البٔ أَري اسبـاز  ، 59/  1اْعط: قٛاعس األسهاّ  (101)
 .4/681 املٓري يًؿتٛسٞ

ؾـطح ايهٛنـب    ،3/22ايتكطٜط ٚايتذبري البٔ أَري اسبـاز  ، 59/  1اْعط: قٛاعس األسهاّ  (102)
 .4/682 املٓري يًؿتٛسٞ
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 .4/682 ؾطح ايهٛنب املٓري يًؿتٛسٞ، 3/22ايتكطٜط ٚايتذبري البٔ أَري اسباز اْعط:  (103)

ؾـطح ايهٛنـب    ،3/22ٚايتذبري البٔ أَري اسبـاز  ايتكطٜط ، 59/  1اْعط: قٛاعس األسهاّ  (104)
 .4/682 املٓري يًؿتٛسٞ

ٖٛ: ضبُس بٔ أمحس بٔ عبس ايععٜع، أبٛ بهط تكٞ ايسٜٔ ايؿتـٛسٞ املكـطٟ اسبٓبًـٞ، ايؿـٗري      (105)
بابٔ ايٓذاض، بطع يف ايؿك٘ ٚاألقٍٛ، ي٘ َؤيؿات َٓٗا: َٓتٗـ٢ اإلضازات يف مجـع املكٓـع َـع     

املٓري املػ٢ُ مبدتكط ايتشطٜط، ٚؾطح ايهٛنب املٓري، تٛيف غ١ٓ  ايتٓكٝض ٚظٜازات، ٚايهٛنب
 ٖـ. 972

 .6/  6، األعالّ 861 - 854/  2اْعط تطمجت٘ يف: ايػشب ايٛاب١ً ع٢ً نطا٥ض اسبٓاب١ً 

األؾـباٙ ٚايٓعـا٥ط   ، 51/ 20صبُٛع ايؿتـا٣ٚ البـٔ تُٝٝـ١     ،201/ 2اْعط: ايؿطٚم يًكطايف  (106)
 .377/  1املٓري ، ؾطح ايهٛنب 411م يًػٝٛطٞ 

ٖٛ: عبس املًو بٔ عبس اهلل بٔ ٜٛغـ بٔ عبـس اهلل، أبـٛ املعـايٞ، ازبـٜٛين ايؿـاؾعٞ، نـٝا٤        (107)
ايسٜٔ املعطٚف بإَاّ اسبطَني، بطع يف ايؿك٘ ٚاألقٍٛ ٚايهالّ، َٔ َؤيؿات٘: ايربٖإ، ْٚٗا١ٜ 

 ٖـ.478املطًب، ٚاإلضؾاز، تٛيف غ١ٓ 

، طبكـات ايؿـاؾع١ٝ   187 - 165/  5هـرب٣ يًػـبهٞ   اْعط تطمجت٘ يف: طبكـات ايؿـاؾع١ٝ اي  
 .174، طبكات ايؿاؾع١ٝ يًشػٝين 409/ 1يإلغٟٓٛ 

 .359 -358ايػٝاثٞ يًذٜٛين م  (108)

 .201/  2اْعط: ايؿطٚم يًكطايف  (109)

 .191 - 190/  5املٛاؾكات  (110)

 .127/  1األؾباٙ ٚايٓعا٥ط يًػبهٞ  (111)

/  3، ٚايتكطٜط ٚايتشـبري البـٔ أَـري اسبـاز     42- 41اْعط: ايؿٛا٥س يف اختكاض املكاقس م  (112)
، ٖٚٓاى َٔ قاٍ: تطدض املكًش١ ايكطع١ٝ ع٢ً املت١ُٖٛ أٚ ايع١ٝٓ ع٢ً املت١ُٖٛ، ٚايـصٟ  13

 أضاٙ ٚبٓا٤ ع٢ً َا شنطت٘ يف ؾطٚط ايرتدٝض إٔ املت١ُٖٛ يٝػت ضباّل يًٓعط يف ايرتدٝض.
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، 20/ 2، املٛاؾكات 275 - 274/  3، اإلسهاّ يمَسٟ 175-174اْعط: املػتكؿ٢ م  (113)
 ، ع٢ً اختالف بِٝٓٗ يف تطتٝب بعهٗا نايٓػٌ ٚايعكٌ.271 - 266/  7ايبشط ا ٝط 

 .124/  3املٛاؾكات  (114)

 .108/  2إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ  (115)

 .90/  1قٛاعس األسهاّ  (116)

 .200/  2ايؿطٚم يًكطايف  (117)

ايهاغاْٞ، ُٚغُٞ بايهاغاْٞ ْػـب١ إىل ناغـإ   ٖٛ: عال٤ ايسٜٔ أبٛ بهط بٔ َػعٛز بٔ أمحس  (118)
ٖٚٞ يف بالز َا ٚضا٤ ايٓٗط، ٚتعطف ايّٝٛ باغِ " قاظإ " يف دٓٛب ؾطم أٚظبهػـتإ، ُيكِّـب   
مبًو ايعًُا٤، بطع يف: اسبسٜح ٚايؿك٘ ٚايتؿػري، ي٘ َكٓؿات َٓٗا: بسا٥ع ايكٓا٥ع يف تطتٝـب  

 ٖـ. ١587 ايؿطا٥ع، ايػًطإ املبني يف أقٍٛ ايسٜٔ، تٛيف غٓ

، ازبـٛاٖط  4353 - 4347/  10اْعط تطمجت٘ يف: بػ١ٝ ايطًب يف خرب سًـب البـٔ ايعـسِٜ    
 .327، تاز ايرتادِ م 2/244امله١ٝ يف طبكات اسبٓؿ١ٝ 

 .330/ 2 بسا٥ع ايكٓا٥ع يًهاغاْٞ (119)

 .264ؾك٘ األٚيٜٛات زضاغ١ يف ايهٛابط  ُس ايٛنًٝٞ م  (120)

 .89/  2قٛاعس األسهاّ  (121)

 .74األؾباٙ ٚايٓعا٥ط البٔ ظبِٝ م  (122)

ٜؿٗس ي٘ قك١ بٍٛ األعطابٞ ايـيت غـتأتٞ يف ايتطبٝكـات إٕ ؾـا٤ اهلل يف املػـأي١ ايتاغـع١َٔ        (123)
 املبشح األٍٚ َٔ ايؿكٌ ايجايح.

 .83/  1اْعط: قٛاعس األسهاّ  (124)

شٝض (; ٚقـ 6099قشٝض ايبداضٟ، نتاب ايطقام، باب ايككس ٚاملسا١َٚ ع٢ً ايعٌُ، ح ) (125)
َػًِ، نتاب قال٠ املػاؾطٜٔ ٚقكطٖا، باب ؾه١ًٝ ايعٌُ ايسا٥ِ َٔ قٝاّ ايًٝـٌ ٚغـريٙ، ح   

(783.) 
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 .336، ٚاألؾباٙ ٚايٓعا٥ط يًػٝٛطٞ م 342/  1اْعط: املٓجٛض يف ايكٛاعس يًعضنؿٞ  (126)

 .265/  1صبُٛع ايؿتا٣ٚ  (127)

 .99/  1إعالّ املٛقعني  (128)

 .672/  2ايؿاؾعٞ اْعط: ايبٝإ يف َصٖب اإلَاّ  (129)

 .210/ 1، ايؿطٚم يًكطايف 282/  4اْعط: األسهاّ يمَسٟ  (130)

 .46/  5اْعط: ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً قشٝض َػًِ  (131)

 .158األؾباٙ ٚايٓعا٥ط م  (132)

 .129/  28صبُٛع ايؿتا٣ٚ البٔ ت١ُٝٝ  (133)

 .350/ 1ملٓجٛض يف ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ يًعضنؿٞ ا (134)

/ 1 ذبؿـ١ ا تـاز يف ؾـطح املٓٗـاز    ، ساؾ١ٝ ايؿطٚاْٞ ع٢ً 125/  1اْعط: ايؿطٚم يًكطايف  (135)
 ، ٚاْعط املػأي١ ايػابع١ ٚايعؿطٜٔ َٔ املبشح ايجاْٞ َٔ ايؿكٌ ايجايح.389

 .67/  1اْعط: قٛاعس األسهاّ  (136)

ايرتدـٝض بـني ايـرب     –اْعط: املػأي١ ايطابع١ عؿط٠ َـٔ املبشـح ايجـاْٞ َـٔ ايؿكـٌ ايجايـح        (137)
ؾرب ايٛايسٜٔ ٚازبٗاز مل ٜٓعط ؾُٝٗـا إىل ايهًٝـ١ ٚازبع٥ٝـ١ يف سـاٍ نـٕٛ       –زبٗاز بايٛايسٜٔ ٚا

َٓا يف ساٍ نٕٛ ازبٗاز ؾط  عني ؾإْ٘ ُٜـَطٖدض بٝٓـ٘    ازبٗاز ؾط  نؿا١ٜ; ؾُطدِّض بط ايٛايسٜٔ، أ
 ٚبط ايٛايسٜٔ، َُٜٚطٖدض ازبٗاز يهْٛ٘ نًّٝا ٚايرب بايٛايسٜٔ دع٥ّٝا.

 .76ظبِٝ م األؾباٙ ٚايٓعا٥ط البٔ  (138)

 .12/  3إعالّ املٛقعني  (139)

 .93/  1قٛاعس األسهاّ  (140)

 .217ايبكط٠:  (141)

 .35املا٥س٠:  (142)

 .78اسبر:  (143)
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 .108األْعاّ:  (144)

 .106ايٓشٌ:  (145)

 .79ايهٗـ:  (146)

ٖٛ: أبٛ ايؿهٌ ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ عًٞ بٔ ضبُس بٔ عًٞ بٔ ضبُٛز بٔ أمحـس بـٔ سذـط     (147)
ْٞ ايهٓاْٞ ايؿاؾعٞ، يكب بـ: " أَري املـؤَٓني " ٚ " اسبـاؾغ "يف اسبـسٜح، بـطع     بٔ أمحس ايعػكال

أٜهّا يف ايؿك٘ ٚاألزب، تٛىل ابٔ سذط اإلؾتا٤ ٚاؾـتػٌ يف زاض ايعـسٍ ٚنـإ قانـٞ قهـا٠      
ايؿاؾع١ٝ، ي٘ َكٓؿات عٖس٠، َٓٗا: ؾتض ايبـاضٟ ؾـطح قـشٝض ايبدـاضٟ، اإلقـاب١ يف متٝٝـع       

 ٖـ. 852طبتكطٙ تكطٜب ايتٗصٜب، تٛيف غ١ٓ ايكشاب١، تٗصٜب ايتٗصٜب، ٚ

اْعط تطمجت٘ يف: " ازبٛاٖط ٚايسضض يف تطمج١ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ سذط" ٖٚٛ نتـاب أيؿـ٘ تًُٝـصٙ    
 -657/  2،، 105 -1/103ايػداٟٚ طبع يف ثالخ صبًسات، ٚاْعط ع٢ً غـبٌٝ املجـاٍ:   

 .75 – 74/  1، ؾصضات ايصٖب 1207 – 1185/  3، 716

ٞ : صباٖس  : )قاٍقاٍ ايكطط (148) ٘  اشبهـط  " مسـ ٕ  ألْـ  ٚض٣ٚ سٛيـ٘ "،  َـا  اخهـط  قـ٢ً  إشا نـا
٘  اشبهـط  مسٞ " إمنا: ٚغًِ عًٝ٘ اهلل ق٢ً اهلل ضغٍٛ قاٍ: قاٍ ٖطٜط٠ أبٞ عٔ ايرتَصٟ  ألْـ
 ٖٓـا  ايؿـط٠ٚ . غطٜـب  قشٝض سسٜح ٖصا خهطا٤" ذبت٘ تٗتع ٖٞ ؾإشا بٝها٤ ؾط٠ٚ ع٢ً دًؼ
ٛ : ٚقٌٝ. ازبُٗٛض عٓس ْ  شبهطٚا. ٚغريٙ اشبطابٞ قاي٘ األض ; ٚد٘  غـري  قـاحل  عبـس  ٖـ
ِ  ال اإلْػإ ؾإ ٚأٜها بٛسٞ، إال تهٕٛ ال أؾعاي٘ بٛاطٔ ألٕ بٓبٛت٘ تؿٗس ٚاآل١ٜ ْ ،  ٜـتعً
 اهلل أَط ًَها نإ: ٚقٌٝ ْ  يٝؼ َٔ ايٓ  ؾٛم ٜهٕٛ إٔ جيٛظ ٚيٝؼ ؾٛق٘، َٔ إال ٜتبع ٚال

أعًِ( ازباَع ألسهاّ  ٚاهلل ايكشٝض، ٚاألٍٚ. ايباطٔ عًِ َٔ محً٘ مما عٓ٘ ٜأخص إٔ َٛغ٢
 .16/  11ايكطإٓ 

 .422/  8ؾتض ايباضٟ  (149)

 .94 – 92ط٘:  (150)

 .293/  16ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط يًطاٖط بٔ عاؾٛض  (151)

 .9ازبُع١:  (152)
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اْعــط اسبــسٜح بتُاَــ٘ يف: قــشٝض ايبدــاضٟ، نتــاب ايؿــطٚط، بــاب ايؿــطٚط يف ازبٗــاز  (153)
(; ٚقـشٝض َػـًِ، نتـاب ازبٗـاز     2581ب ٚنتابـ١ ايؿـطٚط، ح )  ٚاملكاسب١ َع أٌٖ اسبط

 (.1783ٚايػري، باب قًض اسبسٜب١ٝ يف اسبسٜب١ٝ، ح)

ٖٛ: عبس ايطمحٔ بٔ قدط ايسٚغٞ، اؾتٗط بأبٞ ٖطٜط٠، ٚنإ امس٘ يف ازبا١ًٖٝ عبس ةؼ،  (154)
ّ ٚقس اختًـ يف امس٘ ٚاغِ أبٝ٘ يف ازبا١ًٖٝ ٚاإلغـالّ، قـشابٞ أغـًِ عـاّ خٝـرب، ٚالظ     

 ٚقٌٝ غريٖا. ٖـ58إىل ٚؾات٘، ٚنإ نجري ايطٚا١ٜ عٓ٘، تٛيف غ١ٓ  ايٓ  

، اإلقـاب١ يف متٝٝـع   475/  3، أغس ايػاب١ 1772 - 1768/  4اْعط تطمجت٘ يف: االغتٝعاب 
 .267 - 12/262، تٗصٜب ايتٗصٜب444 - 425/  7 ايكشاب١

عًـ٢ ايبـٍٛ يف املػـذس،    ٖصا يؿغ ايبداضٟ يف قشٝش٘، نتاب ايٛن٤ٛ، بـاب قـب املـا٤     (155)
(; ٚ بًؿغ عبٛٙ يف قشٝض َػًِ، نتاب ايطٗاض٠، باب ٚدٛب غػٌ ايبـٍٛ ٚغـريٙ   217ح)

َٔ ايٓذاغات إشا سكًت يف املػذس ٚإٔ األض  تطٗط باملا٤ َٔ غري ساد١ إىل سؿطٖـا، ح  
(284.) 

رب، ابـٔ  ٖٛ: عبس اهلل بٔ عباؽ بٔ عبس املطًب، أبٛ ايعباؽ، اهلاةٞ ايكطؾٞ، اسبـاؾغ اسبـ   (156)
 ٖـ، بايطا٥ـ. 68، ٚيس قبٌ اهلذط٠ بجالخ غٓني، ٚتٛيف غ١ٓ عِ ضغٍٛ اهلل 

، اإلقـاب١ يف  299 - 295/  3، أغس ايػابـ١  939 - 933/  3اْعط تطمجت٘ يف: االغتٝعاب 
 .151 - 141/  4متٝٝع ايكشاب١ 

(، 5004ح )يٛ نٓت ضامجا بػـري بٝٓـ١،    قشٝض ايبداضٟ، نتاب ايطالم، باب قٍٛ ايٓ   (157)
 (.1497ٚقشٝض َػًِ، نتاب ايًعإ، ح )

 .462/  9ؾتض ايباضٟ  (158)

ٚقٝـٌ  ٖٛ: أبٛ ٖٓٝس٠ ٚا٥ٌ بٔ ُسِذط بٔ ضبٝع١ بٔ ٚا٥ٌ بٔ ٜعُط، ٚقٌٝ: ابٔ ُسِذط بـٔ غـعس    (159)
َٚا٥ٌ بٔ سذـط بـٔ غـعس    غعٝس  ٞٓ، ٚقٌٝ: َٔ بٔ َػطٚم بٔ ٚا٥ٌ بٔ ايٓعُإ بٔ ضبٝع١ اسَبِهَط

ََِػُطٚم بٔ ٚا٥ٌ  َُِعر بٔ ٚا٥ٌ بٔ ضبٝع١، قشابٞ، ٜكاٍبٔ  ضغـٍٛ اهلل  بـ٘  إْ٘ َبٖؿـط    : بٔ َن
َق٢ًٖ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أقشاب٘ قبٌ قسَٚ٘، ٚقاٍ: "ٜأتٝهِ ٚا٥ٌ بٔ ُسِذط َٔ أضٕ  بعٝس٠ٕ َٔ 
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 ٖٚٛ بك١ٝ أبٓا٤ املًٛى"، َات يف خالؾ١ َعا١ٜٚ. ،سهطَٛت طا٥ّعا ضاغّبا يف اهلل ٚيف ضغٛي٘

، اإلقـاب١  452 – 451/  5، أغس ايػاب١ 1563 – 1562/  4الغتٝعاب اْعط تطمجت٘ يف: ا
 .6/596يف متٝٝع ايكشاب١ 

ٖٛ: طاضم بٔ غٜٛس، اسبهطَٞ أٚ ازبعؿٞ، ٜٚكاٍ غٜٛس بٔ طاضم، قـاٍ ابـٔ َٓـس٠: ٖٚـٛ      (160)
ِٖٚ، ٚ قاٍ ايبػ٣ٛ: ايكشٝض عٓس٣ طاضم بٔ غٜٛس، ي٘ قشب١، سسٜج٘ عٓس أٌٖ ايهٛؾـ١،  

 ذط اشبهطَٞ، ٚابٓ٘ عًك١ُ بٔ ٚا٥ٌ.ض٣ٚ عٓ٘ ٚا٥ٌ بٔ س

، اإلقـاب١ يف متٝٝـع   67/  3، 568/  2، أغـس ايػابـ١   678/  2اْعط تطمجت٘ يف: االغتٝعاب 
  .509 - 508/ 3ايكشاب١ 

  (.1984قشٝض َػًِ، نتاب األؾطب١، باب ذبطِٜ ايتساٟٚ باشبُط، ح ) (161)

(; ٚقـشٝض  2054إ، ح )قشٝض ايبداضٟ، نتاب ايبٝـٛع، بـاب ايٓٗـٞ عـٔ تًكـٞ ايطنبـ       (162)
َػًِ، نتاب ايبٝٛع، باب ذبطِٜ بٝع ايطدٌ عًـ٢ بٝـع أخٝـ٘ ٚغـَٛ٘ عًـ٢ غـَٛ٘ ٚذبـطِٜ        

 (، ٖٚصا يؿغ َػًِ.1515ايٓذـ ٚذبطِٜ ايتكط١ٜ، ح )

ٖٛ: غًُإ ايؿاضغٞ، أبٛ عبساهلل، ٚامس٘ عٓسَا نإ قبٌ اإلغـالّ " ضٚظبـ٘ "ٚقٝـٌ "َابـ٘ بـٔ       (163)
ٔ َٓطك١ أقبٗإ يف إٜطإ، نإ ع٢ً اجملٛغـ١ٝ ايـيت نـإ    ٜٛشخؿإ"، قشابٞ دًٌٝ، أقً٘ َ

، ثـِ اضذبـٌ يًُسٜٓـ١    ١أبٛٙ ؾٝٗا ضأغّا، ثِ ٖطب حبجّا عٔ ايسٜٔ اسبل إىل ايؿاّ ؾسإ ايٓكطاْٝ
ٚتؿكـس ايعالَـات    بعس إٔ ْكش٘ أسس ايكػاٚغ١ بإٔ ايسٜٔ اسبل غٝعٗط ؾٝٗا، قابٌ ايٓ  

ألْ٘ نـإ ممًٛنـّا; إش باعـ٘      حيهط غع٠ٚ بسض ٚأسس;اييت أخربٙ بٗا ايكؼ; ؾاعتٓل اإلغالّ، مل
َٔ نإ َعِٗ يف ايكاؾ١ً اييت قشبٗا يًُس١ٜٓ، ُسطض بعسٖا َٔ ايطم بإعا١ْ ايكـشاب١ ضنـٞ   
اهلل عِٓٗ بعس إٔ ناتب غٝسٙ، ٖٚٛ قاسب ؾهط٠ سؿط اشبٓسم يف غع٠ٚ اشبٓسم، قـاٍ ايـٓ    

 ٕضنٞ اهلل عٓ٘.:))غًُإ َٓا أٌٖ ايبٝت((، تٛيف ظَٔ خالؾ١ عجُا 

، اإلقـاب١ يف  492 - 487/  2، أغس ايػابـ١  638 - 634/  2اْعط تطمجت٘ يف: االغتٝعاب 
 .141/  3متٝٝع ايكشاب١ 

 (.1913قشٝض َػًِ، نتاب اإلَاض٠، باب ؾهٌ ايطباط يف غبٌٝ اهلل عع ٚدٌ، ح ) (164)
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أبـٛ عبـس ايـطمحٔ    ٖٛ: عبس اهلل بٔ عُطٚ بٔ ايعام بٔ ٚا٥ٌ بٔ ٖاؾـِ، أبـٛ ضبُـس ٜٚكـاٍ      (165)
 700يف سٝاتـ٘ بعـس إٔ أشٕ يـ٘، يـ٘ عبـٛ       ايكطؾٞ ايػُٗٞ، قشابٞ، نتب سسٜح ايٓ  

 ٖـ ٚقٌٝ غريٖا. 63سسٜح، تٛيف غ١ٓ 

، غـري أعـالّ   358 - 356/  3، أغس ايػاب١ 959 - 956/  3اْعط تطمجت٘ يف: االغتٝعاب 
 .193 - 4/192، اإلقاب١ يف متٝٝع ايكشاب94١ - 3/80ايٓبال٤ 

(; ٚقـشٝض  2842قشٝض ايبداضٟ، نتاب ازبٗاز ٚايػري، باب ازبٗاز بـإشٕ األبـٜٛٔ، ح )   (166)
 (.2549َػًِ، نتاب ايرب ٚايك١ً ٚاآلزاب، باب بط ايٛايسٜٔ ٚأُْٗا أسل ب٘، ح )

 .118/  4ايهايف يف ؾك٘ اإلَاّ أمحس  (167)

 .118/  4ْؿؼ املكسض  (168)

ٌٝ إٔ امس٘ عاَط ٚيكب٘ عٛميط، ٚقٌٝ: عٛميط بٔ ٖٛ: عٛميط بٔ عاَط األْكاضٟ اشبعضدٞ، ٚق (169)
َايو، ٚقٌٝ: عٛميط بٔ ثعًب١، ٚقٌٝ: عٛميط بٔ قٝؼ بٔ ظٜس، ٚايسضزا٤ ابٓت٘ نين بٗا ؾكاَـت  
    ِٔ ََـ ايه١ٝٓ َكاّ امس٘ ست٢ ال ٜهاز ٜعطف إال بٗا، قشابٞ، أغًِ ّٜٛ بسض، ٚقٌٝ إْـ٘ آخـط 

ِ تؿـطؽ يًعًـِ ٚايعبـاز٠، ًٜكـب حبهـِٝ      أغًِ َٔ األْكاض، ٚنإ تادّطا َؿّٗٛضا، ؾًُا أغـً 
األ١َ، ٚقانٞ زَؿل، ٚغٝس ايكطا٤ بسَؿل، ٖٚٛ أسس ايصٜٔ مجعٛا ايكطإٓ ع٢ً عٗس ايـٓ ،  

 ٖـ.32ٚالٙ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غؿٝإ قها٤ زَؿل بأَط َٔ عُط بٔ اشبطاب، تٛيف غ١ٓ

إلقـاب١  ، ا341 - 340/  4، أغس ايػاب١ 1230 - 1227/  3اْعط تطمجت٘ يف: االغتٝعاب 
 .747/  4يف متٝٝع ايكشاب١ 

(; ٚغـٓٔ ايرتَـصٟ،   3641غٓٔ أبٞ زاٚز نتاب ايعًِ، باب اسبح ع٢ً طًـب ايعًـِ، ح )   (170)
(، ٚقـاٍ ايرتَـصٟ بعـسٙ    2682نتاب ايعًِ، باب َا دا٤ يف ؾهٌ ايؿك٘ عًـ٢ ايعبـاز٠، ح )  

ٝـٌ عـٔ   ص: )ٚإمنا ٜط٣ٚ ٖصا اسبسٜح عٔ عاقِ بٔ ضدا٤ بٔ س٠ٛٝ عٔ ايٛيٝس بٔ مج5/48ط
نجري بٔ قٝؼ عٔ أبٞ ايسضزا٤ عٔ ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٖٚصا أقض َٔ سسٜح ضبُـٛز  
بٔ خساف ٚضأٟ ضبُس بٔ إمساعٌٝ ٖصا أقـض(، ٚغـٓٔ ابـٔ َادـ٘، بـاب ؾهـٌ ايعًُـا٤        

(; َٚػٓس أمحس بٔ سٓبٌ، سسٜح أبٞ ايسضزا٤ ضنـٞ اهلل  223ٚاسبح ع٢ً طًب ايعًِ، ح )
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 (.21763عٓ٘، ح )

 (.1763، ح )باب سر ايٓػا٤نتاب اسبر،  ايبداضٟ،قشٝض  (171)

ََُعٝط  (172) بٔ شنٛإ بٔ أ١َٝ بٔ عبس ةـؼ بـٔ    -ٖٚٛ أبإ  –ٖٞ: أّ نًجّٛ بٓت ُعكب١ بٔ أبٞ 
عبس َٓاف بٔ قكٞ األ١َٜٛ ايكطؾ١ٝ، ٖٚٞ أخـت عجُـإ بـٔ عؿـإ ضنـٞ اهلل عٓـ٘ ألَـ٘        

 ، قشاب١ٝ، باٜعت ضغـٍٛ اهلل  ٚأَُٗا أض٣ٚ بٓت ُنطٜع بٔ ضبٝع١ ايعبؿ١ُٝ ضنٞ اهلل عٓٗا
مبه١ قبٌ ٖذطت٘ إىل املس١ٜٓ ٚمل ٜتٗٝأ هلا ٖذط٠ إىل غ١ٓ غبع يًـٗذط٠، ٚنـإ خطٚدٗـا ظَـٔ     

ََٔٓـاُت        }قًض اسبسٜب١ٝ، ٚقس ْعٍ ؾٝٗـا قٛيـ٘ تعـاىل:     ُُِؤ ُِ اِي ََُٓـٛا ٔإَشا َدـا٤َُن َٔ آ َٗـا اٖيـٔصٜ َٜـا َأٜٗ
 ٖٔ ُٖ ََِتٔشُٓٛ َٗأدَطإت َؾا  ٖـ. 40ٛؾٝت يف خالؾ١ عًٞ ضنٞ اهلل عٓ٘ غ١ٓ اآلٜتني، ت {َُ

، اإلقاب١ 424 - 423/  7، أغس ايػاب١ 1954 - 1953/  4اْعط تطمجتٗا يف: االغتٝعاب 
 .291/  8يف متٝٝع ايكشاب١ 

ٖٛ: اسبػٔ بٔ ؾٗاب بٔ اسبػٔ بٔ عًٞ بٔ ؾٗاب، أبٛ عًٞ، ايعهربٟ، بطع يف اسبسٜح  (173)
 ٖـ. 428يؿك٘ ٚايؿطا٥ض ٚايٓشٛ، تٛيف غ١ٓ ٚايؿك٘ ٚاإلقطا٤، ي٘ َكٓؿات يف ا

، املككـس  543 - 542/  17، غـري أعـالّ ايٓـبال٤    329/  7اْعط يف تطمجت٘: تاضٜذ بػساز 
 .321 - 1/320األضؾس

قشٝض َػًِ، نتـاب ايـرب ٚايكـ١ً ٚاآلزاب، بـاب ذبـطِٜ ايهـصب ٚبٝـإ املبـاح َٓـ٘، ح           (174)
(2605). 

 .158/  16ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ  (175)

ٖٛ: عبس اهلل بٔ عُط بٔ اشبطاب، أبٛ عبس ايطمحٔ، ايعسٟٚ املسْٞ، َٔ ؾكٗا٤ ايكشاب١، ٚيس  (176)
بعس ايبعج١، ٚأٍٚ َؿاٖسٙ اشبٓسم، َٚٔ أٌٖ بٝع١ ايطنٛإ، َٚٔ املهجطٜٔ َٔ ضٚا١ٜ 

 ٖـ. 73اسبسٜح،تٛيف غ١ٓ 

 - 181 / 4، اإلقـاب١ يف متٝٝـع ايكـشاب١    352 - 347/  3اْعط تطمجتـ٘ يف: أغـس ايػابـ١    
 .288 - 5/287، تٗصٜب ايتٗصٜب 187

قشٝض ايبداضٟ، نتاب ازبُاع١ ٚاإلَا١َ، باب إشا سهط ايطعاّ ٚأقُٝت ايكال٠ ٚنإ بٔ  (177)
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عُط ٜبسأ بايعؿا٤ ٚقاٍ أبٛ ايسضزا٤ َٔ ؾك٘ املط٤ إقباي٘ ع٢ً سادت٘ ست٢ ٜكبـٌ عًـ٢ قـالت٘    
يكال٠، باب نطا١ٖ ايكـال٠  (; قشٝض َػًِ، نتاب املػادس َٚٛانع ا642ٚقًب٘ ؾاضؽ، ح)

 (.559حبهط٠ ايطعاّ ايصٟ ٜطٜس أنً٘ يف اسباٍ ٚنطا١ٖ ايكال٠ َع َساؾع١ األخبجني، ح )

 .46/  5ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً قشٝض َػًِ  (178)

 نٓـاٙ ، ايؿـاضٚم ، املسْٞ ايكطؾٞ، اهلل عبس أبٛ، ايعع٣ عبس بٔ ْؿٌٝ بٔ اشبطاب بٔ عُط: ٖٛ (179)
 تٛيف، َٛنعّا عؿط بهع١ يف ضب٘ َع َٛاؾكات ي٘، ايطاؾسٜٔ ٤اشبًؿا ثاْٞ، سؿل أبا  ايٓ 
 .ٖـ24 غ١ٓ

٘  اْعط  - 588/  4 اإلقـاب١ يف متٝٝـع ايكـشاب١   ، 192 - 156/  4 ايػابـ١  أغـس : يف تطمجتـ
 .1/412 ايتٗصٜب تٗصٜب، 590

ٚأض  اشبطاز َٚـعاضعتِٗ   قشٝض ايبداضٟ، نتاب املعاضع١، باب أٚقاف أقشاب ايٓ   (180)
ٚقاٍ ايٓ  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يعُط تكسم بأقً٘ ال ٜبـاع ٚيهـٔ ٜٓؿـل اـطٙ      َٚعاًَتِٗ

(; 2957(، ٚأبٛاب اشبُـؼ، بـاب ايػُٓٝـ١ ملـٔ ؾـٗس ايٛقعـ١، ح )      2209ؾتكسم ب٘، ح )
 (.3995ٚنتاب املػاظٟ، باب غع٠ٚ خٝرب، ح )

ؿا٤ ٖٛ: عجُإ بٔ عؿإ بٔ أبٞ ايعام، أبٛ عبس اهلل، ايكطؾٞ األَٟٛ، ثايح اشبً (181)
ضق١ٝ ثِ بعس ٚؾاتٗا أّ نًجّٛ،  ايطاؾسٜٔ، ٖادط اهلذطتني، شٚ ايٓٛضٜٔ يتعٚد٘ بٓيت ايٓ  

 ٖـ.35ٛيف غ١ٓ تسسٜجّا،  146ٖٚٛ أسس ايعؿط٠ املبؿطٜٔ بازب١ٓ، ضٟٚ ي٘ 

، اإلقاب١ 618 - 606/  3، أغس ايػاب١ 1053 - 1037/  3اْعط تطمجت٘ يف: االغتٝعاب 
 .458 - 456/  4يف متٝٝع ايكشاب١ 

َٛطأ َايو، نتاب ايٓهاح، باب َا دـا٤ يف نطاٖٝـ١ إقـاب١ االخـتني مبًـو ايـُٝني ٚاملـطأ٠         (182)
(; َٚكٓـ عبس ايطظام، نتاب ايطالم، باب مجع بني شٚات األضسـاّ يف  1122ٚابٓتٗا، ح )

(، َٚكٓـ ابٔ أبٞ ؾٝب١، نتاب ايٓهاح، يف ايطدـٌ ٜهـٕٛ عٓـسٙ    12728ًَو ايُٝني، ح )
(، ٚغٓٔ ايبٝٗكٞ ايهرب٣، نتاب ايٓهاح، باب 16257نتإ ؾٝطأُٖا مجٝعا، ح )األختإ ممًٛ

 (.13708َا دا٤ يف ذبطِٜ ازبُع بني األختني ٚبني املطأ٠ ٚابٓتٗا يف ايٛط٤ مبًو ايُٝني، ح )
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ٖٛ: عًٞ بٔ أبٞ طايب بٔ عبس املطًب بٔ ٖاؾِ، أبٛ اسبػٔ، ايكطؾٞ اهلاةٞ املهٞ ثِ  (183)
ٚقٗطٙ، تعٚز ؾاط١ُ ضنٞ  ع اشبًؿا٤ ايطاؾسٜٔ، ابٔ عِ ضغٍٛ اهلل املسْٞ ايهٛيف، ضاب
 ٖـ. 40اهلل عٓٗا، تٛيف غ١ٓ 

 - 564/  4، اإلقاب١ يف متٝٝع ايكشاب١ 134 - 100/  4اْعط يف تطمجت٘: أغس ايػاب١ 
 .297 -294 / 7، تٗصٜب ايتٗصٜب 569

(، 21051يكباؽ ٚغـريٙ، ح ) َكٓـ ابٔ أبٞ ؾٝب١،، نتاب ايبٝٛع ٚاألقه١ٝ، يف ايككاض ٚا (184)
 (.11444ٚغٓٔ ايبٝٗكٞ ايهرب٣، نتاب اإلداض٠، باب َا دا٤ يف تهُني األدطا٤، ح )

يٛ نٓت َتدـصا   اْعط يف شيو: قشٝض ايبداضٟ، نتاب ؾها٥ٌ ايكشاب١، باب قٍٛ ايٓ   (185)
 (.6793(; ٚنتاب األسهاّ، باب االغتدالف، ح )3467خًٝال، ح)

 .188 / 4ضٚن١ ايطايبني  (186)

 .389/  6، ضز ا تاض ع٢ً ايسض املدتاض 318/  6َٛاٖب ازبًٌٝ يًشطاب  (187)

 .165، ايطٚ  املطبع م 672/  2اْعط: ايبٝإ يف َصٖب اإلَاّ ايؿاؾعٞ  (188)

 .118/  2، ضٚن١ ايطايبني 399/  2اْعط: املػين البٔ قسا١َ  (189)

  198/  10املبػٛط يًػطخػٞ  (190)

ضز ا تـاض عًـ٢ ايـسض    ، 124/  3، املػين البٔ قسا١َ 68/  1ضا١ٜ املصٖب ْٗا١ٜ املطًب يف ز (191)
 .116/  1 املدتاض

 .118/  4ايهايف يف ؾك٘ اإلَاّ أمحس  (192)

 .118/  4 ْؿؼ املكسض (193)

 .499/  2َٛاٖب ازبًٌٝ يف ؾطح طبتكط خًٌٝ  (194)

 .90/  5، ايبشط ايطا٥ل 33/  2اْعط: ايؿطٚم يًكطايف  (195)

 .330/ 2 يكٓا٥ع يًهاغاْٞبسا٥ع ا (196)

، 195/  8، املػين البـٔ قساَـ١   225 – 224/  11اْعط: ايبٝإ يف َصٖب اإلَاّ ايؿاؾعٞ  (197)
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 .372/  2َٛاٖب ازبًٌٝ يف ؾطح طبتكط خًٌٝ 

ٖٛ: ضبُس بٔ إزضٜؼ بٔ ايعباؽ بـٔ عجُـإ بـٔ ؾـاؾع، أبـٛ عبـس اهلل، اهلـاةٞ ايكطؾـٞ          (198)
أيـ نتابّا َػتكاّل يف األقٍٛ ع٢ً أْ٘ عًِ، بطع يف اسبسٜح  املطً ، إَاّ ايؿاؾع١ٝ، أٍٚ َٔ

 ٖـ بايكاٖط204.٠ٚايؿك٘ ٚاألقٍٛ ٚايًػ١، َٔ َؤيؿات٘: األّ، ٚايطغاي١، تٛيف غ١ٓ 

/ 1،طبكات ايؿاؾع١ٝ يإلغ74ٟٛٓ-71/ 2اْعط تطمجت٘ يف: طبكات ايؿاؾع١ٝ ايهرب٣ يًػبهٞ
 .11م ، طبكات ايؿاؾع١ٝ يًشػٝين11

 .168/  2األّ  (199)

 .323، َٓٗاز ايطايبني م 175/  15اسباٟٚ ايهبري  (200)

 .176املػتكؿ٢ م  (201)

 . 52/  20، ٚاْعط صبُٛع ايؿتا٣ٚ 176 - 175املػتكؿ٢ م  (202)

 . 176املػتكؿ٢ م  (203)

 .67/  1قٛاعس األسهاّ  (204)

 .205/  1ايؿطٚم يًكطايف  (205)

 .311/  21صبُٛع ايؿتا٣ٚ  (206)

 .13 / 3إعالّ املٛقعني  (207)

ٖٛ: َايو بٔ أْؼ بٔ أبٞ عاَط، أبٛ عبس اهلل، األقبشٞ اسبُريٟ املسْٞ، إَاّ زاض اهلذـط٠،   (208)
ٜٚٓػب إيٝ٘ املصٖب املايهٞ، بطع يف اسبسٜح ٚايؿك٘، َٔ َؤيؿات٘: املٛطأ، ٚضغاي١ إىل ايًٝـح  

 ٖـ.179بٔ غعس يف إمجاع أٌٖ املس١ٜٓ، تٛيف غ١ٓ 

، ؾذط٠ 7 - 5/  10، تٗصٜب ايتٗصٜب 135 - 48/  ٤8 اْعط تطمجت٘ يف: غري أعالّ ايٓبال
 .55 - 52 ايعن١ٝ ايٓٛض

 .27/  2املٛاؾكات  (209)

 .350/ 1 ملٓجٛض يف ايكٛاعس يًعضنؿٞا (210)
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 .350/ 1املكسض ْؿػ٘  (211)

(212) 1/431. 

(213) 1 /389. 

 .389/ 1 ذبؿ١ ا تاز يف ؾطح املٓٗازساؾ١ٝ ايؿطٚاْٞ ع٢ً  (214)



 261      عبسايٖٛاب بٔ عبساهلل ايطغٝين .ز       نٛابط ايرتدٝض بني املكاحل ٚاملؿاغس 

 صادر واملراجعثبت امل

  املهتب اإلغالَٞ، عؿٝؿٞ، اإلسهاّ يف أقٍٛ األسهاّ، يعًٞ بٔ ضبُس اآلَسٟ، تعًٝل عبسايطظام
 ،١ْٝ  ٖـ. 1402بريٚت، ايطبع١ ايجا

  ٞ ، ألب ّ ايسٜٔ ٝا٤ عًٛ ،إس ٔ ضبُس ايػعاٞي س ضبُس ب ـ  1402 بريٚت زاض املعطؾ١، سَا ٖ- 1982 .ّ  

  ٞ ٚاملػتؿيت، ألب ٚاملؿيت   ٣ ، زاض     آزاب ايؿٛت ـاٞب ـاب ازب ٖ ّ عبـس اٛي ـا ٟٚ، ذبكٝل بػ ٔ ؾطف ايٛٓ ٜا حي٢ٝ ب ظنط
ـ  1408ايؿهط، زَؿل، ايطبع١ األٚىل،  ٖ- 1988 .ّ 

  ٖـ، ذبكٝل عًٞ ضبُس ايبذـاٟٚ،  463االغتٝعاب، يٝٛغـ بٔ عبس اهلل بٔ ضبُس بٔ عبس ايرب، ت
 ٖـ.1412زاض ازبٌٝ، بريٚت، ايطبع١ األٚىل، 

 ألثري أبٞ اسبػٔ عًٞ ازبعضٟ، ذبكٝل عازٍ أمحس ايطؾاعٞ، زاض إسٝـا٤  أغس ايػاب١، يعع ايسٜٔ بٔ ا
 ّ.1996 -ٖـ 1417ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت، ايطبع١ األٚىل، 

  ٜٔبـريٚت،  زاض ايهتب ايع١ًُٝ، عبس ايٖٛاب بٔ تكٞ ايسٜٔ ايػبهٞاألؾباٙ ٚايٓعا٥ط، يتاز ايس ،
 .1991ّ - ٖـ1411 ،ايطبع١ األٚىل

 ٚنـع سٛاؾـٝ٘ ٚخـطز     ايسٜٔ بٔ إبطاِٖٝ بٔ ضبُس، املعطٚف بابٔ ظبِٝ، عٜٔاألؾباٙ ٚايٓعا٥ط، ي
 .1999ّ -ٖـ  1419ايطبع١ األٚىل،  بريٚت، ،زاض ايهتب ايع١ًُٝ، أسازٜج٘ ظنطٜا عُريات

   اإلقاب١ يف متٝٝع ايكشاب١، ألمحس بٔ عًٞ بٔ سذط ايعػكالْٞ، ذبكٝل عًٞ ضبُس ايبذـاٟٚ، زاض
 ّ.1992 -ٖـ 1412ازبٌٝ، بريٚت، ايطبع١ األٚىل، 

 ،اعتباض املًالت َٚطاعا٠ ايتكطؾات   ٞ ، زاض ابـٔ ازبـٛظٟ، ايـسَاّ،    يًسنتٛض عبـسايطمحٔ ايػٓٛغـ
 ٖـ. 1424ايطبع١ األٚىل،

 ،ّ1979شبري ايسٜٔ ايعضنًٞ، زاض ايعًِ يًُالٜني، بريٚت، ايطبع١ ايطابع١،  األعال .ّ 

   أب ٔ ٔ ضبُس ب ٔ ضب ايعاملني، يؿُؼ ايسٜ ّ املٛقعني ع ِ ازبٛظ١ٜ، ذبكٝل ضبُس عبس إعال ٔ قٝ ب اب ٔ أٜٛ ٞ بهط ب
١ُٝ، بريٚت، ايطبع١ األٚىل،  ، زاض ايهتب ايعً ِٖٝ ّ إبطا ـ  1411ايػال ٖ- 1991 .ّ 
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  َٕ ٗؿا س ايؿٝطٕاإغاث١ اًي كٜا ٞ بهط ،  َٔ  ٔ أب ِ ازبٛظ١ٜ،املؿٗط بُس ب ٔ قٝ س ايؿكٞ ذبكٝل اب َهتب١ ، ضبُس سَا
ٜا  ،املعاضف  .ايط

  ٛاض ٛا٤ ايؿطٚم ايربٚم يفْأ  .عامل ايهتب يؿٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ إزضٜؼ ايكطايف،، ْأ

  هاح ٕ، ٜإ ٞ ايهتبٚ  ايؿٛٓ ٕ عٔ أغَا ٕ يف ايصٌٜ ع٢ً نؿـ ايعٛٓ ـني،    إلمساعٌٝاملهٛٓ باؾا ٔب ضبُـس َأ
، بريٚت. ٝا٤ ايرتاخ ايعطٞب  زاض إس

  ٔب ضبُس، يايطا٥ل ؾطح نٓع ايسقا٥لايبشط ِٖٝ ، زاض ايهتاب اإلغالَٞاملعطٚف با ،عٜٔ ايسٜٔ ٔب إبطا ، ٔب ظبِٝ
١ْٝ  .ايطبع١ ايجا

   ٛايبشط ا ٝط يف أقٍٛ ايؿك٘، يبسض ايسٜٔ ضبُس بٔ بٗازض ايعضنؿٞ، ذبطٜط ايسنتٛض عبسايػتاض أبـ
غٓس٠، ٚعبسايكازض عبساهلل ايعاْٞ، ٚايسنتٛض عُط بٔ غًُٝإ األؾكط، ٚظاض٠ األٚقـاف ٚايؿـؤٕٚ   

 ّ.1992 -ٖـ 1413 اإلغال١َٝ، ايهٜٛت، ايطبع١ ايجا١ْٝ،

  زاض  بهـط بـٔ َػـعٛز بـٔ أمحـس ايهاغـاْٞ،       ٞعال٤ ايسٜٔ أبـ ، يايكٓا٥ع يف تطتٝب ايؿطا٥عبسا٥ع
 .1986ّ -ٖـ 1406 ،ايطبع١ ايجا١ْٝ، ايهتب ايع١ًُٝ

  ايطايع،  ُس بٔ عًٞ ايؿٛناْٞ، زاض املعطؾ١، بريٚت.ايبسض 

 اهلل ازبٜٛين، ذبكٝل ايسنتٛض عبـسايععِٝ  ايربٖإ يف أقٍٛ ايؿك٘، إلَاّ اسبطَني عبساملًو بٔ عبس
 ٖـ.1418ايسٜب، زاض ايٛؾا٤، املٓكٛض٠، ايطبع١ ايطابع١، 

 ذبكٝـل   هُاٍ ايسٜٔ ابٔ ايعسِٜ،املؿٗٛض بعُط بٔ أمحس بٔ ٖب١ اهلل ، ييطًب يف تاضٜذ سًببػ١ٝ ا
 .زاض ايؿهط، غٌٗٝ ظناض ايسنتٛض

  ٕقاغِ ذبكٝل  بٔ أبٞ اشبري بٔ غامل ايعُطاْٞ، اسبػني حي٢ٝ، ألبٞ يف َصٖب اإلَاّ ايؿاؾعٞايبٝا
 .ّ 2000 - ٖـ 1421 ،ايطبع١ األٚىل، زاض املٓٗاز، دس٠،، ضبُس ايٓٛضٟ

  1962ايرتادِ يف طبكات اسبٓؿ١ٝ، يعٜٔ ايسٜٔ قاغِ بٔ قًطٛبػا، َطبع١ ايعاْٞ، بػساز، تاز.ّ 

 .تاز ايعطٚؽ،  ُس بٔ َطته٢ اسبػٝين ايعبٝسٟ، زاض اهلسا١ٜ 
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 َٚؾٝات املؿاٖري ٚاألعالّ تاضٜذ َٚ عُط عبس ذبكٝل  ؿُؼ ايسٜٔ ضبُس بٔ أمحس ايصٖ ،، ياإلغالّ 
 .ّ 1993 -ٖـ  1413ايطبع١ ايجا١ْٝ، ، بريٚت ،زاض ايهتاب ايعطبٞ، ايػالّ ايتسَطٟ

  ،تأقــٌٝ ؾكــ٘ املٛاظْــات، يًــسنتٛض عبــساهلل ايهُــايٞ، زاض ابــٔ ســعّ، بــريٚت، ايطبعــ١ األٚىل 
 ٖـ.1421

  عبس  نتٛضسذبكٝل ايعال٤ ايسٜٔ عًٞ بٔ غًُٝإ املطزاٟٚ ، يؾطح ايتشطٜط يف أقٍٛ ايؿك٘ايتشبري
ايطبعـ١  ، َهتب١ ايطؾس، ايطٜا ، أمحس ايػطاح ٚايسنتٛض عٛ  ايكطْٞ ٚايسنتٛض ايطمحٔ ازبربٜٔ

 .2000ّ -ٖـ 1421 ،األٚىل

  ُـس  ،  -ايهتـاب اجملٝـس   ذبطٜط املع٢ٓ ايػسٜس ٚتٜٓٛط ايعكٌ ازبسٜس َٔ تؿػري -ٚايتٜٓٛط ايتشطٜط
 .ٖـ1984، ايطاٖط بٔ ضبُس بٔ ضبُس ايطاٖط بٔ عاؾٛض، ايساض ايتْٛػ١ٝ يًٓؿط، تْٛؼ

  ايب١ٝٗ يف تطادِ اسبٓؿ١ٝ،  ُس عبـس اسبـٞ ايًهٓـٟٛ، زاض املعطؾـ١،     ايتعًٝكات ايػ١ٝٓ ع٢ً ايؿٛا٥س
 بريٚت.

  ،از، زاض ايهتـب  اسبـ ابٔ أَـري  ؿُؼ ايسٜٔ ضبُس بٔ ضبُس بٔ ضبُس املعطٚف بيايتكطٜط ٚايتشبري
 .1983ّ -ٖـ 1403ايطبع١ ايجا١ْٝ، ، ايع١ًُٝ

         ،تٗصٜب ايتٗصٜب، ألمحس بٔ عًـٞ بـٔ سذـط ايعػـكالْٞ، زاض ايؿهـط، بـريٚت، ايطبعـ١ األٚىل
 ّ.1984 -ٖـ 1404

  ٕأمحـس ضبُـس   ذبكٝـل   ايطـربٟ،  ضبُس بٔ دطٜط بٔ ٜعٜـس ، ألبٞ دعؿط يف تأٌٜٚ ايكطإٓداَع ايبٝا
 .ّ 2000 -ٖـ  1420 ،ايطبع١: األٚىل، ١ ايطغاي١َؤغػ، ؾانط

  داَع ايطغا٥ٌ، ألبٞ ايعباؽ أمحس بٔ عبساسبًِٝ ابٔ ت١ُٝٝ، ذبكٝل ايسنتٛض ضبُس ضؾاز غامل، زاض
 ّ. 2001 -ٖـ  1322ايعطا٤، ايطٜا ، 

  عبس اهلل ضبُس بٔ أمحس بٔ أبٞ بهط ايكطط ، ألبٞ ألسهاّ ايكطإٓ،ازباَع   ٞ  ذبكٝل أمحـس ايربزْٚـ
 .1964ّ -ٖـ 1384 ،ايطبع١ ايجا١ْٝ، زاض ايهتب املكط١ٜ، ايكاٖط٠، ٚإبطاِٖٝ أطؿٝـ

  امله١ٓٝ يف طبكات اسبٓؿ١ٝ، يعبس ايكازض بٔ أبٞ ايٛؾا٤ ضبُس ايكطؾٞ، ْؿط: َري ضبُس نتب ازبٛاٖط
 خا١ْ، نطاتؿٞ.
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  ايػداٟٚ، ، يؿُؼ ايسٜٔ ضبُس بٔ عبسايطمحٔ ٚايسضض يف تطمج١ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ سذطازبٛاٖط
 ّ.1999 -ٖـ  1419 بريٚت، زاض ابٔ سعّ، ،ذبكٝل إبطاِٖٝ بادؼ عبس اجملٝس

  املٓٓهس يف طبكات َتأخطٟ أقشاب أمحس، يٝٛغـ بٔ اسبػـٔ بـٔ عبـس اهلـازٟ، ذبكٝـل      ازبٖٛط
ٚتكسِٜ ايسنتٛض عبس ايطمحٔ بٔ غًُٝإ ايعجُٝني، ايٓاؾـط َهتبـ١ اشباؾـكذٞ بايكـاٖط٠، َطبعـ١      

 ّ.1987 -ٖـ 1407ايطبع١ األٚىل،  املسْٞ بايكاٖط٠،

 زاض ايهتـاب  بٞ ايعباؽ بـٔ أمحـس ايطًَـٞ ايهـبري    ساؾ١ٝ ايطًَٞ ايهبري ع٢ً أغ٢ٓ املطايب، أل ،
 اإلغالَٞ.

 املهتبـ١  عبساسبُٝس بـٔ اسبػـني ايؿـطٚاْٞ،     ،ساؾ١ٝ ايؿطٚاْٞ ع٢ً ذبؿ١ املٓٗاز يف ؾطح املٓٗاز
 .ّ 1983 -ٖـ  1357 َكط، ايتذاض١ٜ ايهرب٣،

 عًـٞ   ذبكٝـل  اسبػٔ عًٞ بٔ ضبُس ايبكطٟ ايبػسازٟ، ايؿـٗري باملـاٚضزٟ،   ٟٚ ايهبري، ألبٞاسبا
ٖــ   1419 ،ايطبع١ األٚىل بريٚت، ،زاض ايهتب ايع١ًُٝ، عازٍ أمحس عبس املٛدٛز ٚضبُس َعٛ  

-1999 ّ. 

  ذبكٝـل  ايػٝٛطٞ، عبس ايطمحٔ بٔ أبٞ بهط، زبالٍ ايسٜٔ يف تاضٜذ َكط ٚايكاٖط٠سػٔ ا انط٠ 
 -ٖــ   1387 ايطبعـ١ األٚىل، ، عٝػ٢ ايبـابٞ اسبًـ  ٚؾـطناٙ، َكـط    ، ضبُس أبٛ ايؿهٌ إبطاِٖٝ

1967ّ. 

  ايها١َٓ يف أعٝإ املا١٥ ايجا١َٓ، يؿٗاب ايسٜٔ أبٞ ايؿهٌ أمحس ابٔ عًٞ ايعػكالْٞ، َطاقب١ ايسضض
 ّ.1972 -ٖـ 1392ضبُس عبس املعٝس نإ، صبًؼ زا٥ط٠ املعاضف ايعجُا١ْٝ، اهلٓس، ايطبع١ ايجا١ْٝ، 

  املصٖب، إلبطاِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ضبُس بٔ ؾطسٕٛ ايٝعُطٟ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت.ايسٜباز 

 ،ّ1998 -ٖـ  1418، ايطبع١ األٚىل، دس٠ ،زاض املٓاض٠، ايعال١ْٚ محسأل شٌٜ األعال .ّ 

 يطمحٔ بٔ ايصٌٜ ع٢ً طبكات اسبٓاب١ً، يعبسايطمحٔ بٔ ضدب، ذبكٝل ٚتكسِٜ ٚتعًٝل ايسنتٛض عبسا
 ّ.2005 -ٖـ 1425غًُٝإ ايعجُٝني، َهتب١ ايعبٝهإ، ايطٜا ، ايطبع١ األٚىل، 

  ايطبع١ ، بريٚت، زاض ايؿهط، بٔ عابسٜٔ ضبُس أَني بٔ عُط اسبٓؿٞ، الا تاض ع٢ً ايسض املدتاضضز
 .1992ّ -ٖـ 1412 ،ايجا١ْٝ
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  أسازٜج٘:عبس ايكسٚؽ ضبُـس   خٓطز ٓكٛض بٔ ْٜٛؼ ايبٗٛت٢،، ملؾطح ظاز املػتكٓعايطٚ  املطبع
 ٖـ. 1417، َؤغػ١ ايطغاي١ ٚزاض املؤٜس  ،ْصٜط

  أؾـطف عًـ٢    ظنطٜا ضبٝٞ ايسٜٔ حي٢ٝ بـٔ ؾـطف ايٓـٟٛٚ،    ، ألبٞايطايبني ٚعُس٠ املؿتنيضٚن١
 .1991ّ -ٖـ 1412 ،يطبع١ ايجايج١، ااملهتب اإلغالَٞ، بريٚت، ظٖري ايؿاٜٚـايتشكٝل 

  ١ً،  ُس بٔ عبس اهلل بٔ محٝس، ذبكٝل ٚتكسِٜ ٚتعًٝل ايـسنتٛض  ايٛاب١ً ع٢ً نطا٥ض اسبٓابايػشب
عبس ايطمحٔ بٔ غًُٝإ ايعجُٝني ٚبهط بٔ عبس اهلل أبٛظٜـس، َؤغػـ١ ايطغـاي١، بـريٚت، ايطبعـ١      

 ّ.1996 -ٖـ 1416األٚىل، 

  ٔـ١     غٓٔ ابٔ َاد٘، ألبٞ عبساهلل ضبُس بٔ ٜعٜس ايكعٜٚين، ذبكٝل عًٞ ب هتب  َ،ٟ ٔ اسبًـ  األثـط سػـ
ٜا ، ا ـ 1419ملعاضف، ايط ٖ- 1998.ّ 

       ٜٔغٓٔ أبٞ زاٚز، ألبٞ زاٚز غًُٝإ بٔ األؾعح ايػذػـتاْٞ األظزٟ، ذبكٝـل ضبُـس ضبـٞ ايـس
 عبساسبُٝس، زاض ايؿهط.

  ٔٓايبٝٗكٞ ايهرب٣، ألبٞ بهط أمحس بٔ اسبػني بٔ عًٞ ايبٝٗكٞ، ذبكٝل ضبُس عبس ايكازض عطـا،  غ
 ّ.1994 -ٖـ 1414َهتب١ ايباظ، َه١ املهط١َ، 

       غٓٔ ايرتَصٟ، ألبٞ عٝػ٢ ضبُس بٔ عٝػ٢ ايرتَصٟ، ذبكٝـل أمحـس ضبُـس ؾـانط ٚآخـطٕٚ، زاض
 إسٝا٤ ايرتاخ، بريٚت.

  أعالّ ايٓبال٤،  ُس بٔ أمحس ايصٖ ، ذبكٝل ؾعٝب األضْاؤٚط، ٚضبُـس ْعـِٝ ايعطقػٛغـٞ،    غري
 ٖـ.1413َؤغػ١ ايطغاي١، بريٚت، ايطبع١ ايتاغع١، 

  سبٞ بٔ أمحس بٔ ضبُس ايعهطٟ اسبٓبًٞ، ذبكٝل عبـس ايكـازض األضْـاؤٚط،    ايصٖب، يعبس اؾصضات
 ٖـ.1406ٚضبُٛز األضْاؤٚط، زاض ابٔ نجري، زَؿل، ايطبع١ األٚىل، 

  ٖـ. 1349ايٓٛض ايعن١ٝ،  ُس بٔ ضبُس طبًٛف، املطبع١ ايػًؿ١ٝ، ايكاٖط٠، ؾذط٠ 

 ،املطبعـ١ األَريٜـ١ ايهـربٟ،    يعهس ايسٜٔ عبسايطمحٔ بٔ أمحس اإلجي ؾطح طبتكط ابٔ اسبادب ،ٞ
 ٖـ.  1316بٛالم، َكط، 
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 زاض ، قشش٘ ٚعًـل عًٝـ٘ َكـطؿ٢ أمحـس ايعضقـا      محس بٔ ضبُس ايعضقا،ؾطح ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ، أل
 .1989ّ -ٖـ 1409 ،ايجا١ْٝ ايطبع١ زَؿل، ايكًِ،

     ُـس  ؾطح ايهٛنب املٓري،  ُس بٔ أمحس بٔ عبسايععٜع بٔ ايٓذـاض ايؿتـٛسٞ، ذبكٝـل ايـسنتٛض ضب
 ّ.1997 -ٖـ 1418ايعسًٝٞ، ٚايسنتٛض ْعٜ٘ اسبُاز، َهتب١ ايعبٝهإ، ايطٜا ، 

         ،ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً قشٝض َػًِ، ألبٞ ظنطٜـا حيٝـ٢ بـٔ ؾـطف ايٓـٟٛٚ، زاض إسٝـا٤ ايـرتاخ
 ٖـ.1392بريٚت، ايطبع١ ايجا١ْٝ، 

    هلل بـٔ  ؾطح طبتكط ايطٚن١، يٓذِ ايسٜٔ غًُٝإ بٔ عبسايكٟٛ، ايطٛيف، ذبكٝـل ايـسنتٛض عبـسا
 ّ.1988 -ٖـ 1408عبسا ػٔ ايرتنٞ، َؤغػ١ ايطغاي١، بريٚت، ايطبع١ األٚىل، 

   قشٝض ايبداضٟ،  ُس بٔ إمساعٌٝ ايبداضٟ ازبعؿٞ، ذبكٝل ايسنتٛض َكطؿ٢ زٜب ايبػـا، زاض
 ّ.1987 -ٖـ 1407ابٔ نجري ٚايُٝا١َ، بريٚت ٚزَؿل، ايطبع١ ايجايج١، 

     سبذـاز ايكؿـريٟ ايٓٝػـابٛضٟ، ذبكٝـل ضبُـس ؾـؤاز       قشٝض َػًِ، ألبـٞ اسبػـني َػـًِ بـٔ ا
 ّ.1955 -ٖـ 1375عبسايباقٞ، زاض إسٝا٤ ايرتاخ، بريٚت، ايطبع١ األٚىل، 

     ايطبكات ايػ١ٝٓ يف تطادِ اسبٓؿ١ٝ، يتكٞ ايسٜٔ بٔ عبسايكازض ايػعٟ، ذبكٝـل ايـسنتٛض عبـسايؿتاح
ّ; ٖذـط،  1970 -ٖــ  1390، اجملًؼ األع٢ً يًؿ٦ٕٛ اإلغال١َٝ، ايكـاٖط٠ اسبًٛ، زاض ايطؾاعٞ، 

 ّ.1989 -ٖـ 1410َكط، زاض ايطؾاعٞ، ايطٜا ، ايطبع١ األٚىل، 

     طبكات ايؿاؾع١ٝ، ألبٞ بهط بٔ أمحس بٔ ضبُس بٔ عُط بٔ قانٞ ؾٗب١، ذبكٝـل ايـسنتٛض اسبـاؾغ
 ٖـ.1407عبس ايعًِٝ خإ، عامل ايهتب، بريٚت، ايطبع١ األٚىل، 

  اسبػـٝين، ذبكٝـل ٚتعًٝـل عـازٍ ْـٜٛٗض، زاض اآلؾـام       ايؿاؾع١ٝ ألبٞ بهط بٔ ٖسا١ٜ اهللطبكات 
 ّ.1971ازبسٜس٠، بريٚت، ايطبع١ األٚىل، 

   ،طبكات ايؿاؾع١ٝ، زبُاٍ ايسٜٔ عبس ايطسِٝ اإلغٟٓٛ، ذبكٝل عبس اهلل ازببٛضٟ، َطبع١ اإلضؾـاز
 ّ.1970 -ٖـ 1390بػساز، ايطبع١ األٚىل، 
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 بس ايهـايف ايػـبهٞ، ذبكٝـل ايـسنتٛض ضبُـٛز      طبكات ايؿاؾع١ٝ ايهرب٣، يتاز ايسٜٔ بٔ عًٞ بٔ ع
ضبُس ايطٓاسٞ، ٚايسنتٛض عبس ايؿتاح ضبُس اسبًٛ، ٖذط يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، ايطبع١ ايجا١ْٝ، 

 ٖـ.1413

  ضبُس ، ٚايسنتٛض أمحس عُط ٖاؾِ ايسنتٛض كٝلذب مساعٌٝ بٔ عُط بٔ نجري،، إلايؿاؾعٝنيطبكات
 .1993ّ -ٖـ 1413، ١َٝٓهتب١ ايجكاؾ١ ايسٜ، ظِٜٓٗ ضبُس ععب

      ّٛطبكات املؿػطٜٔ، ألمحس بٔ ضبُس األزْ٘ ٟٚ، ذبكٝل غًُٝإ بٔ قـاحل اشبـعٟ، َهتبـ١ ايعًـ
 ّ.1997ٚاسبهِ، املس١ٜٓ املٓٛض٠، ايطبع١ األٚىل، 

  اآلثاض يف ايرتادِ ٚاألخباض، يعبس ايطمحٔ بٔ سػـٔ ازبربتـٞ، ذبكٝـل األغـتاش ايـسنتٛض      عذا٥ب
 ّ. 1997سايطسِٝ، َطبع١ زاض ايهتب املكط١ٜ، ايكاٖط٠، عبسايطسِٝ عبسايطمحٔ عب

    ٞايعس٠ يف أقٍٛ ايؿك٘، ألبٞ ٜع٢ً ضبُس بٔ اسبػني ايؿطا٤، ذبكٝل ٚتعًٝل ايسنتٛض أمحس بـٔ عًـ
 ّ.1980 -ٖـ 1400املباضنٞ، َؤغػ١ ايطغاي١، بريٚت، ايطبع١ األٚىل، 

        دعَٚـٞ، ٚايـسنتٛض إبـطاِٖٝ    ايعني، يًدًٝـٌ بـٔ أمحـس ايؿطاٖٝـسٟ، ذبكٝـل ايـسنتٛض َٗـسٟ امل
 ايػاَطا٥ٞ، زاض اهلالٍ.

  ٞإلَاّ اسبطَني عبساملًو بٔ عبـساهلل ازبـٜٛين، ذبكٝـل    ، -غٝاخ األَِ يف ايتٝاخ ايعًِ  –ايػٝاث
 ٖـ1401ايطبع١ ايجا١ْٝ،  ايسنتٛض عبسايععِٝ ايسٜب،

   طٝـب، زاض  ؾتض ايباضٟ، ألبٞ ايؿهٌ أمحس بٔ عًٞ بٔ سذط ايعػكالْٞ، ذبكٝل ضبـب ايـسٜٔ اشب
 ٖـ.1379 املعطؾ١، بريٚت،

   ،ٞايؿتض املبني يف طبكات األقٛيٝني، يعبساهلل َكطؿ٢ املطاغٞ، طبع ْٚؿط عبساسبُٝس أمحس سٓؿـ
 َكط.

 ؾريدٝٓٝـا،   ملعٗس ايعـامل٢ يًؿهـط االغـال٢َ،   ؾك٘ األٚيٜٛات زضاغ١ يف ايهٛابط،  ُس ايٛنًٝٞ، ا
 ّ. 1997 -ٖـ  1416األٚىل، ايطبع١ 

 يًسنتٛض سػني أمحـس أبـٛ   ، ١ْ بني املكاحل ٚاملؿاغس ٚزٚضٙ يف ايطقٞ بايسع٠ٛ اإلغال١َٝؾك٘ املٛاظ
 ّ.2005عذ٠ٛ، حبح َكسّ ملؤمتط ايسع٠ٛ اإلغال١َٝ، ازباَع١ اإلغال١َٝ، غع٠، 
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  يف اختكاض املكاقسايؿٛا٥س ،ٞ زاض ايؿهـط  ، إٜاز خايس ايطباع، ذبكٝل يعبس ايععٜع ٔب عبس ايػالّ ايػًُ
 ٖـ.1416ايطبع١ األٚىل، ، َؿلاملعاقط، ز

  ؾٛاتض ايطمحٛت، يعبسايعًٞ ضبُس بٔ ْعاّ ايسٜٔ األْكاضٟ اهلٓسٟ، إعساز: َهتب ايتشكٝل بساض
 -ٖــ  1418إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبـٞ، ْؿـط زاض إسٝـا٤ ايـرتاخ ايعطبـٞ، بـريٚت، ايطبعـ١ األٚىل،        

1998.ّ 

 ُٝ١ٝ، ذبكٝـل ؾـٛاظ أمحـس ظَطيـٞ، زاض ابـٔ      قاعس٠ يف ا ب١، ألبٞ ايعباؽ أمحس بٔ عبساسبًِٝ ابٔ ت
 ّ. 1999 -ٖـ  1420سعّ، بريٚت، ايطبع١ األٚىل، 

      ٔزاض   قٛاطع األزي١، ألبٞ املعؿط َٓكٛض بٔ ضبُس ايػـُعاْٞ، ذبكٝـل ضبُـس سػـ ،ٞ ـاؾع ضبُـس ايؿ
١ٝ، بريٚت،  ـ 1418ايهتب ايعًُ ٖ- 1997.ّ 

 ٛاعس، ي ٓبًٞايك ٔ ضدب اسب ٔ أمحس ب ٔ ب ٔ عبس ايطمح ٔ ايسٜ ٓا، ، عٜ ٞ ايب ض ضبُس عً ٘ ايسنٛت ٛاؾٝ ٚنع س  ٚ٘ ًٝ عًٓل ع
١ٝ، بريٚت، ايطبع١ األٚىل  ـ  1428زاض ايهتب ايعًُ ٖ- 2008 .ّ 

     ـ٘ عبـس ايـطؤٚف ٘: ط ًٝ عًل ع ٞ; ضادع٘ٚ  ّ; يعبس ايععٜع ٔب عبس ايػالّ ايػًُ كاحل األْا ٛاعس األسهّا يفَ  ق
ط٠، غعس ١ٜ، ايكٖا ٝات األظٖط  ّ. 1991 -ٖـ 1414، َهتب١ ايهً

 ضبُس َٛؾل ايسٜٔ عبس اهلل بٔ أمحس بٔ ضبُس بٔ قسا١َ املكسغـٞ، ، ألبٞ يف ؾك٘ اإلَاّ أمحسيهايف ا 
 .ّ 1994 -ٖـ  1414 ،ايطبع١ األٚىل، زاض ايهتب ايع١ًُٝ

 ًّٛعًـٞ   ايـسنتٛض كٝـل:  ذب ُس بٔ عًـٞ اسبٓؿـٞ ايتٗـاْٟٛ،   ،  نؿاف اقطالسات ايؿٕٓٛ ٚايع
ٟ ْكٌ ايٓل ايؿاضغٞ إىل ايعطب١ٝ، زسطٚز ايطبعـ١  ، تبـ١ يبٓـإ، بـريٚت   ، َه: ز. عبس اهلل اشبايـس
 .1996ّاألٚىل، 

      نؿـ األغطاض عٔ أقٍٛ ايبعزٟٚ، يعال٤ ايسٜٔ عبسايععٜع بٔ أمحـس ايبدـاضٟ، ذبكٝـل عبـساهلل
 ضبُٛز ضبُس عُط، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت.

 .يػإ ايعطب، البٔ َٓعٛض، زاض قازض، بريٚت، ايطبع١ األٚىل 

   ،1993ّ - ٖـ1414، زاض املعطؾ١، بريٚت ُس بٔ أمحس بٔ أبٞ غٌٗ ايػطخػٞ،املبػٛط. 
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  ١ً ١ٝصب ّ ايعسي ـ األسها ١ٝ، تأٝي ُْا ٗا٤ يف اشبالؾ١ ايعج ٚؾك ُا٤  ٔ عس٠ عً  َ١ْ هٛ لزب١َٓ  ٜٚين ، ذبٝك ٛا ؿـط  ظبٝبٖ   ْ،
٘ دباضتٔ نتب ض ضبُس، ناضخْا ّ باؽ ،ْٛ  .نطاتؿٞ ،آضا

  ،٣ ٔ قاغِ عبساسبًِٝ ابٔ ت١ُٝٝ، ذبكٝلألبٞ ايعباؽ أمحس بٔ صبُٛع ايؿتٚا ٔ ضبُس ب ٔ ب صبُع ، عبس ايطمح
ـ ايؿطـٜ س يطباع١ املكش و ٗؾ ١ٜ ،امًل ٓٛب ١ٓ اي  ّ.1995 -ٙ 1416 ،املسٜ

     ا كٍٛ،  ُس بٔ عُط بٔ اسبػني ايطاظٟ، ذبكٝل ايسنتٛض ط٘ دابط ؾٝـا  ايعًـٛاْٞ، َؤغػـ١
 .ّ 1997 -ٖـ  1418 ،ايطبع١ ايجايج١، ايطغاي١

 ؿ٢ َٔ عًِ األقٍٛ، ألبٞ ساَس ضبُس بٔ ضبُـس ايػعايـٞ ايطٛغـٞ، ذبكٝـل ضبُـس عبـس       املػتك
 .1993ّ -ٖـ 1413 ،ايطبع١ األٚىل، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، ايػالّ عبس ايؿايف

 .كط ؤغػ١ قططب١،َ   َ، ٌٓب ٔ س ٞ عبساهلل أمحس ب  َػٓس أمحس، ألب

 ٝب١ اي ٝب١، ألٞب بهط عبس اهلل ٔب ضبُس ٔب أٞب ؾ هتبـ١  َكـٓ أب أٞب ؾ غـ اسبٛت،َ  ٍُا ٜٛ هٛيف، ذبكٝل ن
ٜا ، ايطبع١ األٚىل،   ٖـ.1409ايطؾس، ايط

       ـب ايـطمحٔ األععُـٞ، املهتـب ، ذبكٝـل سٝب ُّا ايكٓعاْٞ  ٖ َكـٓ عبس ايطظام، ألٞب بهط عبس ايطظام ٔب
 ،١ْٝ  ٖـ.1403اإلغالَٞ، بريٚت، ايطبع١ ايجا

  ٟ ، تٗـصٜب ٚذبكٝـل ضبُـس محٝـساهلل،     املعتُس يف أقٍٛ ايؿك٘، ألبٞ اسبػني ضبُس بٔ عًٞ ايبكـط
ٖــ  1384ٚتعإٚ أمحس بهري ٚسػٔ سٓؿٞ، املعٗس ايعًُٞ ايؿطْػٞ يًسضاغات ايعطب١ٝ، زَؿل، 

- 1964.ّ 

  ،1993 -ٖـ  1414َعذِ املؤيؿني، يعُط ضنا نشاي١، َؤغػ١ ايطغاي١، بريٚت، ايطبع١ األٚىل 
.ّ 

 ذبكٝل ايسنتٛض ضبُس َعٗط بكا، داَعـ١  املػين يف أقٍٛ ايؿك٘، ألبٞ ضبُس عُط بٔ ضبُس اشبباظ ،ٟ
أّ ايكـط٣، َطنـع ايبشـح ايعًُـٞ ٚإسٝــا٤ ايـرتاخ اإلغـالَٞ، َهـ١ املهطَـ١، ايطبعــ١ األٚىل،         

 ٖـ.1403

 َهتبـ١ ايكـاٖط٠   ضبُس َٛؾل ايسٜٔ عبس اهلل بٔ أمحس بٔ ضبُس بـٔ قساَـ١ املكسغـٞ،    ٞباملػين، أل ،
 .1968ّ -ٖـ 1388
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  زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ ضبُس بٔ عُط ايطاظٟ،، يؿدط ايسٜٔ - ريايتؿػري ايهب -ايػٝب َؿاتٝض، 
 .ٖـ 1420ايطبع١ ايجايج١، ، بريٚت

  ايػعاز٠ َٚٓؿٛض ٚال١ٜ ايعًِ ٚاإلضاز٠َؿتاح زاض ،   ِ ـٝ ب ابٔـ ق يؿُؼ ايسٜٔ ضبُس ٔب أٞب بهط ٔب أٜٛ
 .زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت ازبٛظ١ٜ،

   سايػـالّ ٖـاضٕٚ، طبعـ١ َكـطؿ٢ ايبـابٞ اسبًـ        َكاٜٝؼ ايًػ١ البٔ ؾاضؽ، ذبكٝـل ٚنـبط عب
 ّ.1970 -ٖـ 1390ٚأٚالزٙ، َكط، ايطبع١ ايجا١ْٝ، 

           ٔاملككس األضؾس، يربٖإ ايسٜٔ إبطاِٖٝ بٔ ضبُـس بـٔ َؿًـض، ذبكٝـل ايـسنتٛض عبـس ايـطمحٔ بـ
 ّ. 1990 -ٖـ 1410غًُٝإ ايعجُٝني، َهتب١ ايطؾس، ايطٜا ، ايطبع١ األٚىل، 

  ايهٜٛـت،  ، يبسض ايسٜٔ ضبُس بٔ بٗـازض ايعضنؿـٞ، ٚظاض٠ األٚقـاف ايهٜٛتٝـ١    يف ايكٛاعساملٓجٛض ،
 .1985ّ -ٖـ 1405 ،ايطبع١ ايجا١ْٝ

  ٘ع َع ؾطس هاٟٚ، َطٛب از، يعبساهلل ٔب عُط ٔب ضبُس ايٝب ا١ٜ ايػٍٛاملٗٓ ١ُٝ، بـريٚت،  ْٗ ، زاض ايهتب ايعً
 ّ.1999 -ٖـ  1420ايطبع١ األٚىل، 

  از عـٛ   ذبكٝـل:  ظنطٜا ضبٞٝ ايسٜٔ حي٢ٝ بـٔ ؾـطف ايٓـٟٛٚ     ، ألٞبيف ايؿك٘ ايطايبني ٚعُس٠ املؿتنيَٗٓ
 .2005ّ - ٖـ1425ايطبع١ األٚىل، ، زاض ايؿهط، قاغِ أمحس عٛ 

         املٓٗر األمحس، جملري ايسٜٔ عبسايطمحٔ بٔ ضبُـس ايعًُٝـٞ، ذبكٝـل ضبُـٛز األضْـاؤٚط، ٚ ضٜـا
سػٔ إمساعٌٝ َط٠ٚ، ٚخٓطز أسازٜج٘ عبساسبُٝس َطاز، ٚ ضبٞ ايسٜٔ ظبٝب، ٚ إبطاِٖٝ قاحل، ٚ 

 ّ.1997زاض قازض، بريٚت، ايطبع١ األٚىل،  عبسايكازض األضْاؤٚط،

 ،حبـح َٓؿـٛض يف صبًـ١     يًسنتٛض عبساجملٝس ايػٛغـ٠ٛ،  َٓٗر ؾك٘ املٛاظْات يف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ
 51ايعسز ايبشٛخ ايؿك١ٝٗ املعاقط٠، 

  ُٞذبكٝل َؿٗٛض بٔ سػـٔ آٍ غـًُإ،    ايؿاط ،املؿٗٛض باملٛاؾكات، إلبطاِٖٝ بٔ َٛغ٢ ايًد
 .ّ 1997 -ٖـ  1417ايطبع١ األٚىل، ايػعٛز١ٜ، اشُبَبط،  ،ابٔ عؿإزاض 

  عبس اهلل ضبُس بٔ ضبُس بٔ عبـس ايـطمحٔ    ٞؿُؼ ايسٜٔ أبي ازبًٌٝ يف ؾطح طبتكط خًٌَٝٛاٖب
 .1992ّ -ٖـ 1412 ،ايجايج١ ايطبع١، ايططابًػٞ املعطٚف باسبطاب ايٗطعٝين املايهٞ، زاض ايؿهط
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   ،املٛطأ، ألبٞ عبس اهلل َايو بٔ أْؼ األقبشٞ، ذبكٝل ضبُس ؾؤاز عبس ايباقٞ، زاض إسٝا٤ ايـرتاخ
 َكط.

  ٕاالعتساٍ يف ْكس ايطداٍ، يؿُؼ ايسٜٔ ضبُس بٔ أمحس ايصٖ ، ذبكٝل عًٞ ضبُس َعـٛ ،  َٝعا
 ّ.1995ىل، ٚعازٍ أمحس عبس املٛدٛز، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ايطبع١ األٚ

  عبس  ايسنتٛض ذبكٝل ،عبس املًو بٔ عبس اهلل ازبٜٛين ، إلَاّ اسبطَنياملطًب يف زضا١ٜ املصٖبْٗا١ٜ
 .2007ّ-ٖـ1428 ،ايطبع١ األٚىل، زاض املٓٗاز، ايععِٝ ضبُٛز ايٓسٜب

  بايٛؾٝات، يكالح ايسٜٔ خًٝـٌ بـٔ آٜبـو ايكـؿسٟ، ذبكٝـل أمحـس األضْـاؤٚط، ٚتطنـٞ         ايٛايف
 ّ.2000 -ٖـ 1420إسٝا٤ ايرتاخ، بريٚت، َكطؿ٢، زاض 




